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ভূতমকা 
নারী জাতি সািারণি তিন প্রকার রক্তস্রালব আক্রান্ত হলয় র্ালক: 

১. হালয়য (মাতসক রক্তস্রাব)। 

২. ইলেহাযাহ (হালয়য ও তনফালসর তদন উত্তীণথ হওয়ার পর যয রক্তস্রাব 
হয়)। 

৩. তনফাস (সন্তান প্রসলবর পলরর রক্তস্রাব)। 

উপলরাক্ত তিন প্রকার রক্তস্রাব এমন গুরুত্বপূণথ তবষয়াবলীর অন্তভুথক্ত যার 

তবতি-তবিালনর বণথনা অিীব জরুরী এবাং এ প্রসলে ওলামালয় যকরালমর 

তবতভন্ন মিামলির মলিয ভুল-শুদ্ধ পার্থকয তনরূপন কলর কুরআন ও 

সুন্নাহ’র তভতত্তলি যা সতিক ও তনভুথল িা গ্রহণ করা অিযাবশযক। 

যকননা,  

প্রর্মি: মহান আল্লাহ িাাঁর বান্দালদরলক ইবাদলির যয সকল হুকুম-

আহকাম তদলয়লছন কুরআন ও সুন্নাহই হলে যসগুললার মূল তভতত্ত এবাং 

উৎস। 

তিিীয়ি: কুরআন ও হাদীলসর ওপর পতরপূণথ আস্থা স্থাপন কলর 

িদনুযায়ী আমল করলল আতিক প্রশাতন্ত, মানতসক তস্থরিা, মলনর আনন্দ 

এবাং অল্লাহ প্রদত্ত দাতয়ত্ব যর্লক মুতক্ত অতজথি হয়। 

িৃিীয়ি: কুরআন ও সুন্নাহ ছাড়া অনয যকালনা তকছুই শরী‘আলির 

আইন-কানূন ও তবতি তবিালনর দলীল হলি পালর না। শরী‘আলির 
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সমুদয় আইন-কানূন ও হুকুম-আহকালমর একমাত্র মানদণ্ড হললা 

কুরআন ও হাদীস। িলব অতভজ্ঞ সাহাবীগলণর অতভমিও যকালনা যকালনা 

যেলত্র দলীল হলি পালর। এর জনয শিথ হলে সাহাবীর অতভমি ও 

কুরআন-সুন্নাহ’র মালে যকালনা অসেতি ও ববপরীিয না র্াকা, 

এমতনভালব অনয যকালনা সাহাবীর তসদ্ধালন্তর পতরপন্থীও না হওয়া। 

এলেলত্র স্মরণ রাখলি হলব যয, যতদ কখলনা যকালনা সাহাবীর অতভমি 

এবাং কুরআন-হাদীলসর মলিয তবলরাি যদখা যদয়, িাহলল কুরআন ও 

সুন্নাহ’র তসদ্ধান্তলক গ্রহণ ও বরণ করা ওয়াতজব হলব। আর দুই সাহাবীর 

মি ও তসদ্ধালন্ত ববপরীিয যদখা তদলল দু‘যিার শতক্তশালীতিলকই গ্রহণ 

করলি হলব। যকননা পতবত্র কুরআলনর সূরা তনসার ৫৯ নম্বর আয়ালি 

আল্লাহ িা‘আলা বলললছন: 

ء   ِف  تََنَٰزَۡعُتمۡ  فَإِن﴿ وهُ  ََشۡ  ٱٓأۡلِخِر   ٱۡۡلَۡومِ وَ  بِٱّلَلِ  تُۡؤِمُنونَ  ُكنُتمۡ  إِن َوٱلَرُسولِ  ٱّلَلِ  إَِل  فَُردُّ
َٰلَِك  ۡحَسنُ  َخۡير  َذ

َ
وِيًل  َوأ

ۡ
 [٥٩: النساء] ﴾تَأ

‘‘যতদ যিামরা পরস্পর যকালনা তবষলয় েগড়া-তববালদ জতড়লয় পড় িাহলল 

যসতিলক যআল্লাহ ও িাাঁর রাসূললর প্রতি প্রিযাতপথি কর। যতদ যিামরা 

আল্লাহ ও তকয়ামি তদবলসর ওপর ঈমান আনয়ন কলর র্াক। এিাই 

কলযাণকর এবাং পতরণতির তদক তদলয় সলবথাত্তম।’’ [সূরা আন-তনসা, 

আয়াি: ৫৯] 

এই পুতেকাতি নারী জাতির উপলরাক্ত তিন প্রকার রক্তস্রাব ও িার 

হুকুম-আহকাম সম্পতকথি গুরুত্বপূণথ তবষয়াবলীর ওপর সাংতেপ্তাকালর 

রতচি এবাং সাি পতরলেলদ তবভক্ত। পতরলেদগুললা হলে: 
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১ম পতরলেদ: হালয়লযর অর্থ ও িা সৃতির রহসয। 

২য় পতরলেদ: হালয়লযর বয়স এবাং সময়-সীমা। 

৩য় পতরলেদ: হালয়য সাংক্রান্ত কতিপয় গুরুত্বপূণথ তবষয়াবলী। 

৪র্থ পতরলেদ: হালয়লযর তবতি-তবিান। 

৫ম পতরলেদ: ইলেহাযাহ ও িার হুকুম। 

৬ি পতরলেদ: তনফাস ও িার হুকুম। 

৭ম পতরলেদ: হালয়য প্রতিলরািক তকাংবা সঞ্চালক এবাং জন্মতনয়ন্ত্রণকারী 
তকাংবা গভথপািকারী ঔষি বযবহালরর তবিান। 
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প্রর্ম পতরলেদ 

হালয়লযর অর্থ ও িা সৃতির রহসয 

হালয়লযর আতভিাতনক অর্থ হলে যকালনা বস্তু তনগথি ও প্রবাতহি হওয়া।  

আর শরী‘আলির পতরভাষায় হালয়য বলা হয় ঐ প্রাকৃতিক রক্তলক, যা 

বাতহযক যকালনা কাযথ-কারণ বযিীিই তনতদথি সমলয় নারীর যযৌনাে তদলয় 

তনগথি হয়। 

হালয়য প্রাকৃতিক রক্ত। অসুস্থিা, আঘাি পাওয়া, পলড় যাওয়া এবাং 

প্রসলবর সালর্ এর যকালনা সম্পকথ যনই। এই প্রাকৃতিক রক্ত নারীর 

অবস্থা ও পতরলবশ-পতরতস্থতির তবতভন্নিার কারলণ নানা রকম হলয় র্ালক 

এবাং এ কারলণই ঋিুস্রালবর তদক যর্লক নারীলদর মলিয যবশ পার্থকয 

যদখা যায়। 

তবস্ময়কর িাৎপযথ: 

পৃতর্বীলি তবচরণশীল প্রতিতি মানুষ ও প্রাণী আহাযথ সাংগ্রহ কলর র্ালক, 

তবতভন্ন রকম খাদযদ্রবয যখলয় জীবন যাপন কলর, তকন্তু নারীর গলভথ 

অবস্থানরি বাচ্চার পলে যস িরলনর খাদয বা আহাযথ গ্রহণ করা 

যকালনাক্রলমই সম্ভব নয় এবাং যকালনা দয়াপরবশ মানুলষর পলেও গভথস্থ 

বাচ্চার তনকি খাদয সরবরাহ করা অসম্ভব। তিক এমতন মুহূলিথ মহান 

স্রিা আল্লাহ িা‘আলা নারী জাতির মালে রক্ত প্রবালহর এমন এক 

আশ্চযথ িারা স্থাপন কলরলছন, যার িারা মালয়র গলভথ অবস্থানরি বাচ্চা 

মুখ তদলয় খাওয়া এবাং হজম করা ছাড়াই আহাযথ গ্রহণ করলি পালর। 
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উক্ত রক্ত নাভীর রাো তদলয় বাচ্চার শরীলর প্রবাতহি হলয় তশরাসমূলহ 

অনুপ্রলবশ কলর এবাং বাচ্চা এর মািযলম আহাযথ গ্রহণ কলর। তনপুনিম 

সৃতিকিথা আল্লাহ কি কলযাণময় ও মহান। এিাই হালয়য সৃতির মূল 

রহসয এবাং এ কারলণই যখন যকালনা নারী গভথবিী হয় িখন িার 

হালয়য বন্ধ হলয় যায়। তকন্তু কদাতচৎ এর বযতিক্রমও হয়, যা তবলবচনার 

মলিয পলড় না। যিমতনভালব বাচ্চালক দুি খাওয়ালনা অবস্থায় খুব কম 

সাংখযক মতহলারই হালয়য হলয় র্ালক, তবলশষ কলর দুি খাওয়ালনার 

প্রার্তমক অবস্থায়। 
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তিিীয় পতরলেদ 

রক্তস্রালবর বয়স ও িার সময়-সীমা 

এই অিযালয় আললাচয তবষয় দু‘তি: 

১. নারীলদর রক্তস্রাব কি বছর বয়স যর্লক শুরু হয় এবাং কি বছর 

বয়স পযথন্ত চালু র্ালক। 

২. রক্তস্রালবর সময়-সীমা। 

প্রর্ম তবষয়: সািারণি ১২ বছর বয়স যর্লক ৫০ বছর বয়স পযথন্ত 

নারীলদর রক্তস্রাব হলয় র্ালক। িলব কখলনা কখলনা অবস্থা, আবহাওয়া 

এবাং পতরলবশ-পতরতস্থতির পতরলপ্রতেলি উতল্লতখি বয়লসর পূলবথ এবাং 

পলরও রক্তস্রাব হলি পালর। 

ওলামালয় যকরাম এ বযাপালর তবতভন্ন মি যপাষণ কলরলছন যয, রক্তস্রাব 

হওয়ার জনয নারীলদর বয়লসর এমন যকালনা তনতদথি সীমা-যরখা আলছ তক 

না, যার আলগ বা পলর রক্তস্রাব হয় না। আর যতদও বা হয় িাহলল 

যসিা অসুস্থিা তহলসলব পতরগতণি হলব, না রক্তস্রাব তহলসলব?  

এ প্রসলে ইমাম মুহাম্মাদ ইবন আবুল ফারাজ আদ-দালরমী রহ. (মৃ.৪৪৮ 

তহ.) সকল মিামিগুললা উলল্লখ কলর বলললছন যয, ‘আমার তনকি এর 

যকালনাতিই তিক নয়। যকননা রক্তস্রালবর জনয বয়স তনতদথি করা বা 

বয়লসর সীমা-যরখা তনণথয় করা তনভথর কলর রক্তস্রাব যদখা যদওয়ার 

ওপর। সুিরাাং যয যকালনা বয়স এবাং যয যকালনা সমলয় নারীলদর 
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যযৌনালে যকালনা প্রকার রক্ত যদখা তদলল যসিালক রক্তস্রাব বা হালয়য 

তহলসলব গণয করা ওয়াতজব।’ আল্লাহ িা‘আলাই সবথজ্ঞ।1
 

আমার দৃতিলি ইমাম দালরমীর এই অতভমিতি সতিক বলল মলন হলে। 

শাইখুল ইসলাম ইবন িাইতময়যাহ রহ.-ও এই অতভমি গ্রহণ কলরলছন। 

অিএব, নারী যখনই িার যযৌনালে রক্ত যদখলি পালব িখনই যস 

ঋিুবিী হলয়লছ বলল তবলবতচি হলব। যতদও যস রক্ত নয় বছর বয়লসর 

পূলবথ তকাংবা পঞ্চাশ বছর বয়লসর পলর যদখা যদয়। যকননা হালয়লযর 

সমুদয় হুকুম-আহকামলক মহান আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 

ওয়াসাল্লাম রক্ত যদখা যদওয়ার সালর্ সমৃ্পক্ত কলরলছন এবাং এর জনয 

বয়লসর যকালনা তনতদথি সময়-সীমা তনিথারণ কলরন তন। সুিরাাং যয 

রক্তস্রাবলক হুকুম-আহকালমর সালর্ সমৃ্পক্ত কলর রাখা হলয়লছ যসিা 

যদখা তদললই িার তনিথাতরি তবিান পালন করলি হলব। এলেলত্র মলন 

রাখলি হলব যয, ঋিুস্রাবলক যকালনা তনতদথি বয়লসর সালর্ সমৃ্পক্ত করলি 

হলল কুরআন ও সুন্নাহ তভতত্তক যকালনা একতি তনতশ্চি দলীললর প্রলয়াজন 

রলয়লছ, অর্চ এ বযাপালর কুরআন ও হাদীলস যকালনাই প্রমাণ যনই। 

তিিীয় তবষয়: ঋিুস্রালবর সময়-সীমা অর্থাৎ ঋিুস্রাব কিতদন র্াকলি 

পালর। এ বযাপালরও ওলামালয় যকরালমর মলিয অলনক মিলভদ রলয়লছ, 

এমনতক এ তবষলয় ওলামালয় যকরালমর ছয় অর্বা সািতি অতভমি 

পাওয়া যায়। ইবনুল মুনতযর এবাং তফকহতবদগলণর একতি দল বলললছন 

                                                           
1 আল-মাজমূ‘ শারহুল মুহাযযাব: ১/৩৮৬। 
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যয, হালয়য কমপলে এবাং যবতশর পলে কিতদন র্াকলি পালর এর 

যকালনা তনতদথি সীমা-যরখা যনই। আমার অতভমি ইমাম দালরমীর 

উতল্লতখি অতভমলির মিই যা শাইখুল ইসলাম ইবন িাইতময়যাহ রহ.-ও 

গ্রহণ কলরলছন এবাং এতিই সতিক, যকননা কুরআন, সুন্নাহ ও তকয়াস 

িারা িাই প্রমাতণি হয়। 

১ম দলীল: আল্লাহ িা‘আলা কুরআন মাজীলদ বললন, 

ٗذى ُهوَ  قُۡل  ٱلَۡمِحيِض   َعنِ  لُونََك   َ َويَۡس ﴿
َ
 َتۡقَرُبوُهنَ  َوَل  ٱلَۡمِحيِض  ِف  ٱلن َِسآءَ  فَٱۡعََتِلُوا   أ

 [٢٢٢: ابلقرة] ﴾َيۡطُهۡرنَ  َحَّتَٰ 

‘‘িারা যিামালক হালয়য সম্পলকথ প্রশ্ন কলর, িুতম বলল দাও, এিা কদযথ 

বস্তু, কালজই যিামরা হালয়য অবস্থায় স্ত্রী সহবাস যর্লক তবরি র্াক এবাং 

িিেণ পযথন্ত িালদর তনকি যালব না, যিেণ পযথন্ত িারা পতবত্র না 

হয়।’’ [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াি: ২২২] 

উক্ত আয়ালি মহান আল্লাহ হালয়য যর্লক পতবত্রিা অজথন করালক স্ত্রী 

সেলমর তনলষিাজ্ঞার যশষ সীমা তনিথারণ কলরলছন। এক তদন এক রাি, 

তিন তদন তিন রাি অর্বা পলনর তদন পলনর রািলক তনলষিাজ্ঞার যশষ 

সীমা তহলসলব তনিথারণ কলরন তন। এ যর্লক বুো যায় যয, ঋিুস্রাব যদখা 

যদওয়া না যদওয়ার ওপরই িার হুকুম-আহকালমর মূল তভতত্ত। অর্থাৎ 

যখনই ঋিুস্রাব যদখা তদলব িখনই িার তবতি-তবিান কাযথকরী হলব এবাং 

যখনই বন্ধ হলব বা পতবত্রিা অজথন করলব িখনই তবতি-তবিালনর 

কাযথকাতরিা যশষ হলয় যালব। বুো যগল, ঋিুস্রাব কিতদন র্াকলি পালর 

এর সলবথাচ্চ এবাং সবথতনম্ন যকালনা সীমা তনতদথি যনই। 
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তিিীয় দলীল: সহীহ মুসতললম এলসলছ: 

قَاَلََ ِلَعائَِشَة رَِِضَ اهلُل َعنَْها َوقَْد َحاَضْت َوِِهَ  সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম أنَّ انلَِّبَّ »
َمٌة بِالُْعْمَرِة: اْفَعِِلْ َما َيْفَعُل احْلَاجُّ َغْْيَ أْن اَل َتُطْوِِفْ بَابْلَيِْت َحَّتَّ َتْطُهِري قَالَْت: حُمْرِ 

ا ََكَن يَْوُم انلَّْحِر َطُهْرُت   «.فَلَمَّ

“উমরার ইহরাম অবস্থায় আলয়শা রাতযয়াল্লাহু আনহার যখন রক্তস্রাব 

যদখা তদলয়তছল, িখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম িালক 

বললতছললন: িুতম ঋিুস্রাব যর্লক পতবত্র না হওয়া পযথন্ত কা‘বা শরীলফর 

িওয়াফ ছাড়া উমরার অনযানয কাজগুললা কলর যাও, যযভালব হাজীরা 

কলর যালে। অর্থাৎ ঋিুস্রাব যর্লক পতবত্র হলল িখন িাওয়াফ করলব” 

আলয়শা রাতদয়াল্লাহু আনহা বললন, যখন কুরবানীর তদন আসললা িখন 

আতম পতবত্র হলাম।”2 সহীহ বুখারীর িৃিীয় খলণ্ডর ৬১০ পৃষ্ঠায় উক্ত 

হাদীস এভালব বতণথি হলয়লছ: 

قَاَل: اْنتَِظرِْي فَإَذا َطُهْرِت فَاْخُرِِجْ إََل  সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম أنَّ انلَِّبَّ »
 «اتلَّنِْعيْمِ 

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম আলয়শা রাতদয়াল্লাহু আনহালক 

বললতছললন: িুতম পতবত্র না হওয়া পযথন্ত অলপো কর, পতবত্রিা অজথন 

করার পর উমরাহ আদালয়র উলেলশয এহরাম বাাঁিার জনয িান‘ঈমের 

তদলক যবর হও।”  

                                                           
2 সহীহ মুসতলম: ৪/৩০। 
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িান‘ঈম হারালমর বাইলর মক্কা মুকাররামার উত্তর পালশ তনকিবিথী 

একতি স্থান। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম এখালনও আলয়শা 

রাতদয়াল্লাহু আনহালক পতবত্র না হওয়া পযথন্ত িাওয়াফ করলি তনলষি 

কলরলছন। তকন্তু তনতদথি যকালনা সময় পযথন্ত অলপো করলি বললন তন। 

এর যর্লক প্রিীয়মান হয় যয, রক্তস্রাব যদখা যদওয়া না যদওয়ার সালর্ই 

িার হুকুম-আহকালমর সম্পকথ। তনতদথি যকালনা সমলয়র সালর্ নয়। 

িৃিীয় দলীল: তফকহতবদগলণর হালয়য সাংক্রান্ত এসব তবোতরি আললাচনা 

ও অনুমান-িারণা কুরআন ও সুন্নাহলি তবদযমান না র্াকা সলত্বও 

প্রলয়াজলনর খাতিলর বণথনা করা জরুরী। যতদ এ সমে আললাচনালক 

হৃদয়েম করা এবাং এগুললার িারা আল্লাহ িা‘আলার উপাসনা করা 

বান্দার জনয অিযাবশযকীয় হলয় র্াকলিা িাহলল তনশ্চয় আল্লাহ এবাং 

সাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লামপ্রলিযলকর জনয িা স্পিভালব বণথনা 

করলিন। যকননা এগুললার সালর্ নারীর সালাি, সাওম, তববাহ, িালাক 

এবাং মীরালসর মাসআলা-মাসালয়ল সমৃ্পক্ত। যযমতনভালব আল্লাহ িা‘আলা 

ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম সালালির সাংখযা, সালাি পড়ার 

তনতদথি সময়, সালালির রুকু, যসজদাহ, যাকালির মাল, মাললর তনসাব ও 

পতরমাণ, যাকাি তবিরণ করার তনতদথি স্থান, সাওলমর সময়-সীমা এবাং 

হজসহ অনযানয তবষয়াবলী স্পিভালব বণথনা কলরলছন। এমনতক খাওয়া-

দাওয়ার তনয়ম-নীতি, ঘুলমর আদব, স্ত্রী সহবাস, উিা-বসা, গৃলহ প্রলবশ, 

গৃহ যর্লক যবর হওয়া, পায়খানা ও প্রস্রালবর তনয়ম-নীতিও বণথনা 

কলরলছন। শুিু িাই নয় বরাং পায়খানা ও প্রস্রাব করার বযবহৃি তিলার 

সাংখযা তনিথারণ করাসহ জতিল ও সূক্ষ্ম তবষয়াতদর তববরণও তবশ্ব মানলবর 
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সামলন িুলল িলরলছন, যযগুললার মািযলম আল্লাহ িা‘আলা িাাঁর মলনানীি 

িমথলক পতরপূণথ কলরলছন এবাং মুতমন বান্দালদর ওপর তনলজর 

তন‘আমিলক সমূ্পণথ কলরলছন। এ প্রসলে সৃতিকিথা মহান আল্লাহ পতবত্র 

কুরআলন সূরা নাহললর ৮৯ নম্বর আয়ালি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 

ওয়াসাল্লামলক সলম্মািন কলর বললন, 

ِ  تِۡبَيَٰٗنا ٱۡلِكَتََٰب  ۡيَك َعلَ  َونََزۡۡلَا﴿ ء   ل ُِك   [٨٩: انلحل] ﴾ََشۡ

‘‘আমরা প্রলিযক বস্তুর সুস্পি বণথনা তদলয় যিামার ওপর কুরআন 

অবিীণথ কলরতছ।’’ [সূরা আন-নাহল, আয়াি: ৮৯]  

এমতনভালব কুরআন শরীলফ সূরা ইউসুলফর ১১১ নম্বর আয়ালি এ 

সম্পলকথ তিতন আলরা বললন, 

ىَٰ يُ  َحِديٗثا ََكنَ  َما﴿ ء   ُك ِ  َوَتۡفِصيَل  يََديۡهِ  َبۡيَ  ٱََّلِي تَۡصِديقَ  َوَلَِٰكن ۡفََتَ  َوُهٗدى ََشۡ
 [١١١: يوسف] ﴾يُۡؤِمُنونَ  ل َِقۡوم   َورَۡۡحَةٗ 

‘‘এতি যকালনা মনগড়া কর্া নয়, বরাং তবশ্বাস স্থাপনকারীলদর জনয 

পূবথবিথী গ্রলন্থর সমর্থন এবাং প্রলিযক বস্তুর সুস্পি তববরণ, তহদায়াি ও 

রহমিস্বরূপ।’’ [সূরা ইউসুফ, আয়াি: ১১১] 

এখন বুেলি হলব যযলহিু এসলবর তবোতরি আললাচনা কুরআন ও 

হাদীলস যনই যসলহিু এসলবর ওপর পূণথ তনভথরশীল হওয়ারও প্রলয়াজন 

যনই। তনভথরিার প্রলয়াজন শুিু হালয়য যদখা যদওয়া না যদওয়ার ওপর। 

কুরআন ও সুন্নাহ’যি এ সমে তবষয়াতদ না র্াকািাই প্রমাণ কলর যয, 

এগুললার যকালনা গ্রহনলযাগযিা যনই। হালয়য (ঋিুস্রাব) সম্পকথীয় 
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মাসআলাসহ অনযানয সকল মাসআলাসমূলহ কুরআন ও সুন্নাহই 

আপনালক সাহাযয করলব। যকননা শরী‘আলির সকল তবতি-তবিান 

কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা অর্বা তবশুদ্ধ তকয়াস িারাই প্রমাতণি হলয়লছ, 

অনয যকালনা তকছুর মািযলম নয়। শাইখুল ইসলাম ইবন িাইতময়যাহ 

একতি নীতিমালা বণথনা করলি তগলয় বলললছন: ‘কুরআন ও সুন্নাহ’যি 

আল্লাহ িা‘আলা রক্তস্রালবর সালর্ সাংতিি যবশ তকছু হুকুম-আহকাম 

বণথনা কলরলছন, তকন্তু রক্তস্রাব কিতদন র্াকলি পালর, এর সবথতনম্ন ও 

সলবথাচ্চ সময়-সীমা কী, এ তবষলয় তনতদথি কলর তকছু বললন তন। এমনতক 

বান্দার জনয অিযাতিক প্রলয়াজনীয় এবাং জতিল তবষয় হওয়া সলত্বও 

আল্লাহ িা‘আলা দুই পতবত্রিার মিযবিথী সমলয়র সীমা-যরখা তনতদথি 

কলরন তন। আরবী অতভিানও এর যকালনা সময়-সূচী তনিথারণ কলর তন। 

সুিরাাং হালয়য বা রক্তস্রালবর জনয যয বযতক্ত যকালনা সময়-সীমা তনতদথি 

করলব যস সরাসতর কুরআন ও হাদীলসর তবরুদ্ধাচরণ করলব।’ 

চিুর্থ দলীল: যা তবশুদ্ধ তকয়াস িারা প্রমাতণি। আল্লাহ িা‘আলা 

রক্তস্রাবলক ময়লা বস্তু তহলসলব যঘাষণা কলরলছন, কালজই যখনই রক্তস্রাব 

যদখা তদলব িখনই যসিালক ময়লা তহলসলবই গণয করলি হলব। এলেলত্র 

রক্তস্রালবর প্রর্ম এবাং তিিীয়, িৃিীয় এবাং চিুর্থ, ১৫িম এবাং ১৬িম 

ও ১৭িম এবাং ১৮িম তদলনর মলিয যকালনা পার্থকয যনই। ময়লা 

ময়লাই। সুিরাাং ময়লা যযলহিু উভয় তদলনই তবদযমান যসলহিু উক্ত দুই 

তদলনর মলিয হুকুলমর তদক যর্লক পার্থকয করা তকভালব সতিক হলি 

পালর? এিা তক তবশুদ্ধ তকয়ালসর পতরপন্থী নয়? তবশুদ্ধ তকয়াস তক উভয় 

তদনলক হুকুলমর তদক যর্লক সমান গণয কলর না? 
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পঞ্চম দলীল: রক্তস্রালবর জনয সময়-সীমা তনিথারণকারীলদর পারস্পতরক 

মিলভদ ও তসদ্ধান্তহীনিা রলয়লছ এবাং এ িরলনর পারস্পতরক মিলভদই 

প্রমাণ কলর যয, এ তবষলয় এমন যকালনা সমািান যনই, যযিালক গ্রহণ 

করা অিযাবশযকীয়। িা ছাড়া এ সকল মিামি হলে ইজলিহাদী যা 

ভুল-শুদ্ধ দু’তিই সম্ভাবনা রালখ। এমিাবস্থায় সমািান ও সতিক তনলদথশনা 

পাওয়ার জনয কুরআন ও সুন্নালির তদলকই দৃতি তদলি হলব। 

উতল্লতখি আললাচনা িারা পতরষ্কার হলয় যগল যয, ঋিুস্রালবর সবথতনম্ন এবাং 

সলবথাচ্চ যকালনা সময়-সীমা তনতদথি যনই এবাং এতিই গ্রহণলযাগয। সুিরাাং 

নারীর লজ্জাস্থালন রক্ত যদখা তদলল (যা আঘাি বা অনয যকালনা কারলণ 

প্রবাতহি হয় তন) িলর তনলি হলব যয এতি হালয়লযর রক্ত তহলসলবই 

প্রবাতহি হলে এবাং এর জনয যকালনা বয়স ও সময় তনতদথি যনই। িলব 

হযাাঁ, এ রক্ত যতদ তবরতিহীনভালব প্রবাতহি হলি র্ালক যয, আর বন্ধই 

হলে না অর্বা অিযন্ত স্বল্প সময় যযমন মালস মাত্র এক-দুই তদন 

প্রবাতহি হলয় র্ালক িাহলল যসিালক ইলেহাযাহ তহলসলব গণয করলি 

হলব যার তবোতরি তববরণ শীঘ্রই সম্মাতনি পািকবৃলন্দর সামলন আসলছ। 

শাইখুল ইসলাম ইবন িাইতময়যাহ রহ. হালয়য সম্পলকথ বললন, ‘নারীলদর 

যরলহম গভথাশয়) যর্লক যা তকছু যবর হলব িাই হালয়য বললই গণয হলব 

যিেণ না ইলেহাযার রক্ত তহলসলব অকািয যকালনা প্রমাণ পাওয়া যায়।’ 

তিতন আলরা বললন, ‘নারীর লজ্জাস্থান যর্লক যখন যকালনা প্রকার রক্ত 

যবর হলব িখন যতদ জানা না র্ালক যয, এিা তক রগ যর্লক যবর হলয় 

আসা রক্ত না যকালনা আঘাি জতনি কারলণ প্রবাতহি রক্ত, িাহলল যস 
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রক্তলক হালয়য তহলসলবই গণয করলি হলব।’ শাইখুল ইসলাম রহ.-এর 

এই অতভমি সময়-সীমা তনিথারণকারীলদর অতভমলির যচলয় দলীল-

প্রমালণর তদক যর্লক যযমন শতক্তশালী, তিক যিমনই অনুিাবন ও 

হৃদয়েম করার পলে এবাং আমল ও বােবায়লনর তদক তদলয়ও অতি 

সহজ। এমনতক উক্ত গুণাবলীর সালর্ সামঞ্জসযপূণথ যয যকালনা মিলক 

দীন ও ইসলালমর সাবথজনীন নীতির প্রতি লেয যরলখ গ্রহণ করাই 

উত্তম। যকননা এিা সহজসািয ও সরল। যযন িা পালন করা কালরা 

পলে কিকর না হয়। 

আল্লাহ িা‘আলা বললন, 

ِينِ  ِف  َعلَۡيُكمۡ  َجَعَل  َماوَ ﴿  [٧٨: احلج] ﴾َحَرج   ِمنۡ  ٱل 

‘‘তিতন দীলনর বযাপালর যিামালদর ওপর যকালনা কলিারিা আলরাপ 

কলরন তন।’’ [সূরা আল-হাজ, আয়াি: ৭৮]  

এবাং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম বলললছন: 

ْيَن أَحٌد إالَّ غَ » , َولَْن يَُشادَّ ادلِّ ْيَن يُْْسٌ ْواإنَّ ادلِّ ُدْوا َوقَاِربُْوا َوأبِِْشُ  «لَبَُه, فََسدِّ

“তনশ্চয় দীন সহজ। যকউ দীলনর মলিয বাড়াবাতড় কলর তজিলি পালর 

না। কালজই যিামরা মিয পর্ অবলম্বন কর, দীলনর, তনকিবিথী র্াক 

এবাং অল্প তকন্তু তস্থতিশীল আমললর প্রতিদালনর সুসাংবাদ দাও।”3
 

                                                           
3 সহীহ বুখারী। 
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নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লালমর ববতশিযসমূলহর মলিয একিা 

ববতশিয এই তছল যয, যিেণ পযথন্ত গুনাহ না হয় িিেণ পযথন্ত যকালনা 

তবষলয়র দু’তি তদলকর মলিয সহজ তদকিাই তিতন গ্রহণ করলিন। 

গভথবিী মতহলার রক্তস্রাব 

সািারণি নারী যখন গভথবিী হয় িখন রক্তস্রাব বন্ধ হলয় যায়। ইমাম 

আহমদ রহ. বললন, ‘রক্তস্রাব বন্ধ হওয়ার মািযলম গভথবিী বলল 

প্রমাতণি হয়। সন্তান সম্ভবা মতহলা যতদ প্রসলবর অল্প সময় পূলবথ যযমন 

দুই তদন অর্বা তিন তদন পযথন্ত রক্তস্রাব যদলখ এবাং সালর্ যতদ প্রসব 

যবদনা র্ালক িাহলল উহালক তনফাস (প্রসলবাত্তর রক্তস্রাব) তহলসলব গণয 

করা হলব। আর যতদ প্রসলবর অলনক পূলবথ রক্ত প্রবাতহি হলয় র্ালক 

িাহলল উক্ত রক্ত তনফাস তহলসলব গণয হলব না। এমিাবস্থায় প্রবাতহি 

রক্তলক তক হালয়য তহলসলব গণয কলর িার ওপর হালয়লযর তবতি-তবিান 

কাযথকরী করা হলব? না অসুস্থিার রক্ত গণয করা হলব? এ বযাপালর 

ওলামালয় যকরালমর মালে মিলভদ রলয়লছ। িলব সতিক সমািান হলে, 

সন্তান সম্ভবা মতহলার যতদ পূলবথর অভযাস অনুযায়ী রক্ত যদখা যদয় 

িাহলল যসিালক হালয়য তহলসলব গণয করলি হলব। যকননা নারীর 

লজ্জাস্থান যর্লক যয রক্ত যবর হয় িা হালয়য হওয়ািাই হলে প্রকৃি 

তনয়ম। হযাাঁ, উক্ত রক্ত হালয়য নয় এর তপছলন যতদ যকালনা রকম শক্ত 

প্রমাণ র্ালক িাহলল যসিা তভন্ন কর্া। তকন্তু কুরআন ও সুন্নালির 

যকার্াও এমন যকালনা প্রমাণ যনই যয, গভথবিী মতহলার হালয়য হলি 

পালর না। ইমাম মাললক ও ইমাম শালফঈ রাতহমাহুমাল্লাহর এতিই মি। 
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ইবন িাইতময়যাহ রহ.-ও এই মি গ্রহণ কলরলছন এবাং িার তলতখি 

ইখতিয়ারাি গ্রলন্থর ৩০ পৃষ্ঠায় ইমাম বাইহাকীর উদৃ্ধতি তদলয় তললখলছন 

যয, ইমাম আহমলদর এই জািীয় একতি অতভমি রলয়লছ, বরাং তিতন 

উলল্লখ কলরলছন ইমাম আহমদ রহ. ইমাম মাললক ও ইমাম শালফঈ 

রহ.-এর উক্ত মিামলির তদলক প্রিযাবিথন কলরলছন। এখন প্রিীয়মান 

হললা যয, সািারণ মতহলার হালয়লযর যয হুকুম গভথবিী মতহলারও তিক 

যসই হুকুম। িলব তনলম্নাক্ত দু‘তি মাসআলায় এর বযতিক্রম রলয়লছ: 

১. িালাক: অন্তঃসত্ত্বা নয় এমন মতহলা (যালক ঋিুস্রালবর মািযলম ইেি 

পূরণ করলি হয়) িালক ঋিুস্রাব অবস্থায় িালাক যদওয়া হারাম। 

পোন্তলর অন্তঃসত্ত্বা মতহলালক (িার ঋিুস্রাব হললও যস ঋিুস্রাব) 

অবস্থায় িালাক যদওয়া হারাম নয়। যকননা কুরআন মাজীলদ বলা 

হলয়লছ যয, 

 [١: الطالق] ﴾لِعَِدتِِهنَ  َفَطل ُِقوُهنَ ﴿

‘‘যিামরা িালদরলক িালাক তদও িালদর ইেলির প্রতি লেয যরলখ।’’ 

[সূরা আি-িালাক, আয়াি: ১] 

সুিরাাং বুো যগল যয, অন্তঃসত্ত্বা নয় এমন মতহলালক রক্তস্রালবর অবস্থায় 

িালাক যদওয়া কুরআলন মাজীলদর উক্ত আয়ালির তবলরািী। তকন্তু 

অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীলক হালয়লযর অবস্থায় িালাক যদওয়া কুরআলন কারীলমর 

যঘাষণা তবলরািী নয়। যকননা যয বযতক্ত গভথবিী স্ত্রীলক িালাক তদলব যস 

যিা িার ইেলির প্রতি লেয যরলখই তদলব, (লস গভথাবস্থায়) স্ত্রী হালয়লয 

র্াকুক বা পতবত্র র্াকুক। কারণ, গভথিারণ তদলয়ই িার ইেি গণনা 
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করা হলব (গভথাবস্থায় আসা হালয়লযর মািযলম তিতন ইেি গণনা করলবন 

না)। আর এ কারলণই সেলমর পলর িালক িালাক যদওয়া হারাম নয় 

বরাং জালয়য। পোন্তলর গভথবিী নয় এমন মতহলালক সেলমর পর 

িালাক যদওয়া হারাম। 

২. গভথবিী নারীলদর ইেিকাল সন্তান প্রসব পযথন্ত। এ যেলত্র 

(গভথাবস্থায়) নারীর ঋিুর রক্ত চালু হওয়া না হওয়া সমান। প্রমাণ 

তহলসলব পতবত্র কুরআন শরীলফর সূরা িালালকর ৪নাং আয়াি যপশ করা 

হলে। আল্লাহ িা‘আলা বললন, 

َلَُٰت ﴿ و 
ُ
ۡۡحَالِ  َوأ

َ
َجلُُهنَ  ٱۡۡل

َ
ن أ

َ
 [٤: الطالق] ﴾َۡحۡلَُهَن   يََضۡعنَ  أ

‘‘গভথবিী নারীলদর ইেিকাল সন্তান প্রসব পযথন্ত।’’ [সূরা আি-িালাক, 

আয়াি: ৪] 



 

 

 
 20  

িৃিীয় পতরলেদ 

হালয়য অবস্থায় আপতিি তকছু তবষয় 

হালয়য অবস্থায় আপতিি তবষয়াতদ কলয়ক প্রকার: 
১ম তবষয়: রক্তস্রাব তনতদথি তনয়ম ও পতরমালণর যচলয় কম অর্বা যবতশ 

হওয়া। যযমন যকালনা নারীর প্রতি মালস ছয় তদন কলর ঋিুস্রালবর 

অভযাস তছল তকন্তু এক মালস ৭ তদন পযথন্ত ঋিুস্রাব অবযাহি র্ালক 

অর্বা যকালনা যমলয় যলালকর ৭ তদন কলর ঋিুস্রাব হলয় র্ালক যসখালন 

৬ তদন র্াকার পর বন্ধ হলয় যগল। 

২য় তবষয়: তনয়তমি অভযালসর আলগ-পলর হালয়য আরম্ভ হওয়া। যযমন, 

যযখালন মালসর যশলষর তদলক হালয়য আলস যসখালন প্রর্ম তদলক আসললা 

অর্বা মালসর প্রর্ম তদলক আসার পতরবলিথ যশলষর তদলক আসললা। 

উপলরাক্ত তবষয় দু‘তির হুকুম কী? এ বযাপালর ওলামালয় যকরালমর মালে 

মিলভদ রলয়লছ। িলব সতিক সমািান হলে, নারী যখনই ঋিুস্রাব 

যদখলি পালব িখনই ঋিুবিী তহলসলব গণয হলব এবাং যখনই িা বন্ধ 

হলব িখনই পতবত্র তহলসলব তবলবতচি হলব। এলেলত্র পূবথ অভযালসর যচলয় 

কম-যবতশ হওয়া তকাংবা আলগ-পলর হওয়া সমান কর্া। এ মাসআলার 

প্রমাণাতদ পূলবথর অিযালয় তবোতরিভালব আললাতচি হলয়লছ।  

সারসাংলেপ হললা, রক্তস্রাব যদখা যদওয়া না যদওয়ার ওপরই িার 

হুকুম-আহকাম তনভথর কলর। এতিই ইমাম শালফঈ রহ.-এর অতভমি। 

শাইখুল ইসলাম ইবন িাইতময়যাহ রহ.-ও এ সমািানলক গ্রহণ কলরলছন। 

মুগনী গ্রলন্থর যলখক উক্ত অতভমলির সমর্থন কলর বলললছন , ‘উতল্লতখি 
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অবস্থায় যতদ নারীলদর তনয়তমি বা পূবথ অভযাস িিথবয হলিা িাহলল 

তনশ্চয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম তনজ উম্মলির কালছ িা বণথনা 

করলিন, তবলম্ব করার যকালনা প্রশ্নই উলি না। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইতহ ওয়াসাল্লালমর পতবত্র স্ত্রীগণসহ সকল নারী জাতির জনয 

মাসআলাতির তববরণ সাবথেতনক প্রলয়াজনীয় তছল, িাই িালি তবলম্ব 

করা জালয়য তছল না। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম এ 

বযাপালর অসিকথ তছললন না, বরাং সিকথই তছললন। সুিরাাং মুোহাযাহ 

নারী ছাড়া অনয কালরা যেলত্র পূবথ অভযাস িিথবয বলল তপ্রয় নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম যর্লক যকালনা আললাচনার সূত্রপাি হয় 

তন।’4 

িৃিীয় তবষয়: হলুদ অর্বা মাতি বলণথর রক্ত প্রসে: 

যকালনা মতহলা যতদ িার লজ্জাস্থালন জখলমর পাতনর মলিা হলুদ বলণথর 

অর্বা হলুদ এবাং কাল রাং এর মিযবিথী বলণথর রক্ত যদলখ িাহলল যস 

রক্ত ঋিুস্রাব চলাকালীন সমলয় অর্বা ঋিুস্রালবর পর পরই পতবত্র 

হওয়ার পূলবথ প্রবাতহি হলল ঋিুস্রাব বলল গণয হলব এবাং এর ওপর 

ঋিুস্রালবর তবতি-তবিান কাযথকরী হলব। পোন্তলর যতদ যস রক্ত পতবত্রিা 

অজথলনর পলর প্রবাতহি হলয় র্ালক িাহলল যসিা ঋিুস্রালবর অন্তভুথক্ত 

হলব না। যকননা উলম্ম আতিয়াহ রাতদয়াল্লাহু আনহা এ প্রসলে বলললছন: 

ْهِر َشيْئًا» ْفَرَة َوالُْكْدَرةَ َبْعَد الطُّ  «ُكنَّا اَل َنُعدُّ الصُّ

                                                           
4 মুগনী: ১/৩৫৩। 
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“আমরা পতবত্রিা অজথন করার পর হলুদ অর্বা মাতিবলণথর রক্তলক 

তকছুই মলন করিাম না।”5 

সহীহ বুখারীর শরাহ (বযাখযা) ফিহুল বারীলি বলা হলয়লছ যয, এই 

তশলরানাম িারা ইমাম বুখারী আলয়শা রাতদয়াল্লাহু আনহার হাদীস  اَل
َة ابْلَيَْضاء  সাদা পাতন না যদখা পযথন্ত িাড়াহুড়া“ َتْعَجلَْن َحَّتَّ تََريَْن الَْقصَّ

কলরা না।” এবাং উলম্ম আতিয়াহ রাতদয়াল্লাহু আনহার উতল্লতখি হাদীলস 

এভালব সামঞ্জসয তবিান করলি যচলয়লছন যয, আলয়শা রাতদয়াল্লাহু 

আনহার উলেশয হলে ঋিুস্রাব চলাকালীন সমলয় যতদ হলুদ অর্বা 

মাতিবলণথর রক্ত যদলখ িাহলল যসিা হালয়য তহলসলব গণয হলব এবাং উলম্ম 

আতিয়াহ রাতদয়াল্লাহু আনহার হাদীলসর অর্থ হলে যয, ঋিুস্রাব বন্ধ হলয় 

পতবত্রিা অজথন করার পর হলুদ অর্বা মাতি বলণথর রক্ত যদখা তদলল িা 

িিথবয নয়। 

আলয়শা রাতদয়াল্লাহু আনহার যয হাদীসতির তদলক ইতেি করা হলয়লছ 

িার প্রকৃি তবষয়বস্তু এই যয, িখনকার নারীরা আলয়শা রাতদয়াল্লাহু 

আনহার তখদমলি দারাজাহ (এমন তজতনস যা িারা নারী িার লজ্জাস্থান 

আবৃি কলর রালখ) পািালিন, যযন িারা বুেলি পালর যয, যসখালন 

ঋিুস্রালবর যকালনা তচহ্ন বাকী আলছ তক না? যস দারাজাহ’যি হালয়লযর 

                                                           
5 হাদীসতি ইমাম আবু দাউদ রহ. তবশুদ্ধ সনদ িারা উলল্লখ কলরলছন এবাং ইমাম 
বুখারীও বণথনা কলরলছন িলব ‘পতবত্রিা অজথন করার পর’ কর্াতি তিতন উলল্লখ না 
করললও তশলরানাম দাাঁড় কতরলয়লছন এভালব ‘রক্তস্রাব তবহীন তদনগুললালি হলুদ 
অর্বা মাতিবলণথর রক্ত প্রবাতহি হওয়া অিযায়’। 
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যনকড়া বা িুলা তছল এবাং উক্ত যনকড়ায় হলুদ রাং যদলখ আলয়শা 

রাতদয়াল্লাহু আনহা বলললন: ‘যিামরা সাদা পাতন না যদখা পযথন্ত অলপো 

কর।’ প্রকাশ র্ালক যয, হাদীলস বতণথি ‘আল-কাস্সািুল বাইযা’ বলা হয় 

যসই সাদা পাতনলক যা হালয়য বন্ধ হওয়ার সময় মতহলার গভথাশয় যর্লক 

যবর হয়। 

৪র্থ তবষয়: ঋিুস্রাব যর্লম যর্লম প্রবাতহি হওয়া, যযমন একতদন প্রবাতহি 

হয় আর একতদন বন্ধ র্ালক। এমিাবস্থায় যদখলি হলব এ িরলনর 

বযতিক্রম সব সময়ই হয় না মালে মলিয।  

প্রর্ম অবস্থা: যতদ সব সময়ই হলয় র্ালক িাহলল যসিালক ইলেহাযাহ 

তহলসলব গণয কলর িার তবতি-তবিান যমলন চললি হলব।  

তিিীয় অবস্থা: আর যতদ সব সময় এমন না হয়, বরাং মালে মলিয এ 

িরলনর বযতিক্রম হলয় র্ালক িাহলল যয সময়িুকুলি বা যয তদনতিলি 

ঋিুস্রাব বন্ধ র্ালক যসিালক পতবত্রিার মলিয গণয করা হলব? না 

ঋিুস্রালবর অন্তভুথক্ত করা হলব? এ বযাপালর ওলামালয় যকরালমর মলিয 

মিলভদ রলয়লছ। ইমাম শাতফয়ী রহ.র দুই অতভমলির তবশুদ্ধ অতভমি 

হলে , এ যেলত্র স্রাব তবহীন মিযবিথী ঐ সময়িুকুও হালয়লযর মলিযই 

গণয করা হলব। শাইখুল ইসলাম ইবন িাইতময়যাহ এবাং ‘আল-ফালয়ক’ 

নামক গ্রলন্থর যলখক উক্ত অতভমি গ্রহণ কলরলছন। ইমাম আবু হাতনফা 

রহ.-এর অতভমিও িাই। যকননা আলয়শা রাতদয়াল্লাহু আনহার হাদীস 

িারা প্রমাতণি হলয়লছ যয, সাদা পাতন যবর না হওয়া পযথন্ত অলপো 

করলি হলব। অর্চ মিযবিথী যসই সমলয় সাদা পাতন যদখা যায় তন। 
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িাছাড়া যতদ স্রাবতবহীন মিযবিথী যসই সময়িালক পতবত্রিার মলিয গণয 

করা হয় িাহলল তনশ্চয় িার আলগর এবাং পলরর সময়িালক হালয়লযর 

মলিয গণয করলি হলব অর্চ এমন কর্া যকউই বলল তন। আর যতদ 

মিযবিথী ঐ সময়িুকুলক পতবত্রিার তহলসলব যমলন যনওয়া হয় িাহলল 

িালাকপ্রাপ্তা এবাং তবিবা স্ত্রীলদর ইেিকাল ৫ তদলনই যশষ হলয় যালব। 

এমতনভালব প্রতি দুই তদলন যগাসল করা ইিযাতদ তবতবি কারলণ নারী 

জাতির জনয তবষয়তি অিযন্ত কিকর হলয় দাাঁড়ালব অর্চ ইসলামী 

শরী‘আলি (আলহামদুতলল্লাহ) কিকর বললি যকালনা তকছুই যনই। 

হাম্বলী মাযহালবর প্রতসদ্ধ অতভমি হলে, বতণথি অবস্থায় রক্ত যদখা তদলল 

িা হালয়য তহলসলব গণয হলব এবাং পতরেন্নিা যদখা তদলল িা পতবত্রিা 

তহলসলব গণয হলব। তকন্তু রক্ত এবাং পতরেন্নিার সমতি যতদ তনয়তমি 

হালয়লযর সলবথাচ্চ সীমা অতিক্রম কলর িাহলল অতিক্রমকারী রক্ত 

ইলেহাযাহ তহলসলব গণয হলব। 

মুগনী গ্রলন্থর ১ম খলণ্ডর ৩৫৫ পৃষ্ঠায় বলা হলয়লছ , ‘লেয রাখলি হলব 

রক্ত যতদ এক তদলনর যচলয় কম সময় বন্ধ র্ালক িাহলল ঐ সময়িালক 

পতবত্রিার মলিয গণয করা হলব না, ঐ হাদীলসর ওপর তভতত্ত কলর যা 

তনফালসর অিযালয় উলল্লখ হলয়লছ। যার সারসাংলেপ হলে, এক তদলনর 

যচলয় কম সমলয়র তদলক যকালনা ভ্রুলেপ করলব না এবাং এিাই সতিক 

সমািান। যকননা রক্ত একবার প্রবাতহি হলব, একবার বন্ধ হলব, িাহলল 

এক ঘন্টা পর পর পতবত্রিা অজথনকারীনী মতহলার পলে যগাসল করা 

চরম কলির বযাপার হলয় দাাঁড়ালব। অর্চ শরী‘আলির তবতি-তবিালন 
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কলির যকালনা স্থান যনই। যযমন, মহান আল্লাহ পতবত্র কুরআলনর সূরা 

আল-হালজর ৭৮ নাং আয়ালি স্পিভালব যঘাষণা কলরলছন , 

ِينِ  ِف  َعلَۡيُكمۡ  َجَعَل  َوَما﴿  [٧٨: احلج] ﴾َحَرج   ِمنۡ  ٱل 

‘‘তিতন দীলনর মলিয যিামালদর ওপর যকালনা সাংকীণথিা রালখন তন।’’ 

[সূরা আল-হাজ, আয়াি: ৭৮]  

আল-মুগনী গ্রলন্থর যলখক বললন, সুিরাাং এক তদলনর কম সময় যতদ 

রক্ত বন্ধ র্ালক িাহলল িা পতবত্রিার অন্তভুথক্ত হলব না। িলব পতবত্রিার 

ওপর যকালনা প্রমাণ র্াকলল যসিা পৃর্ক কর্া। যযমন একজন নারীর 

তনয়তমি অভযালসর যশষ প্রালন্ত এলস হালয়য বন্ধ হললা অর্বা হালয়য বন্ধ 

হওয়ার পর মতহলা লজ্জাস্থালন ‘কাস্সালয় বায়যা’ অর্থাৎ সাদা পাতনর 

যরখা যদখল িাহলল এমিাবস্থায় িা পতবত্রিার অন্তভুথক্ত হলব।’ আল-

মুগনী গ্রলন্থর এই অতভমি উপলরাক্ত দুই সমািালনর মিযবিথী এক উত্তম 

অতভমি। আল্লাহই সবথজ্ঞানী। 

৫ম তবষয়: রক্ত শুতকলয় যাওয়া, যযমন মতহলা শুিু যভজা যভজা অবস্থা 
যদখলি যপল। এমিাবস্থাতি যতদ হালয়লযর মাোমাতেলি বা হালয়লযর 
সময় যশষ হওয়ার সালর্ সালর্ই পতবত্র হওয়ার পূলবথ সাংঘতিি হয়, িলব 
যসিালক হালয়য তহলসলব গণয করলি হলব। আর যতদ পতবত্র অবস্থা 
তবরাজ করার পর যসিা যদখা যদয় িলব যসিা আর হালয়য তহলসলব 
তবলবতচি হলব না; বরাং িখন যসিার সলবথাচ্চ অবস্থা হলে িা হলুদ 
অর্বা মাতি বলণথর রলক্তর সালর্ সমৃ্পক্ত হলব এবাং যসগুললার তবিান 
গ্রহণ করলব।   
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৪র্থ পতরলেদ 
হালয়লযর তবতি-তবিান 

হালয়লযর তবশতিরও অতিক হুকুম রলয়লছ, িন্মলিয সবথালপো অতিক 

প্রলয়াজনীয়গুললা এখালন উলল্লখ করা হলে। 

১. সালাি: ঋিুবিী মতহলার জনয ফরয যহাক তকাংবা নফল, সকল 

প্রকার সালাি পড়া তনতষদ্ধ। যতদ পড়া হয় িাহলল যস সালাি শুদ্ধ হলব 

না। এমতনভালব ঋিুবিী মতহলার জনয সালাি ফরযও নয়। িলব পতবত্র 

হওয়ার পর অর্বা ঋিুস্রাব শুরু হওয়ার পূলবথ যকালনা ওয়ালক্তর পূণথ 

এক রাকাি পড়লি পালর এিিুকু সময় যতদ যপলয় যায় িাহলল উক্ত 

ওয়ালক্তর সালাি কাযা করা ফরয। এলেলত্র যস সময়িুকু ওয়ালক্তর 

প্রর্ম তদক যহাক অর্বা যশষ তদক, এলি যকালনা পার্থকয যনই। 

ওয়ালক্তর প্রর্ম তদলক এক রাকাি পতরমাণ সময় পাওয়ার দৃিান্ত: 

একজন নারী সূযথ অেতমি হওয়ার পর এক রাকাি পড়লি পালর 

এিিুকু সময় অতিবাতহি হওয়ার পর ঋিুবিী হললা, িাহলল হালয়য 

বন্ধ হওয়ার পর মাগতরলবর এ সালািতি কাযা করা িার ওপর ফরয। 

যকননা যস ঋিুবিী হওয়ার পূলবথ মাগতরলবর ওয়াক্ত যর্লক এক রাকাি 

সমপতরমাণ সময় যপলয়লছ। 

ওয়ালক্তর যশষ তদলক এক রাকাি সময় পাওয়ার দৃিান্ত: একজন নারী 

সূলযথাদলয়র পূলবথ ঋিুস্রাব যর্লক পতবত্র হলয়লছ এবাং িখনও ফজলরর 

এক রাকাি আদায় করলি পালর এিিুকু সময় বাকী রলয়লছ িাহলল 

পতবত্র হওয়ার পর যসই ফজলরর সালাি কাযা করা িার ওপর ফরয। 
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যকননা ঋিুস্রাব বন্ধ হওয়ার পর যস ফজলরর ওয়াক্ত যর্লক এক 

রাকালির সমপতরমাণ সময় যপলয়লছ।  

পোন্তলর ঋিুবিী মতহলা যতদ সালালির ওয়াক্ত যর্লক এিিুকু সময় না 

পায় যার মলিয এক রাকাি সালাি পড়া যযলি পালর, যযমন প্রর্ম 

দৃিালন্ত সূযথালের পর এক তমতনলির মলিযই মতহলা ঋিুবিী হলয় যগল 

অর্বা ২য় দৃিালন্ত সূলযথাদলয়র পূলবথ মাত্র এক তমতনলির মলিযই ঋিু 

যর্লক পতবত্র হললা, িাহলল উক্ত মতহলার ওপর যসই ওয়ালক্তর সালাি 

কাযা করা ওয়াতজব হলব না। যকননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম 

বলললছন: 

اَلةَ » اَلةِ َفَقْد أْدرََك الصَّ  «َمْن أْدرََك َرْكَعًة ِمَن الصَّ

“যয বযতক্ত সালালির এক রাকাি যপলয়লছ যস পুলরা সালািই যপলয়লছ 

বলল মলন করলি হলব।”6 এর মাফহূম ির্া বুে হললা, যতদ যকালনা 

বযতক্ত সালালির এক রাকালির যচলয়ও কম অাংশ পায় িাহলল পুলরা 

সালাি যপলয়লছ বলল মলন করা যালব না। 

তকন্তু যকালনা ঋিুবিী মতহলা যতদ আসলরর সময় যর্লক এক রাকালির 

সমপতরমাণ সময় যপলয় যায় িাহলল িার ওপর আসলরর সালর্ যযাহলরর 

সালালিরও তক কাযা করা ফরয? এমতনভালব এশার ওয়াক্ত যর্লক এক 

রাকাি পড়লি পালর এিিুকু সময় যতদ যপলয় যায় িাহলল িার জনয তক 

এশার সালালির সালর্ মাগতরলবর সালালিরও কাযা করা জরুরী? এ 
                                                           
6 সহীহ বুখারী ও মুসতলম। 



 

 

 
 28  

বযাপালর ওলামালয় যকরালমর মালে মিলভদ রলয়লছ। িলব সতিক 

অতভমি হলে শুিুমাত্র যয ওয়ালক্তর এক রাকাি পতরমাণ সময় পাওয়া 

যালব যস ওয়ালক্তরই সালালির কাযা করা ফরয। আর িা হলে শুিু 

আসর এবাং এশা, যকননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম বলললছন: 

“যয বযতক্ত সূযথালের পূলবথ আসলরর এক রাকাি সালাি যপলয়লছ যস 

আসলরর সালািলক যপলয়লছ।”7
 

এখালন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম বললনতন যয, যস যযাহর এবাং 

আসর যপলয়লছ। একর্াও উলল্লখ কলরন তন যয, িার ওপর যযাহলরর 

সালালির কাযা ফরয। আর শরী‘আলির মূলনীতি হলে দাতয়ত্ব যর্লক 

মুক্ত হওয়া (যিেণ না দাতয়লত্ব বিথালনার দলীল পাওয়া যালব)। এিা 

ইমাম আবু হাতনফা ও ইমাম মাললক রাতহমাহুমাল্লাহর মাযহাব।8
 

ঋিুবিী মতহলার তযকর করা, িাকবীর বলা, িাসবীহ পাি করা, 

আল্লাহর প্রশাংসা করা, খাওয়া-দাওয়াসহ যয যকালনা কালজ তবসতমল্লাহ 

বলা, হাদীস পাি করা, যদা‘আ করা, যদা‘আয় আমীন বলা এবাং কুরআন 

শরীফ শ্রবণ করা ইিযাতদ যকালনািাই হারাম নয়। যকননা সহীহ বুখারী 

ও মুসতলমসহ অনযানয তকিালব বতণথি আলছ, 

ََكَن َيتَِّكُئ ِِفْ ِحْجِر ََعئَِشَة رَِِضَ اهلُل َعنَْها َوِِهَ  صىل اهلل عليه وسلم أنَّ انلَِّبَّ »
 الُْقْرآنَ 

ُ
 .«َحائٌِض َفيَْقَرأ

                                                           
7 সহীহ বুখারী ও মুসতলম। 
8 শারহুল মুহাযযাব: ৩/৭০। 
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“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম আলয়শা রাতদয়াল্লাহু আনহার 

রক্তস্রাব চলাকালীন িার যকালল যহলান তদলয় কুরআন শরীফ তিলাওয়াি 

করলিন।” 

সহীহ বুখারী ও মুসতললম উলম্ম আতিয়াহ রাতদয়াল্লাহু আনহা যর্লক 

আলরা বতণথি আলছ যয, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লামলক আতম 

বললি শুলনতছ, “স্বািীন নারী, পদথানশীন ও ঋিুবিী মতহলারা দুই ঈলদর 

সালালির জনয ঈদগালহ যযলি পারলব এবাং িারা িমথীয় আললাচনা ও 

মুতমনগলণর যদা‘আয় উপতস্থি হলি পারলব। িলব ঋিুবিী নারীরা 

সালালির স্থান যর্লক দূলর র্াকলব।” 

ঋিুবিী মতহলার স্বয়াং কুরআন তিলাওয়াি করার হুকুম: 

যবতশরভাগ ওলামালয় যকরাম এ বযাপালর একমি যয, ঋিুবিী মতহলার 

পলে উচ্চারণ কলর কুরআন তিলাওয়াি করা নাজালয়য এবাং তনতষদ্ধ। 

িলব যতদ শুিু যচাখ তদলয় যদলখ অর্বা মুখ তদলয় উচ্চারণ বযিীি শুিু 

মলন মলন পলড় িাহলল যকালনা অসুতবিা যনই। যযমন, কুরআন শরীফ 

যচালখর সামলন আলছ অর্বা কুরআন মাজীলদর আয়াি সম্বতলি যকালনা 

যবাডথ সামলন আলছ। এমিাবস্থায় ঋিুবিী নারী যতদ আয়ািগুললার তদলক 

িাকায় এবাং মলন মলন পলড় িাহলল এিা জালয়য হওয়ার তপছলন কালরা 

যকালনা তিমি যনই বলল ইমাম নাওয়াওয়ী শারহুল মুহাযযাব ২য় খলণ্ডর 

৩৭২ পৃষ্ঠায় উলল্লখ কলরলছন। 

ইমাম বুখারী, ইবন জারীর িাবারী এবাং ইবনুল মুনতযর বলললছন, এিা 

জালয়য। ফািহুল বারী ১ম খলণ্ডর ৩০৮ পৃষ্ঠায় ইমাম মাললক ও ইমাম 
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শালফঈর (পুরািন অতভমলির) উদৃ্ধতি তদলয় এবাং বুখারী শরীলফ 

ইবরাহীম নাখ‘ঈর উদৃ্ধতি যপশ কলর বলা হলয়লছ যয, ঋিুবিী নারীর 

কুরআন শরীফ তিলাওয়াি করার মলিয যকালনা অসুতবিা যনই। 

শাইখুল ইসলাম ইবন িাইতময়যাহ রহ. (ফািাওয়া গ্রলন্থ মাজমূআ ইবন 

কালসম ২৬িম খলণ্ডর ১৯১ পৃষ্ঠায়) বললন, ‘ঋিুবিী নারীর পলে 

কুরআন শরীফ তিলাওয়াি করা তনতষদ্ধ, এ বযাপালর যকালনাই প্রমাণ 

যনই। যকননা ‘ঋিুবিী নারী এবাং অপতবত্র বযতক্ত কুরআন শরীফ যর্লক 

তকছুই পড়লি পারলব না” বলল যয হাদীসতি রলয়লছ িা হাদীস তবলশষজ্ঞ 

ওলামালয় যকরালমর সবথসম্মি তসদ্ধান্ত অনুযায়ী দুবথল। নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইতহ ওয়াসাল্লালমর যুলগও নারীলদর রক্তস্রাব আসলিা। এখন যতদ 

এই রক্তস্রালবর কারলণ সালালির মলিা কুরআন শরীলফর তিলাওয়ািও 

িালদর জনয হারাম হলয় র্াকলিা িাহলল তনশ্চয় সাসূল সাল্লাল্লাহু 

আলাইতহ ওয়াসাল্লাম উম্মলির বৃহত্তর স্বালর্থ িা বণথনা করলিন এবাং িাাঁর 

পতবত্র স্ত্রীগণলক এ বযাপালর তশো তদলিন এবাং যকউ না যকউ নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম যর্লক এ বযাপালর হাদীস বণথনা করলিন। 

তকন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম যর্লক ঋিুবিী নারীর 

কুরআন তিলাওয়াি হারাম প্রসলে যকউই যকালনা তকছু বণথনা কলরন তন। 

সুিরাাং যকালনা তনলষিাজ্ঞা যনই যযখালন যস যেলত্র হালয়য অবস্থায় 

কুরআন তিলাওয়ািলক হারাম তহলসলব গণয করা জালয়য হলব না। আর 

যযলহিু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লালমর যুলগ নারীলদর হালয়য 

হওয়া সলত্বও িালদরলক কুরআন তিলাওয়াি করলি তনলষি কলরন তন। 

িাই সাবযে হললা যয, আসলল িা হারাম নয়।’ 
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এ প্রসলে ওলামালয় যকরালমর তবতভন্ন মিামি সম্পলকথ অবগি হওয়ার 

পর এখন এতিই বলা উতচৎ হলব যয, ঋিুবিী নারীর পলে তবলশষ 

প্রলয়াজন ছাড়া উচ্চারণ কলর কুরআন মাজীদ তিলাওয়াি না করাই 

উত্তম। িলব তবলশষ প্রলয়াজন হলল যযমন, তশতেকা নারী ছাত্রীলদরলক 

তশখালনার উলেলশয মুলখ উচ্চারণ কলর কুরআন শরীফ পড়লিই হলব। 

এমতনভালব পরীোর্থীনী পরীো তদলি তগলয় প্রলয়াজলনর িাতগলদ হালয়য 

অবস্থায়ও কুরআন শরীফ পড়লি পারলব। 

২. সাওম: ঋিুবিী নারীর পলে ফরয-নফল সবথ প্রকার সাওম রাখা 

হারাম এবাং সাওম রাখাও িার জনয জালয়য হলব না। তকন্তু ফরয 

সাওলমর কাযা িার ওপর ওয়াতজব। যকননা আলয়শা রাতদয়াল্লাহু আনহা 

যর্লক বতণথি, তিতন বললন, 

اَلة» ْوِم َواَل نُْؤَمُر بَِقَضاِء الصَّ  «ََكَن يُِصيْبُنَا َذلَِك, َتْعِِنْ احْلَيَْض َفنُْؤَمُر بَِقَضاِء الصَّ

“আমালদর যখন রক্তস্রাব হলিা িখন আমালদরলক শুিু সাওলমর কাযা 

করার আলদশ যদওয়া হলিা। তকন্তু সালালির কাযা করার আলদশ যদওয়া 

হলিা না।”9  

সাওম অবস্থায় রক্তস্রাব আসলল িাহলল সাওম নি হলয় যায়। যতদও 

রক্তস্রাব সূযথালের সামানয পূলবথ এলস র্ালক। িলব ঐ সাওমতি ফরয হলয় 

র্াকলল িার কাযা ওয়াতজব। তকন্তু সাওম পালনকারীনী মতহলা যতদ 

সাওম অবস্থায় সূযথালের পূলবথ লজ্জাস্থালনর যবদনা অনুভব কলর এবাং 
                                                           
9 সহীহ বুখারী ও মুসতলম। 
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প্রকৃিপলে রক্তস্রাব সূযথালের পলরই আরম্ভ হলয় র্ালক িাহলল উক্ত 

নারীর সাওম পতরপূণথ হলয় যালব এবাং তবশুদ্ধ অতভমি অনুসালর সাওম 

নি হলব না। কারণ যপলির অভযন্তলরর রলক্তর যকালনা হুকুম যনই। এর 

প্রমাণ, পুরুলষর নযায় স্বপ্নলদাষ হয় এমন একজন মতহলা সম্পলকথ যখন 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লামলক প্রশ্ন করা হললা যয, “িার ওপর 

তক যগাসল করা ফরয? উত্তলর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম 

বলললন: হযাাঁ, যতদ যস বীযথ যদখলি পায়।” উক্ত হাদীলস যগাসল ফরয 

হলব তক না এ হুকুমিা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম বীযথ যদখা ও 

না যদখার সলে সম্পতকথি কলরলছন। এমতনভালব যবর না হওয়া পযথন্ত বা 

যদখা না যদওয়া পযথন্ত হালয়লযরও তবতি-তবিান কাযথকরী হলব না, বরাং 

কাযথকরী িখনই হলব যখন রক্ত যদখা তদলব। 

হালয়য অবস্থায় ফজলরর সময় শুরু হলল ঐ তদলনর সাওম রাখা জালয়য 

নয়। যতদও ফজলরর সামানয সময় পলর পতবত্র হলয় র্ালক। আর যতদ 

ফজলরর একিু আলগ রক্তস্রাব বন্ধ হলয় যায় এবাং বন্ধ হওয়ার পর 

সাওম রালখ িাহলল িা জালয়য আলছ। এমিাবস্থায় যগাসল ফজলরর 

পলর করললও যকালনা যদাষ যনই। যযমন, বীযথস্খলন যহিু শরীর অপতবত্র 

হওয়ার পর যকালনা বযতক্ত যতদ অপতবত্রাবস্থায় সাওলমর তনয়ি কলর এবাং 

যগাসল ফজলরর পলর কলর িালি যকালনা যদাষ যনই। িার সাওম শুদ্ধ 

হলয় যালব।  

আলয়শা রাতদয়াল্লাহু আনহা কিৃথক বতণথি স্পি হাদীস রলয়লছ: 
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يُْصِبُح ُجنُبًا ِمْن مِجَاٍع َغْْيِ اْحِتاَلٍم ُثمَّ يَُصْوُم ِِفْ  صىل اهلل عليه وسلم  ََاَن انلَِّبُّ »
 «َرَمَضانَ 

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম স্বপ্নলদাষ বযিীি স্ত্রী সহবালসর 

কারলণ অপতবত্র অবস্থায় যভালর উলি রমাযালনর সাওম রাখলিন।”10
 

৩. বাইিুল্লাহ শরীলফর িাওয়াফ: ঋিুবিী নারীর জনয বাইিুল্লাহ 

শরীলফর ফরয ও নফল উভয় প্রকার িাওয়াফ করা হারাম। যতদ করা 

হয় িাহলল িা শুদ্ধ হলব না। এর প্রমাণ হলে, আলয়শা রাতদয়াল্লাহু 

আনহার রক্তস্রাব আরম্ভ হওয়ার পর সাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 

ওয়াসাল্লাম িালক বললতছললন: 

 «اْفَعِِلْ َما َيْفَعُل احْلَاجُّ َغْْيَ أْن الَّ َتُطْوِِفْ بِابْلَيِْت َحَّتَّ َتْطُهِري»

“পতবত্র না হওয়া পযথন্ত িুতম কা‘বা শরীলফর িাওয়াফ ছাড়া হলজর 

অনযানয কাজগুললা কলর যাও।” এ হাদীলস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 

ওয়াসাল্লাম হালয়য অবস্থায় আলয়শা রাতদয়াল্লাহু আনহালক িাওয়াফ 

করলি তনলষি কলরলছন। বুো যগল, রক্তস্রাব অবস্থায় কা‘বা শরীলফর 

িাওয়াফ করা হারাম। িলব হজ ও উমরার অনযানয কাজ যযমন সাফা-

মারওয়ার মিযবিথী স্থালন যদৌঁড়ালনা, ‘আরাফার ময়দালন অবস্থান করা, 

মুযদাতলফা ও তমনায় রাতত্র যাপন করা এবাং জামরায় পার্র তনলেপ করা 

ইিযাতদ হারাম নয়। এ যর্লক আলরা পতরষ্কার হলয় যগল যয, যতদ যকালনা 

মতহলা পতবত্রাবস্থায় িাওয়াফ কলর এবাং িাওয়াফ যশষ হওয়া মাত্রই 
                                                           
10 সহীহ বুখারী ও মুসতলম। 
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হালয়য শুরু হললা অর্বা সাফা-মারওয়া পাহালড়র মালে যদৌঁড়ালনার সময় 

হালয়য যদখা তদল িাহলল িালি যকালনা অসুতবিা যনই। 

৪. ঋিুবিী নারীর জনয তবদায়ী িওয়াফ জরুরী নয়: হজ ও উমরার 

করণীয় কাজগুললা যশষ কলর তনলজর যদলশর তদলক রওয়ানা হওয়ার 

পূলবথ যতদ যকালনা মতহলার রক্তস্রাব আরম্ভ হলয় যায় এবাং রওয়ানা হওয়া 

পযথন্ত অবযাহি র্ালক িাহলল তবদায়ী িওয়াফ করা যর্লক উক্ত মতহলা 

মুতক্ত যপলয় যালব অর্থাৎ তবদায়ী িওয়াফ আর করা লাগলব না। যকননা 

এ প্রসলে ইবন আব্বাস সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লালমর হাদীস 

রলয়লছ। তিতন বললন, 

َف َعِن الَْمْرأِة احْلَائِض» ِمَر انلَّاُس أْن يَُكْوَن آِخَر َعْهِدِهْم بِابْلَيْت إالَّ أنَُّه ُخفِّ
ُ
 «أ

“(সকল হজকারী)-যক এ বযাপালর তনলদথশ যদওয়া হলয়লছ যয, িালদর 

যশষ কাজ যযন কা‘বা শরীলফর িাওয়াফ তদলয়ই হয়। তকন্তু ঋিুবিথী 

নারীর জনয এই আলদশ তশতর্ল করা হলয়লছ। অর্থাৎ িালদর যসই 

তবদায়ী িওয়াফ করলি হলব না।”11
 

প্রকাশ র্ালক যয, ঋিুবিী নারীর জনয তবদালয়র প্রাক্কালল মসতজলদ 

হারালমর দরজায় তগলয় যমানাজাি বা প্রার্থনা করা উতচৎ নয়। যকননা 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম যর্লক এ বযাপালর যকালনা তকছু বতণথি 

হয়তন। অর্চ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম যর্লক বতণথি হওয়ার 

ওপরই সমে ইবাদলির মূল তভতত্ত। শুিু িাই নয় বরাং নবী সাল্লাল্লাহু 
                                                           
11 সহীহ বুখারী ও মুসতলম। 
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আলাইতহ ওয়াসাল্লাম যর্লক বতণথি হাদীস এই হুকুলমর তবলরাতিিা কলর। 

যযমনতি সাতফয়যাহ রাতদয়াল্লাহু আনহার ঘিনা িারা প্রমাতণি। সাতফয়যাহ 

রাতদয়াল্লাহু আনহার িাওয়ালফ তযয়ারার (ফরয িাওয়াফ) পর যখন 

ঋিুস্রাব যদখা তদল িখন তপ্রয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম িাাঁলক 

বলললন: “এখন িাহলল মদীনার তদলক যবর হলয় পড়”। এখালন রাসূল 

সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম িালক মসতজলদর দরজার তদলক যাওয়ার 

জনয আলদশ যদনতন। যতদ তবষয়তি শরী‘আিসম্মি হলিা িাহলল তনশ্চয় 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম িা বণথনা করলিন। িলব হজ ও 

উমরার ফরয িাওয়াফ যর্লক ঋিুবিী নারী অবযাহতি পালব না, বরাং 

পতবত্রিা অজথন করার পর িালক ফরয িাওয়াফ করলিই হলব। 

৫. মসতজলদ ঋিুবিী নারীর অবস্থান: ঋিুবিী নারীর মসতজলদ এমনতক 

ঈদগালহ সালালির স্থালন অবস্থান করা হারাম। এ প্রসলে উলম্ম 

আতিয়যাহ রাতদয়াল্লাহু আনহা যর্লক বতণথি হাদীসতিলক প্রমাণ স্বরূপ যপশ 

করা যায়। তিতন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লামলক বললি 

শুলনলছন: 

ُل احْلُيَُّض الُْمَصىلَّ »  «ِِلَْخُرِج الَْعَواتُِق وََذَواُت اْْلُُدْوِر َواحْلُيَُّض وِفيه: َيْعََتِ

“স্বািীন, পদথানশীন ও ঋিুবিী নারীরা যযন যবর হয়। হাদীলস এও 

উলল্লখ আলছ: ঋিুবিী নারীরা সালালির স্থান যর্লক তনলজলদরলক দূলর 

রাখলব।” 

৬. স্ত্রী সহবাস: রক্তস্রাব চলাকালীন স্ত্রী সহবাস করা স্বামীর জনয যযমন 

হারাম তিক যিমতন ঐ অবস্থায় স্বামীলক তমললনর সুলযাগ যদওয়াও স্ত্রীর 
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জনয হারাম। এ হুকুমতি সরাসতর পতবত্র কুরআলনর আয়াি িারা 

প্রমাতণি। মহান আল্লাহ বললন, 

ٗذى ُهوَ  قُۡل  ٱلَۡمِحيِض   َعنِ  لُونََك   َ َويَۡس ﴿
َ
 َتۡقَرُبوُهنَ  َوَل  لَۡمِحيِض ٱ ِف  ٱلن َِسآءَ  لُوا  فَٱۡعََتِ  أ

 [٢٢٢: ابلقرة] ﴾َيۡطُهۡرنَ  َحَّتَٰ 

‘‘িারা যিামালক হালয়য সম্পলকথ প্রশ্ন কলর, িুতম বলল দাও যয, এিা 

কদযথ বস্তু, কালজই যিামরা হালয়য অবস্থায় স্ত্রী সহবাস যর্লক তবরি র্াক 

এবাং িিেণ পযথন্ত িালদর তনকি যালব না, যিেণ পযথন্ত িারা পতবত্র 

না হয়।’’ [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াি: ২২২] 

উক্ত আয়ালি (মাহীয) শব্দ িারা হালয়লযর সময় এবাং লজ্জাস্থানলক 

বুোলনা হলয়লছ। এভালব হাদীস িারাও তবষয়তি প্রমাতণি। তপ্রয় নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম বলললছন: “স্ত্রী সহবাস ছাড়া বাকী সব 

তকছু করলি পার।”12
 

সম্মাতনি পািক-পাতিকা! আমালদরলক স্মরণ রাখলি হলব যয, রক্তস্রাব 

অবস্থায় স্ত্রী সহবাস হারাম হওয়ার বযাপালর সমে মুসতলম একমি। 

এখালন কালরা যকালনা রকম তিমি যনই। সুিরাাং যয বযতক্ত আল্লাহ 

িা‘আলা এবাং পরকাললর প্রতি ঈমান রালখ িার জনয এমন একতি 

অসৎ কালজ তলপ্ত হওয়া যকালনাভালবই ববি হলব না, যার ওপর কুরআন, 

সুন্নাহ এবাং মুসতলমলদর সবথসম্মি তসদ্ধান্ত কলিার তনলষিাজ্ঞা আলরাপ 

কলরলছ। এর পরও যারা এ অববি কালজ তলপ্ত হলব িারা আল্লাহ ও 
                                                           
12 সহীহ মুসতলম। 
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িাাঁর রাসূললর তবরুদ্ধাচরণকারীলদর অন্তভুথক্ত এবাং মুতমনলদর মিাদলশথর 

পতরপন্থী পলর্র অনুসারী তহলসলব সাবযে হলব।  

আল-মাজমূ‘ শারহুল মুহাযযাব ২য় খলণ্ডর ৩৭ নাং পৃষ্ঠায় ইমাম শালফঈ 

রহ.-এর উদৃ্ধতি তদলয় বলা হলয়লছ যয, ঋিুস্রাব চলাকালল যয বযতক্ত স্ত্রী 

সেলম তলপ্ত হলব িার কবীরা গুনাহ হলব। আমালদর ওলামালয় যকরাম 

যযমন ইমাম নাওয়াওয়ী রহ. বলললছন: যয বযতক্ত হালয়য অবস্থায় স্ত্রী 

তমলনলক হালাল মলন করলব যস কাতফর হলয় যালব। 

সমে প্রশাংসা আল্লাহ িা‘আলার তযতন পুরুলষর জনয ঋিুস্রাব চলাকালীন 

সেম বযিীি স্ত্রীর সালর্ এমন সব কাজ করালক জালয়য কলর তদলয়লছন 

যার মািযলম স্বামী আপন কালমালত্তজনা তনবথাতপি করলি পালর। যযমন, 

চুমু যদওয়া, আতলেন করা এবাং লজ্জাস্থান ছাড়া অনযানয অলের মািযলম 

বজতবক চাতহদা পূণথ করা। িলব নাভী যর্লক হাাঁিু পযথন্ত অাংশ বযবহার না 

করাই উত্তম। কাপড় বা পদথা জতড়লয় আড়াল কলর তনলল অসুতবিা যনই। 

যকননা আলয়শা রাতদয়াল্লাহু আনহা বললন, “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 

ওয়াসাল্লাম ঋিুস্রাব চলাকালীন আমালক আলদশ করলল আতম ইযার 

পরিাম। িখন তিতন আমালক আতলেন করলিন।” 

৭. িালাক: হালয়য অবস্থায় স্ত্রীলক িালাক যদওয়া স্বামীর জনয হারাম। 

যকননা মহান আল্লাহ পতবত্র কুরআলনর সূরা িালালকর ১ম আয়ালি 

বললন, 

َها﴿ يُّ
َ
أ  [١: الطالق] ﴾لِعَِدتِِهنَ  َفَطل ُِقوُهنَ  ٱلن َِسآءَ  َطَلۡقُتمُ  إَِذا ٱۡلَِبُّ  َيَٰٓ
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‘‘যহ নবী! যিামরা যখন স্ত্রীলদরলক িালাক তদলি চাও িখন িালদরলক 

ইেলির প্রতি লেয যরলখ িালাক দাও।’’ [সূরা আি-িালাক, আয়াি: ১]  

অর্থাৎ এমন সমলয় িালাক তদলব যার মািযলম িালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী যযন 

িালালকর পর যর্লক তনতদথি ইেি গণনা করলি পালর। আর এিা 

গভথবিী অবস্থায় অর্বা সেমতবহীন পতবত্রিার সমলয় িালাক যদওয়া 

ছাড়া সম্ভব নয়। কারণ, রক্তস্রালবর অবস্থায় িালাক যদওয়া হলল স্ত্রী 

ইেি গণনা করলি পারলব না বরাং অসুতবিার সমু্মখীন হলব। যকননা যয 

হালয়লযর মলিয িালক িালাক যদওয়া হলয়লছ যসিা যিা ইেলির মলিয 

গণয হলব না। এমতনভালব যতদ পতবত্রিার অবস্থায় সেলমর পর িালাক 

যদওয়া হয় িখনও ইেিকাল তনতদথি করা সম্ভব হলব না। যকননা এই 

সেলমর িারা স্ত্রীর গভথবিী হওয়া বা না হওয়ার তবষয়িা সমূ্পণথ অজানা 

র্াকলব। যতদ গভথবিী না হলয় র্ালক িাহলল হালয়লযর মািযলম ইেি 

গণনা করলব। এমিাবস্থায় যযলহিু ইেলির প্রকার সম্পলকথ যকালনা তকছু 

তনতশ্চি জানা যনই যসলহিু তবষয়তি স্পি না হওয়া পযথন্ত িালাক যদওয়া 

হারাম। 

উপলরাক্ত আয়াি িারা স্ত্রীলক ঋিুস্রালবর অবস্থায় িালাক যদওয়া হারাম 

প্রমাতণি হলয়লছ এবাং বুখারী ও মুসতলমসহ হাদীলসর অনযানয তকিালব 

বতণথি হাদীস িারাও এতিই প্রিীয়মান হয়। যযমন, ইবন উমার 

রাতদয়াল্লাহু আনহুমা যর্লক বতণথি, তিতন স্বীয় স্ত্রীলক ঋিুস্রালবর অবস্থায় 

িালাক তদলল উমার রাতদয়াল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 
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ওয়াসাল্লামলক যস তবষলয় অবতহি কলরন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 

ওয়াসাল্লাম রাগাতিি হলয় বলললন: 

يَْض ُثمَّ َتْطُهَر ُثمَّ إْن َشاَء أْمَسَك َبْعدُ »  ُمْرهُ فَلُْْيَاِجْعَها ُثمَّ ِِلُْمِسْكَها َحَّتَّ َتْطُهَر ُثمَّ ََتِ
ُة الَِِّتْ أَمَر اهلُل أْن ُتَطلََّق لََها النَِّساءُ  َوإْن َشاَء َطلََّق   «َقبَْل أْن َيُمسَّ فَِتلَْك الِْعدَّ

“িুতম িালক আলদশ কর যস যযন িালাক প্রিযাহার কলর স্ত্রীলক তনলয় 

আলস এবাং পতবত্র হওয়া পযথন্ত িালক তনলজর কালছ রালখ। অিঃপর 

পুনরায় যখন ঋিুস্রাব যদখা তদলব এবাং যসই ঋিুস্রাব যর্লক পতবত্রিা 

অজথন করলব িখন তনলজর তনকি রাখলি চাইলল রাখলব এবাং িালাক 

তদলি চাইলল সেলমর পূলবথই িালাক তদলয় তদলব। আর এিাই হলে যসই 

ইেি যার প্রতি লেয যরলখ আল্লাহ িালাক যদওয়ার জনয তনলদথশ 

কলরলছন।” 

যতদ যকালনা স্বামী ঋিুস্রাব অবস্থায় স্ত্রীলক িালাক যদয় িাহলল যস 

গুনাহগার হলব এবাং এর জনয আল্লাহ িা‘আলার তনকি িাওবা করিঃ 

স্ত্রীলক তনলজর কালছ তফতরলয় আনলি হলব যালি পরবিথীলি আল্লাহ 

িা‘আলা ও িাাঁর রাসূললর হুকুম যমািালবক িালাক তদলি পালর। স্ত্রীলক 

তফতরলয় আনার পর যয হালয়লয িালাক যদওয়া হলয়লছ যস হালয়য যর্লক 

পতবত্র না হওয়া পযথন্ত তনলজর কালছই রাখলব। অিঃপর পুনরায় যখন 

রক্তস্রাব যদখা তদলব এবাং িা যর্লক পতবত্রিা অজথন করলব িখন চাইলল 

িালক স্ত্রী তহলসলব তনলজর কালছ যরলখও তদলি পারলব আবার িালাক 

তদলি চাইলল সেলমর পূলবথই িালাক তদলি হলব। প্রকাশ র্ালক যয, 
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রক্তস্রাব অবস্থায় িালাক যদওয়া হারাম তকন্তু তিনতি যেলত্র িা জালয়য 

আলছ: 

প্রর্ম: তববালহর পর স্বামী যতদ স্ত্রীর সালর্ তনজথন স্থালন একাকীভালব 

একতত্রি হওয়ার পূলবথই অর্বা তববালহর পর সহবালসর পূলবথই 

রক্তস্রালবর অবস্থায় িালাক যদয় িাহলল িা হারাম নয়। যকননা 

এমিাবস্থায় স্ত্রীর ওপর যকালনা ইেি পালন ওয়াতজব নয়। সুিরাাং এই 

যেলত্র িালাক প্রদান করা আল্লাহর তনলদথলশর পতরপন্থী হলব না। 

তিিীয়: রক্তস্রাব যতদ গভথবিী অবস্থায় যদখা যদয় িাহলল িালাক প্রদান 

করা হারাম নয়। 

িৃিীয়: িালাক যতদ যকালনা তকছুর তবতনমলয় যদওয়া হয় িাহলল হালয়য 

অবস্থায়ও িালাক যদওয়া জালয়য। যযমন, স্বামী-স্ত্রীর মালে েগড়া-তববাদ 

এবাং খারাপ সম্পকথ তবরাজ করলল স্বামী তবতনময় তনলয় স্ত্রীলক িালাক 

তদলি পালর, যতদও স্ত্রী রক্তস্রালবর অবস্থায় র্ালক। প্রমাণস্বরূপ ইবন 

আব্বাস রাতদয়াল্লাহু আনহুমা যর্লক বতণথি হাদীস উপস্থাপন করা যায়: 

َة ثَابِِت بِْن قَيٍْس »
َ
نَّ اْمَرأ

َ
  أ

َ
! أ ِ ُ َعلَيِْه وََسلََّم َفَقالَْت: يَا رَُسوَل اَّللَّ تَِت انلَِّبَّ َصىلَّ اَّللَّ

ْكَرُه الُْكْفَر ِِف اْْلِْساَلم 
َ
ْعِتُب َعلَيِْه ِِف ُخلٍُق َواَل ِديٍن َولَِكْن أ

َ
ثَابُِت ْبُن قَيٍْس َما أ

تَرُ 
َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم: أ ِ َصىلَّ اَّللَّ دِّيَن َعلَيِْه َحِديَقتَُه؟,, قَالَْت: نََعْم, قَاَل رَُسوُل َفَقاَل رَُسوُل اَّللَّ

ُ َعلَيِْه وََسلََّم: اْقبَْل احْلَِديَقَة َوَطلِّْقَها َتْطِليَقةً  ِ َصىلَّ اَّللَّ  «اَّللَّ

“সালবি ইবন কালয়স রাতদয়াল্লাহু আনহুর স্ত্রী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 

ওয়াসাল্লালমর তনকি এলস বলললন: যহ আল্লাহর রাসূল! আমার স্বামীর 
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চতরত্র এবাং িমথ সম্পলকথ আতম যকালনা রকম অসন্তুতি প্রকাশ করতছ না। 

িলব ইসলালমর মলিয কুফুরীলক আতম অপছন্দ কতর। িখন নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম িালক তজলজ্ঞস করললন: িুতম তক িার 

বাগানতি তফতরলয় তদলি পারলব? উত্তলর মতহলা বলললন: তজ হযাাঁ। এরপর 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম সালবি ইবন কালয়স রাতদয়াল্লাহু 

আনহুলক বলললন: িুতম বাগানতি তনলয় িালক িালাক তদলয় দাও।”13  

স্ত্রী রক্তস্রাব অবস্থায় আলছ না পতবত্র অবস্থায়? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 

ওয়াসাল্লাম এ তবষলয় যকালনা তকছু তজজ্ঞাসা কলরন তন। সুিরাাং বুো 

যগল যয, তবতনময় তনলয় িালাক যদওয়া জালয়য আলছ যতদও স্ত্রী হালয়য 

অবস্থায় র্ালক। 

তিিীয়ি: এই িালাক যিা অলর্থর তবতনমলয় স্বামী যর্লক স্ত্রীর তবতেন্ন 

হওয়ার একিা পর্ মাত্র। সুিরাাং যয যকালনা সমলয় এবাং যয যকালনা 

অবস্থালি প্রলয়াজন যদখা তদলল এ িরলনর িালাক যদওয়া জালয়য। 

মুগনী গ্রলন্থর ৭ম খলণ্ড ৫২ পৃষ্ঠায় ‘যখালা’ অর্থাৎ ঋিুস্রাবগ্রে স্ত্রীর পলে 

অলর্থর তবতনমলয় স্বামী যর্লক িালাক যনওয়া জালয়য হওয়ার কারণ বণথনা 

করলি তগলয় উলল্লখ করা হলয়লছ যয, এমন েতি যর্লক স্ত্রীলক রো 

করার জনযই হালয়য চলাকালল িালাক তনতষদ্ধ করা হলয়লছ যয েতির 

সমু্মখীন হলি হলব িালক ইেিকাল দীঘথ হলল। আর অর্থ তনলয় িালাক 

যনওয়ার তবিানতিও েতির সমু্মখীন যালি না হলি হয় যস উলেলশযই 

                                                           
13 সহীহ বুখারী। 



 

 

 
 42  

শরী‘আি কিৃথক তবতিি হলয়লছ। েতি বললি যযমন স্বামী-স্ত্রীর মলিয 

েগড়া-তববাদ, মলনামাতলনয অর্বা স্ত্রীর স্বামীলক অপছন্দ করা, িালক ঘৃণা 

করা এবাং িার সালর্ সাংসার করলি অনীহা প্রকাশ করা। স্বামী-স্ত্রীর 

মালে এ অবস্থার সৃতি হলল মূলি এিা স্ত্রীর জনয ইেিকাল দীঘথ হওয়ার 

যচলয়ও বড় সমসযা। সুিরাাং সামানয েতি হললও বড় েতি যর্লক রো 

পাওয়ার জনয রক্তস্রালবর অবস্থায়ও তবতনময় তদলয় িালাক যনওয়া জালয়য 

এবাং এ কারলণই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম অলর্থর তবতনমলয় 

িালাক গ্রহণকারী উক্ত মতহলার অবস্থা সম্পলকথ যকালনা তকছু তজজ্ঞাসা 

কলরন তন। 

হালয়য অবস্থায় নারীলদর সালর্ তববাহ বন্ধলন আবদ্ধ হওয়া জালয়য। এলি 

যকালনা অসুতবিা যনই। যকননা প্রতিতি তজতনলসর হালাল হওয়ািাই হলে 

প্রকৃি তনয়ম এবাং শরী‘আলির তদক তদলয় এিা তনতষদ্ধ হওয়ার যকালনা 

প্রমাণও যনই। তকন্তু প্রশ্ন যর্লক যায়, হালয়য অবস্থায় স্বামীলক স্ত্রীর তনকি 

যযলি যদওয়া যালব তক না? উত্তলর বললি হলব, যতদ এ বযাপালর তনতশ্চি 

হওয়া যায় যয স্বামী সেম যর্লক তবরি র্াকলব িাহলল যকালনা অসুতবিা 

যনই। অনযর্ায় সেলম তলপ্ত হওয়ার আশঙ্কা র্াকলল পতবত্র হওয়ার আলগ 

স্বামীলক স্ত্রীর তনকি পািালনা যালব না বা যযলি যদওয়া হলব না। 

৮. হালয়লযর মািযলম িালালকর ইেি গণনা করা: 

যকালনা পুরুষ যতদ স্ত্রীর সালর্ সেম করার পর অর্বা তনজথন স্থালন 

একতত্রি হওয়ার পর িালাক যদয় িাহলল পূণথ তিন হালয়লযর মািযলম 

ইেিকাল গণনা করা িালাকপ্রাপ্তা নারীর ওপর ফরয। িলব শিথ হলে 
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উক্ত স্ত্রীলক ঋিুবিী মতহলালদর অন্তভুথক্ত হলি হলব এবাং অন্তঃসত্ত্বা হলব 

না। প্রমাণ হলে আল্লাহ িা‘আলার যঘাষণা: 

َبۡصنَ  ٱلُۡمَطَلَقَُٰت ﴿ ِ  َيََتَ نُفِسِهنَ ب
َ
ََٰثةَ  أ  [٢٢٨: ابلقرة] ﴾قُُروٓء   ثََل

‘‘িালাকপ্রাপ্তা নারী তিন হালয়য পযথন্ত তনলজলক অলপোয় রাখলব।’’ [সূরা 

আল-বাকারাহ, আয়াি: ২২৮] 

আর যতদ িালাকপ্রাপ্তা নারী অন্তঃসত্ত্বা হয় িাহলল িার ইেিকাল হলব 

সন্তান প্রসব পযথন্ত। যকননা আল্লাহ িা‘আলা পতবত্র কুরআলন বললন, 

َلَُٰت ﴿ و 
ُ
ۡۡحَالِ  َوأ

َ
َجلُُهنَ  ٱۡۡل

َ
ن أ

َ
 [٤: الطالق] ﴾َۡحۡلَُهنَ  يََضۡعنَ  أ

‘‘গভথবিী নারীলদর ইেি সন্তান প্রসব পযথন্ত।’’ [সূরা আি-িালাক, 

আয়াি: ৪] 

আর যতদ িালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী ঋিুবিী নারীলদর অন্তভুথক্ত না হলয় র্ালক, 

যযমন কম বয়স্কা, যার রক্তস্রাব এখলনা আরম্ভ হয়তন বা অতিবয়স্কা নারী 

যার বলয়াঃবৃতদ্ধর কারলণ হালয়য আসার সম্ভাবনা যনই অর্বা অলস্ত্রাপচার 

জতনি কারলণ গভথাশয় নি হওয়ায় হালয়য আসলছ না -ইিযাতদ কারলণ 

যয সকল মতহলার রক্তস্রালবর সম্ভাবনা যনই িালদর ইেিকাল পূণথ তিন 

মাস। প্রমাণ হলে পতবত্র কুরআলনর বাণী: 

ِِئ ﴿ ْشُهٍر َوالالَّ
َ
ُتُهنَّ ثاََلثَُة أ َِّسائُِكْم إِِن اْرتَبْتُْم فَِعدَّ ِِئ يَئِْسَن ِمَن الَْمِحيِض ِمن ن َوالالَّ

ْضنَ   [4:الطالق] ﴾لَْم ََيِ
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‘‘যিামালদর স্ত্রীলদর মলিয যালদর ঋিুবিী হওয়ার আশা যনই িালদরলক 

তনলয় সলন্দহ হলল (হালয়য িারা ইেি গণনা সম্ভব না হলল) িালদর 

ইেিকাল হলব তিন মাস। এমতনভালব যারা এখলনা ঋিুর বয়লস যপৌঁলছ 

তন িালদর ইেিকালও অনুরূপ হলব।’’ [সূরা আি-িালাক, আয়াি: ৪] 

ঋিুবিী নারীলদর অন্তভুথক্ত হওয়া সলত্বও যয সমে মতহলার তনতদথি 

যকালনা কারলণ যযমন অসুস্থিা বা দুগ্ধ পান করালনার ফলল দীঘথ তদন 

পযথন্ত হালয়য আলস না িারা ইেলির মলিযই পলড় র্াকলব। যতদও 

ইেিকাল দীঘথ হলয় যায়। অিঃপর যখন রক্তস্রাব আরম্ভ হলব িখন 

ইেি গণনা শুরু করলব। আর যতদ তনতদথি কারণতি যশষ হওয়ার পলরও 

রক্তস্রাব না আলস যযমন যরাগ যর্লক মুতক্ত লাভ কলরলছ অর্বা দুি পান 

করালনা যশষ হলয় তগলয়লছ অর্চ হালয়য বন্ধই রলয়লছ িাহলল কারণতি 

যশষ হওয়ার পর যর্লক পূণথ এক বছর ইেি পালন করলব এবাং এিাই 

তবশুদ্ধ অতভমি, যা শরী‘আলির তবিান অনুসালর কাযথকরী হলয় র্ালক। 

যকননা তনতদথি কারণ যশষ হওয়ার পলরও হালয়য না আসা তবনা কারলণ 

হালয়য বন্ধ র্াকার মিই। আর যকালনা তনতদথি কারণ ছাড়া হালয়য বন্ধ 

র্াকলল পূণথ এক বছর ইেি পালন করলি হয়। িন্মলিয ৯ মাস গলভথর 

কারলণ সিকথিাবশিঃ, আর তিন মাস ইেলির কারলণ। 

যতদ তববালহর পর স্পশথ করার অর্বা স্বামী-স্ত্রী যকালনা তনজথন স্থালন 

একাকীভালব একতত্রি হওয়ার পূলবথই িালাক যদওয়া হয় িাহলল 

িালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলক আলদৌ ইেি পালন করলি হলব না, না হালয়লযর 
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মািযলম না অনয যকালনা পন্থায়। কারণ, মহান আল্লাহ পতবত্র কুরআলন 

মুতমন বান্দালদরলক সলম্মািন কলর বললন, 

وهُ ﴿ ن َتَمسُّ
َ
يَن آَمنُوا إَِذا نََكْحتُُم الُْمْؤِمنَاِت ُثمَّ َطلَّْقتُُموُهنَّ ِمن َقبِْل أ ِ َها اَّلَّ يُّ

َ
نَّ َفَما يَا أ

وَنَها  ةٍ َتْعتَدُّ  [49األحزاب : ] ﴾لَُكْم َعلَيِْهنَّ ِمْن ِعدَّ

‘‘যহ মুতমনগণ! যিামরা মু‘তমনা নারীলদরলক তবলয় করার পর এবাং স্পশথ 

করার পূলবথ িালাক তদলল যিামালদর জলনয িালদর পালনীয় যকালনা 

ইেি যনই যা যিামরা গণনা করলব।’’ [সূরা আল-আহযাব, আয়াি: ৪৯] 

৯. হালয়লযর মািযলম গভথাশয় সন্তানমুক্ত হওয়া সম্পতকথি হুকুম: 

গলভথ ভ্রূণশূনযিার সালর্ শরী‘আলির কলয়কতি হুকুম সমৃ্পক্ত। িন্মলিয 

যতদ গভথাবস্থায় স্বামী মারা যায় িখন ঐ গভথজাি সন্তান িার উত্তরসূরী 

হলব। উক্ত মতহলালক যতদ পুনঃতববাহ যদওয়া হয় স্বামী মতহলাতির 

ঋিুস্রাব অর্বা গলভথ সন্তান সম্পলকথ তনতশ্চি হওয়া পযথন্ত িার সালর্ 

সহবাস করলব না। এখন যতদ যস অন্তঃসত্ত্বা হয় িাহলল মৃি বযতক্তর 

সালর্ যসই সন্তানতির উত্তরাতিকালরর হুকুম যদওয়া হলব। যকননা িার 

মৃিুযর সময় সন্তালনর অতেত্ব গভথাশলয় তছল। আর যতদ মতহলাতির 

ঋিুস্রাব হয় িখন (ভ্রূণ) পূবথ স্বামীর ওয়াতরস হওয়ার প্রশ্নই আলস না। 

যকননা ঋিুস্রাব িারা গভথাশয় ভ্রূণমুক্ত বললই সবথসম্মতিক্রলম তবলবচনা 

করা হয়। 

১০. যগাসল ওয়াতজব প্রসে: 
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ঋিুবিী নারীর ঋিুস্রাব বন্ধ হলল যগাসললর মািযলম পুলরা শরীলরর 

পতবত্রিা অজথন করা ওয়াতজব। এ প্রসলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 

ওয়াসাল্লাম ফালিমা তবনলি আতব হুবাইশলক বললতছললন: 

اَلةَ َوإَذا أْدبََرْت فَاْغتَِسِِلْ وََصِلِّ »  «فَإَذا أْقبَلَِت احْلَيَْضُة فََدِِع الصَّ

“সুিরাাং যখন যিামার রক্তস্রাব আরম্ভ হলব িখন সালাি যছলড় তদলব। 

আর যখন বন্ধ হলব িখন যগাসল কলর সালাি পড়লব।”14
 

ওয়াতজব যগাসল সমাপলনর সবথতনম্ন ের হলে পুলরা যদহিালক চুললর 

যগাড়াসহ যগাসললর মলিয শাতমল কলর যনওয়া। আর উত্তম পদ্ধতি হলে 

হাদীলস বতণথি পন্থায় যগাসল করা। জবনকা আসমা তবনলি শাকাল নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লামলক ঋিুবিী মতহলার যগাসল সম্পলকথ প্রশ্ন 

করলল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম বললন, 

ُهْوَر ُثمَّ تَُصبُّ لََعَ َرأِسَها » ُر َفتُْحِسَن الطُّ ُخُذ إْحَداُكنَّ َماَءَها وَِسْدَرَتَها َفتََطهَّ
ْ
تَأ

أُخُذ فِرَْصًة َحَّتَّ َتبْلَُغ ُشئُْوَن َرأِسَها ُثمَّ تَُصبُّ َعلَيَْها الَْماَء, ُثمَّ تَ  َفتَْدلَُكُه َدلًًْك َشِديًْدا
ُر بَِها؟  ُر بَِها َفَقالَْت أْسَماُء: َكيَْف َتَطهَّ َكًة أْي قِْطَعَة ُقَماٍش ِفيَْها ِمْسٌك َفتََطهَّ ُمَمسَّ

ِريَْن بَِها مِ  َفَقالَْت ََعئَِشُة: َكأنََّها ُُتِِْفْ َذلَِك  َفَقاَل: ُسبَْحاَن اهلِل! َتَطهَّ  .«تَتَِّبعنْيَ أثََر ادلَّ

“যিামরা বরইপািা তমতশ্রি পাতন তদলয় উত্তমরূলপ পতবত্রিা অজথন 

করলব। অিঃপর মার্ায় পাতন িাললব এবাং উত্তমরূলপ ঘলষ ঘলষ চুললর 

যগাড়ায় যগাড়ায় পাতন যপৌঁছালব এবাং সমূ্পণথ শরীলর পাতন যিলল তদলব। 

                                                           
14 সহীহ বুখারী। 
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পলর কস্তুরী মাখালনা এক িুকরা কাপড় িারা পতবত্রিা হাতসল করলব। 

একর্া শুলন আসমা বলললন: কস্তুরী মাখালনা বস্ত্র িারা কীভালব পতবত্রিা 

হাতসল করলবা? িখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম বলললন: 

সুবহানাল্লাহ!। আলয়শা রাতদয়াল্লাহু আনহা চুতপসালর িালক বলললন: 

রলক্তর তচহ্ন উক্ত কস্তুরী তমতশ্রি কাপড় িারা ঘলষ মুলছ যফললব।”15
 

যগাসললর সময় নারীলদর মার্ায় চুল বাাঁিা র্াকলল িা যখালা আবশযক 

নয়। িলব যতদ এমন শক্তভালব বাাঁিা র্ালক যয, চুললর যগাড়ায় পাতন না 

যপৌঁছার আশঙ্কা র্ালক িাহলল বন্ধন যখালা বািযিামূলক। সহীহ মুসতললম 

উলম্ম সালামা রাতদয়াল্লাহু আনহা যর্লক বতণথি এক হাদীস িারা িাই 

প্রমাতণি হয়। তিতন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লামলক প্রশ্ন 

কলরতছললন যয, আতম আমার মার্ার চুল যবাঁলি রাতখ। এখন অপতবত্রিার 

যগাসললর সময় (অনয বণথনা অনুযায়ী ‘অপতবত্রিা ও হালয়লযর যগাসললর 

সময়’) আতম তক িা খুলল তনব? উত্তলর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 

ওয়াসাল্লাম বলললন: 

ِك ثاََلَث َحثَيَاٍت ُثمَّ تُِفيِْضنْيَ َعلَيِْك الَْماَء اَل إنََّما يَْكِفيِْك أْن ََتِِْث لََعَ رَأسِ »
 «َفتَْطُهِرينَ 

“না, বরাং যিামার জনয এিাই যলর্ি যয, িুতম মার্ার উপর তিন অাঁজলা 

পাতন যিলল তদলব। অিঃপর সারা শরীলর পাতন যিলল পতবত্রিা অজথন 

করলব।” 

                                                           
15 সহীহ বুখারী। 
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সালালির ওয়াক্ত চলাকালল ঋিুস্রাব বন্ধ হলল ঋিুবিী মতহলার ওপর 

িাড়ািাতড় যগাসল করা অিযাবশযক, যালি উক্ত সালাি তনতদথি সমলয় 

আদায় করলি পালর। িলব ঋিুবিী মতহলা যতদ সফলর র্ালক এবাং সলে 

পাতন না র্ালক অর্বা সালর্ পাতন আলছ তকন্তু বযবহার করলল েতির 

সম্ভাবনা রলয়লছ অর্বা অসুস্থিার কারলণ বযবহার করলল েতির আশঙ্কা 

রলয়লছ িাহলল যগাসললর পতরবলিথ িায়ামু্মম কলর তনলব। এ অবস্থা 

চললি র্াকলব যিেণ না বািা দূরীভূি হলব, যখন বািা দূরীভূি হলব 

িখন যগাসল করলব। 

তকছু তকছু মতহলা এমনও আলছন যারা সালালির ওয়ালক্তর মলিযই 

রক্তস্রাব বন্ধ হওয়া সলত্বও যগাসল করলি তবলম্ব কলরন এবাং এই বলল 

কারণ যদতখলয় র্ালকন যয এই সমলয় পূণথােরূলপ পতবত্র হওয়া সম্ভব 

নয়। মূলি এিা যকালনা দলীল বা ওযর হলি পালর না। যকননা 

ওয়াতজলবর সবথতনম্ন ের অনুসালর যকালনা রকম যগাসল যসলর ওয়ালক্তর 

মলিয সালাি আদায় করা সমূ্পণথ সম্ভব, অসম্ভলবর তকছুই যনই। অিঃপর 

দীঘথ সময় পাওয়ার পর পূণথােরূলপ পতবত্রিা অজথন কলর তনলি পালর। 
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পঞ্চম পতরলেদ 

ইলেহাযা ও িার তবিান 

ইলেহাযাহর সাংজ্ঞা: যকালনা নারীর যতদ অনবরি এমনভালব রক্ত 

প্রবাতহি হয় যয যকালনা সমলয়ই বন্ধ হয় না, অর্বা খুব অল্প সময় 

যযমন মালস এক তক দুই তদন পযথন্ত বন্ধ র্ালক িাহলল উক্ত প্রবাহমান 

রক্তলক ইলেহাযাহ বলা হয়। এক সালর্ এমনভালব রক্ত প্রবাতহি 

হওয়ার দৃিান্ত সহীহ বুখারীলি আলয়শা রাতদয়াল্লাহু আনহা যর্লক বতণথি 

হাদীলস রলয়লছ, তিতন বললন, 

ْ اَل أْطُهُر. َوِِفْ ِرَوايٍَة:  :قَالَْت فَاِطَمُة بِنِْت أِِبْ ُحبَيٍْش لَِرُسْوِل اهلِل » يَا رَُسْوَل اهلِل! إِّنِّ
 .«أْطُهرُ  أْستََحاُض فَالَ 

“ফালিমা তবনলি আবী হুবাইশ রাতদয়াল্লাহু আনহা রাসূল সাল্লাল্লাহু 

আলাইতহ ওয়াসাল্লামলক বলললন: যহ আল্লাহর রাসূল! আতম পতবত্র হলি 

পারতছ না। অনয যরওয়ালয়লি আলছ: আমার অতবরাম রক্ত প্রবাতহি হলে 

যার ফলল আতম পতবত্রিা অজথন করলি পারতছ না।” 

খুব অল্প সমলয়র জনয বন্ধ হওয়ার দৃিান্ত হামনাহ তবনলি জাহাশ 

রাতদয়াল্লাহু আনহার হাদীলস রলয়লছ। তিতন এক সময় নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইতহ ওয়াসাল্লালমর তনকি এলস আরয কলরন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! 

অলনক দীঘথ সময় িলর আমার রক্তস্রাব হয়।16
 

                                                           
16 এই হাদীসখানা ইমাম আহমদ, ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তিরতমযী রহ. বণথনা 
কলরলছন এবাং তবশুদ্ধ বলল মিামি বযক্ত কলরলছন। ইমাম আহমদ রহ. হাদীসতিলক 
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মুোহাযাহ ির্া অস্বাভাতবক রক্তস্রালব আক্রান্ত নারীর তবতভন্ন অবস্থা 
অনবরি রক্ত প্রবাতহি হয় এমন নারীর অবস্থা তিন প্রকার: 

১. ইলেহাযাহ অর্থাৎ অনবরি রক্ত প্রবাহ আরম্ভ হওয়ার পূলবথ িার প্রতি 

মালস তনতদথি সময় পযথন্ত ঋিুস্রালবর অভযাস তছল। যতদ িাই হলয় র্ালক 

িাহলল পূবথ তনিথাতরি সময় পযথন্ত প্রবাহমান রক্তলক হালয়য তহলসলব গণয 

করা হলব এবাং এর ওপর হালয়লযর তবতি-তবিান কাযথকরী হলব। তনতদথি 

সমলয়র পলরর রক্তস্রাবলক ইলেহাযাহ গণয কলর িার তনয়ম-নীতি যমলন 

চললি হলব। যযমন, একজন নারীর প্রতি মালসর প্রর্ম তদলক ছয় তদন 

কলর রক্তস্রাব হলয় র্ালক। এখন হিাৎ কলর যদখা যগল যয, ঐ নারীর 

অতবরাম রক্ত প্রবাতহি হলে, িাহলল িখন প্রতি মালসর প্রর্ম ছয় তদলন 

প্রবাতহি রক্তলক হালয়য তহলসলব গণয কলর বাকীিালক ইলেহাযাহ তহলসলব 

িলর তনলি হলব। যকননা আলয়শা রাতদয়াল্লাহু আনহার হাদীস িারা িাই 

প্রমাতণি হয়। হাদীসতি হলে: 

ْ أْستََحاُض فاََل أْطُهُر أفَأَدُع أنَّ فَاِطَمَة بِنِْت أِِبْ ُحبَيٍْش قَالَ » ْت: يَا رَُسْوَل اهلِل! إِّنِّ
اَلَة؟ قَاَل: الَ  يِْضنْيَ  الصَّ اَلَة قَْدَر اأْليَّاِم الَِِّتْ ُكنِْت ََتِ إنَّ َذلَِك ِعْرٌق َولَِكْن َدِِعْ الصَّ

 «ِفيَْها ُثمَّ اْغتَِسِِلْ وََصِلِّ 

“ফালিমা তবনলি আবী হুবাইশ রাতদয়াল্লাহু আনহা রাসূল সাল্লাল্লাহু 

আলাইতহ ওয়াসাল্লামলক প্রশ্ন কলরন, যহ আল্লাহর রাসূল! আমার অতবরাম 

                                                                                                                  

সহীহ বলললছন এবাং ইমাম বুখারী রহ. হাসান তহলসলব মি বযক্ত কলরলছন বলল 
বতণথি আলছ।। 
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রক্তস্রাব হলে যার কারলণ আতম পতবত্র হলি পারতছ না। এমিাবস্থায় 

আতম তক সালাি যছলড় যদব? উত্তলর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম 

বলললন: না, এতি রগ যর্লক যবর হলয় আসা রক্ত। িলব হযাাঁ, সািারণিঃ 

অনযানয মালস যিতদন িুতম ঋিুবিী র্াকলি িিতদন সালাি যর্লক 

তবরি র্াক িারপর যগাসল কলর সালাি আদায় কর।”17  

আর সহীহ মুসতললম আলছ: 

قَاَل أِلمِّ َحِبيْبََة بِنِْت َجْحٍش: اْمُكِِثْ قَدَر َما ََكنَْت  صىل اهلل عليه وسلم أنَّ انلَِّبَّ »
 «تُِك ُثمَّ اْغتَِسِِلْ وََصِلِّ ََتِْبُسِك َحيَْض 

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম উলম্ম হাবীবা তবনলি জাহ্শ 

রাতদয়াল্লাহু আনহালক বললতছললন: িুতম ঐ পতরমাণ সময় অলপো কর 

যয পতরমাণ সময় সািারণিঃ ঋিুস্রালব আক্রান্ত র্াক। অিঃপর যগাসল 

কলর সালাি আদায় কর।” 

এ যর্লক বুো যগল যয, মুোহাযাহ অর্থাৎ অতবরাম রক্তস্রাব হয় এমন 

নারী ঐ পতরমাণ সময় অলপো করলব এবাং সালাি যর্লক তবরি র্াকলব 

যয পতরমাণ সময় যস সািারণিঃ ঋিুস্রালব আক্রান্ত র্াকি। িারপর 

যগাসল কলর সালাি আদায় করলি র্াকলব এবাং রলক্তর কারলণ সালাি 

আদালয় মলন যকালনা রকম তিিা রাখলব না। 

                                                           
17 সহীহ বুখারী। 
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২. ইলেহাযাহ আরম্ভ হওয়ার পূলবথ আক্রান্ত নারীর ঋিুস্রালবর যকালনা 

তনতদথি সময়-সীমা যনই। অর্থাৎ জীবলন এিাই িার প্রর্ম রক্তস্রাব। 

এমিাবস্থায় যিেণ পযথন্ত প্রবাতহি রলক্ত কাললা বণথ অর্বা গাঢ়িা 

তকাংবা যকালনা গন্ধ র্াকলব িিেণ পযথন্ত হালয়লযর তবতি-তবিান কাযথকরী 

হলব। অনযর্ায় ইলেহাযাহ তহলসলব গণয কলর িার তনয়ম-নীতি যমলন 

চললি হলব। যযমন, একজন নারী জীবলন প্রর্ম লজ্জাস্থালন রক্ত যদখললা 

এবাং যস রক্তলক দশতদন পযথন্ত কাললা যদলখলছ এবাং মালসর অবতশি 

তদনগুললালি লাল যদলখলছ। অর্বা দশতদন পযথন্ত গাঢ় ও ঘন তছল এবাং 

মালসর অবতশি তদনগুললালি পািলা তছল। অর্বা দশতদন পযথন্ত িার 

মলিয গন্ধ তছল এবাং িার পলর যকালনা গন্ধই র্ালক নাই, িাহলল প্রর্ম 

দৃিালন্ত প্রবাহমান রক্ত কাললা বণথ র্াকা পযথন্ত, তিিীয় দৃিালন্ত গাঢ়িা 

র্াকা পযথন্ত এবাং িৃিীয় দৃিালন্ত গন্ধ র্াকা পযথন্ত হালয়য তহলসলব গণয 

হলব এবাং এর পর হলি ইলেহাযাহ তহলসলব গণয হলব। কারণ হাদীলস 

বতণথি আলছ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম ফালিমা তবনলি আবী 

হুবাইশ রাতদয়াল্লাহু আনহালক বলললছন: 

اَلة فَإَذا ََكَن » إَذا ََكَن َدُم احْلَيَْضِة فَإنَُّه أْسوَُد ُيْعَرُف فَإَذا ََكَن َذلَِك فَأْمِسِِكْ َعِن الصَّ
ْ فَإنََّما ُهَو ِعْرٌق اْْلَخُر َفتَوَ  ِِئْ وََصِلِّ  «ضَّ

“যখন হালয়লযর রক্ত যদখা তদলব িখন িা কাললা বলণথর হলব যা যচনা 

যায়। সুিরাাং কাললা বলণথর রক্ত যদখা তদলল সালাি যর্লক তবরি র্াক। 
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আর কাললা ছাড়া অনয যকালনা বণথ যদখা তদলল অযু কলর সালাি আদায় 

কর। যকননা িা রগ যর্লক যবর হলয় আসা রক্ত।”18  

প্রকাশ র্ালক যয, উক্ত হাদীলসর সনদ ও মূল উদৃ্ধতিলি তকছু অসুতবিা 

র্াকললও ওলামালয় যকরাম এর ওপর আমল কলরলছন এবাং অতিকাাংশ 

নারী জাতির তনয়তমি অভযালসর তদলক লেয কলর হাদীসখানার ওপর 

আমল করাই উত্তম। 

৩. মুোহাযাহ নারীর পূলবথ ঋিুস্রালবর না যকালনা তনতদথি সময়-সীমা আলছ 

না ইলেহাযাহ ও হালয়লযর মলিয পার্থকয সৃতিকারী যকালনা তচহ্ন আলছ। 

অর্থাৎ জীবলন এিাই িার প্রর্ম রক্তস্রাব এবাং রক্ত একািালর অতবরাম 

যবর হলে। প্রবাহমান রক্ত পুলরািাই এক িরলনর অর্বা তবতভন্ন রকলমর 

যযিালক হালয়য তহলসলব গণয করা সম্ভব নয়। এমিাবস্থায় অতিকাাংশ 

নারীর ঋিুস্রালবর সময়-সীমা অনুযায়ী আমল করলি হলব। অর্থাৎ 

অতবরাম রক্তস্রাব আরম্ভ হওয়ার পর যর্লক প্রতি মালস ছয় অর্বা সাি 

তদন হালয়লযর তনয়ম-নীতি কাযথকরী হলব। িারপর ইলেহাযার হুকুম 

পালন করলি হলব। যযমন, একজন যমলয়র মালসর ৫ িাতরলখ রক্ত 

প্রবাহ আরম্ভ হলয়লছ এবাং জীবলন এিাই িার প্রর্ম। রক্ত 

তবরতিহীনভালব যবর হলে এলি হালয়লযর যকালনা তচহ্ন যনই। রাং ও গন্ধ 

ইিযাতদ তদলয় পার্থকয করারও যকালনা সুলযাগ যনই। এমিাবস্থায় প্রতি 

মালসর ৫ িাতরখ যর্লক ছয় অর্বা সাি তদন হালয়লযর হুকুম পালন 
                                                           
18 এ হাদীসতি ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম নাসাঈ বণথনা কলরলছন এবাং ইবন তহব্বান 
ও হালকম তবশুদ্ধ বলল মিামি তদলয়লছন। 
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করলি হলব। কারণ হামনাহ তবনলি জাহাশ রাতদয়াল্লাহু আনহা এ 

বযাপালর তপ্রয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লালমর শরণাপন্ন হলয় 

বললতছললন: 

اَلةَ » ةً َشِديَْدةً َفَما تََرى ِفيَْها؟ قَْد َمنََعتِِْنْ الصَّ ْ أْستََحاُض َحيَْضًة َكِبْْيَ يَا رَُسْوَل اهلِل! إِّنِّ
يَام َفَقاَل: أْنَعُت لَِك أِصُف لَِك اْستِ  وَُهَو الُْقْطن( تََضِعيْنَُه لََعَ )الُْكرُْسَف ْعَماَل َوالصِّ

َم قَالَْت: ُهَو أْكََثُ ِمْن َذلَِك. َوِفيِْه قَاَل: إنََّما َهَذا َرْكَضٌة ِمْن  الَْفْرج فَإنَُّه يُْذِهُب ادلَّ
يَْطاِن َفتَِحيِِْضْ ِستََّة أيَّاٍم أْو َسبَْعًة ِِفْ ِعلِْم اهللِ َتَعاََل ُثمَّ اْغتَسِ  ِِلْ َحَّتَّ إذَا َرَكَضاِت الشَّ

يَْن َِلْلًَة  يَْن أْو ثاََلثًا وَِعِْشِ ْ أْرَبًعا وَِعِْشِ يِْت أنَِّك قَْد َطُهْرِت َواْستَيَْقنِْت فََصِلِّ
َ
َرأ

 «َوأيَّاَمَها وَُصْوِم 

“যহ আল্লাহর রাসূল! আমার যিা অলনক দীঘথ সময় িলর খুব যবতশ 

পতরমালণ রক্তস্রাব হলে। এ অবস্থায় আপনার মিামি কী? এিা যিা 

আমার সালাি ও সাওম আদালয়র পলর্ অন্তরায় হলয় দাাঁতড়লয়লছ। রাসূল 

সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম বলললন: আতম যিামালক যযানীলি িুলা 

বযবহার করার পর পরামশথ তদতে, িুলা রক্ত যিলন তনলব। তিতন পাল্টা 

প্রশ্ন করললন যয, আমার প্রবাতহি রক্ত িার যচলয়ও যবতশ। িখন নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম বলললন: এিা শয়িালনর একিা যখাাঁচা 

মাত্র। আপািিঃ িুতম ছয় অর্বা সাি তদন হালয়লযর হুকুম পালন কলর 

চল। িারপর ভাললা কলর যগাসল কর। যখন িুতম মলন করলব যয, িুতম 
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পতবত্রিা অজথন কলরছ িখন ২৪ তদন অর্বা ২৩ তদন সালাি ও সাওম 

আদায় করলি র্াক।”19
 

স্মরণ রাখলি হলব যয, উতল্লতখি হাদীলস ছয় অর্বা সাি তদলনর কর্া 

বলা হলয়লছ। এর অর্থ এই নয় যয, এিালক ইোমি গ্রহণ করলব। 

মূলি একিা সমািান যদওয়ার উলেলশযই ইজতিহাদ কলর এরকম বলা 

হলয়লছ। সুিরাাং রক্তস্রালব আক্রান্ত নারীর অবস্থা ও বয়স ইিযাতদর সলে 

পূণথ সামঞ্জসয ও সাংগতি যরলখ হালয়লযর সময় তনতদথি করলব িা যতদ ছয় 

তদন হয় িাহলল ছয় তদন এবাং সাি তদন হলল সািই িাযথ করলব। 

মুোহাযার সদৃশ নারীর অবস্থার তববরণ: 

জরায়ূলি অর্বা জরায়ূর আলশ-পালশ অপালরশন করার কারলণ যতদ 

লজ্জাস্থান তদলয় রক্ত প্রবাতহি হয় িাহলল িখন দুই অবস্থায় দুই প্রকার 

হুকুম পালন করলি হলব: 

১. এ বযাপালর যতদ তনতশ্চি হওয়া যায় যয, অলস্ত্রাপচালরর পর আর 

যকালনা ঋিুস্রালবর সম্ভাবনা যনই অর্বা অপালরশলনর মািযলম এমনভালব 

গভথাশলয়র পর্লক বন্ধ করা হলয়লছ যয, আর যকালনা প্রকার রক্ত যসখান 

যর্লক যবর হলব না, িাহলল এই নারীর যেলত্র মুোহাযার হুকুম প্রলযাজয 

হলব না এবাং িার হুকুম ঐ মতহলার হুকুলমর মলিা হলব যয ঋিুস্রাব 

যর্লক পতবত্র হওয়ার পর পুনরায় লজ্জাস্থালন হলুদ অর্বা মাতি বলণথর 

                                                           
19 হাদীসতি ইমাম আহমদ, ইমাম আবু দাউদ সহীহ বলললছন এবাং ইমাম বুখারী যর্লক 
বতণথি আলছ যয, তিতন হাসান বলললছন। 
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রক্ত অর্বা সযাাঁিলসাঁলি তকছু যদখলি যপল। সুিরাাং এমিাবস্থায় সালাি-

সাওম যছলড় যদলব না, সহবাসও তনতষদ্ধ নয় এবাং এ রলক্তর কারলণ 

যগাসল করাও ওয়াতজব নয়। িলব সালালির সময় রক্তিালক পতরষ্কার 

করা এবাং কাপলড়র যকালনা িুকরা তদলয় লজ্জাস্থালন পতি বাাঁিা আবশযক 

যযন রক্ত যবর হলি না পালর। অিঃপর সালালির অযু করলব। 

স্মরণ রাখলি হলব যয, উতল্লতখি অবস্থায় পাাঁচ ওয়াক্ত সালালির ওয়াক্ত 

আরম্ভ হওয়ার পলরই অযু করলব, আর নফল সালালির যেলত্র সালালির 

ইো করার সময় অযু করলব। 

২. অলস্ত্রাপচালরর পর আর ঋিুস্রাব আসলব না এ বযাপালর যতদ তনশ্চয়িা 

না র্ালক বরাং আসারই সম্ভাবনা র্ালক িাহলল মুোহাযাহ নারীর মলিা 

হুকুম পালন করলি হলব। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম 

ফালিমা তবনলি আবী হুবাইশলক বললতছললন: 

اَلةَ »  «إنََّما َذلَِك ِعْرق َولَيَْس بِاحْلَيَْضة فَإَذا أْقبَلَِت احْلَيَْضُة فَاتُْرِِكْ الصَّ

“এতি হালয়য নয় বরাং একতি তশরা তনসৃি রক্ত। সুিরাাং যখন হালয়য 

আসলব িখন সালাি যর্লক তবরি র্াক।” 

এ যর্লক সাবযে হললা যয, মুোহাযাহ নারীর হুকুম যকবলমাত্র যসই 

মতহলার যেলত্রই প্রলযাজয হলব যার ঋিুস্রাব হওয়ার বা বন্ধ হওয়ার 

উভয় সম্ভাবনা রলয়লছ। পোন্তলর যয সকল মতহলার ঋিুস্রালবর সম্ভাবনা 

যনই িালদর লজ্জাস্থান যর্লক প্রবাতহি রক্ত রলগর রক্ত তহলসলব 

পতরগতণি হলব। 
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ইলেহাযার তবতি-তবিান 

সম্মাতনি পািক-পাতিকা! উতল্লতখি আললাচনা িারা এ পযথন্ত আমরা 

জানলি পারলাম যয, নারীর লজ্জাস্থান যর্লক প্রবাতহি রক্ত কখলনা 

কখলনা হালয়য তহলসলব এবাং কখলনা ইলেহাযাহ তহলসলব তবলবতচি হয়। 

যখন হালয়য তহলসলব গণয হলব িখন হালয়লযর তবতি-তবিান কাযথকরী 

হলব। আর যখন ইলেহাযাহ তহলসলব গণয হলব িখন ইলেহাযার তনয়ম-

নীতি পালন করলি হলব। 

ইলিাপূলবথ হালয়লযর হুকুম-আহকাম সম্পলকথ গুরুত্বপূণথ আললাচনা 

হলয়লছ। এখন ইলেহাযার তবতি-তবিান িুলল িরা হললা। 

মূলি ইলেহাযার হুকুম আর পতবত্রিার হুকুম একই। মুোহাযাহ নারী 

এবাং পতবত্র নারীর মলিয তনম্নতলতখি কলয়কতি তবষয় ছাড়া আর যকালনা 

পার্থকয যনই। 

১. মুোহাযাহ নারীর ওপর প্রতি সালালি অযু করা ওয়াতজব। প্রমাণ 

হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম ফালিমা তবনলি আবী 

হুবাইশলক বলললছন: 

ِِئْ ِلُُكِّ َصاَلةٍ »  «ُثمَّ تَوَضَّ

“অিঃপর িুতম প্রলিযক সালালির জনয অযু কর।”20  

                                                           
20 ইমাম বুখারী রহ. হাদীসতিলক ‘গুসলুোম’ অর্থাৎ রক্ত যিৌি করার অিযালয় বণথনা 
কলরলছন। 



 

 

 
 58  

হাদীলসর বযাখযা হলে: িুতম ইলেহাযাহ অবস্থায় ফরয অর্থাৎ ওয়াতক্তয়া 

সালালির জনয সালালির সময় আরম্ভ হওয়ার পলরই অযু করলব। আর 

নফল সালালির যেলত্র যখন সালাি পড়ার ইো করলব িখন অযু 

করললই চললব। 

২. মুোহাযাহ নারী যখন অযু করার ইো করলব িখন রলক্তর দাগ 

যিৌি কলর যযানীলি িুলা তদলয় পতি যবাঁলি তনলব, যযন উক্ত িুলা 

রক্তিালক আাঁকলড় িলর। এ প্রসলে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 

ওয়াসাল্লাম হামনাহ রাতদয়াল্লাহু আনহালক বলললছন: 

ِذْي ثَْوبًا » ِ َم قَالَْت: فَإنَُّه أْكََثُ ِمْن َذلَِك قَاَل: فَاُتَّ أْنَعُت لَِك الُْكرُْسَف فَإنَُّه يُْذِهُب ادلَّ
ِم  قَالَْت: ُهوَ   «أْكََثُ ِمْن َذلَِك قَاَل: َفتَلَجَّ

“আতম যিামালক লজ্জাস্থালন কুরসুফ ির্া যনকড়া বা িুলা বযবহার করার 

উপলদশ তদতে। যকননা যনকড়া বা িুলা রক্তিালক যিলন তনলব। জবালব 

হামনাহ বলললন: আমার প্রবাহমান রলক্তর পতরমাণ িদলপোও যবতশ। 

অিঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম বলললন: িাহলল িুতম 

লজ্জাস্থালন কাপড় বযবহার কর। হামনাহ বলললন: প্রবাহমান রলক্তর 

পতরমাণ িার যচলয় আলরা যবতশ। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 

ওয়াসাল্লাম হুকুম তদললন যয, িুতম িাহলল যযানীর মুলখ লাগাম যবাঁলি 

নাও।” 

রলক্তর দাগ-তচহ্ন পতরষ্কার কলর যযানীলি িুলা তদলয় পতি বাাঁিার পলরও 

যতদ রক্ত প্রবাতহি হয় িাহলল এলি যকালনা অসুতবিা যনই। যকননা এ 
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প্রসলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লালমর হাদীস রলয়লছ যয তিতন 

ফালিমা তবনলি আবী হুবাইশ রাতদয়াল্লাহু আনহালক তনলদথশ তদলয়লছন: 

اَلةَ أيَّامَ َحيَْضِتَك ُثمَّ » ُم اْجتَنِِبْ الصَّ ْ َوإْن َقَطَر ادلَّ ِِئْ ِلُُكِّ َصاَلةٍ ثُمَّ َصِلِّ اْغتَِسِِلْ َوتَوَضَّ
 «لََعَ احْلَِصْْي 

“যয কয়তদন িুতম ঋিুস্রালব আক্রান্ত র্াকলব যস কয়তদন সালাি যর্লক 

তবরি র্াক। িারপর যগাসল কলর প্রতি সালালির জনয অযু কর এবাং 

সালাি আদায় কর, যতদও রক্ত প্রবাতহি হলয় চািাইর উপর পলড় 

িালিও যকালনা অসুতবিা যনই।”21
 

৩. সহবাস প্রসে: সহবাস বজথন করলল যতদ যকালনা ববতরিার আশঙ্কা 

র্ালক িাহলল ওলামালয় যকরালমর মালে এর ববিিা তনলয় মিলভদ 

রলয়লছ। িলব সতিক অতভমি হলে, ইলেহাযার অবস্থায় স্ত্রী সেম 

জালয়য।  

যকননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লালমর যুলগ দশ অর্বা িলিাতিক 

সাংখযক মতহলা ইলেহাযালি আক্রান্ত হলয়তছললন। অর্চ আল্লাহ িা‘আলা 

ও িাাঁর তপ্রয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম িাাঁলদর সলে সহবাস 

করলি তনলষি কলরন তন অর্চ কুরআলন বলা হলয়লছ: 

 [٢٢٢: ابلقرة] ﴾ٱلَۡمِحيِض  ِف  ٱلن َِسآءَ  فَٱۡعََتِلُوا  ﴿

                                                           
21 আহমদ ও ইবন মাজাহ। 
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‘‘যিামরা হালয়লযর অবস্থায় স্ত্রী সেম যর্লক তবরি র্াক।’’ [সূরা আল-

বাকারাহ, আয়াি: ২২২]  

এ আয়াি প্রমাণ কলর যয হালয়য ছাড়া অনয যকালনা অবস্থায় স্ত্রী তমলন 

যর্লক তবরি র্াকা ওয়াতজব নয়।  

তিিীয়িঃ মুোহাযাহ নারীর সালাি যযলহিু জালয়য যসলহিু সেমও 

জালয়য। যকননা সেম যিা সালালির যচলয় আলরা সহজ। মুোহাযাহ 

নারীর সালর্ সহবাস করািালক ঋিুবিী মতহলার সলে সহবাস করার 

সালর্ তবচার-তবলবচনা করলল চললব না। কারণ, এ দু’তি কখলনা এক 

হলি পালর না। এমনতক মুোহাযাহ নারীর সালর্ সেম করালক যারা 

হারাম মলন কলরন িালদর কালছও দুলিা এক নয়। সুিরাাং উভলয়র মলিয 

অলনক পার্থকয র্াকায় একিালক অপরিার ওপর তকয়াস করা শুদ্ধ হলব 

না। 
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ষষ্ঠ পতরলেদ 

তনফাস ও িার হুকুম 

তনফালসর সাংজ্ঞা: সন্তান প্রসলবর কারলণ জরায়ূ যর্লক প্রবাতহি রক্তলক 

তনফাস বলা হয়। চাই যস রক্ত প্রসলবর সালর্ই প্রবাতহি যহাক অর্বা 

প্রসলবর দুই বা তিন তদন পূবথ যর্লকই প্রসব যবদনার সালর্ প্রবাতহি 

যহাক। 

শাইখুল ইসলাম ইবন িাইতময়যাহ রহ. বলললছন: ‘প্রসব বযর্া আরম্ভ হলল 

মতহলা িার লজ্জাস্থালন যয রক্ত যদখলি পায় যসিাই হলে যনফাস।’ 

এখালন তিতন দুই অর্বা তিন তদলনর সালর্ তনতদথি কলরন তন। িার 

উলেশয হলে এমন বযর্া যার পতরণতিলি প্রসব হলবই। অনযর্ায় িা 

তনফাস তহলসলব পতরগতণি হলব না। 

তনফালসর সবথতনম্ন ও সলবথাচ্চ যকালনা সময়-সীমা আলছ তক না? এ 

বযাপালর ওলামালয় যকরালমর মিলভদ রলয়লছ। শাইখ িকীউেীন িার 

তলতখি ‘যয নামগুললার সালর্ শরী‘আি প্রলণিা তবতি-তবিান সম্পতকথি 

কলরলছন’ পুতেকার ৩৭ নাং পৃষ্ঠায় বলললছন: তনফালসর সবথতনম্ন এবাং 

সলবথাচ্চ যকালনা সীমা-যরখা যনই। সুিরাাং যতদ যকালনা নারীর ৪০ তদন 

অর্বা ৬০ তদন অর্বা ৭০ তদলনরও যবতশ সময় িলর রক্ত প্রবাতহি হলয় 

বন্ধ হলয় যায় িাহলল যসিাও তনফাস তহলসলব গণয হলব। তকন্তু বন্ধ না 

হলয় যতদ তবরতিহীনভালব িারপরও প্রবাতহি হলি র্ালক িাহলল যসিালক 

অসুস্থিার রক্ত বলল গণয করা হলব এবাং িখন তনতদথি সময়-সীমা ৪০ 

তদনই িাযথয করলি হলব (বাকী সমলয়র রক্ত অসুস্থিার বলল মলন করলি 
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হলব)। যকননা অতিকাাংশ নারীর তনফালসর সলবথাচ্চ সময় ৪০ তদনই হলয় 

র্ালক বলল একাতিক হাদীস িারা প্রমাতণি আলছ।’ 

উপলরাক্ত অতভমলির তভতত্তলি আতম (গ্রন্থকার) মলন কতর প্রসলবাত্তর 

রক্তস্রাব ৪০ তদন অতিবাতহি হওয়ার পলরও যতদ অবযাহি র্ালক এবাং 

৪০ তদলনর পর বন্ধ হওয়ার পূবথ অভযাস যতদ িার যর্লক র্ালক বা ৪০ 

তদলনর পর বন্ধ হওয়ার যকালনা লেণ যদখা যায় িাহলল বন্ধ না হওয়া 

পযথন্ত অলপো করলব। আর িা না হলল ৪০ তদন পূণথ হওয়ার পর 

যগাসল করলব। যকননা অতিকাাংশ যেলত্র সলবথাচ্চ সময় ৪০ তদনই হলয় 

র্ালক। িলব ৪০ তদন পূণথ হওয়ার পর যতদ আবার মাতসক রক্তস্রাব 

অর্থাৎ হালয়লযর সময় এলস যায় িাহলল হালয়লযর সময় যশষ না হওয়া 

পযথন্ত অলপো করলব। িারপর বন্ধ হলল মলন করলি হলব যয, এিা 

মতহলার অভযাস অনুসালরই হলয়লছ। সুিরাাং ভতবষযলিও যকালনা সময় এ 

রকম পতরতস্থতির সমু্মখীন হলল যস তহলসলব আমল করলব। আর যতদ 

হালয়লযর সময় যশষ হওয়ার পলরও রক্তস্রাব অবযাহি র্ালক িাহলল 

িখন ইলেহাযাহ গণয কলর িার হুকুম পালন করলব। 

প্রকাশ র্ালক যয, প্রসলবাত্তর রক্তস্রাব বন্ধ হললই মতহলা পতবত্র হলয় 

যালব। এমনতক ৪০ তদলনর পূলবথই যতদ বন্ধ হলয় যায় িাহললও পতবত্র 

হলব, সুিরাাং যগাসল কলর সালাি-সাওম আদায় করলি র্াকলব এবাং 
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স্বামী-স্ত্রী সহবালস তলপ্ত হলি পারলব। তকন্তু এক তদলনর যচলয়ও কম 

সমলয়র মলিয যতদ বন্ধ হলয় যায় িাহলল িার যকালনা হুকুম যনই।22
 

স্মরণ রাখলি হলব যয, এমন তকছু প্রসব করললই যকবল তনফাস 

প্রমাতণি হলব যালি মানুলষর আকৃতি স্পিভালব বুো যায়। পোন্তলর 

গভথপালির মািযলম যতদ এমন েুদ্র ও অসমূ্পণথ ভ্রূণ প্রসব কলর যালি 

মানুলষর আকৃতি স্পিভালব প্রকাশ পায় না িাহলল প্রবাতহি রক্তলক 

তনফাস তহলসলব গণয করা যালব না, বরাং রলগর রক্ত তহলসলব গণয কলর 

ইলেহাযার তনয়ম-নীতি পালন করলি হলব। মানুলষর আকৃতি স্পিভালব 

প্রকাশ পাওয়ার সবথতনম্ন সময়-সীমা হলে গভথবিী হওয়ার পর যর্লক 

৮০ তদন, িলব যবতশরভাগ সমলয়ই িালি ৯০ তদলন পূণথ আকৃতি এলস 

যায়। এ প্রসলে মাজ্দ ইবন িাইতময়যাহ রহ. বলললছন: ‘সবথতনম্ন সময় 

অর্বা গভথিারণ করার পর যর্লক ৮০ তদন অতিবাতহি হওয়ার পূলবথই 

যতদ প্রসব যবদনার সালর্ রক্ত যদখা যায় িাহলল যস তদলক যকালনা 

ভ্রুলেপই করা হলব না। আর যতদ ৮০ তদন অতিক্রান্ত হওয়ার পর রক্ত 

যদলখ িাহলল প্রসব পযথন্ত সালাি-সাওম যর্লক তবরি র্াকলব। প্রসলবর 

পর যতদ যদখা যায় যয, প্রসূি সন্তান বা ভ্রূলণর মলিয মানুলষর যকালনা 

আকৃতিই যনই িাহলল গভথবিী মতহলা িার পূলবথর অবস্থায় তফলর আসলব 

এবাং েতিপূরণ করলব অর্থাৎ সালাি-সাওলমর কাযা করলব। আর যতদ 

                                                           
22 মুগনী গ্রলন্থ িাই বলা হলয়লছ। 
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তবষয়তি স্পি না হয় িাহলল বাতহযক হুকুমই যমলন চললব অর্থাৎ সালাি-

সাওম যর্লক তবরি র্াকলব এবাং কাযা করা লাগলব না।23  

তনফালসর হুকুম 

তনম্ন বতণথি কলয়কতি তবষয় ছাড়া হালয়য ও তনফালসর হুকুম প্রায় একই। 

যর্া- 

১. ইেি প্রসে: ইেিকাল তনণথয় করলি হলব হালয়লযর তদলক লেয 

কলর, তনফালসর তদলক লেয যরলখ নয়। যকননা িালাক যতদ প্রসলবর 

পূলবথ যদওয়া হয় িাহলল প্রসলবর সালর্ সালর্ ইেিকাল যশষ হলয় যালব, 

তনফালসর মািযলম নয়। পোন্তলর যতদ িালাক প্রসলবর পলর হয় িাহলল 

হালয়লযর অলপো করলি হলব। এই সম্পলকথ তবোতরি আললাচনা পূলবথ 

বতণথি হলয়লছ। 

২. ‘ঈলা’র যময়াদ: হালয়লযর সময় অন্তভুথক্ত হলব, িলব তনফালসর 

সমলয়র অন্তভুথক্ত হলব না। 

ঈলা’র সাংজ্ঞা: যকালনা পুরুলষর এই মলমথ শপর্ করালক ঈলা বলা হয় 

যয, যস িার স্ত্রীর সালর্ সেলম তলপ্ত হলব না বা যসজনয এমন সময়-সীমা 

তনিথারণ কলর শপর্ কলর যা চার মালসর উপলর। এ িরলনর শপর্ 

করার পর স্ত্রী যখন সেলম তলপ্ত হওয়ার জনয স্বামীর তনকি দাবী 

উত্থাপন করলব, িখন উক্ত পুরুলষর জনয শপলর্র পর চার মাস যময়াদ 

                                                           
23 শারহুল ইকনা‘ নামক গ্রলন্থ এভালব বতণথি হলয়লছ। 
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িাযথ করা হলব। চার মালসর এই যময়াদ যশষ হলল স্ত্রীর দাবী যমলন 

যনওয়ার জনয স্বামীলক বািয করা হলব। স্ত্রী যতদ িার সালর্ সেলম তলপ্ত 

হলি চায় িাহলল স্বামীলক স্ত্রী তমললন বািয করা হলব। আর স্ত্রী যতদ িার 

কাছ যর্লক পৃর্ক হলি চায় িাহলল পৃর্ক করলি বািয করা হলব। 

এখালন বুোর তবষয় হলে ঈলার হুকুম তহলসলব উতল্লতখি চার মালসর 

যময়াদ চলাকালীন যতদ স্ত্রীর তনফাস অর্থাৎ প্রসব জতনি কারলণ রক্তস্রাব 

যদখা যদয় িাহলল স্বামী স্ত্রীর তনফালসর তদনগুললালক চার মালসর মলিয 

যযাগ কলর তহসাব করলি পারলব না, বরাং তনফালসর এই তদনগুললালক 

তহসালবর আওিায় না এলন চার মালসর যময়াদ পূণথ করলি হলব। 

পোন্তলর চার মালসর সুতনতদথি যময়াদ চলাকালল স্ত্রীর যতদ হালয়য যদখা 

যদয় িাহলল হালয়লযর তদনগুললালক চার মালসর মলিয যযাগ করলি হলব। 

৩. হালয়লযর মািযলম নারী প্রাপ্তবয়স্কা হলয়লছ বলল প্রমাতণি হয়। িলব 

তনফালসর মািযলম নয়। যকননা বীযথস্খলন ছাড়া নারী গভথবিী হলিই 

পালর না। সুিরাাং গভথিারলণর জনয যয বীযথস্খলন হয় িা িারা বুো যালব 

যয নারী গভথিারলণর পূলবথই প্রাপ্তবয়স্কা হলয় তগলয়তছল।  

৪. হালয়য ও তনফালসর মলিয চিুর্থ পার্থকয এই যয, হালয়লযর রক্ত বন্ধ 

হলয় তনতদথি সমলয়র মলিযই যতদ পুনরায় আরম্ভ হয় িাহলল যসিালক 

তনঃসলন্দলহ হালয়য তহলসলব গণয করলি হলব। 

দৃিান্ত: একজন নারীর সািারণিঃ প্রতি মালস ৮ তদন কলর রক্তস্রাব হলয় 

র্ালক। এক মালস যদখা যগল যয, রক্তস্রাব চার তদন পর বন্ধ হলয় যগলছ 

এবাং দুই তদন বন্ধ র্াকার পর সপ্তম ও অিম তদলন প্রবাতহি রক্তলক 
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অবশযই হালয়য বলল গণয করলি হলব এবাং িালক হালয়লযরই তনয়ম-

নীতি পালন করলি হলব। পোন্তলর তনফালসর বযাপারিা এমন নয় অর্থাৎ 

তনফাস যতদ ৪০ তদন পূণথ হওয়ার পূলবথ বন্ধ হলয় আবালরা চালু হয় 

িাহলল এ যেলত্র তবষয়তি সলন্দহযুক্ত র্াকলব। এমিাবস্থায় মতহলালক 

তনতদথি সমলয়র ফরয সালাি ও ফরয সাওম আদায় করলি হলব। 

মাতসক ঋিুবিী মতহলার জনয ওয়াতজব বযিীি যা হারাম িার যেলত্রও 

িা হারাম হলব এবাং এ অবস্থায় যয ফরয সালাি ও ফরয সাওম আদায় 

করা হলয়লছ পতবত্র হওয়ার পর যসগুললার কাযা করলব। অর্থাৎ ঋিুবিী 

মতহলালদর জনয যযমন কাযা করা ওয়াতজব যিমতন তনফাসওয়ালীর জনযও 

ওয়াতজব। হাম্বলী তফকহতবদগলণর তনকি এিাই প্রতসদ্ধ। িলব সতিক 

অতভমি হলে যয, বন্ধ হলয় যাওয়ার পর এমন সমলয়র মলিযই যতদ 

পুনরায় চালু হয় যখন প্রবাতহি রক্তলক তনফাস গণয করা সম্ভব, িাহলল 

তনফাস তহলসলবই গণয করা হলব, নিুবা হালয়য তহলসলব। আবার 

একািালর তবরতিহীনভালব অলনকতদন প্রবাতহি হলি র্াকলল (৪০ তদলনর 

পর বাকী সময়) ইলেহাযাহ গণয করা হলব। মুগনী গ্রলন্থ বলা হলয়লছ যয, 

‘উতল্লতখি সমািানতি ইমাম মাললক রহ.-এর অতভমলির কাছাকাতছ।’ 

ইমাম মাললক রহ. বলললছন যয, ‘রক্ত বন্ধ হওয়ার পর দুই অর্বা তিন 

তদলনর মলিযই যতদ পুনরায় রক্ত যদখা যদয় িাহলল তনফাস নিুবা হালয়য 

তহলসলব গণয হলব।’  

শাইখুল ইসলাম ইবন িাইতময়যাহ রহ.-এর অতভমিও এলেলত্র একই 

রকম বলল বুো যায়। বােবিার তভতত্তলিও বলা সাংগি যয, রলক্তর মলিয 

সলন্দহযুক্ত বললি তকছুই যনই। বস্তুি সলন্দহযুক্ত হওয়ার তবষয়তি 
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আলপতেক; যার মলিয মানুষ িালদর ইলম ও যবািশতক্ত অনুপালি 

মিলভদ কলর র্ালক। আর কুরআন ও সুন্নাহ যকানিা সতিক এবাং 

যকানিা সতিক নয় এর পূণথ সমািান প্রতিতি যেলত্রই তদলয়লছ। আর 

আল্লাহ ও িাাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম কাউলকই দুইবার 

সাওম রাখার এবাং দুইবার িাওয়াফ করার তনলদথশ যদন তন (লযমনতি 

একিু পূলবথ বলা হলয়লছ)। িলব হযাাঁ, প্রর্মবার আদায় করলি তগলয় যতদ 

এমন যকালনা ত্রুতি হলয় র্ালক যা কাযা না কলর যসই ত্রুতির েতিপূরণ 

সম্ভব নয় (িাহলল যসিা তভন্ন কর্া)। বান্দালক যয কালজর আলদশ করা 

হলয়লছ সািযানুসালর যস কাজ করলল বান্দাহ িখন দাতয়ত্ব যর্লক তনষৃ্কতি 

যপলয় যালব। যকননা আল্লাহ িা‘আলা বললন, 

 [٢٨٦: ابلقرة] ﴾ُوۡسَعَها إَِل  َنۡفًسا ٱّلَلُ  يَُكل ُِف  َل ﴿

‘‘আল্লাহ কাউলকই িার সালিযর বাইলর যকালনা দাতয়ত্ব যদন না।’’ [সূরা 

আল-বাকারাহ, আয়াি: ২৮৬] 

অনযত্র বলা হলয়লছ: 

 [١٦: اتلغابن] ﴾ٱۡسَتَطۡعُتمۡ  َما ٱّلَلَ  فَٱَتُقوا  ﴿

‘‘যিামরা সািযানুযায়ী আল্লাহর িাকওয়া অবলম্বন কর।’’ [সূরা আি-

িাগাবুন, আয়াি: ১৬] 

৫. হালয়য যতদ পূবথ অভযাস অনুযায়ী তনতদথি সমলয়র পূলবথই বন্ধ হলয় যায় 

িাহলল স্বামী উক্ত স্ত্রীর সালর্ সেলম তলপ্ত হলি পারলব। এলি যকালনা 

অসুতবিা যনই। পোন্তলর তনফালসর রক্ত যতদ ৪০ তদলনর পূলবথ বন্ধ হলয় 
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যায় িাহলল প্রতসদ্ধ মাযহাব অনুসালর সেলম তলপ্ত হওয়া স্বামীর জনয 

মাকরূহ, িলব সতিক সমািান এিাই যয, মাকরূহ নয়। অতিকাাংশ 

ওলামালয় যকরালমর অতভমিও িাই। যকননা যকালনা কাজলক মাকরূহ 

বললি হলল শর‘ঈ দলীল লাগলব। অর্চ এলেলত্র ইমাম আহমদ কিৃথক 

বতণথি হাদীস ছাড়া যকালনা দলীল যনই।  

ইমাম আহমদ রহ. উসমান ইবন আতবল ‘আস যর্লক বণথনা কলরলছন 

যয, িাাঁর স্ত্রী তনফালসর ৪০ তদন পূণথ হওয়ার পূলবথ িাাঁর কালছ আসলল 

তিতন বললিন: িুতম আমার তনকিবিথী হলয়া না। এিা িারা যকালনা 

মাকরূলহর হুকুম প্রমাতণি হয় না। যকননা স্ত্রীর পতবত্র হওয়া তনতশ্চি নয় 

বলল সাবিানিা অবলম্বলনর উলেলশয অর্বা সেলম তলপ্ত হলল পুনরায় 

রক্ত প্রবাহ শুরু হলি পালর এই আশঙ্কায় অর্বা অনয যকালনা কারলণ 

তিতন তনলষি কলর র্াকলি পালরন। আল্লাহই ভাললা জালনন। 
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সপ্তম পতরলেদ 

হালয়য প্রতিলরািকারী অর্বা আনয়নকারী এবাং জন্ম তনয়ন্ত্রণ তকাংবা 

গভথপালির ঔষি বযবহার তবিান 

দু‘তি শলিথ হালয়য প্রতিলরাি কলর এমন ঔষি বযবহার করা জালয়য: 

১ম শিথ: ঔষি বযবহালর যকালনা রকম েতির আশঙ্কা না র্াকা। যতদ 

েতির সম্ভাবনা র্ালক িাহলল বযবহার করা জালয়য হলব না। যকননা 

কুরআলন মাজীলদ আল্লাহ িা‘আলা বলললছন: 

يِۡديُكمۡ  تُۡلُقوا   َوَل ﴿
َ
 [١٩٥: ابلقرة] ﴾ٱتَلۡهلَُكةِ  إَِل  بِأ

‘‘যিামরা তনলজলদরলক ধ্বাংলসর মুলখ পতিি কলরা না।’’ [সূরা আল-

বাকারাহ, আয়াি: ১৯৫]  

এমতনভালব আল্লাহ িা‘আলা অনযত্র বলললছন: 

نُفَسُكۡم   َتۡقُتلُٓوا   َوَل ﴿
َ
 [٢٩: النساء] ﴾رَِحيٗما بُِكمۡ  ََكنَ  ٱّلَلَ  إِنَ  أ

‘‘যিামরা তনলজলদর হিযা কলরা না, তনঃসলন্দলহ আল্লাহ িা‘আলা 

যিামালদর প্রতি পরম দয়ালু।’’ [সূরা আন-তনসা, আয়াি: ২৯] 

২য় শিথ: হালয়য বা রক্তস্রালবর সালর্ স্বামীর যতদ যকালনা হক সমৃ্পক্ত 

র্ালক িাহলল অবশযই িার অনুমতি তনলয়ই ঔষি বযবহার করলি হলব। 

যযমন, স্ত্রী িালাক প্রাপ্তা হওয়ার পর ইেি পালন কলর চললছ এবাং 

ইেি পালনকালল স্ত্রীর ভরণ-যপাষণ স্বামীর ওপর ওয়াতজব। এমিাবস্থায় 

ইেিকাল দীঘথ কলর ভরণ-যপাষণ যবতশ পাওয়ার উলেলশয যতদ স্ত্রী 
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হালয়য প্রতিলরাি করার জনয ঔষি বযবহার করলি চায় িাহলল এলেলত্র 

অবশযই স্বামীর অনুমতি তনলি হলব। স্বামী অনুমতি তদলল করলি পারলব, 

অনযর্ায় পারলব না। 

এমতনভালব যখন প্রমাতণি হলব যয, হালয়য যরাি করলল স্ত্রীর গভথ িারণ 

করা সম্ভব নয় িাহলল িখনও ঔষি বযবহালরর জলনয স্বামীর অনুমতি 

তনলি হলব। 

উপলরাক্ত দু’তি শিথ যমািালবক হালয়য প্রতিলরািক ঔষি বযবহার করা 

জালয়য। মলন রাখলি হলব, জালয়য হওয়ার পলরও তবলশষ প্রলয়াজন 

বযতিলরলক বযবহার না করাই উত্তম । যকননা প্রাকৃতিক তবষয়লক িার 

গতিলি যছলড় যদওয়া শারীতরক সুস্থিার পলে খুবই মেলজনক। 

হালয়য আনয়লনর জনয ঔষলির বযবহারও দুই শলিথ জালয়য: 
১ম শিথ: যকালনা ফরয বা ওয়াতজব কাজ যর্লক রো পাওয়ার উলেলশয 

ঔষি বযবহার না করা। যতদ এমনতি হলয় র্ালক অর্থাৎ যকালনা ফরয বা 

ওয়াতজব পালন যর্লক অবযাহতি পাওয়ার জনয যতদ ঔষি বযবহার করলি 

চায় িাহলল নাজালয়য হলব। যযমন, রমাযান মাস আরম্ভ হওয়ার পূলবথ 

হালয়য আনয়লনর জনয ঔষি বযবহার করা, যযন সালাি এবাং সাওম 

আদায় করা যর্লক যবাঁলচ যায়, িাহলল িা কখনই জালয়য হলব না। 

২য় শিথ: স্বামীর অনুমতিক্রলম বযবহার করলি হলব। যকননা হালয়য এলল 

স্বামী পূণথােরূলপ স্ত্রী যর্লক উপকৃি হলি পালর না বা তনলজর কামভাব 

পূণথ করলি পালর না। সুিরাাং স্বামীর অনুমতি ছাড়া এমন তকছু বযবহার 

করা স্ত্রীর জনয জালয়য হলব না যার কারলণ স্বামী তনজ অতিকার যর্লক 
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বতঞ্চি হয়। যতদ স্ত্রী িালাকপ্রাপ্তাও হলয় র্ালক িবুও স্বামীর অনুমতি 

ছাড়া বযবহার করলি পারলব না। যকননা স্বামীর যতদ িালাক প্রিযাহার 

করার ইো র্ালক িাহলল স্ত্রী এ িরলনর ঔষি বযবহার কলর হালয়য 

তনলয় আসলল স্বামীর অতিকার দ্রুি যশষ হলয় যালব। 

গভথলরািকারী ঔষলির বযবহার দুই প্রকার: 

১ম প্রকার: ঔষলির বযবহার িারা যতদ স্থায়ীভালব গভথিারণলক প্রতিলরাি 

করা হয়, িাহলল িা বযবহার করা জালয়য হলব না। যকননা গভথিারলণর 

প্রতক্রয়ালক তচরিলর বন্ধ করলল বাংশবৃতদ্ধ ও সন্তানাতদ কলম যালব যা 

শরী‘আলির সমূ্পণথ পতরপন্থী। কারণ উম্মলি ইসলাতময়ার সাংখযা 

উত্তলরাত্তর বৃতদ্ধ পাওয়াই শরী‘আলির উলেশয যা গভথিারণ প্রতক্রয়ালক 

বন্ধ করার মািযলম সমূ্পণথরূলপ বযাহি হলব। এিিযিীি উপতস্থি 

সন্তানাতদ মারা না যাওয়ার যকালনা তনশ্চয়িা যনই। মারা যগলল নারী 

সন্তানহীন হলয় র্াকার আশঙ্কা যর্লক যায়। 

২য় প্রকার: সামতয়কভালব গভথলরাি করার জনয ঔষি বযবহার করা। 

যযমন, যকালনা নারী খুব যবতশ পতরমালণ গভথবিী হলে এবাং এর কারলণ 

শারীতরকভালব েীণ হলয় পড়লছ। এমিাবস্থায় উক্ত মতহলা দুই বছর 

অন্তর অন্তর সন্তান তনলি আগ্রহী, িাহলল িার জলনয সামতয়কভালব 

ঔষি বযবহার করা জালয়য, িলব এ যেলত্র স্বামীর অনুমতি তনলি হলব 

এবাং এ িরলনর ঔষি বযবহালর যকালনা রকম েতির সম্ভাবনা না র্াকার 

তনশ্চয়িা র্াকলি হলব। প্রমাণস্বরূপ উলল্লখ করা যযলি পালর যয, নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লালমর যুলগ সাহাবালয় যকরাম ‘আযল’ পদ্ধতি 
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অবলম্বন কলর স্ত্রী সেলম তলপ্ত হলিন, যালি কলর িাাঁলদর স্ত্রীগণ গভথবিী 

না হয়। তকন্তু এ পদ্ধতি অবলম্বন যর্লক িালদরলক িখন তনলষি করা 

হয় তন।  

প্রকাশ র্ালক যয, স্ত্রী সেলম তলপ্ত হওয়ার পর বীযথস্খললনর সময় ঘতনলয় 

আসলল পুরুষাে স্ত্রী যযানী যর্লক যবর কলর বাইলর বীযথপাি করালক 

শরী‘আলির পতরভাষায় ‘আযল’ বলা হয়। 

গভথপািকারী ঔষলির বযবহারও দুই প্রকার: 
১ম প্রকার: গভথপািকারী ঔষি গ্রহণ গভথস্থ সন্তানলক নি করার উলেলশয 

হওয়া। এমিাবস্থায় এই ঔষলির বযবহার যতদ গভথস্থ বাচ্চার মালে প্রাণ 

সঞ্চাতরি হওয়ার পর হলয় র্ালক িাহলল সমূ্পণথরূলপ হারাম এবাং এলি 

যকালনা প্রকার সলন্দলহর অবকাশ যনই। যকননা এিা তনতষদ্ধকৃি 

আিালক অনযায়ভালব হিযা করার শাতমল। কুরআন ও হাদীস এবাং 

মুসতলমলদর সবথসম্মি তসদ্ধান্ত অনুযায়ী তনতষদ্ধকৃি আিালক হিযা করা 

হারাম। 

আর যতদ প্রাণ সঞ্চাতরি হওয়ার পূলবথ গভথপালির জনয ঔষি বযবহার 

করলি চায় িাহলল ওলামালয় যকরালমর মালে এর ববিিার প্রলশ্ন 

মিলভদ রলয়লছ। যকউ যকউ জালয়য বলললছন, যকউ যকউ তনলষি 

কলরলছন, আবার যকউ বলললছন, গভথ িারলণর পর যর্লক আরম্ভ কলর 

যিেণ পযথন্ত গভথস্থ বস্তু জমাি রলক্তর রূপ না তনলব অর্থাৎ যিেণ 

পযথন্ত ৪০ তদন অতিবাতহি না হলব িিেণ পযথন্ত গভথপালির জনয এ 

িরলনর ঔষি বযবহার করা জালয়য। ওলামালয় যকরালমর মলিয যকউ 
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আবার এমনও বলললছন যয, মানুলষর আকৃতি স্পি না হওয়া পযথন্ত 

গভথপালির ঔষি বযবহার করলি পারলব। িলব খুব যবতশ সাবিানিা 

অবলম্বলনর উলেলশয গভথপালির জনয ঔষলির বযবহার যর্লক তবরি 

র্াকাই উত্তম। িলব তবলশষ প্রলয়াজন ও অপারগিার সমু্মখীন হলল এ 

িরলনর ঔষি বযবহার করলি পারলব। প্রলয়াজনীয়িা বললি যযমন 

গভথিারণকারীনী এমন অসুস্থ যয গভথিারলণ অেম ইিযাতদ ইিযাতদ। 

এমিাবস্থায় গভথপাি করা জালয়য। তকন্তু গভথ িারলণর পর যর্লক যতদ 

এই পতরমাণ সময় অতিবাতহি হলয় যায়, যয সমলয়র মলিয গভথস্থ বাচ্চার 

মলিয মানুলষর আকৃতি প্রকাশ যপলয় র্ালক িাহলল বযবহার করা হারাম। 

আল্লাহ িা‘আলাই সবথজ্ঞ। 

২য় প্রকার: গভথপালির ঔষি গ্রহলণর িারা গভথস্থ আিালক ধ্বাংস করা 

উলেশয নয় বরাং গলভথর যময়াদ যশষ হওয়ার পর প্রসব আসন্ন এমন 

সমলয় যতদ গভথপালির ঔষি বযবহার করলি চায় িাহলল িা জালয়য 

আলছ। িলব শিথ হলে এ িরলনর ঔষি বযবহালরর ফলল মা ও বাচ্চার 

যযন েতি না হয় এবাং ঔষি বযবহার করার কারলণ যযন অপালরশন বা 

অলস্ত্রাপচালরর প্রলয়াজনীয়িা যদখা না যদয়। 

যতদ ঔষি বযবহালরর কারলণ অপালরশন প্রলয়াজনীয় হলয় পলড় িাহলল 

এর চার অবস্থা, যা তনলম্ন বতণথি হললা: 

১. মা ও গভথস্থ বাচ্চা উভলয়ই জীতবি। এমিাবস্থায় প্রলয়াজন ছাড়া 

অলস্ত্রাপচার জালয়য যনই, যযমন প্রসব অিযন্ত কিকর এবাং েুতকপূণথ, 

িাহলল অলস্ত্রাপচার করলি হলব। মলন রাখলি হলব একজলনর শরীর 



 

 

 
 74  

অপরজলনর তনকি আমানিস্বরূপ। সুিরাাং বৃহত্তর যকালনা কলযাণ সািলন 

এমন যকালনা হেলেপ করলব না যা িারা েতির সম্ভাবনা র্ালক। 

িাছাড়া বিথমান যুলগ অলনক যেলত্র অপালরশলনর পূলবথ মলন করা হলয় 

র্ালক যয, যকালনা রকম েতির সম্ভাবনা যনই, অর্চ অপালরশলনর পর 

েতি প্রকাশ যপলয় যায়। 

২. মা ও গভথস্থ বাচ্চা উভয়ই মৃি। এমিাবস্থায় বাচ্চালক যবর করার 

জনয অলস্ত্রাপচার করা জালয়য নয়। যকননা যবর করার মলিয যকালনা 

লাভ যনই। 

৩. মা জীতবি তকন্তু গভথস্থ বাচ্চা মৃি। িাহলল অলস্ত্রাপচার কলর যবর 

করা জালয়য আলছ। িলব মালয়র যকালনা প্রকার েতির যযন আশঙ্কা না 

র্ালক। যকননা বাতহযক অবস্থার যপ্রতেলি গভথস্থ সন্তানলক যিা অপালরশন 

ছাড়া যবর করা সম্ভব নয় এবাং বাচ্চালক যতদ তভিলর যরলখ যদওয়া হয় 

িাহলল প্রর্মিঃ ভতবষযলি যপলি  সন্তান িারণ করা সম্ভব হলব না। 

তিিীয়িঃ এভালব যরলখ তদলল মালয়র জনয অিযন্ত কি ও যন্ত্রণার কারণ 

হলয় দাাঁড়ালব। িাছাড়া অলনক সময় স্ত্রীলক স্বামীহীনা-তবিবা হলয় র্াকলি 

হয় যখন মতহলা পূবথ স্বামীর ইেলির অবস্থায় র্ালক। এসব কারলণ 

অপালরশলনর মািযলম গভথস্থ মৃি বাচ্চালক যবর করা জালয়য আলছ। 

৪. মা মৃি এবাং গভথস্থ বাচ্চা জীতবি। এমিাবস্থায় গভথস্থ সন্তানলক 

বাাঁচালনার সম্ভাবনা যতদ না র্ালক িাহলল অপালরশন করা জালয়য নয়। 

পোন্তলর যতদ গভথস্থ সন্তানতি বাাঁচলব এমন আশা র্ালক, যসই অবস্থায় 

তকছু অাংশ যতদ যবর হলয় র্ালক িাহলল মৃি মার যপি যকলি বাচ্চার 
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বাকী অাংশ যবর করলি পারলব। আর যতদ বাচ্চার তকছুই যবর না হয় 

িাহলল এলেলত্র আমালদর ওলামালয় যকরাম বলললছন যয, গভথস্থ তশশুলক 

যবর করার জনয মালয়র যপি কািলব না। যকননা এিা নাক-কান যকলি 

তবকৃি করার অন্তভুথক্ত। িলব সাতবথক সমািান হলে এই যয, অপালরশন 

ছাড়া যতদ যবর করা সম্ভব না হয় িাহলল অপালরশন করলি পারলব। এ 

সমািানতি ইবন হুবাইরা গ্রহণ কলরলছন। তিতন ‘ইনসাফ’ গ্রলন্থর ২য় 

খলণ্ডর ৫৫৬ পৃষ্ঠায় বলললছন যয, এলেলত্র যপি যকলি বাচ্চা যবর করাই 

উত্তম। 

বিথমান কালল এ অবস্থায় অলস্ত্রাপচার করা ‘মুসলা’ অর্থাৎ নাক-কান 

যকলি শাতে যদওয়া তহলসলব পতরগতণি হলব না। কারণ, প্রর্মিঃ যপি 

যকলি পলর আবার যসলাই কলর যদওয়া হলব। তিিীয়িঃ একিা জীতবি 

সন্তালনর ইজ্জি একজন মৃি বযতক্তর যচলয় অলনক যবতশ। িৃিীয়িঃ 

একিা তনষ্পাপ তশশুলক তনতশ্চি ধ্বাংলসর হাি যর্লক রো করা ওয়াতজব। 

সুিরাাং যযলহিু গভথস্থ বাচ্চা জীতবি এবাং তনষ্পাপ মানুষ যসলহিু 

অপালরশলনর মািযলম িালক যবর করা ওয়াতজব। আল্লাহ িা‘আলাই 

সবথজ্ঞ। 

সিকথীকরণ: 

উতল্লতখি যয সকল অবস্থায় গভথপাি করা জালয়য যস সকল অবস্থায় 

গভথপাি করলি চাইলল অবশযই গলভথর মাতলক ির্া স্বামীর অনুমতি 

গ্রহণ করলি হলব। 
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উপসাংহার 

সম্মাতনি পািক-পাতিকা! 
এ গুরুত্বপূণথ তবষলয়র ওপর আপনালদর কালছ যা উপস্থাপন করার ইো 

যপাষণ কলর তলখার সূচনা কলরতছলাম িা এখালনই যশষ। এই পুতেকালি 

আতম শুিুমাত্র যমৌতলক মাসআলাসমূহ এবাং িার তনয়ম-কানূন বণথনা 

কলরতছ। অনযর্ায় বতণথি মাসআলাসমূলহর শাখা-প্রশাখা, আনুষতেক 

তবষয়াতদ এবাং হালয়য, তনফাস ও ইলেহাযার কারলণ নারী জাতির বহুমুখী 

অবস্থার পূণথ তববরণ তকনারাতবহীন সমুলদ্রর মলিা। িলব যকালনা সমসযার 

আতবভথাব ঘিলল তবচেণ বযতক্ত মূল তবষয় ও িার তনয়ম-কানূলনর ওপর 

তভতত্ত কলর সমািান তদলি পারলব এবাং এক তবষয়লক সমপযথালয়র অনয 

মাসআলার ওপর অনুমান কলর তসদ্ধান্ত গ্রহলণ সেম হলব। 

একজন মুফিীর একর্া স্মরণ র্াকা উতচৎ যয, তিতন রাসূলগলণর আনীি 

দীন, শরী‘আি ও মিাদশথ প্রচার এবাং প্রসালরর জনয আল্লাহ িা‘আলা 

ও মানব জাতির মালে একজন মিযস্থিাকারীর সমিুলয। কুরআন ও 

হাদীলস বতণথি তনয়ম-নীতি ও তবতি-তবিালনর আললালক যকালনা প্রলশ্নর 

সমািান যদওয়া িাাঁরই দাতয়ত্ব। যকননা কুরআন ও সুন্নাহ এমন দু’তি মূল 

উৎস যয দু’তিলক বুলে িার ওপর আমল করার জনয সমগ্র 

মানবলগাষ্ঠীলক তনলদথশ যদওয়া হলয়লছ। সুিরাাং যয কর্া, যয অতভমি 

এবাং যয সমািান কুরআন ও সুন্নাহ পতরপন্থী হলব িা ভুল বলল প্রমাতণি 

হলব, যা গ্রহণ করা জালয়য হলব না, বরাং প্রিযাখযান করা ওয়াতজব। যতদ 

ভুল সমািানদািা মুজিাতহদ অপারগ হলয় র্ালকন িাহলল িালক িার 
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ইজলিহালদর কারলণ প্রতিদান যদওয়া হলব তকন্তু যয বযতক্ত িার এ ভুল 

সম্পলকথ অবগি হলব িার জনয িা গ্রহণ করা জালয়য হলব না। 

একজন মুফিীর জনয যকবল আল্লাহর সন্তুতি অজথলনর তনয়ি করা, নিুন 

যকালনা তবষয় সামলন আসলল আল্লাহর তনকি সাহাযয প্রার্থনা করা এবাং 

িার কালছ সতিক তসদ্ধালন্তর জনয সাহাযয ও িাওফীক কামনা করা 

অিযাবশযক। যয যকালনা তবষলয় কুরআন ও সুন্নাহ’র তভতত্তলি আললাচনা 

ও তচন্তা-ভাবনা করা উতচি অর্বা এমন তকছুর তভতত্তলি আললাচনা ও 

তচন্তা-ভাবনা করা উতচৎ যা কুরআন ও হাদীস বুোর জনয সহায়ক হয়। 

অলনক সময় যদখা যায় যয, একিা মাসআলা সামলন আসলল ওলামালয় 

যকরালমর অতভমি তনলয় িকথ-তবিকথ করা হয়। ফলল মাসআলাতির 

সুতনতশ্চি যকালনা সমািান পাওয়া যায় না এবাং সুতনতদথি যকালনা ির্যও 

প্রকাতশি হয় না। তকন্তু পরেলণ যখন কুরআন ও হাদীলসর তদলক 

প্রিযাবিথন করা হয় িখন মাসআলার সমািান ও হুকুম স্পি হলয় যায়। 

আর এমনতি ইখলাস, ইলম ও সতিক অনুভুতির তভতত্তলিই হলয় র্ালক। 

যকালনা প্রকার মাসআলার সমু্মখীন হলল তবললম্ব উত্তর যদওয়া একজন 

মুফিীর জনয অিযন্ত প্রলয়াজনীয়। িাড়াহুড়া করা যমালিই উতচৎ নয়। 

অলনক যেলত্র িাড়ািাতড় উত্তর যদওয়ার পর আবার গভীরভালব তচন্তা-

ভাবনা করলল িা ভুল বলল প্রমাতণি হয়, যার ফলল উত্তরদািালক 

লতজ্জি হলি হয় এবাং এ ভুললর েতিপূরণ করা অলনক সময় সম্ভব হয় 

না। 
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যকালনা মুফিীর মলিয অিযন্ত তচন্তা-ভাবনা কলর িীর গতিলি প্রলশ্নর 

উত্তর যদওয়ার মানতসকিা র্াকলল এবাং িার মলিয দৃঢ়িা লেয করা 

যগলল িার কর্ার প্রতি মানুলষর তবশ্বাস আসলব এবাং জনসািারণ 

িাড়ািাতড় উত্তর যদওয়ার অভযাস লেয করলল িার প্রতি মানুলষর 

যকালনা তবশ্বাস র্াকলব না। যকননা যয যকালনা কাজ িাড়াহুলড়া কলর 

করলল ভুল হলয়ই র্ালক আর এ িরলনর দ্রুিগামীিা ও ভুললর কারলণ 

িার জ্ঞান প্রদীলপর আললা যর্লক যস তনলজ বতঞ্চি হলব এবাং অপরলকও 

বতঞ্চি করলব। 

সবথলশলষ মহান আল্লাহর দরবালর প্রার্থনা করতছ, তিতন যযন আমালদরলক 

সরল ও সতিক পলর্র সন্ধান যদন, অনুগ্রহ কলর আমালদর িত্ত্বাবিান 

গ্রহণ কলরন এবাং পদস্খলন যর্লক আমালদর তহফাযি কলরন। তিতনই 

অসীম দািা এবাং পরম দয়ালু। 

সমাপ্ত 



 

 

 
 79  

 

এতি নারীলদর প্রাকৃতিক রক্তস্রাব তবষলয় খুবই গুরুত্বপূণথ 
একতি গ্রন্থ। রক্তস্রাব সাংক্রান্ত্র গুরুত্বপূণথ সকল ির্য সািতি 
পতরলেলদ তবনযে কলর গ্রন্থতিলি উপস্থাপন করা হলয়লছ। 
পতরলেদগুললা হলে : হালয়লযর অর্থ ও তহকমি, হালয়লযর 
সময়সীমা, হালয়লযর জরুরী অবস্থা, হালয়লযর হুকুম-আহকাম, 
ইলেহাযা ও িার তবিান, তনফাস ও িার হুকুম, হালয়য বন্ধ 
অর্বা সাংঘতিি করার ঔষি বযবহালরর হুকুম। আশা কতর 
উক্ত বইতি পলড় পািক-পাতিিাগণ উপকৃি হলি পারলবন। 
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