
সহজ সরল উপেয় ইসলােমর িবিধ-িবধান শখা

আেলাকিচে ইবাদত

ইিতকােফর ফিজলত ও িবধান

যাকাতরাজা হনামাজপিবতা

অনুবাদ

Abdullah BahmmamD.
আব াহ শহীদ আবর রহমান

পযােলাচনার

মুহাদ শামসুল হক িসিক
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ইজতকোফ৬

ইসতকানফ� শ�ীয়তভুক্ত িওয়া
ইচতকোি উতিম ও িচজলতপূেধি ইবোদঢত� মঢ্্য একচি। 
আয়শো �োচয. রেঢক বচেধিত, চতচন বঢলন, ‘নবী সোল্োল্োহু 
আলোইচহ ওয়ো সোল্োম �মজোঢন� রশষ দশঢক আম�ে 
ইচতকোি কঢ� রগঢছন।’(বেধিনোয় বুখো�ী) 

ইচতকোি আমোঢদ� জন্য ও আমোঢদ� পূবধিবতধিীঢদ� জন্য 
আল্োহ তোআলো চব্োনভুতি কঢ�ঢছন। আল্োহ তোআলো 
বঢলঢছন: 
آئِفَِي َوٱۡلَعِٰكفَِي  ن َطّهَِرا بَۡيِتَ لِلطَّ

َ
)وََعِهۡدنَآ إَِلٰٓ إِبَۡرِٰه َۧم ِإَوۡسَمٰعِيَل أ

ُجودِ ١٢٥ ( ِع ٱلسُّ كَّ َوٱلرُّ
{এৈং (আনদশ জদলোম রয,) ‘রতোম�ো মোকোনম 
ইৈ�োহীমনক সোলোনত� স্থোিরূনপ গ্রহণ 
ক�।’ আ� আজম ইৈ�োহীম ও ইসমোঈলনক 
দোজয়ত্ব জদনয়জছলোম রয, ‘রতোম�ো আমো� 
গহৃনক তোওয়োফকো�ী, ‘ইজতকোফকো�ী ও 
রুকূকো�ী-জসজদোকো�ীনদ� জি্য পজৈত্র 
ক�।} [সূ�ো আল বোকো�ো:১২৫]

ইসতকানফ� হুকুম
ইচতকোি সো�ো বছ�ই সুন্নত তঢব �মজোঢন� রশষ দশঢক
ইচতকোি ক�োই উতিম। রকননো �োসূলুল্োহ সোল্োল্োহু আলোইচহ
ওয়ো সোল্োম �মজোঢন� রশষ দশচদন সবসময় ইচতকোি কঢ�
রগঢছন।

ইসতকানফ� শত্ণ িমিূ
১- সেয়ত
ইচতকোিকো�ী আল্োহ� ইবোদত ও সন্তুচষ্ট অজধিঢন� উঢদেঢশ 
মসচজঢদ অবস্থোঢন� চনয়ত ক�ঢব। �োসূলুল্োহ সোল্োল্োহু 
আলোইচহ ওয়ো সোল্োম বঢলঢছন, ‘চনচিয় চনয়ঢত� ওপ� 
আমঢল� চনভধি�তো।’(বেধিনোয় বুখো�ী ও মুসচলম)

২- রয মিসজনদ ইসতকাফ ক�া 
িনব তা জানম মিসজদ িনত িনব
জোঢম মসচজদ অেধি এমন মসচজদ যোঢত জুমো� নোমোজ 
পিো হয় এবং যোঢত রযঢকোঢনো এলোকো� মুসোল্ীঢদ� নোমোজ 
আদোঢয়� অচ্কো� উন্ুতি েোঢক।

সূ চ ী প ত্র
ইজতকোনফ� সংজ্ো

ইজতকোনফ� শ�ীয়তভুক্ত হওয়ো

ইজতকোনফ� হুকুম

ইজতকোনফ� শত্ত

ইজতকোনফ� সময়

ইজতকোফকো�ী� জি্য যো বৈধ

ইজতকোফভঙ্গকো�ী জৈষয়সমূহ 

আজভধোজিক অনথ্ত ইজতকোফ
রকোঢনোচকছুঢত এঁঢি েোকো ও তো� মঢ্্যই চনঢজঢক
আবদ্ধ কঢ� রিলো।

শ�য়ী পজ�ভোষোয় ইজতকোফ
আল্োহ তোআলো� ইবোদঢত� উঢদেঢশ মসচজঢদ চনঢজঢক
আবদ্ধ কঢ� রিলো

জোনম মসজজদ

ht
tp

s:
//w

w
w

.a
l-f

eq
h.

co
m

/b
n/

ca
te

go
ry

/র
রা
জ
া

https://www.al-feqh.com/bn/category/ররাজা

https://www.al-feqh.com/bn/%E0%A6%87%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AB%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AB%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%A4-%E0%A6%93-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%A8


195

ইজতকোফ

mwPÎ wdKûj Bev`vZ

৩ - বড় অপসবত্রতা রথনক 
পসবত্রতা অজ্ণ ে
অতএব জুনুবী ব্যচতি এবং হোঢয়য ও চনিোসগ্রস্ত নো�ী� রক্ঢত্র 
ইচতকোি ক�ো শুদ্ধ হঢব নো; রকননো এঢদ� মসচজঢদ অবস্থোন 
ক�ো ধব্ নয়।

ইসতকানফ� জে্য র�াজা শত্ণ  েয়
ইচতকোঢি� জন্য র�োজো শতধি নয়; ইবঢন উম� �োচয. 
রেঢক বচেধিত, চতচন বঢলন, উম� �োচয. নবী সোল্োল্োহু 
আলোইচহ ওয়ো সোল্োমঢক চজজ্োসো কঢ� বলঢলন, ‘আচম 
জোচহলীযুঢগ মোনত কঢ�চছলোম রয এক�োত মসচজদুল 
হো�োঢম ইচতকোি ক�ব। উতিঢ� �োসূলুল্োহ সোল্োল্োহু 
আলোইচহ ওয়ো সোল্োম বলঢলন, ‘তুচম রতোমো� মোনত পু�ো 
কঢ�ো।’ রস চহঢসঢব যচদ র�োজো �োখো শতধি হঢতো তোহঢল 
�োঢত� রবলোয় ইচতকোি শুদ্ধ হত নো। রকননো �োঢত� 
ইচতকোঢি রকোঢনো র�োজো রনই। এ রক্ঢত্র আঢ�কচি 
দচলল এই রয �োসূলুল্োহ সোল্োল্োহু আলোইচহ ওয়ো সোল্োম 
শোওয়োঢল� প্রেম দশচদন ইচতকোি কঢ�ঢছন বঢল এক 
বেধিনোয় এঢসঢছ। আ� এিো সবো� জোনো রয, শোওয়োঢল� 
প্রেম দশচদঢন� মঢ্্য ঈঢদ� চদন �ঢয়ঢছ, যোঢত র�োজো 
�োখো ধব্ নয়। আঢ�কচি চবষয় এই রয, র�োজো ও 
ইচতকোি দুচি চভন্ন ইবোদত। কোঢজই একচি� জন্য অন্যচি 
শতধি হঢব নো।

ইসতকানফ� িময়
রযঢকোঢনো চদন ইচতকোি ক�ো শুদ্ধ। রযঢকোঢনো সময়সীমো� 
জন্যও ইচতকোি ক�ো শুদ্ধ। তঢব উতিম হঢলো একচদন 
এক�োঢত� কম নো হওয়ো; রকননো একচদন এক�োঢত� কম 
ইচতকোি ক�ো �োসুলুল্োহ সোল্োল্োহু আলোইচহ ওয়ো সোল্োম ও 
সোহোবোঢয় রক�োম কো�ও রেঢকই প্রমোচেত রনই।

�মজানে� রশষ দশসদে 
ইসতকাফ ক�া
এ দশচদন হঢলো ইচতকোি ক�ো� সঢবধিোতিম সময়; আঢয়শো 
�োচয. রেঢক বচেধিত, নবী সোল্োল্োহু আলোইচহ ওয়ো সোল্োম 
�মজোঢন� রশষ দশচদন ইচতকোি ক�ঢতন। আম�ে চতচন 
তো কঢ� রগঢছন।

 রয ব্যচতি �মজোঢন� রশষ দশচদঢন ইচতকোঢি� চনয়ত 
ক�ঢব রস �মজোঢন� একুশ তোচ�ঢখ, রয মসচজঢদ ইচতকোি 
ক�ঢত িোয়, রস মসচজঢদ িজঢ�� নোমোজ পিঢব। এ�প� 
ইচতকোঢি� জোয়গোয় প্রঢবশ ক�ঢব। আয়শো �োচয. ‘�োসূলুল্োহ 
সোল্োল্োহু আলোইচহ ওয়ো সোল্োম প্রচত �মজোঢনই ইচতকোি 
ক�ঢতন। চতচন যখন িজঢ�� নোমোজ আদোয় ক�ঢতন তখন 
ইচতকোঢি� স্থঢল প্রঢবশ ক�ঢতন।’ [বেধিনোয় বুখো�ী]

�মজোঢন� রশষ চদঢন� সূযধিোস্ত যোওয়ো� সোঢে সোঢে ইচতকোি 
রশষ হঢয় যোয়, তঢব উতিম হঢলো ঈঢদ� চদন সকোঢল ইচতকোি 
রেঢক রব� হওয়ো। সোলোিঢদ� অঢনঢকই এরূপ কঢ�ঢছন। 

�মজ
ানে�

 

রশষ
 ১০

 সদে

�মজানে� রশষ 
সদে িূয্ণাস্ পয্ণন্ত

একুনশ �মজাে 
িূনয্ণাদয় িনত

�মজ
ানে� রশষ দশনক
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র�োযো

ইসতকাফকা�ী� জে্য যা ববধ
১ - একোন্ত প্রঢয়োজঢন মসচজদ রেঢক রব� হওয়ো, রযমন 
খোওয়ো ও পোন ক�ো� প্রঢয়োজঢন মসচজদ রেঢক রব� হওয়ো 
যচদ তো মসচজঢদ হোচজ� ক�ো� জন্য রকউ নো েোঢক। 
রপশোব পোয়খোনো� প্রঢয়োজঢনও মসচজদ রেঢক রব� হওয়ো 
যোঢব। আঢয়শো �োচয. রেঢক বচেধিত, চতচন বঢলন, ‘�োসূলুল্োহ 
সোল্োল্োহু আলোইচহ ওয়ো সোল্োম যখন ইচতকোি ক�ঢতন, 
চতচন তোঁ� মোেো আমো� চদঢক রহচলঢয় চদঢতন, অতঃপ� আচম 
তো আঁিচিঢয় চদতোম। আ� চতচন মোনচবক প্রঢয়োজন ব্যতীত 
বোচিঢত প্রঢবশ ক�ঢতন নো।’(বেধিনোয় মুসচলম)

২ - িুল ভোঁজ ক�ো ও আঁিিোঢনো ধব্; উঢল্চখত হোদীস এ� 
প্রমোে ।

৩ - মোনুঢষ� সোঢে উপকো�ী কেোবোতধিো বলো। তো�ো রকমন 
আঢছ নো আঢছ ইত্যোচদ চজজ্োসো ক�ো। চকন্তু অচতমোত্রোয় 
এসব কেোবোতধিো বলো উচিত হঢব নো। রকননো তো ইচতকোঢি� 
উঢদেঢশ� সোঢে সোংঘচষধিক।

৪ – আত্মীয়স্বজন ইচতকোিকো�ী� সোঢে সোক্োৎ ক�ো� 
জন্য আসঢত পো�ঢব। এমনচক তোঢদ�ঢক চবদোয় রদয়ো� 
জন্য ইচতকোঢি� জোয়গো রেঢক রব� হওয়োও ধব্ �ঢয়ঢছ। 
সোচিইয়ো চবনঢত হুআই �োচয. রেঢক বচেধিত, চতচন বঢলন, 
‘নবী সোল্োল্োহু আলোইচহ ওয়ো সোল্োম ইচতকোি�ত অবস্থোয় 
আচম তোঁ� সোঢে �োঢত� রবলোয় সোক্োৎ ক�ঢত এলোম। আচম 
তো� সোঢে কেো বললোম। এ�প� যখন িঢল যোওয়ো� উঢদেঢশ 
দোঁিোলোম চতচন আমোঢক চবদোয় রদয়ো� জন্য দোঁিোঢলন।’(বেধিনোয় 

বুখো�ী ও মুসচলম)

ইসতকাফ বাসতলকা�ী-সবষয়িমিূ
১ - প্রঢয়োজন ব্যতীত ইচ্োকৃতভোঢব মসচজদ রেঢক রব� 
হওয়ো, যচদও তো অল্প সমঢয়� জন্য হয়; আঢয়শো �োচয. 
রেঢক বচেধিত, চতচন বঢলন,‘�োসূলুল্োহ সোল্োল্োহু আলোইচহ 
ওয়ো সোল্োম মোনচবক প্রঢয়োজন ব্যতীত মসচজদ রেঢক রব� 
হঢতন নো।’

(বেধিনোয় মুসচলম) উপ�ন্তু মসচজদ রেঢক রব� হওয়ো� অেধি 
ইচতকোিস্থঢল অবস্থোন ক�ো� রয নীচত �ঢয়ঢছ তো ভগে হওয়ো। 
আ� ইচতকোিস্থঢল অবস্থোন ক�ো ইচতকোঢি� একচি রুকন।

২ - স্বোমী-স্তী� চমলন, যচদও তো �োঢত� রবলো হয়। আল্োহ 
তোআলো বঢলন:  

نُتۡم َعِٰكُفوَن ِف ٱلَۡمَسِٰجِدۗ(
َ
وُهنَّ َوأ ) َوَل تَُبِٰشُ

{আ� রতোম�ো মোসজজনদ ইজতকোফ�ত 
অৈস্থোয় স্তীনদ� সোনথ জমজলত হনয়ো িো।}  
[সূ�ো আল বোকো�ো:১৮৭] 

স্বোমী-স্তী� চমলঢন� সোঢে যুতি হঢব উঢতিজনোসহ রযঢকোঢনো 
উপোঢয় বীযধিপোত ঘিোঢনো, রযমন হস্তমমেুন অেবো স্তী� 
অন্যঢকোঢনো শ�ী�োংঢশ ঘষধিঢে� মো্্যঢম বীযধিপোত| 

৩ - ইচতকোি ভগে ক�ো� দৃঢ় ইচ্ো ব্যতি ক�ো।

যচদ রকোঢনো মুসচলম সুচনচদধিষ্ট চদঢন� ইচতকোঢি� চনয়ত কঢ�, 
এ�প� ইচতকোি ভগে কঢ� রিঢল তঢব তো� জন্য ইচতকোি 
কোযো ক�ো ধব্ হঢব। আঢয়শো �োচয. রেঢক বচেধিত, চতচন বঢলন, 
‘�োসূলুল্োহ সোল্োল্োহু আলোইচহ ওয়ো সোল্োম যখন ইচতকোঢি� 
চনয়ত ক�ঢতন, চতচন িজঢ�� নোমোজ পিঢতন, অতঃপ� 
চতচন ইচতকোিস্থঢল প্রঢবশ ক�ঢতন। (একবো�) চতচন তোঁ� 
তোঁবু িোনোঢনো� চনঢদধিশ চদঢলন, অতঃপ� তোঁবু িোনোঢনো হঢলো - 
অেধিোৎ যখন চতচন �মজোঢন� রশষ দশচদঢন� ইচতকোি ক�ো� 
ইচ্ো ক�ঢলন তখন- যয়নোব �োচয. তোঁ� তোঁবু িোনোঢনো� 
চনঢদধিশ চদঢলন, অতঃপ� িোনোঢনো হঢলো। �োসূলুল্োহ সোল্োল্োহু 
আলোইচহ ওয়ো সোল্োঢম� অন্যোন্য স্তীগেও তোঁবু িোনোঢনো� 
চনঢদধিশ চদঢলন, অতঃপ� িোনোঢনো হঢলো। �োসূলুল্োহ সোল্োল্োহু 
আলোইচহ ওয়ো সোল্োম যখন িজঢ�� নোমোজ পিঢলন, চতচন 
বহু তোঁবু রদখঢত রপঢলন। চতচন বলঢলন,‘রতোম�ো চক ভোঢলো 
িোও? এ�প� চতচন তোঁ� তোঁবু গুচিঢয় রিলো� চনঢদধিশ চদঢলন, 
অতঃপ� তো গুচিঢয় রিলো হঢলো। চতচন �মজোঢন ইচতকোি 
ক�ো রছঢি চদঢলন এবং শোওয়োঢল� প্রেম দশচদন ইচতকোি 
ক�ঢলন।’  অন্য এক বেধিনো অনুযোয়ী ‘শোওয়োঢল� রশষ দশচদন 
ইচতকোি ক�ঢলন।’(বেধিনোয় বুখো�ী ও মুসচলম )ইচতকোিকো�ী ব্যচতি 
র�োগী রদখঢত যোঢব নো। জোনোযোয়ও শ�ীক হঢব নো, ব�ং রস 
আল্োহ� ইবোদঢত� উঢদেঢশ ইচতকোিস্থঢল অবস্থোন ক�ঢব।
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