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ইজস্স্া
অনাবজৃষ্ট ও পাজন স্বল্পোর সময় আল্াহর 
কাতে

ইজস্তস্ার নামাজ শরলীয়েভুতি 
হওয়ার দজলল
ইজস্তস্ার নামাজ সুন্নতে ময়ুাক্াদা; শকননা নবলী 

সাল্াল্াহু আলাইজহ ওয়া সাল্াম ইজস্তস্ার নামাজ  
আদায় কতরতেন। আবদলু্াহ ইবতন যাতয়দ 
শরতক বজর্তে এক হাদলীতস এতসতে,  «রাসূললু্াহ 
সাল্াল্াহু আলাইজহ ওয়া সাল্াম নামাতজর মাতের 
জদতক শবর হতয় শ�তলন, অেঃপর আল্াহর 
কাতে পাজন েলব করতলন। জেজন জকবলামখুলী 
হতলন। োঁর িাদর উজটিতয় পরতলন এবং দ ু
রাকাে নামাজ আদায় করতলন।»(বর্তনায় বখুারলী 
ও মসুজলম)

ইজস্তস্ার নামাতজর সময়
যখন জজমন শুজকতয় যায় অরবা অনাবজৃষ্ট শুরু 

হয় অরবা কূপ ও েন্তার পাজন কতম যায় 
অরবা নদলী শুজকতয় যায় েখন সূতয্তাদতয়র পর 
জবশ জমজনত�র মতো সময় অজেবাজহে হতল 
ইজস্তস্ার নামাজ পেতে হয়, ঈতদর নামাতজর 
সমতয়র মতোই।

ইজস্তস্ার নামাতজর জায়�া
ইজস্তস্ার নামাজ মসজজতদ নয় বরং নামাতজর মাতে 

আদায় করা সুন্নে; শকননা রাসূললু্াহ সাল্াল্াহু 
আলাইজহ ওয়া সাল্াম এরূপই কতরতেন। েতব 
প্তয়াজতনর সময় মসজজতদও পো যাতব।

ইজস্তস্ার নামাতজর বর্তনা
১. ইজস্তস্ার নামাজ দ ু রাকাে। আযান 

ইকামেজবহলীন প্কাশ্য জকরাআতে উতি নামাজ 
আদায় করতে হয়।  

২. মসুল্লী প্রম রাকাতে োকবলীতর োহজরমার পর 
সােবার োকবলীর শদতব। আর জবিেলীয় রাকাতে 
পাঁি বার োকবলীর শদতব। 

৩. প্তে্যক োকবলীতরর সময় হাে উোতব এবং 
োকবলীরগুতলার মাতে আল্াহ োআলার প্শংসা 
এবং রাসূল সাল্াল্াহু আলাইজহ ওয়া সাল্াতমর 
উপর দরূদ পেতব।

৪. নামাতজর পর ইমাম খুেবা জদতবন। খুেবায় 
শবশলী শবশলী ইতস্ত�িার ও কুরআন জেলাওয়াে 
করতবন। অেঃপর দ»ুহাে উঠিতয় জমনজের 
সতঙ্ দআু করতবন এবং হাদলীতস বজর্তে দআুগুতলা 
শবশলী পেতবন।  

৫. অেঃপর ইমাম জকবলামখুলী হতয় োর িাদর 
উজটিতয় পরতবন, ডান জদতকর অংশ বাম জদতক 
এবং বাম জদতকর অংশ ডান জদতক জদতবন, 
সাতর সাতর িুতপ িুতপ আল্াহর কাতে দআু 
করতে রাকতবন।

ইজস্তস্ার নামাতজর জকেু আহকাম
১. ইজস্তস্ার নামাতজর পূতব্ত ওয়াজ নসলীহে করা, 

মানতুষর হৃদয় �তল এমন করা বাে্ত া বলা, 
শযমন গুনাহ শরতক োওবা করার গুরুত্ব েুতল 
ধরা। জলুমু অন্যায়ভাতব হাজেতয় শনয়া সম্পদ 
োর হকদাতরর কাতে শপৌঁতে শদয়ার ব্যাপাতর 
উবিদু্ধ করা; শকননা মানতুষর পাপ-গুনাতহর 
কারতরই বজৃষ্টপাে বন্ধ কতর শদয়া হয়। আর 
োওবা ইজস্ত�িার ও োকওয়া অজ্ত ন দআু 
কবলু হওয়া এবং খাতয়র ও বরকে লাতভর 
কারর। অনরুূপভাতব মানষুতদরতক এ উপলতক্ 
দান খয়রাতের ব্যাপাতরও উৎসাহ শদয়া; 
শকননা দান খয়রাে আল্াহর রহমে আকৃষ্ট 
করার কারর। 

২. ইজস্তস্ার নামাতজর জন্য একটি সুজনজদ্তষ্ট জদন 
ঠিক করা, যাতে মানষু ওই জদতনর জন্য 
প্স্তুজে জনতয় অতপক্ায় রাতক। 

ইজস্তস্ার নামাতজ খুশু-খুজ,ু জবনয়- নম্রোর সাতর 
�মন করা সুন্নে। সাতর সাতর একমাত্র আল্াহ 
োআলাই শয বান্ার সকল হাজে-প্তয়াজন 

পূরর কতরন এ মতনাভাবও অতেতর জাগ্রে 
রাখা উজিে। ইবতন আব্াস রাজয. রাসূললু্াহ 
সাল্াল্াহু আলাইজহ ওয়া সাল্াতমর ইজস্তস্ার 
নামাতজর জন্য শবর হওয়ার বর্তনা জদতয় 
বতলন,«জনশ্চয় রাসূললু্াহ সাল্াল্াহু আলাইজহ 
ওয়া সাল্াম

অনােম্রভাতব, জবনয়-নম্রো ও আকুজেসহ শবর 
হতয় নামাতজর মাতে উপজস্ে হতয়তেন| (বর্তনায় 
আব ুদাউদ)

৩. ইজস্তস্ার খুেবায় হাে উঠিতয় শবজশ শবজশ দআু 
ও ইজস্ত�িার করা।

বজৃষ্টপাে হতল যা করা মসু্তাহাব
বজৃষ্টপাতের শুরুতে বজৃষ্টতে নামা ও শভজা মসু্তাহাব; 

হাদলীতস এতসতে, আনাস রাজয. বতলন,«রাসূললু্াহ 
সাল্াল্াহু আলাইজহ ওয়া সাল্াতমর সাতর রাকা 
অবস্ায় আমাতদরতক বজৃষ্ট শপতয় বসল। জেজন 
বতলন, অেঃপর রাসূললু্াহ সাল্াল্াহু আলাইজহ 
ওয়া সাল্াম োঁর কাপে গু�াতলন। জেজন 
বজৃষ্টতে জভজতলন। আমরা বললাম, শহ আল্াহর 
রাসূল, আপজন এমন করতলন শকন? জেজন 
বলতলন, শকননা এ বজৃষ্ট োর রতবর পক্ 
শরতক নেুন এতসতে।»(বর্তনায় মসুজলম)

সূ চ ী প ত্র
ইজস্তস্ার সংজ্া

ইজস্তস্ার নামাতজর শরলীয়েভুতি হওয়া

ইজস্তস্ার নামাতজর সময়

ইজস্তস্ার নামাতজর জায়�া

ইজস্তস্ার নামাতজর বর্তনা

ইজস্তস্ার নামাতজর আহকাম

বজৃষ্ট বষ্ততরর সময় যা করা মসু্তাহাব বৃজটি একমাত্র আল্াি 
তাআলার েয়া ও করুণা
একজন মসুলমাতনর জবশ্াস করা উজিে শয, 

আল্াহ োআলার দয়া ও করুরার িতলই 
বজৃষ্ট বজষ্তে হয়। যারা বতল শয অমকু 
গ্রতহর কারতর বজৃষ্ট হতয়তে োতদর করা 
ভুল, এ�া বরং জশরক।
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