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ই‘িতকাফ তাৎপযর, উে�শয ও িবধান
ই‘িতকােফর সংজ্
িবেশষ িনয়েত িবেশষ অব�ায় আ�াহ তাআলার আনু গেতয্
উে�েশয মসিজেদ অব�ান করােক ই‘িতকাফ বেল।
ই‘িতকােফর ফিজলত
ই‘িতকাফ একিট মহান ইবাদত, মিদনায় অব�ানকালীন সমেয়
রাসূ লু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম �িত বছরই ই‘িতকাফ
পালন কেরেছন। দাওয়াত, তরিবয়ত, িশক্ ও িজহােদ বয্ থাকা
সে�ও রমজােন িতিন ই‘িতকাফ ছােড়নিন। ই‘িতকাফ ঈমািন
তরিবয়েতর একিট পাঠশালা। রাসূ লু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর িহদােয়িত আেলার একিট �তীক। ই‘িতকাফরত
অব�ায় বা�া িনেজেক আ�াহর ইবাদেতর জনয দু িনয়ার অনয্ান
সকল িবষয় েথেক আলাদা কের েনয়। ঐকাি�কভােব মশগু
হেয় পেড় আ�াহর ৈনকটয অজর্েন িনর�র সাধনায়। ই‘িতকাফ
ঈমান বৃ ি�র একিট মূ খয সু েযাগ। সকেলর উিচত এ সু েযাগ কােজ
লািগেয় িনেজর ইমািন েচতনােক �ািণত কের েতালা ও উ�ততর
পযর্াে েপৗঁে েদয়ার েচ�া করা।
আল-কুরআনু ল কািরেম িবিভ�ভােব ই‘িতকাফ স�েকর বণর্ন
এেসেছ, ইবরািহম আলাইিহস সালাম ও ইসমাইল আলাইিহস
সালাম এর কথা উে�খ কের এরশাদ হেয়েছ :
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ّ َ ك
َ ۡ َ ٓ ّ َ َ ۡ َ ٓ ٰٓ ۡ َٰ َ ۡ َٰ َ َ َ ّ َ َ ۡ َ ل
�ِكف
﴿ وع ِهدنا ِ�َ إِب� ِ�ۧم �س�عِيل أن ط ِهرا بي ِ� ِطَا�ِف
ِٱلرَُّع
ِ ٰ �ِ� َوٱل
ُ ُلس
ّ
[١٢٥ : ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة١ ِجود
‘এবং আিম ইবরািহম ও ইসমাইলেক আেদশ করলাম, েতামরা
আমার গৃহেক তাওয়াফকারী, ইেতকাফকারী ও রুক িসজদাকারীেদর জনয পিব� কেরা’। {সূ রা বাকারা : ১২৫}
ই‘িতকাফ অব�ায় �ীেদর সােথ িক আচরণ হেব তা বলেত িগেয়
আ�াহ তাআলা বেলন :
َ ُ َٰ ۡ ُ ََ ّ ن
� َ
ٰ َ ون ِ� ٱل ۡ َم
[١٨٧ :ج ِد� ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
ُوهَُ وأنتم �كِف
ِ�َُٰ �﴿ َو
ِ �
‘আর েতামরা মসিজেদ ই‘িতকাফকােল �ীেদর সােথ েমলােমশা
কেরা না’। {সূ রা বাকারা : ১৮৭}

ইবরািহম আলাইিহস সালাম তাঁর িপতা এবং জািতেক লক্ কের
মূ িতর্ ভৎর্সন করেত িগেয় যা বেলিছেলন, আ�াহ তাআলা তা
উে�খ কের বেলন :
َ َ َ ۡ
َ
َ ُ َ َ ُ َ ٓ ّ ُ َّ
َ
﴾ ٥ نت ۡم ل َها �ٰكِفون
﴿ إِذ قال ِ��ِيهِ َوق ۡو ِمهِۦ َما �ٰ ِذه ِ �َما�ِيل لَ ِ� أ
[٥٢ :]اﻻﻧبﻴﺎء

‘যখন িতিন তাঁর িপতা ও তাঁর স�দায়েক বলেলন, ‘এই
মূ িতর্গুে িক, যােদর পূ জাির (ইেতকাফকারী হেয়) েতামরা বেস
আছ?’ {সূ রা আি�য়া : ৫২}
রসু লু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর অসংখয হাদীস
ই‘িতকাফ স�েকর বিণর্ হেয়েছ, তার মধয হেত ফিজলত
স�িকর্ িকছু হাদীস িনে� উে�খ করা হল।
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ّ
ّ
ّ
ِ
ّ َ
رَﻲ َِ ّ ُ
ْ ﺎﻋَ�ﺸ َﺔ ﺿ
ﻲﺒَِّ ﺻَ�َ ُ
 ا�َ َ�ﻨْ َﻬﺎ  -اﻨﻟ َّﻲﺒِِ ﺻ
اﷲ
َ�ّ اﷲُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠَ َﻢ َ» :-نَ
َ
َ ﺣَﻰﺘَّ  ﻓ ّ ا�ََُّ َ ْ ّ ،
َ
�ُﻢَ ا�ﺘَﻜﻒ
ﺗَﻮََﺎهُ
َوَاﺧِﺮَ ﻣِﻦْ َرمَﻀَﺎن
 وَﺳَﻠَّﻢَ ،ﺎﻛَن �َﻌْﺘَﻜِﻒُ اﻟﻌَﺮﺸَْ ا ﻷ
ْ
ََْ ُ ُ
اﺟﻪ ِﻣ ْﻦ َ�ﻌﺪِهِ«
أزو

‘নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সহধিমর্ণ আেয়শা
রািদয়া�াহ আনহা েথেক বিণর্, িতিন বেলন : রসু লু�াহ সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়াসা�াম রমজােনর েশেষর দশেক ই‘িতকাফ
কেরেছন, ইে�কাল পযর্� এরপর তাঁর �ীগণ ই‘িতকাফ
]কেরেছন’। [বুখারী : ২০২৪; মুসিলম : ১১৭২
ّ
ّ
ُّ َ َْ َ َ ْ َ
ِ
ْ ﺎﻋَ�ﺸ َﺔ ﺿ
ا�َِّ ﺻَ�َ ُ
اﷲ َﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠَ َﻢ،
ﺖ :ن رَﺳُﻮلُ
رَﻲ َِ ا�َ �ﻨﻬﺎ ،ﻗﺎﻟ
َ
ِّ َ َ َ
ﺎن.
ْﺘَﻜِﻒُ ﻲﻓِ ﻞﻛُ رمﻀ ٍ
‘আেয়শা রািদয়া�াহ আনহা েথেক বিণর্, িতিন বেলন : রসু লু�াহ
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম �েতয্ রমজােন ই‘িতকাফ
]করেতন। [বুখারী : ২০৪১
—অনয َএক হাদীেস এেসেছ
َّ َ
ْ َ ْ
َ
َﻔْ
ه
ُ� ،ﻢَّ ا�ْﺘَﻜَﻔْﺖُ اﻟْﻌَﺮﺸ اﻷ ْو َﺳ َﻂ،
ﺖُ اﻟْﻌَﺮﺸَْ اﻷَْوَلْ ،ﻤِﺲُ ﻫَﺬِِ الﻠَّﻴْﻠَﺔ
ِّ ا�ْﺘَﻜ
ﻢَّ أُ�
ّ ْ ُ ْ َْ ََْ َ
ﻴﺖُ،
ﻜﻒ
ِ ﻓَﻘِﻴﻞَ
 ﻲﻟّ :ﻬَﺎ ﻲﻓِ اﻟْﻌَﺮﺸِْ اﻷَْوَاﺧِﺮَِ� ،ﻤَﻦْ أَﺣَﺐَ ﻣِﻨ�ﻢ أن �ﻌﺘ ِ
ِ
ََْ
ُ َ َ
َ
َ َْ َْ ْ
 اﻨﻟَ ُ
وَ�ِ�ِّ أَ ْﺳ ُ
ّ
ﺠ ُﺪ
ﺎس َﻣ َﻌﻪ ،ﻗﺎل ِّ� ِ�» :أُرِ� ﺘُﻬَﺎ ﻴﻟﻠ
ﻜﻒ " ﺎ�ْﺘَﻜَﻒ
ﻓﻠ ﻴ ﻌ ﺘ ِ
َ وِﺗْﺮٍ،
َ
َ َ َﺻ ﺒَﺢَ  ِﻦْ ﻴﻟَْﻠَﺔِ
إِﺣْﺪَى 
َﺒ
َﻋِﺮﺸِْ�ﻦَ،
وَﻗَﺪْ ﻗَﺎمَ إِﻰﻟ
و
� وﻣﺎ ٍء« ْ ﻣ
ِﻴﺤَﺘَﻬَﺎ ﻲﻓِ ِﻃ ٍ
ّ َ َ َْ َ َ َ
ﺢ
ّﺒَِْ� ،ﻤَﻄَﺮَتِ الﺴَّﻤَﺎءُ ،ﻓَﻮَ َ� َﻒ الْﻤَﺴْﺠِﺪُ ،ﻓَﺄَﺑْﺮﺼ ْت
ﺎء ،ﻓﺨ َﺮ َج
َُ اﻟﻄِ� والﻤ
ْ
ِ �ِﻴﻬِﻤَﺎ اﻟﻄِ ُ
ّ
ِ�َ ﻓَﺮَغ َ ﻣِﻦْ ﺻَﻼ َةِ الﺼُّ وَﺟَﺒ ِﻨُﻪُ وَرَوْﺛ
� َوال َﻤ ُ
ﺎءَ ،و� َذا ِ َ
�
َﺔُ أَﻧْﻔِﻪ
ْﺢِ،
ِ
ْ يَْ
ْﻠَﺔُ إِﺣْﺪَى 
َ
وَﻋِﺮﺸِْ�ﻦَ ﻣِﻦَ اﻟْﻌَﺮﺸ اﻷواﺧِ ِﺮ
ِ
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আিম (�থেম) এ রােতর স�ােন �থম দেশ ই‘িতকাফ পালন
কির। অতপর ই‘িতকাফ পালন কির মােঝর দেশ। পরবতর্ীে
ওিহর মাধয্ে আমােক জানােনা হয় েয, এ রাত েশষ দেশ
রেয়েছ। সু তরাং েতামােদর মােঝ েয (এ দেশ) ই‘িতকাফ পালেন
আ�হী, েস েযন তা পালন কের। েলােকরা তার সােথ ই‘িতকাফ
পালন করল। রাসূ ল বেলন, আমােক তা এক েবেজাড় রােত
েদখােনা হেয়েছ এবং েদখােনা হেয়েছ েয, আিম েস েভাের কাদা
ও মািটেত েসজদা িদি�। অতপর রাসূ ল একুেশর রােতর েভার
যাপন করেলন, ফজর পযর্ িতিন িকয়ামু�াইল কেরিছেলন। িতিন
ফজর আদােয়র জনয দ�ায়মান হেয়িছেলন। তখন আকাশ েছেপ
বৃ ি� েনেম এল, এবং মসিজেদ চুঁইেয় চুঁইেয় পািন পড়ল। আিম
কাদা ও পািন েদখেত েপলাম। ফজর সালাত েশেষ যখন িতিন
েবর হেলন, তখন তার কপাল ও নােকর পােশ িছল পািন ও
কাদা। েসিট িছল একুেশর রাত। [মুসিলম : ১১৬৭]
আবু হুরাইর রািদয়া�াহ আনহা হেত বিণর্, িতিন বেলন :
ّ
َ
َ
ََ ْ
َ ُ
َ � َ
َ
 اﻟﻌَﺎمُ اﺬﻟَي ﻗﺒِﺾ �ِ ﻴﻪِ ا�ﺘَﻜﻒ
 ﻓَﻠَﻤّﺎ ﺎﻛَن،ٍرَمَﻀَﺎنٍ ﻋﺮﺸََة َ ﻳّﺎم
ُِّ»ُ ﻲﻓِ ﻞﻛ
ِ
ْ
َ ِﺮﺸ
«ِ�ﻦ ﻳَ ْﻮ ًﻣﺎ
‘রাসূ ল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম �িত রমজােন দশ িদন
ই‘িতকাফ করেতন, তেব েয বছর িতিন পরেলাকগত হন, েস
বছর িতিন িবশ িদন ই‘িতকােফ কাটান’। [বুখারী : ২০৪৪]
আবু হুরাইর রািদয়া�াহ আনহা হেত বিণর্ হাদীেস উভয়িটর
উে�খ পাওয়া যায়। িতিন বেলন :
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ّ
َ
َ
ََ ْ
َ ُ
َ � َ
َ
 اﻟﻌَﺎمُ اﺬﻟَي ﻗﺒِﺾ �ِ ﻴﻪِ ا�ﺘَﻜﻒ
 ﻓَﻠَﻤّﺎ ﺎﻛَن،ٍمَﻀَﺎنٍ ﻋﺮﺸََة َ ﻳّﺎم
ِ
ِ»َﻌْﺘَﻜِﻒُ ﻲﻓ
ْ
ً
َ ِﺮﺸ
«ِ�ﻦ ﻳَ ْﻮﻣﺎ
‘রাসূ লু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম �িত রমজােনর েশষ
দশিদন ই‘িতকাফ করেতন। তেব েয বছর পরেলাকগত হন িতিন
িবশ িদন ই‘িতকাফ কেরেছন’। [বুখারী : ৩০৯]
আয়শা রািদয়া�াহ আনহা বেলন,
ٌ َ َ َ ْ ُ َ َ
َ َ ْ ّ
ّ
ُ ْ ُ
َ ِّﻲﺒ
َ َﻨﻟ
ﺎﺿﺔ
 ﺻَ�ّ اﷲُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠَ َﻢ ا�ﺘَﻜﻒ َﻣ َﻌﻪ َ�ﻌﺾ � ِ َﺴﺎﺋِﻪِ و ِ� مﺴﺘﺤ
»
َ
َى اﺪﻟَ َم« ُ�َّﻤَ ﺎ و
ِّﺿَﻌﺖِ اﻟﻄَّﺴْﺖَ ﺤﺗَْﺘَﻬَﺎ ﻣِﻦ اﺪﻟَم
ّ
َ
ﺮ
َ
‘রাসূ লু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সােথ তাঁর জৈনকা
�ীও ই‘িতকাফ করেলন। তখন িতিন িছেলন ইে�হাজা অব�ায়,
র� েদখেছন। রে�র কারেণ হয়েতা তাঁর নীেচ গামলা রাখা
হে�। [বুখারী : ৩০৯]
রাসূ লَ বেলন—
َ َ َ ْ ْ ﻌَﺮﺸَْ ا ْ َ وَّل
ْ َ ْ
َ
ه
، �ُﻢَّ ا�ْﺘَﻜَﻔْﺖُ اﻟْﻌَﺮﺸ اﻷ ْو َﺳ َﻂ،
 أﺘﻟْﻤِﺲُ ﻫَﺬِِ الﻠَّﻴْﻠَﺔ، ﻷ
�ْﺘَﻜَﻔﺖُ اﻟ
َ ََْ ْ َ ْ ُ ْ ّ
،ُﻢَّ أُ� ﻴﺖ
ﻜﻒ
ِ  �َﻤَﻦْ أَﺣَﺐَ ﻣِﻨ�ﻢ أن �ﻌﺘ،ِ ّﻬَﺎ ﻲﻓِ اﻟْﻌَﺮﺸِْ اﻷَْوَاﺧِﺮ: ﻲﻟ
ِ َِ ﻓَﻘِﻴﻞ
َ
ْ َْ َْ َ
ُ
ُ َ اﻨﻟ
ّ
،ﺎس َﻣ َﻌﻪ
ﻜﻒ " ﺎ�ْﺘَﻜَﻒ
ِ ﻓﻠ ﻴ ﻌ ﺘ
‘আিম কদেরর রাি�র স�ােন �থম দশ িদন ই‘িতকাফ করলাম।
এরপর ই‘িতকাফ করলাম মধয্বতর দশিদন। অতপর ওিহ ে�রণ
কের আমােক জানােনা হল েয তা েশষ দশিদেন। সু তরাং
েতামােদর েয ই‘িতকাফ পছ� করেব, েস েযন ই‘িতকাফ কের।
ফেল, মানু ষ তার সােথ ই‘িতকাফ যাপন করল’। [মুসিলম :
১১৬৭]
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ই‘িতকােফর উপকািরতা
১- ইেতকাফকারী এক নামােজর পর আর এক নামােজর জনয
অেপক্ কের থােক, আর এ অেপক্ষ অেনক ফিজলত রেয়েছ।
আবু হুরাইর রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিণর্, িতিন বেলন,
রাসূ লু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:
َ
ّ
ْ ُْ َ
ُ َ َ َ
َُ
،َّﻬُﻢَّ اﻏْﻔِﺮْ ﻪﻟ
: َﻣﺎ ل ْﻢ � ِﺪث، أَﺣﺪِ�ُ ﻢْ ﻣَﺎ دَامَ ﻲﻓِ مُﺼَﻼ َ ُه
ََالﻤﻼﺋِ�ﺔ ِّ ﻰ ﻠﻋ
َ
ّ
ْ َ ُ َ َ ُ َْ
ْ
َ ِﻳﺰَالُ أَﺣَﺪُ�ُﻢْ ﻲﻓ
ﺻَﻼةٍ ﻣَﺎ دَاﻣَﺖِ الﺼَّﻼ َةُ ﺤﺗ ِب ُﺴﻪ ﻻ � ْﻤﻨَ ُﻌﻪ أن
َ ﻻ،ُ ارْﻤﺣَﻪ
َُﻢ
َُ ّ
ْﻘَﻠِﺐَ إِﻰﻟَ أَﻫْﻠِﻪِ إِﻻَّ الﺼَﻼة
‘িন�য় েফেরশতারা েতামােদর একজেনর জনয দু আ করেত
থােকন যতক্ েস কথা না বেল, নামােজর �ােন অব�ান কের।
তারা বলেত থােক আ�াহ তােক ক্ষ কের িদন, আ�াহ তার
�িত দয়া করু, যতক্ েতামােদর েকউ নামােজর �ােন থাকেব,
ও সালাত তােক আটিকেয় রাখেব, তার পিরবােরর িনকট েযেত
সালাত ছাড়া আর িকছু িবরত রাখেব না, েফেরশতারা তার জনয
এভােব দু আ করেত থাকেব’। [বুখারী : ৬৫৯]
২- ইেতকাফকারী কদেরর রােতর তালােশ থােক, েয রাত
অিনিদর্�ভাে রমজােনর েয েকান রাত হেত পাের। এই রহেসয্
কারেণ আ�াহ তাআলা েসিটেক বা�ােদর েথেক েগাপন
েরেখেছন, েযন তারা মাস জুেড় তােক তালাশ করেত থােক।
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৩- ই‘িতকােফর ফেল আ�াহ তাআলার সােথ স�কর দৃ ঢ় হয়,
এবং আ�াহ তাআলার জনয ম�ক অবনত করার �কৃত িচ� ফুেট
উেঠ। েকননা আ�াহ তাআলা বেলন:
ُ ُ ۡ ّ َ ۡ ت �ۡ َّ َو
ُ ﴿ َو َما َخلَ ۡق
[٥٦ : ﴾ ]ﺬﻟار�ﺎت٥ ون
ِ ٱ��س ِ�َ ِ�َعبد
ِن
ِ
‘আিম মানু ষ এবং িজন জািতেক একমা� আমারই ইবাদেতর জনয
সৃ ি� কেরিছ। {সূ রা আয-যািরয়াত : ৫৬}
আর এ ইবাদেতর িবিবধ �িতফলন ঘেট ই‘িতকাফ অব�ায়।
েকননা ই‘িতকাফ অব�ায় একজন মানু ষ িনেজেক পুেরাপুির
আ�াহর ইবাদেতর সীমানায় েবঁেধ েনয় এবং আ�াহর স�ি�র
কামনায় বয্কু হেয় পেড়। আ�াহ তাআলাও তাঁর বা�ােদরেক
িনরাশ কেরন না, বরং িতিন বা�ােদরেক িনরাশ হেত িনেষধ
কের িদেয় বেলেছন :
ْ َۡ َ
ّ ّ َّۡ
ُ َ ٰٓ َ ْ ُ َ ۡ َ َ ّ َ َ َٰ ۡ ُ
َ ّ َِن
َ�
﴿ ۞قل �عِبادِي �َِين أ�فوا
َِۚ� ِس ِه ۡم � �ق َن ُطوا مِن َ�ة
ِ َ أنف
ُ َ ۡ َ ُ ُ ّ ً َ َ ُ ُّ� ُ ۡ َ
ُ
ُ
ّ
[٥٣ : ﴾ ]الﺰمﺮ٥ �غفِر نوب �ِيعا ۚ ِنَهۥ هو ٱلغفور لرَحِيم

অথর্া: বলু ন, েহ আমার বা�াগণ! যারা িনেজেদর উপর জুলুম
কেরছ েতামরা আ�াহর রহমত েথেক িনরাশ হয়ও না। িন�য়
আ�াহ সম� গুনা মাফ কের েদন। িতিন ক্ষমাশ, পরম
দয়ালু । {সু রা যু মার : ৫৩}
َ ََ َ َ
َ َ َ ِ َ�
ّ َيب َد ۡع َوة
ُ �بۖ أُج
ٌ ك ع َِبادِي َ� ّ� فَإ ّ� قَر
﴿ �ذا س�ل
�اع إِذا د� ِن
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ْ ُ َُۡۡ ْ ُ َ ۡ ََۡ
َ ُ ُ َۡ ۡ ُّ
[١٨٦ : ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة١ جيبوا ِ� و�ؤمِنوا ِ� َعَلَهم يرشدون
ِ فليست
‘আর আমার বা�ারা যখন েতামার কােছ িজেজ্ কের আমার
বয্াপাে- ব�ত আিম রেয়িছ সি�কেট। �াথর্নাকারী �াথর্ন কবুল
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কির যখন েস �াথর্ন কের। কােজই তারা েযন আমার হুকু মানয
কের এবং আমার �িত িব�াস �াপন কের। স�বত তারা পথ
�া� হেব’। {আল-বাকারা : ১৮৬}
৪- যখন েকউ মসিজেদ অব�ান করা পছ� করেত লােগ— যা
স�ব �বৃ ি�েক অভয্ করােনার মাধয্ে, েকননা �বৃ ি�েক েয
িবষেয় অভয্ করােনা হেব েস িবষেয়ই েস অভয্ হেয় পড়েব—
মসিজেদ অব�ান করা পছ� হেত শু করেল মসিজদেক েস
ভােলাবাসেব, েসখােন সালাত আদায়েক ভােলাবাসেব। আর এ
�ি�য়ায় আ�াহর সােথ তার স�কর মজবুত হেব। হৃদে সৃ ি�
হেব নামােজর ভােলাবাসা এবং সালাত আদােয়র মাধয্েম অনু ভব
করেত শু করেব হৃদেয় �শাি�। েয �শাি�র কথা রাসূ লু�াহ
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এভােব বেলিছেলন :
ُ َ
ْ َ
«»أرِﺣﻨَﺎ ﺑِ َﻬﺎ ﻳَﺎ ﺑِﻼل
‘নামােজর মাধয্ে আমােদর শাি� দাও েহ েবলাল’। [তাবরানী :

৬২১৫]
৫- মসিজেদ ই‘িতকােফর মাধয্ে একমা� আ�াহ তাআলার
উে�েশ িনেজেক আব� কের েনওয়ার কারেণ মুসলমােনর
অ�েরর কেঠারতা দূ রীভূ ত হয়, েকননা কেঠারতা সৃ ি� হয়
দু িনয়ার �িত ভােলাবাসা ও পািথর্বতা িনেজেক আেরািপত কের
রাখার কারেণ। মসিজেদ িনেজেক আব� কের রাখার কারেণ
দু িনয়ার �িত ভােলাবাসায় েছদ পেড় এবং আি�ক উ�িতর
অিভজ্ঞ অনু ভূত হয়। মসিজেদ ই‘িতকাফ করার কারেণ
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েফেরশতারা দু আ করেত থােক, ফেল ইেতকাফকারী বয্ি� আ�া
িন�াব�ার নাগপাশ কািটেয় েফেরশতােদর �েরর িদেক ধািবত
হয়। েফেরশতােদর পযর্া েথেকও বরং ঊে�র ওঠার �য়াস পায়।
েকননা েফেরশতােদর �বৃ ি� েনই িবধায় �বৃ ি�র ফাঁেদ তারা
পেড় না। আর মানু েষর �বৃ ি� থাকা সে�ও সব িকছু েথেক মু�
হেয় আ�াহর জনয একা�িচ� হেয় যায়।
৬- ই‘িতকােফর মাধয্ে অ�ের �শাি� আেস।
৭- েবিশ েবিশ কুরআন িতলাওয়ােতর সু েযাগ সৃ ি� হয়।
৮- ঐকাি�কভােব তওবা করার সু েযাগ লাভ হয়।
৯- তাহা�ু েদ অভয্ হওয়া যায়।
১০-সময়েক সু �রভােব কােজ লাগােনা যায়।
ই‘িতকােফর আহকাম
ইসলািম শিরয়ােত ই‘িতকােফর অব�ান
ই‘িতকাফ করা সু �াত। ই‘িতকােফর সবেচেয় উপেযাগী সময়
রমজােনর েশষ দশক, ই‘িতকাফ কুরআন, হাদীস ও ইজমা �ারা
�মািণত।
ইমাম আহমদ রহ. বেলন : েকান মুসলমান ই‘িতকাফেক সু �াত
বেল �ীকার কেরিন এমনিট আমার জানা েনই।
ই‘িতকােফর উে�শয
১- আ�াহর সােথ স�কর দৃ ঢ় করা
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আ�াহর িদেক আকৃ� হওয়া ও আ�াহ েকি�ক বয্িতবয্�
যখন অ�র সংেশািধত ও ঈমািন দৃ ঢ়তা অজর্েন পথ,
েকয়ামেতর িদন তার মুি�ও বরং এ পেথই, তাহেল ই‘িতকাফ
হল এমন একিট ইবাদত যার মাধয্ে বা�া সম� সৃ ি�-জীব
েথেক আলাদা হেয় যথাস�ব �ভুর সাি�েধয চেল আেস। বা�ার
কাজ হল তাঁেক �রণ করা, তাঁেক ভােলাবাসা ও তাঁর ইবাদত
করা। সবর্দ তার স�ি� ও ৈনকটয লােভর েচ�া করা, এরই
মাধয্ে আ�াহর সােথ বা�ার স�কর দৃ ঢ় ও মজবুত হয়।
২- পাশিবক �বণতা এবং অেহতুক কাজ েথেক দূ ের থাকা
েরাজার মাধয্ে আ�াহ তাআলা তাঁর বা�ােদরেক বাঁিচেয় রােখন
অিতির� পানাহার ও েযৗনাচারসহ পশ �বৃ ি�র িবিবধ �েয়াগ
েথেক, েতমিন িতিন ই‘িতকােফর িবধােনর মাধয্ে তােদরেক
বাঁিচেয় রােখন অেহতুক কথা-বাতর্, ম� সং�শর ও অিধক ঘুম
হেত।
ই‘িতকােফর মাধয্ে একজন বয্ি স�ূ ণর অেথর আ�াহর জনয
িনেবিদত হেয় যায়। সালাত, কুরআন িতলাওয়াত, িজিকর ও দু আ
ইতয্ািদ িনবর্া চচর্া মাধয্ে আ�াহর ৈনকটয লােভর অফুরান
সু েযােগর আবেহ েস িনেজেক েপেয় যায়।
৩- শেব কদর তালাশ করা
ই‘িতকােফর মাধয্ে শেব কদর েখাঁজ করা রাসূ লু�াহ সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়াসা�ােমর মূ ল উে�শয িছল, আবু সায়ীদ খুদির
রািদয়া�াহ আনহা েথেক বিণর্ হাদীস েস কথারই �মাণ বহন
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কের, িতিন বেলন, রাসূ লু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম
বেলেছন
َ ْ َ :ْ
َ َ َ ْ ْ ﻌَﺮﺸَْ ا ْ َ وَّل
َ
ه
َ
َ
ْ
، �ُﻢَّ ا�ْﺘَﻜَﻔْﺖُ اﻟْﻌَﺮﺸ اﻷوﺳﻂ، أﺘﻟْﻤِﺲُ ﻫَﺬِِ الﻠَّﻴْﻠَﺔ، ﻷ
�ْﺘَﻜَﻔﺖُ اﻟ
َ ََْ ْ َ ْ ُ ْ ّ
،ُﻢَّ أُ� ﻴﺖ
ﻜﻒ
ِ  �َﻤَﻦْ أَﺣَﺐَ ﻣِﻨ�ﻢ أن �ﻌﺘ،ِ �َّﻬَﺎ ﻲﻓِ ْﻌَﺮﺸِْ اﻷَْوَاﺧِﺮ: ﻲﻟ
ِ َِ ﻓَﻘِﻴﻞ
ْ َْ َْ َ
ﻜﻒ
ِ ﻓﻠ ﻴ ﻌ ﺘ
‘আিম �থম দশেক ই‘িতকাফ কেরিছ এই (কদর) রজনী েখাঁজ
করার উে�েশ, অতপর ই‘িতকাফ কেরিছ মােঝর দশেক, অতপর
মাঝ-দশক েপিরেয় এলাম, তারপর আমােক বলা হল, (কদর)
েতা েশষ দশেক। েতামােদর মেধয যিদ েকউ ই‘িতকাফ করেত
চায় েস েযন ই‘িতকাফ কের, অতপর েলােকরা তাঁর সােথ
ই‘িতকাফ করল’। [মুসিলম : ১১৬৭]
৪-মসিজেদ অব�ােনর অভয্া গেড় েতালা
ই‘িতকােফর মাধয্ে বা�ার অ�র মসিজেদর সােথ জুেড় যায়,
মসিজেদর সােথ স�ৃ � হওয়ার অভয্া গেড় উেঠ। হাদীস
অনু যায়ী েয সাত বয্ি�ে আ�াহ তাআলা তাঁর িনেজর ছায়ার
নীেচ ছায়া দান করেবন তােদর মেধয একজন হেলন ওই বয্ি
মসিজেদর সােথ যার হৃদ িছল বাঁধা :

َ ُ
َ َ
َ
ﺎﺟ ِﺪ
ِ رﺟُﻞٌ ﻗَﻠْﺒُﻪ ﻣُﻌَﻠّﻖٌ ﻲﻓِ الﻤﺴ
‘ওই বয্ি মসিজেদর সােথ যার হৃদ িছল বাঁধা’। [বুখারী :
৬৬০]
৫- দু িনয়া তয্া ও িবলািসতা েথেক দূ ের থাকা
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ইেতকাফকারী েযসব িবষেয়র �ৃ�তায় জীবন যাপন করত
েসসব েথেক সের এেস িনেজেক মসিজেদ আব� কের েফেল।
ই‘িতকাফ অব�ায় দু িনয়া ও দু িনয়ার �াদ েথেক েস িবি��
হেয় পেড়, িঠক ঐ আেরাহীর নয্া েয েকান গােছর ছায়ার নীেচ
বসল, অতঃপর েসখান েথেক উেঠ চেল েগল।
৬- ই�াশি� �বল করা এবং �বৃ ি�েক খারাপ অভয্া ও
কামনা-বাসনা েথেক িবরত রাখার অভয্া গেড় েতালা
েকননা ই‘িতকাফ �ারা খারাপ অভয্া েথেক িবরত থাকার ে��
গেড় উেঠ। ই‘িতকাফ তার জনয সু বণর সু েযাগ সৃ ি� কের েদয়
িনেজেক ৈধেযর্ গুে গুণাি� করেত ও িনেজর ই�াশি�েক
শািণত করেত। ই‘িতকাফ েথেক একজন মানু ষ স�ূ ণর নতুন
মানু ষ হেয় েবর হেয় আসার সু েযাগ পায়। যা পরকােল উপকাের
আসেবনা তা েথেক িবরত থাকার ফুরসত েমেল।
ই‘িতকােফর িবধানাবিল
১- ই‘িতকােফর সময়সীমা
সবেচেয় কম সমেয়র ই‘িতকাফ হল, শু মত অনু যায়ী, একিদন
একরাত। েকননা সাহাবােয় েকরাম রািদয়া�াহ আনহু সালাত
অথবা উপেদশ �বণ করার অেপক্ষ বা জ্ঞ অজর্ ইতয্ািদ
জনয মসিজেদ বসেতন, তেব তারা এ সেবর জনয ই‘িতকােফর
িনয়ত কেরেছন বেল েশানা যায়িন।
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সেবর্া কতিদেনর জনয ই‘িতকাফ করা যায় এ বয্াপাে উলামার
মতামত হল, এ বয্াপাে িনধর্াির েকান সীমােরখা েনই।
২- ই‘িতকােফ �েবশ ও বািহর হওয়ার সময়
ইেতকাফকারী যিদ রমজােনর েশষ দশেক ই‘িতকােফর িনয়ত
কের তা হেল একুশতম রাি�র সূ যর অ� যাওয়ার পূ েবর মসিজেদ
�েবশ করেব, েকননা তার উে�শয কদেরর রাত তালাশ করা, যা
আশা করা হেয় থােক েবেজাড় রা�গুেলাে, যার মেধয একুেশর
রাতও রেয়েছ।
তেব ই‘িতকাফ েথেক েবর হওয়ার েক্ষ উ�ম হল চাঁদ রাি�
মসিজেদ অব�ান কের পরিদন সকােল সরাসির ইদগােহ চেল
যাওয়া। তেব চাঁদ রােত সূ য্াে�
র
পর মসিজদ েথেক েবর হেয়
েগেলও েকান সমসয্ েনই, ৈবধ রেয়েছ।
৩- ই‘িতকােফর শতর্াবি
ই‘িতকােফর অেনকগুেল শতর রেয়েছ। শতর্গুে িন�রূপ:
ই‘িতকােফর জনয েকউ েকউ েরাজার শতর কেরেছন, িক� িবশু
মত হল েরাজা শতর নয়। েকননা রাসূ লু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়াসা�াম েথেক �মািণত আেছ েয িতিন েকান এক বছর
শাওয়ােলর �থম দশেক ই‘িতকাফ কেরিছেলন, আর এ দশেক
ঈেদর িদনও আেছ। আর ঈেদর িদেন েতা েরাজা রাখা িনিষ�।
* ই‘িতকােফর জনয মুসলমান হওয়া শতর্ েকননা কােফেরর
ইবাদত �হণেযাগয হয় না।
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* ইেতকাফকারীেক েবাধশি�স�� হেত হেব, েকননা িনেবর্া
বয্ি� কােজর েকােনা উে�শয থােক না। আর উে�শয ছাড়া
কাজ শু হেত পাের না।
* ভােলা-ম� পাথর্ক করার জ্ঞ থাকেত হেব, েকননা কম
বয়সী, েয ভাল-মে�র পাথর্ক করেত পাের না, তার িনয়তও শু
হয় না।
* ই‘িতকােফর িনয়ত করেত হেব, েকননা মসিজেদ অব�ান
হয়েতা ই‘িতকােফর িনয়েত হেব অথবা অনয েকােনা িনয়েত। আর
এ দু েটার মেধয পাথর্ক করার জনয িনয়েতর �েয়াজন। উপর�
রাসূ ল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম েতা বেলেছন:
ْ ِّ
َ
« ئ َﻣﺎ ﻧ َﻮى
ٍ  وَ�ِ�َّﻤَﺎ ﻟِﻞﻜُ ام ِﺮ،ِ»ﺎ اﻷَ�ْﻤَﺎلُ ﺑِﺎﻨﻟِّﻴَّﺎت

‘�েতয্ কােজর িনভর্রত িনয়েতর উপর, েয যা িনয়ত করেব েস
েকবল তাই পােব’। [বুখারী : ১]

* ই‘িতকাফ অব�ায় মিহলােদর হােয়জ-িনফাস েথেক পিব� থাকা
জরুি, েকননা এ অব�ায় মসিজেদ অব�ান করা হারাম, অবশয
ইে�হাজা অব�ায় ই‘িতকাফ করা ৈবধ। আেয়শা রািদয়া�াহ
আনহা আনহা বেলন :
َ
َ
ٌ َ َ َ ْ ُ
ّ
ٌَ ْ ّ
َ
ُ َ�َا�َِّ ﺻ
،ﺎﺿﺔ
اﷲ َﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠَ َﻢ ام َﺮأة ِﻣ ْﻦ أ ْز َواﺟِﻪِ مﺴﺘﺤ
ِﺖْ ﻣَﻊ رَﺳُﻮل
»ْﺘَﻜَﻔ
ِّ�َ ﺗُﺼ
َ َ
«
ِ�َّﻤَﺎ وَﺿَﻌْﻨَﺎ اﻟﻄَّﺴْﺖَ ﺤﺗَْﺘَﻬَﺎ و
�ُ ﻓﺮ،َ وَالﺼُّﻔْﺮَة،َﺖْ ﺗَﺮَى اﺤﻟُﻤْﺮَة
َ
‘রাসু লু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সােথ তাঁর �ীগেণর
মধয হেত েকউ একজন ই‘িতকাফ কেরিছেলন ইে�হাজা অব�ায়।
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িতিন লাল ও হলু দ রে�র �াব েদখেত পাি�েলন, আমরা কখেনা
তার নীেচ পা� েরেখ িদেয়িছ নামােজর সময়’। [বুখারী : ২০৩৭]
ইে�হাজা��েদর সােথ অনয্ান বয্ি��েদরেক েমলােনা যায়,
েযমন যার বহুমূ েরাগ িবিশ� বয্ি আেছ, তেব শতর হল
মসিজদ েযন অপিব� না হয়।
* েগাসল ফরজ হয় এমন ধরেনর অপিব�তা েথেক পিব� হেত
হেব। অপিব� েলাক মসিজেদ অব�ান করা হারাম। যিদও েকান
েকান আেলম ওজু করার শেতর মসিজেদ অব�ান ৈবধ বেলেছন।
আর যিদ অপিব�তা, েযৗন �শর অথবা �ামী-�ীর িমলেনর ফেল
হয়, তেব সকেলর মেত ই‘িতকাফ ভ� হেয় যােব। আর যিদ
��েদােষর কারেণ হয়, তা হেল কােরার মেত ই‘িতকাফ ভ� হেব
না। আর যিদ হ�ৈমথুেনর কারেণ হয় তা হেল সিঠক মত
অনু সাের ই‘িতকাফ ভ� হেয় যােব।
* ই‘িতকাফ মসিজেদ হেত হেব:
এ বয্াপাে সকল আেলম একমত েয ই‘িতকাফ মসিজেদ হেত
হেব, তেব জােম মসিজদ হেল উ�ম েকননা এমতাব�ায় জুমার
নামােজর জনয ইেতকাফকারীেক মসিজদ েথেক েবর হেত হেব
না।
মসিজদ েথেক েবর হওয়ার িবধান
* ইেতকাফকারী যিদ িবনা �েয়াজেন মসিজদ েথেক েবর হয়
তাহেল তার ই‘িতকাফ ভ� হেয় যােব।
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* আর ই‘িতকােফর �ান েথেক যিদ মানবীয় �েয়াজন িমটােনার
জনয েবর হয় তাহেল ই‘িতকাফ ভ� হেব না।
* মসিজেদ েথেক পিব�তা অজর্ স�ব না হেল মসিজদ েথেক
েবর হওয়ার অনু মিত আেছ।
* বাহক না থাকার কারেণ ইেতকাফকারীেক যিদ পানাহােরর
�েয়াজেন বাইের েযেত হয় অথবা মসিজেদ খাবার �হণ করেত
ল�া েবাধ হয়, তেব এরূ �েয়াজেন বাইের যাওয়ার অনু মিত
আেছ।
* েয মসিজেদ ই‘িতকােফ বেসেছ েসখােন জুমার নামােজর বয্ব�া
না থাকেল জুমার সালাত আদােয়র �েয়াজেন মসিজদ েথেক েবর
হওয়া ওয়ািজব। আর এ জনয্ আেগ ভােগই রওয়ানা হওয়া
মু�াহাব।
* ওজেরর কারেণ ইেতকাফকারী মসিজদ েথেক েবর হেত পাের।
ছািফয়য্ রািদয়া�াহ আনহা েথেক বিণর্ হাদীস এর �মাণ :
ُ� ّ اﷲ
ِ
َ
� ﺟ َﺎءَتْ إِﻰﻟَ رَﺳُﻮلِ ا
ُ َ َ
الﻤ ْﺴ ِﺠ ِﺪ
َﺻ
َ َِّ
ِﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠّﻢَ ﺗﺰُورهُ ﻲﻓِ اﻋْﺘﺎﻜَﻓِﻪِ ﻲﻓ
َ
َ
ْ ﺎﻣ
َ َ�ُﻢَ ﻗ
َ َ �َﺘﺤ،َﺎن
ُ ﺖ َ�ﻨْ َﻘ
َ
ّ ،ًﺪّﺛ َﺖْ ﻋِﻨْﺪَهُ ﺳَﺎﻋَﺔ
،ﺐ
اﺧِﺮِ ﻣِﻦْ رَم َﻀ
اﻟﻌَﺮﺸِْ اﻷَو
ِﻠ
ّ
َْ
َ ِّﺒ
َ َ� َﻘ
ُ ﺎم
. ﺻَ�ّ اﷲُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠَ َﻢ َﻣ َﻌ َﻬﺎ �ﻘﻠِﺒُ َﻬﺎ
‘ছািফয়য্ রািদয়া�াহ আনহা আনহা রমজােনর েশষ দশেক
ই‘িতকাফ�েল রসু লু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সােথ
সাক্ষ করেত এেলন। রসু লু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর
সােথ কতক্ কথা বলেলন, অতঃপর যাওয়ার জনয উেঠ
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দাঁড়ােলন, রাসূ লু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামও তােক িবদায়
িদেত উেঠ দাঁড়ােলন’। [বুখারী : ২০৩৫]
* েকান েনিকর কাজ করার জনয ইেতকাফকারীর মসিজদ েথেক
েবর হওয়া ৈবধ নয়। েযমন েরাগী েদখেত যাওয়া, জানাযায়
উপি�ত হওয়া ইতয্ািদ এ মেমর আেয়শা রািদয়া�াহ আনহা
আনহা
বেলন:
ًََ ْ ّ
،ًﺸْﻬَﺪَ ﺟَﻨَﺎزَة
َ ْ ُ ْ َ َ ُّﻨَّﺔ
،وَﻻَ �َﻤَﺲَ امﺮأة
َ� َ وَﻻ، َنْ ﻻَ �َﻌُﻮدَ مَﺮِ�ﻀًﺎ: ﻜ ِﻒ
ِ ﻰﻠﻋ الﻤﻌﺘ
َ
ُْ ّ
، إِﻻّ لِﻤَﺎ ﻻَ ﺑُﺪَ ﻣِﻨﻪ،ٍُجَ ﺤﻟَِﺎﺟَﺔ
 وَﻻَ �ْﺮ، �ُﺒَﺎﺮﺷَِﻫﺎ
َ
َ
‘ইেতকাফকারীর জনয সু �ত হল, েস েরাগী েদখেত যােব না,
জানাযায় উপি�ত হেব না, �ীেক �শর করেব না ও তার সােথ
কামাচার েথেক িবরত থাকেব এবং অিত �েয়াজন বয্তী
মসিজদ েথেক েবর হেব না’। [আবূ দাউদ : ২৪৭৩]
* ই‘িতকাফ-িবরু েকান কােজর জনয ইেতকাফকারীর মসিজদ
েথেক েবর হওয়া ৈবধ নয়, েযমন �য়-িব�য়, �ামী-�ীর িমলন
ইতয্ািদ
ইেতকাফকারীর জনয যা িকছু িবিধব�
* ইবাদত আদায়, েযমন সালাত, কুরআন িতলাওয়াত, িজিকর ও
দু আ ইতয্ািদ েকননা ই‘িতকােফর উে�শয হল আ�াহ তা‘আলার
সমীেপ অ�েরর একা�তা িনেবদন করা এবং তাঁর �িত আকৃ�
হওয়া যা উপেরা� ইবাদত আদায় ছাড়া স�ব নয়।
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অনু রূপভাে েযসব ইবাদেতর �ভাব অনয্েদ পযর্ েপৗঁছা
েযমন সালােমর উ�র েদওয়া, সৎ কােজর আেদশ ও অসৎ কাজ
েথেক বারণ, �ে�র উ�র েদওয়া, পথ েদখােনা, ইলম িশক্
েদওয়া কুরআন পড়ােনা ইতয্ািদ করেত পারেব। িক� শতর হল
এগুেল েযন এত েবিশ না হয় েয ই‘িতকােফর মূ ল উে�শযই ছু েট
যায়।
* ইেতকাফকারীর জনয মু�াহাব হল তার ই‘িতকােফর �ােন
েকান িকছু �ারা পদর্ কের েনয়া। েকননা রাসূ ল সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়াসা�াম তুিকর গ�ু েজর িভতের ই‘িতকাফ কেরেছন
যার দরজায় িছল চাটাই।
َ َ
َ َُ ْ َ ّ
َ ،ٍّ ﻛِﻴَ ﺔ
.�
ٍ ِْﺘَﻜﻒ ﻲﻓِ �ُﺒَ ٍﺔ ّ ﻰﻠﻋَ ﺳُﺪَﺗِﻬﺎ ﻗِﻄﻌﺔ ﺣﺼ
* ইেতকাফকারী তার �েয়াজনীয় িজিনস-প� সে� েনেব যােত
িনেজর �েয়াজেন তােক বারবার মসিজেদর বাইের েযেত না হয়;
আবু সাইদ খুদির রািদয়া�াহ আনহু হাদীেস এেসেছ, িতিন
বেলন:
ّ
َ َ ََ
َ
َْﺘَﻜ
َ
َ
 ﻓَﻠﻤّﺎ ﺎﻛن، اﻟﻌَﺮﺸَْ اﻷَوْﺳَﻂ،َّﻢ
ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠ
َ�َﻔْﻨَﺎ ﻣَﻊ رَﺳُﻮلِ ا�َِّ ﺻ
َ َ ّ
َ
َ
ُ
َ ﻴﺤَﺔَ ﻋِﺮﺸِْ�ﻦ
: ﻗﺎل، ا�َِّ ﺻَ�ّ اﷲُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠَ َﻢ
ﺎ رَﺳُﻮل
 ﻓَﺄَﺗَﺎﻧ، � ﻘَﻠْﻨَﺎ ﻣَﺘَﺎ�َﻨَﺎ
َ
َ َْ ُ َ
،َنَ ا�ْﺘَﻜَﻒ
« ِﻓَﻠْ�َْﺟِﻊْ إِﻰﻟ ﻣﻌﺘﻜﻔِﻪ
َ»ﻦْ ﺎﻛ
‘আমরা রাসূ লু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সােথ
রমজােনর মােঝর দশেক ই‘িতকাফ করলাম, যখন িবশ তািরখ
সকাল হল আমরা আমােদর িবছানা-প� সিরেয় িনলাম, তখন
রাসূ লু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এেস বলেলন : েয
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ই‘িতকাফ কেরেছ েস তার ই‘িতকােফর �ােন িফের যােব’।
[বুখারী : ২০৪০]
ইেতকাফকারীর জনয যা অনু েমািদত
* ইেতকাফকারীর জনয মসিজেদ পানাহার ও ঘুমােনার অনু মিত
আেছ। এ বয্াপাে সকল ইমােমর ঐকয্ম রেয়েছ। তেব এ
সতকর হওয়া উিচত; েকননা আ�াহর �িত একা�িচ� এবং
একিন�ভােব মেনািনেবেশর জনয কম খাওয়া কম ঘুমােনা সহায়ক
বেল িবেবিচত।
* েগাসল করা, চুল আঁচড়ােনা, েতল ও সু গি� বয্বহা, ভাল
েপাশাক পরা, এসেবর অনু মিত আেছ। আেয়শা রািদয়া�াহ
আনহার হাদীেস এেসেছ :
َ
 ﺣَﺎﺋِﺾٌ وَﻫُﻮ
َ
،َﻴْﻪِ وَﺳ َﻠّﻢ
َ
ّ
َ
ِ�َو
 ﺻَ�َّ اﷲُ ﻋَﻠ
َِﻧَﺖْ ﺗُﺮَﺟِّﻞُ اﻨﻟَّﻲﺒ
ﻛ
»
َ
ِ ﻣُﻌْﺘَﻜِﻒٌ ﻲﻓ
ْ
ُ
ُ
ْ
ُ
«لﻤَﺴْﺠِﺪِ وَ�ِ ﻲﻓِ ُﺣﺠ َﺮﺗِ َﻬﺎ �ﻨَﺎوِل َﻬﺎ َرأ َﺳﻪ
َ

‘িতিন মািসক অব�ায় নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর
মাথার েকশ িবনয্া কের িদেতন, যখন রসু ল মসিজেদ
ই‘িতকাফরত অব�ায় থাকেতন, আেয়শা রািদয়া�াহ আনহা তার
কেক থাকা অব�ায় রাসূ লু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর
মাথার নাগাল েপেতন। [বুখারী : ২০৪৬]
* ইেতকাফকারীর পিরবার তার সােথ সাক্ষ করেত পারেব, কথা
বলেত পারেব, েকননা নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর
�ীগণ ই‘িতকাফকালীন তার সােথ সাক্ষ করেতন। িক� সাক্ষ
দীঘর না হওয়া বা�নীয়।
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ইেতকাফকারী যা েথেক িবরত থাকেব
* ওজর ছাড়া ইেতকাফকারী এমন েকান কাজ করেব না যা
ই‘িতকাফেক ভ� কের েদয়, আ�াহ তাআলা বেলন,
ُ َ ۡ َْ ُ ُ َ
[٣٣ : ﴾ ]�ﻤﺪ٣ ﴿ َو� � ۡب ِطل ٓوا أع َ�ٰل� ۡم
‘েতামরা েতামােদর কাজসমূ হেক ন� কেরা না’। {সূ রা মুহা�দ :

৩৩}
* ঐ সকল কাজ যা ই‘িতকােফর উে�শয্ে বয্াহ কের, েযমন
েবিশ কথা বলা, েবিশ েমলােমশা করা, অিধক ঘুমােনা, ইবাদেতর
সময়েক কােজ না লাগােনা ইতয্ািদ
* ইেতকাফকারী মসিজেদ অব�ানকােল �য়-িব�য় করেব না,
েকননা নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম মসিজেদ �য়-িব�য়
করেত িনেষধ কেরেছন।
ْ
ّ
َ
ِّﻢَ ﻋﻦِ اﺒﻟَْﻴْﻊ
َ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠ
َ
«وَاﻻِﺷْﺮﺘِاءِ ﻲﻓِ ال َﻤ ْﺴ ِﺠ ِﺪ
َ�َ»� رَﺳُﻮلُ ا�َِّ ﺻ
َ

এমিনভােব যা �য় িব�েয়র কাজ বেল িবেবিচত েযমন িবিভ�
ধরেনর চুি�প�, ভাড়া, মুদারাবা, মুশারাকা, ব�ক রাখা ইতয্ািদ
িক� যিদ মসিজেদর বািহের এমন �য়-িব�য় হয় যা ছাড়া
ইেতকাফকারীর সংসার চেল না তেব তা ৈবধ বেল িবেবিচত
হেব। [মুসনােদ আহমদ : ৬৯৯১]
মসিজেদ পারতপেক্বায়ু তয্া করা েথেক িবরত থাকেত হেব।
আনাস রািদয়া�াহু আনহ হাদীেস এেসেছ, যখন েবদু ইন েলাকিট
মসিজেদ ��াব কেরিছল তখন রাসূ ল বেলিছেলন :
22

ْ
ُ ْ َ َ
َ
َ ّ
َ َْ
َ
ّﻤَﺎ �ِ ﺬﻟِِﻛ ِﺮ
ﺎﺟ َﺪ ﻻ ﺗﺼﻠ ُﺢ َْء
َ �ِرِ إ
َ  وَﻻ اﻟْﻘَﺬ،ٍِ ﻣِﻦْ ﻫَﺬَا اﺒﻟَْﻮْل
ِ »ِنَ ﻫﺬِهِ الﻤﺴ
،ّ َ َ
ْ ُْ َ َ َ َ ّ
«آن
َ
ِ  ﻋﺰَّ وَﺟﻞ وَالﺼَﻼ ِة وﻗِﺮاء ِة اﻟﻘﺮ
‘মসিজদ ��াব, ময়লা-আবজর্না উপেযাগী নয়, বরং মসিজদ
অবশয্ আ�াহর িজিকর এবং সালাত ও কুরআন িতলাওয়ােতর
জনয’। [মুসিলম : ২৮৫]
* ই‘িতকাফ অব�ায় েযৗন �শর িনেষধ, এ বয্াপাে সকল
আেলেমর ঐকমতয রেয়েছ। তেব অিধকাংশ আেলেমর মেত
বীযর্�লেন �ারাই েকবল ই‘িতকাফ ভ� হয়।
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