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ইি খারার িবিধ-িবধান 

সংেকালেন: আ ু ািহল হাদী িবন আ ুল জলীল 

ইে খারা শে র অথ: ইে খারা শ িট আরবী। আিভধািনক অথ, কান কান িবষেয় কল াণ চাওয়া। 

ইসলামী পিরভাষায়: রাকাত নামায ও িবেশষ য়ার মাধ েম আ াহর তায়ালার িনকট পছ নীয় 

িবষেয় মন ধািবত হওয়ার জন  আশা করা। অথাৎ িট িবষেয়র মেধ  কানিট অিধক কল াণকর হেব 

এ ব াপাের আ াহর িনকট  রাকায়াত সালাত ও ইি খারার য়ার মাধ েম সাহায  চাওয়ার নামই 

ইে খারা। (ইবেন হাজার, ফাত ল বারী শর  সহীিহল বখুারী) 

ইে খারা করার কুম: এিট সু াত। যা সহীহ বুখারীর হাদীস ারা মািণত। 

ইি খারা কখন করেত হয়?  

মানষু িবিভ  সময় একািধক িবষেয়র মেধ  কানিটেক হণ করেব স ব াপাের ি ধা-দে  পেড় 

যায়। কারণ, কাথায় তার কল াণ িনহীত আেছ স ব াপাের কােরা ান নাই। তাই সিঠক িস াে  

উপিণত হওয়ার জন  আসমান জমীেনর সৃি কতা, অতীত-বতমান-ভিবষ ত সকল িবষেয় যার 

সম ক ান আেছ, যার হােত সকল ভাল-মে র চাবী-কািঠ সই মহান আ াহর তায়ালার িনকট 

উ  িবষেয় িস া  হেনর জন  সাহায  াথনা করেত হয়। যন িতিন তার মেনর িস া েক এমন 

িজিনেসর উপর ীর কের দন যা তার জন  উপকারী। যার ফেল তােক পরবতীেত আফেসাস 

করেত না হয়। যমন,  িবেয়, চাকরী, সফর ইত ািদ স িবষেয় ইে খারা করেত হয়। 

শাইখুল ইসলাম ইবেন তাইিময়া রহ. বেলন: 

" স ব ি  অনুত  হেব না য ার িনকট ইি খারা কের এবং মানেুষর সােথ পরামশ কের িস া  

নয় এবং তার উপর অটল থােক।" আ াহ তায়ালা বেলন: 

  اْلُمَتَوكِِّلیَن ُیِحبُّ الّلَھ ِإنَّ الّلِھ َعَلى َفَتَوكَّْل َعَزْمَت َفِإَذا اَألْمِر ِفي َوَشاِوْرُھْم 

“আর তিুম িস াে র ে  মানেুষর সােথ পরমশ কর। অত:পর আ াহর উপর ভরসা কের 

(িস াে  অটল থাক)। আ াহ ভরসাকারীেদরেক পছ  কেরন।“ (সরূা আেল ইমরান: ১৫৯) 
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কাতাদা (রহ:) বেলন: "মানষু যখন আ াহ তায়ালা স ি র উে েশ  পর ের পরামশ কের তখন 

আ াহ তায়ালা তােদরেক সব চেয় সিঠক িস াে  পৗছঁার তওফীক দন।" 

ইমাম নওবী রহ. বেলন: আ াহ তায়ালার িনকট ইে খারা করার পাশাপািশ অিভ তা স  ভাল 

লাকেদর পরামশ হণ করা দরকার। কারণ, মানেুষর ান-গরীমা অপণূ। সিৃ গতভােব স দবূল। 

তাই যখন তার সামেন একািধক িবষয় উপি ত হয় তখন িক করেব না করেব, বা িক িস া  িনেব 

তােত ি ধায় পেড় যায়।  

ইি খারা করার িনয়ম: 

১) নামােযর ওযুর মত কের ওয ুকরেত হয়। 

২) ইি খারার উে েশ   রাকায়াত নামায পড়েত হয়। এ ে  সু ত হল, থম রাকায়ােত সূরা 

ফািতহার পর কুল আইেয়াহাল কািফ ন এবং ি তীয় রাকায়ােত সরূা ফািতহার পর কুল ওয়া া  

আহাদ পড়া। 

৩) নামােযর সালাম িফিরেয় আ াহ তায়ালা বড় , ও মযাদার কথা মেন জা ত কের একা  িবনয় 

ও ন তা সহকাের আ াহর শংসা ও নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম এর উপর দ পশ 

করার পর িনেচর য়ািট পাঠ করা: 

 ْقِدُرَت َفِإنََّك اْلَعِظیِم َفْضِلَك ِمْن َوَأْسَأُلَك,  ِبُقْدَرِتَك َوَأْسَتْقِدُرَك,  ِبِعْلِمَك َأْسَتِخیُرَك إنِّي اللَُّھمَّ

 اَألْمَر َھَذا َأنَّ َتْعَلُم ُكْنَت إْن اللَُّھمَّ اْلُغُیوِب َعالُم َوَأْنَت,  َأْعَلُم َوال َوَتْعَلُم,  َأْقِدُر َوال

 )َوآِجِلِھ َأْمِري َعاِجِل:  َقاَل َأْو ( َأْمِري َوَعاِقَبِة َوَمَعاِشي ِدیِني ِفي ِلي َخْیٌر ).........(

 )......... (اَألْمَر َھَذا َأنَّ َتْعَلُم ُكْنَت َوِإْن اللَُّھمَّ,  ِفیِھ ِلي َباِرْك ُثمَّ ِلي سِّْرُهَوَی ِلي َفاْقُدْرُه

 َعنِّي َفاْصِرْفُھ  )َوآِجِلِھ َأْمِري َعاِجِل:  َقاَل َأْو( َأْمِري َوَعاِقَبِة َوَمَعاِشي ِدیِني ِفي ِلي َشرٌّ

 .)......( ِبِھ اْرِضِني ُثمَّ َكاَن َحْیُث َخْیَراْل ِلي َواْقُدْر َعْنُھ َواْصِرْفِني

হযরত জােবর (রা) থেক বিণত। িতিন বেলন, রাসূল (সাঃ) েত ক কােজ আমােদর ইি খারা করা 

স েক এমন ভােব িশ া িদেতন যভােব কুরআেনর সরূা িশ া িদেতন। িতিন বলেতন, তামােদর 

কউ যখন কান কাজ করার  করেব তখন স রাকাত নফল নামাজ আদায় করেব, এরপর স পাঠ 

করেব:  
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–আ া া আ ািখ কা িব ইলিমকা  

ওয়া আ াকিদ কা িব কুদরািতকা  

ওয়া আসআলুকা িমন ফা িলকাল আযীম,  

ফা ই াকা তাকিদ  ওয়ালা আকিদ , 

ওয়া তা’লাম ুওয়ালা আ’ লাম ু 

ওয়া আ া আ ামলু য়ূব।  

আ া া ইন কু া তা’লাম ু 

আ া হাযাল আমরা (এখােন িনেজর কােজর কথা উে খ করেব) 

খাই ি  িফ ীনী ওয়া মাশায়ী  

ওয়া আি বািত আমরী  

(অথবা বলেব: আ’ িজিল আমির ওয়া আিজিলিহ) 

ফাকিদর  িল ওয়া ইয়াসিসর  লী 

সু া বািরকলী িফিহ  

ওয়া ইন কুনতা তা’ লাম ু 

আ া হাযাল আমরা (এখােন িনেজর কােজর কথা উে খ করেব) 

শার ী ফী দীনী ওয়া মাশায়ী  

ওয়া আি বািত আমরী   

(অথবা বলেব: আ িজিল আমরী ওয়া আিজলীিহ) 

ফাসিরফ  আি  ওয়াসরীফিন আন   

ওয়াকিদর িলয়াল খাইরা হাইস ুকানা  
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সু া আরি নী িবিহ। 

(এর পর িনেজর কােজর কথা উে খ করেব) 

 

 অথ: হ আ্ াহ, আিম আপনার কােছ কল াণ চাই –আপনার ইলেমর সাহােয । 

 আপনার কােছ শি  কামনা কির আপনার কুদরেতর সাহােয । 

আপনার কােছ অনু হ চাই আপনার মহা অনু হ থেক। 

 আপিন সেবাময় মতার অিধকারী –আমার কান মতা নাই।  

আপিন সব  – আিম িকছুই জািন না।  

আপিন সকল গাপন িবষয় পূ ণ অবগত।  

" হ আ াহ, আপনার ইলেম এ কাজ (এখােন িনেজর কােজর কথা উে খ করেব) আমার ীন 

আমার জীবন-িজবীকা ও কমফেলর িদক থেক (বা িতিন িনে া  শ েলা বেলিছেলন –একাজ 

িনয়া ও আিখরােতর িদক থেক ভাল হয়) তেব তা আমােক করার শি  দান ক ন।  

প া ের আপনার ইলেম এ কাজ (এখােন িনেজর কােজর কথা উে খ করেব) যিদ আমার ীন 

আমার জীবন-িজবীকা ও কমফেলর িদক থেক (অথবা বেলিছেলন, িনয়া ও পরকােলর িদক থেক 

ম  হয়) তেব আমার ধ ান-ক না একাজ থেক িফিরেয় িনন। তার খয়াল আমার অ র থেক 

দরূীভতূ কের িদন।  

আর আমার জেন  যখােনই কল াণ িনিহত রেয়েছ এর ফায়সালা কের িদন এবং আমােক এরই 

উপর স  কের িদন । (এরপর িনেজর েয়াজেনর কথা ব  করেব।) (বখুারী ) 

য কান কােজ সিঠক িস াে  পৗঁছার িট উপায়: 

থমত: আ াহ রা লু আলামীেনর িনকট ইে খারার সালােতর মাধ েম কল াণ াথনা করা। 

কারণ, িতিন অতীত, বতমান ও ভিবষ ত স েক সব চেয় ভাল জােনন। িতিন সব চেয় চেয় বশী 

াণ রােখন মানেুষর কল াণ কাথায় এবং কান পেথ িনিহত আেছ। 

ীিতয়ত: অিভ , িব  এবং ানী লােকর পরামশ হণ করা।  
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আ াহ তায়ালা এ ব াপাের বেলন: 

 اَألْمر ِفي َوَشاِوْرُھْم

"িস া  হেণর ে  তােদর সােথ পরামশ ক ন।" (সরূা আেল ইমরান: ১৫৯)  

পরামশ আেগ না ইে খারার নামায আেগ? 

এ ব াপাের আেলমগেণর মােঝ মেতািবেরাধ রেয়েছ। তেব সবেচেয় সিঠক হল, আ ামা মহুা াদ 

িবন সািলহ আল ইসাইমীন (রহ.) এর মত যা িতিন িরয়া স সািলহীেনর ব াখ া ে  াধান  

িদেয়েছন। তা হল, আেগ ইে খারার সালাত আদায় করেত হেব। কারণ, নবী সা া া  আলাইিহ 

ওয়া সা াম বেলেছন: 

 ...َرْكَعَتْیِن َفْلَیْرَكْع ِباألْمِر َأَحُدُكْم َھمَّ ِإَذا

" তামােদর কউ কান কােজর মন  করেল স যন, (সালাতলু ইি খারার) রাকায়াত সালাত 

আদায় কের....।" এখােন নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম সব থম সালাতলু ইি খারা আদায় 

করার কথা বেলেছন।  

ইি খারা সে  কিতপয় পূণ িবষয় ল  রাখা েয়াজন: 

১) ছাট-বড় সকল িবষেয় ইি খারা করার অভ াস গেড় তালা ভাল। 

২) দঢ়ৃভােব িব াস ক ন, আ াহ আপনােক য কাজ করার তাওফীক িদেয়েছন তােতই আপনার 

কল াণ িনহীত রেয়েছ। তাই একা  মেনােযাগ সহকাের ীর িচে  এবং আ াহর মহ  ও বড়ে র 

কথা রণ কের তার িনকট য়া ক ন। 

৩) খুব তাড়া ড়া বা একা  জ রী েয়াজন না হেল য সকল সমেয় সাধারণ নফল নামায পড়া 

িনিষ  স সকল সমেয় সালাতলু ইি খারা আদায় করা থেক িবরত থাকুন। তেব তাড়া ড়া থাকেল 

িনিষ  সময় েলােতও তা পড়া যােব।  

৪) মিহলােদর ঋতু াব বা স ান সব জিনত র  বােহর সময় সালাতলু ইি খারা আদায় করা 

থেক িবরত থাকেত হেব। তেব এমতাব ায় নামায না পেড় ধ ুইি খারার য়ািট পড়া যােব। 

৫) ইি খারার য়া মখু  না থাকেল দেখ দেখ তা পড়েত অসিুবধা নই। তেব মুখ  করার চ া 

করা ভাল। 
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৬) ইি খারা করার পর তার উি  িবষেয়  দখা আবশ ক নয়। ে র মাধ েমও সিঠক 

িজিনসিট জানেত পাের আবার  ছাড়াও মেনর মেধ  স কাজিটর িত আ হ বা অনা হ তির 

হেত পাের। 

৭) উ  িবষেয় িস াে  উপিনত হেল আ াহর উপর ভরসা কের দঢ়ৃভােব কােজ এিগেয় যান। 

িপছুপা হেবন না বা হীনমন তায় ভূগেবন না। আ াহ তায়ালা বেলন: "আর যখন িস া  হন কের 

ফল তখন আ াহর উপর ভরসা কর।"(সরূা আেল ইমরান: ১৫৯) 

৮) সালাতলু ইি খারা পড়ার পরও সিঠক িস াে  উপিণত না হেত পারেল একিধকবার তা পড়া 

জােয়য আেছ। 

৯) ইি খারার য়ােত যন অিতির  কান শ  যাগ না হয় বা সখান থেক কান শ  বাদ না যায় 

স িদেক ল  রাখনু। বরং হাদীেস বিণত শ াবলী যথাযথভােব পড়ার চ া ক ন। 

১০) য িবষেয় আপিন িস া  িনেত চান িস িবষেয় অিভ তা স , সৎ ও িব  ব ি র পরামশ 

হণ ক ন। সই সােথ সালাতলু ইি খারাও আদায় ক ন।  

১১) এক জেনর প  থেক আেরকজন সালাতুল ইি খারা আদায় করেত পারেব না। তেব 

সাধারণভােব তার কল ােণর জন  য়া করেত পাের। যমন, মা-বাবা তােদর স ােনর কল ােণর 

জন  নামােযর বাইের িকংবা নফল নামােয সাজদাহ রত অব ায় এবং তাশা েদর দ পােঠর পের 

য়া করেত পাের।  

১২) : একািধক িবষেয়র জন  িক একবার ইি খারা করাই যেথ  না েত কিট িবষেয়র জন  

পৃথকভােব করেত হেব? 

উ র: িতিট কােজর জন  পথৃকভােব ইি খারা করা উ ম। তেব একবার ইি খারা কের য়ায় 

সকল িবষেয়র িনয়ত করেলও যেথ  হেব। 

১৩) অন ায় বা হারাম কােজ এমন িক মাক হ কােজ ইি খারা করা জােয়জ নাই। 

ইি খারার ব াপাের িতন জন মিনষীর ব ব : 

সাদ ইবেন আবী ওয়া াস রা. বেলন: "আ াহর িনকট ইি খারা করা আদম স ানেদর সৗভােগ র 

িবষয়। অনু পভােব আ াহর ফয়সালায় স  থাকাও তােদর সৗভােগ র িবষয়। প া ের আ াহর 
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িনকট ইি খারা না করা আদম স ানেদর দূভােগ র িবষয় অনু প ভােব আ াহর ফয়সালায় অস  

হওয়াও তােদর দভূােগ র িবষয়।" 

ওমর ইবনুল খা াব রা. বেলন: "আমার সকালটা আমার কাি ত অব ায় না িক অনাকাি ত 

অব ায় হল তা িনেয় আিম ভািব না। কারণ, আিম জািন না কল াণ কাথায় িনহীত আেছ; যা আিম 

আশা কির তােত না িক যা আিম আশা কির না তােত।"  

সতুরাং সিু য় মসুিলম ভাই ও বান, িবপদাপদ বা দূঘটনা ঘটেলই তােত হা তাশ করার কারণ 

নই। কারণ, আমােদর জীবেন এমন ঘটনা ঘেট যা আমরা চাই না িক  কৃতপে  তার মেধ ই 

আমােদর কল াণ িনিহত রেয়েছ। আবার অেনক সময় এমন িকছু আশা কির যার মেধ  হয়ত কান 

অকল াণ ও িত অেপ া করেছ। আমরা কউই ভিবষ ত স েক জািন না। আ াহ তায়ালা বেলন: 

 َال َوَأنُتْم َیْعَلُم َوالّلُھ لَُّكْم َشرٌّ َوُھَو َشْیًئا ُتِحبُّوْا َأن َوَعَسى لَُّكْم َخْیٌر َوُھَو َشْیًئا َتْكَرُھوْا َأن َوَعَسى
  َتْعَلُموَن

" তামেদর কােছ হয়তবা কান একটা িবষয় পছ নীয় নয়, অথচ তা তমেদর জন  কল াণকর। 

আর হয়েতাবা কান একিট িবষয় তামােদর কােছ পছ নীয় অথচ তামােদর জেন  অকল াণকর। 

ব ত: আ াহই জােনন, তামরা জান না।" (সূরা বাকারা: ২১৬) 

শাইখলু ইসলাম ইবেন তাইিময়া রহ. বেলন: " স ব ি েক অনুত  হেত হেব না য ার িনকট 

ইি খারা কের এবং মানুেষর িনকট পরামশ কের িস া  নয় এবং তার উপর অটল থােক।" 

আ াহ আমােদর সকলেক তার সে াষ মলূক কাজ করার তাওফীক দান ক ন। আমীন। 

أجمعین وصحبھ آلھ وعلى محمد نبینا ىعل وسلم اهللا وصلى  


