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ভূিমকা  

সকল �শংসা আ�াহর জনয়, সালাত ও সালাম আ�াহর রাসূেলর 

উপর, তাঁর পিরবার-পিরজন ও সকল সাহাবীর উপর।  

তারপর,  

আেলমগণ সবসমন শরীনেতর িবধানেক সহজ ও সাধারণ মানুেষর 

হােতর নাগােল িনেন আসার বয়াপাের যেেথ যযবান িিেলন; যােত 

তারা এর �ার উপকৃত হেত পাের। এর িকিু নমূনা হে�, দীঘর 

িকতাবসমূহেক সংিক্করণ, ��সমূেহ েিাট আকাের উপ�াপন, এর 

�ারা েয এ সব �� েেেক উপকৃত হওনা সহজ হন, পড়ার �িত 

আ�হ সৃিথ হন এবং সাধারণ ও িবেশষ সবার মেধয় �সার লাভ 

কের।  

তাই ‘মুআসসাসাতু আদ-দুরারস সািননয়াহ’ তােদর পদা� অনুসরণ 

করেত চাইেলা, যােত কের শরীনেতর িবধানেক মানুেষর েদার-

েগাড়ান েপৗিােত পাের।  

আর এ কারেণ ‘ঈদুল িফতর ও সাদাকাতুল িফতর এর সংিক্ 

িবিধ িবধান’ রচনা কেরেি। এেত েকােনা দলীল-�মাণ, আেলেদর 

ভাষয় িকংবা মাযহােবর মতামেতর সৃদৃৃকরেণর কাজ করা হন িন। 
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শধু মাসআলা ও িবিধ-িবধান ও কারা তা বেলেি েসটাই িনেদরশ করা 

হেনেি।  

এিট এ িবষেন একিট বড় �ে�র সংিক্ অংশ, যা অিচেরই ‘আদ-

দুরারস সািননয়াহ’ ওেনবসাইেট আসেব ইনশাআ�াহ। তখন 

পাঠকগণ মাযহােবর িব�ািরত তেয়, মুহাি�ক আেলমেদর ভাষয়, 

�াধানয়�া্ মেতর দলীল, ইতয়ািদ েদখেত পােব। যা অতয়য �থ 

জান-গভর, গেবষণা নীিত অনুযানী হেব।  

আমরা আ�াহ তা‘আলার কােি �ােরনা কির, িতিন েযন আমরা যা 

েজেনিি তা �ারা আমােদর উপকৃত করন আর যা আমােদর উপকৃত 

করেব তা েযন িতিন আমােদর জানান।  

 

ইলমী িবভাগ, মুআসসাসাতু আদ-দুরারস সািননয়াহ 
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ঈদুল িফতেরর িবিধ িবধান 
 

�ােিমক কো 

১। "ঈদ" এর সংজ্ 

আরবীেত "ঈদ" শে�র অের হে� এমন সাধারণ সে�লন যা 

বারবার িফের আেস; চাই তা স্াহ ঘুের িফের আসুক, মাস ঘুের 

আসুক িকংবা বৎসের ঘুের। 

২। ঈদু  িফতরর সসময়্ু  

সকল মুসিলেমর ঐকমেতয় ঈদুল িফতেরর িদনিট হে� আরবী 

শাওনাল মােসর �েম িদন। ইবেন হাযম রহ. এ বয়াপাের ইজমা‘ 

(মুসিলমেদর সবরস�ত িসসায) বণরনা কেরেিন। 

৩। দু ঈতদ  র্া্  ্ুতের  িব্ে : 

দুই ঈেদর িদেন েরাযা রাখা স�ূণর হারাম। ইবেন হাযম, ইবেন 

কুদামা ও ইমাম নববী রহ. এ বয়াপাের ইজমা‘ হওনার িবষনিট 

িনি�ত কেরেিন। 
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৪। ঈদু  িফর  িফরতে  িয়সফ : 

মাসবয়াপী দীঘর িসনাম সাধনার পর মানুেষর আনআ উৎসেবর জনয় 

মহান আ�াহ একিট িদবস িনধরারণ কের িদেনেিন; এ িদনিটেত 

সকল মুসিলম িবগত এক মােসর কথ আর �ািযেক ভুেল িগেন 

সকল অনয়ান অপরাধ মাজরনা ও মহাপুরুার �াি্র সুসংবােদ 

আনআ ও কুশল িবিনমেন েমেত উঠেব, ৈবধ উপােন সুেখাৎসব 

পালন করেব, আ�ীন �জেনর েখাজখবর েনেব, গিরব িমসকীনেক 

দান খনরাত করেব। এভােব তারা আ�াহ �দ� এই মহান 

েননামেতর শকিরনা আদান করেব।   
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�েম অধয়ান 

ঈদুল িফতের তাকবীর উ�ারণ 
 ঈদু  িফতর ফ্য়িবর  দদম্র  িব্ে 

মােলকী, শােফ‘ঈ এবং হা�লী মাযহাব মেত ঈদুল িফতের 

"তাকবীর" বলা মু�াহাব (উ�ম)। ইমাম নববী রহ.ও এ বয়াপাের 

ইজমা‘ বণরনা কেরেিন। 

 ঈদু  িফতর ফ্য়িবর  উ্রতের সসময়্ু 

১। "ফ্য়িবর"এর সূচে্ 

ঈদুল িফতেরর রাি� অেরাৎ শাওনাল মােসর চাঁদ দশরন অেবা ৩০ 

রমযােনর সূযরাে�র পর েেেকই তাকবীর উ�ারণ শর হেন যােব। 

এটাই শােফ‘ঈ ও হা�লী মাযহাবিসস মত। ইমাম বগভী, ইবেন 

তাইিমনা, ইবন বায এবং ইবন উসাইিমন-এর মতামতও তাই। আর 

ফেতানা িবষনক �ানী কিমিটও এ ফেতানা িদেনেিন।  

২। "ফ্য়িবর"এর সস্ �য়্ু 

এ বয়াপাের উলামােন েকরােমর মতিবেরাধ পিরলিকত হেনেি: 
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১ম মত- ইমাম যখন ঈেদর নামােযর জনয় উপি�ত হেবন, তখনই 

তাকবীর উ�ারণ ব� করেত হেব। মােলকী, হা�লী ও শােফ‘ঈ 

মাযহােব বিণরত একিট মতামতও এরকম। ইমাম বগভী ও ইবন 

উসাইিমন এ মতিটেক �াধানয় িদেনেিন। 

২ন মত- ঈেদর খুৎবা েশষ হওনার মধয় িদেন তাকবীর উ�ারণ 

েশষ হেব। এটাই হা�লী মাযহাবিসস মত। কিতপন শােফ‘ঈ, ইবেন 

তাইিমনা ও ইবন বােযরও এই অিভমত। 

 ঈদু  িফতরর ফ্য়িবরতয় স্ু্তফর  তর  েবর্  রফ 
য়র্র  িব্ে 

ঈেদর রােত মাগিরব ও এশার নামােযর পরমুহূতর এবং ঈেদর 

নামােযর পরবতরী মুহূেতরর জনয় তাকবীর উ�ারণ সীমাবস নন। 

এটাই হা�লী মাযহাবিসস মত। অিধকাংশ শােফ‘ঈ মতাবল�ীেদর 

কােি এটাই সিঠক ফেতানা। ইমাম নববী, ইবেন তাইিমনা ও ইবেন 

উসাইিমন রহ. এটােকই �হণ কেরেিন। 

 ফ্য়িবতরর শ�্িুব 

এ বয়াপােরও দুিট মতামত লকয় করা েগেি 

১। �েম মত, উ�ম হে� িনে�া� শ�গেলা পড়া - 
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 حرب ، ا إ  ا اهللا ، واهللا حرب اهللا حرب ، وهللا اهللا حرب اهللا
 الؤد

(আ�াহ আকবার আ�াহ আকবার, লা-- ইলা--হা ই�া�া--হ 

আ�াহ আকবার ওনা�াহ আকবার, ওনা িল�ািহল হামদ) 

(আ�াহ সবর মহান, আ�াহ সবর মহান, আ�াহ বয়তীত েকান 

উপাসয় েনই, আ�াহ সবর মহান, আ�াহ সবর মহান, আ�াহর জনয়ই 

সকল �শংসা..) 

"আ�াহ আকবার" বাকয়িট দু'বার কের বলেব, েযমনিট হা�লী 

মাযহাবিসস আমল। ইবেন তাইিমনা রহ. এটােকই �হণ কেরেিন। 

অেবা িতনবার কের বলেব। েমাটকো, সবগেলাই ৈবধ ও 

উ�মপ�া। এটাই ইবন বায ও ইবন উসাইিমন রহ. এর অিভমত। 

২। ি�তীন মত, ঈদুল িফতেরর িদন তাকবীর উ�ারেণর জনয় 

সুিনধরািরত েকােনা শ� বিণরত নন; বরং �াভািবক প�ান আ�াহর 

বড়� েঘাষণা করেত োকেব। আ�াহ পাক বেলন- "... যােত 

েতামরা গণনা পূরণ কর এবং েতামােদর েহদােনত দান করার দরণ 

আ�াহ তালার মহ� বণরনা কর, যােত েতামরা কৃতজতা �ীকার 

কর।" (সূরা বাকারা- ১৮৫) 
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ইমাম আহমদ ও মােলক রহ. এই মতিটেক �হণ কেরেিন। 

 ফ্য়িবতরর  েমস্িুব 

১।  জ্তর দ আত� ফ্য়িবর  দদম্র  িব্ে: 

পুরষেদর জনয় ঈদগােহর উেউেশয় ঘর েেেক েবর হওনার পর 

েেেক �েজাের তাকবীর বলা সু�ত। মােলকী, শােফ‘ঈ, হা�লী 

মাযহাবী অিধকাংশ উলামােন েকরােমর এটাই অিভমত। এিট ইমাম 

আবু হািনফার একিট মত, মুহা�দ, আবু ইউসুেফর মত এবং ইমাম 

তাহাবী রহ. তা পিআ কেরেিন। 

২। স � ুফ ফ্য়িবর  দদম্র  িব্ে:  

সি�িলত তাকবীর উ�ারণ িবদআত। মােলকীগণ সু�থভােব তা 

বণরনা কেরেিন। আর এিট শােতবী রহ. এর মত। ফেতানা িবষনক 

�ানী কিমিটর ফেতানাও তাই। শাইখ ইবন বায, আলবানী ও ইবন 

উসাইিমন রহ. তােদর সােে সহমত েপাষণ কেরেিন। 
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ি�তীন অধয়ান 

দুই ঈেদর নামায 
 ঈতদর ে্স্তার ি াুফ 

ঈেদর সালােতর মহা ফিযলত রেনেি। নবী সা�া�াহ আলাইিহ 

ওনাসা�াম কখেনা ঈেদর নামায পিরতয়াগ কেরনিন; এমনিক মিহলা, 

একােয বাসকািরনী ও ঋতু�াবওনালী মিহলােদরেকও ঈেদর 

জামােত শরীক হেত িনেদরশ িদেনেিন। নবী সা�া�াহ আলাইিহ 

ওনাসা�াম এর মৃতুয়র পর সাহাবােন েকরাম কখেনাই এই সু�ত 

তয়াগ কেরনিন। এ েেেকই ঈেদর নামােযর গর� ও ফিযলেতর 

িবষনিট অনুমান করা যান। তািাড়া এেত আ�াহ তা‘আলার �িত 

শকিরনা জাপন করা হন, আ�াহর িবিধ-িবধানেক �কাশ ও স�ান 

করা হন এবং কলয়াণ কােজ মুসিলমেদর সি�িলত অংশ�হণ 

অনুি�ত হন।  

 ঈতদর ে্স্া  িফরতের  িয়সফ 

ঈেদর জামাত ও খুৎবা পােঠর অনয়তম িহকমত হে�, েকােনা 

সে�লন েযন আ�াহর �রণ এবং �ীেনর িবিধ-িবধােনর গর� 

�কাশ বয়তীত অনুি�ত না হন। পাশাপািশ এর মাধয়েম শরীনেতর 



 

12 

মূল উেউশয়সমূেহর একিট উেউশয় সািধত হন, আর তা হে� 

�েতয়ক জািতর �েনাজন একিট মহড়া, যােত তারা তােদর 

েশৗযরবীেযরর �দশরনী ও সংখয়ার আিধকয় েদখােব। এ কারেণই 

মু�াহাব হে�, আবাল-বৃস-বিণতা, পুরষ-মিহলা একাযবাসী েমেন ও 

ঋতু�াবওনালী মিহলা িনিবরেশেষ সকেলই ঈদগােহ গমন করেব, 

যাওনা ও আসার পে িভ� করেব; যােত কের উভন পেের েলােকরা 

মুসিলমেদর কমতা েদখেত পান। 

 ঈতদর ে্স্তার  িব্ে 

ঈেদর নামায আদান করা �েতয়েকর উপর ওনািজব। এটাই হানাফী 

মাযহােবর �তঃিসস মত। ইমাম শােফ‘ঈ এর �কাশয় মতও তাই, 

তািাড়া এিট ইমাম আহমদ রহ এর একিট বণরনা। অনুুপভােব 

মােলকী মাযহােবর ইবেন হাবীেবর �কাশয় মতও তাই। ইবেন 

তাইিমনা, ইবন বায এবং ইবন উসাইিমন রহ. এিটেকই পিআ 

কেরেিন। 

 আদ্তমর দম্�  

১। দম্ত�র সচূে্ 

সূযর যখন আনুমািনক এক বশরা পিরমাণ উপের উেঠ যান তখন 

(অেরাৎ �ান সূেযরাদেনর পেনর িমিনট পর) েেেক ঈেদর নামােযর 
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ওনা� শর হেন যান। হানাফী, মােলকী ও হা�লী মতাবল�ী 

অিধকাংশ ফিকেহর এটাই অিভমত। আর এিট শােফ‘ঈ মাযহােবর 

একিট িদক, যা ইমাম বাগভী পিআ কেরেিন।  

২। দম্ত�র সস্ � 

পি�ম িদেক সূযর েহলার সােে সােে ঈেদর নামােযর ওনা� েশষ 

হেন যান। এ বয়াপাের হানাফী, মােলকী, শােফ‘ঈ ও হা�লী মাযহাব 

চতুথন একমত।  

 ঈদু  িফতরর ে্স্া  িুতে আদ্ম 

হানাফী, মােলকী, শােফ‘ঈ ও হা�লী চার মাযহােবর ঐকমেতয় ঈদুল 

িফতেরর নামায িবলে� আদান করা মু�াহাব। ইবন কুদামা এ 

বয়াপাের ইজমা‘ বণরনা কেরেিন।  

 আদ্তমর �্ে 

১- ঈতদর স্ু্ফ স্তঠ আদ্ম য়র্ 

ম�া মুকাররমা বয়তীত অনয় সকল �ােন �শ� ও উ ু� �াযের 

ঈেদর জামাত কােনম করা সু�ত। এটাই হানাফী, মােলকী ও হা�লী 

মতাবল�ী অিধকাংশ ফিকেহর অিভমত। এিট শােফ‘ঈ মাযহােবর 
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একিট িদক, ইবনুল মুনিযর, ইবন হাযম ও শাওকানী তা পিআ 

কেরেিন।   

২- সস জতদ ি্র্তস (স�্ শরবি) ঈতদর ে্স্া আদ্ম 

উ�ম হে�, ম�ান মসিজেদ হারােম ঈেদর জামাত কােনম করা। 

আর এিটই মােলকী, শােফ‘ঈ ও হা�লী মাযহােবর অিধকাংশ 

ফিকেহর মত। আর এিটই িিল এক িবরাট েগা�ী সালােফ 

সােলহীেনর কাজ।  

 ঈতদর ে্স্তা আা্ে ুয়্সফ 

ঈেদর নামােযর জনয় েকান আযান বা ইকামত শরীনত �দ� নন। 

ইবেন রশদ, ইবেন কুদামা ও ইরাকী রহ. এ বয়াপাের ইজমা‘ বণরনা 

কেরেিন। 

 ঈতদর ে্স্তার আতগ  তর েিু ে্স্া 

ঈেদর নামােযর পূেবর বা পের েকান নফল বা সু�ত নামায েনই। 

ইবেন কুদামা ও ইমাম নববী রহ. এ িবষেন ইজমা‘ নকল কেরেিন। 

 ঈদ াখে জুস্ি্তর িম 



 

15 

ঈেদর িদনিট যিদ শুবার হন, তেব েয বয়ি� ঈেদর নামায পড়ল, 

তার জনয় অনুমিত আেি জুমান উপি�ত না হেন যুহর আদান কের 

েননা। িক� ইমােমর জনয় েস অনুমিত েনই। তেব যিদ জুমা 

আদােনর জনয় েকান মুসি� খঁুেজ না পান, তেব ইমাম যুহর আদান 

করেত পারেব। এটা হা�লী মাযহােবর মত এবং একগ� সালােফ 

সােলহীেনর অিভমত। ইবেন তাইিমনা, ইবনুল কািনয়ম, ইবন বায ও 

ইবন উসাইিমন রহ.েদর অিভমতও তাই। আর ফেতানা িবষনক 

�ানী কিমিটও এ ফেতানা িদেনেিন। ইমাম শাওকানীও এ মত 

িদেনেিন তেব িতিন জুমা েেেক িাড় পাওনার িবষেন ইমাম ও 

অনয়ানয়েদর মেধয় পােরকয় কেরন িন।  

 ঈতদর ে্স্তার  েমস 

১। র্য়্তফর  রস্ে 

সবরস�িতুেম ঈেদর নামায দুই রাকাত। ইবেন কুদামা, ইমাম 

নববী ও মাওনারদী রহ. এ বয়াপাের ইজমা‘ বণরনা কেরেিন। 

২। ঈতদর ে্স্তার ফ্য়িবরসসূি 

 অ ফ র� ফ্য়িবতরর  িব্ে 
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ঈেদর নামােয অিতির� তাকবীর বলা সু�ত। এটাই মােলকী, 

শােফ‘ঈ ও হা�লী মাযহােবর অিধকাংশ ফিকেহর মত।  

 ফ্য়িবতরর সংখয্  

সু�ত হে� তাকবীের তাহরীমার পরপরই অিতির� িন তাকবীর 

বলা এবং ি�তীন রাকােত উঠার সমন তাকবীেরর পরপরই আরও 

পাঁচ তাকবীর বলা। এটা মােলকী ও হা�লী মাযহােবর আমল। 

ইবেন তাইিমনা, ইবনুল কািনয়ম, ইবন বায, ইবন উসাইিমন রহ. ও 

ফেতান িবষনক �ানী কিমিট এিটেকই �হণ কেরেিন। 

 অ ফ র� ফ্য়িবতরর সসম ি্ফ  ঠ্তে্ 

অিতির� তাকবীেরর সমন হাত উঠােনা সু�ত। হানাফী, শােফ‘ঈ ও 

হা�লী মাযহােবর অিধকাংশ ফিকহ এ মত েপাষণ কেরন। আর এিট 

েকােনা েকােনা সালেফ সােলহীেনরও মত। 

 অ ফ র� ফ্য়িবতরর  ূতির  তে্বেব  দ্ম্ (ছ্ে্)  ্ঠ 

সু�ত িননম হল, অিতির� তাকবীরসমূেহর পূেবর উে�াধনী েদানা 

(িানা) পাঠ কের েননা এবং অিতির� তাকবীর বলার পর 

তা‘আওউয (আউযু িব�ািহ িমনাশ শাই�ািনর রাজীম) পেড় সূরা 
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ফােতহা শর করা। এিটই হানাফী, শােফ‘ঈ ও হা�লী মাযহােবর 

অিধকাংশ আেলেমর মতামত। 

  তফযয় দু ফ্য়িবতরর স্তা া্ িুতি 

১ম মত: সু�ত হল আ�াহর িযিকর করা। েযমনিট ইমাম শােফ‘ঈ 

এবং আহমদ রহ. এর মত। ইবনুল মুনিযর এবং ইবেন তাইিমনা 

রহ. এিটেক পিআ কেরেিন। 

২ন মত: এেকে� িনিদরথ েকােনা েদানা বিণরত েনই; বরং নামাযী 

বয়ি� তাকবীরসমূহ অিবরাম বেল যােব। এটাই হানাফী ও 

মােলকীেদর মাযহাব। ইমাম নববী রহ. এেকে� অিধকাংশ 

আেলেমর �াধানয় বণরনা কেরেিন। ইবেন হাযম, সান‘আনী এবং 

ইবন উসাইিমন এিটেকই �হণ কেরেিন। 

৩। ঈতদর ে্স্তা  �র্ফ  সংগ 

ঈতদর স্ু্তফ �তজ্তর  �র্ফ  ড়্:   

ঈেদর সালােত ইমাম �েজাের ে�রাত পড়েব। ইবেন কুদামা এবং 

ইমাম নববী রহ. এেকে� ইজমা‘ বণরনা কেরেিন। 

ঈতদর ে্স্তা সূর্ ি্তফি্র  র  া সয়ু সূর্  ড়্ স�ুফ: 
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সু�ত হল, �েম ও ি�তীন রাকােত যোুেম সূরা আ‘লা এবং সূরা 

গািশনা অেবা সূরা �াফ এবং সূরা �ামার পাঠ করা। 

৪। ঈতদর ে্স্া �্া্ আদ্ম 

যিদ কােরা ঈেদর নামায িুেট যান, তেব িকভােব েস এর �াযা 

আদান করেব, এ বয়াপাের দু’িট মত রেনেি:  

১ম মত: ঈেদর নামােযর েকান �াযা েনই। এটাই হানাফী মাযহােবর 

মত। ইবেন তাইিমনা ও ইবেন উসাইিমন রহ. এটােকই �হণ 

কেরেিন। 

২ন মত: হবহ দুই রাকাত উে�িখত তাকবীরসমূহ সহ �াযা করেব। 

এিট মােলকী, শােফ‘ঈ ও হা�লী মাযহােবর মত।  

 ঈতদর জ্স্তফ স্সিয়ূ িয �র ে্স্তার  িব্ে 

যিদ েকােনা মুস�ী িবলে� এেস অিতির� তাকবীরসমূহ হাতিাড়া 

কের শধু রাকােত শরীক হন, তেব িুেট যাওনা ঐ তাকবীরসমূেহর 

কাযা করেব না। এটাই শােফ‘ঈ এবং হা�লীেদর মাযহাব। ইবন বায 

এবং ইবন উসাইিমন রহ. এ মত পিআ কেরেিন। 
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তৃতীন অধয়ান 

ঈেদর খুৎবা 
 খুৎি্র  িব্ে 

হানাফী, মােলকী, শােফ‘ঈ ও হা�লী চার মাযহােবর ঐকমেতয় ঈেদর 

নামােযর পর খুৎবা পাঠ করা সু�ত।  

 খুৎি্র জেয  ে দরর সসম 

সকল মাযহােবর ঐকমেতয় উভন ঈেদ খুৎবা পােঠর িনিদরথ সমন 

হে� নামােযর পরবতরী সমন। ইবেন কুদামা ও ইবেন জুযাই এ 

বয়াপাের ইজমা‘ বণরনা কেরেিন।  

 খুৎি্র  েমস 

১। খুৎি্র সংখয্ 

ঈেদর খুতবা দু’িট। এেত হানাফী, মােলকী, শােফ‘ঈ ও হা�লী চার 

মাযহােবর ঐকমতয় রেনি। ইবেন হাযম রহ. এ বয়াপাের ইজমা‘ 

বণরনা কেরেিন। 

২। খুৎি্ম ফ্য়িবর  উ্রে 
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খুৎবা িক তাকবীর িদেন শর করেব? নািক আ�াহর �শংসা িদেন?? 

১ম মত: মু�াহাব হল তাকবীর িদেন খুৎবার সূচনা করা। আর এেত 

হানাফী, মােলকী, শােফ‘ঈ ও হা�লী চার মাযহােবর ঐকমতয় রেনেি। 

২ন মত: আ�াহর �শংসা িদেন শর করা। ইবেন তাইিমনা, ইবনুল 

কািনয়ম, ইবন বায রহ. এটােকই �হণ কেরেিন; আর ইমাম 

শাওকানী এ মেতর িদেক ঝঁুেকেিন।  

 ঈতদর খুৎি্র  িষমি� 

হানাফী, মােলকী, শােফ‘ঈ ও হা�লী চার মাযহােবর ঐকমতয় েপাষণ 

কের বেলেিন েয, ঈদুল িফতেরর খুৎবান আেলাচয় িবষন হেব 

"যাকােতর িফতেরর িবিধ-িবধান"।  

আর ইমাম শােফ‘ঈ রহ. এক বণরনান "িযিকেরর তাৎপযর", 

"তাকওনার অিসনত", "সৎকমর স�াদেন �িতেযািগতা" েযমন 

কুরআন েতলাওনাত ইতয়ািদ িবষন সংিিথতা োকার কো উে�খ 

কেরেিন। ইবন বায রহ. এর মতও তাই। 
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চতুের অধয়ান 

ঈদুল িফতেরর সু�তসমুহ 
 ঈদগ্তির  ত�তশয  ির িদম্র  ূতির  য়ছু খ্দম্ এিং 
 সট্  িতজ্ড় সংখযয়  খজুর িদম্।  

সকল মাযহােবর ঐকমেতয় ঈদুল িফতেরর িদন নামােযর উেউেশয় 

ঘর তয়াগ করার পূেবর িকিু েখেন েনওনা, েবেজাড় সংখয়া পিরমাণ 

েখজুর বকন করা মু�াহাব। এ বয়াপাের হানাফী, মােলকী, শােফ‘ঈ ও 

হা�লী চার মাযহােবর ঐকমতয় রেনেি।  

  ফুযতষ গসে য়র্ 

মু�াদীগেণর জনয় সু�াত হে�, ফজেরর পরপরই (িবল� না কের) 

ঈদগােহর উেউেশয় েবর হওনা যাওনা। েযমনিট শােফ‘ঈ ও 

হা�লীগণ সু�থভােব বয়� কেরেিন। 

 দম্� ে্ িদম্  ার্  ুস্স  িুে য়রতিে 

ইমােমর জনয় মু�াহাব তো উ�ম হে�, ঈেদর নামােযর ওনা� 

হওনা পযরয েদরী কের গমন করা, যােত িতিন িগেনই েলাকেদর 

িনেন ঈেদর সালাত আদান করেত পােরন। শােফ‘ঈ, হা�লীগণ এটা 
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�থ বেলেিন। আর ইমাম মােলক রহ.ও এ মতিট সু�থভােব 

বয়� কেরেিন।  

 ঈদগ্তি  দ�তজ গসে য়র্ 

হানাফী, মােলকী, শােফ‘ঈ ও হা�লী চার মাযহােবর ঐকমেতয় পােন 

েহেট ঈদগােহ গমন করা মু�াহাব। আর এিট এক িবরাট েগা�ী 

সালােফ সােলহীেনর মত।  

 এয়  তথ গসে, অেয  তথ  �্ে 

হানাফী, মােলকী, শােফ‘ঈ ও হা�লী চার মাযহােবর ঐকমেতয় 

ঈদগােহ যাওনার সমন এক পেে গমন করা এবং িভ� পেে 

�তয়াবতরন করা সু�ত।  

 ঈতদর  দে  গ্সু য়র্ 

ঈেদর িদন েগাসল করা সু�ত। ইবেন আি�ল বার, ইবেন রশদ ও 

ইমাম নববী রহ. এ বয়াপাের ইজমা‘ বণরনা কেরেিন। 

 সুঅিমি দ  ৎস   ্শ্তয়  ির িদম্ 
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হানাফী, মােলকী, শােফ‘ঈ ও হা�লী চার মাযহােবর ঐকমেতয় 

ঈদগােহর উেউেশয় পিব�, পির�� ও সুআর েপাশােক েবর হওনা 

মু�াহাব। 

 সুগ � িযিি্র য়র্ 

হানাফী, মােলকী, শােফ‘ঈ ও হা�লী চার মাযহােবর ঐকমেতয় 

পুরষেদর জনয় ঈদগােহ েবর হওনার পূেবর সুগি� বয়বহার করা 

সু�ত। 

 ঈতদর  দে  র�র ‘ফ্য়্�্ু্�্হ  স�্ দম্ সেয়ুস’ 
িতু য়ুশু  ি েসম: 

ঈেদর িদন পার�িরক ‘তাকা�ালা�াহ িম�া ওনািমনকুম’ বেল 

কুশল িবিনমন করােত েকােনা সমসয়া েনই। এিট হানাফী, মােলকী, 

হা�লী মাযহাব এবং েকােনা েকােনা শােফ‘ঈ এর মত।  

 য়ির  াম্রফ 

কবর িযনারতেক শধু ঈদ িদবেসর সােে িনিদরথ করা নতুন আিবুৃত 

িবদআত। ইবেন তাইিমনা, ইবন বায, আলবানী ও ইবন উসাইিমন 

রহ. এমত �দান কেরেিন। আর ফেতানা িবষনক �ানী কিমিটও তা 

অনুসাের ফেতানা িদেনেিন। 
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যাকাতুল িফতর  

 

�ােিমক কো 

 
 "া্য়্ফুু  িফর" এর সংজ্ 

যাকােতর আিভধািনক অের, বৃিস ও সংেশাধন।  

িফতর এর আিভধািনক অের, সাওম বা িবরত োকার িবপরীত। 

েযমন বলা হন, ‘েরাযাদার িফতর কেরেি’ অেরাৎ েরাযা েভেেেি।   

পািরভািষক অেের যাকাতুর িফতর: একমা� আ�াহর স�িথর 

উেউেশয় ঈেদর নামােযর পূেবর েদেশর মানুেষর সাধারণ খােদয়র এক 

সা‘ পিরমাণ অসহান, দির� ও িমসিকনেদরেক দান করা। 

 া্য়্ফুু  িফর  িফরতের  িয়সফ 
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স�াবয় অযো ও অনয়ান-আচরণ েেেক েরাযাদারেক পিব� করেত 

এবং অসহান দির�েদর জনয় খাবােরর বয়ব�া করেতই যাকাতুল 

িফতেরর িবধান �িণত হেনেি। 
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�েম অধয়ান 

যাকাতুল িফতর এর িবধান এবং 

যােদর উপর �েযাজয় 
 া্য়্ফুু  িফর এর  িব্ে 

হানাফী, মােলকী, শােফ‘ঈ ও হা�লী চার মাযহােবর ঐকমেতয় 

যাকাতুল িফতর আদান করা ওনািজব। আর সালােফ সােলহীেনর 

এক বৃহৎ অংেশর মতও তাই। ইবন হাযমও তাই বেলেিন। ইবন 

কুদামা এ বয়াপাের ইজমা‘ বণরনা কেরেিন।   

 া্তদর   র া্য়্ফুু  িফর  তা্জয িতি 

েিাট বড়, পুরষ মিহলা, দাস �াধীন সকল মুসিলেমর উপর যাকাতুল 

িফতর করা ওনািজব। ইবেন রশদ এবং ইবেন কুদামা রহ. এ 

বয়াপাের ইজমা‘ উে�খ কেরেিন। 

 অতেযর  প  থতয় া্য়্ফুু  িফর আদ্ম 
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একজন মুসিলেমর জনয় অেনয়র পক েেেক যাকাতুল িফতর আদান 

করা ওনািজব হেব নািক �েতয়ক মুসিলেমর িনেজর জনয় যাকাতুল 

িফতর আদান করা ওনািজব— এ বয়াপাের আেলমেদর িবিভ� 

মতামত রেনেি। কেনকিট মত হেলা: 

১ম মত: �িতিট মুসিলেমর উপর তার িনেজর পক েেেক এবং 

পিরবার-পিরজন, �ী, সযান-সযিত, দাসদাসীসহ যােদর 

ভরণেপাষেনর দান তার উপর নয়� রেনেি সকেলর পক েেেক 

যাকাতুল িফতর আদান করা ওনািজব (যিদ তার এবং তােদর 

একিদন-একরাি�র েখারােকর েচেন অিতির� যাকাতুল িফতেরর 

পিরমাণ স�দ োেক)। শােফ‘ঈ, মােলকী, হা�লী মাযহাবসহ 

অিধকাংশ ফিকেহর মতামত তাই। 

২ন মত: শধু িনেজর পক েেেক আদান করা ওনািজব। ইবেন হাযম 

এবং ইবেন উসাইিমন রহ. এই মতিটেকই �ধানয় িদেনেিন। 

 �ে  শশর  প  থতয় া্য়্ফুু  িফর আদ্ম 

গভরি�ত  ণ িশশর পক েেেক যাকাতুল িফতর আদান করা 

ওনািজব নন। ইবনুল মুনিযর রহ. এ বয়াপাের ইজমা‘ বণরনা 

কেরেিন। 
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ি�তীন অধয়ান 

যাকাতুল িফতর এর ব� ও তার 

পিরমাণ এবং এর হকদার 

 া্য়্ফুু  িফর এর  েয 

�ানীন খাদয়�েবয়র িহসােব এক সা‘ পিরমাণ খাদয়। শােফ‘ঈ 

মাযহােবর িবশস মত তা-ই। ইবেন তাইিমনা, ইবনুল কাইিনয়ম, ইবন 

বায এবং ইবন উসাইিমন রহ. এটােকই �হণ কেরেিন। 

 া্য়্ফুু  িফর এর সূুয  দ্ে 

যাকাতুল িফতেরর জনয় খাদয়�েবয়র পিরবেতর সমপিরমাণ মূলয় �দান 

করা জােনয েনই। মােলকী, শােফ‘ঈ এবং হা�লী মাযহাবসহ 

অিধকাংশ ফিকেহর এটাই মত। ইবন মুনিযর, ইবন হাযম, ইবন 

বায ও ইবন উসাইিমন এটােকই �াধানয় িদেনেিন। 

 া্য়্ফুু  িফর এর িয়দ্র 

শধু অসহান, দির� মুসিলমেদরেক যাকাতুল িফতর �দান করেত 

হেব। যাকােতর আটিট খােতর বািক হকদারেদর েকউই যাকাতুল 
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িফতেরর হকদার িহেসেব িবেবিচত হেব না। এিটই মােলকীেদর 

মত। ইবন তাইিমনা, ইবনুল কািনয়ম, ইবন বায ও ইবন উসাইমীন 

এ মতিটই পিআ কেরেিন। 
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তৃতীন অধয়ান 

যাকাতুল িফতর কখন ওনািজব হেব 
 া্য়্ফুু  িফর দম্ জি িদম্র সসম 

রমযান মােসর েশষ িদেনর সূযরা� অেরা ৎ শাওনাল মােসর চাঁদ 

েদখার সােে সােে সাদাকাতুল িফতর ওনািজব হেব। এটাই হা�লী, 

শােফ‘ঈ মাযহাব এবং মােলক রহ. েেেক বিণরত একিট মত। ইবেন 

হাজার ও ইবেন উসাইিমন রহ. এর মতও অনুুপ। 

 া্য়্ফুু  িফর অ �স আদ্ম 

ঈেদর একিদন বা দুইিদন পূেবর যাকাতুল িফতর আদান করা যােব। 

ইবেন কুদামা রহ. এ বয়াপাের ইজমা‘ বণরনা কেরেিন। 

 

সমা্ 
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 সূচী.... 

ভূিমকা 

ঈদুল িফতেরর িবিধ িবধান 

১। "ঈদ" এর সংজা 

২। ঈদুল িফতেরর সমনকাল  

৩। দুই ঈেদ সাওম পালেনর িবধান 

৪। ঈদুল িফতর এর িহকমত  

 

�েম অধয়ান:  ঈদুল িফতের তাকবীর উ�ারণ 

ঈদুল িফতেরর তাকবীর (আ�াহ আকবার) উ�ারেণর িবধান 

ঈদুল িফতের তাকবীর উ�ারেণর ওনা� 

১। "তাকবীর"এর সূচনা 

২। "তাকবীর"এর সমাি্ 
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ঈদুল িফতেরর তাকবীরেক সুিনিদরথ সমেন িনধরািরত করার িবধান 

তাকবীের যা বলেব 

তাকবীেরর িননমাবলী 

 

ি�তীন অধয়ান: দুই ঈেদর নামায 

ঈেদর নামােযর ফিযলত 

ঈেদর নামায �বতরেন িহকমত 

ঈেদর নামােযর িবধান 

আদােনর ওনা�  

১। ওনাে�র সূচনা 

২। ওনাে�র সমাি্ 

ঈদুল িফতেরর নামায িবলে� আদান 

আদােনর �ান 

মসিজেদ হারােম (ম�া শরীফ) ঈেদর নামায আদান 



 

33 

ঈেদর নামােয আযান ইকামত 

ঈেদর নামােযর আেগ পের নফল নামায 

ঈদ যখন জুমাবার হন 

ঈেদর নামােযর িননম 

১। রাকােতর পরমাণ 

২। ঈেদর নামােযর তাকবীরসমূহ 

অিতির� তাকবীেরর িবধান 

তাকবীেরর সংখয়া  

অিতির� তাকবীেরর সমন হাত উঠােনা 

অিতির� তাকবীেরর পূেবর উে�াধনী েদানা (িানা) পাঠ 

�েতয়ক দুই তাকবীেরর মােঝ যা বলেব 

৩। ঈেদর নামােয ে�রাত �সংগ 

৪। ঈেদর নামায �াযা আদান 
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ঈেদর জামােত মাসবূক বয়ি�র নামােযর িবধান 

 

তৃতীন অধয়ান: ঈেদর খুৎবা 

খুৎবার িবধান 

খুৎবার িনিদরথ সমন 

খুৎবার িননম 

১। খুৎবার সংখয়া 

২। খুৎবান তাকবীর উ�ারণ 

ঈেদর খুৎবার িবষনব� 

 

চতুের অধয়ান: ঈদুল িফতেরর সু�তসমুহ 

ঈদগােহর উেউেশয় েবর হওনার পূেবর েখজুর (িমিথ জাতীন িকিু) 

েখেন েনওনা 

�তুয়েষ গমন করা 
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ওনা� না হওনা পযরয ইমাম ঈদগােহ গমেন িবল� করেবন 

ঈদগােহ পদ�েজ গমন করা 

এক পেে গমন, অনয় পেে ��ান 

ঈেদর িদন েগাসল করা 

পিরপািট ও উ�ম েপাশােক েবর হওনা 

সুগি� বয়বহার করা 

ঈেদর িদন পর�র কুশল িবিনমন 

কবর িযনারত 

যাকাতুল িফতর 

"যাকাতুল িফতর" এর সংজা 

যাকাতুল িফতর �বতরেনর িহকমত 

 

�েম অধয়ান: যাকাতুল িফতর এর িবধান এবং যােদর উপর 

�েযাজয় 
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যাকাতুল িফতর এর িবধান 

যােদর উপর যাকাতুল িফতর �েযাজয় হেব 

অেনয়র হেন যাকাতুল িফতর আদান 

গভরি�ত িশশর পক েেেক যাকাতুল িফতর আদান 

 

ি�তীন অধয়ান: যাকাতুল িফতর এর ব� ও তার পিরমাণ এবং 

যাকাতুল িফতর এর হকদার 

যাকাতুল িফতর এর পণয় 

যাকাতুল িফতর এর মূলয় �দান 

যাকাতুল িফতর এর হকদার 

 

তৃতীন অধয়ান: যাকাতুল িফতর কখন ওনািজব হেব 

যাকাতুল িফতর কখন ওনািজব হেব 

যাকাতুল িফতর অি�ম আদান 


