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েইু ঈজের নামাে18
মসুলমানতদর ঈদ দটুি: একটি হতলা রমজাতনর পর 

ঈদলু জিের । অপরটি হতলা আরািা জদবতসর 
পর ঈদলু আযহা। জাজহললীযুত�র উৎসব-পাব্তন 
ও নব আজবষৃ্কে উৎসব-পাব্ততনর জায়�ায় 
আল্াহ োআলা এ দইু ঈদ জবজধবদ্ধ কতর 
জদতয়তেন। আনাস ইবতন মাজলক রাজয. বতলন, 
জাজহললীযুত� বেতর দটুি জদবস জেল শযখাতন 
োরা শখল-োমাশা করে। নবলী সাল্াল্াহু 
আলাইজহ ওয়া সাল্াম যখন মদলীনায় এতলন, 
জেজন বলতলন, «শোমাতদর দটুি জদবস জেল, 
যাতে শোমরা শখলতে। আল্াহ োআলা ওই দটুি 
পজরবে্ত ন কতর  শোমাতদর জন্য উত্তম জদবস 
জদতয়তেন: ঈদলু জিের জদবস ও ঈদলু আযহা 
জদবস।»(বর্তনায় নাসায়লী) অেএব কাজিরতদর ঈতদ 
অংশ শনয়া ববধ নয়; শকননা ো শকাতনা ধম্ত, 
জবধান বা জলীবন পদ্ধজের স্পষ্টেম আলামে। 
আল্াহ োআলা বতলন:

ٖ َجَعۡلَنا ِمنُكۡم ِشَۡعٗة 
ۚ لُِكّ ا َجآَءَك ِمَن ٱۡلَّقِ ۡهَوآَءُهۡم َعمَّ

َ
)َوَل تَتَّبِۡع أ

َوِمۡنَهاٗجاۚ (  
ঈতদর জকেু বাহ্যদশৃ্য
ঈদ, ইবাদে ও খুজশ-আনন্ প্কাশ এবং ববধ 

খাদ্য গ্রহতরর মাতে সমবিয় �টিতয়তে। এ 
কারতরই ঈদ খুজশ-আনন্ ও খাওয়া দাওয়ার 
পব্ত। েতব ঈতদর জদন এমন শকাতনা �জহ্ত ে 
কাজ করা যাতব না, যা ইসলাতমর জশক্া ও 
আদতশ্তর সাতর জমতল না। শযমন নারলী-পুরুতষর 
সংজমশ্রর। নামাজ শরতক �াতিল হওয়া। হারাম 
পানলীয় গ্রহর করা। হারাম শখলায় শমতে উো 
এবং এ জােলীয় অন্যান্য কাজ যা হারাতমর 
আওোভুতি। 

আল্াহ োআলা ঈতদর জদন একটি নামাজ জবজধবদ্ধ 
কতরতেন, যার নাম ঈতদর নামাজ। এ নামাজটি 
হতলা ঈতদর প্ধান বাহ্যদশৃ্য।

দইু ঈতদর নামাতজর হুকুম
ঈতদর নামাজ ওয়াজজব। নবলী সাল্াল্াহু আলাইজহ 

ওয়া সাল্াম এ নামাজ পোর জনতদ্তশ জদতয়তেন। 
বরং জেজন নারলী, জশশু ও বদৃ্ধতদরতকও ঈতদর 
নামাতজ জনতয় শযতে জনতদ্তশ জদতয়তেন। এমনজক 
হাতয়যগ্রস্ত নারলীতদরতকও ঈতদর মাতে জনতয় শযতে 
বতলতেন, যজদও োরা নামাজ পেতব না। 

ঈতদর নামাজ ওয়াজজব হওয়ার দজলল: 
আল্াহ োআলার বারলী:

  )فََصّلِ لَِرّبَِك َوٱۡنَۡر ٢(
  {অেএব শোমার রতবর উতদেতশ্যই নামাজ পে 

এবং নহর কর} [সূরা আল কাউোর:২]
1. রাসূললু্াহ সাল্াল্াহু আলাইজহ ওয়া সাল্াতমর 

জনতদ্তশ, যা উতম্ম আজেয়া  রাজয. কেৃ্ত ক 
বজর্তে হাদলীতস পাই। উতম্ম আজেয়া রাজয. 
বতলন,«রাসূললু্াহ সাল্াল্াহু আলাইজহ ওয়া 
সাল্াম ঈদলু জিের ও ঈদলু আযহায় 
নারলীতদরতক শবর কতর জনতয় শযতে আমাতদর 
জনতদ্তশ জদতয়তেন: অর্তাৎ যুবেলী, হাতয়যগ্রস্ত 
ও জকতশারলীতদরতক। েতব হাতয়যগ্রস্তরা নামাজ 
শরতক জবজেন্ন রাকতব। োরা এ ভাতলা কম্ত ও 
মসুলমানতদর দআুয় হাজজর হতব।     

ঈতদর নামাজ আদায় পদ্ধজে
১. ঈতদর নামাজ দ ু রাকাে, যাতে আযান 

ইকামে শনই। ঈতদর নামাতজর জকরাে প্কাতশ্য 
পেতে হয়। ঈতদর নামাজ আদায় পদ্ধজে হতলা 
জনম্নরূপ:

২. প্রম রাকাতে োকবলীতর োহজরমা, োনা পাে, 
আউযুজবল্াহ পাে ও জকরাে পোর পর জেন 
োকবলীর শদতব।  

৩. আউযুজবল্াহ ও জবসজমল্াহ পোর পর সূরা 
িাজেহা পতে এর সাতর অন্য একটি সূরা 
জমলাতব। সুন্নে হতলা সূরা িাজেহার পর সূরা 
আল আ»লা পো। আর জবিেলীয় রাকাতে সূরা 
আল �াজশয়া পো। অরবা প্রম রাকাতে 
সূরা ক্াি পো ও জবিেলীয় রাকাতে সূরা আল 
কামার পো।  

৪. জবিেলীয় রাকাতে জকরাে পো শশতষ রুকুতে 
যাওয়ার পূতব্ত অজেজরতি জেন োকবলীর শদতব। 
প্জে োকবলীতরর সাতর হাে উোতব।

৫. োকবলীরগুতলার মাতে আল্াহ োআলার প্শংসা 
করতব। রাসূললু্াহ সাল্াল্াহু আলাইজহ ওয়া 
সাল্াতমর প্জে দরুদ পেতব।

৬. সালাম জিজরতয় নামাজ শশষ করার পর ইমাম 
জমম্াতর উেতব। দটুি খুেবা শদতব। এ দটুির 
মাতে সামান্য সমতয়র জন্য বসতব। প্রম 
খুেবা নয় োকবলীতরর সাতর শুরু করতব। 
আর জবিেলীয় খুেবা সাে োকবলীতরর সাতর 
শুরু করতব। 

সূ চ ী প ত্র
ঈতদর জকেু বাহ্যদশৃ্য

দইু ঈতদর নামাতজর হুকুম

দইু ঈতদর নামাজ আদায় পদ্ধজে

দইু ঈতদর নামাজ আদাতয়র স্ান

দইু ঈতদর মসু্তাহাবসমহূ

জকেু জদকজনতদ্তশনা

৭. ঈদলু জিেতর মসু্তাহাব হতলা মানষুতদরতক 
সদকাতয় জিের সম্পতক্ত  স্মরর কজরতয় শদয়া। 
আর ঈদলু আযহায় কুরবানলীর হুকুম আহকাম 
জবষতয় স্মরর কজরতয় শদয়া।  

ঈতদর নামাজ আদাতয়র জায়�া 
ঈতদর নামাজ মসজজতদ নয় বরং মাতে পো 

সুন্নে। প্তয়াজতন যজদ মসজজতদ পো হয় েতব 
শকাতনা সমস্যা হতব না।

ঈতদর নামাতজর মসু্তাহাবসমহূ
১. ইমাম ব্যেলীে অন্যান্য মসুুল্লীরা সকাল সকাল 

ঈদ�াতহ আসতব এবং প্রম কাোতরর জদতক 
আ�াতব। 

২. যজদ সম্ভব হয় োহতল পাতয় শহঁত� এক পতর 
যাতব এবং অন্য পতর জিতর আসতব। জাজবর 
রাজয. বর্তনা কতর বতলন, «ঈতদর জদন নবলী 
সাল্াল্াহু আলাইজহ ওয়া সাল্াম যাওয়া-আসার 
রাস্তায় পার্তক্য করতেন।» [বর্তনায় বখুারলী]

৩. ঈদলু জিেতরর নামাতজর উতদেতশ শবর হওয়ার 
পূতব্ত শবতজাে সংখ্যায় শখজরু খাওয়া (জেনটি 
অরবা পাঁিটি)। আর ঈদলু আযহায় নামাজ 
শরতক জিতর আসার পূতব্ত জকেু না খাওয়া| 

ঈদলু জিেতরর নামাজ শদজরতে আদায় করা 
মসু্তাহাব; যাতে মানষু সদকাতয় জিের আদায় 
করতে ও হকদারতদর কাতে ো শপৌঁতে জদতে 
সক্ম হয়। পক্াতেতর ঈদলু আযহার নামাজ 
সকাল-সকাল আদায় করা মসু্তাহাব|
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নামায

কাজফরজের ঈে-পজব্ত 
শুজভচ্া োনাজনা
কাজিরতদর ঈদ-পতব্ত শুতভচ্া জানাতনা 

মসুলমানতদর জন্য জাতয়য নয়; শকননা 
এর বিারা কুিতরর জনদশ্তনতক শমতন 
শনয়া হয়। কাজিরতদর ঈদ-পাব্ততনর 
স্ানসমতূহ �মন এবং োতদর আনতন্ 
অংশ শনয়া  ববধ নয়। 

হতয় শ�ল অরবা ঈতদর িাঁদ উোর ব্যাপাতর 
জনজশ্চে হওয়া শ�ল।

জকেু জদকজনতদ্তশনা
১. ঈতদর সময় মসুলমানতদর মাতে পরস্পর 

শুতভচ্া জবজনময় মসু্তাহাব।
২. ঈতদ আনজন্ে হওয়া এবং আনন্ প্কাশ 

করা মসু্তাহাব। আত্লীয়-স্বজন, বনু্ধবান্ধব ও 
মসুজলম ভাই শবরাদরতক শুতভচ্া জবজনময়ও 
মসু্তাহাব। 

৩. ঈদ একটি সুতযা�, যা আত্লীয়ো-সম্পক্ত  
শজাো লা�াতনা এবং যাতদর মতধ্য ে�ো হতচ্ 
োতদরতক জমজলতয় শদয়ার সতব্তাত্তম সময়। 

৪. ঈতদ কবর জযয়ারে করা শরলীয়েসম্মে নয়। 
ঈতদর আনতন্র সাতর, ো বরং সাং�জষ্তক। 

ঈতদ পজরবাতরর সদস্যতদর জন্য ভাতলা খাবার ও 
কাপে শিাপে ও ববধ জবতনাদতনর ব্যবস্া 
করা জাতয়য। ঈদ হতলা খুজশ-আনতন্র 
উপলক্। আল্াহ োআলা আনন্ প্কাশতক 
জনজষদ্ধ কতরনজন। ইরশাদ হতয়তে:

ا َيَۡمُعوَن  ِ َوبِرَۡحَتِهِۦ فَبَِذٰلَِك فَۡلَيۡفرَُحواْ ُهَو َخۡيٞ ّمِمَّ ) قُۡل بَِفۡضِل ٱللَّ
) ٥٨

 {বল, «আল্াহর অনগু্রহ ও রহমতে। সুেরাং এ 
জনতয়ই শযন োরা খুজশ হয়»। এটি যা োরা 
জমা কতর ো শরতক উত্তম।} [সূরা ইউনসু:৫৮]

দইু ঈতদর আহকাম
১. ঈদ�াতহ, ঈতদর নামাতজর পূতব্ত ও পতর, নিল 

নামাজ পো মাকরুহ। জকন্তু যজদ ঈতদর 
নামাজ মসজজতদ আদায় করা হয়, োহতল 
মসজজতদ প্তবতশর সময় োজহয়ােু মসজজদ পো 
শুদ্ধ রতয়তে। 

২. শয ব্যজতির ঈতদর নামাজ পুতরা�া বা অংশে 
েুত� শ�ল োর জন্য সুন্নে হতলা ঈতদর নামাতজর 
আদায় পদ্ধজে অবলম্ন কতর ো কাযা কতর 
শনয়া। অর্তাৎ অজেজরতি োকবলীরসহ দ ুরাকাে 
ঈতদর নামাজ আদায় করা। শয অংশ েুত� 
শ�ল শস অংশও ঈতদর নামাতজর আদায় পদ্ধজে 
অনসুরর কতর আদায় কতর পূর্ত কতর শনয়া। 

৩. রমজান শশতষ আল্াহ োআলা োর বান্াতদর 
উপর োকবলীর েরা আল্াহর বেত্ব শ�াষরার 
জবধান শরতখতেন। আল কুরআতন ইরশাদ 
হতয়তে: 

َوَبّيَِنٰٖت  ّلِلنَّاِس  ُهٗدى  ٱۡلُقۡرَءاُن  فِيهِ  نزَِل 
ُ
أ ِٓي  ٱلَّ َرَمَضاَن  )َشۡهُر   

َكَن  َوَمن  فَۡلَيُصۡمُهۖ  ۡهَر  ٱلشَّ ِمنُكُم  َشِهَد  َفَمن  َوٱۡلُفۡرقَاِنۚ  ٱلُۡهَدٰى  ّمَِن 
ُ بُِكُم ٱۡلُيۡسَ َوَل  َخَرۗ يُرِيُد ٱللَّ

ُ
يَّاٍم أ

َ
ةٞ ّمِۡن أ ٰ َسَفرٖ فَعِدَّ ۡو َعَ

َ
َمرِيًضا أ

ٰ َما َهَدىُٰكۡم  َ َعَ واْ ٱللَّ ُ ةَ َوِلَُكّبِ يُرِيُد بُِكُم ٱۡلُعۡسَ َوِلُۡكِملُواْ ٱۡلعِدَّ
َولََعلَُّكۡم تَۡشُكُروَن ١٨٥ (

{আর যাতে শোমরা সংখ্যা পূরর কর এবং জেজন 
শোমাতদরতক শয জহদায়াে জদতয়তেন, োর জন্য 
আল্াহর বেত্ব শ�াষরা কর।}

 [সূরা আল বাকারা:১৮৫]

৪. উতি আয়াতে, েুকাজব্রুল্াহা» এর অর্ত 
শোমরা শযন শোমাতদর হৃদয় শরতক এবং 
জজহ্া জদতয় আল্াহর বেতত্বর শ�াষরা কতরা। 
জনম্নবজর্তে শব্দমালা বিারা ঈতদর মহূুতে্ত  আল্াহর 
বেতত্বর শ�াষরা েরা োকবলীর জদতে হয়:  

اهلل أكبر، اهلل أكبر، ال إله إال اهلل، واهلل أكبر، اهلل أكبر، وهلل الحمد
৫. পুরুষতদর জন্য উিুঁ আওয়াতজ োকবলীর শদয়া 

সুন্নে। আর নারলীরা শদতব শ�াপতন। শকননা 
নারলীতদরতক আওয়াজ জনিু রাখার জনতদ্তশ শদয়া 
হতয়তে। 

৬. োকবলীর শুরু হতব ঈতদর রাতে সূয্তাতস্তর 
পর শরতক ঈতদর নামাজ শুরু হওয়া পয্ততে। 
সূয্তাতস্তর পর শরতক োকবলীর শুরু হতব যজদ 
পরজদন ঈদ হতব বতল সূয্তাতস্তর পূতব্তই জনজশ্চে 
হওয়া যায়, শযমন রমজান মাস জত্রশ জদন পূর্ত 
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