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ভূিমকা
সকল �শংসা আ�াহর জনয , সালাত ও সালাম আ�াহর রাসূ েলর
উপর, তাঁর পিরবার-পিরজন ও সকল সাহাবীর উপর।
তারপর,
আেলমগণ সবসময় শরীয়েতর িবধানেক সহজ ও সাধারণ মানু েষর
হােতর নাগােল িনেয় আসার বয্াপাের যেথ� য�বান িছেল; যােত
তারা এর �ার উপকৃ ত হেত পাের। এর িকছু নমূ না হে�, দীঘর্
িকতাবসমূ হেক সংিক্ষ�ক, ��সমূ েহ েছাট আকাের উপ�াপন, এর
�ারা েয এ সব �� েথেক উপকৃত হওয়া সহজ হয়, পড়ার �িত
আ�হ সৃ ি� হয় এবং সাধারণ ও িবেশষ সবার মেধয্ �সার লাভ
কের।
তাই ‘মুআসসাসাতু আদ-দু রারুস সািনয়য্ ’ তােদর পদা� অনু সরণ
করেত চাইেলা , যােত কের শরীয়েতর িবধানেক মানু েষর েদারেগাড়ায় েপৗঁছােত পাের।
আর এ কারেণ ‘ঈদু ল িফতর ও সাদাকাতুল িফতর এর সংিক্
িবিধ িবধান’ রচনা কেরেছ। এেত েকােনা দলীল-�মাণ, আেলেদর
ভাষয্ িকংবা মাযহােবর মতামেতর সৃদৃঢ়করেণর কাজ করা হয় িন।
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শুধু মাসআলা ও িবি-িবধান ও কারা তা বেলেছ েসটাই িনেদর্শ করা
হেয়েছ।
এিট এ িবষেয় একিট বড় �ে�র সংিক্ষ� অ , যা অিচেরই ‘আদদু রারুস সািনয়য্’ ওেয়বসাইেট আসেব ইনশাআ�াহ। তখন
পাঠকগণ মাযহােবর িব�ািরত তথয , মুহাি�ক আেলমেদর ভাষয ,
�াধানয্�া� মেতর দলী, ইতয্ািদ েদখেত পােব। যা অতয্��
জ্ঞ-গভর, গেবষণা নীিত অনু যায়ী হেব।
আমরা আ�াহ তা ‘আলার কােছ �াথর্না কি, িতিন েযন আমরা যা
েজেনিছ তা �ারা আমােদর উপকৃত করুন আর যা আমােদর উপকৃত
করেব তা েযন িতিন আমােদর জানান।

ইলমী িবভাগ, মুআসসাসাতু আদ-দু রারুস সািনয়য্
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ঈদুল িফতেরর িবিধ িবধান
�াথিমক কথা
১। "ঈদ" এর সংজ্
আরবীেত "ঈদ" শে�র অথর্ হে� এমন সাধারণ সে�লন যা
বারবার িফের আেস ; চাই তা স�াহ ঘুের িফের আসু ক, মাস ঘুের
আসু ক িকংবা বৎসের ঘুের।
২। ঈদুল িফতেরর সময়কাল
সকল মুসিলেমর ঐকমেতয্ ঈদুল িফতেরর িদনিট হে� আরবী
শাওয়াল মােসর �থম িদন। ইবেন হাযম রহ. এ বয্াপাের ইজম‘
(মুসিলমেদর সবর্স�ত িস�া) বণর্না কেরেছন

৩। দুই ঈেদ েরাযা পালেনর িবধান:
দু ই ঈেদর িদেন েরাযা রাখা স�ূ ণর্ হারাম। ইবেন হায , ইবেন
কুদামা ও ইমাম নববী রহ. এ বয্াপাের ইজম‘ হওয়ার িবষয়িট
িনি�ত কেরেছন।
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৪। ঈদুল িফতর বতর্েন িহকমত:
মাসবয্াপী দীঘর্ িসয়াম সাধনার পর মানুেষর আন� উৎসেবর জন
মহান আ�াহ একিট িদবস িনধর্ারণ কের িদেয়েছ; এ িদনিটেত
সকল মুসিলম িবগত এক মােসর ক� আর �াি�েক ভুেল িগেয়
সকল অনয্ায় অপরাধ মাজর্না ও মহাপুর�ার �াি�র সুসংবাে
আন� ও কুশল িবিনমেয় েমেত উঠেব , ৈবধ উপােয় সু েখাৎসব
পালন করেব , আ�ীয় �জেনর েখাজখবর েনেব , গিরব িমসকীনেক
দান খয়রাত করেব। এভােব তারা আ�াহ �দ� এই মহান
েনয়ামেতর শুকিরয়া আদায় করেব।
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�থম অধয্া

ঈদুল িফতের তাকবীর উ�ারণ
 ঈদুল িফতের তাকবীর েদওয়ার িবধা
মােলকী, শােফ‘ঈ এবং হা�লী মাযহাব মেত ঈদু ল িফতের
"তাকবীর" বলা মু�াহাব (উ�ম)। ইমাম নববী রহ.ও এ বয্াপাের
ইজমা‘ বণর্না কেরেছন

 ঈদুল িফতের তাকবীর উ�ারেণর সময়কা
১। "তাকবীর"এর সূচনা

ঈদু ল িফতেরর রাি� অথর্াৎ শাওয়াল মােসর চাঁদ দশর্ন অথব ৩০
রমযােনর সূ যর্াে�র পর েথেই তাকবীর উ�ারণ শুরু হেয় যােব
এটাই শােফ‘ঈ ও হা�লী মাযহাবিস� মত। ইমাম বগভী , ইবেন
তাইিময়া, ইবন বায এবং ইবন উসাইিমন-এর মতামতও তাই। আর
ফেতায়া িবষয়ক �ায়ী কিমিটও এ ফেতায়া িদেয়েছন।
২। "তাকবীর"এর সমাি�কাল

এ বয্াপাের উলামােয় েকরােমর মতিবেরাধ পিরলিক্ষত হে:
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১ম মত- ইমাম যখন ঈেদর নামােযর জনয্ উপি�ত হেব, তখনই
তাকবীর উ�ারণ ব� করেত হেব। মােলকী, হা�লী ও শােফ‘ঈ
মাযহােব বিণর্ত একিট মতামতও এরকম। ইমাম বগভী ও ইবন
উসাইিমন এ মতিটেক �াধানয্ িদেয়েছন
২য় মত- ঈেদর খুৎবা েশষ হওয়ার মধয্ িদেয় তাকবীর উ�ারণ
েশষ হেব। এটাই হা�লী মাযহাবিস� মত। কিতপয় শােফ‘ঈ, ইবেন
তাইিময়া ও ইবন বােযরও এই অিভমত।

 ঈদু

িফতেরর তাকবীরেক সালােতর পের িনধর্াির

করার িবধান

ঈেদর রােত মাগিরব ও এশার নামােযর পরমুহূতর এবং ঈেদর
নামােযর পরবতর্ী মুহূেত র্র জনয্ তাকবীর উ�ারণ সীমাব� ন
এটাই হা�লী মাযহাবিস� মত। অিধকাংশ শােফ‘ঈ মতাবল�ীেদর
কােছ এটাই সিঠক ফেতায়া। ইমাম নববী , ইবেন তাইিময়া ও ইবেন
উসাইিমন রহ. এটােকই �হণ কেরেছন।

 তাকবীেরর শ�াবলী
এ বয্াপােরও দুিট মতামত লক্ষয্ করা 
১। �থম মত, উ�ম হে� িনে�া� শ�গুেলা পড়া8

 وﷲ،  واﷲ أ�ﺮﺒ اﷲ أ�ﺮﺒ،  ﻻ � إﻻ اﷲ، ﷲ أ�ﺮﺒ اﷲﺮﺒ
ﺤﻟﻤﺪ
(আ�াহু আকবার আ�াহু আকব, লা-- ইলা--হা ই�া�া--হু
আ�াহু আকবার ওয়া�াহু আকব, ওয়া িল�ািহল হামদ)
(আ�াহ সবর্ মহা, আ�াহ সবর্ মহা, আ�াহ বয্তীত েকান
উপাসয্ েন , আ�াহ সবর্ মহা, আ�াহ সবর্ মহা, আ�াহর জনয্ই
সকল �শংসা..)
"আ�াহু আকবা" বাকয্িট দ 'বার কের বলেব , েযমনিট হা�লী
মাযহাবিস� আমল। ইবেন তাইিময়া রহ. এটােকই �হণ কেরেছন।
অথবা িতনবার কের বলেব। েমাটকথা , সবগুেলাই ৈবধ ও
উ�মপ�া। এটাই ইবন বায ও ইবন উসাইিমন রহ. এর অিভমত।
২। ি�তীয় মত, ঈদু ল িফতেরর িদন তাকবীর উ�ারেণর জনয্
সু িনধর্ািরত েকােনা শ� বিণর্ত  ; বরং �াভািবক প�ায় আ�াহর
বড়� েঘাষণা করেত থাকেব। আ�াহ পাক বেলন- "... যােত
েতামরা গণনা পূ রণ কর এবং েতামােদর েহদােয়ত দান করার দরুণ
আ�াহ তালার মহ� বণর্না ক, যােত েতামরা কৃতজ্ঞতা �ীকা
কর।" (সূ রা বাকারা- ১৮৫)
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ইমাম আহমদ ও মােলক রহ. এই মতিটেক �হণ কেরেছন।

 তাকবীেরর িনয়মাবলী
১। েজাের ও আে� তাকবীর েদওয়ার িবধান:

পুরুষেদর জনয্ ঈদগােহর উে�েশয্ ঘর েথ েক েবর হওয়ার
েথেক �েজাের তাকবীর বলা সু �ত। মােলকী , শােফ‘ঈ, হা�লী
মাযহাবী অিধকাংশ উলামােয় েকরােমর এটাই অিভমত। এিট ইমাম
আবু হািনফার একিট মত, মুহা�দ, আবু ইউসু েফর মত এবং ইমাম
তাহাবী রহ. তা পছ� কেরেছন।
২। সি�িলত তাকবীর েদওয়ার িবধান:

সি�িলত তাকবীর উ�ারণ িবদআত। মােলকীগণ সু ��ভােব তা
বণর্না কেরেছন। আর এিট শােতবী হ. এর মত। ফেতায়া িবষয়ক
�ায়ী কিমিটর ফেতায়াও তাই। শাইখ ইবন বায , আলবানী ও ইবন
উসাইিমন রহ. তােদর সােথ সহমত েপাষণ কেরেছন।
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ি�তীয় অধয্া

দুই ঈেদর নামায
 ঈেদর নামােযর ফিযলত
ঈেদর সালােতর মহা ফিযলত রেয়েছ। নবী সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম কখেনা ঈেদর নামায পিরতয্গ কেরনিন; এমনিক মিহলা,
একাে� বাসকািরনী ও ঋতু�াবওয়ালী মিহলােদরেকও ঈেদর
জামােত শরীক হেত িনেদর্শ িদেেছন। নবী সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম এর মৃ তুয্ পর সাহাবােয় েকরাম কখেনাই এই সু �ত
তয্াগ কেরনিন। এ েথেকই ঈেদর নামােযর গুরু� ও ফিযলে
িবষয়িট অনু মান করা যায়। তাছাড়া এেত আ�াহ তা ‘আলার �িত
শুকিরয়া জ্ঞাপন করা , আ�াহর িবিধ-িবধানেক �কাশ ও স�ান
করা হয় এবং কলয্াণ কাে মুসিলমেদর সি�িলত অংশ�হণ
অনু ি�ত হয়।

 ঈেদর নামায �বতর্েনর িহকম
ঈেদর জামাত ও খুৎবা পােঠর অনয্তম িহকমত হে, েকােনা
সে�লন েযন আ�াহর �রণ এবং �ীেনর িবিধ-িবধােনর গুরু
�কাশ বয্তীত অনুি�ত না হয়। পাশাপািশ এর মাধয্েম শরীয়েত
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মূ ল উে�শয্সমূেহর একিট উে�শয্ সািধত  , আর তা হে�
�েতয্ক জািতর �েয়াজন একিট মহড়, যােত তারা তােদর
েশৗযর্বীেযর্র �দশর্নী ও সংখয্ার আিধকয্ ে। এ কারেণই
মু�াহাব হে�, আবাল-বৃ � -বিণতা , পুরু-মিহলা একা�বাসী েমেয় ও
ঋতু�াবওয়ালী মিহলা িনিবর্েশেষ সকেলই ঈদগােহ গমন করে ,
যাওয়া ও আসার পথ িভ� করেব ; যােত কের উভয় পেথর েলােকরা
মুসিলমেদর ক্ষমতা েদখেত পা

 ঈেদর নামােযর িবধান
ঈেদর নামায আদায় করা �েতযেকর উপর ওয়ািজব। এটাই হানাফী
মাযহােবর �তঃিস� মত। ইমাম শােফ‘ঈ এর �কাশয্ মতও তা ,
তাছাড়া এিট ইমাম আহমদ রহ এর একিট বণর্না। অন ুরূপভাে
মােলকী মাযহােবর ইবেন হাবীেবর �কাশয্ মতও তাই। ইবেন
তাইিময়া, ইবন বায এবং ইবন উসাইিমন রহ. এিটেকই পছ�
কেরেছন।

 আদােয়র ওয়া�
১। ওয়াে�র সূচনা

সূ যর্ যখন আনুমািনক এক বশর্া পিরমাণ উপের উেঠ যায় তখ
(অথর্াৎ �ায় সূেযর্াদেয়র পেনর িমিনট ) েথেক ঈেদর নামােযর
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ওয়া� শুরু হেয় যায়। হানা , মােলকী ও হা�লী মতাবল�ী
অিধকাংশ ফিকেহর এটাই অিভমত। আর এিট শােফ‘ঈ মাযহােবর
একিট িদক, যা ইমাম বাগভী পছ� কেরেছন।
২। ওয়াে�র সমাি�

পি�ম িদেক সূ য্ েহলার সা
র
েথ সােথ ঈেদর নামােযর ওয়া� েশষ
হেয় যায়। এ বয্াপাের হানাফ, মােলকী, শােফ‘ঈ ও হা�লী মাযহাব
চতু�য় একমত।

 ঈদুল িফতেরর নামায িবলে� আদা
হানাফী, মােলকী, শােফ‘ঈ ও হা�লী চার মাযহােবর ঐকমেতয্ ঈদুল
িফতেরর নামায িবলে� আদায় করা মু�াহাব। ইবন কুদামা এ
বয্াপাের ইজম‘ বণর্না কেরেছন।

 আদােয়র �ান
১- ঈেদর সালাত মােঠ আদায় করা

ম�া মুকাররমা বয্তীত অনয্ সকল �ােন �শ� ও উ �ু� �া�ে
ঈেদর জামাত কােয়ম করা সু �ত। এটাই হানাফী, মােলকী ও হা�লী
মতাবল�ী অিধকাংশ ফিকেহর অিভমত। এিট শােফ‘ঈ মাযহােবর
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একিট িদক, ইবনু ল মুনিযর, ইবন হাযম ও শাওকানী তা পছ�
কেরেছন।
২- মসিজেদ হারােম (ম�া শরীফ) ঈেদর নামায আদায়

উ�ম হে�, ম�ায় মসিজেদ হারােম ঈেদর জামাত কােয়ম করা।
আর এিটই মােলকী , শােফ‘ঈ ও হা�লী মাযহােবর অিধকাংশ
ফিকেহর মত। আর এিটই িছল এক িবরাট েগা�ী সালােফ
সােলহীেনর কাজ।

 ঈেদর নামােয আযান ইকামত
ঈেদর নামােযর জনয্ েকান আযান বা ইকামত শরীয়ত �দ� নয়।
ইবেন রুশ , ইবেন কুদামা ও ইরাকী রহ. এ বয্াপাের ইজম‘ বণর্না
কেরেছন।

 ঈেদর নামােযর আেগ পের নফল নামায
ঈেদর নামােযর পূ েবর্ বা পের েকান নফল বা সু�ত নামায েনই।
ইবেন কুদামা ও ইমাম নববী রহ. এ িবষেয় ইজমা‘ নকল কেরেছন।

 ঈদ যখন জুমাবাের হয়
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ঈেদর িদনিট যিদ শু�বার হ , তেব েয বয্ি� ঈেদর নামায পড়,
তার জনয্ অনুমিত আেছ জুমায় উপি�ত না হেয় যুহর আদায় কের
েনয়া। িক� ইমােমর জনয্ েস অনুমিত েনই। তেব যিদ জুমা
আদােয়র জনয্ েকান মুসি� খুঁেজ না পা , তেব ইমাম যু হর আদায়
করেত পারেব। এটা হা�লী মাযহােবর মত এবং একগু� সালােফ
সােলহীেনর অিভমত। ইবেন তাইিময়া , ইবনু ল কািয়য্, ইবন বায ও
ইবন উসাইিমন রহ.েদর অিভমতও তাই। আর ফেতায়া িবষয়ক
�ায়ী কিমিটও এ ফেতায়া িদেয়েছন। ইমাম শাওকানীও এ মত
িদেয়েছন তেব িতিন জুমা েথেক ছাড় পাওয়ার িবষেয় ইমাম ও
অনয্ানয্েদর মেধয্ পাথর্কয্ কেরন

 ঈেদর নামােযর িনয়ম
১। রাকােতর পরমাণ

সবর্স�িত�েম ঈেদর নামায দুই রাকাত। ইবেন কুদাম , ইমাম
নববী ও মাওয়ারদী রহ. এ বয্াপাের ইজম ‘ বণর্না কেরেছন
২। ঈেদর নামােযর তাকবীরসমূহ
 অিতির� তাকবীেরর িবধান
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ঈেদর নামােয অিতির� তাকবীর বলা সু �ত। এটাই মােলকী ,
শােফ‘ঈ ও হা�লী মাযহােবর অিধকাংশ ফিকেহর মত।
 তাকবীেরর সংখয্া

সু �ত হে� তাকবীের তাহরীমার পরপরই অিতির� ছয় তাকবীর
বলা এবং ি�তীয় রাকােত উঠার সময় তাকবীেরর পরপরই আরও
পাঁচ তাকবীর বলা। এটা মােলকী ও হা�লী মাযহােবর আমল।
ইবেন তাইিময়া, ইবনু ল কািয়য্ , ইবন বায, ইবন উসাইিমন রহ. ও
ফেতায় িবষয়ক �ায়ী কিমিট এিটেকই �হণ কেরেছন।
 অিতির� তাকবীেরর সময় হাত উঠােনা

অিতির� তাকবীেরর সময় হাত উঠােনা সু �ত। হানাফী , শােফ‘ঈ ও
হা�লী মাযহােবর অিধকাংশ ফিকহ এ মত েপাষণ কেরন। আর এিট
েকােনা েকােনা সালেফ সােলহীেনরও মত।
 অিতির� তাকবীেরর পূেব্র উে�াধনী েদায়া(ছানা) পাঠ

সু �ত িনয়ম হল, অিতির� তাকবীরসমূ েহর পূ েবর্ উে�াধনী েদায়া
(ছানা) পাঠ কের েনয়া এবং অিতির� তাকবীর বলার পর
তা ‘আওউয (আউযু িব�ািহ িমনাশ শাই�ািনর রাজীম) পেড় সূ রা
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ফােতহা শুরু করা। এিটই হানা , শােফ‘ঈ ও হা�লী মাযহােবর
অিধকাংশ আেলেমর মতামত।
 �েতয্ক দুই তাকবীেরর মােঝ যা বল

১ম মত: সু �ত হল আ�াহর িযিকর করা। েযমনিট ইমাম শােফ‘ঈ
এবং আহমদ রহ. এর মত। ইবনু ল মু নিযর এবং ইবেন তাইিময়া
রহ. এিটেক পছ� কেরেছন।
২য় মত: এেক্ষে� িনিদর্� েকােনা েদায়া বিণর্ত; বরং নামাযী
বয্ি� তাকবীরসমূহ অিবরাম বেল যােব। এটাই হানাফী ও
মােলকীেদর মাযহাব। ইমাম নববী রহ. এেক্ষে� অিধকাং
আেলেমর �াধানয্ বণর্না কেরেছন। ইবেন হা, সান‘আনী এবং
ইবন উসাইিমন এিটেকই �হণ কেরেছন।
৩। ঈেদর নামােয ে�রাত �সংগ
ঈেদর সালােত �েজাের ে�রাত পড়া:

ঈেদর সালােত ইমাম �েজাের ে�রাত পড়েব। ইবেন কুদামা এবং
ইমাম নববী রহ. এেক্ষে� ইজ ‘ বণর্না কেরেছন
ঈেদর নামােয সূরা ফােতহার পর েয সকল সূরা পড়া সু�ত:
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সু �ত হল, �থম ও ি�তীয় রাকােত যথা�েম সূ রা আ‘লা এবং সূ রা
গািশয়া অথবা সূ রা �াফ এবং সূ রা �ামার পাঠ করা।
৪। ঈেদর নামায �াযা আদায়

যিদ কােরা ঈেদর নামায ছু েট যায়, তেব িকভােব েস এর �াযা
আদায় করেব, এ বয্াপাের দ ’িট মত রেয়েছ:
১ম মত: ঈেদর নামােযর েকান �াযা েনই। এটাই হানাফী মাযহােবর
মত। ইবেন তাইিময়া ও ইবেন উসাইিমন রহ. এটােকই �হণ
কেরেছন।
২য় মত: হুবহু দুই রাকাত উে�িখত তাকবীরসমূহ সহ �াযা করেব
এিট মােলকী , শােফ‘ঈ ও হা�লী মাযহােবর মত।
 ঈেদর জামােত মাসবূক বয্ির নামােযর িবধান

যিদ েকােনা মুস�ী িবলে� এেস অিতির� তাকবীরসমূ হ হাতছাড়া
কের শুধু রাকােত শরীক হ, তেব ছু েট যাওয়া ঐ তাকবীরসমূ েহর
কাযা করেব না। এটাই শােফ‘ঈ এবং হা�লীেদর মাযহাব। ইবন বায
এবং ইবন উসাইিমন রহ. এ মত পছ� কেরেছন।
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তৃতীয় অধয্া

ঈেদর খুৎবা
 খুৎবার িবধান
হানাফী, মােলকী, শােফ‘ঈ ও হা�লী চার মাযহােবর ঐকমেতয্ ঈেদর
নামােযর পর খুৎবা পাঠ করা সু �ত।

 খুৎবার জনয্ িনিদর্� স
সকল মাযহােবর ঐকমেতয্ উভয় ঈেদ খুৎবা পােঠর িনিদর্� সম
হে� নামােযর পরবতর্ী সময়। ইবেন কুদামা ও ইবেন জুযাই এ
বয্াপাের ইজম‘ বণরনা কেরেছন।

 খুৎবার িনয়ম
১। খুৎবার সংখয্

ঈেদর খুতবা দু ’িট। এেত হানাফী , মােলকী, শােফ‘ঈ ও হা�লী চার
মাযহােবর ঐকমতয্ রেয়ছ। ইবেন হাযম র. এ বয্াপাের ইজম ‘
বণর্না কেরেছন
২। খুৎবায় তাকবীর উ�ারণ
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খুৎবা িক তাকবীর িদেয় শুরু কর? নািক আ�াহর �শংসা িদেয়??
১ম মত: মু�াহাব হল তাকবীর িদেয় খুৎবার সূ চনা করা। আর এেত
হানাফী, মােলকী, শােফ‘ঈ ও হা�লী চার মাযহােবর ঐকমতয্ রেয়েছ
২য় মত: আ�াহর �শংসা িদেয় শুরু করা। ইবেন তাইিম , ইবনু ল
কািয়য্, ইবন বায রহ. এটােকই �হণ কেরেছন; আর ইমাম
শাওকানী এ মেতর িদেক ঝুঁেকেছন।

 ঈেদর খুৎবার িবষয়ব�
হানাফী, মােলকী, শােফ‘ঈ ও হা�লী চার মাযহােবর ঐকমতয্ েপাষণ
কের বেলেছন েয , ঈদু ল িফতেরর খুৎবায় আেলাচয্ িবষয় হেব
"যাকােতর িফতেরর িবিধ-িবধান"।
আর ইমাম শােফ ‘ঈ রহ. এক বণর্নায় "িযিকেরর তাৎপযর",
"তাকওয়ার অিসয়ত" , "সৎকমর্ স�াদেন �িতেযািগত" েযমন

কুরআন েতলাওয়াত ইতয্ািদ িবষয় সংি��তা থাকার কথা উে�খ
কেরেছন। ইবন বায রহ. এর মতও তাই।
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চতুথর্ অধয্

ঈদুল িফতেরর সু �তসমুহ
 ঈদগােহর উে�েশয্ েবর হওয়ার পূেবর্ িকছু খাওয়া এব
েসটা েবেজাড় সংখয্ক েখজুর হওয়া
সকল মাযহােবর ঐকমেতয্ ঈদুল িফতেরর িদন নমােযর উে�েশয্
ঘর তয্াগ করার পূেবর্ িকছু েখেয় েনও , েবেজাড় সংখয্া পিরমাণ
েখজুর বক্ষন করা মু�াহাব। এ বয্াপাের হান , মােলকী, শােফ‘ঈ ও
হা�লী চার মাযহােবর ঐকমতয্ রেয়েছ।

 �তু য্েষ গমন কর
মু�াদীগেণর জনয্ সু�াত হে, ফজেরর পরপরই (িবল� না কের)
ঈদগােহর উে�েশয্ েবর হওয়া যাওয়া। েযমনিট শাে ‘ঈ ও
হা�লীগণ সু ��ভােব বয্� কেরেছন

 ওয়া� না হওয়া পযর্� ইমাম িবল� করেব
ইমােমর জনয্ মু�াহাব তথা উ�ম হে , ঈেদর নামােযর ওয়া�
হওয়া পযর্� েদরী কের গমন কর, যােত িতিন িগেয়ই েলাকেদর
িনেয় ঈেদর সালাত আদায় করেত পােরন। শােফ ‘ঈ, হা�লীগণ এটা
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�� বেলেছন। আর ইমাম মােলক রহ.ও এ মতিট সু ��ভােব
বয্� কেরেছন।

 ঈদগােহ পদ�েজ গমন করা
হানাফী, মােলকী, শােফ‘ঈ ও হা�লী চার মাযহােবর ঐকমেতয্ পােয়
েহেট ঈদগােহ গমন করা মু�াহাব। আর এিট এক িবরাট েগা�ী
সালােফ সােলহীেনর মত।

 এক পেথ গমন , অনয্ পেথ ��া
হানাফী, মােলকী, শােফ‘ঈ ও হা�লী চার মাযহােবর ঐকমেতয্
ঈদগােহ যাওয়ার সময় এক পেথ গমন করা এবং িভ� পেথ
�তয্াবতর্ন করা সু�ত

 ঈেদর িদন েগাসল করা
ঈেদর িদন েগাসল করা সু �ত। ইবেন আি�ল বার , ইবেন রুশদ ও
ইমাম নববী রহ. এ বয্াপাের ইজম ‘ বণর্না কেরেছন

 সুঅবয়ব ও উৎতম েপাশােক েবর হওয়
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হানাফী, মােলকী, শােফ‘ঈ ও হা�লী চার মাযহােবর ঐকমেতয্
ঈদগােহর উে�েশয্ পিব , পির�� ও সু �র েপাশােক েবর হওয়া
মু�াহাব।

 সুগি� বয্বহার কর
হানাফী, মােলকী, শােফ‘ঈ ও হা�লী চার মাযহােবর ঐকমেতয্
পুরুষেদর জনয্ ঈদগােহ েবর হওয়ার পূেবর্ সুগি� বয্বহার
সু �ত।

 ঈেদর িদন পর�র ‘তাকা�ালা�াহু িম�া ওয়ািমনকু’
বেল কুশল িবিনময়:
ঈেদর িদন পার�িরক ‘তাকা�ালা�াহ িম�া ওয়ািমনকুম’ বেল
কুশল িবিনময় করােত েকােনা সমসয্া েনই। এিট হনাফী , মােলকী,
হা�লী মাযহাব এবং েকােনা েকােনা শােফ ‘ঈ এর মত।

 কবর িযয়ারত
কবর িযয়ারতেক শুধু ঈদ িদবেসর সােথ িনিদর্� করা নতুন আিব�ৃ
িবদআত। ইবেন তাইিময়া , ইবন বায , আলবানী ও ইবন উসাইিমন
রহ. এমত �দান কেরেছন। আর ফেতায়া িবষয়ক �ায়ী কিমিটও তা
অনু সাের ফেতায়া িদেয়েছন।
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যাকাতুল িফতর
�াথিমক কথা

 "যাকাতু ল িফতর" এর সংজ্
যাকােতর আিভধািনক অথর, বৃ ি� ও সংেশাধন।
িফতর এর আিভধািনক অথর, সাওম বা িবরত থাকার িবপরীত।
েযমন বলা হয় , ‘েরাযাদার িফতর কেরেছ’ অথর্াৎ েরাযা েভ ে�েছ।
পািরভািষক অেথর্ যাকাতুর িফত: একমা� আ�াহর স�ি�র
উে�েশয্ ঈেদর নামােযর পূেবর্ েদেশর মানুেষর সাধারণ খােদয্র
সা‘ পিরমাণ অসহায়, দির� ও িমসিকনেদরেক দান করা।

 যাকাতু ল িফতর �বতর্েনর িহকম
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স�াবয্ অযথা ও অনয্-আচরণ েথেক েরাযাদারেক পিব� করেত
এবং অসহায় দির�েদর জনয্ খাবােরর বয্ব�া করই যাকাতুল
িফতেরর িবধান �িণত হেয়েছ।
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�থম অধয্া

যাকাতুল িফতর এর িবধান এবং
যােদর উপর �েযাজয
 যাকাতু ল িফতর এর িবধান
হানাফী, মােলকী, শােফ‘ঈ ও হা�লী চার মাযহােবর ঐকমেতয্
যাকাতুল িফতর আদায় করা ওয়ািজব। আর সালােফ সােলহীেনর
এক বৃ হৎ অংেশর মতও তাই। ইবন হাযমও তাই বেলেছন। ইবন
কুদামা এ বয্াপাের ইজম‘ বণর্না কেরেছন।

 যােদর উপর যাকাতু ল িফতর �েযাজয্ হে
েছাট বড় , পুরুষ মিহল , দাস �াধীন সকল মুসিলেমর উপর যাকাতুল
িফতর করা ওয়ািজব। ইবেন রুশদ এবং ইবেন কুদামা র. এ
বয্াপাের ইজম‘ উে�খ কেরেছন।

 অেনয্র পক্ষ েথেক যতু ল িফতর আদায়
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একজন মুসিলেমর জনয্ অেনয্র পক্ষ েথেক যাকাতুল িফতর আ
করা ওয়ািজব হেব নািক �েতয্ক মুসিলেমর িনেজর জনয্ যাকাতু
িফতর আদায় করা ওয়ািজব— এ বয্াপাের আেলমেদর িবিভ�
মতামত রেয়েছ। কেয়কিট মত হেলা:
১ম মত: �িতিট মুসিলেমর উপর তার িনেজর পক্ষ েথেক এব
পিরবার-পিরজন,

�ী,

স�ান-স�িত,

দাসদাসীসহ

যােদর

ভরণেপাষেনর দায় তার উপর নয্� রেয়েছ সকেলর পক্ষ েথ
যাকাতুল িফতর আদায় করা ওয়ািজব (যিদ তার এবং তােদর
একিদন-একরাি�র েখারােকর েচেয় অিতির� যাকাতুল িফতেরর
পিরমাণ স�দ থােক)। শােফ‘ঈ, মােলকী, হা�লী মাযহাবসহ
অিধকাংশ ফিকেহর মতামত তাই।
২য় মত: শুধু িনেজর পক্ষ েথেক আদায় করা ওয়ািজব। ইবেন হা
এবং ইবেন উসাইিমন রহ. এই মতিটেকই �ধানয্ িদেয়েছন

 �ণ িশশুর পক্ষ েথেক যাকাতুল িফতর আ
গভর্ি�ত

�ণ িশশুর পক্ষ েথেক যাকাতুল িফতর আদায়

ওয়ািজব নয়। ইবনু ল মু নিযর রহ. এ বয্াপাের ইজম‘ বণর্না
কেরেছন।
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ি�তীয় অধয্া

যাকাতুল িফতর এর ব� ও তার
পিরমাণ এবং এর হকদার
 যাকাতু ল িফতর এর পণয
�ানীয় খাদয্�েবয্র িহসােব এক  ‘ পিরমাণ খাদয্। শাে‘ঈ
মাযহােবর িবশু� মত ত-ই। ইবেন তাইিময়া , ইবনু ল কাইিয়য্ , ইবন
বায এবং ইবন উসাইিমন রহ. এটােকই �হণ কেরেছন।

 যাকাতু ল িফতর এর মূলয্ �দা
যাকাতুল িফতেরর জনয্ খাদয্�েবয্র পিরবেতর্ সমপিরমাণ মূলয্
করা জােয়য েনই। মােলকী , শােফ‘ঈ এবং হা�লী মাযহাবসহ
অিধকাংশ ফিকেহর এটাই মত। ইবন মুনিযর, ইবন হাযম, ইবন
বায ও ইবন উসাইিমন এটােকই �াধানয িদেয়েছন।

 যাকাতু ল িফতর এর হকদার
শুধু অসহা , দির� মুসিলমেদরেক যাকাতুল িফতর �দান করেত
হেব। যাকােতর আটিট খােতর বািক হকদারেদর েকউই যাকাতুল
28

িফতেরর হকদার িহেসেব িবেবিচত হেব না। এিটই মােলকীেদর
মত। ইবন তাইিময়া , ইবনু ল কািয়য্ , ইবন বায ও ইবন উসাইমীন
এ মতিটই পছ� কেরেছন।
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তৃতীয় অধয্া

যাকাতুল িফতর কখন ওয়ািজব হেব
 যাকাতু ল িফতর ওয়ািজব হওয়ার সময়
রমযান মােসর েশষ িদেনর সূ যর্া� অথরৎ শাওয়াল মােসর চাঁদ
েদখার সােথ সােথ সাদাকাতুল িফতর ওয়ািজব হেব। এটাই হা�লী,
শােফ‘ঈ মাযহাব এবং মােলক রহ. েথেক বিণর্ত একিট মত। ইবেন
হাজার ও ইবেন উসাইিমন রহ. এর মতও অনু রূপ

 যাকাতু ল িফতর অি�ম আদায়
ঈেদর একিদন বা দু ইিদন পূ েবর্ যাকাতুল িফতর আদায় করা যােব।
ইবেন কুদামা রহ. এ বয্াপাের ইজম‘ বণর্না কেরেছন

সমা�
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সূ চী....
ভূিমকা

ঈদুল িফতেরর িবিধ িবধান
১। "ঈদ" এর সংজ্
২। ঈদু ল িফতেরর সময়কাল
৩। দু ই ঈেদ সাওম পালেনর িবধান
৪। ঈদু ল িফতর এর িহকমত

�থম অধয্া: ঈদু ল িফতের তাকবীর উ�ারণ
ঈদু ল িফতেরর তাকবীর (আ�াহু আকবা) উ�ারেণর িবধান
ঈদু ল িফতের তাকবীর উ�ারেণর ওয়া�
১। "তাকবীর"এর সূ চনা
২। "তাকবীর"এর সমাি�
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ঈদু ল িফতেরর তাকবীরেক সু িনিদর� সমেয় িনধর্ািরত করার িবধা
তাকবীের যা বলেব
তাকবীেরর িনয়মাবলী

ি�তীয় অধয্া: দু ই ঈেদর নামায
ঈেদর নামােযর ফিযলত
ঈেদর নামায �বতর্েন িহকম
ঈেদর নামােযর িবধান
আদােয়র ওয়া�
১। ওয়াে�র সূ চনা
২। ওয়াে�র সমাি�
ঈদু ল িফতেরর নামায িবলে� আদায়
আদােয়র �ান
মসিজেদ হারােম (ম�া শরীফ) ঈেদর নামায আদায়
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ঈেদর নামােয আযান ইকামত
ঈেদর নামােযর আেগ পের নফল নামায
ঈদ যখন জুমাবার হয়
ঈেদর নামােযর িনয়ম
১। রাকােতর পরমাণ
২। ঈেদর নামােযর তাকবীরসমূ হ
অিতির� তাকবীেরর িবধান
তাকবীেরর সংখয্া
অিতির� তাকবীেরর সময় হাত উঠােনা
অিতির� তাকবীেরর পূ েবর্ উে�াধনী েদায়া(ছানা) পাঠ
�েতয্ক দুই তাকবীেরর মােঝ যা বলে
৩। ঈেদর নামােয ে�রাত �সংগ
৪। ঈেদর নামায �াযা আদায়
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ঈেদর জামােত মাসবূ ক বয্ি�র নামােযর িবধা

তৃতীয় অধয্া: ঈেদর খুৎবা
খুৎবার িবধান
খুৎবার িনিদর্� সম
খুৎবার িনয়ম
১। খুৎবার সংখয্
২। খুৎবায় তাকবীর উ�ারণ
ঈেদর খুৎবার িবষয়ব�

চতুথর্ অধয্: ঈদু ল িফতেরর সু �তসমুহ
ঈদগােহর উে�েশয্ েবর হওয়ার পূেবর্ েখজু (িমি� জাতীয় িকছু )
েখেয় েনওয়া
�তুয্েষ গমন কর
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ওয়া� না হওয়া পযর্� ইমাম ঈদগােহ গমেন িবল� করেব
ঈদগােহ পদ�েজ গমন করা
এক পেথ গমন, অনয্ পেথ ��া
ঈেদর িদন েগাসল করা
পিরপািট ও উ�ম েপাশােক েবর হওয়া
সু গি� বয্বহার কর
ঈেদর িদন পর�র কুশল িবিনময়
কবর িযয়ারত

যাকাতুল িফতর
"যাকাতুল িফতর" এর সংজ্
যাকাতুল িফতর �বতর্েনর িহকম

�থম অধয্া: যাকাতুল িফতর এর িবধান এবং যােদর উপর
�েযাজয
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যাকাতুল িফতর এর িবধান
যােদর উপর যাকাতুল িফতর �েযাজয্ হে
অেনয্র হেয় যাকাতুল িফতর আদা
গভর্ি�ত ি শশুর পক্ষ েথেক যাকাতুল িফতর 

ি�তীয় অধয্া: যাকাতুল িফতর এর ব� ও তার পিরমাণ এবং
যাকাতুল িফতর এর হকদার
যাকাতুল িফতর এর পণয
যাকাতুল িফতর এর মূ লয্ �দা
যাকাতুল িফতর এর হকদার

তৃতীয় অধয্া: যাকাতুল িফতর কখন ওয়ািজব হেব
যাকাতুল িফতর কখন ওয়ািজব হেব
যাকাতুল িফতর অি�ম আদায়
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