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ঈদের সুন্নাতসমহূ ও জরুরী মাসআলা-মাসাইল 

দুই ঈদের রাদের ফযীলত 

নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম ইরশাে কদরন, যয বযহি ঈদের রাদত জাগ্রত যেদক ইবােদত হনমগ্ন োকদব তার অন্তর যসই হেনও 

মৃতুয বরণ করদব না যয হেন সকদলর অন্তর মৃতপ্রায় হদয় যাদব। (সুনাদন ইবদন মাজাহ হােীস নং-১৭৮২) 

তাকবীদর তাশরীক 

হযলহজ্জ মাদসর নয় তাহরখ ফজদরর ফরয নামাদযর পর হদত ১৩ তাহরখ আসদরর ফরদযর পর পযযন্ত প্রদতযক ফরয নামাদযর পর সকল 

সাবালক পুরুষ, মহহলার হযম্মায় উি তাকবীর একবার বলা ওয়াহজব। হতনবার বলা ওয়াহজব নয়। পুরুষগণ উচ্চস্বদর আর মহহলাগণ হনম্নস্বদর 

পড়দব। তাকবীদর তাশরীফ এই-    ُ أَكْبَر ُُالل َه ُُأَكْبَر ُُوَلِل َهُِالْحَمْد أَكْبَر ُُلَُإلَهَُإل َُُالل َه ُُوَاَلل َُهُ  الل َهُ   الل َه ُُأَكْبَرُ 

ঈদের সনু্নাতসমহূ 

১. অনয হেদনর তুলনায় সকাদল ঘুম যেদক উঠা। (তাহতাবী আলা মারাহকল ফালাহ-২৮৫৯, বাইহাকী হােীস নং-৬১২৬) 

২. হমসওয়াক করা। (তাহতাবী আলা মারাহকল ফালাহ-২৮৯) 

৩. যগাসল করা। (সনুাদন ইবদন মাজাহ, হােীস নাম্বার-১৩১৫) 

৪. শরী‘আত সম্মত সাজ-সজ্জা করা। (সহীহ বুখারী শরীফ হােীস নাম্বার-৯৪৮) 

৫. সামেয অনুযায়ী উত্তম যপাষাক পহরধান করা। উদল্লখয, সুন্নাত আোদয়র জনয নতুন যপাষাক জরুরী নয়। (তাহতাবী আলা মারাহকল ফালাহ-২৮৯) 

৬. সুগহি বযবহার করা। (আদ্দুররুল মুখতার-২/১৬৮) 

৭. ঈদুল হফতদর ঈেগাদহ যাওয়ার পূদবয হমহি জাতীয় হজহনস, যযমন যখজুর ইতযাহে খাওয়া। তদব ঈদুল আযহাদত হকছু না যখদয় ঈেগাদহ 

যাওয়া এবং ঈদের নামাদযর পর হনদজর কুরবানীর যগাশত দ্বারা আহার করা উত্তম।(সহীহ বুখারী হােীস নং-৯৫৩, আদ্দুররুল মখুতার-২/১৬৮) 

৮. সকাল সকাল ঈেগাদহ যাওয়া। (সনুাদন আবু োউে হােীস নাম্বার-১১৫৭) 

৯. ঈদুল হফতদর ঈেগাদহ যাওয়ার পূদবয সাোকাদয় হফতর আোয় করা। (আদ্দরুরুল মুখতার-২/১৬৮) 

১০. ঈদের নামায ঈেগাদহ আোয় করা সুন্নাত। হবনা উযদর মসহজদে আোয় করা উহিত নয়। (সহীহ বুখারী হােীস নাম্বার-৯৫৬) 

১১. যয রাস্তায় ঈেগাদহ যাদব সম্ভব হদল যফরার সময় অনয রাস্তা হেদয় যফরা। (সহীহ বুখারী হােীস নাম্বার-৯৮৬) 

১২. পাদয় যহেঁদে ঈেগাদহ যাওয়া। (তাহতাবী আলা মারাহকল ফালাহ-২৯০) 

১৩. ঈদুল হফতদর ঈেগাদহ যাওয়ার সময় আযস্ত আযস্ত এই তাকবীর বলদত োকা   ( َلُإلََهُإل َُال أَكْبَرُ  الل َهُ  أَكْبَرُ  وَلِل َهُِالْالل َهُ  الل َه َُأكْبَرُ  حَمْدُ ل َه ُوَاَلل َه ُأَكْبَرُ  ) 
তদব ঈদুল আযহাদত যাওয়ার সময় এই তাকবীর উচ্চস্বদর পড়দত োকদব। (বাইহাকী হােীস নং-৬১৩০) 

ঈদের মুস্তাহাবসমহূ 

১. সাধযানুযায়ী অহধক পহরমাদণ োন খয়রাত করা। (আদ্দুররুল মখুতার-২/১৬৯) 

২. আল্লাহর পক্ষ যেদক ঈে মদন কদর আনন্দ এবং খুহশ প্রকাশ করা। (তাহতাবী আলা মারাহকল ফালাহ-২৮৯) 

৩. হনজ মহল্লার মসহজদে ফজদরর নামায আোয় করা। ফজদরর নামায জামা‘আদতর সাদে সবযো আোয় করা অতযন্ত জরুরী এবং ওয়াহজব। 

তদব দুই ঈদের ফজদরর নামায মহল্লার মসহজদে জামা‘আদতর সাদে আোয় করা অহত উত্তম। (তাহতাবী আলা মারাহকল ফালাহ-২৮৯-২৯০) 

ঈদের নামাদযর তরীকা 

প্রেদম কান বরাবর উভয় হাত তুলদব। তারপর এই ভাদব হনয়ত করদব যয “আহম ঈদুল হফতর বা ঈদুল আযহার দুই রাকা‘আত ওয়াহজব 

নামায এই ইমাদমর হপছদন পড়হছ।” অতঃপর তাকবীদর তাহরীমা বদল হাত নাহভর হনদি বােঁধদব এবং ছানা “সুবহানাকা...” পুরা পড়দব। 

তারপর আদরা হতন বার তাকবীর বলদব। প্রেম দুইবার হাত কান পযযন্ত উহঠদয় আল্লাহু আকবার বদল হাত যছদড় হেদব। এরপর তৃতীয় বার হাত 

কান পযযন্ত তুদল আল্লাহু আকবার বদল হাত যবেঁদধ িুপ কদর ইমাদমর হকরাআত শ্রবণ করদব। এভাদব প্রেম রাকা‘আত আোদয়র পর হদ্বতীয় 

রাকা‘আদতর হকরাআযতর পর হতন বার হাত কান পযযন্ত উহঠদয় প্রদতযকবার আল্লাহু আকবার বদল হাত যছদড় হেদব। এরপর িতুেয বার হাত না 

তুদল আল্লাহু আকবার বদল রুকুদত যাদব এবং অবহশি নামায অনযানয নামাদযর নযায় সম্পন্ন করদব। (ফাতাওয়াদয় শামী-১/১৭২) 

ঈদের মাসআলা-মাসাইল 

১. মসহজদের হবছানা, িাোই, শাহময়ানা ইতযাহে ঈেগাদহ হনদয় যাওয়া দুরুস্ত। (ফাতাওয়াদয় শামী-৩/৩৫৯) 
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২. যয বযহি োহড় মুন্ডায় অেবা একমুহির কম যরদখ কতযন কদর তাদক ইমাম বানাদনা জাদয়য যনই। ঈে এবং অনযানয নামাদযর যক্ষযে একই 

হুকুম। ইমামদতর যবলায় উত্তরাহধকারীর োহব গ্রহণদযাগয নয়। বরং শরী‘আযতর েৃহিদত ইমামতীর যযাগয হওয়া জরুরী। (আদ্দরুরুল মখুতার-

২/৫৫৯) 

৩. ঈদের নামাদযর পূদবয হনজ ঘদর বা ঈেগাদহ ইশরাক ইতযাহে নফল পড়া হনহষদ্ধ। ঈদের জামা‘আদতর পদরও ঈেগাদহ নফল নামায পড়া 

মাকরূহ। হযােঁ, ঘদর হফদর ইশরাক, িাশত নফল পড়দত যকান অসুহবধা যনই। (আদ্দুররুল মখুতার-২/১৬৯) 

৪. ঈদের নামাদযর সালাম হফরাদনার পর মুনাজাত করা মুস্তাহাব। ঈযের খুতবার পদর মুনাজাত করা মুস্তাহাব নয়। (মসুনাদে আহমে হােীস-

২২১৮) 

৫. শর‘ঈ ওযর বযতীত ঈদের নামায মসহজদে আোয় করা সুন্নাদতর যখলাফ। (আদ্দুররুল মখুতার)২/১৬৯) 

৬. যহে ইমাম অহতহরি তাকবীরসমূহ ভুল বশতঃ না বদল, আর ঈদের জামা‘আত অদনক বড় হয়, তাহদল যফতনা ফাসাদের আশংকায় 

হসজোদয় সাহু ওয়াহজব হয় না। সুতরাং হসজোদয় সাহু করদব না। আর যহে এমন হয় যয উপহিত সকদলই হসজোদয় সাহু সম্পদকয অবগত 

হদত পাদর তাহদল হসজোদয় সাহু ওয়াহজব হদব। (আদ্দুররুল মুখতার-২/৯২) 

৭. ঈদের হদ্বতীয় রাকা‘আদতর রুকুর তাকবীর ওয়াহজব। যহে যকান বযহি হদ্বতীয় রাকা‘আদতর রুকুদত শরীক হয় তাহদল যস প্রেদম োেঁহড়দয় 

তাকবীদর তাহরীমা বলদব। অতঃপর োেঁড়াদনা অবিায় হাত তুদল অহতহরি হতন তাকবীর বলদব। এরপর রুকুর তাকবীর বদল রুকুদত শাহমল 

হদব। (আদ্দরুরুল মুখতার-২/১৭৪) 

৮. যহে যকউ প্রেম রাকা‘আদত রুকুর পূদবয জামা‘আদত শরীক হয় এবং তাকবীদর তাহরীমার পর োেঁড়াদনা অবিায় হাত তুদল অহতহরি হতন 

তাকবীর বলার সুদযাগ না পায় তাহদল রুকুদত হগয় অহতহরি হতন তাকবীর বলদব। তদব যস যক্ষযে কান পযযন্ত হাত উঠাযব না। (আদ্দররুল 

মখুতার-১/২৭৪) 

৯. যহে প্রেম রাকা‘আত ছুদে যায় তাহদল ইমাদমর সালাদমর পর োেঁহড়দয় প্রেদম, সূরা, হকরাআত পড়দব। অতঃপর রুকুর পূদবয হতন বার হাত 

তুদল হতন তাকবীর হেদব। তারপর রুকুর তাকবীর বদল রুকু হসজো কদর যো হনয়দম নামায সম্পন্ন করদব। (রুদ্দুল মুহতার-২/১৭৪) 

১০. ঈদের ময়োদন জানাযার নামায পড়া জাদয়য। প্রেম ঈদের নামায অতঃপর জানাযার নামায এরপর খুতবা হদব। (রদ্দুল মুহতার-৪/৩৫৬) 

১১. বতযমাদন খতীব সাদহবগণ ঈদের খুতবার শুরুযত ও মাদে মাদে যয তাকবীদর তাশরীফ বদল োদকন হনভযরদযাগয হকতাবসমূদহ তার যকান 

প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং এ বযাপাদর সহঠক মাসআলা হদলা, প্রেম খুতবার শুরুযত নয় বার, হদ্বতীয় খুতবার শুরুযত সাত বার এবং হদ্বতীয় 

খুতবার যশদষ হমম্বার যেদক নামার পূদবয যিৌদ্দ বার শুধু “আল্লাহু আকবার” বলদব। এোই মুস্তাহাব। খুতবার সময় বা খুতবার মাদে তাকবীদর 

তাশরীক বলদব না। হযােঁ, ঈদের নামায যশদষ সালাম হফহরদয় তাকবীদর তাশরীক একবার বলদব। (আদ্দুররুল মখুতার-২/১৭৫) 

১২. নামাদযর পর ঈদের দুই খুতবা শ্রবণ করা ওয়াহজব। যহে খুতবা যশানা না যায়, তাহদল িুপিাপ বদস োকদব। অদনক যলাক সালাদমর পর 

খুতবা না শুদনই িদল যায়। যা সুন্নাদতর যখলাফ। (আদ্দুররুল মুখতার-২/১৫৯) 

১৩. খুতবার মদধয মুসল্লীযের কো বাতযা বলা হনদষধ। এমন হক নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম-এর নাম উচ্চাহরত হদল মুদখ েরূে 

পড়া হনদষধ। তদব অন্তদর পড়দত পারদব। যতমহনভাদব খুতবার মদধয োন বাক্স বা রুমাল িালাদনাও হনদষধ এবং গুনাদহর কাজ। (মসুনাদে 

আহমে হােীস নং-১০১৪০, আদ্দররুল মুখতার-২/১৫৯) 

১৪. উভয় খুতবা যশষ হদল ঈদের নামাদযর সকল কাজ যশষ হল, এরপর ঈদের আর যকান কাজ বাকী নাই। সুতরাং খুতবা যশষ হদল সকদলই 

হনদজর বাহড়দত হফদর আসদব। বতযমাদন যেখা যায় যয ঈদের খুতবার পদর লম্বা মুনাজাত হয়। এো মুস্তাহাব নয়। তারপর যলাকদের মদধয 

মু‘আনাকা বা যকালাকুলীর ভীড় যলদগ যায় অেি ঈদের সুন্নাদতর মদধয যকালাকুলী করার কো নাই। সুতরাং এো ঈদের সুন্নাত মদন করা ভুল। 

বরং এো যেখা-সাক্ষাযতর সুন্নাত। যকান ভাইদয়র সাদে অদনক হেন পদর সাক্ষাত হদল প্রেদম সালাম হবহনময় করদব। তারপর মুসাফাহা 

করদব। তারপর যকালাকুলী করদব। সুতরাং ঈদের নামাদযর পূদবয সাক্ষাত হদল তখনই এো যসদর যফলদব। আর যহে ঈদের খুতবার পর এরূপ 

কাদরার সাদে সাক্ষাত হয় তাহদল যকালাকুলী করদব। এরূপ করদব না যয, সাক্ষাত হদলা নামাদযর পূদবয হকন্তু যকালাকুলী করা হদলা খুতবার 

পদর।(ফাতাওয়াদয় শামী-৬/৩৮১, আহসানুল ফাতাওয়া-১/৩৫৪, হসলহসলাতুল আোহবল ইসলাহময়াহ (মাকতাবাদয় শাদমলা যেদক) 

 


