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  :أما بعد. الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آلھ وصحبھ أجمعین

ভূিমকা: অবািরত আনে র বাতা িনেয় যখন ঈেদর এক ফাঁিল চাঁদ পি ম িদগে  ভেস 

উেঠ তখন সব েরর মানেুষর দেয় বেয় যায় আনে র বন া। িশ -িকেশারগণ আনে   

উে িলত হেয় জাবতীর মত ডানা মেল উেড় বড়ায়। এই ঈদ আ াহর প  থেক  

একিট বড় ন’য়ামত। হাদীেস বিণত হেয়েছ, ি য় নবী (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) 

ম া থেক িহজরত কের মদীনায় আগমন কের দখেলন, মদীনাবাসী খলা-ধূলার মধ  

িদেয় িট িদবস উদযাপন কের থােক। িতিন িজে স করেলন, এ িট িদবস িক? তারা 

বলল, এ িট িদবস জােহলী যেুগ আমরা খলা-ধুলার মধ িদেয় উদযাপন করতাম। 

িতিন বলেলন, “আ াহ তামােদর জন  এর থেক উ ম িট িদবেসর ব ব া কের 

িদেয়েছন, একিট হল, ঈ ল আযহা এবং অপরিট হল, ঈ ল িফতর।” (সুনান 

আবূদাঊদ, হাদীস নং ৯৫৯ সনদ-সহীহ, আলবানী (রহঃ) ইসলামী িদক িনেদশনা 

অনযুায়ী যিদ আমরা  ঈদ ঊদ াপন কির তেব একিদেক যমন ঈেদর অনািবল আনে  

ভের উঠেব আমােদর পািথব জীবন অন িদেক আ াহর স ি  লােভ ধন  হেব আমােদর 

পরকািলন িজে গী। 

ঈ ল আযহা ও ঈ ল িফতর ছাড়া অন  কান ঈদ-উৎসব পালন করা: উপেরাি িখত 

হাদীস থেক এ কথা  য, ইসলামী শরীয়েত ঈ ল আযহা ও ঈ ল িফতর 

ব িতেরেক তৃতীয় কান ঈদ বা উৎসব পালন করার সুেযাগ নই। অথচ আমােদর 

মসুিলম সমােজ বতমােন কত ধরেণর ঈদ ও ঊৎসব  জমজমাট ভােব পালন করা হে  

তার কান ইয় া নই। যমন, ঈেদ িমলা ন নবী বা রাসূল (সা া া  আলাইিহ ওয়া 

সা াম) এর জ  উৎসব। বরং এটােক ‘সকল ঈেদর  ঈদ’ বেল জােরেশাের চার 



করা হে । যা রাসূল (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) এর হাদীেসর  সু  িবেরাধী। 

অনু পভােব তথাকিথত পেহলা বশাখ, খৃ  নববষ, এি ল ফুল, বড় িদন (X ma s  

D a y ), ইত ািদ অগিণত  উৎসব আমেদর মসুলানগণ অবিললায় পালন কের যাে  

িক  একবারও িচ া কের দেখ না য, আসেল এ েলার উৎস কাথায়? এসব মলূত: 

িহ  ু ও খৃ ানেদর থেক আমদািনকৃত সং িৃত যার সােথ মসুলমােনর কান স ক 

থাকেত পাের না। রাসূলূ াহ (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) বেল গেছন, “ য ব ি  

অন  কান জািতর সাদশৃ  অবল ন করল স তােদরই অ ভু ।” (আবূদাউদ হাদীস নং 

৩৫১২, সনদ-সহীহ আলবানী) 

 ইসলাম ীকৃত িট ঈদ ছাড়া অন  কান ঈদ বা উৎসব পালন করা, তােত অংশ হণ 

করা বা স উপলে  েভ া িবিনময় করা মসুলমানেদর জন  বধ নয়। আ াহ 

তা‘আলা আমােদরেক ইসলােমর সরল- সাজা, সু র ও আেলাকময় পথ ধের চলার 

তাওফীক দান ক ন। আমীন! 

ঈেদর কৃত অথ িক: ধু দামী পাশাক, রি ন জামা, হেরক রকম সু া   খাবার আর 

নানা ধরেণর আন -উৎসেবর নাম ঈদ নয়। ঈেদর উে শ  িক তা আ াহ তা’আলা 

িনে া  আয়ােতর মাধ েম কাশ কেরেছন: 

 َھ َعَلى َما َھَداُكْم َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن﴾﴿َوِلُتْكِمُلوا اْلِعدََّة َوِلُتَكبُِّروا اللَّ

 "আর যন তামরা িনধািরত সংখ া পরূণ করেত পার এবং তামােদরেক য সুপথ 

দিখেয়েছন, তার জেন  তামরা আ াহর মম  কাশ কর এবং তাঁর কৃত তা হও ।” 

(সূরা বাকারাঃ ১৮৫) এই আয়াত থেক মািণত হে , ঈেদর উে শ  হল িট: 

১) আ াহর বড়  মম  ও  ঘাষণা করা। 

২) আ াহ য নয়ামত দান কেরেছন তার জন  আ াহর কৃত তা আদায় করা। 

ঈদ সং া  কিতপয় িবধান: িনে  আমরা অিত সংে েপ করুআন ও সহীহ হাদীেসর 

আেলােক ঈদ সং া  কিতপয় িবধান আেলাচনা করার চ া করব যােত আ াহর নবী 



(সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম)ও সাহাবােয় করােমর িনেদিশত প িত অনসুাের 

আমরা আমােদর ঈদ উদযাপন কের আ াহর স ি  অজন করেত পাির। 

১) ঈেদর িদন রাযা রাখা িনেষধ: খ াত সাহাবী আবু সাঈদ (রা:) হেত বিণত, িতিন 

বেলন, “নবী (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) ঈ ল িফতর এবং ঈ ল আযহা এ  

িদন রাযা রাখেত িনেষধ কেরেছন।” (বুখারী হাদীস নং ১৮৫৫) 

২) ঈেদর রাত থেক তাকবীর পাঠ করা: ঈেদর রােতর সূয ডুবার পর থেক আর  কের 

ঈেদর নামায পড়া পয  এ তাকবীর পড়েত হেব। পু ষগণ মসিজদ, হাট-বাজার, 

রা া-ঘাট তথা সব  উ ের তাকবীর পাঠ করেব। এর মাধ েম একিদেক যমন ঈেদর 

আন  কাশ করা হয় অন িদেক আ াহর আনগুেত র ীকিৃত দান করা হয়। তাকবীর 

পড়ার িনয়ম হল, "আ া  আকবার, আ া  আকবার, লা-ইলাহা ই ালা  ওয়া া  

আকবার। আ া  আকবার ওয়ািল ািহল হাম ।" 

৩) ঈদ উপলে  পর ের েভ া িবিনময় করা: মসুলমানগণ পর ের ঈেদর েভ া 

িবিনময় করােত অসুিবধা নই। কারণ সাহাবীগণ ঈদ উপলে  তা করেতন। তারা এই 

বেল েভ া াপন করেতন তাকা"  َتَقبََّل اُهللا ِمنَّا َوِمْنَك ালা া  িম া ওয়া িমনকুম" 

অথাৎ আ াহ আমােদর এবং আপনার (ইবাদত-বে গী) কবুল ক ন। (বায়হাকী 

(২/৩১৯)-সনদ হাসান)। 

৪) ভােলা পাশাক ও ভােলা খাবােরর আেয়াজন করা: ঈদ উপলে  যথাস ব পিরবােরর 

সদস েদরেক ভােলা খাবার ও সু র পাশাক দয়ার ব ব া করা উ ম। তেব অপচয় 

যােত না হয় স িদেক ল  রাখা জ রী। অনু পভােব আ ীয়- জন, ব ু-বা েবর 

সােথ দখা-সা াত করা কতব । সই সােথ িতেবশীর খাঁজ-খবর রাখেত হেব। 

দির েদর যথাস ব সাহায -সহেযািগতা করেত হেব। যােত ঈেদর আন  থেক তারা 

বি ত না হয়। 

৫) ঈেদর নামােযর িত য শীল হওয়া: ঈ ল িফতেরর নামায িবলে  পড়া সু ত। 

যােত ঈেদর িদন সকালেবলা িফতরা ব ন করার সময় পাওয়া যায়। প া ের ঈ ল 

আযহার নামায তাড়াতািড় পড়া সু ত। 



৬) গাসল ও পির ার-পির তা: নামােয যাওয়ার পেূব গাসল কের পির ার-পির  

হেব। তারপর সুগি  ব াবহার কের ও সাধ ানযুায়ী সবেচেয় সু র কাপড় পিরধান কের 

ঈদগাহ অিভমেুখ যা া করেব। তেব কাপড় পিরধান করার সময় সাবধানতা অবল ন 

করেত হেব, যন পু েষর কাপড় টাখনরু িনেচ না যায়। কননা, পু েষর জন  টাখনরু 

িনেচ কাপড় পিরধান করা হারাম। আর মিহলােক তার সবা  আবৃত করেত হেব এবং 

প- সৗ য পরপু েষর সামেন কাশ করার ে  অত  সাবধানতা অবল ন করা 

আবশ ক। কননা মহান আ াহ বেলন: 

  ﴿َوال ُیْبِدیَن ِزیَنَتُھنَّ ِإلَّا ِلُبُعوَلِتِھنَّ َأْو آَباِئِھنَّ َأْو آَباِء ُبُعوَلِتِھنَّ اآلیة﴾ : 

"আর তারা (মিহলাগণ) তােদর সৗ য কাশ করেব না তােদর ামী, িপতা, ামীর 

িপতা.....ছাড়া অেন র িনকট।" (সূরা নরূ: ৩১) 

৬) ঈেদর মােঠ যাওয়ার আেগ কান িকছু খাওয়া: ঈ ল িফতের ঈেদর মােঠ যাওয়ার 

আেগ কান িকছু খাওয়া সু ত। আনাস (রা:) বেলন, "নবী (সা া া  আলাইিহ ওয়া 

সা াম) ঈ ল িফতেরর িদন কেয়কটা খজুর না খেয় ঈেদর মােঠ যেতন না। আর 

িতিন তা বেজাড় সংখ ায় খেতন।" (বুখারী)। প া ের ঈ ল আযহায় িতিন ঈদগােহ 

যাওয়ার পেূব িকছুই খেতন না। ঈদগাহ থেক িফের এেস িনেজর করুবানীর গা  

খেতন।  

৭) মিহলােদর ঈদগােহ যাওয়া: মিহলােদরেক সােথ িনেয়  ঈেদর নামায পড়েত যাওয়ার 

জন  রাসূলু াহ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম িনেদশ দান কেরেছন। িতিন বেলন: 

ِلَیْخُرْج اْلَعَواِتُق َذَواُت اْلُخُدوِرَواْلُحیَُّض َوَیْعَتِزُل اْلُحیَُّض اْلُمَصلَّى َوْلَیْشَھْدَن اْلَخْیَر (( 
 )) َوَدْعَوَة اْلُمْؤِمِنیَن

 “কতব  হল, পদানশীন কমুারী মেয়রা এমন িক ঋতবুতী মিহলারাও ঈদগােহ যােব। 

তেব ঋতবুতী মিহলাগণ নামােযর ান থেক দূের অব ান কের কল াণময় কাজ এবং 

মিুমনেদর ’আেত শরীক হেব।” (বুখারীঃ হাদীস নং ৯২৭) 



এ সু ত পিৃথবীর িবিভ  দেশ এবং বাংলােদেশর িকছু িকছু এলাকায় আেজা চিলত 

আেছ। সুতরাং য সব এলাকায় তা চাল ু নই সসব ােনর সেচতন আেলম সমাজ এবং 

নতৃ ানীয় মসুলমানেদর কতব  হল, আ াহর রাসূেলর সু তেক পনুজীিবত করার 

লে  মিহলােদরেকও ঈেদর এই আন ঘন পিরেবেশ অংশ হেণর সুেযাগ দােনর 

জন  এিগেয় আসা। তেব নারী-পু েষর অবাধ মলােমশা, পদা হীনতা, উ ৃ লতা 

ইত ািদ যােত না ঘেট তার জন  আেগ থেক সকলেক সাবধান করা জ রী। মিহলাগণ 

যখন বািড় থেক বর হেব সবা  কাপড় ারা আবৃত করেব এবং সুগি  ব বহার থেক 

িবরত থাকেব। কননা নবী করীম (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) বেলেছন 

 )ٌ) ْوٍم ِلَیِجُدوا ِمْن ِریِحَھا َفِھَي َزاِنَیةَأیَُّما اْمَرَأٍة  اْسَتْعَطَرْت َفَمرَّْت َعَلى َق(((

“ য মিহলা সুগি  ব বহার কের অন  মানুেষর িনকট িদেয় গমন করার ফেল তারা তার 

াণ পল স মিহলা ব িভচািরণী।” (নাসাঈঃ হাদীস নং ৫০৩৬) 

৮) পােয় হঁেট ঈদগােহ গমন করা: পােয় হঁেট ঈদগােহ গমন করা এবং িভ  পেথ 

ঈদগাহ থেক িফের আসা সু ত। (বুখারীঃ হাদীস নং ৯৩৩) 

ঈেদর নামায: 

ক. ঈেদর নামােয আযান ও একামত নই: জােবর ইবেন সামরুা (রা:) বেলন, 

“রাসূলু াহ(সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) এর সােথ একবার নয় ই বার নয় 

একািধক বার ঈেদর নামায পেড়িছ তােত আযান ও একামত িছল না।” (সহীহ মসুিলম: 

হাদীস নং ১৪৭০) 

খ. ঈেদর নামােযর আেগ বা পের নফল নামায পড়া শরীয়ত স ত নয়। 

গ. সব থম ঈেদর নামায হেব তারপর খুতবাঃ আবু সাঈদ খুদরী (রা:) বণনা কেরন, 

রাসূলু াহ (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) ঈ ল িফতর ও ঈ ল আযহার িদন নবী 

করীম (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) ঈেদর মােঠ িগেয় সব থম নামায আদায় 

করেতন তারপর জনগেণর িদেক মখু িফিরেয় দাঁিড়েয় ওয়ায করেতন, কান উপেদশ 

থাকেল উপেদশ িদেতন বা কান িনেদশ থাকেল িনেদশ িদেতন। আর জনগণ নামােযর 



কাতাের বেস থাকেতন। কাথাও কান বািহনী রেণর ই া থাকেল তার িস া  

ঘাষণা করেতন অথবা অন  কান িনেদশ জারী করার ই া করেল তা জারী করেতন। 

(সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৯০৩) 

ঘ. রাকাত সংখ া: ঈেদর নামায  রাকাত। (বুখারী, হাদীস নং ১৩৪১) 

ঙ. তাকবীর সংখ া: তাকবীের তাহরীমা ছাড়া থম রাকােত সাত তাকবীর এবং ি তীয় 

রাকােত পাঁচ তাকবীর। 

َعاِئَشة َأنَّ َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َكاَن ُیَكبُِّر ِفي اْلِفْطِر َواْلَأْضَحى ِفي  عن
  َقاَل ِسَوى َتْكِبیَرَتْي الرُُّكوِع...اْلُأوَلى َسْبَع َتْكِبیَراٍت َوِفي الثَّاِنَیِة َخْمًسا

"আেয়শা (রা:) হেত বিণত, রাসূলু াহ (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) ঈ ল িফতর 

এবং ঈ ল আযহার থম রাকােত সাত তাকবীর এবং ি তীয় রাকােত পাঁচ তাকবীর 

িদেতন।” অন  সনেদ আেছ, উে িখত তাকবীর েলা করু তাকবীর ছাড়া। (আবূদাঊদ 

হাদীস নং ৩৭০) 

চ. ঈেদর নামােয করাআতঃ খ াত সাহাবী নমুান ই ন বাশীর (রা:) হেত বিণত, 

রাসূলু াহ (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) ই ঈদ ও জুমার নামােয থম রাকায়ােত 

‘সাি িহ া রাি কাল আ’লা’ এবং ি তীয় রাকায়ােত ‘হাল আতাকা হাদীসুল গািসয়া ’ 

পাঠ করেতন। (নাসাঈ, হাদীস নং ১৫৫০ সনদ সহীহ-আলবানী) সূরা াফ এবং সূরা 

ই তারাবিত  সা’আ ’ পড়ার কথাও হাদীস পাওয়া যায়। (নাসাঈঃ হাদীস নং ১৫৪৯, 

সনদ সহীহ-আলবানী) 

ছ. ঈেদর খতুবা শানা: ঈেদর খুতবা সে  নবী করীম (সা া া  আলাইিহ ওয়া 

সা াম) বেলন, য চেল যেত চায় স যেত পাের আর য (খুতবা শানার জন  ) 

বসেত চায়  স বসেত পাের। (নাসাঈ হাদীস নং ১৫৫৩ সনদ সহীহ-আলবানী) 

ঈদ ও সামািজক জীবন: ঈেদর আন  িনমল, পিব  এবং অত  মধুময়। ঈদ উপলে  

যখন িনজ িনজ গৃেহ আ ীয়- জন পাড়া- িতেবশী, ব  ুবা ব এেক অপরেক দাওয়াত 

দয়, পর ের েভ া িবিনময় কের, এেক অপরেক উপহার সাম ী আদান- দান কের 



তখন ঈেদর আন  আরও মধুময় হেয় উেঠ। সুদৃঢ় হয় সামািজক ব ন। মেনর মেধ  

জেম থাকা িহংসা-িবে ষ, াধ ও িত তা দরূ হেয় পার ািরক ভােলাবাসা, ব ু , 

সহমিমতা ও স ানেবাধ জা ত হয়। জীবেনর িতিট অ েন বেয় যায় শাি র সুবাতাস 

যা ভােতর আেলার মতই , িনমল ও িন লুষ। 

ঈদ ও পাপাচািরতাঃ ঈেদর পিব তা ান হেয় যায় যখন দখা যায় ঈদ উৎসব ও ঈদ 

মলার নােম অ ীলতা- বহায়াপনার মলা বেস। ত ণ-ত ণীরা নানারকম আপি কর 

পাষােক চলােফরা কের। একে ণীর উ ট যবুক বািড়েত, রা ার ধাের ও িবিভ  ােব 

বড় বড় ডকেসেট অিডও িসিড চালু কের উ  আওয়ােজ গান বাজােত থােক। সরকারী-

বসরকাির িবিভ  িটিভ চ ােনল েলােত ঈদ উপলে  িবেশষ িবেশষ অ ীল িফ  

স চার কের। িসেনমা হল েলােত নতুন নতনু ছিব জাকজমকভােব দিশত হয়। মেন  

হয় এরা যন এ ধরেণর একিট সমেয়রই তী ায় িছল এত িদন! দীঘ একমাস িসয়াম 

সাধনা করার পর য একটা ঈমানী পিরেবশ তির হেয় িছল, করুবানী করার মাধ েম য 

আ াহর স ি  লােভর িতেযািগতার িল  হেয়িছল মসুিলম সমাজ তারা িক এসব 

ি য়া-কাে র মাধ েম তার িচ  মেুছ ফলেত চায়? এসব অপসং িৃতেক পিরত াগ কের 

আমরা যিদ ইসলামী সং িৃত ও সভ তােক ধারণ করেত পাির তাহেল আমােদর সািবক 

জীবন সু র ও পিব তার আেলাক রি েত ভা র হেয় উঠেব।  

পিরেশেষ, কামনা কির ঈদ আমােদর জীবেন রংধনরু মত রং ছিড়েয় বার বার িফের 

আসুক। আর স রে  রি ন হেয় উঠকু আমােদর জীবেনর িতিট মূ ত। ধুেয়-মেুছ 

পির ার হেয় যাক সকল পাপ ও পি লতা। আমীন। 
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