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প্ৰথম ফছিোৱো 
 
প্ৰশ্ন :  
 ুৰো ইখলো   োঠ  তৰ যতদ ক োছনোছৱ মিৃ বযতি  ঈচোছল ক োৱোব  ছৰ (ছ োৱোব ক  ৌঁ োই তদছয়), কিছে 
মিৃ বযতি ইয়োৰ  ৰো উ  ৃি হব কন? ৰো ুললু্লোহ চোল্লোল্লোহু আলোইতহ অ োল্লোম  বৰৰ ওচছৰতদ কযোৱোৰ 
সময়ি ত   তৰত ল, কিওৌঁ  বৰবোসীৰ বোছব তিলোৱোি  তৰত ল, কন ক ৱল দআু  তৰত ল? 
 
উত্তৰ : 
প্ৰথম : যতদ ক োছনোছৱ ক োৰআন তিলোৱোি  তৰ মিৃ বযতি  ঈচোছল ক োৱোব  ছৰ, উলোমোস লৰ তবশদু্ধ 
মিোনযুোয়ী এই ক োৱোব মিৃ বযতিৰ ওচৰ ক তিয়োও নো োয়,  োৰণ এইছ ো মিৃ বযতিৰ আমল নহয়। 
আল্লোহ িোআলো ক ছ  : 

سَ  ﴿َوأَن   َسانِ  لَي  ن  ِ
 َسَعى﴾ َما إاَِل  لِْل 

{আৰ ুমোনছুহ তয কচষ্টো  ছৰ, কসইছ োছৱ তস  োয়।} { নোজম: ৩৯} 
এই তিলোৱোি জীতৱি বযতিৰ কচষ্টো বো আমল, ইয়োৰ ক োৱোব তস তনছজই  োব, আন  োছৰোবো  তস 
ঈচোছল ক োৱোব  ৰোৰ ক োছনো অতি োৰ নোৰোছখ। এই তবষছয় ক  তদ আৰবৰ “স্থোয়ী  তমটী গছৱষনো, 
ফছিোৱো, দোওৱো, আৰ ুপ্ৰচোৰ প্ৰসোশন”ৰ এ ো তবস্তোতৰি ফছিোৱো আছ , িলি কসইছ ো উছল্লখ  ৰো হল : 
 
প্ৰশ্ন : 
 বৰ তজয়োৰিৰ সময়ি  ুৰো ফোতিহো  োঠ  ৰো, অথবো ক োৰআনৰ ক োছনো অংশ  োঠ  ৰো কবিছন, 
আৰ ুইয়োৰ দ্বোৰো মিৃ বযতি উ  ৃি হবছন ? 
 
উত্তৰ : 
তবশদু্ধ হোতদ ছৰ প্ৰমোতণি ৰো ুললু্লোহ চোল্লোল্লোহু আলোইতহ অ োল্লোম  বৰ তজয়োৰি  তৰত ল আৰ ুত  ুমোন 
বো যৰ দ্বোৰো কিওৌঁ  বৰবোসীৰ বোছব দ‘ুআ  তৰত ল, তযছ ো কিওৌঁ  োহোবোস ল  তশ োইত ল, কিওৌঁছলোছ ও 
কিছখিৰ  ৰো তশত ত ল। কযছন : 

 للاَ  ل  اَ س  نَ  ،نَ و  ق  حِ اَل  م  ك  بِ  للا   اءَ شَ  ن  اِ  انَ اِ وَ  ،نَ ي  مِ لِ س  م  ال  وَ  نَ ي  نِ مِ ؤ  م  ال   نَ مِ  ارِ يَ الد   لَ ه  اَ  م  ك  ي  لَ عَ  ماَل لسَ اَ 
 ة  يَ افِ عَ ال   م  ك  لَ وَ  انَ لَ 

কহ  বৰবোসী মতুমন আৰ ু ম ুলমোনস ল, কিোমোছলো ৰ প্ৰতি চোলোম (শোতে) বতষিি হও , ইন শ্বো 
আল্লোহ অতিতশছে আতম কিোমোছলো ৰ লগি তমতলি হম, আল্লোহৰ ওচৰি আমোৰ বোছব আৰ ুকিোমোছলো ৰ 
বোছব তনৰো ত্তো প্ৰোথিনো  তৰছ োৌঁ।” [ইবছন মোজোহ : ১৫৩৬] 
ৰো ুললু্লোহ চোল্লোল্লোহু আলোইতহ অ োল্লোম  বৰ তজয়োৰি  ৰোৰ সময়ি ক োৰআন বো িোৰ ক োছনো আয়োি 
তিলোৱোি  তৰত ল বতুল ক োছনো প্ৰমোণ ক োৱো নোযোয়, অথচ কিওৌঁ সঘছন  বৰ তজয়োৰি  তৰত ল। যতদ 
কসয়ো কবি হ’কলছহৌঁ ছিন বো মিৃ বযতি ইয়োৰ দ্বোৰো উ  ৃি হ’কলছহৌঁ ছিন, কিছে তনশ্চয় কিওৌঁ কসইছ ো 
 তৰছলছহৌঁ ছিন আৰ ু োহোবোস ল  তনছদিশ তদছলছহৌঁ ছিন। বৰং নবওুৱিৰ দোতয়ত্ব আদোয়, উম্মিৰ প্ৰতি দয়ো 
আৰ ু ক োৱোবৰ তবছবচনোৰ তিতত্তি এইছ ো কিওৌঁৰ  িি বয আত ল।  োৰণ, কিওৌঁৰ তবষছয় আল্লোহ িোআলো 
ক ছ  : 

م   ﴿لََقد   ول   َجاَءك  م   ن  مِ  َرس  ف ِسك  هِ  َعِزيز   أَن  م   َما َعلَي  م   َحِريص   َعِنتُّ ك  ِمِنينَ  َعلَي  ؤ  وف   ِبال م   َرؤ 
 َرِحيم ﴾

{তনশ্চয় কিোমোছলো ৰ মোজৰ  ৰো কিোমোছলো ৰ ওচৰি এজন ৰো ুল আতহছ , কিওৌঁৰ  ছে এইছ ো দুুঃসহ 
তযছ োছৱ কিোমোছলো    ষ্ট তদছয়। কিওৌঁ কিোমোছলো ৰ বোছব  লযোণ োমী, মতুমনস লৰ প্ৰতি কেহশীল,  ৰম 
দয়োল।ু} [কি বো: ১২৮] 
এছিছ , ৰো ুললু্লোহ চোল্লোল্লোহু আলোইতহ অ োল্লোমৰ মোজি দয়ো, উম্মিৰ  লযোণ  োমনো আৰ ুঅনগু্রহ থ ো 
সছত্বও তযছহিু কিওৌঁ এইছ ো  ৰো নোই, কসছয় এইছ ো এয়ো প্ৰমোণ  ছৰ কয এইছ ো নোজোছয়য (অববি)। 
 োহোবোছয় ক ৰোম এইছ োছৱ বতুজছ  আৰ ু ইয়োৰ ও ৰি কিওৌঁছলোছ  আমল  তৰছ , আল্লোহ কিওৌঁছলো  
স ছলোছৰ ও ৰি সন্তুষ্ট হও , কিওৌঁছলোছ   বৰ তজয়োৰিৰ সময়ি মিৃস লৰ বোছব দ‘ুআ  তৰত ল আৰ ু
তনছজ তশেো ও নত হি গ্রহণ  তৰত ল। কিওৌঁছলোছ  মিৃস লৰ বোছব ক োৰআন তিলোৱোি  ৰো নোত ল। 
গতিছ  প্ৰমোতণি হল কয,  বৰ তজয়োৰিৰ সময়ি ক োৰআন তিলোৱোি  ৰো  ৰৱিী আতবষৃ্কি 
তবদ‘আি। ৰো ুললু্লোহ চোল্লোল্লোহু আলোইতহ অ োল্লোম ক ছ  : 

 د  رَ  وَ ه  فَ  ه  ن  مِ  سَ ي  لَ  امَ  اذَ هَ  انَ رِ م  أ يفِ  ثَ دَ ح  أَ  ن  مَ 



“আমোৰ এই দ্বীনি তযছয় নিুনত্বৰ আতবষ্কোৰ  তৰব, তযছ ো ইয়োৰ অেিভি ি নহয়, কসইছ ো প্ৰিযোতখি।” 
[বখুোৰী: ২৫১২, ম ুতলম: ৩২৪৮] 
 



তদ্বিীয় ফছিোৱো (প্ৰথম ফছিোৱোৰ অৱতশষ্টোংশ) 
 
প্ৰশ্ন : 
আতম ত  ুমোন ম ুতলম কদশি প্ৰিযে  তৰছ ো, ক োৰআন তিলোৱোিৰ বোছব মোনহু িোড়ো  ৰো হয়, 
ক োৰআন তিলোৱোি  তৰ তবতনময় কলোৱো কবিছন? তবতনময় প্ৰদোন োৰী ইয়োৰ বোছব কগোনোহগোৰ হবছন ? 
 
উত্তৰ : 
ক োৰআন তিলোৱোি এ ো খোতল  (তবশদু্ধ) ইবোদি। ম ুতলম স ছল আল্লোহৰ সন্তুতষ্ট অজি ন আৰ ু ভণযৰ 
আশোি কসয়ো সম্পোদন  তৰব, এই সমভহ ইবোদিৰ মভল নীতিও এইছ োছৱই, ইয়োৰ বোছব  োছৰো  ৰো 
তবতনময় গ্রহণ  ৰো বো  োছৰোবোৰ  ৃিজ্ঞিো আদোয়  ৰো নোযোব।  োলোফস ল লগছি আমোৰ আদশি 
মনীষী স লৰ  ৰো প্ৰমোতণি নহয় কয, কিওৌঁছলোছ  মিৃ বযতি, অতলমো অথবো আন ক োছনো অনষু্ঠোনি 
ক োৰআন তিলোৱোিৰ বোছব  োছৰোবো  িোড়ো  তৰত ল, অথবো কিওৌঁছলোছ  ইয়োৰ তনছদিশ তদছ  নোইবো 
ইয়োৰ অনমুতি প্ৰদোন  তৰছ , অথবো কিওৌঁছলো ৰ ক োছনোবো ক োৰআন তিলোৱোি  তৰ তবতনময় গ্রহণ 
 তৰছ , বৰং কিওৌঁছলোছ  আল্লোহৰ ওচৰি ক োৱোবৰ আশোি তিলোৱোি  তৰত ল। ৰো ুললু্লোহ চোল্লোল্লোহু 
আলোইতহ অ োল্লোছম তনছদিশ তদছ , তয বযতি ক োৰআন তিলোৱোি  ছৰ, কিওৌঁ কযন আল্লোহৰ ওচৰি প্ৰোথিনো 
 ছৰ। কিওৌঁ মোনহুৰ ওচৰি প্ৰোথিনোৰ  ৰো সি ি   তৰছ ।  োহোবী ইমৰোন তবন হু োইনৰ  ৰো ইমোম 
তিৰতমতজছয় বণিনো  তৰছ  : 

 لَ و  س  رَ  ت  ع  مِ سَ  :الَ قَ  مَ ث   عَ جَ ر  تَ اس  فَ  ؛لَ أسَ  مَ ث   أرَ ق  يَ  اص  قَ  ىلَ عَ  رَ مَ  ه  نَ أ ن  ي  صَ ح   نِ ب   انرَ م  عِ  ن  عَ 
 ام  وَ ق  أَ  ء  ي  جِ يَ سَ  ه  نَ إفَ  ،هِ بِ  للاَ  لِ أس  يَ ل  فَ  نَ آر  ق  ال   أرَ قَ  ن  مَ " :ل  و  ق  يَ  ـ مَ لَ سَ وَ  هِ ي  لَ عَ  للا   ىلَ صَ  ـ للاِ 
  "اسَ النَ  هِ بِ  نَ و  ل  أس  يَ  نَ آر  ق  ال   نَ و  ؤ  رَ ق  يَ 

ইমৰোন তবন হু োইন এজন গল্প োৰৰ ওচছৰতদ অতিক্রম  তৰছল, তযছয় (ছ োৰআন) োঠ  তৰ মোনহুৰ 
ওচৰি প্ৰোথিনো  তৰ আত ল। কিওৌঁ এই দশৃয কদতখ ইন্নোতলল্লোহ  ত়িছল। িোৰ ত  ি  ছল: মই ৰো ুললু্লোহ 
চোল্লোল্লোহু আলোইতহ অ োল্লোম   ওৌঁছি শতুনছ োৌঁ : 
“তয বযতি ক োৰআন তিলোৱোি  ছৰ, তস কযন িোৰ দ্বোৰো আল্লোহৰ ওচৰি প্ৰোথিনো  ছৰ,  োৰণ 
অনতি লছম এছন এ  দলৰ আতিিি োৱ হব, তযহৌঁি ক োৰআন তিলোৱোি  তৰব আৰ ুিোৰ দ্বোৰো মোনহুৰ 
ওচৰি প্ৰোথিনো  তৰব।” [আহমদ : ৪/৪৩২/৪৩৩, ৪৩৬/৪৩৭, ৪৩৯, ৪৪৫, তিৰতমতয : ৫/১৭৯, হোতদ  নং : 
(২৯১৭), ইবছন আতব শ্বোইবোহ : ১০/৪৮০, িোবৰোতন : ১৮/১৬৬/১৬৭, হোতদ  নং : (৩৭০/৩৭৪), বোগোৱী : 
৪/৪৪১, হোতদ  নং : (১১৮৩)] 
 
ত ন্তু তয সমভহ কেত্ৰি তিলোৱোি োৰীৰ বোতহছৰ আনছ ো ক োৰআনৰ উ  োতৰিো লোি হয়, কসই সমভহ 
কেত্ৰি তবতনময় গ্রহণ  ৰো কবি, কযছন ক োৰআন তশেো তদয়ো অথবো ক োৰআনৰ দ্বোৰো জৰো-ফুৌঁ  ো  ৰো 
ইিযোতদ। তবশদু্ধ সতু্ৰি বতণিি,  োহোবী আব ু োইদ ৰোতদ্বয়োল্লোহু আনহু  ুৰো ফোতিহোৰ দ্বোৰো এ  বযতি  
জৰো-ফুৌঁ  ো  তৰ  োগলীৰ  োল এ ো গ্রহণ  তৰত ল, তয বযতি  তবষোি  ীছ   োমতুৰত ল।  োহোবী  োহল 
ৰোতদ্বয়োল্লোহু ‘আনহুৰ বণিনোি আছ , ৰো ুললু্লোহ চোল্লোল্লোহু আলোইতহ অ োল্লোম এজনী ক োৱোলী  বযতি এজনৰ 
ওচৰি এই চিিি তবয়ো তদত ল কয, তস িোই  ক োৰআন তশেো তদব তযতখতন তস জোছন। 
 [আহমদ : (৫/৩৩৬), বখুোৰী : হোতদ  নং : (২৩১০), (৫০২৯), (৫০৩০), (৫০৮৭), (৫১২১), (৫১২৬), 
(৫১৩২), (৫১৩৫), (৫১৪১), (৫৮৭১), (৭৪১৭)]  
 
এছিছ , ক ৱল তিলোৱোিৰ তবতনময় গ্রহণ  ৰো অথবো তিলোৱোিৰ বোছব ক োছনো দল িোড়ো  ৰো 
আদশিবোন মনীষীস লৰ নীতি আৰ ু ুন্নিৰ তব ৰীি। 
 
তদ্বিীয় : উ ছদশ গ্রহণ আৰ ুআতখৰোি স্মৰণ  ৰোৰ বোছব ৰো ুললু্লোহ চোল্লোল্লোহু আলোইতহ অ োল্লোম  বৰ 
তজয়োৰি  তৰত ল। কিওৌঁ ম ুলমোনস লৰ বোছব দআু আৰ ুইছস্তগফোৰ  তৰত ল, তসহৌঁিৰ বোছব ‘আতফয়োি 
বো তনৰো ত্তো প্ৰোথিনো  তৰত ল। কিওৌঁ  োহোবোস ল  তশেো তদত ল, যোছি কিওৌঁছলোছ ও  বৰ তজয়োৰি 
 ৰোৰ সময়ি  য় : 

 للاَ  ل  اَ س  نَ  ،نَ و  ق  حِ اَل  م  ك  بِ  للا   اءَ شَ  ن  اِ  انَ اِ وَ  ،نَ ي  مِ لِ س  م  ال  وَ  نَ ي  نِ مِ ؤ  م  ال   نَ مِ  ارِ يَ الد   لَ ه  اَ  م  ك  ي  لَ عَ  ماَل لسَ اَ  
  ة  يَ افِ عَ ال   م  ك  لَ وَ  انَ لَ 

“কহ  বৰবোসী মতুমন ও ম ুতলম স ল, কিোমোছলো ৰ প্ৰতি শোতে বতষিি হও , আৰ ু আতম ইন শ্বো 
আল্লোহ অনতি লছম কিোমোছলো ৰ লগি তমতলি হম, আতম আল্লোহৰ ওচৰি আমোৰ বোছব আৰ ু
কিোমোছলো ৰ বোছব তনৰো ত্তোৰ প্ৰোথিনো  তৰছ োৌঁ।” [ইবছন মোজোহ: ১৫৩৬] 



আমোছলো ৰ জনো মছি ৰো ুললু্লোহ চোল্লোল্লোহু আলোইতহ অ োল্লোম ক োৰআন তিলোৱোি  তৰ মিৃ বযতি  
ঈচোছল ক োৱোব  ৰো নোত ল। অথচ কিওৌঁ অতি   বৰ তজয়োৰি  তৰত ল। মতুমনস লৰ প্ৰতি কিওৌঁ অতি 
দয়োল ুআৰ ুকমছহৰবোন আত ল। আল্লোছহই িোল জোছন। 
সভত্ৰ : 

تاءواالف العلمية للبحوث الدائمة اللجنة  
[আল-লোজনোিুদ দোতয়মোহ তলল বহুুত ল ইলতময়যোহ অল ইফিো] 

“ইলতম গছৱষণো আৰ ুফছিোৱো তবিোগৰ স্থোয়ী  তৰষদ” 
সদসয িোই -কচয়োৰমযোন কচয়োৰমযোন 

আব্দলু্লোহ ইবন গদুোইয়োন  আব্দৰু ৰোজ্জো  আতফফী আব্দলু আতজজ ইবন আব্দলু্লোহ ইবন 
বোজ 



 

িৃিীয় ফছিোৱো 
 
প্ৰশ্ন : 
ক োৰআন তিলোৱোি বো আন আন ইবোদিৰ ক োৱোব মিৃ বযতি ওচৰি কপ্ৰৰণ হয়ছন? মিৃ বযতিৰ সেোন 
অথবো আন  োছৰোবোৰ ফোলৰ  ৰো নহও  ত য়? 
 
উত্তৰ :  
আতম জনো মছি, ৰো ুললু্লোহ চোল্লোল্লোহু আলোইতহ অ োল্লোম ক োৰআন তিলোৱোি  তৰ ক োছনো আত্মীয় বো 
আন ক োছনো মিৃ বযতিৰ বোছব ঈচোছল ক োৱোব  ৰো নোত ল। তিলোৱোিৰ ক োৱোব যতদ মিৃ বযতিৰ 
ওচৰি ক  ৌঁত ছলছহৌঁছিন অথবো ইয়োৰ দ্বোৰো তস ক োছনোিোছৱ উ  ৃি হ’কলছহৌঁ ছিন, কিছে তনশ্চয় কিওৌঁ কসইছ ো 
 তৰছলছহৌঁ ছিন, উম্মি  জনোইতদছলছহৌঁছিন, যোছি তসহৌঁিৰ মিৃ স ছল উ  ৃি হয়। কিছখি আত ল মতুমন 
স লৰ প্ৰতি দয়োল ু আৰ ু অনগু্রহশীল। আনহোছি খলুোফোছয় ৰোতশ্বতদন আৰ ু স ছলো  োহোবোছয় ক ৰোম 
কিছখিৰ যথোযথ অনসুৰণ  তৰত ল, (আল্লোহ কিওৌঁছলো  স ছলোছৰ প্ৰতি সন্তুষ্ট হও ) আমোৰ জনো মছি 
কিওৌঁছলো  ক োছনোছৱই ক োৰআন তিলোৱোি  তৰ ঈচোছল ক োৱোব  ৰো নোই। গতিছ  ৰো ুললু্লোহ চোল্লোল্লোহু 
আলোইতহ অ োল্লোম আৰ ুকিওৌঁৰ  োহোবো স লৰ আদশি অনসুৰণ  ৰোছ োছৱ আমোছলো ৰ বোছব  লযোণ ৰ। 
 োৰণ, ৰো ুললু্লোহ চোল্লোল্লোহু আলোইতহ অ োল্লোছম ক ছ  : 
 

 ة  لَ اَل ضَ  ة  عَ د  بِ  لَ ك  وَ  ،ة  عَ د  بِ  ة  ثَ دَ ح  م   لَ ك   انَ فَ  رِ و  م  اال    اتِ ثَ دَ ح  م  وَ  م  اك  يَ اِ 
“সোৱিোন! কিোমোছলো (িমিি) নৱোতবষৃ্কি বস্তুৰ  ৰো সি ি  থোত বো,  োৰণ প্ৰছিয  নৱোতবষৃ্কি বস্তু 
তবদ‘আি, আৰ ুপ্ৰছিয  তবদ‘আি  থভ্রষ্টিো।” [আব ুদোউদ: ৩৯৯৩]  
কিওৌঁ আন ঠোইি ক ছ : 

  دٌَّر َوُهَف ُهْنِم َسْيَل اَم اَذَه اَنِرأْم يِف َثَدْحأَ ْنَم 
“তয বযতি আমোৰ এই চৰীয়িি এছন ক োছনো বস্তু আতবষ্কোৰ  তৰছল, তযছ ো ইয়োৰ অেিুি ি নহয়, কসইছ ো 
প্ৰিযোতখি।” [বখুোৰী: ২৫১২, ম ুতলম: ৩২৪৮] 
 
কসছয় আতম  ওৌঁ, মিৃ স লৰ বোছব ক োৰআন তিলোৱোি  ৰো বো  ছৰোৱো কবি নহয়, ইয়োৰ ক োৱোব 
তসহৌঁি নো োয়, বৰং এইছ ো তবদ‘আি। ইয়োৰ বোতহছৰ তযছবোৰ ইবোদিৰ ক োৱোব মিৃস লৰ ওচৰি ক  ৌঁছ  
বতুল তবশদু্ধ দতলল আছ  কসইছবোৰ অৱশয গ্রহণীয়। কযছন মিৃ বযতিৰ ফোলৰ  ৰো  োদ ো আৰ ু হজ 
 ৰোৰ তবষছয় তবশদু্ধ দতলল আছ । আৰ ুতযছবোৰ তবষছয় ক োছনো দতলল নোই কসইছবোৰ কবি নহয়। এছিছ  
প্ৰমোতণি হল, ক োৰআন তিলোৱোি  তৰ মিৃস লৰ প্ৰতি ঈচোছল ক োৱোব  ৰো কবি নহয়, তসহৌঁিৰ ওচৰি 
এই ক োৱোব নো োয় কগ, বৰং এইছ ো তবদ‘আি। এইছ োছৱ আতলমস লৰ তবশদু্ধ অতিমি। আৰ ুআল্লোছহই 
সবিজ্ঞোনী। 
 
সভত্ৰ : 

واالفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة  
[আল-লোজনোিুদ দোতয়মোহ তলল বহুুত ল ইলতময়যোহ অল ইফিো] 

“ইলতম গছৱষণো আৰ ুফছিোৱোৰ স্থোয়ী  তৰষদ” 
সদসয িোই -কচয়োৰমযোন কচয়োৰমযোন 

আব্দলু্লোহ ইবন গদুোইয়োন  আব্দৰু ৰোজ্জো  আতফফী আব্দলু আতজজ ইবন আব্দলু্লোহ ইবন 
বোজ 

 
সমোপ্ত 


