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কুরআন িশক্: িবধ্ন, প�িত ও ফযীলত 
  

 :والل ال والع ر آ  اول اهللا وآ آ  وحببه أجع� أمي نعدإن المد هللا 

আ�্হ ত্‘আল্র বড়ই েমেহরব্নী েয, িতিন আম্েদর উপর কুরআন অবতীণর 

কেরেছন। কুরআন এমন একিট িকত্ব য্র ম্ধযেম আরেবর েসই  ্েহলী 

 ্িত েসৗভ্গযব্ন  ্িতেত পিরণত হেয়িছল। র্সসলু�্হ স�্�্া আল্ইিহ 

ওয়্স্�্ম কুরআন িদেয়ই পৃিথবীর  ে�� ম্নুষ ৈতির কেরিছেলন। এেত্ 

গুরপসণর িকত্ব আলকুরআন িশক্ আ  অবেহিলত। িদন িদন আমর্ 

কুরআন িশক্ েথেক আমর্ দসের সের য্িা। এক ন মুসিলম িহস্েব 

কুরআন িশক্র গুরও যথ্যথভ্েব অনুধ্বন করেত প্রিছ ন্। েস নয 

আম্েদরেক কুরআন িশক্র গুর উপলিউ করেত হেব। িনে   সংিকসভ্েব 

কুরআেনর পিরচয়, কুরআন িশক্র গুর ও �েয়্ নীয়ত্, কুরআন 

িতল্ওয়্েতর ফিযলত ও কুরআন িশক্ ন্ কর্র পিরণিত স�েকর 

আেল্কপ্ত কর্  হেল্।  
 
আলকুরআেনর পিরচয় :  

কুরআন শে�র অথর: প্ঠ কর্, য্ প্ঠ কর্ হয়। আর পিরভ্ষ্য়-আ�্হ 

ত্‘আল্ ি বর্ঈল আল্ইিহস স্ল্েমর ম্ধযেম সুদীীর ২৩ বছের ম্নব 

 ্িতর েহদ্য়্ত িহস্েব র্সসলু�্হ স�্�্া আল্ইিহ ওয়্স্�্ম েয িকত্ব 

অবতীণর কেরেছন ত্র ন্ম আলকুরআন। িনে  কুরআেনর পিরচয় তুেল ধর্ 

হেল্: 
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১. কুরআন আ�্হর িকত্ব : 

আ�্হ ত্‘আল্ যুেগ যুেগ ম্নবত্র েহদ্য়্েতর  নয েযসব িকত্ব অবতীণর 

কেরেছন েসগেল্েক আসম্নী িকত্ব বল্ হয়। আলকুরআন হেল্ সবরেশষ 

আসম্নী িকত্ব, য্ িব�ম্নবত্র  নয অবতীণর কর্ হেয়েছ। আ�্হ ত্‘আল্ 

বেলন : 

   ]١٩٢:  الشعراء[ ﴾لَِم�َ لَ�ٰ ٱ َرّبِ  َ�َ�ِ�ُل  ۥنَّهُ  ﴿

অথর: ‘‘িন�য় এ কুরআন িব�  ্হ্েনর রেবর পক েথেক অবতীণর কর্ 

হেয়েছ’’ [সসর্ আশ-শ‘আর্-১৯২]। 
 
২. কুরআন হেল্ নুর ব্ আেল্ : 

অ�ক্ের িনমি�ত  ্িতেক সিতযক্র আেল্র িদেক িনেয় আস্র  নয আল-

কুরআন হেল্ আেল্ ব্ নুর। আ�্হ ত্‘আল্ বেলন : 

ٓ  قَدۡ  ﴿ ِ ٱ ّمِنَ  َءُ�مَجا ُ ٱ بِهِ  ِديَ�هۡ  ١ ّمبِ�ٞ  بٞ َو�َِ�ٰ  َُورٞ  َّ ٰ رِضۡ  ََّبعَ ٱ َمنِ  َّ ٰ ٱ ُسُبَل  ۥََهُ َ� �َ َّ  مِ س
لَُ�ٰ ٱ ّمِنَ  رُِجُهمَوُ�خۡ  ُّ ٰ  إَِ�ٰ  ِديِهمۡ َوَ�هۡ  ۦَِهِ �ِإِذۡ  ُّورِ ٱ إَِ�  تِ ل َۡ  طٖ ِصَ�   ،١ :دة المائ[ ﴾ ١ َتقِي�ٖ ّم

١[ 

অথর: ‘অবশযই েত্ম্েদর িনকট আ�্হর পক েথেক আেল্ ও সু�� �� 

এেসেছ। এর ম্ধযেম আ�্হ ত্েদরেক শ্িির পথ েদদ্ন, য্র্ ত্ঁর স�ি�র 

অনুসরণ কের এবং ত্ঁর অনুমিতেত িতিন ত্েদরেক অ�ক্র েথেক আেল্র 

িদেক েবর কেরন। আর ত্েদরেক সরল পেথর িদেক িহদ্য়্ত েদন’ [সসর্ 

ম্িয়দ্হ-১৫,১৬]। 
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৩. কুরআন সংরকণ কর্র দ্িয়র আ�্হ ত্‘আল্র : 

কুরআন য্বতীয় িবকৃিত েথেক মু�। েকনন্ আ�্হ ত্‘আল্ এর সংরকণ 

করেবন। কুরআেন বল্ হেয়েছ: 

َ  نُ َ�ۡ  إَِّا ﴿ ُۡ َّ ونَ َلَ�ٰ  ۥَ�ُ  نَّا رَ ّ�ِكۡ ٱ اََ ُُ  ]٩: الجر[ ﴾ ٩ فِ

অথর: ‘িন�য় আিম উপেদশ ব্ণী তথ্ কুরআন ন্ি ল কেরিছ এবং িনঃসে�েহ 

এর েহফ্ তক্রী আিম িনে ই’ [সসর্ আল-িহ র-৯]। 
 
৪. কুরআন ম্নব ্িতর  নয েহদ্য়্ত : 

আম্েদর বযি�গত, প্িরব্িরক, স্ম্ি ক এবং র্�ীয়  ীবন কীভ্েব 

পিরচ্িলত হেব, ত্র �িতিট িবষয় কুরআেন বণরন্ কর্ হেয়েছ। এ িবষেয় 

আ�্হ ত্‘আল্ বেলন : 

 ﴿  َ ُۡ َّ َۡ سِلۡ  ىٰ َو�ُۡ�َ  ةٗ َورَۡ�َ  ىَوُهدٗ  ءٖ َ�ۡ  لُِّ�ِّ  انٗ َ�ٰ تِبۡ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َك َعلَيۡ  اَوََ : البل[ ﴾ ٨ لِِم�َ ُم
٨٩  [ 

অথর: ‘আিম েত্ম্র িনকট িকত্বিট ন্ি ল কেরিছ। এিট এমন েয ত্ 

সবিকছুর সু�� বণরন্, আর এট্ েহদ্য়্ত, রহমত ও মুসিলমেদর  নয 

সুসংব্দ �রপ’ [সসর্ আনন্হল: ৮৯]। 

৫.কুরআন রম্দ্ন ম্েস অবতীণর হেয়েছ : 

কুরআন রম্দ্ন ম্েস ল্ইল্তুল �দের অবতীণর কর্ হেয়েছ। কুরআেন বল্  

হেয়েছ : 

َََِل  ّ�ِيٓ ٱ َرَمَضانَ  رُ َشهۡ  ﴿
ُ
ۡ ٱ ّمِنَ  تٖ َوَ�ّيَِ�ٰ  لِّلّناِس  ىُهدٗ  َءانُ ُقرۡ لۡ ٱ �ِيهِ  أ  ﴾ ٨قَانِ ُفرۡ لۡ ٱوَ  ُهَدىٰ س

 ]  ١٨٥: القرال[
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অথর: ‘রময্ন এমন ম্স য্েত ন্ি ল হেয়েছ মহ্�� আল-কুরআন। য্ িব� 

ম্নবত্র  নয েহদ্েয়তও সু�� িদক িনেদরশন্ এবং  হক ও ব্িতেলর 

মধযক্র প্থরকয িবধ্ন ক্রী’ [সসর্ আলব্ক্র্হ:১৮৫]। 
 
৬.কুরআন মুিমনেদর   নয রহম্ত :   

কুরআন িব�ব্সীর  নয রহম্ত িহস্েব ন্িযল কর্ হেয়েছ। য্র্ এ কুরআন 

পড়েব, ত্ অনুয্য়ী আমল করেব ত্র্ আ�্হর রহম্ত�্স হেব। আ�্হ 

ত্‘আল্ বেলন : 

ُِل ﴿ ٓ  ُهوَ  َما َءانِ ُقرۡ لۡ ٱ ِمنَ  َوُ�َ�ّ ٰ ٱ يََِ�دُ  َوَ�  ِمنِ�َ ُمؤۡ لِّلۡ  ةٞ َورَۡ�َ  ءٞ ِشَفا َّ ارٗ  إِّ�  لِِم�َ ل ََ  ﴾�َخ
   ]٨٢: ارساء[

অথর: ‘আর আিম কুরআন ন্িযল কির য্ মুিমনেদর  নয িশফ্ ও রহমত, িক� 

ত্ য্িলমেদর কিতই ব্িড়েয় েদয়’ [সসর্ বিন ঈসর্ইল:৮২]। 
 
৭.কুরআন জ্ন-িবজ্েনর উ স :   

কুরআন  ম্ ীদ সকল জ্ন-িবজ্েনর  উ স। এবং কুরআন েয িনেদরশন্ 

িদেয়েছ ত্ িনভুরল ও ব্াবভ্েব �ম্িণত হেয়েছ।  কুরআেন এরশ্দ হো, 

 ]  ٢  ،١: �س[ ﴾ ٢ ِكيمِ �َۡ ٱ َءانِ ُقرۡ لۡ ٱوَ  ١ �ٓس  ﴿

অথর: ‘ইয়্-সীন। িবজ্নময় কুরআেনর শপথ’ [সসর্ ইয়্িছন:১-২]।  
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৮.কুরআন িব�ব্সীর  নয চয্েলে :  

কুরআেনর মত েক্ন িকত্ব ম্নুষ ব্ ক্ের্ পেক ব্ন্েন্ স ব নয়। �্য় 

েচৗ�শত বছর আেগর চযেলে এ পযরি েকও মুক্েবল্ করেত সকম হয়িন। 

আর িকয়্ম্ত পযরি ত্ স বও হেব ন্। এ স�েকর আ�্হ ত্‘আল্ বেলন : 

ٰ  نّ �ِۡ ٱوَ  �ُس ۡ�ِ ٱ َتَمَعتِ جۡ ٱ لّ�ِنِ  قُل ﴿ َ ن ََ
َ
  أ

ۡ
ْ يَ�   َ�  َءانِ ُقرۡ لۡ ٱ َذاَ�ٰ  لِ بِِمثۡ  تُوا

ۡ
 َ�نَ  َوسَوۡ  ۦلِهِ بِِمثۡ  تُونَ يَ�

 ]  ٨٨: ارساء[ ﴾ ٨ �َظِه�ٗ  ٖض ِ�َعۡ  ُضُهمۡ َ�عۡ 

অথর: ‘বল, যিদ ম্নব ও ি�ন  ্িত সব্ই িমেল একি�ত হয় েয, ত্র্ এ 

কুরআন অনুরপ িকছু আনয়ন করেব, ত্র্ এ কুরআেনর অনুরপ িকছুই 

আনয়ন করেত প্রেব ন্, যিদও ত্র্ এেক অপেরর স্হ্যযক্রী হয়’ [সসর্ 

বিন ঈসর্ইল: ৮৮]। 
 
৯. কুরআন িশক্ সহ  

য্র্ কুরআন িশক্ করেত চ্ন ব্ িদেত চ্ন, ত্েদর  নয আ�্হ ত্‘আল্ 

সহ  কের িদেয়েছন। বুঝম্ন েযেক্ন বয়েসর ম্নুষ ত্ িশদেত প্রেব। 

কুরআেন েী্ষণ্:     

ۡ  َولََقدۡ  ﴿  َّ َ  ]١٧: القمر[ ﴾ ١ ّمّدكِرٖ  ِمن َ�َهۡل  رِ سِّ�ِكۡ  َءانَ ُقرۡ لۡ ٱ ََا�
   অথর: ‘আর আিম েত্ কুরআন েশদ্র  নয সহ  কের িদেয়িছ। অতএব 

েক্ন উপেদশ �হণক্রী আেছ িক’? [সসর্ আল-�্ম্র:১৭] 

১০.কুরআেনর  েবশ িকছু ন্ম রেয়েছ:   

কুরআেনর েবশ িকছু ন্ম রেয়েছ। েযমন, াদ্-পথিনেদরশক, িযকর-উপেদশ 

ব্ণী, ফুরক্ন-সতয-িমথয্র প্থরকযক্রী,নুর-আেল্ ইতয্িদ। েযমন কুরআেন 

এেসেছ,  
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َل  ّ�ِيٱ َََباَركَ  ﴿ َّ ٰ  قَانَ ُفرۡ لۡ ٱ ََ َ ِ َ�بۡ  ََ    ]١: الفرقين[ ﴾ ١ ََِذيًرا لَِم�َ َ�ٰ سِلۡ  ِ�َُكونَ  ۦِده

অথর: িতিন বরকতময় িযিন ত্ঁর ব্�্র উপর ফুরক্ন (সতয-িমথয্র 

প্থরকযক্রী) ন্িযল কেরেছন েযন েস  গতব্সীর  নয সতকরক্রী হেত 

প্ের। [সসর্ আলফুরক্ন:১] 

 

কুরআন িশক্র গুর 

১. কুরআন িশক্ ফরয : 

�েতযক মুসিলমেক কুরআন পড়্  ্নেত হেব। েয িনে েক মুসিলম িহস্েব 

দ্বী করেব ত্েক অবশযই কুরআন িশক্ করেত হেব। কুরআন িশক্ কর্ 

এেত্ গুরপসণর িবষয় েয, আ�্হ ত্‘আল্ কুরআন িশক্ কর্ ফরয কের 

িদেয়েছন। আ�্হ ত্‘আল্ বেলন:                                                                              

 قۡ ٱ ﴿ 
ۡ
ِ  َرأ   ] ١: العلق[ ﴾ ١ َخلَقَ  ّ�ِيٱ َرّ�َِك  مِ سۡ ٱب

অথর: ‘পড় েত্ম্র রেবর ন্েম, িযিন সৃি� কেরেছন’ [সসর্ আল্ক : ১]।  

কুরআন িশক্য় েক্ন �ক্র অবেহল্ কর্ য্েব ন্। উ�্তেক কুরআন 

িশক্র িনেদরশ িদেয় ইবন ম্সউদ র্িদয়্�্া আনা বেলন, 
ُموا«

ّ
َ َل ُقْرآنل  َل

ْ
وهُ  ، ال

ُ
 »ولاتَْ

অথর:‘েত্মর্ কুরআন িশক্ কর এবং িতল্ওয়্ত কর’ [মুস্�্ফ ইবন আবী 

শ্ইব্হ:৮৫৭২]। 
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২.স্ল্ত আদ্েয়র  নয কুরআন িশক্: 

আ�্হ ত্‘আল্ ঈম্নদ্র ব্�্হেদর উপর �িতিদন প্চ ওয়্� স্ল্ত ফরয 

কেরেছন। কুরআন েতল্ওয়্ত ছ্ড়্ স্ল্ত আদ্য় হয় ন্। স্ল্ত আদ্য় 

কর্র  নযও কুরআন িশদেত হেব। কুরআেন বল্ হেয়েছ,  
ْ قۡ ٱفَ  ﴿ َ  َما َرُءوا َّ ََ  ]٢٠: الزمل[ ﴾ َءاِن� ُقرۡ لۡ ٱ ِمنَ  تَ

অথর:    ‘অতএব েত্মর্ কুরআন েথেক যতটুকু সহ  ততটুকু পড়’  [সসর্ 

আল-মুযয্ি�ল: ২০]।  

এ িবষেয় র্সসলু�্হ স�্�্া আল্ইিহ ওয়্স্�্ম বেলন, 
اللةل  الل�ل« نْ  صل مْ  لِمل

ل
  ل

ْ
حِتلةِ  �لْقرلأ َل ِ ِكتلحِب  ِ

ْ
 .»ال

অথর: ‘েয বযি� সসর্ ফ্েতহ্ পেড় ন্ ত্র স্ল্তই হয় ন্’। [সহীহ 

বখুারী:৭৫৬]  
 
৩. কুরআন �চ্েরর  নয িশক্ কর্ : 

কুরআন ম্ ীেদ কুরআন �চ্েরর  নয িনেদরশ েদয়্ হেয়েছ। েস িনেদরেশর 

আেল্েক র্সসলু�্হ স�্�্া আল্ইিহ ওয়্স্�্ম ও স্হ্ব্েয় িকর্ম কুরআন 

�চ্র-�স্ের িনে েদরেক িনেয়্ি ত কেরেছন। েয বযি� কুরআন পড়েত 

 ্েন ন্, েস কীভ্েব ত্ �চ্র করেব ?  সুতর্ং কুরআন �চ্র-�স্ের 

ভস িমক্ প্লন কর্র   নয ত্  িশক্ কর্ এক্ি �েয়্ ন। কুরআেন বল্ 

হেয়েছ, 
﴿ ۞ ٰ ّ�َهاََ

َ
َََِل  َمآ  بَلِّغۡ  سّرُسوُل ٱ �

ُ
  ]٦٧: دال اليئ[ ﴾ ّرّ�َِكۖ  ِمن َك إَِ�ۡ  أ

অথর: েহ র্সসল, েত্ম্র রেবর পক েথেক েত্ম্র িনকট য্ ন্িযল কর্ 

হেয়েছ, ত্ েপৗেছ দ্ও [সসর্ ম্িয়দ্হ : ৬৭]। 
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৪. কুরআন িশক্ অিেরর �শ্িি : 

ম্নব  ীবেন অথর ব্ অনয্নয ক্রেণ  ্গিতক তৃিস আসেলও �কৃত তৃিস ও 

শ্িি কুরআন িশক্র ম্ধযেমই স ব। এ নয কুরআেন বল্ হেয়েছ, 

ْ  ّ�ِينَ ٱ ﴿ ََطۡ  َءاَمُنوا ِۗ ٱ رِ بِِذ�ۡ  قُلُوُ�ُهم َم�ِنّ َو َّ  �َ
َ
ِ ٱ رِ بِِذ�ۡ  �   ] ٢٨: الرعد[ ﴾ ٢ ُقلُوُب لۡ ٱ َم�ِنّ ََطۡ  َّ

 অথর : ‘য্র্ ঈম্ন আেন, িব�্স �্পন কের এবং ত্েদর অির আ�্হর 

ি িকর �্র্ শ্িি ল্ভ কের। ে েন র্দ, আ�্হর ি িকর �্র্ই অিরসমসহ 

শ্িি প্য়’ [সসর্ আর-র্‘দ:২৮]।  
 
৫.েহদ্য়্ত ল্েভর  নয কুরআন িশক্ : 

কুরআেনর ম্ধযেমই েহদ্য়্েতর স�্ন প্ওয়্ য্েব। েস নয কুরআন েথেক 

েহদ্য়্ত প্ব্র  নয কুরআন িশক্  করেত হেব । কুরআেন বল্ হেয়েছ, 

قۡ  ِ�َ  سِلِّ�  ِديَ�هۡ  َءانَ ُقرۡ لۡ ٱ َذاَ�ٰ  إِنّ  ﴿
َ
 ]  ٩: ارساء[ ﴾ وَمُ أ

অথর: ‘িন�য় এ কুরআন এমন পথ-�দশরন কের, য্ সবর্িধক সরল ও সিঠক’।  

[সসর্ বিন-ইসর্ঈল:০৯] 
 
৬.  ্�্েত য্ওয়্র  নয কুরআন িশক্: 

�েতযক মুিমেনর সেবর্্ ক্মন্ হেল্  ্�্েত য্ওয়্। ত্ই   ্�্েত য্ওয়্র  

 নয কুরআন িশক্ করেত হেব। হ্িদেস এেসেছ, 

» 
ْ
يلحُم ولال ِّ ولاِت الل ـهل َّ حمل ولال َل ّّ ُتُ  ال َْ عل ِلّب نل ْر 

ل
يلحُم أ ِّ ِة �لُقوُل ال ِقيلحنل

ْ
َِ ملْومل ال  ْ َل

ْ
حِن لَِ َل َل َْ ل ُقْرآُن ف

حنِ  َل َّ َل ُُ
ل
حلل َ

ل
ِِ ِِيِ  َ

َْ َّ َل ْيِ  َل
ّ
ُتُ  اّْْومل ِِحلَ َْ عل ُقْرآُن نل

ْ
للُقوُل ال ِِ ِِيِ  ول

َْ َّ َل حِِ َل  .»ِِحّْهل

অথর: িসয়্ম ও কুরআন িকয়্ম্েতর িদন ম্নুেষর  নয এভ্েব সুপ্িরশ করেব 

েয, িসয়্ম বলেব েহ আম্র রব, আিম িদেনর েবল্য় ত্েক (এ িসয়্ম 
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প্লনক্রীেক) প্ন্হ্র ও েযৗনত্ েথেক িবরত েরেদিছ। ত্ই ত্র বয্প্ের 

তুিম আম্র সুপ্িরশ কবসল কর। অনুরপভ্েব কুরআন বলেব, েহ আম্র রব, 

আম্েক অধযয়নরত থ্ক্য় র্েতর ীুম েথেক আিম ত্েক িবরত েরেদিছ। ত্ই 

ত্র বয্প্ের তুিম আম্র সুপ্িরশ কবসল কর। িতিন স্�্�্া আল্ইিহ 

ওয়্স্�্ম বেলন, অতঃপর উভেয়র সুপ্িরশই কবসল কর্ হেব 

[মুসন্দআহম্দ: ৬৬২৬]। 

কুরআন িশক্ ও িতল্ওয়্েতর ফিযলত 

১. কুরআন িতল্ওয়্ত আ�্হর স্েথ একিট ল্ভ নক বযবস্: 

কুরআন িতল্ওয়্ত আ�্হর স্েথ একিট ল্ভ নক বযবস্। িবিভ� বযবস্য় 

ল্ভ এবং কিত দুিটরই স ্বন্ থ্েক। িক� এদ্েন ল্ভ ছ্ড়্ েক্ন �ক্র 

কিতর অ শ েনই। এ িবষেয় আ�্হ ত্‘আল্ বেলন : 
ِ ٱ َب كَِ�ٰ  لُونَ َ�تۡ  ّ�ِينَ ٱ إِنّ  ﴿ َّ  ْ َقاُموا

َ
لَوٰ ٱ َوأ َّ ْ  ةَ س ََفُقوا

َ
 ُجونَ يَرۡ  وََعَ��َِيةٗ  �ِ�ّٗ  ُهمۡ َ�ٰ َرَزقۡ  ِمّما َوأ

ُجورَُهمۡ  ِ�ُوَّ�َِيُهمۡ  ٢ ََُبورَ  ّلن َرةٗ تَِ�ٰ 
ُ
: فيطر[ ﴾ ٣ َشُكورٞ  َ�ُفورٞ  ۥإَِّهُ  ۦٓۚ لِهِ َفضۡ  ّمِن َوَ�َِ�َدُهم أ

٣١  ،٢٩  [ 

‘‘য্র্ আ�্হর িকত্ব প্ঠ কের, স্ল্ত ক্েয়ম কের, আম্র েদয়্ িরি ক 

েথেক েগ্পেন ও �ক্েশয বযয় কের, ত্র্ই আশ্ করেত প্ের এমন বযবস্র 

য্ কদেন্ কিত�া হেব ন্। ক্রণ আ�্হ ত্েদর কেমরর পসণর �িতদ্ন েদেবন 

এবং িন  অনু�েহ আের্ অিধক দ্ন করেবন। িতিন কম্শীল ও দয়্ব্ন।’’ 

[সসর্ ফ্িতর ২৯-৩০] 
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২. কুরআন প্ঠক্রী  �েতযক হরেফর  নয সওয়্ব ল্ভ কের:   

কুরআন েতল্ওয়্েতর ম্ধযেম িবর্ট সওয়্ব অ রন কর্র সুেয্গ রেয়েছ। 

এর স্েথ অেনক উপক্িরত্ও রেয়েছ। র্সসলু�্হ স্�্�্া আল্ইিহ 

ওয়্স্�্ম বেলেছন, 
  نلنْ «

ل
رلأ
ل
ح َ

ً
ْرَ ِ  كِتلحِب  ِننْ  حل َّ  ُ  ا

ل
َ
ل
علةٌ  ِِ ِ  َ سل علةُ  حل لسل َلْشِ  ولالْ

ِ ح ِ ْنثلحلِهل
ل
  أ

ل
ولُ  ال

ُ
َ
ل
  الم أ

ٌ
ْرف ِ�نْ  حل

ل
ل  ول

لٌِف 
ل
  أ

ٌ
ْرف مٌ  حل

ل
ال   ول

ٌ
ْرف ِنيمٌ  حل   ول

ٌ
ْرف  »حل

‘‘েয বযি� কুরআেনর একিট হরফ প্ঠ কের, ত্েক একিট েনিক �দ্ন কর্ 

হয়। �িতিট েনিক দশিট েনিকর সম্ন। আিম বিল ন্ েয, আিলফ-ল্ম-মীম 

একিট হরফ। বরং আিলফ একিট হরফ, ল্ম একিট হরফ, মীম একিট 

হরফ।’’ [সুন্ন আত-িতরিমিয:২৯১০] 

৩. কুরআেনর িশক্থরী  ও িশকক সেবর্সম বযি�:  

কুরআন িশক্র  ম্ধযেম দুিনয়্ ও আেদর্েত ে��র অ রন কর্ য্য়। উসম্ন 

র্িদয়্�্া আনা েথেক বিণরত হ্িদেস র্সসলু�্হ স্�্�্া আল্ইিহ 

ওয়্স্�্ম বেলেছন, 
ْ�ُُ�مْ « مل  نلنْ  خل

ّ
َ َل ُقْرآنل  َل

ْ
مل ُ  ال

ّ
َ َل  »ول

অথর: ‘‘েত্ম্েদর মেধয সেবর্সম বযি� েসই েয িনে   কুরআন িশক্ কের ও 

অপরেক িশক্ েদয় ’’ [বুদ্রী: ৫০২৭]। 
 

৪. কুরআন িতল্ওয়্তক্রীর পেক সুপ্িরশ করেব :  

িকয়্মেতর ভয়্বহ অব�্য় কুরআন িতল্ওয়্তক্রীর পেক সুপ্িরশ 

করেব।এট্ িবর্ট েসৗভ্েগযর িবষয়। আবু উম্ম্হ র্িদয়্�্া আনা েথেক 

বিণরত হ্দীেস র্সসলু�্হ স্�্�্া আল্ইিহ ওয়্স্�্ম বেলেছন : 
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رلُءوا«
ْ
ُقْرآنل  اَ

ْ
َِِّ ُ  ال

ل
ِت  َ

ْ ةِ  ملْومل  مْل ِقيلحنل
ْ
ح ال ًَ ي َِ حِِ ِ  شل ْصحل

ل
 »ِأل

অথর:‘েত্মর্ কুরআন িতল্ওয়্ত কর, ক্রণ, কুরআন েকয়্মেতর িদন 

িতল্ওয়্তক্রীর  নয সুপ্িরশ করেব’ [মুসিলম: ১৯১০]। 
 
 
৫. কুরআন পড়্ উসম স�দ অ রন 

কুরআন পড়্ ব্ িশক্ েদয়্র ক্ে  িনেয়্ি ত থ্ক্ উসম স�দ অ রন 

কর্র অিভুর�। এ িবষেয় র্সসলু�্হ স্�্�্া আল্ইিহ ওয়্স্�্ম বেলেছন, 

مُّ�مْ «
ل
َ  ُّ ِ نْ  ُُ

ل
ول  أ َُ ْغ ّ  �ل   ملْومٍ  ُُ

ل
حنل  ِِل حل ّْ وْ  ُ�

ل
  أ

ل
ِقيقِ  ِِل َل

ْ
ِتل  ال

ْ
يلْ تلْ�ِ  ِنْع ُ  ِل

ل
ْلنِ  ِِعلح� حول ْونل

ل
ْ�ِ  ِف  ك

 �ل
مٍ 
ْ
  ِِث

ل
ال عِ  ول ّْ علح ِلِحمٍ  �ل

ْ
ُقَ ِ  ِلُسولل  ملح ِل َّ ُّ  ا ِ

ُ
حلل  ذللِكل  ُ

ل
َ  

ل
ال
ل
َ
ل
و أ َُ ْغ ُ�مْ  �ل َُ حل

ل
  أ

ل
َِ  ِِل ْسِج مل

ْ
مُ  ال

ل
َ َْ يل  ِل

وْ 
ل
  أ

ُ
ِ  كِتلحِب  ِننْ  آملتلْ�ِ  �لْقرلأ َّ َّ  ا ّ   َل َل ْ�ٌ  ول ُ  خل

ل
تلْ�ِ  ِننْ  ل

ل
ٌث  َلح�

ل
ال
ل
ث ْ�ٌ  ول ُ  خل

ل
ٍث  ِننْ  ل

ل
ال
ل
�لعٌ  ث ِْ

ل
ْ�ٌ  ولأ  خل

 ُ
ل
�لعٍ  ِننْ  ل ِْ

ل
ِننْ  أ ِِنّ  ول ِِ ا َل َْ

ل
ِِ ِ  ِننْ  أ ِ

ْ
 »اإل

েত্ম্েদর েকউ েকন সক্েল মসি েদ িগেয় আল�্হর েক্রআন হেত দুিট 

আয়্ত পেড় ন্ ব্ িশক্ েদয় ন্ ? ত্হেল েসিট ত্র  নয দুিট উট ল্ভ 

কর্র েচেয় উসম হেব। িতনিট আয়্ত িতনিট উট অেপক্ উসম। চ্রিট 

আয়ত চ্র উট অেপক্ষ্ উসম। অনুরপ আয়্েতর সংদয্ অনুপ্েত উেটর 

সংদয্ অেপক্ উসম।-[সহীহ মুসিলম : ১৩৩৬]।  
 

৬. কুরআন িতল্ওয়্ত ঈম্ন বৃি� কের :  

কুরআন িতল্ওয়্ত ব্ন্দ্হর  নয এমন উপক্রী েয, ত্ িতল্ওয়্ত করেল 

ঈম্ন বৃি� প্য়। এ িবষেয় আ�্হ ত্‘আল্ বেলন : 
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ۡ ٱ إِّ�َما ﴿ ُ ٱ ُذكِرَ  إَِذا ّ�ِينَ ٱ ِمُنونَ ُمؤۡ س َۡ  ۥُتهُ َءاَ�ٰ  ِهمۡ َعلَيۡ  تُلَِيۡت  نَذا قُلُوُ�ُهمۡ  وَِجلَۡت  َّ  انٗ إِيَ�ٰ  ُهمۡ َزاَد
 ٰ َ ََ ُونَ  َرّ�ِِهمۡ  َو َّ    ]٢: ارنفيل[ ﴾ ٢ َ�َتَو

অথর: ‘মুিমন েত্ ত্র্, য্েদর অিরসমসহ েকঁেপ উেঠ যদন আ�্হেক �রণ 

কর্ হয়। আর যদন ত্েদর উপর ত্ঁর আয়্তসমসহ প্ঠ কর্ হয় তদন ত্ 

ত্েদর ঈম্ন বৃি� কের এবং য্র্ ত্েদর রেবর উপরই ভরস্ কের’। [সূরা 

আনফাল:২] 
 
৭. কুরআেনর ধ্রক-ব্হক ঈষরণীয় বযি�:  

েক্ন বযি� কুরআেনর জ্েন সমৃ� হেয় ত্র হক আদ্য় কের েতল্ওয়্ত 

করেল ত্র স্েথ ঈষর্ ব্ ত্র মত হওয়্র আক্া্ কর্ য্েব।  
َل  الل�ل« سل   حل

ّ
نلتلْ�ِ  ِف  ِِال

ْ
ٌ   اث َُ ُ  آتلحهُ  ِل َّ ُقْرآنل  ا

ْ
ْهول  ال وهُ  ِل

ُ
ْتَ ْي ِ  آَلحءل  �ل

ّ
آَلحءل  الَ حِِ  ول

ٌ   اّْهل َُ ِل  آتلحهُ  ول
 ُ َّ حالً  ا ْهول  نل ُق ُ  ِل َِ ْي ِ  آَلحءل  ُ�ْع

ّ
آَلحءل  الَ حِِ  ول

 »اّْهل

অথর: ‘একম্� দুই বযি�র উপর ঈষর্ কর্ য্য়। এক বযি�, য্েক আ�্হ 

ত্‘আল্ েক্রআেনর ইলম দ্ন কেরেছন, েস িদব্-র্ি� ঐ েক্রআন 

িতল্ওয়্েত বযা  থ্েক। ি�তীয় েস বযি�, য্েক আ�্হ ত্‘আল্ ধন-স�দ 

দ্ন কেরেছন। েস ত্ িদনর্ত (ৈবধ ক্ে ) দরচ কের’ [সহীহ বুদ্রী 

:৭৫২৯]। 
 

কুরআন িশক্ ন্ কর্র পিরনিত 

১. র্সসেলর অিভেয্গ েপশ :  

িকয়্মেতর ভয়্বহ অব�্য় আ�্হ ত্‘আল্র অনুমিতেত র্সসলু�্হ স�্�্া 

আল্ইিহ ওয়্স্�্ম উ�্েতর  নয শ্ফ্য়্ত চ্ইেবন। িক� য্র্ কুরআন 
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িশক্ কেরিন, কুরআেনর েযসব হক রেয়েছ ত্ আদ্য় কেরিন, িকয়্মেতর িদন 

নবী স্�্�্া আল্ইিহ ওয়্স্�্ম ত্েদর িবুে� আ�্হর দরব্ের অিভেয্গ 

েপশ করেবন। কুরআেন এেসেছ : 
ْ ٱ ِ� قَوۡ  إِنّ  َرّبِ َ�ٰ  سرُّسوُل ٱ َوَقاَل  ﴿ َُذوا  ]٣٠: الفرقين[ ﴾ ٣ �ُجورٗ َمهۡ  َءانَ ُقرۡ لۡ ٱ َذاَ�ٰ  َّ

অথর: ‘আর র্সসল বলেবন, েহ আম্র রব, িন�য় আম্র কওম এ কুরআনেক 

পিরতয্ য গণয কেরেছ’ [সসর্ আল-ফুরক্ন-৩০] ইবন ক্সীর বেলন, কুরআন 

ন্ পড়্, ত্ অনুস্ের আমল ন্ কর্, ত্ েথেক েহদ্য়্ত �হণ ন্ কর্, এ 

সবই কুরআন পিরতয্গ কর্র শ্িমল।  
 
২. িকয়্মেত অ� হেয় উঠেব : 

েয কুরআন িশদ্ েথেক  েথেক িবমুদ হেয় থ্কল, েস কতইন্ দুভর্গ্! 

আলকুরআেন এেসেছ,  
عۡ  َوَمنۡ  ﴿

َ
هُ َوَ�ۡ  َضنٗ�  َمعََِشةٗ  ۥَ�ُ  َفإِنّ  رِيذِكۡ  َعن َرَض أ �ۡ  َمةِِقَ�ٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  ۥُ�ُ

َ
 سِمَ  َرّبِ  قَاَل  ١ َ�ٰ أ

�ۡ  تَِ�ٓ َحَ�ۡ 
َ
�ٗ  ُكنُت  َوَقدۡ  َ�ٰ أ َِ ََتۡ  سَِك َكَ�ٰ  َقاَل  ١ �بَ

َ
ۖ  ُتَناَءاَ�ٰ  َك � ََتَها َِ  تُنَ�ٰ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ سَِك َوَ�َ�ٰ  فَنَ

  ]  ١٢٦  ،١٢٤: طه[ ﴾ ١

অথর: আর েয আম্র িয� (কুরআন) েথেক মুদ িফিরেয় েনেব,  িনশচয় ত্র 

 ীবন-য্পন হেব  সংকুিচত এবং আিম িকয়্মেতর িদন ত্েক অ� অব�য় 

উঠ্েব্। েস বলেব, েহ আম্র রব, েকন আপিন আম্েক অ� অব�্য় উঠ্েলন 

? অথচ আিমেত্ িছল্ম দৃি�শি�স��ণ? িতিন বলেবন, অনুুপভ্েব েত্ম্র 

িনকট আম্র আয়্তসমসহ এেসিছল, অত:পর তুিম ত্ ভুেল িগেয়িছেল এবং 

েসভ্েবই আ  েত্ম্েক ভুেল য্ওয়্ হল’ [সসর্ ত্হ্-১২৪-১২৬]। 
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৩.মসক, বিধর অব�্য় ঊঠেব:  

সবেচেয় বড় েহদ্েয়ত আল-কুরআন �তয্দয্নক্রীেদর কবর হেব সংকীণর, 

য্র দুন ত্েদর েদেহর প্ঁ রগেল্ ব্ঁক্ হেয় য্েব। অবেশেষ িকয়্মেতর 

িদন মসক ও বিধর হেয় উঠেব । আলকুরআেন এেসেছ :  
ٰ  َمةِقَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  ُ�ُُهمۡ َوَ�ۡ  ﴿ َ ۖ َوُصمّٗ  امٗ َوُ��ۡ  ايٗ ُ�مۡ  وُُجوهِِهمۡ  ََ   ا

ۡ
ٰ ّمأ َّما َجَهّنُمۖ  ُهمۡ َوٮ  ُهمۡ َ�ٰ زِدۡ  َخَبۡت  ُُ

   ]٩٧: ارساء[ ﴾ ٩ �َسعِ�ٗ 

আিম িকয়্মেতর িদন ত্েদরেক সমেবত করব ত্েদর মুেদ ভর িদেয় চল্ 

অব�্য়, অ� অব�্য়, মসক অব�্য়, বিধর অব�্য়। ত্েদর আব্স�ল 

 ্হ্�্ম। যদন  ্হ্�্েমর আগন িনবর্িপত হওয়্র উপ�ম হেব আিম তদন 

ত্েদর  নয অিি আরও ব্িড়েয় েদব।  [সসর্ বিন-ঈসর্ইল:৯৭]  
 
৪.গ্েফলেদর অিভুর� :  

কুরআন িশক্ ন্ কর্ গ্েফলেদর অিভুর� হওয়্র শ্িমল। কুরআেন এেসেছ,  
﴿ ٰ ََ ْو
ُ
 ٱكَ  �َِك أ

َ
ۚ  ُهمۡ  بَۡل  مِ َ�ٰ َۡ ۡ� َضّل

َ
ٰ  أ ََ ْو

ُ
 ]١٧٨: ارعراف[ ﴾ ١ فِلُونَ َ�ٰ لۡ ٱ ُهمُ  �َِك أ

অথর: ‘এর্ চতু�দ  �র নয্য় বরং এর্ ত্েদর েচেয়ও আের্ অধম ও 

িনকৃ� এর্ই হেল্ গ্েফল’ [সসর্ আর্ফ-১৭৯] । 
 
৫. কুরআন দিলল িহস্েব আসেব :  

কুরআন িশক্ েথেক িবরত থ্ক্র ক্রেণ কুরআন ত্র িবপেকর দিলল 

িহস্েব উপি�ত হেব। র্সসলু�্হ স্�্�্া আল্ইিহ ওয়্স্�্ম এরশ্দ 

কেরেছন :  
ُقْرآنُ «

ْ
كل  ُحّجةٌ  ولال

ل
وْ  ل

ل
ْيكل  أ

ل
َ  »َل

অথর: কুরআন েত্ম্র পেক িকংব্ িবপেকর দলীল।   [সহীহ মুসিলম: ৩২৮ ] 
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৬.  ্হ্�্েম য্ওয়্র ক্রণ হেব :  

 ্হ্�্েমর মত ভয়্বহ কিঠন  ্য়গ্ আর েনই।  কুরআন িশক্ ন্ কর্র 

ক্রেণ  ্হ্�্েম েযেত হেব। নবী ক্রীম স�্�্া আল্ইিহ ওয়্স্�্ম 

বেলন, 
ُقْرآنُ «

ْ
عٌ  ال َّ َل ح ، ُُ نل ٌق  ِحٌ   ول َّ ِل نْ  ، ُُ  ُ  نل

ل
َ َل حنل ُ  َل هُ  ِِنل ِل ح

ل
َ  

ل
لّعةِ  ِِل

ْ
نْ  ، اْ نل  ُ  ول

ل
َ َل فل  َل

ْ
َ ْهرِهِ  خل  ظل

 ُ 
ل
حَ   سل

ل
 ».اّْحِِ  ِِل

অথর: ‘কুরআন সুপ্িরশক্রী এবং ত্ঁর সুপ্িরশ �হণেয্গয। সুতর্ং েয বযি� 

কুরআনেক স্মেন েরেদ ত্ঁর অনুসরণ করেব, কুরআন ত্েক  ্�্েত িনেয় 

য্েব। আর েয বযি� এেক িন  প�্েত েরেদ িদেব, কুরআন ত্েক  ্হ্�্েম 

িনেকপ করেব’ [সহীহ ইবেন িহবব্ন : ১২৪]। 
 
৭. আেদর্েত  ব্বিদহী করেত হেব: 

কুরআন িশক্য় যথ্যথ ভুিমক্ প্লন ন্ করেল এ িবষেয় আেদর্েত 

 ব্বিদহী করেত হেব । ত্‘আল্ বেলন,   

 ]  ٤٤: الزخرف[ ﴾ ٤ لُونَ  َٔ �ُۡ�  َف َوَسوۡ  ِمَكۖ َولَِقوۡ  ّلَك  رٞ َ�ِ�ۡ  ۥنَّهُ  ﴿

অথর: িন�য় এ কুরআন েত্ম্র  নয এবং েত্ম্র কওেমর  নয উপেদশ। 

আর অিচেরই েত্ম্েদরেক ি জ্স্ কর্ হেব। [সসর্ যুদুফ : ৪৪] 
 

কুরআন িশক্য় করণীয় 
 
[১] ভ্ল িশকেকর ক্েছ পড়্:  

িযিন সহীহভ্েব কুরআন পড়েত প্েরন ত্র িনকটই কুরআন িশক্ করেত 

হেব। িবেশষ কের েয িশকেকর কুরআন িশক্র িবষেয় �িশকণ আেছ ত্র 

ক্েছ পড়েল আের্ ভ্ল হয়।  
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[২] িনয়িমত পড়্ :   
সহীহভ্েব কুরআন িশক্র  নয িনয়িমত সময় েদয়্ দরক্র। যিদও কম সময় 
হয়। �িতিদন েশখার মেধয থ্কেল  সহীহভ্েব কুরআন িশক্ সহ  হেব এবং য্ 
েশদ্ হেব ত্ আয়ে� থ্কেব। 
 
[৩] মশক কর্ :  

েক্ন েয্গয িশকেকর ক্েছ মশক করেল পড়্র েসৗ�যর বৃি� প্েব। মশক 

হেল্- িশকক পড়েব ত্রপর েসভ্েব ছ্�ও পড়েব। এ ছ্ড়্ িবিভ� িসিডর 

ম্ধযেমও  মশক কর্ য্য়। এেকে� িব�িবদয্ত �্রী ম্নশ্ওয়্ভীর কুরআন 

�িশকণ িসিডর সহেয্িগত্ েনয়্ েযেত প্ের।   
 
[৪] পিরব্র পির ন ও সি্নেদর  িশক্ েদয়্:   

�েতযক মুসিলমেক ত্র পিরব্র পির ন ও সি্নেদর কুরআন িশক্ েদয়্ 

অনযতম দ্িয়র ও কতরবয। কুরআেন এেসেছ,  
﴿  ٰ ّ�َهاََ

َ
ْ  ّ�ِينَ ٱ � ْ قُوٓ  َءاَمُنوا ُ�مۡ  ا ََ َُف

َ
هۡ  أ

َ
   ]٦: البر�م[ ﴾ �ََارٗ  لِيُ�مۡ َوأ

অথর:‘েহ ইম্নদ্রগণ! েত্মর্ েত্ম্েদর িনে েদরেক এবং েত্ম্েদর 

পিরব্রবগরেক  ্হ্�্েমর আগন েথেক ব্ঁচ্ও’ [সসর্ ত্হরীম-৬]। 

আবদু�্হ ইবেন আমর র্িদয়্�্া আনাম্ বেলন,  
لن ، « ُقْرآ

ْ
ْيُ�م ِِحل

ل
َ ْونَل َل ْ

ُ
�ِ  ت ْون ، ول

ُ
ل
ل
ْع  ُُْسْ َل َِِل�ُ�م 

ل
ْ�علحُِِ�م ، َ

ل
ُموه أ

ل�
َ َل ُموه ول

ل�
َ َل تل  »ِل

অথর্: কুরআেনর িবষেয় েত্ম্েদর উপর অবশয প্লনীয় এই েয, কুরআন 

িশক্ কর্ এবং েত্ম্েদর সি্নেদর কুরআন িশক্ েদয়্। েকনন্ এ িবষেয় 

েত্ম্েদর ি জ্স্ কর্ হেব এবং ত্র �িতদ্নও েদয়্ হেব। [শরেহ সহীহ 

বুদ্রী, ইবন ব্স্ল : ৪৬] 
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[৫] ফিযল্তপসণর সসর্গেল্ েবশী েবশী কর্ :   

ফযীলতপসণর সসর্গেল্ ভ্েল্ভ্েব িশক্ কর্ এবং েসগেল্ েবিশ েবিশ 

িতল্ওয়্ত কর্। র্সসলু�্হ স�্�্া আল্ইিহ ওয়্স্�্ম  ইরশ্দ কেরন,  

ُقْرآنِ «
ْ
ثل ال

ُ
َ
ُ
ٍة ث

ل
َْ
ل
ِِ ل  

ل
ْن �لْقرلأ

ل
ُ�ْم أ َُ حل

ل
َُ أ ِج َْ �ل

ل
وا . أ

ُ
حل
ل
حلل : َ

ل
ُقْرآِن َ

ْ
ثل ال

ُ
َ
ُ
 ث
ُ
ْيفل �لْقرلأ

ل
� ول ( :ول ُِ   ْ

ُ
َ

 ٌَ حل
ل
ُ أ َّ ُقْرآنِ ) ا

ْ
ثل ال

ُ
َ
ُ
ُل ث َِ َْ  ».�ل

‘েত্ম্েদর েকউ িক র্ি�ক্েল কুরআেনর এক তৃতীয়্ংশ িতল্ওয়্েত অকম? 

ত্র্ বলেলন, কুরআেনর এক তৃতীয়্ংশ িকভ্েব পড়্ পড়েব িতিন বলেলন, 

(সসর্ ইদল্স) কুরআেনর এক তৃতীয়্ংেশর সমতুলয’ [সহীহ বুদ্রী: ৫০১৫] । 

অতএব েযসব সসর্ ও আয়্ত স�েকর অিধক ফযীলত ও েবিশ েনকীর কথ্ 

বিণরত হেয়েছ এবং েযগেল্ ভ্েল্ভ্েব েশদ্ ও েবিশ েবিশ পড়্ দরক্র ত্র 

মেধয রেয়েছ, শ�ব্র ফ র ন্ম্ে  সসর্ আিলফ-ল্ম-িস দ্হ পড়্, ীুম্েন্র 

আেগ সসর্ মুলক এবং ফরয ন্ম্ে র পর সসর্ ন্স, সসর্ ফ্ল্ক ও আয়্তুল 

কুরসী পড়্।  আ�্হ ত্‘আল্ প্ঠকসহ আম্েদর সকলেক কুরআন িশক্র  

ত্ওফীক িদন। আমীন।  
 

 آل وأصححِ  ونن ت َ  ِِحسحن ِل موم المن، وآخر َِواَح أن ع َنيعح دمَ وع وص� اهللا
 المَ هللا ِب الَحل�

 


