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78র কথা 

এক-সময় 7ধু মাpাসােত কুরআনুল কািরম িহফয করা হত, Mুেল 

তার কiনা করা িছল িদবাhেqর ন0ায়r বত�মান যিদও সরকারী 

Mুল-কেলেজর অবsা তৈথবচ, তেব ,াইেভট অেনক Mুল-কেলজ 

হেয়েছ, েযখােন ফুল টাইম, হাফ টাইম ও খPকালীন িবিভu 

প
িতেত কুরআনুল কািরম িহফয করােনা হয়r এ েGে) বাংলা 

মাধ0ম, ইংিলশ িমিডয়াম ও ইংেরিজ ভাস�ন েকউ কােরা েথেক 

িপিছেয় েনইr এটা পিরচালকেদর দীিন েচতনা, দীনেক িবজয়ী 

করার অিভ,ায় ও বািতলেক পরািজত করার দী^ ,ত0েয়র 

বিহঃ,কাশ সেwহ েনই। আ#াহ তােদর উেSশ0 সফল ক8নr 

তােদর েকউ িহফয িবভাগ পিরচালনা, িহফয করার প
িত ও 

িহফয শাখার আনুষিgক িবষেয় সমস0ার সxুখীন েহানr 

দীনদার অেনক ভাই, সিহ আিকদা, দীেনর সিঠক বুঝ ও িহদােয়ত 

লাভ করার পর কুরআনুল কািরম িহফয করার মহান zত _হণ 

কেরন, এটা তােদর সিঠক িস
া{ সেwহ েনই, িক| িহফয 

করার সিঠক প
িত না জানার কারেণ কাি}ত সফলতা েথেক 

বি~ত হনr 

অসংখ0 ,বীণ মুসিলম, েযৗবন েথেক বাধ�ক0 পয�{ সালাত আদায় 

করেছন মা) পাঁচিট িকংবা দশিট সূরা িদেয়, তাও অ7
 ও ভুেল 
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ভরাr ষাট বা স�র বছের উuীত হেয়েছন িক| কুরআনুল 

কািরেমর েকােনা উuিত হয়িন, নতুন েকােনা সূরা মুখs করার 

,েয়াজন অনুভব কেরনিন, িকংবা তার ে,রণা পানিন, ফেল 

দুিনয়া-আিখরােতর ,চুর কল0াণ েথেক বি~ত িতিনr 

মাpাসা পড়ুয়া অেনক আেলম আেছন, যারা দশ-িবশটা সূরার 

েবশী মুখs জােনন না, যিদও দশ বা বােরাটা বছর দীন িশGার 

েক� মাpাসায় ব0য় কেরেছন, িক| কুরআন িহফয করার 

অনুে,রণা িকংবা তার পিরেবশ িতিন পানিনr কতক ইমাম 

আেছন মা) কেয়কিট সূরা িদেয় জীবন-ভর ইমামত করেছন, 

একিট সূরা একািধক সালােত বারবার পড়েছন, ,চুর সময় ও 

অবসরতা থাকা সেত0ও এক-পারা, দুই-পারা িকংবা িতন-পারা 

মুখs করার েসৗভাগ0 িতিন অজ�ন কেরনিন!1 

,চিলত িহফয খানায় সিঠক িনেদ�শনা, উপকারী িসেলবাস ও দG 

পিরচালনার অভাব ,কটভােবr অতএব কুরআনুল কািরম ও তার 

িশGার েক�<েলা অবেহলার িশকার একভােব নয়, িবিভuভােবr 

েকােনা িবেবচনায় হািফযেদর সংখ0া েবশী হেলও, গায়ের-

হািফযেদর কুরআনুল কািরেমর ,িত অবেহলা এেতা অিধক েয, 

তােদর ঈমান ও ইসলাম পয�{ ,�িব
! 
                                                           

1 দীেনর সােথ সংি�A েথেক কুরআনুল কািরেমর ,িত এতটা অবেহলা দুভ�াগ0 

ৈব িক? 
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আমােদর েদেশর হািফয সােহবেদর দীন সlেক� অ� থাকা 

hাভািবক অবsায় পিরণত হেয়েছ! ফেল কুরআনুল কািরেমর 

মকতব বা িহফয খানা<েলা িবদআত ও কুসংMােরর আ�া, বরং 

িশরেকর পিরচয�া েকে� পিরণত! এ অধঃপতন একিদন িকংবা 

একিদক েথেক আেসিন, দুঃখজনক হেলও সত0 এ েদেশ দীঘ� 

িদন েথেক যারা দীেনর েনতৃ= িদেjন, তােদর পথ ধের মুসিলম 

সমােজ িবদআত, কুসংMার, বরং িশরক পয�{ অনু,েবশ কেরেছ, 

যার ফদ� অেনক দীঘ�, অেনক েবদনাদায়কr 

বইিট পেড় েকউ িব7
ভােব কুরআনুল কািরম িশখেব, েকউ 

সিঠক প
িতেত িহফয করেব, েকউ িহফেযর ,িত আ_হী হেবr 

িহফেযর ময়দােন নবাগত ও িহফয শাখার পিরচালকবৃw সিঠক 

িনেদ�শনা পােব, ,চিলত িহফয খানা<েলা কুসংMার মুf হেব, 

হািফয সােহবগণ কুরআনুল কািরেমর মহ� অ{ের ধারণ করেব, 

এটাই আমােদর কামনাr 

একিট পিরিশA Kারা হািফয সােহবেদর কিতপয় ভুল�াি{ দূর ও 

কুসংMার মুf করার ,েচAা করা হেয়েছr এ জন0 ,েত0কিট 

আেলাচনা ,মাণসহ উপsাপন করার েচAা কেরিছr েহ আ#াহ, 

আমােদর এ আমলটুকু কবুল ক8ন এবং আপনার রহমত ও 

মাগেফরাত Kারা আমােদরেক েঢেক িননr 
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কুরআনুল কািরেমর <8= 
মুসিলম জীবেন কুরআনুল কািরেমর <8= বলার অেপGা রােখ 

নাr সিহ আিকদা, িব7
 ইবাদত ও উ�ম আখলােকর উ]স এ 

কুরআন, এিটই মুসিলমেদর জীবন িবধান। এেত রেয়েছ আদশ� 

সমাজ, সুশৃ�ল জািত ও শিfশালী রা� গঠেনর ,েয়াজনীয় 

উপাদানr মুসিলমরা যিদ কুরআনুল কািরেমর <8= বুেঝ তার 

,িত ঈমান নবায়ন কের, তার আেদশ-িনেষধ েমেন চেল ও তােক 

আঁকেড় ধের, তাহেল তারা পিব) জীবন, রাজৈনিতক দGতা, 

সামিরক শিf, অথ�ৈনিতক সমৃি
, আদশ� সমাজ ও ,চুর িনয়ামত 

লাভ করেব সেwহ েনইr আ#াহ তা'আলা বেলন: 
ن�  َولَوۡ ﴿

َ
ۡهَل  أ

َ
ْ  ٱۡلُقَرى�  أ ْ  َءاَمُنوا َقۡوا َمآءِ  ّمِنَ  بَرََكٰتٖ  َعَلۡيِهم لََفَتۡحَنا َوٱت�  ٱلس�

.ِض 
َ
ْ  َوَلِٰكن َوٱۡل بُوا َخۡذَنُٰهم َكذ�

َ
ْ  بَِما فَأ   ]  01: االعراف[ ﴾ > يَۡكِسُبونَ  َكنُوا

“যিদ জনপদবাসী ঈমান আনত ও তাকওয়া অবল�ন করত, 

অবশ0ই আিম তােদর উপর আসমান ও জিমেনর বরকত খুেল 

িদতাম, িক| তারা িমথ0ােরাপ কেরেছ, ফেল তারা যা উপাজ�ন 

করত, তার কারেণ আিম তােদরেক পাকড়াও কেরিছ”r1 

নবী সা#া#াI ‘আলাইিহ ওয়াসা#াম ও তার সাহাবীেদর ন0ায় 

মুসিলমরা যিদ িতলাওয়াত ও িহফয Kারা কুরআনেক আঁকেড় 

                                                           

1 সূরা আরাফ: (৯৬) 
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ধের, কুরআন বুেঝ ও তার উপর আমল কের, তাহেল তােদর 

হারােনা েগৗরব, িব�ৃত সxান ও আকাশ চু�ী সফলতা িফের 

আসেব অবশ0ই। নবী সা#া#াI ‘আলাইিহ ওয়াসা#াম বেলন: 

قَْواماً  الِكتَاِب  بَِهَذا يَْرَفعُ  اهللاَ  إِن3 «
َ
 مسلم رواه. »آخِرينَ  بِهِ  َيَضعُ وَ  أ

“িন�য় আ#াহ এই _� Kারা এক জনেগা5ীর উ�ান ঘটান এবং 

তার Kারা অপর জনেগা5ীর পতন ঘটান।”1  

বলাবাIল0, আমােদর পতেনর মূল কারণ কুরআনুল কািরম ত0াগ 

করা, েকউ তার িব7
 িতলাওয়াত ত0াগ কেরিছ, েকউ তার িহফয 

ত0াগ কেরিছ, েকউ তার উপর আমল করা ত0াগ কেরিছ, অতএব 

আমরা যিদ উ�ান ও উuিত চাই, তাহেল কুরআনেক আঁকেড় ধরা 

ব0তীত েকােনা পথ েনইr সাহাবােয় েকরাম েযভােব সফলতার 

উ� িশখের েপ�েছেছন, আমােদরেক েস পথ ধের এ<েত হেবr 

ইমাম মািলক রহ. বেলন, ওহাব ইবেন কায়সান আমােদর িনকট 

এেস বসেতন, অতঃপর িতিন না বেল ,sান করেতন না:  
ِ  آِخرَ  يُْصلِحُ  ? إِن�هُ  ةِ َهِذه م�

ُ
ْصلَحَ  َما إِ? ال

َ
لََها أ و�

َ
 .»أ

“এ উxেতর েশষাংশ কখেনা সংেশাধন করেত পারেব না, তেব 

েয বm তার ,থমাংশ সংেশাধন কেরেছ তা ব0তীত”।2 অতএব 

                                                           

1 মুসিলম: (৮১৭) 
2 মুসনাদুল মুয়া�া: (পৃ.২৩৯) িলল হাসান ইবেন আিল আল-জাওিহিরr  
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মুসিলমরা যিদ তােদর পূব�পু8ষেদর ন0ায় কুরআনেক আঁকেড় 

ধের, আ#াহর সাহায0 তােদরেক হাত-ছািন িদেয় ডাকেব, সেwহ 

েনইr 

 

কুরআনুল কািরেমর কতক ৈবিশA0 
কুরআনুল কািরমেক আ#াহ তা'আলা িবিভu িবেশষণ Kারা 

<ণাি�ত কেরেছন, যা তার ময�াদা-মহ� ও <8=েক ,কাশ কের, 

এখােন তার কেয়কিট <ণ উে#খ করিছ: 

১১১১. . . . ‘‘‘‘����হহহহ’’’’:::: কুরআনুল কািরমেক আ#াহ তা‘আলা ‘�হ’ বেলেছন, যা 

ব0তীত মানুষ মৃত ও িন�লr িতিন বেলন: 
ٓ  َوَكَذٰلَِك  ﴿ وَۡحۡيَنا

َ
ۚ  ّمِنۡ  ُروٗحا إَِلَۡك  أ ۡمِرنَا

َ
 َوَ?  ٱۡلِكَتُٰب  َما تَۡدرِي ُكنَت  َما أ

يَمٰنُ    ]  1O: الشورى[ ﴾ W ٱۡلِ
“অনু�পভােব আিম েতামার কােছ আমার িনেদ�শ েথেক ‘�হ’েক ওহী 

েযােগ ে,রণ কেরিছ; তুিম জানেত না িকতাব কী এবং ঈমান কী”?1 

অতএব এ আয়াত ,মাণ কের কুরআনহীন মুসিলম জািত �হ 

িবহীন মানুেষর ন0ায় মৃত ও মূল0হীনr 

২২২২. . . . ‘‘‘‘নূরনূরনূরনূর’’’’:::: কুরআনুল কািরমেক আ#াহ তা‘আলা ‘নূর’ বেলেছন, যা 

ব0তীত মানব জািত অ�কাের িনমি�ত। িতিন বেলন: 

                                                           

1 সূরা 7রা: (৫২) 
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ِ  ّمِنَ  َجآَءُكم قَدۡ  ﴿ ُ  بِهِ  َيۡهِدي _ ̂مبِيٞ  َوكَِتٰبٞ  نُورٞ  ٱ]�  رِۡضَوٰنَُهۥ ٱت�َبعَ  َمنِ  ٱ]�
َلٰمِ  ُسُبَل    ]  S1،  SU: دة اQائ[ ﴾ p بِإِۡذنِهِۦ ٱ̂لورِ  إjَِ  ٱل̂ظُلَمٰتِ  ّمِنَ  َوُيۡخرُِجُهم ٱلس�

“অবশ0ই েতামােদর িনকট আ#াহর পG েথেক আেলা ও dA 

িকতাব এেসেছ, আ#াহ তার Kারা তােদরেক শাি{র পথ েদখান, 

যারা তার স|িAর অনুসরণ কের; এবং তােদরেক িতিন hীয় 

িনেদ�শ Kারা অ�কার েথেক আেলার িদেক েবর কেরন”।1 

অতএব কুরআনুল কািরম ব0তীত মুসিলম জািত পথহারা, িদক�A 

ও অ�কাের িনমি�তr 

৩৩৩৩....    ‘‘‘‘পথ,দশ�কপথ,দশ�কপথ,দশ�কপথ,দশ�ক’’’’:::: কুরআনুল কািরমেক আ#াহ তা‘আলা পথ-

,দশ�ক বেলেছন, যা ব0তীত মানব জািত পথ�Ar িতিন বেলন: 
ۡقَومُ  ِهَ  لِل�ِت  َيۡهِدي ٱۡلُقۡرَءانَ  َهَٰذا إِن�  ﴿

َ
ُ  أ   ]  0: االVاء[ ﴾ x ٱلُۡمۡؤِمنِيَ  َوُيبَّشِ

“িন�য় এ কুরআন এমন একিট পথ েদখায় যা সবেচেয় সরল”r2 

অতএব কুরআনুল কািরম ত0াগকারী জািত সরল পথহীন ও 

িদক�Ar 

৪৪৪৪....    ‘‘‘‘,িতেষধক,িতেষধক,িতেষধক,িতেষধক’’’’:::: কুরআনুল কািরমেক আ#াহ তা‘আলা  ,িতেষধক 

বেলেছন, যা ব0তীত মানব জািত েরাগ_[। িতিন বেলন: 
ِينَ  ُهوَ  قُۡل  ﴿ ْ  لِل� ۚ  ُهٗدى َءاَمُنوا   ]  ZZ: فصلت[ ﴾ } َوِشَفآءٞ

                                                           

1 সূরা মােয়দা: (১৫-১৬) 
2 সূরা ইসরা: (৯) 
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“বল, এিট মুিমনেদর জন0 িহদােয়ত ও ,িতেষধক”r1 অতএব 

কুরআন ত0াগকারী জািত েরাগ_[, তারা উuিতর পেথ ও সুs 

জািতর জন0 েবাঝা h�পr 

৫৫৫৫. . . . ‘‘‘‘িচরসত0িচরসত0িচরসত0িচরসত0’’’’:::: কুরআনুল কািরমেক আ#াহ তা‘আলা িচরসত0 

বেলেছন, যা ব0তীত মানব জািত িমথ0ার আবেত� িনমি�ত। িতিন 

বেলন: 
نَزلۡ  َوبِٱۡلَقِّ  ﴿

َ
ۗ  َوبِٱۡلَقِّ  َنٰهُ أ   ]  S[1: االVاء[ ﴾ � نََزَل

“আর আিম তা সত0সহ নািযল কেরিছ এবং তা সত0সহ নািযল 

হেয়েছ”।2 অন0) িতিন বেলন: 
تِيهِ  ?�  � َعزِيزٞ  لَِكَتٌٰب  �ن�ُهۥ﴿

ۡ
 َخۡلِفهِۦۖ  ِمنۡ  َوَ?  يََديۡهِ  َبۡيِ  ِمنۢ  ٱۡلَبِٰطُل  يَأ

  ]  ZS،  ZO: فصلت[ ﴾ � يدٖ َحِ  َحِكيمٍ  ّمِنۡ  تَنِيلٞ 
“আর িন�য় এিট এক মহা সxািনত _�, তােত বািতল ,েবশ 

করেত পাের না, না সামেন েথেক, না িপছন েথেকr ,�াময়, 

,শংিসেতর পG েথেক নািযলকৃত”r3 

অতএব কুরআনুল কািরেমর ধারক �েহর অিধকারী তাই িতিন 

জীিবত, আেলার অিধকারী তাই িতিন আেলািকত, পথ,দশ�েকর 

                                                           

1 সূরা ফুসিসলাত: (৪৪) 
2 সূরা ইসরা: (১০৫) 
3 সূরা ফুসিসলাত: (৪১-৪২) 
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অিধকারী তাই িতিন সুপথ,া^, ,িতেষধেকর অিধকারী তাই িতিন 

সুs, িচরসেত0র অিধকারী তাই িতিন িমথ0া েথেক মুfr 

 

কুরআনুল কািরম িতলাওয়াত করার ফিজলত 
১. আবু উমামাহ বােহিল রািদয়া#াI ‘আনI েথেক বিণ�ত, নবী 

সা#া#াI ‘আলাইিহ ওয়াসা#াম বেলেছন: 
ْصَحابِهِ «

َ
  رواه مسلم. »اقَْرُؤوا الُقْرآَن ؛ فَإِن3ُه يَأbِ يَْوَم الِقيَاَمِة َشِفيعاً أل

“েতামরা কুরআন পাঠ কর, কারণ িকয়ামেতর িদন কুরআন তার 

পাঠেকর জন0 সুপািরশকারী িহসােব আগমন করেবr”1  

২. আেয়শা রািদয়া#াI ‘আনহা েথেক বিণ�ত, নবী সা#া#াI 

‘আলাইিহ ওয়াসা#াম বেলেছন: 
َفَرةِ  َمعَ  بِالُْقْرآنِ  الَْماِهرُ « َرِة، الِْكَرامِ  الس3 َiَِْي ال

3kَوا  
ُ
 ِفيهِ  َوَيتَتَْعتَعُ  الُْقْرآنَ  َفْقَرأ

، َعلَيْهِ  وَُهوَ  nَشاق  ُoَ  ِْجَران
َ
 .»أ

“কুরআনুল কািরেম পারদশ�ী ব0িf পুণ0বান সxািনত  

মালােয়কােদর সgীr আর েয কুরআন পাঠ কের ও তােত 

েতাতলায়, এমতাবsায় েয কুরআন তার উপর কAকর, তার জন0 

রেয়েছ দু’িট সওয়াবr”2 

                                                           

1 মুসিলম: (৮০৭) 
2 সিহ বুখাির: (৪৯৩৭), মুসিলম: (৭৯৮) 
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৩. আবু মুসা আশআির রািদয়া#াI ‘আনI েথেক বিণ�ত, নবী 

সা#া#াI ‘আলাইিহ ওয়াসা#াম বেলন: 
ةِ « تْرُج3

ُ
 الُقْرآَن َمثَُل األ

ُ
ْي َفْقَرأ ِ

3kٌب،  :َمثَُل الُْمْؤِمِن اvٌب َوَطْعُمَها َطيvَُها َطيwِر
 الُقْرآَن َكَمثَِل ا�3ْمَرةِ 

ُ
ْي َال َفْقَرأ ِ

3kالِريَح لََها َوَطْعُمَها ُحلٌْو، : َوَمثَُل الُْمْؤِمِن ا
wَانَةِ   الُقرآَن َكَمثِل الر3

ُ
ْي يَقَرأ ِ

3kَوَمثُل الُمنَافِِق ا : ، nٌب َوَطْعُمَها ُمرvَُها َطيwر
 الُقْرآَن َكَمثِل ا�َنَْظلَةِ َومَ 

ُ
ْي َال َفْقَرأ ِ

3kلَيَْس لََها ِريٌح َوَطْعُمَها : ثَُل الُمنَافِِق ا
 nمتفٌق َعلَيْهِ . »ُمر 

“কুরআন পাঠকারী মুিমেনর উদাহরণ হেj উত8�ার1 উদাহরণ; 

যার  াণ উ�ম এবং তার hাদও উ�মr আর েয মুিমন কুরআন 

পেড় না তার উদাহরণ হেj েখজুেরর উদাহরণ; যার েকােনা  াণ 

েনই, তেব তার hাদ সুিমAr আর কুরআন পাঠকারী মুনািফেকর 

উদাহরণ হেj রায়হােনর2 উদাহরণ; যার  াণ উ�ম, তেব তার 

hাদ েতেতাr আর েয মুনািফক কুরআন পেড় না তার উদাহরণ 

হেj মাকাল ফেলর উদাহরণ; যার  াণ েনই, আর তার hাদও 

েতেতা।”3 

৪. আবু Iরায়রা রািদয়া#াI ‘আনI েথেক বিণ�ত, নবী সা. 

বেলেছন,  
                                                           

1 কমলা েলবুর ন0ায় এক জাতীয় ফল। 
2 সুগি�ময় এক ,কার গাছ। 
3 সিহ বুখাির (৫০২০), (৫৪২৭), (৫০৫৯), (৭৫৬০), মুসিলম (৭৯৭) 
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ما اجتمع قوم � بيت من بيوت اهللا يتلون كتاب اهللا ويتدارسونه فيما «
بينهم إال نزلت عليهم السكينة ، وغشيتهم الر#ة ، وحفتهم اQالئكة ، 

 . رواه مسلم .»وذكرهم اهللا فيمن عنده
“েকােনা কওম আ#াহর িকতাব িতলাওয়াত ও পরdেরর মােঝ 

তার পয�ােলাচনার জন0 আ#াহর ঘরসমূহ েথেক একিট ঘের যখন 

জড় হয়, তােদর উপর সািকনা নািযল হয়, তােদরেক রহমত 

েঢেক েনয়, মালােয়কাগণ তােদরেক িঘের েনয় এবং আ#াহ 

তােদর আেলাচনা কেরন যারা তার িনকট আেছ তােদর 

সামেন”r1 

৫. কুরআনুল কািরম িতলাওয়াত করার ফেল সাওয়াব বিধ�ত ও 

<নাহ মাফ হয়r আ#াহ তা‘আলা বেলন,  
ِينَ  إِن�  ﴿ ِ  كَِتَٰب  َيۡتُلونَ  ٱل� ْ  ٱ]� قَاُموا

َ
لَٰوةَ  َوأ ْ  ٱلص� نَفُقوا

َ
ا َوأ ا َرزَۡقَنُٰهمۡ  ِمم�  ِسّٗ

ُجورَُهمۡ  ِلُوَّفَِيُهمۡ  � َتُبورَ  ل�ن تَِجَٰرةٗ  يَۡرُجونَ  وََعَ�نَِيةٗ 
ُ
 فَۡضلِهِۦٓۚ  ّمِن مَوَيزِيَدهُ  أ

 ]  ]�  ،O0: فاطر[ ﴾ � َشُكورٞ  َغُفورٞ  إِن�ُهۥ

“িন�য় যারা আ#াহর িকতাব িতলাওয়াত কের, সালাত কােয়ম 

কের এবং আিম েয িরযক তােদরেক িদেয়িছ তা েথেক তারা 

েগাপেন ও ,কােশ0 সদকা কের, তারা এমন এক ব0বসার 

,ত0াশা করেছ, যা কখেনা ¡ংস হেব না, আ#াহ তােদরেক 

                                                           

1 মুসিলম: (২৬৯৯) 
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তােদর ,িতদান পিরপূণ� িদেবন এবং তােদরেক িনজ অনু_েহ 

বািড়েয় িদেবন, িন�য় িতিন Gমাশীল ও কৃত�তা �াপনকারী”r1 

 

কুরআনুল কািরম িতলাওয়াত করার আদব 
কুরআনুল কািরম আ#াহ তা‘আলার কালাম, আ#াহ মহান তার 

কালামও মহানr তার কালাম িতলাওয়াত করার সময় যিদ তার 

মহ�-ময�াদা ও আদব রGা করা হয়, তাহেল িতলাওয়াত হেব 

বরকতময়, সাওয়ােবর অিধকারী ও তার স|িAর িজxাদারr 

িহফয-খানার িশGাথ�ীরা সবেচেয় েবশী কুরআনুল কািরম 

িতলাওয়াত কেরন, তাই এখােন তার কিতপয় আদব উে#খ 

করিছ: 

১. িব7
 িনয়েত িতলাওয়াত করা: একমা) আ#াহ তা‘আলার 

স|িAর উেSেশ0 কুরআনুল কািরম িতলাওয়াত করা, কারণ েয 

িতলাওয়াত Kারা তার স|িA উেSশ0 হয় না, েস িতলাওয়াত িতিন 

_হণ কেরনr িতিন বেলন: 

﴿ ٓ ْ  َوَما ِمُرٓوا
ُ
ْ  إِ?�  أ َ  ِلَۡعُبُدوا   ]1: ا ينة[ ﴾¢ ُحَنَفآءَ  ٱّلِينَ  َلُ  ُمۡلِِصيَ  ٱ]�

                                                           

1 সূরা ফািতর: (২৯-৩০) 
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“আর তােদেরেক েকবল এই িনেদ�শ েদয়া হেয়িছল েয, তারা েযন 

আ#াহর ইবাদত কের তারই জন0 দীনেক (ইবাদতেক) একিন5 

কের”।1 নবী সা#া#াI ‘আলাইিহ ওয়াসা#াম বেলন: 
َ َال َفْقبَُل ِمَن الَْعَمِل إِال3 َما َ�َن oَُ َخالًِصا، َواْنتُِ�َ بِِه وَْجُههُ «   .»إِن3 اب3

“িন�য় আ#াহ তা'আলা েকােনা আমল কবুল কেরন না, তেব তা 

ব0তীত যা 7ধু তার জন0 এবং যার Kারা তার স|িA হািসল করা 

হেয়েছ”।2 অতএব আ#াহর স|িA, িতলাওয়ােতর সওয়াব ও 

কুরআনুল কািরমেক আঁকেড় ধরার িনয়েত িতলাওয়াত করা, 

তােত সুনাম-সুখ0ািতেক ,aয় না েদওয়াr 

২. িতলাওয়ােতর 78েত অযু ও িমসওয়াক করা: পিব) অবsায় 

কুরআনুল কািরম িতলাওয়াত করা একিট িবেশষ আদবr নবী 

সা#া#াI ‘আলাইিহ ওয়াসা#াম বেলন: 
ْن َال َفَمس3 الُْقْرآَن إِال3 َطاِهرٌ «

َ
  .»أ

                                                           

1 সূরা বাইিয়0নাহ: (৫) 
2 নাসািয়: (৩১৪০), আলবািন রহ. সিহ হািদস সমে_ হািদসিট সিহ বেলেছন: 

(৫২) 
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“পিব) স�া ব0তীত েকউ কুরআন dশ� করেব না”r1 যিদও 

কতক আেলম বেলন অযু ব0তীত কুরআনুল কািরম dশ� করা 

ৈবধ, তারাও বেলন িতলাওয়ােতর 78েত অযু করা উ�ম।2 

একািধক সিহ হািদস Kারা ,মািণত িমসওয়াক করা নবী সা#া#াI 

‘আলাইিহ ওয়াসা#ােমর <8=পূণ� এক সুuতr তাই িমসওয়াক 

Kারা মুেখর দুগ�� দূের কের পিব) অবsায় িতলাওয়াত করা 

উ�ম, কারণ কুরআন পাঠকারী আ#াহর সােথ কেথাপকথন 

কেরনr নবী সা#া#াI ‘আলাইিহ ওয়াসা#াম বেলন: 
  .»، مرضاة للربالسواك مطهرة للفم«

“িমসওয়াক হেj মুখ পিব) করা ও আ#াহর স|িA হািসল করার 

ব[া”r হািদসিট সিহ, িতরিমিয, ইবেন খুজাইমাহ ও ইমাম 

আহমদর রহ. বণ�না কেরেছনr  

৩. তারতীলসহ িতলাওয়াত করা: তারতীলসহ বা তাজিবদ 

অনুসরণ কের কুরআনুল কািরম িতলাওয়াত করাr আ#াহ 

তা'আলা বেল: 

 ]  Z: اQزمل[ ﴾ ¤ تَۡرتِيً�  ٱۡلُقۡرَءانَ  َوَرتِّلِ  ﴿

                                                           

1 আত-তাবরািন িফল কািবর: (১২/৩১৩), আত-তাবরািন িফস সািগর: 

(২/২৭৭), হায়সািম রহ. বেলন: এ হািদস বণ�নাকারী সকল রািব িনভ�রেযাগ0r 

আলবািন রহ.ও হািদসিট সিহ বেলেছন: (৭৭৮) 
2 পিরিশেA এ মাসআলার উপর hত£ ,ব� েদখুনr 
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“আর কুরআনেক তারতীলসহ িতলাওয়াত কর”r1 অপর আয়ােত 

িতিন বেলন: 
هُۥ فََرۡقَنٰهُ  َوقُۡرَءاٗنا﴿

َ
ٰ  ٱل�اِس  َ¦َ  ِلَۡقَرأ ۡلَنٰهُ  ُمۡكثٖ  َ¦َ  ﴾ © تَنِيٗ�  َونَز�

 ]  S[U: االVاء[

“আর আিম কুরআনেক নািযল কেরিছ িকছু িকছু কের, েযন তুিম 

তা মানুেষর কােছ পাঠ করেত পার ধীেরধীের এবং আিম তা 

নািযল কেরিছ পয�ায়*েম”r2 

িবখ0াত তাবীঈ কাতাদাহ রহ. বেলন, আিম আনাস ইবেন 

মািলকেক নবী সা#া#াI ‘আলাইিহ ওয়াসা#ােমর িকরাত সlেক� 

িজ�াসা কেরিছ, িতিন বেলন: ا َيُمد  َكانَ  َمد  “িতিন েটেনটুেন 

পড়েতন”।3 অতএব তারতীলসহ, মদ-<uাহ িঠক েরেখ কুরআনুল 

কািরম িতলাওয়াত করা অন0তম এক আদবr 

৪. িতলাওয়াত করার সময় *wন অবsার সৃিA করা: আ#াহ 

তা'আলা বেলন: 

 ]  �1: مريم[ ﴾° َوُبِكّيٗا۩ ®  ٱلر�¬ َءاَيُٰت  َعلَۡيِهمۡ  ُتۡتَلٰ  إَِذا﴿

                                                           

1 সূরা মু�ািxল: (৪) 
2 ইসরা: (১০৬) 
3 বুখাির: (৫০৪৫) 
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“যখন তােদর কােছ পরম ক8ণামেয়র আয়াতসমূহ পাঠ করা 

হত, তারা কাঁদেত কাঁদেত িসজদায় লুিটেয় পড়ত”r1 অপর 

আয়ােত িতিন বেলন: 
ْ  قُۡل  ﴿ وۡ  بِهِۦٓ  َءاِمُنوا

َ
ْۚ  َ?  أ ِينَ  إِن�  تُۡؤِمُنٓوا ْ  ٱل� وتُوا

ُ
 ُيۡتَلٰ  إَِذا َقۡبلِهِۦٓ  ِمن ٱۡلِعۡلمَ  أ

ٓ  ُسۡبَحٰنَ  َوَيُقولُونَ  ´ ® ³ ² َعلَۡيِهمۡ   وَۡعدُ  َكنَ  إِن َرّبَِنا

ۡذقَانِ  َوَيِخ̂رونَ  ¶ لََمۡفُعوٗ?  َرّبَِنا
َ
 ﴾ º ُخُشوٗع۩ َوَيزِيُدُهمۡ  َيۡبُكونَ  لِۡل

 ]  S[�،  S[0: االVاء[

“বল, েতামরা এেত ঈমান আন বা ঈমান না আন, িন�য় তার 

পূেব� যােদরেক �ান েদয়া হেয়েছ, তােদর কােছ যখন এটা পাঠ 

করা হয় তখন তারা িসজদাবনত হেয় লুিটেয় পেড়r আর তারা 

বেল, পিব) মহান আমােদর রব! আমােদর রবের ওয়াদা অবশ0ই 

কায�কর হেয় থােকr আর তারা কাঁদেত কাঁদেত লুিটেয় পেড় এবং 

এটা তােদর িবিনয় বৃি
 কের”r2 অপর আয়ােত কতক েনককার 

বাwার ,শংসা কের িতিন বেলন: 
�َذا﴿  ْ ٓ  َسِمُعوا نِزَل  َما

ُ
ۡعُيَنُهمۡ  تََرى�  ٱلر�ُسولِ  إjَِ  أ

َ
ۡمعِ  ِمنَ  تَِفيُض  أ ا ٱل�  ِمم�

 ْ ّقِۖ  ِمنَ  َعَرُفوا   ]  ��: دة اQائ[ ﴾ ¾ ٱۡلَ

                                                           

1 সূরা মারইয়াম: (৫৮) 
2 সূরা ইসরা: ১০৭-১০৯) 
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“আর রাসূেলর ,িত যা নািযল করা হেয়েছ যখন তারা তা 7েন, 

তুিম েদখেব তােদর চGু অ¤েত েভেস যােj, কারণ তারা 

সত0েক উপলি¥ করেত েপেরেছ”।1 অতএব িতলাওয়াত 7ধু মুেখ 

সীমাব
 না েরেখ অ{রেক তার সােথ শািমল করা এবং তার 

Kারা অনু,ািণত ও ,ভািবত হওয়াr 

৫. িতলাওয়াত করার সময় েদায়া করা: রহমত, িনয়ামত ও 

জাuােতর আেলাচনার সময় আ#াহর িনকট এসব বm ,াথ�না 

করা এবং শাি[, েগাhা ও জাহাuােমর আেলাচনার সময় তার 

িনকট এসব বm েথেক আaয় চাওয়াr Iযায়ফা রািদয়া#াI ‘আনI 

বেলন: 
َل، َو�َِذا َمر3 بِآيَِة َعَذاٍب اْستََجاَر، َو�َِذا َمر3 بِآيٍَة «

َ
، فََ�َن إَِذا َمر3 بِآيَِة رَْ#ٍَة َسأ َص�3

ِ َسب3حَ فِ  يٌه ِب3   .»يَها َيْ�ِ
“নবী সা#া#াI ‘আলাইিহ ওয়াসা#াম সালাত আদায় করেলন, 

যখন িতিন রহমেতর আয়াত অিত*ম করেতন ,াথ�না করেতন, 

যখন িতিন শাি[র আয়াত অিত*ম করেতন আaয় ,াথ�না 

করেতন, যখন িতিন েকােনা আয়াত অিত*ম করেতন যােত 

আ#াহর পিব)তা রেয়েছ, িতিন পিব)তা েঘাষণা করেতন”r2 

                                                           

1 সূরা মােয়দা: (৮৩) 
2 ইবেন মাজাহ: (১৩৫১), হাদিসিট সিহr 
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৬. িতলাওয়াত করার সময় কৃি)মতা ত0াগ করা: িতলাওয়ােতর 

সময় ¦ কঁুচকােনা, কপাল ভাজ করা, মুখ আকা-বাঁকা করা, বড়-

বড় হা করা ও কিঠনভােব হরফ উ�ারণ করা েদাষণীয়r 

৭. িনয়িমত িতলাওয়াত করা: কুরআনুল কািরম িতলাওয়াত করার 

একিট আদব হেj িনয়িমত ও ধারাবািহকভােব িতলাওয়াত করা। 

নবী সা#া#াI ‘আলাইিহ ওয়াসা#াম বেলন: 
َشد� َيَفل�تاً ِمَن اِإلبِِل ِ� «

َ
ٍد نِيَِدهِ لَُهَو أ ْي َغْفُس ُ�َم3 ِ

3kَيَعاَهُدوا َهَذا الُقْرآَن، فََوا
 متفٌق َعلَيْهِ . »ُقُقِلَها

“এ কুরআন বারবার পড়, েসই স�ার কসম-যার হােত মুহাxেদর 

জীবন, রিশ েথেক উেটর পলায়ন করার েচেয়ও কুরআন §ত 

পলায়নপরr”1 অপর হািদেস িতিন বেলন: 
ِ َما َداَم َو�ِْن قَل3 « ْقَماِل إَِ  اب3

َ
َحب3 اْأل

َ
  .»َو�ِن3 أ

“আর িন�য় আ#াহর িনকট সবেচেয় পছwনীয় আমল হেj যা 

িনয়িমত হয়, যিদও তার সংখ0া কম”।2 অতএব মধ0প�া বজায় 

েরেখ কুরআনুল কািরম িনয়িমত িতলাওয়াত করা এক িবেশষ 

আদব। আ#াহ তা‘আলা বেলন: 

ةٗ  َجَعۡلَنُٰكمۡ  َوَكَذٰلَِك  ﴿ م�
ُ
 ]  �SZ: ا قرة[ ﴾ ¿ َوَسٗطا أ

                                                           

1 মুসিলম: (৭৯২), আহমদ: (১৯০৫২), (১৯১৮৬) 
2 বুখাির: (৫৮৬২), মুসিলম: (৭৮৩) 
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“আর এভােবই আিম েতামােদরেক মধ0প�ী উxত বািনেয়িছ”r1 

আমরা মধ0প�ী উxত, তাই আমােদর িতলাওয়াত হেব মধ0প�ী। 

,থম িদন েবিশ িতলাওয়াত কের পর িদন িতলাওয়াত না করা 

মধ0প�ার িবপরীতr 

৮. িবরিfসহ িতলাওয়াত না করা: আ_হ িনেয় িতলাওয়াত আর¨ 

করা এবং িবরিf সৃিAর আেগ িতলাওয়াত ব� করাr জুনদুব 

ইবেন আ©ু#াহ েথেক বিণ�ত, নবী সা#া#াI ‘আলাইিহ ওয়াসা#াম 

বেলন: 
    .»َقنْهُ  َفُقوُموا ِفيِه، اْختَلَْفتُمْ  فَإَِذا قُلُوُبُكْم، َعلَيْهِ  اْثتَلََفْت  َما الُْقْرآنَ  اقَْرُؤوا«

“েতামরা কুরআন িতলাওয়াত কর যতGণ তার ,িত েতামােদর 

অ{েরর আ_হ থােক, যখন তােত অনা_েহর সৃিA হয় েতামরা 

তার েথেক উেঠ পড়”r2222    

৯. দুব�ল হািদসসমূহ ত0াগ করা: দুব�ল হািদস<েলা মানুষেক ,চুর 

কল0াণ েথেক বি~ত কের, িবেশষভােব কুরআনুল কািরেমর 

েGে)r উদাহরণত ফজেরর পর সূরা ইয়ািসন ও মাগিরেবর পর 

সূরা ওয়ািক‘আর িবেশষ ফিজলত আমােদর েদেশ খুব ,চিলত, 

যার hপেG দুব�ল হািদস ব0তীত েকােনা সিহ হািদস েনইr েদখা 

যায় ফজেরর পর সূরা ইয়ািসন ও মাগিরেবর পর সূরা 
                                                           

1 সূরা বাকারা: (১৪৩) 
2 সিহ ইবেন িহªান: (৭৫৯) 
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ওয়ািক‘আহ পাঠকারী কুরআনুল কািরেমর অন0ান0 অংশ পড়ার 

সময় পায় না, তাই বছেরর পর বছর দু’একিট সূরায় সীমাব
 

থােক, ফেল পূণ� কুরআন িতলাওয়াত করার বরকত েথেক বি~ত 

হয়r তেব ফিজলতপূণ� সূরাসমূহ অবশ0ই পাঠ করা, েযমন সূরা 

বাকারা, আেল-ইমরান, সূরা কাহাফ, বিন ইসরাইল/ ইসরা, যুমার, 

মুলক এবং সূরা নাস ও ফালাক ইত0ািদ তােত এ জাতীয় অিনA 

েনইr 

১০. িতন িদেনর কেম কুরআনুল কািরম খতম না করা: নবী 

সা#া#াI ‘আলাইিহ ওয়াসা#াম বেলন: 
قَل3 ِمْن ثَ «

َ
 الُْقْرآَن ِ� أ

َ
 .»الٍث لَْم َفْفَقْه َمْن قََرأ

“িতন িদেনর কম সমেয় েয কুরআন খতম করল েস কুরআন 

বুঝল না”r1 আ©ু#াহ ইবেন আমর রািদয়া#াI ‘আনIেক নবী 

সা#া#াI ‘আলাইিহ ওয়াসা#াম বেলন: 
، َفَما َزاَل َح¥3 قَاَل ِ� ثََالٍث : اقَْر�ِ الُْقْرآَن ِ� ُ¤v َشْهٍر، قَاَل « ْكَ§َ

َ
ِطيُق أ

ُ
  .»إِ©v أ

“,েত0ক মােস এক খতম কর, িতিন বলেলন: আিম অিধক 

সামথ�0 রািখr িতিন কমােত থাকেলন-অবেশেষ বলেলন: িতন 

িদেন খতম কর”r2 অপর হািদেস এেসেছ: 
ُه ِ� َسبٍْع َوَال تَزِْد َ»َ َذلَِك «

ْ
  .»فَاقَْرأ

                                                           

1 িতরিমিয: (২৯৪৯), িতিন হািদসিট সিহ বেলেছনr 
2 বুখাির: (১৯৭৮) 
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“সাত িদেন খতম কর, তার অিতিরf কর না”r1 অথ�া] সাত 

িদেনর কম সমেয় কুরআন খতম কর নাr 

 

িহফয করার বয়স 
ইলেমর সফর সবেচেয় দীঘ�, পুেরা জীবেনর সফর, তার জন0 

িনিদ�A বয়স বা সীমা-েরখা েনই। অতএব, কুরআনুল কািরম 

িহফয করার উপযুf সময় যাই েহাক, আ#াহ যখন বুঝ দান 

কেরন তারপর েথেক েকােনা সময় নA না করাr কারণ, কুরআন 

সেব�া�ম ইলমr নবী সা#া#াI ‘আলাইিহ ওয়াসা#াম বেলন: 
َو ُمتََعلvمٌ «

َ
ِ ، َوَما َواَالُه ، وََ¬لٌِم أ نيَا َملُعونٌَة ، َملُعوٌن َما ِفيَها ، إِال3 ِذكُر اب3    .»ا�

“দুিনয়া অিভশ^, অিভশ^ তার মােঝ িবদ0মান যাবতীয় বm, তেব 

আ#াহর িযকর ও তার সহেযাগী িবষয় এবং আেলম ও ইলম 

অে�ষণকারী ব0তীত”।2 কুরআনুল কািরম ঈষ�ার বm, তার জন0 

বয়স ও ব0[তা বাঁধা হেত পাের নাr নবী সা#া#াI ‘আলাইিহ 

ওয়াসা#াম বেলন:  

                                                           

1 মুসিলম: (১১৫৯), বুখাির: ৫০৫২) 
2 িতরিমিয: (২৩২২), িতিন হািদসিট হাসান ও গিরব বেলেছনr ইবনুল কাইয়ূ0ম 

রহ. ‘উ
াতুত সািবিরণ’ _ে� হািদসিট হাসান বেলেছন: (২৬০), আলবািন রহ. 

‘সিহ হািদস সমে_’ হািদসিট হাসান বেলেছন: (২৭৯৭) 
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ُ الُْقْرآَن َفُهَو َفتْلُوُه آنَاَء الل3يِْل َوآنَاَء : َال َحَسَد إِال3 ِ� اثْنَتَْ®ِ « رَُجٌل َعل3َمُه اب3
  .» ...ا�3َهارِ 

“েকােনা িহংসা েনই তেব দু’জন0 ব0িf ব0তীত: এক-ব0িf যােক 

আ#াহ কুরআন িশGা িদেয়েছন, েস িদন-রােতর িবিভu অংেশ তা 

িতলাওয়াত কের...”।1  
ইমাম বুখাির রহ. ‘ইলম ও িহকমেতর েGে) ঈষ�া’র অধ0ােয় 

বণ�না কেরন, 
ُهوا: ُقَمرُ  َوقَاَل « نْ  َقبَْل  َيَفق3

َ
ُ  أ بُو قَاَل  َسو3ُدوا،ت

َ
ِ  َقبْد أ نْ  َوَبْعدَ : اب3

َ
 َوقَدْ  تَُسو3ُدوا، أ

ْصَحاُب  َيَعل3مَ 
َ
   .»ِسنvِهمْ  ِكiَِ  ِ�  ص� اهللا عليه وسلم ا�v²ِ3  أ

আর ওমর রািদয়া#াI ‘আনI বেলন: “েনতৃ= আসার আেগ ইলম 

তলব কর”r আবু-আ©ু#াহ2 বেলন: “েনতৃ= পাওয়ার পরও ইলম 

অজ�ন কর, কারণ নবী সা#া#াI ‘আলাইিহ ওয়াসা#ােমর অেনক 

সাহািব তােদর বাধ�েক0 ইলম তলব কেরেছন”।3 

সাহািব ও আদশ� পু8ষগণ েকউ িছেলন ব0বসায়ী, েকউ িছেলন 

গভন�র, েকউ িছেলন একািধক «ী ও অেনক স{ােনর অিধকারী, 

এসব তােদরেক কুরআনুল কািরম েথেক িবরত রাখেত সGম 

হয়িনr তারা ,থম কুরআন মুখs করেতন অতঃপর হািদসr 

                                                           

1 বুখাির: (৫০২৬) 
2 আবু আ©ু#াহ ইমাম বুখাির রািহমাI#ার উপনামr 
3 বুখাির: (পৃ.৩৯), ‘বাবুল ইগিতবাত িফল ইলেম ওয়াল িহকমাহ’ 
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আ#াহ তা‘আলা সবাইেক তার কুরআন মুখs করার তাওিফক 

দান ক8ন। 

    

কুরআনুল কািরম িহফয করার <8= 
মুসিলম উxাহর িবেশষ এক ৈবিশA0 হেj আ#াহ তা‘আলার 

কালাম িহফজ করাr নবী সা#া#াI ‘আলাইিহ ওয়াসা#াম 

সাহাবীেদরেক কুরআনুল কািরম িহফজ করার ,িত উKু
 

করেতন, যিদ েকউ নতুন ইসলাম _হণ করত তােক কুরআন 

িশGার উপেদশ িদেতন এবং েকােনা মুসিলেমর িনকট েসাপদ� 

করেতন, েয তােক কুরআন িশGা িদেবr এ কারেণ শতা©ীর পর 

শতা©ী গত হওয়ার পরও কুরআন অGত, অিবকৃত ও সংরিGত 

রেয়েছr উবাদাহ ইবেন সােমত রািদয়া#াI ‘আনI েথেক বিণ�ত, 

িতিন বেলন: 
» ِ ِ  ــ ص´ اهللا عليه وسلم ــَ�َن رَُسوُل اب3 ــ ص´ يُْشَغُل، فَإَِذا قَِدَم رَُجٌل ُمَهاِجٌر َ»َ رَُسوِل اب3

  .»َدَفَعُه إَِ  رَُجٍل ِمن3ا ُفَعلvُمُه الُْقْرآنَ  اهللا عليه وسلم ــ
“রাসূলু#াহ সা#া#াI ‘আলাইিহ ওয়াসা#াম খুব ব0[ িছেলন, যিদ 

েকােনা ব0িf িহজরত কের তার িনকট আসত, িতিন আমােদর 
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কােরা িনকট তােক েসাপদ� করেতন, েয তােক কুরআন িশGা 

িদেব”।1 

এ কারেণ সাহািবেদর বৃহ] সংখ0া কুরআনুল কািরেমর হািফয 

িছেলন, েযমন আবু বকর, ওমর, উসমান, আলী, তালহা, সাদ ও 

ইবেন মাসউদ ,মুখগণr কুরআনুল কািরম িহফয করা নবী 

সা#া#াI ‘আলাইিহ ওয়াসা#ােমর সুuত ও আদশ�। িতিন হািফয 

িছেলন, রমদােনর ,িত রােত িজবরীল ‘আলাইিহস সালােমর 

সােথ িতিন কুরআনুল কািরম মুরাজা‘আহ করেতনr2 ইবেন 

আªাস রািদয়া#াI ‘আনI বেলন: 
 » َ� ِ َد، َكَما ُفَعلvُمنَا ــ ص´ اهللا عليه وسلم ــ َن رَُسوُل اب3 ُفَعلvُمنَا الت3َشه�

وَرَة ِمَن الُْقْرآنِ    .»الس�
নবী সা#া#াI ‘আলাইিহ ওয়াসা#াম আমােদরেক তাশাহIদ িশGা 

িদেতন, েযভােব িতিন আমােদরেক কুরআেনর সূরা িশGা 

িদেতন”।3 তাশাহIদ িশGার <8=েক ইবেন আªাস রািদয়া#াI 

‘আনI কুরআনুল কািরেমর িশGার সােথ তুলনা কেরেছন, কারণ 

কুরআনুল কািরেমর িশGার <8= সবার িনকট পিরিচত িছলr 

                                                           

1 আহমদ: (২২২৫৯) 
2 বুখাির: (৬) 
3 মুসিলম: (৪০৫) 
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আমােদর আদশ� পু8ষগণ সব�,থম কুরআনুল কািরম িহফেযর 

,িত মেনািনেবশ করেতন, কারণ কুরআন হেj �ােনর উ]স ও 

সকল �ােনর মাপকািঠr তারা অেনেক সাবালক হওয়ার পূেব� 

তারা িহফয েশষ কেরেছনr  

মায়মুিন রহ. বেলন: “আিম একদা ইমাম আহমদ ইবেন হা�ল 

রািহমাI#ােক িজ�াসা কির, আমার েছেলেক আেগ িক িশGা িদব 

কুরআন না-হািদস, আপিন িক পছw কেরন? িতিন বলেলন, তুিম 

আেগ কুরআন িশGা দাওr আিম বললাম, পূণ� কুরআন িশGা 

িদব? িতিন বলেলন: যিদ তার পেG পূণ� কুরআন িহফয করা 

কAকর হয়, তাহেল অংশ িবেশষ িশGা দাও”।1 

খিতব বাগদািদ রহ. বেলন: “তািলেব ইলম বা ইলম 

অে�ষণকারীর কত�ব0 সব�,থম কুরআনুল কািরম িহফয করা, 

কারণ কুরআনুল কািরম সব�ািধক <8=পূণ� ও সেব�া�ম ইলেমর 

ভাPার”।2 

ইমাম আবু ওমর ইবেন আ©ুল বারর রহ. বেলন: “ইলম অজ�ন 

করার কেয়কিট ধাপ, [র ও িবন0াস রেয়েছ, যা ল¬ন করা 

                                                           

1 আল-আদাবুশ শািরয়াহ, িল ইবেন মুফিলহ: (২/৩৩) 
2 আল-জােম িল আখলািকর রািব ও আদািবস সািম: (১/১০৬) 



 

32 

িশGাথ�ীর জন0 বানীয় নয়... অতএব ইলম অজ�ন করার ,থম 

ধাপ হেj কুরআনুল কািরম িহফয করা ও তা বুঝা”r1            

ইমাম নবিব রহ. বেলন: “সব�,থম কুরআনুল কািরম িহফয করা 

জ8ির। আদশ� পু8ষগণ কুরআনুল কািরম িহফয করার পূেব� 

কাউেক হািদস ও িফকহ িশGা িদেতন নাr কুরআন িহফয েশেষ 

অন0ান0 ইলম তথা হািদস-িফকেহ এতটুকুন ম® হওয়া যােব না, 

যার ফেল কুরআনুল কািরেমর েকােনা অংশ ভুেল যাওয়ার 

উপ*ম হয়”।2 

ইমাম ইবেন তাইিময়াহ রহ. বেলন: “মানুষ েযসব �ানেক ইলম 

বেল, তার সব�াে_ হেj কুরআনুল কািরম িহফয করা”।3 

কুরআনুল কািরম িহফয করা খুব সহজ, তার সােথ েমধা অথবা 

বয়েসর বড় সlক� েনইr অেনক মনীষী তােদর বাধ�ক0 ও েশষ 

বয়েস কুরআনুল কািরম িহফয কেরেছন, যারা আরিব জােন না 

তারাও িহফয করেছনr এ েGে) বড়েদর চাইেত েছাটরা অেনক 

এিগেয়r 

কুরআনুল কািরম িহফয করা শরীয়েতর িনেদ�শ। িহফয কের 

েকউ Gিত_[ হয়িন, মুসিলম যখন দৃঢ় ইjা ও ,চP আ_হসহ 

                                                           

1 জােম বায়ানুল ইলম ও ফাদিলিহ: (৫২৬-৫২৮) 
2 আল-মাজমু: (১/৩৮) 
3 ফেতায়াল কুবরা: (২/২৩৫) 
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িহফয আর¨ কের, অতঃপর অলসতা-িশিথলতা বা ব0[তার 

কারেণ িহফয ত0াগ কের, তবুও েকােনা Gিত েনই, যা িহফয 

কেরেছ তা বৃথা যােব না, েকােনা অংশ িহফয না করেলও 

িহফেযর হালাকায় িতলাওয়ােতর সাওয়াব েথেক কখেনা মাহ�ম 

হেব নাr  

ওমর রািদয়া#াI ‘আনI বেলেছন: “েয কুরআনুল কািরম িহফয 

করল, েস তার বG ও িপেঠর মােঝ নবুওয়তেক ধারণ করল”। 

অতএব মুসিলম িহেসেব সবাইেক এ েগৗরব অজ�ন করার িনিমে� 

zত _হণ করা জ8িরr আ#াহ সবাইেক তাওিফক দান ক8নr 

 

কুরআনুল কািরম িহফয করার ফিজলত 

১. শয়তান েথেক ঘর িনরাপদ থােক: সাধারণত হািফয ও িহফয-

শাখার ছা)রা সবেচেয় েবশী কুরআন িতলাওয়াত কেরন, তাই 

তােদর ঘর শয়তান েথেক িনরাপদ থােকr কারণ, নবী সা#া#াI 

‘আলাইিহ ওয়াসা#াম বেলন: 
 ِفيِه ُسوَرةُ «

ُ
ِي ُيْقَرأ

3kيَْطاَن َفنِْفُر ِمَن اَ يِْت ا َال َ¶َْعلُوا ُنيُوتَُكْم َمَقابَِر، إِن3 الش3
  رواه مسلم. »اَ قَرةِ 

“েতামােদর ঘর<েলােক েতামরা কবের পিরণত কেরা না, িন�য় 

েস ঘর েথেক শয়তান পলায়ন কের, েযখােন সূরা বাকারাহ পাঠ 
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করা হয়r”1 

২. হািফযগণ আ#াহর পিরবার ভুf: নবী সা#া#াI ‘আলাইিহ 

ওয়াসা#াম বেলন: 
ْهِلَ® ِمَن ا�3اِس «

َ
ِ أ ِ َمْن ُهْم؟ قَاَل : قَالُوا ،»إِن3 ِب3 ْهُل الُْقْرآِن «: يَا رَُسوَل اب3

َ
ُهْم أ

تُهُ  ِ وََخاص3 ْهُل اب3
َ
  .»أ

“িন�য় মানুষেদর েথেক আ#াহর কতক পিরবার (িনজh েলাক) 

রেয়েছ, তারা বলল: েহ আ#াহর রাসূল তারা কারা? িতিন 

বলেলন: তারা আহেল কুরআন, আ#াহর পিরবার ও তার িবেশষ 

ব0িfবগ�”।2 কুরআনুল কািরেমর হািফয আ#াহর সােথ সlৃf, 

একজন মুসিলেমর িহফয হওয়ার জন0 এ ে,রণাই যেথA, এটা 

তােদর ,িত আ#াহর মহান অনু_হ। 

৩. হািফযগণ সমেয়র সেব�া�ম ব0বহার করেত পােরন: নবী 

সা#া#াI ‘আলাইিহ ওয়াসা#াম বেলন: 
تََك َقبَْل َسَقِمَك، : اْلتَنِْم ¹ًَْسا َقبَْل ¹ٍَْس « َشبَابََك َقبَْل ِهَرِمَك، وَِصح3

  .»َقبَْل ُشْغِلَك، وََحيَاتََك َقبَْل َمْوتَِك  وَِغنَاَءَك َقبَْل َفْقِرَك، َوفََراَغَك 
“পাঁচিট বmেক পাঁচিট বmর পূেব� গিণমত মেন কর: েতামার 

েযৗবনেক েতামার বাধ�েক0র পূেব�; েতামার সুsতােক েতামার 

                                                           

1 মুসিলম: (৭৮০), িতরিমিয: (২৮৭৭), আবুদাউদ: (২০৪২), আহমদ: (৭৭৬২) 
2 ইবেন মাজাহ: (২১৫), আহমদ: (১১৮৭০), আলবািন রহ. সিহ ইবেন মাজাহ 

_ে� হািদসিট সিহ বেলেছন: (১৭৮) 
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অসুsতার পূেব�; েতামার সjলতােক েতামার অভােবর পূেব�; 

েতামার অবসরতােক েতামার ব0[তার পূেব� এবং েতামার 

জীবনেক েতামার মৃতু0র পূেব�”r1 আহেল-কুরআন কখেনা 

িতলাওয়াত কেরন, কখেনা িহফয কেরন, কখেনা গেবষণা কেরন, 

কখেনা তার উপর আমল কেরন। এভােব তারা ,িত মুহূেত�র 

সেব�া�ম ব0বহার করেত পােরন। 

৪. হািফযেদর ঈমান উ�েরা�র বিধ�ত হয়: হািফযগণ সব�ািধক 

কুরআনুল কািরম িতলাওয়াত কেরন, তাই তারা সবেচেয় েবশী 

নবী-রাসূলেদর িবজেয়র কািহনী, কােফরেদর পরাজেয়র ঘটনা, 

মুিমনেদর ,িত আ#াহর স|িA ও কােফরেদর ,িত তার েগাhার 

বাণী পেড়ন ও aবণ কেরন, যার ফেল তােদর ঈমান বিধ�ত হয়r 

জুনদুব ইবেন আ©ু#াহ রািদয়া#াI ‘আনI বেলন: 
يَماَن  ص� اهللا عليه وسلمَع ا�v²ِ3 ُكن3ا مَ « َوَ«ُْن فِتْيَاٌن َحَزاِوَرةٌ، َفتََعل3ْمنَا اْإلِ

ْن َغتََعل3َم الُْقْرآَن، ُعم3 َيَعل3ْمنَا الُْقْرآَن فَازَْدْدنَا بِِه إِيَمانًا
َ
 .»َقبَْل أ

“আমরা যখন নবী সা#া#াI ‘আলাইিহ ওয়াসা#ােমর সােথ িছলাম, 

তখন সেবমা) ৈকেশাের পদাপ�ণ কেরিছr অতএব কুরআন িশখার 

                                                           

1 হােকম: (৪/৩০২), িতিন  হািদসিট বুখাির ও মুসিলেমর শত� েমাতােবক সিহ 

বেলেছন, িক| তারা হািদসিট তাখিরজ কেরনিনr বায়হািক িফ 7আবুল ঈমান: 

(৭/২৬৩), আলবািন রহ. ‘সিহ আল-জােম’ _ে� হািদসিট সিহ বেলেছন: 

(১০৭৭) 
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আেগ আমরা ঈমান িশেখিছ, অতঃপর কুরআন িশেখিছ, আর তার 

Kারা আমরা আমােদর ঈমান বৃি
 কেরিছ”r1 

৫. হািফযগণ তাহা�ুেদর hাদ অনুভব কের: িহফেযর বেদৗলেত 

হািফযগণ তাহা�ুেদর hাদ অনুভব কেরন, িহফয না-থাকার 

কারেণ অেনেক এ hাদ েথেক বি~ত হয়r নবী সা#া#াI 

‘আলাইিহ ওয়াসা#াম বেলেছন: 
َمْن قَاَم بَِعْ½ِ آيَاٍت لَْم يُْكتَْب ِمَن الَْغافِِلَ®، َوَمْن قَاَم بِِمائَِة آيٍَة ُكِتَب ِمَن «

لِْف آيٍَة ُكِتَب ِمَن الُْمَقنِْطِرينَ 
َ
  .»الَْقانِتَِ®، َوَمْن قَاَم بِأ

“েয ব0িf দশ আয়াত িনেয় িকয়াম করল, তােক গােফলেদর 

অ{ভু�f করা হয় না, আর েয এক-েশা আয়াত িনেয় িকয়াম 

করল, তােক কােনিতন তথা ইবাদতকারীেদর অ{ভু�f করা হয়, 

আর েয এক-হাজার আয়াত িনেয় িকয়াম করল, তােক 

মুকানিতিরণ তথা অেনক সওয়াব অজ�নকারীেদর অ{ভু�f করা 

হয়”।2 কুরআনুল কািরম িহফয করা ব0তীত এ সাওয়াব অজ�ন 

করা স¨ব নয়r 

৬. হািফযগণ অ_ািধকার ,া^: সালাত ইসলােমর িKতীয় েরাকন, 

তােত ইমামেতর হকদার কুরআনুল কািরেমর হািফযগণ। আবু 

                                                           

1 ইবেন মাজাহ: (৬০), হািদসিট সিহr 
2 আবুদাউদ: (১৩৯৮), আলবািন রহ. ‘সিহ হািদস সমে_’ হািদসিট সিহ 

বেলেছন: (৬৪২) 
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মাসউদ আনসাির রািদয়া#াI ‘আনI েথেক বিণ�ত, নবী সা#া#াI 

‘আলাইিহ ওয়াসা#াম বেলেছন: 
ن3ِة، يَُؤم� الْقَ « ْعلَُمُهْم بِالس�

َ
، فَإِْن َ�نُوا ِ� الِْقَراَءِة َسَواًء، فَأ ِ قَْرُؤُهْم ِلِكتَاِب اب3

َ
ْوَم، أ

قَْدُمُهْم ِهْجَرةً 
َ
ن3ِة َسَواًء، فَأ   .»فَإِْن َ�نُوا ِ� الس�

“কওেমর মেধ0 কুরআেনর অিধক পাঠক (ধারক) তােদর ইমামত 

করেব; যিদ তারা িকরােত বরাবর হয়, তাহেল সুuত সlেক� 

অিধক �ানী, যিদ তারা সুuেত বরাবর হয়, তাহেল িহজরেত 

অ_গামী ব0িf ইমামত করেব”r1 

7ধু জীিবত অবsায় নয়, মৃত অবsায় কবেরও তারা অ_ািধকার 

,া^r জােবর রািদয়া#াI ‘আনI েথেক বিণ�ত, িতিন বেলন, নবী 

সা#া#াI ‘আলাইিহ ওয়াসা#াম উIেদর শহীদেদর দু’জনেক এক 

কাপেড় কাফন িদিjেলন, অতঃপর বলেতন:  
َمُه ِ� الل3ْحِد، َوقَاَل « َحِدِهَما قَد3

َ
ِشَ¿ oَُ إَِ  أ

ُ
ْخًذا لِلُْقْرآِن؟، فَإَِذا أ

َ
ْكَ§ُ أ

َ
ُهْم أ ف�

َ
نَا : ك

َ
أ

َمَر بَِدفْنِِهْم ِ� دِ 
َ
لُوا، َولَْم يَُصل3 َشِهيٌد َ»َ َهُؤَالِء يَْوَم الِْقيَاَمِة، َوأ َمائِِهْم، َولَْم ُفَغس3

 .»َعلَيِْهمْ 

“তােদর মােঝ কুরআেনর অিধক ধারক েক”? যখন তােদর 

কাউেক িচি°ত করা হত, িতিন তােক কবের আেগ রাখেতন; 

এবং বলেতন: “িকয়ামেতর িদন আিম তােদর সাGী হব”। িতিন 

                                                           

1 মুসিলম: (৬৭৩) 
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তােদরেক তােদর রfসহ দাফন করার িনেদ�শ েদন, তােদর 

েগাসল েদওয়া হয়িন এবং তােদর উপর সালাত আদায় করাও 

হয়িন”।1 অতএব কুরআনুল কািরেমর হািফয জীিবত ও মৃত 

উভয় অবsায় অ_ািধকার ,া^r 

৭. হািফযগণ জাuােতর উঁচু ময�াদার অিধকারী: নবী সা#া#াI 

‘আলাইিহ ওয়াসা#াম বেলন: 
 َواْرتَ : ُفَقاُل لَِصاِحِب الُْقْرآنِ «

ْ
ْغيَا، فَإِن3 ِاقَْرأ ِق َوَرتvْل َكَما ُكنَْت تَُرتvُل ِ� ا�
َ�ََك ِعنَْد آِخِر آيٍَة َيْقَرُؤَها   . »َمْ�ِ

“কুরআেনর ধারকেক বলা হেব, ‘তুিম পড় ও চড় এবং 

তারতীলসহ পড়, েযভােব তারতীলসহ দুিনয়ােত পড়েতr কারণ, 

েতামার ময�াদা সব�েশষ আয়ােতর িনকট, যা তুিম পড়েবr”2 অপর 

হািদেস এেসেছ: 
يَا رَبv َحلvِه َفيُلْبَُس تَاَج الَْكَراَمِة، ُعم3 : يÁَُِء الُْقْرآُن يَْوَم الِْقيَاَمِة َفيَُقوُل «

يَا رَبv ارَْض َقنُْه َفَ¿Äَْ : يَا رَبv زِْدُه َفيُلْبَُس ُحل3َة الَْكَراَمِة، ُعم3 َفُقوُل : َفُقوُل 
 ُoَ آيٍَة َحَسنَةً اقْرَ : َقنُْه، َفيَُقاُل vَواْرَق َوتَُزاُد بُِكل 

ْ
  .»أ

“িকয়ামেতর িদন কুরআন আসেব ও বলেব: েহ আমার রব, তােক 

পিরধান করাও, তােক সxােনর টুিপ পড়ােনা হেবr অতঃপর েস 

                                                           

1 বুখাির: (১৩৪৩) 
2 আবুদাউদ: (১৪৬৪), িতরিমিয: (২৯১৪), িতিন হািদসিট হাসান বেলনr 

আহমদ: (৬৭৬০) 
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বলেব: েহ আমার রব, তােক বৃি
 কের দাও, তােক সxােনর 

অল±ার পড়ােনা হেব, অতঃপর েস বলেব: েহ আমার রব তার 

উপর স|A হও, িতিন তার উপর স|A হেবনr অতঃপর তােক 

বলা হেব: পড় ও উপেড় চর এবং ,েত0ক আয়ােতর েমাকািবলায় 

একিট কের েনিক বিধ�ত করা হেব”r1 

৮. হািফযগণ ঈষ�ার পা): আবু Iরায়রা রািদয়া#াI ‘আনI েথেক 

বিণ�ত, রাসূলু#াহ সা#া#াI ‘আলাইিহ ওয়াসা#াম বেলন: 
ُ الُْقْرآَن َفُهَو َفتْلُوُه آنَاَء الل3يِْل َوآنَاَء :  َحَسَد إِال3 ِ� اثْنَتَْ®ِ َال « رَُجٌل َعل3َمُه اب3

وÆَِ فَُالٌن َفَعِملُْت ِمثَْل َما : ا�3َهاِر، فََسِمَعُه َجاٌر oَُ، َفَقاَل 
ُ
وِييُت ِمثَْل َما أ

ُ
َ�ْتÇَِ أ

 ُ ، َفَقاَل رَُجٌل  َفْعَمُل، َورَُجٌل آتَاُه اب3 vَق
ْ
وِييُت ِمثَْل : َماًال َفُهَو ُفْهِلُكُه ِ� ا�

ُ
َ�ْتÇَِ أ

وÆَِ فَُالٌن َفَعِملُْت ِمثَْل َما َفْعَمُل 
ُ
  .»َما أ

“দু’জন0 ব0িf ব0তীত েকােনা িহংসা েনই, এক ব0িf যােক 

আ#াহ কুরআন িশGা িদেয়েছন, েস তা িদন-রােতর িবিভu অংেশ 

িতলাওয়াত কেরr অতঃপর তার এক ,িতেবশী 7েন বেল: যিদ 

আমােক অনু�প েদওয়া হত, েয�প অমুকেক েদওয়া হেয়েছ 

তাহেল আিমও তার মত আমল করতামr আর অপর ব0িf-যােক 

আ#াহ সlদ দান কেরেছন, েস তা সত0 পেথ খরচ কেরr এক 

                                                           

1 িতরিমিয: (২৯১৫), িতিন হািদসিট হাসান ও সিহ বেলেছন, হািদসিট ,কৃত 

পেG হাসান এবং বুখাির ও মুসিলেমর শত� েমাতােবকr আলবািন রহ. ‘সিহ 

আল-জােম’ _ে� হািদসিট হাসান বেলেছন: (৮০৩০) 
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ব0িf বলল: যিদ অমুকেক েয�প েদওয়া হেয়েছ আমােকও 

েস�প েদওয়া হয়, তাহেল আিমও করব েয�প েস কের”।1 

৯. হািফযগণ দ�ােলর িফতনা েথেক িনরাপদ: দ�ােলর 

আ²,কাশ িকয়ামেতর সবেচেয় বড় আলামত, দুিনয়ােত তার 

েচেয় বড় েকােনা িফতনা েনইr নবী সা#া#াI ‘আলাইিহ 

ওয়াসা#াম বেলেছন: 
ِل ُسوَرِة الَْكْهف« و3

َ
اِل  َمْن َحِفَظ َعْ½َ آيَاٍت ِمْن أ ج3  .»ُعِصَم ِمَن ا3

“েয ব0িf সূরা কাহােফর ,থম েথেক দশিট আয়াত মুখs করেব 

তােক দ�াল েথেক িনরাপদ রাখা হেব”r2 

১০. কুরআনুল কািরেমর িহফয েনককার নারীেদর েদন েমাহর: 

অেনক আদশ� পূব�পু8ষ কুরআনুল কািরেমর কতক মুখs সূরার 

িবিনময় েনককার নারীেদর িবেয় কেরেছনr সাহাল ইবেন সাদ 

রািদয়া#াI ‘আনI েথেক বিণ�ত, জৈনক নারী নবী সা#া#াI 

‘আলাইিহ ওয়াসা#ােমর িনকট এেস বলল, েহ আ#াহর রাসূল, 

আমার নফস আপনােক েহবা করেত এেসিছ, রাসূলু#াহ সা#া#াI 

‘আলাইিহ ওয়াসা#াম তার িদেক তাকােলনr অতঃপর তার িদেক 

তাকােলন ও অবনত করেলন, অতঃপর িতিন মাথা ঝুঁকােলন। 

মিহলািট যখন েদখল, িতিন তার ব0াপাের েকােনা িস
া{ িনেjন 
                                                           

1 বুখাির: (৫০২৬) 
2 মুসিলম: (৮১২), আবুদাউদ: (৪৩২৩) 
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না বেস পড়লr তার সাহািবেদর েথেক একজন উেঠ বলল: েহ 

আ#াহর রাসূল, যিদ আপনার তােক ,েয়াজন না হয়, আমার 

িনকট তােক িবেয় িদেয় িদনr িতিন বলেলন: েতামার িকছু আেছ? 

েস বলল: না, েহ আ#াহর রাসূলr িতিন বলেলন: বািড়েত যাও, 

েদখ িকছু পাও িকনা? েস েগল, অতঃপর িফের আসল ও বলল: 

েহ আ#াহর রাসূল িকছু পায়িনr িতিন বলেলন: েদখ, যিদও 

একিট েলাহার আ±িট পাও; েস বলল: তেব আমার এ লুিg আেছ, 

তার জন0 তার অেধ�ক। নবী সা#া#াI ‘আলাইিহ ওয়াসা#াম 

বলেলন: 
ٌء، َو�ِْن لَِبَستُْه لَْم يَُكْن « ْÈَ َما تَْصنَُع بِإَِزارَِك، إِْن لَِبْستَُه لَْم يَُكْن َعلَيَْها ِمنُْه

ءٌ  ْÈَ َعلَيَْك«.  
“েস েতামার লুিg িদেয় িক করেব, যিদ তুিম পিরধান কর তার 

উপর েকােনা কাপড় থাকেব না, আর েস পিরধান করেল েতামার 

উপর েকােনা কাপড় থাকেব না”? েলাকিট বেস পড়ল, দীঘ�Gণ 

বেস িছল, অতঃপর দাঁড়ােলা, রাসূলু#াহ সা#া#াI ‘আলাইিহ 

ওয়াসা#াম েদখেলন েস চেল যােj, তােক ডাকেলন, যখন েস 

আসল, িতিন বলেলন: 
 .»َماَذا َمَعَك ِمَن الُْقْرآِن؟«
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“েতামার সােথ কুরআেনর কতটুকু অংশ আেছ? েস বলল: আমার 

সােথ অমুক, অমুক ও অমুক সূরা রেয়েছ, েস সব<েলা গণনা 

করলr িতিন বলেলন: 
َيْقَرُؤُهن3 َقْن َظْهِر قَلِْبَك؟«

َ
 .»أ

তুিম িক এ<েলা মুখs পড়েত পার? েস বলল: হ0াঁ, িতিন বলেলন:  
  .»اْذَهْب َفَقْد َمل3ْكتَُكَها بَِما َمَعَك ِمَن الُْقْرآنِ «

“যাও, েতামার সােথ কুরআেনর েয অংশ আেছ, তার িবিনমেয় 

আিম েতামােক তার মািলক বািনেয় িদলাম”r1 

এভােব উf সাহািব কুরআনুল কািরম িহফেযর িবিনমেয় িবেয় 

কেরেছনr িহফেযর িবিনমেয় েকউ যিদ আপনার িনকট েমেয় 

িবেয় না েদয় ৈধয� দ8ন, িহফযেক েমাহর ধায� কের জাuােত 

অেনক Iর িবেয় করেত পারেবনr 

 

কুরআনুল কািরম িহফয করার প
িত 

আ#াহ তা‘আলার ,িত অগাধ মহªত ও গভীর ³দ0তা েথেক 

কুরআনুল কািরম িহফয করার ,িত উদ0মী েহানr কুরআন িহফয 

করা সহজ ও তৃি^দায়ক, যিদ কতক প
িতর অনুসরণ করা হয়, 

                                                           

1 বুখাির: (৫০৩০), মুসিলম: (১৪২৭) 
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তাহেল িহফয অিত সহজ, §ত ও গিতশীল হয়r িনে´ তাই 

কিতপয় প
িত উে#খ করিছ: 

১. িহফয করার 78েত িনয়ত িব7
 করা:1 অ7
 িনয়েতর 

কারেণ িকয়ামেতর িদন সব�,থম কুরআনুল কািরেমর জৈনক 

কারীেক েডেক েচহারার উপর ভর কের জাহাuােম িনেGপ করা 

হেবr নবী সা#া#াI ‘আলাইিহ ওয়াসা#াম বেলন: 
bَِ بِ «

ُ
 الُْقْرآَن، فَأ

َ
فَُه نَِعَمُه َفَعَرَفَها، قَاَل َورَُجٌل َيَعل3َم الِْعلَْم وََعل3َمُه َوقََرأ َفَما : ِه َفَعر3

ُت ِفيَك الُْقْرآَن، قَاَل : َعِملَْت ِفيَها؟، قَاَل 
ْ
َكَذبَْت، : َيَعل3ْمُت الِْعلَْم وََعل3ْمتُُه َوقََرأ

َت الُْقْرآَن ِ�َُقاَل ُهَو قَاِرٌئ، فَ 
ْ
َقْد ِقيَل َولَِكن3َك َيَعل3ْمَت الِْعلَْم ِ�َُقاَل َ¬لٌِم َوقََرأ

لËَِْ ِ� ا�3ارِ 
ُ
ِمَر بِِه فَُسِحَب َ»َ وَْجِهِه َح¥3 أ

ُ
  .»ُعم3 أ

“আর ঐ ব0িf েয ইলম িশGা কেরেছ, অপরেক িশGা িদেয়েছ এবং 

কুরআন পাঠ কেরেছr তােক আ#াহর দরবাের উপিsত করা হেবr 

আ#াহ তােক জািনেয় েদেবন তাঁর সকল েনয়ামত, ফেল েস তা 

জানেবr আ#াহ বলেবন, ‘এ েনয়ামতসমূেহর িবিনমেয় তুিম িক 

কেরছ?’ েস বলেব, ‘আিম ইলম িশেখিছ, অপরেক িশিখেয়িছ এবং 

েতামার স|িAর জন0 কুরআন পাঠ কেরিছr’ িতিন বলেবন, ‘তুিম 

                                                           

1 নবী সা#া#াI ‘আলাইিহ ওয়াসা#াম বেলন: 

َما ِلvÌُ اْمِرٍئ َما نََوى«  ْقَماُل بِا�vي3اِت، َو�ِغ3
َ ْ
  .»إِغ3َما األ

“িন�য় সকল আমল িনয়েতর উপর িনভ�রশীল, আর ব0িfর জন0 তাই-যা েস 

িনয়ত কেরেছ”। বুখাির: (১), মুসিলম: (১৯০৭) 
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িমথ0া বলছ, তেব তুিম এ উেSেশ0 ইলম িশেখছ, েযন েলােকরা 

েতামােক আেলম বেল এবং এ উেSেশ0 কুরআন পেড়ছ, েযন 

েলােকরা েতামােক কারী বেলr আর তা বলা হেয়েছr’ অতঃপর তার 

ব0াপাের িনেদ�শ জাির করা হেব এবং তােক উপুড় কের েটেন-িহঁচেড় 

অবেশেষ জাহাuােম িনেGপ করা হেব”।1 

২. পািথ�ব hােথ�র জন0 কুরআনুল কািরম িহফয না করা: 

কুরআেনর ভােলা হািফয ও সুলিলত কারীেদর মােঝ এ জাতীয় 

িবচু0িত েবশী পিরলিGত হয়r অতএব তারা কুরআনুল কািরম 

Kারা পািথ�ব সlদ, সxান, সাথীেদর উপর েa5=, মানুেষর 

,শংসা কুড়ােনা ও িনেজর িদেক মানুষেদর আকৃA করার ইjা 

পিরহার ক8নr আ#াহ তা'আলা বেলন: 
 َحۡرَث  يُِريدُ  َكنَ  َوَمن َحۡرثِهِۦۖ  ِف  َلُۥ نَزِدۡ  ٱÁِخَرةِ  َحۡرَث  يُرِيدُ  َكنَ  َمن﴿

 ]  ]O: الشورى[ ﴾Å ن�ِصيٍب  ِمن ٱÁِخَرةِ  ِف  َلُۥ َوَما ِمۡنَها نُۡؤتِهِۦ ٱ̂لۡنَيا

“েয আিখরােতর ফসল কামনা কের, আিম তার জন0 তার ফসেল 

,বৃি
 দান কির, আর েয দুিনয়ার ফসল কামনা কের আিম তােক 

তা েথেক িকছু েদই এবং আিখরােত তার জন0 েকােনা অংশ 

থাকেব না”r2 নবী সা#া#াI ‘আলাইিহ ওয়াসা#াম বেলন: 

                                                           

1 মুসিলম: (১৯০৭), িতরিমিয: (২৩৮২), নাসািয়: (৩১৩৭), আহমাদ: (৮০৮৭) 
2 সূরা 7রা: (২০) 
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ْو يÍََِْف بِِه «
َ
َفَهاَء، أ ْو ِ�َُمارَِي بِِه الس�

َ
َمْن َطلََب الِْعلَْم ِ�َُجارَِي بِِه الُْعلََماَء، أ

ُ ا�3ارَ  ْدَخلَُه اب3
َ
  .»وُُجوَه ا�3اِس إَِ�ِْه أ

“েয ইলম অে�ষণ করল, েযন তার Kারা েস আেলমেদর সােথ 

তক� করেত সGম হয়, অথবা তার Kারা মূখ�েদরেক েবাকা 

বানােত সGম হয়, অথবা তার Kারা মানুষেদর েচহারােক িনেজর 

িদেক আকৃA করেত সGম হয়, আ#াহ তােক জাহাuােম দািখল 

করেবন”r1 

৩. েদায়া, ইে[গফার ও সকাল-স�0ার িযকরসমূহ পড়া: <নাহ 

িহফেযর ,িতব�ক, তাই <নাহ েথেক তওবা করা, িহফেযর জন0 

েদায়া করা ও সকাল-স�0ার িযকরসমূহ রীিতমত পাঠ করা 

কুরআনুল কািরম িহফেযর জন0 সহায়কr সকাল-স�0ার অিযফা 

Kারা আ#াহর ইjায় শয়তান েথেক সুরGা িমেল ও সময় 

বরকতপূণ� হয়r আ©ু#াহ ইবেন আমর ইবেন আস রািদয়া#াI 

‘আনI বেলন, নবী সা#া#াI ‘আলাইিহ ওয়াসা#াম মসিজেদ 

,েবশ করার সময় বলেতন: 
يَْطاِن الر3ِجيمِ « ِ الَْعِظيِم َوبِوَْجِهِه الَْكِريِم وَُسلَْطانِِه الَْقِديِم ِمَن الش3 ُعوُذ بِاب3

َ
  .»أ

এ েদায়া পাঠকারী সlেক� শয়তান বেল, সারা িদন েস আমার 

েথেক িনরাপদ হেয় েগলr2 
                                                           

1 িতরিমিয: (২৬৫৪), ইবেন মাজাহ: (২৫৩), হািদসিট হাসান বা সিহ 
2 আবুদাউদ: (৪৬৬), আলবািন রহ. িমশকােত হািদসিট সিহ বেলেছন। 
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৪. একজন পরেহজগার মুয়াি#ম িনিদ�A করা ও রীিতমত হালাকায় 

উপিsত থাকা: কুরআনুল কািরম িহফয করার উেদ0াগ েনওয়ার 

পরবত�ী কাজ হেj একজন অিভ� মুয়াি#ম িঠক করাr িহফয 

করার পূেব� িনধ�ািরত অংশ মুয়াি#মেক 7িনেয় িনন, িহফয েশেষ 

আবার 7নান, তাহেল আপনার িহফয িনভু�ল হেব। মুয়াি#ম 

আিলম ও মু�াকী হেল কুরআনুল কািরেমর িহফয ও তার আমল 

একসেg িশখা যায়r অথ�, তাফসীর, তাকওয়া ও আনুষিgক 

অেনক িবষয় জানা যায়, যা িহফেযর জন0 সহায়কr যিদ িনিদ�A 

েকােনা হালাকার অধীন িহফয করার িস
া{ হয়, তাহেল েসখােন 

রীিতমত উপিsত থাকা ও 8িটন েমাতােবক িহফয করাr 

৫. ,িতিদন িনধ�ািরত সময় িহফয করা: িহফেযর zত _হণকারী 

সব�,থম পুেরা িদেনর কাজ ও তার সময় ব¶ন কের িননr 

অতঃপর িহফেযর জন0 উপযুf সময় িনধ�ারণ ক8ন ও তার 

ধারাবািহকতা রGা ক8নr িহফেযর পিরমাণ কম বা েবশী যাই 

েহাক ,িতিদন িনধ�ািরত সময় িহফয ক8ন। িহফেযর জন0 িতনিট 

সময় েবশ উপেযাগী: ক. ফজর সালােতর পূব�াপর; খ. আসর 

সালােতর পর; ও ঘ. মাগিরব সালােতর পরr 
ক. ফজর সালােতর পূব�াপর: এশার পর §ত ঘুিমেয় ফজেরর 

পূেব� উেঠ আ#াহর তাওিফক েমাতােবক কেয়ক রাকাত তাহা�ুদ 

পড়ুন, অতঃপর জামােতর পূব�াপর ি)শ েথেক চি#শ িমিনট িহফয 



 

47 

ক8ন। েভার েবলার িহফয িদেনর কম�sেল সময়-সুেযাগ মত পাঠ 

ক8ন। এ সময় িহফযকারীেক অবশ0ই এশার পর রােতর ,থম 

অংশ ঘুমােত হেবr আবু Iরায়রা রািদয়া#াI ‘আনI বেলন: 
نّ «

َ
ِ  رَُسوَل  أ َِديَث  الِْعَشاءِ  َقبَْل  ا�3ْومَ  يَْكَرهُ  نَ �َ  ص� اهللا عليه وسلم اب3

ْ
 َوا�

  .»َنْعَدَها
“রাসূলু#াহ সা#া#াI ‘আলাইিহ ওয়াসা#াম এশার পূেব� ঘুমােনা ও 

তারপর কথা বলা অপছw করেতন”r1 পাবিলক ,িত5ােন 

চাকুরীরত ও ব0বসায়ীরা এ সময় িহফয করেত পােরনr 

খ. আসর সালােতর পর: Mুল, কেলজ, মাpাসা ও অন0ান0 

,িত5ােন অধ0য়নরত ছা)েদর জন0 এ সময়টা েবশ উপেযাগীr 

আসর সালাত যারা ,থম ওয়ােf পেড়ন-তােদর জন0 এ সময়টা 

খুব দীঘ�; আর যারা পরবত�ী সমেয় পেড়ন-তারা এেত কম সময় 

পান, অতএব তারা আসর সালােতর পূেব� ি)শ-চি#শ িমিনট 

িহফয ক8নr 

গ. মাগিরব সালােতর পর: হােফিয মাpাসা িকংবা বড় মাpাসার 

অধীন িহফয শাখার ছা)রা এ সময় িহফয কের। িশGকতা 

েপশায় জিড়ত ও সরকারী চাকুরীজীবীরা সাধারণত এ সময় 

অবসর থােকন, তারা এেত িহফয করেত পােরনr 

                                                           

1 বুখাির: (৫৬৮) 
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৬. িকভােব িহফয করেবন: িহফয 78 করার পূেব� িনধ�ািরত 

অংেশর িতলাওয়াত ওয়াকফসহ িশেখ িননr  এক-লাইনেক দু’ভাগ 

করা বা দু’·ােস পড়ার ,েয়াজন হেল, িকংবা বড় আয়াত েছাট-

েছাট অংেশ ভাগ করার ,েয়াজন হেল ওয়াক¸ করার sান েজেন 

িনন, েযন অথ� িঠক থােক ও পড়া ¤িতমধুর হয়r1 ,থম আয়াত 

                                                           

1
 আমােদর েদেশর হািফয সােহবগণ ওয়াক¸ সlেক� ওয়ািকফ েনই বলা 

যায়r এটা তােদর কুরআনুল কািরেমর ,িত অবেহলার বড় ,মাণr এ অবেহলা 

েথেক সৃিA হেয়েছ ওয়াক¸ সlেক� অ�তা, উদাসীনতা ও অমেনােযাগীতা। 

তােদর ওয়াক¸ 7েন অেনক সময় িনব�াক হেত হয়! দু’িট উাদহরণ েপশ 

করিছ: ২০১১ই. ও ২০১২ ই. সােল উ�রার েকােনা এক েক�ীয় মসিজেদ 

তারািব পড়িছ। েস-িদন িছল তৃতীয় তারািব, হািফয সােহব সূরা িনসার ৪৩নং 

আয়ােতর অংশ িবেশষ:  [Z� : النساء] ﴾ Æ  َٗمآء  ْ وۡ  َلَٰمۡسُتمُ  ٱلّنَِسآءَ  فَلَمۡ  َتُِدوا
َ
 ﴿ أ

দু’ভাগ কের পড়েলন এভােব:   ۡٱلّنَِسآ ---- ءَ  فَلَم িতিন িনসা শে©র সীেনর উপর 

মাদসহ ওয়া¹ ফ (·াস ত0াগ) করেলন, আবার পড়া 78 করেলন  ََفلَمۡ  ء  ْ   َتُِدوا

হামযাহ েথেক, যা النساء শে©র সব�েশষ হরফ! অথ�া] িতিন একিট শ©েক 

এভােব  ٓءَ --- ٱلّنَِسا  দু’ভাগ করেলন! একই কাP করেলন সূরা আরােফর ৯৫নং 

আয়ােতর অংশ িবেশষ ﴿  ْ َقالُوا ٓ  َمس�  َقدۡ  و� آءُ  َءنَا--- َءابَا � آءُ  ٱلض� � : االعراف[ ﴾ Ì َوٱلس�
0Z[   এর েGে)r েস-িদন িছল ষ5 তারািব, িতিন َءابَآَءنَا একিট শ©েক দু’ভাগ 

করেলন  ٓ َءنَا--- َءابَا  এভােবr িতিন ‘বা’ হরেফর উপর মাদসহ ওয়া¹ ফ করেলন, 

আবার পড়া 78 করেলন ‘হামযাহ’ েথেকr অথ�া] َءابَآَءنَا এক-শ©েক দু’ভাগ 

করেলন ও দু’·ােস পড়েলন! এভােব িতলাওয়ােতর কারেণ অথ� কতটা িবকৃত 
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িহফয েশেষ পরবত�ী আয়াত িহফয ক8ন এবং উভয় আয়াত 

একসােথ িমিলেয় পড়ার প
িত েজেন িননr এভােব িহফয 

পিরপº হয়r ধীেরধীের িহফয ক8ন, স¨ব হেল িনধ�ািরত 

অংেশর অথ� েজেন িনন, তাহেল িহফয §ত ও দীঘ�sায়ী হেব। 

িনধ�ািরত সমেয় যতটুকু িহফয করা স¨ব হয় তাই িহফয ক8ন 

ও তার ধারাবািহকতা রGা ক8ন। অিতিরf চাপ ত0াগ ক8ন 

এবং নতুন িহফেযর তুলনায় পুরাতন িহফেযর ,িত অিধক 

মেনােযাগ ,দান ক8নr 

িহফয করা অংশ সুuত, নফল ও ফরয সালােত িতলাওয়াত 

ক8ন। েশষ রােতর সালােত িতলাওয়াত করা অিধক উ�ম, 

তখন আ#াহ hীয় ময�াদা েমাতােবক দুিনয়ার আসমােন অবতরণ 

কেরন, আর বাwােদর েডেক বেলন: 
ْغِفَر oَُ َمْن يَْدُعوÐِ فَ «

َ
ْعِطيَُه َمْن يَْستَْغِفُرÐِ فَأ

ُ
لÇُِ فَأ

َ
ْستَِجيَب oَُ َمْن يَْسأ

َ
 .»أ

                                                                                                            

হল েস আেলাচনা ত0াগ করলামr হািফয সােহব মাpাসায় পড়ুয়া একজন 

আেলম! িতিন রমদািন হািফজ িহেসেব উf মসিজেদ তারািব পড়ান, রমদান 

েশেষ মুয়াি�ন ও হািফজ পেদ তােক sায়ী িনেয়াগ দান করা হয়, এভােব 

কিমিট তার উপর পূণ� স|িA ,কাশ কেরনr এ জাতীয় ঘটনা আমােদর েদেশর 

হািফয সােহবেদর েGে) খুব সাধারণr 
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“েক আমােক আ»ান করেব আিম তার ডােক সারা িদব, েক 

আমার িনকট ,াথ�না করেব আিম তােক ,দান করব, েক আমার 

িনকট ইে[গফার করেব আিম তােক Gমা করব”r1 

িহফয করা অংশ কখেনা েদেখ কখেনা মুখs পড়ুন, সব�দা েদেখ 

পড়া িহফেযর জন0 Gিতকর, অনু�প সব�দা মুখs পড়া িহফয ও 

7
তার জন0 িবপ�নকr কুরআনুল কািরেমর ,িত অিধক দৃিA 

িহফযেক দৃঢ় কের, মেনােযােগ গভীরতা আেন ও আয়ােতর সােথ 

আেwািলত হেত সাহায0 কের, তাই িচ{া ও গেবষণার উেSেশ0 

েদেখ-েদেখ কুরআনুল কািরম িতলাওয়াত ক8নr আবার িহফযেক 

যাচাই ও নজরদারী করার জন0 মুখs পড়ুনr 

৭. েনককার ,িতেযাগী _হণ করা: কুরআনুল কািরম িহফয করার 

জন0 েনককার ,িতেযাগী _হণ ক8ন। িহফেযর েGে) সহপাঠী 

েকউ থাকেল দু’জেনর মােঝ সুwর ,িতেযািগতা গেড় উেঠ, 

িহফেযর সাহস ও dৃহা বৃি
 পায় এবং সব�দা মেন পেড় েয, এ 

কল0ােণর েGে) আমার সাথী আমােক ছািড়েয় যােjr 

৮. িপছেনর পড়ার ,িত য¼ িনন: 

                                                           

1 বুখাির: (১১৪৫), মুসিলম: (৭৫৮) 
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কুরআনুল কািরম খুব §ত িহফয হয়, িক| রীিতমত িতলাওয়াত 

না করেল §ত ভুিলেয় েদওয়া হয়r ইবেন ওমর রািদয়া#াI 

‘আনI েথক বিণ�ত, নবী সা#া#াI ‘আলাইিহ ওয়াসা#াম বেলন: 
ْمَسَكَها، «

َ
لَِة، إِْن َ¬َهَد َعلَيَْها أ إغ3َما َمثَُل َصاِحِب الُْقْرآِن َكَمثَِل اِإلبِِل الُمَعق3

ْطلََقَها َذَهبَْت 
َ
  .»متفٌق َعلَيْهِ . »َو�ِْن أ

“িন�য় কুরআেনর ধারেকর উদাহরণ বাঁধা উেটর উদাহরেণর 

ন0ায়, যিদ েস তােক েবঁেধ রােখ আটেক রাখেব, আর তােক েছেড় 

িদেল েস চেল যােবr”1 মুসিলেমর বণ�নায় এেসেছ, মুসা ইবেন 

উকবাহ অ) হািদস েশেষ অিতিরf বণ�না কেরন: 
هُ  الُْقْرآنِ  َصاِحُب  قَامَ  َو�َِذا«

َ
  .»نَِسيَهُ  بِهِ  َفُقمْ  لَمْ  َو�َِذا َذَكَرُه، َوا�3َهارِ  بِالل3يِْل  َفَقَرأ

“কুরআনুল কািরেমর ধারক যিদ (কুরআন িনেয়) িকয়াম কের, 

অতঃপর িদন-রাত তা িতলাওয়াত কের, তাহেল কুরআন �রণ 

রাখেব, আর যিদ কুরআন িনেয় িকয়াম না কের তা ভুেল যােব”r2 

িপছেনর িহফয দৃঢ় কের সামেন মুখs ক8ন। ,িতিদন িহফেযর 

জন0 েয সময় িনধ�ািরত থাকেব, অi হেলও তােত িপছেনর পড়ার 

8িটন রাখুন। িহফেযর পিরমাণ েবশী হেল কখেনা নতুন িহফয 

ব� কের িপছেনর িহফয মজবুত ক8ন। এেত িঢেলিম না করা, 

কারণ িপছেনর পড়া মুখs না থাকেল িহফেযর ,িত অনীহা সৃিA 
                                                           

1 বুখাির: (৫০৩১), মুসিলম: (৭৮৯) 
2 মুসিলম: (৭৯০) 
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হয়r আবার এ ইjাও না করা েয, সবক েশষ কের পরবত�ীেত 

িহফয মজবুত করব, এ জাতীয় ইjা সাধারণত পূরণ হয় নাr 

৯. কুরআনুল কািরম িশGাথ�ীর কিতপয় <ণগান: েপাশাক, শরীর 

ও মুখমPল পির½ার রাখা, সুগি� ব0বহার করা, মুয়াি#ম ও 

সহপাঠীেদর সােথ িবনয়ী ও সহনশীল হওয়া, তােদর সােথ আদব 

রGা করাr মুয়াি#েমর সামেন উঁচু সের কথা না বলা, যিদও তার 

বয়স কম হয়r অিধক হাসাহািস ও েখলা-ধুলা ত0াগ করা, তেব 

হািস-খুিশ থাকা, েযন তার ,িত মুয়াি#েমর মহªত সৃিA হয়r  

মুয়াি#ম েথেক কখেনা কেঠার আচরণ ,কাশ েপেল তােক 

পিরহার না করা, আদব রGা করা ও পড়া-7নার ,িত আ_হী 

থাকাr কুরআন পিব) বীেজর ন0ায়, যা উব�র ও পিরju জিম 

ব0তীত গজায় না, তাই কুরআনুল কািরম িহফেযর জন0 িহংসা ও 

কপটতা মুf পিব) অ{র থাকা চাই। িহংসা করার অথ� আ#াহর 

তকদীের আপি� করাr আবার কােরা িহংসার পা) হেত েনই, 

কারণ েচােখরও হক আেছr অতএব বদ-নজর েথেক সুরGা ও 

ইখলাস ধের রাখার hােথ� আপনার িহফয েগাপন রাখুনr স] ও 

মহ] চির)<েণ <ণাি�ত েহান, অহংকার ও অহিমকা েথেক মুf 

থাকুন। নবী সা#া#াI ‘আলাইিহ ওয়াসা#াম বেলন: 
» ُ ِ إِال3 َرَفَعُه اب3 َحٌد ِب3

َ
 .»َوَما تََواَضَع أ
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“আ#াহর জন0 েকউ িবনয়ী হয়িন তেব অবশ0ই আ#াহ তার 

ময�াদা বৃি
 কেরেছন”r1 

১০. িনিদ�A ছাপার কুরআন পড়া: িহফেযর িশGাথ�ীেদর অবশ0ই 

িনিদ�A ছাপার কুরআন তথা হােফিয কুরআন পড়া জ8ির। কারণ 

�ৃিত শিfর ন0ায় েচাখও িহফয কের, তাই হােফিয কুরআন 

পড়েল সূরা ও আয়ােতর অবsান মেন থােক, ,েয়াজেনর সময় 

িনিদ�A sান েথেক িনিদ�A আয়াত েখাঁেজ েনওয়া সহজ হয়r 

 

হােফিয কুরআন পিরিচিত 

আমােদর েদেশ দু’ধরেণর হােফিয কুরআন রেয়েছ: েদশীয় ছাপা 

ও েসৗিদ ছাপা। উভয় ছাপায় িতনিট ৈবিশA0 িবদ0মান: ক. পৃ5ার 

78 েথেক আয়ােতর 78 এবং পৃ5ার েশেষ আয়াতও েশষ; খ. 

,িত পৃ5ায় ১৫-িট লাইন; গ. িবশ পৃ5ায় এক পারাr 

,েত0ক হােফিয কুরআনুল কািরেম এ িতনিট ৈবিশA0 িবদ0মানr 

তেব িকছু পাথ�ক0ও রেয়েছ, েযমন েদশী ছাপার হােফিয কুরআেন 

সূরা ফােতহা েথেক সূরা নাস পয�{ ৬১০ পৃ5া, আর েসৗিদ ছাপার 

হােফিয কুরআেন ৬০৪ পৃ5া, মা) ৬-পৃ5ার ব0বধানr কারণ 

েদশীয় ছাপার হােফিয কুরআেন ২৯ ও ৩০-তম পারায় যথা*েম 

                                                           

1 মুসিলম: (২৫৯০) 
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২৪ ও ২৫ পৃ5া, আর েসৗিদ ছাপার হােফিয কুরআেন ২৯ ও 

৩০তম পারায় যথা*েম ২০ ও ২৩ পৃ5াr এভােব েমাট ছয় পৃ5ার 

তফা] সৃিA হেয়েছ। 

িKতীয় আেরকিট পাথ�ক0 হেj, উভয় ছাপার হােফিয মুসহােফর 

সকল পৃ5ায় আয়াত সংখ0া সমান নয়, েযমন আমােদর েদশীয় 

ছাপার হােফিয কুরআেন সূরা বাকারার ,থম পৃ5ায় রেয়েছ ১-৪িট 

আয়াত, িক| েসৗিদ ছাপার হােফিয কুরআেন ১-৫িট আয়াত। 

অনু�প ,েত0ক ছাপার হােফিয কুরআেন সকল সূরার 78 ও 

েশষ এক জায়গায় েথেক হয়িন, েযমন আমােদর েদশীয় ছাপায় 

সূরা িহজর 78 হেয়েছ ১৩নং পারা েথেক, িক| েসৗিদ ছাপার 

হােফিয কুরআেন সূরা িহজর 78 হেয়েছ ১৪নং পারা েথেক। 

আবার সূরা কাহােফর সব�েশষ আয়াত েদখুন আমােদর েদশীয় 

ছাপার হােফিয কুরআেনর ১৬নং পারার ৪নং পৃ5ার ,থম 

দু’লাইেন; িক| েসৗিদ ছাপার ১৬নং পারার ৩নং পৃ5ার সব�েশষ 

দু’লাইেন, তেব েমৗিলক িতনিট ৈবিশA0 সব হােফিয কুরআেনই 

িবদ0মানr 

যার িনকট েয ছাপা সহজলভ0, তার েসটা পড়া সমীচীন, েযন 

বািড়-সফর ও মসিজদ সব�) এক ছাপার কুরআন পড়া স¨ব হয়, 

তাহেল িহফয পিরপº ও মজবুত হেব, সূরা-পারা ও আয়ােতর 

অবsান �রণ থাকেব। তরজমা বা তাফসীর পড়ার েGে) হািফয 
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সােহবগণ হােফিয ছাপার তরজমা-তাফসীরেক ,াধান0 িদেবনr 

যােদর িনকট েসৗিদ ছাপার কুরআন সহজলভ0 নয়, তারা 

িনঃসংেকােচ িহফেযর জন0 েদশীয় হােফিয কুরআন পড়ুনr কখেনা 

েদশী ছাপা কখেনা িবেদশী ছাপার কুরআন পড়া িহফযেক দুব�ল 

কের, যিদ তােত আয়ােতর অবsান িবিভu হয়r 

কেয়কিট ৈবিশেA0র কারেণ েসৗিদ ছাপার হােফিয কুরআন Kারা 

িহফয করা উ�মr ১. েসৗিদ ছাপায় পৃ5া সমাি^র সােথ িবষয় বm 

সমাি^র ,িত যথাস¨ব েচAা করা হেয়েছr উদাহরণত সূরা 

বাকারার প~ম আয়ােতর সlক� পূেব�র চারিট আয়ােতর আেলাচ0 

িবষয় মু�াকীেদর সােথ, ষ5 আয়াত েথেক কােফরেদর আেলাচনা 

78 হেয়েছr েসৗিদ ছাপায় পৃ5া সমাি^র সােথ িবষয় বm সমা^ 

হেয়েছ, নতুন পৃ5া েথেক নতুন িবষেয়র সূচনা, পGা{ের 

আমােদর েদশীয় ছাপায় িবনা ,েয়াজেন একিট িবষয়েক দু’পৃ5ায় 

ভাগ করা হেয়েছr এসব েGে) পৃ5া েশেষ িতলাওয়াত েশষ করা, 

িকংবা পৃ5া েশেষ 8কু করা একিট িবষয়েক িবিju করার 

শািমলr ২. েসৗিদ ছাপায় যথাস¨ব েচAা করা হেয়েছ েযন পৃ5া 

েশেষ সূরা হয় এবং পৃ5া 78র সােথ সূরা িকংবা পারা 78 হয়, 

উদাহরণত সূরা িহজর ও সূরা কাহাফেক েদখুন; পGা{ের 

আমােদর েদশীয় ছাপায় সূরা িহজেরর িKতীয় আয়াত েথেক পৃ5া 

ও পারা উভয় 78 এবং সূরা কাহােফর েশষ আয়াত Kারা পৃ5া 
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78, যা রীিতমত দৃিAকটু ও 8িচিব8
r ৩. েসৗিদ ছাপার 

কুরআেন সূরা 78েত মা¾ী, মাদানী ও আয়াত সংখ0া উে#খ করা 

হয়িন, কারণ আমােদর আদশ� পূব�পু8ষগণ কুরআনেক গায়ের 

কুরআন েথেক পৃথক করার উপর ঐক0মত0 েপাষণ কেরেছনr1 

িKতীয়ত কিতপয় সূরার ব0াপাের মা¾ী বা মাদানী অকাট0 িস
াে{ 

েপ�ছা স¨ব হয়িন, পGা{ের আমােদর েদশীয় কুরআেন মা¾ী-

মাদানীসহ আয়াত সংখ0াও িলিপব
 করা হেয়েছ, যা আদশ� 

মনীষীেদর নীিত িব8
 সেwহ েনইr ৪. েসৗিদ ছাপার কুরআন 

আরিব ভাষার সিঠক নীিতমালা অনুসরণ কের িলখা, আমােদর 

েদশীয় ছাপার েGে) যার অনুসরণ করা হয়িন, েযমন আিলেফর 

পর একিট উহ0 আিলফেক বুঝােনার জন0 আমােদর েদশীয় ছাপায় 

িলখা হয় آمنوا অথচ িব7
 প
িত হেj ءامنوا িলখাr2  

                                                           

1 ইবেন ওমর, ইবেন মাসউদ, ইবরািহম নাখিয় ও ইবেন িসিরন ,মুখ মহা 

মনীষীগণ কুরআনুল কািরমেক গায়ের কুরআন েথেক পৃথক করার িনেদ�শ 

,দান কেরেছনr 
2 এ েথেক একিট িবষয় dA হয় েয, আরবরা আ#াহর কালাম িহফজ করা, 

িতলাওয়াত করা ও িলিপব
 করার েGে) আমােদর েচেয় অেনক অ_গামীr 

অতএব এ কথা বলা এেকবাের অসার েয, “কুরআন নািযল হেয়েছ েসৗিদ 

আরেব, িতলাওয়াত কেরেছ িমসর এবং বুেঝেছ িহwু[ান”r কওমী ধারার 

মাpাসাসমূেহ এ কথািট ,বাদ িহেসেব েবশ ,িস
, তেব কােরা না েশানা 

অস¨ব নয়, আমরা অেনেক 7েনিছ ও তৃি^সহ উ�ারণ কেরিছr 
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আমােদর েদেশর হােফয সােহবগণ পৃ5া িহেসেব মুখs কেরন, 

তাই তারা আয়াত 7েন পারা-পৃ5া দGতার সােথ বলেত পােরন, 

িক| আয়াত ও 8কু না�ার কদািচ] ছাড়া বলেত পােরন না। 

তােদর এ অভ0ােসর ,ভাব সালােতও পেড়, িবেশষ কের তারািবর 

সালােত। তােত তারা পৃ5া িহসােব িতলাওয়াত কেরন, িবধায় 

অেনক সময় অথ� ও িবষয় বm িঠক থােক না। তাই তােদর 

িতলাওয়াত 7েন অথ�-জানা মুসি#রা hাjw0 েবাধ কেরন না, 

ভারত-পািক[ােনর হােফযগণ পেড়ন 8কু িহেসেবr তারা আয়াত 

7েন সূরা ও 8কুর না�ার দGতার সােথ বলেত পােরনr 

আরবিব·, িবেশষ কের েসৗিদ আরেবর হােফযগণ অথ� জােনন 

এবং িনিদ�A ছাপার কুরআন পেড়ন িবধায় পৃ5ার না�ার িঠকিঠক 

বলেত পােরন এবং আয়ােতর িবষয়-বmও িঠক রাখেত সGম 

হনr 

 

কুরআনুল কািরম িশGাদানকারীর আদব 
আ#াহ তা‘আলা েয�প কুরআন নািযল কেরেছন, অনু�প তা 

িশGা েদওয়ার কিতপয় আদব নািযল কেরেছন, যা ,েত0ক 

মুয়াি#েমর জানা জ8িরr কারণ, আদব হেj িশGক-ছাে)র 

মধ0কার ব�ন ও েযাগসূ)r আদব েয�প গভীর ও অকপট হয়, 

তােদর মধ0কার সlক� েস�প দৃঢ় ও মজবুত হয়r আদব সুwর 
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হেল িশGার আদান-,দান সুwর, ব0াপক ও বরকতময় হয়। তাই 

িনে´ মুয়াি#েমর কিতপয় আদব উে#খ করিছ: 

১. কুরআনুল কািরমেক আদশ� বানােনা: কুরআনুল কািরেমর 

িশGক সব�,থম িনেজেক কুরআনুল কািরেমর আখলাক Kারা 

সি�ত করেবনr আ#াহ তা‘আলা বেলন: 
ِينَ ٱ ﴿   ] SOS: ا قرة[ ﴾ Í ۦٓ تَِ�َوتِهِ  َحق�  ۥُلونَهُ َيتۡ  َب ِكَتٰ لۡ ٱ ُهمُ َنٰ َءاَتيۡ  ل�

“আিম যােদরেক িকতাব িদেয়িছ, তারা তা পাঠ কের 

যথাথ�ভােব”r1 

ইবেন আªাস রািদয়া#াI ‘আনI এ আয়ােতর তাফসীর ,সেg 

বেলন, তারা যথাযথভােব কুরআনুল কািরম অনুসরণ কের”r2 

আেয়শা রািদয়া#াI ‘আনহােক নবী সা#া#াI ‘আলাইিহ 

ওয়াসা#ােমর আখলাক সlেক� িজ�াসা করা হেয় িছল, িতিন 

বেলন: 
  .»الُْقْرآنَ  ُخلُُقهُ  َ�نَ «

“তার আখলাক িছল কুরআন”r3 অতএব নবী সা#া#াI ‘আলাইিহ 

ওয়াসা#ােমর ন0ায় কুরআনেক আদশ� িহেসেব _হণ করা তার 

উ�রসূিরর ,থম কাজr 

                                                           

1 সূরা বাকারা: (১২১) 
2 ইবেন কািসর: (১/৪০৩)  
3 আহমদ: (২৪৭৭৩) 
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২. উপযুf জায়গায় তািলম েদওয়া: কুরআনুল কািরম িশGাদােনর 

জন0 উপযুf জায়গা িনব�াচন করা জ8িরr িশGাথ�ীর সােথ 

সlৃf বা তার মািলকানাধীন জায়গায় তািলম না েদওয়া, শাসক 

িকংবা ধনাঢ0 ব0িfর বািড়েত পাঠদান েথেক িবরত থাকা েaয়। 

আমােদর আদশ� পূব�পু8ষগণ িশGাথ�ীর সােথ সlৃf জায়গায় 

বেস দীিন িশGা ,দান কেরনিনr এটা অহংকার নয়, বরং 

ইলেমর ময�াদার সুরGাr নবী সা#া#াI ‘আলাইিহ ওয়াসা#াম 

বেলন:  
ِ  يَنْبَِ�  َال « نْ  لُْمْؤِمِن ل

َ
  .»َغْفَسهُ  يُِذل3  أ

“িনেজেক অসxান করা েকােনা মুিমেনর পেG সমীচীন নয়”r1 

অপর হািদেস িতিন বেলন:  
  .» وََعل3َمهُ  الُْقْرآنَ  َيَعل3مَ  َمنْ  َخْ¿ُُكمْ «

“েতামােদর মােঝ সেব�া�ম ব0িf েয-কুরআন িশেখ ও তা 

িশখায়”।2 

৩. িশGাথ�ীর ,িত পিরপূণ� মেনােযাগ ,দান করা: িশGাথ�ীর ,িত 

মুয়াি#েমর পূণ� মেনািনেবশ করা, তােদর অবsা পয�েবGণ করা, 

েকউ অনুপিsত থাকেল তার খবরাখবর  েনওয়া িশGেকর িবেশষ 

                                                           

1 িতরিমিয: (২২৫৪), ইবেন মাজাহ: (৪০১৬), আহমদ: (২২৯৩৩) 
2 বুখাির: (৫০২৭), িতরিমিয: (২৯০৭) আহমদ: (১/২৫৭), আবুদাউদ: 

(১/৩৩৫) 
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<ণr পাঠদােনর সােথ সংি�A নয় এমন কথা বা কােজ ম® না 

হওয়া, পিরপূণ� মেনােযাগসহ সবার িতলাওয়াত aবণ করাr 

আ#াহ তা‘আলা বেলন: 
ْ سۡ ٱفَ  َءانُ ُقرۡ ۡل ٱ ُقرِئَ  �َذا﴿ ْ  ۥَلُ  َتِمُعوا نِصُتوا

َ
  ]  �]O: االعراف[ ﴾Ï َحُونَ تُرۡ  َلَعل�ُكمۡ  َوأ

“যখন কুরআন িতলাওয়াত করা হয়, েতামরা মেনােযাগসহ aবণ 

কর ও তার জন0 চুপ থাক, তাহেল েতামােদর উপর রহম করা 

হেব”r1 

৪ .িশGাথ�ীেদর মােঝ ইনসাফ ও সমতা বজায় রাখা: েছাট-বড়, 

ধনী-গরীব সবার েGে) ইনসাফ বজায় রাখা, ,েত0কেক তােদর 

অিধকার পাইেয় েদওয়াr কুরআন িশGাদানকারীর পেG সমীচীন 

নয় ধনীেক কােছ েনওয়া, গরীবেক দূের েঠেল েদওয়া, ধনীর জন0 

িবনয়ী হওয়া ও গরীেবর জন0 কেঠার হওয়াr উপযুf কারণ 

ব0তীত কাউেক কােরা উপর ,াধান0 না েদওয়াr কাউেক সে�াধন 

কের কাউেক পিরত0াগ না করা, সবার ,িত সমান দৃিA ও সমান 

মেনােযাগ ,দান করাr আ#াহ তা‘আলা বেলন:  
̂يَهاَي� ﴿

َ
ِينَ ٱ أ ْ  ل� ْ  َءاَمُنوا ٰ  ُكونُوا ِ  ِميَ قَو� ٓ  ِط ِقسۡ لۡ ٱب ِ  ءَ ُشَهَدا �[ِ Ó ﴾ ]النساء  :S�1  [  

“েহ মুিমনগণ, েতামরা ন0ােয়র উপর ,িতি5ত থাকেব আ#াহর 

জন0 সাGী�েপ”।2 
                                                           

1 সূরা আরাফ: (২০৪) 
2 সূরা িনসা: (১৩৫) 
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৫. ৈধয�ধারণ করা: কােরা েথেক ভুল বা অসংল®তা ,কাশ েপেল 

ৈধয�ধারণ করা, িতরMার ও অসxান না করাr িশGাথ�ীেদর ঘিন5 

হওয়া, তারা েযন মুয়াি#মেক েপেয় খুিশ হয়r েবশী �ঢ় বা েবশী 

িশিথল না হওয়া, বরং মধ0প�া অবল�ন করাr রাসূলু#াহ 

সা#া#াI ‘আলাইিহ ওয়াসা#াম বেলেছন: 
َ  إِن3 « ْفَق، wُِب�  َرِفيٌق  اب3 vفِْق  َ»َ  َوُيْعِطي الر vالُْعنِْف  َ»َ  ُفْعِطي َال  َما الر«. Ôو 

ْفَق  إِنQ: » 3سلم رواية vءٍ  ِ�  يَُكونُ  َال  الر ْÈَ  3ءٍ  ِمنْ  ُفْ�َعُ  َوَال  نَُه،َزا إِال ْÈَ  3إِال 
  .»َشانَهُ 

“িন�য় আ#াহ সহনশীল, সহনশীলতা পছw কেরন এবং িতিন 

সহনশীলতার িবিনমেয় যা ,দান কেরন, তা কখেনা কেঠারতার 

িবিনমেয় ,দান কেরন না”।1 মুসিলেমর এক বণ�না রেয়েছ: 

“েকােনা বmেত ন¿তা অবsান কের না, তেব অবশ0ই ন¿তা ঐ 

বmেক সুwর কের এবং েকােনা বm হেত ন¿তা অপসারণ করা 

হয় না, তেব অবশ0ই ন¿তার অনুপিsিত ঐ বmেক িবনA কের”।2 

আইয়ুব সাখিতয়ানী রহ. বেলন: “আেলেমর উিচত আ#াহর ,িত 

িবনয় ও কৃত�তা h�প িনেজর মাথার উপর মািট রাখা”r 

                                                           

1 মুসিলম: (২৫৯৬) 
2 মুসিলম: (২৫৯৭) 
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৬. িশGাথ�ীেদর কল0াণ কামনা করা: কুরআন পড়েত আসা 

িশGাথ�ীেক hাগত জানােনা ও তােদর ,িত অনু_হ ,কাশ করা 

িবেশষ এক আদবr আবু হা8ন আবািদ রহ. বেলন, আমরা আবু 

সাঈদ খুদির রািদয়া#াI ‘আনIর িনকট আসতাম, িতিন বলেতন, 

েতামােদরেক hাগতম, রাসূলু#াহ সা#া#াI ‘আলাইিহ ওয়াসা#াম 

েতামােদর জন0 কল0াণ কামনার িনেদ�শ িদেয়েছনr িতিন বেলন: 
تُونَُكمْ  رَِجاًال  َو�ِن3  َيبَعٌ  لَُكمْ  ا�3اَس  إِن3 «

ْ
ْقَطارِ  ِمنْ  يَأ

َ
رَِض®َ  أ

َ
ُهونَ  اْأل  ِ�  َفتََفق3

يِن  vتَْوُكمْ  فَإَِذا ا
َ
  .»َخْ¿ًا بِِهمْ  فَاْستَوُْصوا أ

“িন�য় মানুেষরা েতামােদর অনুসারী, আর িন�য় দীন িশখার 

জন0 মানুেষরা দুিনয়ার িদগ{ েথেক েতামােদর িনকট আসেব, 

যখন তারা েতামােদর িনকট আসেব েতামরা তােদর কল0াণ 

কামনা কর”r 1 অপর হািদেস িতিন বেলন: 
ينُ « vقَاَل  لَِمْن؟: قُلْنَا ا�3ِصيَحُة، ا :، ِ ، َوِلِكتَابِِه، ِب3 ِoِةِ  َولَِرُسو ئِم3

َ
 َ®،الُْمْسِلمِ  َوِأل

ِتِهمْ    .»وََ¬م3
“িন�য় দীন হেj কল0াণ কামনা করা, আমরা বললাম: কার 

জন0? িতিন বলেলন: আ#াহর জন0, তার িকতােবর জন0, তার 

রাসূেলর জন0 ও মুসিলমেদর ইমামেদর জন0 ও তােদর 

সব�সাধারেণর জন0”r2 অতএব কুরআনুল কািরেমর িশGাথ�ীেদর 
                                                           

1 িতরিমিয: (২৬৫০), ইবেন মাজাহ: (২৪৯) ,মুখগণr 
2 মুসিলম: (৫৬) 
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সােথ কল0াণ কামনা করা কুরআনুল কািরেমর সােথ কল0াণ 

কামনা করার অংশr 

আহেল-ইলমগণ বেলন, েকােনা িশGাথ�ীর িনয়ত অ7
 ,মািণত 

হেল তােক ইলেম-দীন িশখার সুেযাগ েথেক বি~ত না করা তার 

,িত অনু_হ করার শািমল। সুফইয়ান রহ. বেলন: “ইলম িশGার 

িপছেন সবার িনয়ত থােক, আমরা গায়8#ার জন0 ইলম িশেখ 

িছলাম, িক| ইলম গায়8#াহর জন0 হেত অhীকার কেরেছ”r 

৭. িশGাথ�ীেদর উপেদশ েদওয়া: িশGাথ�ীেদর কুরআনুল কািরেমর 

,িত আ_হ সৃিA করা, সময়-সুেযাগ বুেঝ হািফযেদর ময�াদার কথা 

আেলাচনা করা, িহফয করার উপকািরতা, িতলাওয়াত করার 

আদব আেলাচনা করা এবং দুিনয়া সং_হ ও তােত ম® হওয়া 

েথেক সতক� করা আদশ� িশGেকর এক িবেশষ <ণ। 

৮. আ#াহর উপর তাওয়াককুল করা: কুরআনুল কািরেমর 

মুয়াি#েমর পেG সমীচীন নয় hীয় ,েয়াজন মানুেষর িনকট েপশ 

করাr িতিন সকল ,েয়াজন আ#াহর িনকট েপশ করেবন এবং 

সlদশালী ও Gমতাধর ব0িfেদর েথেক দূের থাকেবনr েচAা 

করেবন েযন মানুেষর ,েয়াজন তার মােঝ সৃিA হয়, মানুষ েযন 

দীেনর জন0 তার মুখােপGী হয়r আবু Iরায়রা রািদয়া#াI ‘আনI 

েথেক বিণ�ত, নবী সা#া#াI ‘আলাইিহ ওয়াসা#াম বেলন: 
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ا ِعلًْما َيَعل3مَ  َمنْ « ِ  وَْجهُ  بِهِ  يُبْتÖََ  ِمم3  َعَرًضا بِهِ  ِ�ُِصيَب  إِال3  َفتََعل3ُمهُ  َال  تعا  اب3
ْغيَا ِمنَ  دْ  لَمْ  ا� َن3ةِ  َعرَْف  َ×ِ

ْ
Øالِْقيَاَمةِ  يَْومَ  ا«.   

“েয এমন ইলম িশখল, যার Kারা আ#াহর স|িA কামনা করা 

হয়, অথচ েস তা িশেখেছ একমা) দুিনয়ার সlদ অজ�ন করার 

জন0, িকয়ামেতর িদন েস জাuােতর  াণ পােব না”r1  

অতএব কুরআনুল কািরেমর মুয়াি#মগণ hীয় ,িতদান আ#াহর 

িনকট ,াথ�না ক8ন, েযমন নবী-রাসূলগণ করেতনr আ#াÀ  

তা‘আলা বেলন: 
﴿  ٓ ۡس  َوَما

َ
جۡ  ِمنۡ  هِ َعلَيۡ  لُُكمۡ  َٔ أ

َ
جۡ  إِنۡ  رٍۖ أ

َ
ٰ  إِ?�  ِريَ أ  ﴾ º لَِميَ َعٰ لۡ ٱ رَّبِ  َ¦َ

 ]S[0:  الشعراء[
“আর আিম তার (দীন িশখােনার) উপর েতামােদর কােছ েকােনা 

পািরaিমক চাই না, আমার পািরaিমক 7ধু সৃিAকুেলর রেবর 

িনকট”r2 

৯. কুরআনুল কািরেমর মুয়াি#েমর আেরা কিতপয় <ণ: দানশীল 

ও উদার হওয়া, আ#াহ তােক ,দান করেল মানুষেক ,দান করা, 

 তার উপর সংকীণ� করা হেল িবরত থাকা। দুিনয়ার েমাহ ও তার 

                                                           

1 আহমদ: (২/৩৩৮), আবু দাউদ: (২/২৮৯), ইবেন মাজাহ ও অন0ান0 সুনান 

_�কারগণ হািদসিট বণ�না কেরেছনr িমশকাত _ে�: (২২৭) আলবািন রহ. এ 

হািদসিট সিহ বেলেছনr 
2 সূরা 7‘আরা: (১০৯) 
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সাম_ীর সােথ সlৃf না হওয়াr িপতা-মাতার িখদমত করা, 

আ²ীয়তার সlক� অটুট রাখাr সাথীেদর কল0াণ কামনা করা, 

দৃঢ়তা, একা_তা ও গা¨ীয�তােক ,াধান0 েদওয়া, অিধক হািস-ঠাÁা 

েথেক িবরত থাকাr 

কথা বলার ,েয়াজন হেল বলা, অন0থায় চুপ থাকা। অ,েয়াজনীয় 

িবষয় িনেয় ঘাটাঘািট না করাr িজ»ার অিনA েথেক নাজােতর 

জন0 শÂর মত তােক ভয় করা, শÂেক ব�ী রাখার মত তােক 

ব�ী রাখা। 

িনেজর ,শংসা না করা, নফস েথেক সতক� থাকা, গীবত পিরহার 

করা, কাউেক খােটা না করা, কােরা মুিসবত েদেখ খুিশ না হওয়া, 

কােরা উপর সীমাল¬ন না করা, কােরা সােথ িহংসা না করা, 

,মাণ ব0তীত কােরা সlেক� খারাপ ধারণা না করাr িনিষ
 বm 

হেত অg-,ত0g িহফাজত করাr মুখ ও হাত Kারা কাউেক কA না 

েদওয়া, কােরা উপর জুলম না করা, জুলেমর িশকার হেল 

সxানজনকভােব ,িতকােরর ব0বsা করা, অন0থায় ৈধয� ধারণ 

করাr আ#াহেক স|A ও শÂেক রাগাি�ত করার জন0 েগাhােক 

হজম করাr সত0 যার পG েথেক ,কাশ েহাক _হণ করেত 

িবল� না করাr 
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অথ� উপাজ�ন করার িন´মােনর েপশা ও প
িত পিরহার করাr 

পির½ার-পিরju েপাশাক পরা, শরীর দূর গ� মুf রাখা, দাঁিড় 

েছেড় েদওয়া ও েমাচ েছাট করা। 

১০. িশGাথ�ীেদর মহªত করা: িশGাথ�ীেদর মহªত করা ও 

তােদর 8িচ-স|িAর ,িত লG0 রাখা, hীয় নফস ও িনজ স{ােনর 

ন0ায় তােদর ,িত <8=ােরাপ করা, িনজ স{ােনর দুব�0বহার ও 

অসদাচরণ সহ0 করার ন0ায় তােদর অসদাচরণ সহ0 করা আদশ� 

িশGেকর িবেশষ <ণr ইবেন আªাস রািদয়া#াI ‘আনI বেলন: 
 استطعت لو إ� ×لس ح¥ ا�اس يتخطى اkي جليÙ Ú ا�اس أكرم«

 عليه �قع اkباب إن رواية وÔ ، لفعلت وجهه » اkباب يقع ال أن
Çفيؤذي«.  

“আমার িনকট আমার েস ছা) েবশী ি,য়, েয মানুষেদর িডিgেয় 

আমার িনকট বেস, যিদ আমার পেG স¨ব হত তার েচহারায় 

েকােনা মািছ বসেব না, আিম তাই করতাম”r অপর বণ�নায় 

রেয়েছ: “তার উপর মািছ বেস, তাও আমােক কA েদয়”r 

 

কুরআনুল কািরম িতলাওয়াত করার িনয়ত 

কুরআনুল কািরম িতলাওয়াত করার জন0 েকােনা িনয়েতর 

,েয়াজন েনই, তেব িনিদ�A িনয়ত থাকা ভােলাr কারণ িনয়তসহ 

কুরআনুল কািরম িতলাওয়াত করা তােত িচ{া করা ও তার Kারা 
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অনু,ািণত হওয়ার শািমল, যার ,িত শরীয়েতর িনেদ�শ রেয়েছr 

মািলক আশজািয় রািদয়া#াI ‘আনI বেলন: 
» ِ  " َ�ْلًَة  ص� اهللا عليه وسلمُقْمُت َمَع رَُسوِل اب3

َ
ُسوَرَة اْ ََقَرِة َال  َفَقاَم َفَقَرأ

َل، َوَال َفُمر� بِآيَِة َعَذاٍب إِال3 َوَقَف َفتََعو3ذَ 
َ
 .»َفُمر� بِآيَِة رَْ#ٍَة إِال3 َوَقَف فََسأ

“আিম নবী সা#া#াI ‘আলাইিহ ওয়াসা#ােমর সােথ একরাত 

িকয়াম কেরিছ, িতিন দাঁড়ােলন ও সূরা বাকারা পড়েলনr িতিন 

রহমেতর েকােনা আয়াত অিত*ম করেতন না, তেব অবশ0ই 

িবরিত িনেতন ও ,াথ�না করেতন। এবং শাি[র েকােনা আয়াত 

অিত*ম করেতন না, তেব অবশ0ই িবরিত িনেতন ও আaয় 

,াথ�না করেতন।”1 

এ হািদস বেল, িতলাওয়ােতর সময় কুরআনুল কািরেমর অথ� ও 

িবষয়-বmেত িচ{া করা, তার রেঙ রিঙন হওয়া, েদায়ার জায়গায় 

েদায়া করা ও শাি[র জায়গায় আ#াহর িনকট ,াথ�না করা নবী 

সা#া#াI ‘আলাইিহ ওয়াসা#ােমর সুuত, তার উপর আমল করার 

জন0 অবশ0ই িনয়তসহ িতলাওয়াত করা জ8িরr িবেশষ েকােনা 

িনয়তসহ যখন িতলাওয়াত করা হয়, তখন ,িত আয়াত পড়ার 

সময় তার িদেক ³দয় ধািবত হয় এবং তােত িকছু সময় িচ{া 

                                                           

1 আবু দাউদ: (৮৭৩) 
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করার জন0 ³দয় ,mত থােকr তাই িনে´ িতলাওয়াত করার 

কিতপয় িনয়ত উে#খ করিছ: 

১. িহদােয়ত ও ইলম হািসল করার িনয়েত কুরআনুল কািরম 

িতলাওয়াত করাr আ#াহ তা‘আলা বেলন: 
ِيٓ  َرَمَضانَ  َشۡهرُ ﴿ نِزَل  ٱل�

ُ
 ٱلُۡهَدىٰ  ّمِنَ  َوَبّيَِنٰتٖ  ّلِلن�اِس  ُهٗدى ٱۡلُقۡرَءانُ  فِيهِ  أ

  ]  S�1: ا قرة[ ﴾ Ù َوٱۡلُفۡرقَانِۚ 
“রমদান মাস, যােত কুরআন নািযল করা হেয়েছ মানুেষর জন0 

িহদােয়ত h�প এবং িহদােয়েতর সুdA িনদশ�নাবলী h�প ও 

সত0-িমথ0ার পাথ�ক0কারী�েপ”r1 

২. আমল করার িনয়েত কুরআনুল কািরম িতলাওয়াত করাr 

আ#াহ তা‘আলা বেলন: 
﴿ ْ ٓ  ٱت�بُِعوا نِزَل  َما

ُ
ّبُِكمۡ  ّمِن إَِلُۡكم أ ْ  َوَ?  ر� ۗ  ُدونِهِۦٓ  ِمن تَت�بُِعوا ۡوِلَآَء

َ
 ﴾ Û أ

 ]  �: االعراف[

“েতামােদর ,িত েতামােদর রেবর পG েথেক যা নািযল করা 

হেয়েছ, তা অনুসরণ কর এবং তােক ছাড়া অন0 অিভভাবেকর 

অনুসরণ কেরা না”r2 

                                                           

1 সূরা বাকারা: (১৮৫) 
2 সূরা আরাফ: (৩) 
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৩. ঈমান বৃি
র িনয়েত কুরআনুল কািরম িতলাওয়াত করাr 

আ#াহ তা‘আলা বেলন: 
﴿ ٞ نزِلَۡت ُسوَرة

ُ
يُ̂كۡم َزاَدتُۡه  �َذا َمآ أ

َ
ن َيُقوُل أ ِيَن َهِٰذهِۦٓ إِيَمٰنٗ فَِمۡنُهم م� ا ٱل� م�

َ
اۚ فَأ

  ]SOZ:ا�وبة[﴾ Ýا نٗ َءاَمُنواْ فََزاَدۡتُهۡم إِيَمٰ 
“আর যখনই েকান সূরা নািযল করা হয়, তখন তােদর েকউ 

েকউ বেল, ‘এিট েতামােদর কার ঈমান বৃি
 করল? অতএব যারা 

মুিমন, িন�য় তা তােদর ঈমান বৃি
 কেরেছ”।1 

৪. আ#াহ তা‘আলােক 7নােনার িনয়েত কুরআনুল কািরম 

িতলাওয়াত করাr সিহ হািদেস এেসেছ: 
وْ « ِذَن Þ²َِ�ِ َحَسِن الص3

َ
ٍء، َما أ ْßَِل ُ ِذَن اب3

َ
 .»ِت بِالُْقْرآِن َ×َْهُر بِِه َما أ

“আ#াহ েকােনা বm এভােব aবণ কেরনিন, েযভােব কুরআেনর 

েGে) সুwর আওয়াজ সlu নবীর জন0 aবণ কেরেছন, িযিন 

উ� hের কুরআন মািজদ পেড়নr”2 

৫. শরীর ও আ²ার েরাগ েথেক মুিf এবং ঝাড়-ফুঁক করার 

িনয়েত কুরআনুল কািরম িতলাওয়াত করাr আ#াহ তা‘আলা 

বেলন: 

                                                           

1 সূরা তাওবা: (১২৪) 
2 সিহ বুখাির: (৭৫৪৪), (৫০২৩), (৫০২৪), (৭৪৮২), (৭৫২৭), মুসিলম: 

(৭৯৪) 
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̂يَها ﴿
َ
أ وِۡعَظةٞ  َجآَءتُۡكم قَدۡ  ٱل�اُس  َي� ّبُِكمۡ  ّمِن م�  ٱل̂صُدورِ  ِف  لَِّما َوِشَفآءٞ  ر�
  ]  �1:  يونس[ ﴾ Þ ّلِۡلُمۡؤِمنِيَ  َورَۡحَةٞ  َوُهٗدى

“েহ মানুষ, েতামােদর রেবর পG েথেক েতামােদর কােছ এেসেছ 

উপেদশ এবং অ{রসমূেহ যা থােক তার িশফা, আর মুিমনেদর 

জন0 িহদােয়ত ও রহমত”r1 

৬. িকয়ামেতর িদন উঁচু ময�াদা লাভ করার িনয়েত কুরআনুল 

কািরম িতলাওয়াত করাr আ#াহ তা‘আলা বেলন: 
ْ  إِن�ُهمۡ ﴿ ۖ  رََغٗبا َوَيۡدُعوَنَنا ٱۡلَۡيَرٰتِ  ِف  يَُسٰرُِعونَ  َكنُوا ْ  َورََهٗبا  َخِٰشعِيَ  َلَا َوَكنُوا
ç ﴾ ]0: االنبياء[  [ 

“িন�য় তারা স]কােজ ,িতেযািগতা করত, আর আমােক আশা 

ও ভীিতসহ ডাকত, আর তারা িছল আমার িনকট িবনয়ী”r2 

৭. সাওয়াব লাভ করার িনয়েত কুরআনুল কািরম িতলাওয়াত 

করাr রাসূলু#াহ সা#া#াI ‘আলাইিহ ওয়াসা#াম বেলন: 
ْن َفْغُدوَ «

َ
ي�ُكْم wُِب� أ

َ
bَِ ِمنُْه بِنَاَقتَْ®ِ  ك

ْ
ْو إَِ  الَْعِقيِق َفيَأ

َ
ُ¤3 يَْوٍم إَِ  ُنْطَحاَن، أ

، ُ«ِب� َذلَِك، قَاَل : َكْوَماَوْيِن، ِ� َلْ¿ِ إِثٍْم، َوَال َقْطِع رَِحٍم؟ َفُقلْنَا ِ : " يَا رَُسوَل اب3
 
َ
َحُدُكْم إَِ  الَْمْسِجِد َفيَْعلَُم، أ

َ
فََال َفْغُدو أ

َ
ِ أ  آيَتَْ®ِ ِمْن ِكتَاِب اب3

ُ
َخْ¿ٌ  Gْو َفْقَرأ

                                                           

1 সূরা ইউনুস: (৫৭) 
2 সূরা আি�য়া: (৯০) 
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ْربٍَع، َوِمْن 
َ
ْرَبٌع َخْ¿ٌ oَُ ِمْن أ

َ
، َوثََالٌث َخْ¿ٌ oَُ ِمْن ثََالٍث، َوأ oَُ ِمْن نَاَقتَْ®ِ

ْعَداِدِهن3 ِمَن اِإلبِِل؟ 
َ
  .»أ

“েতামােদর েথেক েক পছw কের ,িতিদন বুতহান অথবা 

আিকক sােন যােব, অতঃপর েসখান েথেক উঁচু কুজ িবিশA দু’িট 

উট িনেয় আসেব, অপরাধ সংগঠন ও আ²ীয়তার সlক� িছu 

করা ব0তীত? আমরা বললাম: েহ আ#াহর রাসূল, আমরা তা 

পছw কিরr িতিন বলেলন: তাহেল েকন েতামােদর েকউ 

মসিজেদ িগেয় আ#াহর িকতাব েথেক দু’িট আয়াত িশেখ না, 

অথবা িতলাওয়াত কের না, যা তার জন0 দু’িট উট েথেক উ�ম, 

িতনিট আয়াত িতনিট উট েথেক উ�ম, চারিট আয়াত চারিট উট 

েথেক উ�ম, অনু�প আয়ােতর সংখ0া উেটর সংখ0া েথেক 

উ�ম”।1 

৮. িকয়ামেতর িদন কুরআনুল কািরেমর সুপািরশ লাভ করার 

িনয়েত িতলাওয়াত করাr নবী সা#া#াI ‘আলাইিহ ওয়াসা#াম 

বেলন: 
bِ  فَإِن3هُ  الُْقْرآَن، اقَْرُءوا«

ْ
ْصَحابِِه، َشِفيًعا الِْقيَاَمةِ  يَْومَ  يَأ

َ
ْهَراَوْيِن  اقَْرُءوا ِأل  الز3

ُهَما ِعْمَرانَ  آلِ  وَُسوَرةَ  اْ ََقَرةَ  ِييَانِ  فَإِغ3
ْ
ُهَما الِْقيَاَمِة، يَْومَ  تَأ غ3

َ
وْ  َلَماَمتَاِن، َكك

َ
 أ

                                                           

1 মুসিলম: (৮০৬), আবু দাউদ: (১৪৫৬) 
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ُهَما غ3
َ
  َليَاَفتَاِن، َكك

َ
ُهَما وْ أ غ3

َ
انِ  َصَواف3  َطْ¿ٍ  ِمنْ  فِْرقَانِ  َكك ْصَحابِِهَما، َقنْ  áَُاج3

َ
 أ

ْخَذَها فَإِن3  اْ ََقَرةِ  ُسوَرةَ  اقَْرُءوا
َ
ٌة، َوتَْرَكَها بََرâٌَة، أ َãْاْ ََطلَةُ  تَْستَِطيُعَها َوَال  َح« 

“েতামরা কুরআন পড়, কারণ িকয়ামেতর িদন কুরআন তার 

পাঠেকর জন0 সুপািরশকারী হেবr েতামরা দু’িট উÃল বm িশখ: 

সূরা বাকারা ও সূরা আেল-ইমরান, কারণ িকয়ামেতর িদন সূরা 

দু’িট আসেব, েযন তারা দু’িট েমঘ, অথবা েযন তারা দু’িট ছায়া, 

অথবা েযন তারা সািরব
 পািখেদর দু’িট ডানা, তারা উভেয় 

তােদর পাঠেকর জন0 সুপািরশ করেব, েতামরা সূরা বাকারা পড়, 

কারণ তা িশGা করা বরকত ও ত0াগ করা অনুেশাচনা, েকােনা 

যাদুকর তা িশখেত সGম নয়”r1 

৯. আ#াহর রহমত লাভ করার িনয়েত কুরআনুল কািরম 

িতলাওয়াত করাr আ#াহ তা‘আলা বেলন: 
ّبُِكمۡ  ِمن بََصآئِرُ  َهَٰذا﴿  ]  O[O: االعراف[ ﴾ ê يُۡؤِمُنونَ  ّلَِقۡواٖ  َورَۡحَةٞ  وَُهٗدى ر�

“এিট েতামােদর রেবর পG েথেক dA ,মাণr আর তা 

িহদােয়ত ও রহমত েস কওেমর জন0 যারা ঈমান আেন”r2  

১০. কুরআনুল কািরম aবণ করার সময় আ#াহর রহমত লাভ 

করার িনয়ত করাr আ#াহ তা‘আলা বেলন: 

                                                           

1 আহমদ: (৮৮২৩) 
2 সূরা আরাফ: (২০৩) 
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ْ  ٱۡلُقۡرَءانُ  قُرِئَ  �َذا﴿ ْ  َلُۥ فَٱۡسَتِمُعوا نِصُتوا
َ
: االعراف[ ﴾Ï تُرَۡحُونَ  ُكمۡ لََعل�  َوأ

O[�  [ 

“আর যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তা মেনােযাগ িদেয় 

েশান এবং চুপ থাক, যােত েতামরা রহমত লাভ কর”।1  

েহ আ#াহ আপিন আমােদর উপর রহম ক8ন, েযন আপনার 

রহমেতর পর কােরা রহমেতর ,েয়াজন না হয়, আপিন বেলেছন: 
﴿  ٞ ِ  ّمِنَ  لََمۡغفَِرة ا َخۡيٞ  رَۡحَةٌ وَ  ٱ]�  ]  �S1: عمران ال[ ﴾ î َيَۡمُعونَ  ّمِم�

“িন�য় আ#াহর মাগেফরাত ও রহমত অিধকতর উ�ম, েতামরা 

যা জমা কর তার েচেয়”r2 

 

‘সাদাকা#াIল আিজম’ বলার িবধান 

কিতপয় কাির কুরআনুল কািরম িতলাওয়াত েশেষ  َُصَدَق هللاُ اْلَعِظْيم 

বেলনr3
 এ�প বলার েকােনা িভি� েনইr এেত সেwহ েনই েয, 

আ#াহ তা‘আলা সত0বাদী, তার কালাম িচরসত0r ইমাম নাসাঈ 

রািহমাI#াহ বণ�না কেরন, রাসূলু#া#াহ সা#া#াI ‘আলাইিহ 

ওয়াসা#াম বলেতন: 
دٍ (( ْحَسَن الَْهْدِي َهْدُي ُ�َم3

َ
، َوأ ِ َِديِث ِكتَاُب اب3

ْ
ْصَدَق ا�

َ
  .»إِن3 أ

                                                           

1 সূরা আরাফ: (২০৪) 
2 সূরা আেল-ইমরান: (১৫৭) 
3 ‘সাদাকা#াIল আিযম’ অথ� ‘মহান আ#াহ সত0 বেলেছন’। 
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“িন�য় সবেচেয় সত0কথা হেj আ#াহ তা‘আলার িকতাব এবং 

সেব�া�ম আদশ� হেj মুহাxেদর আদশ�”।1 িতলাওয়ােতর সােথ 

নবী সা#া#াI ‘আলাইিহ ওয়াসা#ােমর উf কথার েকােনা 

সlৃfতা িছল নাr ড. বকর আবু জােয়দ রহ. বেলন, আ#াহ 

তা‘আলা বেলেছন: 
ۗ  َصَدَق  قُۡل  ﴿ ُ ْ فَٱت�بِ  ٱ]� ۖ  إِبَۡرٰهِيمَ  ِمل�ةَ  ُعوا وقال   ]Ì :عمران ال[ ﴾ Ì َحنِيٗفا

jۡصَدُق  َوَمنۡ  ﴿ :تعا
َ
ِ  ِمنَ  أ  ﴿ :وقال تعاñ[  j : النساء[ ﴾ ñ َحِديٗثا ٱ]�

ۡصَدُق  َوَمنۡ 
َ
ِ  ِمنَ  أ    ]ò : النساء[ ﴾ ò قِيٗ�  ٱ]�

“বল, আ#াহ সত0 বেলেছন, সুতরাং েতামরা ইবরাহীেমর 

িম#ােতর অনুসরণ কর একিন5ভােব”r2 অপর আয়ােত িতিন 

বেলন: “আর কথায় আ#াহর েচেয় অিধক সত0বাদী েক?”3 অপর 

আয়ােত িতিন বেলন: “আর কথায় আ#াহ অেপGা অিধক 

সত0বাদী েক?”4 

এসব আয়ােতর অথ� হেj আ#াহ তা‘আলা hীয় িকতাব তাওরাত 

ও অন0ান0 _ে� যা বেলেছন সত0 বেলেছন, অনু�প কুরআনুল 

কািরেম িতিন যা বেলেছন তাও সত0 বেলেছন; তেব এ েথেক 

                                                           

1 নাসািয় আস-সুগরা: (১৫৭৮) 
2 সূরা আেল-ইমরান: (৯৫) 
3 সূরা িনসা: (৮৭) 
4 সূরা িনসা: (১২২) 
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কুরআনুল কািরম িতলাওয়াত েশেষ ‘সাদাকা#াIল আিজম’ বলার 

ৈবধতা ,মািণত হয় নাr কারণ রাসূলু#াহ সা#া#াI ‘আলাইিহ 

ওয়াসা#াম িকংবা তার েকােনা সাহািব কুরআনুল কািরম 

িতলাওয়াত েশেষ কখেনা ‘সাদাকা#াIল আিজম’ বেলনিন, অথচ 

তারা এ আয়াতসমূহ আমােদর েচেয় েবশী পড়েতন এবং েবশী 

বুঝেতনr যিদ তার দািব কুরআনুল কািরম িতলাওয়াত েশেষ 

‘সাদাকা#াIল আিজম’ বলা হত, তারা তার উপর আমল করেতন 

এবং আমরা তােদর অনুসরণ করতাম, তােদর অনুসরণ করাই 

আমােদর জন0 কল0াণকর। 

সমকালীন কতক ভাই বেলন, ইমাম বায়হািকর _� ‘আল-জােম 

িল-7আিবল ঈমান’1-এ তার পেG দিলল রেয়েছ, এটা তােদর 

ভুলr আমােদর জানা মেত _হণেযাগ0 েকােনা আেলম 

‘সাদাকা#াIল আিজম’ বলা ৈবধ বেলনিন, না-,িস
 েকােনা 

ইমাম; বmত এটা মানুেষর বানােনা ,থা ও নতুন আিব½ৃত, 

শিরয়েতর পিরভাষায় তার নাম িবদআত। আ#াহ ভােলা 

জােনন”।2 

েকােনা উপলGেক েক� কের েকউ যিদ  َُصَدَق هللا বেল, তাহেল 

সমস0া েনই; কারণ এ�প বলা হািদস Kারা ,মািণতr বুরাইদাহ 
                                                           

1 আরিব নাম িন´�প: للبيھقي ا(يمان لشعب الجامع  
2 েদখুন: ‘িবদাউল কুররা’ _�r 
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রািদয়া#াI ‘আনI েথেক বিণ�ত, রাসূলু#াহ সা#া#াI ‘আলাইিহ 

ওয়াসা#াম আমােদরেক খুতবা িদিjেলন, এমতাবsায় হাসান ও 

Iসাইন চেল আসলr তােদর গােয় িছল দু’িট লাল জামা, তারা 

েহাঁচট েখেত িছল ও চলেত িছল। রাসূলু#াহ সা#া#াI ‘আলাইিহ 

ওয়াসা#াম িম�ার েথেক েনেম তােদর তুলেলন ও সামেন 

বসােলনr অতঃপর িতিন বলেলন:  
ٓ  ﴿ :صدق اهللا َما ۡمَوٰلُُكمۡ  إِن�

َ
ۡوَلُٰدُكمۡ  أ

َ
ۚ  َوأ  ]  S1:  ا�غابن[ ﴾ _ فِۡتَنةٞ

“আ#াহ সত0 বেলেছন: ‘িন�য় েতামােদর সlদ ও স{ান 

িফতনা”।1 তােদরেক েদখলাম হাঁটেছ ও েহাঁচট খােj, আিম সহ0 

করেত পারলাম না, কথা ব� কের তােদরেক উিঠেয় িনলাম”।2 

ইবেন মাসউদ রািদয়া#াI ‘আনIেক নবী সা#া#াI ‘আলাইিহ 

ওয়াসা#াম বেলন, ‘আমােক কুরআন পেড় 7নাও’, িতিন বেলন: 

েহ আ#াহর রাসূল, আিম আপনােক কুরআন পেড় েশানাব, অথচ 

আপনার উপর কুরআন নািযল হেয়েছ! িতিন বলেলন: ‘আিম 

                                                           

1 সূরা তাগাবুন: (১৫) 
2 িতরিমিয: (৩৭৭৪), হািকম: (১/২৮৭), হািকম বেলন: হািদসিট মুসিলেমর 

শত� েমাতােবক সিহ, ইমাম যাহািব রহ. তার সমথ�ন কেরেছন, তেব বুখাির-

মুসিলম তারা েকউ হািদসিট বণ�না কেরনিন, আলবািন রহ. হািদসিট সিহ 

বেলেছনr 
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অপর েথেক কুরআন 7না পছw কির’। অতঃপর আিম তােক 

সূরা িনসা পাঠ কের 7নাই, যখন িনে´াf আয়ােত েপ�িছ:    
ö  ُكِّ  ِمن ِجۡئَنا إَِذا فََكۡيَف  ﴿ ة م�

ُ
ٰ  بَِك  وَِجۡئَنا بَِشِهيدٖ  أ ُؤَ?ٓءِ  َ¦َ  ﴾ � َشِهيٗدا َه�

 ]  ZS:  النساء[

‘অতএব েকমন হেব যখন আিম ,েত0ক উxত েথেক একজন 

সাGী উপিsত করব এবং েতামােক উপিsত করব তােদর উপর 

hাGী�েপ?’1 িতিন বলেলন, ‘হাসবুক’2। আিম তার িদেক তািকেয় 

েদিখ, তার দু’েচাখ অ¤ ঝরােj”।3 

শায়খ আ©ু#াহ ইবেন বায রািহমাI#াহ বেলন: “আমােদর জানা-

মেত েকােনা আহেল ইলম ইবেন মাসউদ রািদয়া#াI ‘আনI 

েথেক বণ�না কেরনিন েয,  নবী সা#া#াI ‘আলাইিহ ওয়াসা#ােমর 

.»حسبك  বলার পর িতিন  ْمُ َصَدَق هللاُ اْلَعِظي  বেল কুরআন 

িতলাওয়াত েশষ কেরেছন”।4 

শায়খ উসাইমীন রািহমাI#াহ বেলন: ‘সাদাকা#াI বেল কুরআন 

িতলাওয়াত েশষ করা িবদআত, কারণ নবী সা#া#াI ‘আলাইিহ 

                                                           

1 সূরা িনসা: (৪১) 
2 তুিম এখােন পড়া Gা{ কর, এখােন পড়া েশষ করr 
3 বুখাির: (৫০৪৯), মুসিলম: (৮০২) 
4 মাজমু ফেতায়া ও মাকালাত: (খ.৭) 
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ওয়াসা#াম ও তার সাহাবীেদর েথেক ,মািণত েনই েয, তারা 

‘সাদাকা#াIল আিজম’ বেল িতলাওয়াত েশষ কেরেছন”।1 

সাদাকা#াI বলার ,চলন: 

‘কাতাের’র ওয়াকফ ম£ণালয় কতৃ�ক পিরচািলত ‘ইসলাম ওেয়ব’2 

সাইেটর (১৩৯৪৫২)-নং ফেতায়ায় ‘সাদাকা#াI’ বলা সং*া{ এক 

,ে�র উ�ের বলা হেয়েছ: “কেব ও িকভােব সাদাকা#াIল 

আিজম বলার ,চলন ঘেটেছ জানা যায়িনr পূব�বত�ী কতক 

েনককার েলাক ‘সাদাকা#াIল আিজম’ উে#খ কেরেছন, িক| 

তার প�ােত তারা েকােনা দিলল েপশ কেরনিন; েযমন হািফয 

ইবনুল জাযাির ‘আন-নাশর’ িকতােব বেলন: আমার কতক 

শায়খেক েদেখিছ, তারা কুরআন খতম কের বলেতন: 
صدق اهللا العظيم وبلغ رسوo الكريم، وهذا ت�يل من رب العاQ®، ربنا «

   .»واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدينآمنا بما أنزلت 
ইমাম কুরতুিব রািহমাI#াহ তার তাফিসের বেলন, হািকম আবু 

আ©ু#াহ িতরিমিয ‘নাওয়ািদ8ল উসুল’ িকতােব বেলন: কুরআনুল 

কািরেমর ,িত সxান ,দশ�ন করার একিট প
িত হেj 

িতলাওয়াত েশেষ আ#াহেক স=ােরাপ করা ও রাসূলু#াহ সা#া#াI 

                                                           

1 ফেতায়া নু8ন ‘আলাদ-দারব: (খ.৫, পৃ.২), সংিG^r 
2 islamweb.net 
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‘আলাইিহ ওয়াসা#াম দীন ,চার কেরেছন তার সাGী ,দান করা, 

েযমন বলা: 
صدقت رب وبلغت رسلك، و«ن » ذلك من الشاهدين، اå اجعلنا من «

      .»شهداء ا�ق، القائم® بالقسط، ثم يدعو بدعوات

এ েথেক আমােদর ধারণা চতুথ� িহজিরেত ‘সাদাকা#াI’ বলার 

,চলন ঘেটেছ, কারণ হািকম িতরিমিয চতুথ� শতা©ীর আেলম 

িছেলন, তেব তার পূেব�ও তার ,চলন ঘটার স¨াবনা রেয়েছr 

আ#াহ ভােলা জােনন”। 

 

েসৗিদ আরেবর উলামা পিরষেদর ফেতায়া1 

কুরআনুল কািরম িতলাওয়াত েশেষ সাদাকা#াIল আিজম বলা 

িবদআত, কারণ নবী সা#া#াI ‘আলাইিহ ওয়াসা#াম, েখালাফােয় 

রােশদা ও েকােনা সাহাবী েথেক এ�প বলা ,মািণত েনই, 

পরবত�ী েকােনা ইমাম েথেকও নয়r অথচ কুরআনুল কািরেমর 

,িত তােদর <8= েবশী িছল, তারা েবশী িতলাওয়াত করেতন 

এবং কুরআন সlেক� তারা েবশী জানেতনr নবী সা#া#াI 

‘আলাইিহ ওয়াসা#াম বেলন: 

ْحَدَث ِ� «
َ
ْمِرنَا َهَذا َما لَيَْس ِفيِه َفُهَو رَدn َمْن أ

َ
  .» أ

                                                           

1 লাজনােয় দােয়মা: (খ.৪, পৃ.১১৮) 
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“েয আমােদর দীেন নতুন িকছু সৃিA করল, যা তার অ{ভু�f নয়, 

তা পিরত0f”r1 ইমাম মুসিলম বণ�না কেরন:  

 » nْمُرنَا َفُهَو رَد
َ
  .»َمْن َعِمَل َقَمًال لَيَْس َعلَيِْه أ

“েয ব0িf এমন আমল করল, যার উপর আমােদর দীন েনই, তা 

পিরত0f”r2 

 

হািফযেদর ,িত উপেদশ3 

আ#াহ আ‘তালার জন0 সম[ ,শংসা। িতিন িনজ দয়া ও কৃপায় 

েনককার নারী-পু8ষ সবার জন0 কুরআনুল কািরম মুখs করা 

সহজ কের িদেয়েছনr দুিনয়া জুেড় কুরআনুল কািরেমর হািফেযর 

সংখ0া কত অনুমান করা মুশিকলr কত পু8ষ, কত নারী িহফয 

কেরেছন তার সিঠক সংখ0া আ#াহ ব0তীত েকউ জােন নাr 

আ#াহ তা‘আলা সিত0 বেলেছন: 
نَا َولََقدۡ  ﴿ ۡ ۡكِر  ٱۡلُقۡرَءانَ  يَس� كِرٖ  ِمن َفَهۡل  لِّلِ   ]  �S: القمر[ ﴾ ù ̂مد�

                                                           

1 বুখাির: (২৬৯৭) 
2 মুসিলম: (১৭২১) 
3 শায়খ মুহাxদ সােলহ আল-মুনাি�দ কুরআনুল কািরেমর উেSেশ0 িকছু 

উপেদশ ,দান কেরন, এ িশেরানােমর অধীন আমরা তার অনুবাদ েপশ 

করিছ।  
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েহ হািফেয কুরআন, আপনােক 7ভসংবাদ, আ#াহ hীয় িকতাব 

দুিনয়ার বুেক িহফাজত করার জন0 আপনােক বাছাই কেরেছনr 

আপিন েস ভাগ0বানেদর একজন যােদরেক আ#াহ hীয় ওয়াদা 

সংরGণ করার জন0 মেনানীত কেরেছনr িতিন বেলন: 
ۡلَا َنۡنُ  إِن�ا ﴿   ]  0: ا�جر[ ﴾ x لََحٰفُِظونَ  َلُۥ �ن�ا ٱّلِۡكرَ  نَز�

েহ হািফেয কুরআন, আপিন যা অজ�ন কেরেছন তা কখেনা েছাট 

�ান করেবন না, ইলম আপনােক হাতছািন িদেয় ডাকেছ, 

আপনার সামেন �ােনর Kার উÊুf, আপিন কুরআেনর ইলম ও 

তার আমল িশখার zত _হণ ক8ন। আ#াহ তা‘আলা বেলন: 
ِينَ  ُصُدورِ  ِف  َبّيَِنٰتٞ  َءاَيُٰتۢ  ُهوَ  بَۡل  ﴿ ْ  ٱل� وتُوا

ُ
  ]  Z0: العنكبوت[ ﴾ û ٱۡلِعۡلمَۚ  أ

আপনার অ{ের রেয়েছ মহান িকতাব, পািনর dেশ� যা মুছেব 

নাr সিহ মুসিলেম এেসেছ, আ#াহ তা‘আলা নবী সা#া#াI 

‘আলাইিহ ওয়াসা#ামেক বেলন: 
ْنتَِليََك  َنَعثْتَُك  إِغ3َما«

َ
َ  ِأل ِ́

ْنتَ
َ
نَْزلُْت  بَِك، َوأ

َ
 َيْقَرُؤهُ  الَْماءُ  َفْغِسلُهُ  َال  ِكتَابًا َعلَيَْك  َوأ

  .»َيْقَظانَ وَ  نَائًِما
“আিম আপনােক ে,রণ কেরিছ, েযন আপনােক পরীGা কির ও 

আপনার Kারা পরীGা কির, এবং আপনার উপর এক িকতাব 

নািযল করব, যা পািন মুেঝ েফলেব না, আপিন তা ঘুম{ ও 
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জা_ত অবsায় পড়েবন”।1 পূব�বত�ী িকতােব কুরআনুল কািরেমর 

,শংসা করা হেয়েছ এভােব: 
   .»� صدورهمأناجيلهم «

“তােদর ইিËল রেয়েছ তােদর অ{ের”। 

েহ হািফেয কুরআন, আপিন ঈষ�ার পা) আপনার সােথ ঈষ�া করা 

ৈবধr নবী সা#া#াI ‘আলাইিহ ওয়াসা#াম বেলেছন: 
ُ الُْقْرآَن َفُهَو َفتْلُوُه آنَاَء الل3يِْل وَ « آنَاَء ال áََاُسَد إِال ِ� اثْنَتَْ®ِ رَُجٌل آتَاُه اب3

 ُ وÆَِ َهَذا لََفَعلُْت َكَما َفْفَعُل َورَُجٌل آتَاُه اب3
ُ
وِييُت ِمثَْل َما أ

ُ
ا�3َهاِر َفُهَو َفُقوُل لَْو أ

وÆَِ َعِملُْت ِفيِه ِمثَْل َما 
ُ
وِييُت ِمثَْل َما أ

ُ
ِه َفيَُقوُل لَْو أ vَماال َفُهَو ُفنِْفُقُه ِ� َحق

 U0�Zرواه ا خاري  .»َفْعَمُل 

“দু’জন0 ব0িf ব0তীত েকােনা িহংসা েনই, এক ব0িf যােক 

আ#াহ কুরআন দান িদেয়েছন, েস িদন-রােতর িবিভu অংেশ তা 

িতলাওয়াত কেরr অতঃপর জৈনক ব0িf বেল: যিদ আমােক 

েদওয়া হয় েয�প এেক েদওয়া হেয়েছ তাহেল আিম অবশ0ই 

করব েয�প েস কেরr আর অপর ব0িf যােক আ#াহ সlদ 

দান কেরেছন, েস তা যথাsােন খরচ কেরr অতঃপর জৈনক 

ব0িf বেল: যিদ আমােক েদওয়া হয় েয�প তােক েদওয়া হেয়েছ, 

আিমও তােত করব েয�প েস কের”।2 ঈষ�া হেj অপেরর 
                                                           

1 মুসিলম: (২৮৬৭) 
2 বুখাির: (৬৯৭৪) 
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িনয়ামেতর ন0ায় অনু�প িনয়ামত কামনা করা, কােরা িনয়ামত 

¡ংস েহাক কামনা করা নয়r 

েহ হািফেয কুরআন, েহ দুিনয়ার উত8�াহ, রাসূলু#াহ সা#া#াI 

‘আলাইিহ ওয়াসা#াম বেলেছন, 
ِة ِرwَُها َطيvٌب َوَطْعُمَها َطيvٌب « تْرُج3

ُ
 الُْقْرآَن َمثَُل األ

ُ
ِي َفْقَرأ

3kَمثَُل الُْمْؤِمِن ا«. 
  �S�Oومسلم  �]]1رواه ا خاري رقم 

“কুরআন পাঠকারী মুিমেনর উদাহরণ হেj উত8�ার উদাহরণ; 

যার  াণ উ�ম এবং hাদও উ�ম”।1  
ইবেন হাজার রহ. বেলন: বলা হয়,  াণ ও খােদ0র উপাদান 

িবিশA অন0ান0 ফল েযমন আেপল ইত0ািদ েরেখ িবেশষভােব 

উত8�ার উদাহরণ েপশ করার িহকমত হেj, উত8�ার 

িছলকা Kারা িচিক]সা করা হয়, তার দানা েথেক hাs0কর ৈতল 

সং_হ করা হয়। েকউ বেলন, জীন েস ঘেরর িনকটবত�ী হয় না, 

েযখােন উত8�া রেয়েছ; অতএব তার Kারা কুরআেনর উদাহরণ 

েপশ করা যথাযথ হেয়েছ, যার িনকটবত�ী শয়তান হয় না। 

উত8�ার বীিচর আবরণ সাদা, যা মুিমেনর অ{র সাদৃশ0। তার 

আেরা ৈবিশA0 রেয়েছ, েযমন তার আকৃিত বড়, েদখেত সুwর, 

                                                           

1 সিহ বুখাির: (৫০২০), (৫৪২৭), (৫০৫৯), (৭৫৬০), মুসিলম: (৭৯৭) 
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আকষ�ণীয় রং, dশ� করা আরামদায়ক, েখেত hাদ, হজম বধ�ক 

ও  েপট পির½ারকr 

েহ হািফেয কুরআন, আপিন জােনন আপনার ময�াদা কী? আেয়শা 

রািদয়া#াI ‘আনহা বণ�না কেরন, 
َماِهرُ «

ْ
ُقْرآنِ  ال

ْ
َفَرةِ  َمعَ  بِال ِكَرامِ  الس�

ْ
َرةِ، ال َ�َ

ْ
   .» ال

“কুরআেন পারদশ�ী পুণ0বান সxািনত  মালােয়কােদর সgী।”1 

 অথ� দূত বা রাসূল, তারা আ#াহর সংবাদ িনেয় (সাফারাহ) السَفَرةِ 

মানুেষর িনকট আগমন কেরনr েকউ বেলেছন, সাফারাহ অথ� 

েলখকr আর  ِاْلَبَرَرة (বারারাহ) অথ� আনুগত0কারী, আর  ُاْلَماِهر 
(মািহর) অথ� অিভ� হািফয, যার িহফয মজবুত ও তাজিবদ 

িব7
, তাই কুরআন পড়েত তার েকােনা কA হয় নাr  

কািদ ইয়াদ রহ. বেলন, “স¨বত মালােয়কােদর সাথী হওয়ার 

অথ�: আিখরােত তার িবেশষ ময�াদার sান, েসখােন েস �মণকারী 

মালােয়কােদর সgী হেব, কারণ আ#াহর িকতাব ধারণ করার 

েGে) েসও তােদর <েণ<ণাি�তr িতিন আেরা বেলন, স¨বত 

মালােয়কােদর সgী হওয়ার অথ� হািফেয কুরআন তােদর ন0ায় 

কােজ িল^ ও তােদর পেথর পিথক”।2  
                                                           

1  বুখাির: (৪৯৩৭) মুসিলম: (৭৯৮) 
2 কুরআনুল কািরেমর হািফয দুিনয়ােত আ#াহর কালাম মুখs করার কারেণ 

িকয়ামেতর িদন মালােয়কােদর সgী হেব, যারা আ#াহর কালাম িনেয় 



 

85 

‘মািহর’অথ� উ�ম ও অিধক সাওয়ােবর অিধকারী, কারণ েস 

সাফারাহ মালােয়কােদর সgী, তার সাওয়াব অেনক, মািহর ব0তীত 

কােরা জন0 এ ফিজলত বণ�না করা হয়িনr েয আ#াহর িকতাব 

িহফয কেরিন, যথাযথ তার িতলাওয়াত কেরিন, েস িকভােব তার 

নাগাল পােব! আ©ু#াহ ইবেন আমর েথেক বিণ�ত, নবী সা#া#াI 

‘আলাইিহ ওয়াসা#াম বেলেছন: 
ْغيَا فَإِن3 «  َواْرتَِق َوَرتvْل َكَما ُكنَْت تَُرتvُل ِ� ا�

ْ
ُفَقاُل لَِصاِحِب الُْقْرآِن اقَْرأ
 بَِها

ُ
َ�ََك ِعنَْد آِخِر آيٍَة َيْقَرأ    .»َمْ�ِ

“কুরআেনর ধারকেক বলা হেব, ‘তুিম পড় ও চড় এবং 

তারতীলসহ পড়, েযভােব তারতীলসহ দুিনয়ােত পড়েতr কারণ, 

েতামার ময�াদা সব�েশষ আয়ােতর িনকট, যা তুিম পড়েবr”1 

কুরআেনর ধারক ও তার উপর আমলকারীেক জাuােত ,েবশ 

করার সময় বলা হেব তুিম ময�াদার উ� িশখের উঠ এবং 
                                                                                                            

মাখলুেকর িনকট আগমন করতr অথবা তার অথ�: হািফেয কুরআেনর আমল 

মালােয়কােদর আমেলর ন0ায়। কারণ হাফিযে কুরআন আ#াহর িকতাব ধারণ 

কের, তার িতলাওয়াত কের ও তার িশGা েদয়, ফেল েস বাত�াবাহক 

মালােয়কােদর ন0ায়। ‘সাফারাহ’ Kারা উেSশ0 মালােয়কা। নবী সা#া#াI 

‘আলাইিহ ওয়াসা#াম তােদর সlেক� দু’িট িবেশষণ উে#খ কেরেছন: ‘িকরাম’ 

ও ‘বারারাহ’r িকরাম অথ� সxািনত; ‘বারারাহ’ অথ�া] আ#াহর আনুগত0কারী ও 

ঈমােনর দািব পূরেণ সত0বাদীr   
1 আবু দাউদ: (১৪৬৪), িতরিমিয: (২৯১৪), আহমদ: (৬৭৬০) 
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ধীেরধীের পড়, তাড়াIেড়া কর না, েযভােব দুিনয়ােত তাজিবদ ও 

ওয়াকফ িঠক েরেখ পড়েত, কারণ েতামার ময�াদা হেj েশষ 

আয়ােতর িনকট-যা তুিম পড়েবr  

খা�ািব রহ. বেলন, কতক মনীষী বেলেছন, জাuােত ময�াদার 

[রসমূহ হেj কুরআনুল কািরেমর আয়ােতর সংখ0া অনুপােতr 

কুরআনুল কািরেমর িতলাওয়াতকারীেক বলা হেব, তুিম দুিনয়ােত 

েয পিরমাণ কুরআন পেড়ছ েস পিরমাণ উঁচুেত চড়r েয পূণ� 

কুরআন পড়েত সGম হেব েস জাuােতর উ� িশখের অিধি5ত 

হেবr আর েয কুরআেনর অংশ িবেশষ পড়েব, তার ময�াদা  তার 

অংশ িবেশেষর সমান হেব, েযখােন তার িতলাওয়াত েশষ েসখােন 

তার ময�াদার েসাপানও েশষr 

েহ হািফেয কুরআন, আপনােক hাগতম, আপিন আ#াহর কালাম 

Kারা hীয় অ{রেক সেতজ কেরেছন, আপিন তার েভাজসভার 

িনকটবত�ী হেয়েছন, এবার ইjামত _হণ ক8নr আ©ু#াহ ইবেন 

মাসউদ রা. বেলন: 
ُدبَةُ مَ  الُْقْرآنَ  َهَذا إِن3 «

ْ
ِ  أ ُدبَِتهِ  ِمنْ  فَاْقبَلُوا اب3

ْ
 .»اْستََطْعتُمْ  َما َمأ

“িন�য় এ কুরআন আ#াহর দ[রখান/ েভাজসভা, েতামরা 

েতামােদর সাধ0মত তার েভাজসভা েথেক _হণ কর”r 
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েহ হািফেয কুরআন, আপিন বরকতময়, আপনার িনয়ত িব7
 

হেল জাহাuােমর আ<ন েথেক মুিf পােবন। আবু উমামাহ রা. 

বলেতন, 
َب « vلَْن ُفَعذ َ ن3ُكْم َهِذهِ الَْمَصاِحُف الُْمَعل3َقُة فَإِن3 اب3 اقَْرُءوا الُْقْرآَن َوَال َفُغر3

   �S�1رواه اارè  .»قَلْبًا َوçَ الُْقْرآنَ 
“েতামরা কুরআন পড়, েতামােদরেক এসব মুসহাফ েযন েধাঁকায় 

পিতত না কের, কারণ আ#াহ এমন অ{রেক শাি[ িদেবন না েয 

কুরআন আ²s কেরেছ”।1 

েহ হািফেয কুরআন, আপনার জন0 7ভসংবাদ, কুরআন আপনার 

জন0 সুপািরশ করেব এবং আপনােক উuত েপাশাক পরােব, যিদ 

আপিন তার উপর অটল থােকন। আবু Iরায়রা রা. েথেক বিণ�ত, 

নবী সা#া#াI ‘আলাইিহ ওয়াসা#াম বেলেছন: 
آُن يَْوَم الِْقيَاَمِة َفيَُقوُل يَا رَبv َحلvِه َفيُلْبَُس تَاَج الَْكَراَمِة ُعم3 َفُقوُل يÁَُِء الُْقرْ «

يَا رَبv زِْدُه َفيُلْبَُس ُحل3َة الَْكَراَمِة ُعم3 َفُقوُل يَا رَبv ارَْض َقنُْه َفَ¿Äَْ َقنُْه 

                                                           

1 দারািম: (৪/২০৯২), (৩১৮৫), এ হািদস যিদও মাওকুফ তথা সাহািবর বাণী, 

িক| তার Iকুম মারফু হািদেসর ন0ায়, কারণ এ জাতীয় সংবাদ একজন 

সাহািব নবী সা#া#াI ‘আলাইিহ ওয়াসা#াম েথেক 7েন বলেবন এটাই 

hাভািবক, েযেহতু সংবাদিট অদৃশ0 জগত সlৃfr হািদসিটর মারফু সনদও 

রেয়েছ, িক| েস<েলা হািদস যাচাইেয়র মানদেP িব7
 নয়r 
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 َواْرَق َوتَُزاُد بُِكلv آيٍَة حَ 
ْ
وقال َهَذا  O��0رواه الéمذي  .»َسنَةً َفيَُقاُل oَُ اقَْرأ

 َحِديٌث َحَسٌن َصِحيحٌ 

“িকয়ামেতর িদন কুরআন এেস বলেব: েহ আমার রব, তােক 

পিরধান করান, ফেল তােক সxােনর টুিপ পড়ােনা হেবr অতঃপর 

বলেব: েহ আমার রব, তােক বৃি
 কের িদন, ফেল তােক 

সxােনর অল±ার পড়ােনা হেব, অতঃপর বলেব: েহ আমার রব 

তার উপর স|A েহান, ফেল িতিন তার উপর স|A হেবনr 

অতঃপর তােক বলা হেব: পড় ও উপেড় চর, তার জন0 ,েত0ক 

আয়ােতর েমাকািবলায় একিট কের েনিক বিধ�ত করা হেব”r1 

েহ হািফেয কুরআেনর জননী, আপনার স{ােনর কারেণ আপিন 

7ভসংবাদ _হণ ক8নr বুরাইদাহ রা. েথেক বিণ�ত, িতিন বেলন, 

আিম নবী সা#া#াI ‘আলাইিহ ওয়াসা#ােমর িনকট বেস িছলাম, 

অতঃপর তােক বলেত 7নলাম: 
ٌة َوال يَْستَِطيُعَها اْ ََطلَُة « َãٌْة َوتَْرَكَها َحâَْخَذَها بََر

َ
( َيَعل3ُموا ُسوَرَة اْ ََقَرِة فَإِن3 أ

َراَن ِعمْ َل َيَعل3ُموا ُسوَرَة اْ ََقَرِة َوآِل قَاَل ُعم3 َمَكَث َساَعًة ُعم3 قَا) أي السحرة 
ْو َليَاَفتَاِن 

َ
ُهَما َلَماَمتَاِن أ غ3

َ
ْهَراَواِن يُِظالِن َصاِحبَُهَما يَْوَم الِْقيَاَمِة َكك ُهَما الز3 فَإِغ3

ْو فِْرقَاِن ِمْن َطْ¿ٍ َصَواف3 َو�ِن3 الُْقْرآَن يَلìَْ َصاِحبَُه يَْوَم الِْقيَامَ 
َ
ِة ِحَ® يَنَْشق� أ

                                                           

1 িতরিমিয: (২৯১৫), িতরিমিয রহ. হািদসিট হাসান ও সিহ বেলেছন, হািদসিট 

,কৃত পেG হাসান এবং বুখাির ও মুসিলেমর শত� েমাতােবকr আলবািন রহ. 

সিহ আল-জােম _ে� হাদিসিট হাসান বেলেছন: (৮০৩০) 
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 ُoَ ْعِرفَُك َفيَُقوُل
َ
اِحِب َفيَُقوُل oَُ َهْل َيْعِرفÇُِ َفيَُقوُل َما أ َقنُْه َقiُُْه َ�لر3ُجِل الش3

تَُك ِ� 
ْ
ْظَمأ

َ
ي أ ِ

3kنَا َصاِحبَُك الُْقْرآُن ا
َ
ْعِرفَُك َفيَُقوُل أ

َ
َهْل َيْعِرفÇُِ َفيَُقوُل َما أ

ْسَهرْ 
َ
ُت َ�ْلََك َو�ِن3 ُ¤3 تَاِجٍر ِمْن َوَراِء ِ¶َاَرتِِه َو�ِن3َك اْ�َْوَم ِمْن َوَراِء الَْهَواِجِر َوأ

ِسِه تَاُج الَْوقَاِر 
ْ
ُْتَ بِِشَماoِِ َوُيوَضُع َ»َ َرأ

ْ
ïَاَرةٍ َفيُْعَطى الُْملَْك نِيَِميِنِه َوا¶ِ v¤ُ
ُم لَهُ  اهُ ُحل3تَْ®ِ ال ُفَقو3 ْغيَا َفيَُقوالِن بَِم ُكِسينَا َهِذهِ َوُيْكðَ َواَِ ْهُل ا�

َ
َما أ

َن3ِة وَُغَرفَِها 
ْ
Øَواْصَعْد ِ� َدرََجِة ا 

ْ
ُكَما الُْقْرآَن ُعم3 ُفَقاُل oَُ اقَْرأ ْخِذ َوَِ

َ
َفيَُقاُل بِأ

ْو تَْرِييال
َ
ا َ�َن أ ñَهذ 

ُ
 OS�0Oرواه اإلمام أ#د  .»َفُهَو ِ� ُصُعوٍد َما َداَم َفْقَرأ

     O�O0ة لأل ا© وحسنه ابن كث¿ وهو � السلسلة الصحيح
“েতামরা সূরা বাকারা িশখ, কারণ তা িশGা করা বরকত এবং 

তা ত0াগ করা অনুেশাচনা, যাদুকর তা িশখেত সGম নয়r 

বুরায়দাহ রা. বেলন, িতিন িকছু সময় চুপ থাকেলন, অতঃপর 

বলেলন, েতামরা সূরা বাকারা ও সূরা আেল-ইমরান িশখ, কারণ 

তারা উভয় দু’িট উÃল বm, িকয়ামেতর িদন দু’িট েমেঘর মত, 

অথবা দু’িট ছায়ার মত, অথবা সািরব
 পািখেদর দু’িট ডানার মত 

তােদর ধারকেদরেক তারা ছায়া িদেবr িন�য় কুরআন িকয়ামেতর 

িদন তার সাথীর সােথ সাGাত করেব, যখন মিলন ব0িfর উপর 

েথেক কবর িবদীণ� করার ন0ায় তার সাথীর উপর েথেক কবর 

িবদীণ� করা হেবr কুরআন তােক বলেব: তুিম আমােক িচন, েস 

বলেব: আিম েতামােক িচিন না, অতঃপর বলেব: তুিম আমােক 

িচন? েস বলেব: আিম েতামােক িচিন না, অতঃপর েস বলেব: 
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আিম েতামার সাথী কুরআন, আিম েতামােক ভর দুপুের Gুধাত� 

েরেখিছ, েতামার রাত জা_ত েরেখিছr আজ ,েত0ক ব0বসায়ী 

তার ব0বসার প�ােত চলেব, আর তুিম ,েত0ক ব0বসার প�ােত 

চলেবr অতঃপর তার ডান হােত রাজ= ও বাম হােত sািয়= 

,দান করা হেব এবং তার মাথায় সxােনর মুকুট রাখা হেব। 

তার িপতা-মাতােক দু’িট েপাশাক পিরধান করােনা হেব, 

দুিনয়াবাসী যার মূল0 িদেত অGম। তারা বলেব, িকেসর িবিনমেয় 

আমােদরেক এ েপাশাক পিরধান করােনা হল, বলা হেব 

েতামােদর স{ান কুরআন ধারণ কেরেছ তাইr অতঃপর তােক 

বলা হেব পড় এবং জাuােতর [র ও তার 8ম<েলােত আেরাহণ 

কর, েস যতGণ পড়েত থাকেব উপেড় চড়েত থাকেব, §ত 

পড়ুক বা ধীের পড়ুক”। 

েহ হািফেয কুরআন, ময�াদার িশখের েপ�ছার তুলনায় ময�াদার 

িশখের ধের রাখা কিঠন। আবু মুসা রা. েথেক বিণ�ত, নবী 

সা#া#াI ‘আলাইিহ ওয়াসা#াম বেলেছন, 
يًا ِمْن اِإلبِِل ِ� ُقُقِلَها« vَشد� َيَفص

َ
ِي َغْفÚِ نِيَِدهِ لَُهَو أ

3kَيَعاَهُدوا الُْقْرآَن فََوا«. 
 ZUZ1واه ا خاري ر
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“েতামরা কুরআন বারবার পড়, েসই স�ার কসম-যার হােত 

আমার জীবন, রিশ েথেক উেটর পলায়ন করার েচেয়ও কুরআন 

§ত পলায়নপরr”1 

  অথ� অপেরর সােথ কুরআনুল কািরেমর দাওর (তাআIদ) َيَعاَهدُ 

ও রীিতমত তার িতলাওয়াত করা। িতলাওয়াত কের ও অপরেক 

7িনয় কুরআন চচ�ার েGে) েতামরা িশিথলতা কর নাr উটেক 

েবঁেধ রাখা না হেল উট পলায়ন করেব এটাই তার hভাব। 

অনু�প হািফেয কুরআন যিদ বারবার কুরআন িতলাওয়াত না 

কের কুরআন ধের রাখেত পারেব না, বরং উেটর েচেয় §ত তার 

অ{র েথেক কুরআন পলায়ন করেবr ইবেন বা�াল রহ. বেলন, 

এ হািদস দু’িট আয়ােতর সমাথ�ক: 
  ]  1: اQزمل[ ﴾ ¢ ثَِقيً�  قَۡوٗ?  َعَلۡيَك  َسُنۡلِق  إِن�ا ﴿

“িন�য় আিম েতামার ,িত এক অিতভারী বাণী নািযল কেরিছ”।    
نَا َولََقدۡ  ﴿  ۡ ۡكِر  ٱۡلُقۡرَءانَ  يَس� كِرٖ  ِمن َفَهۡل  لِّلِ   ]  �S: القمر[ ﴾ ù ̂مد�

আর আিম েতা কুরআনেক সহজ কের িদেয়িছ উপেদশ _হেণর 

জন0”।  

হািদসিট এ দু’িট আয়ােতর অথ� িদেj, েয িতলাওয়াত কের ও 

অপরেক 7িনেয় কুরআন ধের রাখেব তার জন0 কুরআন সহজ, 

                                                           

1 বুখাির: (৪৬৪৫) 
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আর েয কুরআন েথেক িবমুখ হেব তার েথেক কুরআন §ত 

পলায়ন করেব”। ইবেন ওমর রা. েথেক বিণ�ত, রাসূলু#াহ 

সা#া#াI ‘আলাইিহ ওয়াসা#াম বেলন: 
ْمَسَكَها َعلَيْهِ « 

َ
لَةِ إِْن َتَعاَهَدَها َصاِحُبَها بُِعُقلَِها أ َمَثُل الُْقْرآِن َمَثُل اِلبِِل الُْمَعق�

 
َ
  .»ْطلََق َذَهَبْت �ْن أ

“কুরআেনর উদাহরণ হেj বাঁধা উেটর ন0ায়, যিদ তার মািলক 

তােক রিশ িদেয় েবঁেধ রােখ আয়ে� রাখেত পারেব, আর েছেড় 

িদেল চেল যােব”।1 

েহ হািফেয কুরআন, আপিন িনেজেক ময�াদার উঁচু [র েথেক 

িনচুেত িনেGপ করেবন না। ইবেন হাজার রহ. বেলন: “কুরআন 

ভুেল যাওয়ার িবধান িক এ সlেক� আহেল-ইলমগণ দু’িট মত 

েপাষণ কেরেছন, েকউ বেলেছন কিবরা <নাহ। দাহহাক ইবেন 

মুজািহম বেলেছন, েকােনা ব0িf কুরআন পেড় যিদ ভুেল যায়, 

অবশ0ই েসটা তার পােপর কারেণ, কারণ আ#াহ তা‘আলা বেলন: 
﴿  ٓ َصَٰبُكم َوَما

َ
يِۡديُكمۡ  َكَسَبۡت  َفبَِما ̂مِصيَبةٖ  ّمِن أ

َ
ْ  أ  ﴾ � َكثِيٖ  َعن َوَيۡعُفوا

 ]  ]�: الشورى[

“েতামােদর েয মুিসবত েপ�েছ েসটা েতামােদর হােতর উপাজ�ন”।1 
কুরআনুল কািরম ভুেল যাওয়ার েচেয় বড় মুিসবত আর েনইr 

                                                           

1 বুখাির: (৫০৩১) 
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আবুল আিলয়াহ রহ. বেলন, েকােনা ব0িfর কুরআন িহফয করার 

পর গািফলিতর কারেণ তা ভুেল যাওয়ােক আমরা কিবরাহ <নাহ 

মেন করতাম।2 ইবেন িসিরন েথেক সিহ সনেদ বিণ�ত, “েয ব0িf 

কুরআন পেড় ভুেল েযত, তােক তারা অপছw করেতন এবং তার 

ব0াপাের খারাপ ম{ব0 করেতন… িতলাওয়াত ত0াগ করা কুরআন 

ভুেল যাওয়ার অন0তম কারণ, আর কুরআন ভুেল যাওয়া ,মাণ 

কের েস কুরআন আঁকেড় ধেরন… আর কুরআন আঁকেড় না ধরার 

অথ� মূখ�তার িদেক িফের যাওয়া, ইলম অজ�ন করার পর মূখ�তার 

িদেক িফের যাওয়া খুব খারাপ। ইসহাক ইবেন রাহওেয়হ 

বেলেছন, চি#শ িদন অিতবািহত হেব িক| কুরআন পড়েব না 

এটা খুব খারাপ কথা”। 
েহ হািফেয কুরআন, কুরআন িনেয় িকয়াম কর, কুরআন অিধক 

পাঠ কর, তাহেল কুরআনসহ েবঁেচ থাকেবr যাহািব রহ. বণ�না 

কেরেছন, আবু আ©ু#াহ িবশর বেলন, আিম আবু সাহাল ইবেন 

িজয়াদ েথেক পারgম কাউেক েদেখিন, েয কুরআেনর েকােনা 

আয়াত aবণ করার সােথ সােথ বলেত সGমr িতিন আমােদর 

,িতেবশী িছেলন, রীিতমত সালাত আদায় করেতন ও িতলাওয়াত 

                                                                                                            

1 সূরা 7রা: (৩০) 
2 সনদ জােয়0দ। 
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করেতন, অিধক িতলাওয়ােতর কারেণ কুরআন তার নখদপ�েণ 

িছলr 

েহ হািফেয কুরআন, আপিন কুরআনেক অ{ের ধারণ কেরেছন, 

এবার তার Kারা আপনার অg-,ত0g পিরচালনা ক8নr কুরতুিব 

রহ. hীয় তাফিসর _ে� বেলন, কুরআনুল কািরেমর ধারক ও 

ইলম অে�ষণকারী আ#াহেক ভয় ক8ন, একিন5ভােব তার জন0 

আমল ক8ন, যিদ অনাকাি}ত েকােনা কাজ সংঘিটত হয়, সােথ 

সােথ তওবা ক8ন, আ#াহর িদেক ,ত0াবত�ন ক8ন ও িনয়তেক 

খাঁিট ক8ন। হািফেয কুরআন েযমন অিধক ময�াদার অিধকারী, 

অনু�প তার দািয়=ও অেনকr 

েহ হািফেয কুরআন, িহফেযর অহিমকায় আমল ত0াগ করা 7ভ 

বুি
র কাজ নয়, কারণ কাতাদাহ রহ. েথেক বিণ�ত, িতিন বেলন: 
 .»البرة الكرام الّسفرة مع به ويعمل القرآن يقرأ الي المؤمن«

“েয মুিমন কুরআন পেড় ও তার উপর আমল কের েস সxািনত, 

পুণ0বান মালােয়কােদর সgী”। এ হািদেস বলেছ 7ধু িহফয করা 

উf ফিজলেতর িজxাদার নয়, তার সােথ আমল অবশ0ই থাকা 

জ8িরr অতএব মালােয়কােদর সgী েস ব0িf হেব, েয কুরআনুল 

কািরম পেড় ও তার আেদশ-িনেষধ েমেন চেল। 

েহ হািফেয কুরআন, আপনার িসনায় কুরআন িবদ0মান, আপিন 

তার ময�াদা রGা ক8ন, তার হক আদায় ক8ন ও তােক যথাযথ 
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সxান িদনr আপিন েয�প কুরআন িহফয কের ময�াদার 

অিধকারী হেয়েছন, অনু�প আপনার দািয়= েবেড় েগেছ বI<ণ। 

কারণ, িহফয েকােনা পদক নয়, যা েদখার জন0 সংরGণ করা 

হয়, িকংবা েকােনা সািট�িফেকট নয় যা েÍেম বাঁধাই কের করা 

হয়, েকােনা পুর½ার নয় যা �ৃিত িহেসেব িহফাজত করা হয়, বরং 

একিট আমানত যার দািব আদায় করা অবশ0 কত�ব0r 

েহ হািফেয কুরআন, ভােলা েপাশাক ও সেব�া�ম আখলাক _হণ 

ক8নr ফুদােয়ল ইবেন আয়াদ রহ. বেলন, কুরআনুল কািরেমর 

হািফয ইসলােমর ঝাPার ধারক, তার পেG সমীচীন নয় হািস-

ঠাÁাকারীেদর সােথ হািস-ঠাÁা করা, অযথা রাত জাগরণ কের 

িনঘু�ম থাকা, েবIদা কেম� িল^ হেয় সময় নA করা, বরং 

কুরআনুল কািরেমর দািব েমাতােবক জীবন পিরচািলত করাr 

কুরআনুল কািরম অ{ের দৃঢ়তা আেন এবং সেত0র উপর 

,িতি5ত থাকেত সাহায0 কেরr মুসিলমরা যখন মুসায়লামাতুল 

কাযযােবর সােথ যুে
 িল^ িছল, তােদর ঝাPাবাহী জােয়দ ইবেন 

খা�াব শাহাদাত বরণ কেরন, তারপর ঝাPা _হণ করার জন0 

আবু Iযায়ফার মাওলা সােলম অ_সর হন, কতক মুসিলম তােক 

বলল, েহ সােলম আমরা আশ±া করিছ আপনার িদক েথেক 

আমরা হামলার িশকার হব, িতিন বলেলন, আমার িদক েথেক 

েতামরা হামলার িশকার হেল আিম কুরআেনর ধারক হতভাগা। 
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অতঃপর তিনি বীরে=র সােথ সামেন অ_সর েহান, তার ডান 

হাত কাটা পড়ল িতিন বাম হাত Kারা ঝাPা ধারণ করেলন, তার 

বাম হাত কাটা পড়ল, িতিন গদ�ান Kারা ঝাPা তুেল ধরেলন, তখন 

িতিন বলেত িছেলন, 
دٌ  َوَما ﴿ ۚ  َقۡبلِهِ  ِمن َخلَۡت  قَدۡ  رَُسولٞ  إِ?�  ُمَم� ]  SZZ: عمران ال[ ﴾ � ٱل̂رُسُل
يِّن﴿

َ
  ]  SZU: عمران ال[ ﴾ � َكثِيٞ  رِّبِ̂يونَ  َمَعُهۥ َقَٰتَل  ن�ِبّٖ  ّمِن َوَكأ

“আর মুহাxদ েকবল একজন রাসূল”।1 “আর কত নবী িছল, 

যার সােথ েথেক অেনক আ#াহওয়ালা লড়াই কেরেছ”।2 যখন 

িতিন মািটেত পেড় েগেলন, তার সাথীেদর িজ�াসা করা হল, 

আবু Iযায়ফা িক কেরেছ? বলা হল, িতিন শহীদ হেয়েছনr  

েহ হািফেয কুরআন, যারা হািফয নয়, তােদর উপর অহংকার 

করা েথেক িবরত থাকুন, কখেনা অi িহফেযর অিধকারী 

ইখলােসর কারেণ পূণ� িহফেযর অিধকারী অহংকারীর উপর 

,াধান0 িনেয় যায়r 

েহ হািফেয কুরআন, মানুেষর ,শংসা আশা করেবন না, তােদর 

<ণকীত�ন Kারা ,ভািবত হেবন নাr এ কথা িঠক েয, হািফয 

কুরআনেক সxান করা আ#াহেক সxান করাr ইবেন আ©ুল 

                                                           

1 সূরা আেল-ইমরান: (১৪৪) 
2 সূরা আেল-ইমরান: (১৪৬) 
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বারর রহ. বেলন, কুরআেনর ধারকগণ আ#াহর রহমত ,া^ ও 

তার নূর Kারা পিরেবিAত, েয তােদর সােথ ব�ু= করল েস 

আ#াহর সােথ ব�ু= করল, েয তােদর সােথ শÂতা করল েস 

আ#াহর হকেক েছাট কের েদখলr ‘আল-ফাওয়ািকIদ দািন’র 

েলখক বেলন, আেলম ও কুরআনুল কািরেমর ধারকেদর গীবত 

করা অন0েদর গীবেতর তুলনায় অিধক জঘন0”। অতএব 

কুরআনুল কািরেমর ধারক কােরা েথেক কখেনা অিধকার ও 

সxান দািব করেব না, এ আকা}া তােক ইখলাস িবহীন কের 

িদেত পােরr 
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িKতীয় অধ0ায়: িহফয িবভাগ 
এ অধ0ােয় আমরা কুরআনুল কািরেমর পাঠদান েক� ‘তাহিফযুল 
কুরআিনল কািরম মাpাসা’ সlেক� িতনিট িবষয় dA করার েচAা 
করবr কককক. . . . িহফিহফিহফিহফয িবভাগ পিরয িবভাগ পিরয িবভাগ পিরয িবভাগ পিরিচিতrিচিতrিচিতrিচিতr এ েথেক িহফয িবভাগ বা 
িহফয মাpাসা সlেক� েমৗিলক ধারণা লাভ হেবr খখখখ. . . . লাইফ Mুলাইফ Mুলাইফ Mুলাইফ Mুল ল ল ল 
কতৃ�ক পিরচািলত িহফয িবভাগrকতৃ�ক পিরচািলত িহফয িবভাগrকতৃ�ক পিরচািলত িহফয িবভাগrকতৃ�ক পিরচািলত িহফয িবভাগr এ েথেক বাংলা, ইংিলশ িকংবা 
ক0ােডট িসেYেম পিরচািলত ,াইেভট Mুল বা মাpাসাসমূেহ 
পিরচািলত িহফয িবভাগ সlেক� ধারণার সৃিAর হেবr গগগগ. . . . সাধারণ সাধারণ সাধারণ সাধারণ 
িহফয খানাrিহফয খানাrিহফয খানাrিহফয খানাr এ েথেক ভারত উপমহােদশ তথা ভারত-পািক[ান 
ও বাংলােদেশ কওিম Kারায় পিরচািলত িহফয িবভাগ বা হােফিয 
মাpাসা সlেক� িব[ািরত জানা যােব, ইনশাআ#াহr 
আমােদর েদেশ ‘তাহিফযুল কুরআিনল কািরম মাpাসা’েক িবিভu 
নােম অিভিহত করা হয়, েযমন ‘িহফয িবভাগ’ বা ‘িহফয শাখা’ বা 
‘িহফয খানা’ বা ‘হােফিয মাpাসা’ ইত0ািদr সাধারণত বড় 
মাpাসার অধীন ‘কুরআনুল কািরম িহফয করার পৃথক শাখােক 
‘িহফয িবভাগ’ বা ‘িহফয শাখা’ বা ‘িহফয খানা’ বা হালাকাতুল 
কুরআিনল কািরম বলা হয়r িহফয করার hত£ মাpাসােক 
‘েফারকািনয়া মাpাসা’ বা ‘হােফিয মাpাসা’ বা ‘তাহিফযুল 
কুরআিনল কািরম’ ইত0ািদ নােম অিভিহত করা হয়r 
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িহফয িবভাগ পিরিচিত 

িহফয িবভােগর ছা)/ ছা)ীর অথ� সবার িহফয পড়া জ8ির নয়, 

বরং িহফেযর উেSেশ0 ভিত� হওয়া ,েত0ক িশGাথ�ীেক িহফয 

শাখার ছা)-ছা)ী বলা হয়r সাধারণত ,েত0ক িহফয শাখায় িতন 

,কার ছা)/ ছা)ী থােক: ক. িহফয Îপ, খ. নােজরা Îপ, গ. 

নুরানী বা কােয়দা Îপ। িনে´ ,েত0ক Îেপর পিরচয় েপশ 

করিছ: 

নুরানী বা কােয়দা Îপ: নুরানী বা কােয়দা Îেপর ছা)/ ছা)ীরা 

আরিব হরফ, হরকত, শ© ও বাক0 পড়েত িশেখr মুয়াি#ম 

‘কােয়দা Îেপ’র জন0 সব�,থম একিট ভােলা কােয়দা েবেছ িননr 

অতঃপর কােয়দা েথেক তােদরেক আরিব হরেফর পিরচয় ও তার 

িব7
 উ�ারণ িশGা িদনr ,িতিট হরেফর sানেভেদ িবিভu 

আকৃিত ও গঠেনর পিরচয় ,দান ক8নr কািলমার 78েত, 

মধ0বত�ী ও েশষ অবsার িভি�েত েকােনা হরেফর দু’িট, েকােনা 

হরেফর চারিট আকৃিত হয়, িবিভu পরীGা-িনরীGার মাধ0েম 

িশGাথ�ীেদর তা আ²s করেত সাহায0 ক8নr আরিব হরফ জানা 

েশেষ ,থম হরকত, অতঃপর ধীেরধীের কােয়দার ধারা*ম 

েমাতােবক শ© ও বাক0 িশGা িদন। 
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তাজিবেদর িনয়ম-কানুন িশখােনার চাইেত তাজিবেদর সিঠক 

,েয়াগ িশGা িদনr ছা)/ ছা)ী যিদ েছাট ও ,াথিমক অবsার 

হয়, তােদরেক তাজিবেদর িনিদ�A িনয়ম-কানুন রেয়েছ বুঝােনা 

িঠক নয়, আপিন িব7
 উ�ারণ কের তািলম িদন, আপনার 

উ�ারণ েথেক তারা মাদ-<uা, ইযহার, ইদগাম ও ইকলােবর 

সিঠক ,েয়াগ িশখেবr উদাহরেণর মাধ0েম িশGা িদন, েযমন 

েকােনা শে© নুন সািকন বা তানবীেনর পর ‘বা’ হরফ থাকায় 

তােক ইকলােবর উ�ারণ িশিখেয়েছনr এ উদাহরণিট মুয়াি#ম 

িহেসেব আপিন মেন রাখুন এবং িশGাথ�ীেক এ�প দু’চারিট 

উদাহরণ খঁুেজ েবর করেত বলুনr তােক বেল িদন এ�প হেল 

এভােব উ�ারণ করেত হয়r িKতীয়বার যখন এ শ©িট আসেব 

তােক সিঠক উ�ারণ করেত বলুন, ভুল হেল কায়দায় িবদ0মান 

,থম শ©িট খঁুেজ িদন এবং েসখান েথেক উ�ারণ 7
 ক8নr 

এভােব েছাট-বা�ােদর িনেয় সামেন অ_সর হেল তাজিবেদর 

িনয়ম-কানুন মুখs করার বাড়িত চাপ অনুভব করার পূেব� তারা 

তাজিবদ িশখেব সেwহ েনই। কতক কায়দায় তাজিবেদর 

িনয়মানুসাের হরফ<েলা িবিভu রং করা থােক, বা�ােদর জন0 তা 

অিধক সহজr আপনার ,েচAা ও িশGাথ�ীর ধারাবািহকতা 

পরdর সgী হেল চার েথেক ছয় মােসর মেধ0 কােয়দা েশষ হেব, 

ইনশাআ#াহr  
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িব7
 কােয়দা: আমােদর েদশীয় ‘নুরানী কােয়দা’-েত আরিব 

হরেফর সিঠক সংখ0া ও িবন0াস যথাযথ নয়। আরিব হরফ ২৮-িট 

এবং িবন0াস িন´�প: 

 أ ب ت ث ج ح خ
 د ذ ر ز س ش ص
 ض ط ظ ع غ ف ق

 ك ل م ن ه و ي

উদু�-ফারিসর সংিমaেণর ফেল আমােদর েদেশ আরিব হরফ<েলা 

তার hত£ হািরেয়েছr েসৗিদ আরব েথেক ি,¶কৃত নুর মুহাxদ 

হ¾ানী সােহেবর নুরানী কায়দােতও আরিব হরেফর সংখ0া ও 

িবন0াস িঠক েনই, েসখােন আরিব হরফ ৩০িট রেয়েছ, অন0ান0 

কায়দায় সাধারণত ২৯-িট িবদ0মান1
। বmত আরিব হরফ ২৮িটr2 

জিটলতা সৃিA হেয়েছ হামযাহ ও আিলফ েথেকr এ দু’িট হরফেক 

মূল হরফ গণনা করায় হরফ সংখ0া ২৯িট হেয়েছ, অথচ আিলফ 

                                                           

1 অিধকাংশ ভাষািবদ বেলন, আরিব হরফ ২৮িট, এটাই ,িতি5ত ও িব7
 

অিভভমত, তেব েকউ েকউ ২৯িট বেলেছনr  
2 ফািস� ভাষার ‘ইয়া’ আরিব হরেফর সােথ েযাগ কের েকউ েকউ আরিব হরফ 

৩০িট বেলেছন, অথচ আরিবেত ইয়া একিট। ইয়া মাজIল নােম েকােনা ইয়া 

আরিবেত েনই। 
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মূল হরফ নয়r আিলফ হেj দীঘ� hর, যা ফাতহার (জবর) সােথ 

উ�ারণ হয়r ফাতহার পর আিলফ হেল ফাতহার উ�ারণ দীঘ� 

hর হয়, আিলফ না হেল ফাতহার উ�ারণ Ïh hর হয়r অথবা 

বলুন, আিলফ হেj মােদর (দীঘ� hেরর) হরফ। আরিবেত মােদর 

হরফ িতনিট: ‘আিলফ’, ‘ওয়া’ ও ‘ইয়া’। ‘দাxা’র পর মােদর 

হরফ ‘ওয়া’ হেল দাxার উ�ারণ দীঘ� hর হয়; কাসরার পর 

মােদর হরফ ‘ইয়া’ হেল কাসরার উ�ারণ দীঘ� hর হয়; ফাতহার 

পর মােদর হরফ আিলফ হেল ফাতহার উ�ারণ দীঘ� hর হয়r 

দাxা, কাসরা ও ফাতহার পর মােদর হরফ ‘আিলফ’, ‘ওয়া’ ও 

‘ইয়া’ না হেল তােদর উ�ারণ Ïh hর হয়r 

উে#খ0, ‘ওয়া’ ও ‘ইয়া’ মূল বা hত£ হরফ িহেসেবও ব0বহার 

হয়r অতএব ‘ওয়া’ ও ‘ইয়া’র দু’িট মান: মূল হরেফর মান ও 

হরেফ ই#েতর মানr তাই ‘ওয়া’ ও ‘ইয়া’েত যিদ দাxাহ, ফাতহা 

ও কাসরা হয় এবং তার পের যিদ মােদর হরফ না হয়, তাহেল 

তার উ�ারণ হেব অন0ান0 হরেফর ন0ায় Ïh hর। যিদ তার পের 

মােদর হরফ িহেসেব ‘ওয়া’, ‘ইয়া’ িকংবা আিলফ হয়, তাহেল 

তার উ�ারণ হেব দীঘ� hর। আিলফ 7ধু মেদর হরফ িহেসেব 

উ�ারণ হয়r তাই তার উপর হরকত 7
 নয়, িকংবা আিলেফর 

উপর হরকত হেল তা আিলফ থােক না, হামযাহ হেয় যায়r 
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আরিব পিরভাষা ব0বহার ক8ন: েজর, জবর ও েপশ ফারিস 

পিরভাষার পরবত�ীেত আরিব পিরভাষা দাxাহ, ফাতহা, কাসরা, 

সুকুন ও শাSাহ ব0বহার ক8নr বানান প
িত ,েয়াজেন কােরা 

েথেক িশেখ িনন, তবুও বা�ােদরেক আরিব পিরভাষা Kারা 

কুরআনুল কািরম িশGা িদনr  

নােজরা Îপ: কােয়দা েশষ কের ছা)/ ছা)ীরা নােজরা Îেপ 

উ�ীণ� হয়r েদেখ-েদেখ কুরআনুল কািরম §ত ও 7
ভােব 

পড়েত িশখােক নােজরা বলা হয়। নােজরা পড়ুয়া ছা)/ ছা)ীেদর 

,িত মুয়াি#ম অিধক য¼ িনন, েযন যথাযথভােব তারা তাজিবেদর 

ব0বহার ও তার সিঠক ,েয়াগ িশেখr 78েত তােদর কেয়কিট 

সূরা মুখs কিরেয় িনন; েযমন সূরা ফািতহা, নাস, ফালাক ও 

ইখলাস েথেক সূরা ফীল বা তাকাসুর পয�{ সূরাসমূহr অতঃপর 

ি)শতম পারা নােজরা পড়ানr ি)শতম পারার নােজরা েশেষ 

মুয়াি#ম িস
া{ িনেবন ছা)/ ছা)ী িহফয পড়েব-না আেরা কেয়ক 

পারা নােজরা পড়েবr িস
া{ েনওয়ার পূেব� তােদর ইjা ও 8িচ 

েজেন িননr যিদ ছা)/ ছা)ীর চাওয়া ও মুয়াি#েমর অিভ�তা 

এক হয় খুব ভােলা, অন0থায় মুয়াি#েমর অিভ�তার দািব 

তােদরেক বুিঝেয় সিঠক িস
া{ িনেত বলুনr 

িহফয পড়ার উপযুf েকােনা ছা)/ ছা)ী নােজরাহ পড়েত চাইেল 

বলুন, নােজরাহ পড়ার অথ� সময় নA করা ও িপিছেয় পড়া; 
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কেয়ক পড়া িহফয করেল েতামার িতলাওয়ােতর ধীরগিত দূর 

হেয় যােব এবং েয েকােনা sান েথেক তুিম িবনা জড়তায় পড়েত 

পারেবr অনু�প নােজরা পড়ার উপযুf েকােনা ছা)/ ছা)ী িহফয 

পড়েত চাইেল বলুন, নােজরা §ত না হেল িহফয গিতশীল হয় 

নাr অতএব েতামার জন0 নােজরা উ�মr 

নােজরা পড়ার উপযুf েকােনা ছা)/ ছা)ী িহফয পড়েত আ_হী 

হেল তােক িহফয পড়ার সুেযাগ িদন, তার িহxতেক ধন0বাদ 

জানান ও তােক সাহায0 ক8ন েযন ,িত পৃ5া িহফয করার পূেব� 

নােজরা িব7
 ও িতলাওয়াত গিতশীল কের েনয়r 

এভােব ছা)-িশGেকর _হণ করা িস
া{ অবশ0ই অিভভাবকেক 

অবিহত ক8ন, স{ান বা ি,য় েপােষ0র ইিতবাচক িদক<েলা 

অিভভাবেকর সামেন তুেল ধ8নr অিভভাবক হােফয বা গায়ের-

হােফয, পড়ুয়া বা আনপড় েয েকউ েহাক তােক েকােনা তথ0 

েদওয়ার েGে) অবেহলা করা িঠক নয়r 

আমােদর অিভ�তায় ,মািণত, ছয়/ সাত বছেরর একজন ছা)/ 

ছা)ী চার েথেক পাঁচ বা ছয় মাস কােয়দা ও অবিশA ছয় মাস 

নােজরা পড়ার পর িKতীয় বছর িহফেযর উপেযাগী হয়, তেব 

েমধা ও মেনােযািগতার তারতেম0র কারেণ কম-েবশী হওয়া 

hাভািবকr 
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িহফয Îপ: িহফয িবভােগর িশGাথ�ীরা নােজরা সমা^ কের িহফয 

Îেপ উ�ীণ� হয়r আমােদর অিভ�তায় ,মািণত চার েথেক ছয় 

মােসর মেধ0 একজন িশGাথ�ী কােয়দাহ সমা^ কের নােজরা Îেপ 

উ�ীণ� হয়r অতঃপর ছয় মাস নােজরা পড়ার পর িহফয Îেপ 

উ�ীণ� হয়r সাধারণত কােয়দা ও নােজরা Îেপ এক বছেরর 

েবশী সমেয়র ,েয়াজন হয় নাr একজন িশGাথ�ী যখন িহফেযর 

উপেযাগী হয়, তখন েস তাজিবদসহ কুরআনুল কািরম িতলাওয়াত 

করার েযাগ0তা অজ�ন কেরr অথ�া] েস আরিব হরেফর িব7
 

উ�ারণ, মাদ ও <uাসহ িবনা জড়তায় কুরআনুল কািরম 

িতলাওয়াত করেত সGম হয়r েকাথাও সামান0 জড়তা থাকেল 

১/২ পড়ার ফেল তা দূর হেয় যায়r 

িহফয Îেপ উ�ীণ� ছা)/ছা)ীরা নােজরা Îেপ থাকাবsায় সূরা 

ফীল েথেক সূরা নাস, িকংবা তার েচেয় অিধক সংখ0ক সূরা মুখs 

কেরেছ। অতএব এখন েস Iমাযাহ বা তার পরবত�ী মুখs সূরার 

পর েথেক িহফয আর¨ করেবr ,থম ি)শ, ঊনি)শ ও 

আটাশতম পারাসমূহ মুখs করা ভােলা, ইjা হেল ৫ েথেক ১০ 

পারাও মুখs করা যায়r আবার সূরা বাকারা েথেক মুখs 78 

করা েকােনা সমস0া েনইr 
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‘লাইফ Mুল’ কতৃ�ক পিরচািলত িহফয িবভাগ1 

কুরআনুল কািরেমর ,িত <8=ােরােপর অংশ িহেসেব ‘লাইফ 

Mুল’ পিরবার িহফয িবভাগ আর¨ কেরেছr এেত ,াতঃ-দুপুর ও 

রাি)কালীন িতন িশফেট িতন ঘ¶া পাঠ দান করা হয়r একজন 

ছা)/ছা)ী এক বা দু’িশফেট অংশ _হণ করার সুেযাগ পায়r 

একােডিমক িশGার িনঘ�¶ অনুগামী িহফয িবভাগ পিরচািলত হয়r 

বত�মান একােডিমক কায�*ম সকাল ৮:০০টায় আর¨ হয় এবং 

েশষ হয় িবকাল ২:২০িমিনেটr তার অনুগামী িহফয িবভােগর 

সময়সূচী ১-ম িশফট সকাল ৬:৫০ েথেক ৭:৫০; ২-য় িশফট 

িবকাল ২:৫০ েথেক ৩:৫০ এবং ৩-য় িশফট রাত ৮:০০ েথেক 

৯:০০ পয�{। বত�মান এভােব চলেছ, তেব েমৗসুম পিরবত�ন 

অথবা ছা) ও অিভভাবকেদর সুিবধা অথবা অিভ�তা সluেদর 

পরামশ� েথেক আেরা সুিবধাজনক সময় পাইেল তাও _হণ করা 

হেব, যিদ একােডিমক িশGা ও তার িনঘ�ে¶র সােথ সাংঘিষ�ক না 

হয়r 

                                                           

1 উে#খ0, এখান েথেক 78 কের ১৬৬পৃ5া পয�{ অথ�া] সাধারণ িহফয খানা 

সlেক� আেলাচনার পূব� পয�{ পুেরা িবষয় লাইফ Mুল কতৃ�ক পিরচািলত িহফয 

িবভােগর পিরচালক, িশGক, ছা), অিভভাবক ও েহােYল সুপারেদর উেSেশ0 

িলখা, তেব অন0ান0 ,িত5ান ও তার সােথ সংি�A সবাই সমানভােব উপকৃত 

হেবন, ইনশাআ#াহr তাই পুেরা আেলাচনা এখােন উপাsাপন করলামr  
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আবািসক ছা)েদর জন0 িহফয িবভােগ অংশ _হণ করা 

বাধ0তামূলক, অনাবািসক ছা)/ ছা)ীেদর জন0 ঐিjকr েকউ এক 

িশফেট পড়েত চাইেল তার সুেযাগও রেয়েছr েহােYেলর ছা)রা 

সকাল ও রােতর িশফেট; অনাবািসক ছা)/ ছা)ীরা সকাল ও 

িবকাল িশফেট এবং এক িশফেট পড়েত ইjুক ছা)/ ছা)ীরা 

েকউ সকাল, েকউ িবকাল িশফেট অংশ _হণ কের, সুিবধা 

অনুযায়ী েয েকােনা ছা)/ ছা)ী এক বা সব�ািধক দু’িশফেট পড়েত 

পাের। 
লাইফ Mুেলর একােডিমক ক0ােলÑার: 

লাইফ Mুল কতৃ�ক পিরচািলত িহফয িবভাগ সlেক� জানার পূেব� 

তার একােডিমক ক0ােলÑার জানা জ8ির, কারণ পুেরা পিরকiনা 

একােডিমক ক0ােলÑার অনুগামীr একােডিমক ক0ােলÑার িহেসেব 

সব�েমাট Òাস ও ছুিটর তািলকা িন´�প: রমদান ও ঈদুল 

িফতেরর ছুিট ৩২, ঈদুল আদহার ছুিট ১১, ,থম েসিমYার 

পরীGা ও তার পরবত�ী ছুিট ১৯, জানুয়ািরেত ি,পােরটির ছুিট 

১৮, িKতীয় েসিমYার পরীGা ও তার পরবত�ী ছুিট ১৮, সরকারী 

ছুিট ৭, ছুিট ব0তীত 7*বার ৩৬, (ক0ােলÑার বিহভূ�ত) স¨াব0 

ছুিট ৯; সব�েমাট ১৫০িদন ছুিট। অতএব িহফয পড়ােনার জন0 

িনরবিjuভােব আমরা (৩৬৫-১৫০=) ২১৫িদন, অথ�া] সাত মাস 

সময় পাইr শিনবার একােডিমক Òাস ব� থােক, তেব িহফয 



 

108 

িবভাগ েখালা থােক এবং সকাল ৮:০০-১০:৩০ পয�{ একবার 

Òাস হয়। অতএব ৭-মােস একজন ছা)/ ছা)ী ,িত শিনবার 

একসােথ ২:৩০ঘ¶া ও অন0ান0 িদন সব�ািধক দু’িশফট Òাস করার 

সুেযাগ পায়। 

 

িহফয করার েময়াদ: 

আরিব হরফ িঠকভােব পড়েত সGম নয়, তেব মেনােযাগী ও 

মধ0ম েমধার অিধকারী ৬/৭ বছর বয়েসর একজন ছা)/ ছা)ী 

অ) িহফয িবভােগ ভিত� হেল ১-ম বছের কােয়দা ও নােজরা েশষ 

কের ২-য় বছর িহফয Îেপ উ�ীণ� হেব ও অ{তপেG দুই পারা 

মুখs করেত সGম হেব। ৩-য় বছর িতন পারা, ৪-থ� বছর পাঁচ 

পারা, ৫-ম বছর ছয় পারা, ৬-5 ও তার পরবত�ী ৭-ম বছর সাত 

পারা মুখs কের পূণ� কুরআন িহফয করার েগৗরব অজ�ন করেব -

ইনশাআ#াহ-, যিদ েস সকাল িশফেট নতুন িহফয ও পরবত�ী 

িশফেট পুরাতন িহফয বা মুরাজাআহ েশানায় এবং ,িত Òােস 

৩০-৪০ িমিনট মেনােযাগসহ পেড়। Mুেলর পিরভাষা িহেসেব, 

েকিজ ওয়ােনর একজন ছা)/ ছা)ী যিদ ধারাবািহকভােব িহফয 

িবভােগ পেড়, তাহেল ে_ড ফাইেভ উেঠ েস পূণ� কুরআনুল কািরম 

িহফয করেত সGম হেব, ইনশাআ#াহr 
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অপর হালাকা/ িহফয িবভাগ েথেক নােজরা েশষ কের আসা 

ছা)/ ছা)ী যিদ সকাল িশফেট ৫-লাইন কের নতুন িহফয ও 

পরবত�ী িশফেট মুরাজাআহ েশানায়, তাহেল ৫-৬ বছের পূণ� 

কুরআনুল কািরম মুখs করেত সGম হেবr েকােনা ছা) যিদ 

,িতিদন সকাল িশফেট ৮-লাইন নতুন িহফয ও পরবত�ী িশফেট 

মুরাজাআহ েশানায়, তাহেল েস ৪-৫ বছের পূণ� কুরআনুল কািরম 

িহফয করেব। েকােনা ছা)/ ছা)ী যিদ ১-ম িশফেট এক-পৃ5া 

নতুন িহফয ও পরবত�ী িশফেট মুরাজাআহ েশানায়, তাহেল ৩-৪ 

বছের পূণ� কুরআনুল কািরম িহফয করেত সGম হেব, 

ইনশাআ#াহr 

িহফয শাখার একজন িশGাথ�ী িকভােব ১-ম বছর কােয়দা ও 

নােজরা েশষ কের ২-য় বছর দুই পারা, ৩-য় বছর িতন পারা, ৪-

থ� বছর পাঁচ পারা, ৫-ম বছর ছয় পারা, ৬-5 বছর সাত পারা ও 

৭-ম বছর পূণ� কুরআন মুখs করেব, িনে´ তার একিট ধারণা 

েপশ করিছr মেন কির, আমােদর সামেন মধ0ম েমধার অিধকারী 

একজন ছা)/ ছা)ী রেয়েছ, যার বয়স সাত এবং েস েকিজ টুেত 

পেড়r েকিজ ওয়ােন তথা িহফয শাখার ,থম বছর েস কােয়দাহ 

ও নােজরা েশষ কের সূরা ফীল েথেক সূরা নাস পয�{ মুখs 

কেরেছ; ২-য় বছর েস দু’িশফেট পড়েব। সাধারণত প্রথম 
শিফটে নতুন িহফয ও িKতীয় িশফেট মুরাজাআহ েশানােব। 
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,থম চার মােস পূণ� ১-পারা অথ�া] ৩০-তম পারা মুখs করার 

চাট� েদখুন: 
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মু. আরিব مراجعة শে©র সংেGপ, অথ� িপছেনর পড়াr ভারত 

উপমহােদেশর িহফয খানায় ‘মুরাজাআহ’র সমাথ�ক ‘আমুখতাহ’ 

ফারিস শ© ব0বহার করা হয়, অথ� িরিভশন বা িপছেনর পড়াr 

মুরাজা‘আহ ব0তীত িহফয ধের রাখা স¨ব নয়, তাই িহফেযর 

ছা)েদর 8িটেন অবশ0ই ‘মুরাজা‘আহ’ থােকr আমােদর হালাকায় 

মুরাজা‘আর উপযুf সময় ২-য় িশফট, সকাল িশফট নতুন 

িহফেযর জন0 েবশী উপেযাগী। 

মধ0ম েমধার অিধকারী একজন িশGাথ�ীর সামথ�0 েমাতােবক চাট� 

Kারা একিট ধারণা েপশ করলামr ১-ম মােসর ,থম স^ােহর 
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শিন ও রিববার েদখুন, সূরা Iমাজােক দু’িদেনর সবেক ভাগ করা 

হেয়েছ। মুয়াি#ম চাইেল রিববার সূরা Iমাজার (৫-৯) আয়াত 

aবণ কের অ) সূরার (১-৪) আয়াত 7েন িনন, তাহেল সবেকর 

সােথ মুরাজা‘আর কাজও েশষ হয়। আবার চতুথ� স^ােহর রিববার 

সকাল েদখুন, িনয়মানুযায়ী তােত সূরা তীন ‘মুরাজাআহ’ 7নােনার 

পালা, িক| েসটা িবকােল েরেখ সকােল সূরা ইনিশরাহ পড়ার 

উপেদশ েদওয়া হেয়েছr কারণ, নতুন সবেকর জন0 সকােলর 

মুহূত�<েলা অিধক উপযুf। 

তৃতীয় মােসর তৃতীয় স^ােহর বৃহdিতবার েদখুন, সকাল িশফেট 

সূরা মুতাফিফিফেনর 7ধু েশষ দুই লাইন রাখা হেয়েছ, অন0ান0 

িদেনর তুলনায় যা অেধ�ক। তাই মুয়াি#ম ছা)/ ছা)ীেক তািগদ 

ক8ন, েযন §ত সবক 7নায় ও পরবত�ী Òােস পূণ� সূরা 

মুরাজাআহ 7নােনার ,mিত _হণ কেরr লG0 ক8ন, 

মুতাফিফিফেনর জন0 সবক পরবত�ী ‘মুরাজাআ’র িতনিট Òাস 

েরেখিছ, িক| ছা)/ ছা)ী যিদ মেনােযাগী হয় এবং মুয়াি#ম 

তােদর ,িত অিধক য¼শীল হন, তাহেল অেনক িশGাথ�ী এক 

িশফেট পূণ� সূরা ‘মুরাজাআহ’ 7নােত সGম। এভােব পড়া7না 

হেল ইনশাআ#াহ ধীেরধীের সামেন আগােম এবং িপছেনর পড়াও 

মেন থাকেবr িপছেনর পড়া মুখs থাকেল ছা)/ ছা)ীরা সামেন 

পড়েত উ]সাহ েবাধ কের, তাই মুয়াি#ম নতুন সবেকর সােথ 
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িপছেনর পড়ার ,িত গভীরভােব লG0 রাখুন এবং তােদরেক 

সুuত ও নফল সালােত কুরআনুল কািরম িতলাওয়াত করার 

উপেদশ িদনr 

,থম মােসর ১ম িশফেটর ,িত Òােস দু’লাইন, িKতীয় মােসর ১ম 

িশফেটর ,িত Òােস িতন লাইন এবং তৃতীয় চতুথ� মােসর ১ম 

িশফেটর ,িত Òােস চার লাইন িহেসব করা হেয়েছr ২য় িশফট 

মুরাজাআর জন0 িনধ�ািরত, িবেশষ েG) বা ,েয়াজন ব0তীত তার 

উেÔা না করাই ভােলাr পরবত�ী িতন মাস ১-ম িশফেট যিদ ৪-

লাইন কের িহফয 7নায়, তাহেল এক-পারা চার-পৃ5া িহফয হেব, 

৫-লাইন কের েশানােল েদড়-পারা িহফয হেব, িক| আমরা এক 

পারা িহেসব কেরিছr 

,থম বছর একজন ছা)/ ছা)ী যতটুকুন সমেয় ৪-লাইন মুখs 

করেব, পরবত�ী বছর একই সমেয় ৫-লাইন মুখs করেব খুব 

সহেজr অতএব বছর েশেষ িতন েথেক সােড় িতন-পারা মুখs 

হেব, আমরা িতন পারা িহেসব কেরিছr ২-য় িশফেট অবশ0ই 

িপছেনর পড়া েশানােব। পরবত�ী বছর একই সমেয় ৭-লাইন 

মুখs করেত সGম হেব, তাহেল বছর েশেষ ৫-পারা মুখs হেবr 

তার পরবত�ী বছর এক সমেয় ১০লাইন মুখs করেত সGম হেব, 

তাহেল বছর েশেষ ৭-পারা মুখs হেব, িক| িহেসব কেরিছ ছয় 

পারাr তার পরবত�ী বছর ১০-লাইন করেল ৭-পারা িহফয হেবr 
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তার পরবত�ী বছর ৭ পারা মুখs করেল ৩০পারা পূণ� হেবr 

িহফেযর েশষ পয�ােয় যিদও মুখs Gমতা বৃি
 পায়, তেব 

িপছেনর মুরাজাআর চাপ থােক, তাই ৭-পারা িহেসেব কেরিছr 

অতএব মুয়াি#মগণ িহফেযর সংখ0া কম েরেখ িপছেনর পড়ার 

িদেক অিধক মেনােযাগ িদনr ১-ম িশফেট িনধ�ািরত সবক মুখs 

েশেষ অবিশA সময় মুরাজাআর জন0 ব0য় ক8ন, এবং ৭-বছের 

িহফয পূণ� করার দৃঢ় ইjা রাখুন, আ#াহ তাওিফক দানকারীr 

একবছের যিদও ১২-মাস, িক| একােডিমক ক0ােলÑার িহেসেব 

আমরা 7ধু ৭-মােসর িহেসব েপশ কেরিছ, অিভভাবকগণ অবশ0ই 

অবিশA ৫-মােসর য¼ িনেবন, তাহেল আমােদর পিরকiনার 

অেনক আেগ আপনার স{ান িহফয সমা^ করেব। িKতীয়ত 

Mুেলর িহফয ধের রাখার জন0 ছুিটেত অবশ0ই বািড়েত 

িতলাওয়াত করা জ8িরr িহফয েশষ কের ছা)/ ছা)ী অবশ0ই 

রীিতমত কুরআনুল কািরম িতলাওয়াত করেব, কখেনা েদেখ-

কখেনা মুখsr িবেশষ কের ৈদনিwন সালােত িতলাওয়াত করার 

অভ0াস গেড় তুলেবr রীিতমত িতলাওয়াত না হেল মুখs কুরআন 

অিত§ত ভুিলেয় েদওয়া হয়। তাই ছা) /ছা)ী ও অিভভাবক 

সবাই িহফেযর ন0ায় িহফয করা কুরআেনর ,িত য¼ িননr 

আমােদর দৃঢ় িব·াস েকােনা ছা)/ ছা)ী যিদ ধারাবািহকতা রGা 

কের িহফয িবভােগ রীিতমত পড়া-7না চািলেয় যায়, তাহেল েমধা 
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ও অধ0বসা অনুসাের ৫-৭ িকংবা ৮ বছেরর মাথায় পূণ� কুরআন 

মুখs করেত সGম হেব, ইনশাআ#াহ। 

িহফয িবভােগর উেSশ0: 

িহফেযর েGে) িশGাথ�ী ও অিভভাবকেদর আ_হেক ,াধান0 

েদওয়া হয়, যােদর পূণ� কুরআনুল কািরম িহফয করার ইjা 

তােদর জন0 তার পিরকiনা রেয়েছr আর েযসব ছা)/ ছা)ী 

িহফয শাখায় সংি�A েথেক কুরআন সিহ-7
 পাঠ করা ও তার 

কম-েবশী অংশ িহফয করার ইjা েপাষণ কের তােদর েস 

সুেযাগ রেয়েছr তাই সবাইেক পূণ� কুরআন িহফয করােনা িহফয 

িবভােগর চূড়া{ লG0 নয়, বরং সবাই কম-েবশী কুরআনুল কািরম 

মুখs ক8ক এটাই তার মূল লG0r  

হালাকায় বেস মুয়াি#েমর করণীয় 

খPকালীন িহফয শাখার ,িতিট মুহূত� খুব <8=পূণ�, তাই 

িনধ�ািরত সমেয়র পূেব� মুয়াি#ম ,mত থাকুনr েদেখ িনন ছা)েদর 

কুরআন, কায়দা, হািজরা খাতা ও িরেপাট� ফাইল যথাযথ আেছ 

িক-না, েরহাল-েটিবল েগাছােনা ও Òাস-8ম পিরju িক-নাr Òাস 

আরে¨র 78েত ছা)েদর উপিsিত ও অনুপিsিত িনি�ত ক8নr 

এবার সবার পড়ার িদেক মেনােযাগ িদন, েদেখ িনন েক-িক 

পড়েছr ,থেম কােয়দা Îেপর সবক িব7
 কের িদন। অতঃপর 

নােজরা Îেপর িতলাওয়াত িব7
 ক8ন এবং ১০/১৫-বার পেড় 
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িতলাওয়াত গিতশীল কের 7নােত বলুনr কােয়দা ও নােজরা 

Îেপর পড়া পয�েবGণ েশেষ তােদর েযাগ0তা অনুযায়ী সময় েবঁেধ 

িদন, েযন িনধ�ািরত সমেয় তারা সবক 7নায়r 

এবার িহফয Îেপর সবক 7নুন, তার পর কায়দা ও নােজরা 

Îেপর সবক 7নুনr িহফেযর ছা)েদর সবক েশেষ স¨ব হেল 

তােদর পরবত�ী সবেকর নােজরা 7েন িনন এখিন, েযন পরবত�ী 

সবক তারা িব7
ভােব মুখs কের 7নােত সGম হয়r এভােব 

িহফেযর ছা)েদর সবক েশেষ তােদর আগামী Òােসর পড়া 7
 

কের িদনr Òােস বেস যখন িহফেযর ছা)রা িহফয করেছ ও 

নােজরার ছা)রা নােজরা পড়েছ, তখন মুয়াি#ম কায়দা পড়ুয়া 

েকােনা ছা)েক েডেক তার হরফ উ�ারণ ও মাদ িঠক কের িদন। 

কম েহাক বা েবশী েহাক ,িত Òােস সবার েথেক সবক 7নুন, 

দু’িদেনর সবক একসােথ 7নােনা িকংবা মােঝ-সােজ সবক না 

7নােনার বদ-অভ0াস েযন কােরা গেড় না উেঠ লG0 রাখুনr যার 

সবক েশষ তােক পরবত�ী Òােসর পড়া পড়েত বলুন, েযন 

পরবত�ী Òােস সবার আেগ িকংবা মুয়াি#ম বসার পর-মুহূেত� 

সবক/মুরাজাআহ 7নােত সGম হয়। ছা)েদর মােঝ আেগ সবক 

েদওয়ার ,িতেযািগতা গেড় তুলুনr কখেনা কােরা সবক aবণ 

ক8ন-কখেনা কােরা পড়া িব7
 কের িদন এভােব সারাটা সময় 

পার ক8নr সব-সময় সতক� থাকুন ও সবার ,িত দৃিA রাখুন, 
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কারণ এক-জেনর ,িত েবশী মেনােযাগ অন0েদর কথা-বাত�া ও 

দুAুিমেত ম® হওয়ার কারণ হেত পাের, তাই সব�দা েচাখ-কান 

েখালা ও সজাগ রাখুনr এক-সােথ একািধক িশGাথ�ীর সবক 

aবণ করা েদাষণীয়, তাই একা{ ও িবেশষ ,েয়াজন ব0তীত এ 

প
িত _হণ না করাই েaয়r 

িশGাথ�ীেদর ,িতেযাগী ও অধ0বসায়ী কের গেড় েতালার একিট 

প
িত হেj পরীGা ও পুর½ােরর ব0বsা করা, তাই উপযুf সময় 

ও িনঘ�¶ অনুসাের এ জাতীয় ব0বsা রাখা জ8িরr 

িনিদ�A ফাইেল িশGাথ�ীেদর উপিsিত, নতুন িহফয ও মুরাজাআহ 

যথাযথ সংরGণ ক8নr অপর হালাকা েথেক আসা ছা)েদর 

পড়ার মান, িহফেযর পিরমাণ ও িক�প মুখs আেছ েজেন িননr 

এ জন0 মান-যাচাই িরেপাট� ব0বহার ক8নr েচAা ক8ন নতুন 

ছা)/ ছা)ী েযন মুরাজাআহ 7নােনার সােথ সামেনর সবকও 

অব0াহত রােখ, কারণ সবক ব� কের িপছেনর পড়া 7নােত 

থাকেল তােদর মােঝ অলসতা চেল আেস। 

স^ােহ এক বা একািধকবার সিxিলতভােব তাজিবেদর িনয়ম-

কানুন িশGা িদনr সবক ব� কের নয়, বরং েযিদন তাজিবদ 

িনেয় আেলাচনা করার ,mিত থােক েসিদন অবশ0ই সবার েথেক 

১৫/২০ িমিনট পূেব� সবক 7েন িননr অথবা েযিদন িনিদ�A 

সমেয়র আেগ সবার সবক েশষ হয়, েসিদন তাজিবদ িনেয় 
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আেলাচনা ক8নr সময়-সুেযাগ বুেঝ ছা)/ ছা)ীেদর ইসলািম 

আদব, েদায়া-আযকার িশGা িদন ও <8=পূণ� কিতপয় পিরভাষা 

িঠক ক8ন। 

ছুিটর সময় মুয়াি#েমর করণীয়: 

িহফেযর িশGাথ�ীেদর ছুিটসমূহ অিধক <8=পূণ�, িবেশষভােব যারা 

একােডিমক িশGার পাশাপািশ িহফয পেড়r মুয়াি#ম ছুিটর সময় 

তােদর উপেদশ িদন, েযন বািড়েত বা বাসায় িগেয় রীিতমত 

কুরআনুল কািরম িতলাওয়াত কেরr অিভভাবেকর উপর তােদর 

কুরআন িতলাওয়াত পয�েবGণ করার দািয়= েসাপদ� ক8নr 

একিট চাট� সােথ িদেয় িদন, েযন তােত ,িতিদেনর মুখs 

িতলাওয়াত ও নােজরা িহসাব রােখ। ,েয়াজন হেল সালােত 

িতলাওয়াত করা সূরাসমূেহর নাম িলিপব
 করার একিট কলাম 

রাখুনr 

আবািসক ছা)েদর েGে) েহােYল সুপােরর করণীয়: 

১. িহফেযর িশGাথ�ীেদর যথাসমেয় খাবার পিরেবশন করাr 

২. িহফেযর পূব�বত�ী ে,া_াম যথাসমেয় সমা^ করাr 

৩. িহফেযর িশGাথ�ীেদর যথাসমেয় ঘুম পারােনাr 

৪. েহােYল সুপার, অন0ান0 মুয়াি#ম ও অপর কত�াব0িfেদর ,িত 

কতৃ�পেGর তরফ েথেক িনেদ�শ থাকেব, েযন সবাই িহফেযর 

ছা)েদরেক যথাসমেয় Òােস উপিsত থাকেত সাহায0 কের। 
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৫. আমােদর অিভ�Gতা বেল িহফেযর জন0 েÕািরং িসেYম, 

েরেহল বা েটিবল উপযুf। অতএব একিট 8মেক িহফেযর জন0 

sায়ীভােব িহফেযর যাবতীয় উপকরণ Kারা সি�ত ক8ন, েযন 

পিরেবশ ছা) ও মুয়াি#মেক কুরআনুল কািরেমর ,িত মেনােযাগী 

হেত সাহায0 কের এবং সবাই একা_ িচে� hীয় দািয়= পালেন 

সGম হয়r উÊুf েÕার, Òাস8ম ও কিরেডারেক িহফেযর 

Òাস8ম িহেসেব ব0বহার করা িঠক নয়r 

৬. একজন মুয়াি#মেক ১০/১২ িশGাথ�ীর অিধক দািয়= না 

েদওয়া। 

৭. েকােনা িশGাথ�ীর ব0াপাের মুয়াি#ম অিভেযাগ করেল §ত 

ব0বsা িনন, িবেশষভােব যিদ তার Kারা অপর ছা) বা পিরেবশ 

Gিত_[ হয়r 

অনাবািসক িশGাথ�ীর জন0 অিভভাবকেদর করণীয়: 

১. স{ানেদর যথাসমেয় ঘুম ও খাবােরর ,িত লG0 রাখুনr 

২. িনিদ�A সমেয় িহফেযর হালাকায় েপ�েছ িদনr 

৩. স{ােনর পড়া-7নার ব0াপাের স^াহ িকংবা পেনেরা িদন অ{র 

মুয়াি#েমর সেg আেলাচনা ক8ন, রীিতমত সবক েশানায় িক-না 

েজেন িনন, ,েয়াজেন অবশ0ই িরেপাট� ফাইল েদখুন এবং তার 

ৈদনিwন উuিতর ,িত দৃিA রাখুনr 
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৪. একােডিমক ক0ােলÑার িহেসেব Mুেলর কায�িদবস হেj 

২১৫িদন বা মা) সাত মাসr বািক পাঁচিট মাস আপনার স{ান 

আপনার কােছ থাকেব, অতএব আপিন তার িহফেযর য¼ িনন, 

বািড়েত ,িতিদন েযন কুরআনুল কািরম িতলাওয়াত কেরr যিদ 

পাঁচ পারা বা তার কম িহফয হয়, তাহেল বািড়েত থাকাকালীন 

,িতিদন ৫-পৃ5া েথেক আধা পারা িহফয 7নুনr অিভভাবকগণ 

য¼শীল না হেল ছা)রা িহফয ভুেল যােবr ল�া ছুিটেত স¨ব 

হেল পা·�বত�ী িহফেযর হালাকা িকংবা বাসায় মুয়াি#ম েরেখ িহফয 

পড়ােনার ব0বsা ক8ন, তাহেল উ�েরা�র উuিত কের 

ইনশাআ#াহ িনধ�ািরত সমেয়র পূেব� আপনার স{ান িহফয সমা^ 

করেত সGম হেব। 
কতক সমস0া, সমাধান ও ,[াব: 

ক. লাইফ Mুল পিরচািলত িহফয িবভােগর বত�মান িনঘ�¶ সকল 

িশGাথ�ীর জন0 যথাযথ উপেযাগী নয়r এেত েবশ িকছু সমস0া ও 

অসুিবধার সxুখীন হেত হয়, িবেশষভােব একােডিমক পড়া-7না 

েশেষ দুপুর িশফেট িশGাথ�ীেদর মেনােযাগ আকষ�ণ করা কিঠন 

হয়, গরেমর েমৗসুেম এ সমস0া েবশী হয়r েছাট রাত, ,চP গরম 

ও ল�া িদেনর কারেণ অেনেকর শরীর তখন Òা{ থােকr শীেতর 

েমৗসুেম সময় hiতার কারেণ অন0 সমস0া েদখা েদয়, 

িবেশষভােব এক-ঘ¶া িহফেযর মধ0বত�ী সময় আসেরর সালাত 
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আদায় করা মেনােযােগর েGে) বড় বাঁধা হয়। উে#খ0, আমােদর 

Mুেল আসেরর সালাত ,থম ওয়ােf পড়া হয়r অতএব দুপুর 

িশফট ব� কের সকাল ও রােতর িশফেটর সময় সামান0 বািড়েয় 

তােতই যেথA করা যায়, তখন এক িশফেট পড়ুয়া িশGাথ�ীরা 

সকাল িশফেট অংশ _হণ করেবr 

খ. এক-ঘ¶া সময় িনেয় িহফেযর হালাকায় বসা যেথA নয়, এেত 

,চুর সময় নA হয়, তাই সুিবধামত সমেয় একসােথ দুই বা 

আড়াই ঘ¶ার হালাকা উ�ম মেন হয়; েযমন সকাল েবলা এক-

সােথ দু’ঘ¶া অথবা আসেরর পর একসােথ দু’ঘ¶া অথবা 

মাগিরেবর পর একসােথ দু’ঘ¶া িহফেযর হালাকা চালু করা যায়r 

েসৗিদ আরেবর অেনক মসিজেদ আসর সালােতর পর িহফেযর 

একািধক হালাকা আর¨ হয়r 

গ. ‘লাইফ Mুল’ কতৃ�ক পিরচািলত িহফয িবভােগর িনঘ�¶ ডা. 

জােকর নায়ক পিরচািলত িহফয িবভাগ েথেক সংগৃহীতr ডা. 

জােকর নােয়ক ছা)েদর পড়া-7নার পুেরা সময় তথা পূণ�িদন 

িতিন িনেয় েননr অতঃপর িতিন সময় ভাগ কের তােত ছা)েদর 

পিরচালনা কেরন, েযখােন িহফয করার 8িটনও থােকr লাইফ 

Mুল যিদ তােদর পূণ� অনুকরণ কের খুব ভােলা, তখন দুপুের 

খাবার-দাবার েশেষ ১:৩০িম. বা ২:০০ ঘ¶া িবaােমর পর েয 

েকােনা 8িটন অনুসরণ করা িশGাথ�ীেদর জন0 েকােনা সমস0া 
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নয়r বত�মান িনঘ�¶ েমাতােবক দুপুর িশফেটর িশGাথ�ীরা 

একােডিমক পড়া-7না েশেষ িবaাম েনওয়ার েকােনা সময় পায় 

না, তাই এ সময় িহফেযর হালাকা অেনেকর জন0 কAকর হয়। 

 

িহফয িবভােগর জবাবিদিহতা 

সমেয়র সK0বহার করা িহফয-শাখার এক <8=পূণ� িবষয়। িহফয 

শাখা যিদ হয় খPকালীন, তাহেল তার <8= আেরা অিধকr 

অতএব মুয়াি#ম ছা)/ ছা)ীর ,িত মুহূেত�র য¼ িননr লG0 

রাখুন ,িত Òােস েযন তার কম-েবশী উuিত হয়। মুয়াি#ম ,মাণ 

করেবন ,েত0ক ছা)/ ছা)ী িদনিদন উuিত করেছ, েকউ িপিছেয় 

পড়েছ না, িকংবা েকউ েথেম থাকেছ নাr এ জন0 মুয়াি#মেক 

ছা)/ ছা)ীর উপিsিত-অনুপিsিত, নতুন িহফয ও িপছেনর 

মুরাজাআহ সংরGণ করেত হেব, তাহেল িহফয িবভােগর hjতা 

ও জবাবিদিহতা িনি�ত হয়r এ কাজ<েলা িবিভu িরেপােট�র 

মাধ0েম করা হেল সুসংহত ও পিরপº হয়r িহফয িবভােগর 

জবাবিদিহতার hােথ� নমুনা h�প এখােন আমরা চারিট িরেপাট� ও 

তার ,েয়াজনীয়তা উে#খ করিছ: ১. মান-যাচাই িরেপাট�; ২. 

পািGক িরেপাট�; ৩. মািসক িরেপাট�; ও ৪. বা]সিরক িরেপাট�r 

১. মান যাচাই িরেপাট�: 
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একজন ছা)/ ছা)ী যখন িহফয িবভােগ ভিত� হয়, এ িরেপােট�র 

মাধ0েম আরিব হরফ িকংবা কুরআনুল কািরেমর উপর তার 

দGতা যাচাই করা হয়r যিদ এ হালাকা েথেক িশGাথ�ীর কুরআন 

িশGার সূচনা হয়, তাহেল আরিবর উপর ইতঃপূেব� েস েয 

পিরমাণ �ান অজ�ন ক8ক তা িলিপব
 করা হয় এেত। মুয়াি#ম 

তার অ�র �ান, হরেফর 7
া7
 উ�ারণ েজেন িনন ও তার 

েরকড� রাখুন, অতঃপর তার মুখs সূরার 7
া7
 েজেন িনন ও 

তার েরকড� রাখুনr নােজরা হেল কতটুকু অংশ িব7
 ও 

সুwরভােব িতলাওয়াত করেত সGম তার তথ0 সং_হ ক8নr 

অপর হালাকা েথেক আসেল িশGাথ�ীর িহফেযর পিরমাণ, 

িব7
তার মান ও মুরাজাআর অবsা সংরGণ ক8নr আমরা 

নমুনা h�প একিট মান-যাচাই িরেপাট� িনে´ েপশ করিছ: 
ة D اCفظ واAجويد/استمارة مستوى الطالب     

  األول: الصف اEاس سورة إ   ال�فرون سورةمن : مقدار ا�فظ   áية حسن عبد اهللا:  ة/اسم الطالب

 اQالحظة

تاريخ 

 االمتحان

  õتحن
  ا�فظ  ا�جويد

  اسماء السور
 تقنأ  لم يتقن أتقن لم يتقن

 ي و ش خ ن       

 ض ك ب ذ ع ف       

 د أ ل ط ه غ       

 ح ص م ظ ق        



 

124 

 ث ز ت ر ج س       

 الفاáة       

  ا�اس       

 الفلق       

 اإلخالص       

 اQسد/اللهب       

       Íا� 

 ال�فرون       

        

  توقيع اQ½ف  تاريخ انتهاء اختبار مستوى الطالب

এ িরেপােট� িহফেযর পিরমাণ তথা কয়িট সূরা মুখs, কয়িট সূরার 

িহফয দুব�ল, কয়িট সূরার িতলাওয়াত 7
 বা অ7
 ইত0ািদ তথ0 

িলিপব
 করার ব0বsা রেয়েছr িরেপােট�র 78েত েদখুন  اسم
 তার বাঁপােশ ডট িচে°র জায়গায় ছা)/ ছা)ীর নাম الطالب

িলখুন, অতঃপর েদখুন مقدار ا�فظ তার বাঁপােশ িহফেযর 

পিরমাণ িলখুন, েযমন সূরা বালাদ েথেক সূরা নাস পয�{, আর 

যিদ কােয়দা Îেপর হয়, তাহেল মুবতািদ বা কােয়দা িলখুনr 
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অতঃপর আেরা বাঁপােশ েদখুন الصف তার বাঁপােশ Òােসর নাম 

বা ভিত�র তািরখ িলখুনr  

এবার েটিবেলর কলামসমূেহ নজর িদনr কলাম-১. اسماء السور 
িশGাথ�ী যিদ কােয়দা Îেপর হয়, ,থম কলােম উf িশেরানােমর 

িনেচ আরিব হরফসমূহ িলখুনr েকােনা েরােত িতনিট েকােনা 

েরােত পাঁচিট হরফ িলখুনr েয কয়িট েরা ,েয়াজন হয় ব0বহার 

ক8ন এবং সব ক’িট হরফ তােত সািজেয় িলখুন। অতঃপর তার 

িনেচর েরােত িশGাথ�ীর মুখs সূরাসমূেহর নাম িলখুনr  

কলাম-২. ا�فظ এ কলােমর অধীন দু’িট কলাম রেয়েছ: ক. أتقن 
অথ� িহফয দৃঢ় বা মজবুতr খ. لم يتقن অথ� িহফয দৃঢ় নয় িকংবা 

দুব�ল। ক ও খ উভয় কলােম িহফয সং*া{ তথ0 সং_হ ক8নr 

উদাহরণত ১-নং কলােম িবদ0মান েযসব হরেফর পিরচয় িশGাথ�ী 

দৃঢ়ভােব জােন, িকংবা ১-কলােমর েযসব সূরা িশGাথ�ীর দৃঢ়ভােব 

মুখs রেয়েছ أتقن বরাবর িঠক িচ° ব0বহার ক8নr আবার ১-নং 

কলােমর েযসব হরফ িশGাথ�ী দৃঢ়ভােব জােন না, িকংবা ১-

কলােমর েযসব সূরা িশGাথ�ীর দৃঢ়ভােব মুখs নয় لم يتقن বরাবর 
িটক িচ° ব0বহার ক8নr 

কলাম-৩. ا�جويد এর অধীন পূব�ব] দু’িট কলাম ক. أتقن অথ� ১-

নং কলােমর হরফ বা সূরার উ�ারণ িব7
, অতএব এেত িটক 
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িচ° িদনr খ. لم يتقن অথ� ১-নং কলােমর হরফ বা সূরার উ�ারণ 

িব7
 নয়, অতএব এেত িটক িচ° িদনr ক ও খ উভয় কলােম 

তাজিবদ সং*া{ তথ0 সং_হ ক8নr  

কলাম-৪. متحن অথ� পরীGকr এখােন পরীGক hীয় নাম িলখুন 

বা hাGর িদনr কলাম-৫. تاريخ االمتحان অথ� পরীGা _হণ করার 

তািরখ। ১-নং কলােমর হরফ বা সূরাসমূহ পরীGক েকান েকান 

িদন aবণ করেছন এেত তার তািরখ িলখুনr ১-নং কলােমর 

সবক’িট সূরা/ হরেফর পরীGা একিদন _হণ করা স¨ব না হেল, 

একািধক িদেন _হণ ক8ন ও তার তািরখ িলখুন এবং যথারীিত 

সবক চলমান রাখুনr কলাম-৬. الحظةQا অথ� ম{ব0। েকােনা 

ম{ব0 থাকেল পরীGক এেত তা িলেখ িদন। িরেপােট�র নীেচ 

মুয়াি#ম/ মুশিরেফর ম{ব0, hাGর ও তািরখ। 

এ িরেপাট� Kারা ছা)/ ছা)ীর সবলতা বা দুব�লতা িচি°ত হয়r 

ছা)/ ছা)ী সবল ,মািণত হেল তােক িনেয় সামেন অ_সর েহান, 

আর দুব�ল ,মািণত হেল তার দুব�লতাসমূহ দূর ক8ন অ_ািধকার 

িভি�েত। তেব সবক ব� কের নয়, ,েয়াজন হেল সবেকর 

পিরমাণ কিমেয় িদন এবং রীিতমত িপছেনর পড়া aবণ ক8নr 

সবক ব� কের িপছেনর পড়া 7নার ফেল অেনেকর মােঝ 

অলসতা ভর কেরr স^াহ, দুই-স^াহ বা িতন-স^াহ অ{র অ{র 

মুশিরফ বা দািয়=শীল দুব�ল সূরা<েলার উuিত পয�েবGণ ক8ন 
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ও হািফয সােহবেক ,েয়াজনীয় িনেদ�শনা িদনr িকংবা েখাদ 

হািফয সােহব hীয় ছা)েক তদারিক ক8নr 

এ িরেপাট� Kারা ভিত� পরবত�ী ছা)/ ছা)ীর পড়া-7নার জ8ির 

তথ0 সং_হ করা খুব সহজ, পরবত�ীেত যার খুব ,েয়াজন হয়, 

িবেশষভােব খPকালীন িহফয িবভাগসমূেহr এ িরেপাট� Kারা 

িKতীয় আেরকিট কাজ করা যায়, েযমন ,িত চার/ ছয় মাস পর 

ছা)/ ছা)ী সlেক� এসব তথ0 সং_হ কের পরীGার ন0ায় 

তােদর পুরেনা িহফয পয�েবGেণ রাখা যায়; তেব এসব তথ0 

সং_হ করার জন0 পৃথক ,mিত-েঘাষণা ও ছুিটর ,েয়াজন েনই। 

মুরাজাআহ aবণ করার ন0ায় ছা)/ ছা)ী েথেক এসব তথ0 সং_হ 

ক8নr মুশিরফ বা িজxাদার কেয়কমাস পরপর ছা)/ ছা)ীেদর 

মান যাচাই করেত থাকেবন। 

ভিত� পরবত�ী এ পরীGা বা মান-যাচাই মুয়াি#ম িকংবা হােফয 

সােহব করেবন, একা{ ,েয়াজন ব0তীত িKতীয় কাউেক ব0বহার 

না করা ভােলাr পরবত�ীেত পুনরায় এ পরীGার ,েয়াজন হেল 

হােফয সােহেবর পিরবেত� মুশিরফ িনেবন, িকংবা কাউেক িনেত 

বলেবন, একা{ ও অগত0া েকােনা কারণ ব0তীত মুয়াি#মেক 

তখন এ পরীGায় সংি�A না করাই ভােলাr 
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২. পািGক িরেপাট�:1 

পািGক িরেপাট� মূলত েমৗিলক িরেপাট�r সবক েশেষ ছা)/ ছা)ী 

িনেজরা বা িশGক এ িরেপাট� পূরণ করেবনr এেত ,াতঃ ও 

স�0াকালীন উভয় িশফেটর পড়া-7নার <8=পূণ� তথ0 সিব[াের 

িলিপব
 রাখার ব0বsা রেয়েছr এ িরেপােট�র 78েত িকছু তথ0 

সং_হ করা হয়, েযমন ছা)/ ছা)ীর নাম, Òাস, েমাবাইল না�ার, 

িহফয-নােজরা-মুবতািদ, ইিতপূেব�র মুখs বা নােজরার পিরমাণ, 

িরেপাট� 78 ও েশেষর তািরখ এবং িহফয শাখায় ভিত� হওয়ার 

তািরখr ,েয়াজন হেল তথ0 সং_হ করার কতক অপশন বাড়ােনা 

িকংবা ,েয়াজন না হেল িকছু অপশন কমােনা সমস0া নয়r 

েটিবেলর ,থম েরা েদখুন ,াতঃকালীন হালাকা ও সা�0কালীন 

হালাকা দু’ভােগ িবভfr অতঃপর ,াতঃকালীন িশফেট ৭-িট 

কলাম রেয়েছ: কলাম-১. ا�يام িদেনর নাম, এেত স^ােহর ৬-
                                                           

1
 বত�মান আিম লাইফ Mুেলর িহফজ শাখার িজxাদারr এেত ১-ঘ¶া কের 

দু’ঘ¶া দু’িশফট িহফেযর Òাস হয়: ,থম িশফট সকাল ৬:৫০-৭:৫০পয�{r 

এেত আবািসবক-অনাবািসক সকল ছা) অংশ _হণ কেরr অনাবািসক ছা)েদর 

জন0 িKতীয় িশফট: িবকাল ২:৫০-৩:৫০ পয�{ এবং েহােYেলর ছা)েদর জন0 

িKতীয় িশফট রাত ৮:০০-৯:০০ পয�{। এ িহেসেব পািGক িরেপাট� ৈতির করা 

হেয়েছ, তেব তার উপর িভি� কের েয েকােনা িহফয শাখার িরেপাট� ৈতির 

করা সহজ, কারণ সকল িহফয খানার পড়া-7নার প
িত ,ায় এক, পাথ�ক0 

7ধু 8িটেনr 
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িদেনর মান রেয়েছ। কলাম-২. حضور উপিsিত, এেত িশGাথ�ীর 

উপিsতর সময় িলিপব
 করা হয়। কলাম-৩. مراجعة/  حفظ  /

 ,িহফয/ মুরাজাআহ/ কােয়দাহ, িশGাথ�ী যিদ িহফয 7নায় قاعدة

এখােন হা বা িহফয িলখেব। িশGাথ�ী মুরাজাআহ েশানােল এখােন 

মীম বা মুরাজাআহ িলখেবr আর িশGাথ�ী কােয়দা Îেপর হেল 

কােয়দা িলখেবr কলাম-৪. السورة اسم  সূরার নাম, িহফয বা 

নােজরা Îেপর িশGাথ�ী হেল এখােন সূরার নাম িলখেবr কােয়দা 

Îেপর িশGাথ�ী হেল এখােন পৃ5া সংখ0া িলখেব। কলাম-৫. 

িশGাথ�ী িহফয বা নােজরা Îেপর হেল এখােন আয়াত সংখ0া 

িলখেবr আর িশGাথ�ী কােয়দা Îেপর হেল এখােন লাইন সংখ0া 

িলখেবr কলাম-৬.  ম{ব0, েকােনা িশGাথ�ীর সবক খুব م�حظة 

সুwর হেল মুমতাজ, অেপGাকৃত দুব�ল হেল জািয়0দ িজSান, 

অেপGাকৃত আেরা দুব�ল হেল 7ধু জােয়0দ িলখেবন। আর মুখs 

বা িব7
 না হেল দািয়ফ িলখেবন, যার অথ� এ সবক পুনরায় 

7নােত হেব। এ িরেপাট� ছা)/ ছা)ী, অিভভাবক ও মুয়াি#ম 

সবার জন0 সুিবধাজনক। িKতীয়ত পরবত�ী Òােস েকােনা কারেণ 

িনধ�ািরত মুয়াি#ম অনুপিsত থাকেল িযিন উপিsত থাকেবন, িতিন 

িরেপাট� েদেখ বুঝেবন িশGাথ�ীর করণীয় কী। 

ম{েব0র জায়গায় িশGক মেহাদয় উপিsিত সং*া{ ,েয়াজনীয় 

তথ0 সং_হ ক8ন, েযমন েকউ হালাকায় উপিsত থাকা সেত0ও 
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অসুsতার কারেণ সবক 7নােত পােরিন, তাহেল মািরদ বা অসুs 

িলখুন, মেনােযাগী না হেল সংেGেপ তার তথ0 সং_হ ক8নr 

অনুপিsত হেল গােয়ব বা অনুপিsত িলখুনr অনু�প তথ0 িবকাল 

িশফেট সং_হ ক8নr 

এ িরেপাট� সা^ািহক হেত পাের, তেব কাগেজর অপচয় েরাধ ও 

পূণ�পৃ5া ব0বহােরর hােথ� পািGক েবেছ িনেয়িছ; আবার এক পৃ5ায় 

চারস^াহ বা পুেরামােসর এসব তথ0 dAাGের সং_হ করা স¨ব 

নয়, তাই মািসক _হণ কিরিনr পGেশেষ ১৫িদেনর েমাট িহফয 

ও মুরাজাআহ সং_হ ক8নr অতঃপর মুয়াি#ম তািরখসহ িনেচ 

ডান পােশ hাGর ক8ন। মুশিরফ বা দািয়=শীল পূণ� িরেপাট� 

েদেখ সংেশাধনী বা ম{ব0 িলেখ িনেচ বাঁপােশ তািরখসহ hাGর 

ক8ন। িরেপােট�র নমুনা িন´�প: 
 حلقة تحفيظ القرآن الكريم
  كا%يف اسكول، أترا، دا
  تقرير النصف الشھر للحلقة

   النوراينة/  الناظرة/ قسم التحفيظ  الصف ا�ول: الصف   عبد 1 بن عبد الخالق:اسم الطالب ثنائيا
: تاريخ ا%لتحاقم ٢٠١٣/. ٠٧/ ١٤: الثاني /ا�ول  بداية النصف   من سورة الناس إلى الھمزة: الحفظ من قبل/ نظرا  مقدار القراءة

  م٠١/٠٧/٢٠١٣
  الحلقة المسائية  لحلقة الصباحيةا

  ا�يام
حضو

  ر

/ حفظ 
مراجع

  ة

اسم 
السور

  ة

  آيات

= من 
  إلى

م�ح
 ظة

�ة
ص

وال
س 

رو
الد

ت 
وقا

أ
 

حضو
  ر

/ حفظ 
مراجع

  ة

اسم 
السور

  ة

  آيات

= من 
  إلى

  م�حظة

  ٧:٥٠  يوم ا�حد
حفظ 
  جديد

العص
  ر

  غائب          ممتاز  كام�

  ٨:١٠  يوم ا%ثنين
حفظ 
  جديد

  ٢:٥٠  جيد  ٤-١  التكاثر
مراجع

  ة
  جيد جدا  كام�  الھمزة
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          الث�ثاءيوم 
مري
  ض

  غائب        

يوم 
  ا�ربعاء

٨:٢٠  
حفظ 
  جديد

  ٨-٥  التكاثر
ضعي
  ف

٢:٥٠  
مراجع

  ة
  جيد  كام�  التكاثر

يوم 
  الخميس

  غائب          غائب        

  ويوم السبت الجمعةيوم : أيام اFجازة 

  حفظ  ٧:٥٠  يوم ا�حد
القارع

  ة
  جيد  ٤-١

 ال
ت

وقا
أ

س
رو

د
 

٢:٥٠  
مراجع

  ة
العص

  ر
  ممتاز  كام�

  ٢:٥٠  جيد  ٨-٥  //  حفظ  ٧:٥٠  يوم ا%ثنين
مراجع

  ة
  ممتاز  كام�  الفيل

  غائب          غائب          الث�ثاءيوم 

يوم 
  ا�ربعاء

  غائب          غائب        

يوم 
  الخميس

  حفظ  ٧:٥٠
القارع

  ة
  ٢:٥٠  جيد  ١١-٩

مراجع
  ة

القارع
  ة

  جيد  كام�

             

       

 

৩. মািসক িরেপাট�: 

এ িরেপাট� Kারা একসােথ ১০-১৫ জন ছা)/ ছা)ীর মািসক িহফয 

ও মুরাজাআহ সংরGণ করা হয়r িরেপােট�র 78েত ,েয়াজনীয় 

িকছু তথ0 েযমন: اسم الشھر الشمسي েসৗর-মােসর নাম, السنة 

ইংেরিজ বছর, عدد أيام الدراسة এ মােস কতিদন Òাস হেয়েছ, বা 

  :ا ا�صف من الشهرمقدار اQراجعة � هذ
 .والقارعة العÍ، الفيل اýمزة، ا��ثر،

 :هذا ا�صف من الشهرمقدار الحفظ في 

 سورة العÍ، ا��ثر والقارعة
 توقيع م½ف ا�لقة

... 
 توقيع معلم ا�لقة

... 
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কায�িদবসr িKতীয় লাইেন عدد الط�ب والطالبات ছা)/ ছা)ী 

সংখ0া, الشھري الھجري িহজির মাস ও السنة الھجرية িহজির বছরr  

অতঃপর েটিবল েদখুন: কলাম-১. *িমক নং, এ কলােম 

িশGাথ�ীেদর *িমক না�ার িলখুনr কলাম-২. এ কলােম ছা)/ 

ছা)ীেদর নাম িলখুনr কলাম-৩. এখােন ,েত0ক িশGাথ�ী hh 

Òােসর নাম িলখুনr কলাম-৪. এখােন িশGাথ�ীর Îেপর নাম 

িলখুন, েযমন িহফয/ নােজরা/ কােয়দাহ ইত0ািদ। কলাম-৫. এ 

কলােম অ) মােস িহফেযর পিরমাণ িলখুনr কলাম-৬. এ কলােম 

অ) মােস মুরাজাআর পিরমাণ িলখুনr কলাম-৭. এ কলােম অ) 

মােস সকাল-িবকাল ও েমাট উপিsিতর পিরমাণ িলখুনr কলাম-

৮. ম{ব0 িলখুনr িনে´ মািসক িরেপােট�র নমুনা েপশ করা হল: 

 
  حلقة تحفيظ القرآن الكريم
  التقرير الشھري للحلقة

  : ........م عدد أيام الدراسة: ............السنة.....................:اسم الشھر الشمسي
  ....:........السنة الھجرية:..........................الشھري الھجري...........  : ....عدد الط�ب والطالبات

  

  رقم
أسماء 
الط�ب 

  الطالبات/
  الصف

نوع 
  القراءة

القراءة / مقدار الحفظ 
  النورانية/ بصرية 

مقدار 
  المراجعة

  نوع الحضور مع العدد

  الم�حظة
صبا
  حا

  عدد  مساء

١                   

٢                    

٣                    
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٤                    

٥                    

٦                    

٧                    

٨                    

٩                    

١٠                   

١١                    

١٢                    

١٣                    

١٤                   

١٥                    

  
  :مقدار اQراجعة � هذا ا�صف من الشهر  :هذا ا�صف من الشهرمقدار الحفظ في 

  توقيع م½ف ا�لقة مع اQالحظة توقيع معلم ا�لقة   واQالحظة إن �نت            
.. ... ... ...... ... ... ... ... ... ... .   ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  

  

আমরা পূেব� েজেনিছ েয, কুরআনুল কািরম 7ধু মুখs করেল হেব 

না, বারবার পেড় তার চচ�া রাখেত হেব, অন0থায় উেটর েচেয়ও 
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§তেবেগ িবদায় িনেব েস। তাই আমরা নতুন িহফেযর পাশাপািশ 

পুনরায় 7নােনার ,িত সমান <8= ,দান কিরr মুখs অংশ 

পুনরায় পড়ােক আরিবেত মুরাজাআহ বলা হয়, রমদান মােস 

রাসূলু#াহ সা#া#াI ‘আলাইিহ ওয়াসা#াম িজবরীল আমীেনর সােথ 

মুরাজাআহ করেতনr1 

 

 

৪. বা]সিরক িরেপাট�: 

মািসক িরেপাট� সামান0 পিরবত�ন কের বা]সিরক িরেপাট� ৈতির 

করা যায়, 78েত িনিদ�A ছা)/ ছা)ীর নাম িলেখ *িমক না�ােরর 

জায়গায় বােরািট মােসর নাম ও তার পাশাপািশ ,েত0ক মােসর 

িব[ািরত িরেপাট� িলখা হেল বা]সিরক িরেপাট� হয়r আবার িনে´র 

িরেপাট�ও ব0বহার করা যায়r এেত িহফেযর িদন-তািরখ সং_হ 

করার ব0বsা রেয়েছ: 

                                                           

1 বুখাির: (৬) 
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চারিট িরেপাট� একসােথ একিট খাতার �প েদওয়া যায়, তাহেল 

সবার জন0ই সংরGণ করা সহজr িহফয িবভােগর জবাবিদিহতার 

hােথ� চারিট িরেপােট�র মাধ0েম নতুন িহফয ও মুরাজাআর েরকড� 

সংরGণ করা জ8ির। এেত ছা)/ ছা)ীগণ িনেজেদর পড়া-7নার 

,িত য¼শীল হয়, িশGক ও কতৃ�পেGর জবাবিদিহতা িনি�ত হয়, 

অিভভাবকগণ পিরতৃ^ হন এবং ছা)/ ছা)ীরাও িদনিদন উuিত 

করেত িশেখ। অিধক| িরেপােট�র কারেণ ছা)/ ছা)ীরা িনেজেদর 

দুব�লতা িচি°ত কের সহেজ তা েশাধের িনেত সGম হয়r 

ছা)/ ছা)ী Òােস ,েবশ করার সময় পািGক িরেপােট� উপিsিতর 

সময় িলেখ তােদর হােত িরেপাট� ফাইল ,দান ক8নr আবার 

সবক েশেষ িব[ািরত িলেখ িরেপাট� ফাইল সংরGণ ক8নr 

বাহ0ত এ কাজ<েলা ঝােমলার ও সময় সােপG মেন হয়, িক| 
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বা[েব এ�প নয়, দািয়=শীল মুয়াি#ম এসব িরেপাট� সংরGণ 

কের তৃি^ েবাধ কেরন, িনয়িমত িরেপাট� িলখেল সময় নA হয় 

নাr একজেনর জন0 ১০ েসেকÑ সময় গড় ব0য় হেবr িকছু তথ0 

ছা)/ ছা)ী িনেজরা পূণ� করেত সGমr 

সা^ািহক ে,া_াম 

কুরআনুল কািরম 7ধু িতলাওয়াত করা নয়, তােত েসৗwেয�র ,িত 

লG0 রাখা একা{ জ8িরr আ#াহ তা‘আলা বেলেছন: 
 ]  Z: اQزمل[ ﴾ ¤ تِيً� تَرۡ  َءانَ ُقرۡ لۡ ٱ َوَرتِّلِ  ﴿

“আর কুরআনেক তারতীলসহ িতলাওয়াত কর”r1 তারতীল অথ� 

তাজিবদসহ িতলাওয়াত করা, অথ�া] মাদ, <uাহ, মাখরাজ ও 

িসফাতসহ ,েত0ক হরফ উ�ারণ করাr আমরা পূেব� েজেনিছ েয, 

আ#াহ সুwর িতলাওয়াত েযভােব aবণ কেরন েকােনা বm 

েসভােব aবণ কেরন নাr অিধকতর িব7
 ও সুwর 

িতলাওয়ােতর জন0 সা^ািহক ে,া_াম খুব জ8িরr এেত িবিভu 

েদেশর ,খ0াত কারী ও হােফযেদর পিঠত িকরাত ও হদর অিডও, 

িভিডও এর মাধ0েম েশানােনা ও েদখােনা, ,েয়াজেন সরবরাহ 

করা। এভােব ছা)/ ছা)ীরা িব7
 িতলাওয়ােতর ,িত উKু
 হয় 

এবং ,েত0ক িশGাথ�ী িনেজর পছwনীয় িতলাওয়াত েবেছ িনেত 

                                                           

1 সূরা মু�ািxল: (৪) 
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সGম হয়r ,েয়াজন হেল েকােনা কারী িকংবা ভােলা পাঠদােন 

সGম েকােনা হািফয সােহবেক সা^ািহক ে,া_ােম দাওয়াত 

েদওয়াr এভােব একিট িহফয িবভাগ সুwর, ,াণব{ ও ,াচুয�ময় 

হেয় উঠেব, ইনশাআ#াহr 

 

িশGকেদর ,িত পিরচালকেদর দািয়= 

কুরআনুল কািরেমর হািফয আ#াহর কালােমর ধারকr তারা 

সব�েa5, সxািনত ও আ#াহর মেনানীতr আ#াহ তা‘আলা বেলন: 
ۡوَرۡثَنا ُثم�  ﴿

َ
ِينَ  ٱۡلِكَتَٰب  أ ۖ  ِمنۡ  ٱۡصَطَفۡيَنا ٱل�   ]  �O: فاطر[ ﴾ � ِعَبادِنَا

“অতঃপর আিম এ িকতাবিটর উ�রািধকারী কেরিছ আমার 

বাwােদর মেধ0 তােদরেক, যােদরেক আিম মেনানীত কেরিছ”।1 

নবী সা#া#াI ‘আলাইিহ ওয়াসা#াম  বেলেছন, 
  .»خ¿âم من تعلم القرآن وعلمه«

“েতামােদর মেধ0 সেব�া�ম ব0িf েয কুরআন িশGা কের ও িশGা 

েদয়”।2 কুরআনুল কািরেমর ,িত মুসিলম উxাহর দািয়= অেনক, 

তার িবধান বা[বায়ন করা, তােক ন0ায় ও ইনসােফর মানদP িsর 

করা, তার সূরাসমূহ িহফয ও িতলাওয়াত করা, তার ব0াখ0া ও 

তাফসীর করা, তােত িচ{া ও গেবষণা করা ইত0ািদ। মুসিলম 
                                                           

1 সূরা ফািতর: (৩২) 
2 বুখাির: (৫০২৭) 
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উxার পG েথেক হািফযগণ দু’িট দািয়= আËাম িদেjন: 

কুরআনুল কািরম মুখs করা ও তার িতলাওয়াত করা। এটা 

েয�প তােদর জন0 েসৗভাগ0, অনু�প মুসিলম উxাহর ,িত 

তােদর বড় দানr মুসিলম যিদ তােদর ,িত সহেযািগতার হাত 

বৃি
 কের, তারাও তােদর সgী হেব, তারাও অবদান রাখেব 

কুরআনুল কািরম সংরGেণর েGে)r রাসূলু#াহ সা#া#াI 

‘আলাইিহ ওয়াসা#াম  বেলেছন, 
زَ  َمنْ « ِ  َسِبيلِ  ِ�  þَِزًيا َجه3 ِ  َسِبيلِ  ِ�  þَِزًيا َخلََف  َوَمنْ  َغَزا، َفَقدْ  اب3  َفَقدْ  ِ�َْ¿ٍ  اب3

  .»َغَزا

“েয েকােনা গািজেক আ#াহর রা[ায় অ«-শ« িদেয় ,mত কের 

িদল েসও যু
 করল, আর েয েকােনা গাজীর ,িতিনিধ=1 করল 

কল0ােণর সােথ েসও যু
 করল”।2 

আমােদর সমােজ হািফযগণ অবেহলার পা), তােদর সরকারী 

সনদ েনই ও ভাতা েনই। তারা রা�ীয় অিধকার ও নাগিরক 

সুিবধা বি~তr কতক উ]সব ও অনু5ান ব0তীত আমােদর সমাজ 

তােদর ,েয়াজন েবাধ কের নাr হািফযেদর ,িত এ অব�া 

অবশ0ই কুরআনুল কািরেমর ,িত অব�ার শািমল! কুরআেনর 

                                                           

1 আ#াহর রা[ায় যু
কারী গািজর পিরবার েদখা-7না ও তােদর ,েয়াজন পূরণ 

করার েGে) ,িতিনিধ= করাr 
2
 বুখাির: (২৮৪৩), মুসিলম: (১৮৯৬) 
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ধারকেদর সxান েযখােন ভূলুিÖত, তারা অবেহলা ও অসxােনর 

পা), েসখােন আমরা িকভােব আ#াহর ক8ণা Kারা ধন0 হবr 

িহফয সমা^ কের হািফযগণ যখন পািথ�ব ,েয়াজেনর িদেক 

মেনােযাগ েদয়, তখন তােদর সামেন পুেরা দুিনয়া থােক অ�কার। 

মসিজেদর ইমামত, মুয়াি�ন বা খােদম হওয়া ব0তীত জীিবকা 

িনব�ােহর েকােনা পথ থােক না, তাই িদনিদন মানুষ কুরআন 

েথেক িবমুখ হেjr মুসিলমরা হািফযেদর হক ভুেল বসেছ, অথচ 

ময�াদার মাপকািঠ িছল এক সময় কুরআন। নবী সা#া#াI 

‘আলাইিহ ওয়াসা#াম  ও তার খিলফাগণ হািফযেদর েনতৃ= ও 

সxােনর আসন ,দান কেরেছন, যিদও তারা বয়েস েছাট িছলr 

অতএব নবী সা#া#াI ‘আলাইিহ ওয়াসা#ােমর অনুসারী িহেসেব 

মাpাসার পিরচালকগণ কুরআেনর মুয়াি#মেক উপযুf ভাতা 

,দান ক8ন, তার পিরবার ও অথ�ৈনিতক অবsার েখাজ রাখুন ও 

তােত অংশ _হণ ক8নr কারণ হািফযগণ ও পিরচালকবৃw 

পরdর সহেযাগী,  আ#াহ সহেযািগতার িনেদ�শ িদেয় বেলন, 
﴿ ْ ِ  َ¦َ  َوَتَعاَونُوا ْ  َوَ?  َوٱل�ۡقَوٰىۖ  ٱۡلِبّ ثۡمِ  َ¦َ  َتَعاَونُوا 
 َوٱۡلُعۡدَوٰنِۚ  ٱۡلِ ﴾ 
 ]  O: دة اQائ[



 

140 

“েতামরা তাকওয়া ও কল0ােণর েGে) এেক অপরেক সাহায0 

কর”।1 
এ সহেযািগতা তােদর উপর ক8ণা নয়, বরং মুসিলম িহেসেব 

আমােদর দািয়=। এ দািয়= সlেক� অবশ0ই আমােদর িজ�াসা 

করা হেবr আ#াহ কুরআনুল কািরমেক িহফাজত করেবন, আমরা 

যিদ তার সংরGেণ এিগেয় না আিস অবশ0ই িতিন এমন এক 

জািত ৈতির করেবন, যারা কুরআনেক িহফাজত করেব এবং তারা 

আমােদর মত হেব না, িতিন বেলন: 
ْ َتَتَول�وۡ  �ن﴿ ْ يَُكونُوٓ  َ?  ُثم�  ُكمۡ َغۡيَ  ًماقَوۡ  ِدۡل تَبۡ يَسۡ  ا مۡ  ا

َ
  ]  ��:  �مد[ ﴾�لَُكمَثٰ أ

“যিদ েতামরা মুখ িফিরেয় নাও, তেব িতিন েতামােদর ছাড়া অন0 

েকােনা কওমেক sলািভিষf করেবন। তারপর তারা েতামােদর 

অনু�প হেব না”।2 

িহফেযর অিধকাংশ হালাকায় মুয়াি#মেদর যথাযথ সxানী েদওয়া 

হয় না, তােত পড়া-েশানার মােনাuয়ন না হওয়ার জন0 এটাও কম 

দায়ী নয়r অতএব েযসব হালাকায় হােফযেদর ভােলা েবতন 

,দান করা হয়, পিরচালক িহেসেব আপনারা তােক আদশ� �ান 

ক8ন, িকংবা আপনারা এ ময়দােন পিথকৃ] েহান, বরং কুরআনুল 

কািরেমর মুয়াি#মেদর অিধক েবতন ,দান করা গব� ও েগৗরেবর 
                                                           

1 সূরা মােয়দাহ: (২) 
2 সূরা মুহাxদ: (৩৮) 
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বm িহেসেব িননr একজন িশGক েথেক দু’জন িশGেকর িখদমত 

েনওয়া হেল অবশ0ই তােক সমপিরমাণ ভাতা ,দান ক8নr 

ব0[তা বৃি
র কারেণ Âিট হেল সুwর দৃিAেত েদখুন, তােক 

উ]সাহ িদন ও তার aেমর ,শংসা ক8নr আ#াহ আমােদরেক 

তার কুরআেনর িখদমত করার সুেযাগ ,দান ক8নr 

 

িশGাথ�ীেদর ,হার করার িবধান 

ইসলােমর নবী মুহাxদ সা#া#াI ‘আলাইিহ ওয়াসা#ামেক আ#াহ 

তা‘আলা েগাটা দুিনয়ার রহমত h�প ে,রণ কেরেছন, তাই 

ইসলাম দয়া, অনু_হ, রহমত ও কল0াণ কামনার দীনr আ#াহ 

তা‘আলা বেলন: 
﴿  ٓ رَۡسۡلَنَٰك  َوَما

َ
  ]  �]S: االنبياء[ ﴾ ´ ّلِۡلَعٰلَِميَ  رَۡحَةٗ  إِ?�  أ

“আর আিম েতা েতামােক িব·বাসীর জন0 রহমত িহেসেব ে,রণ 

কেরিছ”।1 িবেশষভােব দুব�লেদর উপর রহম করা ইসলাম 

অবধািরত কের িদেয়েছr নবী সা#া#াI ‘আলাইিহ ওয়াসা#াম  

বেলন: 
جُ  إِ©v  الل3ُهم3 « vَحر

ُ
ِعيَفْ®ِ  َحق3  أ ةِ  اْ�َتِيمِ  ،الض3

َ
 .»َوالَْمْرأ

                                                           

1 সূরা আি�য়া: (১০৭) 
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“েহ আ#াহ, আিম দু’জন দুব�েলর হকেক হারাম করিছ, ইয়ািতম 

ও নারী”।1 নাবািলগ ও ইয়াতীম বা�ারা অনু_েহর েবশী হকদার, 

তারা মুরªী ও মুয়াি#েমর মুখােপGী। তােদর শরীর দুব�ল, �ান 

অপিরপº, তােদর সােথ িনদ�য় আচরণ করা হারামr নবী 

সা#া#াI ‘আলাইিহ ওয়াসা#াম  বেলন: 
 .»َكِبِ¿نَا َ�ََف  َويَْعرِْف  َصِغَ¿نَا، يَرَْحمْ  لَمْ  َمنْ  ِمن3ا لَيَْس «

“েস আমােদর দলভুf নয়, েয আমােদর েছাটেদর রহম কের না 

ও বড়েদর সxান জােন না”।2 7ধু বা�ােদর েGে) নয়, ইসলাম 

,েত0ক েGে) দয়ার আচরণ করার িনেদ�শ িদেয়েছr নবী 

সা#া#াI ‘আলাইিহ ওয়াসা#াম  বেলন: 
ْفَق  إِن3 « vءٍ  ِ�  يَُكونُ  َال  الر ْÈَ  3ءٍ  ِمنْ  ُفْ�َعُ  َوَال  َزانَُه، إِال ْÈَ  3َشانَهُ  إِال«. 

“েকােনা বmেত ন¿তা িবরাজ কের না, তেব অবশ0ই ঐ বmেক 

েস েসৗwয�মিPত কের এবং েকােনা বm হেত ন¿তা িছিনেয় 

েনওয়া হয় না, তেব অবশ0ই তার অনুপিsিত ঐ বmেক কলুিষত 

কের”।3 

এ কথা সব�জন িবিদত েয, শারীিরক শাি[ বা�ােদর িশGাদােনর 

েGে) সব�দা কায�কর নয়r মেনািব�ানী ও িশ7 িবেশষ�গণ 
                                                           

1
 নাসািয়: (৯১০০), ইবেন মাজাহ: (৩৮৭৮), আহমদ: (৯৩৭৪), হািদসিট সিহr 

2 িতরিমিয: (১৯২০), আহমদ: (৬৬৯৪) 
3 মুসিলম: (২৫৯৭) 
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বেলন, শারীিরক শাি[ বা মারধরেক িশGার উপকরণ �ান করা 

িঠক নয়, কারণ ,³ত ছা) ও অন0ান0 ছাে)র মােঝ ,হার দূর= 

সৃিA কের, কখেনা ,হারকারী িশGক সlেক� ,³ত িশGাথ�ীর 

অ{ের আত± সৃিA হয়, ফেল িশGক েথেক েস যথাযথভােব 

উপকৃত হয় নাr 

কুরআনুল কািরেমর মুয়াি#ম সব�দা িশGা-বা�ব প
িত অবল�ন 

করেবনr িশGাথ�ীেক মেনােযাগী ও পাঠমুখী করার জন0 অন0ান0 

উপকরণ থাকা সেত0 মারধর করা কখেনা সিঠক পদেGপ নয়r 

নবী সা#া#াI ‘আলাইিহ ওয়াসা#াম ,থম িশGক, িতিন েকােনা 

বা�ােক ,হার কেরেছন ,মাণ েনইr িতিন আমােদর আদশ�, 

কুরআনুল কািরেমর মুয়াি#ম তার জীবনী ও কম�েক আদশ� 

িহেসেব _হণ করেবন, এটাই hাভািবকr আ#াহ তা‘আলা বেলন, 
ِ  رَُسولِ  ِف  لَُكمۡ  َكنَ  ل�َقدۡ  ﴿ ۡسَوةٌ  ٱ]�

ُ
ْ  َكنَ  لَِّمن َحَسَنةٞ  أ َ  يَۡرُجوا  ٱÁِخرَ  َوٱۡلَۡومَ  ٱ]�

َ  َوَذَكرَ    ]  OS:  زاباالح[ ﴾  َكثِٗيا ٱ]�

“অবশ0ই েতামােদর জন0 রাসূেলর মেধ0 রেয়েছ উ�ম আদশ�, 

তােদর জন0 যারা আ#াহ ও পরকাল ,ত0াশা কের এবং 

আ#াহেক অিধক �রণ কের”।1 আেয়শা রা. বেলন,  

                                                           

1 সূরা আহযাব: (২১) 
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ًة، َوَال  نِيَِدهِ، َقط�  َشيْئًا ص� اهللا عليه وسلمالل3هِ  رَُسوُل  َ�ََب  َما«
َ
 َوَال  اْمَرأ

نْ  إِال3  ًما،َخادِ 
َ
، َسِبيِل  ِ�  ُ×َاِهدَ  أ ِ ءٌ  ِمنْهُ  ِغيَل  َوَما اب3 ْÈَ ،  ِمنْ  َفيَنْتَِقمَ  َقط�

نْ  إِال3  َصاِحِبِه،
َ
ءٌ  يُنْتََهَك  أ ْÈَ  َْ�َاِرمِ  ِمن ، ِ ِ  َفيَنْتَِقمَ  اب3  .»ِب3

“রাসূলু#াহ সা#া#াI ‘আলাইিহ ওয়াসা#াম িনজ হােত েকােনা 

বmেক কখেনা ,হার কেরনিন, না েকােনা নারীেক, না েকােনা 

খােদমেক, তেব আ#াহর রা[ায় িজহাদ করা িভu িবষয়; আর 

তােক কA েদওয়া হেয়েছ, িতিন সংি�A ব0িf েথেক ,িতেশাধ 

িনেয়েছন এমন হয়িন; তেব আ#াহর িনিষ
 েকােনা বm ল¬ন 

করা হেল তখন িতিন আ#াহর জন0 ,িতেশাধ _হণ করেতন”r1 

সাবািলগ হওয়ার পূেব� বা�ারা মুকা#াফ নয়, তাই তােদর উপর 

শরয়ী িবিধ-িনেষধ ,েযাজ0 হয় নাr তােদরেক ওয়ািজেবর জন0 

শাসােনা হেব, েযন তারা অভ0[ হয়, মারধর করা যােব না, কারণ 

শরীয়েতর দৃিAেত অপরাধ ব0তীত কাউেক কA েদওয়া হারামr 

আ#াহ তা‘আলা বেলন: 
ِينَ وَ  ﴿ ْ  َما بَِغۡيِ  َوٱلُۡمۡؤِمَنٰتِ  ٱلُۡمۡؤِمنِيَ  يُۡؤُذونَ  ٱل� ْ  َفَقدِ  ٱۡكتََسُبوا  ُبۡهَتٰٗنا ٱۡحَتَمُلوا

  ]  �1:  االحزاب[ ﴾ ° ̂مبِيٗنا �ثٗۡما

                                                           

1 মুসিলম: (২৩৩০) 



 

145 

“আর যারা মুিমন পু8ষ ও মুিমন নারীেদরেক তােদর কৃত েকােনা 

অন0ায় ছাড়াই কA েদয়, িন�য় তারা বহন করেব অপবাদ ও 

সুdA পাপ”। ইমাম বুখাির রহ. একিট অধ0ােয়র নাম িদেয়েছন, 
وْ  َحدÞ  ِ�  إِال3  ِحً�  الُْمْؤِمِن  َظْهرُ  بَاب«

َ
  .»َحقÞ  أ

“অধ0ায়: মুিমেনর িপঠ সংরিGত, তেব হদ অথবা হেকর েGে) 

নয়”। হািফয ইবেন হাজার রহ. বেলন, “সংরিGত অথ� েস শাি[ 

েথেক িনরাপদ, আর হদ অথবা হক Kারা উেSশ0 তােক শাি[ 

,দান করা যােব না বা তােক অসxান করা যােব না আ#াহর 

িনধ�ািরত হদ অথবা বাwার হক ব0তীত”।1 হািফয সাখািব রহ. 

বেলন, “বুখাির রহ. এর কথার অথ� হেj শরয়ী শাি[ ব0তীত 

তার িপেঠ আঘাত করা যােব না”।2 অধ0ােয়র উপযু�f িশেরানাম 

ইমাম বুখাির রহ. একিট হািদস েথেক _হণ কেরেছন, যা বণ�না 

কেরেছন ইমাম তাবরািন রহ. তার মুজাম _ে�r নবী সা#া#াI 

‘আলাইিহ ওয়াসা#াম  বেলন: 
ِ  ُحُدودِ  ِمنْ  إِال ِحً�، الُْمْؤِمِن  َظْهرُ «   .» تعا  اب3

“মুিমেনর িপঠ সংরিGত, তেব আ#াহর হেদর েGে) সংরিGত 

নয়”।3 
                                                           

1 ফাতIল বাির: (২/৮৫) 
2 আল-মাকািসদুল হাসানাহ: (১/৪৪৮) 
3 মুজামুল কািবর িল তাবরািন:  )৪৭৬(  



 

146 

আর েযসব হািদেস নবী সা#া#াI ‘আলাইিহ ওয়াসা#াম  ,হােরর 

কথা বেলেছন, তার অথ� ,থমধােপ েব)াঘাত িকংবা শারীিরক 

শাি[ ,দান করা নয়, বরং তার পিরবেত� িতরMার, ভ]�সনা ও 

তার ,িত অস|িA ,কাশ করাr কখেনা মারধর করার ,েয়াজন 

হেল েসটাও েযন হয় তার পেG রহমত ও অনু_হ h�পr কারণ, 

মারধর ব0তীত কিতপয় িশGাথ�ীর সংেশাধন না হওয়াও কিঠন 

বা[বতা, তাই আ#াহ তার অনুমিত ,দান কেরেছন, িনিদ�A সীমা 

ও প
িত বাতেল িদেয়েছন, ,েয়াজন 7ধু সিঠকভােব ,েয়াগ 

করা, তেব তার সুফল পাবr 

 

মারধর করার কু,ভাব 

এটা 7ধু িশGাথ�ীেদর েGে) নয়, ,েত0ক জািতর েGে) ,েযাজ0r 

ইIিদেদর েদখুন, তারা সব�) েকাণঠাসা, েকাথাও তােদর hাধীন 

ভূিম েনই, তাই ষড়য£, শঠতা ও খারাপ কাজ করা তােদর 

hভােব পিরণত হেয়েছr তাই েছাট িশGাথ�ীেক সংেশাধন ও আদব 

িশGা েদওয়ার েGে) িপতা ও মুয়াি#মেক অবশ0ই ,সu হেত 

হেব, বা�ােদর েকাণঠাসা ও েগালাম পিরণত করা যােব নাr 

মুহাxদ ইবেন আবু জােয়দ বেলন, “িশGেকর পেG সমীচীন নয় 

েকােনা িশGাথ�ীেক ,েয়াজেনর সময় িতন বােরর অিধক েব)াঘাত 

করা”। ওমর রা. বেলন, শরীয়ত যােক আদব িশGা েদয়িন, 
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আ#াহ তােক আদব িশGা িদেবন না”। তার উেSশ0 িশAাচার 

িশGা েদওয়ার সময় িনিwত পথ পিরহার করা, একা{ ,েয়াজন 

হেল শরীয়ত িনধ�ািরত শাি[ ,েয়াগ করাই যেথA, কারণ 

শরীয়েতর িবধান ,দানকারী আ#াহ তার বাwার hাথ� ও উপকার 

ভােলা বুেঝনr 

মারধর অেনক সময় িশGাথ�ীর জন0 Gিতকর হয় ও তার মােঝ 

খারাপ hভােবর জÊ েদয়, কেঠার ও 8G ব0বহারকারী মুরিª বা 

মুয়াি#েমর অধীন েছাট বা�া বা িশGাথ�ীরা সংকীণ�তা েবাধ কের, 

তােদর চ~লতা িবনA হয়, তখন তারা িমথ0া ও অসদাচরণ েবেছ 

েনয়, কেঠারতা েথেক িন½ৃিতর উপায় িহেসেব ,তারণা ও শঠতা 

িশেখr এটা এক সময় তােদর অভ0ােস পিরণত হয়, তােদর 

েথেক সামািজক ও মানিবক <ণগান িনঃেশষ হয়r তারা অপেরর 

জন0 েবাঝায় পিরণত হয়, তােদর নফস উ�ম আদশ� ও আখলাক 

িশখেত অলসতা েবাধ কের, ফেল তারা ধীেরধীের প�া] মুখী 

হয়r1 
 

শাি[ ,দান করার িবধান 

                                                           

1 মুকাSামাহ ইবেন খালদুন, চি#শতম ফাসল (অধ0ায়)r 
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ছা)-ছা)ী িশGকেদর িনকট আমানতr তারা িশGাথ�ীেদর ভp 

আচরণ, ইলম ও আখলাক েশখােবন, একা{ ,েয়াজন হেল 

উ�ম-মাধ0ম করেবনr এটাই হানািফ1, মািলিক2, শােফয়ী3 ও 

হা�িল4 ফিকহেদর অিভমতr কারণ নবী সা#া#াI ‘আলাইিহ 

ওয়াসা#াম বেলন, 
�ُكمْ «
�ُكمْ  َراٍع  ُ�

  .»َرِقي3تِهِ  َقنْ  َمْسئُوٌل  َوُ�
“েতামরা সবাই দািয়=শীল, সবাইেক তার দািয়= সlেক� 

িজ�াসা করা হেব”।5 অপর হািদেস িতিন বেলন,  
ِ�  َال « ْéَيَْس  ُ وْ  قَل3ْت  َرِقي3ًة، َقبًْدا َوَيَعاَ   َيبَارَكَ  اب3

َ
oَُ  إِال3  َكُ§َْت، أ

َ
ُ  َسأ  اب3

َقامَ  الِْقيَاَمِة، يَْومَ  َقنَْها َوَيَعاَ   َيبَارَكَ 
َ
ْمرَ  ِفيِهمْ  أ

َ
ِ  أ مْ  َوَيَعاَ   َيبَارَكَ  اب3

َ
َضاَعُه؟ أ

َ
 أ

oَُ  َح3¥ 
َ
ْهِل  َقنْ  يَْسأ

َ
ةً  بَيِْتهِ  أ  .»َخاص3

                                                           

1 মাবসুদ িল সারাখিস: (১৬/১৩), বাদােয়উস সানােয় িলল কাসািন: (৭/৩০৫), 

জােম আহকামুস েসগার: (২/১৬৭), আল-বাহ8র রােয়ক িল ইবেন নুজাইম: 

(৮/৩৯২) 
2 মাওয়ািহবুল জািলল, িলল খিতব: (২/৪৭২), হািশয়াতুত দুসুিক: (৪/৩৫৪), 

জাওয়ািহ8ল ইকিলল, িলল আিব: (২/২৯৬), 
3 রাওদাতুত তািলিবন, িলন নবিব: (১০/১৭৫), মুগিনল মুহতাজ, িলশ শারিবিন: 

((৪/১৯৩) 
4 আল-মুগিন িল ইবেন কুদামাহ: (৫/৫৩৭), আল-ফু8 িল ইবেন মুফিলহ: 

(৬/১০৬)  
5 বুখাির: (৮৯৩) 



 

149 

“আ#াহ েকােনা বাwােক যখন েকােনা দািয়= ,দান কেরন, কম 

েহাক বা েবশী েহাক, িতিন অবশ0ই তােক িকয়ামেতর িদন েস 

দািয়= সlেক� িজ�াসা করেবন, েস িক তােদর (অধীনেদর) 

মােঝ আ#াহর িবধান কােয়ম কেরেছ, না িবনA কেরেছ? 

অবেশেষ তার পিরবার সlেক� িজ�াসা করা হেব 

িবেশষভােব”।1 

এ হািদস বেল িশGক ও অিভভাবক সবাই দািয়=শীলr িশGাথ�ী 

বা পিরবােরর েকােনা সদস0 অবাধ0 হেল ,থমত মারধর ব0তীত 

েশাধরােনার অন0ান0 প
িত _হণ ক8নr তােদর সােথ ন¿ 

আচরণ ক8ন, পয�ায়*েম সহজ েথেক কেঠার েহানr ওমর ইবেন 

আবু সালামাহ বেলন, 
ِ  رَُسولِ  َحْجرِ  ِ�  ُغَالًما ُكنُْت «  تَِطيُش  يَِدي َوَ	نَْت  ص� اهللا عليه وسلم اب3

ْحَفِة، ِ�  ِ  رَُسوُل  ِ�  َفَقاَل  الص3 َ  َسمv  ُغَالُم، يَا: اهللا عليه وسلم ص� اب3  َوُ�ْ  اب3
ا َوُ�ْ  نِيَِمينَِك    .»يَِليَك  ِمم3

“আিম রাসূলু#াহ সা#া#াI ‘আলাইিহ ওয়াসা#ােমর ঘের েছাট 

বা�া িছলাম, আমার হাত েØেটর চতুিদ�ক েযত, রাসূলু#াহ 

সা#া#াI ‘আলাইিহ ওয়াসা#াম আমােক বলেলন, েহ েগালাম, 

                                                           

1 আহমদ: (৪৬২৩) 
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আ#াহর নাম বল, েতামার ডান হােত খাও ও েতামার সামেন 

েথেক খা”।1 

িশGাথ�ী িকংবা ঘেরর স{ান যিদ ফরেজর েGে) অবেহলা িকংবা 

ওয়ািজেবর েGে) িঢেলিম কের নরম ভাষায় সংেশাধন ক8নr 

,েয়াজন হেল ধমক িদন, অতঃপর কেঠার ভাষায় সতক� ক8ন, 

যিদ তােত কাজ না হয় উ�ম-মাধ0ম ক8ন, তেব সালােতর জন0 

দশ বছেরর পূেব� মারধর করা যথাযথ নয়r 

একিট িবষয় �রণ রাখা জ8ির েয, মাpাসা বা িশGা ,িত5ান 

েথেক উ�ম-মাধ0ম বা শাসন িবলু^ করার েঘাষণা অেনক েGে) 

ভােলা ফল িনেয় আেসিন, কারণ কিতপয় িশGাথ�ী উ�ম-মাধ0ম  

ও ভয়ভীিত ,দশ�ন করা ব0তীত তােদর বদ-অভ0াস ত0াগ কের 

না, এটা মনুষ0 hভাবr মারধর িবলু^ করার পেG অবsানকারীরা 

যত যুিf ও অজুহাত েপশ ক8ক তারা দূরদশ�ী নয়r এেত 

সেwহ েনই েয, মারধর করার েGে) কতক িশGক েথেক 

সীমাল¬ন হয়, অনাকাি}ত ঘটনাও ঘেট, তার অথ� মারধর 

এেকবাের ব� করা নয়r ফিকহগণ বেলন, Gিত করার উেSেশ0 

কাউেক ,হার করা ৈবধ নয়, যার েথেক বাড়াবািড়র ঘটনা ঘেট 

তােক অবশ0ই তার জন0 জবাবিদিহ করা উিচতr 

                                                           

1 বুখাির: (৫৩৭৬), মুসিলম: (২০২৩) 
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“মাওসুয়াতুল িফকিহয়াহ আল-কুেয়িতয়াহ _ে� রেয়েছ: “সকল 

আেলম একমত েয, বা�ারা যিদ সালাত ও তাহারাত ত0াগ কের 

এবং ফরজ িশখার েGে) িশিথলতা কের তাহেল অিভভাবকগণ 

তােদর শাসােবন, সাত বছেরর সময় কথার Kারা এবং দশ বছর 

পূণ� হেল ,েয়াজন সােপেG মারধর করেবনr নবী সা#া#াI 

‘আলাইিহ ওয়াসা#াম  বেলেছন:  
  .»سن® ع½ ابن عليها وا�بوه،  سن® لسبع الصالة الص² علموا« 

“েতামরা বা�ােদর সালাত িশGা দাও সাত বছের এবং তার জন0 

,হার কর যখন দশ বছর হয়”।1 

 

েসৗিদ আরেবর ফেতায়া েবােড�র ফেতায়া: 

িশGাথ�ীেক ,হার করা ,সেg এক ,ে�র উ�ের েসৗিদ আরেবর 

ফেতায়া েবােড�র ,ধান মুফিত বেলন: “আবু বকর রা. তার এক 

েগালামেক উট হারােনার কারেণ মারধর কেরন, নবী সা#া#াI 

‘আলাইিহ ওয়াসা#াম তােক িকছু বেলনিনr িশGক-িশিGকা মেন 

রাখেবন, মারধর িশGা দান করার এক উপকরণ ও িশGাথ�ীর 

ব*তা েসাজা করার এক ৈবধপ�া, ে*াধ ধমন িকংবা ,িতেশাধ 

_হণ করা তার উেSেশ0 মারধর করা ৈবধ নয়r তাই একা{ 

                                                           

1 িতরিমিয: (৪০৭) 
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,েয়াজেন ,হার করার সময় লG0 রাখুন েযন Gিত না হয়, 

শরীের দাগ না কােট, হাি� না ভােg, অgহািন না হয় ও Gেতর 

সৃিA না হয়, কারণ নবী সা#া#াI ‘আলাইিহ ওয়াসা#াম  বেলন, 
َحدٌ  ُ×َْتُ  َال «

َ
ةِ  فَْوَق  أ ْسَواٍط  َعَ½َ

َ
ِ  ُحُدودِ  ِمنْ  َحدÞ  ِ�  إِال3  أ  .»اب3

“আ#াহর হদ ব0তীত দশিট েব)াঘােতর েবশী আঘাত করা যােব 

না”।1 «ী অবাধ0 হেল ,থমত উপেদশ ,দান ক8ন, অতঃপর 

িবছানা পৃথক ক8ন, তােত সংেশাধন না হেল আ#াহ মারধর 

করার অনুমিত ,দান কেরেছন, তেব তীz মারধর নয়r কারণ 

মারধর করার উেSশ0 «ীর ব*তা দূর করা, শিf ,েয়াগ ও 

,িতেশাধ _হণ করা নয়, শিf ,েয়াগ করা আদব িশGা েদওয়ার 

সিঠক প�া নয়”।2 

 

শায়খ সােলহ িবন ফাওযান আল-ফাওযান বেলন, মারধর 

বা�ােদর শাসন করার ৈবধ প
িত, নবী সা#া#াI ‘আলাইিহ 

ওয়াসা#াম  বেলন, 
 .»مروا أوالدكم بالصالة لسبع وا�بوهم عليها لع½«

                                                           

1 মুসিলম: (১৭০৯), আহমদ: (১৬০৫৬) 
2
 _াP মুফিত ও েসৗিদ আরেবর উলামা পিরষেদর েচয়ারম0ানr 
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“সাত বছর হেল েতামরা েতামােদর স{ানেদর সালােতর িনেদ�শ 

কর, এবং দশ বছর হেল তার জন0 ,হার কর”।1 অনু�প «ী 

অবাধ0 হেল আ#াহ তােক িশAাচার িশখােনার জন0 মারধর করার 

অনুমিত ,দান কেরেছন, িতিন বেলন: 
ِٰت  ﴿ ۖ  ٱلَۡمَضاِجعِ  ِف  َوٱۡهُجُروُهن�  فَعُِظوُهن�  نُُشوزَُهن�  َتَاُفونَ  َوٱل�  � َوٱۡضُِبوُهن�
  ]  �Z:  النساء[ ﴾

“আর েতামরা যােদর অবাধ0তার আশ±া কর, তােদর সদুপেদশ 

দাও, িবছানায় তােদরেক ত0াগ কর এবং তােদরেক ,হার কর”।2 

নবী সা#া#াI ‘আলাইিহ ওয়াসা#াম  বেলন, 
َحدٌ  ُ×َْتُ  َال «

َ
ةِ  فَْوَق  أ ْسَواٍط  َعَ½َ

َ
ِ  ُحُدودِ  ِمنْ  َحدÞ  ِ�  إِال3  أ   .»اب3

“আ#াহর হদ ব0তীত দশিট েব)াঘােতর েবশী কাউেক আঘাত 

করা যােব না”।3 

মুয়াি#ম ছা)েক এবং hামী «ীেক সংেশাধন করার জন0 ,েয়াজন 

হেল মারধর করেবনr যারা ,হারেক সংেশাধন করার প
িত 

অhীকার কেরন, তারা পা�াত0েদর Kারা ,েরািচতr তারা 

পা�ােত0র আচরণ আমােদর েদেশ আমদািন করেত চায়, কারণ 

তারা েসখান হেত িশিGত এবং তােদর Kারা ,েরািচতr পGা{ের 
                                                           

1 আহমদ: (৬২১২) 
2 সূরা িনসা: (৩৪) 
3 মুসিলম: (১৭০৯), আহমদ: (১৬০৫৬) 
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আ#াহ এবং তার রাসূল ও আদশ� পূব�পু8ষেদর েথেক ,মািণত 

,হার সংেশাধন করার একিট প
িত, তেব অবশ0ই সীমার েভতর 

থাকা জ8ির, েযন তীz না হয়, চামড়া না ফােট, হাি� না ভােg 

ও ,েয়াজন অিতিরf না হয়”।1 

শায়খ ইবেন বায রহ. বেলন, “দশ বছর বয়স হেল সালাত ও 

বািড়র কােজর জন0 অিভভাবকগণ স{ানেদর শাসন করেবন, 

,েয়াজন হেল হালকা ,হার করেবন, েযন েকােনা Gিত না হয় 

এবং উেSশ0 হািসল হয়”।2 
শায়খ মুহাxদ কুতুব বেলন, “মানুষেক আদব ও িশAাচার 

িশখােনার জন0 শাি[ ,েয়াগ করা hভাবগত িবষয়, িবেশষভােব 

বা�ােদর েGে)r তাই বা�ােদর ,িত দয়ার নােম তা অhীকার 

করা যায় না, িকংবা এ েGে) মুয়াি#মেক িনয়£ণ করা যথাযথ 

নয়r িব�ােনর অিভ�তা বেল, েয ,জÊ শাি[ িবহীন ও শাি[ 

িনেষধা�ার পিরেবেশ বড় হয়, তারা অেনক েGে) অেচতন হয়, 

উuত জীবন গঠন ও কিঠন মুহূেত� সামািজক অবদান রাখেত 

তারা ব0থ�r অতএব অিভ�তার তুলনা েনইr ,হার না করার 

িথউির যত মুখেরাচক েহাক, তা সবার জন0 কল0াণকর নয়r 

িশGাথ�ীেদর উপর ,কৃত দয়া হেj ভিবষ0] জীবেনর জন0 
                                                           

1
 ইগাসাতুল মুসতািফদ িব শারিহ িকতাবুত তাওহীদ: (পৃ.২৮২), (পৃ.২৮৪) 

2 ফেতায়া শায়খ ইবেন বায। 



 

155 

তােদরেক েযাগ0 কের তুলা, তােদর িবনA করার মােঝ েকােনা 

দয়া েনই”।1 

 

,হার করার শত�সমূহ 

এেত সেwহ েনই েয, কতক িশGাথ�ীেক মারধর ব0তীত সংেশাধন 

করা স¨ব নয়, তেব তার জন0 িকছু শত� রেয়েছ, যা রGা করা 

হেল ,হার সুফল বেয় আেন এবং িশGাথ�ীর জীবন িবচু0িত েথেক 

সংেশাধেনর পেথ পিরচািলত হয়r িনে´ মারধর করার কেয়কিট 

শত� উে#খ করিছ: 

,থম শত�: পড়া-7নায় অবেহলা িকংবা অসংল® আচরেণর জন0 

মুয়াি#ম ,থমধােপ িশGাথ�ীেক ,হার করেবন না, বরং ,হার 

করার পূেব�র ধাপ<েলা অনুসরণ ক8নr ভুল<েলা �রণ কিরেয় 

িদন, বুঝান ও সংেশাধন ক8ন, এেত কাজ না হেল কেঠার ভাষা 

,েয়াগ ক8ন, িক| গালমw ও খারাপ শ© ,েয়াগ করেবন না। 

মুকাSামাহ ইবেন খালদুেন বিণ�ত আেছ, বাদশাহ হা8নুর রিশদ 

hীয় স{ােনর িশGক মুহাxদ আমীনেক ওিসয়ত কেরন, “,িতটা 

মুহূত� আপিন তােক উপকৃত করার েচAা ক8ন, তেব তােক 

দুি�{া_[ করেবন না, তাহেল তার েzন েমের েফলেবনr আর 

                                                           

1 মানহাজুত তারিবয়াহ আল-ইসলািময়াহ, মুহাxদ কুতব: (পৃ.১৩৫-১৩৬) 
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তােক অিধক ছাড় িদেবন না, তাহেল েস অলসতােক েবেছ িনেব 

ও সমেয়র অপব0বহার করেব, যথাস¨ব তােক কােছ েটেন ও 

তার সােথ ন¿ আচরণ কের তােক সিঠক পেথ রাখার েচAা 

ক8ন, যিদ েস এেত 7ধরােত না চায় তাহেল কেঠার েহান ও 

কেঠারতা ক8ন”।1 

িKতীয় শত�: ,হার করার জন0 িশGাথ�ীর মােঝ আদব ও িশGা িক 

িজিনস বুঝার �ান থাকা জ8ির, যারা বুেঝ না তােদর মারধর 

করা ৈবধ নয়r িশGাথ�ীর বয়স ও অপরাধ উভেয়র ,িত নজর 

েরেখ শাি[ ,দান করা চাই, েযন েকােনা েGে) সীমাল¬ন না 

হয়r 

ছা)েক ,হার করা সlেক� ইমাম আহমদেক িজ�াসা করা 

হেয়িছল, িতিন বেলন, “বা�ােদর অপরাধ অনুযায়ী ,হার করা 

েদাষণীয় নয়, তেব ,হার করার পথ পিরহার করা ভােলা, আর 

বা�া অবুঝ হেল ,হার করা ৈবধ নয়”।2 

                                                           

1 মুকাSামাহ ইবেন খালদুন: )৪৫১(  
2 আল-মুগিন িল ইবেন কুদামাহ: (৫/৫৩৭), হািশয়াতুল জামাল আলা শারিহল 

িমনহাজ: (৫/১৬৪), আল-িময়ার িলল আতাশিরিস: (৮/২৫৬), আল-আদাবুশ 

শািরয়াহ, িল ইবেন মুফিলহ: (১/৫০৬)  
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ফেতায়া বারিজিলেত রেয়েছ, “িশGাথ�ীরা েকউ হয় শিfশালী ও 

েকউ হয় দুব�ল, তাই তােদর অপরাধ ও শিf েমাতািবক ,হার 

করা বানীয়, কারণ সবার অপরাধ ও ৈধয� Gমতা সমান নয়”।1 

ইবেন হািজব রহ. বা�ােদর মুয়াি#ম সlেক� বেলন, “েয সব 

বা�া শরয়ী কারণ ব0তীত hীয় দািয়ে= অবেহলা কের, তােদর 

কােরা জন0 7ধু েচহারার িবরিf ,কাশ করা যেথA, কােরা জন0 

শf কথা ও ধমেকর ,েয়াজন হয়, আবার কাউেক ,হার করা 

জ8ির হয়, ,েত0েকর সােথ তােদর অবsা বুেঝ ব0বহার করা 

সমীচীন“।2 

তৃতীয় শত�: মুয়াি#ম যিদ মেন কেরন ,হার করেল সংেশাধন 

হেব তাহেল ,হার করেবন, অন0থায় ,হার করা ৈবধ নয়r কারণ 

,হার করার উেSশ0 সংেশাধন করা, যিদ সংেশাধন না হয় 

তাহেল ,হার করার েকােনা অথ� েনইr3 

চতুথ� শত�: মুয়াি#ম িনেজ িশGাথ�ীেক শাি[ িদেবন।4 

                                                           

1 ফেতায়ার বারিজল:  )৩/৫৭৪(  
2 আল-মাদখাল: (২/৪৫৯) 
3 আল-িময়ার িলল আতাশিরিস: (৮/২৫০, ২৫৮), আল-ফাওয়ািকIদ দািন, 

িলন নাফরাওিয়: (২/১২৪), ফেতায়ার বারজািল: (৩৮/৫৭৪) 
4 আল-মাওয়ািহবুল জািলল, িলল Iতাব: (৪/১৫), তাবিসরাতুল আহকাম, িল 

ইবেন ফারIন: (৩/৩০১), আসনাল মাতািলব, িলল আনসাির: (৩/২৩৯), 
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প~ম শত�: েগাhার সময় ,হার না করা, কারণ তখন ,হার 

করার উেSশ0 সংেশাধন না হেয় েগাhা িনবারণ করা হেত পাের। 

ষ5 শত�: ,হার করার সময় ,হােরর ,কৃিত, পিরমাণ ও জায়গা 

িঠক থাকা চাইr ,কৃিত িঠক থাকার অথ� হালকা ও মৃদু ,হার 

করা, পিরমাণ িঠক থাকার অথ� িতন বােরর অিধক আঘাত না 

করা, জায়গা িঠক থাকার অথ� েযসব sােন ,হার করা ৈবধ নয় 

েসখােন ,হার না করা, েযমন েচহারা, মাথা, বুক, েপট ও 

dশ�কাতর অgr নবী সা#া#াI ‘আলাইিহ ওয়াসা#াম  বেলেছন, 
َحُدُكمْ  قَاتََل  إَِذا«

َ
 .»الْوَْجهَ  فَلْيَْجتَنِِب  أ

“যখন েতামােদর েকউ আঘাত কের েস েযন েচহারায় আঘাত না 

কের”।1 

কখেনা পিরেবেশর কারেণ শাি[র ধরণ িবিভu হয়, েযমন 

েকাথাও কান ধের দাঁড় করােনা েদাষণীয়, আবার েকাথাও 

েদাষণীয় নয়r তাই শাি[ েদওয়ার ,েয়াজন হেল অবশ0ই 

sানকাল পা) িবেবচনা কের 8িচ সxত শাি[ ,দান ক8নr 

,েয়াজেন সহকম�ী, পিরচালক ও অন0ান0েদর সােথ িশGাথ�ীর 

অপরাধ ও মুয়াি#েমর করণীয় সlেক� আেলাচনা ক8নr 

                                                                                                            

মুগিনল মুহতাজ, িলশ শারিবিন: (৪/১৯২), রাওদাতুত তািলিবন, িলন নাবািব: 

(১০/১৭৫), তাহির8ল মাকাল িল ইবেন হাজার: (পৃ.৮০) 
1 বুখাির: (২৫৬০), মুসিলম: (২৬১২) 
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স^ম শত�: হানািফ,1 মািলিক2 ও শািফিয়3 মাজহােবর অিধকাংশ 

ফিকহ বেলেছন বা�ােদর মারধর করার জন0 অিভভাবেকর 

অনুমিত জ8িরr কারণ, শাি[ ,দান করা একিট শরয়ী িবধান, যা 

শাসক বা অিভভাবেকর ময�াদা সlu ব0িfর উপর ন0[। 

মুয়াি#ম শাসক বা অিভভাবেকর ময�াদা সlu নয়, তােদর 

,িতিনিধ মা), তাই তার শাি[ ,দান করার জন0 অিভভাবেকর 

পূব�ানুমিত ,েয়াজনr িKতীয়ত িশGার উেSশ0 কাউেক ে,রণ 

করার অথ� মারধর করার অনুমিত ,দান করা নয়, কারণ িশGার 

সােথ তার অgাgী সlক� েনইr কতক অিভভাবক িশGার 

অনুমিত েদন, িক| মারধর করার অনুমিত েদন না, তাই তােদর 

চুপ থাকা স|িA ও অস|িA উভয় হেত পাের, অতএব dA 

অনুমিত ব0তীত ,হার করা যােব না”।4 

                                                           

1 বাদােয়উস সানােয় িলল কাসািন: (৭/৩০৫), হািশয়াতুত তাহতািব আলাদ 

দুরিরল মুখতার: (৪/২৭৫), হািশয়াতু ইবেন আেবিদন: (৬/৫৬৭), জােমউ 

আহকািমস িসগার: (২/১৬৮) 
2 জাওয়ািহ8ল ইকিলল: (২/২৯৬) 
3 হািশয়াতুশ 7বরামিলিস, আলা িনহায়ািতল িমনহাজ: (৮/২৮), রাওদাতুত 

তােলিবন, িলন নাবিব: (১০/১৭৫) 
4 হািশয়াহ ইবেন আেবিদন: (৩/১৮৯), তাহির8ল মাকাল, িল ইবেন হাজার 

আল-হায়সািম: (পৃ.৭৭), রাওদাতুত তােলিবন, িলন নবিব: (১০/৩২৭), মুগিনল 

মুহতাজ: (৪/১৯৩) 
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হা�িল1 ও মািলিক2 মাজহােবর সব�েশষ ফেতায়া ও শািফিয় 

মাজহােবর3  কতক ফিকহ বেলন, “িশGাথ�ীেক ,হার করার জন0 

অিভভাবকের অনুমিতর ,েয়াজন েনই, কারণ, িশGাথ�ীেক ,হার 

করার েGে) সবার েমৗন সমথ�ন রেয়েছ”।4 

অিভভাবেকর অনুমিত ব0তীত িশGাথ�ীেক ,হার করা ৈবধ এ 

কথাই সিঠকr কারণ মুয়াি#েমর ,হার করার িবষয়িট সমােজ 

,চিলত, তার জন0 অনুমিতর ,েয়াজন হয় নাr5 িKতীয়ত 

অপরােধর জন0 িশGাথ�ীেক ,হার করা অিভভাবেকর অনুমিত 

সােপেG হেল অন0েদর মােঝ ইনসাফ করা স¨ব নয়r তখন 

মুয়াি#ম অনুমিতর িভি�েত কাউেক মারেব, কাউেক মারেব না, 

এ�প আচরণ এক ,িত5ােন কল0াণকর নয়r 

                                                           

1 আল-মুগিন িল ইেবন কুদামাহ: (৫/৫৩৭), (৮/৩২৭), শারI মুনতাহাল 

ইরাদাত, িলল বাIিত: (৩/৩০৫), আল-ফু8 িল ইবেন মুফিলহ: (৬/১০৬), 

আল-আহকামুস সুলতািনয়াহ, িল আিব ইয়ালা: (পৃ.২৮২), 
2 হািশয়াতুত দুসুিক আলাশ শারিহল কািবর: (৪/৩৫৪) 
3 মুগিনল মুহতাজ, িলশ শারিবিন: (৪/১৯৩) 
4 তাহির8ল মাকাল িলল হায়সািম: (৭৮), মুগিনল মুহতাজ, িলশ শারিবিন: 

(৪/১৯৩), আল-মুবিদ, িল ইবেন মুফিলহ: (৮/৩৪১) 
5 মাজমু ফেতায়া ইবেন তাইিময়াহ: (১১/৪২৭), (২৯/২০), আল-মুগিন িল 

ইবেন কুদামাহ: (৮/৩২৭) 
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েযসব ,িত5ােন মারধর করা িনেষধ, েসখােন কাউেক ভিত� করার 

অথ� তােক মারধর করার অনুমিত েনইr আর েযখােন মারধর 

করা িনেষধ নয়, েসখােন কাউেক ভিত� করার অথ� হেj সমােজর 

রীিত েমাতােবক ,েয়াজন সােপেG ,হার করা ৈবধr 

 

অপরােধর েaণীভাগ 

িশGাথ�ীেদর অপরাধ<েলা দু’,কার: ১. অপরােধর অিনA ও ,ভাব 

েখাদ িশGাথ�ীর মােঝ সীমাব
 থােক, তার Kারা অন0রা ,ভািবত 

বা Gিত_[ হয় না, েযমন Òােস অমেনােযাগী থাকা বা Òােস 

অনুপিsত থাকা বা Òােসর পড়া যথারীিত সlu না করা 

ইত0ািদr এ জাতীয় অপরাধ েগৗণ, তার জন0 শাি[ কম হেব। এ 

সমস0ার জন0 অিভভাবকেদর সােথ আেলাচনা করা ও তােদরেক 

িবষয়<েলা জািনেয় রাখা জ8িরr মুয়াি#ম লG0 রাখেবন, কােরা 

,িত েবশী য¼শীল হেত িগেয় মেনােযাগী িশGাথ�ীেদর আমানত 

নA করা যােব নাr 

২. িশGাথ�ীর অপরােধর কারেণ অন0রা Gিত_[ হয়, েযমন 

অন0েক পড়েত না েদওয়া, িকংবা কােরা শরীের আঘাত করা বা 

Òােস অhাভািবক আচরণ করা, যার Kারা অন0েদর মেনােযাগ ও 

পড়া7নার পিরেবশ নA হয়r এ জাতীয় অপরাধ েকােনা িশGাথ�ী 

েথেক ,থমবার সংগিঠত হেল েখাদ মুয়াি#ম সংেশাধন করার 
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েচAা ক8ন, ,েয়াজেন পিরচালক বা দািয়=শীলেদর সােথ 

আেলাচনা ক8নr িKতীয় বার সংগিঠত হেল ,িত5ােনর ঊ¡�তন 

দািয়=শীল, ,েয়াজেন অিভভাবকেদর সােথ আেলাচনা ক8ন, 

তারা আপনােক অেনক সমাধান বেল িদেবন, িবেশষ কের 

অিভভাবকগণr 

এ জাতীয় অপরাধ যিদ Òােস বারবার সংগিঠত হয়, িকংবা তার 

Kারা পড়া7নার পিরেবশ নA হয়, িকংবা অপরােধর ,কৃিত 

মারা²ক হয়, তাহেল দািয়=শীলেদর তিড়] ব0বsা িনেত বলুন, 

েকােনা কারেণ িবল� হেল দুA ছা)েক Òােসর বাইের িকংবা 

অন0েদর েথেক িনরাপদ দূরে= রাখুন, েযন অন0 ছা)রা Gিত_[ 

না হয়r আর এ জাতীয় অপরাধ যিদ Òােসর বাইের সংগিঠত হয় 

তাহেল তার শাি[ ,দান েথেক মুয়াি#েমর িবরত রাখা িনরাপদr 

ঊ¡�তন দািয়=শীেলর উপর তার িবচার ভার েছেড় িদনr 

িশGক িশGাথ�ীেক গেবষণা ক8ন, তার hভাব, মানিসকতা ও 

শারীিরক অবsা বুঝার েচAা ক8ন, তার অপরাধ সlেক� 

অিভভাবেকর সােথ আেলাচনা ক8ন, তারা আপনােক িশGাথ�ী 

সlেক� িবিভu তথ0 ও সমাধােনর পথ বাতেল িদেবনr কারণ 

েকােনা িশGাথ�ীর মােঝ কিঠন েরাগ বা dশ� কাতর অপােরশন 

থাকেত পাের, তখন সামান0 আঘাত বড় িবপদ েডেক আনেব, 

তাই অপরাধ যত বড় েহাক তাড়াIেড়া পিরত0াগ ক8নr কারণ 
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Gমা কের ভুল করা ভােলা, িক| শাি[ িদেয় ভুল করা ভােলা 

নয়r 

 

সাংবািদক ও িমিডয়ার বাড়াবািড় 

,হার করার েGে) েকােনা িশGক বা েকােনা ,িত5ােনর পG 

েথেক কখেনা ভুল িকংবা 8িচ িব8
 িকছু সংগিঠত হেল কতক 

সাংবািদক অিভযুf িশGক ও ,িত5ােনর িব8ে
 অপ,চাের িল^ 

হয়r তারা মারধর ও ,হােরর িবপেG অবsান েনয়, অবsান েনয় 

িশGক ও িশGা ,িত5ােনর িবপেG, ঘটা কের ,চার কের 

ভুল<েলা, ফেল অিভযুf িশGক ও ,িত5ােনর েকােনা মূল0 

িশGাথ�ী বা সাধার মানুেষর মােঝ অবিশA থােক নাr তারা সংি�A 

িশGকেক অa
া করেত িশেখ, পরবত�ীেত তা অন0ান0 িশGক 

পয�{ িব[ার লাভ কের, ফল¤িতেত িশGাথ�ী ও িশGক 

দু’েম8েত অবsান েনয়, তােদর মােঝ *মশ দূর= বাড়েত থােকr 

এভােব িশGাgন েথেক িশGার সু5ু পিরেবশ িবলু^ হয়r অতএব 

িশGার hােথ� এ জাতীয় সাংবািদকতা পিরহার করাই মgলr 

েকােনা িশGক বা িশGা ,িত5ান েথেক কখেনা ভুল হেল েলখক 

বা সাংবািদকেদর করণীয় িশGাথ�ীেদর ৈধয�শীল হেত উপেদশ 

েদওয়া, তােদরেক বলা আ#াহেক ভয় কর, hীয় দািয়= পালেন 

মেনােযাগী হও এবং পড়া-7নার েGে) িশGক ও ,িত5ানেক 
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সহেযািগতা কর, এেতই েতামােদর কল0াণr অনু�প িশGকেক 

বলা আপনারা সতক� েহান, আপনারা আদশ�, আপনােদর েথেক এ 

জাতীয় ভুল কাম0 নয়r িশGাথ�ী ও িশGক উভয় পেG থাকেবন 

সাংবািদক ও েলখকগণ, উভয়েক উপকারী পরামশ� িদেবনr 

সবাইেক শাি[ েদওয়া িকংবা সবাইেক ছাড় েদওয়া তােদর 

েপশাদাির= ও জািতর ,িত সুিবচার নয়r 

িশGক বা ,িত5ান কতৃ�পG িনেজেদর ভুল বুঝার সােথ সংেশাধন 

করার ব0বsা িনন ও অিধক ত]পর েহানr মানুষ মা) ভুল হওয়া 

hাভািবক, তাই ভুলেক আড়াল বা েগাপন কের নয়, বরং hীকার 

কের ভিবষ0েতর জন0 সাবধান েহানr আপনােদর িশGা েয�প 

আদশ�, ভুলও েযন হয় আদশ�r আপনােদর ভুল েথেক িশGাথ�ীরা 

তােদর ভুল পরবত�ী করণীয় সlেক� িশখেবr িশGক একজন 

ডাfার, যখন আদব েদওয়ার ,েয়াজন আদব িদেবন, যখন 

,েয়াজন েনই িবরত থাকেবনr 

 

,হার িনিষ
 করার িবধান 

কতক শত� ও িনয়ম নীিত অনুসরণ কের ,হার করা ৈবধ হেলও 

সকল যুগ, সকল ,িত5ান ও সকল পিরেবেশর েGে) তা 

উপযুf নয়, বরং ব0িf ও তার অবsা েভেদ সংেশাধন প
িত 

পৃথক হয়, েযমন বলা হয়, “পরাধীেনর জন0 লািঠ, আর hাধীেনর 
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জন0 ইশারা”। আবার পিরেবশ ও অবsার িভuতার কারেণ একই 

ব0িfর সংেশাধন প
িত িবিভu হয়, কখেনা িবরিf ,কাশ করা 

তার জন0 যেথA হয়, কখেনা ধমক বা ,হার করার ,েয়াজন 

হয়r 

বত�মান কতক িশGা ,িত5ান িশGাথ�ীেদর ,হার বা মারধর 

করার উপর িনেষধা�া আেরাপ কেরেছr কারণ, ,হার অেনক 

সময় শাি[ বা শারীিরক আঘােত সীমাব
 থােক না, বরং 

,িতেশাধ েনওয়ার হািতয়ার িহেসেব ব0ব³ত হয়, যা হারাম 

েকােনা সেwহ েনইr তেব অেনক িশ7 িবেশষ� ও িশGািবদ 

বেলন, ,েয়াজেন হালকা ,হার িশGার জন0 সহায়ক, যিদ 

িশGাথ�ীর বয়স, শারীিরক ও মানিসক অবsা িবচার কের ,েয়াগ 

করা হয় এবং যােদর জন0 ,হার উপযুf নয় তােদরেক িনরাপদ 

রাখা হয়r 

,কৃতপেG কােক িক পিরমাণ ,হার করা উপকারী, কার জন0 

উপকারী নয় এসব িবষয় িনয়ম কানুন Kারা িনয়£ণ করা স¨ব 

নয়r েক িঠক করল আর েক ভুল করল িচি°ত করার েকােনা 

মাপকািঠ েনই। অেনক িশGক ,হার করার অনুমিতর ,িত 

সুিবচার কেরন না, ফেল এমন িকছু ঘেট যার পিরণিত ভােলা হয় 

নাr ছা), িশGক ও অিভভাবেকর মােঝ দূর= ও শÂতার সৃিA 

হয়r 
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অতএব অনাকাি}ত ঘটনা এড়ােনার জন0 েকােনা ,িত5ান যিদ 

মারধরেক িনিষ
 কের, েসটা তােদর ইখিতয়ার ভুfr িশGাথ�ীর 

অপরাধ যিদ বড় হয়, যার জন0 শরয়ী হদ বা শাি[ িনধ�ািরত 

রেয়েছ, েসটা বা[বায়েনর জন0 মুসিলম সরকার ,েয়াজন; আর 

অপরাধ যিদ েছাট হয়, যার জন0 তািজর িনধ�ািরত, অথ�া] তার 

শাি[র পিরমাণ মুসিলম শাসক বা িবচারেকর উপর ন0[, শরীয়ত 

কতৃ�ক িনধ�ািরত নয়, তাও শাসক িকংবা Gমতাধর ব0িf ব0তীত 

বা[বায়ন করা স¨ব নয়r 

অতএব েকােনা ,িত5ান-কতৃ�পG যিদ ,হার িনেষধ কের, 

,হারকারীর িব8ে
 ব0বsা েনয়, েসটা তােদর ইjাধীনr কারণ 

শরীয়ত েযখােন ৈবধ বmেক িনয়েমর অধীন েবঁেধ েদওয়ার 

ইখিতয়ার শাসকেক ,দান কেরেছ, েসখােন েকােনা বm েথেক 

খারাপ িকছুর আশ±া হেল িনয়েমর অধীন িনেয় আসা ৈবধ সেwহ 

েনই, েযমন ,হার করাr আর যিদ হালাল-হারাম েতায়া¾া করা 

না হয়, তাহেল মারধর িনেষধ করাই শরীয়েতর দািবr অতএব 

কতৃ�পG চাইেল ,হার করার িবধান িনয়£ণ িকংবা রিহত করার 

ইখিতয়ার রােখনr েয ,িত5ােন িশGাথ�ীেদর ,হার করা িনেষধ 

েসখােন শাসন প
িত িক হেব সাধারণ িশGকবৃw কতৃ�পG েথেক 

েজেন িননr এ জাতীয় ,িত5ােন িশGকেদর উপর চাপ কম হয়, 
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িকছু নীিতমালা জানা থাকেল সহজ ও আনwদায়ক বেটr আ#াহ 

ভােলা জােননr 

 

সাধারণ িহফয খানা 
সাধারণ িহফয খানা বলেত কওিম মাpাসার অধীন িহফয খানা 

িকংবা কওিম ধারায় পিরচািলত hত£ িহফয খানােক বুঝােনা হয়r 

বাংলােদশসহ ভারত উপমহােদেশ িহফয খানা, হােফিয মাpাসা 

িকংবা িহফয শাখার অথ� এসব মাpাসা, েযখােন 7ধু কুরআনুল 

কািরম মুখs করােনা হয়r অবশ0 বত�মান কতক িহফয খানায় 

কুরআনুল কািরম মুখs করােনার পাশাপািশ সীিমত আকাের 

বাংলা, ইংেরিজ ও অংক পড়ােনা হয়।1 এেত একােডিমক 

কায�*ম 78 হয় ফজেরর পূেব� ঘুম েথেক ওঠার পর, অতঃপর 

অব0াহত থােক এশার পর ঘুমােনার পূব� পয�{। সাধারণ িহফয 

খানায় িশGাথ�ীর চিªশ ঘ¶া 8িটন েমাতােবক িনয়£ণ করা হয়, 

তাই এেত অনাবািসক িশGাথ�ী থােক না বলেল চেল, যিদও থােক 

েসিট নােজরা বা নুরািন Îেপর েGে)। 

                                                           

1 ,েত0ক িহফজ খানায় িতন ,কার িশGাথ�ী থােক: িহফজ, নােজরা ও কােয়দা 

Îপ। 
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সাধারণত এসব িহফয খানায় ফজর-আযােনর আধা ঘ¶া পূেব� 

ছা)েদর ঘুম েথেক জাগােনা হয়r1 অতঃপর ফজর সালােতর পূব� 

পয�{ তারা সবক 7নায়r ছা)-িশGক সবাই পিরaমী হেল ফজর-

সালােতর পূেব� সবক 7নােনা েশষ। ফজর সালােতর পর েথেক 

না[ার ছুিটর পূব� পয�{ সাত-সবক 7নােনার সময়। ছা)-িশGক 

সবাই পিরaমী হেল এ সময় সবার সাত-সবক 7নােনা সমা^ 

হয়। না[ার পর েথেক সকােল ঘুমােনার ছুিটর আগ পয�{ 

িশGাথ�ীরা আমুখতাহ মুখs কেরr েদড় েথেক দুই ঘ¶া ঘুমােনার 

পর েজাহর সালােতর পূেব� ওেঠ িশGাথ�ীরা আমুখতা 7নায়, 

েজাহেরর সালাত ও দুপুেরর খাবােরর িবরিত েশেষ পুনরায় 

আমুখতা 7নায়r ছা)-িশGক সবাই পিরaমী হেল আসর 

সালােতর এক বা েধর ঘ¶া পূেব� আমুখতা 7নােনা েশষ হয়, 

কারও েGে) সামান0 িবল� হয়, তেব সবাই আসেরর পূেব� 

আমুখতা 7িনেয় েশষ কের। আমুখতা েশেষ আসেরর পূব� পয�{ 

িশGাথ�ীরা সবেকর নােজরা ও িব7
তা িঠক কের েনয়, কখেনা 

মুয়াি#মেক 7িনেয় কখেনা অপর ছা)-ভাইেক 7িনেয়, যারা 

েজাহেরর সালােতর পূেব� আমুখতা েশানায় এ সময় তারা িপছেনর 

                                                           

1 েমৗসুম পিরবেত�র কারেণ কখেনা 8িটন পিরবত�ন হয়r 
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পড়া পড়ার খুব সময় পায়r আসর1 েথেক মাগিরব পয�{ েখলা-

ধুলার িবরিত। মাগিরব েথেক এশা পয�{ িশGাথ�ীরা সবক মুখs 

কের, এশার পর ঘুেমর আগ পয�{ তারা িপছেনর পড়া পেড়, 

এেত সাধারণত সকােলর সাত-সবক মুখs কেরr সাধারণ িহফয 

খানায় এটাই hাভািবক িনয়ম, েমৗসুম িভuতা ও িদন-রাত দীঘ�-

Ïােসর কারেণ সময়সূচী সামান0 পিরবত�ন হয়, তেব েমৗিলক 

পড়া-7না ও িনঘ�¶ এেত সীমাব
 থােকr  

সকােল সবক 7নােনার পর সাত-সবক, সাত-সবক 7নােনার পর 

িপছেনর পড়া িতলাওয়াত বা আমুখতা মুখs করা হয়, অতঃপর 

দুপুের ঘুম েথেক ওেঠ আমুখতা 7নােনা হয়, আমুখতা 7নােনার 

পর আসেরর আগ পয�{ িপছেনর পড়া িতলাওয়াত ও সবেকর 

পড়ার িতলাওয়াত িব7
 ও §ত করা হয়, মাগিরেবর পর সবক 

                                                           

1 ,েত0ক বmর ছায়া িKগণ হেল বাংলােদশসহ ভারত উপমহােদেশর অিধকাংশ 

জায়গায় আসর সালাত পড়া হয়r আহেল-হািদস ,ধান এলাকায় ,েত0ক বmর 

ছায়া তার সমপিরমাণ হেল আসর সালাত পড়া হয়r উে#খ0, মুসিলম  জািত 

যখন হানািফ ও আহেল-হািদেসর ন0ায় সাÙদািয়ক নাম পিরত0াগ কের 

মুসিলম নাম _হণ কের স|A হেবন এবং কুরআন ও হািদেসর অনুসরণেক 

কত�ব0 �ান করেবন, তখিন জািত তােদর Kারা উপকৃত হেবr সাহাবােয় িকরাম 

ও আমােদর পূব�পু8ষ তথা সালাফেদর েকউ সালাফী ও আহেল-হািদস নাম 

_হণ কেরনিন, তেব হািদেসর অনুসারী অবশ0ই িছেলনr 
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মুখs এবং এশার পর সাত-সবক িকংবা িপছেনর পড়া 

িতলাওয়াত করা হয়r 

িহফয খানায় ব0ব³ত কতক পিরভাষা: সাধারণ িহফয খানায় 

সবক, আমুখতা, সাত-সবক, সবেকর পারা, সিবনা ও লুকমা 

ইত0ািদ পিরভাষা ব0বহার করা হয়r িনে´ এসব পিরভাষার অথ� ও 

,েয়াগ েপশ করিছ: 

সবক বা নতুন িহফয: সাধারণ িহফয খানায় মাগিরব েথেক এশা 

পয�{ সমেয় িশGাথ�ীরা সবক বা নতুন িহফয মুখs কের, 

অতঃপর ঘুম েথেক উেঠ ফজর সালােতর পূেব� সবক 7নােনা 

েশষ কেরr েকােনা িশGাথ�ী আমুখতা েশষ কের আসর সালােতর 

পূেব� িতন-চার বার সবেকর পৃ5া পেড় সবেকর নােজরা গিতশীল 

ও তার 7
া7ি
 িঠক কের েনয়r অতঃপর মাগিরেবর পর 7ধু 

সবক মুখs কের এবং ঘুম েথেক ওেঠ ফজেরর পূেব� তা 7নায়r 

অিধকাংশ িশGাথ�ী নােজরা েশেষ িহফয Îেপ উ�ীণ� হেয় পূণ� 

এক পৃ5া সবক 7নায়r  

বছের আনুমািনক ৩-মাস ছুিট ও সবক চলাকালীন ৯-মােসর ৩৮-

িট 7*বার ব0তীত অন0ান0 িদন যিদ িশGাথ�ী রীিতমত উপিsত 

থােক ও সবক 7নায়, তাহেল ,থম বছর একজন িশGাথ�ীর ৭-

১০ পারা মুখs হয়। িKতীয় বছর ১২-১৫ পারা ও তৃতীয় বছর 

অবিশA ৫-১১ পারা মুখs হয় এবং িতন বছের িহফয সমা^ হয়r 
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অিধকাংশ িশGাথ�ী 7নািনসহ এ সমেয় িহফয সমা^ কের, নুরািন 

বা কােয়দার এক বছরসহ েমাট চার বছের একজন মধ0ম েমধার 

অিধকারী িশGাথ�ী এ জাতীয় খানায় িহফয সমা^ করেত সGমr 

কতক িশGাথ�ী ,থম বছর ৫-লাইন িকংবা ১০-লাইন সবক 

7নায়, তােদর সময় িকছুটা েবশী লােগr অেনক িশGাথ�ী তৃতীয় 

বছর ,থমােধ� িহফয সমা^ কের িKতীয়ােধ� কেয়ক খতম 7িনেয় 

পরবত�ী বছর কওিম িকংবা আিলয়া মাpাসায় ভিত� হয়, েকউ ভিত� 

হয় Mুেলr আর যারা পূণ� িতন বছের িহফয কের, তারা পরবত�ী 

চতুথ� বছর পুেরাটা খতম 7নায়r বারবার িহফয 7নােনার ফেল 

িহফয পাকা-েপাf হয় ও ভুল�াি{ মুf হয়r 

সাত সবক: সাত সবক অথ� সবেকর অনুগামী সবকr উদাহরণত 

েকউ ৫-নং পারার ৫-নং পৃ5া সবক েশানাল, তার সাত সবক 

হেj ৫-নং পারার ১-৪ পৃ5া পয�{r আগামীকাল যখন েস ৬-নং 

পৃ5া সবক েশানােব, তখন তার সাত সবক হেব ১-৫ পৃ5া পয�{r 

আবার যখন ১৯-তম পৃ5া সবক 7নায়, তখন ১-১৮ পৃ5া সাত 

সবক হয়। িশGাথ�ী েয িদন ২০-নং পৃ5া সবক 7িনেয় পারা েশষ 

কের, েস িদন তার সাত সবক থােক না, তখন তােক 7নােত হয় 

‘সবেকর পারা’।  

সবেকর পারা: িশGাথ�ী যখন েকােনা পারার সবক েশষ কের, 

তখন উf পারা িবেশষ <8=বহ হেয় যায়r হািফয সােহব খুব 
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<8=সহ সবেকর পারা aবণ কেরনr এেত শ© ও হরকেতর 

ভুল িকংবা মুখs বা ইয়ােদর দুব�লতা _হণেযাগ0 নয়r আমােদর 

উ[াদেক েদেখিছ, িতিন খুব ৈধয�সহ ৩০-৩৫ িমিনট িকংবা তার 

েচেয়ও েবশী সময় িনেয় আমােদর সবেকর পারা aবণ করেতনr 

সবেকর পারা 7নার সময় অন0 েকােনা ছাে)র সবক, সাত সবক 

িকংবা আমুখতা 7নেতন না, 7ধু সবেকর পারা aবণ করেতনr 

কখেনা সময় hiতা িকংবা একা{ ,েয়াজন হেল েকােনা হািফয 

ছা)েক িনেজর পােশ বিসেয় সবেকর পারা 7নেত বলেতন, তার 

,িত িনেদ�শ থাকত িকছু বেল িদেব না, 7ধু এক-দু’বার 

েদাহরােনার সুেযাগ িদেব। অতঃপর িতিন অন0েদর েথেক 

আমুখতা বা সাত সবক aবণ করেতন, মােঝ-সােজ সবেকর 

পারার ,িত মেনােযাগী হেতনr মুখs দুব�ল হেল পুনরায় পেড় 

আসেত বলেতন এবং 78 েথেক 7নােত বলেতনr 

রীিতমত সাত সবক 7নােনার ফেল পারার ,িত পৃ5া খুব মুখs 

হয়, তাই কতক িশGাথ�ী সকােল সবক েশষ কের দুপুের সবেকর 

পারা 7নায়r অবশ0 অিধকাংশ িশGাথ�ী েয িদন সকােল সবক 

েশষ কের, তার পেরর িদন সকােল সবেকর পারা 7নায় এবং 

না[ার আেগ সবেকর পারা 7িনেয় েশষ কেরr তবুও কােরা 

সবেকর পারা যিদ েকােনা কারেণ দুব�ল হয়, েযমন অসুখ িকংবা 

অনুপিsিত িকংবা মেনােযািগতার অভােব, তার ,িত িনেদ�শ 
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থাকত সকাল-িবকাল আধা-পারা কের 7িনেয় পরিদন সবেকর 

পারা 7নাও। তােতও স¨ব না হেল সকাল-িবকাল পাঁচ পৃ5া কের 

একিদন আধা পারা 7নাও, িKতীয় িদন এভােব আধা-পারা 7নাও, 

অতঃপর তৃতীয় িদন সবেকর পারা পূণ� 7নাও। ভুল ও েদাহরােনা 

ব0তীত সবেকর পারা 7নােনার জন0 কখেনা পুর½ার েঘাষণা 

করেতনr িবেশষ কের দুব�ল ছা)েদর ব0াপাের এমনিট েবশী হতr 

 

আমােদর উ[াদ সবক ও সবেকর পারা দু’িট িবষয় খুব <8= 

িদেতনr এ দু’িট সবক িতিন িনেজ 7নেতন এবং একজন 

একজন িশGাথ�ী েথেক 7নেতনr িতিন কুরআনুল কািরেমর ,িত 

নজর েরেখ aবণ করেতন, যত সহজ পড়া হত িকংবা যত 

পিরিচত সূরা হত এেত তার hভাব বা িনয়েমর ব0ত0য় ঘটেত 

েদিখ নাইr কুরআনুল কািরেমর ,িত নজর থাকেল aবণকারী 

মুয়াি#েমর েখয়াল িবচু0ত হয় নাr িKতীয়ত অপর আয়ােতর সােথ 

সামËস0তা জিনত সেwহ সৃিA হয় না, কারণ আয়ােতর ,িত 

নজর রেয়েছr অতএব মুয়াি#েমর যত েবশী মুখs বা ইয়াদ থাক, 

েদেখ সবক aবণ করার েকােনা িবকi েনইr আমােদর উ[াদ 

সাত সবক ও আমুখতা একসােথ একািধক ছা) েথেক aবণ 

করেতন, তেব সচরাচর দু’জেনর অিধক ছা) েথেক সাত-সবক 

বা আমুখতা একসােথ aবণ করেতন নাr 
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সা^ািহক সিবনা ও তার প
িত: সাধারণ িহফয খানার একিট 

িবেশষ ে,া_াম হেj সা^ািহক দাওর বা সিবনা, এেত িহফয 

খানার ছা)রা তােদর িহফেযর পিরমাণ েমাতােবক ৫-১০ পারা, 

আবার েকউ ১৫ পারা পয�{ দাওর কের, বা সিবনা পেড়r আবার 

কােরা সিবনার সংখ0া ২-৩ পারাও হয়r সাধারণত দু’জন ছা) 

Kারা Îপ করা হয়, একজন দাঁিড়েয় মুখs িতলাওয়াত কের 

িKতীয়জন বেস তার িতলাওয়াত aবণ কের, একপারা েশেষ 

িKতীয় িশGাথ�ী দাঁিড়েয় িতলাওয়াত কের ,থম িশGাথ�ী তার 

িতলাওয়াত aবণ কেরr যােদর সিবনার পারা েবশী বা যারা 

খতেমর ছা) তারা সাধারণত বুধবার আমুখতা 7িনেয় সিবনা 

আর¨ কের, আর যােদর পারা সংখ0া কম তারা বৃহdিতবার 

সবক ও সাত-সবক 7িনেয় সিবনা আর¨ কের, তাই বৃহdিতবার 

েকউ আমুখতা 7নায় না। খতিম ছা)েদর সিবনা বুধবার েথেক 

7*বার পয�{ দীঘ�ায়ত হতr িপছেনর পড়া মুখs রাখার জন0 

সিবনা খুব কায�কর। 

লুকমা: লুকমা িহফয খানার একিট িবেশষ পিরভাষা। সাত-সবক, 

আমুখতা বা সিবনা েশানােনার সময় ছা)েদর েয ভুল পিরলিGত 

হয়, েহাক েসটা জবর, েজর, েপশ, সুকুন িকংবা তাশদীদ জাতীয়, 

িকংবা হরফ, শ©, শ©-পিরবত�ন বা মুশাবাহার আয়াত সং*া{r 

এ ভুলসমূহ তারা রিঙন কাগেজর েছাÁ একিট টুকরা মুেখর লালা 
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িদেয় িভিজেয় ভুেলর জায়গার িঠক উপের লািগেয় েদয়, অতঃপর 

বারবার পেড় তা 7ধের েনয়r েয েকােনা ভুলেক এসব িহফয 

খানায় সাধারণত লুকমা বলা হয়r সিবনায় কয়টা লুকমা েগল, 

আমুখতায় কয়টা লুকমা েগল গণনা করা হয়r       

িহফয খানার অন0ান0 ে,া_াম: ,চিলত িহফয খানায় সকাল েবলা 

না[ার পর, িকংবা দুপুর েবলা আমুখতা েশেষ িকংবা এশার পর 

ছা)েদর সবক মুখs বা ইয়াদ েশেষ কখেনা তাজিবদ, হদর ও 

িকরাত মশক করােনা হয়, িকংবা ,িস
 কারী ও িব7
 

িতলাওয়াতকারীর িতলাওয়াত 7নােনা হয়r 

সামান0 সংMার: িহফয খানায় ছা)/ ছা)ীগণ কুরআনুল কািরম 

মুখs করেব, িহফয েশেষ তারা মাpাসা িকংবা Mুেল ভিত� হেয় 

অন0ান0 িশGা, েযমন বাংলা, আরিব ও ইংেরিজ িশখেব এটাই 

,চিলত িছল। িক| ৪-৫ বছর িহফয খানায় পড়ার পর ছা)েদর 

জ8ির বাংলা ও অংক না-জানার িবষয়িট অেনক অিভভাবেকর 

িনকট দৃিAকটু েঠেক, তাই অেনক িহফয খানায় না[ার পর েথেক 

ঘুমােনার পূব� পয�{ িকংবা আসর সালােতর পূেব� এক ঘ¶া বাংলা 

ও অংক পড়ােনা হয়, কখেনা ইংেরিজ পড়ােনা হয়। 

সাধারণ িহফয খানার জন0 ,[াব: সাধারণ িহফয খানায় যিদ 

বাংলা, ইংেরিজ ও অংক পড়ােনার পিরবেত� কুরআন-বা�ব আরিব 

ভাষা পড়ােনা হয় তাহেল অেনক ভােলাr িহফয খানার পিরেবশ 
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যিদ এরািবক বানােনা হয়, তােত ছা)/ ছা)ীেদর আদান-,দান ও 

কেথাপকথন আরিবেত িশখােনা হয় েসিটই উ�মr এেত ছা)/ 

ছা)ীরা কুরআনুল কািরেমর েGে) অেনক ধাপ এিগেয় যােবr 

তেব দু’িট কারেণ এ প
িতেত িহফয শাখা পিরচালনা করা খুব 

কিঠন: ক. আমােদর েদেশ আরিব িশখােনার সিঠক প
িতর 

অনুপিsিত, খ. েযাগ0 িশGকেদর অবমূল0ায়ন। আমােদর েদেশ 

অেনক মাpাসা কতৃ�পG কুরআনুল কািরেমর িশGকেদর মূল0ায়ন 

কেরন না, বা করেত জােনন না এটাই বা[বতা, তাই েযাগ0 

িশGক ৈতির হয় না, িকংবা েযাগ0 িশGকেদর েযাগ0তার িবকাশ 

ঘেট না। 

তৃতীয় আেরকটা কারণ আমােদর েদেশর কুরআনুল কািরেমর 

িশGকরা সাধারণত অথ�ৈনিতকভােব দুব�ল হয়, তাই তােদর 

অেনেকর ইjা থাকেলও িনেজর অেথ�র উপর দািড়েয় কুরআনুল 

কািরেমর উ�ম েসবা েদওয়া স¨ব হয় নাr তারা পৃ5েপাষকতার 

অভাব উপলি¥ কেরন গভীরভােবr ধনবান মুসিলম িকংবা 

মুসিলম সরকার চাইেল এ েGে) অবদান রাখেত পাের। মুসিলম 

সরকার কতৃ�ক এ�প পদেGপ _হণ করা হেল ধনী-গরীব সবাই 

তার Kারা উপকৃত হেব, িক| ধনবান মুসিলমরা তার উেদ0াগ 

_হণ করেল হয়েতা গরীব েমধাবী ছা)রা তার েথেক উপকৃত 

হেত পারেব নাr 
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িহফয খানার কতক পিরভাষার সংMরণ: 

আমরা কম-েবশী সবাই জািন ইংেরজেদর পূেব� ভারত 

উপমহােদেশর সরকারী ভাষা িছল ফািস�, তার সুবােদ নামায-

েরাজার ন0ায় অেনক পিরভাষা ৈতির হেয়েছ ফািস�েত, বত�মান 

েয�প হেj ইংেরিজর েGে)r িহফয খানার ,ায় সব-পিরভাষা 

ৈতির হেয়েছ ফািস�েত, অধ0া©ী তা িবদ0মানr মুসিলম িহেসেব 

এ�প করা আমােদর পেG সমীচীন হয়িন। মাতৃভাষার পর 

আমােদর ,ধান লG0 হেব কুরআেনর ভাষা আরিবr আমরা েকান 

যুিfেত সালাতেক নামাজ ও িসয়ামেক েরাজা নামকরণ করলাম! 

তাই মাpাসার হািফয সােহবগণ িহফয খানার পিরভাষাসমূহ 

ফািস�র পিরবেত� আরিবেত পােÔ িদন, এটা িহফযখানার েশাভা, 

েসৗwয� ও কুরআনুল কািরেমর ভাষার ,িত তার অনুরােগর 

,মাণr  

কেয়কিট পিরভাষার িবকi আরিব নাম:  

১. িহফয খানা: এেত বােক0র গঠন ও শ© উভয় ফািস�। ‘িহফয’ 

আরিব ও ফািস� উভয় ভাষায় ব0বহার হয়, তেব ‘খানা’ িনেরট 

ফািস� শ©, অথ� ঘরr বােক0র গঠনও ফািস�, আরিব গঠন অনুসাের 

‘খানাতুল িহফয’ হয়r অতএব আমরা ফািস� পিরভাষার পিরবেত� 

আরবেদর পিরভাষা ‘হালাকাতুত তাহিফয’, হালাকাতুল কুরআন, 

বা তাহিফযুল কুরআনুল কারীম মাpাসা _হণ করেত পািরr  
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২. সবক: সবেকর পিরবেত� দারস _হণ করা ভােলাr ৩. 

‘আমুখতার’ পিরবেত� মুরাজাআহr ৪. সিবনার পিরবেত� দাওর ও 

৫. সাত-সবেকর পিরবেত� মুরাজাআহ মা‘আত দারস বা 

মুরাজাআতুত দু8স ব0বহার করা যায়r ৫. কুরআন শরীেফর 

পিরবেত� কুরআনুল কারীম, কুরআনুম মাজীদ, কুরআনুল হাকীম 

ইত0ািদ ব0বহার ক8নr অনু�প নামােজর পিরবেত� সালাত, 

েরাজার পিরবেত� িসয়াম, আজরাইেলর পিরবেত� মালাকুল মউত ও 

েফেরশতার পিরবেত� মালােয়কা বলার দীGা িদনr 

 

সাধারণত িহফয খানা বলেত উপযু�f িনয়েম পিরচািলত উf 

িহফয খানােক বুঝােনা হয়r পরবত�ীেত তােত িকছু পিরবত�ন ও 

সংMার কের িবিভu ,কার িহফয খানা ,িত5া লাভ কের এবং 

তার জন0 িবকi কতক পিরভাষা ও নতুন িনঘ�¶ িনধ�ারণ করা 

হয়r এক সময় আমােদর েদেশ 7ধু ,চিলত মাpাসায় কুরআনুল 

কািরম িহফয করােনা হত, এখন তার পিরিধ মাpাসা পিরসর 

েথেক েজনােরল ও ইংিলশ িমিডয়াম Mুল পয�{ ,সািরত হেয়েছ, 

যার পিরচালক দীনদার ও ধম�,াণ মুসিলমগণr তারমেধ0 

উে#খেযাগ0 একিট ইংিলশ িমিডয়াম Mুল হেj ‘লাইফ Mুল’। 

যিদও নাম Mুল এবং ইংিলশ িমিডয়াম, বmত এটা ইসলাম চচ�ার 

একিট েক�। িকছু Âিট, অপারগতা িকংবা সীমাব
তা থাকেলও 
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পিরচালকগণ সবাই চান ইসলাম িবজয়ী েহাকr এ জন0ই তােদর 

িনরলস ,েচAাr িনে´ দু’িট উেSেশ0 লাইফ Mুল কতৃ�ক পিরচািলত 

‘িহফয শাখা’র িনয়ম-কানুন তুেল ধরিছ: ১. লাইফ Mুল কতৃ�ক 

পিরচািলত িহফয শাখা েথেক হয়েতা েকউ অনু,ািণত হেয় hীয় 

,িত5ােন িহফয শাখা চালু করেবন এবং তার িনয়ম-কানুন েথেক 

উপকৃত হেবনr ২. লাইফ Mুল কতৃ�ক পিরচািলত িহফয শাখার 

Âিট<েলা পিরহার কের পরবত�ীেত েকউ আেরা উuত ও ভােলা 

একিট িহফয শাখা মুসিলম উxাহেক উপহার িদেবনr  
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পিরিশA 
 

আমােদর েদেশর িহফয খানার িশGক-িশGাথ�ীেদর মােঝ কম-
েবশী দীন সlেক� অ�তা িবরাজ কের, েয কারেণ তারা িবিভu 
কুসংMার, িবদআত কখেনা িশরেক পয�{ িল^ হয়r এ পিরিশA 
Kারা আমরা িহফয খানাসমূেহ িবদ0মান কুসংMার, িবদআত ও 
গিহ�ত কম�-কাPসমূহ িচি°ত ও দূর করার েচAা কেরিছr িKতীয়ত 
আমােদর েদেশ কুরআনুল কািরম িতলাওয়াত সং*া{ েবশ িকছু 
মাসআলার ,চলন রেয়েছ, কুরআন-হািদেসর মানদেP যার িভি� 
খুব দুব�লr এ পিরিশA Kারা েস সlেক� আমরা দিলল িভি�ক 
সমাধান েদওয়ার েচAা কেরিছr  
আশা করিছ, কুরআনুল কািরেমর হািফয ও আ#াহ তা‘আলার 
কালােমর ধারকগণ এ উেদ0াগ েথেক উপকৃত হেবন এবং িহফয 
খানাসমূহ ও িনেজেদরেক ভুল-�াি{ ও কুসংMার মুf রাখেবনr 
আ#াহ তাওিফক দানকারীr 
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অযু ব0তীত কুরআনুল কািরম dশ� করার িবধান 

অিধকাংশ আেলেমর মেত অযু ব0তীত মুসহাফ/ কুরআনুল কািরম 

dশ� করা ৈবধ নয়r ইমাম আবু হািনফা1, মািলক2, শােফয়ী3, 

আহমদ ইবেন হা�ল4 ও শায়খুল ইসলাম ইবেন তাইিময়াহ5 

,মুখগণ এ মত েপাষণ কেরেছনr সাহািবেদর ফেতায়াও তাই 

িছল। দিলল িহেসেব তারা েপশ বেলন: 

১. ইয়ামােনর গভন�র আমর ইবেন হাযম রািদয়া#াI ‘আনIেক 

নবী সা#া#াI ‘আলাইিহ ওয়াসা#াম িলেখ পাঠান: 
ْن  َال َفَمس3 الُْقْرآَن إِال3 َطاِهرٌ «

َ
  .»أ

“পিব) স�া ব0তীত েকউ কুরআন dশ� করেব না”।6 

“হািদসিট মু�ািসল ও মুরসাল উভয় সনেদ বিণ�ত, ইমাম মািলক 

মুরসাল এবং ইমাম নাসায়ী ও ইবেন িহªান রহ. মু�ািসল বণ�না 
                                                           

1 মারািকল ফালাহ:(পৃ.৬০), বাদােয়উস-সানােয় িফ-তারতীিবশ-শারােয়: (১/৩৩) 
2 আশ-শারIস সািগর: (১/১৪৯), মাওয়ািহবুল জািলল িফ শারিহ মুখতাসািরল 

খািলল: (১/৩০৩) 
3 মুগিনল মুহতাজ: (১/৩৬), আল-মাজমু শারIল মুহা�াব: (২/৬৫) 
4 আল-ইনসাফ িফ মািরফািতর রািজহ িমনাল িখলাফ, িলল মুরদাওিয়: 

(১/২২৩), শাহ8 মুনতাহাল ইরাদাত: (১/৭৭) 
5 মাজমুউল ফেতায়া: (২১/২৬৬) 
6 আল-মুয়া�া: (৫৩৪), আবুদাউদ িফল মারািসল: (৯৩) 
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কেরেছন, ,কৃতপেG হািদসিট মুরসাল, মু�ািসল নয়r ইমাম 

আহমদ রহ. বেলন: আশা করিছ হািদসিট সিহr আসরাম বেলন: 

ইমাম আহমদ হািদসিট দিলল িহেসেব েপশ কেরেছন”।1 

ইবেন হাজার রহ. ইবেন তাইিময়ার কথা সংেGপ কের বেলন: 

এক দল ইমাম হািদসিট সিহ বেলেছন, সনেদর িবেবচনায় নয়, 

,িসি
র িবেবচনায়”।2 তারা িKতীয় দিলল িহেসব েপশ কেরন 

কুরআনুল কািরেমর িনে´াf আয়াত: 

২. আ#াহ তা‘আলা বেলন: 
ۡكُنونٖ  كَِتٰبٖ  ِف  � َكرِيمٞ  لَُقۡرَءانٞ  إِن�ُهۥ ﴿ ۥٓ  ?�  � م� ُرونَ  إِ?�  َيَم̂سُه  ﴾ � ٱلُۡمَطه�
 ]  �0  ،��: الواقعة[

“িন�য় এিট মিহমাি�ত কুরআন, যা সুরিGত িকতােব রেয়েছ, 

েকউ তা dশ� করেব না পিব)গণ ছাড়া”।3 

দিলল িহেসেব এ আয়াত েপশ করা দুর[ নয়, কারণ পূব�াপর 

িবষয় েথেক dA েয, পিব)গণ ব0তীত েয িকতাব েকউ dশ� 

কের না তা মাকনুন িকতােব িবদ0মানr মাকনুন িকতাব Kারা 

                                                           

1 আত-িতবইয়ান িফ আকসািমল কুরআন: (পৃ.২২৯), আত-তালিখসুল হািবর: 

(৪/৫৮) 
2 আত-তালিখসুল হািবর: (৪/৫৮) 
3 সূরা ওয়ািকয়াহ: (৭৭-৭৯) 



 

183 

উেSশ0 লাওেহ মাহফুয”।1 আর  ُه  এর সব�নাম Kারা উেSশ0 َال َفَمُسّ

লাওেহ মাহফুয, কারণ এটাই তার িনকটতম িবেশষ0। অথ�া] 

লাওেহ মাহফুেয িবদ0মান কুরআনুল কািরমেক পিব) স�া 

মালােয়কা বা েফেরশতােদর ব0তীত েকউ dশ� কের নাr অতএব  

দুিনয়ার জিমেন িবদ0মান কুরআনুল কািরম dশ� করার জন0 অযু 

শত� এ আয়াত তার দিলল নয়r 

ইবনুল কাইিয়0ম রহ. বেলন: “শাইখুল ইসলাম ইবেন তাইিময়াহ 

রািহমাI#াহ বেলেছন: আসমােন িবদ0মান সিহফা<েলা যখন 

পিব) স�া ব0তীত েকউ dশ� কের না, আমােদর হােত িবদ0মান 

সিহফা<েলা আমরা পিব) অবsা ব0তীত dশ� করব না, এটাই 

সতক�তা, সাবধানতা ও মালােয়কােদর সােথ সামËস0তাr বmত এ 

আয়াত েথেক হািদসিট িনঃসৃত হয়”।2 অযু ব0তীত কুরআনুল 

কািরম dশ� করা যােব না পেG তারা তৃতীয় দিলল েপশ কেরন 

সাহািবেদর আমলr 

৩. ইসহাক ইবেন রাহওেয়হ বণ�না কেরন, “নবী সা#া#াI 

‘আলাইিহ ওয়াসা#ােমর সাহািবগণ অযুসহ কুরআনুল কািরম dশ� 

করেতন”।3 শায়খুল ইসলাম ইবেন তাইিময়াহ রািহমাI#াহ 
                                                           

1 আত-িতবইয়ান িফ আকসািমল কুরআন: (পৃ.২২৯) 
2 আত-িতবইয়ান িফ আকসািমল কুরআন: (পৃ.২২৯) 
3 মাসােয়লুল ইমাম আহমদ ও ইসহাক ইবেন রাহওেয়হ: (২/৩৪৫) 
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বেলন: সালমান ফারিস, আ©ু#াহ ইবেন ওমর ও অন0ান0 সাহািব 

কুরআন dশ� করার জন0 অযু শত� করেতন, েকােনা সাহািব 

তােদর িবেরািধতা কেরনিন”r1 

কতক আেলম বেলন, কুরআনুল কািরম dশ� করার জন0 অযু 

করা েমা[াহাব, জ8ির নয়r এটা জােহিরয়ােদর মাযহাব, ইবেন 

হাযম রহ. এ মতেক শিfশালী কেরেছন।2 তােদর দিলল: 

১. িতলাওয়াত করার জন0 মুসহাফ শরীফ dশ� করা সাওয়ােবর 

কাজ, দিলল ব0তীত তােত অযু শত� করা যােব না, কারণ তখন 

যােদর অযু েনই তারা এ সাওয়াব েথেক মাহ�ম হেবr আর 

,মািণত েয, কুরআন ও সিহ হািদেস তার পেG েকােনা দিলল 

েনই, তাই কুরআন dশ� করার জন0 অযু শত� করা যথাযথ নয়r3 

২. আ©ু#াহ ইবেন আªাস রািদয়া#াI ‘আনI বেলন, রাসূলু#াহ 

সা#া#াI ‘আলাইিহ ওয়াসা#াম বসরার ,ধান িহরাকলেক িনে´াf 

আয়াতসহ প) িলেখন: 
ۡهَل ﴿

َ
أ ْ  ٱۡلِكَتٰبِ  َي� ö  َكَِمةٖ  jَٰ إِ  َتَعالَۡوا ?�  َوَبۡيَنُكمۡ  بَۡيَنَنا َسَوآء

َ
َ  إِ?�  َنۡعُبدَ  أ  َوَ?  ٱ]�

ۡرَباٗبا َبۡعًضا َبۡعُضَنا َيت�ِخذَ  َوَ?  ا ٗٔ َشۡي  بِهِۦ نُۡشِكَ 
َ
ِۚ  ُدونِ  ّمِن أ ْ  َفإِن ٱ]� ْ  تََول�ۡوا  َفُقولُوا

 ْ ن�ا ٱۡشَهُدوا
َ
  ]  UZ: عمران ال[ ﴾ � ُمۡسلُِمونَ  بِأ

                                                           

1 মাজমুইল ফেতায়া: (২১/২৬৬) 
2 আল-মুহা#াহ: (১/৯৫) 
3 আল-মুহা#া িবল আসার: (১/৯৫) 
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‘েহ িকতািবগণ, েতামরা এমন কথার িদেক আস, যা আমােদর 

মেধ0 ও েতামােদর মেধ0 সমান েয, আমরা একমা) আ#াহ ছাড়া 

কােরা ইবাদত করব নাr আর তার সােথ েকােনা িকছুেক শরীক 

করব না এবং আমােদর েকউ কাউেক আ#াহ ছাড়া রব িহসােব 

_হণ করব নাr তারপর যিদ তারা িবমুখ হয় তেব বল, ‘েতামরা 

সাGী থাক েয, িন�য় আমরা মুসিলম”।1 
ইবেন হাযম রািহমাI#াহ বেলন, খৃYানেদর িনকট উf 

আয়াতসহ রাসূলু#াহ সা#া#াI ‘আলাইিহ ওয়াসা#ােমর প) ে,রণ 

করা ,মাণ কের অযু ও ইমান ব0তীত কুরআনুল কািরম dশ� 

করা ৈবধ।2 

উ�র: এ হািদস সlেক� জমIর আেলমগণ বেলন, পে)র আয়াত 

কুরআনুল কািরেমর Iকুম রােখ না, তা নবী সা#া#াI ‘আলাইিহ 

ওয়াসা#ােমর বfেব0র অংশ, অথবা তাফিসর _ে� িবদ0মান 

আয়ােতর মত একিট আয়াত, যা অযু ব0তীত dশ� করা ৈবধ।3 

৩. মুসিলমরা তােদর বা�ােদর অযু ব0তীত কুরআনুল কািরম 

dশ� করার অনুমিত িদেয় আসেছন, যিদ অযু ব0তীত কুরআনুল 

                                                           

1 সূরা আেল-ইমরান: (৬৪) 
2 আল-মুহা#া িবল আসার: (১/৯৮) 
3 আল-মুগিন িল ইবেন কুদামাহ: (১/১০৯), নাইলুল আওতার: (১/২৬১) 
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কািরম dশ� করা হারাম হত তারা কখেনা তার অনুমিত ,দান 

করেতন নাr 

উ�র: এ যুিf সlেক� জমIর বেলন, ,েয়াজেনর খািতের তারা 

অনুমিত ,দান কেরন, অযু ব0তীত বা�ােদর কুরআন পড়া িনেষধ 

করা হেল তারা কুরআন েথেক িবমুখ হেব, তাই মুসিলমেদর এ 

আমল দিলল িহেসেব েপশ করা েযৗিfক নয়r 

শায়খ উসাইিমন রািহমাI#াহ ,থম বলেতন অযু ব0তীত কুরআন 

dশ� করা ৈবধ, পরবত�ীেত িতিন এ ফেতায়া েথেক ,ত0াবত�ন 

কেরনr তার ,থম বfব0 িছল: 
ْن  َال َفَمس3 الُْقْرآَن إِال3 َطاِهرٌ «

َ
 .»أ

“মুিমন ব0িf ব0তীত েকউ কুরআন dশ� করেব না”r1 িতিন 

‘তািহর’ শে©র অথ� বলেতন মুিমন। পরবত�ীেত িতিন বেলন 

 শে©র অথ� মুিমন নয়, বরং পিব) ব0িf, কারণ নবী طاھرٌ 

সা#া#াI ‘আলাইিহ ওয়াসা#াম কখেনা মুিমন ব0িfেক ‘তািহর’ 

বেলনিনr িKতীয়ত অযুর আয়ােত আ#াহ তা‘আলা বেলন: 
ُ  يُرِيدُ  َما﴿ � ِلَُطّهَِرُكمۡ  يُرِيدُ  َوَلِٰكن َحَرجٖ  ّمِنۡ  َعَلۡيُكم ِلَۡجَعَل  ٱ]�﴾ 
 ]  U: دة اQائ[

                                                           

1 আল-মুয়া�া: (৫৩৪), আবুদাউদ িফল মারািসল: (৯৩) 
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“আ#াহ েতামােদর উপর কিঠন করেত চান না, তেব িতিন 

েতামােদরেক পিব) করেত চান”r1 অতএব ‘তািহর’ অথ� পিব), 

তাই েকােনা ব0িf পিব) অবsা ব0তীত কুরআন dশ� করেব না, 

তেব েরামাল, অথবা হাত েমাজা অথবা িমসওয়াক Kারা কুরআনুল 

কািরেমর পৃ5া উÔােনা ৈবধ”। এটাই শায়েখর সব�েশষ ফেতায়া, 

িতিন বেলন: 
َر عندي أخ¿اً «   .»كن3ه ال ×وز َمس� اQْصَحِف إال بِوُُضوء: فاkي َيَقر3

“সব�েশষ আমার িনকট ,মািণত হেয়েছ েয, অযু ব0তীত মুসহাফ 

dশ� করা ৈবধ নয়”r2 

কুরআন dশ� করার জন0 অযু শত� ফেতায়াই সিঠকr িবেশষ 

কের পূব�াপর সকল মনীষী তার উপর আমল কেরেছনr ইবেন 

হাযম রািহমাI#ার দিলল খুব দুব�ল, তেব বা�ােদরেক অযুর জন0 

বাধ0 করা, িকংবা অযু না থাকার অজুহােত বড়েদর কুরআনুল 

কািরম িতলাওয়াত েথেক িবরত খাতা বানীয় নয়r কারণ, সবাই 

বেলেছন আড়াল Kারা মুসহাফ শরীফ dশ� করা ৈবধr অতএব 

যত েবশী স¨ব কুরআনুল কািরম িতলাওয়াত ক8ন, সব�াবsায় 

অযুর হালেত থাকার েচAা ক8নr যিদ অযু না থােক, িকংবা অযু 

করা সময় সােপG বা কAকর হয়, তাহেল আড়ালসহ ধের 
                                                           

1 সূরা মােয়দাহ: (৬) 
2 আশ-শারIল মুমিত আলা-জািদল মুসতাকিন: দারস নং: (৫৬) 
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কুরআনুল কািরম িতলাওয়াত ক8নr অসতক�তা িকংবা েবেখয়ােল 

কুরআনুল কািরেমর সােথ শরীেরর েকােনা অংেশর dশ� হেল 

আ#াহর িনকট Gমা চান, শরীেরর সােথ কুরআনুল কািরেমর 

dশ� হেব আশ±ায় তবুও েদেখ িতলাওয়াত করা ছাড়েবন নাr 

কারণ, dশ� হেব আশ±ায় িতলাওয়াত ত0াগ করার তুলনায় 

িতলাওয়ােতর সময় dেশ�র পর তওবা করা অেনক ভােলা। 

িবেশষভােব েযেহতু এেত িKমত রেয়েছ, তাই সামান0 হেলও অযু 

করার িবষয়িট হালকা হয়r  

উে#খ0, কাপড় বা শরীেরর েকােনা অংশ নাপাক হেল অযু নA হয় 

না, মুসিলম েবােনরা িবষয়িট ভােলাভােব মেন রাখুন, অতএব 

েছাট বা�া যিদ আপনার শরীর বা কাপেড় েপশাব কের, িকংবা 

তার পায়খানার দাগ আপনার কাপেড় েদখা যায়, তাহেল পরবত�ী 

সমেয়র জন0 িতলাওয়াত ত0াগ করেবন না, কারণ তখন আপনার 

সুেযাগ নাও হেত পােরr অনু�প নাপাক িবছানা িকংবা নাপাক 

েচয়াের বেস কুরআনুল কািরম িতলাওয়াত করা সমস0া নয়। এ 

কথাও িঠক েয, কুরআন িতলাওয়াতকারী আ#াহ তা‘আলার সােথ 

কথা বেল, তাই তার কাপড়, শরীর ও জায়গা পাক হওয়া 

িতলাওয়াত করার একিট <8=পূণ� আদবr আ#াহ ভােলা 

জােননr 
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ঋতুমতী ও িনফােসর নারীেদর কুরআন পড়ার িবধান 

ঋতুমতী ও ‘িনফােস’র1 নারীেদর কুরআনুল কািরম িতলাওয়াত 

করা ,সেg আেলমগণ িKমত েপাষণ কেরেছনr িব7
 মতানুযায়ী 

তােদর জন0 কুরআনুল কািরম িতলাওয়াত করা ৈবধr িবেশষভােব 

যিদ ভুেল যাওয়ার আশ±া হয় অথবা পরীGার জন0 বারবার 

পড়ার ,েয়াজন হয় িকংবা ঝাড়-ফুঁক ও সকাল-স�0ার িযকর 

আদায় করার সময় হয়r এসব মুহূেত� তারা dশ� করা ব0তীত 

কুরআনুল কািরম িতলাওয়াত করেব, একা{ ,েয়াজন হেল 

কাপেড়র টুকেরা, েরামাল বা হাত েমাজা ইত0ািদ আড়াল Kারা 

dশ� করেব, কারণ পিব) স�া ব0তীত কােরা পেG কুরআনুল 

কািরম dশ� করা ৈবধ নয়r 

ইমাম মািলক, ইমাম আহমদ, শায়খুল ইসলাম ইবেন তাইিময়াহ 

ও শাওকািন রািহমাIমু#াহ ,মুখগণ এ মতেক ,াধান0 িদেয়েছনr 

তােদর দিলল: 

১. আ#াহ তা‘আলা কুরআনুল কািরম িতলাওয়াত করার িনেদ�শ 

িদেয়েছন, িতলাওয়াতকারীর ,শংসা কেরেছন এবং তার জন0 

                                                           

1 ‘িহফাস’ অথ� ,সূিত অবsা। স{ান ,সেবর জন0 ,সূিত নারী েথেক েয রf 

েবর হয় তার 78 েথেক বw হওয়ার পূব� পয�{ েময়াদেক িনফাস বলা হয়r 

‘িনফােস’র েময়াদ চি#শ িদন অিত*ম করেল তার পরবত�ী অবsােক 

‘ইে[হাদাহ’ বলা হয়, তখন যথারীিত সালাত-িসয়াম আদায় করা ফরযr   
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অেনক সাওয়ােবর ওয়াদা কেরেছন, তাই ,মািণত দিলল ব0তীত 

কাউেক কুরআন িতলাওয়াত েথেক িনেষধ করা যােব নাr 

ঋতুমতী নারীেকও নয়, কারণ তােক িনেষধ করার পেG 

_হণেযাগ0 েকােনা দিলল েনইr 

শায়খুল ইসলাম ইবেন তাইিময়াহ রহ. বেলন: “ঋতুমতী নারীেক 

কুরআন িতলাওয়াত েথেক িবরত রাখার পেG সিহ ও dA 

েকােনা দিলল েনই”। িতিন আেরা বেলন: “সবাই জােন েয, নবী 

সা#া#াI ‘আলাইিহ ওয়াসা#ােমর যুেগ নারীেদর মািসক হত, িক| 

তােদরেক িতিন কুরআন িতলাওয়াত েথেক িনেষধ কেরনিন, 

েযমন িনেষধ কেরনিন েদায়া ও সকাল-স�0ার িযকর েথেক। যিদ 

িনেষধ করা হত অবশ0ই সাহািবেদর মােঝ তার চচ�া থাকত এবং 

আমােদর পয�{ তা েপ�ছাত”।1 

২. িবদায় হেজর সফের যখন আেয়শা রািদয়া#াI ‘আনহার 

মািসক হয়, নবী সা#া#াI ‘আলাইিহ ওয়াসা#াম তােক বেলন: 
» ِ́ ، َفْفَعُل  َما اْفَع َاج�

ْ
نْ  َلْ¿َ  ا�

َ
 »َيْطُهِري َح¥3  بِاْ َيِْت  َيُطوÔِ  َال  أ

“হািজরা যা কের তুিমও তাই কর, তেব বায়তু#াহর তাওয়াফ কর 

না, যতGণ না তুিম পিব) হও”।2 

                                                           

1 মাজমুউল ফেতায়া: (২৬/১৯১) 
2 মুসিলম: (২১২২) 
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িতিন একই িনেদ�শ ,দান কেরন আসমা িবনেত উমাইসেক1, 

যখন েস িবদায় হেজর রা[ায় (িমকােত) মুহাxদ িবন আবু 

বকরেক ,সব কেরিছল।2 কারণ তাওয়াফ সালােতর ন0ায়, তার 

জন0 সালাত পড়া িনেষধ, তাই তাওয়াফ করাও িনেষধ; িক| 

কুরআনুল কািরম িতলাওয়াত করা িনেষধ নয়, যিদ তােত েকােনা 

িনেষধা�া থাকত অবশ0ই িতিন িবদায় হজ িকংবা তার পরবত�ী 

সমেয় আেয়শা ও অন0ান0 নারীেদর িনেষধ করেতন, কারণ 

,েত0ক ঘের হােয়দ ও িনফােসর নারী থাকা hাভািবক, তাই তার 

নীরবতা ,মাণ কের ঋতুমতী নারীর জন0 কুরআনুল কািরম 

িতলাওয়াত করা ৈবধr 

েসৗিদ আরেবর উলামা পিরষেদর আেলমগণ বেলন: “কুরআন 

ভুেল যাওয়ার আশ±া হেল ঋতুমতী নারীর জন0 dশ� ব0তীত 

মুখs িতলাওয়াত করা ৈবধ”।3 শায়খ ইবেন বায রহ. অনু�প 

ফেতায়া ,দান কেরেছনr4 শায়খ ইবেন উসাইিমন রহ. বেলন: 

                                                           

1 আবু বকর রািদয়া#াI ‘আনIর «ীr 
2 েদখুন: মাজমু ফেতায়া ও মাকালাত মুতানাউওিয়0আহ, ৪থ� খPr 
3 ফেতায়াল লাজনােয় দােয়মাহ: (৪/২৩২) 
4 মজমু ফেতায়া ইবেন বাজ: (৬/৩৬০) 
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“ঋতুমতী নারী তাফসীর বা অন0ান0 _� েথেক কুরআন 

িতলাওয়াত করেল অযু করা জ8ির নয়”।1 

অিধকাংশ আহেল-ইলম বেলন, মািসেকর সময় নারীর জন0 

কুরআনুল কািরম িতলাওয়াত করা হারাম, যতGণ না েস পিব) 

হয়r তােদর িনকট ঋতুমতী সকল নারী এ িবধােনর অধীন, তেব 

িযকর ও েদায়ার িনয়েত যা পড়া হয়, 7ধু তার অনুমিত ,দান 

কেরন তারা, েযমন িবসিম#ািহর রাহমািনর রাহীম, ইuািল#ািহ 

ওয়া ইuা-ইলাইিহ রািজউন, রাবাuা আিতনা... ইত0ািদ। তােদর 

দিলল িন´�প: 

১. ,থম দিলল িকয়াস: ‘হােয়দ’2 ও িনফােসর নারীরা জুনুিব তথা 

অপিব) শরীর িবিশA ব0িfর মত, জুনুিব ব0িf েয�প কুরআন 

পেড় না তারাও পড়েব নাr কারণ জুনুিব ব0িfর ন0ায় তােদর 

শরীর নাপাক, তােদর উপর েগাসল ফরয েয�প জুনুিব ব0িfর 

উপর েগাসল ফরযr জুনুিব ব0িf সlেক� আলী রািদয়া#াI 

‘আনI বেলন, 

                                                           

1 ফেতায়া নু8ন আলাদ-দারব: (২৭/১২৩) 
2 নারীর গভ�াশয় েথেক েরাগ ও আঘাত ব0তীত ,িত মােস িনিদ�A সময় েয 

রf েবর হয় আরিবেত তােক ‘হােয়দ’ বলা হয়r সাধারণত নয় েথেক প~াশ 

বছেরর মধ0বত�ী সময় নারীেদর হােয়দ আেস এবং গভ�কালীন অবsায় ব� 

থােক। হােয়দেক বাংলায় ঋতুÛাব, রজঃÛাব ও মািসক ইত0ািদ বলা হয়।      
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أن رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم �ن يعلمهم القرآن و	ن ال wجزه عن «
  »القرآن إال اØنابة

“নবী সা#া#াI ‘আলাইিহ ওয়াসা#াম তােদরেক কুরআন িশGা 

িদেতন, িক| জানাবত ব0তীত েকােনা বm তােক কুরআন েথেক 

িবরত রাখত না”।1 

এ হািদস ,মাণ কের রাসূলু#াহ সা#া#াI ‘আলাইিহ ওয়াসা#াম 

জানাবত অবsায় কুরআনুল কািরম িতলাওয়াত করেতন না, 

কারণ তার উপর েগাসল ফরয িছল, অনু�প হােয়দ ও িনফােসর 

নারীরা কুরআন িতলাওয়াত করেব না, কারণ তােদর উপর 

েগাসল ফরযr 

উ�র: এ িকয়াস সিঠক নয়, কারণ হােয়দ ও িনফােসর নারী এবং 

জুনুিব ব0িfর অবsা এক নয়r হােয়দ ও িনফােসর নারীেদর ঋতু 

দীঘ� েময়াদী এবং তারা তােত অপারগ; পGা{ের জুনুিব ব0িfর 

নাপাক hi েময়াদী এবং তারা তােত ইjাধীন; অতএব জুনুিব 

ব0িfর সােথ হােয়দ ও িনফােসর নারীেদর িকয়াস বা তুলনা করা 

যথাযথ নয়r তাই হািদস Kারা ,মািণত জুনুিব ব0িfর িনেষধা�া 

                                                           

1 আবু দাউদ: (১/২৮১), িতরিমিয: (১৪৬), নাসািয়: (১/১৪৪), ইবেন মাজাহ: 

(১/২০৭), আহমদ: (১/৮৪), ইবেন খুজাইমাহ: (১/১০৪), ইমাম িতরিমিয রহ. 

হািদসিট হাসান ও সিহ বেলেছন। ইবেন হাজার রহ. বেলন, বmত হািদসিট 

হাসান, দিলল িহেসেব েপশ করার উপযুfr 



 

194 

তার মেধ0ই সীমাব
 থাকেব, তার উপর িকয়াস কের হােয়দ ও 

িনফােসর নারীেদর উপর কুরআন িতলাওয়াত করার িনেষধা�া 

আেরাপ করা যােব নাr 

২. িKতীয় দিলল দুব�ল হািদস: ইমাম আবু-দাউদ রািহমাI#াহ 

ইবেন ওমর রািদয়া#াI ‘আনI সূে) বণ�না কেরন, নবী সা#া#াI 

‘আলাইিহ ওয়াসা#াম বেলেছন: 
  َال «

ْ
َائُِض  َيْقَرأ

ْ
ُنُُب  َوَال  ا�

ْ
Øالُْقْرآنِ  ِمنَ  َشيْئًا ا«.  

“ঋতুমতী নারী ও জুনুিব ব0িf কুরআনুল কািরেমর েকােনা অংশ 

পড়েব না”r1 

আহেল-ইলেমর িনকট হািদসিট দুব�ল, কারণ তার সনেদ 

ইবরাহীম ইবেন আইয়াশ রেয়েছনr হািদস িবশারদগণ তার 

সlেক� বেলন, িহজািযেদর েথেক বণ�না করা তার হািদস<েলা 

দুব�ল, আর এ হািদস েস িহজািযেদর েথেক বণ�না কেরেছ অতএব 

এটা দুব�লr শায়খুল ইসলাম ইবেন তাইিময়াহ রহ. বেলন: 

“হািদস িবশারদেদর ঐক0মেত0 উf হািদস দুব�ল”।2 

                                                           

1 িতরিমিয: (১৩১) 
2 মাজমুউল ফেতায়া: (২১/৪৬০), আেরা েদখুন: নাসবুর রায়াহ: (১/১৯৫), 

আত-তালিখসুল হািবর: (১/১৮৩) 
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ঋতুমতী ও িনফােসর নারীেদর জন0 কুরআনুল কািরম িতলাওয়াত 

করা ৈবধ এ অিভমত সিঠক, কারণ তােদর দিলল সিহ ও dAr 

আ#াহ ভােলা জােননr 
 

জুনুিব ব0িfর কুরআন িতলাওয়াত করার িবধান 

কুরআনুল কািরম িতলাওয়াত করার জন0 জানাবত1 েথেক পাক 

হওয়া জ8িরr আিল ইবেন আিব তািলব রা. বেলন: 
ِ  رَُسوُل  َ�نَ « ُ  َص�3  اب3 bِ  وََسل3مَ  َعلَيْهِ  اب3

ْ
ََالءَ  يَأ

ْ
ïا  َاَجةَ  َفيَْقِ

ْ
 َ�ُْرجُ  ُعم3  ا�

ُكُل 
ْ
ُْ�َ  َمَعنَا َفيَأ

ْ
ïَوالل3ْحمَ  ا  

ُ
 َقنْ  wَُْجُزهُ  َال  قَاَل  َوُرب3َما wَُْجبُهُ  َوَال  الُْقْرآنَ  َوَيْقَرأ

ءٌ  الُْقْرآنِ  ْÈَ  3َنَابَةُ  إِال
ْ
Øا«.  

“রাসূলু#াহ সা#া#াI ‘আলাইিহ ওয়াসা#াম বাথ8ম েযেতন ও 

,েয়াজন সারেতন, অতঃপর েবর হেতন, আমােদর সােথ 8িট-

েগা[ েখেতন এবং কুরআনুল কািরম িতলাওয়াত করেতন, তােক 

কুরআন িতলাওয়াত েথেক েকােনা বm িবরত রাখত না একমা) 

জানাবত ব0তীত”।2 

                                                           

1 «ীসহবাস, hqেদাষ িকংবা উে�জনার সােথ বীজ�পাত ঘটার পরবত�ী নাপািক 

অবsােক জানাবত বলা হয়, জানাবত অবsায় কুরআনুল কািরম িতলাওয়াত 

করা ৈবধ নয়r 
2 ইবেন মাজাহ: (৫৯৪)  
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হািদেসর শ© ইবেন মাজাহ েথেক েনওয়া, অনু�প হািদস বণ�না 

কেরেছন নাসায়ী1, আবু দাউদ2 ও আহমদ3 ,মুখগণr কতক 

মুহািSস হািদসিট দুব�ল বেলেছন। ইবেন হাজার রহ. বেলন: 

“হািদসিট হাসান ও দিলল েযাগ0”। এ কথাই িঠকr 

ইমাম িতরিমিয রহ. বেলন, অিধকাংশ সাহািব, তােবিয় ও তােদর 

পরবত�ী মনীষীেদর আমল হেj জুনুিব অবsায় কুরআন 

িতলাওয়াত না করা, েযমন সুিফয়ান সাওির, ইবেন মুবারাক, 

শােফয়ী, আহমদ ও ইসহাক ,মুখগণr তারা বেলন জুনুিব ব0িfর 

পেG কুরআেনর েকােনা অংশ পড়া ৈবধ নয়, তেব শ© িকংবা 

আয়ােতর েছাট অংশ পড়া ৈবধr িনেষধা�ার হািদস<েলা যিদও 

দুব�ল, তেব একিট Kারা অপরিট শিfশালী হয়r 
 

েসৗিদ আরেবর ফেতায়া েবােড�র ফেতায়া 

অিধকাংশ আহেল-ইলেমর মেত জুনুিব ব0িfর জন0 কুরআনুল 

কািরম িতলাওয়াত করা ৈবধ নয়, যিদও মুখs পেড় ও dশ� 

িবহীন পেড়r কারণ আিল রা. বণ�না কেরন: 
 .»اØنابة إال القرآن عن Èء wجزه ال �ن أنه«

                                                           

1 নাসািয়: (১/১৬৯) 
2 আবু দাউদ: (১/৯১), হািদস নং: (২২৯) 
3 আহমদ: (৬৩৯), (৮৪০) ও (১০১১) 
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“রাসূলু#াহ সা#া#াI ‘আলাইিহ ওয়াসা#ামেক জানাবত ব0তীত 

েকােনা বm কুরআন েথেক িবরত রাখত না”।1 হািফয ইবেন 

হাজার রহ. বেলন: এ হািদেসর সনদ হাসানr যিদ েস পািন না 

পায়, িকংবা অসুsতার কারেণ পািন ব0বহাের অGম হয়, তাহেল 

তায়াxুম করেবr আ#াহ তাওিফক দাতাr2 

 

কুরআনুল কািরেমর কসম করার িবধান 

েকােনা বm বা স�ার কসম করার অথ� ঐ বm বা স�ােক িবেশষ 

সxান ,দান করা, যার হকদার একমা) আ#াহ ‘তা‘আলা। 

অতএব েয েকােনা বm বা স�ার কসম করল েস আ#াহর হক ও 

,াপ0 সxােন গায়8#াহেক অংশীদার করলr তাই এ জাতীয় 

কসম করা িশরকr পীেরর নােম েয কসম করল, েস পীরেক 

আ#াহর সমকG িsর করল; নবী-অিল-বুজুেগ�র নােম েয কসম 

করল েস তােদরেক আ#াহর সমকG িনধ�ারণ করল। ওমর 

রািদয়া#াI ‘আনI েথেক বিণ�ত, রাসূলু#াহ সা#া#াI ‘আলাইিহ 

ওয়াসা#াম বেলেছন: 

                                                           

1 আহমদ: (১/৮৪), (১/১২৪), (২২৯), িতরিমিয িফল জািম: (১৪৬), ইমাম 

িতরিমিয হািদসিট হাসান বেলেছনr নাসািয় িফল মুজতাবা: (১/১৪৪), ইবেন 

মাজাহ: (৫৯৬) 
2
 আল-লাজনাহ দােয়মাহ িলল বুIিসল ইলিময়াহ ওয়াল ইফতাr 
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ْ�َكَ «
َ
ْو أ

َ
ِ َفَقْد َكَفَر أ   .»َمْن َحلََف بَِغْ¿ِ اب3

“েয ব0িf গায়8#াহর নােম কসম করল েস কুফির করল, অথবা 

িশরক করল”r1 ইবেন মাসউদ রািদয়া#াI ‘আনI বেলন: 
ْحِلَف بَِغْ¿ِهِ َصاِدقًا« 

َ
ْن أ

َ
َحب� إ3�َِ ِمْن أ

َ
ِ َ�ِذبًا أ ْحِلَف بِاب3

َ
ْن أ

َ
 .»أل

“আিম আ#াহ ব0তীত কােরা নােম সত0 কসম করব অেপGা, 

আ#াহর নােম আিম িমথ0া কসম করব আমার িনকট অিধক 

ি,য়”।2 আ#াহর নােম িমথ0া কসম করা কিবরা <নাহ, িক| 

গায়8#াহর নােম সত0 কসম করা িশরক। িশরক কিবরা <না 

েথেকও বড়, েহাক তা েছাট িশরকr ইবেন ওমর রািদয়া#াI 

‘আনI েথেক বিণ�ত, রাসূলু#াহ সা#া#াI ‘আলাইিহ ওয়াসা#াম 

বেলেছন: 
ِ فَلَْ¿َْض، « ِ فَلْيَْصُدْق، َوَمْن ُحِلَف oَُ بِاب3 َال áَِْلُفوا بِآبَائُِكْم َمْن َحلََف بِاب3

 ِ ِ فَلَيَْس ِمَن اب3   .»َوَمْن لَْم يَْرَض بِاب3
“েতামরা েতামােদর িপতােদর নােম কসম কর নাr েয আ#াহর 

নােম কসম কের তার উিচত সত0 বলা, যার জন0 আ#াহর নােম 

                                                           

1 িতরিমিয: (১৫৩৫), ইমাম িতরিমিয হাদসিট হাসান বেলেছনr আবু দাউদ: 

(৩২৫১), আলবািন রহ. সিহ িতরিমিযেত হািদসিট সিহ বেলেছনr 
2 মুসাuাফ আ©ুর রা�াক: (১৫৯২৯)    
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কসম করা হল তার উিচত স|িA ,কাশ করা, েয আ#াহর নােম 

স|িA ,কাশ করল না, তার সােথ আ#াহর সlক� েনই”।1 

কুরআনুল কািরম আ#াহ আ‘তালার িসফা] বা িবেশষণ, তাই 

কুরআনুল কািরম িকংবা তার েকােনা আয়ােতর কসম করার অথ� 

আ#াহ আ‘তালার িসফােতর কসম করা, অতএব তা ৈবধr এ 

জন0 কুরআন উপিsত করা জ8ির নয়r ইবনুল আরািব রহ. 

বেলন, “কুরআনুল কািরেমর উপর হাত েরেখ কসম করা 

িবদআত, েকােনা সাহাবী এ�প কেরনিন”r2  

কুরআনুল কািরেমর কসম Kারা কুরআেনর কাগজ, কািল ও 

বণ�মালার কসম করা ৈবধ নয়, বরং িশরেকর অ{ভু�f; কারণ, 

কাগজ-কািল ও আরিব বণ�মালা মখলুক। আহেল-ইলমগণ বেলন, 

কুরআনুল কািরেমর কসম না করাই ভােলা, কারণ তােত আ#াহর 

কালােমর সােথ কাগজ-কািল এবং আরিব বণ�মালাও রেয়েছr তাই 

কুরআনুল কািরেমর কসেম কাগজ-কািলর কসম শািমল হওয়ার 

সেwহ সৃিA হয়, অতএব এ জাতীয় কসম েথেক িবরত থাকা 

উ�মr 

                                                           

1 ইবেন মাজাহ: (২১০১), সনদিট হাসানr 
2 তাফিস8ল কুরতুিব: (৬/৩৫৪) 
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কসম _হীতার িনয়ত _হণেযাগ0: মাuেতর েGে) মাuতকারীর 

িনয়ত _হণেযাগ0, কারণ নবী সা#া#াI ‘আলাইিহ ওয়াসা#াম 

বেলেছন: 
َما ِلvÌُ اْمِرٍئ مَ « ْقَماُل بِا�vي3اِت، َو�ِغ3

َ
 .»ا نََوىإِغ3َما اْأل

“সকল আমল িনয়েতর উপর িনভ�রশীল, আর ,েত0ক ব0িfর 

জন0 তাই রেয়েছ যা েস িনয়ত কেরেছ”r1  িক| কসেমর েGে) 

কসম _হীতা ও িবচারেকর িনয়ত _হণেযাগ0।2 আবু Iরায়রা 

রািদয়া#াI ‘আনI েথেক বিণ�ত, রাসূলু#াহ সা#া#াI ‘আলাইিহ 

ওয়াসা#াম বেলেছন: 
قَُك بِِه َصاِحبَُك « vروايَةٍ  .»يَِمينَُك َ»َ َما يَُصد Ôَِمُ® َ»َ ِغي3ِة «: و�اْ

  .»الُْمْستَْحِلِف 
“েতামার সাথী যার উপর েতামােক স=ােরাপ করেছ তার উপর 

েতামার কসম সংগিঠত হেব”r অপর বণ�নায় আেছ, “কসম 

_হীতার িনয়েতর উপর কসম সংগিঠত হয়”r3  

অতএব কসমকারী যিদ কসম _হীতার িবপরীত িনয়ত কের তার 

িনয়ত _হণেযাগ0 নয়; তেব মজলুম হেল তার িনয়ত _হণেযাগ0। 

                                                           

1 বুখাির: (১) 
2 কসেমর সােথ যিদ কােরা হক সংি�A না থােক, তাহেল কসমকারীর িনয়ত 

_হণেযাগ0r 
3 মুসিলম: (১৬৫৪)   
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কসম করার সময় েকােনা িনয়ত না থাকেল কসেমর ,িত 

উKু
কারী বm কসেমর িনয়ত িহেসেব গণ0 হেব। 

শায়খ উসাইিমন রািহমাI#াI বেলন: “কুরআনুল কািরেমর কসম 

করার রীিত নবী সা#া#াI ‘আলাইিহ ওয়াসা#ােমর যুেগ, িকংবা 

তার সাহাবীেদর যুেগ, এমন িক কুরআন িলিপব
 হওয়ার পরও 

িছল নাr তাই কসম করার ,েয়াজন হেল আ#াহর নােম কসম 

করাই েaয়”।1 নবী সা#া#াI ‘আলাইিহ ওয়াসা#াম বেলেছন: 
ْو ِ�َْصمُ «

َ
ِ أ  .»ْت َمْن َ�َن َحاِلًفا فَلْيَْحِلْف بِاب3

“যার কসম করেত হয়, েস েযন আ#াহর নােম কসম কের, 

অথবা চুপ থােক”r2 

কসম ভg কাফফারা কাফফারা: 

কসম কের েকউ যিদ কসম েথেক িফের আসেত চায়, অথবা 

কসম ভgেত চায়, তাহেল কসেমর কাফফারা েদওয়া জ8িরr 

আ#াহ তা‘আলা বেলন: 
ۥٓ ﴿ َٰرتُُه �

ةِ  إِۡطَعامُ  فََكف ۡوَسِط  ِمنۡ  َمَسِٰكيَ  َعَشَ
َ
ۡهلِيُكمۡ  ُتۡطِعُمونَ  َما أ

َ
وۡ  أ

َ
 أ

وۡ  كِۡسَوُتُهمۡ 
َ
ي�اٖاۚ  ثََلَٰثةِ فَِصَيامُ  َيِدۡ  ل�مۡ  َفَمن َرَقَبةٖۖ  َتۡرِيرُ  أ

َ
َٰرةُ  َذٰلَِك  أ �

يَۡمٰنُِكمۡ  َكف
َ
 أ

ْ  َحلَۡفُتمۚۡ  إَِذا يَۡمَٰنُكمۚۡ  َوٱۡحَفُظٓوا
َ
  ]  �0: دة اQائ[ ﴾   أ

                                                           

1 ফেতায়া নু8ন আলাদ-দারবr 
2 বুখাির: (২৬৭৯) 
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“সুতরাং এর কাফফারা হল দশজন িমসকীনেক খাবার দান করা-

মধ0ম ধরেণর খাবার, যা েতামরা hীয় পিরবারেক খাইেয় থাক, 

অথবা তােদর ব« দান করা, িকংবা একজন দাস-দাসী মুf করাr 

আর েয সামথ�0 রােখ না, তেব িতন িদন িসয়াম পালন করাr এটা 

েতামােদর কসেমর কাফফারা-যিদ েতামরা কসম কর, আর 

েতামরা েতামােদর কসম েহফাজত কর”।1 

খাবার েদওয়া, অথবা পিরেধয় ব« দান করা, অথবা একজন 

মুিমন েগালাম মুf করার মােঝ িসিরয়াল রGা করা জ8ির নয়, 

েয েকােনা একিট Kারা কাফফারা আদায় হয়। যিদ উf ,কােরর 

কাফফারা আদােয় সামথ�0 না থােক তাহেল িতন িদন িসয়াম 

রাখেব। 

খারাপ কসম ভg জ8ির: নবী সা#া#াI ‘আলাইিহ ওয়াসা#াম 

বেলেছন: 
» ِ ُ -َو�ِ©v َواب3 رَى َلْ¿ََها َخْ¿ًا ِمنَْها إِال3  -إِْن َشاَء اب3

َ
ْحِلُف َ»َ يَِمٍ® فَأ

َ
َال أ

، َوâَف3  ي ُهَو َخْ¿ٌ ِ
3kَييُْت ا

َ
ْو أ

َ
، أ ِي ُهَو َخْ¿ٌ

3kَييُْت ا
َ
ْرُت َقْن يَِميÇِ، َوأ ْرُت َكف3

 Çَِقْن يَِمي«.  
“আ#াহর শপথ, েকােনা কসম কের যিদ তার িবপরীত আিম  

কল0াণ েদিখ, –ইনশাআ#াহ- অবশ0ই আিম আমার কসেমর 

                                                           

1 সূরা মােয়দাহ: (৮৯) 
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কাফফারা েদই এবং ভােলা কাজিট কির; অথবা ভােলা কাজিট 

কির পের আমার কসেমর কাফফারা েদই”।1 ইমাম মুসিলম বণ�না 

কেরন, নবী সা#া#াI ‘আলাইিহ ওয়াসা#াম বেলেছন: 
ْر َقْن يَِمينِِه «  vى َلْ¿ََها َخْ¿ًا ِمنَْها، فَلْيَُكف

َ
َمْن َحلََف َ»َ يَِمٍ®، فََرأ

ي ُهَو َخْ¿ٌ ((: وÔ رواية .))َوْ�َْفَعْل  ِ
3kَْفَعِل ا�ْر يَِمينَُه َوْ vفَلْيَُكف«.  

“েয কসম করল অতঃপর তার িবপরীত কল0াণ েদখল, েস েযন 

তার কসেমর কাফফারা েদয় এবং কাজিট কের”r2 অপর বণ�নায় 

আেছ, “েস েযন তার কসেমর কাফফারা েদয় এবং যা কল0াণ 

তাই কের”r3 

 

কুরআনুল কািরেমর পুরেনা পৃ5া েপাড়ােনার িবধান 
কুরআনুল কািরম যিদ পুরেনা হয়, তার পৃ5া<েলা িছঁেড় যায় ও 

ব0বহার অনুপেযাগী হয়, তাহেল এমন জায়গায় রাখা যােব না, 

েযখােন অসxােনর সxুখীন হয়, ময়লা-আবজ�নায় পিতত হয়, 

মানুষ বা জীব-জ| Kারা িপA হয়r যিদ বাঁধাই কের পাঠ উপেযাগী 

করা স¨ব হয়, তাহেল পিরত0f না েরেখ ব0বহার করা েaয়r 

,কাশক, মুpাGিরক বা কােরা অবেহলা ও ভুেলর কারেণ 
                                                           

1 বুখাির: (৬৬২৩) 
2 মুসিলম: (১৬৫১) 
3 মুসিলম: (১৬৫১), মুয়া�া ইমাম মািলক: (১০৩৪) 
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কুরআনুল কািরম যিদ ভুল মুিpত হয়, তাহেল সংেশাধন কের 

পাঠ উপেযাগী করা জ8িরr পাঠ-উপেযাগী করা স¨ব না হেল 

অসxান ও িবকৃিত েথেক সুরGার জন0 মুসহাফ<েলা েপাড়ােনা 

িকংবা িনরাপদ sােন দাফন করা জ8িরr শায়খ সােলহ আল-

ফাওযান বেলন: “ব0বহার অনুপেযাগী কুরআন েপাড়ােনা ও দাফন 

করা উভয় প
িত সাহািবেদর েথেক ,মািণত”।1 

পুরেনা কুরআন দাফন করার িস
া{ হেল পিব) sােন দাফন 

করেব, ভিবষ0েত েযখােন অপমােনর সxুখীন হওয়ার স¨াবনা 

েনইr অেনক সালেফ সােলহীন রহ. তােদর পুরেনা কুরআন 

মসিজেদ দাফন কেরেছনr ইমাম আহমদ রহ. বেলন: “আবুল 

জাওযা রািহমাI#াহর একিট কুরআন পুরেনা হেয় িগেয়িছল, 

অতঃপর মসিজেদ গত� করা হয়, িতিন েসখােন তা দাফন 

কেরন”r2 অতএব মসিজদ বা মসিজেদর জায়গায় পুরেনা 

কুরআন দাফন করা েকােনা সমস0া নয়r 

পুরেনা কুরআন সুরGার িKতীয় প
িত েপাড়ােনাr ইমাম বুখাির 

রহ. বণ�না কেরন: 
رَْسَل «

َ
نْ  َحْفَصةَ  إَِ   ُقثَْمانُ  فَأ

َ
ِ́  أ رِْس

َ
ُحِف إَِ�ْنَا بِا أ  الَْمَصاِحِف  ِ�  نَنَْسُخَها لص�

َها ُعم3  رَْسلَْت  إَِ�ِْك  نَُرد�
َ
َمرَ  ، ُقثَْمانَ  إَِ   َحْفَصةُ  بَِها ، فَأ

َ
 َوَقبْدَ  ، ْنَن ثَابٍِت  َزيْدَ  فَأ

                                                           

1 মাজমু ফেতায়া, শায়খ সােলহ আল-ফাউযান: (১/১২৭) 
2 কাশশাফুল িকনা আিনল ইকনা: (১/১৩৭) 
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 ِ َبْ¿ِ  ْننَ  اب3 َارِِث  ْننَ  الر3ْ#َِن  ، َوَقبْدَ  الَْعاِص  ْننَ  وََسِعيدَ  ، الز�
ْ
 ، ِهَشامٍ  بِْن  ا�

رَْسَل ... ِ� الَْمَصاِحِف  فَنََسُخوَها
َ
فٍُق  ُ¤v  إَِ   َوأ

ُ
ا بُِمْصَحٍف  أ َمرَ  نََسُخوا ، ِمم3

َ
 َوأ

ْو ُمْصَحٍف  َصِحيَفةٍ  ُ¤v  ِ�  الُْقْرآنِ  ِمنْ  ِسَواهُ  بَِما
َ
نْ  أ

َ
 .»wَُْرَق  أ

“... অতঃপর উসমান রািদয়া#াI ‘আনI হাফসা রািদয়া#াI 

আনহার িনকট বেল পাঠান, আমার িনকট মুসহাফ<েলা পািঠেয় 

িদন, আমরা তা একািধক মুসহােফ নকল কের আপনার িনকট 

েফরত পাঠাব, ফেল িতিন উসমােনর িনকট তা পািঠেয় েদনr 

উসমান রািদয়া#াI ‘আনI জােয়দ ইবেন সােবত, আ©ু#াহ ইবেন 

জুবােয়র, সািয়দ ইবেন আস ও আ©ুর রহমান ইবেন হােরস 

ইবেন িহশামেক িনেদ�শ েদন, তারা অেনক মুসহাফ ৈতির কেরন... 

অতঃপর তােদর িলিখত এক-এক কিপ িতিন ,েত0ক অ~েল 

ে,রণ কেরন এবং তা ব0তীত অন0ান0 সিহফা ও মুসহােফ 

সংরিGত কুরআন েপাড়ােনার িনেদ�শ েদন”।1 
েকােনা সাহািব উসমান রািদয়া#াI ‘আনIর িবেরািধতা কেরনিন, 

ইবেন মাসউদ রািদয়া#াI ‘আনI যিদও ইখিতলাফ কেরেছন, 

িক| তা কুরআন েপাড়ােনা সং*া{ িছল না, বরং তার ইখিতলাফ 

িছল এক-ভাষার কুরআন েরেখ অন0ান0 ভাষার কুরআন িনঃেশষ 

করা সং*া{r 

                                                           

1 বুখাির: (৪৬২৯) 
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পুরেনা কুরআন দাফন করা অেপGা েপাড়ােনা উ�মr কারণ 

সাহািবেদর উপিsিতেত উসমান রািদয়া#াI ‘আনI কুরাইিশ ভাষা 

ব0তীত অন0ান0 ভাষার কুরআন পুিড়েয়েছনr িKতীয়ত দাফনকৃত 

কুরআেনর উপর েথেক কখেনা মািট সের অসxােনর সxুখীন 

হওয়ার স¨াবনা থােক, তাই পুরেনা কুরআন েপাড়ােনা ও 

েপাড়ােনার পর ছাই<েলা দাফন করা অিধক েaয়r 

পুরেনা কুরআন পািনেত েফলার েকােনা দিলল েনই, েকােনা 

আদশ� পূব�পু8ষ এ�প কেরেছন মেম� আমােদর িনকট েকােনা 

তথ0 েনইr িKতীয়ত পািনেত ভাসমান েয েকােনা কাগজ ময়লা ও 

আবজ�নার sােন িগেয় েঠকেত পাের, তাই এ প
িত _হণ করা 

িঠক নয়r 

শায়খ আ©ুর রহমান সুহাইম বেলন: “কুরআনুল কািরেমর পুরেনা 

ও ব0বহার অনুপযুf পৃ5া ,যুিfর সাহােয0 পুনরায় ব0বহার করা 

বা অন0 েকােনা কােজ লাগােনা ৈবধ নয়, বরং িনরাপদ sােন 

দাফন করা িকংবা েপাড়ােনা জ8ির”।1 

আ#াহর নাম, কুরআেনর আয়াত িকংবা েদায়া ও িযকর সং*া{ 

কাগেজর সােথ সxােনর ব0বহার করা জ8িরr অনু�প হািদেসর 

িকতােবর সােথ সxােনর আচরণ করা জ8ির, যিদও তার ময�াদা 

                                                           

1 http://saaid.net/Doat/assuhaim/60.htm  
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কুরআনুল কািরেমর সমান নয়r অতএব রা[ায় পের থাকা িকংবা 

বাজার-সদাইেয়র কাগেজ যিদ আ#াহর নাম, কুরআেনর আয়াত 

িকংবা হািদেসর অংশ িবেশষ থােক, দীন িহেসেব আমরা তার 

সােথ সxােনর ব0বহার করবr আ#াহ তাওিফক দানকারীr     

 

কুরআন িশGার িবিনময় _হণ করার িবধান 

এ িশেরানােমর অধীন িতনিট িবষয় আেলাচনা করব: ক. কুরআন 

িশGার িবিনময় _হণ করার িবধান, খ. আ#াহর আয়াতেক hi-

মূেল0 িবি* করার অথ�, গ. েগাটা দুিনয়া তুj ও সামান0r 

ক. কুরআন িশGার িবিনময় _হণ করা: শায়খ ইবেন বায 

রািহমাI#াহেক িজ�াসা করা হেয়িছল: “কুরআনুল কািরম িহফয 

করােনার িবিনময় _হণ করার িবধান িক? িতিন বেলন: কুরআনুল 

কািরম ও দীিন ইলম িশখােনার িবিনময় _হণ করা েদাষণীয় নয়, 

কারণ মানুষ িশGার মুখােপGীr মুয়াি#েমর পেG অেনক সময় 

িবনা েবতেন িশGা েদওয়া স¨ব হয় না, কারণ ৈবষিয়ক ,েয়াজন 

তার জন0 বাঁধা হেয় দাঁড়ায়r অতএব কুরআনুল কািরেমর পাঠ 

দান করা, কুরআন িহফয করােনা ও দীিন িশGার িবিনময় _হণ 

করা িব7
 মতানুযায়ী ৈবধr  

নবী সা#া#াI ‘আলাইিহ ওয়াসা#াম েথেক ,মািণত, সাহাবীেদর 

একিট জামাত জৈনক আরব েগাে)র েমহমান হেয়িছল, ইেতামেধ0 
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তােদর সরদারেক িবষাf কীট দংশন কের, তারা তার যথাসাধ0 

িচিক]সা কের, িক| েকােনা ফায়দা হয়িন, অতঃপর তারা 

সাহাবীেদর িনকট ঝাড়-ফুঁক তলব করল, ফেল সাহািবেদর 

একজন িগেয় সূরা ফািতহা Kারা ঝাড়-ফুঁক কেরন, আ#াহ তােক 

আেরাগ0 দান কেরনr ঝাড়-ফুেঁকর িবিনমেয় তারা একপাল বকির 

শত� কেরিছল, _ামবাসী েস শত� পূরণ করলr তারা রাসূলু#াহ 

সা#া#াI ‘আলাইিহ ওয়াসা#ামেক িজ�াসা করার পূেব� বকিরর 

পাল ব¶ন করা েথেক িবরত থাকল, নবী সা#া#াI ‘আলাইিহ 

ওয়াসা#াম বেলন: 
َصبْتُمُ  قَدْ «

َ
ُبوا اقِْسُموا أ  »َسْهًما َمَعُكمْ  ِ�  َواْ�ِ

“েতামরা িঠক কেরছ, েতামরা ব¶ন কর এবং আমার জন0 

েতামােদর সােথ একভাগ রাখ”r1 অপর হািদেস িতিন বেলন: 
 أخرجه ا خاري »إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب اهللا«

“িন�য় যার েমাকািবলায় েতামরা িবিনময় _হণ কর, তার মেধ0 

আ#াহর িকতাব সবেচেয় উ�ম বm”।2 এ েথেক ,মািণত হয় 

                                                           

1 বুখাির: (২২৭৬), মুসিলম: (২২০১) 
2 বুখাির: (৫৭৩৭) 
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কুরআন িশGার িবিনময় _হণ করা ৈবধ, েযমন ৈবধ ঝাড়-ফুঁেকর 

িবিনময় _হণ করা”।1 

খ. আ#াহর আয়াতেক hiমূেল0 িবি* করার অথ�: আ#াহ 

তা‘আলা বেলন: 
ْ  َوَ?  ﴿ وا ٰيَ  قَلِيٗ�  َثَمٗنا َيِٰت # تَۡشَتُ   ]  ZS: ا قرة[ ﴾ � فَٱت�ُقونِ  �ي�

“েতামরা আমার আয়ােতর িবিনমেয় অiমূল0 _হণ কর না এবং 

একমা) আমােক ভয় কর”r2 হাসান বসির রািহমাI#ােক 

িজ�াসা করা হেয়িছল: “অiমূল0 কী? িতিন বেলন: সম_ দুিনয়া 

অiমূল0”।3 

অ) আয়াত ইIিদেদর সlেক� নািযল হেয়েছr ইIিদ আেলমরা 

ধনী ও ,ভাবশালীেদর hােথ� আ#াহর িকতাব তাওরােতর িবধান 

িবকৃত কের ফেতায়া িদত এবং অন0ায়ভােব িবচার করত, েযন 

ধনীেদর উপর শাি[ আেরাপ না হয়r িবিনমেয় তারা অথ� ও 

উপেঢৗকন _হণ করতr 

তােদর আেরকিট অপরাধ িছল, তাওরােত িবদ0মান নবী সা#া#াI 

‘আলাইিহ ওয়াসা#ােমর <ণগান েগাপন করা, েযন ইIিদ সমােজর 

                                                           

1 ফেতায়া উলামািয়ল বালািদল হারাম: (৬২৩-৬২৪), মাজা#াতুল বুIস: সংখ0া 

(৪২), পৃ5া: (১৫০-১৫১), শায়খ ইবেন বায রহ. 
2  সূরা বাকারা: (৪১) 
3 ইবেন কািসর, সূরা বাকারার আয়াত নং: (৪১)  
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সাধারণ মানুষ মুসিলম না হয়, পােছ তােদর সlদ ও েনতৃ= 

হাত ছাড়া হেবr এভােব তারা সাধারণ ইIিদেদর ইসলাম েথেক 

দূের রাখতr তাওরােতর ,িত ঈমােনর দািব িছল তার িবধান 

েমাতােবক ফয়সালা করা, তােত িবদ0মান নবী সা#া#াI ‘আলাইিহ 

ওয়াসা#ােমর <ণগান ,কাশ করা, সবার আেগ তােদর ইসলাম 

_হণ করা ও তার িদেক দাওয়াত েদওয়া, িক| তারা কেরেছ 

িবপরীতr এ জন0 পরবত�ী আয়ােত আ#াহ বেলন: 
ْ  َوَ? ﴿ ْ  بِٱۡلَبِٰطلِ  ٱۡلَق�  تَۡلبُِسوا نُتمۡ  ٱۡلَق�  َوتَۡكُتُموا

َ
  ] ZS، ZO:ا قرة[ ﴾� َتۡعَلُمونَ  َوأ

“আর েতামরা হকেক বািতেলর সােথ িমিaত কর না এবং েজেন-

বুেঝ হকেক েগাপন কর না”r1  

অতএব আয়ােতর অথ� হেj েতামরা তাওরােত িবদ0মান আ#াহর 

িবধান ও নবী সা#া#াI ‘আলাইিহ ওয়াসা#ােমর <ণগান িবকৃত 

করার িবিনমেয় hiমূল0 _হণ করা না, েতামরা েয পিরমাণ দুিনয়া 

_হণ কর ,কৃতপেG তা অi, কারণ পুেরা দুিনয়াই সামান0, তার 

Gুp বmর আবার িক মূল0! 

বmত তারা যিদ তাওরােতর িবধান অনুযায়ী ফয়লাসা করত, 

তােত িবদ0মান নবী সা#া#াI ‘আলাইিহ ওয়াসা#ােমর <ণগান 

েদেখ ঈমান আনয়ন করত, অন0েদর িনকট ,চার কের তার 

                                                           

1 সূরা বাকারা: (৪২) 
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িবিনময় _হণ করত, তাহেল তারা আ#াহর আয়াতেক hiমূেল0 

িব*য়কারী হত না, বরং তােদর উপাজ�ন হত হালাল ও উ�মr 

িক| তারা আ#াহর আয়াতেক িবকৃত করার িবিনময় _হণ 

কেরেছ, তার ,চার ও বা[বায়ন করার িবিনময় _হণ কেরিনr 

অস] েদাকািনর খারাপ মাল <ঁেজ েদওয়ার ন0ায় তাওরােতর 

িবকৃত িবধান ও নবী সা#া#াI ‘আলাইিহ ওয়াসা#াম সlেক� 

িমথ0া তথ0 তারা সাধারণ মানুেষর িনকট ,চার কেরেছr 7ধু 

অেথ�র েলােভ এভােব তারা িনেজেদর ও সাধারণ মানুেষর ইহকাল 

ও পরকাল ¡ংস কেরেছr 

এ আয়াত যিদও ইIিদেদর সlেক� নািযল হেয়েছ, িক| যারা 

কুরআন-হািদস অপব0াখ0া কের ভুল ফেতায়া েদয় তারাও তার 

অ{ভু�fr যারা দীন মােন না, দীন বা[বায়ন কের না ও তার 

,িত আনুগত0 ,কাশ কের না, তেব পািথ�ব hােথ�র জন0 কখেনা 

বকধািম�ক বেন তারাও hiমূেল0 দীন িব*য়কারীr 

অনু�প দীেনর ,িত দাওয়াত েদওয়া যােদর ,কৃিত নয়, সুেযাগ 

থাকা সেত0ও যারা দীন বা[বায়ন কের না, িক| েভােটর পূেব� 

ধািম�ক বেন, হজ কের ও ওমরায় যায়, উেSশ0 মানুেষর সমথ�ন 

আদায় করা, তারাও এ আয়ােতর অ{ভু�fr তারা দুিনয়ার জন0 

দীনেক হািতয়ার িহেসেব _হণ কেরেছ, তারা ধম�িনরেপGতা, 
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গণত£ ও জাতীয়তাবােদর ন0ায় ঈমান িব¡ংসী কুফরী মতবােদ 

িব·াসীr 

অনু�প মাজার ও পীরেদর খানকাসমূহ দীন িবকৃতকারী 

,িত5ানr তারা কখেনা কুরআন-হািদেসর অপব0াখ0া কের, কখেনা 

জাল ও বােনায়াট হািদস ,চার কের, কখেনা িমথ0া গi-কািহনী 

ৈতির কের দীেনর অপব0াখ0া কের ও মানুষেদর েধাঁকা েদয়r 

অনু�প যারা অথ� সং_েহর উেSেশ0 িবিভu মাpাসা, ইসলািমক 

েসবা সংsা ও  ইসলািমক দল গঠন কের েদশ-িবেদেশ কােলãর, 

চাঁদা উে�ালনকারী ও িভGুক ছিড়েয় েদয়, অতঃপর ইসলাম ও 

মুসিলেমর েসবার নােম টাকা সং_হ কের িনেজেদর িভ�-ৈবভব 

গেড় তুেল, দানকারীেদর দােন িখয়ানত কের, গরীবেদর হক 

আ²সা] কের ও জািতর সােথ ,তারণা কের, তারাও এ 

আয়ােতর অ{ভু�fr তারা ধেম�র নাম ও ধম�ীয় েলবাস ব0বহার 

কের দুিনয়া উপাজ�ন করেছr তােদর েদেখ দীেনর ,িত মানুেষর 

অনীহা ও অনা_হ সৃিA হয়, ,কৃতপেG তারা দীন ও তার 

অ_যা)ার পেথ বাঁধা, মুসিলম উxাহর কল±। 

কুরআন-হািদস যাকাত েদওয়ার িনেদ�শ িদেয়েছ েখেত নয়, সদকা 

দােনর ,িত উ]সাহ িদেয়েছ উসুল করার ,িত নয়, গরীবেদর 

েখাঁজ কের তােদর অনু_হ করেত বেলেছ, ধনীেদর তালাশ কের 

তােদর েথেক অনু_হ হািসল করেত বেলিনr হািকম ইবেন িহযাম 
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রািদয়া#াI ‘আনI বেলন, রাসূলু#াহ সা#া#াI ‘আলাইিহ 

ওয়াসা#াম বেলেছন: 
ْفَ�، دِ اْ�َ  ِمنَ  َخْ¿ٌ  الُْعلْيَا اْ�َدُ «   الس�

ْ
َدقَةِ  وََخْ¿ُ  َيُعوُل، بَِمنْ  َوابَْدأ  َظْهرِ  َقنْ  الص3

هُ  يَْستَْعِفْف  َوَمنْ  ِغً�، ، يُِعف3 ُ ُ  ُفْغِنهِ  يَْستَْغِن  َوَمنْ  اب3   »اب3
“উপেরর হাত নীেচর হােতর1 তুলনায় উ�ম, তুিম যার িজxাদার 

তার েথেক আর¨ কর, সjলতা েথেক সদকা করা সেব�া�ম, 

আর েয পাক থাকেত চায় আ#াহ তােক পাক রােখন এবং েয 

অমুখােপGী থাকেত চায় আ#াহ তােক অমুখােপGী রােখন”।2 

আবু Iরায়রা রািদয়া#াI ‘আনI বেলন, আিম রাসূলু#াহ সা#া#াI 

‘আলাইিহ ওয়াসা#ামেক বলেত 7েনিছ: 
نْ «

َ
َحُدُكمْ  َفْغُدوَ  َأل

َ
َق  َظْهِرهِ، َ»َ  َفيَْحِطَب  أ  ِمنَ  بِهِ  َويَْستَْغÇَِ  بِهِ  َفيَتََصد3

نْ  ِمنْ  oَُ  َخْ¿ٌ  ا�3اِس،
َ
َل  أ

َ
ْقَطاهُ  رَُجًال  يَْسأ

َ
وْ  أ

َ
فَْضُل  الُْعلْيَا اْ�َدَ  فَإِن3  َذلَِك، َمنََعهُ  أ

َ
 أ

ْفَ�، اْ�َدِ  ِمنَ    الس�
ْ
  » َيُعوُل  بَِمنْ  َوابَْدأ

“েতামােদর েকউ েভারেবলা েবর েহাক ও িনেজর িপেঠ লাকিড়র 

েবাঝা বহন ক8ক, অতঃপর তার েথেক সদকা ক8ক ও তােত 

তৃ^ হেয় মানুষ েথেক অমুখােপGী থাক, তার জন0 অেনক উ�ম 

েকােনা ব0িfর িনকট ,াথ�না করা অেপGা, েস তােক ,দান 

ক8ক অথবা তােক তা িনেষধ ক8কr কারণ উপেরর হাত 
                                                           

1 উপহােরর হাত অথ� দাতার হাত, আর িনেচর হাত অথ� _িহতার হাতr 
2 বুখাির: ১৪২৮ 
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নীেচর হােতর তুলনায় উ�ম, আর তুিম যার িজxাদার তার েথেক 

78 কর”r1 

সুবনা#াহ! দীেনর নােম একেaণীর েলাক সবেচেয় িনকৃA েপশা 

_হণ কেরেছr গািড়েত চেড়, রা[ায় বেস ও চল{াবsায় িহwু-

মুসিলম, েনককার-বদকার সবার িনকট িভGার হাত বৃি
 কের 

কুরআনুল কািরেমর নােম, মাpাসার নােম, কখেনা মসিজেদর 

নােম। আবার েকউ রা[ায় বেস কুরআনুল কািরম িতলাওয়াত 

কের িভGার উেSেশ0, ইuািল#ািহ ওয়া-ইuাইলাইিহ রািজউনr 

জাuাত হািসল করার দীনেক তারা Gণsায়ী পািথ�ব hাথ� হািসল 

করার হািতয়ার বািনেয়েছr আ#াহ তােদর সব�নাশ ক8নr ইমাম 

শািফয়ী রািহমাI#াহ বেলন:  
  »واهللا ألن أرتزق بالرقص أهون من أن أرتزق باين«

“আ#াহর শপথ, নৃত0 কের জীিবকা িনব�াহ করা আমার িনকট 

সহজ, দীনেক জীিবকা িনব�ােহর উপকরণ বানােনার েচেয়”r 

অতএব দীনেক দুিনয়া উপাজ�েনর হািতয়ার বানােনা িনকৃAতম 

কাজ, আ#াহ মুসিলম উxার কল0াণ ক8ন এবং এ জাতীয় েলাক 

েথেক ইসলামেক পিব) ক8নr 

গ. েগাটা দুিনয়া তুj: 

                                                           

1 মুসিলম: (১০৪৪) 
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েগাটা দুিনয়া আ#াহর িনকট তুj ও মূল0হীন, তাই আ#াহর 

দীনেক িবকৃত করার িবিনমেয় েকউ যিদ েগাটা দুিনয়া হািসল 

কের েসও hiমূল0 হািসল করলr আ#াহ তা‘আলা বেলন: 
 ﴾ � فَتِيً�  ُتۡظلَُمونَ  َوَ?  ٱت�َقٰ  لَِّمنِ  َخۡيٞ  ةُ َوٱÁِخرَ  قَلِيلٞ  ٱ̂لۡنَيا َمَتٰعُ  قُۡل  ﴿
    ]  ��:  النساء[

“বল, দুিনয়ার সুখ সামান0, আর েয তাকওয়া অবল�ন কের তার 

জন0 আেখরাত উ�ম। আর েতামােদর ,িত ফািতলা1 পিরমাণ 

জুলম করা হেব না”।2 অপর আয়ােত আ#াহ তা‘আলা বেলন: 
 ﴿ َ

ْ
غ3َما ا�

َ
ْغيَا لَِعٌب َولَْهٌو َوِزينٌَة َوَيَفاُخٌر بَيْنَُكْم َوتََكاثٌُر ِ� اْعلَُموا ك يَاُة ا�

ا ُعم3  ñاُه ُمْصَفر َéَاَر َغبَاتُُه ُعم3 يَِهيُج َف ْعَجَب الُْكف3
َ
ْوَالِد َكَمثَِل َليٍْث أ

َ
ْمَواِل َواْأل

َ
اْأل

َيَاُة يَُكوُن ُحَطاًما َوÔِ اْآلِخَرِة َعَذاٌب َشِديٌد َوَمْغفِ 
ْ
ِ َورِْضَواٌن َوَما ا� َرٌة ِمَن اب3

ْغيَا إِال3 َمتَاُع الُْغُرورِ   ].]O: ا�ديد[﴾  ا�

 “েজেন েরেখা, পািথ�ব জীবন েতা েকবল *ীড়ােকৗতুক, 

সাজস�া, পারdিরক অহিমকা এবং ধনজেনর ,াচুয� ছাড়া আর 

িকছু নয়, এক বৃিAর মত, যার সবুজ ফসল কৃষকেদরেক চম]কৃত 

কের, এরপর তা 7িকেয় যায়r ফেল তুিম তােক পীতবণ� েদখেত 

পাও, এরপর তা চূণ�-িবচূণ� হেয় যায়r আর পরকােল আেছ 

                                                           

1 েখজুেরর বীিচর উপেরর পাতলা আবরণেক ফািতলা বলা হয়r 
2 সূরা িনসা: (৭৭) 
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আ#াহর পG েথেক কিঠন শাি[, Gমা ও স|িAr পািথ�ব জীবন 

েতা ছলনাময় েভাগ ব0তীত িকছুই নয়”r1 অপর আয়ােত িতিন 

বেলন: 
َيَاِة ا� ﴿ 

ْ
رِْض إِغ3َما َمثَُل ا�

َ
َماِء فَاْختَلََط بِِه َغبَاُت اْأل نَْزْ�َاُه ِمَن الس3

َ
ْغيَا َكَماٍء أ

ي3نَْت َوَظن3  رُْض زُْخُرَفَها َواز3
َ
َخَذِت اْأل

َ
ْغَعاُم َح¥3 إَِذا أ

َ
ُكُل ا�3اُس َواْأل

ْ
ا يَأ ِمم3

وْ 
َ
ْمُرنَا َ�ًْال أ

َ
تَاَها أ

َ
ُهْم قَاِدُروَن َعلَيَْها أ غ3

َ
ْهلَُها ك

َ
ْن لَْم  أ

َ
َغَهاًرا فََجَعلْنَاَها َحِصيًدا َكأ

ُرونَ  ُل اْآليَاِت ِلَقْوٍم َفتََفك3 vْمِس َكَذلَِك ُغَفص
َ
  ].OZ: يونس[﴾  َيْغَن بِاْأل

“বmত: পািথ�ব জীবেনর দৃAা{ এ�প, েযমন আিম আকাশ েথেক 

পািন বষ�ণ করলাম, অতঃপর তার সােথ িমিaত হেয় জিমেনর 

উিäদরািজ ঘন হেয় উদগত হেলা, যা মানুষ এবং জীবজ| ভGণ 

কের; এমন িক জিমন যখন িনেজর েশাভা ধারণ কের েসৗwয�-

সুষমায় ভের উঠেলা আর তার মািলকরা মেন করেলা েয, এখন 

এ<েলা আমােদর আয়�াধীন, তখন হঠা] কের িদেন অথবা রােত 

এ<েলার ওপর আমার িনেদ�শ আসেলা এবং েস<েলােক আিম 

এমন িনি�° কের িদলাম, েযন গতকাল এর অি[=ই িছল নাr 

এভােব আিম িনদশ�নাবলী িবশদভােব বণ�না কির েসসব েলাকেদর 

জন0 যারা িচ{া কের”r2 

                                                           

1 সূরা হািদদ: (২০) 
2 সূরা ইউনুস: (২৪) 



 

217 

এটাই দুিনয়া ও তার বাwার সেব�া�ম উদাহরণ, বািড়-গািড়, 

Gমতা ও ,াচুেয�র েকােনা মূল0 আ#াহর িনকট েনইr নবী 

সা#া#াI ‘আলাইিহ ওয়াসা#াম বেলেছন: 
ْغيَا َ�نَِت  لَوْ « ِ  ِعنْدَ  َيْعِدُل  ا� َبةَ  ِمنَْها َ�فًِرا َسìَ  َما َنُعوَضةٍ  َجنَاحَ  اب3   »َماءٍ  َ�ْ

“যিদ আ#াহর িনকট দুিনয়া মশার ডানা বরাবর হত, িতিন 

েকােনা কািফরেক তার েথেক পািনর একেঢাক পান করােতন 

না”1 আ#াহ তা‘আলা চান না তার িবেশষ বাwােদর িনকট দুিনয়া 

িবপুল পিরমাণ জমা েহাকr নবী সা#া#াI ‘আলাইিহ ওয়াসা#াম 

বেলেছন:      

  .ا خاري »ُكْن � انيا ككن3ك غريب، أو ¬بر سبيل«
“দুিনয়ােত এমনভােব থাক, েযন তুিম িভনেদশী, অথবা পিথক”r2 

দুিনয়ার জীবন যত দীঘ� েহাক খুব সামান0, আিখরােতর সােথ তার 

েকােনা তুলনা হয় নাr আসহােব কাহাফ িতন েশা বছর <হায় 

অবsান কেরিছল, অতঃপর বেলেছ: 
وۡ  يَۡوًما َلِۡثَنا ﴿

َ
  ]  S0: الكهف[ ﴾ ' يَۡوٖاۚ  َبۡعَض  أ

                                                           

1 িতরিমিয: ২৩২০, িতিন হািদসেক সিহ ও গরীব বেলেছনr 
2 বুখাির: (৬৪১৬) 
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“আমরা এক িদন িকংবা একিদেনর িকছু অংশ অবsান 

কেরিছ”r1 আ#াহ এক বাwােক এক েশা বছর মৃত রাখার পর 

জীিবত কেরেছন, েসও েজেগ বেলেছ:  
وۡ  يَۡوًما َلِۡثُت  ﴿

َ
    ]  O10: ا قرة[ ﴾ ) يَۡواٖۖ  َبۡعَض  أ

“আিম একিদন অথবা একিদেনর িকছু অংশ অবsান কেরিছ”r2 

অপর আয়ােত আ#াহ তা‘আলা বেলন: 
فََرَءيَۡت  ﴿

َ
ت�ۡعَنُٰهمۡ  إِن أ ا َجآَءُهم ُثم�  ( ِسنِيَ  م� ْ  م� ٓ  * يُوَعُدونَ  َكنُوا ۡغَنٰ  َما

َ
 أ

ا َعۡنُهم ْ  م�   ]  �]O[1،  O:  الشعراء[ ﴾ , ُيَمت�ُعونَ  َكنُوا

“তুিম িক লG0 কেরছ, আিম যিদ তােদরেক দীঘ�কাল েভাগ-

িবলােসর সুেযাগ িদতামr অতঃপর তােদর িনকট এেস পড়ত যার 

ওয়াদা তােদরেক করা হেয়েছ। তখন তােদর েভাগ-িবলােসর জন0  

যা েদওয়া হেয়িছল, তা তােদর েকােনা কােজ আসত না”r3 

এ হেj দুিনয়া ও তার সুখ-েভােগর ,কৃিত। দুিনয়ার দুঃখ সুখ 

ভুিলেয় েদয়, দুিনয়ার মৃতু0 জীবেনর hাদ িনঃেশষ কের েদয়r 

দুিনয়া মূলত পরীGার হল, দুঃখ-মুিসবত ও িনরানেwর 

চারণভূিমr তাই আ#াহ তা‘আলা দুিনয়ার ,িত িন8]সাহ ও 

আিখরােতর ,িত উKু
 কেরেছনr িতিন বেলন: 
                                                           

1 সূরা কাহাফ: (১৯) 
2 সূরা বাকারাহ: (২৫৯) 
3 সূরা 7আরা: (২০৫-২০৭) 
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  ]  ��:  النساء[ ﴾ � ٱت�َقٰ  لَِّمنِ  َخۡيٞ  َوٱÁِخَرةُ  ﴿

“েয তাকওয়া অজ�ন কেরেছ তার জন0 িন�য় আেখরাত উ�ম”।1  

মু�াকীর জন0 আিখরাত উ�ম, আ#াহ যােক কুরআনুল কািরম 

দান কেরেছন িতিন মু�াকী হেবন hাভািবকr তার পেG সমীচীন 

নয় দুিনয়ার তুj-মূল0হীন েভাগ-িবলােসর জন0 আেখরাত িবনA 

করাr আ#াহর কালামেক ধারণ কের তার কােছ ,াথ�না ক8ন, 

েযসব ,িত5ােনর আেয়র উ]স ৈবধ ও সxানজনক েসখােন 

িনেজেক িনেয়ািজত ক8নr2 দীন িহফাজেতর দািয়= আ#াহ 

তা‘আলার উপর ন0[, েকােনা মানুষেক তার দািয়= েদওয়া হয়িনr 

মানুেষর কাজ হেj দীেনর সােথ সlৃf েথেক িনেজেক ধন0 

করা, দীন েথেক িবচু0ত হেয় নয়!! আ#াহ সতক� কের বেলন: 
ۡبَق�  َخۡيٞ  َوٱÁِخَرةُ  p ٱ̂لۡنَيا ٱۡلََيٰوةَ  تُۡؤثُِرونَ  بَۡل  ﴿

َ
  ]  �SU،  S: اال»[ ﴾ ù َوأ

“বরং েতামরা পািথ�ব জীবনেক ,াধান0 দাও, অথচ আিখরাত 

উ�ম ও িচরsায়ী”r3  

                                                           

1 সূরা িনসা: (৭৭) 
2 সরকার পিরচািলত দীিন ,িত5ান, অথবা িশGাথ�ীেদর ফী বা ধনবান 

মুসিলমেদর অনুদান Kারা পিরচািলত দীিন ,িত5ান, যার ছা)-িশGক বািড়-

গািড়, রা[া-ঘাঁট ও হাঁট-বাজাের চাঁদার জন0 দীনেক অপমান কের নাr 
3 সূরা আলা: (১৬-১৭) 
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কুরআনুল কািরেমর হািফযেদর পরবত�ী লG0 েহাক আিখরাত, 

যার সােথ দুিনয়ার েকােনা তুলনা েনইr আবু Iরায়রা রািদয়া#াI 

‘আনI েথেক বিণ�ত, একিট হািদেস কুদিসেত আ#াহ তা‘আলা 

বেলন: 
ْعَدْدُت «

َ
اِ�ِ®َ  ِلِعبَاِدي أ ْت، َقْ®ٌ  َال  َما الص3

َ
ُذنٌ  َوَال  َرأ

ُ
 َ»َ  َخَطرَ  َوَال  َسِمَعْت، أ

بُو قَاَل  ،»بََ½ٍ  قَلِْب 
َ
ٓ  َنۡفٞس  َتۡعلَمُ  فََ�  ﴿ :ِشئْتُمْ  إِنْ  اقَْرُءوا: ُهَريَْرةَ  أ ا ۡخِفَ  م�

ُ
 لَُهم أ

ةِ  ّمِن ۡعُيٖ  قُر�
َ
ۢ  أ ْ  بَِما َجَزآَء   ]  �S:  السجدة[ ﴾ ù َيۡعَملُونَ  َكنُوا

“আিম আমার বাwার জন0 ৈতির কেরিছ, যা েকােনা েচাখ 

েদেখিন, েকােনা কান aবণ কেরিন এবং েকােনা মানুেষর অ{ের 

তার কiনাও হয়িনr আবু Iরায়রা রা. বেলন: েতামরা (,মাণ) 

চাইেল িতলাওয়াত কর: ‘েকােনা মানুষ জােন না, েচাখ 

শীতলকারক িক িজিনস তােদর জন0 েগাপন রাখা হেয়েছ”r1 

 

মৃত ব0িfর জন0 কুরআন িতলাওয়াত করার িবধান 

আমােদর েদেশর হািফয সােহব ও িহফয খানার ছা)রা েবশ িকছু 

িনwনীয় কােজ ব0ব³ত হন, েকউ েজেন, েকউ না-েজেনr ঈসােল 

সাওয়াব তার একিটr েকউ লােশর পােশ বেস, েকউ চার িদন বা 

চি#শ িদন েশেষ, েকউ মৃতু0 বািষ�কীেত, েকউ কবরsান িগেয়, 

                                                           

1 সূরা সাজদাহ: (১৭) 
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একা বা েযৗথভােব কুরআন পেড়ন অতঃপর তার সাওয়াব মৃত 

ব0িfেক বখেশ েদন। এ�প করা ৈবধ নয়। এেত েবশ িকছু 

আমল সংঘিটত হয়, তার সবক’িট িনিষ
, েযমন: ১. েযৗথ খতম 

করা, ২. সিবনা পড়া, ৩. ঈসােল সাওয়াব করা, ৪. েলাক ভাড়া 

করা, ৫. কবর sান িগেয় কুরআনুল কািরম িতলাওয়াত করা 

ইত0ািদ। 

মৃত ব0িfর নােম কুরআনুল কািরম খতম করােনার সময় এসব 

িবদআিত কম�কাPসমূহ সংগিঠত হয়r িনে´ তার অিনA সlেক� 

আেলাচনা করিছ: ১. েযৗথ খতম করা: নবী ও সাহািবেদর যুেগ 

েযৗথ খতেমর েকােনা ,চলন িছল না, আমােদর েকােনা আদশ� 

পূব�পু8ষ েযৗথভােব কুরআনুল কািরম খতম কেরেছন ,মাণ েনই, 

অতএব কুরআনুল কািরেমর েযৗথ খতম িবদআত েকােনা সেwহ 

েনইr  

২. এক িদেন সিবনা পড়া ৈবধ নয়:1 কুরআনুল কািরম িবরিতহীন 

পাঠ কের খতম করােক সিবনা বলা হয়r সাধারণত দু’জন িমেল 

সিবনা পড়া হয়r ,থম কারী/ পাঠক Òা{ হেল িKতীয় কারী পড়া 

আর¨ কেরনr এভােব েকউ ৮ঘ¶ায়, েকউ ১০ঘ¶ায়, েকউ 

১২ঘ¶ায় কুরআনুল কািরম খতম কেরনr এ জাতীয় আমেলর 

                                                           

1 কুরআনুল কািরম িতলাওয়াত করার আদব েদখুনr 
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অি[= নবী, সাহািব িকংবা উ�ম যুেগর েকােনা মনীষীর মােঝ 

িছল না, তাই এ আমলও িবদআত েকােনা সেwহ েনইr িKতীয়ত 

সিবনার সময় তাজিবেদর িবধান ল¬ন কের কুরআেনর অথ� ও 

উ�ারণ িবকৃত করা হয়r1 তৃতীয়ত মাইক ব0বহার কের িশ7-

অসুs-ঘুম{েদর কA েদয়া ও কুরআনুল কািরেমর অবমাননা করা 

হয়r অতএব শরীয়েতর দৃিAেত এ আমল হারামr 

৩. ঈসােল সাওয়াব করা আেরকিট িবদআত: কুরআনুল কািরম 

িকংবা হািদেসর েকাথাও ঈসােল সাওয়াব করার ,মাণ েনইr নবী 

িকংবা সাহািবেদর েকউ ঈসােল সাওয়াব কেরেছন িব7
 েকােনা 

দিলল েনইr আ#াহ তা‘আলা বেলন: 
ن ﴿

َ
ۡيَس  َوأ نَسٰنِ  ل�   ]  �0:  ا�جم[ ﴾ 0 َسَعٰ  َما إِ?�  لِۡلِ

“আর এই েয, মানুষ যা েচAা কের, তাই েস পায়”।2 কুরআনুল 

কািরম িতলাওয়াত করা জীিবত ব0িfর ,েচAা ও আমল, তার 

সাওয়াব জীিবত ব0িfেত সীমাব
 থাকেব, দিলল ব0তীত মৃত 

ব0িfেক বখেশ েদওয়া যােব নাr উপযু�f আয়ােতর দািব এটাইr 

৪. কুরআনুল কািরম িতলাওয়াত করার জন0 েলাক ভাড়া করা 

আেরকিট িবদআত: কুরআনুল কািরম িতলাওয়াত একিট খােলস 

ইবাদত, তার জন0 ভাড়া-খাঁটা, কােরা েথেক িবিনময় _হণ করা 
                                                           

1 তাজিবেদর সােথ কুরআনুল কািরম পাঠ করা ওয়ািজবr 
2 সূরা নাজম: (৩৯) 
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বা কােরা কৃত�তা আদায় করা ৈবধ নয়r রাসূলু#াহ সা#া#াI 

‘আলাইিহ ওয়াসা#াম বেলেছন, েয কুরআন িতলাওয়াত কের, েস 

েযন আ#াহর িনকট ,াথ�না কেরr ইমাম িতরিমিয তার সুনান 

_ে� বণ�না কেরন: ইমরান ইবন Iসাইন রািদয়া#াI ‘আনI 

জৈনক গiকােরর পাশ িদেয় অিত*ম করেলন, েস কুরআন পেড় 

মানুেষর িনকট িভGা/ ,াথ�না করিছল, িতিন ইuািল#াহ বেল 

উঠেলনr অতঃপর বলেলন: আিম রাসূলু#াহ সা#া#াI ‘আলাইিহ 

ওয়াসা#ামেক বলেত 7েনিছ: 
 القرآن يقرؤون أقوام سيÁء فإنه به، اهللا فليسأل القرآن قرأ من«

   »ا�اس به يسألون

“েয ব0িf কুরআন িতলাওয়াত কের, েস েযন তার ওিসলা িদেয় 

আ#াহর িনকট ,াথ�না কের, কারণ অিতস=র এমন এক দল 

আিভভূ�ত হেব, যারা কুরআন িতলাওয়াত করেব আর তার ওিসলা 

িদেয় মানুেষর িনকট ,াথ�না করেবr”1 

৫. কবর-sান িগেয় কুরআন পড়া িবদআত: রাসূলু#াহ সা#া#াI 

‘আলাইিহ ওয়াসা#াম কবর িযয়ারত করার সময় বলেতন: 

                                                           

1 আহমদ: (৪/৪৩২Ñ৪৩৩), (৪৩৬Ñ৪৩৭), (৪৩৯), (৪৪৫), িতরিমিয: 

(৫/১৭৯), হািদস নং: (২৯১৭), ইবেন আিব শায়বাহ: (১০/৪৮০), তাবরািন: 

(১৮/১৬৬Ñ১৬৭), হািদস নং: (৩৭০Ñ৩৭৪), বাগাভী: (৪/৪৪১), হািদস নং: 

(১১৮৩) 
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 اهللا شاء ان وانا واQسلم®، اQؤمن® من يارا اهل عليكم السالم« 

  » العافية ولكم �ا اهللا نسال الحقون، بكم

“েহ কবরবাসী মুিমন ও মুসিলমগণ, েতামােদর উপর সালাম, 

ইনশাআ#াহ অিতস=র আমরা েতামােদর সােথ িমিলত হেবা, 

আ#াহর িনকট আমােদর জন0 ও েতামােদর জন0 িনরাপ�া ,াথ�না 

করিছr”1 

কবর-sান িগেয় রাসূলু#াহ সা#া#াI ‘আলাইিহ ওয়াসা#াম কখেনা 

কুরআন িতলাওয়াত কেরনিন, যিদ তার ৈবধতা থাকত বা মৃতরা 

তার Kারা উপকৃত হত অবশ0ই িতিন কুরআন িতলাওয়াত 

করেতন ও সাহািবেদর তার িনেদ�শ িদেতন। কারণ, তার সlেক� 

আ#াহ তা‘আলা বেলেছন: 
ْغُفِسُكمْ  ِمنْ  ُسوٌل رَ  َجاَءُكمْ  ﴿لََقدْ 

َ
 َحِريٌص  َعِنت�مْ  َما َعلَيْهِ  َعِزيزٌ  أ

  ]  �SO:  ا�وبة[ ﴾ 1رَِحيمٌ  َرُؤوٌف  بِالُْمْؤِمِن®َ  َعلَيُْكمْ 
“িন�য় েতামােদর িনেজেদর মধ0 েথেক েতামােদর িনকট একজন 

রাসূল এেসেছন, তা তার জন0 কAদায়ক যা েতামােদরেক পীড়া 

েদয়r িতিন েতামােদর কল0াণকামী, মুিমনেদর ,িত েåহশীল, 

পরম দয়ালু”।2 

                                                           

1 ইবেন মাজাহ: (১৫৩৬) 
2 সূরা তওবা: (১২৮) 
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রাসূলু#াহ সা#া#াI ‘আলাইিহ ওয়াসা#ােমর মােঝ দয়া, উxেতর 

কল0াণ কামনা ও অনু_হ থাকা সেত0ও িতিন কবরsান িগেয় 

এ�প কেরন িন, অতএব তােত েকােনা কল0াণ েনইr িতিন 7ধু 

েদায়া ও উপেদশ হািসল করেতন তােতই কল0াণ, অিতিরf 

কাজ<েলা িবদআত। রাসূলু#াহ সা#া#াI ‘আলাইিহ ওয়াসা#াম 

বেলেছন: 
  »  � أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد من أحدث« 

“আমােদর এ দীেন েয এমন িকছু আিব½ার করল, যা তার 

অ{ভু�f নয়, তা পিরত0f।”1 ঈসােল সাওয়াব সlেক� েসৗিদ 

আরেবর সেব�া� উলামা পিরষেদর ফেতায়া িনে´ ,দ� হল: 

 

ঈসােল সাওয়াব সlেক� উলামা পিরষেদর ফেতায়া 

,�: কুরআন িতলাওয়াত ও অন0ান0 ইবাদেতর সাওয়াব িক মৃত 

ব0িfর িনকট েপ�েছ, স{ান বা আ²ীয় যার পG েথেক েহাক? 

উ�র: আমরা যতদূর জািন রাসূলু#াহ সা#া#াI ‘আলাইিহ 

ওয়াসা#াম কুরআনুল কািরম িতলাওয়াত কের আ²ীয় বা অনা²ীয় 

েকােনা মৃত ব0িfর জন0 ঈসােল সাওয়াব কেরন িনr যিদ তােদর 

িনকট কুরআনুল কািরম িতলাওয়াত করার সাওয়াব েপ�ছাত বা 

                                                           

1 বুখাির: (২৫১২), মুসিলম: (৩২৪৮) 



 

226 

তার Kারা তারা উপকৃত হত, তাহেল অবশ0ই িতিন তা করেতন, 

উxতেক বাতেল িদেতন, েযন তােদর মৃতরা উপকৃত হয়r িতিন 

িছেলন মুিমনেদর উপর দয়ালু ও অনু_হশীলr খুলাফােয় রােশিদন 

ও সকল সাহািব তার অনুসরণ কেরেছন, Ñআ#াহ তােদর 

সকেলর উপর স|A েহানÑ আমােদর জানা মেত তারা েকউ 

কুরআন িতলাওয়াত কের ঈসােল সাওয়াব কেরন িনr সুতরাং 

রাসূলু#াহ সা#া#াI ‘আলাইিহ ওয়াসা#াম ও তার সাহািবেদর 

অনুসরণ করাই আমােদর জন0 কল0াণকর। িতিন বেলেছন: 
  » ضاللة بدعة و� بدعة، �دثة ¤ فان االمور و�دثات اياكم« 

“খবরদার! েতামরা নতুন আিব½ৃত বm েথেক সতক� থাক, কারণ 

,েত0ক নতুন আিব½ৃত বm িবদ‘আত, আর ,েত0ক িবদ‘আত 

েগামরািহ।”1 িতিন অপর হািদেস বেলন : 
  » رد فهو منه ليس ما هذا أمرنا � أحدث من« 

“েয আমােদর এ Kীেন এমন িকছু আিব½ার করল, যা তার 

অ{ভু�f নয় তা পিরত0fr”2 

আমােদর দৃিAেত মৃতেদর জন0 কুরআন িতলাওয়াত করা বা 

করােনা জােয়য নয়, তার সাওয়াব মৃতেদর িনকট েপ�ছায় না, 

এ�প করা িবদ‘আতr েয ইবাদেতর সাওয়াব মৃতেদর িনকট 
                                                           

1 আবু দাউদ: (৩৯৯৩) 
2 বুখাির: (২৫১২), মুসিলম: (৩২৪৮) 
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েপ�েছ মেম� দিলল রেয়েছ তা অবশ0 _হণীয়r েযমন মৃত ব0িfর 

পG েথেক সদকা ও হজ করা; েযসব ইবাদেতর পেG েকােনা 

দিলল েনই তার সাওয়াব েপ�ছােনা ৈবধ নয়r তাই ,মািণত হল, 

কুরআন িতলাওয়াত কের মৃতেদর ঈসােল সাওয়াব করা ৈবধ নয়, 

তােদর িনকট তার সাওয়াব েপ�ছায় না, বরং তা িবদ‘আতr এটা 

আেলমেদর িব7
 অিভমতr আ#াহ ভােলা জােননr 

 

সূ) : 
واالفتاء العلمية للبحوث اائمة اللجنة  

[আল-লাজনাতুদ দােয়মাÀ  িলল বুIিসল ইলিময়াহ ওয়াল ইফতা] 

“ইলিম গেবষণা ও ফেতায়ার sায়ী পিরষদ” 

সদস0 ভাইস-েচয়ারম0ান েচয়ারম0ান 

আ©ু#াহ ইবন 

<দাইয়ান 

আ©ুর রা�াক 

আিফফী 

আ©ুল আিযয ইবন 

আ©ু#াহ ইবন বায 

 

তািবজ ও তািবজ জাতীয় বmর ব0বহার 

আমােদর েদেশর িহফয-খানার ছা)/ িশGক সবার মােঝ কম-

েবশী ধম�ীয় অ�তা িবরাজ কেরr এ কারেণ সাধারণ মুসিলেমর 

ন0ায় তারা কুসংMার, িবদআত কখেনা িশরেক িল^ হয়, তািবজ-

কবচ-কিড় ও সুতা ব0বহার কের, তাই তােদরেক সতক� করা 
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জ8ির। এ িশেরানােমর অধীন চারিট িবষয় আেলাচনা করব: ক. 

ইসলােমর দৃিAেত তািবজ, খ. কুরআন-হািদেসর তািবজ, গ. 

তািবজ ঝুলােনা েকান ,কার িশরক, ঘ. িচিক]সা প
িত, শরয়ী 

ঝাড়-ফুঁক ও তািবেজর পাথ�ক0। 

ইসলােমর দৃিAেত তািবজ 

ইমরান িবন Iসাইন রািদআ#াI ‘আনI েথেক বিণ�ত, নবী 

সা#া#াI ‘আলাইিহ ওয়াসা#াম জৈনক ব0িfর হােত তামা/ hেণ�র 

আংিট েদেখ বলেলন, 
َما: " قَاَل  الَْواِهنَِة، ِمنَ : قَاَل "  ؟ َهِذهِ  َما َوwََْك «

َ
َها أ  انِْبْذَها وَْهنًا، إِال3  تَِزيُدكَ  َال  إِغ3

فْلَْحَت  َما َعلَيَْك  َوِ�َ  ِمت3  لَوْ  ن3َك فَإِ  َقنَْك،
َ
بًَدا أ

َ
  »أ

“¡ংস েতামার, এটা কী? েস বলল: অেহনার1 অংশ। িতিন 

বলেলন: মেন েরখ, এটা েতামার দুব�লতা ব0তীত িকছু বৃি
 করেব 

না, এটা েতামার েথেক ছুেড় মার, কারণ তুিম যিদ মারা যাও আর 

এটা েতামার উপর থােক, তুিম কখেনা সফল হেব না”2  

উকবা িবন আেমর রািদয়া#াI ‘আনI বেলন, আিম রাসূলু#াহ 

সা#া#াI ‘আলাইিহ ওয়াসা#ামেক বলেত 7েনিছ: 
َيم3  فََال  تَِميَمًة، َيَعل3َق  َمنْ «

َ
ُ  أ ُ  وََدعَ  فََال  وََدَعًة، َيَعل3َق  َوَمنْ  oَُ، اب3  »oَُ  اب3

                                                           

1 অেহনা অথ� এক ,কার হাড়, যার অংশ িবেশষ তািবেজ ব0বহার করা হয়। 
2 মুসনােদ আহমদ: (১৯৫৪৯), নাসায়ী: (৯/৩৪৯), ইবেন মাজাহ: (৩৫৩১), 

ইবেন িহªান: (৬২২২), হািদসিট সিহÀr 
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“েয তািমমাহ1 ঝুলােলা, আ#াহ তােক পূণ�তা েদেবন না, আর েয 

শ� ঝুলােলা আ#াহ তােক িনরাপ�া িদেবন না”।2 

উকবা িবন আেমর আল-েজাহািন রািদয়া#াI ‘আনI বেলন, 

একদা রাসূলু#াহ সা#া#াI ‘আলাইিহ ওয়াসা#ােমর দরবাের 

একদল েলাক উপিsত হল। তােদর নয়জনেক িতিন বায়আত 

করেলন একজনেক করেলন না। তারা বলল, েহ আ#াহর রাসূল! 

নয়জনেক বায়আত করেলন, আর তােক ত0াগ করেলন? িতিন 

বলেলন: 
ْدَخَل  ،" تَِميَمةً  َعلَيْهِ  إِن3 «

َ
 َفَقدْ  تَِميَمةً  َعل3َق  َمنْ : " َوقَاَل  َفبَاَفَعُه، َفَقَطَعَها، يََدهُ  فَأ

ْ�َكَ 
َ
  » أ

                                                           

1
 তািমমার সং�া: েরাগ-ব0ািধ েথেক আেরাগ0 লাভ অথবা বদ-নজর ,িতেরাধ 

অথবা স¨াব0 েকােনা অিনA দূর করার জন0 শরীের ঝুলােনা বmেক তািমমাহ 

বলা হয়, েহাক েসটা কিড়, অথবা লাকিড়, অথবা তাগা, অথবা কাগজ িকংবা 

েকােনা বmr ইসলাম পূব�যুেগ বদ-নজর েথেক সুরGা এবং গৃহ-পািলত প7-

পাখী ও দুA ,াণীেক বশ করার জন0, কখেনা আ²রGার জন0 মুশিরকরা 

তািমমাহ গলায় বা শরীেরর েকােনা অংেশ ঝুলাত। তােদর িব·াস িছল, 

তাকিদর ,িতেরাধ ও অনাগত অিনA দূর করার Gমতা রােখ তািমমাহ। তারা 

কখেনা তািমমাহ Kারা গায়8#াহর আaয় ,াথ�না করত, যা িছল সরাসির 

িশরক ও তাওহীদ পিরপ�ীr ইসলাম তার উপর িনেষধা�া আেরাপ কেরেছr 
2 আহমদ: (১৬৯৫১), হােকম: (৪/২১২), মুসনােদ আিব ইয়ালা আল-মুিসিল: 

(১৭৫৯)   
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“তার উপর তািবজ রেয়েছ, িতিন hীয় হাত েবর কের তা িছঁেড় 

েফলেলন, অতঃপর তােক বায়আত করেলন, এবং বলেলন েয 

তািবজ ঝুলােলা েস িশরক করল।1 

একদা Iযায়ফা রািদয়া#াI ‘আনI জৈনক ব0িfর হােত æেরর 

তাগা েদেখ েকেট েফলেলন। অতঃপর িতিন িতলাওয়াত কেরন:  
ۡكَثُُهم يُۡؤِمنُ  َوَما ﴿

َ
ِ  أ   ]  S[1: يوسف[ ﴾ © ̂مۡشُِكونَ  وَُهم إِ?�  بِٱ]�

“তােদর অিধকাংশ আ#াহর ,িত িব·াস sাপন কের, তেব িশরক 

করা অবsায়”।2 এ ঘটনা ,মাণ কের তাগা ব0বহার করা িশরক। 

আবু বিশর আনসাির একদা রাসূলু#াহ সা#া#াI ‘আলাইিহ 

ওয়াসা#ােমর সফর সgী িছেলন। িতিন জৈনক ব0িfেক িনেদ�শ 

িদেয় পাঠােলন, -মানুেষরা তখন ঘুেমর িবছানায় িছল-,  
نْ «  

َ
وْ  َوتَرٍ  ِمنْ  قَِالَدةٌ  بَِع¿ٍ  َرَقبَةِ  ِ�  َفبَْقَ®3  َال  أ

َ
  »قُِطَعْت  إِال3  قَِالَدةٌ  أ

“েকােনা উেটর গলায় সুতার মালা (ধনুেকর িছলা) বা েকােনা 

,কার মালা রাখা যােব না, অবশ0ই েকেট েফলা হেব”।3 নবী 

সা#া#াI ‘আলাইিহ ওয়াসা#াম উেটর গলার সুতা ও মালা েকেট 

েফলার িনেদ�শ িদেয়েছন, েযন তািবজ ঝুলােনার উপায় অবিশA না 

থােক। 
                                                           

1 সিহ মুসনােদ আহমদ: (১৬৯৬৯), সিহ হািদস সম_ : (৪৯২), হােকম। 
2 ইউসুফ: (১০৬) তাফিসের ইবেন কািসর। 
3 বুখাির: (৩০০৫), মুসিলম: (২১১৮) 
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আবু ওয়াহহাব রািদয়া#াI ‘আনI বেলন, রাসূলু#াহ সা#া#াI 

‘আলাইিহ ওয়াসা#াম বেলেছন: 
َيَْل، َواْرتَِبُطوا«

ْ
ïْكَفالَِها، بِنََواِصيَها َواْمَسُحوا ا

َ
وَها َوأ ُ vوَها َوَال  َوقَت ُ vْوتَارَ  ُيَقت

َ
  »اْأل

“েতামরা েঘাড়া েবঁেধ রাখ, তার মাথায় ও ঘােড় হাত বুলাও এবং 

তােক লাগাম পরাও, তেব সুতা/ মালা পিরেয়া না।1 

আ©ু#াহ ইবেন মাসউদ রািদয়া#াI ‘আনIর «ী জয়নব েথেক 

বিণ�ত, িতিন বেলন: একদা আ©ু#াহ বািড়েত এেস আমার গলায় 

তাগা েদখেত পান। িতিন বেলন, এটা কী? আিম বললাম, এটা 

পড়া তাগা, এেত ঝাড়-ফুঁক করা হেয়েছ। িতিন তা েকেট 

েফলেলন এবং বলেলন, আ©ু#াহর পিরবার িশরক েথেক মুf। 

আিম রাসূলু#াহ সা#া#াI ‘আলাইিহ ওয়াসা#ামেক বলেত 7েনিছ: 
َ�  إِن3 «    »ِ�ْكٌ  َوا�vَولَةَ  َوا�3َمائِمَ  الر�

“ঝাড়-ফুঁক,2 তািবজ ও িতওয়ালাহ3 িনঃসেwেহ িশরক”।4 
                                                           

1 সুনােন নাসায়ী সুগরা: (৩৫৬৫), মুসনােদ আহমদ: (১৮৫৫২) 
2 8কা8কা8কা8কা অথ� িনিষ
 ঝাড়-ফুঁক, আউনুল মাবুদ, হািদস নং: (৩২৭২) 
3 আসমািয় বেলন: িতওয়ালাহিতওয়ালাহিতওয়ালাহিতওয়ালাহ: এক,কার যাদু, hামীর িনকট «ীেক ি,য় করার 

জন0 যার ব0বহার করা হয়r েমা#া আিল কাির বেলন: ‘‘‘‘িতওয়ালাহিতওয়ালাহিতওয়ালাহিতওয়ালাহ’’’’ এক,কার 

যাদু, অথবা যাদুর ম£ পাঠ করা তাগা, অথবা কাগজ, তােত মহªত সৃিAর ম£ 

পাঠ করা হয়r আউনুল মাবুদ, হািদস নং: (৩২৭২) 
4 আবু দাউদ: (৩৮৮৩), আহমদ: (৩৬০৪), ইবেন িহªান: (৬০৯০), ইবেন 

মাজাহ: (৩৫৩০), সিহ হািদস সম_: (১৩১) 
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এসব দিলল বেল, েরাগ-ব0ািধ দূর বা ,িতেরাধ করার জন0 মানুষ 

বা জীব-জ|র শরীের, িকংবা েGত-খামাের তািবজ, তাগা, কিড় ও 

সুতা ইত0ািদ ব0বহার করা িশরক। কারণ, তািমমাহ ও তািমমাহ 

জাতীয় বmর উপর িনেষধা�ার হািদস<েলা ব0াপক, তাই 

সবধরেণর তািবজ িশরক। কুরআন/ গায়ের কুরআন েকােনা 

িবেভদ েনই। 

িKতীয়ত েযসব দিলেল তািবেজর উপর িনেষধা�া রেয়েছ, তােত 

কুরআন-হািদেসর তািবজ ৈবধ বলা হয়িন, েযমন িশরক মুf 

ঝাড়-ফুঁক ৈবধ বলা হেয়েছr রাসূলু#াহ সা#া#াI ‘আলাইিহ 

ওয়াসা#াম বেলন, 
3  ُضوااْعرِ « َÙَ  َْس  َال  ُرقَاُكم

ْ
َ�  بَأ   »ِ�ْكٌ  ِفيهِ  يَُكنْ  لَمْ  َما بِالر�

“েতামােদর ঝাড়-ফুঁক আমার কােছ েপশ কর, ঝাড়-ফুঁেক েকােনা 

সমস0া েনই, যিদ তােত িশরক না থােক”।1  

এ হািদেস েয�প কুরআনুল কািরেমর তািবজেক পৃথকভােব ৈবধ 

বলা হয়িন, েযমন িশরক মুf ঝাড়-ফুকেক ৈবধ বলা হেয়েছr 

নবী সা#া#াI ‘আলাইিহ ওয়াসা#াম ও তার সাহািবেদর জীবেন 

তািবেজর েকােনা ,মাণ েনই। হািদেসর পাঠকমা) েদখেব, েদায়া 

ও িযকর সং*া{ সকল হািদেসর ভাষা হেj, ‘েয ইহা বলেব’, 

                                                           

1 মুসিলম : (২২০২), ইবেন িহªান: (৬০৯৪) 



 

233 

অথবা ‘েয ইহা পড়েব’ ইত0ািদ; একিট হািদেসও েনই ‘েয ইহা 

িলেখ রাখেব’, অথবা ‘েয ইহা ঝুলােব’। ইবেন আরািব বেলন: 

“কুরআন ঝুলােনা সুuত নয়, কুরআন পাঠ করা সুuত”। 

ইzািহম নখিয় রহ. বেলন, “আ©ু#াহ িবন মাসউেদর সাথীগণ 

কুরআন ও গায়ের কুরআন সব�,কার তািবজ অপছw করেতন, 

েযমন আলকামা, আসওয়াদ, আবু ওয়ােয়ল, মাস8ক ও রািব িবন 

খায়সাম ,মুখ তােবিয়গণ”।1 

িশরক ও পােপর পথ ব� করার hােথ� সকল তািবেজর উপর 

িনেষধা�া আেরাপ করা জ8ির। কুরআেনর তািবজ িশরকী 

তািবেজর পথ উÊুf কের। আদশ� মনীষীগণ তািবজ অপছw 

করেতন, অথচ তােদর যুগ িছল িবদআত ও িশরক মুf, ওহী ও 

ঈমােনর িনকটবত�ী। আমােদর যুগ মূখ�তা ও িবদআত সয়লােবর 

যুগ, এেত তািবজ ৈবধ বলার অথ� উxতেক িশরেকর িদেক েঢেল 

েদওয়াr িKতীয়ত তািবেজ ব0ব³ত কুরআন নাপাক বm বা sােনর 

সxুখীন হয়, িবেশষত বা�ােদর গলার তািবজ, যা েথেক 

কুরআনেক পিব) রাখা জ8ির। 

তািবজ ব0বহারকারীরা সাধারণত কুরআন-হািদেসর ঝাড়-ফুঁক 

কের না, তািবজেকই যেথA ভােব। তােদর অ{র তািবেজর সােথ 

                                                           

1 ফতIল মিজদ। 
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ঝুল{ থােক, যিদও তারা hীকার কের না, তেব তািবজ খুলেল 

তার সত0তা ,কাশ পায়! কােরা েচহারা িববণ� হয়, কােরা শরীের 

কাঁপুিন উেঠ। যিদ তােদর অ{র আ#াহর সােথ সlৃf থাকত ও 

তােত পূণ� িব·াসী হত, কখেনা তারা মন এমন বmর িদেক ধািবত 

হত না, যার সlক� কুরআন-হািদেসর সােথ েনই। বmত তািবজ 

ব0বহার কের তারা কুরআেনর সােথ নয়, বরং কাগজ ও জড় 

বmর সােথ সlৃf হয়। 

তািবজ একিট জড়-বm, তার সােথ েরাগ-মুিfর েকােনা সlক� 

েনই। তািবজেক েরাগ মুিfর উপায় সাব0[ করার জন0 অবশ0ই 

দিলল ,েয়াজন, তার পেG েকােনা শরীয় দিলল েনই। কােরা 

েরাগ-ব0ািধ হেল শরয়ী ঝাড়-ফুঁক করা সুuত, েযমন িজবরীল 

‘আলাইিহস সালাম নবী সা#া#াI ‘আলাইিহ ওয়াসা#ামেক 

কেরেছন, নবী সা#া#াI ‘আলাইিহ ওয়াসা#াম তার সাহাবীেদর 

কেরেছন। এটাই ৈবধ ও শরীয়ত অনুেমািদত প�া। 

ৈবধ ঝাড়-ফুঁেকর িবিনময় _হণ করা ৈবধ, যিদ তার Kারা আেরাগ0 

লাভ হয় এবং সুuত েমাতােবক ঝাড়-ফুঁক করা হয়; েযমন নবী 

সা#া#াI ‘আলাইিহ ওয়াসা#ােমর সাহাবীগণ িবিনময় _হণ 

কেরেছন, িক| আমােদর সমােজর একেaণীর আেলম তািবজ 

েদন ও আেরাগ0 লােভর পূেব� িবিনময় _হণ কেরন। তারাও দিলল 

িহেসেব বুখাির শরীেফর হািদসিট েপশ কেরন, অথচ েসখােন 
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dA আেছ সাহািবগণ তািবজ েদনিন, বরং সূরা ফািতহা পাঠ 

কেরেছন এবং আেরাগ0 লাভ করার পর িবিনময় _হণ কেরেছন, 

আেগ নয়। অতএব এ হািদসেক তািবজ েদয়া ও তার িবিনময় 

_হণ করার দিলল িহেসেব েপশ করা অপব0াখ0া ব0তীত িকছু নয়। 

কুরআন-হািদেসর তািবজ 

কুরআন-হািদেসর তািবজ সlেক� আেলমগণ িKমত েপাষণ 

কেরেছনr পূেব�াf দিলেলর িভি�েত একদল আেলম বেলন, 

কুরআন-গায়ের কুরআন সব�,কার তািবজ িশরক। কতক আেলম 

বেলন, কুরআন-হািদেসর তািবজ ৈবধ। তারা দিলল িহেসেব 

আ©ু#াহ িবন আমর রািদয়া#াI ‘আনIর ব0িfগত আমল েপশ 

কেরন। রাসূলু#াহ সা#া#াI ‘আলাইিহ ওয়াসা#াম বেলন, 

েতামােদর েকউ যখন ঘুেম ঘাবেড় যায়, তার বলা উিচত: 
ُعوذُ «

َ
ِ  بَِكِلَماِت  أ اِت  اب3  َهَمَزاِت  َوِمنْ  ِعبَاِدهِ  َوv�َ  وَِعَقابِهِ  َغَضِبهِ  ِمنْ  ا�3ام3

يَاِط®ِ  نْ وَ  الش3
َ
وِن، أ ُ�ُْwَ هُ  لَنْ  فَإِغ3َها    »ت3�َُ

“আ#াহর পিরপূণ� বাণীসমূহ Kারা আaয় ,াথ�না করিছ, তাঁর 

গজব ও শাি[ েথেক, তাঁর বাwােদর অিনA েথেক এবং 

শয়তানসমূেহর কুম£ণা ও তােদর উপিsিত েথেক”।1 ইমাম 

িতরিমিয রহ. বেলন: “হািদস বণ�নাকারী সাহািব আ©ু#াহ ইবেন 

                                                           

1 আহমদ : (১৬১৩৭), িতরিমিয : (৩৫২৮), আবু দাউদ: (৩৮৯৩) 
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আমর সlেক� আেছ, িতিন তার সাবালক বা�ােদর েদায়ািট 

িশGা িদেতন, আর যারা সাবািলগ হয়িন কাগেজ িলেখ তােদর 

গলায় েদায়ািট ঝুিলেয় িদেতন”।1 

ইমাম আবু দাউদ রহ. বেলন, “আ©ু#াহ িবন আেমর বিণ�ত 

হািদেসর সনদ মুহািSসেদর িনকট িব7
 নয়। িব7
 মানেলও 

এটা তার ব0িfগত আমল, অসংখ0 সাহািবর িবপরীত তার 

ব0িfগত আমল দিলল েযাগ0 নয়। ইমাম শাওকািন রহ. বেলন: এ 

হািদেসর সনেদ মুহাxদ ইবেন ইসহাক রেয়েছ, তার সlেক� 

মুহািSসেদর অিভেযাগ ,িস
। আলবািন রহ. বেলন, হািদেসর 

েশষাংশ: আ©ু#াহর ঘটনা ব0তীত অবিশAাংশ সিহ”।2 অতএব 

আ©ু#াহ ইবেন আমর রািদয়া#াI ‘আনI িনেজর নাবািলগ 

বা�ােদর গলায় েদায়ািট িলেখ ঝুলােতন কথািট সিঠক নয়r 

তািবজ েকান ,কার িশরক 

উf আেলাচনার পর তািবজ ত0াগ করার জন0 কােরা ফেতায়ার 

,েয়াজন হয় না, তািবজ ব0বহার করা েছাট-িশরক, না বড় 

                                                           

1 িতরিমিয: (৩৫২৮), আহমদ: (৬৬৫৭) এ হািদস সিহ হেল সাবািলগ বা�া 

িকংবা বড়েদর গলায় তািবজ ঝুলােনা ৈবধ ,মাণ হয় না, 7ধু বা�ােদর েGে) 

ৈবধ বলা যায় তাও যারা েদায়া পড়েত পাের নাr 
2 সিহ িতরিমিয: (৩৫২৮), সিহ হািদস সম_: (১/৫২৯), আত-তািলক আলা-

মুসনািদ আহমদ: (১১/২৯৬), ‘আন-নাহজুজ সািদদ’ িলদ-দুসাির: (১১১) 
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িশরক। কুরআনুল কািরেমর তািবজ ব0বহার করা কােরা িনকট 

িশরক, কােরা িনকট িশরক নয়, কুরআন ব0তীত অন0ান0 তািবজ 

সবার িনকট িশরক। যারা বেলন কুরআেনর তািবজ িশরক নয়, 

তােদর িনকট তািবজ ত0াগ করার কারেণ েকউ <নাগার হেব না, 

িক| যারা িশরক বেলন, যিদ তােদর ফেতায়া িঠক হয়, তাহেল 

তািবজ ব0বহারকারীর পিরণিত কী হেব!? 

অতএব তািবেজ েকােনা কল0াণ েনই। বত�মান মুসিলমেদর শরীের 

েয, তািবজ-কবচ, মাদুিল-কিড়, শামুক-িঝনুক, ,াণীর হাড়, গােছর 

ছাল, তামা-েলাহা-সুতা-রাবার-তাগা ও অন0ান0 ধাতব বm েদখা 

যায়, আবার কখেনা জীব-জ|র শরীের, ঘেরর খঁুিট ও গােছর 

ডােল; মািটর িভতর ও িবছানার িনেচ এসব বm পঁুেত রাখেত 

েদখা যায়, তার অিধকাংশ ৈবধ! তািবেজর পেথ মুসিলম সমােজ 

,েবশ কেরেছ, সেwহ েনই। ইিতহাস েথেক জানা যায়, মাদুিল, 

তািবজ ও তাগা ইত0ািদ কতক অমুসিলম সÙদােয়র ধম�ীয় 

,তীক িছল। আ#াহ মুসিলম সমাজেক এসব বm েথেক পিব) 

ক8ন।  

িচিক]সা প
িত, শরয়ী ঝাড়-ফুঁক ও তািবেজর পাথ�ক0 

আ#াহ তা‘আলা েরাগ নািযল কেরেছন, েরােগর সােথ ওষুধও নািযল 

কেরেছনr  আবু Iরায়রা রািদয়া#াI ‘আনI  েথেক বিণ�ত, রাসূলু#াহ 
সা#া#াI ‘আলাইিহ ওয়াসা#াম বেলন:  
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  » ِشَفاءً  َلهُ  َأْنَزلَ  ِإال  َداءً  اللهُ  َأْنَزلَ  َما«
“আ#াহ েকােনা েরাগ নািযল কেরনিন, তেব অবশ0ই তার জন0 
আেরাগ0 নািযল কেরেছন”।1 জােবর রািদয়া#াI ‘আনI েথেক বিণ�ত, 
নবী সা#া#াI ‘আলাইিহ ওয়াসা#াম বেলন: 

» vÌُِصيَب  فَإَِذا َدَواءٌ  َداءٍ  ِل
ُ
اءِ  َدَواءُ  أ   ا3

َ
ِ  بِإِْذنِ  بََرأ   » اب3

“,েত0ক েরােগর জন0 ওষুধ রেয়েছ, যখন েরােগর সােথ ওষুেধর 

িমল হয়, আ#াহর ইjায় আেরাগ0 লাভ হয়”।2 ইবেন মাসউদ 

রািদয়া#াI ‘আনI বেলন, রাসূলু#াহ সা#া#াI ‘আলাইিহ 

ওয়াসা#াম বেলন: 
» هَ  ِإنَعِلَمهُ  َمنْ  َوَعِلَمهُ  َلُه،َجهِ  َمنْ  َجِهَلهُ  َدَواٌء، َمَعهُ  َأَنَزلَ  ِإال َداءً  ُيْنِزلْ  َلمْ  الل«  

“িন�য় আ#াহ েকােনা েরাগ নািযল কেরনিন, তেব অবশ0ই তার 

সােথ ওষুধ নািযল কেরেছন, েয জানেত পােরিন েস জােনিন, আর 

েয জানেত েপেরেছ েস েজেনেছ”।3  

উসামাহ ইবেন শািরক বেলন, _ােমর েলােকরা িজ�াসা করল, েহ 

আ#াহর রাসূল, আমরা িচিক]সা _হণ করব না? িতিন বলেলন: 

                                                           

1 বুখাির: (৫৬৭৮), 
2 মুসিলম: (২২০৬) 
3 সিহ ইবেন িহªান: (১৩/৪২৭) 
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، ِعبَادَ  يَا َغَعمْ « ِ َ  فَإِن3  تََداَوْوا، اب3 وْ  ِشَفاًء، oَُ  وََضعَ  إِال3  َداءً  يََضعْ  لَمْ  اب3
َ
: قَاَل  أ

، رَُسوَل  يَا: قَالُوا َواِحًدا، َداءً  إِال3  َدَواًء، ِ    »الَْهَرمُ : قَاَل  ُهَو؟ َوَما اب3
“অবশ0ই েহ আ#াহর বাwাগণ, েতামরা িচিক]সা _হণ কর, 

কারণ আ#াহ েকােনা েরাগ রােখনিন, তেব অবশ0ই তার জন0 

িনরাময় েরেখেছন, অথবা বেলেছন: ওষুধ েরেখেছন, তেব একিট 

েরাগ ব0তীত, তারা বলল: েহ আ#াহর রাসূল, েস েরাগিট কী? 

িতিন বলেলন: বাধ�ক0”।1 

অবশ0 েকােনা হারাম বmেত আ#াÀ  তার বাwােদর জন0 আেরাগ0 

রােখনিনr উেx সালামাহ বেলন, আমার এক েমেয় অসুs 

হেয়িছল, আিম একিট পাে) তার জন0 ‘নািবজ’2 েতির করলাম, 

নবী সা#া#াI ‘আলাইিহ ওয়াসা#াম ঘের ,েবশ করেলন, তখন 

পািতলিট উতরােত িছল, িতিন বলেলন: এটা কী? উেx সালামাহ 

উ�র িদেলন: আমার েমেয়টা অসুs, আিম তার জন0 ইহা ৈতির 

করিছr িতিন বলেলন: 
َ  إِن3 «   »َحَرامٍ  ِ�  ِشَفاَءُكمْ  َ×َْعْل  لَمْ  اب3

                                                           

1 িতরিমিয: (২০৩৮) 
2 আgুেরর রস Kারা ৈতির েনশা জাতীয় পানীয়r 
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“িন�য় আ#াহ হারাম বmেত েতামােদর আেরাগ0 রােখনিন”r1 

অতএব আ#াহ তা‘আলা েরােগর জন0 আেরাগ0 েরেখেছন, এেত 

েকােনা সেwহ েনই, তেব আেরাগ0 লােভর জন0 অবশ0ই হালাল 

বm ও ৈবধ প
িত অবল�ন করেত হেবr  

ৈবধ িচিক]সা দু’,কার: 

১. কুরআনুল কািরম বা রাসূলু#াহ সা#া#াI ‘আলাইিহ 

ওয়াসা#ােমর হািদস Kারা ,মািণত িবিভu বmর <ণা<েণর 

িভি�েত িচিক]সা করা; অনু�প কুরআন বা হািদেসর েদায়া Kারা 

ঝাড়-ফুঁক করা, এ জাতীয় তদিবরেক নববী িচিক]সা ও শরয়ী 

ঝাড়-ফুঁক বলা হয়; যার বণ�না হািদেসর িকতােব রেয়েছ। এ 

জাতীয় িচিক]সা Kারা আ#াহর ইjায় বাwা আেরাগ0 লাভ কেরr 

২. েজনােরল িচিক]সা তথা বmর <ণা<ণ ও তার ,ভােবর উপর 

পিরচািলত গেবষণার িভি�েত িচিক]সা করা। বmর ,ভাব dA 

ও উপলি¥ করা যায়, েযমন েকিমক0াল Kারা ৈতির ওষুেধর 

,ভাব। এ জাতীয় িচিক]সা ইসলােমর দৃিAেত ৈবধ। কারণ, এ 

িচিক]সা _হণ করার অথ� আ#াহর কােছ আaয় চাওয়া, িতিন 

এেত িকছু <ণা<ণ েরেখেছন, যখন ইjা তা বািতল করেত 

                                                           

1 সিহ ইবেন িহªান: (১৩৯১), আস-সুনানুস সািগর িলল-বায়হািক: (৪৩২৪), 

হািকম: (৪/৪০৭) 
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পােরন, েযমন ইzািহম ‘আলাইিহস সালােমর জন0 ,æিলত অি®র 

দাহন ি*য়া বািতল কেরিছেলন। 

পGা{ের তািবজ-কবচ ও অন0ান0 জড়-বm শরীের ঝুলােনার ফেল 

েকােনা ,ভাব পিরলিGত হয় না, গেবষণার Kারা তার ি*য়া 

,মািণত হয়িন এবং কুরআন-হািদেস তার hীকৃিত েনই। েযমন 

ভাত েখেল িখেদ িনবারণ হয়, িক| েপেটর উপর ভাত েরেখ 

িখেদ িনবারেণর আশা করা িমথ0া। শরয়ী ঝাড়-ফুঁক ও ওষুেধর 

িচিক]সা ভাত খাওয়ার ন0ায়, আর তািবেজর িচিক]সা েপেটর 

উপর ভাত েরেখ িখেদ িনবারেণর েচAা করার ন0ায়। 

তািবজ-কবচ ও এ জাতীয় জড়-বmেক আ#াহ তা‘আলা েরাগ-

ব0ািধ েথেক মুিfর উপায় কেরনিন, আবার তার উপকািরতা 

মানুেষর অিভ�তায় ,মািণত নয়। বািহ0কভােব তার ,ভাব েদখা 

যায় না, অনুভবও করা যায় না। তাই অেনেক বেলন, এসব বmর 

ওপর ভরসা করার অথ� মুশিরকেদর ন0ায় মৃত ব0িf ও মূিত�র 

ওপর ভরসা করা; যা 7েন না-েদেখ না, উপকার বা অপকােরর 

Gমতা রােখ না, অথচ তারা ভােব এ<েলা তােদর জন0 কল0াণ 

বেয় আনেব, অথবা তােদর েথেক অকল0াণ ,িতহত করেব। 

সমা^ 
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েকন আিম কুরআনুল কািরম িহফয করবেকন আিম কুরআনুল কািরম িহফয করবেকন আিম কুরআনুল কািরম িহফয করবেকন আিম কুরআনুল কািরম িহফয করব????    

আিম কুরআনুল কািরম িহফয করব, কারণ আিম আ#াহর 

পিরবার ভুf ও িবেশষ ব0িf হেত চাইr 

আিম কুরআনুল কািরম িহফয করব, কারণ েয অ{র কুরআন 

ধারণ করেব েস অ{রেক আ#াহ শাি[ িদেবন নাr 

আিম কুরআনুল কািরম িহফয করব, েযন িকয়ামেতর িদন 

কুরআন আমার সুপািরশকারী হয়r 

আিম কুরআনুল কািরম িহফয করব, েযন িকয়ামেতর িদন আমার 

িপতা-মাতােক সxােনর টুিপ পিরধান করােনা হয়r 

আিম কুরআনুল কািরম িহফয করব, েযন জাuােতর সেব�া� 

িশখের আিম েপ�ছেত পািরr 

আিম কুরআনুল কািরম িহফয করব, েযন কুরআন আমার ,েত0ক 

েরােগর ,িতেষধক হয়r 

আিম কুরআনুল কািরম িহফয করব, েযন আমার িকয়ামুল লাইল 

করা সহজ হয়r 

আিম কুরআনুল কািরম িহফয করব, েযন আিম আ#াহর অিধক 

�রণকারীেদর অ{ভু�f হেত পািরr 




