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আল-কুরআন ও এর সুমহান মযরাাা 
সব �শংসা আ�াহর, ফযফন তাঁর বা�ার �ার ফকতাব নাফযল 

কেরেছন এবং তােত েকােনা ব�তা রােখন ফন। সরলরো; যােত 

েস তাঁর াক ে েক কফকন আযাব স�েকর সতকর কের এবং 

সুসংবাা োয় েসসব মুফমনেক, যারা সৎকমর কের। ফননয় তাোর 

জনয রেয়েছ �উম �ফতাান, তারা তােত অন�কাল অব�ান করেব। 

আর েযন সতকর কের তাোরেক যারা বেল, আ�াহ স�ান �হণ 

কেরেছন।  

আবারও �শংসা করফছ েসই মহান আ�াহর, ফযফন তাঁর বা�ার �ার 

সতয ফম যার াা রকযকারী মহা�� আল কুরআন নাফযল কেরেছন, যা 

সৃফ�কুেলর জনয ভয় �াশরনকারী। ারা ও সালাম আমাোর নবী 

মুহা�া সা�া�াহ আলাইফহ ওয়াসা�ােমর �ার ফযফন ফহাােয়ত ও 

রহমত ফনেয় ে�ফরত হেয়েছন। ফতফন  সুসংবাাাাতা ও সতকরকারী, 

আ�াহর ফনোরশানুযায়ী ফতফন তাঁর াে  আআানকারী এবং 

আেলােকা�ল �াীা, আ�াহ তা‘আলা তার �ার ও তার াফরবার 

াফরজন, সাহাবােয় ফকরাম ও ফকয়ামত াযর� তাঁর াাাা 

অনুসরণকারী সকেলর �ার সালাত ে�রণ করন।  

আ�াহ তা‘আলা তাঁর সৃফ�কূেলর �ার ফবেশি কের মু’ফমেনর �ার 

অনু�হ াান কেরেছন েয, ফতফন তাোর মধয ে েক রাসূল সা�া�াহ 
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আলাইফহ ওয়াসা�ামেক ে�রণ কেরেছন। ফতফন তার সাে  সবরেে� 

ও সবরেশি ফকতাব অবতীণর কেরেছন, যা অনযানয সব ফকতােবর 

রকক। আ�াহ তা‘আলা বেলনঃ  

َّ  لََقدۡ  ﴿ ََ  ُ َّ َۡ  رَُسوٗ�  �ِيهِمۡ  َ�َعَث  إِذۡ  �لُۡمۡؤَِنِ�َ  َ�َ  � ِ نُفِسهِمۡ  َّ
َ
ْ َ�تۡ  أ  َعلَۡيهِمۡ  لُوا

ْ  �ن َو�ۡ�ِۡكَمةَ  �لِۡكَ�َٰب  َوُ�َعلُِّمُهمُ  َوُ�َزّ�ِيهِمۡ  َءاَ�ٰتِهِۦ بِ�ٍ  َضَ�ٰلٖ  لَِ�  َ�ۡبُل  ََِ َ�نُوا َّ 
  ]  ١٦٤: زممان ال[ ﴾ ١

“অবশযই আ�াহ মুফমনোর �ার অনু�হ কেরেছন, যখন ফতফন 

তাোর মধয ে েক তাোর �ফত একজন রাসূল াাফকেয়েছন, েয 

তাোর কােছ তাঁর আয়াতসমূহ ফতলাওয়াত কের এবং তাোরেক 

াফরশু কের আর তাোরেক ফকতাব ও ফহকমাত ফশকা োয়। যফাও 

তারা ইতঃাূেবর  �  াফ�েত ফছল।”  [সূরা আেল-ইমরান: ১৬৪] 
সহীহ মুসফলেম এেসেছ:  

، ِحَيرٍ  نِْن  ِ�يَيِض  َ�نْ  ّ ِِ َمَايِي
ْ
نّ  ال

َ
َّ  ا ِ  رََسوَل  أ  َذاَت  قَيَل  مََسغَّم، َزغَيْهِ  ا َ  ََ

 «: َخْطبَِتهِ  ِف  يَْومٍ 
َ
ال
َ
ِّ  ِِنّ  أ َاَمِ�  َر

َ
نْ  أ

َ
َزغَّمَ�مْ  أ

َ
تَْم، َمي أ

ْ
 َهَذا، يَْوِ�  َزغَّمِ�  ِاّمي َلِهغ

 ّ تَهَ  َميلٍ  َُ
ْ
َغ
َ
ِّ  َحَالٌل، َ�بًْدا � هَ  َحغََفيءَ  ِزبَيِدي َخغَْقَت  َمِِ

ّ َهمْ  ْم،َُ َّ َ�تَْهمَ  َمِِ
َ
 أ

َْهمْ  الّشيَيِط�َ 
َ
َت  َمي َزغَيِْهمْ  مََحّمَمْت  ِديِغِهْم، َ�نْ  ََيْلتَيل

ْ
ْحغَغ

َ
َاَمْ�َهمْ  لََهْم، أ

َ
نْ  َمأ

َ
 أ

َ�وا   لَمْ  َمي ِب  َُْشِ
ْ
نِْ ل

َ
َطينًي، نِهِ  أ

ْ
  َََظمَ  ا َ  َمِِنّ  َسغ

َ
ْهِ   ِِل
َ
رِْض، أ

َ ْ
 مْ َزَمَ�هَ  َ�َمَقتََهمْ  األ

  مََزَاَمَهْم،
ّ
ْهِ   ِمنْ  َ�َقييَي ِِال

َ
ِكتَيِ ، أ

ْ
َمي: َمقَيَل  ال َّ ْ�تَِغيََك  َ�َعثْتََك  ِِ

َ
ْ�تَِ�َ  ِأل

َ
 نَِك، َمأ

َت 
ْ
نَْ ل
َ
  ِكتَينًي َزغَيَْك  َمأ

َ
َميَء، َ�ْاِسغَهَ  ال

ْ
  » ......َمَ�ْقَظينَ  نَيئًِمي َ�ْقَمَؤهَ  ال
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সহীহ মুসফলেম ‘ইয়াা ইবন ফহমার আল-মুজাফশ‘য়ী রাফায়া�াহ 

‘আনহ ে েক বফণরত, একাা রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইফহ 

ওয়াসা�াম তাঁর খুতবায় বেলেছন, েজেন রােখা, আমার রব আমােক 

ফনোরশ ফােয়েছন, েতামরা যা ফকছু জােনা না তা েযন েতামাোরেক 

ফশফখেয় োই, েয ইলম আ�াহ তা‘আলা আমােক আজ াযর� জাফনেয় 

ফােয়েছন। আ�াহ তা‘আলা বেলন, েযসব স�া আফম আমার 

বা�াহেক াান কেরফছ তা হালাল এবং ফননয়ই আফম আমার সকল 

বা�াহেক  জ�গতভােবই ফন�লুি ত া সরল সফকক াে র অনুসারী 

কের সৃফ� কেরফছ। এরাের শয়তান তাোর ফনকট এেস তাোরেক 

ফব া� কের সফকক া  ে েক সফরেয় ফােয়েছ এবং আফম যা তাোর 

জনয হালাল কেরফছ শয়তান তা তাোর �ার হারাম কের ফােয়েছ। 

তাুাফর শয়তান আমার সাে  এমন ফকছুেক শরীক করেত আোশ 

োয় েয স�েকর আফম েকােনা াফলল �মাণ অবতীণর কফর ফন। আর 

আ�াহ তা‘আলা জফমেনর অফধবাসীোর �ফত াৃফ�াাত কের আরব 

অনারব সবার �ফত (তাোর কাযরকলাোর কারেণ) ে�াধাফ�ত 

হেলন। েকবল আহেল ফকতােবর ফকছু সংখযক েলাক যারা সফকক 

া েক ধের েরেখেছ (তারা ��ার েরাি ে েক রকা োেলা)। আর 

আ�াহ তা‘আলা বেলন, ফননয় আফম আানােক ারীকা করা ও 

আানার �ারা সৃফ�কুলেক ারীকা করা এ াু’�ে�েশয আানােক 

জগেত ে�রণ কেরফছ। এবং আফম আানার �ার এমন ফকতাব 
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নাফযল কেরফছ যা াাফন ধুেয় মুেছ েুলেত াাের না। তা আাফন 

শয়েন জাগরেণ সবরাব�ায় ফতলাওয়াত করেত াােরন ০

1।   

এ ফকতাব াূবরবতরী সব ফকতােবর রকাকারী। আ�াহ তা‘আলা বেলন,  

﴿ ٓ نَزۡ�َا
َ
ّقِ  �لِۡكَ�َٰب  إَِ�َۡك  َوأ قٗ  بِٱۡ�َ ََ  يََديۡهِ  َ�ۡ�َ  لَِّما اُمَصّدِ  َعلَۡيهِ�  َوُمَهۡيِمًنا �لِۡكَ�ِٰب  َِ
 ]  ٤٨: دة اليئ[ ﴾ ٨

“আর আফম েতামার �ফত ফকতাব নাফযল কেরফছ য ায ভােব, এর 

াূেবরর ফকতােবর সতযায়নকারী ও এর �ার তাারককারীরো।” 

[সূরা আল-মােয়াা: ৪৮]  

অ রাৎ এফট াূবরবতরী সব ফকতাব ে েক সু�ঁু ু  ও মযরাাাবান। অনযানয 

ফকতােবর রকাকারী, ুয়সালাকারী, সাকযাানকারী ও মূলযায়ণকারী। 

ইবন জারীর রহ. বেলন, আল কুরআন াূবরবতরী সব ফকতােবর 

আমানতাার ও ফনরাাউাাাতা। সুতরাং যা ফকছু কুরআেনর সাে  

সাম�সযাূণর হেব তা সফকক, আর যা কুরআেনর সাে  ফবেরাধাূণর 

হেব তা বাফতল।  

সব মুসফলেমর অ�ের আল কুরআেনর রেয়েছ ফবেশি মযরাাা। এফট 

ফনেজই মফহমাফ�ত, স�াফনত, মযরাাাবান ও শফিশালী।    

আমরা এ াুফ�কােত ইশারা ইফ�েত সংেকো এ ফবিেয় আেলাকাাত 

করব। আশা কফর আ�াহ তা‘আলা এর �ারা আমাোরেক �াকৃত 

                                                             
1 মুসফলম, হাাীস নং ২৮৬৫। 
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করেবন, স�াফনত াাকক াাফককাগণ ও যার কােছ এ বাণী োৗছেব 

সকেলই �াকৃত হেবন। ফননয় আ�াহ তা‘আলা সবরেোতা ও োা‘আ 

কবুলকারী।  

আ�াহর সাহাযয সহেযাফগতায় শর করফছ:   

 মূলধাতুর মাসাার। এ শ� ে েকই قمأ শ�ফট (আল কুরআন) القمآن

আ�াহর বাণী:  

َ�ٰهُ  فَإَِذا ١ َوقُۡرَءانَُهۥ َ�َۡعُهۥ َعلَۡيَنا إِنّ  ﴿
ۡ
 َ�َيانَُهۥ َعلَيۡنَا إِنّ  ُُمّ  ١ قُۡرَءانَُهۥ فَٱَّبِعۡ  قََرأ

     ]  ١٩  ،١٧: القييمة[ ﴾ ١
“এর সংরকণ ও াাক আমাোরই াাফয়�। অতঃার আমরা যখন তা 

াাক কফর, তখন আাফন েসই াােকর অনুসরণ করন। এরার ফবশা 

বণরনা আমারই াাফয়�”। [সূরা আল-ফকয়ামাহ: ১৭-১৮] 

াফকত বাকযেক কুরআন বলা হয়, েযমন আ�াহ তা‘আলার ফনে�াি 

বাণী:  

َت  فَإَِذا ﴿
ۡ
ِ  فَٱۡسَتعِذۡ  �لُۡقۡرَءانَ  قََرأ َّ ََ  بِٱ َِ  َِ ۡيَ�ٰ َّ    ]٩٨: الح [ ﴾ ٩ �لرِّجيمِ  �ل

“অতএব, যখন আাফন কুরআন াাক কেরন তখন ফবতাফড়ত শয়তান 

ে েক আ�াহর আেয় �হণ করন।” [সূরা আন-নাহল: ৯৮] 

আল-কুরআন �কৃতভােবই আ�াহর বাণী, এর শ�াবলী ও অ রও 

আ�াহ তা‘আলার তরু ে েকই এেসেছ। ফতফন তা তাঁর বা�া 

মুহা�া ইবন আ�ু�াহ সা�া�াহ আলাইফহ ওয়াসা�ােমর �ার ওহী 

আকাের নাফযল কেরেছন।  
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এটা নাফযলকৃত ফক� মাখলুক নয়। আ�াহ তা‘আলা বেলন, 

ََ  َ�ٰبِ �لۡكِ  ََ�ِ�ُل  ﴿ َِ  ِ َّ    ]١: ال ام[ ﴾ ١ �ۡ�َِكيمِ  �لَۡعزِ�زِ  �
“ফকতাব অবতীণর হেয়েছ ারা�মশালী, �জাময় আ�াহর াক 

ে েক।” [সূরা আয-যুমার: ১] 

ۥ قُۡل  ﴿   ] ١٠٢: الح [ ﴾ ١ ّرّ�َِك  ََِ �لُۡقُدِس  ُروحُ  نَّزَ�ُ
“বলুন, এেক াফব� েুেরশতা আানার রেবর াক ে েক নাফযল 

কেরেছন”। [সূরা আন-নাহল: ১০২] 

ََ  �لِۡكَ�ٰبِ  ََ�ِ�ُل  ١ حمٓ  ﴿ َِ  ِ َّ    ]٢  ،١: غَم[ ﴾ ٢ �لَۡعلِيمِ  �لَۡعزِ�زِ  �
“হা-মীম। ফকতাব অবতীণর হেয়েছ আ�াহর াক ে েক, ফযফন 

ারা�মশালী, সবরজ”। [সুরা গাফুর: ১-২] 

ََ  ََ�ِ�لٞ  ﴿ ِ   ] ٢: َصغت[ ﴾ ٢ �لرِّحيمِ  �لّر� َّ
“এটা অবতীণর ারম করণাময়, ায়ালুর াক ে েক”। [সূরা 

ুুসফসলাত: ২]  

هُۥ فََرقَۡ�ٰهُ  اَوقُۡرَءانٗ ﴿
َ
ٰ  ��ّاِس  َ�َ  ِ�َۡقَرأ ۡكٖث  َ�َ : االساء[ ﴾١ ََ�ِ�ٗ�  َونَّزلَۡ�ٰهُ  َُ

١٠٦ [   
“আর আমরা কুরআনেক নাফযল কেরফছ ফকছু ফকছু কের, েযন 

আাফন তা মানুেির কােছ াাক করেত াােরন ধীের ধীের এবং 

আমরা তা নাফযল কেরফছ য ায ভােব।” [সূরা বনী ইসরাঈল: ১০৬]  

এ বযাাাের অেনক আয়াত রেয়েছ। ��েতর সকল �লামা ফকরাম এ 

মেতর �ার ঐকমতয োািণ কেরেছ।  
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আ�াহ তা‘আলা এ ফকতাবেক ফবফভ� নােম নামকরণ কেরেছন। 

আবার ফতফন েসটােক নানা ফবেশিেণ ফবেশফিত কেরেছন। এর �ারাই 

এ ফকতােবর সুমহান স�ান ও মযরাাা �মাফণত হয়। কুরআেনর 

নামসমূেহর মেধয অনযতম হেহ: আল কুরআন, আল-ুুরকান, আল-

ফকতাব, আল-হাা (ফহাােয়েতর া  �াশরনকারী), নূর (আেলা), 

ফশুা (আেরাগযকারী), বায়ান (বণরনাকারী) মাও‘েয়যা (সুাোশ), 

রহমত, বাসােয়র (অ�াৃরফ� াানকারী), বালাগ (�জাান), আরবী, 

মুবীন ( �কারী), কারীম (অফত স�াফনত), আযীম (মহান), মাজীা 

(স�াফনত), মুবারক (বরকতময়), তানযীল (অবতীণর), ফসরাতুম-

মুসতাফকম (সরল সফকক া ), ফযকরল হাকীম (�জাময় বাণী), 

হাবলু�াহ (আ�াহর রফশ), ফযকরা (�াোশ), তাযফকরা (�রফণকা), 

বুশরা (সুসংবাা), াূবরবতরী ফকতােবর সতযায়নকারী, াূবরবতরী 

ফকতােবর রকাকারী, মাসানী, সব ফবিেয়র বযাখযাকারী, সব ফবিেয়র 

বণরনাকারী, সে�হাতীত ও ব�হীন ফকতাব ইতযাফা নােম াফরফুত। 

এ বযাাাের আ�াহ তা‘আলা বেলনঃ  

   ]٢٨: ال ام[ ﴾ ٢ َ�ّتُقونَ  لَّعلُّهمۡ  ِعَوٖج  ذِي َ�ۡ�َ  َعَر�ِّيا نًاقُۡرَءا ﴿
“আরবী ভািায় এ কুরআন ব�তামুি, যােত তারা সাবধান হেয় 

ুেল।”[ সূরা যুমার:২৮] 

ِي َ�َباَركَ  ﴿ َّ ٰ  �لُۡفۡرقَانَ  نَّزَل  � َ�َ  ِ    ]١: الفمقين[ ﴾ َ�ۡبِده
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“ারম কলযাণময় ফতফন, ফযফন তাঁর বা�ার �ফত ুয়সালার �� 

অবতীণর কেরেছন।” [সূরা আল-ুুরকান: ১] 

 ]  ٢  ،١: القمة[ ﴾ ٢ لِّلُۡمّتقِ�َ  ىُهدٗ  �ِيهِ�  َرۡ�َبۛ  َ�  �لِۡكَ�ُٰب  َ�ٰلَِك  ١ الٓمٓ  ﴿
“আফলু লাম মীম, এ েসই ফকতাব যােত েকােনাই সে�হ েনই। া  

�াশরনকারী মুউাকীোর জনয।” [সূরা আল-বাকারা: ১-২]  

َ قُۡل  ﴿ ٰ  نَّزَ�ُۥ فَإِنُّهۥ لِّـِجۡ�ِ�َل  �َعُدوّٗ  َ�نَ  ََ ِ  �ِإِذۡنِ  قَلۡبَِك  َ�َ َّ قٗ  �  َ�ۡ�َ  لَِّما اُمَصّدِ
ىٰ  ىَوُهدٗ  يََديۡهِ   ]  ٩٧: القمة[ ﴾ لِلُۡمۡؤَِنِ�َ  َو�ُۡ�َ

“আাফন বেল ফান, েয েক� ফজবরাঈেলর শ� হয়-েযেহতু ফতফন 

আ�াহর আোেশ এ কালাম আানার অ�ের নাফযল কেরেছন, যা 

সতযায়নকারী তাোর স�ুখ� কালােমর এবং মুফমনোর জনয 

া �াশরক ও সুসংবাাাাতা।” [সুরা বাকারা: ৯৭] 

ََ  َعلَۡيَك  َ�ۡتلُوهُ  َ�ٰلَِك  ﴿ ِۡكرِ  ��َ�ِٰت  َِ َّ    ]٥٨: زممان ال[ ﴾ ٥ �ۡ�َِكيمِ  َو�
এটা েতা তা-ই যা আমরা আানােক ােড় শনাই, আয়াত এবং 

�জাময় ফযফকর ে েক।” [সূরা আেল-ইমরান: ৫৮] 

ّ�َها ﴿
َ
َ � َٞ  َجآَءُ�م قَدۡ  ��ّاُس  َٓ َِ بُۡرَ�ٰ ٓ  ّرّ�ُِ�مۡ  َّ نَزۡ�َا

َ
بِينٗ  �نُورٗ  إَِ�ُۡ�مۡ  َوأ  ١ اَّ

   ]١٧٤: النسيء[ ﴾
“েহ েলাকসকল, েতামাোর রেবর াক ে েক েতামাোর ফনকট 

ালীল-�মাণাফা োৗেছ েগেছ। আর আমরা েতামাোর �ফত �কৃ� 

আেলা অবতীণর কেরফছ।” [সূরা আন-ফনসা: ১৭৪] 
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ّ�َها ﴿
َ
َ � وِۡعَظةٞ  َجآَءَُۡ�م قَدۡ  ��ّاُس  َٓ َّ َِ  ىَوُهدٗ  �لّصُدورِ  ِ�  لَِّما َوِشَفآءٞ  ّرّ�ُِ�مۡ  َّ
   ]٥٧: يو�س[ ﴾ ٥ لِّلُۡمۡؤَِنِ�َ  َورَۡ�َةٞ 

“েহ েলাকসকল, েতামাোর কােছ এেসেছ েতামাোর রেবর াক 

ে েক �াোশবাণী এবং অ�েরর েরােগর ফনরাময়, েহাােয়ত ও 

রহমত মুসফলমোর জনয।” [সূরা ই�নুস: ৫৭] 

قَۡومُ  ِ�َ  لِلِّ�  َ�ۡهِدي �لُۡقۡرَءانَ  َ�َٰذا إِنّ  ﴿
َ
ُ  أ ََ  �لُۡمۡؤَِنِ�َ  َوُ�بَّ�ِ ِي َّ  َ�ۡعَملُونَ  �

ٰلَِ�ِٰت  َّ نّ  �ل
َ
ۡجرٗ  لَُهمۡ  أ

َ
   ]٩: االساء[ ﴾ ٩ �َكبِ�ٗ  �أ

“ফননয় এ কুরআন �াশরন কের সবরাফধক সরল াে র ফােক এবং 

সৎকমর ারায়ণ মুফমনোরেক সুসংবাা োয় েয, তাোর জেনয রেয়েছ 

মহা াুর�ার।” [সূরা বনী ইসরাঈল: ৯] 

আ�াহ তা‘আলা বেলন,  

ۡمدُ  ﴿ َ�ۡ�  ِ ّ ِيٓ  َِ َّ نَزَل  �
َ
ٰ  أ َ�َ  ِ ۥ َ�َۡعل َولَمۡ  �لِۡكَ�َٰب  َ�ۡبِده ُنِذرَ  اَ�ّيِمٗ  ١ ِعوََجاۜ  ّ�ُ ِ�ّ 

سٗ 
ۡ
َِ اَشِديدٗ  ابَأ نۡهُ  َّ ُ َّ  َ ََ  �لُۡمۡؤَِنِ�َ  َوُ�بَّ�ِ ِي َّ ٰلَِ�ِٰت  َ�ۡعَملُونَ  � َّ نّ  �ل

َ
ۡجًرا لَُهمۡ  أ

َ
 أ

 ]  ٢  ،١: الكهف[ ﴾ ٢ اَحَسنٗ 

“সব �শংসা আ�াহর, ফযফন তাঁর বা�ার �ার ফকতাব নাফযল 

কেরেছন এবং তােত রােখন ফন েকােনা ব�তা। সরলরো, যােত 

েস তাঁর াক ে েক কফকন আযাব স�েকর সতকর কের এবং 

সুসংবাা োয়, েসসব মুফমনেক, যারা সৎকমর কের, ফননয় তাোর 

জনয রেয়েছ �উম �ফতাান।” [সূরা কাহাু, আয়াত ১-২] 

ِ  قُۡرَءانٞ  ُهوَ  بَۡل  ﴿ ِۢ  لَۡوحٖ  ِ�  ٢ يدٞ َّ ُۡفو    ]٢٢  ،٢١: البمج[ ﴾ ٢ ّّ
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“বরং এটা মহান কুরআন, লওেহ মাহুুেয ফলফাবু”। [সূরা বুরজ, 

আয়াত ২১-২২] 

كۡ  ِ� كَِ�ٰبٖ  ٧ َكرِ�مٞ  َءانٞ لَُقرۡ  ۥإِنّهُ  ﴿ ۡ �إِّ�  ۥٓ ّ� َ�َمّسهُ  ٧ ُنونٖ َّ ّهرُ ل ََ  ٧وَن ُم
َِ ّرّبِ  ََ�ِ�لٞ    ]٨٠،  ٧٧: الواقعة[ ﴾ ٨ لَِم�َ َ�ٰ لۡ �َّ

“ফননয় এটা স�াফনত কুরআন, যা আেছ এক েগাান ফকতােব, যারা 

াাক-াফব�, তারা বযতীত অনয েক� এেক  শর করেব না, এটা 

সৃফ�কুেলর রেবর াক ে েক অবতীণর।” [সূরা ওয়াফ�‘আ, আয়াত 

৭৭-৮০] 

এগেলা ছাড়াও আেরা অেনক আয়ােত এই মহা�ে�র নানা নাম ও 

গণাবলীর ক া �ে�খ হেয়েছ, যা এর সুমহান মযরাাা, সেবরা্ 

স�ােনর �মাফণত হয়। েকনইবা হেব না? এর ক ক হেলন �য়ং 

মহান আ�াহ রা�ুল আলামীন, ফযফন েগাান ও �কাশয সব ফবিেয়র 

সবরজানী। ফতফন বেলনঃ 

ّ�َما َولَوۡ  ﴿
َ
�ِض  ِ�  َ

َ
قۡ  َشَجَر�ٍ  ََِ �ۡ�

َ
َۢ  َ�ُمّدهُۥ َو�ۡ�َۡحرُ  َ�ٰمٞ أ ۡ�ُرٖ  َسۡبَعةُ  َ�ۡعِدهِۦ َِ

َ
ا َ َّ 

ِۚ  َ�َِ�ُٰت  نَفَِدۡت  َّ َ  إِنّ  � َّ    ]٢ :لقمان[ ﴾ ٢ َحِكيمٞ  َعزِ�زٌ  �
“াৃফ বীেত যত বৃক আেছ, সবই যফা কলম হয় এবং সমুে�র 

সাে ও সাত সমু� যুি হেয় কাফল হয়, তবুও তাঁর বাকযাবলী ফলেখ 

েশি করা যােব না। ফননয় আ�াহ ারা�মশালী, �জাময়”। [সূরা 

েলাকমান, আয়াত ২৭] 

َُ  إِنّا ﴿ ِۡكرَ  نَّزۡ�َا َ�ۡ َّ    ]٩ :ا�جر[ ﴾ ٩ لََ�ٰفُِظونَ  َ�ُۥ �نّا �
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“ফননয় আমরা �য়ং এ �াোশ �� অবতারণ কেরফছ এবং আমরা 

ফনেজই এর সংরকক”। [সূরা ফহজর, আয়াত ৯] 

এখােন �ে�খেযাগয েয, কুরআেনর েয সব নাম বা ফসুাত রেয়েছ 

তার �েতযকফট ফবেশি অে র বযবযত হেয়েছ। আেলাুনা অফতাীঘর 

হওয়ার ভয় না হেল বাকী নামসমূহ ফব�াফরতভােব এখােন আেলাুনা 

করতাম। এ স�াফনত ফকতােবর সবেুেয় বড় মহ� হেলা এর 

সংরকেণর াাফয়� �য়ং মহান আ�াহ রা�ুল আলামীন ফনেজই 

ফনেয়েছন। েকােনা সৃ� জীেবর কােছ এর ফহুাযেতর াাফয়� োনফন। 

আ�াহ তা‘আলা বেলন,  

ِيدٞ  قُۡرَءانٞ  ُهوَ  بَۡل  ﴿ ِۢ  لَۡوحٖ  ِ�  ٢ َّ ُۡفو   ] ٢٢  ،٢١: البمج[ ﴾ ٢ ّّ
“বরং এটা মহান কুরআন, লওেহ মাহুুেয ফলফাবু”। [সূরা বুরজ, 

আয়াত ২১-২২] 

ইবনুল কাইেয়যম (রহ.) বেলেছন: আ�াহ তা‘আলা ফনে�াি আয়ােত 

ِيدٞ  قُۡرَءانٞ  ُهوَ  بَۡل  ﴿ ِۢ  لَۡوحٖ  ِ�  ٢ َّ ُۡفو    ]٢٢  ،٢١: البمج[ ﴾ ٢ ّّ
“আফম �য়ং এ �াোশ �� অবতারণ কেরফছ এবং আফম ফনেজই 

এর সংরকক।” [সূরা ফহজর, আয়াত ৯] কুরআেনর সংরকণ ও 

সূরােয় বুরেজ সংরকেণর জায়গা স�েকর বণরনা কেরেছন। আ�াহ 

তা‘আলা কুরআনেক েকােনা ধরেণর সংেযাজন ও ফবেয়াজন ে েক 

মুি েরেখেছন, এর অ র ফবকৃফত, শ� াফরবতরন ও সংরকণ 
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কেরেছন। এর হরুসমূহ সব ধরেণর বাড়ােনা বা কমােনা ে েক 

এবং অ রসমূহ ফবকৃফত ও াফরবতরন ে েক েহুাযত কেরেছন।   

আ�াহর ফকতাব আল কুরআন সব ফুতনা ুাসাা ে েক মুি, তা 

মু’ফমেনর ফনতযস�ী, অ�েরর আেলা, যােয়র বস�, াুঃফন�া াুভরাবনা 

াূরকারী। আ�াহর ফকতাব আমাোর াূবরবতরীোর ও ারবতরীোর 

সংবাাাাতা, ার েরর মােঝ ুয়সালাকারী। তা ফুর�ন ুয়সালা, 

েকােনারা হাফস তামাশার ফজফনস নয়। েযসব আ�াহে�াহীরা তােক 

তযাগ কেরেছ আ�াহ তার �ফতেশাধ ফনেয়েছন, েক� তােক বাা 

ফােয় অনয েকা াও ফহাায়াত অে�িণ করেল আ�াহ তা‘আলা তােক 

া  � কেরেছন, তা আ�াহ তা‘আলার শি র�ু, �জাময় 

�াোশবাণী, সরল সফকক া , যা কখেনা া  � কের না, কা�েক 

ফ�ধা সংেকােু েুেল না, �লামােয় ফকরামগণ কখেনা এর মহাজান 

ফবজান অজরেন াফরতু� হেত াারেব না (তারা আেরা েবফশ েবফশ 

অজরন করেত ুাইেব), অফধক �উর �াােনর ারও তা াুরাতন হয় 

না। এর ফব�য় েশি হবার নয়, এর �াোশ ফুর�ন। তা �ীন 

স�াায়েক ফবরত রাখেত াােরফন যখন তারা এর ফতলাওয়াত েবন 

কেরফছল, তখন তারা বেলফছল,  

   ]١: الن[ ﴾ ١ اَعَجبٗ  قُۡرَءانًا َسِمۡعَنا إِنّا ﴿
“আমরা (ফ�ন জাফত) ফব�য়কর কুরআন েবণ কেরফছ।” [সূরা আল 

ফজন: ১] 
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ِب  َ�نْ 
َ
نّ  َهَم�َْمَة، أ

َ
َّ  ا ِ  رََسوَل  أ نِْبيَيءِ  ِمنَ  َمي«: قَيَل  مََسغّمَ  َزغَيْهِ  ا َ  ََ

َ ْ
ّ  ِمنْ  األ ِِ

 نَ
 
ّ
يَيِت  ِمنَ  اَْزِطيَ  قَدِ  ِِال

ْ
، َزغَيْهِ  آَمنَ  ِمثْغَهَ  َمي اآل بََشَ

ْ
َمي ال َّ ي َكنَ  َمِِ ِ

ّ
مِ�يَت  اَ

َ
 مَْحيًي أ

ْمَح 
َ
، ا َ  أ ّ

َ
رَْلو ِِل

َ
نْ  ََأ

َ
َ�ونَ  أ

َ
َثََهمْ  أ

ْ
�
َ
ينًِعي أ

ِقيَيَمةِ  يَْومَ  رَ
ْ
 »ال

আবু হরায়রা রাফায়া�াহ তা‘আলা ‘আনহ ে েক বফণরত, রাসূলু�া�াহ 

সা�া�াহ আলাইফহ ওয়াসা�াম বেলেছন, “�েতযক নবীেক তাঁর 

াূবরবতরী নবীোর �ায় অনুরা মু‘ফজযা োওয়া হেয়ফছল। অতঃার 

েলােকরা তাঁর �ার ঈমান এেনেছ। ফক� আমােক েয মু‘ফজযা 

োওয়া হেয়েছ তা হেলা অহী (আল কুরআন), যা আ�াহ তা‘আলা 

আমার �ার নাফযল কেরেছন। আফম আশা কফর ফকয়ামেতর ফাবেস 

তাঁোর অনুসারীোর তুলনায় আমার অনুসারীর সংখযা সবরাফধক 

হেব।”১F

1 

কুরআেনর শ� ও বণরনার অেলৗফককতা:  

আ�াহ তা‘আলা কুরআেনর শ� ও বণরনার ফব�য়করতা স�েকর 

বেলন,  

ٰ  نَّزۡ�َا ّمِّما َرۡ�ٖب  ِ�  ُكنُتمۡ  �ن﴿ َُواْ  َ�ۡبِدنَا َ�َ
ۡ
َِ �ُِسوَر�ٖ  فََ ِۡثلِهِۦ َّ  َو�ۡدُعواْ  َّ

َِ ُشَهَدآَءُ�م ِ  ُدونِ  َّ َّ    ]٢٣: القمة[ ﴾ ٢ َ�ِٰد�ِ�َ  ُكنُتمۡ  إِن �
“এতাস�েকর যফা েতামাোর েকােনা সে�হ  ােক যা আমরা 

আমাোর বা�ার �ফত অবতীণর কেরফছ, তাহেল এর মত একফট সূরা 

                                                             
1 বুখারী, হাাীস নং ৪৯৮১ ও মুসফলম, হাাীস নং ১৫২।  
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রুনা কের ফনেয় এস আর েতামাোর েসসব সাহাযযকারীোরেক 

সে� নাও-এক আ�াহেক ছাড়া, যফা েতামরা সতযবাাী হেয়  ােকা।” 

[সূরা আল-বাকারা: ২৩] 

কুরআেনর ফতলাওয়াত ও াােকর েকে� অেলৗফককতাঃ  

نَا َولََقدۡ  ﴿ ۡ َّ َ ّدكِرٖ  ََِ َ�َهۡل  لِّ�ِۡكرِ  �لُۡقۡرَءانَ  َ    ]١ :القمر[ ﴾ ١ َّ
“আফম কুরআনেক সহজ কের ফােয়ফছ েবাঝার জেনয। অতএব, েকান 

ফু�াশীল আেছ ফক?”। [সূরা �ামার, আয়াত ১৭] 

াূবরবতরীোর ঘটনা স�েকর আেলাুনা কুরআেনর ফব�য়, যােত 

আমরা �াোশ �হণ করেত াাফর,  

﴿  َُ ۡ�َ  ُّ ََ  َعلَۡيَك  َ�ُق ۡحَس
َ
ُِ  أ ٓ  �لَۡقَص وَۡحۡينَ  بَِما

َ
ٓ أ  ُكنَت  �ن �لُۡقۡرَءانَ  َ�َٰذا إَِ�َۡك  ا

ََ  َ�ۡبلِهِۦ ََِ    ]٣: يوسف[ ﴾ ٣ �لَۡ�ٰفِلِ�َ  لَِم
“আমরা আানার ফনকট �উম কাফহনী বণরনা কেরফছ, েযমফনভােব 

আমরা এ কুরআন আানার ফনকট অবতীণর কেরফছ। আাফন এর 

আেগ অবশযই এ বযাাাের অনবফহতোর অ�ভুরি ফছেলন।” [সূরা 

ই�সুু : ৩] 

আ�াহ তা‘আলা আেরা বেলনঃ 

ٞ  قََصِصهِمۡ  ِ�  َ�نَ  لََقدۡ  ﴿ ة ْوِ�  ِعۡ�َ
ُ
لَۡ�ِٰب�  ّ�ِ

َ
ا �ۡ� ىٰ  اَحِديثٗ  َ�نَ  ََ  َوَ�ِٰ�َ ُ�ۡفَ�َ

ِي ََۡصِديَق  َّ ءٖ  ُ�ِّ  َوَ�ۡفِصيَل  يََديۡهِ  َ�ۡ�َ  �  ﴾ ١ يُۡؤَُِنونَ  لَِّقۡو�ٖ  َورَۡ�َةٗ  ىَوُهدٗ  َ�ۡ
  ] ١١١: يوسف[
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“তাোর কাফহনীেত বুফুমানোর জনয রেয়েছ অেনক ফশকণীয় ফবিয়, 

এটা েকােনা মনগড়া ক া নয়, ফক� যারা ঈমান আনয়ণ কের 

তাোর জেনয াূেবরকার কালােমর সম রন এবং �েতযক ববর ফববরণ 

রহমত ও েহাায়াত।” [সূরা ই�সুু: ১১১] 

কুরআেন কারীেম আ�ীাা ও ধমরীয় েয সব ফবফধফবধান রেয়েছ তার 

অেলৗফককতা:  

আর তা এ জনয েয, যােত আমরা অনুসরণ করেত াাফর। আ�াহ 

তা‘আলা এস�েকর বেলন,  
﴿ ٓ نَزلۡ  ٌب كَِ�ٰ  ر� ال

َ
ََ  �ّاَس � رِجَ ِ�ُخۡ  َك إَِ�ۡ  هُ َ�ٰ أ  َرّ�ِهِمۡ  نِ �ِإِذۡ  ّ�ورِ � إَِ�  ِت لّظلَُ�ٰ � َِ

ِميدِ  �لَۡعزِ�زِ  ِصَ�ِٰط   ]  ١: انماهيم[ ﴾ ١ �ۡ�َ

“আফলু-লাম-রা; এফট একফট ��, যা আফম আানার �ফত নাফযল 

কেরফছ, যােত আাফন মানুিেক অ�কার ে েক আেলার ফােক েবর 

কের আেনন-ারা�া�, �শংসার েযাগয রেবর ফনোরেশ তাঁরই াে র 

ফােক।” [সূরা ইবরাহীম: ১] 
 ٨ لِِم�َ ُمسۡ لِلۡ  ىٰ َو�ُۡ�َ  ةٗ َورَۡ�َ  ىَوُهدٗ  ءٖ َ�ۡ  لُِّ�ِّ  انٗ َ�ٰ َِبۡ  َب ِكَ�ٰ لۡ � َك َعلَيۡ  اَونَّزۡ�َ ﴿
 ]  ٨٩: الح [ ﴾

“আমরা আানার �ফত �� নাফযল কেরফছ েযফট এমন েয তা 

�েতযক ববর সু � বণরনা, েহাােয়ত, রহমত এবং মুসফলমোর 

জেনয সুসংবাা।” [সূরা নাহল, আয়াত ৮৯] 
﴿ ٓ نَزۡ�َ  إِّ�ا

َ
ٓ أ ِ  َب ِكَ�ٰ لۡ � َك إَِ�ۡ  ا َ � ُبدِ �ۡ ٱفَ  ّقِ �َۡ ٱب ََ � ّ�ُ  الِٗص ُ�ۡ  َّ ِي  ]  ٢: ال ام[ ﴾٢ َّ
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“আমরা আানার �ফত এ ফকতাব য া ররো নাফযল কেরফছ। 

অতএব, আাফন ফন�ার সাে  আ�াহর ইবাাত করন।” [সূরা যুমার, 

আয়াত ২] 
نَزلۡ  ٌب كَِ�ٰ  َذاَوَ�ٰ  ﴿

َ
َباَركٞ  هُ َ�ٰ أ ْ �وَ  َّبُِعوهُ ٱفَ  َُ : االنعيم[ ﴾ ١ َ�ُونَ َُرۡ  َعلُّ�مۡ لَ  ّ�ُقوا

١٥٥  [ 

“এফট এমন একফট ��, যা আমরা অবতীণর কেরফছ, খুব ম�লময়, 

অতএব, েতামরা এর অনুসরণ কর এবং তার তাকওয়া অবল�ন 

কর, যােত েতামরা করণা�াা হও।” [সূরা আন‘আম, আয়াত ১৫৫] 

কুরআেন কারীেম গােয়বী ফবিয় স�েকর যা এেসেছ েসগেলাও 

অেলৗফকক। যােত আমরা ঈমান আফন ও আ�সমারন কফর: আ�াহ 

তা‘আলা বেলন,  
﴿  ٓ ٰ  ١ مٓ ال ََ � ٢ ُمّتقِ�َ لِّلۡ  ىُهدٗ  �ِيهِ�  َبۛ َر�ۡ  َ�  ُب ِكَ�ٰ لۡ � لَِك َ� ِي ِ  َُِنونَ يُؤۡ  َّ  ٱب

 بِ َغيۡ لۡ
 ]  ٣  ،١: القمة[ ﴾ ٣ يُنفُِقونَ  ُهمۡ َ�ٰ َرَزقۡ  َومِّما ةَ لّصلَوٰ � َوُ�قِيُمونَ 

“আফলু লাম মীম। এ েসই ফকতাব যােত েকােনাই সে�হ েনই। 

া  �াশরনকারী মুউাকীোর জনয। যারা গােয়েবর �ার ঈমান 

আেন, সালাত �ফত�া কের। আর আমরা তাোরেক েয ফরফযক াান 

কেরফছ তা ে েক বযয় কের।” [সূরা আল-বা�ারাহ, আয়াত ১-৩] 

মহা�� আল কুরআন নবীফজর নবুওয়াত লােভর শর ে েক 

ফকয়ামত াযর� একফট  � ফনাশরন ও অকাটয �মাণ, আ�াহ 

তা‘আলা সকল অফধকতর শুভািীোরেক ুযােল� করেছন (এর 
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অনুরা ফকছু বানােত), বরং ফতফন জীন ও ইনসান সকলেক ুযােল� 

কেরেছন, ফক� সকেলই অকম ও বয র হেয়েছ। আ�াহ তা‘আলা 

বেলনঃ  
ِ  قُل ﴿ �  َّ �ِۡ �وَ  �ُس ۡ�ِ � َتَمَعِت جۡ � َِ لّ� ن َ�َ

َ
  أ

ۡ
ْ يََ   َ�  َءانِ ُقرۡ لۡ � َذاَ�ٰ  لِ بِِمثۡ  َُوا

ۡ
 َُونَ يََ

 ]  ٨٨: االساء[ ﴾ ٨ �َظهِ�ٗ  ٖض ِ�َعۡ  ُضُهمۡ َ�عۡ  َ�نَ  َولَوۡ  ۦلِهِ بِِمثۡ 

“বলুন, যফা মানব ও ফ�ন এই কুরআেনর অনুরা রুনা কের 

আনয়েনর জেনয জেড়া হয় এবং তারা ার েরর সাহাযযকারী হয়; 

তবুও তারা কখনও এর অনুরা রুনা কের আনেত াারেব                                                                                                                                    

না।” [সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ৮৮] 

আ�াহ তা‘আলা এর �ারা আমাোর নবীজীেক অনু�হ কেরেছন। 

আ�াহ তা‘আলা বেলন,  
ََ  اعٗ َسبۡ  َك َ�ٰ َءاَ�يۡ  َولََقدۡ  ﴿ ِ َّ � ۡ  ]  ٨٧: الام[ ﴾ ٨ َعِظيمَ لۡ � َءانَ ُقرۡ لۡ �وَ  َمَثاِ� ل

“আফম আানােক সাতফট বার বার াফকতবয আয়াত এবং মহান 

কুরআন ফােয়ফছ।” [সূরা ফহজর, আয়াত ৮৭] 

তা সরল সফকক া  ও ফবশু াুফতর স�ান োয়, আ�াহ তা‘আলা 

বেলনঃ 
قۡ  ِ�َ  لِلِّ�  ِديَ�هۡ  َءانَ ُقرۡ لۡ � َذاَ�ٰ  إِنّ  ﴿

َ
 ]  ٩: االساء[ ﴾ ٩ َومُ أ

“এই কুরআন এমন া  �াশরন কের, যা সবরাফধক সরল।” [সূরা 

বনী ইসরাঈল, আয়াত ৯] 
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এছাড়াও এ ফকতােবর ফতলাওয়াতকারীর জনয রেয়েছ অসংখয 

সাওয়াব ও মহা�ফতাান। আ�াহ তা‘আলা বেলনঃ  
ََ � إِنّ  ﴿ ِي ِ � َب كَِ�ٰ  لُونَ َ�تۡ  َّ َّ  ْ قَاُموا

َ
ْ  ةَ لّصلَوٰ � َوأ نَفُقوا

َ
 وََعَ��ِيَةٗ  �ِ�ّٗ  ُهمۡ َ�ٰ َرَزقۡ  مِّما َوأ

ُجورَُهمۡ  ِ�َُوّ�َِيُهمۡ  ٢ َ�ُبورَ  لَّ َرةٗ ََِ�ٰ  ُجونَ يَرۡ 
ُ
َِ َوَ�زِ�َدُهم أ  َ�ُفورٞ  ۥإِنّهُ  ۦٓۚ لِهِ فَۡض  َّ

 ]  ٣٠  ،٢٩: َيطم[ ﴾ ٣ َشُكورٞ 

“যারা আ�াহর ফকতাব াাক কের, সালাত কােয়ম কের এবং আমরা 

যা ফােয়ফছ, তা ে েক েগাােন ও �কােশয বযয় কের, তারা এমন 

বযবসা আশা কের, যােত কখনও েলাকসান হেব না। াফরণােম 

তাোরেক আ�াহ তাোর সওয়াব াুেরাাুফর ফােবন এবং ফনজ 

অনু�েহ আরও েবশী ফােবন। ফননয় ফতফন অতয� কমাশীল,  অতীব 

গণ�াহী।” [সূরা ুাফতর, আয়াত ২৯-৩০] 
ّ  َزِن  -رض ا  زغهمي-مزن انن زمم  ِِ

َّ  الّ  «: قَيَل  مََسغَّم، َزغَيْهِ  ا َ  ََ
َ
 ال

  َحَسدَ 
ّ
تَْ�ِ  ِف  ِِال

َقْمآنَ  ا َ  آرَيهَ  رََلٌ  : اثْنَ
ْ
 الَّهيِر، َمآنَيءَ  الغّيِْ ، آنَيءَ  نِهِ  َقومَ �َ  َ�َهوَ  ال

، ا َ  آرَيهَ  َمرََلٌ  
ً
 . رواه البخاري ومسلم » الَّهيرِ  َمآنَيءَ  الغّيِْ ، آنَيءَ  َ�غِْفَقهَ  َ�َهوَ  َميال

ইবন �মর রাফায়া�াহ ‘আনহ ে েক বফণরত, রাসূল সা�া�াহ 

আলাইফহ ওয়াসা�াম বেলন, “াু’ফট বযাাাের ছাড়া ঈিরা োািণ করা 

যায় না। একফট হেলা এমন বযফি যােক আ�াহ কুরআেনর জান াান 

কেরেছন, েস তানুযায়ী রাত-ফান আমল কের। আেরক বযফি হেলা 
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যােক আ�াহ অ র-স�া াান কেরেছন, েস রাত-ফান তা আ�াহর 

াে  বযয় কের।”২

1 
َّ  ا ِ  رََسوَل  قَيَل : قيل -رض ا  زغه -مزن انن اسعود  ََ  َ َّ : مََسغّمَ  َزغَيْهِ  ا

  َمنْ «
َ
ْمثَيلَِهي، نَِعْشِ  َمالََسغَةَ  َحَسغٌَة، نِهِ  ََغَهَ  ا ِ  ِكتَيِ   ِمنْ  َحْمًَي قََمأ

َ
قَوَل  الَ  أ

َ
م أ

ْ
 ال

ِلٌف  َملَِ�نْ  َحْمٌف،
َ
 » َحمٌْف  َمِميمٌ  َحْمٌف  َمَالمٌ  َحْمٌف  أ

ইবন মাস�া রাফায়া�াহ ‘আনহ ে েক বফণরত, ফতফন বেলন, রাসূল 

সা�া�াহ আলাইফহ ওয়াসা�াম বেলন, “েয বযফি আ�াহ তা‘আলার 

ফকতােবর একফট হরু াাক করেব তার জনয একফট েনকী, আর 

একফট েনকী াশ গণ হেব। আফম এ ক া বলব না েয, আফলু লাম 

মীম একফট হরু, বরং আফলু একফট হরু, লাম একফট হরু এবং 

মীম একফট হরু।”৩ F

2 

কুরআন ধারণকারী াুফনয়া ও আেখরাত �ভয় জাহােনই স�াফনত ও 

অ�গামী, 
: قيل -ََ ا  زغيه مسغم-أن الِ : -رض ا  زغه-زن زمم نن الطي  

َ  ِِنّ « َّ َقْمآنِ  نَِهَذا يَْمَ�عَ  ا
ْ
قَْواًمي ال

َ
 »آَخِم�نَ  نِهِ  َمَ�َضعَ  أ

�মর ইবন খাউাব রাফায়া�াহ ‘আনহ ে েক বফণরত, নবী সা�া�াহ 

আলাইফহ ওয়াসা�াম বেলন, “আ�াহ তা‘আলা এ ফকতােবর 

                                                             
1 বুখারী, হাাীস নং ৭৫২৯, মুসফলম, হাাীস নং ৮১৫।  
2 ফতরফমযী, হাাীস নং ২৯১০।  
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(কুরআন) �ারা এক স�াায়েক স�াফনত কেরন, আর অনয 

স�াায়েক অাা� কেরন।”৪F

1 
ََ ا  -، أن رسول ا  -رض ا  زغه-زن أب اسعود األنصيري الدري 

مّ «: قيل -زغيه مسغم َُ َقْومَ  يَ
ْ
قَْمؤَ  ال

َ
 » ا ِ  ِلِكتَيِ   َهمْ أ

আবু মাস�া আনসারী আল-বারী রাফায়া�াহ ‘আনহ ে েক বফণরত, 

রাসূল সা�া�াহ আলাইফহ ওয়াসা�াম বেলন, “জাফতর েনতৃ� েস 

বযফি ফােব েয আ�াহর ফকতাব অফধক াাক কের (আ�াহর ফকতাব 

স�েকর সবরাফধক জাত)।”৫F

2  
َقّماءَ  َكنَ «: يمقيل انن زبي  رض ا  زغهم

ْ
َحيَ   ال َْ  َمَاَشيَمَررِِه، َ�َممَ  َ�ِْغِس  أَ

 
ً
مْ  َكنَوا َكَهوال

َ
 »َيبّينًي أ

ইবন আ�াস রাফায়া�াহ ‘আনহমা বেলন, “�ারীগণই (আফলমগণ) 

�মর রাফায়া�াহ আনহর ারামশর মজফলেশ সভাসা ও ারামশরাাতা 

ফছেলন, ুাই তারা বয়ঃবৃু েহাক ফকংবা যুবক।”৬ F

3 
ِب  َ�نْ 
َ
ْيَعِمّي، َاوَس  أ

َ ْ
ِ  رََسوَل  قَيَل : قَيَل  األ َّ َّ  ا  ِمنْ  ِِنّ «: مََسغّمَ  َزغَيْهِ  ا َ  ََ

ِ  ِِْلَاللِ  َّ َمامَ  ا
ْ
َمْسِغِم، الّشيْبَةِ  ِذي ِِك

ْ
َقْمآنِ  مََحيِاِ   ال

ْ
َايِل  َ�ْ�ِ  ال

ْ
َيِف  ِ�يهِ  ال

ْ
 َمال

َمامَ  َ�غَْه،
ْ
َطي ِذي َمِِك

ْ
َمْقِسِط  نِ الّسغ

ْ
 »ال

                                                             
1 মুসফলম, হাাীস নং ৮১৭।  
2 মুসফলম, হাাীস নং ৬৭৩।  
3 সহীহ বুখারী, হাাীস নং ৭২৮৬ 
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আবু মূসা আশ‘আরী রাফায়া�াহ ‘আনহ ে েক বফণরত, রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইফহ ওয়াসা�াম বেলেছন, “আ�াহেক য ায  স�ান 

ও মযরাাা োওয়া হয়, যখন েক� শ  েকশধারী (বয়�) মুসফলমেক 

স�াফনত কের, অনুরাভােব যখন েক� কুরআেনর এমন হােুযেক 

েয স�ান কের, েয কুরআন ফনেয় বাড়াবাফড় ও ছাড়াছাফড় েকােনাটাই 

কের না। ত�া যখন েক� নযায়ারায়ণ কমতাশীনেক স�ান 

�াশরন করেব।”৭

1 
ََ ا  زغيه -قيل رسول ا  : قيل -رض ا  زغه-زن أب اوس األيعمي 

ِمِن  َمثََ  «: -مسغم ُْ ي الَم ِ
ّ
  اَ

َ
  َكَمثَِ   الَقْمآنَ  َ�ْقَمأ

َ
 َمَطْعَمَهي َطيٌّب  ِر�ََهي رْمَّلِة،األ

ِمِن  َمَمثََ   َطيٌّب، ُْ ِي الَم
ّ
  الَ  اَ

َ
ٌو، مََطْعَمَهي لََهي ِر�حَ  الَ  اّلْمَمِة، َكَمثَ ِ  الَقْمآنَ  َ�ْقَمأ

ْ
 َحغ

ِي الَمغَيَِِق  َمَمثََ  
ّ
  اَ

َ
 َمَمثََ   َاّم، يَمَطْعَمهَ  َطيٌّب  ِر�ََهي الّمْ�َينَِة، َمثََ   الَقْمآنَ  َ�ْقَمأ

ي الَمغَيَِِق  ِ
ّ
  الَ  اَ

َ
 »َامّ  َمَطْعَمَهي ِر�حٌ  لََهي لَيَْس  الَغَْظغَِة، َكَمثَِ   الَقْمآنَ  َ�ْقَمأ

আবু মূসা আশ‘আরী রাফায়া�াহ ‘আনহ ে েক বফণরত, রাসূল 

সা�া�াহ আলাইফহ ওয়াসা�াম বেলেছন, “কুরআন ফতলাওয়াতকারী 

মু’ফমেনর �াাহরণ (�তর�া ত া) জা�ীর ুেলর মতন, এর গ� 

ও �াা াু’েটাই সু�াাু। আর েয মু’ফমন কুরআন ফতলাওয়াত কের না 

তার �াাহরণ েখজুেরর মত, যার সুগ� না  াকেলও �াা ফম�। 

কুরআন ফতলাওয়াতকারী মুনাফুেকর �াাহরণ হেলা সুগফ� ুুেলর 

                                                             
1 আবু াা�া, হাাীস নং ৪৮৪৩।  
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নযায়, এর গ� খুবই েসৗরভময়, ফক� �াা ফতি। আর েয মুনাফুক 

কুরআন ফতলাওয়াত কের না তার �াাহরণ হেলা হানযালা (েলবু 

জাতীয় ু ল) ু েলর মত, তার েকােনা গ� েনই, আর এর �াা হেলা 

ফতি।”৮

1 

এ হেলা াুফনয়ার �ফতাান, আর কুরআন অনুযায়ী আমল করেল 

আেখরােত রেয়েছ মহা�ফতাান।  
َّ  ا ِ  رََسوَل  قَيَل : قَيلَْت  َع�َِشَة، َ�نْ  َميِهمَ «: مََسغّمَ  َزغَيْهِ  ا َ  ََ

ْ
َقْمآنِ  ال

ْ
 َمعَ  نِيل

ِكَمامِ  الّسَفَمةِ 
ْ
َرِة، ال َبَ

ْ
ي ال ِ

ّ
  َماَ

َ
َقْمآنَ  َ�ْقَمأ

ْ
، َزغَيْهِ  َمَهوَ  ِ�يِه، َمَ�تَتَْعتَعَ  ال ٌّ َ  َيي

َ
 ل

ْلَمانِ 
َ
 »أ

আেয়শা রাফায়া�াহ ‘আনহা ে েক বফণরত, রাসূল সা�া�াহ আলাইফহ 

ওয়াসা�াম বেলেছন, “কুরআন স�েকর অফভজ বযফি েস সব 

েুেরশতাোর সাে   াকেব যারা আ�াহর অনুগত, মযরাাাবান ও 

েলখক। আর েয বযফি কুরআন াাক কের এবং তার জনয ক�কর 

হওয়া সে�ও বারবার ােড় েস বযফির জনয রেয়েছ াুফট াুর�ার।”৯F

2 
َّ  ا ِ  رََسوَل  َسِمْعَت : قَيَل  -غهرض ا  ز-مزن أب أميمة اليه�   َزغَيْهِ  ا َ  ََ

َقْمآنَ  اقَْمَءما«: َ�َقوَل  مََسغَّم،
ْ
ِِنّهَ  ال

ِت  ََ
ْ
ِقيَيَمةِ  يَْومَ  يَأ

ْ
َحينِهِ  َيِفيًعي ال

َْ  »ِألَ

আবু �মামা আল-বােহলী রাফায়া�াহ ‘আনহ ে েক বফণরত, ফতফন 

বেলন, আফম রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইফহ ওয়াসা�ামেক বলেত 

                                                             
1 বুখারী, হাাীস নং ৫৪২৭ ও মুসফলম, হাাীস নং ৭৯৭।   

2 মুসফলম, হাাীস নং ৭৯৮।  
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শেনফছ, “েতামরা কুরআন ফতলাওয়াত কেরা, েকননা ফকয়ামেতর ফান 

তার তার ফতলাওয়াতকারীর জনয শাুায়াতকারী ফহেসেব আসেব।”১০

1 

কুরআন ধারণকারীগণ আেখরােতর মনফজেল অ�াফধকার�াায। 

েযমন হাাীেস এেসেছ,   
ِ  َ�بْدِ  نِْن  َلينِمِ  َ�نْ  َّ َ  رَِضَ  ا َّ نّ : َميَ�غْهَ  ا

َ
ِ  رََسوَل  أ َّ َّ  ا  َكنَ  مََسغّمَ  َزغَيْهِ  ا َ  ََ

ََ  ِمنْ  المَّلغَْ�ِ  َ�ْ�َ  َ�َْمعَ  َحدٍ  َ�تْ
َ
ّ�َهمْ «: َ�َقوَل  َُمّ  َماِحٍد، ثَوٍْ   ِف  أ

َ
َثَ  َ

ْ
�
َ
ْخًذا أ

َ
 أ

َقْمآِن؟
ْ
ِي�َ  َََِِذا ،»لِغ

َ
َ  أ

َ
  ل

َ
َحِدِهَمي ِِل
َ
 »الغّْحدِ  ِف  قَّدَمهَ  أ

জােবর ইবন আ�ু�াহ রাফায়া�াহ ‘আনহ ে েক বফণরত, ফতফন বেলন, 

নবী সা�া�াহ আলাইফহ ওয়াসা�াম �হোর শহীাগেণর াু’ াু’ 

জনেক একই কাােড় (কবের) এক� করেতন। অতঃার ফজেজস 

করেতন, তাঁোর �ভেয়র মেধয েক কুরআন স�েকর অফধক জাত? 

াু’জেনর মেধয এক জেনর ফােক ইশারা কর হেল তােক কবের 

আেগ রাখেতন। ১১F

2 

কুরআন ধারণকারীর কােছ েয াফরমাণ কুরআন রেয়েছ েস অনুযায়ী 

জা�ােতর �্ আসেন সমাসীন হেবন।  
: قيل -ََ ا  زغيه مسغم-أن الِ  -رض ا  زغه -زن أب أميمة اليه� 

َقْمآنِ  لَِصيِحِب  َ�َقيَل «
ْ
  ال

ْ
َْيَي، ِف  رََمرَّ   َكغَْت  َميكَ  َمَررّْ   َماْررَِق  اقَْمأ ُّ ََك  ََِِنّ  ا

َ
ل ِ
ْْ  َم

 »َ�ْقَمَؤَهي آيَةٍ  آِخمِ  ِزغْدَ 

                                                             
1 মুসফলম, হাাীস নং ৮০৪। 

2 বুখারী, হাাীস নং ১৩৪৩।  
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আবু �মামা আল-বােহলী রাফায়া�াহ ‘আনহ ে েক বফণরত, রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইফহ ওয়াসা�াম বেলন, “কুরআন বহনকারীেক 

ফকয়ামেতর ফােন বলা হেব তুফম কুরআন াড়েত  াক এবং �াের 

�কেত  াক, তারলীলসহকাের াড়েত  াক, েযমফনভােব াুফনয়ােত 

তারলীলসহকাের ফতলাওয়াত করেত। েকননা েতামার সবরেশি আসন 

হেব েসখােন েতামার আয়াত ফতলাওয়াত েশি হেব।”১২

1 

ফনঃসে�েহ কুরআেনর সংরকেণর এেতা গর� এর ফবেশি মযরাাার 

জনযই, েকননা এর ফতলাওয়ােত রেয়েছ অাফরসীম �ফতাান। 

াূবরবতরী ফকতাবসমূেহ এ ��েতর গণাবলী ফহেসেব �ে�খ ফছল েয, 

আ�াহ তা‘আলা তাোর (এ ��েতর) ফকতাব মানুেির অ�ের 

সংরফকত রাখেবন। আ�াহ সুবহানাহ ওয়া তা‘আলা বেলন,  

ا ﴿ ََ ْ َ�تۡ  ُكنَت  َو هُ  َوَ�  بٖ كَِ�ٰ  ََِ ۦلِهِ َ�بۡ  ََِ لُوا َّ ُ  ََاَب رۡ َّ  اإِذٗ  �َِيِمينَِكۖ  ۥََ
� ۡ ََ � ُصُدورِ  ِ�  تٞ َ�ّيَِ�ٰ  ُتۢ َءاَ�ٰ  ُهوَ  بَۡل  ٤ َِلُونَ ُمبۡ ل ِي َّ  ْ وَُوا

ُ
ا مَۚ عِلۡ لۡ � أ ََ  َحدُ َ�ۡ  َو

� ٰ�َ ٓ ٰ � إِّ�  تَِنا َّ  ]  ٤٩  ،٤٨: العغكبوت[ ﴾ ٤ لُِمونَ ل

“আর আাফন েতা এর াূেবর েকােনা ফকতাব ফতলাওয়াত কেরন ফন 

এবং আানার ফনেজর হােত তা ফলেখন ফন েয, বাফতলা�ীরা এেত 

সে�হ োািণ করেব। বরং যাোরেক জান োওয়া হেয়েছ, তাোর 

অ�ের তা সু � ফনাশরন। আর যাফলমরা ছাড়া আমার 

                                                             
1 আবু াা�া, হাাীস নং ১৪৬৪ ও ফতরফমযী, হাাীস নং ২৯১৪।  



 

27 

আয়াতসমূহেক েক� অ�ীকার কের না।” [সূরা আল-‘আনকাবূত, 

আয়াত ৪৮-৪৯]  

আ�াহ তা‘আলা এখােন েঘািণা ফােয়েছন েয, ফতফন এ কুরআন 

�লামাোর অ�ের সংরফকত েরেখেছন, ফনে�াি হাাীেস কুাসীেত 

এর �মাণ ফমেল,  
َمي« َّ ْ�تَِغيََك  َ�َعثْتََك  ِِ

َ
ْ�تَِ�َ  ِأل

َ
َت  نَِك، َمأ

ْ
نَْ ل
َ
  ِكتَينًي َزغَيَْك  َمأ

َ
َميَء، َ�ْاِسغَهَ  ال

ْ
 َ�ْقَمؤَهَ  ال

 » ......َمَ�ْقَظينَ  نَيئًِمي

“আর আ�াহ তা‘আলা বেলন, ফননয় আফম আানােক ারীকা করা 

ও আানার �ারা সৃফ�কুলেক ারীকা করা এ াু’�ে�েশয আানােক 

জগেত ে�রণ কেরফছ এবং আফম আানার �ার এমন ফকতাব 

নাফযল কেরফছ যা াাফন ধুেয় মুেছ েুলেত াাের না” ১৩ F

1।   

নবী সা�া�াহ আলাইফহ ওয়াসা�াম েয বযফি কুরআেনর ফকছুই মুখ� 

কেরফন তােক ফবরান (�ংস �াা) ঘেরর সাে  তুলনা কেরেছন।   

َ عباس  َ اب َ عنهما-ع َ  :قال -ر� ا َ عليه وسلم-قال رسول ا  :-ص� ا
ِي إِنّ « َّ ََ  َجْوفِهِ  ِ�  لَيَْس  ا ءٌ  الُْقْرآنِ  َِ   .»اْ�َرِِب  َ�ْ�َيِْت  َ�ْ

ইবন আ�াস রাফায়া�াহ ‘আনহ ে েক বফণরত, ফতফন বেলন, 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইফহ ওয়াসা�াম বেলেছন, “যার অ�ের 

কুরআেনর ফকছুই েনই তা একটা ফবরান (�ংস �াা) ঘেরর মত।”১৪F

2  

                                                             
1 মুসফলম, হাাীস নং ২৮৬৫।  
2 ফতরফমযী, হাাীস নং ২৯১৩।  
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আমরা ইফতাূেবর কুরআেনর ধারণকারীর স�ান ও মযরাাার বযাাাের 

কফতায় হাাীস �ে�খ কেরফছ। 

মুসফলেমর জনয কুরআন মুখ� করা মু�াহাব, তেব ইবাাত সহীহ 

হওয়ার জনয েয টুকু ারকার েস াফরমাণ মুখ� করা ুরয।  

ইবন তাইফময়যাহ রহ. বেলন, “াুরা কুরআন মুখ� করা, সব অ র 

বুঝা, এবং সব হাাীস জানা �েতযক মুসমােনর জনয ওয়াফজব নয়। 

ফক� ফনতয �েয়াজনীয় াফরমাণ ফহুয করা, অ র বুঝা ও হাাীস 

জানা ুরয”। 

কুরআন ফতলাওয়াতকারী ও ফহুযকারীেক কফতায় ফবিয় গর� 

সহকাের েখয়াল রাখা �ফুত:  

� মত: েস েয কাজ করেছ েস কােজ একমা� আ�াহর জনযই ফন�া 

সহকাের হওয়া, তােত াুফনয়ার েকােনা �া র না  াকা, েকননা আ�াহ 

তা‘আলা বেলেছন: 

﴿ َ �ۡ � ةَ َيوٰ �َۡ � يُرِ�دُ  َ�نَ  ََ عۡ  هِمۡ إَِ�ۡ  َوّفِ نُ  َوزِ�نََتَها َياَّ
َ
 َ�  �ِيَها َوُهمۡ  �ِيَها لَُهمۡ َ�ٰ أ

�     ١ َخُسونَ ُ�بۡ  ََ ْو
ُ
ََ � �َِك أ ِي ۖ � إِّ�  ِخَرةِ �� ِ�  لَُهمۡ  َس لَيۡ  َّ ا وََحبَِط  �ّاُر ََ  ْ  َصَنُعوا

ا َِلٞ َوَ�ٰ  �ِيَها َّ  ْ  ]  ١٥-١٦: هود[ ﴾ ١ َملُونَ َ�عۡ  َ�نُوا

“েয বযফি াুফনয়ার জীবন ও তার েজৗলুস কামনা কের, আমরা 

েসখােন তাোরেক তাোর আমেলর ুল াুেরাাুফর ফােয় োই এবং 

েসখােন তাোরেক কম োয়া হেব না। এরাই তারা, আফখরােত 

যাোর জনয আগন ছাড়া আর ফকছুই েনই এবং তারা েসখােন যা 
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কের তা বরবাা হেয় যােব আর তারা যা করত, তা স�ূণর বাফতল।”  

[সূরা হূা, আয়াত ১৫-১৬] 

﴿ َ َ ۦۖ ثِهِ َحرۡ  ِ�  ۥَ�ُ  نَزِدۡ  ِخَرةِ �� َث َحرۡ  يُرِ�دُ  َ�نَ  ََ ََ �ۡ � َث َحرۡ  يُرِ�دُ  َ�نَ  َو  َياَّ
ا َهاَِنۡ  ۦَِهِ نُؤۡ  ََ  ]  ٢٠: الشورا[ ﴾ ٢ نِّصيٍب  ََِ ِخَرةِ �� ِ�  ۥَ�ُ  َو

“েয আফখরােতর ুসল কামনা কের, আমরা তার জনয তার ুসেল 

�বৃফু াান কফর, আর েয াুফনয়ার ুসল কামনা কের আমরা তােক 

তা ে েক ফকছু োই এবং আফখরােত তার জনয েকােনা অংশই 

 াকেব না”। [সূরা শূরা, আয়াত ২০]  

﴿ َ ا �ِيَهاۥ َ�ُ  َناَعّجلۡ  َعاِجلَةَ لۡ � يُرِ�دُ  َ�نَ  َّ ََ  ٓ ا ََ َ  َجَهّنمَ ۥ َ�ُ  َناَجَعلۡ  ُُمّ  نّرِ�دُ  لَِمَ ءُ �
ٰ يَۡص  ذۡ  َهالَٮ ََ َٗ دۡ  اُمو  ]  ١٨: االساء[ ﴾ ١ �ُحورٗ َّ

“েয াুফনয়া ুায় আফম েসখােন তােক �ত ফােয় োই, যা আফম ুাই, 

যার জনয ুাই। তারার তার জনয ফনধরারণ কফর জাহা�াম, েসখােন 

েস �েবশ করেব ফনফ�ত, ফবতাফড়ত অব�ায়”। [সূরা আল-ইসরা, 

আয়াত ১৮]  
ِ : -هرض ا  زغ -زن أب هم�مة  َ ا  زغيه مسغم-أن ال ّمَل  ِِنّ  «:قيل -َ

َ
 أ

ِقيَيَمةِ  يَْومَ  َ�ْقَض  الّيِ  
ْ
ِتَ  اْستَْشِهَد، رََلٌ   َزغَيْهِ  ال

َ
: قَيَل  َ�َعَمَ�َهي، نَِعَمهَ  َ�َعّمََهَ  نِهِ  ََأ

َت  َ�َمي
ْ
َت : قَيَل  ِ�يَهي؟ َزِمغ

ْ
َّ  ِ�يَك  قَيرَغ  َملَِكغَّك  َت،َكَذنْ : قَيَل  اْستَْشِهْدَت، َح

َت 
ْ
نْ  قَيرَغ

َ
ِامَ  َُمّ  ِ�يَ ، َ�َقدْ  َلِميٌء،: َ�َقيَل  ِأل

َ
َّ  مَْلِههِ  َعَ  َََسِحَب  نِهِ  أ ِقَ  َح

ْ
ل
َ
 ِف  أ

َم، َ�َعغّمَ  َمرََلٌ   الّيِر،
ْ
ِعغ
ْ
  مََزغَّمهَ  ال

َ
َقْمآَن، َمقََمأ

ْ
ِتَ  ال

َ
: قَيَل  َ�َعَمَ�َهي، نَِعَمهَ  َ�َعّمََهَ  نِهِ  ََأ

َت  َمي�َ 
ْ
َم، َ�َعغّْمَت : قَيَل  ِ�يَهي؟ َزِمغ

ْ
ِعغ
ْ
َت  مََزغّْمتَهَ  ال

ْ
َقْمآَن، ِ�يَك  َمقََمأ

ْ
 َكَذنَْت،: قَيَل  ال
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مَ  َ�َعغّْمَت  َملَِكغَّك 
ْ
ِعغ
ْ
َت  َعلٌِم،: ِلََقيَل  ال

ْ
َقْمآنَ  َمقََمأ

ْ
 ِ�يَ ، َ�َقدْ  قَيِرٌئ، َهوَ : ِلََقيَل  ال

ِامَ  َُمّ 
َ
َّ  مَْلِههِ  َعَ  َََسِحَب  نِهِ  أ ِقَ  َح

ْ
ل
َ
ْ�َطيهَ  َزغَيِْه، ا َ  مَّسعَ  َمرََلٌ   الّيِر، ِف  أ

َ
 َمأ

غَيِف  ِمنْ  َْ
َ
َميلِ  أ

ْ
ِه، ال

ّ ِتَ  َُ
َ
َت  َ�َمي: قَيَل  َ�َعَمَ�َهي، نَِعَمهَ  َ�َعّمََهَ  نِهِ  ََأ

ْ
: قَيَل  ِ�يَهي؟ َزِمغ

َت  َمي
ْ
ّب  َسِبيٍ   ِمنْ  رََم� ِ

َ
نْ  ُ

َ
  يَهي�ِ  َ�غَْفَق  أ

ّ
ََْفْقَت  ِِال
َ
 َكَذنَْت،: قَيَل  لََك، ِ�يَهي أ

َت  َملَِكغَّك 
ْ
ِامَ  َُمّ  ِ�يَ ، َ�َقدْ  َلَواٌد، َهوَ : ِلََقيَل  َ�َعغ

َ
ِقَ  َُمّ  مَْلِهِه، َعَ  َََسِحَب  نِهِ  أ

ْ
ل
َ
 أ

 .»الّيرِ  ِف 

আবু হরাইরা রাফায়া�াহ ‘আনহ ে েক বফণরত, নবী সা�া�াহ 

আলাইফহ ওয়াসা�াম বেলেছন, “ফকয়ামেতর ফান সবর� ম এমন এক 

বযফির বযাাাের ুয়সালা হেব েয শহীা হেয়ফছল। তােক আনা হেব 

এবং তােক েয সব ফনয়ামত োয়া হেয়ফছল তাও তার সামেন োশ 

করা হেব। েস তা ফুনেত াারেব। আ�াহ তা‘আলা তােক ফজেজস 

করেবন, আফম েয সব ফনয়ামত েতামােক ফােয়ফছলাম তার ফবফনমেয় 

তুফম ফক কাজ কেরছ? েস বলেব, আফম েতামার াে  ফজহাা কের 

শহীা হেয়ফছ। ফতফন বলেবন: তুফম ফম যা বেলছ। তুফম েতা এ জনয 

ফজহাা কেরছ েয, েলােকরা েতামােক বীর-বাহাাুর বলেব। আর 

াুফনয়ােত তা বলাও হেয়েছ। অতঃার তার বযাাাের ফনোরশ োয়া 

হেব এবং তােক �াুড় কের েটেন ফনেয় জাহা�ােম ফনেকা করা 

হেব। অতঃার আেরক বযফিেক ফনেয় আসা হেব, েস ইলম অজরন 

কেরেছ, তা েলাকোরেক ফশকা ফােয়েছ এবং কুরআন াাক কেরেছ। 

তােক �াফ�ত করা হেব এবং তােক োয়া ফনয়ামেতর ক া তার 
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সামেন তুেল ধরা হেব, েস তা োেখ ফুনেত াারেব। তােক ফজেজস 

করা হেব, তুফম েতামার ফনয়ামেতর ফক স�যবহার কেরেছা? েস 

বলেব, আফম ইলম অজরন কেরফছ, েলাকোরেক তা ফশকা ফােয়ফছ 

এওং েতামার স�ফ�র জনয কুরআন াাক কেরফছ। আ�াহ বলেবন, 

তুফম ফম যা ক া বলছ। বরং তুফম এ �ে�েশয ইলম অজরন কেরফছেল 

েয, েলােকরা েতামােক আেলম বা ফব�ান বলেব, এবং কুরআন এ 

জেনয াাক কেরফছেল েয, েতামােক �ারী বলা হেব। আর তা বলাও 

হেয়েছ। অতঃার তার স�ে� ফনোরশ োয়া হেব এবং তােক মুেখর 

�ার �াুর কের েটেন ফনেয় জাহা�ােম ফনেকা করা হেব। অতঃার 

আেরক বযফিেক আনা হেব, তােক অজ� ধন- স�া াান করা 

হেয়েছ এবং নানা �কােরর স�া োওয়া হেয়েছ। তােক োওয়া 

সুেযাগ-সুফবধাগেলা তার সামেন তুেল ধরা হেব। েস তা ফুনেত 

াারেব। আ�াহ ফজেজস করেবন, েতামার এ স�া �ারা তুফম ফক 

কাজ কেরছ? েস বলেব, েযখােন বযয় করেল তুফম স�� হেব এমন 

েকােনা খাত আফম বাা আফম বাা োইফন বরং েসখােনই খরু 

কেরফছ েতামার স�� লােভর �ে�েশয। মহান আ�াহ বলেবন, তুফম 

ফম যা ক া বলছ। বরং তুফম এ জেনযই াান কেরছ েয, েলােকরা 

েতামােক াাতা বলেব। আর তা বলাও হেয়েছ। অতঃার ফনোরশ 
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োয়া হেব এবং তানুযায়ী তােক �াুড় কের েটেন ফনেয় জাহা�ােম 

ফনেকা করা হেব।” ১৫

1 

ইবন কাইেয়যম রহ. এ হাাীস �ে�খ কের বেলন, শায়খুল ইসলাম 

ইবন তাইফময়যাহ রহ. েক বলেত শেনফছ, ফতফন বেলেছন, 

আফ�য়াফকরামগণ েযমফনভােব সবরেে� মানব, েতমফনভােব তাোর 

মেতা েবশ-ভূিা ধারণকারী ফম যাবাফারা হেলা সবরফনকৃ� মানুি, তারা 

াাবী কের তারা তাোর অ�ভুরি, ফক� বা�েব তারা তাোর অ�ভুরি 

নয়। নবী রাসূলোর াের সেবরাৎকৃ� মানুি হেলা �লামা ফকরাম, 

শহীাগণ, ফস�ীকগণ ও মুখফলস বা�াহগণ। আবার েতমফনভােব যারা 

তাোর েবশ-ভূিা ধারণকারী ফম যাবাফারা হেলা ফনকৃ� মানুি, তারা 

াাবী কের তারা তাোর অ�ভুরি, ফক� বা�েব তারা তাোর অ�ভুরি 

নয়।  

ফ�তীয়তঃ যারা কুরআন ফহুয করেত ুায় তাোর �ফুত বারবার 

ফতলাওয়াত করা ও অনবরত েতলাওয়াত করেত  াকা; যােত ফহুয 

ফকক  ােক। বা�ার সৎ ফনয়যাত  াকেল আ�াহ তা‘আলা তােক 

ফহুেযর া  সহজ কের ফােবন। আ�াহ তা‘আলা বেলেছন,  

ۡ  َولََقدۡ  ﴿ َّ َ ّدكِرٖ  ََِ َ�َهۡل  رِ لِّ�ِكۡ  َءانَ ُقرۡ لۡ � نَاَ  ]  ١٧: القمم[ ﴾ ١ َّ

“আফম কুরআনেক সহজ কের ফােয়ফছ েবাঝার জেনয। অতএব, 

েকােনা ফু�াশীল আেছ ফক?” [সূরা �ামার, আয়াত ১৭] 
                                                             
1 সহীহ মুসফলম, হাাীস নং ১৯০৫।  
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তৃতীয়ত: েয বযফি কুরআেনর ফকছু অংশ ফহুয কেরেছ তার �ফুত 

তা ফনয়ফমত ফতলাওয়াত করা ও �রণ রাখা, যােত ভুেল না যায়। 

সালােতর মেধয ফতলাওয়াত কের ফহুয ধের রাখা যায়, েকননা 

সালােত কুরআেনর ফকছু অংশ াড়েব েস তা ভুলেব না। 
: -ََ ا  زغيه مسغم-قيل رسول ا  : قيل -رض ا  زغهمي-زن انن زمم 

َمي« َّ يِحِب  َمثََ   ِِ َقْمآنِ  ََ
ْ
نِِ   َكَمثَِ   ال ِ

ْ
َمَعّقغَِة، اإل

ْ
  َزغَيَْهي َعَهدَ  ِِنْ  ال

َ
 َمِِنْ  ْاَسَكَهي،أ

ْطغََقَهي
َ
يِحَب  قَيمَ  َمَِِذا«: َ�ْقبَةَ  نِْن  َاوَس  َحِديِث  ِف  َمَزادَ .  »َذَهبَْت  أ َقْمآنِ  ََ

ْ
 ال

هَ 
َ
 »�َِسيَهَ  نِهِ  َ�َقمْ  لَمْ  َمَِِذا َذَكَمَه، َمالَّهيرِ  نِيلغّيِْ ، َ�َقَمأ

ইবন �মর রাফায়া�াহ ‘আনহ ে েক বফণরত, রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইফহ ওয়াসা�াম বেলেছন, “কুরআন ফহুযকাফরর �াাহরণ হেলা 

াা বাঁধা �েটর মত, যফা এর মাফলক এফটর �ফত লকয রােখ তাহেল 

ধের রাখেত াাের। আর যফা তার বাঁধন খুেল োয় তাহেল েসফট 

ছাড়া োেয় ুেল যায়।” 

ইমাম মুসফলম তার েরওয়ােয়েত আেরা সংেযাগ কেরেছ, “কুরআেনর 

হােুয যফা রােত ও ফােন কুরআন ােড় তাহেল তা �রেণ  ােক, 

আর যফা তা ফনেয় তা াাঁড়ায় তেব ভুেল যায়।”১৬F

1 

ুতু রত: ার র ফতলাওয়াত করা কুরআন ফহুেয খুবই সাহাযয 

কের। ফজবরাঈল আলাইফহস সালাম �ফত বছর একবার রাসূল 

সা�া�াহ আলাইফহ ওয়াসা�াম এর কােছ এেস ার র কুরআন 
                                                             
1 বুখারী, ৫০৩১, মুসফলম ৭৮৯। 
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ফতলাওয়াত শনােতন। তেব রাসূেলর মৃতুযর বছর াু’বার শফনেয়েছন। 

রাসূল সা�া�াহ আলাইফহ ওয়াসা�াম ার ের কুরআন েশানােনার 

ুফযলত স�েকর বেলেছন:  
 نَيْغََهْم، َمَ�تََدارََسونَهَ  اِ ، ِكتَيَ   َ�تْغَونَ  اِ ، َ�يَوِت  ِمنْ  َ�يٍْت  ِف  قَْومٌ  اْلتََمعَ  َمَمي«
 
ّ
َمَالئَِ�َة، مََحّفتَْهمَ  الّمْحَةَ  مََغِشيَتَْهمَ  الّسِكيغََة، َزغَيِْهمِ  لَْت نَ َ  ِِال

ْ
 ا َ  َمَذَكَمَهمَ  ال

  »....ِزغَْدهَ  ِ�يَمنْ 

রাসূল সা�া�াহ আলাইফহ ওয়াসা�াম বেলেছন, “যখন েকােনা এক 

াল েলাক আ�াহর ঘের একফ�ত হেয় কুরআন ফতলাওয়াত কের ও 

ার ের েশানায়, তখন তাোর �ার আ�াহর �শাফ� নাফযল হয়, 

আ�হর রহমত তাোরেক েব�ন কের রােখ, েুেরশতাগণ তাোরেক 

ফঘের রােখন এবং আ�াহ তাঁর ফনকট যারা আেছন তাোর সাে  

ফতফন তাোরেক �রণ কেরন।”১৭F

1  

া�মত: আ�াহর ফকতাব হেত মুসফলেমর গাফুল হওয়া �ফুত নয়। 

ফতলাওয়াত কের খতম করা �ফুত। সালাুগেণর অভযাস ফছল 

কুরআন খতম করা। তাোর েক� েক� াু’মােস এক খতম 

করেতন, েক� আবার মােস এক খতম করেতন, আবার েক� াশ 

ফােন, আট ফােন খতম করেতন। অফধকাংেশ সাত ফােন খতম 

করেতন, আবার েক� এর েুেয় কম সমেয়ও খতম করেতন। 

                                                             
1 মুসফলম, হাাীস নং ২৬৯৯। 
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�উম হেলা সাত ফােন খতম করা, েকননা তা এক াল সাহাবীোর 

ে েক �মাফণত, েযেহতু তারা কুরআনেক সাত ফহযেব ভাগ 

কেরেছন। �ফতফান এক ফহযব াফরমাণ াড়েতন।  
َت : زن أم  نن حذيفة قيل

ْ
ل
َ
َحيَ   َسأ َْ ِ  رََسولِ  أَ َّ َّ  ا  َكيَْف  مََسغّمَ  َزغَيْهِ  ا َ  ََ

َقْمآَن، َ�َّ َ�ونَ 
ْ
َة، َمِِْحَدى ،َم�ِْسعٌ  مََسبٌْع، مََخٌْس، ثََالٌث،: قَيلَوا ال  َمثََالَث  َزْشَ
َة، َمَفّصِ   مَِحْ َ   َزْشَ

ْ
 مَْحَدهَ  ال

আ�স ইবন হযাইুা রাফায়া�াহ ‘আনহ ে েক বফণরত, ফতফন বেলন, 

আফম রাসূেলর সাহাবীোরেক ফজেজস করলাম, তারা ফকভােব 

কুরআনেক ভাগ কের ফতলাওয়াত কেরেছন? তারা বলেলন, ফতন, 

াাঁু, সাত, নয়, এগােরা, েতেরা  এবং ফহযেব মুুাসসল একে�১৮ F

1। 

ফহযেব মুুাসসল হেলা সূরােয় �াু ে েক কুরআেনর েশি াযর�। 

েকননা নবী সা�া�াহ আলাইফহ ওয়াসা�াম আ�ু�াহ ইবন আমর 

ইবন ‘আস রাফায়া�াহ আনহমােক বেলেছন, 
ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  َّ ِ  رََسوَل  قَيَل : قَيَل  َ�ْمٍمم، نِْن  ا َّ َّ  ا  الَقْمآنَ  اقَْمِِ « مََسغّمَ  َزغَيْهِ  ا َ  ََ
َت  »َيْهمٍ  ِف 

ْ
ِّ : قَغ ِلدَ  ِِ

َ
َّ  قَّوةً  أ هَ «: قَيَل  َح

ْ
  »َذلَِك  َعَ  رَِ دْ  َمالَ  َسبْعٍ  ِف  ََيقَْمأ

 “তুফম মােস একবার কুরআন খুতম কর। আফম বললাম, আফম 

আেরা েবফশ াড়ার শফি রাফখ। ফতফন বলেলন, তাহেল সাত ফােন 

খতম কর। এর েুেয় েবফশ ােড়ানা।১৯F

2  

                                                             
1 আবু াা�া, হাাীস নং ১৩৯৩। 

2 বুখারী, হাাীস নং ৫০৫৪।   



 

36 

আর েয বযফি ফতন ফােনর কেম কুরআন খতম কের সাধারণত েস 

এেত তাড়াহড়া কের, াফকত আয়ােতর অ র বুেঝ না। একজন 

মুসফলেমর এ কাজ করা ফকক নয়। নবী সা�া�াহ আলাইফহ 

ওয়াসা�াম এ বযাাাের বেলেছন:  
ِ  َ�بْدِ  نْ ز َّ ِ  رََسوَل  قَيَل : قَيَل  َ�ْمٍمم نِْن  ا َّ َّ  ا  «: مََسغّمَ  َزغَيْهِ  ا َ  ََ

َ
 َمنْ  َ�ْفَقهَ  ال

 
َ
َقْمآنَ  قََمأ

ْ
قَّ   ِف  ال

َ
  »ثََالٍث  ِمنْ  أ

আ�ু�াহ ইবন আমর ইবন ‘আস রাফায়া�াহ ‘আনহ ে েক বফণরত, 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইফহ ওয়াসা�াম বেলেছন, “েয বযফি ফতন 

ফােনর কেম কুরআন খতম কের েস তা বুঝেত াাের না।” ২০ F

1 

অতঃএব, সু�ত হেলা কমােক ফতন ফােন কুরআন খতম করা। 

মানুি ফবফভ� রকম হেয়  ােক, েক� অফধক জােনর অফধকারী, সূ� 

বুঝ স��, �ত াড়েত াাের এবং অ� বয�। এ ধরেণর েলাক 

তার েুেয় কম াক েলােকর েুেয় েবশী �ত াড়েত াাের। াূবরবতরী 

�লামা ফকরামগণ রােতর � মভােগ বা ফােনর � ম �হের কুরআন 

খতম করা মু�াহাব বেলেছন। েকননা েয বযফি রােত কুরআন খতম 

কের তার জনয েুেরশতারা সকাল াযর� োা‘আ করেত  ােকন, 

আর েয ফােনর েবলায় খতম কের তার জনয স�যা াযর� োা‘আ 

করেত  ােকন।  

                                                             
1 আবু াা�া, হাাীস নং ১৩৯৪।  
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এ মতফট সা‘া ইবন আবু ওয়া�াস রাফায়া�াহ ‘আনহ ে েক 

মাওকুু সূে� বফণরত রেয়েছ। ইমাম াারা�ুতনী এেক হাসান 

বেলেছন।” ২১

1  

ি�ত: মুসফলেমর �ফুত েস যা ােড় তা বুঝার েু�া করা, যােত েস 

যা ােড় তা বুেঝ ফনেত াাের আর এেত তার গভীর জান ও খুশ‘ও 

অজরন হেব। েকননা ফতলাওয়ােতর মূল �ে�শয শধু ফতলাওয়াত 

করাই না, েকননা শধু ফতলাওয়াত আহেল ফকতাফবোর সাে  সাাৃশয 

রােখ, যাোর বযাাাের আ�াহ তা‘আলা বেলেছন,  

ِّيونَ  ُهمۡ َوَِنۡ  ﴿ َّ اِ�ّ  إِّ�ٓ  َب ِكَ�ٰ لۡ � لَُمونَ َ�عۡ  َ�  أُ ََ
َ
: القمة[ ﴾ ٧ َ�ُظّنونَ  إِّ�  ُهمۡ  �نۡ  أ

٧٨  [ 

“আর তাোর মেধয আেছ ফনরকর, তারা েকবল ফতলাওয়াত ছাড়া 

ফকতােবর েকােনা জান রােখ না এবং তারা শধুই ধারণা কের 

 ােক।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত ৭৮] 

অ রাৎ তারা কুরআন ােড়, ফক� এেত ফক রেয়েছ তার ফকছুই জােন না। 

অ ু আ�াহ তা‘আলা গভীর ফু�া-ভাবনা ও বুেঝ শেন কুরআন 

ফতলাওয়ােতর বযাাাের কুরআেনর ফবফভ� �ােন ফনোরশ ফােয়েছন। 

আ�াহ তা‘আলা বেলন:   

﴿  ٓ نَزلۡ  إِّ�ا
َ
  ]٢: يوسف[ ﴾ ٢ قِلُونَ َ�عۡ  لَّعلُّ�مۡ  اَعَر�ِيّٗ  نًا�قُرۡ  هُ َ�ٰ أ

                                                             
1 সুনােন াারাকুতনী, হাাীস নং ৩৪৮৬।   
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“ফননয় আমরা এেক আরবী কুরআনরো নাফযল কেরফছ; যােত 

েতামরা বুঝেত াার”। [সূরা ই�সুু, আয়াত ২] 

ফতফন আেরা বেলেছন:    

نَزلۡ  ٌب كَِ�ٰ  ﴿
َ
َ�ٰ  َك إَِ�ۡ  هُ َ�ٰ أ َّدبُّروٓ  َركٞ َُ ِ�ّ ْ ْولُواْ  َوِ�ََتَذّكرَ  ۦتِهِ َءاَ�ٰ  ا

ُ
 � أ

َ
 ﴾ ٢ بِ َ�ٰ لۡ ۡ�

 ]  ٢٩: ص[

“আফম আানার �ফত নাফযল কেরফছ এক বরকতময় ফকতাব, যােত 

তারা এর আয়াতসমূহ ফনেয় গভীরভােব ফু�া কের এবং যােত 

বুফুমানগণ �াোশ �হণ কের।” [সূরা েছায়াা, আয়াত ২৯] 

আ�াহ অনয আয়ােত বেলেছন:   

فََ�  ﴿
َ
مۡ  َءانَ ُقرۡ لۡ � َ�َتَدبُّرونَ  أ

َ
ٰ  أ �ۡ  قُلُوٍب  َ�َ

َ
ٓ أ ]٢٤: �مد[ ﴾ ٢ َفالَُها  

“তেব ফক তারা কুরআন ফনেয় গভীর ফু�া- ভাবনা কের না? নাফক 

তাোর অ�রসমূেহ তালা রেয়েছ?” [সূরা মুহা�া, আয়াত ২৪]  

ফতফন আেরা বেলেছন:    

فَلَمۡ  ﴿
َ
ْ  أ مۡ  َل َقوۡ لۡ � يَّدبُّروا

َ
ٓ  أ ا َءُهمَجا   لَمۡ  َّ

ۡ
ٓ  تِ يَأ  � َءُهمُ َءابَا

َ
: الُمغون[ ﴾ ٦ ّولِ�َ ۡ�

٦٨  [ 

“তারা ফক এ বাণী স�েকর ফু�া-ভাবনা কের না? নাফক তাোর 

কােছ এমন ফকছু এেসেছ যা তাোর াূবরবতরী ফাতৃাুরিোর কােছ 

আেসফন?” [সূরা আল-মু’ফমনুন, আয়াত ৬৮] 

[কুরআেনর তাুসীর বা বযাখযা] 
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রাসূল সা�া�াহ আলাইফহ ওয়াসা�াম সাহাবীোরেক েযভােব 

কুরআেনর শ� বেল ফােয়েছন েসভােব অ রও বণরনা কেরেছন। 

আ�াহ তা‘আলা বেলন,  

﴿  َ ا لِلّناِس  ِ�ُبَّ�ِ  ]  ٤٤: الح [ ﴾ ٤ هِمۡ إَِ�ۡ  نُّزَِل  ََ

“যােত আাফন মানুেির জনয  � কের ফােত াােরন, যা তাোর 

�ফত নাফযল হেয়েছ”। [সূরা আন-নাহল, আয়াত ৪৪] 

এমফনভােব তােব‘য়ীগণ সাহাবীগণ ে েক কুরআন �হণ কেরেছন। 

মুজাফহা (রহ.) বেলেছন, আফম ইবন আ�াস রাফায়া�াহ আনহর 

ফনকট কুরআন কােছ কুরআন ফশকা কেরফছ, �েতযক আয়ােত 

ে েমফছ ও তা স�েকর ফজেজস কেরফছ। এজনযই ছাওরী (রহ.) 

বেলেছন, মুজাফহোর বণরনায় েকােনা তাুসীর হেল সফকক হওয়ার 

জনয তা যে �। এখােন �ে�শয হেলা: আ�াহর কালােমর অ র 

ফবাযমান ও জানা আেছ, আলহামাুফল�াহ, অফধকাংশ তাুসীরই 

ফলফখত ও সবরে� াাওয়া যায়। কুরআেনর সবেুেয় বড় তাুসীর বা 

বযাখযা হেলা েসটা যা কুরআন ফােয়ই করা হয়, েকননা এটা 

সবরজন�ীকৃত েয, কুরআন একফট সাাৃশযাূণর ফকতাব, যা বারবার 

ফতলাওয়াত করা হয়। আ�াহ তা‘আলা বেলন,       

﴿ � ُ حۡ  نَّزَل  َّ
َ
ََ أ تََ�ٰ  ابٗ كَِ�ٰ  ِديِث �َۡ � َس َثاِ�َ  ابِهٗ َّ  ]  ٢٣: ال ام[ ﴾ ٢ َّ

“আ�াহ নাফযল কেরেছন �উম বাণী, সাাৃশযাূণর একফট ফকতাব (আল 

কুরআন), যা বারবার আবৃফউ করা হয়”। [সূরা যুমার, আয়াত ২৩] 
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এ আয়ােতর �ে�শয হেলা, কুরআেনর এক আয়াত অনয আয়ােতর 

সাাৃশ, এক আয়াত অনয আয়ােতর বযাখযা কের, একফট ঘটনা এক 

�ােন �ে�খ হেল অনয �ােন বযাখযা কের  ােক। তা কুরআেন  � 

(আলহামাুফল�াহ)। আ�াহর তা‘আলার বাণী অফধক  � ও তা 

�ফ�� অে র অফধক ইফ�তবহ; কারণ আ�াহ তা‘আলা ফনেজই তা 

বেলেছন, আর ফতফনই অফধক জাত তাঁর ক ার �ফ�� অ র স�েকর। 

সালােু সােলহীন এ ধরেনর (অ রাৎ কুরআন ফােয় কুরআেনর) 

তাুসীেরর �ার েবশী গর� ফােয়েছন। এর �াাহরণ অেনক, 

গণনা কের েশি করা যােব না। 

কুরআেনর �ারা কুরআেনর তাুসীেরর ােরর �ের আেস হাাীস 

�ারা কুরআেনর তাুসীর। েকননা আ�াহর াের আ�াহর কালাম 

স�েকর রাসূল সা�া�াহ আলাইফহ ওয়াসা�ােমর েুেয় েবশী েক� 

জােন না। তাঁর �ার কুরআন নাফযল হেয়েছ, আ�াহ তােক মানুেির 

কােছ তা বণরনা করেত আোশ কেরেছন।  

এর াের সাহাবীোর ক া, েযেহতু তারা কুরআন নাফযেলর যুেগ বাস 

কেরেছন, রাসূেলর ে েক সরাসফর কুরআন ফনেয়েছন।  

এর াের তােব‘য়ী ইমামগেণর বযাখযা।  

অতঃার অনযানয তাুসীরকারকোর বযাখযা যা কুরআন, হাাীস, 

সাহাবীোর মেতর েবশী কাছাকাফছ হয়।  
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আর যফা এ বযাাাের তাোর ক া াাওয়া না যায় তেব আরবী 

ভািার �াযুি অে রর অফধক কাছাকাফছ অ র �হণ  করা হেব। 

েকননা কুরআন আরবী ভািায় নাফযল হেয়েছ। তাুসীরকারোর 

মেধয যারা ইজফতহাা ও ইফ��ােতর াুফত �হণ কেরন, তাোর 

মতফট যফা ফবশু হয় তেব তাোর জনয রেয়েছ াু’ফট সাওয়াব। আর 

ইজফতহাো ভুল হেল একফট সাওয়াব।  

এখােন একফট ফবিয় সতকর করা ারকার েয, মুসফলম বযফিেক ইলম 

বযফতত আ�াহর কালাম বযাখযা করা ে েক ফবরত  াকা �ফুত। 

অতঃএব না েজেন তার বলা জােয়য েনই েয, এ আয়ােতর তাুসীর 

এরকম। েকননা তা মহাাাা, আ�াহর বযাাাের না েজেন ফম যাুার, 

আর আ�াহ তা‘আলা তা হারাম কেরেছন: 

َ  َحّرمَ  إِّ�َما قُۡل  ﴿ ٰ لۡ � َرّ�ِ ا ِحَش َفَ� ا َهاَِنۡ  َظَهرَ  ََ ََ ََ  َو ََ  ّقِ �َۡ � بَِغۡ�ِ  ۡ�َ ۡ�َ �وَ  مَ ُۡ ۡ�ِ �وَ  َ�
ن

َ
ْ �ُۡ�ِ  َوأ ِ  ُ�وا ِ ٱب ا َّ ِۡل  لَمۡ  ََ ن انٗ َ�ٰ ُسلۡ  ۦبِهِ  ُ�َ�ّ

َ
ْ  َوأ ِ � َ�َ  َ�ُقولُوا ا َّ  ٣ لَُمونَ َ�عۡ  َ�  ََ

 ] ٣٣: االزماف[ ﴾

“বলুন, ‘আমার রব েতা হারাম কেরেছন অ�ীল কাজ- যা �কাশ 

াায় এবং যা েগাান  ােক, আর াাা ও অনযায়ভােব সীমাললন 

এবং আ�াহর সাে  েতামাোর শরীক করা, েয বযাাাের আ�াহ 

েকােনা �মাণ অবতীণর কেরনফন এবং আ�াহর �াাের এমন ফকছু 

বলা যা েতামরা জান না।” [সূরা আল-আ‘রাু, আয়াত ৩৩] 
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কুরআন ফশকা করা ও ফশকা োয়া ��েতর �ার ুরেয ফকুায়া। 

আর েয বযফি এ কােজ স�ৃি রেয়েছ েস এ ��েতর সবেুেয় 

�উম বযফি।  
َ  َرِضَ  َ�ثَْمينَ  َ�نْ  َّ ّ  َزِن  َ�غَْه، ا ِِ

َّ  الّ َ�مْ «: قَيَل  مََسغّمَ  َزغَيْهِ  ا َ  ََ  َمنْ  َخْ�َ
  »مََزغَّمهَ  الَقْمآنَ  َ�َعغّمَ 

�সমান রাফায়া�াহ ‘আনহ ে েক বফণরত, নবী সা�া�াহ আলাইফহ 

ওয়াসা�াম বেলেছন, “েতামাোর মেধয সেবরাউম ঐ বযফি েয ফনেজ 

কুরআন ফশকা কের এবং অনযেক ফশকা োয়”।২২F

1
  

সামত: েয কুরআন ফশকা কেরেছ তার �ফুত েস অনুযায়ী আমল 

করা, েকননা তা হেলা ইলেমর ু লাুল, আসমানী ফকতাব নাফযল ও 

নবী রাসূলোর ে�রণ এ �ে�েশযই। আমল ছাড়া ইলেমর েকােনা 

ুােয়াা েনই; বরং কফতকর। আলী ইবন আবী তাফলব রাফায়া�াহ 

‘আনহ ে েক বফণরত, ফতফন বেলেছন, “ইলম বা জান েসটা অনুযায়ী 

আমল বা কাজ করােক হাতছাফন ফােয় ডােক; যফা েক� েস ডােক 

সাড়া োয় েতা েস ইলম অবফশ�  ােক, নতুব েস ইলম ুেল যায়”।  

েয বযফি আ�াহর ফকতােবর ইলম অজরন করল ফক� েস অনুযায়ী 

আমল করল না তার স�েকর আ�াহ তা‘আলা আমাোরেক 

জাফনেয়েছন এবং তার �াাহরণ ফনকৃ�ভােব ফােয়েছন, যােত অনযরা 

এরা না কের। আ�াহ সুবহানাহ ওয়া তা‘আলা বেলেছন, 
                                                             
1 বুখারী, হাাীস নং ৫০২৭।  
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  هِمۡ َعلَيۡ  ُل َۡ �وَ  ﴿
َ
ِيٓ � َ�َبأ �ۡ  َهاَِنۡ  �َسلَخَ ٱفَ  تَِناَءاَ�ٰ  هُ َ�ٰ َءاَ�يۡ  َّ

َ
يۡ � َبَعهُ فََ َّ ََ  فََ�نَ  َُ َ�ٰ ل َِ 

ََ لۡ � خۡ  ۥٓ ِكّنهُ َوَ�ٰ  بَِها هُ َ�ٰ َنالََرَ�عۡ ِشئۡ  َولَوۡ  ١ َغاوِ�
َ
 � إَِ�  َ�َ أ

َ
ٰ  ّ�َبعَ �وَ  ِض �ۡ�  ۥَ�َمَثلُهُ  هُۚ َهَوٮ

وۡ  َهۡث يَلۡ  هِ َليۡ عَ  ِمۡل َ�ۡ  إِن بِ َ�ۡ لۡ � َكَمَثلِ 
َ
ٰ  َهث� يَلۡ  هُ كۡ َ�ۡ�ُ  أ َثُل  لَِك ّ� ََ � مِ َقوۡ لۡ � ََ ِي َّ 

 ْ ۚ َ�ٰ � َكّذبُوا ُِ قۡ ٱفَ  تَِنا َُ لۡ � ُص  ]  ١٧٦  ،١٧٥: االزماف[ ﴾ ١ َ�َتَفّكُرونَ  لََعلُّهمۡ  َقَص

“আর আাফন তাোর �ার েস বযফির সংবাা াাক কর, যােক 

আমরা আমাোর আয়াতসমূহ ফােয়ফছলাম। অতঃার েস তা হেত 

ফবফহ� হেয় ফগেয়ফছল এবং শয়তান তার োছেন েলেগফছল। ুেল 

েস ফবা গামীোর অ�ভুরি হেয় ফগেয়ফছল। আর আফম ইহা করেল 

�ি ফনাশরনাবলীর মাধযেম তােক অবশযই �্ মযরাাা ফাতাম, ফক� 

েস াৃফ বীর �ফত ঝঁুেক ােড়েছ এবং ফনজ �বৃফউর অনুসরণ 

কেরেছ। সুতরাং তার াৃ�া� হেহ কুকুেরর মত। যফা তার �ার 

েবাঝা ুাফােয় াাও তাহেল েস ফজআা েবর কের হাঁাােব অ বা যফা 

তােক েছেড় াাও তাহেলও েস ফজহবা েবর কের হাঁাােব। এফট হেহ 

েস কওেমর াৃ�া� যারা আমার আয়াতসমূেহ ফম যােরাা কেরেছ। 

অতএব তুফম কাফহনী বণরনা কর, যােত তারা ফু�া কের।” [সূরা 

আল-আ‘রাু, আয়াত ১৭৫-১৭৬] 

অনুরাভােব আ�াহ তা‘আলা ইয়াহূাীোর স�েকর বেলেছন,  

َثُل  ﴿ ََ � ََ ِي َّ  ْ ِلُوا ٰ �ّوۡ � ُ�ّ سۡ  ِمُل َ�ۡ  َمارِ ۡ�ِ � َكَمَثلِ  ِملُوَهاَ�ۡ  لَمۡ  ُُمّ  ةَ َرٮ
َ
 َس بِئۡ  �ۚ َفاَرۢ أ

َثُل  ََ � مِ َقوۡ لۡ � ََ ِي ْ َكّذبُ  َّ ِۚ � ِت َ�ٰ � وا ُ �وَ  َّ ٰ � مَ َقوۡ لۡ � ِديَ�هۡ  َ�  َّ َّ  ﴾ ٥ لِِم�َ ل
 ] ٥: المعة[
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“যাোরেক তাওরােতর াাফয়�ভার োয়া হেয়ফছল তারার তারা তা 

বহন কেরফন, তারা গাধার মত! েয বহ ফকতােবর েবাঝা বহন কের। 

েস স�াােয়র �ামা কতইনা ফনকৃ�, যারা আ�াহর আয়াতসমূেহ 

ফম যােরাা কের। আর আ�াহ যাফলম স�াায়েক ফহাায়াত কেরন 

না”। [সূরা আল-জুমু‘আ, আয়াত ৫]  

অনযফােক আ�াহ তা‘আলা আহেল ফকতােবর এক ােলর �শংসা 

কেরেছন, েকননা তারা ফকতাব অনুযায়ী আমল করত। আ�াহ 

বেলন,  
﴿ � ََ ِي ِ  َحّق  ۥلُونَهُ َ�تۡ  َب ِكَ�ٰ لۡ � ُهمُ َ�ٰ َءاَ�يۡ  َّ �  ۦٓ َ�َوَِهِ َ ََ ْو

ُ
 ﴾ ١ ۦۗ بِهِ  َُِنونَ يُؤۡ  �َِك أ

 ]  ١٢١: القمة[

“যাোরেক আফম ফকতাব ফােয়ফছ, তারা তা াাক কের য া রভােব। 

তারাই তার �ফত ঈমান আেন”। [সূরা আল-বাকারাহ , আয়াত ১২১] 

অ রাৎ তারা আ�াহর হারামকৃত ফজফনসেক হারাম মেন করেতন, 

আর হালালেক হালাল মেন করেতন। আর তারা আ�াহর ফবধােনর 

ফবকৃফত করত না।  

ইবন আ�াস রাফায়া�াহ ‘আনহ বেলেছন, এ ��েতর েয বযফি 

কুরআন অনুযায়ী আমল করেব না তার ফবরেু কুরআন াফলল 

ফহেসেব াাঁড়ােব”।  
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আমাোর নবী মুহা�া সা�া�াহ আলাইফহ ওয়াসা�াম আমাোরেক 

ঐ সব েলাকোর সংবাা ফােয়েছন যারা েবশী েবশী নামায েরাযা ও 

ফতলাওয়াত করত, অ ু তাোর েশি াফরণফত খুবই মারা�ক ফছল। 
ِب  َ�نْ 
َ
َ  َرِضَ  الَْدِرّي  َسِعيدٍ  أ َّ نّهَ  َ�غَْه، ا

َ
ِ  رََسوَل  َسِمْعَت : قَيَل  َ َّ َّ  ا  ا َ  ََ

ِْقَممنَ  قَْومٌ  ِ�يَ�مْ  َ�َْمجَ «: َ�َقوَل  مََسغّمَ  َزغَيْهِ 
َ
َالرِِهْم، َمعَ  َالرََ�مْ ََ  ُ ََ 

يَيَمَ�مْ  َِ يَيِاِهْم، َمعَ  َم  َ�َيِمزَ  الَ  الَقْمآنَ  َمَ�ْقَمَءمنَ  َ�َمِغِهْم، َمعَ  َمَ�َمغََ�مْ  َِ
يِن  ِمنَ  َ�ْمَمقَونَ  َحغَيِلَمَهْم، ُّ ٌَ  َكَمي ا  ََالَ  الّْصِ   ِف  َ�غَْظمَ  الّمِميِّة، ِمنَ  الّسْهمَ  َ�ْمَم

 َييْئًي، يََمى ََالَ  الّمُِش  ِف  َمَ�غَْظمَ  َييْئًي، يََمى ََالَ  الِقْدِح  ِف  َمَ�غَْظمَ  ،َييْئًي يََمى
ٌِ  ِف  َمَ�تََميَرى  »الَفو

আবু সাঈা খুাুরী রাফায়া�াহ ‘আনহ ে েক বফণরত, ফতফন বেলন, 

আফম রাসূল সা�া�াহ আলাইফহ ওয়াসা�ামেক বলেত শেনফছঃ 

ভফবিযেত এমন সব েলােকর আগমন ঘটেব, যাোর সালােতর 

তুলনায় েতামাোর সালাতেক, তাোর েরাযার তুলনায় েতামাোর 

েরাযােক এবং তাোর আমেলর তুলনায় েতামাোর আমলেক তুহ 

মেন করেব। তারা কুরআন াাক করেব; ফক� তা তাোর ক�নালীর 

ফনেু �েবশ করেব না (অ রাৎ অ�ের �েবশ করেব না এবং তা 

েলাক োখােনা হেব)। এরা �ীন (ইসলাম) ে েক এমনভােব েবফরেয় 

যােব েযমনভােব ফনফকা তীর ধনুক ে েক েবফরেয় যায়। আর অনয 

ফশকারী েসই তীেরর অ�ভাগ ারীকা কের োখেত াায়, তােত 

েকােনা ফু� েনই। েস তীেরর ুলার াা�রোশ�েয়ও নজর কের 
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অ ু েসখােন ফকছু োখেত াায় না। অবেশেি ঐ বযফি েকােনা ফকছু 

াাওয়ার জনয তীেরর ফন�ভােগ সে�হ োািণ কের”।২৩

1  

সালেু সােলহীন সাহাবাগেণর অভযাস ফছল, তারা কুরআন ফহুেযর 

েুেয় যতটুকু ফশকা কেরেছ েস অনুযায়ী আমল করেত েবশী �ৎসাহী 

ফছল। আবু আ�ুর রহমান আস-সুলামী (রহ.) বেলেছন, আমাোরেক 

েস সব সাহাবারা বণরনা কেরেছন যারা আমাোরেক কুরআন 

ফশফখেয়েছন, েযমন �সমান ইবন আুুান, আ�ু�াহ ইবন মাস�া 

�ভৃফত। তারা নবী সা�া�াহ আলাইফহ ওয়াসা�াম ে েক াশফট 

আয়াত ফশখেল যতকণ না এর সব ইলম ও আমল েশি না হেতা 

ততকণ সামেন এগেতন না। তারা বেলেছন: এভােব আমরা ইলম 

ও আমল �ভয়সহকাের কুরআন ফশেখফছ।   

ইমাম আহমা তার মুসনাো এ হাাীসফট এভােব বণরনা কেরেছন,  
ِب  َ�نْ 
َ
َُغَي: قَيَل  الّمْحَِن  َ�بْدِ  أ َحيِ   ِمنْ  َ�ْقِمَ�غَي َكنَ  َمنْ  َحّد َْ ّ  أَ ِِ

َّ  الّ  ا َ  ََ
َهمْ  مََسغَّم، َزغَيْهِ  َّ

َ
ئَونَ "  َكنَوا َ َّ  ا ِ  رََسولِ  ِمنْ  َ�ْقَتِ  َزْشَ  مََسغّمَ  يْهِ َزغَ  ا َ  ََ

َخَذمنَ  َََال  ،" آيَيٍت 
ْ
َعْشِ  ِف  يَأ

ْ
ْخَمى ال

َ ْ
َّ  األ مِ  ِمنَ  َهِذهِ  ِف  َمي َ�ْعغََموا َح

ْ
ِعغ
ْ
 ال

َعَمِ ،
ْ
مَ  َ�َعِغْمغَي: قَيلَوا َمال

ْ
ِعغ
ْ
َعَمَ   ال

ْ
 َمال

আবু আ�ুর রহমান (রহ.) হেত বফণরত, ফতফন বেলন: আমাোরেক 

সাহাবীোর েস সব কারীগণ বণরানা কেরেছন যারা নবী সা�া�াহ 

আলাইফহ ওয়াসা�ােমর ে েক  কুরআন ােড়েছন। তারা রাসূল 
                                                             
1 বুখারী, হাাীস নং ৫০৫৮। 
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সা�া�াহ আলাইফহ ওয়াসা�ােমর ে েক াশফট আয়াত ােড় ফনেতন, 

যতকণ েস সব আয়ােতর �ার আমল না হেতা ততকণ অনয াশ 

আয়াত ফনেতন না। তারা বলেতন, এভােব আমরা ইলম ও আমল 

ফশেখফছ। ২৪

1 

এজনযই তারা একফট সূরা ফহুয করেত াীঘর ফান অফতবাফহত 

করেতন। আনাস রাফায়া�াহ ‘আনহ বেলন, েকােনা বযফি সূরা 

বাকারা ও আেল-ইমরান াড়েল তা আমাোর কােছ অেনক বড় মেন 

হেতা।  

মুয়াউােয় মােলেক এেসেছ, ইমাম মােলেকর কােছ সংবাা োৗেছেছ 

েয, আ�ু�াহ ইবন �মর রাফায়া�াহ ‘আনহ সূরা বাকারা আট বছর 

ধের ফশকা কেরেছন।২৫

2 

এভােবই আমরা োফখ েয, সাহাবীোর মূল লকয ও �ে�শয ফছল 

আ�াহর ফকতাব অ রসহকাের ফু�াভাবনা ও আমেলর মাধযেম ফশকা 

করা, শধু শ� ফহুয করা তাোর লকয ফছল না।  

অ�মত: মুসফলেমর কুরআন াফরতযাগ করা �ফুত নয়। আ�াহ 

তা‘আলা বেলন,  

َُذواْ � ِ� قَوۡ  إِنّ  َرّبِ َ�ٰ  لّرُسوُل � َوقَاَل ﴿  ] ٢٩: الفمقين[ ﴾٣ �ُجورٗ َمهۡ  َءانَ ُقرۡ لۡ � َذاَ�ٰ  َّ

                                                             
1 মুসনাো আহমাা, হাাীস নং ২৩৪৮২ 
2 মুয়াউা মােলক, হাাীস নং ২৩৮।  
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“আর রাসূল বলেব, ‘েহ আমার রব, ফননয় আমার কওম এ 

কুরআনেক াফরতযাজয গণয কেরেছ।” [সূরা আল-ুুরকান, আয়াত 

২৯]  

ইবন কাইেয়যম (রহ.) কুরআন াফরতযাগ করার কেয়কফট �কার 

�ে�খ কেরেছন, তাহেলা:  

� ম: কুরআন েবণ ে েক ফবরত  াকা, এর �ার ঈমান না আনা 

ও এেত মেনােযাগ না োয়া।  

ফ�তীয়: এর আমল তযাগ করা, এর হালাল-হারাম অনুযায়ী আমল না 

করা, যফাও তা াড়া ও ঈমান আনা হয়।  

তৃতীয়: �ীেনর মূল ও শাখা �শাখায় এর ফবধান বজরন করা, অনুরা 

এ ফব�াস করা েয, তা �ারা ইলেম ইয়াকীন ত া াৃঢ় জান অফজরত 

হয় না, এর ালীল শ�গত; যা �ারা াৃঢ় জান লাভ হয় না, এরা 

মেন করা।   

ুতু র: এর গভীর ফু�া-ভাবনা, অনুধাবন ও আ�াহর �ফ�� অ র 

জানার �েু�া ে েক ফবরত  াকা।  

া�ম: অ�েরর সব েরাগ-বযাফধ ও এর ফনরাময় ফহেসেব কুরআনেক 

�হণ না করা। ুেল কুরআন ছাড়া অনযে� এ সব েরােগর ফনরাময় 

েখাঁজা, এর �ারা ফনরাময় না েখাঁজা। এ সব ফকছুই আ�াহর ফনে�াি 

বাণীর অ�ভুরি:  
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ْ � ِ� قَوۡ  إِنّ  َرّبِ َ�ٰ  لّرُسوُل � َوقَاَل  ﴿ َُذوا : الفمقين[ ﴾ ٣ �ُجورٗ َمهۡ  َءانَ ُقرۡ لۡ � َذاَ�ٰ  َّ
٢٩  [ 

“আর রাসূল বলেব, ‘েহ আমার রব, ফননয় আমার কওম এ 

কুরআনেক াফরতযাজয গণয কেরেছ।” [সূরা আল-ুুরকান, আয়াত 

২৯] 

যফাও �ােরাি াফরতযােগর �কারসমূেহর মেধয েকােনা েকােনাফট 

অারফটর েুেয় মারা�ক।  

 

[কুরআন েতলাওয়ােতর আাাব] 

কুরআন ফতলাওয়াতকারীর জনয কফতায় ফনয়ম কানুন ত া ফশ�াুার 

রেয়েছ, যা ফতলাওয়ােতর সময় বা�বায়ন করা �ফুত। েসগেলা 

হেলা:  

� মত: আ�াহর কালােমর স�ােন এর ফতলাওয়াত সময় সেবরাউম 

অব�ায়  াকা �ফুত, াাক-াফব�, াফর�ার াফরহ� হেয় ফতলাওয়াত 

করা। াফব� অব�ায় ফতলাওয়াত করা মু�াহাব। অাফব�াব�ায় (যার 

েগাসল ু রয নয়) ফতলাওয়াত করেত অসুফবেধ েনই। েকননা একাা 

নবী সা�া�াহ আলাইফহ ওয়াসা�াম ঘুম ে েক জা�ত হেয় মুখম�ল 

েধৗত করেলন এবং আেল-ইমরােনর েশি াশ আয়াত ফতলাওয়াত 

কেরন, ফতফন অযু কেরন ফন।  

তাছাড়া �মর ইবন খাউাব রাফায়া�াহ ‘আনহ ে েক এেসেছ, ফতফন 
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َقْمآنَ  َ�ْقَمَءمنَ  َمَهمْ  قَْومٍ  ِف  َكنَ 
ْ
  َمَهوَ  رََلعَ  َُمّ  ِلَيَلِتِه، َََذَهَب  ال

َ
َقْمآنَ  َ�ْقَمأ

ْ
 َ�َقيَل . ال

 َ
َ
ِم�َ  يَي: رََلٌ   ل

َ
ِمِغَ�، أ ُْ َم

ْ
  ال

َ
َ�ْقَمأ

َ
َقْمآنَ  أ

ْ
َ  َ�َقيَل  َمَضوٍء؟ َعَ  َملَْسَت  ال

َ
 َمنْ «: َ�َممَ  ل

ْ�تَيكَ 
َ
َاَسيِْغَمةَ  نَِهَذا أ

َ
 »أ

একবার একাল েলােকর মােঝ ফছেলন, তারা কুরআন ফতলাওয়াত 

করফছেলা, অতঃার ফতফন ইে��ায় েগেলন, েসখান ে েক ফুের 

কুরআন ফতলাওয়াত করেত লাগেলন। এক বযফি তােক বলেলন: েহ 

আমীরল মু’ফমনূন! আাফন অযু না কের কুরআন ফতলাওয়াত 

করেছন? ফতফন তােক বলেলন: েক েতামােক এ ুতওয়া ফােয়েছ? 

মুসাইলামা ফক এক া বেলেছ?! ২ ৬ F

1 

ইবন আ�ুল বার বেলন: এ হাাীস ে েক বুঝা যায়, অযু ছাড়া 

কুরআন ফতলাওয়াত করা জােয়য, যফা জুনুবী (গভীর অাফব�তা বা 

ুরয েগাসেলর অব�া) না হয়। অফত অ� সংখযক বযতীত �ায় সব 

স�াফনত আেলম এ মত োািণ কেরন। সালােু সােলহীন 

সাহাবীোর মেধয �মর রাফায়া�াহ ‘আনহ এ মেতর াৃ�োািক, আর 

এটাই আমাোর জনয যে �। 

অযু ফবহীন কুরআন ফতলাওয়াত জােয়েযর বযাাাের ইমাম নববী ও 

ইবন তাইফময়াহ (রহ.) ইজমা �ে�খ কেরেছন। আর অাফব� (যার 

েগাসল ু রয েস) বযফির জনয েগাসল করা বযতীত ফতলাওয়াত করা 

জােয়য েনই। েকননা আলী রাফায়া�াহ ‘আনহ ে েক বফণরত, 
                                                             
1 মুয়াউা মােলক, হাাীস নং ৪৭০।  
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ّ  َ�نْ  ِ
ّ  َكنَ : قَيَل   ََ ِِ

َّ  الّ  «  مََسغّمَ  َزغَيْهِ  ا َ  ََ
َ
َقْمآنِ  قَِماَءةِ  َ�نْ  َ�َْابَهَ  ال

ْ
ءٌ  ال  َشْ

 
ّ
نْ  ِِال
َ
 »َلغَبًي يََ�ونَ  أ

ফতফন বেলন, “রাসূল সা�া�াহ আলাইফহ ওয়াসা�ামেক জুনুবী ছাড়া 

েকােনা ফকছু কুরআন ফতলাওয়াত ে েক ফবরত রাখেতা না”। 

এ বযাাাের অেনক হাাীস আেছ, একফট অনযফটেক শফিশালী কের। 

অফধকাংশ ফুকহফবা এ মত োািণ কেরন। এমনফক ইবন আ�ুল 

বার (রহ.) বেলেছন, “াা�া যােহরী জুনুবী অব�ায় কুরআন 

ফতলাওয়াত জােয়য বেল �লামা ফকরামোর াল ে েক েবফরেয় 

েগেছন”।   

আর হােয়য��োর জনয হােয়য অব�ায় কুরআন ফতলাওয়াত করা 

জােয়য, েকননা তাোরেক ফনেিধ করার বযাাাের েকােনা হাাীস 

আেসফন। অনযফােক জুনুবীর �ার ফকয়াস করা সহীহ নয়, েকননা 

হােয়েযর অাফব�তা সাধারণত াীঘর�ায়ী হয়, আর এ সমেয় তার 

জনয কুরআন ভুেল যাওয়ার স�াবনা  ােক, াকা�ের জুনুবীর 

অাফব�তা �� েময়াাী, যখন খুশী েগাসল কের াফব� হওয়া যায়।  

আর কুরআন  েশরর বযাাাের ক া হেলা, েছাট বড় �ভয় �কার 

অাফব�াব�ায় ধরা যােব না। েকননা আ�াহ তা‘আলা বেলেছন,  

ۡ � إِّ�  ۥٓ َ�َمّسهُ  ّ�  ﴿ ّهُرونَ ل ََ  ] ٧٩: الواقعة[ ﴾ ٧ ُم

“েক� তা  শর করেব না াফব�গণ ছাড়া”। (সূরা আল-ওয়াফক‘আ, 

আয়াত ৭৯)  
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এছাড়া ‘আমর ইবন হাযাম এর ফকতােব ফলখা ফছল:  
نْ 
َ
َقَمآنَ  َ�َمّس  الَ  أ

ْ
  ال

ّ
 .َطيِهمٌ  ِِال

 “াফব� অব�া ছাড়া কুরআন  শর করেব না”। ইবন আ�ুল বার 

রহ. বেলন, ‘আমর ইবন হাযাম এর ফকতাব �লামােয় ফকরামগণ 

�হণ কেরেছন ও েস অনুযায়ী আমল কেরন। তা তাোর ফনকট 

�ফসু ও সু � যা এক সনো মুউাফসল। অতঃার ফতফন বেলেছন, 

“ুকীহগণ একমত েয, াফব�গণ ছাড়া েক� কুরআন  শর করেব 

না”। ২ ৭F

1 

ফ�তীয়: কুরআন ফতলাওয়ােতর শরেত আ�যু ফব�াহ াড়া মু�াহাব। 

েকননা আ�াহ তা‘আলা বেলেছন:  

  فَإَِذا ﴿
ۡ
ِ  َتعِذۡ سۡ ٱفَ  َءانَ ُقرۡ لۡ � َت قََرأ ِ ٱب َّ  ََ يۡ � َِ َّ ]  ٩٨: الح [ ﴾ ٩ لرِّجيمِ � َِ َ�ٰ ل  

“সুতরাং যখন তুফম কুরআন াড়েব তখন আ�াহর কােছ ফবতাফড়ত 

শয়তান হেত াানাহ ুাও”। [সূরা নাহল, আয়াত ৯৮] 

يمأزوذ ني  من الشيطين المل  াড়া, েক� েক� আবার  أزوذ ني  السميع

  ােড়ন। �ভয়ফটই সহীহ। العغيم من الشيطين المليم

তৃতীয়ত: ফতলাওয়াতকারীেক �েতযক সূরার শরেত ফবসফম�াফহর 

রহমাফনর রাহীম াড়া, সূরােয় তাওবা ছাড়া। েকননা ফবসফম�াহ 

কুরআেনর আয়াত, যা াু’সূরার মােঝ াা রকয করেত এেসেছ। 

                                                             
1 আল-ইফ�যকার (৮/১০)। 
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সাহাবীগণ ে েক সূরা তাওবা বযতীত অনযানয সূরার শরেত  

ফবসফম�াহ াড়া সাবয� আেছ।  

ুতু রত: াাককেক ধীের ধীের সাবলীল, তারতীলসহকাের ফু�াভাবনা 

কের কুরআন ফতলাওয়াত করা �ফুত। আ�াহ তা‘আলা বেলন,  

هُ ِ�َقۡ  هُ َ�ٰ فََرقۡ  اَءانٗ َوقُرۡ  ﴿
َ
ٰ  �ّاِس � َ�َ  ۥَرأ كۡ  َ�َ : االساء[ ﴾ ١ ََ�ِ�ٗ�  هُ َ�ٰ َونَّزلۡ  ٖث َُ

١٠٦  [ 

“আর কুরআন, আমরা তা নাফযল কেরফছ ফকছু ফকছু কের, েযন তুফম 

তা মানুেির কােছ াাক করেত াার ধীের ধীের; আর আমরা তা 

নাফযল কেরফছ াযরায়�েম”। [সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ১০৬]  
 {: مََلّ   َز ّ  قَْوِلِ  ِف  َ�بّيٍ ، انِْن  َزِن 

َ
َّمكْ  ال
َ
 َكنَ «: قَيَل ] ١٦: القييمة[} لَِسينََك  نِهِ  ُ

 ّ ِِ
َّ  الّ �َ   َزغَيْهِ  نََ َل  َِِذا مََسغّمَ  َزغَيْهِ  ا َ  ََ َوْحِ  ِلْبِ

ْ
 لَِسينَهَ  نِهِ  َ�َّمكَ  ِاّمي َكنَ  نِيل

نَْ َل ََ  ،»ِمغْهَ  َ�ْعَمَف  َذلَِك  َََكنَ  َزغَيِْه، ََيَْشتَدّ  مََيَفتَيْهِ 
َ
  ا َ  أ

َ
 {: َ�َعيل

َ
َّمكْ  ال

َ
 نِهِ  ُ

ْخَذهَ ] ١٦: القييمة[} نِهِ  ِلَْعَاَ   لَِسينََك 
َ
 َمقَْمآنَهَ ] ١٧: القييمة[} َجَْعهَ  َزغَيْغَي ِِنّ { أ

نْ  َزغَيْغَي ِِنّ 
َ
َْمَعهَ  أ

َ
ْدِركَ  ِف  � نَيهَ  َََِِذا{ َ�تَْقَمَؤهَ  َمقَْمآنَهَ  ََ

ْ
: القييمة[} نَهَ قَْمآ ََيرِّبعْ  قََمأ

َيهَ : قَيَل ] ١٨
ْ
نَْ ل

َ
َ  ََيْستَِمعْ  أ

َ
نْ ] ١٩: القييمة[} َ�يَينَهَ  َزغَيْغَي ِِنّ { ل

َ
 نِِغَسينَِك  نَبَيّغَهَ  أ

رَيهَ  َِِذا َََكنَ 
َ
�َ   أ ٌَ  ِلْبِ ْطَم

َ
هَ  َذَهَب  َََِِذا أ

َ
 ا َ  مََزَدهَ  َكَمي قََمأ

ইবন আ�াস রাফায়া�াহ ‘আনহ ে েক ফনে�াি আয়ােতর বযাখযায় 

এেসেছ:  

]  ١٦: القييمة[ ﴾ ١ ۦٓ بِهِ  َجَل ِ�َعۡ  لَِسانََك  ۦبِهِ  ُ�َّرِكۡ  َ�  ﴿  
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“কুরআন তাড়াতাফড় আয়উ করার �ে�েশয তুফম েতামার ফজআােক 

�ত আে�াফলত কেরা না”। [সূরা ফকয়ামাহ, আয়াত ১৬] ফতফন 

বেলন: ফজবরীল আলাইফহস সালাম যখন নবী সা�া�াহ আলাইফহ 

ওয়াসা�ােমর ওার ওহী নাফযল করেতন ফতফন তা আয়াউ করার 

জনয ফজআা ও েকাঁট নাড়েতন। এটা তাঁর জনয খুবই ক�কর হেয় 

াড়ত। তাঁর অব�া ে েকই এটা �ফতভাত হত। এর াফরে�ফকেত 

আ�াহ তা‘আলা নাফযল করেলন: “কুরআন তাড়াতাফড় আয়উ করার 

�ে�েশয তুফম েতামার ফজআােক �ত আে�াফলত কেরা না।”। [সূরা 

ফকয়ামাহ, আয়াত ১৬] অ রাৎ এটা েতামার অ�ের াুফ�ভূত কের 

োওয়া এবং াফড়েয় োওয়া আমাোর াাফয়�। অতএব আমরা যখন 

তা াাক করেত  াফক তখন তুফম তা মেনােযাগ ফােয় শনেত  াক। 

অ রাৎ এই ওহী আমরাই নাফযল করফছ, তুফম তা মেনাফনেবশ 

সহকাের শেনা। এর তাৎাযর বুফঝেয় োয়া আমাোরই াাফয়�, অ রাৎ 

েতামার মুখ ফােয় তা বফলেয় োওয়া আমাোরই াাফয়�। এরার 

ে েক যখন ফজবরীল আলাইফহস সালাম তাঁর কােছ ওহী ফনেয় 

আসেতন, ফতফন মেনােযাগ সহকাের তা শনেতন। ফতফন ু েল যাওয়ার 

ার মহান আ�াহর ওয়াাা অনুযায়ী ফতফন (নবী সা�া�াহ আলাইফহ 

ওয়াসা�াম) তা াাক করেতন। ২৮

1  

সহীহ বুখারীেত আেরা �ে�খ আেছ,  
                                                             
1 মুসফলম, হাাীস নং ৪৪৮।  
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َت : رََلٌ   قَيَل 
ْ
 الِقَماَءةَ، َسِمْعغَي قَدْ  ِِنّي الّشْعمِ  َكَهذّ  َهّذا«: َ�َقيَل  اَليرَِحَة، الَمَفّصَ   قََمأ

 ِّ ْحَفَظ  َمِِ
َ َ
ِت  الَقَمنَيءَ  أل

ّ
  َكنَ  ال

َ
ّ  نِِهنّ  َ�ْقَمأ ِِ

َّ  الّ َ  مََسغَّم، َزغَيْهِ  ا َ  ََ ِِ َمي
ةَ  َُ  َزْشَ

 »حم آلِ  ِمنْ  مََسوَرَ�ْ�ِ  الَمَفّصِ ، ِمنَ  َسوَرةً 

 “এক েলাক ইবন মাস�া রাফায়া�াহ ‘আনহ েক বলেলন: গত 

রােত আফম মুুাসসাল সূরা াাক কেরফছ। এ ক া শেন আবাু�াহ  

ইবন মাস�া রাফায়া�াহ ‘আনহ বলেলন, তুফম এত তাড়াতাফড় াাক 

কর েযন কফবতা াাক করার মেতা; অ ু আমরা রাসূল  সা�া�াহ 

আলাইফহ ওয়াসা�াম এর াাক শেনফছ এবং তা আমার ভালভােব 

�রণ আেছ। রাসূল সা�া�াহ আলাইফহ ওয়াসা�াম ে েক েয সব 

সূরা াাক করেত আফম শেনফছ তার সংখযা মুুাা সাল হেত একসাে  

আকারফট এবং হা-মীম যুি সূরা হেত াু’ফট”।২৯F

1  

েকােনা েকােনা বণরনায় এেসেছ, েলাকফট মুুাা সল সূরাগেলা এক 

রাকা‘আেত ােড়ফছল। ৩০F

2 

আবু াা�োর বণরনায় ‘সমজাতীয় (সমান াীঘর) সূরা’র ক া �ে�খ 

আেছ। তােত এেসেছ,  
ّ  لَِ�نّ « ِِ

َّ  الّ   َكنَ  مََسغّمَ  َزغَيْهِ  ا َ  ََ
َ
َعٍة، ِف  الّسوَرَ�ْ�ِ  الَّظيئِمَ  َ�ْقَمأ

ْ
 المّْحَنَ  َر�

َعٍة، ِف  َمالّْامَ 
ْ
َ�ْت  َر� َيقّةَ  َماْ�َتَ

ْ
َعٍة، ِف  َمال

ْ
اِرَ�يِت  َمالّطورَ  َر� َّ َعٍة، ِف  َما

ْ
 َمَِِذا َر�

َعٍة، ِف  َمنَونَ  َمَ�َعْت،
ْ
َل  َر�

َ
َعٍة، ِف  َمالّيزَِعِت  َسيئٌِ   مََسأ

ْ
َمَطفّ  َمَم�ٌْ   َر�

ْ
 مََزبََس  ِف�َ لِغ

                                                             
1  বুখারী, হাাীস নং ৫০৪৩।  
2 মুসফলম, হাাীস নং ৮২২। 
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َعٍة، ِف 
ْ
َمّدثّمَ  َر�

ْ
َمّ ّمَ   َمال

ْ
َعٍة، ِف  َمال

ْ
َت  َمَهْ   َر�

َ
  أ

َ
قِْسمَ  َمال
َ
ِقيَيَمةِ  �ِيَْومِ  أ

ْ
َعٍة، ِف  ال

ْ
 َر�

َممَْسَالِت  يَتََسيَءلَونَ  َمَ�مّ 
ْ
َعٍة، ِف  َمال

ْ
َخينَ  َر� ُّ َعةٍ  ِف  َكّورَْت  الّشْمَس  َمَِِذا َما

ْ
 »َر�

 “ফক� নবী সা�া�াহ আলাইফহ ওয়াসা�াম সমজাতীয় (সমান াীঘর) 

াু’ফট সূরা এক রাকােত াড়েতন। সূরা আন-নাজম ও আর-রহমান 

এক রাকােত, সূরা আল-কামার ও আল-হা�া এক রাকােত, সূরা 

আত-তুর ও যাফরয়াত এক রাকােত, ওয়াফ�য়া ও নূন এক রাকােত, 

সূরা মা‘আফরজ ও নাফযয়াত এক রাকােত, সূরা মুতাুফুুীন ও 

আবাসা এক রাকােত, সূরা মু�াফসর ও মুযযাফ�ল এক রাকােত, সূরা 

ইনসান ও ফকয়ামাহ এক রাকােত, সূরা নাবা’ ও মুরসালাত এক 

রাকােত, এবং সূরা াুখান ও তাকবীর এক রাকােত  াড়েতন”। ৩১F

1 

সু�ত হেলা কুরআন শরীু েটেন েটেন (মা�) াড়া। সহীহ বুখারীেত 

এেসেছ, 
�ٌَس  َسئَِ  : قَيَل  َدَة،َ�تَي َ�نْ 

َ
ّ  قَِماَءةَ  َكنَْت  َكيَْف  أ ِِ

َّ  الّ : َ�َقيَل  مََسغَّم؟ َزغَيْهِ  ا َ  ََ
  َُمّ  ،»َمّدا َكنَْت «

َ
ِ  �{: قََمأ َّ ، نِِبْسمِ  َ�َمدّ ] ١: الفيُة[} المِّحيمِ  الّمْحَِن  ا ِ َّ  َم�ََمدّ  ا

 ِحيمِ نِيلمّ  َمَ�َمدّ  نِيلّمْحَِن،

“আনাস রাফায়া�াহ আনহেক নবী সা�া�াহ আলাইফহ ওয়াসা�ােমর 

াড়া স�েকর ফজেজস করেল ফতফন বেলন: ফতফন সা�া�াহ আলাইফহ 

ওয়াসা�াম েটেন েটেন (মা�সহকাের) াড়েতন। অতঃার ফতফন 

                                                             
1 আবু াা�া, হাাীস নং ১৩৯৬।  
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াড়েলন:  بسم اهللا الرمحن الرحيم , ফতফন بسم اهللا েত , الرمحن ও الرحيم 

শে� মা� কের েটেন েটেন ােড়েছন। ৩২F

1 

া�মত: ফতলাওয়াতকারীর জনয মু�াহাব হেলা সুলফলত কেে 

ফতলাওয়াত করা।  
ِب  َ�نْ 
َ
َ  رَِضَ  َهَم�َْمةَ  أ َّ نّهَ  َ�غَْه، ا

َ
ِ  رََسوَل  قَيَل : َ�َقوَل  َكنَ  َ َّ َّ  ا  َزغَيْهِ  ا َ  ََ

َذنِ  لَمْ «: مََسغّمَ 
ْ
َ  يَأ َّ ءٍ  ا ِذنَ  َمي لَِشْ

َ
ّ  أ ِِ

نْ  لِغغّ
َ
َّ  أ  »نِيلَقْمآنِ  َ�تََا

আবু হরাইরা রাফায়া�াহ ‘আনহ ে েক বফণরত, ফতফন বেলন, রাসূল 

সা�া�াহ আলাইফহ ওয়াসা�াম বেলেছন, আ�াহ নবীেক এমন ফকছুর 

অনুমফত োনফন, যা আমােক ফােয়েছন, আর তা হেলা কুরআন 

ফতলাওয়াত সু�� ও মধুর সুের করা।৩৩ F

2 
ِ  رََسوَل  قَيَل  َّ َّ  ا  »نِيلَقْمآنِ  َ�تََانّ  لَمْ  َمنْ  ِمغّي لَيَْس «: مََسغّمَ  َزغَيْهِ  ا َ  ََ

রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইফহ ওয়াসা�াম বেলেছন: েয বযফি সূর 

কের ভােলা আওয়ােজ কুরআন ােড় না, েস আমাোর নয়।৩৪F

3 

আবু মূসা আশ‘আরী রাফায়া�াহ ‘আনহর সুলফলত কেে ফতলাওয়াত 

শেন রাসূল সা�া�াহ আলাইফহ ওয়াসা�াম তােক বলেলন:  
نَي يَي«

َ
مِ�يَت  لََقدْ  َاوَس  أ

َ
 »َداَمدَ  آلِ  َاَ اِم�ِ  ِمنْ  ِاْ َميًرا أ

                                                             
1 বুখারী, হাাীস নং ৫০৪৬।  
2 বুখারী, হাাীস নং ৫০২৩।  
3 বুখারী, হাাীস নং ৭৫২৭।  
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“েহ আবূ মূসা, েতামােক হযরত াাঊা (আলাইফহস সালাম) এর 

সুমধুর ক� াান করা হেয়েছ”।৩৫

1 

ি�ত: কুরআন ফতলাওয়ােতর সময় কা�া করা মু�াহাব। আ�াহ 

তা‘আলা এগেণর অফধকারীেক �শংসা কের বেলেছন:  

  َوَ�ِخّرونَ  ﴿
َ
وٗ�  َوَ�زِ�ُدُهمۡ  ُكونَ َ�بۡ  قَانِ ذۡ لِۡ� َُ ]  ١٠٩: االساء[ ﴾ ١ ۩ُخ  

‘আর তারা কাঁােত কাঁােত লুফটেয় ােড় এবং এটা তাোর ফবনয় 

বৃফু কের”। [সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ১০৯] 

আ�াহ তাঁর নবীোর গণকীতরন কের বেলেছন:  

]  ٥٨: ام�م[ ﴾ ٥ ۩اَوُ�ِ�يّٗ  � � لّر�� ُت َءاَ�ٰ  هِمۡ َعلَيۡ  َ�ٰ ُ�تۡ  إَِذا﴿  

“যখন তাোর কােছ ারম করণামেয়র আয়াতসমূহ াাক করা হত, 

তারা কাঁােত কাঁােত ফসজাায় লুফটেয় াড়ত”। [সূরা মারইয়াম, 

আয়াত ৫৮]   

সহীহ বুখারীেত এেসেছ:  
ّ  ِل  قَيَل : قَيَل  - َاّمةَ  نِْن  َ�ْمِمم َ�نْ  ِِ

َّ  الّ  «: مََسغّمَ  َزغَيْهِ  ا َ  ََ
ْ
ّ  اقَْمأ َ َت  »ََ

ْ
: قَغ

 
َ
نِْ َل؟ مََزغَيَْك  َزغَيَْك  آقَْمأ

َ
ِّ «: قَيَل  أ ِِ

ِحّب  ََ
َ
نْ  أ

َ
ْسَمَعهَ  أ

َ
َت  »َ�ْ�ِي ِمنْ  أ

ْ
 َزغَيْهِ  َ�َقَمأ

َّ  النَّسيِء، َسوَرةَ  ّ  ِمنْ  ِلئْغَي َِِذا َََكيَْف {: نَغَْاَت  َح ّمةٍ  َُ
َ
 َعَ  نَِك  مَِلئْغَي �َِشِهيدٍ  أ

الَءِ  َُ ْاِسْك «: قَيَل ] ٤١: النسيء[} َيِهيًدا َه
َ
 رَْذِرََينِ  َ�يْغَيهَ  َََِِذا »أ

                                                             
1 বুখারী, হাাীস নং ৫০৪৮; মুসফলম, হাফাস নং ৭৯৩।   
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‘আমর ইবন মুররাহ রাফায়া�াহ ‘আনহ বেলন, নবী সা�া�াহ 

আলাইফহ ওয়াসা�াম আমােক বলেলন: আমার কােছ কুরআন াাক 

কর। আফম বললাম, আফম আানার কােছ াাক করব? অ ু তা 

আানার কােছই অবতীণর হেয়েছ। ফতফন বলেলন, অেনযর মুেখ েবণ 

করােক আফম াছ� কফর। এরার আফম তাঁর ফনকট ‘সূরা ফনসা’ 

াড়লাম, যখন আফম াযর� াাক করলাম, 

ِ  ُ�ِّ  ََِ َناِجئۡ  إَِذا َف فََكيۡ  ﴿ ة َّ هِيدٖ  أُ ََ ِ ٰ  بَِك  َناوَِجئۡ  � َ�َ  �  ﴾ ٤ اَشهِيدٗ  ءِ ُؤَ�ٓ ََ
   ]٤ :النساء[

“অতএব েকমন হেব যখন আমরা �েতযক ��ত ে েক একজন 

সাকী �াফ�ত করব এবং আানােক �াফ�ত করব তাোর �ার 

সাকীরো?” [সূরা ফনসা, আয়াত ৪১] ফতফন বলেলন,  াম,  াম, 

তখন তাঁর াুেুাখ ে েক টা টা কের অ� ফনগরত হফহল।৩ ৬ F

1 
، َ�بْدِ  نِْن  َمَطّمِف  َ�نْ  ِ َّ �ِيهِ  َ�نْ  ا

َ
يَْت «: قَيَل  أ

َ
ِ  رََسوَل  َرأ َّ َّ  ا   مََسغّمَ  َزغَيْهِ  ا َ  ََ

ْدرِهِ  َمِ� يص�  ِز� ٌ  ََ
َ
ِز� ِ   أ

َ
ِممَْلِ   َكأ

ْ
ََكءِ  ِمنَ  ال

ْ
 »ال

মুসনাো আহমো মুতারফরু ইবন আ�ু�াহ তাঁর ফাতার ে েক 

বণরনা কেরন, “আফম রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইফহ ওয়াসা�ামেক 

নামােয োখলাম, ফতফন নামােয এমনভােব কাঁাফছেলন েয, েযন তাঁর 

                                                             
1 বুখারী, হাাীস নং ৪৫৮৩।  
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বক ে েক েডকফু (হাঁফড়-াাফতল) এর গ�েনর মত আওয়াজ শনা 

যাফহল”। ৩৭

1 

বুখারীেত আেয়শা রাফায়া�াহ আনহা ে েক বফণরত, রাসূল সা�া�াহ 

আলাইফহ ওয়াসা�াম যখন অসু�াব�ায় আবু বকর রাফায়া�াহ 

আনহেক নামায াড়ােত বলেলন, তখন আেয়শা রাফায়া�াহ আনহা 

বলেলন:  
نْ  َُْستَِطعْ  لَمْ  َمَقيَاَك  قَيمَ  َِِذا َرِ�يٌق، رََلٌ   ِِنّهَ : َع�َِشةَ  قَيلَْت 

َ
  نِيلّيِ   يََصّ�َ  أ

ফতফন (আবু বকর) অফত নরম যােয়র অফধকারী, ফতফন আানার 

�ােন াাঁফড়েয় েলাকোর ফনেয় (কা�ার কারেণ) নামায াড়ােত 

াারেবন না। ৩ ৮ F

2 অনয বণরনায় এেসেছ, কা�ার কারেণ েলাকোর ফনেয় 

নামায াড়ােত াারেবন না।  

�মর রাফায়া�াহ ‘আনহ যখন নামায াড়েতন তখন তাঁর কা�ার 

আওয়াজ ফাছেনর কাতার ে েকও শনা েযত। আবু রাজা ে েক 

বফণরত, ফতফন বেলন, ইবন আ�াস রাফায়া�াহ আনহমােক োেখফছ 

কা�ার কারেণ তাঁর েুােখর ফনেু ফুতার মত জীনর াাগ ােড় েগেছ। 

এজনযই ইমাম নাওয়াওয়ী (রহ.) ফ�রাত াড়া অব�ায় কা�ােক 

বেলেছন: তা আ�াহ ওয়ালা ও সােলহীন বা�াহোর ৈবফশ�য ৩৯F

3। 

                                                             
1 মুসনাো আহমা, হাাীস নং ১৬৩১২।  
2 বুখারী, হাফাস নং ৫৬৮।  
3 আত-ফতবইয়ান ফু আাাফব হামালাফতল কুরআন, াৃ. ৬৮।  
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এক া েজেন রাখা �ফুত েয, ফতলাওয়ােতর সময় কা�া করা বা 

কা�ার ভাব করা �ভয়ফটই �শংসনীয়, যফা তা আ�াহর ফকতাব 

ফু�া-গেবিণা করা ও অ�ের আ�াহর ভয় ে েক হয়। আর এটা 

আ�াহর �ফত বা�ার াূণর ঈমােনর ক াই �মাণ কের। আ�াহ 

তা‘আলা বেলেছন: 

﴿ � ُ حۡ  َل نَزّ  َّ
َ
ََ أ تََ�ٰ  ابٗ كَِ�ٰ  ِديِث �َۡ � َس َثاِ�َ  ابِهٗ َّ عِرّ َ�قۡ  َّ ََ � ُجلُودُ  هُ َِنۡ  ََ ِي َّ 

وۡ َ�ۡ  ِۚ � رِ ذِكۡ  إَِ�ٰ  َوقُلُوُ�ُهمۡ  ُجلُوُدُهمۡ  ََلِ�ُ  ُُمّ  َرّ�ُهمۡ  نَ ََ  ]  ٢٣: ال ام[ ﴾ ٢ َّ

আ�াহ নাফযল কেরেছন �উম বাণী, সাাৃশযাূণর একফট ফকতাব (আল 

কুরআন), যা বারবার আবৃফউ করা হয়। যারা তাোর রবেক ভয় 

কের, তাোর গা এেত ফশহফরত হয়, তারার তাোর োহ ও মন 

আ�াহর �রেণ ফবন� হেয় যায়। [সূরা আয-যুমার, আয়াত ২৩] 

তেব েলৗফককতা ও খযাফতর জনয কা�ার ভান করা ে েক মুসফলমেক 

ফবরত  াকেত হেব। েকননা এটা খুবই ভয়ংকর ও বা�ার �ার 

শয়তােনর াখলাাফর�।  

সামত: ফতলাওয়ারকারীর জনয মু�াহাব হেলা ুরয নামায বযতীত 

ফতলাওয়ােতর সময় রহমেতর আয়াত আসেল আ�াহর রহমত ও 

অনু�হ কামনা করা, আর আযােবর আয়াত াড়েল তা ে েক াানাহ 

ুাওয়া।  
غّيَْت : قَيَل  َحَذْ�َفَة، َ�نْ  ّ  َمعَ  ََ ِِ

َّ  الّ ْغٍَة، َذاَت  مََسغّمَ  َزغَيْهِ  ا َ  ََ
َ
 ََيْ�تَتَحَ  ل

َقَمَة، َ
ْ
َت  ال

ْ
ِميئَِة، ِزغْدَ  يَْمَكعَ : َ�َقغ

ْ
َت  َاَض، َُمّ  ال

ْ
َعٍة، ِف  نَِهي يََصّ� : َ�َقغ

ْ
 َ�َمَض، َر�
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َت 
ْ
َهي، النَّسيَء، اْ�تَتَحَ  َُمّ  نَِهي، يَْمَكعَ : َ�َقغ

َ
َهي، َماَن،ِزمْ  آَل  اْ�تَتَحَ  َُمّ  َ�َقَمأ

َ
  َ�َقَمأ

َ
 َ�ْقَمأ

الٍ  َامّ  َمَِِذا َسبَّح، �َْسِبيحٌ  ِ�يَهي نِآيَةٍ  َامّ  َِِذا َمَتَّسًال، َُ َل، �َِس
َ
 »َ�َعّوذَ  نِتََعوّذٍ  َامّ  َمَِِذا َسأ

হযাইুা রাফায়া�াহ ‘আনহ ে েক বফণরত, ফতফন বেলেছন: এক রােত 

আফম নবী সা�া�াহ আলাইফহ ওয়াসা�ােমর সাে  তাহা�ুোর নামায 

াড়লাম। ফতফন সূরা বাকারা াড়েত শর করেল আফম ভাবলাম ফতফন 

হয়েতা একশ আয়াত ােড় রকু করেবন। ফক� এর ােরও ফতফন 

াড়েত লাগেলন। তখন আফম মেন মেন ভাবলাম ফতফন এর (সূরা 

বাকারা) এক রাকােত াড়েবন। ফক� ফতফন এরােরও াড়েত 

 াকেল আফম ভাবলাম সূরাফট েশি কের ফতফন রকু করেবন। ফক� 

ফতফন সূরা েশি করার ারও রকু না কের এরাের সূরা ফনসা 

াড়েত শর করেলন এবং েশি কের সূরা আেল-ইমরান শর 

করেলন। এ সূরাফটও ফতফন াড়েলন। ফতফন ে েম ে েম ধীের ধীের 

াড়ফছেলন। তাসবীহর �ে�খ আেছ এমন আয়াত যখন ফতফন 

াড়ফছেলন তখন তাসবীহ াড়ফছেলন। যখন ফকছু ুাওয়ার আয়াত 

াড়ফছেলন তখন �া রনা করফছেলন। আবার যখন আেয় �া রনা 

করার েকােনা আয়াত াড়ফছেলন তখন আেয় �া রনা করফছেলন। ৪ ০ F

1 

অ�মত: মুসফলেমর �ফুত কুরআেনর ফহুয ধের রাখা, বার বার তা 

াড়া। যফা েকােনা আয়াত ভুেল যায় তেব এ ক া বলা �ফুত নয় 

                                                             
1 মুসফলম, হাাীস নং ৭৭২।  
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েয, আফম তা ভুেল েগফছ, বরং বলেব, আমােক ভুফলেয় োওয়া 

হেয়েছ।   
َحِدِهمْ  َمي نِئَْس  «: -ََ ا  زغيه مسغم-يقول الِ 

َ
 َكيَْت  آيَةَ  �َِسيَت : َ�َقوَل  ِأل

َ  َهوَ  نَْ   َمَ�يَْت، ِّ َ � « 

রাসূল সা�া�াহ আলাইফহ ওয়াসা�াম বেলেছন: েকােনা েলাক এ 

ক া বলা অেনক খারাা েয, আফম অমুক আয়াত ভুেল েগফছ; বরং 

তােক ভুফলেয় োওয়া হেয়েছ। ৪ ১F

1  

এখােন ভুেল েগফছ বলেত ফনেিধ করা হেয়েছ েকননা এেত আ�াহর 

কালােমর �ফত অবেহলা, অয� বুঝায়। মুসফলেমর েতা �ফুত েস 

সবরাা আ�াহর কালােমর বযাাাের সতকর  াকেব।  

নবমত: হাঁটা, াাঁড়ােনা বা েশায়া অব�ায় কুরআন ফতলাওয়াত করেত 

েকােনা অসুফবেধ েনই।  
ِ  َ�بْدزن  َّ يَْت «: قَيَل  َمَاّفٍ ، �ْنَ  ا

َ
ّ  َرأ ِِ

َّ  الّ   مََسغّمَ  َزغَيْهِ  ا َ  ََ
َ
 َعَ  َمَهوَ  َ�ْقَمأ

مْ  نَيقَِتهِ 
َ
  َمَهوَ  نِِه، �َِس�َ  َمِ�َ  َجَِغِه، أ

َ
مْ  - الَفتِْح  َسوَرةَ  َ�ْقَمأ

َ
 قَِماَءةً  - الَفتِْح  َسوَرةِ  ِمنْ  أ

 ّ
َ
  غَةً ل

َ
 »يَمَّلعَ  َمَهوَ  َ�ْقَمأ

আ�ু�াহ ইবন মুগাফ ু াল রাফায়া�াহ ‘আনহ ে েক বফণরত, ফতফন 

বেলন, রাসূল সা�া�াহ আলাইফহ ওয়াসা�ামেক �েটর ফােক 

সাওয়ারী অব�ায় কুরআন াড়েত োেখফছ। তখন ফতফন সূরা ুাতহ 

                                                             
1 বুখারী, হাাীস নং ৫০৩৯।  
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বা সূরা ুাতেহর ফকছু আয়াত আে� আে� াড়ফছেলন। ফতফন বার 

বার কের েটেন েটেন তা ফতলাওয়াত করফছেলন। ৪ ২

1 

বুখারী ও মুসফলেম আেয়শা রাফায়া�াহ ‘আনহা ে েক বফণরত,  
نَي َحْاِمي ِف  َ�تِّكئَ  َكنَ «  :قيلت -رض ا  زغهي -زن ع�شة 

َ
 َُمّ  َحيِئٌض، َمأ

 
َ
 »الَقْمآنَ  َ�ْقَمأ

আেয়শা রাফায়া�াহ ‘আনহা ে েক বফণরত, ফতফন বেলন: রাসূলু�াহ 

সা�াহ আলাইফহ ওয়াসা�াম আমার হােয়য অব�ায় আমার েকােল 

েহলান ফােয় কুরআন ফতলাওয়াত করফছেলন। ৪৩F

2 

আেয়শা রাফায়া�াহ ‘আনহা ে েক বফণরত ফতফন খােট শেয় শেয় এক 

ফহজব াড়েতন।   

আবু মূসা আশ‘আরী রাফায়া�াহ ‘আনহ ে েক বফণরত, ফতফন বেলন: 

আফম নামােয ও ফবছানায় �ভয় অব�ায় কুরআন ফতলাওয়াত কফর।  

াশমত: মুসফলেমর �ফুত যতকণ মন ুায় ততকণ কুরআন 

ফতলাওয়াত করা, মেনর ফবরেু েজার কের ফতলাওয়াত করা ে েক 

ফবরত  াকা �ফুত। বুখারীেত এেসেছ:  
، َ�بْدِ  نِْن  َلغَْدِ   َ�نْ  ِ َّ ّ  َزِن  ا ِِ

َّ  الّ  َمي الَقْمآنَ  اقَْمَءما«: يَل قَ  مََسغّمَ  َزغَيْهِ  ا َ  ََ
 »َ�غْهَ  َ�َقوَاوا اْختَغَْفتَمْ  َََِِذا قَغَوَ�َ�ْم، اْ�تَغََفْت 

                                                             
1 বুখারী, হাাীস নং ৫০৪৭।  
2 বুখারী, হাাীস নং ২৯৭।  
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জুনাুব ইবন আ�ু�াহ রাসূল সা�া�াহ আলাইফহ ওয়াসা�াম হেত 

বণরনা কেরন, েতামরা যতকণ মন ুায় ফতলাওয়াত কর এবং মন 

যখন �া� হেয় ােড় তখন েছেড় াাও। ৪ ৪

1  এটা এজনয েয, যােত 

মেনর সাে  মতাৈনকয ও ফবেহা না হয়।  

একাাশতম: ফতলাওয়াতকারীেক ফসজাােয় ফতলাওয়ােতর আয়ােতর 

�ফত েখয়াল রাখেত হেব। অফধকাংশ আেলমগেণর মেত 

ফতলাওয়ােতর ফসজাা োওয়া মু�াহাব। েকননা হাাীেস এেসেছ:  
َ  َرِضَ  الَّطي  نْن َ�َممَ أن َّ   َ�غَْه، ا

َ
َّ  الّْحِ   �َِسوَرةِ  الِمغَْبِ  َعَ  الََمَعةِ  يَْومَ  قََمأ  َح

َّ  الّيَ   مََسَادَ  َََسَادَ  نََ َل، الّسْاَدةَ  َليءَ  َِِذا   الَقينِغَةَ  الََمَعةَ  َكنَِت  َِِذا َح
َ
 قََمأ

َّ  نَِهي، ّ�َهي يَي«: قَيَل  الّسْاَدَة، َليءَ  َِِذا َح
َ
 َسَاَد، َ�َمنْ  َاوِد،نِيلسّ  َََممّ  ِِنّي الّيَ   َ

يَ   َ�َقدْ  ََ
َ
َ  َرِضَ  َ�َممَ  َُْسَادْ  َملَمْ  َزغَيْهِ  ُِِْمَ  ََالَ  َُْسَاْد، لَمْ  َمَمنْ  أ َّ  »َ�غْهَ  ا

একাা �মর ইবন খাউাব রাফায়া�াহ ‘আনহ জুমার ফােন ফম�াের 

সূরা আন-নাহল াড়ফছেলন, ফসজাার আয়াত আসেল ফম�ার ে েক 

েনেম ফসজাা ফােলন, েলাকজনও তাঁর সাে  ফসজাা ফােলন। ারবতরী 

জুমােত ফতফন �ি সূরা আবার ফতলাওয়াত করেলন, ফসজাার আয়াত 

আসেল ফতফন েলাকোরেক বলেলন: েহ েলাক সকল, আফম ফসজাার 

আয়াত অফত�ম করফছ, সুতরাং েয বযফি ফসজাা ফােব েস ফকক 

                                                             
1 বুখারী, হাাীস নং ৫০৬০।  
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করল, আর েয ফসজাা করল না তার েকােনা গনাহ হেব না। �মর 

রাফায়া�াহ ‘আনহ েস ফান ফসজাা োনফন। ৪ ৫

1 

ফতলাওয়াতকারী ও েোতা �ভয়েকই এ ফসজাা ফােত হয়। 

কুরআেনর হােুযেক �উম ুফর� ও সেবরাউম গনাবলীর অফধকারী 

হেত হেব। আ�াহর ফকতােবর স�ােন কুরআেন যা ফনফিু করা 

হেয়েছ তা ে েক ফবরত  াকেত হেব। অনুরা তার জনয �ফুত 

হেহ, হীন �াাজরন ে েক ফনেজেক ফবরত  াকা। আেজবােজ 

ক াবাতরা ে েক েবঁেু  াকা ও সবরাা আ�াহর ফবনয়ী বা�া হওয়া। 

একক ায়, তার ুফর� হওয়া �ফুত আল-কুরআন, েযমনফট ফছল 

রাসূল সা�া�াহ আলাইফহ ওয়াসা�ােমর ুফর�, যা আেয়শা 

রাফায়া�াহ আনহা ে েক বফণরত হেয়েছ।  

আ�াহর ফকতাব ধারণকারীেক আ�ু�াহ ইবন মাস�া রাফায়া�াহ 

‘আনহ হেত বফণরত গনাবলী  াকা �ফুত। ফতফন বেলেছন: কুরআেনর 

হােুযেক রাফ� জাগরণ করা �ফুত যখন েলাকজন ঘুমায়, ফােন 

েরাযা  াকা �ফুত যখন েলাকজন াানাহার কের, মানুি যখন আন� 

কের তখন তার ফু�া-ভাবনা করা �ফুত, মানুি হাসেল তার কাঁাা 

�ফুত, তারা যখন ঝগড়া ফববাা কের তখন তাোর ু ু া  াকা �ফুত, 

তারা যখন অহংকার কের তাোরেক ফবনয়ী হওয়া �ফুত। 

                                                             
1 বুখারী, হাাীস নং ১০৭৭।  
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কুরআেনর হােুেযর জনয �ফুত হেহ, অ�র, ফজআা ও অ��তয� 

সব ফকছু ফােয়ই সবরাা ফতলাওয়াত করা। েস াফলল ফভফউক 

সতযেকই ফব�াস করেব, সৎ ও কলযাণকর ছাড়া ফকছু �্রণ করেব 

না। ভাল কাজ করেব। ঈমান, ক া, কাজ ইতযাফা ে েক বাফতলেক 

�ফতহত করেব। মানুেির ে েক ক�কর ফজফনস াূর করেব।  

অতঃার �েতযক মুসফলমেক জানা �ফুত কুরআন াাক কখনও ু রয 

েযমন: নামােয ফতলাওয়াত, েকননা ইজমার �ারা এটা সাবয�। 

স�াফনত আেলমগণ নামােয সূরা ুাফতহা ফতলাওয়ােতর বযাাাের 

মতাৈনকয কেরেছন। শধু সূরা ুাফতহা াড়েলই ফক নামায যে � 

হেব? নাফক এর সাে  অনয সূরা াড়েত হেব? � ম মতফট সহীহ। 

অ রাৎ শধু সূরা ুাফতহা াড়েলই নামায আাায় যে � হেব।  

আবার কখনও কুরআন াড়া মু�াহাব, আর তা হেলা নামােয ুরয 

েকরাত াড়ার াের অফতফরি াড়া।  

এমফনভােব অনযানয সময় ফতলাওয়াত করাও মু�াহাব।  

আবার কখনও কুরআন ফতলাওয়াত করা মাকরহ, েযমন এমন 

�্�ের ফতলাওয়াত করা যা াােশর কা�েক, নামাযীেক বা ঘুম� 

বযফিেক ফবরি কের।  

আবার কখনও কুরআন াড়া হারামও হেয়  ােক, েযমন েক� েলাক 

োখােনা বা ফবা‘আেতর �ােন বেস ফতলাওয়াত করল। েকননা এেত 

বাফতলেক সাহাযয করা হয়। স�াফনত আেলমগেণর েক� েক� অফত 



 

68 

েটেন াড়া যা শে�র �্ারণ ফব� হয় ও  লাহান াড়ােক হারাম 

বেলেছন। এটা আ�াহর ফকতােবর স�ান রকা ও অযাফুত সব ফকছু 

ে েক মুি রাখার জনয।  

এছাড়াও মৃতুয বযফির জনয সমেবত হেয় কুরআন ােড় ফবলাা কের 

েশাক াালন করা ফবা‘আত। এমফনভােব মৃতুয বযফির রেহর 

মাগফুরােত কুরআন ােড় মজুফর েনয়া ইতযাফা কাজ যা বতরমােন 

মানুি করেছ করা ফবা‘আত। তা মানুেির �� ইলম, অজতা ফব�ার, 

অনযায় কাজ ে েক ফবরত না  াকা ও মানুিেক �ীেনর সফকক জান 

না জানােনার কারেণ হেয়  ােক। আমরা সকেলই আ�াহর জনয, 

আর তাঁর সমীোই �তযাবতরন করব।  

এখােন আেরা একফট ফবিয় সব সাধারণ ও েনতা-েন�ী মুসফলমেক 

সতকর করা ারকার েয, আ�াহ কুরআন নাফযল কেরেছন আমল ও  

এর �ারা ফবুারকাযর াফরুালনা করার জনয। এটা আমাোর 

শরীয়েতর মূল ফবধান, হকুম ও আমেলর েকে� এটাই আমাোর 

�ৎস। 

আ�াহ আমােক যতটুকু ফলখার তাওফুক ফােয়েছন ততটুকু এখােন 

ফলেখফছ। তাছাড়া আ�াহর কালােমর মযরাাা মহান, েকােনা শে� তা 

বণরনা করা স�ব নয়, হ� আাায় করা স�বার নয়। এখােন আফম 

শধু ফকছু সতকরতা ও �াোশ আেলাুনা কেরফছ যা আমার ও 

অনযানয মুসফলম ভাইোর �াকাের আেস। সবরময় কমতার অফধকারী 
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আ�াহ তা‘আলার ায়া ও অনু�হ কামনা করফছ ফতফন েযন 

আমাোরেক তাঁর �ীন বুঝার তাওফুক াান কেরন, কুরআেনর 

তাুসীর ফশকা োন, স�াফনত আল-কুরআনেক আমাোর অ�েরর 

বস�, যােয়র আেলা ও াুফন�া ও াুভরাবনা াূরকারী বাফনেয় োন।  

েহ আ�াহ, আমরা যা ভুেল যাই তা �রণ কফরেয় ফান, যা জাফন না 

তা ফশফখেয় ফান, কুরআেনর ফতলাওয়াত ফাবাফনফশ করার তাওফুক 

াান করন, েযভােব আাফন আমাোর �ার খুশী েহান। আমাোরেক 

তাোর অ�ভুরি করন যারা কুরআন অনুযায়ী আমল কের, এর 

মুতাশাফবহ আয়াতগেলার �ার ঈমান আেন।  

েহ আ�াহ, আাফন কুরআনেক আমাোর জনয াফলল�রা করন, 

আমাোর ফবরেু নয়, তা আমাোর জনয সাকয ও াফলল করন, 

ফুর�ায়ী জা�ােতর ফােক ু ালক বানান। েহ আ�াহ আাফন এর �ারা 

আমাোর মযরাাা বৃফু করন, আমাোর গনাহ খাতা ও ভুল �ফট 

কমা করন এবং আানার ারবাের এেক আমাোর জনয 

সুাাফরশকারী বানান।  

আমাোর নবী মুহা�াা সা�া�াহ আলাইফহ ওয়াসা�াম, তাঁর 

াফরবারবগর, সাহাবােয় ফকরাম এবং ফকয়ামত াযর� যারা তাঁর য ায  

অনুসরণ করেব তাোর সকেলর �ার আ�াহর াক ে েক সালাত 

ও সালাম বফিরত হ�ক। 
 


