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আল-েকারআনুল কারীম :
মযাদা, িশkা o বাsবায়েনর pেয়াজনীয়তা : পব-2
িতলাoয়ােতর আদব o আহকাম :
1. iখলাস-সুতরাং েলােকর pশংসা o বাহবা কুড়ােনার uেdেশ িতলাoয়াত করা যােব না। eবং eেক
জীিবকা িনবােহর uপলkণo বানােনা যােব না। বরং িতলাoয়াত কােল e aনুভিূ ত o আgহ িনেয় িতলাoয়াত
করেত হেব েয, মহান আlাহ তাআলা তার মহান কালােমর মাধ েম তােক সেmাধন করেছন। eকাgতা o িচnা
গেবষণা বাদ িদেয় ধু সময় কাটােনা eবং সুnর কে র kারীেদর িমি আoয়াজ uপেভাগ করার uেdেশ
িতলাoয়াত করা o েশানা-েকানিটi জােয়জ েনi।
নবী আকরাম সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlাম বেলন:
. رواه اﻹﻣﺎم أﲪﺪ. ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺄﰐ ﻗﻮم ﻳﺘﻌﺠﻠﻮن وﻻﻳﺘﺄﺟﻠﻮن, واﺑﺘﻐﻮا ﺑﻪ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ,اﻗﺮؤوا اﻟﻘﺮآن
েতামরা েকারআন পড় eবং eর মাধ েম আlাহর সntি কামনা কর ; কারণ ভিবষ েত eমন eক
সmpদােয়র আিবভাব ঘটেব যারা েকারআেনর dারা dিনয়ার সুখ aেnষণ করেব। পরকােলর সুখ কামনা করেব
না। মুসনােদ iমাম আহমদ।
2. িমসoয়াক করা। রাসূলুlাহ সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlাম বেলন-িমসoয়ােকর মাধ েম েতামার sীয় মুখ
সুগিn যুk কর ; েকননা eিট েকারআেনর রাsা।
3. পিবtতা aজন করা : eিট আlাহ তাআলার কালােমর মযাদা pদান o সmান pদশন। aপিবtাবsায়
েগাসল না কের েকারআন িতলাoয়াত করা যােব না। পািন না থাকেল বা aসুsতা o e জাতীয় েকান কারেণ
ব বহাের akম হেল তায়াmুম করেব। aপিবt ব িkর পেk আlাহর িজিকর eবং েকারআেনর সােথ
সাম স শীল বাক াবলীর মাধ েম েদাআ করা জােয়জ। তেব ঐ বােক র মাধ েম িতলাoয়াত uেdশ হoয়া যােব
না, uেdশ হেব ধু েদাআ। েযমন-বলল :
.ﻻ إﻟﻪ إﻻ أﻧﺖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ إﲏ ﻛﻨﺖ ﻣﻦ اﻟﻈﺎﳌﲔ
4. িতলাoয়ােতর জন aন ায় a ীল o aনথক কথা-বাতা eবং হ চ মুk-পাশাপািশ েকারআেনর ভাব
মযাদার সােথ সংগিতপূণ sান িনবাচন করা। সুতরাং aপিরcn েনাংরা পিরেবেশ eবং েকারআন েশানার pিত
aমেনােযাগী সমােবেশ িতলাoয়াত করেব না। কারণ eেত েকারআেনর aমযাদা হয়। aনুrপভােব েশৗচাগার
iত ািদেতo েকারআন পড়া জােয়জ েনi। িতলাoয়ােতর জন সেবাtম sান হেc আlাহর ঘর মসিজদসমূহeেত eকi সােথ িতলাoয়াত eবং মসিজদ aবsান uভয় সoয়াব পাoয়া যােব। সােথ সােথ েফেরশতােদর
iিsগফাের anভুk হেত পারেব-যখন নামােজর aেপkায় থাকেব aথবা নামাজ আদায় করার পর বসেব।
িতলাoয়াত o িজিকেরর uেdেশ যারা মসিজেদ বেস আlাহ তাআলা তােদর pশংসা কেরেছন। আlাহ
বেলন :—
ِ
ِ َ ْ ﺗﺮﻓﻊ
ٍ
ِ َ َ ْ َ ﺑﺎﻟﻐﺪو
َ َ ﲡﺎرة
ٌ َ ِ ﴾٣٦﴿ واﻵﺻﺎل
وﻻ
ٌ َ َ ِ ﺗﻠﻬﻴﻬﻢ
ْ َ ُأذن اﷲﱠ
َ ِ َ ﺑﻴﻮت
َ ﻳﺴﺒﺢ َ ُﻟﻪ
َ وﻳﺬﻛﺮ
ﻓﻴﻬﺎ ِ ْ ُ ُ ﱢ
ُ اﺳﻤﻪ ُ َ ﱢ
ُ ُ ْ ﻓﻴﻬﺎ
َ ُ َ َ َ ْ ُ أن
ُ ُ ِﰲ
ْ ِ ِ ْ ُ رﺟﺎل َﻻ
ِ ِ ﺎﻓﻮن ﻳﻮﻣﺎ َ َ َ ﱠ
ِ َ وإﻳﺘﺎء ﱠ
ِ َ ِ اﻟﺼﻼة
ِ
ِ ْ ِ ﻋﻦ
َ َ اﻟﺰﻛﺎة
ِ َ ِ َ ِذﻛﺮ اﷲﱠ
﴾ اﻟﻨﻮر٣٧﴿ واﻷﺑﺼﺎر
ُ ُ ُ ْ ﺗﺘﻘﻠﺐ ﻓﻴﻪ
ُ
َ َ وإﻗﺎم ﱠ
ْ َ ﺑﻴﻊ
ٌَْ
ُ َ ْ َ ْ َ اﻟﻘﻠﻮب
ًَْ َ ُ ﳜ

আlাহ েয সব গৃহেক মযাদায় unীত কেরেছন eবং েস gেলােত তার নাম ucারণ করার আেদশ িদেয়েছন
eবং েসখােন সকাল সn ায় তার পিবtতা o মিহমা েঘাষণা কের eমন েলােকরা যােদরেক ব বসা বািণজ o
kয় িবkয় আlাহর sরণ েথেক নামাজ কােয়ম করা েথেক eবং জাকাত pদান করা েথেক িবরত রােখ না। তারা
ভয় কের েস িদনেক েয িদন anর o দৃি সমূহ uলেট যােব।

(তারা আlাহর পিবtতা েঘাষণা কের) যােত আlাহ তােদর uৎকৃ তর কােজর pিতদান েদন eবং িনজ
aনুgেহ আরo aিধক েদন। আlাহ যােক icা aপিরিমত rিজ দান কেরন। (সূরা নূর-36-38)
5. খুব আদেবর সােথ িবনm o dাবনত হেয় বসা। িশkক সামেন থাকেল েযভােব বসত িঠক েসভােব
বসা। তেব দঁািড়েয় েয় eবং িবছানােতo পড়া জােয়জ আেছ।
6. আlাহর আ য় pাথনােথ আuযুিবlাহ ...বলা eবং eিট েমাsাহাব। আlাহ তাআলা বেলন :—
(٩٨: )اﻟﻨﺤﻞ.ﻓﺈذا ﻗﺮأت اﻟﻘﺮآن ﻓﺎﺳﺘﻌﺬ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻄﺎن اﻟﺮﺟﻴﻢ
aথাৎ যখন তুিম েকারআন পড়ার icা করেব তখন বল.أﻋﻮذ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻄﺎن اﻟﺮﺟﻴﻢ
(7) সূরা তাoবা ব তীত aন সকল সূরার rেত - اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﺑﺴﻢ اﷲপড়া।
যিদ সূরার মাঝখান েথেক পড়া হয় তাহেল  اﻟﺮﺣﻴﻢ ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﻦপড়ার pেয়াজন েনi।
(8) uপিsত o সেচতন মন িদেয় িতলাoয়াত করা। িচnা করেব িক পড়েছ। aথ বুঝার েচ া করেব। মন
িবনm হেব eবং ধ ান করেব েয মহান আlাহ তােক সেmাধন করেছন। েকননা, েকারআন আlাহরi কালাম।
(9) িতলাoয়ােতর সময় কাnাকািট করা। eিট েনককার সােলহীনেদর বিশ । আlাহ বেলনِ ِ َ اﻟﻌﻠﻢ ِﻣﻦ
ِ
ِ ِﱠ
ِ َ ْ َ ْ ِ ﳜﺮون
َ ِ ﻗﺒﻠﻪ
َ ْ ُ إذا
وﻋﺪ
ً ﻟﻸذﻗﺎن ُ ﱠ
ُ ُ اﻟﺬﻳﻦ
ُ ْ َ ﻛﺎن
َ ﺳﺒﺤﺎن َ ﱢ
َ َ إن
ْ ِ رﺑﻨﺎ
َ َ ْ ُ وﻳﻘﻮﻟﻮن
َ ُ ُ َ َ ﴾١٠٧﴿ ﺳﺠﺪا
َ ﻋﻠﻴﻬﻢ َ ِ ﱡ
ْ ْ َ ْ ْ أوﺗﻮا
َ إن ﱠ
ْ ِ ْ َ َ ﻳﺘﲆ

ِ َ ْ َ ْ ِ وﳜﺮون
ً ُ ْ َ رﺑﻨﺎ
(١٠٩−١٠٧ :﴾ )اﻹﴎاء١٠٩﴿ ﺧﺸﻮﻋﺎ
ََﱢ
َ ُ ْ َ ﻟﻸذﻗﺎن
َ ﴾ َ َ ِ ﱡ١٠٨﴿ ﳌﻔﻌﻮﻻ
ً ُ ُ وﻳﺰﻳﺪﻫﻢ
ْ ُ ُ ِ َ َ ﻳﺒﻜﻮن

যারা eর পূব েথেক iলম pাp হেয়েছ-যখন তােদর কােছ eর িতলাoয়াত করা হয় তখন তারা নতমsক
েসজদায় লুিটেয় পেড়। eবং বেল : আমােদর পালনকতা পিবt, মহান। িন:সেnেহ আমােদর পালনকতার oয়াদা
aবশ i পূণ হেব। তারা knন করেত করেত নতমsেক ভূিমেত লুিটেয় পেড় eবং তােদর িবনয় ভাব আেরা বৃিd
পায়। (সূরা iসরা 107-109)
eবং যখন iবেন মাসঊদ রা. রাসূলl
ু াহ সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlামেক েকারআন েশানািcেলন, eবং
পড়েত পড়েত ِ َ ُ ﻋﲆ
ٍ ِ َ ِ أﻣﺔ
ٍ ُ ﻛﻞ
ِ َ ْ ِ إذا
َ ِ ﻓﻜﻴﻒ
َ ِ وﺟﺌﻨﺎ
َ َْ َ
(٤١: )ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء.﴾٤١﴿ ﺷﻬﻴﺪا
ً ِ َ ﻫﺆﻻء
َ ْ ِ َ ﺑﺸﻬﻴﺪ
َ َ َ ﺑﻚ
ْ ﺟﺌﻨﺎ
ﻣﻦ ُ ﱢ ﱠ
তখন িক aবsা হেব যখন আিম pেত ক umত হেত eকজন সাkী uপিsত করব eবং আপনােক তােদর
িবrেd সাkী rেপ uপিsত করব। (সূরা িনসা:41)
-আয়াত পযn েপঁৗেছােলন, রসুলুlাহ সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlাম বলেলন, ( ﺣﺴﺒﻚব াস, যেথ ) আিম
তার িদেক তািকেয় েদিখ তার েনt-dয় arিসk। (েবাখাির)
10. তারতীল তথা ধীের-ধীের s o সুnর কের পড়া। eভােব পড়া েমাsাহাব। েকননা আlাহ বেলন,
 ورﺗﻞ اﻟﻘﺮﺁن ﺗﺮﺗﻴﻼaথাৎ েকারআন আবৃিত কর ধীের ধীের। s o সুnরভােব। eভােব পড়েল বুঝেত o িচnা
করেত সহজ হয়। রাসূলl
ু াহ সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlামo eমনi পড়েতন, িতলাoয়াত করেতন। umুল
েমািমনীন সালমা রা.-o রাসূলুlাহ সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlােমর িতলাoয়াত pসে বলেত িগেয় eমনিটi
বেলেছন েয pেত ক শb পৃথক পৃথক o সুs িছল। আবু দাuদ-মুসনােদর েরoয়ােত eেসেছ :
.وﻛﺎن ﺻﲆ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﻘﻒ ﻋﲆ راس ﻛﻞ آﻳﺔ

রাসূলুlাহ সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlাম pেত ক আয়ােতর েশেষ থামেতন। সাহািব iবেন মাসঊদ রা.
বেলন :—
 وﺣﺮﻛﻮا اﻟﻘﻠﻮب وﻻ ﻳﻜﻦ أﻫﻢ أﺣﺪﻛﻢ آﺧﺮ, ﻗﻔﻮا ﻋﻨﺪ ﻋﺠﺎﺋﺒﻪ, وﻻ ﲥﺰون ﻫﺰ اﻟﺸﻌﺮ,ﻻ ﺗﻨﴩن ﻧﴩ اﻟﺮﻣﻞ
:اﻟﺴﻮرة
েতামরা েকারআনেক গদ আবৃিtর ন ায় িবিkpাকাের আবার কিবতার ন ায় প িk িমিলেয় িতলাoয়াত
করেব না (বরং েকারআেনর sতnt ধারা বজায় েরেখ িতলাoয়াত করেব) িবsয়কর বণনা আসেল থামেব eবং
hদয় নাড়া েদয়ার েচ া করেব। সূরা েশষ করাi েযন েতামােদর কােরা সংকl না হয়।
তারতীেলর সােথ ধীের ধীের s কের পিঠত al িতলাoয়াত aেনক utম, drততার সােথ পিঠত েবিশ
িতলাoয়াত েথেক।
কারণ িতলাoয়ােতর uেdশ েতা বুঝা o িচnা করা eবং eিটi ঈমান বৃিd কের। তেব হঁ া, drততার সােথ
পড়েত িগেয় যিদ শেbর ucারণ িঠক থােক তাড়া hড়ার কারেণ েকান rপ িব াট-িব ািn o akরিবেয়াগ বা
aিতিরk িকছুর সংেযাগ-iত ািদ সমস া না হয় তাহেল aসুিবধা েনi। erপ িকছু সৃি হেল বা ucারণ িব াট
েদখা িদেল হারাম হেব। তারতীেলর সােথ পড়ার পাশাপািশ, িতলাoয়ােত রহমেতর আয়াত আসেল আlাহ
তাআলার aনুgহ pাথনা করা, আজােবর আয়াত আসেল তার িনকট আজাব o িবপদ েথেক আ য় চাoয়া eবং
egেলা েথেক িনরাপদ থাকার েদায়া করা, তার পিবtতার বণনা সmিকত আয়াত আসেল  ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰবা
 ﺟﻠﺖ ﻗﺪرﺗﻪজাতীয় বাক বেল তার পিবtতার sীকৃিত েদয়া েমাsাহাব। নবী সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlাম রােত
সালাত আদায়কােল eমনিটi করেতন। মুসিলম।
(11) েকারআন িতলাoয়ােতর eকিট আদব হেলা-ucsের িতলাoয়াত করা। eিট েমাsাহাব o বেট।
রাসূলুlাহ সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlাম বেলন:—
. رواه اﻟﺸﻴﺨﺎن.  ﳚﻬﺮ ﺑﻪ, ﻳﺘﻐﻨﻰ ﺑﺎﻟﻘﺮآن,ﻣﺎ أذن اﷲ ﻟﴚء ﻣﺎ أذن ﻟﻨﺒﻲ ﺣﺴﻦ اﻟﺼﻮت
আlাহ তাআলা নবীজীর ucকে সুেরলা আoয়ােজ েকারআন িতলাoয়াতেক েয rপ grt সহকাের বণ
কেরন erপ grt িদেয় aন িকছু েনন না। েবাখাির o মুসিলম।
eর dারা কবুল o পছn করার pিত iি ত করা হেয়েছ। aথাৎ আlাহ তাআলা নবীজীর সুেরলা o
ucকে র িতলাoয়াতেক aন সকল আমেলর েচেয় aিধক পছn কেরন eবং কবুল কেরন। িকnt িতলাoয়াত
কারীর কাছাকািছ যিদ েকu থােক eবং আoয়ােজর কারেণ তার ক -িবরিk েবাধ কের-েযমন ঘুমn o
সালাতরত ব িk-তাহেল আoয়াজ বড় কের তােদরেক িবরk করা যােব না। eকবার নবী সাlাlাh আলাiিহ
oয়াসাlাম েলাকেদর িনকট eেস েদখেলন তারা uc আoয়ােজ িকরাআত সহ সালাত আদায় করেছ। তখন িতিন
বলেলন :
. رواه اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ.  ﻓﻼ ﳚﻬﺮ ﺑﻌﻀﻜﻢ ﻋﲆ ﺑﻌﺾ ﰲ اﻟﻘﺮآن,ﻛﻠﻜﻢ ﻳﻨﺎﺟﻲ رﺑﻪ
েতামােদর pেত েকi sীয় pিত পালেকর সােথ eকাn কথা বলছ। aতeব েকারআন িতলাoয়ােতর েkেt
eেক aেন র uপর আoয়াজ বড় কর না। বণনায় iমাম মােলক রহ.।
(12) সুnর আoয়াজ o সুেরলা কে িতলাoয়াত করা। রাসূলুlাহ সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlাম eরশাদ
কেরন :—
. رواه أﺑﻮداؤد.زﻳﻨﻮا اﻟﻘﺮآن ﺑﺄﺻﻮاﺗﻜﻢ
েতামরা sীয় আoয়ােজর মাধ েম েকারআনেক সুnর কর। আবু দাuদ।

িতিন আেরা বেলন :—
. رواه اﻟﺒﺨﺎري.ﻟﻴﺲ ﻣﻨﺎ ﻣﻦ ﱂ ﻳﺘﻐﻦ ﺑﺎﻟﻘﺮآن
েয ব িk সুেরলা কে েকারআন িতলাoয়াত কের না (করােক পসn কের না) েস আমােদর দলভুk নয়।
েবাখাির শরীফ। তেব e েkেt শত হেc বাড়াবািড় পযােয়র টানাটািন o sর দীঘ করার েচ া করেব না।
(13) িতলাoয়াত কােল েকারআেনর আদব o iহেতরােমর pিত লk রাখেত হেব। শরীেরর a -pত
aেহতুক কাজ েথেক eবং েচাখ, কান, eিদক েসিদক তাকােনা েথেক িবরত রাখেত হেব।
(14) ধারাবািহক o িবরিতহীন িতলাoয়াত কের যাoয়া। pেয়াজন ব তীত মাঝখােন িবরিত না েদয়া। তেব
হঁ া সালােমর utর, হঁািচর জবাব, eবং e জাতীয় pেয়াজেন থামার aনুমিত আেছ বরং egেলা েমাsাহাব,
যােত সoয়াব েথেক বি ত না হয়। aত:পর আuযু িবlাহ পেড় নতুন কের িতলাoয়াত r করেব।
(15) েসজদার আয়াত পড়েল েসজদা করা। েসজদা oজু aবsায় হেত হেব। আlাহ আকবার বেল েসজদায়
 ﺳﺒﺤﺎن رﺑﻲ اﻷﻋﻠﻰeবং aন ান েদায়াo পড়েব। েসজদার িতলাoয়ােত সালাম েনi। যিদ নামাজরত aবsায়
েসজদার আয়াত িতলাoয়াত করা হয় তাহেল নামােজi েসজদা িদেত হেব। আlাh আকবার বেল েসজদায় যােব
eবং আlাh আকবার বেল uঠেব।
(16) েকারআন খতম করার পর েদায়া করা। িযিন েকারআন খতম করেবন তার পেk েদায়া করা
েমাsাহাব। সাহািব আনাস িবন মােলক রা. সmেক pমািণত েয িতিন েকারআন খতম করেল পিরবারs সকলেক
eকিtত কের তােদর িনেয় েদায়া করেতন। দােরমী।
(2) েকারআনুল কারীম িহফয করা :—
কুরানুল কারীম িহফয করা, েকারআেনর grt pদান eবং তদানুযায়ী আমেলর আকাkা o আgেহর দিলল
বহন কের। তাছাড়া eকজন মুসলমানেক দনিnন জীবেন েয কাজgেলা করেত হয় েসgেলা সুnর o সাথক
ভােব সmূণ করেত হেল েকারআন িহফয ছাড়া uপায় েনi। কারণ তােক সালােত iমামিত করেত হয়। েসখােন
েকারআেনর pেয়াজন। ধমীয় আেলাচনা করেত হয়। খুতবা িদেত হয় েসখােন েকারআন েথেক দিলল uপsাপনার
pেয়াজন পেড়। বাcােদর িহফয করােত হয়-eতসব কাজ করেত েগেল েকারআন েহফয না কের িক ভােব সmব ?
তাছাড়া পৃিথবীেত হােফেয েকারআনরাi েকারআেন কারীেমর িতলাoয়াত সবেচ েবিশ কেরন। তারা যখন
েহফয কের তখন eকটা আয়াত কতবার কের পড়েত হয় ? েহফয েশষ কের iয়াদ রাখার জন সারা জীবন খুব
কের িতলাoয়াত করেত হয়। eছাড়া eকজন হােফেয েকারআন েকারআন মুখs থাকার কারেণ যখন icা
েযখােন icা...িতলাoয়াত করেত পােরন। েযমন সালাত, চলার পেথ, গািড়েত থাকা aবsায়, কােজর ফঁােক
ফঁােক iত ািদ। e সুেযাগ েতা হােফয ব তীত aন রা পায় না। eত সব কারেণ েকারআন েহফয করার ফিজলত
সmেক aেনক gেলা হািদস বিণত হেয়েছ।
ু াহ সা. বেলন :—
(1) েকারআন ভালভােব িহফযকারী পূত-পিবt। সmািনত েফেরশতােদর ে িণভুk। রসুলl
 ﻣﺜﻞ اﻟﺬي ﻳﻘﺮأ اﻟﻘﺮآن وﻫﻮ ﻳﺘﻌﺎﻫﺪه وﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ,ﻣﺜﻞ اﻟﺬي ﻳﻘﺮأ اﻟﻘﺮآن وﻫﻮ ﺣﺎﻓﻆ ﻟﻪ ﻣﻊ اﻟﺴﻔﺮة اﻟﻜﺮام اﻟﱪرة
. رواه اﻟﺒﺨﺎري. ﺷﺪﻳﺪ ﻓﻠﻪ أﺟﺮان
হােফেয েকারআন িযিন সব সময় িতলাoয়াত কেরন তার তুলনা েলখার কােজ িনেয়ািজত পূত পিবt,
সmািনত েফেরশতােদর সােথ, আর িযিন ক sীকার কেরo িনয়িমত িতলাoয়াত কেরন, তার সoয়াব িdgণ।
েবাখাির।
(2) হােফেয েকারআন সালােত iমামিতর েkেt agািধকার পাoয়ার েযাগ । রাসূল সা. বেলন -

. رواه ﻣﺴﻠﻢ.ﻳﺆم اﻟﻨﺎس أﻗﺮأﻫﻢ ﻟﻜﺘﺎب اﷲ
আlাহর িকতাব সবািধক পাঠকারী aিভjরাi েলাকেদর iমামিত করেব। (মুসিলম শরীফ)
(3) হােফেয েকারআন েহফয করার মাধ েম জাnােতর uc মাকােম আেরাহণ করেত পাের।
রাসূলুlাহ সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlাম eরশাদ কেরন  رواه أﲪﺪ. ﻓﺈن ﻣﻨﺰﻟﺘﻚ ﻋﻨﺪ آﺧﺮ آﻳﺔ ﺗﻘﺮأﻫﺎ, ورﺗﻞ ﻛﲈ ﻛﻨﺖ ﺗﺮﺗﻞ ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ, وارﺗﻖ,ﻳﻘﺎل ﻟﻘﺎرئ اﻟﻘﺮآن اﻗﺮأ
واﻟﱰﻣﺬي
েকারআন িতলাoয়াতকারীেক বলা হেব, পড়েত থাক eবং মযাদার আসেন unীত হেত থাক eবং
তারতীেলর সােথ সুnর কের পড়। েযrপ পৃিথবীেত পড়েত। িন য় েতামার মযাদার আসন হেব েতামার পিঠত
আয়ােতর েশষ pােn। আহমদ, িতরিমিজ।
e হািদেস িতলাoয়াতকারী বলেত হােফযেক বুঝােনা হেয়েছ। e দািবর সমথেন dিট যুিk েপশ করা যায়।
(ক) তােক বলা হেব-  اﻗﺮأaথাৎ তুিম পড়। aথচ েসখােন েকান মাসহাফ থাকেব না। (েয েদেখ েদেখ পড়েব)
(খ) eখােন eকিট তুলনা মূলক িবেশষ সীমানা িনধারণ করা হেয়েছ। যিদ মাসহাফ েথেক েদেখ েদেখ
িতলাoয়াত করােকo শািমল করা হয় তাহেল eখােন তার িবেশষt রiল েকাথায় ? কারণ তখন েতা সকল
মানুষi e মযাদার anভুk হেত পারেব। সুতরাং eখােন হােফেয েকারআনi uেdশ । িতলাoয়াতকারী হােফয
তার েহফযকৃত aংশ িতলাoয়াত কের eক পযােয় েশষ কের িবরিত েদয় o থােম। e ভােব তার মযাদার আসন
o িতলাoয়াত কের সমাpকৃত আয়ােতর েশষ pােn।
(4) হােফেয েকারআনেক সmােনর মুকুট o মযাদার েপাশাক পরােনা হেব। eবং মহান আlাহ তাআলা
তােদর pিত সnt থাকেবন। রাসূলুlাহ সা. বেলন :—
 ﺛﻢ, ﻳﺎرب زده ﻓﻴﻠﺒﺲ ﺣﻠﺔ اﻟﻜﺮاﻣﺔ:  ﻓﻴﻘﻮل, ﻓﻴﻠﺒﺲ ﺗﺎج اﻟﻜﺮاﻣﺔ, ﻳﺎ رب ﺣﻠﻪ:ﳚﻲء اﻟﻘﺮآن ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ – ﻓﻴﻘﻮل
. اﻗﺮأ وارق وﻳﺰاد ﺑﻜﻞ ﺣﺮف ﺣﺴﻨﺔ( رواه اﻟﱰﻣﺬي: ﻓﻴﻘﺎل, ﻳﺎرب ارض ﻋﻨﻪ:ﻳﻘﻮل
িকয়ামেতর িদবেস েকারআন eেস বলেব েহ আমার pিতপালক : eেক (হােফয) েপাশাক পিরধান করাo।
তখন মযাদার মুকটু পরােনা হেব। eর পর বলেব েহ মািলক, আেরা পরাo। তখন তােক সmােনর েপাশাক
পরােনা হেব। aত:পর (েকারআন) বলেব : েহ পরoয়ারেদগার, তুিম তার pিত সnt হেয় যাo। তখন বলা
হেব : পড়েত থাক eবং মযাদার ধােপ unীত হেত থাক eবং তােক pেত ক akেরর িবিনমেয় েনিক বািড়েয়
েদয়া হেব। (িতরিমিজ শরীফ)
(5) েকারআন মিজদ েহফয করা মযাদাপূণ pিতেযািগতার uৎকৃ o পিবt আশা-আকাkা eবং pশংিসত
ঈষণীয় েkt বা বst। নবী সা. বেলন ً  ورﺟﻞ آﺗﺎه اﷲ, ﻓﻬﻮ ﻳﻨﻔﻖ ﻳﻘﻮم آﻧﺎء اﻟﻠﻴﻞ وآﻧﺎء اﻟﻨﻬﺎر, رﺟﻞ آﺗﺎه اﷲ اﻟﻘﺮآن:ﻻ ﺣﺴﺪ إﻻ ﰲ اﺛﻨﺘﲔ
 ﻓﻬﻮ ﻳﻔﻘﻪ,ﻣﺎﻻ
. ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ.(آﻧﺎء اﻟﻠﻴﻞ وآﻧﺎء اﻟﻨﻬﺎر
eকমাt di ব িkর uপর ঈষা করা যায়। eক ব িk, যােক আlাহ তাআলা েকারআেনর iলম দান
কেরেছন, েস িদবা রািt ঐ েকারআন িতলাoয়ােত ব s থােক। িdতীয় েস ব িk, যােক আlাহ তাআলা ধনসmদ দান কেরেছন। েস তা িদনরাত ( বধ কােজ) খরচ কের। (বুখারী, মুসিলম)

হািদেস বিণত হাসাদ (িহংসা) eর aথ eখােন িগবতাহ। (ঈষা) হাসাদ o িগবতাহর মেধ পাথক হেcিগবতাহ বলা হয় :
.ﲤﻨﻲ اﻟﻨﻌﻤﺔ ﻟﻪ ﻣﻊ ﻋﺪم ﲤﻨﻲ زواﳍﺎ ﻋﻦ اﻟﻐﲑ
aথাৎ aপেরর েনয়ামত েদেখ েসিট ংস o িন:েশষ হেয় যাoয়ার কামনা না কেরi িনেজর মেধ aজন
করার আকাkা েপাষণ করা। আর হাসাদ বলা হয়.ﲤﻨﻲ زوال اﻟﻨﻌﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﻐﲑ
aথাৎ কােরা েনয়ামত েদেখ তা ংস হেয় যাoয়ার কামনা করা। eবং anর jালায় ভুগেত থাকা।
েকারআন েহফয করার eতসব মযাদা o সmান ; তাi সংগত কারেণi সকল মুসলমােনর uিচত হেব sীয়
kমতা o শিk aনুযায়ী েকারআন েহফয করার e মহৎ কােজ aংশ gহণ করা। পূণ েকারআন না েহাক anত
েযটুকু পারা যায় েসটুকুi েহাক। eেক বাের িকছু না হoয়ার েচেয় al েহাক তাo ভাল। eেkেt সব pথম o
pধান আদশ হেcন sয়ং রাসূেল কারীম সা.-িযিন সব pথম েকারআন েহফযকারী। aত:পর তার সাহািববৃn রা.
যােদর মেধ aেনক হােফয িছেলন। েকu পূণ েকারআন েহফয কেরেছন আবার েকu িকছু aংশ।
িবের মাuনার যুেdi তােদর সtরজন শহীদ হেয়েছন আর নবুয় েতর ভ দািবদার মুসাiলামাতুল কাযযাবeর সােথ সংঘিটত iয়ারমুক লড়iেয়র আেরা সtরজন। িবেশষ কের বতমান যুেগ েহফয করা কত সহজ হেয়েছ,
যা িবগত িদেন তােদর যুেগ িছল না। বতমােন সুnর সুnর ছাপার মাসহাফ রেয়েছ বাজাের। েহফেযর
pিশkকগণ aিধকহাের pিশkণ িদেয় যােcন pিত িনয়ত। eছাড়া আেরা বh সুেযাগ সুিবধা রেয়েছ। যা
েকারআন েহফয করােক aিত সহজ কের িদেয়েছ। তাi আমােদর সকেলরi e িবষেয় িবেশষ grt েদয়া
দরকার। eেত কের আমােদর hদয় আlাহর িজিকর dারা আবাদ থাকেব।
eর েচেয় grtপূণ হেc e িবষেয় আমােদর সnানেদর pিত িবেশষ যt েনয়া eবং তােদরেক েকারআন
েহফয করােনার বাsব পদেkপ gহণ করা। েকননা েছাটরা েহফেযর েkেt বড় o বয়sেদর েচেয় aিধক
সামথ বান। pবাদ আেছ :
.اﳊﻔﻆ ﰲ اﻟﺼﻐﺮ ﻛﺎﻟﻨﻘﺶ ﰲ اﳊﺠﺮ
েছাট বয়েস েহফয করা েযমন পাথর েখাদাi কের িচtা ন করা। e বয়েস তােদর মন মিs থােক
পির ার। সময় পায় pচুর। aবসের থােক িবsর সময়। তা ছাড়া আমরা তােদর সুিশkা িনি ত করণ o
pিশkেণর ব বsা gহণ করার জন দািয়tশীল। আlাহ তাআলা বেলনِ ٌ َ ِ ﻣﻼﺋﻜﺔ
ِ
ِ
َ
ٌ َ ِ َ َ ﻋﻠﻴﻬﺎ
َﻳﻌﺼﻮن اﷲﱠ
ُ َ َ ِْ َ اﻟﻨﺎس
ُ َ َ اﻟﺬﻳﻦ
َ ُ ْ َ ﺷﺪاد َﻻ
َ ْ َ َ واﳊﺠﺎرة
ٌ َ ﻏﻼظ
ُ وﻗﻮدﻫﺎ ﱠ
َ ُ ُ َ ﻧﺎرا
َ أﳞﺎ ﱠ
ً َ وأﻫﻠﻴﻜﻢ
ْ ُ ْ َ َ أﻧﻔﺴﻜﻢ
ْ ُ َ ُ ْ َ آﻣﻨﻮا ُﻗﻮا
َ َﻳﺎ ﱡ
(٦:﴾ )اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ٦﴿ ﻳﺆﻣﺮون
َ ُ َ ْ ُ وﻳﻔﻌﻠﻮن َﻣﺎ
َ ُ َ ْ َ َ أﻣﺮﻫﻢ
ْ ُ َ َ َ َﻣﺎ
েহ েমািমনগণ ! েতামরা িনেজেদরেক eবং েতামােদর পিরবারেক েসi aিg েথেক রkা কর, যার inন হেব
মানুষ o psর। যােত িনেয়ািজত আেছ পাষাণ hদয়, কেঠার sভাব েফেরশতাগণ, তারা আlাহ তাআলা যা
আেদশ কেরন তা aমান কেরন না, eবং তারা যা করেত আিদ হয় তা-i কের। (সূরা-তাহরীম : 6)
তােদরেক জাহাnােমর আgন েথেক বঁাচােনার েkেt সবেচেয় কাযকরী o grtপূণ পদেkপ হেc,
েকারআনুল কারীেমর িশkা েদয়া, eবং eিটi েহদায়াত o েহদায়ােতর uপর aটল aিবচল থাকার বড় মাধ ম
eিট eমন eকিট ফলদায়ক আমল যার কাযকািরতা মৃতু র পর পযn aব াহত থাকেব।
েকারআন েহফয করা যতটুকু grtপূণ িঠক ততটুকু grtপূণ হেc েহফয সমাপন করার পর তা ধের
রাখার জন েবিশ েবিশ o বার বার িতলাoয়াত করা। েকননা েকারআন sৃিত েথেক খুব drত হািরেয় যায়।
রাসূলুlাহ সা. বেলন-

ً  ﻓﻮاﻟﺬي ﻧﻔﺲ ﳏﻤﺪ ﺑﻴﺪه ﳍﻮ أﺷﺪ,ﺗﻌﺎﻫﺪوا اﻟﻘﺮآن
 ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ.ﺗﻔﻠﺘﺎ ﻣﻦ اﻹﺑﻞ ﰲ ﻋﻘﻠﻬﺎ
েতামরা েকারআন িতলাoয়ােত খুব যtবান হo। কসম েস সtার যার হােত মুহাmেদর জীবন : িন য়
েকারআন রিশেত আবd uেটর েচেয়o aিধক পলায়নপর। েবাখাির-মুসিলম।
তৃতীয়ত: েকারআন বুঝা o গেবষণা করা : েকারআনুল কারীেমর িতলাoয়াত o েহফয করার grt aপিরসীম। eর pেয়াজনীয়তা asীকার করার েজা
েনi। তেব ধুমাt িতলাoয়াত o েহফযi যেথ নয়। কারণ আlাহ রাbুল ijত েকারআন নািজল কেরেছন
তদনুযায়ী আমল করার জন । আর না বুেঝ আমল করা aসmব। eমিন কের বুঝার জন িচnা o গেবষণা
aপিরহায। গভীর িচnা o গেবষণা ব তীত েকারআন েথেক uপকৃত হoয়ার আশা করা যায় না। আlাহ তাআলা
বেলন :—
ِ
ِ َ ِ َ إن ِﰲ
َ ْ َ ﻗﻠﺐ َ ْأو
﴾٣٧﴿ ﺷﻬﻴﺪ
ٌ ِ َ وﻫﻮ
َ َ ﳌﻦ
ِﱠ
َ ُ َ اﻟﺴﻤﻊ
َ ْ أﻟﻘﻰ ﱠ
ٌ ْ َ ﻛﺎن َ ُﻟﻪ
ْ َ ﻟﺬﻛﺮى
َ ْ َ ذﻟﻚ
eেত uপেদশ রেয়েছ তার জন যার aনুধাবন করার মত anর রেয়েছ। aথবা েয িনিব মেন বণ কের।
(সূরা : kাফ : 37)
সুতরাং েদখা যােc জীিবত o সিkয় anর সmn েলাক ছাড়া েকu েকারআন dারা uপকৃত হেত পাের না।
আlাহ তাআলা aন t বেলন ِ ِ
ِ
﴾٧٠﴿ ﻛﺎن َﺣﻴﺎ
ٌ َ ْ ُ َ ذﻛﺮ
ِْ
َ َ ﻣﻦ
ٌ ِ ُ وﻗﺮآن
ْ َ ﻟﻴﻨﺬر
َ ُ إن
ٌ ْ ﻫﻮ ِ ﱠإﻻ
َ ْ ُ ﴾٦٩﴿ ﻣﺒﲔ
eিট eকিট uপেদশ o সুs েকারআন ব aন িকছু নয়। যােত িতিন সতক করেত পােরন জীিবতেক।
(সূরা : iয়াসীন : 69-70)
eখােন জীিবত dারা uেdশ হেc জীবn anর। েকারআন বুঝার জন জীবn anেরর পাশা পািশ িনিব
িচেt বেণর pেয়াজন রেয়েছ। েযমিন ভােব pেয়াজন রেয়েছ পূণ eকাgতা o িন ার সােথ মেনােযাগী হoয়ার।
aন কােজ ব s েথেক o aন ধ ােন মg হেয় েকারআন েশানােত েকান লাভ েনi। eেত িকছুi বুেঝ আসেব না
বরং তার জন pেয়াজন সব িকছু েথেক ফােরগ হেয় eক মেন o eক ধ ােন িনমg থাকা o গভীর মেনােযাগী
িদেয় েচ া চািলেয় যাoয়া। তাদাbুর তথা িচnা o গেবষণার aথ হেc, েকারআেনর aথ o তাৎপয, pমাণ o
িনেদশনা, ঘটনাবলী o িকcা কািহিন, িশkা o uপেদশ eবং আেদশ o িনেষেধর ব াপাের গভীরভােব িচnা o
aনুধাবন করা। আlাহ তাআলা েকারআেনর বh জায়গায় erপ িচnা o গেবষণােক oয়ািজব বেল বণনা
কেরেছন। েযমন e জায়গায় বেলন :—
ِ ِِ
ِ ٌ
ِ
ِ َ ْ َ ْ أوﻟﻮ
ُ ُ وﻟﻴﺘﺬﻛﺮ
َ ْ َ ِ أﻧﺰﻟﻨﺎه
﴾٢٩﴿ اﻷﻟﺒﺎب
ُ َ ْ َ ْ َ ﻛﺘﺎب
ٌ َ
َ ﻟﻴﺪﺑﺮوا َ َآﻳﺎﺗﻪ َ َ َ َ ﱠ
ُ ﻣﺒﺎرك َ ﱠ ﱠ
َ َ ُ إﻟﻴﻚ
eিট eকিট কল াণময় িকতাব। যা আিম আপনার uপর aবতীণ কেরিছ। যােত মানুষ eর আয়াত সমূহ
aনুধাবন কের eবং েবাধশিk সmn ব িkগণ uপেদশ gহণ কের। (সূরা : েছায়াদ : 29)
মুনােফকেদর pত াখ ান কের বেলন :—
ٍ ُ ُ ﻋﲆ
َُ َ ْ َ ﻗﻠﻮب
َََ
َ َ اﻟﻘﺮآن َ ْأم
(٢٤: )ﳏﻤﺪ.﴾٢٤﴿ أﻗﻔﺎﳍﺎ
َ َ ْ ُ ْ ﻳﺘﺪﺑﺮون
َ ُ أﻓﻼ َ َ َ ﱠ
তারা িক েকারআন সmেক গভীর িচnা কের না। না তােদর anর তালাবd ? (সূরা মুহাmদ : 24)বুঝা
যােc : েকারআন aনুধাবন o িচnা গেবষণা পিরত াগ করার কারেণ মুনােফকেদর সােথ িমেশ যাoয়ার আশ া
আেছ।
সমাp

