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আল-েকারআনুল কারীম : 
মযর্াদা, িশkা o বাsবায়েনর pেয়াজনীয়তা : পবর্-3 

িতলাoয়ােতর আদব o আহকাম : 
1. iখলাস-সুতরাং েলােকর pশংসা o বাহবা কুড়ােনার uেdেশ  িতলাoয়াত করা যােব না। eবং eেক 

জীিবকা িনবর্ােহর uপলkণo বানােনা যােব না। বরং িতলাoয়াত কােল e aনুভূিত o আgহ িনেয় িতলাoয়াত 
করেত হেব েয, মহান আlাহ তাআলা তার মহান কালােমর মাধ েম তােক সেmাধন করেছন। eকাgতা o 
িচnা গেবষণা বাদ িদেয় ধ ুসময় কাটােনা eবং সnুর কে র kারীেদর িমি  আoয়াজ uপেভাগ করার 
uেdেশ  িতলাoয়াত করা o েশানা-েকানিটi জােয়জ েনi। 

নবী আকরাম সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlাম বেলন:  

 .رواه اإلمام أمحد. اقرؤوا القرآن, وابتغوا به اهللا عز وجل, من قبل أن يأيت قوم يتعجلون واليتأجلون
েতামরা েকারআন পড় eবং eর মাধ েম আlাহর সntি  কামনা কর ; কারণ ভিবষ েত eমন eক 

সmpদােয়র আিবভর্াব 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 যkু কর ; েকননা eিট েকারআেনর রাsা। 

3. পিবtতা aজর্ন করা : eিট আlাহ তাআলার কালােমর মযর্াদা pদান o সmান pদশর্ন। 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 :  

 .ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني
4. িতলাoয়ােতর জন  aন ায় a ীল o aনথর্ক কথা-বাতর্া eবং হ চ মkু-পাশাপািশ েকারআেনর ভাব 

মযর্াদার সােথ সংগিতপূণর্ sান িনবর্াচন করা। সুতরাং aপিরcn েনাংরা পিরেবেশ eবং েকারআন েশানার pিত 
aমেনােযাগী সমােবেশ িতলাoয়াত করেব না। কারণ eেত েকারআেনর aমযর্াদা হয়। aনrুপভােব েশৗচাগার 
iত ািদেতo েকারআন পড়া জােয়জ েনi। িতলাoয়ােতর জন  সেবর্াtম sান হেc আlাহর ঘর মসিজদসমূহ-
eেত eকi সােথ িতলাoয়াত eবং মসিজদ aবsান uভয় সoয়াব পাoয়া যােব। সােথ সােথ েফেরশতােদর 
iিsগফাের anভুর্k 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 :— 

ِيف بيوت أذن اهللاَُّ أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو واآلصال ﴿ َ َ ِّ ُ ُ ِّ ُ َ َ َُ ْ ُ ُُ ْ َِ َ َِ ِ ِ ٍَ ُ ُ ْ َ ُ ْ َُ ْ َ ْ ََ َ ٌ﴾ رجال ال تلهيهم جتارة ٣٦ِ َ َْ ِ ِ ِ ْ ُ َ ٌ َ ِ
َوال بيع عن ذكر اهللاَِّ وإقام الصالة وإيتاء الزكاة خي َ ِ ِ ِ َِ َّْ َ ِ َِ َّ َ ْ َ ٌ َ ََ ِ َ ِ ْ ُافون يوما تتقلب فيه القلوب واألبصار ﴿َ ً ََ ْ َ ُ ُ َْ ْ ُ ْ َُّ َِ ِ َ َ َ  ﴾ النور٣٧ُ
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আlাহ েয সব গৃহেক মযর্াদায় 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 pাথর্নােথর্ আuযুিবlাহ ...বলা eবং eিট েমাsাহাব। আlাহ তাআলা বেলন :— 

ِفإذا قرأت القرآن فاستعذ باهللاَِّ من الشيطان الرجيم  ِ َّ ْ ْ ْ َِ َ َّ َ ِ ِِ ْ َ ََ ََ َ ُ َْ ْ َ  )٩٨:النحل (ِ
aথর্াৎ যখন তুিম েকারআন পড়ার icা করেব তখন বল- 

 .أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
(7) সূরা তাoবা ব তীত aন  সকল সূরার rেত -الرحمن الرحيم بسم اهللا পড়া।  
যিদ সূরার মাঝখান েথেক পড়া হয় তাহেল الرحيم بسم اهللا الرحمن পড়ার pেয়াজন েনi। 
(8) uপিsত o সেচতন মন িদেয় িতলাoয়াত করা। িচnা করেব িক পড়েছ। aথর্ বঝুার ে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 বেলন-  

ًإن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتىل عليهم خيرون لألذقان سجدا ﴿ ْ َُّ َ ْ ْ َُ ُّ ْ ْ ُ َِ َ َْ ََ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََّ ِ َ ْ ْ ََّ ِ َ﴾ ويقولون سبحان ربنا إن ك١٠٧ُِ ْ َ َِ َ ِّ َ ْ ََ ُ َُ َان ُ
ًوعد ربنا ملفعوال ﴿ ُ ِّ ْ َْ ََ َ ً﴾ وخيرون لألذقان يبكون ويزيدهم خشوعا ١٠٨َُ ُ َ ْ َُ ُُ ُْ َ َ ُِّ َ َِ َ ْ َ ْ ِ ِ  )١٠٩−١٠٧: اإلرساء(﴾ ١٠٩﴿�َ

যারা eর পূবর্ েথেক iলম pাp হেয়েছ-যখন তােদর কােছ eর িতলাoয়াত করা হয় তখন তারা নতমsক 
েসজদায় লুিটেয় পেড়। eবং বেল : আমােদর পালনকতর্া পিবt, মহান। িন:সেnেহ আমােদর পালনকতর্ার 
oয়াদা aবশ i পূণর্ 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. রাসূলুlাহ সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlামেক েকারআন েশানািcেলন, eবং 
পড়েত পড়েত - 

ًفكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك عىل هؤالء شهيدا  َ ْ َ ِْ َِ َِ ٍ ٍ َِ ُ َ َ َ َْ َ ِ ِِ َِ َ ََّ ُْ ِّ ُ َ  )٤١:سورة النساء (ِ
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 পযর্n েপঁৗেছােলন, রসুলুlাহ সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlাম বলেলন, حسبك (ব াস, যেথ ) 

আিম তার িদেক তািকেয় েদিখ তার েনt-dয় arিসk। (েবাখাির) 
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10. তারতীল তথা ধীের-ধীের s  o সnুর কের পড়া। eভােব পড়া েমাsাহাব। েকননা আlাহ বেলন, 
aথর্াৎ েকারআন আবৃিত কর ধীের ধীের। s ورتل القرآن ترتيال  o সুnরভােব। eভােব পড়েল বঝুেত o 

িচnা করেত সহজ হয়। রাসূলুlাহ 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 صىل اهللا عليه وسلم يقف عىل راس كل آية
রাসূলুlাহ সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlাম pেত ক আয়ােতর েশেষ থামেতন। সাহািব iবেন মাসঊদ রা. 

বেলন :—  

ال تنرشن نرش الرمل, وال هتزون هز الشعر, قفوا عند عجائبه, وحركوا القلوب وال يكن أهم أحدكم آخر 
 :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 বণর্না 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 সিৃ  হেল 
বা ucারণ িব াট েদখা িদেল হারাম হেব। তারতীেলর সােথ পড়ার পাশাপািশ, িতলাoয়ােত রহমেতর 
আয়াত আসেল আlাহ তাআলার aনুgহ pাথর্না করা, আজােবর আয়াত আসেল তার িনকট আজাব o িবপদ 
েথেক আ য় চাoয়া eবং egেলা েথেক িনরাপদ থাকার েদায়া করা, তার পিবtতার বণর্না সmিকর্ত আয়াত 
আসেল نه وتعالىسبحا  বা جلت قدرته জাতীয় 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. ما أذن اهللا لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت، يتغنى بالقرآن، يجهر به 

আlাহ তাআলা নবীজীর ucকে  সুেরলা আoয়ােজ েকারআন িতলাoয়াতেক েয rপ grt সহকাের 
বণ কেরন erপ grt িদেয় aন  িকছ ু েনন না। েবাখাির o মুসিলম। 

eর dারা কবুল o পছn করার pিত iি ত করা হেয়েছ। aথর্াৎ 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 : 
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 .م مالكرواه اإلما. كلكم يناجي ربه, فال جيهر بعضكم عىل بعض يف القرآن 
েতামােদর pেত েকi sীয় pিত পালেকর সােথ eকাn কথা বলছ। aতeব েকারআন িতলাoয়ােতর 

েkেt eেক aেন র uপর আoয়াজ বড় কর না। বণর্নায় iমাম মােলক রহ.। 
(12) সুnর আoয়াজ o সেুরলা 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 দলভkু 
নয়। েবাখাির শরীফ। তেব e েkেt শতর্ হেc বাড়াবািড় পযর্ােয়র টানাটািন o sর দীঘর্ 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 األعلى eবং 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. সmেকর্ 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 সnুর o 
সাথর্ক ভােব সmূণর্ করেত হেল েকারআন িহফয ছাড়া uপায় েনi। কারণ তােক সালােত iমামিত করেত 
হয়। েসখােন েকারআেনর pেয়াজন। ধমর্ীয় 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 
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ফঁােক ফঁােক iত ািদ। e সুেযাগ েতা হােফয ব তীত aন রা পায় না। eত সব কারেণ েকারআন েহফয করার 
ফিজলত সmেকর্ aেনক gেলা হািদস বিণর্ত হেয়েছ। 

(1) েকারআন ভালভােব িহফযকারী পূত-পিবt। সmািনত েফেরশতােদর ে িণভুk। রসুলুlাহ সা. 
বেলন :— 

ثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام الربرة, مثل الذي يقرأ القرآن وهو يتعاهده وهو عليه م
 .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 - 

 .مسلمرواه . يؤم الناس أقرأهم لكتاب اهللا

আlাহর িকতাব সবর্ািধক 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 . ق, ورتل كام كنت ترتل يف الدنيا, فإن منزلتك عند آخر آية تقرأهاتيقال لقارئ القرآن اقرأ, وار
 أمحد والرتمذي

েকারআন িতলাoয়াতকারীেক বলা হেব, পড়েত থাক eবং মযর্াদার আসেন unীত হেত থাক eবং 
তারতীেলর সােথ সুnর কের পড়। েযrপ পৃিথবীেত পড়েত। িন য় েতামার মযর্াদার আসন হেব েতামার 
পিঠত আয়ােতর েশষ pােn। আহমদ, িতরিমিজ। 

e হািদেস িতলাoয়াতকারী বলেত হােফযেক বুঝােনা হেয়েছ। e দািবর সমথর্েন dিট যুিk েপশ করা 
যায়। (ক) তােক বলা হেব- اقرأ aথর্াৎ তুিম পড়। aথচ েসখােন েকান মাসহাফ থাকেব না। (েয েদেখ েদেখ 
পড়েব) 

(খ) eখােন eকিট তুলনা মূলক িবেশষ সীমানা িনধর্ারণ করা হেয়েছ। যিদ মাসহাফ েথেক েদেখ েদেখ 
িতলাoয়াত করােকo শািমল করা হয় তাহেল eখােন তার িবেশষt রiল েকাথায় ? কারণ তখন েতা সকল 
মানুষi e মযর্াদার anভুর্k হেত পারেব। সুতরাং eখােন হােফেয েকারআনi uেdশ । িতলাoয়াতকারী 
হােফয তার েহফযকৃত aংশ িতলাoয়াত কের eক পযর্ােয় েশষ কের িবরিত েদয় o থােম। e ভােব তার 
মযর্াদার আসন o িতলাoয়াত কের সমাpকৃত আয়ােতর েশষ pােn।  

(4) হােফেয েকারআনেক সmােনর মুকুট o মযর্াদার েপাশাক পরােনা হেব। eবং মহান আlাহ তাআলা 
তােদর pিত সnt  থাকেবন। রাসূলুlাহ সা. বেলন :— 

يارب زده فيلبس حلة الكرامة, : يا رب حله, فيلبس تاج الكرامة, فيقول :  فيقول–جييء القرآن يوم القيامة 
 .رواه الرتمذي) اقرأ وارق ويزاد بكل حرف حسنة: , فيقاليارب ارض عنه: ثم يقول
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িকয়ামেতর িদবেস েকারআন eেস বলেব েহ আমার pিতপালক : eেক (হােফয) েপাশাক পিরধান 
করাo। তখন মযর্াদার মুকুট 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 মযর্াদার ধােপ unীত হেত থাক eবং তােক pেত ক akেরর িবিনমেয় 
েনিক বািড়েয় েদয়া হেব। (িতরিমিজ শরীফ) 

(5) েকারআন মিজদ েহফয করা মযর্াদাপূণর্ pিতেযািগতার uৎকৃ  o পিবt আশা-আকাkা eবং 
pশংিসত ঈষর্ণীয় েkt বা বst। নবী সা. বেলন -  

ًرجل آتاه اهللا القرآن, فهو ينفق يقوم آناء الليل وآناء النهار, ورجل آتاه اهللا ماال, فهو : ال حسد إال يف اثنتني
 .متفق عليه). يفقه آناء الليل وآناء النهار

eকমাt di ব িkর uপর ঈষর্া 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 ধন-
সmদ দান কেরেছন। েস তা িদনরাত ( বধ কােজ) খরচ কের। (বুখারী, মুসিলম) 

হািদেস বিণর্ত হাসাদ (িহংসা) eর aথর্ eখােন িগবতাহ। (ঈষর্া) হাসাদ o িগবতাহর মেধ  পাথর্ক  হেc-
িগবতাহ বলা হয় : 

 .متني النعمة له مع عدم متني زواهلا عن الغري

aথর্াৎ aপেরর েনয়ামত েদেখ েসিট ংস o িন:েশষ হেয় যাoয়ার কামনা না কেরi িনেজর মেধ  aজর্ন 
করার আকাkা েপাষণ করা। আর হাসাদ বলা হয়- 

 .متني زوال النعمة عن الغري

aথর্াৎ কােরা েনয়ামত েদেখ তা ংস হেয় যাoয়ার কামনা করা। eবং anর jালায় ভুগেত থাকা। 
েকারআন েহফয করার eতসব মযর্াদা o সmান ; তাi সংগত কারেণi সকল মুসলমােনর uিচত হেব 

sীয় kমতা o শিk aনুযায়ী েকারআন েহফয করার e মহৎ কােজ aংশ gহণ করা। পূণর্ েকারআন না েহাক 
anত েযটুকু পারা যায় েসটুকুi েহাক। eেক বাের িকছু না হoয়ার েচেয় al েহাক তাo ভাল। eেkেt সবর্ 
pথম o pধান আদশর্ হেcন sয়ং রাসূেল কারীম সা.-িযিন সবর্ pথম েকারআন েহফযকারী। aত:পর তার 
সাহািববৃn রা. যােদর মেধ  aেনক হােফয িছেলন। েকu পূণর্ েকারআন েহফয কেরেছন আবার েকu িকছু 
aংশ। 

িবের মাuনার যুেdi তােদর সtরজন শহীদ হেয়েছন আর নবুয় েতর ভ  দািবদার মুসাiলামাতুল 
কাযযাব-eর সােথ সংঘিটত iয়ারমুক লড়iেয়র আেরা সtরজন। িবেশষ কের বতর্মান যেুগ েহফয করা কত 
সহজ হেয়েছ, যা িবগত িদেন তােদর যুেগ িছল না। বতর্মােন সnুর সnুর 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 grtপূণর্ 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 
সামথর্ বান। pবাদ আেছ : 
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 . احلفظ يف الصغر كالنقش يف احلجر
ে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 বেলন- 

َّيا أهيا ال َ ُّ َ َذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس واحلجارة عليها مالئكة غالظ شداد ال يعصون َ ُ ْ ٌ َ َ َ ُ َ ُ َ ْ َ ََ َ ْ َ ً ْ ْ َ ََ َ َّ ُِ ِ ِ ِ ِ ٌِ َ ٌَ ُ َُ َ ُ ُ َْ َ ُ ْ َ َُ َ
َاهللاََّ ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ﴿ َُ َ ُ َ َ ْ َ َ َْ ُ َ َ ُْ  )٦:التحريم(﴾ ٦َ

ে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 কাযর্করী o grtপূণর্ পদেkপ হেc, 
েকারআনুল কারীেমর িশkা েদয়া, eবং eিটi েহদায়াত o েহদায়ােতর uপর aটল aিবচল থাকার বড় 
মাধ ম eিট eমন eকিট ফলদায়ক আমল যার কাযর্কািরতা মৃতু র পর পযর্n aব াহত থাকেব।  

েকারআন েহফয করা যতটুকু grtপূণর্ িঠক ততটুকু grtপূণর্ 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- 

 متفق عليه. ًتعاهدوا القرآن, فوالذي نفس حممد بيده هلو أشد تفلتا من اإلبل يف 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 রাbলু ijত েকারআন নািজল 
কেরেছন তদনুযায়ী আমল করার জন । আর না বুেঝ আমল করা aসmব। eমিন কের বুঝার জন  িচnা o 
গেবষণা aপিরহাযর্। গভীর িচnা o গেবষণা ব তীত েকারআন েথেক uপকৃত হoয়ার আশা করা যায় না। 
আlাহ তাআলা বেলন :— 

ٌإن يف ذلك لذكرى ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد  ِ َ َ ُ َ َ ْ ٌ ُ ْْ َّ ََ َْ ْ َ ََ َ َ ََّ َِْ ِ َِ َ ِ  )٣٧:ق (ِ
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 - 

ٌإن هو إال ذكر وقرآن مبني ﴿ ِ ُ ْ ٌٌ َْ ُ َ َ ُْ ِ َّ ِ َ﴾ لينذر من كان حيا٦٩ِ َ َُ َْ َ ِ  )٧٠−٦٩−يس. (ِْ
eিট eকিট uপেদশ o সুs  েকারআন ব aন  িকছু নয়। যােত িতিন সতকর্ করেত পােরন জীিবতেক। 

(সূরা : iয়াসীন : 69-70) 
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eখােন জীিবত dারা uেdশ  হেc জীবn anর। েকারআন বুঝার জন  জীবn anেরর পাশা পািশ িনিব  
িচেt বেণর pেয়াজন রেয়েছ। েযমিন ভােব pেয়াজন রেয়েছ পূণর্ eকাgতা o িন ার সােথ মেনােযাগী 
হoয়ার। aন  কােজ ব s েথেক o aন  ধ ােন মg হেয় েকারআন েশানােত েকান লাভ েনi। eেত িকছiু 
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। তাদাbরু তথা িচnা o গেবষণার aথর্ হেc, েকারআেনর aথর্ 
o তাৎপযর্, pমাণ o িনেদর্শনা, 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 বণর্না কেরেছন। েযমন e জায়গায় বেলন :— 

ٌكتاب  َ ِأنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو األلباب ﴿ِ َ َ َّ َ ُْ ُ َ َْ ْ ُ ََ َ َ ُ َ َ ُ َّْ َ َ َّ َ َِ ِ ِ َِ ٌ َ ِ  )٢٩:ص. (﴾٢٩ْ
eিট eকিট কল াণময় িকতাব। যা আিম আপনার uপর aবতীণর্ 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 :— 

َُأفال يتدبرون القرآن أم عىل قلوب أقفاهلا َ ْ ُ َُ َ ٍَ ُ َْ َ َّْ ْ ُ ََ ََ َ َ َ  )٢٤:حممد. (َ
তারা িক েকারআন সmেকর্ গভীর িচnা কের না। না তােদর anর তালাবd ? (সরূা মুহাmদ : 24)বঝুা 

যােc : েকারআন aনুধাবন o িচnা গেবষণা পিরত াগ করার কারেণ মুনােফকেদর সােথ িমেশ যাoয়ার 
আশ া আেছ। 

ভাষাগত সmাদনা : কাuসার িবন খািলদ /oেয়ব gnনা : আবুল কালাম আযাদ আেনায়ার /সািবর্ক যt : 
আবহাছ eডুেকশনাল en িরসাচর্ েসাসাiিট, বাংলােদশ।  

  

তাদাbরু সহায়ক িকছু িবষয়ািদ  
eমন aেনক gেলা িবষয় আেছ যা েকারআন গভীর ভােব িচnা-গেবষণা o aনুধাবন করেত সাহায  

কের। eর িকছু িনেm আেলাচনা কর হল।  
িকছু িকছু aথর্বহ আয়াত বার বার ঘুের িফের িতলাoয়াত করা। eেত পরবতর্ী িতলাoয়ােত eমন িকছু 

নতুন aথর্ o তাৎপযর্ মেন েভেস uঠেব যা পূেবর্র িতলাoয়ােত হয়িন eভােব যতবার গভীর িচnাসহ পড়া হেব 
ততবার িকছু না িকছু নতুন িবষয় বুেঝ আসেব। িতরিমিজ শরীেফর eকিট হািদেস eেসেছ-রাসলূ সা. রােতর 
সালােত eকিট আয়াত পেড়েছন eবং eিটi বার বার পড়েত পড়েত সকাল কের েফেলেছন, আয়াতিট হেc 
- 

ِإن تعذهبم فإهنم عبادك وإن تغفر هلم فإ ِ ِ َِ َْ ْ ْ ُ ْ ُ َُْ ِ ِْ َ ُْ َْ ُ َ َّ ََ ُنك أنت العزيز احلكيمِّ ِ َْ ُ َِ َ ْ ْ ََّ  )١١٨:املائدة. (َ
আপিন যিদ তােদর শািs েদন তাহেল তারা আপনার বাnা আর যিদ kমা কের েদন তাহেল আপিনi 

পরাkাn, মহা িবj।(সূরা মােয়দা : 118) 
সাহািব তামীম আল দারী িনেmাk আয়াত খাস বার বার িতলাoয়াত কেরেছন - 

َّأم حسب ال َ َِ ْ ْذين اجرتحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصاحلات سواء حمياهم ومماهتم َ ْ َ َ َ ْ ِّ َُّ ُ ُ ََ َ ْ ََ ُ َ َّ َ َ َ َ ْ ُ ْ ًَ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َّ ََ َ ُ َ ْ َ َ َ
َساء ما حيكمون ﴿ ُ َ َُ ْ َ  )٢١: اجلاثية( ﴾ ٢١َ
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d মর্ সmাদনকারীরা িক মেন কের, আিম তােদরেক েস সব েলাকেদর সমান গণ  করব যারা ঈমান 
আেন o সৎকমর্ কের eবং তােদর জীবন o মৃতু  সমান হেব ? তােদর িসdাn o দািব কত মn ! 
(সূরা:জািছয়া:21) 
সালেফ সােলহীনেদর ব াপাের erপ aেনক ঘটনা pিসd আেছ।  

(খ) তাড়া-hড়া না কের ধীের ধীের পাঠ করা। রাসূল সা. eর িতলাoয়াত o পঠন পdিত eমনi িছল, 
সালােতo িতিন eভােবi পাঠ করেতন।  

সাহািব hযায়ফা রা. বণর্না করেছন :— 

رواه (أن النبي صىل اهللا عليه وسلم صىل, فكان إذا مر بآية رمحة سأل, وإذا مر بآية فيها تنزيه هللا سبح, 
 )الرتمذي

রাসূলুlাহ সা. সালাত আদায় করেতন। যখন রহমেতর আয়াত পাঠ করেতন তখন আlাহর পিবtতা o 
েদাষ trিট মুk হoয়ার বণর্না সংবিলত আয়াত আসেল তার পিবtতা বণর্না করেতন। িতরিমিজ শরীফ। eিটi 
হেc আlাহ তাআলার িনেদর্শ - 

 .ورتل القرآن ترتيال
তারতীেলর সােথ েকারআন িতলাoয়াত কর। eর বাsবায়েন সাহািব iবেন আbাস রা. বেলন - 

 .ن كلهألن أقرأ سورة أرتلها أحب إيل من أن أقرأ القرآ

তারতীেলর সােথ eকিট সূরা িতলাoয়াত করা আমার িনকট (তারতীল িবহীন) পূণর্ েকারআন িতলাoয়াত 
aেপkা aিধক িpয়।  

(গ) িবে ষণ সহ aথর্ জানার েচ া করা। েকননা aথর্ িচnা o eকাgতায় সহায়ক। 
(ঘ) িতলাoয়ােতর আদব রkা কের িতলাoয়াত করা। 
(ঙ) তাদাbরু তথা িচnা o গেবষণার ফিজলত o uপকািরতা সmেকর্ জানা। েযমন, eকাgতা o নmতা 

সৃি  হoয়া, আlাহর ভেয় কাnা কািট করা। ঈমান বৃিd পাoয়া iত ািদ। eখন িবষয়িট সকেলর িনকট 
পির ার হল েয, ধুমাt পঠন o খতম করাi uেdশ  নয় আর eিটেতা খুবi সহজ কাজ বরং মলূ uেdশ  
হেc বুঝা eবং িবিধ-িবধান িশkা করা। 

e নীিতi iবেন oমর রা. েক বাধ  কেরিছল েয, িতিন সূরা বাকারা পূণর্ আট বৎসের িশেখেছন। 
eমনিটi বণর্না কেরেছন iমাম মােলক রহ. তার মুয়াtা gেn। 

েকারআন পাঠকারী যখন তার পিঠত আয়াত gেলা গভীর িচnা কের aনুধাবন করেত থােক তখন েস 
aন  জগেত চেল যায়, তার anর পরকােলর সােথ সmৃk হেয় যায় eবং eমন eক মজা aনুভব করেত 
থােক েয পািথর্ব ঐ যর্ বা তার ক েক সmূণর্ ভিুলেয় েদয় eবং dিনয়ার pিত uদাসীন কের েদয়। e 
জন iেতা নবী কারীম সা. বেলিছেলন - 

 )يا بالل أقم الصالة وأرحنا هبا(

েহ েবলাল সালােতর eকামত দাo eবং eর মাধ েম আমােদর আরাম েপঁৗছাo। আবু দাuদ। 
eবং িতিন িনজ সmেn জািনেয়েছন - 
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 .وجعلت قرة عيني يف الصالة

আমার চkরু শীতলতা রেয়েছ সালােত।  
e pসে  আbাদ িবন িবশেরর ঘটনািট কত না চমৎকার। ঘটনার িববরণ হেc-িতিন নবী করীম সা. o 

সাহাবােদর রােতর েবলায় পাহারা িদিcেলন, (eমিন বেস না েথেক) নামােজ দাঁিড়েয় েগেলন। (শtr পেkর) 
eক েলাক eেস তার pিত তীর িনেkপ করল। aত:পর আেরা eকিট। িতিন নামাজ েশষ কের পাহারার 
কােজ তার সািথ আmার িবন iয়ািসর রা.-েক েডেক তুলেলন। আmার তার শরীের রk েদেখ বলেলন, 
সুবহানাlাহ, pথম তীর িবd হoয়ার সােথ সােথi আমােক েডেক তুলেল না েকন ? আbাদ বলেলন, eকিট 
সূরা পড়িছলাম, েশষ না কের িতলাoয়াত বn করেত মন চাiিছল না, আlাহর কসম কের বলিছ। রাসূলুlাহ 
সা. েয সীমাn রkার দািয়t িদেয়িছেলন যিদ েসিট ংস o িবন  হেয় যাoয়ার আশ া না থাকেতা তাহেল 
িতলাoয়াত বn হoয়ার পূেবর্ আমার pাণsnন বn হত। 

চতুথর্: েকারআন aনুযায়ী আমল :— 

েকারআন নািজেলর মূল o pধান uেdশ i হেc, তােত বিণর্ত তথ  o সংবাদ িব াস করা। িবধানাবলীর 
aনুসরণ করা। িনেদর্শাবলী েমেন চলা eবং িনেষধাবলী পিরহার করা। মহান রbলু আলামীন বেলেছন - 

 )١٠٦:األنعام. (اتبع ما أوحي إليك من ربك
আপিন আপনার পালনকতর্ার পk েথেক আগত pত ােদেশর aনুসরণ কrন। (সূরা আন আনম :106) 
aন t বেলন :— 

 )٣:األعراف. (اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم وال تتبعوا من دونه أولياء قليال ما تذكرون 
েতামরা aনুসরণ কর যা েতামােদর pিত পালেকর পk েথেক aবতীণর্ হেয়েছ eবং আlাহেক বাদ িদেয় 

aন  সািথেদর aনুসরণ কেরা না। (সূরা আরাফ:3) সাহাবা েকরাম (রা:) রাসূল সা. েথেক দশিট আয়াত 
িশখেতন। আয়ােত বিণর্ত jান o আমল আts করার পূেবর্ aন  আয়াত আর িশখেতন না। তারা বলেতন : 
আমরা েকারআন iলম eবং আমল সবgেলা eকেt িশেখিছ। মানুেষর েসৗভাগ  o dভর্াগ , কল াণ o 
aকল ােণর েকnd-িবn ু হেc েকারআেনর iেtবা o aনুসরণ। আlাহ তাআলা বেলন :— 

َفإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فال يضل وال يشقى ﴿ ْ َُ َ َ ْ َ َ ََّ َ َ ُ َ َ ُُّ ِ ِ َِ َ َ ََ َّ ً ِّ َِّ ْ ْ﴾ ومن أع١٢٣ِ ْ ََ ًرض عن ذكري فإن له معيشة َ َ َِ َِ َُ ْ ََ َّ ِ َ ِ ْ
َضنكا ونحرشه يوم القيامة أعمى ﴿ َ َ َ َْ ْ ُ ْ ََ ِ ِ ْ ُ ُ َ ً ْ ً﴾ قال رب مل حرشتني أعمى وقد كنت بصريا ﴿١٢٤َ ِْ َِ َ ْ َ ُِّ ْ ْ َُ َ َ ََ ََ َ ِ َ﴾ قال كذلك ١٢٥َ ِ َ َ َ َ

َأتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ﴿ َ َ َْ ُ َ َ َ ُ ْ َْ َْ َ َِ َِ َ َ َ َ َ﴾وكذلك ١٢٦َ ِ َ َ ُنجزي من أرسف ومل يؤمن بآيات ربه ولعذاب َ َ َ ِّ ْ َ ْ َْ َ ِ ِ َِ َ ُ ْ ََ ِ ْ ْ َ َ َ َ ِ َ
َاآلخرة أشد وأبقى ﴿ ْ ََ َُّ َ ِ َِ َ  )١٢٧−١٢٣:طه(﴾ ١٢٧ْ

aথর্াৎ eর পর যিদ আমার পk েথেক েতামােদর িনকট েহদায়াত আেস, তখন েয আমার বিণর্ত পথ 
aনুসরণ করেব, েস পথ  o কে  পিতত হেব না (dভর্াগা হেব না) eবং েয আমার sরণ েথেক মুখ 
িফিরেয় েনেব তার জীিবকা সংকীণর্ হেব eবং আিম তােক েকয়ামেতর িদন an কের uিtত করব। েস বলেব 
েহ আমার পালনকতর্া, আমােক anকের েকন uিtত করেলন ? আিম েতা চk ু ান িছলাম। আlাহ বলেবন : 
eমিনভােব েতামার কােছ আমার আয়াত সমহূ eেসিছল, তুিম েসgেলা ভুেল িগেয়িছেল, েতমনকের আজ 
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েতামােক ভুেল যাoয়া হল। েয sীয় pিতপালেকর আয়ােত িব াস sাপন কের না eবং সীমা-ল ন কের, 
তােক eমন pিতফলi েদব। আর পরকােলর শািs েতা আেরা কেঠার, aেনক sায়ী। (সূরা t-হা:123-127) 

আlাহ তাআলা সুs  কের বণর্না কেরেছন, েয ব িk আlাহর েদখােনা পেথর aনুসরণ করেব, 
েকারআনেক যেথাপযkু সmান pদশর্ন করেব তার জন i মূলত রেয়েছ dিনয়া o আেখরােতর েহদায়াত o 
শািn। েস dিনয়ােত পথ  হেব না eবং আেখরােত dভর্াগা হেব না। েকারআন তার জন  হেব পথpদশর্ক, 
hjত eবং সুপািরশকারী।  

পkাnের যারা েতায়াkা করেব না। তারা পৃিথবীেত েবঁেচ থাকেব খুব ক  কের। asিs o েপেরশািনেত - 

 )١٧٩:األعراف. (أولئك كاألنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون
তারা চতু দ জntর মত। বরং তােদর েচেয়o িনকৃ তর। তারাi হল গােফল, শিথল  পরায়ণ। (সূরা 

আরাফ:179) 
কবের থাকেব িনদাrণ শািsরত aবsায়। কবর তােদর জন  হেব খুব সংকীণর্। পঁাজেরর হাি  gেলা 

eকিট aপেরর মেধ  ঢুেক যােব।  
আর পরকােল uিtত হেব an হেয়। আlাহ তাআলা বেলন :— 

َومن هيد اهللاَُّ فهو املهتد ومن يضلل فلن جتد هلم أوليا ْ ُ َ َِ ِ ِ ِْ ْ ْ َ َ ْ ََ َُ َ َِ َ َ َْ َْ ْ ُُْ ْ ْء من دونه ونحرشهم يوم القيامة عىل وجوههم َ َ َ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ َ ْ ُ ْ َ ُ َْ ْ ُ ُ َ َ
ًعميا وبكام وصام مأواهم جهنم كلام خبت زدناهم سعريا ﴿ َ ًِ َ ْ ُ ْ َ ً ُْ ْ َ َ ُ َ ُ َ ُ َ َُ ِْ ْ َ ََّّ ُ َ  )٩٧: اإلرساء(﴾ ٩٧ْ

আিম েকয়ামেতর িদন তােদর সমেবত করব তােদর মুেখ ভর িদেয় চলা aবsায়, an aবsায়, মূক 
aবsায় eবং বিধর aবsায়। তােদর আবাসsল হেc জাহাnাম, যখনi িনবর্ািপত হoয়ার uপkম হেব আিম 
তখন তােদর জন  তা আরo বৃিd কের েদব। (সূরা iসরা : 97) 

an কের েদয়ার e শািs তােদর aপরােধর সােথ পূণর্ সাম স শীল। কারণ তারাo পৃিথবীেত হক o 
সত  েথেক an হেয় থাকত।  

তােদর িবrেdi েকারআন hjত হেব, রাসূলুlাহ সা. বেলন - 

 .رواه مسلم. القرآن حجة لك أوعليك

েকারআন হয়েতা েতামার পেkর দিলল হেব aথবা িবপেk। মুসিলম। 
সাহািব iবেন মাসঊদ রা. বেলন : - 

 .ىل النارالقرآن شافع مشفع, فمن جعله أمامه قاده إىل اجلنة ومن جعله خلف ظهره ساقه إ

েকারআন eমন সুপািরশকারী যার সুপািরশ gহণ করা হেব। েয ব িk েকারআনেক তার সামেন রাখেব 
েকারআন তােক েটেন জাnােত পযর্n িনেয় যােব আর েয িপছেন রাখেব েকারআন তােক ধাkা িদেয় 
জাহাnােম িনেkপ করেব। 

আlাহ তাআলার িনেদর্শ drত gহণ o বাsবায়ন করার েkেt সাহাবােয় েকরােমর রা. িকংবদিn বা 
ujjল দৃ াn িনেm pদt হল : - 

(1) মদ হারাম কের যখন আয়াত নািজল হল,  
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ُيا أهيا الذين آمنوا إنام اخلمر وامليرس واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان فاجتنب ْ َ ْ ٌ ْ َ ُ َ َ َ َِ ِ ِ َِ ْ َُ ِ َ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ ََّ ْ َِّ َْ َِْ َ ََ ْ ْ ُ َ َ ُِّ َ َّ ْوه لعلكم َ ُ َّ ََ ُ
َتفلحون ﴿ ُ ِ ْ ِ﴾ إنام يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء يف اخلمر وامليرس ويصدكم عن ذكر اهللاَِّ ٩٠ُ ِ ِْ ُِ ِ ِْ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َْ َ ْ ْ ُ ْ ُ ْ َُّ َ َ ُِ َْ َْ ِ َ َ َْ ُ َّ َّْ ْ ْ َُ َ َ ِ

َوعن الصالة فهل أنتم منتهون ﴿ ُ ََ ْ ُُ ْ ْ َ ْ َ ِ َ َّ َ  )٩١−٩٠:املائدة(﴾ ٩١َِ
েহ েমািমনগণ ! ei েয মদ, জয়ুা, pিতমা, eবং ভাগ  িনধর্ারণী শরসমহূ-eসব শয়তােনর aপিবt কাযর্ 

ব েতা নয়। aতeব egেলা েথেক েবঁেচ থাক যােত েতামরা কল াণ pাp হo। শয়তান েতা চায়, মদ o 
জুয়ার মাধ েম েতামােদর পরsেরর মােঝ শtrতা o িবেdষ স ািরত কের িদেত eবং আlাহর sরণ o 
সালাত েথেক েতামােদর িবরত রাখেত, aতeব েতামরা eখনo িক িনবৃত হেব না ? (সরূা মােয়দা:90-91) 
(e আয়াত েন) সাহাবােয় েকরাম সােথ সােথ বেল uঠেলন انتهينا ربنا েহ আমােদর pিত পালক আমরা 
িনবৃত হেয় িগেয়িছ।  

মদ হারাম করা হেয়েছ মেমর্ খবর যার িনকটi েপঁৗেছিছল সােথ সােথi তার িনকট রিkত মদ েঢেল 
েফেল িদেয় িছেলন। eক পযর্ােয় মিদনার গিলেত মেদর সয়লাব বেয় েগল। খবর েশানার সােথ সােথ িবলm 
না কেরi মদ -পান েছেড় িদেলন। eমন eকজন পাoয়া েগল না েয বেলিছল-  أغتنم الوقت وأشرب هذا
 e সময় o সুেযাগিট কােজ লাগাi। e েপয়ালািট েশষ কের েনi। বরং েশানামাti তৎkণাৎ পান বn الكأس
কের িদেয়িছেলন।  

(2) মুনােফকরা যখন আেয়শা রা. eর uপর aপবাদ িদেয়িছল eেত িকছু মুসলমান o িব াn হেয় 
িগেয় িছেলন। eেদর eকজন aিতশয় দিরd o িনঃs আবু বকর রা. তার খরচ চালােতন। তার নাম িছল 
িমসতাহ। িতিন যখন নেলন, িমসতাহ েমেয় আেয়শার ব াপাের aপবােদ শািমল হেয়েছ, তখন তার খরচ 
েদয়া বn কের েদেবন মেমর্ শপথ করেলন, eসময় আlাহ তাআলা aবতীণর্ করেলন, 

ُوال يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أويل القربى واملساكني واملهاجرين يف سبيل اهللاَِّ وليعف َْ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ ْ ُ َّ ْ َْ ْ ْ ُِ ُْ َْ ِ ِِ ِ ِ ِ َْ َ ِ ِ ُِ ِ ُ َ ُُ ْ َْ ْ ُ ْ وا َ
ٌوليصفحوا أال حتبون أن يغفر اهللاَُّ لكم واهللاَُّ غفور رحيم َ ٌ ْ َ َ َِ ِ ُِ ََ َ ُّ ُ ْ َُ َْ ْْ ََ َُ  )٢٢:النور. (َ

েতামােদর মেধ  যারা ঐ যর্ o pাচুেযর্র aিধকারী তারা েযন শপথ gহণ না কের েয, তারা আtীয়-
sজন aভাবgs o আlাহর রাsায় যারা িহজরত কেরেছ তােদরেক িকছুi েদেব না। তােদর kমা করা uিচত 
eবং েদাষ trিট uেপkা করা uিচত। েতামরা িক কামনা কর না েয আlাহ েতামােদর kমা কেরন? আlাহ 
kমাশীল o পরম কrণাময়। (সূরা নূর : 22) 

e আয়াত েন আবু বকর রা. বেলন :— 

 بىل واهللا إنا نحب أن تغفر لنا ربنا

হঁ া aবশ i েহ আমােদর pিতপালক, িন য় আমরা কামনা কির তুিম আমােদর kমা করেব। 
aতঃপর িমসতাহর খরচ o সmকর্ পূণ:বহাল করেলন। eবং বলেলন : আlাহর কসম ! আর কখনo 

তার খরেচর ধারা বn করব না। (iবেন আবী হােতম, iবেন কািছর) 
(3) যখন aবতীণর্ হল 

َمن ذا الذي يقرض اهللاََّ قرضا حس ْ ُ ََ ًْ َ ُْ ِ ِ َّ ٌنا فيضاعفه له وله أجر كريم َ ٌ ُِ َ ْ ُ َ ُ َُ َ َ َ ِ َ َ  ) ١١:احلديد. (ً
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েক েসi ব িk েয আlাহেক utম ঋণ েদেব ? eরপর িতিন তার জন  তা বh gেন বৃিd কের েদেবন 
eবং তার জন  রেয়েছ সmািনত পুরsার। (সূরা হাদীদ:11)  

-e আয়াত েন আবু দাহদাহ আনসারী রা. ছয় শত েখজুর গাছ িবিশ  তার বাগান সদকা কের িদেলন। 
েস বাগােনi তঁার stী o পিরবার বসবাস করেতন। সদকার েঘাষণা িদেয় বাগােন িগেয় stীেক েডেক বলেলন : 
eখান েথেক েবর হেয় আস। আিম eেক আlাহর জন  ঋণ িদেয়িছ ; েন stী বলেলন : েহ আব ুদাহদাহ, 
আপনার ব বসা লাভজনক েহাক। aত:পর তার মাল-সামান o সnানািদ েসখান েথেক েবর কের আনেলন। 
(আহমদ) 

كم من عذق معلق : بعد أن صىل عىل ابن الدحداح: أن النبي صىل اهللا عليه وسلم قال: ويف صحيح مسلم
 )أليب الدحداح: (يف اجلنة البن الدحداح أوقال شعبة) أو مدىل(

সহীহ মুসিলম eর বণর্নায় eেসেছ, রাসূলুlাহ সা. iবেন দাহদােহর সালােত জানাজা পেড় বলেলন : 
aেনক gেলা েখজুেরর gc iবেন দাহদােহর aেপkায় রেয়েছ। হািদেসর eকজন রাবী বা বেলন : aথবা 
রাসূল সা. বেলেছন. আবু দাহদােহর জন । সাহািব আবু তালহা রা. সূরা তাoবা িতলাoয়াত করিছেলন, যখন 
পড়েলন : 

َانفروا خفافا وثقاال وج َ ًَ َ ِ ِ ًِ َ ُ َاهدوا بأموالكم وأنفسكم يف سبيل اهللاَِّ ذلكم خري لكم إن كنتم تعلمون ﴿ْ ُْ ْ ْ ْ ْ َ ْ ْ َْ َْ َ ََ ُ ْ َ ُُ ِ ُ ُ ُ ْ ٌُ ِ ِ ِ َِ ِ ِ ِ ُ َ َ ِ٤١ ﴾
 )٤١:التوبة(

েতামরা েবর হেয় পড় হালকা (লঘু রণ aবsায়) বা ভারী (pচুর রণ সর াম সহ) aবsায়। eবং িজহাদ 
তর আlাহর রাsায় িনেজেদর মাল eবং জান িদেয়, eিট েতামােদর জন  aিত utম, যিদ েতামরা বঝুেত 
পার। (তাoবা:41) 

তখন িতিন বলেলন, আিম েদখিছ আমার pিতপালক আমােদর বৃd o যুবকেদর েথেক েবর হoয়া 
যােcন। বৎস ! আমােক তির কের দাo। েছেলরা বলেলন, আlাহ আপনােক রহম কrন ! আপিন 
রাসূলুlাহ সা.-eর সােথ েজহাদ কেরেছন। eক পযর্ােয় তার মৃতু  হেয় যায়। aত:পর আবু বকেরর সােথ 
েজহাদ কেরেছন তার মৃতু  aবিধ। eর পর oমর রা. সােথ েজহাদ কেরেছন। তারo মৃতু  হেয় েগেছ। িতিন 
তােদর কথা pত াখ ান করেলন eবং যুেdর জন  সিনক িহসােব সমুd পেথ যাtা করেলন। e aবsােতi 
eকসময় তার মৃতু  হয়। েলােকরা দাফন করার জন  েকান মািট (dীপ) খঁুেজ পািcল না। নয় িদন পর dীপ 
পাoয়া েগল। e নয় িদেন তার শরীর েচহারার েকান rপ পিরবতর্ন আেসিন। aত:পর তারা েসখােনi তােক 
দাফন কের।  

(5) eেkেt মুসিলম রমণীরাo িপিছেয় থােকনিন, তােদর মেধ o আlাহর আhােন সাড়া েদয়ার 
eকরকম pিতেযািগতা পিরলিkত হত। uেm সালামা রা. বণর্না করেছন। যখন আlাহর বাণী - 

 )٥٩:األحزاب(يا أهيا النبي قل ألزواجك وبناتك ونساء املؤمنني يدنني عليهن من جالبيبهن 
েহ নবী : আপিন আপনার পtী, কন া o েমািমনেদর stীগণেক বলুন তারা েযন তােদর চাদেরর িকয়দংশ 

িনেজেদর uপর েটেন েনয়। (সূরা আহযাব : 59) নািজল হয়। আনসারী রমণীবৃn eমন শাn o ধীরিsরতার 
সােথ েবর হেতন েযন তােদর মাথার uপর কাক বেস আেছ, eবং তােদর uপর বst থাকত যা তারা পিরধান 
করেতন। (iবেন আবী হােতম) 

তৃতীয়ত: েকারআন বজর্ন করা 



 15

যারা আlাহর িকতাব েকারআনুল কারীেমর িতলাoয়াত বজর্ন কের, তােত গভীর িচnা o aনুধাবন কের 
না, েকারআেনর িনেদর্শনা মেত িবচার o শাসন কের না eবং তার dারা সমস ার সমাধান কের না - েমাট 
কথা সািবর্কভােব েকারআন বজর্ন o uেপkা কের চেল তােদর ব াপাের সমূহ আশ া রেয়েছ েয, তারা 
রাসূেলর aিভেযােগর আoতাভুk হেব, যখন িতিন sীয় pিত পালেকর িনকট তার সmpদােয়র িবrেd 
েকারআন uেপkার aিভেযাগ eেন eবং e ব াপাের আেkপ আফেসাস কের বলেলন - 

 )٣٠:الفرقان. (وقال الرسول يا رب إن قومي اختذوا هذا القرآن مهجورا
রাসূল বলেবন : েহ pিতপালক আমার সmpদায় ei েকারআনেক পিরত াজ  সাব s কেরেছ। (সূরা 

ফুরকান : 30) 
aথর্াৎ তারা eেক uেপkা কের পিরত াগ কেরেছ aথচ তােদর uপর oয়ািজব িছল, eর িবধােনর পূণর্ 

আনুগত  করা eবং তার আhান gেলা gহণ করা o তার িনেদর্িশত পেথ চলা। আlাহ তাআলা sীয় নবীেক 
সাntনা িদেয় বলেবন - 

ِوكذل َ َ ًك جعلنا لكل نبي عدوا من املجرمني وكفى بربك هاديا ونصرياَ ِ ِ ِ ِ َِ َ َُ َ ِّ َ ْ َ َ َ ًَ َ ٍَّ َِ َ َ َ ِ ُْ ُ َِ ِّ  )٣١:الفرقان. (ْ
eমিন ভােব pেত ক নবীর জন  আিম aপরাধীেদর মধ  েথেক শtr কেরিছ। আপনার জন  আপনার 

পালনকতর্া পথpদশর্ক o সাহায কারীrেপ যেথ । আlামা iবনুল কাiিয় ম রহ. বেলন: েকারআন uেপkা o 
পিরত াগ কেয়ক ভােব হেত পাের।  

(eক) েকারআন বণ eবং eর pিত িব াস sাপন o মেনােযাগ pদান বজর্ন করা। 
(di) েকারআন aনুযায়ী আমল পিরত াগ করা eবং তার হালাল o হারামেক aবjা করা। যিদo পাঠ 

কের eবং িব াস sাপন কের।  
(িতন) dীেনর েমৗিলক o আনুষি ক িবষেয় েকারআেনর ফয়সালা পিরত াগ করা eবং eবং েকারআেনর 

িনেদর্শ েমাতােবক িবেরাধ িন িtর pাথর্না না করা। eবং e ধারণা েপাষণ করা েয েকারআন iয়াকীেনর 
ফায়দা েদয় না o তার দিললািদ লফযী eেত েকান jান েনi।  

(চার) েকারআেনর pিত গভীর িচnা, aনুধাবন o তােক বুঝার েচ া না করা eবং eর dারা বkার 
uেdশ  িক তা জানার pিত aনীহা pদশর্ন করা। 

(পঁাচ) শারীিরক o মানিসক যাবতীয় েরাগ ব ািধর েkেt েকারআেনর িচিকৎসা gহণ না কের e সব 
েkেt েকারআনেক aবjা o uেপkা কের aেন র pিত ধািবত হoয়া। e সব িকছুi আlাহর বাণী :  

ًوقال الرسول يا رب إن قومي اختذوا هذا القرآن مهجورا ﴿ َ ْ َ َ ُ َُّ َ ْ ِّ َْ َ ََّ ُ َ َْ َ ُ َ َّ ِ ِ ُ َ٣٠﴾ 
রাসূল বলেবন : েহ আমার pিতপালক আমার সmpদায় e েকারআনেক পিরত াজ  jান কেরিছল eর 

anভুর্k। aবশ  েকান েকান uেপkা o বজর্ন aন  gেলার েচেয় সহজ। (িকতাবুল ফাoয়ােয়দ)  
মহান আlাহ তাআলার িনকট aপদs o বি ত হoয়া েথেক আ য় চাi।  

 
সমাp 


