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আল-কুরআেনর হক 
কুরআনুল কারীম িব� মানবতার জনয  ক  অুরর িনয়ামাতত 
আ�াহ তা‘আলার বড়ই েমেহরবানী েয, িতিন আমােদর উপর 
কুরআন  বতীণর কেরেেনত কুরআেন বলা হেয়েে,  

َّحۡ ٱ﴿ َۡ لۡ ٱ َّمَ عَ  ١ نُ َ�ٰ ر  ]٢ ،١: الرحن[ ﴾٢ َءانَ ُق

‘বড়ই েমেহরবান িতিন (আ�াহ) কুরআন িশকা িদেয়েেন’ -[সূরা  
আর-রহমান : ১-২]ত  

কুরআন  মন  কিট িকতাব যার মাধযেম আরেবর েসই ববরর 
জািত েসৗভাগযবান জািতেত পিরণত হেয়িেলত রাসূলু�াহ স�া�াা 
আলাইিহ ওয়াসা�াম কুরআন িদেয়ই পৃিথবীর সবরেে� মানুু  তির 
কেরিেেলনত িতিন বেলেেন,  

َّيِس  َخْ�ُ «  .»قَْرِ�  ا

‘িব�মানবম�লীর মেধয সবরেে� হেলা আমার যুগ’ -[সহীহ বুখারী 
: ২৬৫২]ত  

কুরআন মাজীেদর েবশ িকেু হক রেয়েে েযগেলা আদায় করা 
আবশযকত   র  েনকগেলা হক  মন  েয, েকউ যিদ তা আদায় 
না কের িকয়ামােতর িদন নবী স�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম তার 
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িবরেে আ�াহর দরবাের  িভেযাগ করেবনত কুরআেন বলা 
হেয়েে,  

َُّسوُل ٱ َوقَاَل ﴿ ٰ  ر ْ ٱ ِ� قَوۡ  ِِنّ  ََّبِ َ� َُذوا َۡ لۡ ٱ َذاَ�ٰ  َّ : الفرقين[ ﴾٣ �ُجورٗ َمهۡ  َءانَ ُق
٣٠[ 

‘আর রাসূল বলেবন (িকয়ামােত), ‘‘েহ আমার রব, িন�য় আমার 
জািত   কুরআনেক পিরতযাজয গণয কেরেে’’ -[সূরা আল-অুরকান 
: ৩০]ত  

আমােদর উপর কুরআেনর েয হকগেলা রেয়েে তা  খােন 
আেলাচনা করা হেলা : 

ঈমান আনা    

কুরআেনর হকসমূেহর মেধয  ধানতম হক বা  িধকার হেলা 
কুরআেনর  িত ঈমান আনাত কুরআেনর  িত ঈমান আনার  থর 
হেলা : কুরআন আ�াহর কালাম, ইহা আসমানী েশু িকতাব  বং 
 ই িকতােবর মধয িদেয় সকল আসমানী িকতাব রিহত হেয় 
িগেয়েেত কুরআন িব� মানবম�লীর জনয িহদায়াত  বং আ�াহর 
পক েথেক নূর বা আেলাত কুরআেন  েসেে,  

﴿ �َ َٔ  ْ ِ  اِمُنوا ِ ٱب ِيٓ ٱ ُّورِ ٱوَ  ۦَورَُسوِ�ِ  َّ َّ  
َ
َ أ ُۡ ۚ نَز ُ ٱوَ  ا  ﴾٨ َخبِ�ٞ  َمَُونَ َ�عۡ  بَِما َّ

 ]٨: الاينن[
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‘ ত ব েতামরা আ�াহ ও তাঁর রাসূেলর  বং আিম েয নূর 
 বতীণর কেরিে তার  িত ঈমান আনত আর েতামরা েয আমল 
করে আ�াহ েস িবুেয় সমযক  বিহত’ -[সূরা আত-তাগাবুন : 
০৮]ত  

َ�ُتؤۡ ﴿
َ
ونَ َوتَ�ۡ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ ِض بَِبعۡ  ِمُنونَ أ َُ ٓ  َ�َما ٖض� بَِبعۡ  ُف ٰ  َعُل َ�فۡ  َمن ءُ َجَزا  رَِك َ�

َّ  ِمنُ�مۡ  �ۡ ٱ ةِ َيوٰ �َۡ ٱ ِ�  يٞ ِخزۡ  ِِ ُّ ۖ ُّونَ  َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ َوَ�وۡ  َيا ََ ُُ  ٰ ََ َشدِّ  ِِ
َ
 َوَما َعَذاِب� لۡ ٱ أ

ُ ٱ ّما فِلٍ بَِ�ٰ  َّ  ]٨٥: القرة[ ﴾٨ َمَُونَ َ�عۡ  ََ

‘েতামরা িক িকতােবর িকেু  ংেশ ঈমান রাখ আর িকেু  ংশ 
 �ীকার কর, সুতরাং েতামােদর মেধয যারা তা কের দুিনয়ার 
জীবেন লা�না োড়া তােদর কী  িতদান হেত পাের! আর 
িকয়ামােতর িদন তােদরেক কিঠনতম আযােব িনেকপ করা হেবত 
আর েতামরা যা কর, আর আ�াহ েস স�েকর গািঅল নন’ -[সূরা 
আল-বাকারাহ : ৮৫]ত 

সহীহভােব পড়েত জানা 

কুরআন িশকা করা অরয করা হেয়েেত  েতযক মুসিলমেক 
কুরআন পড়া জানেত হেবত েকননা কুরআেন বলা হেয়েে,  

 قۡ ٱ﴿
ۡ
أ ََ  ِ ِيٱ َرّ�َِك  مِ سۡ ٱب  ]١: العغق[ ﴾١ َخََقَ  َّ
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‘পড় েতামার রেবর নােম, িযিন সৃি� কেরেেন’ [সূরাহ আলাক : 
১]ত রাসূলু�াহ সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম কুরআন িশকার 
িনেদরশ িদেয় বেলন,  

ُقْرآنَ  َََعغُّموا«
ْ
 »َواتْغُوهُ  ، ال

‘েতামরা কুরআন িশকা কর  বং তা িতলাওয়াত কর’ [মুসনাদ 
আল-জািম‘ : ৯৮৯০]ত 

 

িতলাওয়াত করা ও শনা   

কুরআন িতলাওয়াত করা কুরআেনর  নযতম হকত কুরআন 
মাজীেদ িনেদরশ েদয়া হেয়েে  ভােব,  

ٓ  ُل تۡ ٱ﴿ وِ�َ  َما
ُ
 ]٤٥: العغكبوت[ ﴾بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ ِمنَ  َك َِِ�ۡ  أ

‘েতামার  িত েয িকতাব ওহী করা হেয়েে, তা েথেক িতলাওয়াত 
কর’ -[সূরাহ আনকাবুত : ৪৫]ত  

সহীহভােব কুরআন িতলাওয়াত করেত হেবত িতলাওয়ােতর 
আদবগেলা রকা করেত হেবত বাংলাভাুায় উয়ারণ কের পড়েল 
হেব নাত  
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ِب  َ�نْ 
َ
ّغي لَيَْس  « : وسغم عغيه اهللا ص� اهللاِ  رَُسوُل  قَيَل :  قَيَل  ُهَر�َْرةَ  أ نْ  ِِ  لَمْ  َِ
َََانّ  ُقْرآنِ  ََ

ْ
 »نِيل

আবূ ারায়রা রািদ আ�াা আনা েথেক বিণরত, রাসূলু�াহ স�া�াা 
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেেন, ‘েয কুরআন সু�র উয়ারেণ পেড় 
না, েস আমার উ�েতর মেধয শািমল নয়’ -[সহীহ বুখারী : 
৭৫২৭]ত  
ধীর�ীরভােব িতলাওয়াত করার িনেদরশ িদেয় কুরআেন বলা 
হেয়েেত 

َۡ لۡ ٱ َوَرتِّلِ ﴿ َۡ  َءانَ ُق  ]٤: الزمل[ ﴾٤ �ِيً� تَ

 ‘তুিম কুরআনেক তারতীেলর সােথ   থরাা ধীর�ীরভােব 
িতলাওয়াত কর’ -[সূরা আল-মুযযাি�ল : ৪]ত  

আর কুরআন িতলাওয়ােত রেয়েে িবরাট সাওয়াবত আবদু�াহ 
ইবেন মাসউদ রািদয়া�াা আনা েথেক বিণরত হাদীেস  েসেে  
রাসূলু�াহ সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেেন,  

نْ « َِ  
َ
نْ  َحْرفًي قََرأ ثَيلِهَ  نَِعْشِ  َوالََسغَ ُ  ، َحَسغَ ٌ  نِهِ  فَغَهُ  اهللاِ  ِكََيِب  ِِ ِْ

َ
قُوُل  الَ  ، يأ

َ
 أ

م
ْ
ِلٌف  َولَِ�نْ  ، َحرٌْف  ال

َ
يمٌ  َحرٌْف  َوَالمٌ  َحرٌْف  أ ِِ  » َحرٌْف  َو

‘েয বযিি কুরআেনর  কিট হরঅ পাঠ কের, তােক  কিট েনিক 
 দান করা হয়ত  িতিট েনিক দশিট েনিকর সমানত আিম বিল না 
েয, আিলঅ-লাম-মীম  কিট হরঅত বরং আিলঅ  কিট হরঅ, 
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লাম  কিট হরঅ  বং মীম  কিট হরঅ’ -[সুনান আত-িতরিমিয 
: ২৯১০]ত  

কুরআন িতলাওয়াত শনা  কিট গরুপূণর িবুয়ত হাদীেস 
 েসেে,   

ّ  ِل  قَيَل  قَيَل  َ�غْهُ  اهللاُ  رَِضَ  اهللاِ  َ�بْدِ  َ�نْ  ِِ
َّ  « وََسّغمَ  َعغَيْهِ  اهللاُ  َصّ�  ا

ْ
ّ  اقَْرأ َ ََ 

ُقْرآنَ 
ْ
ُت  ال

ْ
  قُغ

ُ
نِْزَل  غَيَْك وَعَ  َعغَيَْك  آقَْرأ

ُ
ِّ  قَيَل  أ ِحّب  إِ

ُ
نْ  أ

َ
ْسَمَعهُ  أ

َ
نْ  أ  »َ�ْ�ِي ِِ

আবদু�াহ ইবেন মাসউদ রািদ আ�াা আনা বেলন, রাসূলু�াহ 
স�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম আমােক বলেলন, ‘তুিম আমােক 
কুরআন পেড় শনাও, আিম বললাম, আপনার উপর কুরআন 
 বতীণর হেয়েে, আিম আপনােক কীভােব কুরআন শনােবা? তখন 
িতিন বলেলন, আিম  পেরর িনকট েথেক কুরআন শনেত 
ভালবািস’ -[সহীহ বুখারী : ৫০৪৯]ত  

 

 পরেক িশকা েদয়া  

কুরআেনর  নযতম হক হেলা তা  পরেক িশকা েদয়াত আমােদর 
ি য় নবীর  নযতম কাজ িেল মানুুেক কুরআন িশকা েদয়াত 
আল-কুরআেন বলা হেয়েে,  



9 

 

ُ ٱ َمنّ  لََقدۡ ﴿ ۡ ٱ َ�َ  َّ َٗ  �ِيِهمۡ  َ�َعَث  ِِذۡ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ر نُفِسِهمۡ  ّمِنۡ  رَُسو
َ
ْ َ�تۡ  أ  ِهمۡ َعََيۡ  َُوا

َُِّمُهمُ  َوُ�َزّ�ِيِهمۡ  ۦتِهِ َءاَ�ٰ  ْ  �ن َمةَ كۡ ۡ�ِ ٱوَ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َوُ�َع ٰ  لَِ�  ُل َ�بۡ  ِمن َ�نُوا  لٖ َضَ�
 ]١٦٤: عمران لآ[ ﴾١ ّمبِ�ٍ 

‘‘ বশযই আ�াহ মুিমনেদর উপর  নু�হ কেরেেন, যখন িতিন 
তােদর মধয েথেক তােদর  িত  কজন রাসূল পািঠেয়েেন, েয 
তােদর কােে তাঁর আয়াতসমূহ িতলাওয়াত কের  বং তােদরেক 
পিরশে কের আর তােদরেক িকতাব ও িহকমাত িশকা েদয়ত 
যিদও তারা ইতঃপূেবর  �  ািরেত িেল’’-[সূরা আেল ইমরান : 
১৬৪]ত কুরআন িশকা েদয়ার েচেয় উ ম কাজ আর েনইত 
হাদীেস  েসেে,  

ُ  رَِضَ  ُ�ثَْمينَ  َ�نْ  َّ ّ  َ�غُْه َ�نْ  ا ِِ
َّ ُ  َصّ�  ا َّ نْ  َخْ�ُُ�مْ  «قَيَل  وََسغّمَ  َعغَيْهِ  ا َِ 

ُقْرآنَ  َََعغّمَ 
ْ
 »وََعغَّمهُ  ال

উসমান রািদ আ�াা আনা েথেক বিণরত, রাসূলু�াহ স�া�াা 
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেেন, ‘েতামােদর মেধয সেবরা ম বযিি 
েসই েয িনেজ  কুরআন িশকা কের ও  পরেক িশকা েদয়’-
[সহীহ বুখারী : ৫০২৭]ত যিদ েকউ  পরেক কুরআন িশকা েদয়, 
তেব তাঁর জনয িশকা�হণকারীর সমান সাওয়ােবর েরাুণা েদয়া 
হেয়েেত হাদীেস  েসেে,  

َْ� َكَفيِعِغه«
ْ
َ ال ََ ال   َ

ْ
 »اّ
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‘‘ভাল কােজর পথ দশরনকারী   কাজ স�াদনকারী  নুরপ 
সাওয়াব পােব’’ -[সুনান আত-িতরমীিয : ২৬৭০]ত 

িহঅয বা মুখ� করা  

কুরআন িহঅয করা  কিট গরুপূণর িবুয়ত েকননা আ�াহ 
তা‘আলা িনেজই কুরআন িহঅেযর দািয়ু িনেয়েেনত   িহঅেযরই 
 ক  কার হে�, বা�ােদরেক কুরআন িহঅয করােনা। যার 
মাধযেম আ�াহ তা‘আলা তাঁর কুরআনেক সংরকণ কেরেেন। 
কুরআেন  েসেে,  

َ  نُ َ�ۡ  ِِنّا﴿ ُۡ ِكۡ ٱ انَّز  ]٩: الجر[ ﴾٩ فُِظونَ لََ�ٰ  ۥَ�ُ  �نّا ََ َّ

‘‘িন�য় আিম কুরআন নািযল কেরিে, আর আিমই তার 
িহঅাযতকারী’’ -[সূরা আল-িহজর : ০৯]ত  

েয যত েবিশ  ংশ িহঅয করেত পারেব তা তার জনয ততই 
উ মত আবদু�াহ ইবেন আমর ইবনুল আস রািদয়া�াা  আনা 
েথেক বিণরত হাদীেস  েসেে,, নবী কারীম সা�া�াা আলাইিহ 
ওয়াসা�াম বেলন,  

َقيُل « ُقْرآنِ  لَِصيِحِب  َُ
ْ
  ال

ْ
ْ�يَي ِف  تَُرتُّل  ُكغَْت  َكَمي َوَرتّْل  َواْرتَِق  اقَْرأ ّّ لََك  فَِِنّ  ا ِ�ْ

َِ 
 » ََْقَرُؤَهي آيَ ٍ  آِخرِ  ِعغْدَ 
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‘‘ কুরআেনর হােঅযেক বলা হেব কুরআন পেড় যাও, আর উপের 
উঠেত থাক, ধীর-ি�রভােব তারতীেলর সােথ পাঠ কর, েযমন 
দুিনয়ােত তারতীেলর সােথ পাঠ করেতত েকননা জা�ােত েতামার 
 ব�ান েসখােনই হেব, েযখােন েতামার আয়াত পড়া েশু হয়’’ -
[সুনান আত-িতরিমযী : ২৯১৪]ত 

বুঝা ও উপলি� করা 

কুরআেনর  থর বুঝা ও  নুধাবন করা কুরআেনর  নযতম হকত 
কুরআেনর  থর না বুঝেত পারেল কুরআন নািযেলর উেেশয ও 
দাবী আমরা েকউ পালন করেত পারেবা নাত না বুেঝ পড়েল 
কুরআেনর আসল মজা পাওয়া যােব নাত কুরআন বুঝার জনয 
শে�র  থর, আয়ােতর বযাখযা,  বতীণর হওয়ার কারণ বা ে কাপট 
 বং কুরআেনর আয়াতসমূেহর িশকা জানেত হেবত কুরআেন 
 েসেে, 

﴿ ٓ نَزلۡ  ِِّ�ا
َ
َۡ  هُ َ�ٰ أ �ِيّٗ  نًا�قُ ََ َُّ�مۡ  اَع  ]٢: يوسف[ ﴾٢ قَُِونَ َ�عۡ  ّلَع

‘‘িন�য় আিম  েক আরবী কুরআনরেপ নািযল কেরিে যােত 
েতামরা বুঝেত পার’’-[সূরা ইউসুঅ: ০২]ত কুরআন বুঝার েকেষ 
হাদীেসর সাহাযয না িনেল েয েকউ িব ার হেত পােরত েসেকেষ 
হাদীেসর সাহাযয িনেলই েকবল সহীহভােব কুরআন বুঝা সসবত 
আল-কুরআেন বলা হেয়েে, 



12 

 

﴿ ٓ ٰ  َوَما َُّسوُل ٱ ُ�مُ َءاتَٮ ٰ  َوَما فَُخُذوهُ  ر نۡ  ُ�مۡ َ�َهٮ ْۚ ٱفَ  هُ ََ  ]٧: الش[ ﴾نَتُهوا

‘‘আর রাসূল েতামােদর যা েদয় তা �হণ কর, আর যা েথেক েস 
েতামােদর িনেুধ কের তা েথেক িবরত হও’’-[সূরা আল-হাশর: 
৭]ত কুরআন বুঝার পাশাপািশ তা িনেয় িচরা-ভাবনা করেত হেবত  

فََ� ﴿
َ
ونَ  أ َُ َۡ لۡ ٱ َ�َتَدبّ مۡ  انَ ءَ ُق

َ
ٰ  أ �ۡ  قَُُوٍب  َ�َ

َ
ٓ أ  ]٢٤:  �مد[ ﴾٢ َفارَُها

‘‘তেব িক তারা কুরআন িনেয় গভীর িচরা-ভাবনা কের না ? নািক 
তােদর  ররসমূেহ তালা রেয়েে’’- [সূরা মুহা�াদ : ২৪]ত 

 

আমল করা  

কুরআেনর আমল করার  থর, কুরআেনর  নুসরণ করাত কুরআন 
 নুযায়ী িনেজর জীবনেক গেড় েতালাত   িবুেয় কুরআেন 
িনেদরশ েদয়া হেয়েে,  

ْ ٱ﴿ ٓ  تّبُِعوا نزَِل  َما
ُ
ََ  ّرّ�ُِ�مۡ  ّمِن ُ�مَِِ�ۡ  أ ْ  َو وۡ  ۦٓ ُُونِهِ  ِمن تََّبُِعوا

َ
ٓ أ ۗ ِ�َا  ّما قََِيٗ�  َء

ونَ  َُ  ]٣: عرافاأل[ ﴾٣ تََذّك

‘েতামােদর  িত েতামােদর রেবর পক েথেক যা নািযল করা 
হেয়েে, তা  নুসরণ কর  বং তােক োড়া  নয  িভভাবকেদর 
 নুসরণ কেরা নাত েতামরা সামানযই উপেদশ �হণ কর’ -[সূরা 
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আল-আরাঅ : ৩]ত  
কুরআেনর জােন পারদশরী আবদু�াহ ইবন মাসউদ রািদয়া�াা 
আনা বেলন,   

نْ  َ�َََعغّمُ  ُكّغي« ُ  َصّ�  اهللاِ  رَُسولِ  ِِ َّ َعْشَ  َ�ْعغَمُ  َمي�َ  آيَيٍت  َعْشَ  وََسغّمَ  َعغَيْهِ  ا
ْ
 ال

َّ  ََْعَدُهنّ  الِّت  ي َ�َََعغّمَ  َح نِْزَل  َِ
ُ
َعْشِ  َهِذهِ  ِف  أ

ْ
نَ  ال َعَملِ  ِِ

ْ
 »ال

‘আমরা যখন নবী স�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম হেত কুরআেনর 
দশিট আয়াত িশকা �হণ করতাম,  রপর ততকণ পযরর আমরা 
পরবতরী দশিট আয়াত িশকা করতাম না, যতকণ পযরর না আমরা 
 ই দশ আয়ােতর ইলম ও আমল িশখতাম’ -[শরেহ মুশিকলুল 
আোর : ১৪৫০]ত  

যথাযথ স�ান ও মযরাদা েদয়া  

কুরআন মাজীদ স�ািনত  বং যারা কুরআেনর সােথ থাকেব 
তাঁরাও স�ােনর  িধকারীত  জনয কুরআেনর যথাযথ মযরাদা 
িদেত হেবত কুরআন িতলাওয়ােতর সময় তাঁর হক আদায় করেত 
হেবত কুরআেন ইরশাদ হেয়েে,  

ُِنَ ٱ﴿ ٰ  ۦٓ تَِ�َوتِهِ  َحقّ  ۥَُونَهُ َ�تۡ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ ُهمُ َ�ٰ َءاَ�يۡ  َّ ََ ْو
ُ
 َوَمن ۦۗ بِهِ  ِمُنونَ ُُؤۡ  �َِك أ

 ۡ�َُ َۡ ٰ  ۦبِهِ  ُف ََ ْو
ُ
ونَ َ�ٰ لۡ ٱ ُهمُ  �َِك فَُ  ]١٢١: القرة[ ﴾١ ِ�ُ



14 

 

‘যােদরেক আিম িকতাব িদেয়িে, তাঁরা তা পাঠ কের যথাথরভােবত 
তাঁরাই তাঁর  িত ঈমান আেনত আর েয তা  �ীকার কের, েস-ই 
কিত��’ -[সূরা আল-বাকারাহ : ১২১]ত কুরআনেক মহববত করা  
আ�াহ ও তাঁর রাসুলেক মহববত করার শািমলত আবদু�াহ ইবন 
মাসউদ রািদয়া�াা আনা বেলন,  

 »ورسولَ  اهللاَ  أحّب  القرآنَ  أحّب  ِن«

‘েয কুরআনেক মহববত করল েস  েযন আ�াহ ও তাঁর রাসুলেক 
মহববত করল’-[জািমউল উলুম ওয়াল িহকাম : ৩২৯]ত  

কুরআন  চার ও  িত�া করা 

কুরআেনর  চার,  সার ও তা  িত�ার কাজ করা কুরআেনর 
 নযতম হকত িনজ বযব�াপনায় কুরআন িশকােকষ �াপন, 
কুরআন িতলাওয়াত  িতেযািগতা, িহঅয  িতেযািগতা, কুরআন 
বুঝার আসর, তাঅসীর  িতেযািগতা, মাকতাব চালু করা, িবিভ� 
 লাকায় কুরআেনর মুয়াি�ম ে রণ বা মুয়াি�ম  �র করা, 
কুরআন িবতরণ করা, কুরআেনর মুয়াি�ম  তির করা, কুরআেনর 
 চার ও  িত�ার কােজ িনেয়ািজত সং�ােক সািবরক সহেযািগতা 
 দান করা,   কােজর  রভুরিত সেবরাপির কুরআেনর িবধান 
সমােজ  িত�ার কাজ করেত হেবত কুরআন মাজীেদ বলা হেয়েে,  
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َۡفِسهۦِۖ َوَمن َضّل َ�ُقۡل ِِّ�َمآ ﴿ ُِ ََۡءاَنۖ َ�َمِن ٱۡهَتَدٰف فََِّ�َما َ�ۡهَتِدي  ْ ٱۡلُق تََُۡوا
َ
ۡن ۡ

َ
َوأ

نَا۠ ِمَن ٱرُۡمنِذرِ�َن 
َ
 ]٩٢: لماَ[ ﴾٩ۡ

‘আর আিম েযন আল-কুরআন  ধযয়ন কির,  তঃপর েয 
িহদায়াত লাভ করল েস িনেজর জনয িহদায়াত লাভ করল; আর 
েয পথ � হল তােক বল, আিমেতা সতকরকারীেদর  রভুরি’ -
[সূরা আন-নামল : ৯২]ত 

﴿۞ ٰ ّ�َهاََ
َ
َُّسوُل ٱ َ َِّغۡ  ر ٓ  بَ نزَِل  َما

ُ
 ]٦٧: دة يئال[ ﴾ ّرّ�َِكۖ  ِمن َك َِِ�ۡ  أ

েহ রাসূল, েতামার রেবর পক েথেক েতামার িনকট যা নািযল 
করা হেয়েে, তা েপৗেে দাও [সূরা আল-মািয়দাহ : ৬৭]ত কুরআন 
িতলাওয়াত, িহঅয,  চার,  সার  বং  িত�ার কােজ আন� 
 কাশ করার সুেযাগ রেয়েেত কুরআন  মন  কিট িকতাব যা 
িনেয় ঈমানদার বা�াহগণ আন�  কাশ করেত পােরত েকননা 
আল-কুরআেন বলা হেয়েে, 

﴿ ٰ ّ�َهاََ
َ
ٓ  قَدۡ  ُّاُس ٱ َ ٓ  ّرّ�ُِ�مۡ  ّمِن ِعَظةٞ ّموۡ  ُ�مَءتۡ َجا ُدورِ ٱ ِ�  رَِّما ءٞ وَِشَفا ُّ  ر
َۡ  ةٞ َورَۡ�َ  فوَُهدٗ  ِ ِ ٱ لِ بَِفۡض  قُۡل  ٥ ِمنِ�َ ُمؤۡ ّل ٰ  ۦتِهِ َو�ََِۡ�َ  َّ َۡ  رَِك فَبَِ� ْ َيفۡ فَ  ُهوَ  ََُحوا

 ]٥٨  ،٥٧: يو�س[ ﴾٥ َمُعونَ َ�ۡ  ّمِّما ۡ�ٞ خَ 

‘েহ মানুু, েতামােদর রেবর পক েথেক েতামােদর কােে  েসেে 
উপেদশ  বং  ররসমূেহ যা থােক তার িশঅা, আর মুিমনেদর 
জনয িহদায়াত ও রহমতত বল, আ�াহর  নু�হ ও রহমেতত 
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সুতরাং   িনেয়ই েযন তারা খুিশ হয়ত  িট যা তারা জমা কের 
তা েথেক উ ম’ -[সূরা ইউনুস : ৫৭-৫৮]ত আবূ সাইদ খুদরী 
রািদ আ�াা আনা বেলন, ‘আ�াহর  নু�হ হেলা আল-কুরআন 
 বং  র  িধকারী হওয়াই রহমত’ -[শয়াবুল ঈমান]ত  

ি য় পাঠক!  

আমরা িক কুরআেনর হকগেলা আদায় করেত পারিে? আদায় 
করার জনয েকান  েচ�া আেে িক? আসুন কুরআেনর হকগেলা 
আদায় কির, িকয়ামােতর েসই ভয়াবহ িদেন কুরআেনর সুপািরশ 
পাওয়ার েযাগযতা  জরন কিরত আ�াহ তা‘আলা আমােদরেক 
কুরআেনর হকগেলা যথাযথভােব পালন করার তাওঅীক িদনত 
আমীন! 


