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কুরআন তিলাওয়াি করার তনয়ি 
 
কুরআনুল কাতরম তিলাওয়াি করার িনয ককাননা তনয়নির প্রনয়ািন 
হয় না, কযভানব তিলাওয়াি করা কহাক ইবাদাি তহনসনব সাংগতিি 
হয়; যতদ তিলাওয়ানির পশ্চানি তরয়া িথা প্রদর্শননচ্ছা ও উিব বা 
অহাংকার না থানক। তরয়া কখননা আমনলর সাওয়াব তবনষ্ট কনর, 
কখননা সাওয়ানবর পনথ প্রতিবন্ধক হয়, ফনল আদনি ককাননা 
সাওয়াব হয় না। 
গায়রুল্লাহর সন্তুতষ্টর উনেনর্য ককাননা ইবাদাি আঞ্জাম কদওয়া, অথবা 
আল্লাহ ও গায়রুল্লাহ উভনয়র সন্তুতষ্টর উনেনর্য ককাননা ইবাদি 
সম্পাদন করানক তরয়া বলা হয়। তরয়া যুক্ত আমনল কখননা শুধু 
গায়রুল্লাহ উনের্য  হয়, কখননা আল্লাহ ও গায়রুল্লাহ উভয় উনের্য 
হয়। এ িনয তরয়ার অপর নাম হনচ্ছ ‘আর্-তর্কুশল খাতফ’ বা কগাপন 
তর্কশ। তরয়া ককাননা বযতক্তর আমল ও শ্রম উভয় তবনষ্ট কনর এবাং 
বযতক্তনক আল্লাহর কগাস্বা ও র্াতিনি তননেপ কনর। আবু হুরায়রা 
রাতদয়াল্লাহু ‘আনহু বর্শনা কনরন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 
ওয়াসাল্লাম বনলনেন: 

ْْشَكَ »
َ
ِْك َمْن َعِمَل َعَمالا أ ََكِء َعِن الُّشر َ ْغََن الُّشر

َ
نَا أ

َ
ُ َتبَارََك َوَتَعاََل أ ِفيِه  قَاَل اَّلله

َكه   « َمِِع َغْْيِي تََرْكتُُه َوِْشْ
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“আল্লাহ িা‘আলা বনলন, র্রীকনদর মানে আতম অাংর্ীদাতরত্ব কথনক 
সবনেনয় কবর্ী অমুখানপেী, কয এমন আমল করল, যানি আমার 
সানথ অপরনক র্রীক কনরনে, আতম িানক ও িার তর্কশনক িযাগ 
কতর”।

1 তরয়াকারী ও িার আমল আল্লাহর তনকট পতরিযক্ত ও 
প্রিযাখযাি। আল্লাহ িা‘আলা শুধু িাই গ্রহর্ কনরন, যা একমাত্র িার 
সন্তুতষ্টর উনেনর্য সম্পাদন করা হয়। তিতন ইরর্াদ কনরন: 

َما ۡۡقُل ۡ﴿ نَا ۡۡإِنَّ
َ
ِث لُُكمۡ ۡبََشۡرۡأ َما ۡۡإَِلَّۡۡيُوَحۡىۡم  نَّ

َ
ۡ ۡإَِلَٰهرۡۡإَِلَُٰهُكمۡ ۡأ ۡيَر ُجوا ََۡۡكنََۡۡفَمنَۡوَِٰحدر

َمل ۡفََۡۡرب ِهِۦۡلَِقا ءَۡ ِكۡ َۡوَلَۡۡصَٰلِٗحاَۡعَمٗلۡۡل َيع  َحَدَۢاَۡرب ِهِۦ ۡۡبِعَِباَدةِۡۡيُش 
َ
 ﴾١١٠ۡأ

 [  ١١١:الكهف]
“বল, আতম কিামানদর মিই একিন মানুষ। আমার তনকট ওহী 
কপ্ররর্ করা হয় কয, কিামানদর ইলাহ এক ইলাহ। সুিরাাং কয িার 
রনবর সাোৎ কামনা কনর, কস কযন সৎকমশ কনর এবাং িার রনবর 
ইবাদানি কাউনক র্রীক না কনর”।2 নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 
ওয়াসাল্লাম বনলন:  

ْخوَُف َعلَيُْكْم ِعنِْدي ِمَن الَْمِسيِح ادّلّجاِل؟
َ
ُكْم بَِما ُهَو أ ْخِِبُ

ُ
اَل أ

َ
. بََلَ : قَالوا« أ

ّيُن َصاَلتَُه لَِما يََرى مِ : الُّّشُْك اْْلَِفّ »: َفَقاَل  ْن َنَظِر رَُجٍل َيُقوَم الرُّجُل يَُصّّل َفُُيَ
 « إيه

                                                            
1 মুসতলম: (২৯৮৮) 
2 সূরা কাহাফ: (১১০) 
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“আতম তক কিামানদরনক কসটা সম্পনকশ সাংবাদ তদব, যা আমার 
দৃতষ্টনি কিামানদর উপর মাসীহ-দাজ্জাল কথনকও তবপদিনক? িারা 
বলল: অবর্যই, তিতন বলনলন: ‘আর্-তর্কুশল খাতফ’, বযতক্ত সালাি 
আদানয়র িনয দণ্ডায়মান হয়, অিঃপর কস সালািনক খুব সুন্দর 
কনর আদায় কনর, কারর্ কস িানন মানুষ িার তদনক িাতকনয় 
আনে”।1 ইবনন আব্বাস রাতদয়াল্লাহু ‘আনহু কথনক বতর্শি, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম বনলন: 

ُ بِِه  » ُ بِِه، َوَمْن يَُراِِئ، يَُراِِئ اَّلله َع اَّلله َع، َسمه  «َمْن َسمه
“কয কর্ানানি োয়, আল্লাহ িা শুতননয় কদন এবাং কয কদখানি োয় 
আল্লাহ িা কদতখনয় কদন”। খাত্তাতব রাতহমাহুল্লাহ বনলন: “এ হাতদনসর 
অথশ হনচ্ছ, কয ইখলাস তবহীন আমল করল, অথশাৎ মানুষ কদখনব ও 
শুননব এ উনেনর্য আমল করল, িানক অনুরূপ প্রতিদান কদওয়া হয়। 

উদাহরর্ি আল্লাহ িা প্রকার্ কনর কদন, িানক লাতিি কনরন ও 
িার অন্তনরর কগাপন তনয়ি সবাইনক িাতননয় কদন”।

2 
অপর সতহ হাতদনস এনসনে, আবু হুরায়রা রাতদয়াল্লাহু ‘আনহু কথনক 
বতর্শি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম বনলনেন: 

فَُه نَِعَمُه، َفَعَرَفَها، َفَقاَل » ِِتَ بِِه ِيَُعرر
ُ
 الُْقْرآَن، فَأ

َ
َما  :َورَُجٌل َتَعلهَم الِْعلَْم وََعلهَمُه َوقََرأ

ُت ِفيَك الُْقْرآَن، َفَقال: َعِملَْت ِفيَها؟ قَال
ْ
: َتَعلهْمُت ِفيَك الِْعلَْم وََعلهْمتُُه، َوقََرأ

                                                            
1 আহমদ: (১০৮৫৯), ইবনন মািাহ: (৪২০৪) 
2 ফািহুল বাতরসহ সতহ বুখাতর, হাতদস নাং: (৯৪৭৪) 
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َت الُْقْرآَن ِيَُقاَل : َكَذبَْت، َولَِكنهَك َتَعلهْمَت ِيَُقاَل 
ْ
ُهَو : ُهَو ََعلٌِم، َفَقْد ِقيَل، َوقََرأ

َمَر بِ 
َ
لِِْقَ ِِف انلهارِ قَاِرٌئ، َفَقْد ِقيَل، ُثمه أ

ُ
 «ِه، فَيُْسَحُب لََعَ وَْجِهِه َحَّته أ

“... এবাং ঐ বযতক্তনক উপতিি করা হনব, কয ইলম তর্নখনে, 
অপরনক তর্ো তদনয়নে ও কুরআন তিলাওয়াি কনরনে। িার উপর 
আল্লাহর অনুগ্রহ স্পষ্ট করার িনয িানক উপতিি করা হনব এবাং কস 
িা স্বীকার করনব। অিঃপর তিতন বলনবন: িার (তনয়ামনির) 
তবতনমনয় িুতম তক কনরে? কস বলনব: আপনার িনয ইলম তর্নখতে, 
তর্ো তদনয়তে এবাং আপনার িনয কুরআন তিলাওয়াি কনরতে। তিতন 
বলনবন: িুতম তমথযা বনলে; িুতম ইলম তর্নখতে কযন বলা হয় কস 
আনলম, আর িা বলা হনয়নে। িুতম কুরআন তিলাওয়াি কনরে, 
কযন বলা হয় কস কাতর, আর িা বলা হনয়নে। অিঃপর িার 
সম্পনকশ তননদশর্ িাতর করনবন, ফনল িানক কেহারার উপর কটনন-
কহেঁেনে িাহান্নানম তননেপ করা হনব”।1 
আল্লাহর সন্তুতষ্ট অিশননর উনেনর্য কৃি তিলাওয়াি ইবাদি, কহাক 
সালানির তভিনর তকাংবা বাইনর, িার িনয তনতদশষ্ট তনয়নির প্রনয়ািন 
কনই। িনব ককউ যতদ তনতদশষ্ট তনয়নি কুরআন তিলাওয়াি কনর, 
িানি ককাননা সমসযা কনই, বরাং ভানলা। কারর্, তনতদশষ্ট তনয়ি 
কুরআনুল কাতরনম তেন্তা করা, িার রনে রতেন হওয়া ও িার দ্বারা 

                                                            
1 আহমাদ: (৮২৭৮) 
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প্রভাতবি হওয়ার র্াতমল, যার তননদশর্ র্রীয়নি রনয়নে। এ িািীয় 
তনয়ি প্রর্াংসনীয়। হুযায়ফা রাতদয়াল্লাহু ‘আনহু বনলন: 

َذاَت َيْلٍَة، فَاْفتَتََح ابْلََقَرَة، َفُقلُْت يَْرَكُع  صل اهلل عليه وسلميُْت َمَع انلهِِبر َصله »
يَْرَكُع بَِها، ُثمه : يَُصّلر بَِها ِِف َرْكَعٍة، َفَمََض، َفُقلُْت : ِعنَْد الِْمائَِة، ُثمه َمََض، َفُقلُْت 
َها، ُثمه افْ 

َ
، ِإَذا َمره بِآيٍَة اْفتَتََح النرَساَء َفَقَرأ الا  ُمََتَسر

ُ
َها، َيْقَرأ

َ
تَتََح آَل ِعْمَراَن َفَقَرأ

َل، َوإَِذا َمره بِتََعورٍذ َتَعوهذَ 
َ
 «ِفيَها، تَْسِبيٌح َسبهَح، َوإَِذا َمره بُِسَؤاٍل َسأ

“আতম ককাননা একরানি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লানমর সানথ 
সালাি আদায় কতর, তিতন সূরা বাকারা আরম্ভ কনরন। আতম মনন 
করলাম একর্ি আয়াি কর্নষ রুকু করনবন, তকন্তু তিতন পেনি 
থাকনলন; আতম মনন করলাম এক সালানি িা পূর্শ করনবন, তকন্তু 
তিতন পেনি থাকনলন, আতম মনন করলাম িার দ্বারা এক রাকাি 
পূর্শ করনবন; অিঃপর তিতন সূরা তনসা আরম্ভ কনরন এবাং িা কর্ষ 
কনরন। অিঃপর আনল-ইমরান শুরু কনরন এবাং িা কর্ষ কনরন। 
তিতন তবরতি তদনয়-তদনয় পেতেনলন, যখন িাসবীহ এর ককাননা 
আয়াি পেনিন িাসবীহ পাি করনিন; যখন প্রাথশনার ককাননা 
আয়াি পেনিন প্রাথশনা করনিন; যখন আশ্রয় োওয়ার ককাননা 
আয়াি পেনিন আশ্রয় োইনিন”।

1 

                                                            
1  মুসতলম: (৭৭৫)। 
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ইমাম আবু দাউদ রাতহমাহুল্লাহ বর্শনা কনরন, ‘আউফ ইবন মাতলক 
আর্িা‘তয় রাতদয়াল্লাহু ‘আনহু বনলনেন: 

« ِ  ُسوَرةَ ابْلََقَرةِ اَل َيُمرر " َيْلَةا  صل اهلل عليه وسلمُقْمُت َمَع رَُسوِل اَّلله
َ
َفَقاَم َفَقَرأ

َل، َواَل َيُمرر بِآيَِة َعَذاٍب إِاله َوَقَف َفتََعوهذَ 
َ
 «بِآيَِة رمَْحٍَة إِاله َوَقَف فََسأ

“আতম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লানমর সানথ একরাি তকয়াম 
কনরতে, তিতন দােঁোনলন এবাং সূরা বাকারা কর্ষ করনলন। তিতন 
রহমনির এমন ককাননা আয়াি পনেনতন কযখানন তবরতি কননতন, আর 
আযানবর এমন ককাননা আয়াি কিলাওয়াি কনরন তন কযখানন আশ্রয় 
প্রাথশনা কনরনতন”।

1 
এসব হাতদস প্রমার্ কনর, তিলাওয়ানির সময় কুরআনুল কাতরনমর 
অথশ ও তবষয়-বস্তুনি তেন্তা করা, িার রনে রতেন হওয়া, কদায়ার 
আয়ানি কদায়া করা ও র্াতির আয়ানি প্রাথশনা করা নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইতহ ওয়াসাল্লানমর সুন্নি। এ সুন্ননির উপর আমল করার িনয 
তনতদশষ্ট তনয়নি তিলাওয়াি করা অতধকির সাওয়ানবর কাি। 
বিশমান যুনগ মুসতলমরা সাওয়ানবর তনয়ি বযিীি ককাননা উনেনর্য 
কুরআনুল কাতরম তিলাওয়াি কনর না বলনলই েনল, িাই 
তিলাওয়ানির সময় কুরআনুল কাতরনমর ইলম ও জ্ঞাননর তদনক 
িানদর মন ধাতবি হয় না। অথে ইলম, তহদায়াি ও রহমি লানভর 

                                                            
1 আবু দাউদ: (৮৭৩)। 
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তনয়নি তিলাওয়াি কনর সাওয়াবসহ অননক উনের্য হাতসল করা 
যায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম বনলনেন: 

ْعَماُل بِانلريهاِت، َوإِنهَما ِلُُكر اْمِرٍئ َما نََوى»
َ
 «إِنهَما اْْل

“তনশ্চয় প্রনিযক আমল তনয়নির সানথ সমৃ্পক্ত, আর প্রনিযক বযতক্তর 
িনয িাই রনয়নে-যা কস তনয়ি কনরনে”।

1 
তকয়ামনির তদন তনয়নির কারনর্ আমনলর সাওয়ানব অননক বযবধান 
হনব। এ িনয তনয়িনক জ্ঞানীনদর বযবসা বলা হয়। তননে কুরআনুল 
কাতরম তিলাওয়াি করার কনয়কতট তনয়ি উনল্লখ করতে: 
১. কুরআনুল কাতরম ইলনমর ভাণ্ডার ও তহদায়ানির উৎস, িাই ইলম 
ও তহদায়াি লানভর তনয়নি কুরআনুল কাতরম তিলাওয়াি করা। 
আল্লাহ িাআলা বনলন: 

فََلۡۡ﴿
َ
ِِۡۡعندِِۡۡمنۡ ََۡكنََۡۡولَوۡ ۡٱل ُقر َءاَنۡ َۡيَتَدبَُّرونَۡۡأ َِۡۡغي  َٰٗفاۡفِيهِۡۡلَوََجُدوا ۡۡٱّللَّ تَِل َۡكثِٗياۡٱخ 
 [  ٢٨:  النساء] ﴾٨٢ۡ

“িারা তক কুরআন তননয় তেন্তা কনর না? আর যতদ িা আল্লাহ োো 
কানরা পে কথনক হি, িনব অবর্যই িারা এনি অননক ববপরীিয 
কদখনি কপি”।2 অপর আয়ানি তিতন বনলন: 

                                                            
1 বুখাতর: (১) 
2 সূরা তনসা: (৮২) 
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رُۡۡ﴿ ِيۡ َۡرَمَضانََۡۡشه  نزَِلۡۡٱَّلَّ
ُ
ِنََۡۡوَبي َِنَٰت ۡۡل ِلنَّاِسُۡۡهٗدىۡٱل ُقر َءانُۡۡفِيهِۡۡأ ۡٱل ُهَدىَٰۡۡم 

قَاِنۡ   [  ١٢١: ابلقرة] ﴾١٨٥َۡۡوٱل ُفر 
“রমযান মাস, যানি কুরআন নাতযল করা হনয়নে মানুনষর িনয 
তহদায়ািস্বরূপ এবাং তহদায়ানির সুস্পষ্ট তনদর্শনাবলীস্বরূপ ও সিয-
তমথযার পাথশকযকারীরূনপ”।1 
২. মানব িাতির িীবন তবধান স্বরূপ আল্লাহ িা‘আলা কুরআনুল 
কাতরম নাতযল কনরনেন, িাই তিলাওয়াি করার সময় িার উপর 
আমল করার তনয়ি করা। আল্লাহ িা‘আলা বনলন: 

نزَِلَۡۡما ۡۡٱتَّبُِعوا ۡۡ﴿
ُ
ِنۡإََِل ُكمۡأ ب ُِكمۡ ۡم  َِلَا َء ُۡۡدونِهِۦ ِۡۡمنۡتَتَّبُِعوا َۡۡوَلۡۡرَّ و 

َ
 ﴾٣ۡۡأ

 [  ٣: االعراف]

“কিামানদর প্রতি কিামানদর রনবর পে কথনক যা নাতযল করা 
হনয়নে, িা অনুসরর্ কর এবাং িানক োো অনয অতভভাবনকর 
অনুসরর্ কনরা না”।2 অপর আয়ানি তিতন বনলন: 

ِينَۡۡإِنَّۡ﴿ َٰلَِحَِٰتۡۡوََعِملُوا َۡۡءاَمُنوا ۡۡٱَّلَّ ِديِهمۡ ۡٱلصَّ ۡ ُۡهمَربۡ َۡيه   [  ٩: يونس] ﴾٩ۡبِإِيَمَٰنِِهم 
“তনশ্চয় যারা ঈমান আনন এবাং কনক আমল কনর, িানদর রব 
ঈমাননর কারনর্ িানদরনক পথ কদখানবন”।3 

                                                            
1 সূরা বাকারা: (১৮৫) 
2 সূরা আ‘রাফ: (৩) 
3 সূরা ইউনুস: (৯) 
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৩. কুরআনুল কাতরম তিলাওয়াি করার ফনল ঈমান বৃতি হয়, িাই 
ঈমান বৃতির তনয়নি কুরআনুল কাতরম তিলাওয়াি করা। আল্লাহ 
িা‘আলা বনলন: 

ن
ُ
ۡأ َۡما  رِۡإَوَذا ُۡسوَرة ۡۡزِلَت  َۡزاَدت ُه ي ُكم 

َ
ۡأ نَۡيُقوُل ۡإِيَمَٰنٗۡفَِمن ُهمۡمَّ ِيَنَۡهَِٰذهِۦ  ۡٱَّلَّ ا مَّ

َ
ا ۡفَأ

ۡإِيَمَٰۡ فََزاَدت ُهم   ۡ ۡنَٗۡءاَمُنوا وَنۡاۡوَُهم  َتب ِشُ  .[١٨1:اتلوبة ١٢٤يَس 
“আর যখনই ককান সূরা নাতযল করা হয়, িখন িানদর ককউ ককউ 
বনল, ‘এতট কিামানদর কার ঈমান বৃতি করল? অিএব যারা মুতমন, 
তনশ্চয় িা িানদর ঈমান বৃতি কনরনে এবাং িারা আনতন্দি হয়”।

1 
৪. কুরআনুল কাতরম আল্লাহর কালাম, কয কুরআন তিলাওয়াি কনর 
কস আল্লাহর সানথ কথা বনল, আল্লাহ িার কথা খুব শ্রবর্ কনরন। 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম বনলনেন: 

ُ لَِشْ » ِذَن اَّلله
َ
وِْت بِالُْقْرآِن َْجَْهُر بِِه َما أ ِذَن نِلَِِبح َحَسِن الصه

َ
 «ٍء، َما أ

“আল্লাহ ককাননা বস্তু এভানব শ্রবর্ কনরনতন, কযভানব কুরআননর 
কেনত্র সুন্দর আওয়াি সম্পন্ন নবীর িনয শ্রবর্ কনরনেন, তযতন 
উচ্চস্বনর কুরআন মাতিদ পনেন।”2 
৫. কুরআন তর্ফা ও করাগ কথনক মুতক্তর উপায়। কুরআন 
তিলাওয়ানির ফনল র্রীর ও আত্মার করাগ দূরীভূি হয়। অিএব 

                                                            
1 সূরা িাওবা: (১২৪) 
2 সতহ বুখাতর ৭৫৪৪, ৫০২৩, ৫০২৪, ৭৪৮২, ৭৫২৭, মুসতলম ৭৯৪, 
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করাগ কথনক মুতক্ত ও োে-ফুনকর তনয়নি কুরআনুল কাতরম 
তিলাওয়াি করা। আল্লাহ িাআলা বনলন: 

َهاۡ﴿ ي 
َ
أ و ِعَظةرَۡۡجا َءت ُكمۡقَدۡ ۡٱنلَّاُسَۡۡيى ِنۡمَّ ب ُِكمۡ ۡم  ُدورِِۡۡفۡۡل َِماَۡوِشَفا ءرۡۡرَّ ۡوَُهٗدىۡٱلص 
َةرۡ ِمنِيََۡۡورَۡح   [  ١٥:  يونس] ﴾٥٧ۡۡل ِل ُمؤ 

“কহ মানুষ, কিামানদর রনবর পে কথনক কিামানদর কানে এনসনে 
উপনদর্ এবাং অন্তরসমূনহ যা থানক িার তর্ফা, আর মুতমননদর িনয 
তহদায়াি ও রহমি”।1 
6. তকয়ামনির তদন উেঁেু মযশাদা লানভর তনয়নি কুরআনুল কাতরম 
তিলাওয়াি করা। আল্লাহ িাআলা বনলন: 

َي َرَٰتِِۡۡفۡۡيَُسَٰرُِعونَََۡۡكنُوا ۡۡنَُّهمۡ إِۡ﴿ ُعوَنَناۡٱۡل  ٩٠َۡۡخَِٰشعِيَۡۡنَلَاَۡوََكنُوا َۡۡورََهٗبا ۡۡرََغٗباَۡوَيد 
 [  ٩١: االنبياء] ﴾

“তনশ্চয় িারা সৎকানি প্রতিনযাতগিা করি, আর আমানক আর্া ও 
ভীতিসহ ডাকি, আর িারা তেল আমার তনকট তবনয়ী”।2 
৭. সাওয়াব ও মহান প্রতিদান লানভর তনয়নি কুরআনুল কাতরম 
তিলাওয়াি করা। উকবাহ ইবনন ‘আনমর আল-িুহাতন রাতদয়াল্লাহু 
‘আনহু কথনক বতর্শি, তিতন বনলন: 

                                                            
1 সূরা ইউনুস: (৫৭) 
2 সূরা আতিয়া: (৯০) 
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« ِ ِة، َفَقاَل  صل اهلل عليه وسلمَخَرَج رَُسوُل اَّلله فه ْن : َوََنُْن ِِف الصر
َ
يرُكْم ُُيِبر أ

َ
أ

ْو إََِل 
َ
ِِتَ ِمنُْه بِنَاَقتَْْيِ َكْوَماَويِْن، ِِف َغْْيِ  َيْغُدَو ُُكه يَْوٍم إََِل ُبْطَحاَن، أ

ْ
الَْعِقيِق َفيَأ

، َُنِبر َذلَِك، قَاَل : إِثٍْم، َواَل َقْطِع رَِحٍم؟ َفُقلْنَا ِ َحُدُكْم : " يَا رَُسوَل اَّلله
َ
فاََل َيْغُدو أ

َ
أ

 ِ  آيَتَْْيِ ِمْن ِكتَاِب اَّلله
ُ
وْ َيْقَرأ

َ
، َوثاََلٌث َخْْيٌ  إََِل الَْمْسِجِد َفيَْعلَُم، أ َخْْيٌ ََلُ ِمْن نَاَقتَْْيِ

ْعَداِدِهنه ِمَن اإِلبِِل؟ 
َ
ْرَبٍع، َوِمْن أ

َ
ْرَبٌع َخْْيٌ ََلُ ِمْن أ

َ
 «ََلُ ِمْن ثاََلٍث، َوأ

“একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম কবর হনয় 
আসনলন, আমরা িখন সুফফায় তেলাম, তিতন বলনলন: কিামানদর 
কথনক কক পেন্দ কনর প্রতিতদন বুিহান অথবা আতকক িানন যানব, 
অিঃপর কসখান কথনক উেঁেু কুেঁি তবতর্ষ্ট দু’তট উট তননয় আসনব, 
অপরাধ সাংগিন ও আত্মীয়িার সম্পকশ তেন্ন করা বযিীি? আমরা 
বললাম: কহ আল্লাহর রাসূল, আমরা িা পেন্দ কতর। তিতন বলনলন: 
িাহনল ককন কিামানদর ককউ মসতিনদ তগনয় আল্লাহর তকিাব কথনক 
দু’তট আয়াি তর্নখ না, অথবা তিলাওয়াি কনর না, যা িার িনয 
দু’তট উট কথনক উত্তম, এবাং তিনতট আয়াি তিনতট উট কথনক উত্তম, 
এবাং োরতট আয়াি োরতট উট কথনক উত্তম, অনুরূপ আয়ানির সাংখযা 
উনটর সাংখযা কথনক উত্তম”।

1 
৮. তকয়ামনির তদন কুরআনুল কাতরম িার তিলাওয়ািকারীর িনয 
সুপাতরর্ করনব, িাই সুপাতরর্ লানভর তনয়নি কুরআনুল কাতরম 

                                                            
1 মুসতলম: (৮০6), আবু দাউদ: (১৪৫6) 
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তিলাওয়াি করা। আবু হুরায়রা রাতদয়াল্লাহু ‘আনহু  কথনক বতর্শি, 
তিতন বনলন: 

إِنهُه َشافٌِع لَِصاِحِبِه يَْوَم الِْقيَاَمِة، َتَعلهُموا الزهْهَراَويِْن »
ُسوَرَة : َتَعلهُموا الُْقْرآَن، فَ

ْو ابْلََقَرِة، 
َ
ْو َغيَاَيتَاِن أ

َ
ُهَما َغَماَمتَاِن أ نه

َ
يئَاِن يَْوَم الِْقيَاَمِة َكأ ُهَما َْجِ إِنه

َوآِل ِعْمَراَن، فَ
إِنه 

، يَْشَفَعاِن لَِصاِحِبِهَما يَْومَ الِْقيَاَمِة، َتَعلهُموا ابْلََقَرَة، فَ َكِفْرَقْْيِ ِمْن َطْْيٍ َصَوافه
ْخَذَها بََرَكٌة، َوتَْرَكهَ 

َ
ٌة، َوال تَْستَِطيُعَها ابْلََطلَُة أ  «ا َحْْسَ

“কিামরা কুরআন তর্খ, কারর্ তকয়ামনির তদন কুরআন িার 
পািনকর িনয সুপাতরর্কারী হনব। কিামরা দু’তট উজ্জ্বল বস্তু তর্খ: 
সূরা বাকারা ও সূরা আনল-ইমরান, কারর্ তকয়ামনির তদন এ দু’তট 
সূরা দু’তট কমনের মি, অথবা দু’তট োয়ার মি, অথবা সাতরবি 
উেন্ত পাতখর দু’তট ডানার মি, তকয়ামনির তদন িারা উভনয় িানদর 
পািনকর িনয সুপাতরর্ করনব, কিামরা সূরা বাকারা তর্ো কর, 
কারর্ িা তর্ো করা বরকি ও িযাগ করা অনুনর্ােনা, ককাননা 
িাদুকর িা তর্খনি সেম নয়”।1 
৯. আল্লাহর রহমি ও অনুগ্রহ লানভর তনয়নি কুরআনুল কাতরম 
তিলাওয়াি করা। আল্লাহ িা‘আলা বনলন: 

ٱل ُقر َءاَنۡ َۡهََٰذۡا ۡفِيهََِۡي َتلُِفوَنۡإِنَّ ِيُۡهم  ََثَۡٱَّلَّ ك 
َ
ىءِيَلۡأ َر ۡإِس  ۡبَِِن  َٰ ۡلََعَ ِإَونَُّهۥ٧٦َۡۡيُقص 

ل ِل مُۡىۡلَُهدٗۡ َةۡر ِمنَِيَۡورَۡح   [٥٥-٥7:انلمل] ٧٧ؤ 

                                                            
1 আহমদ: (৮৮২৩) 



 

15 

“তনশ্চয় এ কুরআন িানদর কানে বর্শনা করনে, বনী ইসরাইল কযসব 
তবষয় তননয় তবিকশ করনে িার অতধকাাংর্ই; আর তনশ্চয় এতট 
মুতমননদর িনয তহদায়াি ও রহমি”।1 
তপ্রয়পািক, আল্লাহর রহমি লানভর তনয়নি কুরআনুল কাতরম 
তিলাওয়াি করুন। কখননা তেন্তা কনরতে, তক পতরমার্ রহমনির 
মুখানপেী আমরা, আমরা কি পাপ কনরতে, কি অপরাধ ও অনযানয় 
িতেি হনয়তে; সমানি আমরা দুবশল, কদনর্ আমরা তনগৃহীি, তবনে 
আমরা কিৃশত্বরূ্নয, আল্লাহর রহমি বযিীি যার কথনক উত্তরনর্র 
ককাননা পথ কনই। কস রহমি আমানদর সামননই রনয়নে, অথে িার 
কথনক আমরা গাতফল। কুরআনুল কাতরম তিলাওয়াি করা রহমি, 
িার তিলাওয়াি অপর কথনক শ্রবর্ করা রহমি এবাং িার উপর 
আমল করা রহমি। আল্লাহ বনলন,  

ل َنَٰهُۡۡبِِكَتَٰبۡ ِۡجئ َنَُٰهمَۡولََقدۡ ﴿ َٰۡۡفَصَّ َةُٗۡۡهٗدىِۡعل مۡ ۡلََعَ مۡ َۡورَۡح  ِمُنونَۡۡل َِقو   ﴾٥٢ۡيُؤ 
 [  ١١: االعراف]

“আর আতম কিা িানদর তনকট এমন তকিাব তননয় এনসতে, যা আতম 
জ্ঞাননর তভতত্তনি তবিাতরি বর্শনা কনরতে। িা তহদায়াি ও 
রহমিস্বরূপ এমন িাতির িনয, যারা ঈমান রানখ”।

2 অপর আয়ানি 
তিতন বনলন: 
                                                            
1 সূরা নামল: (৭6-৭৭) 
2 সূরা আ‘রাফ: (৫২) 
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ب ُِكمۡ ِۡمنۡبََصا ئِرَُۡۡهََٰذا﴿ َةرۡۡوَُهٗدىۡرَّ مۡ َۡورَۡح  ِمُنونَۡۡل َِقو   [  ٨١٨: االعراف] ﴾٢٠٣ۡۡيُؤ 

“এতট কিামানদর রনবর পে কথনক স্পষ্ট প্রমার্। আর িা তহদায়াি 
ও রহমি কস কওনমর িনয যারা ঈমান আনন”।1 অপর আয়ানি 
তিতন ইরর্াদ কনরন: 

َۡۡوَهََٰذاۡ﴿ نَزل َنَٰهُۡۡكَِتَٰب 
َ
: االنعام] ﴾١٥٥ۡۡتُر َۡحُونَۡۡلََعلَُّكمۡ َۡوٱتَُّقوا ۡۡفَٱتَّبُِعوهُُۡۡمَباَركۡرۡأ

١١١  ] 
“আর এতট তকিাব- যা আতম নাতযল করতে- বরকিময়। সুিরাাং 
কিামরা িার অনুসরর্ কর এবাং িাকওয়া অবলিন কর, যানি 
কিামরা রহমিপ্রাপ্ত হও”।2 অনযত্র তিতন ইরর্াদ কনরন:  

َتِمُعوا ۡۡٱل ُقر َءانُۡۡقُرِئَِۡۡإَوَذاۡ﴿ نِصُتوا ََۡۡلُۥۡفَٱس 
َ
: االعراف] ﴾٢٠٤ۡۡتُر َۡحُونَۡۡلََعلَُّكمۡ َۡوأ

٨١٣  ] 

“আর যখন কুরআন পাি করা হয়, িখন িা মননানযাগ তদনয় কর্ান 
এবাং েুপ থাক, যানি কিামরা রহমি লাভ কর”।

3  
লেয করুন কুরআনুল কাতরম তিলাওয়ানির সময় েুপ কনর থাকাও 
রহমি লাভ করার উপায়। তিলাওয়ািকারীনক আল্লাহর রহমি 
কবষ্টন কনর কনয়। আবু হুরায়রা রাতদয়াল্লাহু ‘আনহু  কথনক বতর্শি, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম বনলন: 
                                                            
1 সূরা আ‘রাফ: (২০৩) 
2 সূরা আন‘আম: (১৫৫) 
3 সূরা আ‘রাফ: (২০৪) 
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« ِ ِ َيتْلُوَن ِكتَاَب اَّلله  َوَيتََدارَُسونَُه بَيْنَُهْم إِاله َوَما اْجتََمَع قَْوٌم ِِف َبيٍْت ِمْن ُبيُوِت اَّلله
ُ ِفيَمْن  تُْهُم الَْماَلئَِكُة، وََذَكَرُهُم اَّلله ِكينَُة وََغِشيَتُْهُم الرهمْحَُة وََحفه نََزلَْت َعلَيِْهُم السه

 «ِعنَْدُه 
“আর আল্লাহর েরসমূহ কথনক ককাননা েনর যখনই ককাননা কওম 
একত্র হনয়নে, যারা আল্লাহর তকিাব তিলাওয়াি কনর ও তননিনদর 
মানে িার পিন-পািন কনর, িনব অবর্যই িানদর উপর সাতকনা 
নাতযল হয়, রহমি িানদরনক কেনক কনয়, মালানয়কাগর্ িানদরনক 
কবষ্টন কনর কনয় এবাং আল্লাহ িানদরনক স্মরর্ কনরন, যারা িার 
তনকনট আনে িানদর মানে”।1 
কহ আল্লাহ, কুরআন দ্বারা আমানদর উপর রহম করুন, কযন অনয 
কানরা রহমনির প্রনয়ািন না হয়। তনশ্চয় আপনার রহমি সনবশাত্তম। 

رۡۡ﴿ فَِرة ِنَۡۡلََمغ  ِۡۡم  َةۡ ۡٱّللَّ رَۡۡورَۡح  اَۡخي  ِمَّ  [  ١١٥: عمران ال] ﴾١٥٧ََۡۡي َمُعونَۡۡم 

“তনশ্চয় আল্লাহর মাগনফরাি ও রহমি অতধকির উত্তম, কিামরা যা 
িমা কর িার কেনয়”।2 

সমাপ্ত 
 

                                                            
1 মুসতলম: (২৭০২), 
2 সূরা আনল-ইমরান: (১৫৭) 


