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 কুরআনুল কাররমের কসে করার রিধান 

  

কামরা নামে কসে করার অর্থ তামক সম্মান দদওয়া ও তার সত্ত্বামক পরিত্র জ্ঞান করা। এ িাতীয় সম্মামনর হকদার 

একোত্র আল্লাহ তা‘আলা। দয আল্লাহ তা‘আলা িযতীত দকামনা সত্ত্বার নামে কসে িা শপর্ করল দস েূলত আল্লাহর 

সম্মান ও অরধকামর ঐ সত্তামক শরীক ও অংশীদার করল। অতএি, এটা রশকথ। আল্লাহর নামে রের্যা কসে করা 

করিরা গুনাহ, তমি তা রশকথ নয়। রশকথ করিরা গুনা দর্মকও িড়, দহাক দসটা দ াট রশকথ। দয পীমরর নামে কসে 

করল, দস পীরমক আল্লাহর সেকক্ষ রির করল; দয নিী-অরল-িুিমগথর নামে কসে করল দস তামদরমক আল্লাহর 

সেকক্ষ রনধথারণ করল; অনুরূপ আল্লাহ ও তার গুণাগুণ িযতীত দকামনা িস্তুর নামে দয কসে করল, দস আল্লাহর 

অরধকার তর্া রিমশষ সম্মামন ঐ িস্তুমক শরীক করল। উোর রারদয়াল্লাহু ‘আনহু দর্মক িরণথত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাে িমলম ন: 

ْْشَكَ »
َ
ْو أ

َ
ِ َفَقْد َكَفَر أ   «.َمْن َحلََف بَِغْْيِ اَّلله

“দয িযরি আল্লাহ িযতীত কামরা নামে শপর্ করল দস কুফরী করল অর্িা রশকথ করল”।1 

ইিন োসউদ রারদয়াল্লাহু ‘আনহু িমলন, 

ْحِلَف بَِغْْيِهِ َصاِدقًا»
َ
ْن أ

َ
َحبُّ إِيَله ِمْن أ

َ
ِ ََكِذبًا أ ْحِلَف بِاَّلله

َ
ْن أ

َ
 «.أل

“গাইরুল্লাহর নামে সতয কসে অমপক্ষা আল্লাহর নামে রের্যা কসে করি, এটা আোর রনকট অরধক রিয়”।2  

ইিন উোর রারদয়াল্লাহু ‘আনহুো দর্মক িরণথত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাে িমলম ন: 

ِ فَلَْْيَْض، َوَمْن لَْم يَْرَض بِ » ِ فَلْيَْصُدْق، َوَمْن ُحِلَف ََلُ بِاَّلله ِ فَلَيَْس ِمَن ََل ََتِْلُفوا بِآبَائُِكْم َمْن َحلََف بِاَّلله ِ اَّلله  «.اَّلله

“দতােরা দতাোমদর রপতামদর নামে কসে কর না। দয আল্লাহর নামে কসে কমর তার উরিৎ সতয িলা, আর যার 

িনয আল্লাহর নামে কসে করা হল তার উরিৎ সন্তুরি িকাশ করা, আর দয আল্লাহর নামে সন্তুরি িকাশ করল না, 

তার সামর্ আল্লাহর সম্পকথ দনই”।3 

যরদ দকউ কুরআনুল কাররে রকংিা তার দকামনা আয়ামতর কসে কমর, যা েুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লামের 

ওপর নারযল করা হময়ম , তমি তার এ কসে বিধ। কারণ, কুরআন আল্লাহর কালাে, যা তাাঁর রসফামতর অন্তরু্থি। 

আর আল্লাহর সকল রসফাত দ্বারা কসে করা যায়, তাই কুরআনুল কাররে দ্বারা কসে করাও বিধ। দকউ যরদ 

কুরআন দ্বারা উমেশয কমর কাগি, কারল ও আররি িণথোলা, তাহমল এটা িাময়য নয়, িরং রশরমকর অন্তরু্থি; 

                                                           
1 রতররেযী, হাদীস নং ১৫৩৫, ইোে রতররেরয হাদসরট হাসান িমলম ন। আিূ দাউদ, হাদীস নং ৩২৫১, আলিারন রহ. সহীহ রতররেরযমত 
হারদসরট সহীহ িমলম ন। 

2 েুসান্নাফ আবু্দর রাজ্জাক, হাদীস নং ১৫৯২৯। 
3 ইিন োিাহ, হাদীস নং ২১০১, সনদরট হাসান। 
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কারণ, কাগি-কারল ও আররি িণথোলা োখলুক তর্া সৃরিিীি। তাই কুরআনুল কাররমের কসে না করাই র্ামলা, 

কারণ তামত দযরূপ আল্লাহর কালাে রময়ম , অনুরূপ কাগি-কারল এিং আররি িণথোলাও রময়ম ।  

কসে ও োন্নমতর দক্ষমত্র সাধারণত কসে ও োন্নতকারীর রনয়ত গ্রহণমযাগয হয়, কারণ নিী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ 

ওয়াসাল্লাে িমলম ন, 

ْعَماُل بِانلِّيهاِت، َوإِنهَما ِلُُكِّ اْمِرٍئ َما نََوىِ»
َ
 «.نهَما اأْل

“সকল আেল রনয়মতর ওপর রনর্থরশীল, আর িমতযক িযরির িনয তাই রময়ম  যা দস রনয়ত কমরম ”।4  তমি 

কসমের সামর্ যরদ অপমরর হক িরড়ত হয়, তাহমল অপর িযরি তর্া কসে গ্রহণকারী ও রিিারমকর রনয়ত 

গ্রহণমযাগয হমি।  

আিূ হুরায়রা রারদয়াল্লাহু ‘আনহু দর্মক িরণথত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাে িমলম ন: 

قَُك بِِه َصاِحبَُك((يَِمي»  «.اْْلَِمنُي لََعَ ِنيهِة الُْمْستَْحِلِف »ويف روايٍَة: . نَُك لََعَ َما يَُصدِّ
“দতাোর সার্ী যার ওপর দতাোমক সতযামরাপ করম  তার ওপর দতাোর কসে সংগরিত হমি”। অপর িণথনায় 

আম , “কসে গ্রহণকারীর রনয়মতর ওপর কসে সংগরিত হয়”।5 অতএি, কসেকারী যরদ রর্ন্ন রক ু রনয়ত কমর, 

তার দস রনয়ত গ্রহণমযাগয নয়। হযাাঁ, কসেকারী যরদ েযলুে হয়, তাহমল তার রনয়ত গ্রহণমযাগয হমি। আর যরদ 

কসমের সেয় দকামনা রনয়ত না র্ামক, তাহমল কসমের িরত উদু্বদ্ধকারী িস্তু ও তার কারণ রনয়ত রহমসমি গণয 

হমি। 

কুরআনুল কাররমের উপর রকংিা তার রর্তর হাত দরমখ কসে করা রিদ‘আমতর অন্তরু্থি; তমি কসমের কমিারতা 

িুঝামনা ও রের্যা কসেকারীমক র্ীরত িদশথনস্বরূপ দকউ দকউ তার অনুেরত িদান কমরম ন। 

শাইখ উসাইেীন রহ.-দক কুরআনুল কাররমের কসে সম্পমকথ রিজ্ঞাসা করা হময়র ল, রতরন উত্তমর িমলন: “আল্লাহ 

তা‘আলার নাে রকংিা তার রসফাত িযতীত দকামনা িস্তুর কসে করা বিধ নয়, িযরি যখন আল্লাহর নামে কসে 

কমর, তখন তার সােমন কুরআনুল কাররে উপরিত করা িরুরর নয়। কুরআনুল কাররমের কসে করার রীরত নিী 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লামের যুমগ রকংিা তার সাহািীমদর যুমগ, এেন রক কুরআন রলরপিদ্ধ হওয়ার পরও র ল 

না। তাই িময়ািমনর েুহূমতথ কুরআনুল কাররে উপরিত করা  াড়া আল্লাহর নামে কসে করাই দেয়”।6 

ইিন কুদাোহ োকরদরস রহ. কুরআনুল কাররমের উপর হাত দরমখ কসে করার রীরতমক িতযাখযান কমর িমলন, 

“শামফ‘ঈ িমলন: আরে তামদরমক দদমখর  েুসহামফর উপর হাত দরমখ কসে েিিুত করমতন। সানা7-এর কারদ-

রিিারক ইিন োরিনমক দদমখর  কুরআনুল কাররে দ্বারা কসে েিিুত করমতন। শামফ‘ঈ রহ.-এর সার্ীগণ িমলন: 

কুরআনুল কাররে উপরিত কমর কসে েিিুত করা িরুরর। কারণ, তামত আল্লাহর কালাে ও তার নােসেূহ 

রময়ম । ইিন কুদাোহ রহ. িমলন, কসমের িযাপামর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাে যার রনমদথশ িদান 

                                                           
4 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১। 
5 সহীহ েুসরলে, হাদীস নং ১৬৫৪।   
6 ফাতওয়া নুরুন আলাদ-দারি। 
7 িতথোন ইয়াোমনর রািধানী। 
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কমরম ন এিং তার দখালাফাময় রামশদাহ ও তামদর রিিারকগণ যা কমরম ন তার ওপর এটা সীোলঙ্ঘন ও 

িাড়ািারড়, যার পশ্চামত েিিুত রর্রত্ত ও দকামনা দলীল দনই। অতএি, ইিন োরিন রকংিা কামরা কমেথর কারমণ 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাে ও তার সার্ীমদর কেথ কখমনা তযাগ করা যায় না”।8 

কুরতুরি রহ. িমলন, “ইিনুল আরারি িমলম ন, কুরআনুল কাররমের উপর হাত দরমখ কসে করা রিদ‘আত, দকামনা 

সাহািী এরূপ কমরন রন”।9 

রদ্বতীয়ত কসে করার িনয কুরআনুল কাররে দকন, আল্লাহ তা‘আলার নাে রকংিা তার রসফামতর কসে করা হয় না 

দকন, যা বিধ এিং যামত পামপর দকামনা আশঙ্কা দনই!? তাই কসমের িময়ািন হমল আল্লাহর নামে কসে করুন। 

নিী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাে িমলম ন: 

ْو ِْلَْصُمْت »
َ
ِ أ  «.َمْن ََكَن َحاِلًفا فَلْيَْحِلْف بِاَّلله

“যার কসে করমত হয়, দস দযন আল্লাহর নামে কসে কমর অর্িা িুপ র্ামক”।10 

উমল্লখয, তাওরাত, ইরিল ও িািুমরর উপর হাত দরমখ কসে করা দকামনা েুসরলমের পমক্ষ িাময়য নয়। কারণ, 

এসি রকতাি সংরিি নিীমদর ওপর আল্লাহ তা‘আলা দযর্ামি নারযল কমরম ন, দসরূপ অক্ষত ও অরিকৃত অিিায় 

রিদযোন দনই। রদ্বতীয়ত েুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লামের শররয়ত তার পূমিথর সকল শরী‘আত োনসুখ ও 

ররহত কমর রদময়ম । যরদ অননসলারেক দদমশর ঘটনা হয় এিং রিিারক েুসরলেমক তাওরাত িা ইরিমলর উপর 

রকংিা উর্য় রকতামির হাত রাখমত িাধয কমর, তাহমল দস িলমি আোর দর্মক কুরআনুল কাররমের কসে গ্রহণ 

করুন, আরে তার উপর হাত রাখি, যরদ রিিারক তার কর্া না শুমন তাহমল দস অপারগ, অক্ষে ও েযলুে গণয 

হমি, তখন তার পমক্ষ তাওরাত িা ইরিমলর উপর রকংিা উর্য় রকতামির উপর হাত রাখমত সেসযা দনই, তমি 

কসমের সেয় এসি রকতামির িরত সম্মান িদশথন করার রনয়ত করমি না।     

কসে র্াঙ্গার কাফফারা: 

কুরআনুল কাররে িা আল্লাহর নাে িা তার দকামনা রসফামতর নামে কসে করার পর যরদ কসে দর্মক দফরত 

আসমত িায় অর্িা কসে র্ঙ্গ করমত িায়, তাহমল কসমের কাফফারা দদওয়া িরুরর। কসমের কাফ ফারা হমে 

দশিন রেসরকনমক খািার দদওয়া অর্িা তামদরমক পররমধয় িস্ত্র দান করা অর্িা একিন েুরেন দগালােমক েুি 

করা, যরদ এর দকামনাটার সাের্থয না র্ামক, তাহমল রতন রদন রসয়াে রাখা। আল্লাহ তা‘আলা িমলন, 

يَۡمَٰنُِكمۡااِفياابِٱلَلۡغوِااٱّلَلُاايَُؤاِخُذُكمُااَلا﴿
َ
يَۡمََٰن ااَعَقدتُّمُاابَِماايَُؤاِخُذُكماَوَلَِٰكناأ

َ
ۥيااٱۡۡل ةِااإِۡطَعامُاافََكَفََٰرتُُه ۡوَسِطااِمنۡااَمَسَِٰكيَااَعََشَ

َ
اَمااأ

ۡهلِيُكمۡااُتۡطعُِمونَا
َ
وۡااأ

َ
وۡااكِۡسَوُتُهمۡااأ

َ
ََٰثةِافَِصَيامُااََيِدۡااَلمۡااَفَمناَرَقَبة  ااََتۡرِيرُااأ يَام  ااثََل

َ
َٰلَِكااأ يَۡمَٰنُِكمۡااَكَفََٰرةُااَذ

َ
يَۡمََٰنُكۡم ااَوٱۡحَفُظويا ااَحلَۡفُتۡم ااإَِذااأ

َ
اأ

ُااَكَذَٰلَِكا َٰتِاالَُكمۡااٱّلَلُاايُبَّيِ   [  ٨٩: دةاملائ] ﴾٨٩اتَۡشُكُرونَاالََعَلُكمۡااهِۦَءاَي

“আল্লাহ দতাোমদররমক পাকড়াও কমরন না দতাোমদর অর্থহীন কসমের িযপামর, রকন্তু দয কসে দতােরা দৃঢ়র্ামি 

কর দস কসমের িনয দতাোমদরমক পাকড়াও কমরন। সুতরাং এর কাফ ফারা হমলা দশিন রেসকীনমক খািার দান 

                                                           
8 দদখুন: আল-েুগরন: (১২/১১৯)। 
9 তাফরসরুল কুরতুরি: (৬/৩৫৪)। 
10 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ২৬৭৯। 
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করা-েধযে ধরমণর খািার, যা দতােরা স্বীয় পররিারমক খাইময় র্াক অর্িা তামদর িস্ত্র দান, রকংিা একিন দাস-

দাসী েুি করা। অতঃপর দয সাের্থয রামখ না তমি রতন রদন সাওে পালন করা। এটা দতাোমদর কসমের 

কাফ ফারা-যরদ দতােরা কসে কর, আর দতােরা দতাোমদর কসে রহফাযত কর। এেরনর্ামি আল্লাহ দতাোমদর িনয 

তার আয়াতসেূহ িণথনা কমরন যামত দতােরা দশাকর আদায় কর”। [সূরা আল-োময়দাহ, আয়াত: ৮৯] খািার, িস্ত্র 

দান ও দগালাে েুি করার োমঝ দকামনা ক্রে দনই, দয দকামনা একরট দ্বারা কাফ ফারা আদায় হমি, তমি এ রতনরট 

দর্মক দকামনা একরটর ওপর সাের্থয র্াকা সমে রসয়াে পালন করমল কাফ ফারা আদায় হমি না। 

সহীহ িুখারী ও েুসরলমে িরণথত, নিী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাে িমলম ন: 

« ِ ُ -َوإِِّنِّ َواَّلله ،  -إِْن َشاَء اَّلله ِي ُهَو َخْْيٌ َتيُْت اَّله
َ
ْرُت َعْن يَِميِِن، َوأ رَى َغْْيََها َخْْيًا ِمنَْها إَِله َكفه

َ
ْحِلُف لََعَ يَِمنٍي فَأ

َ
َتيُْت ََل أ

َ
ْو أ

َ
ِي ُهَو أ اَّله

ْرُت َعْن يَِميِِن  ، َوَكفه ْر »وملا رواه مسلم وغْيه أنه صىل اهلل عليه وسلم قال:  .«َخْْيٌ ى َغْْيََها َخْْيًا ِمنَْها، فَلْيَُكفِّ
َ
َمْن َحلََف لََعَ يَِمنٍي، فََرأ

ِ »ويف رواية:  «.َعْن يَِمينِِه َوْْلَْفَعْل  ْر يَِمينَُه َوْْلَْفَعِل اَّله  «. (ي ُهَو َخْْيٌ فَلْيَُكفِّ

“আল্লাহর শপর্, আরে দকামনা কসে কমর যরদ তার রিপরীমত কলযাণ দদরখ –ইনশাআল্লাহ, অিশযই আরে আোর 

কসমের কাফ ফারা রদই এিং র্ামলা কািরট করর অর্িা র্ামলা কািরট করর পমর আোর কসমের কাফ ফারা 

রদই”।11  

ইোে েুসরলে ও অনযানয েুহারেসগণ িণথনা কমরন, নিী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাে িমলম ন: “দয কসে করল 

অতঃপর তার রিপরীমত তদমপক্ষা কলযাণ দদখল, দস দযন তার কসমের কাফ ফারা দদয় এিং কািরট কমর”।12 

অপর িণথনায় আম , “দস দযন তার কসমের কাফ ফারা দদয় এিং যা কলযাণ তাই কমর”।13 কসে পুরণ করা না 

হমল এটাই কসে দর্মক দির হওয়ার পদ্ধরত। 

সোপ্ত

                                                           
11 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৬৬২৩। 
12 সহীহ েুসরলে, হাদীস নং ১৬৫১। 
13 সহীহ েুসরলে, হাদীস নং ১৬৫১; েুয়াত্তা ইোে োরলক, হাদীস নং ১০৩৪। 
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