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কুরআন ও দীনন ইলম নিক্ষার নিননময় পানরশ্রনমক ননওয়া 
 
আল্লাহর ননকট্য অর্জনমূলক কার্ নযমন কুরআন ও দীনন ইলম নিক্ষা নদওয়া এিং এ র্াতীয় নকান কার্ সম্পাদফনর 
মূল উফেিয হফলা সাওয়াফির ননয়াফত মহান আল্লাহর সন্তুষ্ট লাফের প্রতযািায় কাযজ সম্পাদন করা। এর দ্বারা দুননয়ািী 
নকান উফেিয লাফের প্রতযািা না করা। নন:সফেফহ এ ধরফের ননয়াত করা উত্তম। সাহািী ও তাফিয়ীগে এনট্ই 
কফরফেন। 
ইিন তাইনময়যাহ রহ. িফলফেন, সাহািী, তাফিয়ী, তাফি-তাফিয়ী ও উম্মফতর নিখযাত আফলমগে পানরশ্রনমক োড়াই 
কুরআন, হাদীস ও নেকহ নিক্ষা নদফতন। তাফদর নকউ নিতফনর নিননমফয় কখনও কাউফক নিক্ষা নদফতন না।1  
কুরআন ও দীনন ইলম নিক্ষার নিননমফয় পানরশ্রনমক গ্রহফে মতাননকযস্থান:  
এখাফন আফলাচনা হফে নিফিষ কফর ির‘ঈ ইলফমর িযাপাফর যা নিক্ষা নদফয় িযনি আল্লাহর ননকট্য তথা সাওয়াি 
অর্জন কফর; এ র্াতীয় ইলম িযতীত অনয সি ইলফমর িযাপাফর আফলাচনা নয়।

2  
ইমাম ইিন তাইনময়যাহ রহ. এর অগ্রানধকার:  
িাইখুল ইসলাম ইিন তাইনময়যাহ রহ. প্রফয়ার্ফনর তানগফদ দীনন ইলম নিক্ষা নদফয় পানরশ্রনমক গ্রহে করাফক র্াফয়য 
িফলফেন; যনদও তার এ মত হাম্বলী মাযহাফির অনধকাংফির মফতর নিপরীত।

3 
মতাননফকযর নিস্তানরত িযাখযা:  

1- নেকহনিদগে এ িযাপাফর একমত নয, প্রফয়ার্নীয় উপকারী ির‘ঈ ইলম নিক্ষার নিননমফয় িাইতুল মাল 
(ইসলামী রাফের রােীয় নকাষাগার) নথফক র্ীনিকা ননিজাফহর খরচানদ গ্রহে করা র্াফয়য। এমননোফি 
মতাননকযস্থল রফয়ফে নসসি ইলম নিক্ষা নদফয় নিননময় গ্রহফের িযাপাফর নিফিষ কফর নয ইলম নিক্ষা নদফয় 
িযনি সাওয়াফির অনধকারী হয়।

4 
2- উপফরাি প্রকাফরর ির‘ঈ ইলম নিক্ষা নদফয় পানরশ্রনমক গ্রহফের িযাপাফর নতননট্ মতামত িফয়ফে। 

এ মাস‘আলার িযাপাফর আফলমফদর অনেমতসমূহ: 
প্রথম অনেমত: কুরআন ও দীনন ইলম নিক্ষা নদফয় পানরশ্রনমক ননওয়া র্াফয়য ননই। এনট্ হানােী মাযহাফির অনেমত।

5 
কুরআন নিক্ষার নিননমফয় পানরশ্রনমক ননওয়া র্াফয়য ননই- এনট্ হাম্বলী মাযহাফিরও মতামত। আর তাফদর মফত হাদীস 
ও নেকহ নিক্ষা নদফয় পানরশ্রনমক গ্রহে না র্াফয়য হওয়া আফরা অনধক স্পষ্ট। এনট্ই তাফদর মািহুর মত।

6  

                                                           
1 মুখতাসারুল োতাওয়া আলনমসনরয়যাহ, পৃ. 481; মার্মু‘উল োতাওয়া, (30/204)।  
2 িারহুল মুনতাহা, (2/366)। 
3 মার্মু‘উল োতাওয়া, (23/367), (24/316), (30/204-208, 192-193, 202); আলোতাওয়া আলকুিরা, (3/33); আলেুরু‘, (4/435); 
আলমুিনদ‘, (5/90); আলইখনতয়ারাত, পৃ. 152; আলমুসতাদরাক, (4/51)। 
4 আলমুগনী, (8/138); আলোতাওয়া আলকুিরা, (30/206); আততার্ ওয়াল ইকলীল, (2/117); মাওয়ানহিুল র্ালীল, (1/456); 
আলমাউসূ‘আহ আলনেকনহয়যাহ, (33/101); হানিয়াতু ইিন কানসম, (5/321); আহকামুত তাসাররুে নেল মানানে‘ই, পৃ. 135; আহকামুত 
তাসাররুে নেল কাসনিল হারাম, পৃ. 438।  
5 আলমািসূত, (16/37); িাদানয়‘উস সানাই‘,  (4/191-194); তািয়ীনুল হাকানয়ক, (5/124); আলর্াওহারাতুন নাইফয়যরাহ, (1/269); 
আলিাহরুর রানয়ক, (8/22); মার্মা‘উল আনহার, (2/384); িারহুল ‘ইনাআহ, (9/97-98); দুরারুল হুককাম, (2/233); হানিয়াতু ইিন 
‘আনিদীন, (6/58)। 
6 আলমুহাররার, (1/357); রুঊসুল মাসানয়নলল নখলানেয়যাহ নলল‘আিারী, (3/1003); আলমাযহাি আলআহমদ, ইিনুল র্াওযী, পৃ. 108; 
আলমুগনী, (8/138); আিিাহুল কািীর, (3/332); আলেুরু‘, (4/435); আলআদািুি িার‘ঈয়যাহ, (1/74); আলমুিনদ‘, (5/90); তাসহীহুল 
েুরু‘, (4/435); আলইনসাে, (6/46); কািিােুল নকনা‘, (4/12); িরহুল মুনতাহা, (2/360); আররাওদুল মুরনি‘, (5/321); মাতানলিু উনলন 



 

 

 
   

নদ্বতীয় অনেমত: পুফরাপুনরোফি র্াফয়য। আর এনট্ পরিতজী যুফগর হানােী মাযহাফির আফলমফদর অনেমত7, এনট্ 
কনতপয় মাফলকী8, ইমাম িাফে‘ঈর স্পষ্ট িিিয9, ইমাম আহমফদর নথফক একনট্ িেজনা10 এিং ইিন হাযাম রহ.ও11 এ 
অনেমত িযি কফরফেন। 
তৃতীয় অনেমত: কুরআন নিক্ষার নিননমফয় পানরশ্রনমক গ্রহে করা র্াফয়য; তফি নেকহ, হাদীস ও এ ধরফের অনযানয 
ইলম নিক্ষা নদফয় নিননময় গ্রহে করা র্াফয়য ননই। এনট্ িাফে‘ঈ মাযহাফির অনেমত।

12 
চতুথজ অনেমত: কুরআন নিক্ষার নিননমফয় পানরশ্রনমক গ্রহে করা র্াফয়য; নেকহ, হাদীস ও এ ধরফের ির‘ঈ অনযানয 
ইলম নিক্ষা নদফয় পানরশ্রনমক ননওয়া মাকরূহ। এনট্ মাফলকী মাযহাফির অনেমত।

13  
পঞ্চম অনেমত: প্রফয়ার্ন থাকফল পানরশ্রনমক গ্রহে করা র্াফয়য; তফি প্রফয়ার্ন না থাকফল পানরশ্রনমক ননওয়া র্াফয়য 
ননই। এনট্ হাম্বলী মাযহাফির তৃতীয় অনেমত14 এিং ইিন তাইনময়যাহ রহ. এ অনেমতনট্ অগ্রানধকার নদফয়ফেন ও 
পেে কফরফেন। 
প্রথম অনেমত নপাষেকারীফদর দনলল: তারা কুরআন নিক্ষার নিননমফয় পানরশ্রনমক গ্রহে করফত পুফরাপুনরোফি ননফষধ 
কফরফেন। 
প্রথমত: কুরআফনর দনলল:  

1- আল্লাহ তা‘আলা িফলফেন,  
وا اتَش ااَوَلا﴿ اااَثَمن ااِتاَي اأَِباََتُ َااقَلِيل   [  ٤١: البقرة] ﴾ا٤١اَتُقونِاٱفَااِإَوَّي 

“আর নতামরা আমার আয়াতসমূহ সামানযমূফলয নিনি কফরা না এিং নকিল আমাফকই েয় কর।”15 
দনলফলর নযৌনিকতা: এ আয়াতনট্ প্রমাে কফর নয, আল্লাহর আয়াতসমূহ নযমন কুরআন এিং যা কুরআফনর অফথজ 
অনযানয ির‘ঈ ইলফমর নিননমফয় পানরশ্রনমক গ্রহে করা হারাম।16 
এ দনলফলর র্িাফি িলা যায়,  
(ক) আয়াফত িনী ইসরাঈলফদরফক উফেিয কফর িলা হফয়ফে। আর এ নিধান আমাফদর পূিজিতজী িরী‘আফতর নিধান, 
যা আমাফদর র্নয প্রফযার্য হওয়া িা না হওয়ার িযাপাফর আফলমফদর মফধয রফয়ফে মতাননকয।  
তফি এ যুনি খণ্ডফন িলা যায় নয: 

                                                                                                                                                                                                

নুহা, (3/637); মাসানয়লুল ইমাম আহমদ আলনেকনহয়যাহ আলমানকূলাতুন ‘আনহু নে তািাকানতল হানানিলাহ নলআিী ই‘আলাহ নে গাইনরল 
ইিাদাত, পৃ. 215।  
7 িরহুল ‘ইনাআহ, (9/97-98); িরহু োতনহল কাদীর, (9/97); হানিয়াতু ইিন আনিদীন, (6/58); আলনিনায়াহ, (9/342)।  
8 আত-তার্ ওয়াল ইকলীল, (7/537-539); হানিয়াতুদ দুসূকী, (4/18)। 
9 আল-উম্ম, (2/140)। 
10 আলমুহাররার, (1/357); আলমুগনী, (8/138); আিিারহুল কািীর, (3/332); আলআদািুি িার‘ঈয়যাহ, (1/44); আলেুরু‘, (4/435); 
আলইনসাে, (6/46); তাসহীহুল েুরু‘, (4/435); আলমুিনদ‘, (5/90); মাতানলিু ঊনলন নুহা, (3/637)।  
11 আলমুহাললা, (7/4)।  
12 রাওদাতুত তানলিীন, (5/188); আসনাল মাতানলি, (2/41); ননহায়াতুল মুহতার্, (5/293); িারহুল গুরারুল িানহয়যাহ, (3/318-321); 
হানিয়াতু কালয়ূিী ওয়া ‘উমাইরাহ, (3/76); তুহোতুল মুহতার্, (6/157); হানিয়াতুল র্ামাল, (3/540); আততার্রীদু নলনাে‘ইল ‘উিাইদ, 
(3/171)।  
13 আলমুদাওয়ানাহ, (1/160); আলকােী, (2/755); আলযাখীরাহ, (5/405); আততার্ ওয়াল ইকলীল, (7/534); মাওয়ানহতুল র্ালীল, 
(5/418); হানিয়াতুল খারািী, (7/17); আলোওয়ানকহুদ দাওয়ানী, (2/115); হানিয়াতুল ‘আদিী ‘আলা িারনহ নকোয়াতুত তানলির রাব্বানী, 
(2/197); হানিয়াতুদ দুসূকী, (4/16); নমনহুল র্ালীল, (7/476)।  
14 মার্মু‘উল োতাওয়া: (23/367), (24/316); আলেুরু‘, (4/435); আলইনসাে, (6/46); আলমুিনদ‘, (5/90); আলইখনতয়ারাত, পৃ. 152। 
15 সূরা আলিাকারা, আয়াত: 41।  
16 আলর্াফম‘উ নলআহকানমল কুরআন, (1/334)। 



 

 

 
   

পূিজিতজী িরী‘আফতর নসসি নিধান আমাফদর িরী‘আফত প্রফযার্য হফি যতক্ষে না আমাফদর িরী‘আফত উি নিধাফনর 
নিপরীত নকেু নানযল না হয়।  
তাোড়া আয়াফতর নখতাি তথা যাফদরফক উফেিয কফর নানযল হফয়ফে তা ‘আম তথা িযাপকতর। আর উসূফল নেকফহর 
কাফয়দা হফলা, ‘িফব্দর িযাপকতার দ্বারা উফেিয ননধজারে করা হয়, নননদজষ্ট কারফের দ্বারা নয়।’ 
(খ) আয়াত দ্বারা উফেিয যারা কুরআন নিক্ষা নদফত পানরশ্রনমক ননধজারে কফর ননয়, পানরশ্রনমক িযতীত তারা নিক্ষা 
প্রদান কফর না। নকন্তু যারা এোফি পানরশ্রনমক ননধজারে কফর না তাফদর র্নয নিননময় গ্রহে করা র্াফয়য।17 
(গ) কাফরা অোি না থাকা অিস্থায় এ নিধান প্রফযার্য। পক্ষান্তফর সাধারেোফি প্রফয়ার্ন থাকফল তা প্রফয়ার্ন 
অনুযায়ী নিননময় গ্রহে করা র্াফয়য। 

2- আল্লাহ তা‘আলা িফলফেন,  
َااَما ااُتُمونَايَك ااََّلِينَاٱاإِنَاا﴿ نَزل 

َ
َاٱاِمنَاااأ َٰ ال  ِ لَ اابِاِكَت ال اٱاِفاالِلَناِسااهُابََيَن ااَماادِاَبع ااِمن ااُهَدى ال اٱوَااِتاين و 

ُ
: البقرة] ﴾ا١٥٩اعُِنونَالَل اٱاَعُنُهمُاَوَيل ااّلَلُاٱاَعُنُهمُايَل اائَِكاأ

١٥٩  ] 

“ননশ্চয় যারা নগাপন কফর সু-স্পষ্ট ননদিজনসমূহ ও নহদায়াত যা আনম নানযল কফরনে, নকতাফি মানুফষর র্নয তা 
স্পষ্টোফি িেজনা করার পর, তাফদরফক আল্লাহ লানত কফরন এিং লানতকারীগেও তাফদরফক লানত কফর।”18 
দনলফলর নযৌনিকতা: এ আয়াত প্রমাে কফর নয, দীনন ইলম অফনযর কাফে নপৌঁফে নদওয়া ও তা িেজনা করা েরয এিং 
তা নগাপন করা হারাম। িযনির ওপর নয কার্ করা েরয তা আদায় করফল নস উি কাফর্র পানরশ্রনমক প্রাপ্ত হয় 
না, নযমন সালাত ও হর্ আদায় করফল পানরশ্রনমক প্রাপ্ত হয় না।19 
এ দনলফলর প্রতুযত্তফর িলা যায়: 
(ক) এ আয়াফতর উফেিয হফলা যখন কাউফক নকান ইলম সম্পফকজ নর্জ্ঞাসা করা হফি তখন তাৎক্ষনেকোফি তা িেজনা 
করা েরয। নযমন কাউফক নকান ইলম িা োতওয়া সম্পফকজ নর্জ্ঞাসা করা হফল যা নস র্াফন, অতপর তা নগাপন 
করল। নকন্তু সকাল-সন্ধ্যা তথা সািজক্ষনেক ইলফমর র্নয ননফিনদত থাকা আফলাচয মাস‘আলার অন্তেুজি নয়। 
(খ) মানুফষর কাফে ইলম নপৌঁোফনা নননদজষ্ট কাফরা ওপর ননধজানরত নয়; তফি নতনন িযতীত অনয নকউ না থাকফল উি 
িযনির ওপর দীনন ইলম নপৌঁোফনা েরয। উি িযনি এ কাফর্র র্নয ননফয়ানর্ত হফল এমতািস্থায় তার র্ীনিকা 
ননিজাফহর র্নয দীনন ইলম নিক্ষার নিননমফয় পানরশ্রনমক গ্রহে করা র্াফয়য। 
3- আল্লাহ তা‘আলা িফলফেন,  

ااَل اامِاَقو اَوَي اا﴿ س 
َ
ج ااإِن ااَماًلاااهِاَعلَي االُُكم اأ

َ
ااإَِلاارِيَاأ  [  ٢٩: هود] ﴾ا٢٩اّلَلِهاٱاََعَ

“আর নহ আমার র্ানত, এর নিননমফয় আনম নতামাফদর কাফে নকান সম্পদ চাই না। আমার প্রনতদান শুধু আল্লাহর 
কাফে।”20 
এ আয়াফতর সমাথজফিাধক দিনট্রও নিনি আয়াত কুরআফন রফয়ফে।21  
কুরআন ও দীনন ইলম নিক্ষার নিননময় গ্রহে করা যাফি না িফল অনেমত প্রদানকারীগে িফলন, এ সমস্ত আয়াফত 
কারীমা দ্বারা প্রমানেত নয, রাসূলগফের অনুসারী (উম্মত) আফলম ও অনযফদর ওপর েরয হফলা তাফদর কাফে নয ইলম 
রফয়ফে তা নিনা পানরশ্রনমফক নলাকফদর কাফে নপৌঁফে নদওয়া।22   
                                                           
17 আলর্াফম‘উ নলআহকানমল কুরআন, (1/336); র্াফম‘উল আহকনমল নেকনহয়যাহ, (2/96)। 
18 সূরা আলিাকারা, আয়াত: 159। 
19 আলর্াফম‘উ নলআহকানমল কুরআন, (2/185); আলআদািুি িার‘ঈয়যাহ, (2/151)। 
20 সূরা হূদ, আয়াত: 29।  
21 অনুরূপ সূরা হুফদর আয়াত নং 51; সূরা আলআন‘আফমর আয়াত নং 90; সূরা আলেুরকাফনর আয়াত নং 57; সূরা নসায়াফদর আয়াত নং 
86; সূরা আততূফরর আয়াত নং 40; সূরা আিশু‘আরার আয়াত নং 109, 127, 145, 164, 180; সূরা ইয়ানসফনর আয়াত নং 20 ও 21। 
তাোড়া নদখুন আলআহকামুল নেকনহয়যাহ আলখাসসাহ নিলকুরআননল কারীম, (2/20)।  
22 আদওয়াউল িায়ান, (3/20)। 



 

 

 
   

এ দনলফলর প্রতুযত্তফর িলা যায়: এ আফদি নেফলা নিী-রাসূলগফের র্নয যা তাফদর নিুওয়াফতর মযজাদা সংরক্ষে কফর। 
কুরআফনর এসি নস খাস নহফসফি গেয করফল অনযফদর র্নয পানরশ্রনমক গ্রহে করা র্াফয়য িফল প্রমানেত। 
নদ্বতীয়ত: হাদীস নথফক দনলল:  
4- আিূ দারদা রানদয়াল্লাহু ‘আনহু নথফক িনেজত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়াসাল্লাম িফলফেন,  

 ."َمْن َأَخَذ قَ ْوًسا َعَلى تَ ْعِليِم اْلُقْرآِن قَ لََّدُه هللاُ قَ ْوًسا ِمْن ََنٍر"
“নয িযনি কুরআন নিক্ষার নিননমফয় তীফরর ধনুকও (সামানয নর্ননসও) যনদ গ্রহে কফর তফি নকয়ামফতর নদন আল্লাহ 
তাফক র্াহান্নাফমর ধনুক গলায় পনড়ফয় নদফিন।” িায়হাকী। 23 
এ হাদীফসর প্রতুযত্তফর িলা যায়: 
(ক) িায়হাকী রহ. হাদীফসর সনফদর একর্নফক দ‘ঈে িফলফেন। নতনন হাদীসনট্ দ‘ঈে হওয়া হাফেফয হাদীফসর 
নথফক িেজনা কফরফেন। 
তফি এ সমাফলাচনার প্রতুযত্তফর িলা যায়: ইমাম আিূ হানতম রহ. িনেজত হাদীফসর িেজনাকারীর দ্বারা দনলল নপি 
কফরফেন। তাোড়া কনতপয় আফলম হাদীসনট্ফক সহীহ িফলফেন।24 
(খ) এনট্ নননদজষ্ট নকান ঘট্না প্রসফে িলা হফয়ফে যা অফনক নকেুই িুঝাফনার সম্ভািনা রফয়ফে। পক্ষান্তফর এ হাদীসনট্ 
কুরআন নিক্ষার নিননমফয় পানরশ্রনমক গ্রহে র্াফয়য হওয়ার অসংখয প্রমাফের সাফথ সাংঘনষজক।25 হাদীসনট্র উফেিয 
এও হফত পাফর নয, ননধজানরত কফর পানরশ্রনমক গ্রহে করা ননফষধ করা হফয়ফে।    
5- উিাদা ইিন সানিত রানদয়াল্লাহু ‘আনহু নথফক িনেজত, 

ُهْم قَ ْوًسا  ِة اْلِكَتاَب، َواْلُقْرآَن فََأْهَدى ِإََلَّ َرُجٌل ِمن ْ فَّ ، ََلِتََيَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى قَاَل: َعلَّْمُت ََنًسا ِمْن أَْهِل الصُّ َها ِف َسِبيِل اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ فَ ُقْلُت: لَْيَسْت ِبَاٍل َوأَْرِمي َعن ْ
ُتُه، فَ ُقْلُت: ََي َرُسوَل اَّللَِّ، َرُجٌل أَْهَدى ِإََلَّ قَ ْوًسا ِمَّنْ  ْنُت أَُعلِممُ هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفََلَْسأَلَنَُّه فَأَتَ ي ْ ُُ َها ِف َسِبيِل اَّللَِّ، قَاَل:   ِإْن  »ُه اْلِكَتاَب َواْلُقْرآَن، َولَْيَسْت ِبَاٍل َوأَْرِمي َعن ْ

بُّ َأْن ُتَطوََّق َطْوقًا ِمْن ََنٍر فَاقْ بَ ْلَها ْنَت ُتُِ ُُ»  
নতনন িফলন, আনম আহফল-সুেোর নকেু নলাকফক নলখা এিং কুরআন পড়া নিখাতাম। তখন তাফদর একর্ন আমার 
র্নয একনট্ ধনুক হানদয়া নহসাফি নপ্ররে কফরন। তখন আনম ধারো কনর নয, এ নতা নকান মাল নয়, আনম এ নদফয় 
আল্লাহর রাস্তায় তীরোযী করফিা। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়াসাল্লাফমর কাফে উপনস্থত হফয় তাাঁফক এ 
সম্পফকজ নর্জ্ঞাসা কনর, নহ আল্লাহর রাসূল! আনম যাফদর নলখা ও কুরআন পড়া নিখাই তাফদর একর্ন আমাফক 
হানদয়া নহসাফি একনট্ ধনুক প্রদান কফরফে, যা নকান মালই নয়। আনম এ নদফয় আল্লাহর রাস্তায় তীরোযী করি। 
নতনন সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়াসাল্লাম িলফলন, “তুনম যনদ নতামার গলায় র্াহান্নাফমর নকান নিড়ী পরাফত চাও, তফি 
তুনম তা গ্রহে কর।” আহমদ, আিূ দাউদ ও ইিন মার্াহ।26 

এ হাদীফসর র্িাফি িলা যায়:  
(ক) এ হাদীফসর সনফদ মুগীরাহ ইিন নযয়াদ27 রফয়ফেন যার িযাপাফর ইমাম আহমদ, িুখারী ও আিূ হানতম 
সমাফলাচনা কফরফেন। নতনন একাকী হাদীস িেজনা করফল তার হাদীস দনলল নহফসফি গ্রহেফযাগয নয়। 

                                                           
23 সুনান িায়হাকী আলকুিরা, হাদীস নং 11685, (6/126), নকতািুল ইর্ারা, িাি, নয িযনি কুরআন নিক্ষার নিননমফয় পানরশ্রনমক ননফত 
অপেে কফরন, আলিানী রহ. নসলনসলাতুস সাহীহাফত (1/113) হাদীস নং 256 এ হাদীসনট্ফক সহীহ িফলফেন। 
24 নাসিুর রায়াহ, (4/138); আলনসলনসলাতুস সাহীহাহ, (1/113)। 
25 নাইলুল আওতার, (5/322)। 
26 আলমুসনাদ, (5/315); সুনান আিূ দাউদ, (3/264), নকতািুল ইর্ারাহ, িািু নে কাসনিল মু‘আনল্লম, হাদীস নং 3416; সুনান ইিন মার্াহ, 
(2/729), নকতািুত নতর্ারাত (12), িাি নং (8) হাদীস নং 2157, হানকম ও আলিানী রহ. হাদীসনট্ফক সহীহ িফলফেন। নদখুন নসলনসলাতুল 
আহাদীনসস সাহীহাহ, (1/115)।  
27 নতনন মুগীরাহ ইিন নযয়াদ আলিার্ালী, আিূ নহিাম অথিা হানিম, নতনন 6ষ্ঠ তিাকার িেজনাকারী, 152 নহ. মারা যান। নদখুন, 
আততাকরীি, (543); তাহযীিুত তাহযীি, (10/258)। 



 

 

 
   

তফি এ সমাফলাচনার প্রতুযত্তফর িলা যায়: ইিন মা‘ঈন ও ইর্লীসহ অফনফকই তাফক (মুগীরাহ ইিন নযয়াদ) নসকাহ 
িফলফেন।

28 
(খ) সনফদ আল-আসওয়াদ ইিন সা‘লািাহ29 রফয়ফেন, নযনন মার্হুলুল হাল (যার পনরনচনত অজ্ঞাত)। 
তফি এর প্রতুযত্তফর িলা যায়: হাদীসনট্ অনযানয সনফদও িনেজত আফে, নসগুফলাফক কনতপয় আফলম সহীহ সনদ 
িফলফেন।30 
(গ) তাোড়াও এনট্ নননদজষ্ট ঘট্নার সাফথ সমৃ্পি যা আফরা অফনক সম্ভািনা ও ননফদজিনা উফেিয হফত পাফর। সুতরাং 
নযসি দনলল দ্বারা র্াফয়য সািযস্ত হয় নসগুফলার সাফথ সাংঘনষজক নয়।31 হাদীস দ্বারা একথাও উফেিয হফত পাফর নয, 
িযনি শুরুফত আল্লাহর সন্তুনষ্টর র্নয একননষ্ঠোফি কার্ শুরু কফরফে। সুতরাং নস তার ননয়াত পনরিতজন করফত পাফর 
না। আিার এও সম্ভািনা রফয়ফে নয, নিক্ষক আহফল সুেোর অনধিাসী গনরি নেফলন। 
(ঘ) হফত পাফর উিাদা ইিন সানমত রানদয়াল্লাহু ‘আনহু ধনী নেফলন, নতনন অোিী নেফলন না। সুতরাং তার র্নয এ 
ধরফের হাদীয় গ্রহে র্াফয়য নেফলা না। পক্ষান্তফর অনযানয অোিী নলাকফদর কথা নেন্ন; তাফদর র্নয পানরশ্রনমক গ্রহে 
করা র্াফয়য। 
6- উিাই ইিন কা‘ি রানদয়াল্লাহু ‘আনহু নথফক িনেজত,  

ْرُت َذِلَك لَِرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَل: قَاَل: َعلَّْمُت َرُجًًل اْلُقْرآ َُ  ، فَ َرَدْدَُتَا« ِإْن َأَخْذََتَا َأَخْذَت قَ ْوًسا ِمْن ََنرٍ »َن، فََأْهَدى ِإََلَّ قَ ْوًسا، َفَذ
নতনন িফলন, আনম এক িযনিফক কুরআন নিক্ষা নদফল নস আমাফক একনট্ ধনুক উপহার নদয়। আনম তা রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়াসাল্লাফমর ননকট্ উফল্লখ করফল নতনন িফলন, “তুনম এনট্ গ্রহে করফল তুনম র্াহান্নাফমর একনট্ 
ধনুক গ্রহে কফরফো।” অতএি আনম তা নেরত নদলাম। ইিন মার্াহ32 

এ হাদীফস হাদীয় গ্রহে করাফক হারাম িফল উফল্লখ করা হফয়ফে। সুতরাং িতজসাফপফক্ষ পানরশ্রনমক গ্রহে করা আফরা 
অনধক হারাম িফল প্রমানেত। 
এ হাদীফসর র্িাফি িলা যায়:  
(ক) এ হাদীসনট্ নননদজষ্ট নকান ঘট্না প্রসফে, যা অফনক নকেুই সম্ভািনা রফয়ফে। নযোফি উিাদা ইিন সানমত 
রানদয়াল্লাহু ‘আনহুর হাদীফস িযাখযা করা হফয়ফে। 
(খ) হাদীসনট্ দ‘ঈে। কনতপয় হাদীস নিিারদ হাদীসনট্ফক মুদতানরি ও ইরসাল নহফসফি হুকুম নদফয়েফন। ইিন আবু্দল 
িার ও িায়হাকী রহ. ‘ইননকতা‘ (সনফদর ধারািানহতার নিনেন্নতা) এর হুকুম নদফয়ফেন। ইিন কাত্তান রহ. 
িেজনাকারীফদর একর্নফক র্াহালাহর (িেজনাকারীর পনরচয় অর্ানা) নদাফষ নদাষাফরাপ কফরফেন। হাদীসনট্ উিাই ইিন 
কা‘ি রানদয়াল্লাহু ‘আনহু নথফক অনযানয সনফদও িনেজত হফয়ফে। ইিন কাত্তান রহ. িফলন, নসসি িেজনার নকাননট্ই 
(সহীহ সনফদ) সািযস্ত নয়।

33 
7- সাহল ইিন সা‘দ আস-সা‘ইদী রানদয়াল্লাহু ‘আনহু নথফক িনেজত,  

َنا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللُا  ، قَاَل: َخرََج َعَلي ْ اِعِديِم َُِتاُب اَّللَِّ َواِحٌد، َوِفيُكُم اْْلَْْحَُر َوِفيُكُم »َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ْوًما َوََنُْن نَ ْقََتُِئ، فَ َقاَل: َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد السَّ اْْلَْمُد َّللَِّ 
ْهُم يُ تَ عَ  َما يُ َقوَُّم السَّ َُ ُلهُ اْْلَبْ َيُض َوِفيُكْما ْْلَْسَوُد، اقْ َرُءوُه قَ ْبَل َأْن يَ ْقرَأَُه أَقْ َواٌم يُِقيُمونَُه  ُل َأْجرُُه َوََل يُ َتَأجَّ  «جَّ

                                                           
28 নাসিুর রায়াহ, (4/137); তাহযীিুত তাহযীি, (10/258) এিং অনযানয। 
29 আলআসওয়াদ ইিন সা‘আলািাহ আলনকনদী আিিামী, নতনন তৃতীয় তািাকার রািী নেফলন। নতনন মার্হুলুল হাল তথা তার পনরচয় 
অজ্ঞাত। নদখুন, আততাকরীি, (পৃ.111)।  
30 নাসিুর রায়াহ, (4/137)। 
31 নাইলুল আওতার, (5/322)। 
32 সুনান ইিন মার্াহ, (2/730), নকতািুত নতর্ারাত (12), িাি নং 8, হাদীস নং 2158, নমসিাহুয যুর্ার্াহর গ্রন্থকার িফলন, হাদীসনট্ 
মুদতানরি, সনদনট্ মুরসাল। এতদসফেও আলিানী রহ. হাদীসনট্ফক সহীহ সুনান ইিন মার্াহফত উফল্লখ কফরফেন, (2/8), হাদীস নং 1751।   
33 সুনান ইিন মার্াহ, (2/730); নমসিাহুয যুর্ার্াহ, (3/12); নাইলুল আওতার, (5/322); মীযানুল ই‘নতদাল, আবু্দর রহমান ইিন আসলাম 
রহ. এর র্ীিনী, (3/278); আদওয়াউল িায়ান, (3/21)। 



 

 

 
   

নতনন িফলন, এক নদন আমরা নকরাত পাঠ করাকালীন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়াসাল্লাম উপনস্থত হফয় িফলন, 
“সকল প্রিংসা মহান আল্লাহর, আল্লাহর নকতাি একই এিং নতামাফদর নকউ লাল, নকউ সাদা এিং নকউ কাফলা 
রফের। নতামরা ঐ সম্প্রদাফয়র আনিেজাফির পূফিজ নকরাত পাঠ কফরা যারা কুরআনফক তীফরর নযায় দৃঢ় করফি। তারা 
কুরআন পাফঠর (নিননময় দুননয়াফত নপফত) তাড়াহুড়া করফি এিং (আনখরাফতর) অফপক্ষা করফি না।” আিূ দাউদ।34 
র্ানির ইিন আবু্দল্লাহ রানদয়াল্লাহু ‘আনহু নথফকও অনুরূপ িেজনা রফয়ফে।35 
হাদীস দু’নট্ দ্বারা দনলফলর নযৌনিকতা: হাদীস দু’নট্ দ্বারা প্রমানেত নয, যারা কুরআন নিক্ষার নিননময় দুননয়াফত গ্রহে 
করফি তারা আনখরাফত এর নিননময় নথফক িনঞ্চত হফিন। তাোড়া এনট্ একনট্ িড় ধরফের িানস্তর হুমনক যা হারাম 
কাফর্ নলপ্ত হওয়া িযতীত নকউ প্রাপয হয় না।  
তফি এ যুনি খণ্ডফন িলা যায়: 
(ক) ইসলাফমর প্রাথনমক যুফগ কুরআন নিক্ষার নিননময় পানরশ্রনমক গ্রহে করা হারাম নেফলা। নকননা দীফনর প্রচার-
প্রসাফর তখন কুরআন নিক্ষা নদওয়া েরফয আইন নেফলা। পরিতজীফত ইসলাম নিফের নিনেন্ন অঞ্চফল প্রচার-প্রসার 
হওয়ায় কুরআন নিক্ষা করার েরয হুকুমনট্ রনহত হফয় যায়। এরপফর েরফয আইফনর নিধাননট্ আর অিনিষ্ট রইল 
না।36 
তফি এ দনলফলর উত্তফর িলা যায় নয, নকান নিধান নসখ িা রনহত হওয়া দািী করফল নস দািীর স্বপফক্ষ দনলল 
থাকফত হফি। 
নকউ নকউ আিার উপফরাি র্িাফির প্রনতিাদ কফরফেন এ মফমজ নয, উপফরাি দািীনট্ নসখ নেফলা না; িরং সমফয়র 
পনরিতজফনর সাফথ অিস্থার পনরিতজন হয়, নস নেনত্তফত হুকুফমরও পনরিতজন হয়।   
(খ) হাদীফস ননফষধাজ্ঞার দ্বারা উফেিয হফলা যারা প্রফয়ার্ন োড়া কুরআন নিক্ষার নিননমফয় পানরশ্রনমক গ্রহে করাফক 
নপিা নহফসফি গ্রহে কফরফে। অথিা নতলাওয়াফতর নিননমফয় পানরশ্রনমক গ্রহে কফর; নিক্ষার নিননময় নয়।  
8- ‘ইমরান ইিন হুসাইন রানদয়াল্লাহু আনহু নথফক িনেজত,  

 «َمْن قَ رَأَ الُقْرآَن فَ ْلَيْسَأِل اَّللََّ ِبِه، فَِإنَُّه َسَيِجيُء أَقْ َواٌم يَ ْقَرُءوَن الُقْرآَن َيْسأَُلوَن ِبِه النَّاسَ »
“নয িযনি কুরআন পড়ফি নস নযন আল্লাহর কাফেই নকিল যাচ্ঞা কফর (এর নিননময় প্রাথজনা কফর)। অনচফরই এমন 
একদল নলাফকর আনিেজাি ঘট্ফি যারা কুরআন পড়ফি এিং এর অসীলা নদফয় মানুফষর কাফে নেক্ষা চাইফি।” আহমদ 
ও নতরনমযী।37 আবু্দর রহমান ইিন নিিল রানদয়াল্লাহু ‘আনহু নথফক অনুরূপ হাদীস িনেজত আফে।

38 তাোড়াও এ 
হাদীফস অনুরূপ অথজফিাধক হাদীস রফয়ফে।

39 
এ দনলফলর পযজাফলাচনা:  

                                                           
34 সুনান আিূ দাউদ, (1/220), নকতািুস সালাহ, িািু মা ইয়ার্রীল উম্মী ওয়াল আ‘র্ামী নমনাল নকরা’আহ, হাদীস নং 831, আলিানী রহ. 
সহীহ সুনান আিূ দাউফদ সহীহ িফলফেন, (1/157), হাদীস নং 741। 
35 আহমদ, (3/357); আিূ দাউদ, (1/220), নকতািুস সালাহ, িািু মা ইয়ার্রীল উম্মী ওয়াল আ‘র্ামী নমনাল নকরা‘আহ, হাদীস নং 831, 
আলিানী রহ. সহীহ সুনান আিূ দাউফদ সহীহ িফলফেন, (1/156), হাদীস নং 740। 
36 হানিয়াতুর রুহুনী, (7/14); আলইসনত’র্ার আলা নে‘লীল কুরিানতি িার‘ঈয়যাহ, পৃ. 128।  
37 আলমুসনাদ, (4/437-445); সুনান নতরনমযী, (5/179), নকতাি নং 46, িাি নং 20, হাদীস নং 2917, আলিানী রহ. নসলনসলাতুল 
আহাদীনসস সাহীহাফত (1/117), হাদীস নং 257, সহীহ িফলফেন। 
38 নতনন আবু্দর রহমান ইিন নিিল আলআনসারী আলআওসী, একর্ন নিনিষ্ট সাহািী, হামফস অিস্থান কফরফেন। মু‘আনিয়াহ রানদয়াল্লাহু 
‘আনহুর র্ামানায় মারা যান। নদখুন, আততাকরীি, পৃ. 342, তাহযীিুত তাহযীি, (6/193); আসইতনস‘আি, (2/395); আলইসািাহ, 
(4/315)।  
39 মুসনাদ আহমদ, (3/428, 444); িারহু মা‘আননল আসার, (3/18), নকতািন ননকাহ, িািু আততার্ওয়ীরু্ ‘আলা সূরানতন নমনাল কুরআন, 
ইমাম যাইলা‘ঈ রহ. িফলফেন, সনফদর রািীগে নসকাহ; মার্মা‘উয যাওয়াফয়দ, (4/98); আলিানী রহ. নসলনসলাতুল আহাদীনসস সাহীহাফত 
(1/121), হাদীস নং 260, সহীহ িফলফেন; নাসিুর রায়াহ, (4/136)। 



 

 

 
   

(ক) ইমাম নতরনমযী রহ. ইমরান রানদয়াল্লাহু ‘আনহু িনেজত হাদীফসর সম্পফকজ িফলফেন, হাদীসনট্ হাসান। তফি 
হাদীফসর সনদ অনুরূপ (হাসান) নয়। নতনন এর দ্বারা সনফদর দূিজলতাফক িুনঝফয়ফেন।

40 
(খ) তাোড়া পানরশ্রনমফকর নিননমফয় নতলাওয়াত করার িযাপাফর আফদিনট্ প্রফযার্য; নিক্ষা নদওয়ার িযাপাফর প্রফযার্য 
নয়।

41 
9- আবু্দল্লাহ ইিন ‘আমর ইিন ‘আস রানদয়াল্লাহু ‘আনহু নথফক িনেজত, নিী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়াসাল্লাম িফলফেন,  

ثُوا َعْن َبِّن ِإْسرَائِيَل َوَلَ َحرَجَ »  «بَ لِمُغوا َعّنِم َوَلْو آيًَة، َوَحدِم
“আমার ননকট্ নথফক একনট্ আয়াত হফলও তা প্রচার করফি। িনী ইসরাঈফলর িরাফত কথা িেজনা করফত পার, এফত 
নকান নদাষ ননই।” িুখারী।42 

এ হাদীস দ্বারা দনলল প্রদাফনর নযৌনিকতা: উপফরাি হাদীস দ্বারা িুঝা যায় নয, কুরআন ও সুন্নাহ মানুফষর কাফে 
নপৌঁফে নদওয়া েরয। আর েরয আদাফয়র নিননমফয় পানরশ্রনমক গ্রহে করা র্াফয়য ননই। 
এ দনলফলর প্রতুযত্তফর িলা যায়: 
(ক) যুফের সময় নযাোফদর উপর নর্হাদ করা েরয; অথচ নর্হাফদর গনীমত গ্রহে করা র্াফয়য। 
(খ) ননফষধাজ্ঞা দ্বারা উফেিয হফলা যারা দুননয়ািী উফেিয হানসল করফত কুরআন নিক্ষা নদয়। অনযনদফক আল্লাহর 
সন্তুনষ্টর র্নয নয িযনি কুরআন নিক্ষা নদফয় ইিাদফত ননফর্ফক ননফিনদত করফত হাদীয় গ্রহে করফি তাফত নকান 
অসুনিফধ ননই। 
10-  আিূ হুরায়রা রানদয়াল্লাহু ‘আনহু নথফক মারেু‘ সূফে িনেজত,  

تَ َغى ِبِه َوْجُه اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ ََل يَ تَ َعلَُّمُه ِإَلَّ لُِيِصيَب ِبِه َعَرًضا » ْد َعْرَف اْْلَنَِّة يَ ْوَم اْلِقَياَمةِ َمْن تَ َعلََّم ِعْلًما ِمَّا يُ ب ْ نْ َيا، ََلْ َيَِ  يَ ْعِّن رحَِيَها« ِمَن الدُّ
“নয িযনি মহান আল্লাহর সন্তুনষ্ট লাফের ইলমফক দুননয়া লাফের আিায় অর্জন করফলা, নস িযনি নকয়ামফতর নদন 
র্ান্নাফতর সুঘ্রাে পাফি না। আিূ দাউদ।43 

দনলফলর নযৌনিকতা: হাদীস দ্বারা প্রমানেত নয, দীনন ইলম নিক্ষা করা ও নিক্ষা নদওয়া উেয়-ই মহান আল্লাহর 
সন্তুনষ্টর উফেফিয ইখলাফসর সাফথ হফত হফি। এর নিননমফয় পানরশ্রনমক গ্রহে করা উফেিয পনরপন্থী কার্।44 
এ দনলফলর পযজাফলাচনায় িলা যায়: 
(ক) পানরশ্রনমক গ্রহে করা ইখলাফসর পনরপন্থী নয়; নযমন নর্হাফদ গনীমত গ্রহে করা হয়। 
(খ) ননফষধাজ্ঞা দ্বারা উফেিয হফলা নয ননেক দুননয়ার উফেফিয ইলম অর্জন কফর। পক্ষান্তফর নয িযনি আনখরাফতর 
উফেফিয ইলম অর্জন করফি এিং পানরশ্রনমফকর দ্বারা ননফর্ফক অনয কার্ নথফক নিরত নথফক দীনন ইলমী কাফর্ 
ননফয়ানর্ত রাখফি ও র্ীনিকা ননিজাহ করফি তাফত নকান নদাষ ননই।

45 
 
তৃতীয়ত: আসার নথফক দনলল: 
অসংখয সাহািী নথফক িনেজত আফে নয তারা কুরআন নিক্ষার নিননমফয় পানরশ্রনমক গ্রহে করা নথফক নিরত থাকফতন, 
ননফর্রা এ ধরফের পানরশ্রনমক গ্রহে করফত অপেে করফতন এিং অনযফক তা নথফক নিরত রাখফতন। নযমন উিাদা 
ইিন সানমত রানদয়াল্লাহু ‘আনহু ও অনযানয সাহািীফদর নথফক িনেজত হফয়ফে।  

                                                           
40 প্রাগুি। 
41 নাইলুল আওতার, (5/322)।  
42 সহীহ িুখারী, (6/496), নকতািুল আনম্বয়া, অধযয় নং 60, িাি নং 50, হাদীস নং 3461।  
43 সুনান আিূ দাউদ, (3/323), নকতািুল ইলম, িািু নে তালানিল ইলম নলগাইনরল্লাহ তা‘আলা, হাদীস নং 3664, আলিানী রহ. সহীহ সুনান 
আিূ দাউফদ (2/697), হাদীস নং 3112 এ হাদীসনট্ফক সহীহ িফলফেন। 
44 নাইলুল আওতার, (5/322)। 
45 মার্মু‘উল োতাওয়া, (30/206-207)। 



 

 

 
   

আবু্দল্লাহ ইিন িাক্বীক আল-আনসারী রহ. নথফক িনেজত, নতনন িফলন, “নিক্ষফকর নিক্ষার নিননময় গ্রহে করা মাকরূহ। 
নকননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়াসাল্লাফমর সাহািীগে এ ধরফের পানরশ্রনমক গ্রহে করা অপেে করফতন 
এিং তারা এট্াফক অতযন্ত র্ঘনয মফন করফতন।” ইিন আিী িাইরাহ।

46 ইিন হাযাম রহ. এ িযাপাফর অফনক আসার 
িেজনা কফরফেন।47 
এ দনলফলর পযজাফলাচনায় িলা যায়: 
(ক) কুরআন নিক্ষার নিননময় পানরশ্রনমক গ্রহে করা র্াফয়য মফমজ অফনক আসার িনেজত আফে। আর সাহািীফদর িােী 
যখন পরস্পর নিফরাধী হয় তখন তা দনলল নহফসফি গ্রহেফযাগয নয়। 
(খ) তাোড়া এ আসারগুফলা নসসি নলাকফদর িযাপাফর িলা যায় যারা দুননয়ািী উফেফিয কুরআন নিক্ষা নদয় এিং এর 
নিননময় আল্লাহর কাফে সাওয়াফির প্রতযািা কফর না। 
চতুথজত: নযৌনিক দনলল:  
(ক) কুরআন নিক্ষা করা েরফয আইন। আর সালাত ও সাওফমর নযায় েরফয আইফনর নিননমফয় পানরশ্রনমক গ্রহে 
করা র্াফয়য ননই।

48 
তাফদর এ যুনির র্িাফি িলা যায়: 
(ক) কুরআন নিক্ষাফক সালাফতর সাফথ নকয়াস করা নর্হাফদর সাফথ নকয়াস করার নচফয় উত্তম নয়; িরং নর্হাফদর 
সাফথ নকয়াস করা উত্তম। নকননা কুরআন নিক্ষার নযায় নর্হাদও েরফয নকোয়া। অনযনদফক সালাত আদায় করা েরফয 
আইন।

49
 

(খ) সালাফতর সাফথ নকয়াস করা হফলা নকয়াফস োনসদ। অনযনদফক কুরআন ও হাদীফসর নস পানরশ্রনমক গ্রহে করা 
র্াফয়য সািযস্ত কফর- যা িীঘ্রই আফলাচনা হফি। 
(গ) তাোড়া কুরআন নিক্ষা করা েরফয আইন- এনট্ আমরা সািযস্ত কনর না; িরং কুরআন নিক্ষা করা েরফয নকোয়া। 
(ঘ) যনদও আমরা তফকজর খানতফর না পানরশ্রনমক ননওয়া নমফন ননই; তথানপ সিজসাধারফের প্রফয়ার্নীতা নিফিচনায় 
ননফত হফি। কনতপয় নিক্ষক যনদ সািজক্ষনেক কুরআন নিক্ষায় আত্মননফয়াগ না কফরন তাহফল কুরআফনর নিক্ষাথজী কফম 
যাফি এিং নিক্ষাও ক্ষনতগ্রস্ত হফি। 
2- কুরআন নিক্ষার নিননমফয় অথজ গ্রহে করফল নলাকর্ন তা নিক্ষা নথফক দূফর সফর যাফি। নকননা পানরশ্রনমফকর 
নিাঝা মানুফষর ওপর চানপফয় নদফল তারা কুরআন নিক্ষা নথফক নিরত থাকফি। নযমন আল্লাহ তা‘আলা িফলফেন,  

م اا﴿
َ
ااأ ج االُُهم اتَس 

َ
ِناَفُهماار اأ ث ااَرم اَمغ اامن  [  ٤٦: القلم] ﴾ا٤٦اَقلُونَامُّ

“তুনম নক তাফদর কাফে পানরশ্রনমক চাে? েফল তারা ঋফের কারফে োরািান্ত হফয় পড়ফে।”50 
এ যুনি খণ্ডফন িলা যায়: এনট্ সম্ভািয ক্ষনতগ্রস্ততা, যা হফতও পাফর আিার নাও হফত পাফর। নকন্তু এ ক্ষনতর নচফয় 
আফরা িড় ক্ষনত হফি যনদ কুরআন নিক্ষার নিননমফয় পানরশ্রনমক গ্রহে করা না হয়। নকননা তখন নিক্ষক কফম যাফি, 
েফল সমাফর্ অজ্ঞতা েনড়ফয় পড়ফি। আর এনট্ পূফিজাি ক্ষনতর নচফয় আফরা মারাত্মক।51 

                                                           
46 আলমুসান্নাে, (6/223), নকতািুল িুয়ূ‘ ওয়াল আকনদয়যা, িািু মান কানরহা আর্রাল মু‘আনল্লম, হাদীস নং 884; আলমুহাল্লা, (7/20), 
মাস’আলা নং 1307। 
47 আলমুহাল্লা, (7/20), মাস’আলা নং 1307। 
48 িাদাই‘উস সানা‘ই, (4/191)। 
49 আলর্ানম‘উ নলআহকানমল কুরআন, (1/335)। 
50 সূরা আলকালাম, আয়াত: 46।  
51 িাদাই‘উস সানা‘ই, (4/191)। 



 

 

 
   

3- নিতনেুক কমজচারীফক োড়া করা র্াফয়য নয়। কুরআন ও দীনন ইলম নিক্ষা দানকারী নিক্ষক তার ইলফমর দ্বারা 
সাওয়াি তথা প্রনতদান প্রাপ্ত হন। আর নতনন প্রনতদান পান স্বয়ং মহান আল্লাহর নথফক। নস নতা একার্ ননফর্র র্নযই 
কফরফে। সুতরাং নস অনয নকান পানরশ্রনমক প্রাপ্ত হফি না। 
এ যুনি খণ্ডফন িলা যায়:  
(ক) তাফদর এ যুনি নর্হাফদর দ্বারা নকয়াস কফর প্রতযাখান করা হফি। নযফহতু মুর্ানহদ সাওয়াি ও গনীমত উেয়ই 
প্রাপ্ত হয়। 
(খ) িযনির ননয়াত অনুসাফর নস আল্লাহর কাফে প্রনতদান পাফি। আর নস নযফহতু তার র্ীনিকা ননিজাফহর কার্ নথফক 
নিরত নথফক ননফর্ফক কুরআন নিক্ষার কাফর্ ননফয়ানর্ত নরফখফে নস কারফে নস পানরশ্রনমক পাফি।52 
4- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়াসাল্লাম নিনেন্ন র্ায়গায় নিক্ষক ও দা‘ঈ নপ্ররে কফরফেন। নকন্তু নতনন তাফদরফক 
এর নিননমফয় পানরশ্রনমক প্রদান করফতন না। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়াসাল্লাম সকফলর র্নয নেফলন 
মহান আদিজ। 
এ যুনি খণ্ডফন িলা যায়: 
(ক) এনট্ অপ্রাসনেক নিষফয়র সাফথ নকয়াস। নকননা পানথজি নিষয়ানদ ও প্রফলােফনর অপিাদ নথফক নিুয়াফতর মযজাদা 
নহোযফত দীনন দাওয়াতী কাফর্ পানরশ্রনমক গ্রহে নথফক ননফষধ করা হফয়ফে; নকন্তু অনযফদর নিলায় এনট্ প্রফযার্য নয়। 
(খ) তাোড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়াসাল্লাম আিূ সা‘ঈদ রানদয়াল্লাহু ‘আনহুর ঝাড়েুাঁফকর পানরশ্রনমক নথফক 
হাদীয়া গ্রহে কফরফেন, যা িীঘ্রই আফলাচনা হফি।53 
 
নদ্বতীয় অনেমত িযিকারীফদর দনলল: (পানরশ্রনমক ননওয়া পুফরাপুনরোফি র্াফয়য।) 
প্রথমত: হাদীস নথফক দনলল: 

1- ইিন আব্বাস রানদয়াল্লাহু ‘আনহু নথফক িনেজত,  
اِء، فَ َقاَل: َهْل ِفيُكْم ِمْن  َعِن اْبِن َعبَّاٍس: َأنَّ نَ َفرًا ِمْن َأْصَحاِب النَِّبِم َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َمرُّوا ِبَاٍء، ِفيِهْم َلِديغٌ 

َ
رَاٍق، ِإنَّ ِف أَْو َسِليٌم، فَ َعَرَض ََلُْم َرُجٌل ِمْن أَْهِل امل

ُهْم، فَ َقرَأَ بَِفاُِتَِة الِكَتاِب َعَلى َشاٍء، َفََبَأَ، فَ  اِء َرُجًًل َلِديًغا أَْو َسِليًما، فَاْنطََلَق َرُجٌل ِمن ْ
َ

َُِتاِب اَّللَِّ َأْجرًا، امل اِء ِإََل َأْصَحاِبِه، َفَكرُِهوا َذِلَك َوقَاُلوا: َأَخْذَت َعَلى  َجاَء ِِبلشَّ
َُِتاِب اَّللَِّ َأْجرًا، فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َحَّتَّ قَ  ِديَنَة، فَ َقاُلوا: ََي َرُسوَل اَّللَِّ، َأَخَذ َعَلى 

َ
َُِتاُب اَّللَِّ » َعَلْيِه َوَسلََّم: ِدُموا امل  «ِإنَّ َأَحقَّ َما َأَخْذُُتْ َعَلْيِه َأْجرًا 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়াসাল্লাফমর সাহািীফদর একনট্ দল একনট্ কুফপর পাফি িসিাসকারীফদর ননকট্ নদফয় 
যানেফলন। কুফপর পাফি অিস্থানকারীফদর মফধয নেল সাফপ কাট্া এক িযনি নকংিা নতনন িফলফেন, দংনিত এক 
িযনি। তখন কুফপর কাফে িসিাসকারীফদর একর্ন এফস তাফদর িলল, আপনাফদর মফধয নক নকান ঝাাঁড়-েুকারী 
আফেন? কুপ এলাকায় একর্ন সাপ িা নিেু দংনিত নলাক আফে। তখন সাহািীগফের মফধয একর্ন নসখাফন 
নগফলন। এরপর নকেু িকরী দাফনর নিননমফয় নতনন সূরা োনতহা পড়ফলন (এিং েুাঁক নদফলন)। েফল নলাকনট্ আফরাগয 
লাে করফলা। এরপর নতনন িকরীগুফলা ননফয় তার সাথীফদর ননকট্ আসফলন; নকন্তু তারা কার্নট্ পেে করফলন না। 
তারা িলফলন, আপনন আল্লাহর নকতাফির দ্বারা নিননময় গ্রহে কফরফেন। অিফিফষ তারা মদীনায় নপৌঁফে নিী সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইনহ ওয়াসাল্লাফমর কাফে নগফয় িলফলন, নহ আল্লাহর রাসূল! ইনন আল্লাহর নকতাফির দ্বারা নিননময় গ্রহে 
কফরফেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়াসাল্লাম িলফলন, “নয সকল নর্ননফসর উপর নতামরা নিননময় গ্রহে 
কফর থাক, তন্মফধয সি নচফয় িড় হল আল্লাহর নকতাি।” িুখারী।54 

2- ইিন আব্বাস রানদয়াল্লাহু ‘আনহুর িনেজত হাদীফসর অনুরূপ আিূ সা‘ঈদ খুদরী রানদয়াল্লাহু ‘আনহু নথফক 
মারেু‘ সূফে িনেজত হাদীস। এফত রফয়ফে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়াসাল্লাম িফলফেন,  

                                                           
52 আলমািসূত, (16/37); িাদাই‘উস সানা‘ই, (4/192)। 
53 আলমািসূত, (16/37)। 
54 সহীহ আলিুখারী, (10/198), নকতািুত নতি, অধযয় নং 76, িাি নং 33-34, হাদীস নং 5736 ও 5737।  



 

 

 
   

َا رُقْ َيٌة، ُخُذوَها َواْضرِبُوا َل ِبَسْهمٍ »  «َوَما أَْدرَاَك َأَّنَّ
“নতামরা নকোফি র্ানফল নয, এনট্ (সূরা আল-োনতহা) নরাগ ননরাময়কারী (ঝাড়-েুকারী)? নঠক আফে িকরীগুফলা 
ননফয় যাও এিং তাফত আমার র্নযও এক অংি নরফখ নদও।” িুখারী।55 

3- অনুরূপ খানরর্া ইিন সালত্ আত-তামীমী56 রানদয়াল্লাহু ‘আনহু নথফক িনেজত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ 
ওয়াসাল্লাম িফলফেন, 

ْلَت ِبُرقْ َيِة َحقمٍ » َُ َل ِبرُقْ َيِة َِبِطٍل َلَقْد َأ َُ ْل فَ َلَعْمرِي َمْن َأ ُُ» 
 “তুনম এগুফলা নখফত পাফরা। আমার র্ীিফনর কসম! নলাকর্ন নতা িানতল মন্ত্র নদফয় নরার্গার কফর। তুনম নতা সতয 
ঝাড়েুাঁক দ্বারা নরার্গার কফরফে।” আহমদ, আিূ দাউদ।

57 
উপফরাি হাদীসসমূফহর র্িাি: 
(ক) হাদীফস প্রনতদান দ্বারা সাওয়াি িুঝাফনা হফয়ফে। 
তাফদর এ সমাফলাচনার র্িাফি িলা যায় নয, হাদীফস িনেজত ঘট্নার দ্বারা এরূপ িুঝায় না। নকননা তারা ঝাড়েুাঁক 
কফর নিননময় গ্রহে কফরফে। আর হাদীফসর িব্দ এখাফন ‘আম তথা িযাপক অফথজ। 
(খ) পানরশ্রনমক গ্রহে করার িযাপাফর িানস্তর হুমনক প্রদান কফর নযসি হাদীস িনেজত হফয়ফে নসগুফলার দ্বারা উপফরাি 
হাদীসসমূহ মানসূখ হফয় নগফে। 
তাফদর এ সমাফলাচনার প্রতুযত্তফর িলা যায়, নসফখর দািী করফল তার স্বপফক্ষ দনলল-প্রমাে থাকফত হফি। আর নফসর 
মূল নিধান হফলা নসখ না হওয়া; নিফিষ কফর যনদ সিগুফলা একনেত করা সম্ভি হয়।

58 
(গ) সাহািীগে যাফদর নথফক নিননময় গ্রহে কফরফেন তারা কানের নেফলন। েফল তাফদর সম্পদ গ্রহে করা র্াফয়য 
নেফলা নযমননোফি োয়ী গ্রহে করা র্াফয়য। 
তাফদর এ দনলল খণ্ডফন িলা যায়, তাফদর নথফক নয সম্পদ গ্রহে করা হফয়ফে তা ঝাড়েুাঁফকর নিননমফয়, নর্ারপূিজক 
ননওয়া হয় নন। 
(ঘ) সাহািীগে নয এলাকায় নগফয়নেফলন তাফদরফক নমহমানদারী করা ওয়ানর্ি নেফলা; নকন্তু তারা তা কফর নন। েফল 
তাফদর নথফক নিননময় গ্রহে করা র্াফয়য নেফলা। 
তাফদর এ যুনির পযজাফলাচনায় িলা যায়, অমুসনলমগে িরী‘আফতর িাখা মাস’আলার িযাপাফর মুখানতি (মুকানল্লে) 
নয়; যনদও তাফদরফক মুখানতি করা হয় তফি তা িতজ িযনতত শুে নয়, আর তা হফলা ননয়াত। আর তাফদর মুখানতি 
হওয়ার অনযতম িতজ হফলা ইসলাম গ্রহে করা। 
(ে) সাহািীগে তাফদর প্রফয়ার্ন থাকায় নিননময় গ্রহে কফরফেন; নযফহতু তারা সেফর নেফলন। তাই তাফদর র্নয 
নিননময় গ্রহে করা নিধ নেফলা। 
এ দনলফলর র্িাফি িলা যায়, িযাপারনট্ যনদ এমনই হফতা তফি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়াসাল্লাম এ কথা 
িলফতন না নয, আমার র্নযও তা নথফক একনট্ োগ রানখও। 
(চ) ঝাড়েুক করা একধরফের নচনকৎসা। আর এনট্ নিধ কার্। এনট্ কুরআন নিক্ষার মফতা নয়। নকননা কুরআন 
নিক্ষা নদওয়া ইিাদত। সুতরাং ঝাড়েুাঁফকর সাফথ কুরআন নিক্ষার নিননময় গ্রহফের নকয়াস করা সনঠক নয়। 

                                                           
55 প্রাগুি। 
56 খানরর্াহ ইিন আসসালত আলিারর্ামী আলকূেী, তৃতীয় তািাকার মাকিূল, নতনন ইিন মাস‘ঊদ রানদয়াল্লাহু ‘আনহু নথফক িেজনা 
কফরফেন। তার নথফক আিিা‘িী রহ. িেজনা কফরফেন। নদখুন, আততাকরীি, (পৃ. 186); আলখুলাসাহ, (1/273), তাহযীিুত তাহযীি, (3/75)।  
57 আলমুসনাদ, (5/211); সুনান আিূ দাউদ, (4/14), নকতািুত নতি, িািু কাইোর রুকা? হাদীস নং 3901, আলিানী রহ. সহীহ সুনান আিূ 
দাউফদ (2/738), হাদীস নং 3301 এ হাদীসনট্ফক সহীহ িফলফেন। তাোড়াও ইমাম হানকম ও ইিন নহব্বান রহ.ও হাদীসনট্ফক সহীহ 
িফলফেন। নদখুন, নাইলুল আওতার, (5/322)। 
58 ‘উমদাতুল কারী, (12/96)। 



 

 

 
   

তাফদর এ যুনির উত্তফর িলা যায়, উসূফলর কাফয়দা হফলা: িফব্দর ‘আম তথা িযাপকতর অথজ ধতজিয; নননদজষ্ট কারে 
উনেষ্ট নয়।     
(ে) এনট্ মূলত র্া‘আলাহ নেফলা অথজাৎ কাউফক নকান কাফর্র নিননমফয় নকেু প্রদান করা (চাই তা পানরশ্রনমক নহাক 
িা হাদীয়া ইতযানদ)। আর র্া‘আলাহ ইর্ারা তথা োড়ার নথফক িযাপক অধযয়।  
এ যুনির র্িাফি িলা যায়, হাদীফস ইর্ারা তথা োড়া িব্দ স্পষ্টোফি উফল্লখ রফয়ফে। সুতরাং উসূফলর ননয়মানুসাফর 
িফব্দর িযাপকতাই উনেনষ্ট।

59  
4- সাহাল ইিন সা‘দ রানয়াল্লাহু আনহু িনেজত হাদীস,  

َهْل »َطِويًًل، فَ َقاَل َرُجٌل: َزوِمْجِنيَها ِإْن َلَْ َتُكْن َلَك ِِبَا َحاَجٌة، قَاَل: َجاَءِت اْمرَأٌَة ِإََل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَلْت: ِإّنمِ َوَهْبُت ِمْن نَ ْفِسي، فَ َقاَمْت 
ًئا»قَاَل: َما ِعْنِدي ِإَلَّ ِإزَارِي، فَ َقاَل: « ِعْنَدَك ِمْن َشْيٍء ُتْصِدقُ َها؟ ُه َجَلْسَت ََل ِإزَاَر َلَك، فَاْلَتِمْس َشي ْ تَ َها ِإَيَّ ًئا، فَ َقاَل: فَ َقاَل: « ِإْن أَْعطَي ْ الَتِمْس َوَلْو »َما َأِجُد َشي ْ

ْد، فَ َقاَل: « َخاََتًا ِمْن َحِديدٍ  َذا، ِلُسَوٍر ََسَّاَها، فَ َقاَل: « أََمَعَك ِمَن الُقْرآِن َشْيٌء؟»فَ َلْم َيَِ َُ َذا، َوُسوَرُة  َُ َها ِبَا َمَعَك ِمَن الُقْرآنِ »قَاَل: نَ َعْم، ُسوَرُة  َُ  «َقْد َزوَّْجَنا
নকান এক মনহলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়াসাল্লাফমর কাফে এফস িলল, আনম আমার র্ীিনফক আপনার 
কাফে নপি করলাম। এরপর নস দীঘজক্ষে দাাঁনড়ফয় রইল। তখন একর্ন নলাক দাাঁনড়ফয় িলল, আপনার প্রফয়ার্ন না 
থাকফল আমার সফে এর নিফয় নদফয় নদন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়াসাল্লাম তাফক নর্ফজ্ঞস করফলন, 
“নতামার কাফে নমাহরানা নদয়ার মফতা নক নকেু আফে?” নলাকনট্ িলল, আমার এ লুনে কাপড় োড়া আর নকেুই ননই। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়াসাল্লাম িলফলন, “যনদ তুনম লুনেখানা তাফক নদফয় দাও, তাহফল নতামার নকেু থাকফি 
না। সুতরাং তুনম অনয নকেু তালাি কর।” নলাকনট্ িলল, আনম নকান নকেুই নপলাম না। নিী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ 
ওয়াসাল্লাম িলফলন, “তালাি কর, যনদ একনট্ নলাহার আংনট্ও পাও।” নস নকেুই নপল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইনহ ওয়াসাল্লাম তাফক নর্ফজ্ঞস করফলন, “কুরআফনর নকেু অংি নতামার র্ানা (মুখস্ত) আফে? নলাকনট্ িলল, 
হযাাঁ! অমুক অমুক সূরা আমার র্ানা আফে এিং নস সূরাগুফলার নাম এফক এফক উফল্লখ করল। নিী সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইনহ ওয়াসাল্লাম িলফলন, “কুরআফনর নয নয অংি নতামার র্ানা আফে, তার নিননমফয় আনম তাফক নতামার 
ননকট্ নিফয় নদলাম।” িুখারী ও মুসনলম।60 

হাদীসনট্ দ্বারা দনলল নপফির নযৌনিকতা: এ হাদীস দ্বারা প্রমানেত নয, কুরআন নিক্ষার নিননময় মূলয দ্বারা নকান নকেুর 
নিননময় প্রদান করা র্াফয়য।61 
এ দনলফলর যুনি খণ্ডফন িলা যায়: 
(ক) হাদীফস িনেজত, “কুরআফনর নয নয অংি নতামার র্ানা আফে, তার নিননমফয় আনম তাফক নতামার ননকট্ নিফয় 
নদলাম।” এর অথজ হফি, তুনম নযফহতু আহফল কুরআন, নস কারফে নতামার কাফে (এ নারীফক) নিফয় নদলাম। নযমননট্ 
ঘফট্নেফলা উফম্ম সুলাইমফক আিূ তালহা রানদয়াল্লাহু ‘আনহুমার সাফথ নিফয় নদওয়ার সময়, নযফহতু উফম্ম সুলাইম 
তাফক ইসলাম গ্রহফের কারফে নিফয় কফরফেন। নসখাফন নমাহরানার কথা উহয নেফলা। নকননা নমাহরানার নিষয়নট্ 
সকফলর কাফেই র্ানা নেফলা নয এনট্ প্রফদয়। আর সম্পদ তথা নমাহরানা িযনতত স্ত্রীর নযৌনাে হালাল নয়, এ কথা 
সকফলরই র্ানা। 
তাফদর এ যুনির র্িাফি িলা যায় নয, তাফদর এ ধরফের অথজ করা অনয িেজনা দ্বারা প্রতযাখানকৃত। নযফহতু অনয 
িেজনায় রফয়ফে, নিী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়াসাল্লাম িলফলন, “ তুনম যাও, আনম নতামার সাফথ এফক নিিাহ নদলাম । 

                                                           
59 নাইলুল আওতার, (5/322); আলনিনায়াহ, (9/340); আলমািসূত, (4/159); ইসারুল ইনসাে, (পৃ. 338); ই’লাউস সুনান, (16/172)। 
60 সহীহ আলিুখারী, (9/175), নকতািুন ননকাহ, অধযয় নং 67, িাি নং 32, হাদীস নং 5121; সহীহ মুসনলম, (2/1040), নকতািুন ননকাহ, 
অধযয় নং 16, িাি নং 13, হাদীস নং 1425।  
61 িারহুন নাওয়ািী ‘আলা সহীনহল মুসনলম, (9/215); আলইসনতযকার, (16/85)। 



 

 

 
   

তুনম তাফক কুরআন নিক্ষা দাও।” তাোড়া হাদীফস িনেজত “আল-িা” অিযয়নট্ নিননমফয় অফথজ িযিহৃত হফয়ফে। আিূ 
দাউফদর িেজনায় রফয়ফে, “তুনম যাও, তাফক নিিনট্ আয়াত নিনখফয় দাও।”62   
(খ) মনহলানট্ তার নমাহরানা দান কফর নদফয়নেফলা। নকননা নলাকনট্ আহফল কুরআন নেফলা। 
এ দনলল খণ্ডফন িলা যায়, হাদীফসর িেজনা েনেফত প্রমাে কফর নয, নলাকনট্ নমাহরানা তালাি কফরনেফলা; নকন্তু নস 
কুরআন নিক্ষা নদওয়া িযতীত অনয নকান নমাহরানা পায়নন।63 
নদ্বতীয়ত: আসার নথফক দনলল নপি: 

1- সাহািী, তাফি‘ঈ ও তাফি-তাফি‘ঈফদর নথফক িনেজত আফে নয, তারা কুরআন নতলাওয়াফতর নিননমফয় 
পানরশ্রনমক প্রদান কফরফেন এিং এ িযাপাফর োতওয়া নদফয়ফেন।

64 
এ দনলফলর পযজাফলাচনায় িলা যায়, এসি আসার ননফষধ হওয়া দনলফলর সাফথ নিফরাধপূেজ। সুতরাং এ দু’ধরফের 
দনলফলর মফধয তারর্ীহ তথা অগ্রানধকার প্রদান করা দরকার। 

2- নিক্ষকফদর পানরশ্রনমক প্রদান করা র্াফয়য হওয়ার িযাপাফর মদীনািাসীর ইর্ামা‘ রফয়ফে।
65 

এ দনলফলর প্রতুযত্তফর িলা হফি, মদীনািাসীর ইর্মা‘ মূলত দনলল নয়; নকননা ইর্মা‘-এর িতজ হফলা সকফলর 
ঐকযমত হওয়া। 
তফি তাফদর এ সমাফলাচনার র্িাফি িলা যায়, এনট্ মদীনািাসীর িযিহানরক (ইর্মা‘ আমালী) ইর্মা‘ যা নকান কার্ 
িযাপকোফি করার দ্বারা উি কার্নট্ র্াফয়য হওয়ার উপর সাহািীফদর নথফক মুতাওয়ানতর হওয়ার সাদৃি। 
তৃতীয়ত: ‘আকলী যুনি:  

1- কুরআন ও ির‘ঈ ইলম নিক্ষা নদওয়া নকান নিক্ষফকর উপর েরয নয় এিং তার এ কার্ শুরু করাও 
অতযািিযকীয় নয়। সুতরাং নিক্ষার র্নয িসা ও এ কাফর্ ননফর্ফক সিজদা ননফয়ানর্ত রাখার নিননমফয় তার 
র্নয পানরশ্রনমক গ্রহে করা র্াফয়য।

66 
2- এ কাফর্র নিননমফয় তার ননফর্র র্ীনিকা ননিজাফহর প্রফয়ার্নীয় নরনযক গ্রহে করা র্াফয়য। সুতরাং এ কাফর্র 

নিননমফয় পানরশ্রনমক গ্রহে করাও র্াফয়য। আর এ দুফয়র মফধয নকান পাথজকয ননই। 
3- মসনর্দ ননমজাে ও এ র্াতীয় কার্ কফর পানরশ্রনমক গ্রহে করা র্াফয়য। এমননোফি দীনন ইলম নিক্ষার 

নিননমফয় পানরশ্রনমক গ্রহে করাও র্াফয়য।
67  

4- এনট্ এক ধরফের উপকার যা পানরশ্রনমক প্রদানকারীর কাফে নপৌঁফে। সুতরাং অনযানয উপকাফরর মফতা 
কুরআন নিক্ষার নিননমফয় পানরশ্রনমক গ্রহে করাও র্াফয়য।

68  
5- যারা কুরআন নিক্ষার নিননমফয় পানরশ্রনমক গ্রহে করা নিধ মফন কফরন না, তারা নকন্তু র্া‘আলাহ অথজাৎ 

কাউফক নকান কাফর্র নিননমফয় নকেু প্রদান করা (চাই তা পানরশ্রনমক নহাক িা হাদীয়া ইতযানদ) নহফসফি 
র্াফয়য মফন কফরন। সুতরাং তাফদর উনচত র্া‘আলাহর উপর নকয়াস কফর কুরআন নিক্ষার নিননমফয় 
পানরশ্রনমক গ্রহেফকও র্াফয়য িলা।69 

 
তৃতীয় অনেমত প্রদানকারীফদর দনলল:  
                                                           
62 সুনান আিূ দাউদ, (2/237), হাদীস নং 2112।  
63 আলইসনতযকার, (16/81-82); আলনিনায়াহ, (9/340)। 
64 আলআসার নেল মুহাল্লা, (7/20); আলমুসান্নাে, ইিন আিূ িাইিাহ, (6/220), নকতািুল িুয়ূ‘ ওয়ালআকনদয়যাহ, িািু আর্রুল মু‘আনল্লাম। 
65 আলিায়ান ওয়াততাহসীল, (8/452); হানিয়াতুর রাহুনী, (7/14)। 
66 আলিায়ান ওয়াততাহসীল, (8/453- 454)। 
67 আলমুগনী, (8/138- 139)। 
68 মার্মু‘উল োতাওয়া, (30/207)। 
69 িারহুল মুনতাহা, (2/366)। 



 

 

 
   

তাফদর মফত কুরআন নিক্ষার নিননমফয় পানরশ্রনমক গ্রহে করা র্াফয়য; তফি অনযানয দীনন ইলম নিক্ষার নিননমফয় 
পানরশ্রনমক গ্রহে করা র্াফয়য ননই। তাফদর দনলল হফলা: 

1- উপফর িনেজত আিূ সা‘ঈদ রানদয়াল্লাহু ‘আনহুর হাদীস। নসখাফন রফয়ফে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ 
ওয়াসাল্লাম িফলফেন,  

َُِتاُب اَّللَِّ »  «ِإنَّ َأَحقَّ َما َأَخْذُُتْ َعَلْيِه َأْجرًا 
“নয সকল নর্ননফসর উপর নতামরা নিননময় গ্রহে কফর থাক, তন্মফধয সি নচফয় িড় হল আল্লাহর নকতাি।” িুখারী।70 

এ দনলফলর প্রতুযত্তফর িলা যায়, ঝাড়েুাঁফকর উপর নকয়াস কফর সমস্ত ির‘ঈ ইলফমর নিননমফয় পানরশ্রনমক গ্রহে করা 
র্াফয়য সািযস্ত হওয়ার দনলল।  

2- কুরআন নিক্ষা হফলা ননয়মতানন্ত্রক। অনযানয ইলম্ এ ধরফের ননয়মতানন্ত্রক নয়। নকননা মাসানয়ল ও ইলম 
অসংখয। তফি নসগুফলা যনদ ননয়মতানন্ত্রক ও িৃঙ্খলািে করা হয় এিং তা নিক্ষার র্নয নিক্ষক ননফয়াগ করা 
হয় তফি তা র্াফয়য।

71  
 

চতুথজ অনেমত িযিকারীফদর দনলল: 
(কুরআন নিক্ষার নিননমফয় পানরশ্রনমক গ্রহে করা র্াফয়য; নেকহ, হাদীস ও এ ধরফের ির‘ঈ অনযানয ইলম্ নিক্ষার 
নিননমফয় পানরশ্রনমক ননওয়া মাকরূহ)।  

1- ির‘ঈ ইলম নিক্ষার নিননমফয় পানরশ্রনমক ননওয়া মদীনািাসীফদর আমল নেফলা না।72 
তাফদর এ দনলফলর প্রতুযত্তফর িলা যায়,  
মদীনািাসী পানরশ্রনমক গ্রহে না করফল নস কার্নট্ করা হারাম হওয়া অতযািিযকীয় নয়। তাোড়া তাফদর এ দনলল 
িাস্তিতা নিফরাধী; িরং মদীনািাসীফদর মফধয পানরশ্রনমক গ্রহে করার প্রচলন রফয়ফে।

73 
2- দীনন ইলফমর িযাপাফর পানরশ্রনমক গ্রহে করফল দীনন ইলফমর নিক্ষাথজী কফম যাওয়া ও িরী‘আত ক্ষনতগ্রস্ত 

হওয়ার সম্ভািনা থাফক; নকন্তু কুরআফনর িযাপাফর এরূপ হওয়ার সম্ভািনা থাফক না।74  
তাফদর এ আিংকার প্রতুযত্তফর িলা যায়, এ ধরফের ক্ষনতগ্রস্ততার নচফয় িড় ক্ষনতর আিংকা রফয়ফে দীনন ইলম 
নিক্ষার নিননমফয় পানরশ্রনমক না ননফল। নকননা তখন নিক্ষক কফম যাফি এিং এ কাফর্ সািজক্ষনেক ননফিনদত নলাক 
পাওয়া যাফি না। নযফহতু প্রফতযক মানুফষরই র্ীনিকা ননিজাফহর র্নয নকান না নকান কাফর্ িযস্ত থাকফত হয়। েফল 
সমাফর্ অজ্ঞতা েনড়ফয় পড়ফি এিং দীনন ইলম নিলুপ্ত হফয় যাফি।  

3- কুরআন পুফরাট্াই সতয, এফত নকান সফেফহর অিকাি ননই। সুতরাং কুরআন নিক্ষার নিননমফয় পানরশ্রনমক 
গ্রহে করা নিধ, যা অনযানয ইলফমর িযাপাফর নিধ নয়; নযফহতু তাফত সতয ও নমথযা উেয় ধরফের িযাপার 
নমনশ্রত।

75 
তাফদর এ যুনি খণ্ডফন িলা যায়: তাফদর যুনি অনুসাফর দীনন ইলফমর নিননমফয় পানরশ্রনমক গ্রহে করা র্াফয়য না হফল 
অনযানয মুিাহ তথা নিধ ইলম নযমন গনেত, িীর্ গনেত ইতযানদর িযাপাফরও পানরশ্রনমক গ্রহে করা র্াফয়য ননই। 
নযফহতু এসি ইলফম সতয ও নমথযা নমনশ্রত রফয়ফে। 

                                                           
70 হাদীফসর তাখরীর্ ইনতপূফিজ আফলানচত হফয়ফে। 
71 আলউম্ম, (2/140); আসনাল মাতানলি, (2/41); িারহুল গুরানরল িানহয়যাহ, (3/318)। 
72 আলিায়ান ওয়াততাহসীল, (8/452- 454); হানিয়াতুদ দুসূকী, (4/18); হানিয়াতুল ‘আদায়ী ‘আলা িারনহ নকোয়াতুল তানলনির রাব্বানী, 
(2/197)।  
73 আলিায়ান ওয়াততাহসীল, (8/452); হানিয়াতুর রাহুনী, (7/14)। 
74 হানিয়াতুদ দুসূকী, (4/18)। 
75 হানিয়াতুল খারিী, (7/17); োওয়ানকহুদ দাওয়ানী, (2/115)। 



 

 

 
   

পঞ্চম অনেমত িযিকারীফদর দনলল:  
তারা প্রফয়ার্ন থাকফল পানরশ্রনমক গ্রহে করা র্াফয়য; তফি প্রফয়ার্ন না থাকফল পানরশ্রনমক ননওয়া র্াফয়য ননই 
িফলফেন। 

1- তারা র্াফয়য ও না র্াফয়য মত িযিকারীফদর দনলল নপি কফর উেফয়র মফধয সামঞ্জসয নিধান কফরফেন। 
সুতরাং প্রফয়ার্ন থাকফল র্াফয়য িফলফেন। আর প্রফয়ার্ন না থাকফল পানরশ্রনমক গ্রহে করা না র্াফয়য 
িফলফেন। 

2- তারা উসূফল নেকফহর কাফয়দা নথফক দনলল নপি কফরফেন নয, র্নসাধারফের প্রফয়ার্ন র্রুরী পযজাফয়র 
অন্তেুজি।

76 আর দীনন নিক্ষার প্রফয়ার্নীতা নোট্-িড় সকফলর অতযািিযকীয় সাধারে র্রুরী নিষয়। আর এ 
ধরফের প্রফয়ার্নীয়তার নক্ষফে অনধক সংখযক নিক্ষক নিক্ষাদান কাযজিফম সািজক্ষনেক ননফয়ানর্ত না থাকফল 
সকল মানুফষর উপকার সানধত হফি না। তাোড়া নিক্ষকফদর নদক নিফিচনা করফলও তাফদর পানরশ্রনমক 
ননওয়ার প্রফয়ার্ন রফয়ফে। নকননা তারা র্ীনিকা ননিজাফহর কার্ তযাগ কফর সািজক্ষনেক নিক্ষার কাফর্ 
ননফয়ানর্ত থাকফল তাফদর ননফর্ফদর ও পনরিাফরর র্ীনিকা ননিজাফহ নিরাট্ সমসযা নদখা নদফি এিং তারা 
অোি-অনট্ফন পনতত হফি। 

3- িাইতুল মাল (রােীয় নকাষাগার) নথফক নিক্ষকফদর র্নয র্ীনিকা ননিজাফহর সামানয খরচ যফথষ্ট নয়, েফল 
তাফদর পানরশ্রনমক ননওয়া প্রফয়ার্ন হয়। নকন্তু িাইতুল মাল নথফক র্ীনিকা ননিজাফহর র্নয যফথষ্ট পনরমাে 
খরচ িহন করফল তাফদর র্নয আলাদা পানরশ্রনমক গ্রহে করার দরকার পফড় না। পরিতজী যুফগর হানােী 
আফলমগে যখন মানুফষর মফধয দীনন িযাপাফর অিফহলা ও মোোি অনুধািন এিং নিক্ষকফদর র্ীনিকা 
ননিজাফহর িযয়োর িহফন নিনথলয নদখল তখন তারা মাযহাফির পূিজিতজী আফলমফদর োতওয়া নথফক সফর এফস 
ইসনতহসান নহফসফি পানরশ্রনমক ননওয়া র্াফয়য োতওয়া নদফয়ফেন। নযফহতু এ নিষয়নট্ফত সিজসাধারফের 
প্রফয়ার্নীয়তা রফয়ফে এিং তারা এনট্ফক ‘উমূফম িালওয়া তথা সকফলর প্রফয়ার্নীয়তার নিফিচনায় র্াফয়ফযর 
অন্তেুজি কফরফেন।

77 
4- ইয়াতীফমর অনেোিফকর ওপর নকয়াস কফর এনট্ফক র্াফয়য িলা যায়। নযফহতু অোি থাকফল ইয়াতীফমর 

নদখোলকারীর র্নয নযায়সেতোফি তার সম্পদ নথফক গ্রহে করা র্াফয়য। নকন্তু অোিী না হফল তার সম্পদ 
খাফি না। নযমন আল্লাহ তা‘আলা িফলফেন,  

ااَتع ايَس افَل اااَغنِين ااََكنَااَوَمن﴿ افَل ااافَقِي ااََكنَااَوَمناِفف 
 
اَيأ ِااُكل  اٱب

 [  ٦:  النساء] ﴾ا٦اُروِف اَمع ال 

“আর নয ধনী নস নযন সংযত থাফক, আর নয দনরদ্র নস নযন নযায়সেতোফি খায়।”78 
ইমাম ইিন তাইনময়যাহ রহ. িফলফেন, দনরদ্র হফল ইয়াতীফমর অনেোিকফক নযমন তার সম্পদ নথফক ননওয়ার 
অনুমনত মহান আল্লাহ নদফয়ফেন, ধনী হফল সংযত থাকফত িফলফেন, নতমননোফি দীনন ইলফমর নিক্ষকফদর অোি 
থাকফল পানরশ্রনমক গ্রহে করফি, আর অোি না থাকফল গ্রহে করফি না।79  

5- পানরশ্রনমক গ্রহে করা ইখলাফসর পনরপন্থী নয়। নস কার্নট্ একমাে মহান আল্লাহ উফেফিয করফে িফল 
ননয়াত করফি। আর স্বীয় প্রফয়ার্ন নমট্াফত নিননময় গ্রহে করফি। 

                                                           
76 আলমানসূর, (2/24); আলআিিাহ ওয়ান নাযানয়র, (পৃ. 88); গামযু ‘উয়ূননল িাসানয়র, (1/293); দুরারুল হুক্কাম, (1/42)। 
77 িারহুল ‘ইনায়াহ, (9/98); আলনিনায়াহ, (9/342); হানিয়াতু ইিন আনিদীন, (6/58); গামযু ‘উয়ূননল িাসানয়র, (1/287); ‘উমূমুল 
িালওয়া, পৃ, 373 -415।  
78 সূরা আন-ননসা, আয়াত: 6।  
79 মার্মূ‘উল োতাওয়া, (24/316), (30/206)।  



 

 

 
   

ইিন তাইনময়যাহ রহ. িফলফেন, “অোিী িযনি যখন আল্লাহর সন্তুনষ্টর উফেফিয এ ধরফের কার্ করফি এিং তার 
প্রফয়ার্ন নমট্াফত পানরশ্রনমক গ্রহে করফি ও নস পানরশ্রনমক দ্বারা আল্লাহর আনুগফতযর কাফর্ সাহাযয করফি তফি নস 
তার ননয়াত অনুসাফর আল্লাহর কাফে প্রনতদান পাফি।”

80  
“তাোড়া পনরিার পনরর্ফনর র্ীনিকা ননিজাফহ িযয় করা েরয। সুতরাং নয িযনি নিক্ষা কাফর্ ননফয়ানর্ত থাকায় 
র্ীনিকা ননিজাফহর িযয় কামাই করফত অক্ষম হয় তখন তার র্নয পানরশ্রনমক গ্রহে করা র্াফয়য, নযফহতু তার 
পনরিাফরর িযয়োর করা তার র্নয েরয; যনদও এখাফন পানরশ্রনমক গ্রহে করাফক েরয িলা হয় নন।”

81 
ইমাম ইিন তাইনময়যাহ রহ. িফলন, “অোিী িযনি যনদ কুরআন ও দীনন নিক্ষার নিননমফয় পানরশ্রনমক গ্রহে কফর, তার 
পফক্ষ এ কার্নট্ আল্লাহর র্নয করার ননয়াত করা সম্ভি এিং এ কাফর্র নিননময় গ্রহে কফর তা দ্বারা ইিাদফতর 
কাফর্ সহফযানগতা ননফত পাফর। নকননা পনরিাফরর র্নয িযয়োর িহন করা তার ওপর েরয। সুতরাং এর দ্বারা নস 
তার েরয আদায় করফত পারফি। নকন্তু ধনীর িযাপার আলাদা। নকননা তার র্ীনিকা ননিজাফহ িযয়োফরর প্রফয়ার্নীয় তা 
ননই। সুতরাং আল্লাহর সন্তুনষ্ট িযতীত অনয উফেফিয তার এ কার্ করার দরকার পফড় না। িরং আল্লাহ নযফহতু তাফক 
ধনিান কফরফেন, সুতরাং নস এ দানয়ত্ব আদাফয় দানয়ত্বিীল (মুখানতি) হওয়ায় তার উপর এ কার্ করা েরফয 
নকোয়া। নস িযতীত এ কার্ করার নকউ না থাকফল তার উপর এ কার্ করা েরফয আইন হফয় যায়।”

82 
6- ইমাম ইিন তাইনময়যাহ রহ. িফলন, ইসলামী িরী‘আফতর সি উসূল এ মূলনীনতর উপর প্রনতনষ্ঠত নয, নননষে 

নিষয়সমূফহর িযাপাফর অোিী ও সামথজিানফদর মফধয পাথজকয নিধান কফরফে, নযমননোফি আনদষ্ট নিষফয়র 
িযাপাফর পাথজকয কফর থাফক। এ কারফে প্রফয়ার্ফন হারাম নর্ননসফক হালাল করা হফয়ফে। নিফিষ কফর এর 
দ্বারা যখন তাফক মানুফষর কাফে প্রাথজনা করা নথফক মুখাফপক্ষীহীন কফর। নকননা মানুফষর কাফে চাওয়া অতযন্ত 
ঘৃনেত হারাম কার্। এ কারফে আফলমগে িফলফেন, ননতযপ্রফয়ার্নীয় অতযািিযকীয় নর্ননস তাফক নদওয়া 
ওয়ানর্ি। নকন্তু নস যনদ হালাল নর্ননস নথফক তা না পায় তফি সফেহর্নক কামাই নথফক তা পূেজ করা নিধ। 

নতনন আফরা িফলফেন, এ কারফে আফলমগে ঐকযমত হফয়ফেন নয, নিচারক ও তাফদর নযায় অনযানযফদরফক প্রফয়ার্ফন 
র্ীনিকা ননিজাফহর িযয়োর নদওয়া র্াফয়য। তফি তারা ধনী নিচারকফদর িযাপাফর মতাননকয কফরফেন। এ মাস’আলার 
মূলনীনত হফলা আলকুরআফন ইয়াতীমফদর িযাপাফর মহান আল্লাহর িােী,   

ااَتع ايَس افَل اااَغنِين ااََكنَااَوَمن﴿ افَل ااافَقِي ااََكنَااَوَمناِفف 
 
اَيأ ِااُكل  اٱب

 [  ٦:  النساء] ﴾ا٦اُروِف اَمع ال 

“আর নয ধনী নস নযন সংযত থাফক, আর নয দনরদ্র নস নযন নযায়সেতোফি খায়।”83 এরূপ সি মাস’আলার নক্ষফে 
িলা হফি। নযফহতু িরী‘আফতর মূলনীনত হফলা কলযাে সাধন করা ও তা পনরপূেজ করা এিং অকলযাে দূরীেুত করা ও 
তা যথাসাধয কনমফয় আনা। আর আল্লাহেীনত হফলা দু’নট্ উত্তম কাফর্র তুলনামূলক ননম্ন কার্নট্ নেফড় সিজানধক 
উত্তমনট্ অগ্রানধকার নদওয়া। আর দু’নট্ মে কাফর্র সিফচফয় মে কার্নট্ প্রনতহত করা, যনদও তুলনামূলক কম 
মেনট্ অনর্জত হফয় যায়।

84 
অগ্রানধকার:  
উপফরাি আফলাচনার আফলাফক পঞ্চম অনেমত িযিকারীফদর মতনট্ সিজানধক গ্রহেফযাগয ও অগ্রানধকারপ্রাপ্ত- আল্লাহই 
অনধক জ্ঞাত-। এর কারে হফলা: 

1- এ অনেমত িযিকারীফদর িনিিালী দনলল ও দনলফলর নযৌনিকতা। 

                                                           
80 মার্মূ‘উল োতাওয়া, (24/316), (30/206)। 
81 মার্মূ‘উল োতাওয়া, (30/206)।  
82 মার্মূ‘উল োতাওয়া, (30/207)।  
83 সূরা আন-ননসা, আয়াত: 6।  
84 মার্মূ‘উল োতাওয়া, (30/193)।  



 

 

 
   

2- এ মতনট্ফত সকল অনেমত িযিকারীফদর দনলল একনেত করা হফয়ফে এিং নকান মতফক িাদ নদওয়া হয় 
নন। 

3- কুরআন ও দীনন নিক্ষার নিননমফয় পানরশ্রনমক গ্রহে নননষে অনেমফতর নচফয় িতজসাফপফক্ষ র্াফয়য অনেমফত 
িরী‘আফতর সিজানধক কলযাে সানধত হয়। 

4- এ মতনট্ কুরআফন ইয়াতীমফদর অনেোিকফদর িযাপাফর িনেজত মূলনীনতর সাফথ ঐকযমত, নয মূলনীনত প্রমাে 
কফর নয, িরী‘আফত এ ধরফের উপমা আফরা রফয়ফে। 

5- িতজমান যুফগ মানুফষর দীনদারীতা ও ঈমানী িনি কফম যাওয়ায় এ মতানুসাফর োতওয়া প্রদান না কফর নকান 
উপায় ননই। যনদ পানরশ্রনমক গ্রহে হারাম করা হয় তফি অজ্ঞতা সিজে েনড়ফয় পড়ফি এিং দীনদারীতা নিলুপ্ত 
হফি। আিার িতজহীনোফি র্াফয়য িলাও নিতনকজত; নযফহতু না র্াফয়ফযর পফক্ষ িনিিালী দনলল রফয়ফে। 
সুতরাং দু’নট্ মতফক একনেত কফর সমতা নিধান করা হফয়ফে। 

6- এনট্ এমন একনট্ নিষয় যা উমূফম িালওয়া নহফসফি দাাঁনড়ফয়ফে এিং এনট্ সকফলরই অতযন্ত প্রফয়ার্ন। 85  
মতাননফকযর কারে: 
আফলমফদর মফধয এ মাস’আলার িযাপাফর মতাননফকযর কারে হফলা, নযসি কার্ আল্লাহর সন্তুনষ্টর উফেফিয করা িতজ 
নসসি কাফর্র নিননমফয় পানরশ্রনমক গ্রহে করা র্াফয়য নানক র্াফয়য ননই? নযমন ইমামনত করা, আযান নদওয়া 
ইতযানদ।

86 
মতাননফকযর েলােল:  
উপফরাি আফলাচনার নেনত্তফত িলা যায় নয, ননফষধকারীফদর মফত পানরশ্রনমক িা পানরশ্রনমফকর অনুরূপ অনয নকেু 
গ্রহে করা যাফি না। আর র্াফয়যকারীফদর মফত পানরশ্রনমক ননওয়া যাফি।

87  

                                                           
85 ‘উমূমুল িালওয়া, (পৃ. 373 ও 415)। 
86 মার্মূ‘উল োতাওয়া, (30/206)। 
87 ইসারুল ইনসাে নে আসানরল নখলাে, (পৃ. 336)। 


