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২২৭

শুরুর কথা
এক-সময় শুধু মাদৰ্াসােত কুরআনু ল কািরম িহফয করা হত, স্কুেল
তার কল্পনা করা িছল িদবাসব্েপ্নর ন0ায়r বতর্মান যিদও সরকারী
স্কুল-কেলেজর অবস্থা তৈথবচ, তেব পৰ্াইেভট অেনক স্কুল-কেলজ
হেয়েছ, েযখােন ফুল টাইম, হাফ টাইম ও খণ্ডকালীন িবিভন্ন
পদ্ধিতেত কুরআনু ল কািরম িহফয করােনা হয়r এ েক্ষেতৰ্ বাংলা
মাধ0ম, ইংিলশ িমিডয়াম ও ইংেরিজ ভাসর্ন েকউ কােরা েথেক
িপিছেয় েনইr এটা পিরচালকেদর দীিন েচতনা, দীনেক িবজয়ী
করার অিভপৰ্ায় ও বািতলেক পরািজত করার দীপ্ত পৰ্ত0েয়র
বিহঃপৰ্কাশ সেন্দহ েনই। আল্লাহ তােদর উেদ্দশ0 সফল করুনr
তােদর েকউ িহফয িবভাগ পিরচালনা, িহফয করার পদ্ধিত ও
িহফয শাখার আনু ষিঙ্গক িবষেয় সমস0ার সম্মু খীন েহানr
দীনদার অেনক ভাই, সিহ আিকদা, দীেনর সিঠক বুঝ ও িহদােয়ত
লাভ করার পর কুরআনু ল কািরম িহফয করার মহান বৰ্ত গৰ্হণ
কেরন, এটা তােদর সিঠক িসদ্ধান্ত সেন্দহ েনই, িকন্তু িহফয
করার সিঠক পদ্ধিত না জানার কারেণ কািঙ্ক্ষত সফলতা েথেক
বিঞ্চত হনr
অসংখ0 পৰ্বীণ মুসিলম, েযৗবন েথেক বাধর্ক0 পযর্ন্ত সালাত আদায়
করেছন মাতৰ্ পাঁচিট িকংবা দশিট সূ রা িদেয়, তাও অশুদ্ধ ও ভুেল
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ভরাr ষাট বা সত্তর বছের উন্নীত হেয়েছন িকন্তু কুরআনু ল
কািরেমর েকােনা উন্নিত হয়িন, নতুন েকােনা সূ রা মুখস্থ করার
পৰ্েয়াজন অনু ভব কেরনিন, িকংবা তার েপৰ্রণা পানিন, ফেল
দু িনয়া-আিখরােতর পৰ্চুর কল0াণ েথেক বিঞ্চত িতিনr
মাদৰ্াসা পড়ুয়া অেনক আেলম আেছন, যারা দশ-িবশটা সূ রার
েবশী মুখস্থ জােনন না, যিদও দশ বা বােরাটা বছর দীন িশক্ষার
েকন্দৰ্ মাদৰ্াসায় ব0য় কেরেছন, িকন্তু কুরআন িহফয করার
অনু েপৰ্রণা িকংবা তার পিরেবশ িতিন পানিনr কতক ইমাম
আেছন মাতৰ্ কেয়কিট সূ রা িদেয় জীবন-ভর ইমামত করেছন,
একিট সূ রা একািধক সালােত বারবার পড়েছন, পৰ্চুর সময় ও
অবসরতা থাকা সেত0ও এক-পারা, দু ই-পারা িকংবা িতন-পারা
মুখস্থ করার েসৗভাগ0 িতিন অজর্ন কেরনিন!1
পৰ্চিলত িহফয খানায় সিঠক িনেদর্শনা, উপকারী িসেলবাস ও দক্ষ
পিরচালনার অভাব পৰ্কটভােবr অতএব কুরআনু ল কািরম ও তার
িশক্ষার েকন্দৰ্গুেলা অবেহলার িশকার একভােব নয়, িবিভন্নভােবr
েকােনা িবেবচনায় হািফযেদর সংখ0া েবশী হেলও, গায়েরহািফযেদর কুরআনু ল কািরেমর পৰ্িত অবেহলা এেতা অিধক েয,
তােদর ঈমান ও ইসলাম পযর্ন্ত পৰ্শ্নিবদ্ধ!
1

দীেনর সােথ সংিশ্লষ্ট েথেক কুরআনু ল কািরেমর পৰ্িত এতটা অবেহলা দু ভর্াগ0

ৈব িক?
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আমােদর েদেশর হািফয সােহবেদর দীন সম্পেকর্ অজ্ঞ থাকা
সব্াভািবক অবস্থায় পিরণত হেয়েছ! ফেল কুরআনু ল কািরেমর
মকতব বা িহফয খানাগুেলা িবদআত ও কুসংস্কােরর আড্ডা, বরং
িশরেকর পিরচযর্া েকেন্দৰ্ পিরণত! এ অধঃপতন একিদন িকংবা
একিদক েথেক আেসিন, দু ঃখজনক হেলও সত0 এ েদেশ দীঘর্
িদন েথেক যারা দীেনর েনতৃতব্ িদেচ্ছন, তােদর পথ ধের মুসিলম
সমােজ িবদআত, কুসংস্কার, বরং িশরক পযর্ন্ত অনু পৰ্েবশ কেরেছ,
যার ফদর্ অেনক দীঘর্, অেনক েবদনাদায়কr
বইিট পেড় েকউ িবশুদ্ধভােব কুরআনু ল কািরম িশখেব, েকউ
সিঠক পদ্ধিতেত িহফয করেব, েকউ িহফেযর পৰ্িত আগৰ্হী হেবr
িহফেযর ময়দােন নবাগত ও িহফয শাখার পিরচালকবৃ ন্দ সিঠক
িনেদর্শনা পােব, পৰ্চিলত িহফয খানাগুেলা কুসংস্কার মুক্ত হেব,
হািফয সােহবগণ কুরআনু ল কািরেমর মহত্তব্ অন্তের ধারণ করেব,
এটাই আমােদর কামনাr
একিট পিরিশষ্ট দব্ারা হািফয সােহবেদর কিতপয় ভুলভৰ্ািন্ত দূ র ও
কুসংস্কার মুক্ত করার পৰ্েচষ্টা করা হেয়েছr এ জন0 পৰ্েত0কিট
আেলাচনা পৰ্মাণসহ উপস্থাপন করার েচষ্টা কেরিছr েহ আল্লাহ,
আমােদর এ আমলটুকু কবুল করুন এবং আপনার রহমত ও
মাগেফরাত দব্ারা আমােদরেক েঢেক িননr

9

কুরআনু ল কািরেমর গুরুতব্
মুসিলম জীবেন কুরআনু ল কািরেমর গুরুতব্ বলার অেপক্ষা রােখ
নাr সিহ আিকদা, িবশুদ্ধ ইবাদত ও উত্তম আখলােকর উত্স এ
কুরআন, এিটই মুসিলমেদর জীবন িবধান। এেত রেয়েছ আদশর্
সমাজ, সু শৃঙ্খল জািত ও শিক্তশালী রাষ্টৰ্ গঠেনর পৰ্েয়াজনীয়
উপাদানr মুসিলমরা যিদ কুরআনু ল কািরেমর গুরুতব্ বুেঝ তার
পৰ্িত ঈমান নবায়ন কের, তার আেদশ-িনেষধ েমেন চেল ও তােক
আঁকেড় ধের, তাহেল তারা পিবতৰ্ জীবন, রাজৈনিতক দক্ষতা,
সামিরক শিক্ত, অথর্ৈনিতক সমৃিদ্ধ, আদশর্ সমাজ ও পৰ্চুর িনয়ামত
লাভ করেব সেন্দহ েনইr আল্লাহ তা'আলা বেলন:
ٓ َّ َ ّ ٰ َ َ َ
ۡ َ َ َ ۡ َ َ َ ْ ۡ َ َّ َ ْ ُ َ ٰٓ ﴿ َول َ ۡو أَ َّن أَ ۡه َل ۡٱل ُق َر
ِٱلس َماء
ت مِن
ٖ ى َءامنوا وٱتقوا لفتحنا علي ِهم برك
َۡ
َ
َ ۡ َ َ َ ْ َّ َ
َ
ۡ ْ ُ َ
ِ َوٱل
[01 :ض َولٰكِن كذبُوا فأخذنٰ ُهم ب ِ َما كنوا يَكسِ ُبون < ﴾ ]اﻻﻋﺮاف.
“যিদ জনপদবাসী ঈমান আনত ও তাকওয়া অবলমব্ন করত,
অবশ0ই আিম তােদর উপর আসমান ও জিমেনর বরকত খুেল
িদতাম, িকন্তু তারা িমথ0ােরাপ কেরেছ, ফেল তারা যা উপাজর্ন
করত, তার কারেণ আিম তােদরেক পাকড়াও কেরিছ”r1
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবীেদর ন0ায়
মুসিলমরা যিদ িতলাওয়াত ও িহফয দব্ারা কুরআনেক আঁকেড়
1

সূ রা আরাফ: (৯৬)
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ধের, কুরআন বুেঝ ও তার উপর আমল কের, তাহেল তােদর
হারােনা েগৗরব, িবস্মৃত সম্মান ও আকাশ চুমব্ী সফলতা িফের
আসেব অবশ0ই। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন:
َ ن3 »إ
َ اﷲ ﻳَ ْﺮ َﻓ ُﻊ ﺑ َﻬ َﺬا اﻟﻜﺘَﺎب أَﻗْ َﻮاﻣﺎ ً َو َﻳ َﻀ ُﻊ ﺑﻪ آﺧﺮ
 رواه ﻣﺴﻠﻢ.«ﻳﻦ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِِ
“িনশ্চয় আল্লাহ এই গৰ্ন্থ দব্ারা এক জনেগাষ্ঠীর উত্থান ঘটান এবং
1

তার দব্ারা অপর জনেগাষ্ঠীর পতন ঘটান।”

বলাবাহুল0, আমােদর পতেনর মূ ল কারণ কুরআনু ল কািরম ত0াগ
করা, েকউ তার িবশুদ্ধ িতলাওয়াত ত0াগ কেরিছ, েকউ তার িহফয
ত0াগ কেরিছ, েকউ তার উপর আমল করা ত0াগ কেরিছ, অতএব
আমরা যিদ উত্থান ও উন্নিত চাই, তাহেল কুরআনেক আঁকেড় ধরা
ব0তীত েকােনা পথ েনইr সাহাবােয় েকরাম েযভােব সফলতার
উচ্চ িশখের েপঁৗেছেছন, আমােদরেক েস পথ ধের এগুেত হেবr
ইমাম মািলক রহ. বেলন, ওহাব ইবেন কায়সান আমােদর িনকট
এেস বসেতন, অতঃপর িতিন না বেল পৰ্স্থান করেতন না:
ُ
َ َ َ ْ َ
َّ
َ
ْ
.«إِن ُه ? يُصل ُِح آخ َِر ه ِذه ِ ال َّمةِ إِ? َما أصل َح أ َّول َها
“এ উম্মেতর েশষাংশ কখেনা সংেশাধন করেত পারেব না, তেব
েয বস্তু তার পৰ্থমাংশ সংেশাধন কেরেছ তা ব0তীত”।2 অতএব

1

মুসিলম: (৮১৭)

2

মুসনাদু ল মুয়াত্তা: (পৃ .২৩৯) িলল হাসান ইবেন আিল আল-জাওিহিরr
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মুসিলমরা যিদ তােদর পূ বর্পুরুষেদর ন0ায় কুরআনেক আঁকেড়
ধের, আল্লাহর সাহায0 তােদরেক হাত-ছািন িদেয় ডাকেব, সেন্দহ
েনইr

কুরআনু ল কািরেমর কতক ৈবিশষ্ট0
কুরআনু ল কািরমেক আল্লাহ তা'আলা িবিভন্ন িবেশষণ দব্ারা
গুণািনব্ত কেরেছন, যা তার মযর্াদা-মহত্তব্ ও গুরুতব্েক পৰ্কাশ কের,
এখােন তার কেয়কিট গুণ উেল্লখ করিছ:
১. ‘রূহ
রূহ’: কুরআনু ল কািরমেক আল্লাহ তা‘আলা ‘রূহ’ বেলেছন, যা
ব0তীত মানু ষ মৃত ও িনশ্চলr িতিন
َ ُ َ ۡ َ
َ أَ ۡمرنَا ۚ َما ُك
ٰنت تَ ۡدرِي ما ٱلكِت
?ب َو
ِ

বেলন:
َ ۡ َ ٓ َ ۡ َ ۡ َ َ َٰ َ َ
ٗ ك ُر
وحا ّم ِۡن
﴿ وكذل ِك أوحينا إِل
َ ۡٱل
[1O : ﴾ ]اﻟﺸﻮرىW يمٰ ُن
ِ

“অনু রূপভােব আিম েতামার কােছ আমার িনেদর্শ েথেক ‘রূহ’েক ওহী
েযােগ েপৰ্রণ কেরিছ; তুিম জানেত না িকতাব কী এবং ঈমান কী”?1
অতএব এ আয়াত পৰ্মাণ কের কুরআনহীন মুসিলম জািত রূহ
িবহীন মানু েষর ন0ায় মৃত ও মূ ল0হীনr
২. ‘নূ র’: কুরআনু ল কািরমেক আল্লাহ তা‘আলা ‘নূ র’ বেলেছন, যা
ব0তীত মানব জািত অন্ধকাের িনমিজ্জত। িতিন বেলন:
1

সূ রা শুরা: (৫২)
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َّ
َ ۡ
َّ َ ّ ُ َ ٓ َ ۡ َ
ٞ ب ُّمب
ٞ ٰ َوك َِتٞٱ[ِ نُور
ُ َّ ِي _ َي ۡهدِي به
ٱ[ َم ِن ٱت َب َع رِض َوٰن ُهۥ
﴿ قد جاءكم مِن
ِ
ِ
َ
ُ
ۡ
َ ُّ َ ّ ُ ُ ۡ ُ َ َ َّ َ ُ ُ
ُّ jت إ
[SU ،S1 : ﴾ ]اﻤﻟﺎﺋﺪةp ٱلورِ بِإِذنِهِۦ
ِ ِ ٰسبل ٱلسل ٰ ِم ويخ ِرجهم مِن ٱلظلم
“অবশ0ই েতামােদর িনকট আল্লাহর পক্ষ েথেক আেলা ও স্পষ্ট
িকতাব এেসেছ, আল্লাহ তার দব্ারা তােদরেক শািন্তর পথ েদখান,
যারা তার সন্তুিষ্টর অনু সরণ কের; এবং তােদরেক িতিন সব্ীয়
িনেদর্শ দব্ারা অন্ধকার েথেক আেলার িদেক েবর কেরন”।1
অতএব কুরআনু ল কািরম ব0তীত মুসিলম জািত পথহারা, িদকভৰ্ষ্ট
ও অন্ধকাের িনমিজ্জতr
৩. ‘পথপৰ্দশর্ক’: কুরআনু ল কািরমেক আল্লাহ তা‘আলা পথপৰ্দশর্ক বেলেছন, যা ব0তীত মানব জািত পথভৰ্ষ্টr িতিন বেলন:
َ
َ َ ۡ ُ ۡ َ ٰ َ َّ
َ ش ٱل ۡ ُم ۡؤ ِمن
ُ ِ ّ َه أ ۡق َو ُم َو ُيب
َ ِ ان َي ۡهدِي ل َِّلت
[0 : ﴾ ]اﻻﺮﺳاءx ِي
﴿ إِن هذا ٱلقرء
ِ
“িনশ্চয় এ কুরআন এমন একিট পথ েদখায় যা সবেচেয় সরল”r2

অতএব কুরআনু ল কািরম ত0াগকারী জািত সরল পথহীন ও
িদকভৰ্ষ্টr
৪. ‘পৰ্িতেষধক’
পৰ্িতেষধক’: কুরআনু ল কািরমেক আল্লাহ তা‘আলা পৰ্িতেষধক
বেলেছন, যা ব0তীত মানব জািত েরাগগৰ্স্ত। িতিন বেলন:
َٓ
ُٗ ْ
َ ﴿ ُق ۡل ُه َو ل َِّل
[ZZ :ۚ { ﴾ ]ﻓﺼﻠﺖِٞين َء َام ُنوا هدى َوشِفاء

1

সূ রা মােয়দা: (১৫-১৬)

2

সূ রা ইসরা: (৯)
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1
“বল, এিট মুিমনেদর জন0 িহদােয়ত ও পৰ্িতেষধক”r অতএব

কুরআন ত0াগকারী জািত েরাগগৰ্স্ত, তারা উন্নিতর পেথ ও সু স্থ
জািতর জন0 েবাঝা সব্রূপr
৫. ‘িচরসত0’
িচরসত0’: কুরআনু ল কািরমেক আল্লাহ তা‘আলা িচরসত0
বেলেছন, যা ব0তীত মানব জািত িমথ0ার আবেতর্ িনমিজ্জত। িতিন
বেলন:

َ َ َۡ َ ُ َ ۡ َ َ ّ َۡ َ
[S[1 :ٱل ّ ِق ن َزل ۗ ﴾ ]اﻻﺮﺳاء
ِ ﴿ وبِٱل ِق أنزلنٰه وب

“আর আিম তা সত0সহ নািযল কেরিছ এবং তা সত0সহ নািযল
2

হেয়েছ”। অন0তৰ্ িতিন বেলন:
ۡ َ َّ
َ
ۡ َ
ُ َۡ
َۡ
ٞ َ ٌ َ َ ُ َّ
ي يَ َديۡهِ َو? م ِۡن خل ِفهِۖۦ
ِ ﴿ نهۥ لكِتٰب ع ِزيز  ? يأتِيهِ ٱلبٰ ِطل ِم ۢن ب
َ
َ ۡ ّ ٞ َت
[ZO ،ZS :حي ٖد  ﴾ ]ﻓﺼﻠﺖ
ِ ِيم
ٍ نيل مِن حك
ِ
“আর িনশ্চয় এিট এক মহা সম্মািনত গৰ্ন্থ, তােত বািতল পৰ্েবশ
করেত পাের না, না সামেন েথেক, না িপছন েথেকr পৰ্জ্ঞাময়,
পৰ্শংিসেতর পক্ষ েথেক নািযলকৃত”r3
অতএব কুরআনু ল কািরেমর ধারক রূেহর অিধকারী তাই িতিন
জীিবত, আেলার অিধকারী তাই িতিন আেলািকত, পথপৰ্দশর্েকর

1

সূ রা ফুসিসলাত: (৪৪)

2

সূ রা ইসরা: (১০৫)

3

সূ রা ফুসিসলাত: (৪১-৪২)
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অিধকারী তাই িতিন সু পথপৰ্াপ্ত, পৰ্িতেষধেকর অিধকারী তাই িতিন
সু স্থ, িচরসেত0র অিধকারী তাই িতিন িমথ0া েথেক মুক্তr

কুরআনু ল কািরম িতলাওয়াত করার ফিজলত
১. আবু উমামাহ বােহিল রািদয়াল্লাহু ‘আনহু েথেক বিণর্ত, নবী
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলেছন:
َ ً َ َ َ ََْ َ ُ3 َ َ ُْ
ُ ْ
َ ﻷ ْﺻ
 رواه ﻣﺴﻠﻢ.«ﺤﺎﺑِ ِﻪ
 ﻳﻮم اﻟ ِﻘﻴﺎﻣ ِﺔ ﺷ ِﻔﻴﻌﺎb»اﻗ َﺮؤوا اﻟﻘﺮآن ؛ ﻓﺈِﻧﻪ ﻳ ِﺄ
“েতামরা কুরআন পাঠ কর, কারণ িকয়ামেতর িদন কুরআন তার
পাঠেকর জন0 সু পািরশকারী িহসােব আগমন করেবr”1
২. আেয়শা রািদয়াল্লাহু ‘আনহা েথেক বিণর্ত, নবী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলেছন:
3
ْ َ َ ُْ ُ َْ
3 »اﻟ ْ َﻤﺎﻫ ُﺮ ﺑﺎﻟْ ُﻘ ْﺮآن َﻣ َﻊ
َ َ ْاﻟﺴ َﻔ َﺮة اﻟْﻜ َﺮامِ اﻟ
ي ﻓﻘ َﺮأ اﻟﻘ ْﺮآن َو َﻳﺘﺘَﻌﺘَ ُﻊ ِﻓﻴ ِﻪkا
ِ  َو،ﺮﺒ َر ِة
ِ ِ
ِ
ِ ِ
َْ َ ُ َ n َ ْ َ َ َ ُ َ
.«ان
ِ  أﺟﺮo ،وﻫﻮ ﻋﻠﻴ ِﻪ ﺷﺎق
“কুরআনু ল

কািরেম

পারদশর্ী

ব0িক্ত

পুণ0বান

সম্মািনত

মালােয়কােদর সঙ্গীr আর েয কুরআন পাঠ কের ও তােত
েতাতলায়, এমতাবস্থায় েয কুরআন তার উপর কষ্টকর, তার জন0
রেয়েছ দু ’িট সওয়াবr”2

1

মুসিলম: (৮০৭)

2

সিহ বু খাির: (৪৯৩৭), মুসিলম: (৭৯৮)
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৩. আবু মুসা আশআির রািদয়াল্লাহু ‘আনহু েথেক বিণর্ত, নবী
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন:
ُ ََُ َ ُْ ُ َْ ْ 3
ْ ُْ َُ َ
ٌ ﺐ َو َﻃ ْﻌ ُﻤ َﻬﺎ َﻃ ِّﻴ
ٌ  رﺤﻳُ َﻬﺎ َﻃ ِّﻴ:ﺟﺔ3 اﻷﺗْ ُﺮ
،ﺐ
ي ﻓﻘ َﺮأ اﻟﻘﺮآن ﻣﺜﻞkا
ِ »ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺆ ِﻣ ِﻦ
ِ
ِ
ْ
َ َ
ْ ُْ َُ َ
ْ
َ ْ ُ ََُْ َ ْ 3
3 آن َﻛ َﻤﺜَﻞ
َ اﺤﻛ ْﻤ
،ﻳﺢ ﻟ َﻬﺎ َو َﻃﻌ ُﻤ َﻬﺎ ُﺣﻠ ٌﻮ
ﻻر
:
ة
ﺮ
ي ﻻ ﻓﻘﺮأ اﻟﻘﺮkا
ِ َوﻣﺜﻞ اﻟﻤﺆ ِﻣ ِﻦ
ِ
ِ
ِ
ْ
َ ُ َُ َ ْ 3
َُ ُ َ
ٌ  رﺤﻳُ َﻬﺎ َﻃ ِّﻴ:اﻟﺮﺤﻳَﺎﻧَﺔ
3 ﺮآن َﻛ َﻤﺜﻞ
،ﺮn ﺐ َو َﻃﻌ ُﻤ َﻬﺎ ُﻣ
ي ﻳﻘﺮأ اﻟﻘkا
ِ َوﻣﺜﻞ اﻟﻤﻨﺎﻓِ ِﻖ
ِ
ِ
ْ
َ ْ ُ ََُْ َ ْ 3
َُ ََُ
ٌ  ﻟَﻴْ َﺲ ﻟ َ َﻬﺎ ر:آن َﻛ َﻤﺜﻞ اﺤﻟَﻨْ َﻈﻠَﺔ
ﻳﺢ َو َﻃﻌ ُﻤ َﻬﺎ
ي ﻻ ﻓﻘﺮأ اﻟﻘﺮkا
ِ َوﻣﺜﻞ اﻟﻤﻨﺎﻓِ ِﻖ
ِ
ِ
ِ
َ ٌ
ﻣﺘﻔﻖ َﻋﻠﻴْ ِﻪ
.«ﺮn ُﻣ
1
“কুরআন পাঠকারী মুিমেনর উদাহরণ হেচ্ছ উতরুজ্জার উদাহরণ;

যার ঘৰ্াণ উত্তম এবং তার সব্াদও উত্তমr আর েয মুিমন কুরআন
পেড় না তার উদাহরণ হেচ্ছ েখজুেরর উদাহরণ; যার েকােনা ঘৰ্াণ
েনই, তেব তার সব্াদ সু িমষ্টr আর কুরআন পাঠকারী মুনািফেকর
উদাহরণ হেচ্ছ রায়হােনর2 উদাহরণ; যার ঘৰ্াণ উত্তম, তেব তার
সব্াদ েতেতাr আর েয মুনািফক কুরআন পেড় না তার উদাহরণ
হেচ্ছ মাকাল ফেলর উদাহরণ; যার ঘৰ্াণ েনই, আর তার সব্াদও
3

েতেতা।”

৪. আবু হুরায়রা রািদয়াল্লাহু ‘আনহু েথেক বিণর্ত, নবী সা.
বেলেছন,
1

কমলা েলবু র ন0ায় এক জাতীয় ফল।

2

সু গিন্ধময় এক পৰ্কার গাছ।

3

সিহ বু খাির (৫০২০), (৫৪২৭), (৫০৫৯), (৭৫৬০), মুসিলম (৭৯৭)
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»ﻣﺎ اﺟﺘﻤﻊ ﻗﻮم ﻲﻓ ﺑﻴﺖ ﻣﻦ ﺑﻴﻮت اﷲ ﻳﺘﻠﻮن ﻛﺘﺎب اﷲ وﻳﺘﺪارﺳﻮﻧﻪ ﻓﻴﻤﺎ
،  وﺣﻔﺘﻬﻢ اﻤﻟﻼﺋﻜﺔ،  وﻏﺸﻴﺘﻬﻢ اﻟﺮﻤﺣﺔ، ﺑﻴﻨﻬﻢ إﻻ ﻧﺰﻟﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻜﻴﻨﺔ
. رواه ﻣﺴﻠﻢ.«وذﻛﺮﻫﻢ اﷲ ﻓﻴﻤﻦ ﻋﻨﺪه
“েকােনা কওম আল্লাহর িকতাব িতলাওয়াত ও পরস্পেরর মােঝ
তার পযর্ােলাচনার জন0 আল্লাহর ঘরসমূ হ েথেক একিট ঘের যখন
জড় হয়, তােদর উপর সািকনা নািযল হয়, তােদরেক রহমত
েঢেক েনয়, মালােয়কাগণ তােদরেক িঘের েনয় এবং আল্লাহ
তােদর আেলাচনা কেরন যারা তার িনকট আেছ তােদর
সামেন”r1
৫. কুরআনু ল কািরম িতলাওয়াত করার ফেল সাওয়াব বিধর্ত ও
গুনাহ মাফ হয়r আল্লাহ তা‘আলা বেলন,
َ َ َ َ ٰ َ َّ ْ ُ َ َ َ َّ َ ٰ َ َ ُ ۡ َ َ َّ َّ
ّٗ ِ نف ُقوا ْ م َِّما َر َز ۡق َنٰ ُه ۡم
سا
﴿ إِن ٱلِين يتلون كِتب ٱ[ِ وأقاموا ٱلصلوة وأ
َ ُ َۡ َٗ َ َ َ
َ ور ُه ۡم َو َيز
َ ل َو ّف َِي ُه ۡم أُ ُج
َ ون ت َِجٰ َر ٗة َّلن َت ُب
ُ ِ  ور
ٓيد ُهم ّمِن فَ ۡضلِهِۚۦ
وعنِية يرج
ِ
ُ َ ُ َ َّ
[[ ،O0 :  ﴾ ]ﻓﺎﻃﺮٞ شكورٞإِن ُهۥ غفور
“িনশ্চয় যারা আল্লাহর িকতাব িতলাওয়াত কের, সালাত কােয়ম
কের এবং আিম েয িরযক তােদরেক িদেয়িছ তা েথেক তারা
েগাপেন ও পৰ্কােশ0 সদকা কের, তারা এমন এক ব0বসার
পৰ্ত0াশা করেছ, যা কখেনা ধব্ংস হেব না, আল্লাহ তােদরেক

1

মুসিলম: (২৬৯৯)
17

তােদর পৰ্িতদান পিরপূ ণর্ িদেবন এবং তােদরেক িনজ অনু গৰ্েহ
1
বািড়েয় িদেবন, িনশ্চয় িতিন ক্ষমাশীল ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারী”r

কুরআনু ল কািরম িতলাওয়াত করার আদব
কুরআনু ল কািরম আল্লাহ তা‘আলার কালাম, আল্লাহ মহান তার
কালামও মহানr তার কালাম িতলাওয়াত করার সময় যিদ তার
মহত্তব্-মযর্াদা ও আদব রক্ষা করা হয়, তাহেল িতলাওয়াত হেব
বরকতময়, সাওয়ােবর অিধকারী ও তার সন্তুিষ্টর িজম্মাদারr
িহফয-খানার

িশক্ষাথর্ীরা

সবেচেয়

েবশী

কুরআনু ল

কািরম

িতলাওয়াত কেরন, তাই এখােন তার কিতপয় আদব উেল্লখ
করিছ:
১. িবশুদ্ধ িনয়েত িতলাওয়াত করা: একমাতৰ্ আল্লাহ তা‘আলার
সন্তুিষ্টর উেদ্দেশ0 কুরআনু ল কািরম িতলাওয়াত করা, কারণ েয
িতলাওয়াত দব্ারা তার সন্তুিষ্ট উেদ্দশ0 হয় না, েস িতলাওয়াত িতিন
গৰ্হণ কেরনr িতিন বেলন:
َٓ
ۡ ُ َ َّ ْ ُ ُ ۡ َ َّ ْ ٓ ُ ُ ٓ َ َ
َ ملِص
ّ ي َ ُل
َ ٱل
[1 :﴾ ]اﻛﻴﻨﺔ¢ ِين ُح َنفا َء
[﴿وما أمِروا إِ? ِلعبدوا ٱ
ِ

1

সূ রা ফািতর: (২৯-৩০)
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“আর তােদেরেক েকবল এই িনেদর্শ েদয়া হেয়িছল েয, তারা েযন
আল্লাহর ইবাদত কের তারই জন0 দীনেক (ইবাদতেক) একিনষ্ঠ
1

কের”। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন:
ُ ْ
ْ َ ً َ َُ َ َ َ 3 َ َْ َ َُ ْ َ َ َ3 3
َ ُاﻧﺘ
.«ﻲﻐ ﺑِ ِﻪ َوﺟ ُﻬﻪ
ِ  و، ﺧﺎﻟِﺼﺎo »إِن اﺑ ﻻ ﻓﻘﺒﻞ ِﻣﻦ اﻟﻌﻤ ِﻞ إِﻻ ﻣﺎ ﺎﻛن
“িনশ্চয় আল্লাহ তা'আলা েকােনা আমল কবুল কেরন না, তেব তা

ব0তীত যা শুধু তার জন0 এবং যার দব্ারা তার সন্তুিষ্ট হািসল করা
2

হেয়েছ”।

অতএব আল্লাহর সন্তুিষ্ট, িতলাওয়ােতর সওয়াব ও

কুরআনু ল কািরমেক আঁকেড় ধরার িনয়েত িতলাওয়াত করা,
তােত সু নাম-সু খ0ািতেক পৰ্শৰ্য় না েদওয়াr
২. িতলাওয়ােতর শুরুেত অযু ও িমসওয়াক করা: পিবতৰ্ অবস্থায়
কুরআনু ল কািরম িতলাওয়াত করা একিট িবেশষ আদবr নবী
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন:

3 َ ُْ
َ َ َْ
.«ﺲ اﻟﻘ ْﺮآن إِﻻ َﻃﺎ ِﻫ ٌﺮ3 »أن ﻻ ﻓ َﻤ

1

সূ রা বাইিয়0নাহ: (৫)

2

নাসািয়: (৩১৪০), আলবািন রহ. সিহ হািদস সমেগৰ্ হািদসিট সিহ বেলেছন:

(৫২)
19

1
“পিবতৰ্ সত্তা ব0তীত েকউ কুরআন স্পশর্ করেব না”r যিদও

কতক আেলম বেলন অযু ব0তীত কুরআনু ল কািরম স্পশর্ করা
2

ৈবধ, তারাও বেলন িতলাওয়ােতর শুরুেত অযু করা উত্তম।

একািধক সিহ হািদস দব্ারা পৰ্মািণত িমসওয়াক করা নবী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর গুরুতব্পূ ণর্ এক সু ন্নতr তাই িমসওয়াক
দব্ারা মুেখর দু গর্ন্ধ দূ ের কের পিবতৰ্ অবস্থায় িতলাওয়াত করা
উত্তম, কারণ কুরআন পাঠকারী আল্লাহর সােথ কেথাপকথন
কেরনr নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন:
.« ﻣﺮﺿﺎة ﻟﻠﺮب،»اﻟﺴﻮاك ﻣﻄﻬﺮة ﻟﻠﻔﻢ
“িমসওয়াক হেচ্ছ মুখ পিবতৰ্ করা ও আল্লাহর সন্তুিষ্ট হািসল করার
বস্তা”r হািদসিট সিহ, িতরিমিয, ইবেন খুজাইমাহ ও ইমাম
আহমদর রহ. বণর্না কেরেছনr
৩. তারতীলসহ িতলাওয়াত করা: তারতীলসহ বা তাজিবদ
অনু সরণ কের কুরআনু ল কািরম িতলাওয়াত করাr আল্লাহ
তা'আলা বেল:

1

ً َ َ ُۡ ّ
[Z : ﴾ ]اﻤﻟﺰﻣﻞ¤ ﴿ َو َرت ِِل ٱلق ۡر َءان ت ۡرتِي

আত-তাবরািন িফল কািবর: (১২/৩১৩), আত-তাবরািন িফস সািগর:

(২/২৭৭), হায়সািম রহ. বেলন: এ হািদস বণর্নাকারী সকল রািব িনভর্রেযাগ0r
আলবািন রহ.ও হািদসিট সিহ বেলেছন: (৭৭৮)
2

পিরিশেষ্ট এ মাসআলার উপর সব্তন্তৰ্ পৰ্বন্ধ েদখুনr
20

1
“আর কুরআনেক তারতীলসহ িতলাওয়াত কর”r অপর আয়ােত

িতিন বেলন:
ََ ََُ َۡ ُ َ ۡ َ َ ٗ َ ُۡ َ
ٗ َ ُ َ ۡ َّ َ َ
ۡ ُ َٰ َ
َّ ¦
ٰ
ِ
﴾ © ني
ت
ه
ن
ل
ز
ن
و
ث
ك
م
¦
اس
ٱل
﴿وقرءانا فرقنٰه ِلقرأهۥ
ٖ
ِ
[S[U :]اﻻﺮﺳاء
“আর আিম কুরআনেক নািযল কেরিছ িকছু িকছু কের, েযন তুিম
তা মানু েষর কােছ পাঠ করেত পার ধীেরধীের এবং আিম তা
2

নািযল কেরিছ পযর্ায়কৰ্েম”r

িবখ0াত তাবীঈ কাতাদাহ রহ. বেলন, আিম আনাস ইবেন
মািলকেক নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর িকরাত সম্পেকর্
িজজ্ঞাসা কেরিছ, িতিন বেলন: دا د َﻤ ﺎن َﻴ ُﻤ
َ “ َﻜিতিন েটেনটুেন
পড়েতন”।3 অতএব তারতীলসহ, মদ-গুন্নাহ িঠক েরেখ কুরআনু ল
কািরম িতলাওয়াত করা অন0তম এক আদবr
৪. িতলাওয়াত করার সময় কৰ্ন্দন অবস্থার সৃ িষ্ট করা: আল্লাহ
তা'আলা বেলন:

ٗ
ُ ٰ ل َعلَ ۡيه ۡم َء َاي
َّ ت
ٰ َ ﴿إ ِ َذا ُت ۡت
[1 :﴾ ]ﻣﺮﻳﻢ° ۩ٱلر¬  ® َو ُبك ِّيا
ِ

1

সূ রা মুজ্জািম্মল: (৪)

2

ইসরা: (১০৬)

3

বু খাির: (৫০৪৫)
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“যখন তােদর কােছ পরম করুণামেয়র আয়াতসমূ হ পাঠ করা
হত, তারা কাঁদেত কাঁদেত িসজদায় লু িটেয় পড়ত”r

1

অপর

আয়ােত িতিন বেলন:
ۡ ۡ ْ ُ َ َّ َّ ْ ٓ ُ ۡ ُ َ ۡ َ ٓ ْ ُ َ ۡ ُ
َ
ٰ َ ِين أوتُوا ٱلعِل َم مِن َق ۡبلِهِۦٓ إِذا ُي ۡت
ل
﴿ قل ءامِنوا بِهِۦ أو ? تؤمِن ۚوا إِن ٱل
ُ
َ
ٓ
َ
َ ََُ
ۡ َ
َ ون ُس ۡب
حٰ َن َر ّب ِ َنا إِن كن َوع ُد
 ® ´ ويقول³ ² َعل ۡي ِه ۡم
ٗ ۡ َ
َ ۡ َ ۡ َ ُّ َ َ
َ ُ َۡ
ٗ يد ُه ۡم ُخ ُش
ُ ون َو َيز
﴾ º ۩وع
ك
ب
ي
ان
َر ّب ِ َنا ل َمف ُعو? ¶ ويخِرون ل ِلذق
ِ
ِ
[S[0 ،S[ :]اﻻﺮﺳاء
“বল, েতামরা এেত ঈমান আন বা ঈমান না আন, িনশ্চয় তার
পূ েবর্ যােদরেক জ্ঞান েদয়া হেয়েছ, তােদর কােছ যখন এটা পাঠ
করা হয় তখন তারা িসজদাবনত হেয় লু িটেয় পেড়r আর তারা
বেল, পিবতৰ্ মহান আমােদর রব! আমােদর রবের ওয়াদা অবশ0ই
কাযর্কর হেয় থােকr আর তারা কাঁদেত কাঁদেত লু িটেয় পেড় এবং
এটা তােদর িবিনয় বৃ িদ্ধ কের”r2 অপর আয়ােত কতক েনককার
বান্দার পৰ্শংসা কের িতিন বেলন:
ُ
ُ َ ۡ ُ َ ُ ۡ َ ٰٓ َ َ
َّ ِيض م َِن
َّ jَ َِس ِم ُعوا ْ َما ٓ أنز َل إ
ٱل ۡمعِ م َِّما
ٱلر ُسو ِل ترى أعينهم تف
ِ
َ ۡ م َِن
[ :ٱل ّ ِقۖ ¾ ﴾ ]اﻤﻟﺎﺋﺪة

1

সূ রা মারইয়াম: (৫৮)

2

সূ রা ইসরা: ১০৭-১০৯)
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َ
﴿ ذا
ْ ََُ
عرفوا

“আর রাসূ েলর পৰ্িত যা নািযল করা হেয়েছ যখন তারা তা শুেন,
তুিম েদখেব তােদর চক্ষু অশৰ্ুেত েভেস যােচ্ছ, কারণ তারা
1
সত0েক উপলি¥ করেত েপেরেছ”। অতএব িতলাওয়াত শুধু মুেখ

সীমাবদ্ধ না েরেখ অন্তরেক তার সােথ শািমল করা এবং তার
দব্ারা অনু পৰ্ািণত ও পৰ্ভািবত হওয়াr
৫. িতলাওয়াত করার সময় েদায়া করা: রহমত, িনয়ামত ও
জান্নােতর আেলাচনার সময় আল্লাহর িনকট এসব বস্তু পৰ্াথর্না
করা এবং শািস্ত, েগাসব্া ও জাহান্নােমর আেলাচনার সময় তার
িনকট এসব বস্তু েথেক আশৰ্য় চাওয়াr হুযায়ফা রািদয়াল্লাহু ‘আনহু
বেলন:
َ َ َ َ ْ
َ َ َ 3 َ َ َ ََ َ َْ َ َ 3 َ َ َ َ َ 3 َ
ﺮ ﺑِﺂﻳَ ٍﺔ3  َوِذا َﻣ،ﺎر
اب اﺳﺘﺠ
ﺬ
ٍ  وِذا ﻣﺮ ﺑِﺂﻳ ِﺔ ﻋ، ﻓﺎﻜن إِذا ﻣﺮ ﺑِﺂﻳ ِﺔ رﻤﺣ ٍﺔ ﺳﺄل،»ﺻﻰﻠ
3 ٌ َْ َ
.«ﺒ َﺢ3 ﺑ َﺳ
ِ ِ ﺰﻨﻳﻪ
ِ ِﻓﻴﻬﺎ ﻳ
“নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম সালাত আদায় করেলন,
যখন িতিন রহমেতর আয়াত অিতকৰ্ম করেতন পৰ্াথর্না করেতন,
যখন িতিন শািস্তর আয়াত অিতকৰ্ম করেতন আশৰ্য় পৰ্াথর্না
করেতন, যখন িতিন েকােনা আয়াত অিতকৰ্ম করেতন যােত
2

আল্লাহর পিবতৰ্তা রেয়েছ, িতিন পিবতৰ্তা েঘাষণা করেতন”r

1

সূ রা মােয়দা: (৮৩)

2

ইবেন মাজাহ: (১৩৫১), হাদিসিট সিহr
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৬. িতলাওয়াত করার সময় কৃিতৰ্মতা ত0াগ করা: িতলাওয়ােতর
সময় ভৰ্ু কুচঁ কােনা, কপাল ভাজ করা, মুখ আকা-বাঁকা করা, বড়বড় হা করা ও কিঠনভােব হরফ উচ্চারণ করা েদাষণীয়r
৭. িনয়িমত িতলাওয়াত করা: কুরআনু ল কািরম িতলাওয়াত করার
একিট আদব হেচ্ছ িনয়িমত ও ধারাবািহকভােব িতলাওয়াত করা।
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন:
3 َ َ ُ َ َ ُ َ ََ
َ ﻤﺪ ﻧﻴَﺪهِ ﻟ َ ُﻬ َﻮ أَ َﺷ ُّﺪ َﻳ َﻔﻠُّﺘﺎ ً ِﻣ3 َ ْي َﻏ ْﻔ ُﺲ ُﺤﻣkا
اﻹﺑِ ِﻞ ِﻲﻓ
ﻦ
ِ  ﻓ َﻮ،»ﻳﻌﺎﻫﺪوا ﻫﺬا اﻟﻘ ْﺮآن
ِ ِ ٍ
ِ
ُ ُ
َْ ٌ
ﻣﺘﻔﻖ َﻋﻠﻴ ِﻪ
.«ﻗﻘ ِﻠ َﻬﺎ
“এ কুরআন বারবার পড়, েসই সত্তার কসম-যার হােত মুহাম্মেদর
জীবন, রিশ েথেক উেটর পলায়ন করার েচেয়ও কুরআন দৰ্ুত
পলায়নপরr”1 অপর হািদেস িতিন বেলন:
3َ ْ َ َ َ 3 َ َ ْ َْ 3 َ َ 3 َ
.«ام َوِن ﻗﻞ
اﺑ ﻣﺎ د
ِ ﺎل إِﻰﻟ
ِ »وِن أﺣﺐ اﻷﻗﻤ
“আর িনশ্চয় আল্লাহর িনকট সবেচেয় পছন্দনীয় আমল হেচ্ছ যা
িনয়িমত হয়, যিদও তার সংখ0া কম”।2 অতএব মধ0পন্থা বজায়
েরেখ কুরআনু ল কািরম িনয়িমত িতলাওয়াত করা এক িবেশষ
আদব। আল্লাহ তা‘আলা বেলন:

ٗ
ٗ ُ ُ ۡ
َ َ َ
[SZ :﴿ َوكذٰل ِك َج َعل َنٰك ۡم أ َّمة َو َسطا ¿ ﴾ ]اﻛﻘﺮة

1

মুসিলম: (৭৯২), আহমদ: (১৯০৫২), (১৯১৮৬)

2

বু খাির: (৫৮৬২), মুসিলম: (৭৮৩)
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1

“আর এভােবই আিম েতামােদরেক মধ0পন্থী উম্মত বািনেয়িছ”r

আমরা মধ0পন্থী উম্মত, তাই আমােদর িতলাওয়াত হেব মধ0পন্থী।
পৰ্থম িদন েবিশ িতলাওয়াত কের পর িদন িতলাওয়াত না করা
মধ0পন্থার িবপরীতr
৮. িবরিক্তসহ িতলাওয়াত না করা: আগৰ্হ িনেয় িতলাওয়াত আরম্ভ
করা এবং িবরিক্ত সৃ িষ্টর আেগ িতলাওয়াত বন্ধ করাr জুনদু ব
ইবেন আ©ু ল্লাহ েথেক বিণর্ত, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম
বেলন:
َْ ْ َ َ ُ ُ ُُ َْ َ ْ َََْ َ َ ْ ُْ ُ َْ
َُْ ُ َُ
.«ﻮﻣﻮا ﻗﻨﻪ
 ﻓﻘ، ﻓﺈِذا اﺧﺘَﻠﻔﺘُ ْﻢ ِﻓﻴ ِﻪ،ﻮﺑﻜ ْﻢ
»اﻗﺮؤوا اﻟﻘﺮآن ﻣﺎ اﺜﺘﻠﻔﺖ ﻋﻠﻴ ِﻪ ﻗﻠ
“েতামরা কুরআন িতলাওয়াত কর যতক্ষণ তার পৰ্িত েতামােদর
অন্তেরর আগৰ্হ থােক, যখন তােত অনাগৰ্েহর সৃ িষ্ট হয় েতামরা
2

তার েথেক উেঠ পড়”r2

৯. দু বর্ল হািদসসমূ হ ত0াগ করা: দু বর্ল হািদসগুেলা মানু ষেক পৰ্চুর
কল0াণ েথেক বিঞ্চত কের, িবেশষভােব কুরআনু ল কািরেমর
েক্ষেতৰ্r উদাহরণত ফজেরর পর সূ রা ইয়ািসন ও মাগিরেবর পর
সূ রা ওয়ািক‘আর িবেশষ ফিজলত আমােদর েদেশ খুব পৰ্চিলত,
যার সব্পেক্ষ দু বর্ল হািদস ব0তীত েকােনা সিহ হািদস েনইr েদখা
যায় ফজেরর পর সূ রা ইয়ািসন ও মাগিরেবর পর সূ রা
1

সূ রা বাকারা: (১৪৩)

2

সিহ ইবেন িহবব্ান: (৭৫৯)
25

ওয়ািক‘আহ পাঠকারী কুরআনু ল কািরেমর অন0ান0 অংশ পড়ার
সময় পায় না, তাই বছেরর পর বছর দু ’একিট সূ রায় সীমাবদ্ধ
থােক, ফেল পূ ণর্ কুরআন িতলাওয়াত করার বরকত েথেক বিঞ্চত
হয়r তেব ফিজলতপূ ণর্ সূ রাসমূ হ অবশ0ই পাঠ করা, েযমন সূ রা
বাকারা, আেল-ইমরান, সূ রা কাহাফ, বিন ইসরাইল/ ইসরা, যু মার,
মুলক এবং সূ রা নাস ও ফালাক ইত0ািদ তােত এ জাতীয় অিনষ্ট
েনইr
১০. িতন িদেনর কেম কুরআনু ল কািরম খতম না করা: নবী
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন:
َ ْ 3ََ َ ْ ُْ َ َ ْ َ ْ ََْ َْ
.«ﻼث
ٍ »ﻟﻢ ﻓﻔﻘﻪ ﻣﻦ ﻗ َﺮأ اﻟﻘﺮآن ِﻲﻓ أﻗﻞ ِﻣﻦ ﺛ
“িতন িদেনর কম সমেয় েয কুরআন খতম করল েস কুরআন
বুঝল না”r1 আ©ু ল্লাহ ইবেন আমর রািদয়াল্লাহু ‘আনহুেক নবী
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন:
ََ َ َ
َ
َ َ َ ْ َ ُ ُ ِّ َ َ ْ َ ِّ ُ َ ْ ُ ْ َ ْ
.« ﻗﺎل ِﻲﻓ ﺛﻼ ٍثk3  ﻓ َﻤﺎ َزال َﺣ،ﺮﺜ
 أ ِﻃﻴﻖ أﻛkِ إ: ﻗﺎل،»اﻗﺮِ اﻟﻘﺮآن ِﻲﻓ ﻞﻛ ﺷﻬ ٍﺮ
“পৰ্েত0ক মােস এক খতম কর, িতিন বলেলন: আিম অিধক

সামথর্0 রািখr িতিন কমােত থাকেলন-অবেশেষ বলেলন: িতন
িদেন খতম কর”r2 অপর হািদেস এেসেছ:
ْ ْ َ
َ َ َ ْ َ َ
.«»ﻓﺎﻗ َﺮأ ُه ِﻲﻓ َﺳﺒْ ٍﻊ َوﻻ ﺗ ِﺰد َﺒﻟ ذﻟِﻚ
1

িতরিমিয: (২৯৪৯), িতিন হািদসিট সিহ বেলেছনr

2

বু খাির: (১৯৭৮)
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1

“সাত িদেন খতম কর, তার অিতিরক্ত কর না”r অথর্াত্ সাত
িদেনর কম সমেয় কুরআন খতম কর নাr

িহফয করার বয়স
ইলেমর সফর সবেচেয় দীঘর্, পুেরা জীবেনর সফর, তার জন0
িনিদর্ষ্ট বয়স বা সীমা-েরখা েনই। অতএব, কুরআনু ল কািরম
িহফয করার উপযু ক্ত সময় যাই েহাক, আল্লাহ যখন বুঝ দান
কেরন তারপর েথেক েকােনা সময় নষ্ট না করাr কারণ, কুরআন
সেবর্াত্তম ইলমr নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন:
َ
3 َ َ ٌ ُ َ ٌ َ ُ َ َ ُّ
َ
ِّ
3 ُ
.« َو َﺨﻟ ِ ٌﻢ أ َو ُﻣﺘَ َﻌﻠ ٌﻢ،  َو َﻣﺎ َواﻻ ُه، اﺑ
ِ  إِﻻ ِذﻛﺮ،  ﻣﻠﻌﻮن ﻣﺎ ِﻓﻴﻬﺎ، »اﻧﻴﺎ ﻣﻠﻌﻮﻧﺔ
“দু িনয়া অিভশপ্ত, অিভশপ্ত তার মােঝ িবদ0মান যাবতীয় বস্তু, তেব
আল্লাহর িযকর ও তার সহেযাগী িবষয় এবং আেলম ও ইলম
অেনব্ষণকারী ব0তীত”।2 কুরআনু ল কািরম ঈষর্ার বস্তু, তার জন0
বয়স ও ব0স্ততা বাঁধা হেত পাের নাr নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ
ওয়াসাল্লাম বেলন:

1

মুসিলম: (১১৫৯), বু খাির: ৫০৫২)

2

িতরিমিয: (২৩২২), িতিন হািদসিট হাসান ও গিরব বেলেছনr ইবনু ল কাইয়ূ 0ম

রহ. ‘উদ্ধাতুত সািবিরণ’ গৰ্েন্থ হািদসিট হাসান বেলেছন: (২৬০), আলবািন রহ.
‘সিহ হািদস সমেগৰ্’ হািদসিট হাসান বেলেছন: (২৭৯৭)
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3 َ َ َ َ
3 َ َ ُ ُْ َ َ ُ َ َ ْ ُْ ُ3 ُ َ 3 َ ٌ ُ َ ََْْ
َ َاﻟﻠﻴْﻞ َوآﻧ
ﺎء
 رﺟﻞ ﻋﻠﻤﻪ اﺑ اﻟﻘﺮآن ﻓﻬﻮ ﻓﺘﻠﻮه آﻧﺎء:ﻦﻴ
ِ »ﻻ ﺣﺴﺪ إِﻻ ِﻲﻓ اﺛﻨﺘ
ِ
َ3
.« ...ﺎر
ِ اﺠﻬ
“েকােনা িহংসা েনই তেব দু ’জন0 ব0িক্ত ব0তীত: এক-ব0িক্ত যােক
আল্লাহ কুরআন িশক্ষা িদেয়েছন, েস িদন-রােতর িবিভন্ন অংেশ তা
1

িতলাওয়াত কের...”।

ইমাম বুখাির রহ. ‘ইলম ও িহকমেতর েক্ষেতৰ্ ঈষর্া’র অধ0ােয়
বণর্না কেরন,
َْ
ُ ُ َْ َ ْ
3 ْ َ َُ َ َ ُ3 َ ُ ْ َ َْ َ ُ 3 ََ ُ َ ُ َ َ َ
 َوﻗﺪ،ﻮدوا3  َو َﺑﻌﺪ أن ﺗ َﺴ:اﺑ
ِ  ﻗﺎل أﺑﻮ ﻗﺒﺪ، ﻳﻔﻘﻬﻮا ﻗﺒﻞ أن ﺗﺴﻮدوا:»وﻗﺎل ﻗﻤﺮ
َ
ِّ َ
ِّ 3 ُ َ ْ َ 3 َ َ
.«ﺮﺒ ِﺳﻨ ِﻬ ْﻢ
ِ ﻳﻌﻠﻢ أﺻﺤﺎب اﺠ ِﻲﺒ ﺻﻰﻠ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ِﻲﻓ ِﻛ
আর ওমর রািদয়াল্লাহু ‘আনহু বেলন: “েনতৃতব্ আসার আেগ ইলম
2
তলব কর”r আবু-আ©ু ল্লাহ বেলন: “েনতৃতব্ পাওয়ার পরও ইলম

অজর্ন কর, কারণ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর অেনক
3

সাহািব তােদর বাধর্েক0 ইলম তলব কেরেছন”।

সাহািব ও আদশর্ পুরুষগণ েকউ িছেলন ব0বসায়ী, েকউ িছেলন
গভনর্র, েকউ িছেলন একািধক স্তৰ্ী ও অেনক সন্তােনর অিধকারী,
এসব তােদরেক কুরআনু ল কািরম েথেক িবরত রাখেত সক্ষম
হয়িনr তারা পৰ্থম কুরআন মুখস্থ করেতন অতঃপর হািদসr
1

বু খাির: (৫০২৬)

2

আবু আ©ু ল্লাহ ইমাম বু খাির রািহমাহুল্লার উপনামr

3

বু খাির: (পৃ .৩৯), ‘বাবু ল ইগিতবাত িফল ইলেম ওয়াল িহকমাহ’
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আল্লাহ তা‘আলা সবাইেক তার কুরআন মুখস্থ করার তাওিফক
দান করুন।

কুরআনু ল কািরম িহফয করার গুরুতব্
মুসিলম উম্মাহর িবেশষ এক ৈবিশষ্ট0 হেচ্ছ আল্লাহ তা‘আলার
কালাম িহফজ করাr নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম
সাহাবীেদরেক কুরআনু ল কািরম িহফজ করার পৰ্িত উদব্ু দ্ধ
করেতন, যিদ েকউ নতুন ইসলাম গৰ্হণ করত তােক কুরআন
িশক্ষার উপেদশ িদেতন এবং েকােনা মুসিলেমর িনকট েসাপদর্
করেতন, েয তােক কুরআন িশক্ষা িদেবr এ কারেণ শতা©ীর পর
শতা©ী গত হওয়ার পরও কুরআন অক্ষত, অিবকৃত ও সংরিক্ষত
রেয়েছr উবাদাহ ইবেন সােমত রািদয়াল্লাহু ‘আনহু েথেক বিণর্ত,
িতিন বেলন:
3 َُ ََ ٌ َ ُ ٌ ُ َ َ َ َ َ ُ َ ُْ
3 ُ َُ َ َ
اﺑ ــ ﺻﻲﻠ
ِ ﻮل
ِ »ﺎﻛن رﺳﻮل
ِ ﺎﺟﺮ ﺒﻟ رﺳ
ِ  ﻓﺈِذا ﻗ ِﺪم رﺟﻞ ﻣﻬ،اﺑ ــ ﺻﻲﻠ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ــ ﻳﺸﻐﻞ
َ ُ ََ
َ ُ ْ ُ ِّ ُ 3
.«اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ــ دﻓ َﻌﻪ إِﻰﻟ َر ُﺟ ٍﻞ ِﻣﻨﺎ ﻓ َﻌﻠ ُﻤﻪ اﻟﻘ ْﺮآن
“রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম খুব ব0স্ত িছেলন, যিদ
েকােনা ব0িক্ত িহজরত কের তার িনকট আসত, িতিন আমােদর
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কােরা িনকট তােক েসাপদর্ করেতন, েয তােক কুরআন িশক্ষা
িদেব”।1
এ কারেণ সাহািবেদর বৃ হত্ সংখ0া কুরআনু ল কািরেমর হািফয
িছেলন, েযমন আবু বকর, ওমর, উসমান, আলী, তালহা, সাদ ও
ইবেন মাসউদ পৰ্মুখগণr কুরআনু ল কািরম িহফয করা নবী
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর সু ন্নত ও আদশর্। িতিন হািফয
িছেলন, রমদােনর পৰ্িত রােত িজবরীল ‘আলাইিহস সালােমর
2
সােথ িতিন কুরআনু ল কািরম মুরাজা‘আহ করেতনr ইবেন

আবব্াস রািদয়াল্লাহু ‘আনহু বেলন:
3 ُ َُ َ َ
َ ِّ ُ َ َ ُّ َ 3 َ ِّ ُ
 ﻛ َﻤﺎ ﻓ َﻌﻠ ُﻤﻨﺎ،اﺑ ــ ﺻﻲﻠ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ــ ﻓ َﻌﻠ ُﻤﻨﺎ اﻟﺘﺸﻬﺪ
ِ »ﺎﻛن رﺳﻮل
ْ ُ ْ َ َ َ ُّ
.«آن
ِ اﻟﺴﻮرة ِﻣﻦ اﻟﻘﺮ
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম আমােদরেক তাশাহহুদ িশক্ষা
িদেতন, েযভােব িতিন আমােদরেক কুরআেনর সূ রা িশক্ষা
িদেতন”।3 তাশাহহুদ িশক্ষার গুরুতব্েক ইবেন আবব্াস রািদয়াল্লাহু
‘আনহু কুরআনু ল কািরেমর িশক্ষার সােথ তুলনা কেরেছন, কারণ
কুরআনু ল কািরেমর িশক্ষার গুরুতব্ সবার িনকট পিরিচত িছলr

1

আহমদ: (২২২৫৯)

2

বু খাির: (৬)

3

মুসিলম: (৪০৫)
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আমােদর আদশর্ পুরুষগণ সবর্পৰ্থম কুরআনু ল কািরম িহফেযর
পৰ্িত মেনািনেবশ করেতন, কারণ কুরআন হেচ্ছ জ্ঞােনর উত্স ও
সকল জ্ঞােনর মাপকািঠr তারা অেনেক সাবালক হওয়ার পূ েবর্
তারা িহফয েশষ কেরেছনr
মায়মুিন রহ. বেলন: “আিম একদা ইমাম আহমদ ইবেন হামব্ল
রািহমাহুল্লােক িজজ্ঞাসা কির, আমার েছেলেক আেগ িক িশক্ষা িদব
কুরআন না-হািদস, আপিন িক পছন্দ কেরন? িতিন বলেলন, তুিম
আেগ কুরআন িশক্ষা দাওr আিম বললাম, পূ ণর্ কুরআন িশক্ষা
িদব? িতিন বলেলন: যিদ তার পেক্ষ পূ ণর্ কুরআন িহফয করা
কষ্টকর হয়, তাহেল অংশ িবেশষ িশক্ষা দাও”।1
খিতব

বাগদািদ

রহ.

বেলন:

“তািলেব

ইলম

বা

ইলম

অেনব্ষণকারীর কতর্ব0 সবর্পৰ্থম কুরআনু ল কািরম িহফয করা,
কারণ কুরআনু ল কািরম সবর্ািধক গুরুতব্পূ ণর্ ও সেবর্াত্তম ইলেমর
ভাণ্ডার”।2
ইমাম আবু ওমর ইবেন আ©ু ল বারর রহ. বেলন: “ইলম অজর্ন
করার কেয়কিট ধাপ, স্তর ও িবন0াস রেয়েছ, যা লঙ্ঘন করা

1

আল-আদাবু শ শািরয়াহ, িল ইবেন মুফিলহ: (২/৩৩)

2

আল-জােম িল আখলািকর রািব ও আদািবস সািম: (১/১০৬)
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িশক্ষাথর্ীর জন0 বাঞ্ছনীয় নয়... অতএব ইলম অজর্ন করার পৰ্থম
ধাপ হেচ্ছ কুরআনু ল কািরম িহফয করা ও তা বুঝা”r1
ইমাম নবিব রহ. বেলন: “সবর্পৰ্থম কুরআনু ল কািরম িহফয করা
জরুির। আদশর্ পুরুষগণ কুরআনু ল কািরম িহফয করার পূ েবর্
কাউেক হািদস ও িফকহ িশক্ষা িদেতন নাr কুরআন িহফয েশেষ
অন0ান0 ইলম তথা হািদস-িফকেহ এতটুকুন মগ্ন হওয়া যােব না,
যার ফেল কুরআনু ল কািরেমর েকােনা অংশ ভুেল যাওয়ার
উপকৰ্ম হয়”।2
ইমাম ইবেন তাইিময়াহ রহ. বেলন: “মানু ষ েযসব জ্ঞানেক ইলম
বেল, তার সবর্ােগৰ্ হেচ্ছ কুরআনু ল কািরম িহফয করা”।3
কুরআনু ল কািরম িহফয করা খুব সহজ, তার সােথ েমধা অথবা
বয়েসর বড় সম্পকর্ েনইr অেনক মনীষী তােদর বাধর্ক0 ও েশষ
বয়েস কুরআনু ল কািরম িহফয কেরেছন, যারা আরিব জােন না
তারাও িহফয করেছনr এ েক্ষেতৰ্ বড়েদর চাইেত েছাটরা অেনক
এিগেয়r
কুরআনু ল কািরম িহফয করা শরীয়েতর িনেদর্শ। িহফয কের
েকউ ক্ষিতগৰ্স্ত হয়িন, মুসিলম যখন দৃ ঢ় ইচ্ছা ও পৰ্চণ্ড আগৰ্হসহ
1

জােম বায়ানু ল ইলম ও ফাদিলিহ: (৫২৬-৫২৮)

2

আল-মাজমু: (১/৩৮)

3

ফেতায়াল কুবরা: (২/২৩৫)
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িহফয আরম্ভ কের, অতঃপর অলসতা-িশিথলতা বা ব0স্ততার
কারেণ িহফয ত0াগ কের, তবুও েকােনা ক্ষিত েনই, যা িহফয
কেরেছ তা বৃ থা যােব না, েকােনা অংশ িহফয না করেলও
িহফেযর হালাকায় িতলাওয়ােতর সাওয়াব েথেক কখেনা মাহরূম
হেব নাr
ওমর রািদয়াল্লাহু ‘আনহু বেলেছন: “েয কুরআনু ল কািরম িহফয
করল, েস তার বক্ষ ও িপেঠর মােঝ নবুওয়তেক ধারণ করল”।
অতএব মুসিলম িহেসেব সবাইেক এ েগৗরব অজর্ন করার িনিমেত্ত
বৰ্ত গৰ্হণ করা জরুিরr আল্লাহ সবাইেক তাওিফক দান করুনr
কুরআনু ল কািরম িহফয করার ফিজলত
১. শয়তান েথেক ঘর িনরাপদ থােক: সাধারণত হািফয ও িহফযশাখার ছাতৰ্রা সবেচেয় েবশী কুরআন িতলাওয়াত কেরন, তাই
তােদর ঘর শয়তান েথেক িনরাপদ থােকr কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন:
ُ ُْ
3 َْ َ ُ َْ َ َْ 3 3 َ َ َ ْ ُ َ ُُ ُ ََْ َ
َُ ُ
ي ﻳﻘ َﺮأ ِﻓﻴ ِﻪ ﺳﻮرةkا
ِ ﺖ
ِ  إِن اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻓﻨ ِﻔﺮ ِﻣﻦ اﻛﻴ،»ﻻ ﺠﺗﻌﻠﻮا ﻧﻴﻮﺗﻜﻢ ﻣﻘﺎﺑِﺮ
َ اﻛ
َ
 رواه ﻣﺴﻠﻢ.«ﻘﺮ ِة
“েতামােদর ঘরগুেলােক েতামরা কবের পিরণত কেরা না, িনশ্চয়
েস ঘর েথেক শয়তান পলায়ন কের, েযখােন সূ রা বাকারাহ পাঠ
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করা হয়r”

1

২. হািফযগণ আল্লাহর পিরবার ভুক্ত: নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ
ওয়াসাল্লাম বেলন:
3 َ َُ َ ُ َ
َ ﺑ أَ ْﻫﻠ3 ن3 »إ
ْ  » ُﻫ ْﻢ أَ ْﻫ ُﻞ اﻟْ ُﻘ:اﺑ َﻣ ْﻦ ُﻫ ْﻢ؟ ﻗَ َﺎل
3 ﻦﻴ ِﻣ َﻦ
آن
ﺮ
ﻮل
ﺳ
ر
ﺎ
ﻳ
:
ﻮا
ﺎﻟ
ﻗ
،
«
ﺎس
اﺠ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ُ 3 َ َ 3 َُْ
.«ﺎﺻﺘُﻪ
اﺑ وﺧ
ِ أﻫﻞ
“িনশ্চয় মানু ষেদর েথেক আল্লাহর কতক পিরবার (িনজসব্ েলাক)
রেয়েছ, তারা বলল: েহ আল্লাহর রাসূ ল তারা কারা? িতিন
বলেলন: তারা আহেল কুরআন, আল্লাহর পিরবার ও তার িবেশষ
ব0িক্তবগর্”।2 কুরআনু ল কািরেমর হািফয আল্লাহর সােথ সম্পৃ ক্ত,
একজন মুসিলেমর িহফয হওয়ার জন0 এ েপৰ্রণাই যেথষ্ট, এটা
তােদর পৰ্িত আল্লাহর মহান অনু গৰ্হ।
৩. হািফযগণ সমেয়র সেবর্াত্তম ব0বহার করেত পােরন: নবী
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন:
ْ
َ َ َ
َ َ َ َ
َ َ
َ
ْ َ ﻤﺧ ًﺴﺎ َﻗﺒْ َﻞ
ْ َ اﻟﺘَﻨ ْﻢ
،ﺤﺘَﻚ ﻗﺒْﻞ َﺳﻘ ِﻤﻚ3  َو ِﺻ، ﺷﺒَﺎﺑَﻚ ﻗﺒْﻞ ِﻫ َﺮ ِﻣﻚ:ﻤﺧ ٍﺲ
ِ »
َ َ َ َ
َْ َ َ َ َ َ
َ
َ ْ ُ َ َ َ َ َ
.« َو َﺣﻴَﺎﺗﻚ ﻗﺒْﻞ َﻣ ْﻮﺗِﻚ، َوﻓ َﺮاﻏﻚ ﻗﺒْﻞ ﺷﻐ ِﻠﻚ،ﺎء َك ﻗﺒْﻞ ﻓﻘ ِﺮ َك
و ِﻏﻨ

“পাঁচিট বস্তুেক পাঁচিট বস্তুর পূ েবর্ গিণমত মেন কর: েতামার

েযৗবনেক েতামার বাধর্েক0র পূ েবর্; েতামার সু স্থতােক েতামার
1

মুসিলম: (৭৮০), িতরিমিয: (২৮৭৭), আবু দাউদ: (২০৪২), আহমদ: (৭৭৬২)

2

ইবেন মাজাহ: (২১৫), আহমদ: (১১৮৭০), আলবািন রহ. সিহ ইবেন মাজাহ

গৰ্েন্থ হািদসিট সিহ বেলেছন: (১৭৮)
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অসু স্থতার পূ েবর্; েতামার সচ্ছলতােক েতামার অভােবর পূ েবর্;
েতামার অবসরতােক েতামার ব0স্ততার পূ েবর্ এবং েতামার
1
জীবনেক েতামার মৃতু0র পূ েবর্”r আহেল-কুরআন কখেনা

িতলাওয়াত কেরন, কখেনা িহফয কেরন, কখেনা গেবষণা কেরন,
কখেনা তার উপর আমল কেরন। এভােব তারা পৰ্িত মুহূেতর্র
সেবর্াত্তম ব0বহার করেত পােরন।
৪. হািফযেদর ঈমান উত্তেরাত্তর বিধর্ত হয়: হািফযগণ সবর্ািধক
কুরআনু ল কািরম িতলাওয়াত কেরন, তাই তারা সবেচেয় েবশী
নবী-রাসূ লেদর িবজেয়র কািহনী, কােফরেদর পরাজেয়র ঘটনা,
মুিমনেদর পৰ্িত আল্লাহর সন্তুিষ্ট ও কােফরেদর পৰ্িত তার েগাসব্ার
বাণী পেড়ন ও শৰ্বণ কেরন, যার ফেল তােদর ঈমান বিধর্ত হয়r
জুনদু ব ইবেন আ©ু ল্লাহ রািদয়াল্লাহু ‘আনহু বেলন:
َ َ ْ َْ 3 َََ ٌَ َ َ ٌ َْ ُ َْ َ
ِّ 3 َ َ 3 ُ
ﻳﻤﺎن
اﻹ
ِ  ﻓﺘﻌﻠﻤﻨﺎ،اورة
ِ »ﻛﻨﺎ َﻣﻊ اﺠ ِﻲﺒ ﺻﻰﻠ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﺤﻧﻦ ﻓِﺘﻴﺎن ﺣﺰ
ً َ
َْ َْ َ َ ْ ُْ َْ3 ََ 3 ُ َ ْ ُْ َ 3 َََ ْ ََْ
.«ﻳﻤﺎﻧﺎ
ِ ﻋﻢ ﻳﻌﻠﻤﻨﺎ اﻟﻘﺮآن ﻓﺎزددﻧﺎ ﺑِ ِﻪ إ،ﻗﺒﻞ أن ﻏﺘﻌﻠﻢ اﻟﻘﺮآن
“আমরা যখন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর সােথ িছলাম,
তখন সেবমাতৰ্ ৈকেশাের পদাপর্ণ কেরিছr অতএব কুরআন িশখার
1

হােকম: (৪/৩০২), িতিন হািদসিট বু খাির ও মুসিলেমর শতর্ েমাতােবক সিহ

বেলেছন, িকন্তু তারা হািদসিট তাখিরজ কেরনিনr বায়হািক িফ শুআবু ল ঈমান:
(৭/২৬৩), আলবািন রহ. ‘সিহ আল-জােম’ গৰ্েন্থ হািদসিট সিহ বেলেছন:
(১০৭৭)
35

আেগ আমরা ঈমান িশেখিছ, অতঃপর কুরআন িশেখিছ, আর তার
1

দব্ারা আমরা আমােদর ঈমান বৃ িদ্ধ কেরিছ”r

৫. হািফযগণ তাহাজ্জু েদর সব্াদ অনু ভব কের: িহফেযর বেদৗলেত
হািফযগণ তাহাজ্জু েদর সব্াদ অনু ভব কেরন, িহফয না-থাকার
কারেণ অেনেক এ সব্াদ েথেক বিঞ্চত হয়r নবী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলেছন:
َْ َ ْ َْ ُ َْ َ ْ َ َ َ ْ َ
َ ﺎم ﺑﻤﺎﺋَﺔ آﻳَﺔ ُﻛﺘ
َ َ ْ ََ َ
ﺐ ِﻣ َﻦ
ِ ٍ ِ ِ ِ  وﻣﻦ ﻗ،ﺎت ﻟﻢ ﻳﻜﺘﺐ ِﻣﻦ اﻟﻐﺎﻓِ ِﻠﻦﻴ
ٍ ﺮﺸ آﻳ
ِ »ﻣﻦ ﻗﺎم ﺑِﻌ
َ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
ْ
َ ﺎم ﺑﺄﻟﻒ آﻳَﺔ ﻛﺘ
َ ْ َ َ َْ
َ ﺐ ِﻣ َﻦ اﻟ ُﻤﻘﻨﻄﺮ
.«ﻳﻦ
ِ ِ  َوﻣﻦ ﻗ،اﻟﻘﺎﻧِﺘِﻦﻴ
ِ ٍ
ِ ِ
“েয ব0িক্ত দশ আয়াত িনেয় িকয়াম করল, তােক গােফলেদর
অন্তভুর্ক্ত করা হয় না, আর েয এক-েশা আয়াত িনেয় িকয়াম
করল, তােক কােনিতন তথা ইবাদতকারীেদর অন্তভুর্ক্ত করা হয়,
আর েয এক-হাজার আয়াত িনেয় িকয়াম করল, তােক
মুকানিতিরণ তথা অেনক সওয়াব অজর্নকারীেদর অন্তভুর্ক্ত করা
হয়”।2 কুরআনু ল কািরম িহফয করা ব0তীত এ সাওয়াব অজর্ন
করা সম্ভব নয়r
৬. হািফযগণ অগৰ্ািধকার পৰ্াপ্ত: সালাত ইসলােমর িদব্তীয় েরাকন,
তােত ইমামেতর হকদার কুরআনু ল কািরেমর হািফযগণ। আবু
1
2

ইবেন মাজাহ: (৬০), হািদসিট সিহr
আবু দাউদ: (১৩৯৮), আলবািন রহ. ‘সিহ হািদস সমেগৰ্’ হািদসিট সিহ

বেলেছন: (৬৪২)
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মাসউদ আনসাির রািদয়াল্লাহু ‘আনহু েথেক বিণর্ত, নবী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলেছন:
ُ َ ْ َ 3
3 ُّ ْ ُ ُ َ ْ َ َ ً َ َ َ َ ْ
َ أَﻗْ َﺮ ُؤ ُﻫ ْﻢ ﻟﻜﺘ،»ﻳَ ُﺆ ُّم اﻟْ َﻘ ْﻮ َم
،ﺎﻟﺴﻨ ِﺔ
 ﻓﺄﻋﻠﻤﻬﻢ ِﺑ، ﻓﺈِن ﺎﻛﻧﻮا ِﻲﻓ اﻟ ِﻘﺮاء ِة ﺳﻮاء،اﺑ
ِ ﺎب
ِ ِ ِ
َ
ْ
ُ َ ْ َ
ً ْ
َ َ ً َ َ 3 ُّ
.« ﻓﺄﻗﺪ ُﻣ ُﻬ ْﻢ ِﻫﺠ َﺮة،اء
ﻓﺈِن ﺎﻛﻧﻮا ِﻲﻓ اﻟﺴﻨ ِﺔ ﺳﻮ
“কওেমর মেধ0 কুরআেনর অিধক পাঠক (ধারক) তােদর ইমামত
করেব; যিদ তারা িকরােত বরাবর হয়, তাহেল সু ন্নত সম্পেকর্
অিধক জ্ঞানী, যিদ তারা সু ন্নেত বরাবর হয়, তাহেল িহজরেত
1

অগৰ্গামী ব0িক্ত ইমামত করেব”r

শুধু জীিবত অবস্থায় নয়, মৃত অবস্থায় কবেরও তারা অগৰ্ািধকার
পৰ্াপ্তr জােবর রািদয়াল্লাহু ‘আনহু েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন, নবী
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম উহুেদর শহীদেদর দু ’জনেক এক
কাপেড় কাফন িদিচ্ছেলন, অতঃপর বলেতন:
َ َ َُ َ ُ َ َ
ََ َ َ
ْ 3
ُ 3َ
ْ ﺮﺜ أَ ْﺧ ًﺬا ﻟِﻠْ ُﻘ
ُ َ » َﻛ ُّﻓ ُﻬ ْﻢ أَ ْﻛ
 أﻧﺎ: َوﻗﺎل، إِﻰﻟ أ َﺣ ِﺪ ِﻫ َﻤﺎ ﻗﺪ َﻣﻪ ِﻲﻓ اﻟﻠﺤ ِﺪo
 ﻓﺈِذا أ ِﺷﺮﻴ،آن؟
ﺮ
ِ
ْ َ َ َََ َ َ ْ َ َْ َُ َ ََ ٌ َ
3 َ ُ ََْ ُ 3 َُ ََْ ْ َ
ْ
 وﻟﻢ ﻳﺼﻞ، وﻟﻢ ﻓﻐﺴﻠﻮا، وأﻣﺮ ﺑِﺪﻓ ِﻨ ِﻬﻢ ِﻲﻓ ِدﻣﺎﺋِ ِﻬﻢ،ﺷ ِﻬﻴﺪ ﺒﻟ ﻫﺆﻻ ِء ﻳﻮم اﻟ ِﻘﻴﺎﻣ ِﺔ
َ
.«َﻋﻠﻴْ ِﻬ ْﻢ
“তােদর মােঝ কুরআেনর অিধক ধারক েক”? যখন তােদর
কাউেক িচিহ্নত করা হত, িতিন তােক কবের আেগ রাখেতন;
এবং বলেতন: “িকয়ামেতর িদন আিম তােদর সাক্ষী হব”। িতিন

1

মুসিলম: (৬৭৩)
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তােদরেক তােদর রক্তসহ দাফন করার িনেদর্শ েদন, তােদর
েগাসল েদওয়া হয়িন এবং তােদর উপর সালাত আদায় করাও
1
হয়িন”। অতএব কুরআনু ল কািরেমর হািফয জীিবত ও মৃত

উভয় অবস্থায় অগৰ্ািধকার পৰ্াপ্তr
৭. হািফযগণ জান্নােতর উঁচু মযর্াদার অিধকারী: নবী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন:
ُ ِّ ُ َ ْ ُ َ َ ْ ِّ َ َ َ ْ َ
3 َ ْ ُّ
 ﻓﺈِن،اﻏﻴَﺎ
ﺖ ﺗ َﺮﺗﻞ ِﻲﻓ
وارﺗ ِﻖ ورﺗﻞ ﻛﻤﺎ ﻛﻨ

ْ ْ
َ ُ َُ
ْ ُْ
 ِاﻗ َﺮأ:آن
ِ »ﻓﻘﺎل ﻟِﺼ
ِ ﺐ اﻟﻘﺮ
ِ ﺎﺣ
َُ َْ
َْ َ َ َْ
.«آﺧ ِﺮ آﻳَ ٍﺔ ﻳﻘ َﺮؤﻫﺎ
ِ ﺰﻨ َﺤﻛﻚ ِﻋﻨﺪ
ِ ﻣ

“কুরআেনর ধারকেক বলা হেব, ‘তুিম পড় ও চড় এবং

তারতীলসহ পড়, েযভােব তারতীলসহ দু িনয়ােত পড়েতr কারণ,
েতামার মযর্াদা সবর্েশষ আয়ােতর িনকট, যা তুিম পড়েবr”2 অপর
হািদেস এেসেছ:
ُ َ َ َ ْ َ َ ُ َ ْ ُ َ ِّ َ ِّ َ َ ُ ُ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ ُ ْ ُ َ
ﻢ3  ﻋ،اﻣ ِﺔ
 ﻳﺎ رب ﺣﻠ ِﻪ ﻓﻴﻠﺒﺲ ﺗﺎج اﻟﻜﺮ:ء اﻟﻘﺮآن ﻳﻮم اﻟ ِﻘﻴﺎﻣ ِﺔ ﻓﻴﻘﻮلÁِ »ﻳ
َ ْ َ َ ُ ْ َ َ ْ ِّ َ َ ُ ُ َ 3 ُ َ َ َ ْ َ 3 ُ ُ َ ْ ُ َ ُ ْ ِّ َ َ ُ ُ َ
n ﻳﺎ رب ارض ﻗﻨﻪ ﻓﺮﻴ: ﻋﻢ ﻓﻘﻮل، ﻳﺎ رب ِزده ﻓﻴﻠﺒﺲ ﺣﻠﺔ اﻟﻜﺮاﻣ ِﺔ:ﻓﻘﻮل
ً
ِّ ُ ُ ُ َ ْ َ ْ َ ْ ُ َ ُ َ ُ َ ُ ْ َ
.«ارق َوﺗ َﺰاد ﺑِﻜﻞ آﻳَ ٍﺔ َﺣ َﺴﻨَﺔ
 اﻗﺮأ و:o  ﻓﻴﻘﺎل،ﻗﻨﻪ
“িকয়ামেতর িদন কুরআন আসেব ও বলেব: েহ আমার রব, তােক
পিরধান করাও, তােক সম্মােনর টুিপ পড়ােনা হেবr অতঃপর েস
1
2

বু খাির: (১৩৪৩)
আবু দাউদ: (১৪৬৪), িতরিমিয: (২৯১৪), িতিন হািদসিট হাসান বেলনr

আহমদ: (৬৭৬০)
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বলেব: েহ আমার রব, তােক বৃ িদ্ধ কের দাও, তােক সম্মােনর
অলঙ্কার পড়ােনা হেব, অতঃপর েস বলেব: েহ আমার রব তার
উপর সন্তুষ্ট হও, িতিন তার উপর সন্তুষ্ট হেবনr অতঃপর তােক
বলা হেব: পড় ও উপেড় চর এবং পৰ্েত0ক আয়ােতর েমাকািবলায়
1

একিট কের েনিক বিধর্ত করা হেব”r

৮. হািফযগণ ঈষর্ার পাতৰ্: আবু হুরায়রা রািদয়াল্লাহু ‘আনহু েথেক
বিণর্ত, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন:
3 َ َ َ َ
3 َ َ ُ ُْ َ َ ُ َ َ ْ ُْ ُ3 ُ َ 3 َ ٌ ُ َ ََْْ
َ َاﻟﻠﻴْﻞ َوآﻧ
ﺎء
 رﺟﻞ ﻋﻠﻤﻪ اﺑ اﻟﻘﺮآن ﻓﻬﻮ ﻓﺘﻠﻮه آﻧﺎء:ﻦﻴ
ِ »ﻻ ﺣﺴﺪ إِﻻ ِﻲﻓ اﺛﻨﺘ
ِ
َْ ُ ْ َ َ ٌ َُ َ ُ َ َْ ُ ُ ََْ َ َ َ َُ ٌ َ ُ َ َ َ َ3
ﺖ ِﻣﺜﻞ َﻣﺎ
وﻲﺗ ﻓﻼن ﻓﻌ ِﻤﻠ
ِ  ﺘ ِﻲﻨ أو ِﻳﻴﺖ ِﻣﺜﻞ ﻣﺎ أ: ﻓﻘﺎل،o  ﻓﺴ ِﻤﻌﻪ ﺟﺎر،ﺎر
ِ اﺠﻬ
ُُ ْ ُ َ ُ َ ً َ ُ 3 ُ َ ٌ ُ َ َ ُ َ ْ َ
َ ْ ُ ُ َ ْ َ ٌ ُ َ َ َ َ ِّ َ ْ
 ﺘ ِﻲﻨ أو ِﻳﻴﺖ ِﻣﺜﻞ: ﻓﻘﺎل رﺟﻞ، ورﺟﻞ آﺗﺎه اﺑ ﻣﺎﻻ ﻓﻬﻮ ﻓﻬ ِﻠﻜﻪ ِﻲﻓ اﺤﻟﻖ،ﻓﻌﻤﻞ
ُ ْ َ َْ ُ ْ َ َ ٌ َُ َ ُ َ
.«ﺖ ِﻣﺜﻞ َﻣﺎ ﻓﻌ َﻤﻞ
وﻲﺗ ﻓﻼن ﻓﻌ ِﻤﻠ
ِ ﻣﺎ أ
“দু ’জন0 ব0িক্ত ব0তীত েকােনা িহংসা েনই, এক ব0িক্ত যােক
আল্লাহ কুরআন িশক্ষা িদেয়েছন, েস তা িদন-রােতর িবিভন্ন অংেশ
িতলাওয়াত কেরr অতঃপর তার এক পৰ্িতেবশী শুেন বেল: যিদ
আমােক অনু রূপ েদওয়া হত, েযরূপ অমুকেক েদওয়া হেয়েছ
তাহেল আিমও তার মত আমল করতামr আর অপর ব0িক্ত-যােক
আল্লাহ সম্পদ দান কেরেছন, েস তা সত0 পেথ খরচ কেরr এক
1

িতরিমিয: (২৯১৫), িতিন হািদসিট হাসান ও সিহ বেলেছন, হািদসিট পৰ্কৃত

পেক্ষ হাসান এবং বু খাির ও মুসিলেমর শতর্ েমাতােবকr আলবািন রহ. ‘সিহ
আল-জােম’ গৰ্েন্থ হািদসিট হাসান বেলেছন: (৮০৩০)
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ব0িক্ত বলল: যিদ অমুকেক েযরূপ েদওয়া হেয়েছ আমােকও
1

েসরূপ েদওয়া হয়, তাহেল আিমও করব েযরূপ েস কের”।

৯. হািফযগণ দজ্জােলর িফতনা েথেক িনরাপদ: দজ্জােলর
আত্মপৰ্কাশ িকয়ামেতর সবেচেয় বড় আলামত, দু িনয়ােত তার
েচেয় বড় েকােনা িফতনা েনইr নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ
ওয়াসাল্লাম বেলেছন:
ْ َ ْ َ ُ 3َ ْ
3 3 َ َ ُ
َ َ ْ َ َ َ ْ َ
.« ﺎل
ﺟ
ا
ﻦ
ﻣ
ﻢ
ﺼ
ﻋ
ﻒ
ﻬ
ﺎت ِﻣﻦ أو ِل ﺳﻮر ِة اﻟﻜ
ِ
ِ
ٍ »ﻣﻦ ﺣ ِﻔﻆ ﻋﺮﺸ آﻳ
ِ
“েয ব0িক্ত সূ রা কাহােফর পৰ্থম েথেক দশিট আয়াত মুখস্থ করেব
তােক দজ্জাল েথেক িনরাপদ রাখা হেব”r2
১০. কুরআনু ল কািরেমর িহফয েনককার নারীেদর েদন েমাহর:
অেনক আদশর্ পূ বর্পুরুষ কুরআনু ল কািরেমর কতক মুখস্থ সূ রার
িবিনময় েনককার নারীেদর িবেয় কেরেছনr সাহাল ইবেন সাদ
রািদয়াল্লাহু ‘আনহু েথেক বিণর্ত, জৈনক নারী নবী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর িনকট এেস বলল, েহ আল্লাহর রাসূ ল,
আমার নফস আপনােক েহবা করেত এেসিছ, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম তার িদেক তাকােলনr অতঃপর তার িদেক
তাকােলন ও অবনত করেলন, অতঃপর িতিন মাথা ঝুঁকােলন।
মিহলািট যখন েদখল, িতিন তার ব0াপাের েকােনা িসদ্ধান্ত িনেচ্ছন
1

বু খাির: (৫০২৬)

2

মুসিলম: (৮১২), আবু দাউদ: (৪৩২৩)
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না বেস পড়লr তার সাহািবেদর েথেক একজন উেঠ বলল: েহ
আল্লাহর রাসূ ল, যিদ আপনার তােক পৰ্েয়াজন না হয়, আমার
িনকট তােক িবেয় িদেয় িদনr িতিন বলেলন: েতামার িকছু আেছ?
েস বলল: না, েহ আল্লাহর রাসূ লr িতিন বলেলন: বািড়েত যাও,
েদখ িকছু পাও িকনা? েস েগল, অতঃপর িফের আসল ও বলল:
েহ আল্লাহর রাসূ ল িকছু পায়িনr িতিন বলেলন: েদখ, যিদও
একিট েলাহার আঙ্কিট পাও; েস বলল: তেব আমার এ লু িঙ্গ আেছ,
তার জন0 তার অেধর্ক। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম
বলেলন:
َ ُْ َ ْ
ُ
ُ َ َْ َُ ْ َ ْ َ َ َُ ْ َ َ
ْ َ ﻜ ْﻦ َﻋﻠَﻴْ َﻬﺎ ِﻣﻨْ ُﻪ
 َوِن ﻟ ِﺒ َﺴﺘﻪ ﻟ ْﻢ ﻳَﻜ ْﻦ، ٌءn
 إِن ﻟ ِﺒﺴﺘﻪ ﻟﻢ ﻳ،ارك
ِ »ﻣﺎ ﺗﺼﻨﻊ ﺑِﺈِز
َ َْ َ
ْ َ ﻚ
.« ٌءn
ﻋﻠﻴ
“েস েতামার লু িঙ্গ িদেয় িক করেব, যিদ তুিম পিরধান কর তার
উপর েকােনা কাপড় থাকেব না, আর েস পিরধান করেল েতামার
উপর েকােনা কাপড় থাকেব না”? েলাকিট বেস পড়ল, দীঘর্ক্ষণ
বেস িছল, অতঃপর দাঁড়ােলা, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ
ওয়াসাল্লাম েদখেলন েস চেল যােচ্ছ, তােক ডাকেলন, যখন েস
আসল, িতিন বলেলন:

ْ ُْ َ َ َ َ َ َ
.«آن؟
ِ »ﻣﺎذا ﻣﻌﻚ ِﻣﻦ اﻟﻘﺮ
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“েতামার সােথ কুরআেনর কতটুকু অংশ আেছ? েস বলল: আমার
সােথ অমুক, অমুক ও অমুক সূ রা রেয়েছ, েস সবগুেলা গণনা
করলr িতিন বলেলন:

َ َْ ْ َ َ ُ ُ ََْ
.«ﻦ ﻗ ْﻦ ﻇﻬ ِﺮ ﻗﻠ ِﺒﻚ؟3 »أﻳﻘ َﺮؤﻫ

তুিম িক এগুেলা মুখস্থ পড়েত পার? েস বলল: হ0াঁ, িতিন বলেলন:
ْ ُْ َ َ َ َ َ َ َ ُْ 3 َ ْ ََ ْ َ ْ
.«آن
ِ »اذﻫﺐ ﻓﻘﺪ ﻣﻠﻜﺘﻜﻬﺎ ﺑِﻤﺎ ﻣﻌﻚ ِﻣﻦ اﻟﻘﺮ
“যাও, েতামার সােথ কুরআেনর েয অংশ আেছ, তার িবিনমেয়
1

আিম েতামােক তার মািলক বািনেয় িদলাম”r

এভােব উক্ত সাহািব কুরআনু ল কািরম িহফেযর িবিনমেয় িবেয়
কেরেছনr িহফেযর িবিনমেয় েকউ যিদ আপনার িনকট েমেয়
িবেয় না েদয় ৈধযর্ দরুন, িহফযেক েমাহর ধাযর্ কের জান্নােত
অেনক হুর িবেয় করেত পারেবনr
কুরআনু ল কািরম িহফয করার পদ্ধিত
আল্লাহ তা‘আলার পৰ্িত অগাধ মহবব্ত ও গভীর হৃদ0তা েথেক
কুরআনু ল কািরম িহফয করার পৰ্িত উদ0মী েহানr কুরআন িহফয
করা সহজ ও তৃিপ্তদায়ক, যিদ কতক পদ্ধিতর অনু সরণ করা হয়,

1

বু খাির: (৫০৩০), মুসিলম: (১৪২৭)
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তাহেল িহফয অিত সহজ, দৰ্ুত ও গিতশীল হয়r িনেম্ন তাই
কিতপয় পদ্ধিত উেল্লখ করিছ:
1

১. িহফয করার শুরুেত িনয়ত িবশুদ্ধ করা: অশুদ্ধ িনয়েতর
কারেণ িকয়ামেতর িদন সবর্পৰ্থম কুরআনু ল কািরেমর জৈনক
কারীেক েডেক েচহারার উপর ভর কের জাহান্নােম িনেক্ষপ করা
হেবr নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন:
َ َ َ َ َ ُ
َُ َ َ َُ َ ْ ُْ َََ َ ُ َ 3 َ َ َ ْ ْ َ 3 َ َ ٌ ُ َ َ
 ﻓ َﻤﺎ: ﻗﺎل،ﺮﻓﻪ ﻧِ َﻌ َﻤﻪ ﻓ َﻌ َﺮﻓ َﻬﺎ3  ﺑِ ِﻪ ﻓ َﻌb
ِ  ﻓﺄ،»ورﺟﻞ ﻳﻌﻠﻢ اﻟ ِﻌﻠﻢ وﻋﻠﻤﻪ وﻗﺮأ اﻟﻘﺮآن
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َ ﺖﻓ
َ ْ ﻛﺬﺑ: ﻗﺎل،ﻠ ْﻤﺘُ ُﻪ َوﻗ َﺮأت ﻓﻴﻚ اﻟﻘ ْﺮآن3 ﺖ اﻟْﻌﻠْ َﻢ َو َﻋ
ُ ﻠ ْﻤ3  َﻳ َﻌ: ﻗَ َﺎل،ﻴﻬﺎ؟
َ ْ َ
،ﺖ
ِ
ِ ﻋ ِﻤﻠ
ِ
َ ْ ََ ٌ َ َ ُ َ َُ َ ْ ُْ َ َََْ ٌ َ َ َُ َْ ْ َ ْ3 ََ َ 3 ََ
 ﻓﻘﺪ ِﻗﻴﻞ،ﺎرئ
ِ وﻟ
ِ ﻜﻨﻚ ﻳﻌﻠﻤﺖ اﻟ ِﻌﻠﻢ ِﻘﺎل ﺨﻟِﻢ ُ وﻗﺮأت اﻟﻘﺮآن ِﻘﺎل ﻫﻮ ﻗ
ُ
ْ
َ
َ
ْ َ َ َ ُ
3 َ
3
َ 3ُ
َ
.«ﺎر
ِ  أﻟ ِﻲﻘ ِﻲﻓ اﺠkﻋﻢ أ ِﻣﺮ ﺑِ ِﻪ ﻓﺴ ِﺤﺐ ﺒﻟ وﺟ ِﻬ ِﻪ ﺣ
“আর ঐ ব0িক্ত েয ইলম িশক্ষা কেরেছ, অপরেক িশক্ষা িদেয়েছ এবং
কুরআন পাঠ কেরেছr তােক আল্লাহর দরবাের উপিস্থত করা হেবr
আল্লাহ তােক জািনেয় েদেবন তাঁর সকল েনয়ামত, ফেল েস তা
জানেবr আল্লাহ বলেবন, ‘এ েনয়ামতসমূ েহর িবিনমেয় তুিম িক
কেরছ?’ েস বলেব, ‘আিম ইলম িশেখিছ, অপরেক িশিখেয়িছ এবং
েতামার সন্তুিষ্টর জন0 কুরআন পাঠ কেরিছr’ িতিন বলেবন, ‘তুিম
1

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন:
ُ َ ْ َْ َ3
ْ ِّ ُ َ 3 َ
3 ِّ ﺎل ﺑ
.«ئ َﻣﺎ ﻧَ َﻮى
ِ ﺎﺠﻴ
ٍ  وِﻏﻤﺎ ِﻟﻞﻜ اﻣ ِﺮ،ﺎت
ِ »إِﻏﻤﺎ اﻷﻗﻤ

“িনশ্চয় সকল আমল িনয়েতর উপর িনভর্রশীল, আর ব0িক্তর জন0 তাই-যা েস
িনয়ত কেরেছ”। বু খাির: (১), মুসিলম: (১৯০৭)
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িমথ0া বলছ, তেব তুিম এ উেদ্দেশ0 ইলম িশেখছ, েযন েলােকরা
েতামােক আেলম বেল এবং এ উেদ্দেশ0 কুরআন পেড়ছ, েযন
েলােকরা েতামােক কারী বেলr আর তা বলা হেয়েছr’ অতঃপর তার
ব0াপাের িনেদর্শ জাির করা হেব এবং তােক উপুড় কের েটেন-িহঁচেড়
অবেশেষ জাহান্নােম িনেক্ষপ করা হেব”।

1

২. পািথর্ব সব্ােথর্র জন0 কুরআনু ল কািরম িহফয না করা:
কুরআেনর ভােলা হািফয ও সু লিলত কারীেদর মােঝ এ জাতীয়
িবচু0িত েবশী পিরলিক্ষত হয়r অতএব তারা কুরআনু ল কািরম
দব্ারা পািথর্ব সম্পদ, সম্মান, সাথীেদর উপর েশৰ্ষ্ঠতব্, মানু েষর
পৰ্শংসা কুড়ােনা ও িনেজর িদেক মানু ষেদর আকৃষ্ট করার ইচ্ছা
পিরহার করুনr আল্লাহ তা'আলা বেলন:
َ
َ َۡ ُ ُ َ َ َ
ُ خ َِرة ِ نَز ۡد َ ُلۥ ف َح ۡرثِهِۦ َو َمن َك َن يُرÁث ٱ
يد َح ۡرث
﴿من كن ي ِريد حر
ِ
ۖ
ِ
ِ
َ
َّ
ۡ ُ َ ۡ ُّ
ُ ََ َۡ
َ
[O[ :﴾ ]اﻟﺸﻮرىÅ يب
ٍ خِرة ِ مِن ن ِصÁٱلنيا نؤتِهِۦ مِنها وما لۥ ِف ٱ
“েয আিখরােতর ফসল কামনা কের, আিম তার জন0 তার ফসেল
পৰ্বৃ িদ্ধ দান কির, আর েয দু িনয়ার ফসল কামনা কের আিম তােক
তা েথেক িকছু েদই এবং আিখরােত তার জন0 েকােনা অংশ
থাকেব না”r2 নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন:

1

মুসিলম: (১৯০৭), িতরিমিয: (২৩৮২), নাসািয়: (৩১৩৭), আহমাদ: (৮০৮৭)

2

সূ রা শুরা: (২০)
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َ ْ َ ْ َ َ َ َ ُّ
َ ُ َْ ْ َ َ َ ْ َ
َ  أَ ْو ُ َﻤﺎر،ﺎء
َ ﺠﺎر َي ﺑ ِﻪ اﻟْ ُﻌﻠَ َﻤ
ﺮﺼف ﺑِ ِﻪ
ﻳ
و
أ
،
ﺎء
ﻬ
ﻔ
اﻟﺴ
ﻪ
ﺑ
ي
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ »ﻣﻦ ﻃﻠﺐ اﻟ ِﻌﻠﻢ
ِ
ُ 3 اﺠﺎس إ َْﻪ أَ ْد َﺧﻠَ ُﻪ
َ اﺠ
َ ُ
3 اﺑ
.«ﺎر
ِ ِ ِ 3 ُوﺟﻮه
“েয ইলম অেনব্ষণ করল, েযন তার দব্ারা েস আেলমেদর সােথ
তকর্ করেত সক্ষম হয়, অথবা তার দব্ারা মূ খর্েদরেক েবাকা
বানােত সক্ষম হয়, অথবা তার দব্ারা মানু ষেদর েচহারােক িনেজর
িদেক আকৃষ্ট করেত সক্ষম হয়, আল্লাহ তােক জাহান্নােম দািখল
1

করেবন”r

৩. েদায়া, ইেস্তগফার ও সকাল-সন্ধ0ার িযকরসমূ হ পড়া: গুনাহ
িহফেযর পৰ্িতবন্ধক, তাই গুনাহ েথেক তওবা করা, িহফেযর জন0
েদায়া করা ও সকাল-সন্ধ0ার িযকরসমূ হ রীিতমত পাঠ করা
কুরআনু ল কািরম িহফেযর জন0 সহায়কr সকাল-সন্ধ0ার অিযফা
দব্ারা আল্লাহর ইচ্ছায় শয়তান েথেক সু রক্ষা িমেল ও সময়
বরকতপূ ণর্ হয়r আ©ু ল্লাহ ইবেন আমর ইবেন আস রািদয়াল্লাহু
‘আনহু বেলন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম মসিজেদ
পৰ্েবশ করার সময় বলেতন:
َ ْ
ُ ُ َ
َْ
ْ َ َ
َ ْ 3 ﻮذ ﺑ
َْ 3 َ
َ ْ ُ َ ﻜﺮ
3
.«ﻴﻢ
ِ ﺎن اﻟﺮ ِﺟ
ِ ﻳﻢ وﺳﻠﻄﺎﻧِ ِﻪ اﻟﻘ ِﺪ
ِ ِ ﻴﻢ وﺑِﻮﺟ ِﻬ ِﻪ اﻟ
ِ ﺎﺑ اﻟﻌ ِﻈ
ِ ِ »أﻋ
ِ ﻳﻢ ِﻣﻦ اﻟﺸﻴﻄ
এ েদায়া পাঠকারী সম্পেকর্ শয়তান বেল, সারা িদন েস আমার
েথেক িনরাপদ হেয় েগলr2
1

িতরিমিয: (২৬৫৪), ইবেন মাজাহ: (২৫৩), হািদসিট হাসান বা সিহ

2

আবু দাউদ: (৪৬৬), আলবািন রহ. িমশকােত হািদসিট সিহ বেলেছন।
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৪. একজন পরেহজগার মুয়ািল্লম িনিদর্ষ্ট করা ও রীিতমত হালাকায়
উপিস্থত থাকা: কুরআনু ল কািরম িহফয করার উেদ0াগ েনওয়ার
পরবতর্ী কাজ হেচ্ছ একজন অিভজ্ঞ মুয়ািল্লম িঠক করাr িহফয
করার পূ েবর্ িনধর্ািরত অংশ মুয়ািল্লমেক শুিনেয় িনন, িহফয েশেষ
আবার শুনান, তাহেল আপনার িহফয িনভুর্ল হেব। মুয়ািল্লম
আিলম ও মুত্তাকী হেল কুরআনু ল কািরেমর িহফয ও তার আমল
একসেঙ্গ িশখা যায়r অথর্, তাফসীর, তাকওয়া ও আনু ষিঙ্গক
অেনক িবষয় জানা যায়, যা িহফেযর জন0 সহায়কr যিদ িনিদর্ষ্ট
েকােনা হালাকার অধীন িহফয করার িসদ্ধান্ত হয়, তাহেল েসখােন
রীিতমত উপিস্থত থাকা ও রুিটন েমাতােবক িহফয করাr
৫. পৰ্িতিদন িনধর্ািরত সময় িহফয করা: িহফেযর বৰ্ত গৰ্হণকারী
সবর্পৰ্থম পুেরা িদেনর কাজ ও তার সময় বণ্টন কের িননr
অতঃপর িহফেযর জন0 উপযু ক্ত সময় িনধর্ারণ করুন ও তার
ধারাবািহকতা রক্ষা করুনr িহফেযর পিরমাণ কম বা েবশী যাই
েহাক পৰ্িতিদন িনধর্ািরত সময় িহফয করুন। িহফেযর জন0 িতনিট
সময় েবশ উপেযাগী: ক. ফজর সালােতর পূ বর্াপর; খ. আসর
সালােতর পর; ও ঘ. মাগিরব সালােতর পরr
ক. ফজর সালােতর পূ বর্াপর: এশার পর দৰ্ুত ঘুিমেয় ফজেরর
পূ েবর্ উেঠ আল্লাহর তাওিফক েমাতােবক কেয়ক রাকাত তাহাজ্জু দ
পড়ুন, অতঃপর জামােতর পূ বর্াপর িতৰ্শ েথেক চিল্লশ িমিনট িহফয
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করুন। েভার েবলার িহফয িদেনর কমর্স্থেল সময়-সু েযাগ মত পাঠ
করুন। এ সময় িহফযকারীেক অবশ0ই এশার পর রােতর পৰ্থম
অংশ ঘুমােত হেবr আবু হুরায়রা রািদয়াল্লাহু ‘আনহু বেলন:
َ ْ ََْ 3 َُ ْ َ َ َ
َ ْ
3 َ َُ َّ
اﺠ ْﻮ َم ﻗﺒﻞ اﻟ ِﻌﺸﺎ ِء َواﺤﻟ َ ِﺪﻳﺚ
اﺑ ﺻﻰﻠ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺎﻛن ﻳﻜﺮه
ِ »أن رﺳﻮل
َ َ ْ
.«َﻧﻌﺪﻫﺎ
“রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম এশার পূ েবর্ ঘুমােনা ও
তারপর কথা বলা অপছন্দ করেতন”r1 পাবিলক পৰ্িতষ্ঠােন
চাকুরীরত ও ব0বসায়ীরা এ সময় িহফয করেত পােরনr
খ. আসর সালােতর পর: স্কুল, কেলজ, মাদৰ্াসা ও অন0ান0
পৰ্িতষ্ঠােন অধ0য়নরত ছাতৰ্েদর জন0 এ সময়টা েবশ উপেযাগীr
আসর সালাত যারা পৰ্থম ওয়ােক্ত পেড়ন-তােদর জন0 এ সময়টা
খুব দীঘর্; আর যারা পরবতর্ী সমেয় পেড়ন-তারা এেত কম সময়
পান, অতএব তারা আসর সালােতর পূ েবর্ িতৰ্শ-চিল্লশ িমিনট
িহফয করুনr
গ. মাগিরব সালােতর পর: হােফিয মাদৰ্াসা িকংবা বড় মাদৰ্াসার
অধীন িহফয শাখার ছাতৰ্রা এ সময় িহফয কের। িশক্ষকতা
েপশায় জিড়ত ও সরকারী চাকুরীজীবীরা সাধারণত এ সময়
অবসর থােকন, তারা এেত িহফয করেত পােরনr

1

বু খাির: (৫৬৮)
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৬. িকভােব িহফয করেবন: িহফয শুরু করার পূ েবর্ িনধর্ািরত
অংেশর িতলাওয়াত ওয়াকফসহ িশেখ িননr এক-লাইনেক দু ’ভাগ
করা বা দু ’শব্ােস পড়ার পৰ্েয়াজন হেল, িকংবা বড় আয়াত েছাটেছাট অংেশ ভাগ করার পৰ্েয়াজন হেল ওয়াকফ্ করার স্থান েজেন
1

িনন, েযন অথর্ িঠক থােক ও পড়া শৰ্ুিতমধু র হয়r পৰ্থম আয়াত

1

আমােদর েদেশর হািফয সােহবগণ ওয়াকফ্ সম্পেকর্ ওয়ািকফ েনই বলা

যায়r এটা তােদর কুরআনু ল কািরেমর পৰ্িত অবেহলার বড় পৰ্মাণr এ অবেহলা
েথেক সৃ িষ্ট হেয়েছ ওয়াকফ্ সম্পেকর্ অজ্ঞতা, উদাসীনতা ও অমেনােযাগীতা।
তােদর ওয়াকফ্ শুেন অেনক সময় িনবর্াক হেত হয়! দু ’িট উাদহরণ েপশ
করিছ: ২০১১ই. ও ২০১২ ই. সােল উত্তরার েকােনা এক েকন্দৰ্ীয় মসিজেদ
তারািব পড়িছ। েস-িদন িছল তৃতীয় তারািব, হািফয সােহব সূ রা িনসার ৪৩নং
ٓ ْ َ ۡ َ َ َ ٓ َ ّ ُ ُ ۡ َ َٰ ۡ َ
আয়ােতর অংশ িবেশষ: [Z :  ﴾ ]اﻟﻨﺴﺎءÆ ت ُدوا َما ٗء
ِ ﴿ أو لمستم ٱلن ِساء فلم
َۡ َ َ
ٓ َ ّ
দু ’ভাগ কের পড়েলন এভােব: ء فلم---- ٱلن ِساিতিন িনসা শে©র সীেনর উপর
ْ َ ََۡ َ
মাদসহ ওয়াক্ফ (শব্াস ত0াগ) করেলন, আবার পড়া শুরু করেলন ت ُدوا
ِ ء فلم
হামযাহ েথেক, যা  اﻟﻨﺴﺎءশে©র সবর্েশষ হরফ! অথর্াত্ িতিন একিট শ©েক
ٓ ّ
এভােব  َء--- ٱلن َِساদু ’ভাগ করেলন! একই কাণ্ড করেলন সূ রা আরােফর ৯৫নং
ٓ َّ َّ َ ُ ٓ َّ َّ َ َ ٓ َ َ َّ َ ۡ َ ْ ُ َ َّ
আয়ােতর অংশ িবেশষ : ﴾ ]اﻻﻋﺮافÌ ٱلسا ُء
ءنا ٱلضاء و---﴿ وقالوا قد مس ءابا
َ ٓ
[0Z এর েক্ষেতৰ্r েস-িদন িছল ষষ্ঠ তারািব, িতিন  َءابَا َءناএকিট শ©েক দু ’ভাগ

ٓ
َ
করেলন  َءنا--- َءابَاএভােবr িতিন ‘বা’ হরেফর উপর মাদসহ ওয়াক্ফ করেলন,
َ ٓ
আবার পড়া শুরু করেলন ‘হামযাহ’ েথেকr অথর্াত্  َءابَا َءناএক-শ©েক দু ’ভাগ
করেলন ও দু ’শব্ােস পড়েলন! এভােব িতলাওয়ােতর কারেণ অথর্ কতটা িবকৃত
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িহফয েশেষ পরবতর্ী আয়াত িহফয করুন এবং উভয় আয়াত
একসােথ িমিলেয় পড়ার পদ্ধিত েজেন িননr এভােব িহফয
পিরপকব্ হয়r ধীেরধীের িহফয করুন, সম্ভব হেল িনধর্ািরত
অংেশর অথর্ েজেন িনন, তাহেল িহফয দৰ্ুত ও দীঘর্স্থায়ী হেব।
িনধর্ািরত সমেয় যতটুকু িহফয করা সম্ভব হয় তাই িহফয করুন
ও তার ধারাবািহকতা রক্ষা করুন। অিতিরক্ত চাপ ত0াগ করুন
এবং নতুন িহফেযর তুলনায় পুরাতন িহফেযর পৰ্িত অিধক
মেনােযাগ পৰ্দান করুনr
িহফয করা অংশ সু ন্নত, নফল ও ফরয সালােত িতলাওয়াত
করুন। েশষ রােতর সালােত িতলাওয়াত করা অিধক উত্তম,
তখন আল্লাহ সব্ীয় মযর্াদা েমাতােবক দু িনয়ার আসমােন অবতরণ
কেরন, আর বান্দােদর েডেক বেলন:
َ » َﻣ ْﻦ ﻳَ ْﺪ ُﻋﻮﻰﻳ ﻓَﺄَ ْﺳﺘَﺠ
ُ َ  َﻣ ْﻦ ﻳ َ ْﺴﺄَﻟُﻲﻨ ﻓَﺄُ ْﻋﻄﻴَ ُﻪ َﻣ ْﻦ ﻳ َ ْﺴﺘَ ْﻐﻔ ُﺮﻰﻳ ﻓَﺄَ ْﻏﻔ َﺮo
ُ َ ﻴﺐ
.«o
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

হল েস আেলাচনা ত0াগ করলামr হািফয সােহব মাদৰ্াসায় পড়ুয়া একজন
আেলম! িতিন রমদািন হািফজ িহেসেব উক্ত মসিজেদ তারািব পড়ান, রমদান
েশেষ মুয়ািজ্জন ও হািফজ পেদ তােক স্থায়ী িনেয়াগ দান করা হয়, এভােব
কিমিট তার উপর পূ ণর্ সন্তুিষ্ট পৰ্কাশ কেরনr এ জাতীয় ঘটনা আমােদর েদেশর
হািফয সােহবেদর েক্ষেতৰ্ খুব সাধারণr
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“েক আমােক আহব্ান করেব আিম তার ডােক সারা িদব, েক
আমার িনকট পৰ্াথর্না করেব আিম তােক পৰ্দান করব, েক আমার
1

িনকট ইেস্তগফার করেব আিম তােক ক্ষমা করব”r

িহফয করা অংশ কখেনা েদেখ কখেনা মুখস্থ পড়ুন, সবর্দা েদেখ
পড়া িহফেযর জন0 ক্ষিতকর, অনু রূপ সবর্দা মুখস্থ পড়া িহফয ও
শুদ্ধতার জন0 িবপজ্জনকr কুরআনু ল কািরেমর পৰ্িত অিধক দৃ িষ্ট
িহফযেক দৃ ঢ় কের, মেনােযােগ গভীরতা আেন ও আয়ােতর সােথ
আেন্দািলত হেত সাহায0 কের, তাই িচন্তা ও গেবষণার উেদ্দেশ0
েদেখ-েদেখ কুরআনু ল কািরম িতলাওয়াত করুনr আবার িহফযেক
যাচাই ও নজরদারী করার জন0 মুখস্থ পড়ুনr
৭. েনককার পৰ্িতেযাগী গৰ্হণ করা: কুরআনু ল কািরম িহফয করার
জন0 েনককার পৰ্িতেযাগী গৰ্হণ করুন। িহফেযর েক্ষেতৰ্ সহপাঠী
েকউ থাকেল দু ’জেনর মােঝ সু ন্দর পৰ্িতেযািগতা গেড় উেঠ,
িহফেযর সাহস ও স্পৃহা বৃ িদ্ধ পায় এবং সবর্দা মেন পেড় েয, এ
কল0ােণর েক্ষেতৰ্ আমার সাথী আমােক ছািড়েয় যােচ্ছr
৮. িপছেনর পড়ার পৰ্িত যত্ন িনন:

1

বু খাির: (১১৪৫), মুসিলম: (৭৫৮)
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কুরআনু ল কািরম খুব দৰ্ুত িহফয হয়, িকন্তু রীিতমত িতলাওয়াত
না করেল দৰ্ুত ভুিলেয় েদওয়া হয়r ইবেন ওমর রািদয়াল্লাহু
‘আনহু েথক বিণর্ত, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন:
َ 3 ُ
َ َْ َ
ََ َ
َ ْ
َ ََُ َ3
ْ ُْ
، إِن َﺨﻫ َﺪ َﻋﻠﻴْ َﻬﺎ أﻣ َﺴﻜ َﻬﺎ،اﻟﻤ َﻌﻘﻠ ِﺔ
اﻹﺑِ ِﻞ
ِ »إﻏﻤﺎ ﻣﺜﻞ ﺻ
ِ ﺐ اﻟﻘﺮ
ِ آن ﻛﻤﺜ ِﻞ
ِ ﺎﺣ
َْ ٌ
ْ َ َ ََ َ ْ
.«ﻣﺘﻔﻖ َﻋﻠﻴ ِﻪ
.«َوِن أ ْﻃﻠﻘ َﻬﺎ ذﻫﺒَﺖ

“িনশ্চয় কুরআেনর ধারেকর উদাহরণ বাঁধা উেটর উদাহরেণর
ন0ায়, যিদ েস তােক েবঁেধ রােখ আটেক রাখেব, আর তােক েছেড়
1
িদেল েস চেল যােবr” মুসিলেমর বণর্নায় এেসেছ, মুসা ইবেন

উকবাহ অতৰ্ হািদস েশেষ অিতিরক্ত বণর্না কেরন:
َ َ َ 3 َ ْ3 ََُ َ َ ْ ُْ ُ
َُ َ َ
ُ َ
َ َ َ َ
.« َوِذا ﻟ ْﻢ ﻓﻘ ْﻢ ﺑِ ِﻪ ﻧ ِﺴﻴَﻪ،ﺎر ذﻛ َﺮ ُه
ِ » َوِذا ﻗﺎم ﺻ
ِ ﺎﺣﺐ اﻟﻘﺮ
ِ آن ﻓﻘﺮأه ﺑِﺎﻟﻠﻴ ِﻞ واﺠﻬ
“কুরআনু ল কািরেমর ধারক যিদ (কুরআন িনেয়) িকয়াম কের,
অতঃপর িদন-রাত তা িতলাওয়াত কের, তাহেল কুরআন স্মরণ
রাখেব, আর যিদ কুরআন িনেয় িকয়াম না কের তা ভুেল যােব”r2
িপছেনর িহফয দৃ ঢ় কের সামেন মুখস্থ করুন। পৰ্িতিদন িহফেযর
জন0 েয সময় িনধর্ািরত থাকেব, অল্প হেলও তােত িপছেনর পড়ার
রুিটন রাখুন। িহফেযর পিরমাণ েবশী হেল কখেনা নতুন িহফয
বন্ধ কের িপছেনর িহফয মজবুত করুন। এেত িঢেলিম না করা,
কারণ িপছেনর পড়া মুখস্থ না থাকেল িহফেযর পৰ্িত অনীহা সৃ িষ্ট
1

বু খাির: (৫০৩১), মুসিলম: (৭৮৯)

2

মুসিলম: (৭৯০)
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হয়r আবার এ ইচ্ছাও না করা েয, সবক েশষ কের পরবতর্ীেত
িহফয মজবুত করব, এ জাতীয় ইচ্ছা সাধারণত পূ রণ হয় নাr
৯. কুরআনু ল কািরম িশক্ষাথর্ীর কিতপয় গুণগান: েপাশাক, শরীর
ও মুখমণ্ডল পিরষ্কার রাখা, সু গিন্ধ ব0বহার করা, মুয়ািল্লম ও
সহপাঠীেদর সােথ িবনয়ী ও সহনশীল হওয়া, তােদর সােথ আদব
রক্ষা করাr মুয়ািল্লেমর সামেন উঁচু সের কথা না বলা, যিদও তার
বয়স কম হয়r অিধক হাসাহািস ও েখলা-ধু লা ত0াগ করা, তেব
হািস-খুিশ থাকা, েযন তার পৰ্িত মুয়ািল্লেমর মহবব্ত সৃ িষ্ট হয়r
মুয়ািল্লম েথেক কখেনা কেঠার আচরণ পৰ্কাশ েপেল তােক
পিরহার না করা, আদব রক্ষা করা ও পড়া-শুনার পৰ্িত আগৰ্হী
থাকাr কুরআন পিবতৰ্ বীেজর ন0ায়, যা উবর্র ও পিরচ্ছন্ন জিম
ব0তীত গজায় না, তাই কুরআনু ল কািরম িহফেযর জন0 িহংসা ও
কপটতা মুক্ত পিবতৰ্ অন্তর থাকা চাই। িহংসা করার অথর্ আল্লাহর
তকদীের আপিত্ত করাr আবার কােরা িহংসার পাতৰ্ হেত েনই,
কারণ েচােখরও হক আেছr অতএব বদ-নজর েথেক সু রক্ষা ও
ইখলাস ধের রাখার সব্ােথর্ আপনার িহফয েগাপন রাখুনr সত্ ও
মহত্ চিরতৰ্গুেণ গুণািনব্ত েহান, অহংকার ও অহিমকা েথেক মুক্ত
থাকুন। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন:
َ » َو َﻣﺎ ﺗَ َﻮ
ُ 3 ﻻ َر َﻓ َﻌ ُﻪ3 ﺑ إ3 اﺿ َﻊ أَ َﺣ ٌﺪ
.«اﺑ
ِ ِ ِ
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“আল্লাহর জন0 েকউ িবনয়ী হয়িন তেব অবশ0ই আল্লাহ তার
1

মযর্াদা বৃ িদ্ধ কেরেছন”r

১০. িনিদর্ষ্ট ছাপার কুরআন পড়া: িহফেযর িশক্ষাথর্ীেদর অবশ0ই
িনিদর্ষ্ট ছাপার কুরআন তথা হােফিয কুরআন পড়া জরুির। কারণ
স্মৃিত শিক্তর ন0ায় েচাখও িহফয কের, তাই হােফিয কুরআন
পড়েল সূ রা ও আয়ােতর অবস্থান মেন থােক, পৰ্েয়াজেনর সময়
িনিদর্ষ্ট স্থান েথেক িনিদর্ষ্ট আয়াত েখাঁেজ েনওয়া সহজ হয়r
হােফিয কুরআন পিরিচিত
আমােদর েদেশ দু ’ধরেণর হােফিয কুরআন রেয়েছ: েদশীয় ছাপা
ও েসৗিদ ছাপা। উভয় ছাপায় িতনিট ৈবিশষ্ট0 িবদ0মান: ক. পৃষ্ঠার
শুরু েথেক আয়ােতর শুরু এবং পৃষ্ঠার েশেষ আয়াতও েশষ; খ.
পৰ্িত পৃষ্ঠায় ১৫-িট লাইন; গ. িবশ পৃষ্ঠায় এক পারাr
পৰ্েত0ক হােফিয কুরআনু ল কািরেম এ িতনিট ৈবিশষ্ট0 িবদ0মানr
তেব িকছু পাথর্ক0ও রেয়েছ, েযমন েদশী ছাপার হােফিয কুরআেন
সূ রা ফােতহা েথেক সূ রা নাস পযর্ন্ত ৬১০ পৃষ্ঠা, আর েসৗিদ ছাপার
হােফিয কুরআেন ৬০৪ পৃষ্ঠা, মাতৰ্ ৬-পৃষ্ঠার ব0বধানr কারণ
েদশীয় ছাপার হােফিয কুরআেন ২৯ ও ৩০-তম পারায় যথাকৰ্েম

1

মুসিলম: (২৫৯০)
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২৪ ও ২৫ পৃষ্ঠা, আর েসৗিদ ছাপার হােফিয কুরআেন ২৯ ও
৩০তম পারায় যথাকৰ্েম ২০ ও ২৩ পৃষ্ঠাr এভােব েমাট ছয় পৃষ্ঠার
তফাত্ সৃ িষ্ট হেয়েছ।
িদব্তীয় আেরকিট পাথর্ক0 হেচ্ছ, উভয় ছাপার হােফিয মুসহােফর
সকল পৃষ্ঠায় আয়াত সংখ0া সমান নয়, েযমন আমােদর েদশীয়
ছাপার হােফিয কুরআেন সূ রা বাকারার পৰ্থম পৃষ্ঠায় রেয়েছ ১-৪িট
আয়াত, িকন্তু েসৗিদ ছাপার হােফিয কুরআেন ১-৫িট আয়াত।
অনু রূপ পৰ্েত0ক ছাপার হােফিয কুরআেন সকল সূ রার শুরু ও
েশষ এক জায়গায় েথেক হয়িন, েযমন আমােদর েদশীয় ছাপায়
সূ রা িহজর শুরু হেয়েছ ১৩নং পারা েথেক, িকন্তু েসৗিদ ছাপার
হােফিয কুরআেন সূ রা িহজর শুরু হেয়েছ ১৪নং পারা েথেক।
আবার সূ রা কাহােফর সবর্েশষ আয়াত েদখুন আমােদর েদশীয়
ছাপার হােফিয কুরআেনর ১৬নং পারার ৪নং পৃষ্ঠার পৰ্থম
দু ’লাইেন; িকন্তু েসৗিদ ছাপার ১৬নং পারার ৩নং পৃষ্ঠার সবর্েশষ
দু ’লাইেন, তেব েমৗিলক িতনিট ৈবিশষ্ট0 সব হােফিয কুরআেনই
িবদ0মানr
যার িনকট েয ছাপা সহজলভ0, তার েসটা পড়া সমীচীন, েযন
বািড়-সফর ও মসিজদ সবর্তৰ্ এক ছাপার কুরআন পড়া সম্ভব হয়,
তাহেল িহফয পিরপকব্ ও মজবুত হেব, সূ রা-পারা ও আয়ােতর
অবস্থান স্মরণ থাকেব। তরজমা বা তাফসীর পড়ার েক্ষেতৰ্ হািফয
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সােহবগণ হােফিয ছাপার তরজমা-তাফসীরেক পৰ্াধান0 িদেবনr
যােদর িনকট েসৗিদ ছাপার কুরআন সহজলভ0 নয়, তারা
িনঃসংেকােচ িহফেযর জন0 েদশীয় হােফিয কুরআন পড়ুনr কখেনা
েদশী ছাপা কখেনা িবেদশী ছাপার কুরআন পড়া িহফযেক দু বর্ল
কের, যিদ তােত আয়ােতর অবস্থান িবিভন্ন হয়r
কেয়কিট ৈবিশেষ্ট0র কারেণ েসৗিদ ছাপার হােফিয কুরআন দব্ারা
িহফয করা উত্তমr ১. েসৗিদ ছাপায় পৃষ্ঠা সমািপ্তর সােথ িবষয় বস্তু
সমািপ্তর পৰ্িত যথাসম্ভব েচষ্টা করা হেয়েছr উদাহরণত সূ রা
বাকারার পঞ্চম আয়ােতর সম্পকর্ পূ েবর্র চারিট আয়ােতর আেলাচ0
িবষয় মুত্তাকীেদর সােথ, ষষ্ঠ আয়াত েথেক কােফরেদর আেলাচনা
শুরু হেয়েছr েসৗিদ ছাপায় পৃষ্ঠা সমািপ্তর সােথ িবষয় বস্তু সমাপ্ত
হেয়েছ, নতুন পৃষ্ঠা েথেক নতুন িবষেয়র সূ চনা, পক্ষান্তের
আমােদর েদশীয় ছাপায় িবনা পৰ্েয়াজেন একিট িবষয়েক দু ’পৃষ্ঠায়
ভাগ করা হেয়েছr এসব েক্ষেতৰ্ পৃষ্ঠা েশেষ িতলাওয়াত েশষ করা,
িকংবা পৃষ্ঠা েশেষ রুকু করা একিট িবষয়েক িবিচ্ছন্ন করার
শািমলr ২. েসৗিদ ছাপায় যথাসম্ভব েচষ্টা করা হেয়েছ েযন পৃষ্ঠা
েশেষ সূ রা হয় এবং পৃষ্ঠা শুরুর সােথ সূ রা িকংবা পারা শুরু হয়,
উদাহরণত সূ রা িহজর ও সূ রা কাহাফেক েদখুন; পক্ষান্তের
আমােদর েদশীয় ছাপায় সূ রা িহজেরর িদব্তীয় আয়াত েথেক পৃষ্ঠা
ও পারা উভয় শুরু এবং সূ রা কাহােফর েশষ আয়াত দব্ারা পৃষ্ঠা
55

শুরু, যা রীিতমত দৃ িষ্টকটু ও রুিচিবরুদ্ধr ৩. েসৗিদ ছাপার
কুরআেন সূ রা শুরুেত মাক্কী, মাদানী ও আয়াত সংখ0া উেল্লখ করা
হয়িন, কারণ আমােদর আদশর্ পূ বর্পুরুষগণ কুরআনেক গায়ের
1
কুরআন েথেক পৃথক করার উপর ঐক0মত0 েপাষণ কেরেছনr

িদব্তীয়ত কিতপয় সূ রার ব0াপাের মাক্কী বা মাদানী অকাট0 িসদ্ধােন্ত
েপঁৗছা সম্ভব হয়িন, পক্ষান্তের আমােদর েদশীয় কুরআেন মাক্কীমাদানীসহ আয়াত সংখ0াও িলিপবদ্ধ করা হেয়েছ, যা আদশর্
মনীষীেদর নীিত িবরুদ্ধ সেন্দহ েনইr ৪. েসৗিদ ছাপার কুরআন
আরিব ভাষার সিঠক নীিতমালা অনু সরণ কের িলখা, আমােদর
েদশীয় ছাপার েক্ষেতৰ্ যার অনু সরণ করা হয়িন, েযমন আিলেফর
পর একিট উহ0 আিলফেক বুঝােনার জন0 আমােদর েদশীয় ছাপায়
িলখা হয়  آمنواঅথচ িবশুদ্ধ পদ্ধিত হেচ্ছ  ءامنواিলখাr2
1

ইবেন ওমর, ইবেন মাসউদ, ইবরািহম নাখিয় ও ইবেন িসিরন পৰ্মুখ মহা

মনীষীগণ কুরআনু ল কািরমেক গায়ের কুরআন েথেক পৃ থক করার িনেদর্শ
পৰ্দান কেরেছনr
2

এ েথেক একিট িবষয় স্পষ্ট হয় েয, আরবরা আল্লাহর কালাম িহফজ করা,

িতলাওয়াত করা ও িলিপবদ্ধ করার েক্ষেতৰ্ আমােদর েচেয় অেনক অগৰ্গামীr
অতএব এ কথা বলা এেকবাের অসার েয, “কুরআন নািযল হেয়েছ েসৗিদ
আরেব, িতলাওয়াত কেরেছ িমসর এবং বু েঝেছ িহন্দুস্তান”r কওমী ধারার
মাদৰ্াসাসমূ েহ এ কথািট পৰ্বাদ িহেসেব েবশ পৰ্িসদ্ধ, তেব কােরা না েশানা
অসম্ভব নয়, আমরা অেনেক শুেনিছ ও তৃিপ্তসহ উচ্চারণ কেরিছr
56

আমােদর েদেশর হােফয সােহবগণ পৃষ্ঠা িহেসেব মুখস্থ কেরন,
তাই তারা আয়াত শুেন পারা-পৃষ্ঠা দক্ষতার সােথ বলেত পােরন,
িকন্তু আয়াত ও রুকু নামব্ার কদািচত্ ছাড়া বলেত পােরন না।
তােদর এ অভ0ােসর পৰ্ভাব সালােতও পেড়, িবেশষ কের তারািবর
সালােত। তােত তারা পৃষ্ঠা িহসােব িতলাওয়াত কেরন, িবধায়
অেনক সময় অথর্ ও িবষয় বস্তু িঠক থােক না। তাই তােদর
িতলাওয়াত শুেন অথর্-জানা মুসিল্লরা সব্াচ্ছন্দ0 েবাধ কেরন না,
ভারত-পািকস্তােনর হােফযগণ পেড়ন রুকু িহেসেবr তারা আয়াত
শুেন সূ রা ও রুকুর নামব্ার দক্ষতার সােথ বলেত পােরনr
আরবিবশব্, িবেশষ কের েসৗিদ আরেবর হােফযগণ অথর্ জােনন
এবং িনিদর্ষ্ট ছাপার কুরআন পেড়ন িবধায় পৃষ্ঠার নামব্ার িঠকিঠক
বলেত পােরন এবং আয়ােতর িবষয়-বস্তুও িঠক রাখেত সক্ষম
হনr
কুরআনু ল কািরম িশক্ষাদানকারীর আদব
আল্লাহ তা‘আলা েযরূপ কুরআন নািযল কেরেছন, অনু রূপ তা
িশক্ষা েদওয়ার কিতপয় আদব নািযল কেরেছন, যা পৰ্েত0ক
মুয়ািল্লেমর জানা জরুিরr কারণ, আদব হেচ্ছ িশক্ষক-ছােতৰ্র
মধ0কার বন্ধন ও েযাগসূ তৰ্r আদব েযরূপ গভীর ও অকপট হয়,
তােদর মধ0কার সম্পকর্ েসরূপ দৃ ঢ় ও মজবুত হয়r আদব সু ন্দর
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হেল িশক্ষার আদান-পৰ্দান সু ন্দর, ব0াপক ও বরকতময় হয়। তাই
িনেম্ন মুয়ািল্লেমর কিতপয় আদব উেল্লখ করিছ:
১. কুরআনু ল কািরমেক আদশর্ বানােনা: কুরআনু ল কািরেমর
িশক্ষক সবর্পৰ্থম িনেজেক কুরআনু ল কািরেমর আখলাক দব্ারা
সিজ্জত করেবনr আল্লাহ তা‘আলা বেলন:
َ
َ ُ ۡ َ ٰ َ ۡ ُ ُ ٰ َ ۡ َ َ َ َّ
[SOS : ﴾ ]اﻛﻘﺮةÍ ٓب َيتلون ُهۥ َح َّق ت ِ َوتِهِۦ
﴿ ٱلِين ءاتينهم ٱلكِت
“আিম

যােদরেক

িকতাব

িদেয়িছ,

তারা

তা

পাঠ

কের

1

যথাথর্ভােব”r

ইবেন আবব্াস রািদয়াল্লাহু ‘আনহু এ আয়ােতর তাফসীর পৰ্সেঙ্গ
2
বেলন, তারা যথাযথভােব কুরআনু ল কািরম অনু সরণ কের”r

আেয়শা

রািদয়াল্লাহু

‘আনহােক

নবী

সাল্লাল্লাহু

‘আলাইিহ

ওয়াসাল্লােমর আখলাক সম্পেকর্ িজজ্ঞাসা করা হেয় িছল, িতিন
বেলন:

َ ُْ ُ ُُ ُ َ َ
.«»ﺎﻛن ﺧﻠﻘﻪ اﻟﻘ ْﺮآن

“তার আখলাক িছল কুরআন”r3 অতএব নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ
ওয়াসাল্লােমর ন0ায় কুরআনেক আদশর্ িহেসেব গৰ্হণ করা তার
উত্তরসূ িরর পৰ্থম কাজr
1

সূ রা বাকারা: (১২১)

2

ইবেন কািসর: (১/৪০৩)

3

আহমদ: (২৪৭৭৩)
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২. উপযু ক্ত জায়গায় তািলম েদওয়া: কুরআনু ল কািরম িশক্ষাদােনর
জন0 উপযু ক্ত জায়গা িনবর্াচন করা জরুিরr িশক্ষাথর্ীর সােথ
সম্পৃ ক্ত বা তার মািলকানাধীন জায়গায় তািলম না েদওয়া, শাসক
িকংবা ধনাঢ0 ব0িক্তর বািড়েত পাঠদান েথেক িবরত থাকা েশৰ্য়।
আমােদর আদশর্ পূ বর্পুরুষগণ িশক্ষাথর্ীর সােথ সম্পৃ ক্ত জায়গায়
বেস দীিন িশক্ষা পৰ্দান কেরনিনr এটা অহংকার নয়, বরং
ইলেমর মযর্াদার সু রক্ষাr নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম
বেলন:

ْ َ
ُ َْ 3 َْ ْ ْ
.«»ﻻ ﻳَﻨﺒَ ِﻲﻐ ﻟ ِﻠ ُﻤﺆ ِﻣ ِﻦ أن ﻳُ ِﺬل ﻏﻔ َﺴﻪ

“িনেজেক অসম্মান করা েকােনা মুিমেনর পেক্ষ সমীচীন নয়”r1
অপর হািদেস িতিন বেলন:

ُ 3 َ ُْ 3 َ
ُ ُْ َ
.« ﺮﻴﻛ ْﻢ َﻣ ْﻦ ﻳ َﻌﻠ َﻢ اﻟﻘ ْﺮآن َو َﻋﻠ َﻤﻪ
»ﺧ

“েতামােদর মােঝ সেবর্াত্তম ব0িক্ত েয-কুরআন িশেখ ও তা
িশখায়”।2
৩. িশক্ষাথর্ীর পৰ্িত পিরপূ ণর্ মেনােযাগ পৰ্দান করা: িশক্ষাথর্ীর পৰ্িত
মুয়ািল্লেমর পূ ণর্ মেনািনেবশ করা, তােদর অবস্থা পযর্েবক্ষণ করা,
েকউ অনু পিস্থত থাকেল তার খবরাখবর েনওয়া িশক্ষেকর িবেশষ
1
2

িতরিমিয: (২২৫৪), ইবেন মাজাহ: (৪০১৬), আহমদ: (২২৯৩৩)
বু খাির: (৫০২৭), িতরিমিয: (২৯০৭) আহমদ: (১/২৫৭), আবু দাউদ:

(১/৩৩৫)
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গুণr পাঠদােনর সােথ সংিশ্লষ্ট নয় এমন কথা বা কােজ মগ্ন না
হওয়া, পিরপূ ণর্ মেনােযাগসহ সবার িতলাওয়াত শৰ্বণ করাr
আল্লাহ তা‘আলা বেলন:
َ ُ َ ۡ ُ ۡ ُ َّ َ َ ْ ُ َ َ ُ َ ْ ُ َ ۡ َ ُ َ ۡ ُ ۡ َ ُ َ
[O[ :﴾ ]اﻻﻋﺮافÏ حون
نصتوا لعلكم تر
ِ ﴿ ذا ق ِرئ ٱلقرءان فٱست ِمعوا لۥ وأ
“যখন কুরআন িতলাওয়াত করা হয়, েতামরা মেনােযাগসহ শৰ্বণ
কর ও তার জন0 চুপ থাক, তাহেল েতামােদর উপর রহম করা
হেব”r1
৪ .িশক্ষাথর্ীেদর মােঝ ইনসাফ ও সমতা বজায় রাখা: েছাট-বড়,
ধনী-গরীব সবার েক্ষেতৰ্ ইনসাফ বজায় রাখা, পৰ্েত0কেক তােদর
অিধকার পাইেয় েদওয়াr কুরআন িশক্ষাদানকারীর পেক্ষ সমীচীন
নয় ধনীেক কােছ েনওয়া, গরীবেক দূ ের েঠেল েদওয়া, ধনীর জন0
িবনয়ী হওয়া ও গরীেবর জন0 কেঠার হওয়াr উপযু ক্ত কারণ
ব0তীত কাউেক কােরা উপর পৰ্াধান0 না েদওয়াr কাউেক সেমব্াধন
কের কাউেক পিরত0াগ না করা, সবার পৰ্িত সমান দৃ িষ্ট ও সমান
মেনােযাগ পৰ্দান করাr আল্লাহ তা‘আলা বেলন:
ۡ َ َّ َ ْ ُ ُ ْ ُ َ َ َ َّ َ ُّ َ َ
َّ ٓ ُ
ٰٓ ﴿
[S1 :  ﴾ ]اﻟﻨﺴﺎءÓ ِ[ِ ِي ب ِٱلق ِۡس ِط ش َه َدا َء
يأيها ٱلِين ءامنوا كونوا قو ٰم
“েহ মুিমনগণ, েতামরা ন0ােয়র উপর পৰ্িতিষ্ঠত থাকেব আল্লাহর
জন0 সাক্ষীরূেপ”।2
1

সূ রা আরাফ: (২০৪)

2

সূ রা িনসা: (১৩৫)
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৫. ৈধযর্ধারণ করা: কােরা েথেক ভুল বা অসংলগ্নতা পৰ্কাশ েপেল
ৈধযর্ধারণ করা, িতরস্কার ও অসম্মান না করাr িশক্ষাথর্ীেদর ঘিনষ্ঠ
হওয়া, তারা েযন মুয়ািল্লমেক েপেয় খুিশ হয়r েবশী রূঢ় বা েবশী
িশিথল না হওয়া, বরং মধ0পন্থা অবলমব্ন করাr রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলেছন:
ْ ِّ َ َ
ْ ِّ ُّ ُ ٌ َ َ 3 3
ْ ْ َ
ُْ َ
ْ
Ô و.«اﻟﺮﻓ ِﻖ َﻣﺎ ﻻ ﻓﻌ ِﻄﻲ َﺒﻟ اﻟ ُﻌﻨ ِﻒ
 َو ُﻳﻌ ِﻄﻲ ﺒﻟ،اﻟﺮﻓ َﻖ
ﺤﻳﺐ
ِ »إِن اﺑ ر ِﻓﻴﻖ
3 ْ َ ْ ُ َُْ ََ َُ َ 3 ْ َ
َ
ْ ِّ 3
ُ ُ
 ٍء إِﻻn  وﻻ ﻓﺰﻨع ِﻣﻦ، ٍء إِﻻ زاﻧﻪn اﻟﺮﻓ َﻖ ﻻ ﻳَﻜﻮن ِﻲﻓ
 »إِن:رواﻳﺔ ﻤﻟﺴﻠﻢ
َُ َ
.«ﺷﺎﻧﻪ
“িনশ্চয় আল্লাহ সহনশীল, সহনশীলতা পছন্দ কেরন এবং িতিন
সহনশীলতার িবিনমেয় যা পৰ্দান কেরন, তা কখেনা কেঠারতার
িবিনমেয় পৰ্দান কেরন না”।

1

মুসিলেমর এক বণর্না রেয়েছ:

“েকােনা বস্তুেত নমৰ্তা অবস্থান কের না, তেব অবশ0ই নমৰ্তা ঐ
বস্তুেক সু ন্দর কের এবং েকােনা বস্তু হেত নমৰ্তা অপসারণ করা
হয় না, তেব অবশ0ই নমৰ্তার অনু পিস্থিত ঐ বস্তুেক িবনষ্ট কের”।2
আইয়ু ব সাখিতয়ানী রহ. বেলন: “আেলেমর উিচত আল্লাহর পৰ্িত
িবনয় ও কৃতজ্ঞতা সব্রূপ িনেজর মাথার উপর মািট রাখা”r

1

মুসিলম: (২৫৯৬)

2

মুসিলম: (২৫৯৭)
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৬. িশক্ষাথর্ীেদর কল0াণ কামনা করা: কুরআন পড়েত আসা
িশক্ষাথর্ীেক সব্াগত জানােনা ও তােদর পৰ্িত অনু গৰ্হ পৰ্কাশ করা
িবেশষ এক আদবr আবু হারুন আবািদ রহ. বেলন, আমরা আবু
সাঈদ খুদির রািদয়াল্লাহু ‘আনহুর িনকট আসতাম, িতিন বলেতন,
েতামােদরেক সব্াগতম, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম
েতামােদর জন0 কল0াণ কামনার িনেদর্শ িদেয়েছনr িতিন বেলন:
َ 3َ َ َ ََْ
ُ َ َُْ ً َ 3 َ ٌ َ َ ْ ُ َ َ 3 3
َ ﻜ ْﻢ ﻣ ْﻦ أَ ْﻗ
ﻦﻴ ﻓﺘَﻔﻘ ُﻬﻮن ِﻲﻓ
ﺎر اﻷر ِﺿ
ﻄ
»إِن اﺠﺎس ﻟﻜﻢ ﻳﺒﻊ وِن ِرﺟﺎﻻ ﻳﺄﺗﻮﻧ
ِ
ِ
ُ ْ َ َ َ َ ِّ
ْ َﻛ ْﻢ ﻓ
ً ْ ﺎﺳﺘَ ْﻮ ُﺻﻮا ﺑﻬ ْﻢ َﺧ
.«ﺮﻴا
ﻳﻦ ﻓﺈِذا أﺗﻮ
ِِ
ِ ا
“িনশ্চয় মানু েষরা েতামােদর অনু সারী, আর িনশ্চয় দীন িশখার
জন0 মানু েষরা দু িনয়ার িদগন্ত েথেক েতামােদর িনকট আসেব,
যখন তারা েতামােদর িনকট আসেব েতামরা তােদর কল0াণ
1
কামনা কর”r অপর হািদেস িতিন বেলন:
َ
َ اﺠﺼ
َ ﻤﺔ اﻟ ْ ُﻤ ْﺴﻠﻤ3  َوﻷﺋ،o َوﻟ َﺮ ُﺳﻮ، َوﻟﻜﺘَﺎﺑﻪ،ﺑ3 : ﻟ َﻤ ْﻦ؟ ﻗَ َﺎل: ﻗُﻠْﻨَﺎ،ﻴﺤ ُﺔ
ُ ِّ
،ﻦﻴ
ِ ِ ِ ِِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِِ
ِ 3 »اﻳﻦ
.«ﻣ ِﺘ ِﻬ ْﻢ3 َو َﺨ

“িনশ্চয় দীন হেচ্ছ কল0াণ কামনা করা, আমরা বললাম: কার
জন0? িতিন বলেলন: আল্লাহর জন0, তার িকতােবর জন0, তার
রাসূ েলর জন0 ও মুসিলমেদর ইমামেদর জন0 ও তােদর
সবর্সাধারেণর জন0”r2 অতএব কুরআনু ল কািরেমর িশক্ষাথর্ীেদর
1

িতরিমিয: (২৬৫০), ইবেন মাজাহ: (২৪৯) পৰ্মুখগণr

2

মুসিলম: (৫৬)
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সােথ কল0াণ কামনা করা কুরআনু ল কািরেমর সােথ কল0াণ
কামনা করার অংশr
আহেল-ইলমগণ বেলন, েকােনা িশক্ষাথর্ীর িনয়ত অশুদ্ধ পৰ্মািণত
হেল তােক ইলেম-দীন িশখার সু েযাগ েথেক বিঞ্চত না করা তার
পৰ্িত অনু গৰ্হ করার শািমল। সু ফইয়ান রহ. বেলন: “ইলম িশক্ষার
িপছেন সবার িনয়ত থােক, আমরা গায়রুল্লার জন0 ইলম িশেখ
িছলাম, িকন্তু ইলম গায়রুল্লাহর জন0 হেত অসব্ীকার কেরেছ”r
৭. িশক্ষাথর্ীেদর উপেদশ েদওয়া: িশক্ষাথর্ীেদর কুরআনু ল কািরেমর
পৰ্িত আগৰ্হ সৃ িষ্ট করা, সময়-সু েযাগ বুেঝ হািফযেদর মযর্াদার কথা
আেলাচনা করা, িহফয করার উপকািরতা, িতলাওয়াত করার
আদব আেলাচনা করা এবং দু িনয়া সংগৰ্হ ও তােত মগ্ন হওয়া
েথেক সতকর্ করা আদশর্ িশক্ষেকর এক িবেশষ গুণ।
৮. আল্লাহর উপর তাওয়াককুল করা: কুরআনু ল কািরেমর
মুয়ািল্লেমর পেক্ষ সমীচীন নয় সব্ীয় পৰ্েয়াজন মানু েষর িনকট েপশ
করাr িতিন সকল পৰ্েয়াজন আল্লাহর িনকট েপশ করেবন এবং
সম্পদশালী ও ক্ষমতাধর ব0িক্তেদর েথেক দূ ের থাকেবনr েচষ্টা
করেবন েযন মানু েষর পৰ্েয়াজন তার মােঝ সৃ িষ্ট হয়, মানু ষ েযন
দীেনর জন0 তার মুখােপক্ষী হয়r আবু হুরায়রা রািদয়াল্লাহু ‘আনহু
েথেক বিণর্ত, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন:
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3 ُ ْ َ
َ َُْ 3 ًْ َ 3 َ َ ْ َ
ً
َ ﻻ ُﺼ3 ﻠ ُﻤ ُﻪ إ3 اﺑ ﺗﻌﺎﻰﻟ َﻻ َﻓﺘَ َﻌ
ﻴﺐ ﺑِ ِﻪ َﻋ َﺮﺿﺎ
ِ ِ ِ
ِ »ﻣﻦ ﻳﻌﻠﻢ ِﻋﻠﻤﺎ ِﻣﻤﺎ ﻳﺒﺘﻰﻐ ﺑِ ِﻪ وﺟﻪ
ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُّ َ
َ َﻨﺔ ﻳَ ْﻮ َم اﻟْﻘﻴ3 َ اﺠﻟ
.«ﺎﻣ ِﺔ
ﺠﻳﺪ ﻋﺮف
ِ
ِ
ِ ِﻣﻦ اﻏﻴﺎ ﻟﻢ
“েয এমন ইলম িশখল, যার দব্ারা আল্লাহর সন্তুিষ্ট কামনা করা
হয়, অথচ েস তা িশেখেছ একমাতৰ্ দু িনয়ার সম্পদ অজর্ন করার
1

জন0, িকয়ামেতর িদন েস জান্নােতর ঘৰ্াণ পােব না”r

অতএব কুরআনু ল কািরেমর মুয়ািল্লমগণ সব্ীয় পৰ্িতদান আল্লাহর
িনকট পৰ্াথর্না করুন, েযমন নবী-রাসূ লগণ করেতনr আল্লাহ্
তা‘আলা বেলন:
َ َ َّ َ ۡ َ ۡ ۡ َ ۡ
َ ¦ َر ّب ٱ ۡل َعٰلَم
ۡ َ َ ۡ ُ ُ ٔ َ ۡ َ﴿ َو َما ٓ أ
﴾º ي
ِ
ِ ٰ ?ِسلكم عليهِ مِن أج ٍرۖ إِن أج ِري إ
[S[0 : ]اﻟﺸﻌﺮاء
“আর আিম তার (দীন িশখােনার) উপর েতামােদর কােছ েকােনা
পািরশৰ্িমক চাই না, আমার পািরশৰ্িমক শুধু সৃ িষ্টকুেলর রেবর
িনকট”r2
৯. কুরআনু ল কািরেমর মুয়ািল্লেমর আেরা কিতপয় গুণ: দানশীল
ও উদার হওয়া, আল্লাহ তােক পৰ্দান করেল মানু ষেক পৰ্দান করা,
তার উপর সংকীণর্ করা হেল িবরত থাকা। দু িনয়ার েমাহ ও তার
1

আহমদ: (২/৩৩৮), আবু দাউদ: (২/২৮৯), ইবেন মাজাহ ও অন0ান0 সু নান

গৰ্ন্থকারগণ হািদসিট বণর্না কেরেছনr িমশকাত গৰ্েন্থ: (২২৭) আলবািন রহ. এ
হািদসিট সিহ বেলেছনr
2

সূ রা শু‘আরা: (১০৯)
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সামগৰ্ীর সােথ সম্পৃ ক্ত না হওয়াr িপতা-মাতার িখদমত করা,
আত্মীয়তার সম্পকর্ অটুট রাখাr সাথীেদর কল0াণ কামনা করা,
দৃ ঢ়তা, একাগৰ্তা ও গাম্ভীযর্তােক পৰ্াধান0 েদওয়া, অিধক হািস-ঠাট্টা
েথেক িবরত থাকাr
কথা বলার পৰ্েয়াজন হেল বলা, অন0থায় চুপ থাকা। অপৰ্েয়াজনীয়
িবষয় িনেয় ঘাটাঘািট না করাr িজহব্ার অিনষ্ট েথেক নাজােতর
জন0 শতৰ্ুর মত তােক ভয় করা, শতৰ্ুেক বন্ধী রাখার মত তােক
বন্ধী রাখা।
িনেজর পৰ্শংসা না করা, নফস েথেক সতকর্ থাকা, গীবত পিরহার
করা, কাউেক খােটা না করা, কােরা মুিসবত েদেখ খুিশ না হওয়া,
কােরা উপর সীমালঙ্ঘন না করা, কােরা সােথ িহংসা না করা,
পৰ্মাণ ব0তীত কােরা সম্পেকর্ খারাপ ধারণা না করাr িনিষদ্ধ বস্তু
হেত অঙ্গ-পৰ্ত0ঙ্গ িহফাজত করাr মুখ ও হাত দব্ারা কাউেক কষ্ট না
েদওয়া, কােরা উপর জুলম না করা, জুলেমর িশকার হেল
সম্মানজনকভােব পৰ্িতকােরর ব0বস্থা করা, অন0থায় ৈধযর্ ধারণ
করাr আল্লাহেক সন্তুষ্ট ও শতৰ্ুেক রাগািনব্ত করার জন0 েগাসব্ােক
হজম করাr সত0 যার পক্ষ েথেক পৰ্কাশ েহাক গৰ্হণ করেত
িবলমব্ না করাr
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অথর্ উপাজর্ন করার িনম্নমােনর েপশা ও পদ্ধিত পিরহার করাr
পিরষ্কার-পিরচ্ছন্ন েপাশাক পরা, শরীর দূ র গন্ধ মুক্ত রাখা, দাঁিড়
েছেড় েদওয়া ও েমাচ েছাট করা।
১০. িশক্ষাথর্ীেদর মহবব্ত করা: িশক্ষাথর্ীেদর মহবব্ত করা ও
তােদর রুিচ-সন্তুিষ্টর পৰ্িত লক্ষ0 রাখা, সব্ীয় নফস ও িনজ সন্তােনর
ন0ায় তােদর পৰ্িত গুরুতব্ােরাপ করা, িনজ সন্তােনর দু বর্0বহার ও
অসদাচরণ সহ0 করার ন0ায় তােদর অসদাচরণ সহ0 করা আদশর্
িশক্ষেকর িবেশষ গুণr ইবেন আবব্াস রািদয়াল্লাহু ‘আনহু বেলন:
 ﺠﻳﻠﺲ إﻲﻟ ﻟﻮ اﺳﺘﻄﻌﺖkي ﻳﺘﺨﻄﻰ اﺠﺎس ﺣk اn»أﻛﺮم اﺠﺎس ﻲﻠﻋ ﺟﻠﻴ
ﺑﺎب ﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪk رواﻳﺔ إن اÔ و، ﺑﺎب ﺒﻟ وﺟﻬﻪ ﻟﻔﻌﻠﺖkأن ﻻ ﻳﻘﻊ ا
.«ﻓﻴﺆذﻳﻲﻨ
“আমার িনকট আমার েস ছাতৰ্ েবশী িপৰ্য়, েয মানু ষেদর িডিঙ্গেয়
আমার িনকট বেস, যিদ আমার পেক্ষ সম্ভব হত তার েচহারায়
েকােনা মািছ বসেব না, আিম তাই করতাম”r অপর বণর্নায়
রেয়েছ: “তার উপর মািছ বেস, তাও আমােক কষ্ট েদয়”r
কুরআনু ল কািরম িতলাওয়াত করার িনয়ত
কুরআনু ল কািরম িতলাওয়াত করার জন0 েকােনা িনয়েতর
পৰ্েয়াজন েনই, তেব িনিদর্ষ্ট িনয়ত থাকা ভােলাr কারণ িনয়তসহ
কুরআনু ল কািরম িতলাওয়াত করা তােত িচন্তা করা ও তার দব্ারা
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অনু পৰ্ািণত হওয়ার শািমল, যার পৰ্িত শরীয়েতর িনেদর্শ রেয়েছr
মািলক আশজািয় রািদয়াল্লাহু ‘আনহু বেলন:
َ ََْ ََ ُ ََ َ َ َ َ َ ًَ َْ
3
َُ َ َ ُ ُْ
اﻛﻘ َﺮ ِة ﻻ
اﺑ ﺻﻰﻠ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻠﺔ " ﻓﻘﺎم ﻓﻘﺮأ ﺳﻮرة
ِ ﻮل
ِ »ﻗﻤﺖ ﻣﻊ رﺳ
َ َ ََ 3
َ َ َ ُّ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ 3 َ ْ َ َ ُّ ُ َ
.«ﻮذ3 اب إِﻻ َوﻗﻒ ﻓﺘَ َﻌ
ﺬ
ٍ  وﻻ ﻓﻤﺮ ﺑِﺂﻳ ِﺔ ﻋ،ﻓﻤﺮ ﺑِﺂﻳ ِﺔ رﻤﺣ ٍﺔ إِﻻ وﻗﻒ ﻓﺴﺄل
“আিম নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর সােথ একরাত
িকয়াম কেরিছ, িতিন দাঁড়ােলন ও সূ রা বাকারা পড়েলনr িতিন
রহমেতর েকােনা আয়াত অিতকৰ্ম করেতন না, তেব অবশ0ই
িবরিত িনেতন ও পৰ্াথর্না করেতন। এবং শািস্তর েকােনা আয়াত
অিতকৰ্ম করেতন না, তেব অবশ0ই িবরিত িনেতন ও আশৰ্য়
1

পৰ্াথর্না করেতন।”

এ হািদস বেল, িতলাওয়ােতর সময় কুরআনু ল কািরেমর অথর্ ও
িবষয়-বস্তুেত িচন্তা করা, তার রেঙ রিঙন হওয়া, েদায়ার জায়গায়
েদায়া করা ও শািস্তর জায়গায় আল্লাহর িনকট পৰ্াথর্না করা নবী
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর সু ন্নত, তার উপর আমল করার
জন0 অবশ0ই িনয়তসহ িতলাওয়াত করা জরুিরr িবেশষ েকােনা
িনয়তসহ যখন িতলাওয়াত করা হয়, তখন পৰ্িত আয়াত পড়ার
সময় তার িদেক হৃদয় ধািবত হয় এবং তােত িকছু সময় িচন্তা

1

আবু দাউদ: (৮৭৩)
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করার জন0 হৃদয় পৰ্স্তুত থােকr তাই িনেম্ন িতলাওয়াত করার
কিতপয় িনয়ত উেল্লখ করিছ:
১. িহদােয়ত ও ইলম হািসল করার িনয়েত কুরআনু ল কািরম
িতলাওয়াত করাr আল্লাহ তা‘আলা বেলন:
َ ُ ٓ َّ َ َ َ َ ُ ۡ َ
ُ َُۡۡ
َ ّ َ َ ِ ِلن
َّ ان ُه ٗدى ّل
ٰ ت ّم َِن ٱل ۡ ُه َد
ى
نزل فِيهِ ٱلقرء
ٖ ٰاس وبيِن
ِ ﴿شهر رمضان ٱلِي أ
َ ُۡ
[S1 : ﴾ ]اﻛﻘﺮةÙ ان
ۚ ِ َوٱلف ۡرق
“রমদান মাস, যােত কুরআন নািযল করা হেয়েছ মানু েষর জন0
িহদােয়ত সব্রূপ এবং িহদােয়েতর সু স্পষ্ট িনদশর্নাবলী সব্রূপ ও
সত0-িমথ0ার পাথর্ক0কারীরূেপ”r1
২. আমল করার িনয়েত কুরআনু ল কািরম িতলাওয়াত করাr
আল্লাহ তা‘আলা বেলন:
ْ َّ َ َ
ٓ َ
ُ
ُ
ُ َ َ ُ ٓ َ ْ ُ َّ
﴾ Û ۗ نزل إ ِ ۡلكم ّمِن َّر ّبِك ۡم َو? تتب ِ ُعوا مِن دونِهِۦٓ أ ۡو ِلَا َء
ِ ﴿ٱتبِعوا ما أ
[ :]اﻻﻋﺮاف
“েতামােদর পৰ্িত েতামােদর রেবর পক্ষ েথেক যা নািযল করা
হেয়েছ, তা অনু সরণ কর এবং তােক ছাড়া অন0 অিভভাবেকর
অনু সরণ কেরা না”r2

1

সূ রা বাকারা: (১৮৫)

2

সূ রা আরাফ: (৩)
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৩. ঈমান বৃ িদ্ধর িনয়েত কুরআনু ল কািরম িতলাওয়াত করাr
আল্লাহ তা‘আলা বেলন:
َ
َ َ ۡ ُ ُّ َ ُ ُ َ َّ ُ ۡ َ ٞ َ ُ ۡ َ ُ ٓ َ َ
َ ادتۡ ُه َهٰذه ِۦٓ إ
َ يمٰ ٗنا ۚ فَأ َّما َّٱل
ِين
نزلت سورة ف ِمنهم من يقول أيكم ز
ِ
ِ
ِ ﴿ ذا ما أ
َ ََ ْ َُ َ
َ اد ۡت ُه ۡم إ
[SOZ:﴾ ]اﺤﻛﻮﺑﺔÝ يمٰ ٗنا
ءامنوا فز
ِ
“আর যখনই েকান সূ রা নািযল করা হয়, তখন তােদর েকউ
েকউ বেল, ‘এিট েতামােদর কার ঈমান বৃ িদ্ধ করল? অতএব যারা
1
মুিমন, িনশ্চয় তা তােদর ঈমান বৃ িদ্ধ কেরেছ”।

৪. আল্লাহ তা‘আলােক শুনােনার িনয়েত কুরআনু ল কািরম
িতলাওয়াত করাr সিহ হািদেস এেসেছ:
َْ ْ ُْ
ْ 3
ُ 3 » َﻣﺎ أَذ َن
َ َ Þ َ َﻣﺎ أَذ َن ﺠ،ٍءn
ْ َ ِ اﺑ ﻟ
.« آن ﺠﻳ َﻬ ُﺮ ﺑِ ِﻪ
ِِ
ِ
ِ
ِ ﻲﺒ ﺣﺴ ِﻦ اﻟﺼﻮ ِت ﺑِﺎﻟﻘﺮ

“আল্লাহ েকােনা বস্তু এভােব শৰ্বণ কেরনিন, েযভােব কুরআেনর
েক্ষেতৰ্ সু ন্দর আওয়াজ সম্পন্ন নবীর জন0 শৰ্বণ কেরেছন, িযিন

উচ্চ সব্ের কুরআন মািজদ পেড়নr”2
৫. শরীর ও আত্মার েরাগ েথেক মুিক্ত এবং ঝাড়-ফুঁক করার
িনয়েত কুরআনু ল কািরম িতলাওয়াত করাr আল্লাহ তা‘আলা
বেলন:

1
2

সূ রা তাওবা: (১২৪)
সিহ বু খাির: (৭৫৪৪), (৫০২৩), (৫০২৪), (৭৪৮২), (৭৫২৭), মুসিলম:

(৭৯৪)
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ُ ّ َّ ّ ٞ َ ۡ َّ ُ ۡ َ ٓ َ ۡ َ ُ َّ َ ُّ َ ٰٓ َ
ُّ  ل ّ َِما فٞك ۡم َوش َِفآء
ُ ٱلص
ور
د
ِ
ِ
ِ ﴿ يأيها ٱلاس قد جاءتكم موعِظة مِن رب
َ ۡ َو ُه ٗدى َو َر
َ  ّل ِۡل ُم ۡؤ ِمنٞحة
[1 :  ﴾ ]ﻳﻮﻧﺲÞ ِي
“েহ মানু ষ, েতামােদর রেবর পক্ষ েথেক েতামােদর কােছ এেসেছ
উপেদশ এবং অন্তরসমূ েহ যা থােক তার িশফা, আর মুিমনেদর
জন0 িহদােয়ত ও রহমত”r1
৬. িকয়ামেতর িদন উঁচু মযর্াদা লাভ করার িনয়েত কুরআনু ল
কািরম িতলাওয়াত করাr আল্লাহ তা‘আলা বেলন:
َ ُ ۡ َ َ َٰ ۡ َۡ
َ ُ ٰ َ ُ ْ ُ َ ۡ ُ َّ
َ ون َنا َر َغ ٗبا َو َر َه ٗباۖ َو َكنُوا ْ َلَا َخٰشِ ع
ِي
ت ويدع
﴿إِنهم كنوا ي
ِ س ِرعون ِف ٱلير
[0[ : ﴾ ]اﻻﻧﺒﻴﺎءç

“িনশ্চয় তারা সত্কােজ পৰ্িতেযািগতা করত, আর আমােক আশা
2

ও ভীিতসহ ডাকত, আর তারা িছল আমার িনকট িবনয়ী”r

৭. সাওয়াব লাভ করার িনয়েত কুরআনু ল কািরম িতলাওয়াত
করাr রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন:
ََْ َ ُْ َ ََْ
َ َ ْ ُ َ ْ َ 3 ُ َ ُ ْ َ ْ َ ُّ ُ ْ ُ ُّ َ
َ ْ أَ ْو إ َﻰﻟ اﻟ،ﺎن
ﻦﻴ
ﺘ
ﺎﻗ
ﻨ
ﺑ
ﻪ
ﻨ
ﻣ
b
ﺄ
ﻴ
ﻓ
ﻴﻖ
ﻘ
ﻌ
ﺤﻳﺐ أن ﻓﻐﺪو ﻞﻛ ﻳﻮمٍ إِﻰﻟ ﻧﻄﺤ
ِ
ِ »ﻛﻳﻜﻢ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ َ َ َ ُّ ُ 3 َ ُ َ َ َ ْ ُ َ
ْ
َ
َ
ْ  ﻲﻓ ﻟ،ﺎو ْﻳﻦ
َ ْ
َ
َ ََْ
" : ﻗﺎل،ﺤﻧﺐ ذﻟِﻚ
ِ ،اﺑ
ِ  ﻳﺎ رﺳﻮل: وﻻ ﻗﻄ ِﻊ ر ِﺣ ٍﻢ؟ ﻓﻘﻠﻨﺎ،ﺮﻴ إِﺛ ٍﻢ
ِ ِ ﻛﻮﻣ
ِ
3
ُ ُ َ َ ُ ْ َ َََ
َ أَ ْو َﻓ ْﻘ َﺮأُ آﻳَﺘَ ْﻦﻴ ﻣ ْﻦ ﻛﺘ،ﻛ ْﻢ إ َﻰﻟ اﻟ ْ َﻤ ْﺴﺠﺪ َﻓﻴَ ْﻌﻠَ ُﻢ
ٌ ْ  َﺧG اﺑ
ﺮﻴ
أﻓﻼ ﻓﻐﺪو أﺣﺪ
ِ
ِ
ِ
ِ ﺎب
ِ
ِ
ِ
ِ

1

সূ রা ইউনু স: (৫৭)

2

সূ রা আিমব্য়া: (৯০)
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َ
ٌ َََ َْ َ َ ْ َُ
ُ َ ﺮﻴ
ٌ ْ  َوأَ ْر َﺑ ٌﻊ َﺧ،ُ ِﻣ ْﻦ ﺛَ َﻼثoَ ﺮﻴ
ٌ ْ ث َﺧ
 َو ِﻣ ْﻦ، ِﻣ ْﻦ أ ْرﺑَ ٍﻊo
 وﺛﻼ،ﻦﻴ
ٍ
ِ  ِﻣﻦ ﻧﺎﻗﺘo
َ ﻦ ِﻣ3 أَ ْﻋ َﺪادﻫ
ﻦ
.« اﻹﺑِ ِﻞ؟
ِ ِ
ِ

“েতামােদর েথেক েক পছন্দ কের পৰ্িতিদন বুতহান অথবা

আিকক স্থােন যােব, অতঃপর েসখান েথেক উঁচু কুজ িবিশষ্ট দু ’িট
উট িনেয় আসেব, অপরাধ সংগঠন ও আত্মীয়তার সম্পকর্ িছন্ন
করা ব0তীত? আমরা বললাম: েহ আল্লাহর রাসূ ল, আমরা তা
পছন্দ কিরr িতিন বলেলন: তাহেল েকন েতামােদর েকউ
মসিজেদ িগেয় আল্লাহর িকতাব েথেক দু ’িট আয়াত িশেখ না,
অথবা িতলাওয়াত কের না, যা তার জন0 দু ’িট উট েথেক উত্তম,
িতনিট আয়াত িতনিট উট েথেক উত্তম, চারিট আয়াত চারিট উট
েথেক উত্তম, অনু রূপ আয়ােতর সংখ0া উেটর সংখ0া েথেক
1

উত্তম”।

৮. িকয়ামেতর িদন কুরআনু ল কািরেমর সু পািরশ লাভ করার
িনয়েত িতলাওয়াত করাr নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম
বেলন:
َ ً َ َ َ ْ َ َْ َْ ُ3 َ َ ْ ُْ ُ َْ
َ ﻷ ْﺻ
3  اﻗْ َﺮ ُءوا،ﺤﺎﺑ ِﻪ
َ اﻟﺰ ْﻫ َﺮ
او ْﻳ ِﻦ
ِ  ﻳﻮم اﻟ ِﻘﻴﺎﻣ ِﺔ ﺷ ِﻔﻴﻌﺎbِ  ﻓﺈِﻧﻪ ﻳﺄ،»اﻗﺮءوا اﻟﻘﺮآن
ِ
َ
َْ
َ
َ
3
َ َْ
ََ ُ َ َ َ ََْ
َﺎﻣﺘ
َ  ﻛﻜﻏ ُﻬ َﻤﺎ ﻟ َﻤ،ﺎﻣﺔ
َ َﻏ ُﻬ َﻤﺎ ﺗَﺄْﻳﻴَﺎن ﻳَ ْﻮ َم اﻟْﻘﻴ3 ان ﻓَﺈ
 أو،ﺎن
آل ِﻋﻤﺮ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ اﻛﻘﺮة وﺳﻮرة
ِ

1

মুসিলম: (৮০৬), আবু দাউদ: (১৪৫৬)
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َْ َ ُ3ََ َْ ََ ََ َ ُ3ََ
3 َُ 3 َ َ ْ َ ْ
َ ﺎﺟﺎن َﻗ ْﻦ أَ ْﺻ
،ﺤﺎﺑِ ِﻬ َﻤﺎ
ﺤﺗ
اف
ﻮ
ﺻ
ﺮﻴ
ﻃ
ﻦ
ﻣ
ﺎن
ِ
ِ
ِ  أو ﻛﻜﻏﻬﻤﺎ ﻓِﺮﻗ،ﺎن
ِ ﻛﻜﻏﻬﻤﺎ ﻟﻴﺎﻓﺘ
ٍ
َُ َ َْ َ ُ َ ْ َ ََ ٌ َ ْ َ َ َ َْ َ ٌ َ ََ َ َ ْ َ 3 َ َ ََْ ََ ُ ُ َْ
« وﻻ ﺗﺴﺘ ِﻄﻴﻌﻬﺎ اﻛﻄﻠﺔ، وﺗﺮﻛﻬﺎ ﺣﺮﺴة،ﺔâاﻗﺮءوا ﺳﻮرة اﻛﻘﺮ ِة ﻓﺈِن أﺧﺬﻫﺎ ﺑﺮ
“েতামরা কুরআন পড়, কারণ িকয়ামেতর িদন কুরআন তার
পাঠেকর জন0 সু পািরশকারী হেবr েতামরা দু ’িট উজ্জব্ল বস্তু িশখ:
সূ রা বাকারা ও সূ রা আেল-ইমরান, কারণ িকয়ামেতর িদন সূ রা
দু ’িট আসেব, েযন তারা দু ’িট েমঘ, অথবা েযন তারা দু ’িট ছায়া,
অথবা েযন তারা সািরবদ্ধ পািখেদর দু ’িট ডানা, তারা উভেয়
তােদর পাঠেকর জন0 সু পািরশ করেব, েতামরা সূ রা বাকারা পড়,
কারণ তা িশক্ষা করা বরকত ও ত0াগ করা অনু েশাচনা, েকােনা
1

যাদু কর তা িশখেত সক্ষম নয়”r

৯. আল্লাহর রহমত লাভ করার িনয়েত কুরআনু ল কািরম
িতলাওয়াত করাr আল্লাহ তা‘আলা বেলন:
ٓ
َ َ
َ ّ ٞ َ ۡ َ َ ٗ ُ َ ۡ ُ ّ َّ
َ
ۡ
[O[O : ﴾ ]اﻻﻋﺮافê حة ل ِق ۡو ٖا يُؤم ُِنون
﴿هٰذا بَ َصائ ِ ُر مِن ربِكم وهدى ور
“এিট েতামােদর রেবর পক্ষ েথেক স্পষ্ট পৰ্মাণr আর তা
2

িহদােয়ত ও রহমত েস কওেমর জন0 যারা ঈমান আেন”r

১০. কুরআনু ল কািরম শৰ্বণ করার সময় আল্লাহর রহমত লাভ
করার িনয়ত করাr আল্লাহ তা‘আলা বেলন:

1

আহমদ: (৮৮২৩)

2

সূ রা আরাফ: (২০৩)
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َ ُ َ ۡ ُ ۡ ُ َّ َ َ ْ ُ َ َ ُ َ ْ ُ َ ۡ َ ُ َ ۡ ُ ۡ َ ُ َ
:﴾ ]اﻻﻋﺮافÏ حون
نصتوا لعلكم تر
ِ ﴿ ذا ق ِرئ ٱلقرءان فٱست ِمعوا لۥ وأ
[O[

“আর যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তা মেনােযাগ িদেয়
1
েশান এবং চুপ থাক, যােত েতামরা রহমত লাভ কর”।

েহ আল্লাহ আপিন আমােদর উপর রহম করুন, েযন আপনার
রহমেতর পর কােরা রহমেতর পৰ্েয়াজন না হয়, আপিন বেলেছন:
َ
َۡ
َ ٌ َ ۡ َ َ َّ َ ّ ٞ َ ۡ َ َ
[S1 : ﴾ ]ال ﻋﻤﺮانî  ّم َِّما ي َم ُعونٞحة خ ۡي
﴿ لمغفِرة مِن ٱ[ِ ور
“িনশ্চয় আল্লাহর মাগেফরাত ও রহমত অিধকতর উত্তম, েতামরা
2

যা জমা কর তার েচেয়”r

‘সাদাকাল্লাহুল আিজম’ বলার িবধান
কিতপয় কাির কুরআনু ল কািরম িতলাওয়াত েশেষ ق ﷲُ ْال َع ِظ ْي ُم
َ ص َد
َ
বেলনr3 এরূপ বলার েকােনা িভিত্ত েনইr এেত সেন্দহ েনই েয,
আল্লাহ তা‘আলা সত0বাদী, তার কালাম িচরসত0r ইমাম নাসাঈ
রািহমাহুল্লাহ বণর্না কেরন, রাসূ লুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ
ওয়াসাল্লাম বলেতন:
ْ َ َ ْ َ 3
َُ ْ َ ْ ْ
ْ َ 3 ُ َ
.«ﻤ ٍﺪ3  َوأﺣ َﺴ َﻦ اﻟ َﻬﺪ ِي ﻫﺪ ُي ﺤﻣ،اﺑ
ِ ))إِن أﺻﺪق اﺤﻟ َ ِﺪ
ِ ﻳﺚ ِﻛﺘﺎب
1

সূ রা আরাফ: (২০৪)

2

সূ রা আেল-ইমরান: (১৫৭)

3

‘সাদাকাল্লাহুল আিযম’ অথর্ ‘মহান আল্লাহ সত0 বেলেছন’।
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“িনশ্চয় সবেচেয় সত0কথা হেচ্ছ আল্লাহ তা‘আলার িকতাব এবং
1
সেবর্াত্তম আদশর্ হেচ্ছ মুহাম্মেদর আদশর্”। িতলাওয়ােতর সােথ

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর উক্ত কথার েকােনা
সম্পৃ ক্ততা িছল নাr ড. বকর আবু জােয়দ রহ. বেলন, আল্লাহ
তা‘আলা বেলেছন:

ٗ
َّ َ ُ َّ َ َ َ ۡ ُ
َ ٱتب ُعوا ْ م َِّل َة إبۡ َرٰه
[ وقالÌ : ﴾ ]ال عمرانÌ ِۖيم َحن ِيفا
ِ
ِ ﴿ قل صدق ٱ[ۗ ف
ُ َ
ٗ
َّ
﴿ :j[ وقال تعاñ :  ﴾ ]النساءñ  ﴿ َو َم ۡن أ ۡص َدق م َِن ٱ[ِ َحدِيثا:jتعا
ٗ َّ
ُ َ
[ò :  ﴾ ]النساءò َو َم ۡن أ ۡص َدق م َِن ٱ[ِ قِي

“বল, আল্লাহ সত0 বেলেছন, সু তরাং েতামরা ইবরাহীেমর
2

িমল্লােতর অনু সরণ কর একিনষ্ঠভােব”r অপর আয়ােত িতিন
বেলন: “আর কথায় আল্লাহর েচেয় অিধক সত0বাদী েক?”3 অপর
আয়ােত িতিন বেলন: “আর কথায় আল্লাহ অেপক্ষা অিধক
সত0বাদী েক?”4
এসব আয়ােতর অথর্ হেচ্ছ আল্লাহ তা‘আলা সব্ীয় িকতাব তাওরাত
ও অন0ান0 গৰ্েন্থ যা বেলেছন সত0 বেলেছন, অনু রূপ কুরআনু ল
কািরেম িতিন যা বেলেছন তাও সত0 বেলেছন; তেব এ েথেক
1

নাসািয় আস-সু গরা: (১৫৭৮)

2

সূ রা আেল-ইমরান: (৯৫)

3

সূ রা িনসা: (৮৭)

4

সূ রা িনসা: (১২২)
74

কুরআনু ল কািরম িতলাওয়াত েশেষ ‘সাদাকাল্লাহুল আিজম’ বলার
ৈবধতা পৰ্মািণত হয় নাr কারণ রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ
ওয়াসাল্লাম িকংবা তার েকােনা সাহািব কুরআনু ল কািরম
িতলাওয়াত েশেষ কখেনা ‘সাদাকাল্লাহুল আিজম’ বেলনিন, অথচ
তারা এ আয়াতসমূ হ আমােদর েচেয় েবশী পড়েতন এবং েবশী
বুঝেতনr যিদ তার দািব কুরআনু ল কািরম িতলাওয়াত েশেষ
‘সাদাকাল্লাহুল আিজম’ বলা হত, তারা তার উপর আমল করেতন
এবং আমরা তােদর অনু সরণ করতাম, তােদর অনু সরণ করাই
আমােদর জন0 কল0াণকর।
সমকালীন কতক ভাই বেলন, ইমাম বায়হািকর গৰ্ন্থ ‘আল-জােম
1

িল-শুআিবল ঈমান’ -এ তার পেক্ষ দিলল রেয়েছ, এটা তােদর
ভুলr

আমােদর

জানা

মেত

গৰ্হণেযাগ0

েকােনা

আেলম

‘সাদাকাল্লাহুল আিজম’ বলা ৈবধ বেলনিন, না-পৰ্িসদ্ধ েকােনা
ইমাম; বস্তুত এটা মানু েষর বানােনা পৰ্থা ও নতুন আিবষ্কৃত,
শিরয়েতর পিরভাষায় তার নাম িবদআত।

আল্লাহ ভােলা

জােনন”।2
েকােনা উপলক্ষেক েকন্দৰ্ কের েকউ যিদ ُق ﷲ
বেল, তাহেল
َ ص َد
َ
সমস0া েনই; কারণ এরূপ বলা হািদস দব্ারা পৰ্মািণতr বুরাইদাহ
1

আরিব নাম িনম্নরূপ: الجامع لشعب اإليمان للبيھقي

2

েদখুন: ‘িবদাউল কুররা’ গৰ্ন্থr
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রািদয়াল্লাহু ‘আনহু েথেক বিণর্ত, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ
ওয়াসাল্লাম আমােদরেক খুতবা িদিচ্ছেলন, এমতাবস্থায় হাসান ও
হুসাইন চেল আসলr তােদর গােয় িছল দু ’িট লাল জামা, তারা
েহাঁচট েখেত িছল ও চলেত িছল। রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ
ওয়াসাল্লাম িমমব্ার েথেক েনেম তােদর তুলেলন ও সামেন
বসােলনr অতঃপর িতিন বলেলন:
ٞ ۡ ُ َ َ ُ ُ َ ٓ َّ
[S1 :  ﴿ إِن َما أ ۡم َوٰلك ۡم َوأ ۡول ٰ ُدك ۡم ف ِت َنة ۚ _ ﴾ ]اﺤﻛﻐﺎﺑﻦ:ﺻﺪق اﷲ
“আল্লাহ সত0 বেলেছন: ‘িনশ্চয় েতামােদর সম্পদ ও সন্তান
1

িফতনা”। তােদরেক েদখলাম হাঁটেছ ও েহাঁচট খােচ্ছ, আিম সহ0
2

করেত পারলাম না, কথা বন্ধ কের তােদরেক উিঠেয় িনলাম”।

ইবেন মাসউদ রািদয়াল্লাহু ‘আনহুেক নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ
ওয়াসাল্লাম বেলন, ‘আমােক কুরআন পেড় শুনাও’, িতিন বেলন:
েহ আল্লাহর রাসূ ল, আিম আপনােক কুরআন পেড় েশানাব, অথচ
আপনার উপর কুরআন নািযল হেয়েছ! িতিন বলেলন: ‘আিম

1

সূ রা তাগাবু ন: (১৫)

2

িতরিমিয: (৩৭৭৪), হািকম: (১/২৮৭), হািকম বেলন: হািদসিট মুসিলেমর

শতর্ েমাতােবক সিহ, ইমাম যাহািব রহ. তার সমথর্ন কেরেছন, তেব বু খািরমুসিলম তারা েকউ হািদসিট বণর্না কেরনিন, আলবািন রহ. হািদসিট সিহ
বেলেছনr
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অপর েথেক কুরআন শুনা পছন্দ কির’। অতঃপর আিম তােক
সূ রা িনসা পাঠ কের শুনাই, যখন িনেম্নাক্ত আয়ােত েপঁৗিছ:
َ َ
َ َّ ُ ّ ُ
ٗ َ ٓ َ ُ ٰٓ َ ٰ َ َ َ َ ۡ َ
َ ۡ ك ۡي َف إ َذا
﴾  هؤ?ءِ ش ِهيدا
¦ جئنا بِك
﴿ف
ِ ك أمة ِۢ بِش ِهي ٖد و
ِ ِ
ِ جئنا مِن
[ZS : ]اﻟﻨﺴﺎء

‘অতএব েকমন হেব যখন আিম পৰ্েত0ক উম্মত েথেক একজন
সাক্ষী উপিস্থত করব এবং েতামােক উপিস্থত করব তােদর উপর
1
2
সব্াক্ষীরূেপ?’ িতিন বলেলন, ‘হাসবুক’ । আিম তার িদেক তািকেয়
3

েদিখ, তার দু ’েচাখ অশৰ্ু ঝরােচ্ছ”।

শায়খ আ©ু ল্লাহ ইবেন বায রািহমাহুল্লাহ বেলন: “আমােদর জানামেত েকােনা আহেল ইলম ইবেন মাসউদ রািদয়াল্লাহু ‘আনহু
েথেক বণর্না কেরনিন েয, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর
.« ﺣﺴﺒﻚবলার পর িতিন ق ﷲُ ْال َع ِظ ْي ُم
বেল কুরআন
َ ص َد
َ
4

িতলাওয়াত েশষ কেরেছন”।

শায়খ উসাইমীন রািহমাহুল্লাহ বেলন: ‘সাদাকাল্লাহু বেল কুরআন
িতলাওয়াত েশষ করা িবদআত, কারণ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ

1

সূ রা িনসা: (৪১)

2

তুিম এখােন পড়া ক্ষান্ত কর, এখােন পড়া েশষ করr

3

বু খাির: (৫০৪৯), মুসিলম: (৮০২)

4

মাজমু ফেতায়া ও মাকালাত: (খ.৭)
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ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবীেদর েথেক পৰ্মািণত েনই েয, তারা
1

‘সাদাকাল্লাহুল আিজম’ বেল িতলাওয়াত েশষ কেরেছন”।
সাদাকাল্লাহু বলার পৰ্চলন:

2
‘কাতাের’র ওয়াকফ মন্তৰ্ণালয় কতৃর্ক পিরচািলত ‘ইসলাম ওেয়ব’

সাইেটর (১৩৯৪৫২)-নং ফেতায়ায় ‘সাদাকাল্লাহু’ বলা সংকৰ্ান্ত এক
পৰ্েশ্নর উত্তের বলা হেয়েছ: “কেব ও িকভােব সাদাকাল্লাহুল
আিজম বলার পৰ্চলন ঘেটেছ জানা যায়িনr পূ বর্বতর্ী কতক
েনককার েলাক ‘সাদাকাল্লাহুল আিজম’ উেল্লখ কেরেছন, িকন্তু
তার পশ্চােত তারা েকােনা দিলল েপশ কেরনিন; েযমন হািফয
ইবনু ল জাযাির ‘আন-নাশর’ িকতােব বেলন: আমার কতক
শায়খেক েদেখিছ, তারা কুরআন খতম কের বলেতন:
 رﺑﻨﺎ، وﻫﺬا ﺗﺰﻨﻳﻞ ﻣﻦ رب اﻟﻌﺎﻤﻟﻦﻴ، اﻟﻜﺮﻳﻢo»ﺻﺪق اﷲ اﻟﻌﻈﻴﻢ وﺑﻠﻎ رﺳﻮ
.«آﻣﻨﺎ ﺑﻤﺎ أﻧﺰﻟﺖ واﺗﺒﻌﻨﺎ اﻟﺮﺳﻮل ﻓﺎﻛﺘﺒﻨﺎ ﻣﻊ اﻟﺸﺎﻫﺪﻳﻦ
ইমাম কুরতুিব রািহমাহুল্লাহ তার তাফিসের বেলন, হািকম আবু
আ©ু ল্লাহ িতরিমিয ‘নাওয়ািদরুল উসু ল’ িকতােব বেলন: কুরআনু ল
কািরেমর পৰ্িত সম্মান পৰ্দশর্ন করার একিট পদ্ধিত হেচ্ছ
িতলাওয়াত েশেষ আল্লাহেক সতব্ােরাপ করা ও রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

1

ফেতায়া নু রুন ‘আলাদ-দারব: (খ.৫, পৃ .২), সংিক্ষপ্তr

2

islamweb.net
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‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম দীন পৰ্চার কেরেছন তার সাক্ষী পৰ্দান করা,
েযমন বলা:
 اﻢﻬﻠﻟ اﺟﻌﻠﻨﺎ ﻣﻦ، وﺤﻧﻦ ﺒﻟ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻫﺪﻳﻦ،»ﺻﺪﻗﺖ رب وﺑﻠﻐﺖ رﺳﻠﻚ
.« ﺛﻢ ﻳﺪﻋﻮ ﺑﺪﻋﻮات، اﻟﻘﺎﺋﻤﻦﻴ ﺑﺎﻟﻘﺴﻂ،ﺷﻬﺪاء اﺤﻟﻖ
এ েথেক আমােদর ধারণা চতুথর্ িহজিরেত ‘সাদাকাল্লাহু’ বলার
পৰ্চলন ঘেটেছ, কারণ হািকম িতরিমিয চতুথর্ শতা©ীর আেলম
িছেলন, তেব তার পূ েবর্ও তার পৰ্চলন ঘটার সম্ভাবনা রেয়েছr
আল্লাহ ভােলা জােনন”।
েসৗিদ আরেবর উলামা পিরষেদর ফেতায়া1
কুরআনু ল কািরম িতলাওয়াত েশেষ সাদাকাল্লাহুল আিজম বলা
িবদআত, কারণ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম, েখালাফােয়
রােশদা ও েকােনা সাহাবী েথেক এরূপ বলা পৰ্মািণত েনই,
পরবতর্ী েকােনা ইমাম েথেকও নয়r অথচ কুরআনু ল কািরেমর
পৰ্িত তােদর গুরুতব্ েবশী িছল, তারা েবশী িতলাওয়াত করেতন
এবং কুরআন সম্পেকর্ তারা েবশী জানেতনr নবী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন:

nَ ََُ
َْ َ َ َ َ َْ َ َ ْ َ ْ َ
َ
.« »ﻣﻦ أﺣﺪث ِﻲﻓ أﻣ ِﺮﻧﺎ ﻫﺬا ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ِﻓﻴ ِﻪ ﻓﻬﻮ رد

1

লাজনােয় দােয়মা: (খ.৪, পৃ .১১৮)
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“েয আমােদর দীেন নতুন িকছু সৃ িষ্ট করল, যা তার অন্তভুর্ক্ত নয়,
1
তা পিরত0ক্ত”r ইমাম মুসিলম বণর্না কেরন:

nَ َ ُ َ َُ َْ َْ َ َ َْ ً َ َ َ َ ْ َ
.« »ﻣﻦ ﻋ ِﻤﻞ ﻗﻤﻼ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴ ِﻪ أﻣﺮﻧﺎ ﻓﻬﻮ رد

“েয ব0িক্ত এমন আমল করল, যার উপর আমােদর দীন েনই, তা
পিরত0ক্ত”r2
হািফযেদর পৰ্িত উপেদশ3
আল্লাহ আ‘তালার জন0 সমস্ত পৰ্শংসা। িতিন িনজ দয়া ও কৃপায়
েনককার নারী-পুরুষ সবার জন0 কুরআনু ল কািরম মুখস্থ করা
সহজ কের িদেয়েছনr দু িনয়া জুেড় কুরআনু ল কািরেমর হািফেযর
সংখ0া কত অনু মান করা মুশিকলr কত পুরুষ, কত নারী িহফয
কেরেছন তার সিঠক সংখ0া আল্লাহ ব0তীত েকউ জােন নাr
আল্লাহ তা‘আলা সিত0 বেলেছন:
ۡ َ ۡ ّ َ ُ ۡ َ ۡ َّ َ ۡ َ َ َ
[S : ﴾ ]اﻟﻘﻤﺮù سنا ٱلق ۡر َءان ل ِلِك ِر ف َهل مِن ُّم َّدك ِٖر
﴿ ولقد ي

1

বু খাির: (২৬৯৭)

2

মুসিলম: (১৭২১)

3

শায়খ মুহাম্মদ সােলহ আল-মুনািজ্জদ কুরআনু ল কািরেমর উেদ্দেশ0 িকছু

উপেদশ পৰ্দান কেরন, এ িশেরানােমর অধীন আমরা তার অনু বাদ েপশ
করিছ।
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েহ হািফেয কুরআন, আপনােক শুভসংবাদ, আল্লাহ সব্ীয় িকতাব
দু িনয়ার বুেক িহফাজত করার জন0 আপনােক বাছাই কেরেছনr
আপিন েস ভাগ0বানেদর একজন যােদরেক আল্লাহ সব্ীয় ওয়াদা
সংরক্ষণ করার জন0 মেনানীত কেরেছনr িতিন বেলন:
َ ُ ٰ َ َ ُ َ َّ َ ۡ ّ َ ۡ َّ َ ُ ۡ َ َّ
[0 : ﴾ ]اﺤﻟﺠﺮx حفِظون
﴿ إِنا نن نزلا ٱلِكر نا لۥ ل
েহ হািফেয কুরআন, আপিন যা অজর্ন কেরেছন তা কখেনা েছাট
জ্ঞান করেবন না, ইলম আপনােক হাতছািন িদেয় ডাকেছ,
আপনার সামেন জ্ঞােনর দব্ার উন্মু ক্ত, আপিন কুরআেনর ইলম ও
তার আমল িশখার বৰ্ত গৰ্হণ করুন। আল্লাহ তা‘আলা বেলন:
ۡ ۡ ْ ُ ُ َ َّ
ٞ ٰت َب ّي َن
ۢ ُ ٰ ﴿ بَ ۡل ُه َو َء َاي
[Z0 : ﴾ ]اﻟﻌﻨﻜﺒﻮتû ِين أوتوا ٱلعِل َ ۚم
ت ِف ُص ُدورِ ٱل
ِ
আপনার অন্তের রেয়েছ মহান িকতাব, পািনর স্পেশর্ যা মুছেব
নাr সিহ মুসিলেম এেসেছ, আল্লাহ তা‘আলা নবী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইিহ ওয়াসাল্লামেক বেলন:
ُ ْ َ ُ َْ ُُ ْ َ َ ً َ َ َْ َ ُ ْ َََْ َ َ َََْ َ َ ََْ َ ُْ َ َ َ 3
ﺎء ﻳﻘ َﺮؤ ُه
 وأﻧﺰﻟﺖ ﻋﻠﻴﻚ ِﻛﺘﺎﺑﺎ ﻻ ﻓﻐ ِﺴﻠﻪ اﻟﻤ،»إِﻏﻤﺎ ﻧﻌﺜﺘﻚ ِﻷﻧﺘ ِﻠﻴﻚ وأﻧﺘ ِﻲﻠ ﺑِﻚ
َ َْ
َ
.«ﻧﺎﺋِ ًﻤﺎ َو َﻳﻘﻈﺎن
“আিম আপনােক েপৰ্রণ কেরিছ, েযন আপনােক পরীক্ষা কির ও
আপনার দব্ারা পরীক্ষা কির, এবং আপনার উপর এক িকতাব
নািযল করব, যা পািন মুেঝ েফলেব না, আপিন তা ঘুমন্ত ও
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1
জাগৰ্ত অবস্থায় পড়েবন”। পূ বর্বতর্ী িকতােব কুরআনু ল কািরেমর

পৰ্শংসা করা হেয়েছ এভােব:
.«»أﻧﺎﺟﻴﻠﻬﻢ ﻲﻓ ﺻﺪورﻫﻢ
“তােদর ইিঞ্জল রেয়েছ তােদর অন্তের”।
েহ হািফেয কুরআন, আপিন ঈষর্ার পাতৰ্ আপনার সােথ ঈষর্া করা
ৈবধr নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলেছন:
3 َ َ ُ ُْ َ َ ُ َ َ ْ ُْ ُ3 ُ َ ٌ ُ َ ََْْ
َ ُ ََ
َ َاﻟﻠﻴْﻞ َوآﻧ
ﺎء
ﻦﻴ رﺟﻞ آﺗﺎه اﺑ اﻟﻘﺮآن ﻓﻬﻮ ﻓﺘﻠﻮه آﻧﺎء
ِ »ﻻ ﺤﺗﺎﺳﺪ إِﻻ ِﻲﻓ اﺛﻨﺘ
ِ
ُ
ُ َُ ََُ َ3
ُ 3 ﺖ َﻛ َﻤﺎ َﻓ ْﻔ َﻌ ُﻞ َو َر ُﺟ ٌﻞ آﺗَ ُﺎه
ُ ْوﻲﺗ َﻫ َﺬا ﻟَ َﻔ َﻌﻠ
ُ ﻮل ﻟ َ ْﻮ أُوﻳ
َ ﻴﺖ ِﻣﺜْ َﻞ َﻣﺎ أ
اﺑ
ﺎر ﻓﻬﻮ ﻓﻘ
ِ
ِ
ِ اﺠﻬ
ُ
ُ
ْ
َ
ُ
َْ
ُ َ َ ِّ َ
ُُ ُْ ََُ َ
َ َْ ُ
ُ وﻲﺗ َﻋﻤﻠ
ْ
ﺖ ِﻓﻴ ِﻪ ِﻣﺜﻞ َﻣﺎ
ِ َ ِ ﻣﺎﻻ ﻓﻬﻮ ﻓﻨ ِﻔﻘﻪ ِﻲﻓ ﺣﻘ ِﻪ ﻓﻴﻘﻮل ﻟﻮ أو ِﻳﻴﺖ ِﻣﺜﻞ ﻣﺎ أ
ُ َْ
U0Z  رواه اﻛﺨﺎري.«ﻓﻌ َﻤﻞ
“দু ’জন0 ব0িক্ত ব0তীত েকােনা িহংসা েনই, এক ব0িক্ত যােক
আল্লাহ কুরআন দান িদেয়েছন, েস িদন-রােতর িবিভন্ন অংেশ তা
িতলাওয়াত কেরr অতঃপর জৈনক ব0িক্ত বেল: যিদ আমােক
েদওয়া হয় েযরূপ এেক েদওয়া হেয়েছ তাহেল আিম অবশ0ই
করব েযরূপ েস কেরr আর অপর ব0িক্ত যােক আল্লাহ সম্পদ
দান কেরেছন, েস তা যথাস্থােন খরচ কেরr অতঃপর জৈনক
ব0িক্ত বেল: যিদ আমােক েদওয়া হয় েযরূপ তােক েদওয়া হেয়েছ,
আিমও তােত করব েযরূপ েস কের”।2 ঈষর্া হেচ্ছ অপেরর
1

মুসিলম: (২৮৬৭)

2

বু খাির: (৬৯৭৪)
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িনয়ামেতর ন0ায় অনু রূপ িনয়ামত কামনা করা, কােরা িনয়ামত
ধব্ংস েহাক কামনা করা নয়r
েহ হািফেয কুরআন, েহ দু িনয়ার উতরুজ্জাহ, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলেছন,
ُ ََُ َ ْ ُْ ََُْ
3
ْ ُْ َُ َ
ٌ ﺐ َو َﻃ ْﻌ ُﻤ َﻬﺎ َﻃ ِّﻴ
ٌ ﺟﺔ رﺤﻳُ َﻬﺎ َﻃ ِّﻴ3 اﻷﺗْ ُﺮ
.«ﺐ
ي ﻓﻘﺮأ اﻟﻘﺮآن ﻣﺜﻞkا
ِ »ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺆ ِﻣ ِﻦ
ِ
ِ
SO  وﻣﺴﻠﻢ1[[ رواه اﻛﺨﺎري رﻗﻢ
“কুরআন পাঠকারী মুিমেনর উদাহরণ হেচ্ছ উতরুজ্জার উদাহরণ;
যার ঘৰ্াণ উত্তম এবং সব্াদও উত্তম”।1
ইবেন হাজার রহ. বেলন: বলা হয়, ঘৰ্াণ ও খােদ0র উপাদান
িবিশষ্ট অন0ান0 ফল েযমন আেপল ইত0ািদ েরেখ িবেশষভােব
উতরুজ্জার উদাহরণ েপশ করার িহকমত হেচ্ছ, উতরুজ্জার
িছলকা দব্ারা িচিকত্সা করা হয়, তার দানা েথেক সব্াস্থ0কর ৈতল
সংগৰ্হ করা হয়। েকউ বেলন, জীন েস ঘেরর িনকটবতর্ী হয় না,
েযখােন উতরুজ্জা রেয়েছ; অতএব তার দব্ারা কুরআেনর উদাহরণ
েপশ করা যথাযথ হেয়েছ, যার িনকটবতর্ী শয়তান হয় না।
উতরুজ্জার বীিচর আবরণ সাদা, যা মুিমেনর অন্তর সাদৃ শ0। তার
আেরা ৈবিশষ্ট0 রেয়েছ, েযমন তার আকৃিত বড়, েদখেত সু ন্দর,

1

সিহ বু খাির: (৫০২০), (৫৪২৭), (৫০৫৯), (৭৫৬০), মুসিলম: (৭৯৭)
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আকষর্ণীয় রং, স্পশর্ করা আরামদায়ক, েখেত সব্াদ, হজম বধর্ক
ও েপট পিরষ্কারকr
েহ হািফেয কুরআন, আপিন জােনন আপনার মযর্াদা কী? আেয়শা
রািদয়াল্লাহু ‘আনহা বণর্না কেরন,
 َ َ ْ ُْ ُ َْ
َ َ ْاﻟﺴ َﻔ َﺮة ِ ْاﻟﻜ َِﺮ ِام اﻟ
.« ،ِ ﺮﺒ َرة
آن ﻣﻊ
ِ »اﻟﻤﺎﻫِﺮ ﺑِﺎﻟﻘﺮ
1
“কুরআেন পারদশর্ী পুণ0বান সম্মািনত মালােয়কােদর সঙ্গী।”

ﻔََرِة( اﻝﺴসাফারাহ) অথর্ দূ ত বা রাসূ ল, তারা আল্লাহর সংবাদ িনেয়

মানু েষর িনকট আগমন কেরনr েকউ বেলেছন, সাফারাহ অথর্
ِ ا ْﻝﻤ
েলখকr আর ( ا ْﻝَﺒ َرَرِةবারারাহ) অথর্ আনু গত0কারী, আর ﺎﻫ ُر
َ
(মািহর) অথর্ অিভজ্ঞ হািফয, যার িহফয মজবুত ও তাজিবদ
িবশুদ্ধ, তাই কুরআন পড়েত তার েকােনা কষ্ট হয় নাr
কািদ ইয়াদ রহ. বেলন, “সম্ভবত মালােয়কােদর সাথী হওয়ার
অথর্: আিখরােত তার িবেশষ মযর্াদার স্থান, েসখােন েস ভৰ্মণকারী
মালােয়কােদর সঙ্গী হেব, কারণ আল্লাহর িকতাব ধারণ করার
েক্ষেতৰ্ েসও তােদর গুেণগুণািনব্তr িতিন আেরা বেলন, সম্ভবত
মালােয়কােদর সঙ্গী হওয়ার অথর্ হািফেয কুরআন তােদর ন0ায়
কােজ িলপ্ত ও তােদর পেথর পিথক”।
1
2

2

বু খাির: (৪৯৩৭) মুসিলম: (৭৯৮)
কুরআনু ল কািরেমর হািফয দু িনয়ােত আল্লাহর কালাম মুখস্থ করার কারেণ

িকয়ামেতর িদন মালােয়কােদর সঙ্গী হেব, যারা আল্লাহর কালাম িনেয়
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‘মািহর’অথর্ উত্তম ও অিধক সাওয়ােবর অিধকারী, কারণ েস
সাফারাহ মালােয়কােদর সঙ্গী, তার সাওয়াব অেনক, মািহর ব0তীত
কােরা জন0 এ ফিজলত বণর্না করা হয়িনr েয আল্লাহর িকতাব
িহফয কেরিন, যথাযথ তার িতলাওয়াত কেরিন, েস িকভােব তার
নাগাল পােব! আ©ু ল্লাহ ইবেন আমর েথেক বিণর্ত, নবী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলেছন:
ُ ِّ ُ َ ْ ُ َ َ ْ ِّ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ
3 َ ْ ُّ
َ ُ َُ
ْ ُْ
اﻏﻴَﺎ ﻓﺈِن
ﺖ ﺗ َﺮﺗﻞ ِﻲﻓ
آن اﻗﺮأ وارﺗ ِﻖ ورﺗﻞ ﻛﻤﺎ ﻛﻨ
ِ »ﻓﻘﺎل ﻟِﺼ
ِ ﺐ اﻟﻘﺮ
ِ ﺎﺣ
ُ َْ
َ ْ َ َ ْ َﻣ
.«آﺧ ِﺮ آﻳَ ٍﺔ ﻳﻘ َﺮأ ﺑِ َﻬﺎ
ِ ﺰﻨ َﺤﻛﻚ ِﻋﻨﺪ
ِ
“কুরআেনর ধারকেক বলা হেব, ‘তুিম পড় ও চড় এবং

তারতীলসহ পড়, েযভােব তারতীলসহ দু িনয়ােত পড়েতr কারণ,
1
েতামার মযর্াদা সবর্েশষ আয়ােতর িনকট, যা তুিম পড়েবr”

কুরআেনর ধারক ও তার উপর আমলকারীেক জান্নােত পৰ্েবশ
করার সময় বলা হেব তুিম মযর্াদার উচ্চ িশখের উঠ এবং
মাখলু েকর িনকট আগমন করতr অথবা তার অথর্: হািফেয কুরআেনর আমল
মালােয়কােদর আমেলর ন0ায়। কারণ হাফিযে কুরআন আল্লাহর িকতাব ধারণ
কের, তার িতলাওয়াত কের ও তার িশক্ষা েদয়, ফেল েস বাতর্াবাহক
মালােয়কােদর ন0ায়। ‘সাফারাহ’ দব্ারা উেদ্দশ0 মালােয়কা। নবী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম তােদর সম্পেকর্ দু ’িট িবেশষণ উেল্লখ কেরেছন: ‘িকরাম’
ও ‘বারারাহ’r িকরাম অথর্ সম্মািনত; ‘বারারাহ’ অথর্াত্ আল্লাহর আনু গত0কারী ও
ঈমােনর দািব পূ রেণ সত0বাদীr
1

আবু দাউদ: (১৪৬৪), িতরিমিয: (২৯১৪), আহমদ: (৬৭৬০)
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ধীেরধীের পড়, তাড়াহুেড়া কর না, েযভােব দু িনয়ােত তাজিবদ ও
ওয়াকফ িঠক েরেখ পড়েত, কারণ েতামার মযর্াদা হেচ্ছ েশষ
আয়ােতর িনকট-যা তুিম পড়েবr
খাত্তািব রহ. বেলন, কতক মনীষী বেলেছন, জান্নােত মযর্াদার
স্তরসমূ হ হেচ্ছ কুরআনু ল কািরেমর আয়ােতর সংখ0া অনু পােতr
কুরআনু ল কািরেমর িতলাওয়াতকারীেক বলা হেব, তুিম দু িনয়ােত
েয পিরমাণ কুরআন পেড়ছ েস পিরমাণ উঁচুেত চড়r েয পূ ণর্
কুরআন পড়েত সক্ষম হেব েস জান্নােতর উচ্চ িশখের অিধিষ্ঠত
হেবr আর েয কুরআেনর অংশ িবেশষ পড়েব, তার মযর্াদা তার
অংশ িবেশেষর সমান হেব, েযখােন তার িতলাওয়াত েশষ েসখােন
তার মযর্াদার েসাপানও েশষr
েহ হািফেয কুরআন, আপনােক সব্াগতম, আপিন আল্লাহর কালাম
দব্ারা সব্ীয় অন্তরেক সেতজ কেরেছন, আপিন তার েভাজসভার
িনকটবতর্ী হেয়েছন, এবার ইচ্ছামত গৰ্হণ করুনr আ©ু ল্লাহ ইবেন
মাসউদ রা. বেলন:
ُ ْ َ 3 ََُُْ َ ْ ُْ َ َ 3
ْ ْ َ ََُْ ْ
.«اﺳﺘَ َﻄﻌﺘُ ْﻢ
اﺑ ﻓﺎﻗﺒَﻠﻮا ِﻣﻦ ﻣﺄدﺑ ِﺘ ِﻪ ﻣﺎ
ِ »إِن ﻫﺬا اﻟﻘﺮآن ﻣﺄدﺑﺔ
“িনশ্চয় এ কুরআন আল্লাহর দস্তরখান/ েভাজসভা, েতামরা
েতামােদর সাধ0মত তার েভাজসভা েথেক গৰ্হণ কর”r
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েহ হািফেয কুরআন, আপিন বরকতময়, আপনার িনয়ত িবশুদ্ধ
হেল জাহান্নােমর আগুন েথেক মুিক্ত পােবন। আবু উমামাহ রা.
বলেতন,
ُ 33ُ َ ََ َ ْ ُْ َُْ
َ اﺑ ﻟَ ْﻦ ُﻓ َﻌ ِّﺬ
َ 3 ن3 ﻠ َﻘ ُﺔ ﻓَﺈ3 ﻜ ْﻢ َﻫﺬه اﻟ ْ َﻤ َﺼﺎﺣ ُﻒ اﻟ ْ ُﻤ َﻌ
ب
»اﻗﺮءوا اﻟﻘﺮآن وﻻ ﻓﻐﺮﻧ
ِِ
ِ
ِ
َْ
َ ُْ َ
S1  رواه اارﻲﻣ.«ﻗﻠﺒًﺎ َوﻰﻋ اﻟﻘ ْﺮآن
“েতামরা কুরআন পড়, েতামােদরেক এসব মুসহাফ েযন েধাঁকায়
পিতত না কের, কারণ আল্লাহ এমন অন্তরেক শািস্ত িদেবন না েয
কুরআন আত্মস্থ কেরেছ”।1
েহ হািফেয কুরআন, আপনার জন0 শুভসংবাদ, কুরআন আপনার
জন0 সু পািরশ করেব এবং আপনােক উন্নত েপাশাক পরােব, যিদ
আপিন তার উপর অটল থােকন। আবু হুরায়রা রা. েথেক বিণর্ত,
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলেছন:
ُ ُ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ُ َ ْ ُ َ ِّ َ ِّ َ َ ُ ُ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ ُ ْ ُ َ
ﻢ ﻓﻘﻮل3 اﻣ ِﺔ ﻋ
ء اﻟﻘﺮآن ﻳﻮم اﻟ ِﻘﻴﺎﻣ ِﺔ ﻓﻴﻘﻮل ﻳﺎ رب ﺣﻠ ِﻪ ﻓﻴﻠﺒﺲ ﺗﺎج اﻟﻜﺮÁِ »ﻳ
ُ ْ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ ْ ِّ َ َ ُ ُ َ 3 ُ َ َ َ ْ َ 3 ُ ُ َ ْ ُ َ ُ ْ ِّ َ َ
 ﻗﻨﻪnﺮﻴ
ﻳﺎ رب ِزده ﻓﻴﻠﺒﺲ ﺣﻠﺔ اﻟﻜﺮاﻣ ِﺔ ﻋﻢ ﻓﻘﻮل ﻳﺎ رب ارض ﻗﻨﻪ ﻓ

1

দারািম: (৪/২০৯২), (৩১৮৫), এ হািদস যিদও মাওকুফ তথা সাহািবর বাণী,

িকন্তু তার হুকুম মারফু হািদেসর ন0ায়, কারণ এ জাতীয় সংবাদ একজন
সাহািব নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম েথেক শুেন বলেবন এটাই
সব্াভািবক, েযেহতু সংবাদিট অদৃ শ0 জগত সম্পৃ ক্তr হািদসিটর মারফু সনদও
রেয়েছ, িকন্তু েসগুেলা হািদস যাচাইেয়র মানদেণ্ড িবশুদ্ধ নয়r
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ًَ
ِّ ُ ُ ُ َ ْ َ ْ َ ْ ُ َ ُ َ ُ َ
َ َ
 وﻗﺎل ﻫﺬاO0  رواه اﻟﺮﺘﻣﺬي.«ارق َوﺗ َﺰاد ﺑِﻜﻞ آﻳَ ٍﺔ َﺣ َﺴﻨﺔ
 اﻗﺮأ وo ﻓﻴﻘﺎل
ٌ َ
ٌ ﻳﺚ َﺣ َﺴ ٌﻦ َﺻﺤ
ﻴﺢ
ﺣ ِﺪ
ِ
“িকয়ামেতর িদন কুরআন এেস বলেব: েহ আমার রব, তােক
পিরধান করান, ফেল তােক সম্মােনর টুিপ পড়ােনা হেবr অতঃপর
বলেব: েহ আমার রব, তােক বৃ িদ্ধ কের িদন, ফেল তােক
সম্মােনর অলঙ্কার পড়ােনা হেব, অতঃপর বলেব: েহ আমার রব
তার উপর সন্তুষ্ট েহান, ফেল িতিন তার উপর সন্তুষ্ট হেবনr
অতঃপর তােক বলা হেব: পড় ও উপেড় চর, তার জন0 পৰ্েত0ক
1

আয়ােতর েমাকািবলায় একিট কের েনিক বিধর্ত করা হেব”r

েহ হািফেয কুরআেনর জননী, আপনার সন্তােনর কারেণ আপিন
শুভসংবাদ গৰ্হণ করুনr বুরাইদাহ রা. েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন,
আিম নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর িনকট বেস িছলাম,
অতঃপর তােক বলেত শুনলাম:
َُ َْ َ ُ َ ْ َ َ ٌ َ ْ َ َ َ َْ َ ٌ َ ََ َ َ ْ َ 3 َ َ ََْ ََ ُ ُ 3 َ َ
) اﻛ َﻄﻠﺔ
ﺔ وﺗﺮﻛﻬﺎ ﺣﺮﺴة وﻻ ﻳﺴﺘ ِﻄﻴﻌﻬﺎâ»ﻳﻌﻠﻤﻮا ﺳﻮرة اﻛﻘﺮ ِة ﻓﺈِن أﺧﺬﻫﺎ ﺑﺮ
َ َْ
َ َ ََْ ََ ُ ُ 3 َ َ َ َ 3 ُ ً َ َ َ َ َ 3 ُ َ َ
آل ِﻋﻤﺮان
ِ أي اﻟﺴﺤﺮة ( ﻗﺎل ﻋﻢ ﻣﻜﺚ ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻢ ﻗﺎل ﻳﻌﻠﻤﻮا ﺳﻮرة اﻛﻘﺮ ِة و
َﺎﻣﺘَﺎن أَ ْو َﻟﻴَ َﺎﻓﺘ
َ ﻏ ُﻬ َﻤﺎ َﻟ َﻤ3 ﺎﻣﺔ َﻛ َﻜ
َ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ اوان ﻳُﻈﻼن َﺻ
َ َْ 3 َ ُ3 َ
ﺎن
ِ ﺎﺣﺒﻬﻤﺎ ﻳﻮم اﻟ ِﻘﻴ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ﻓﺈِﻏﻬﻤﺎ اﻟﺰﻫﺮ
َْ َْ
َ ْ َ
َ ْ ُْ 3 َ 3 َ َ ْ َ ْ
َ َآن ﻳَﻠْ َﻰﻘ َﺻﺎﺣﺒَ ُﻪ ﻳَ ْﻮ َم اﻟْﻘﻴ
ﻦﻴ ﻳَﻨﺸ ُّﻖ
ﺎﻣ ِﺔ ِﺣ
ﺮﻴ ﺻﻮاف وِن اﻟﻘﺮ
ﻃ
ﻦ
ﻣ
ﺎن
ِ
ِ
ِ
ِ أو ﻓِﺮﻗ
ٍ
1

িতরিমিয: (২৯১৫), িতরিমিয রহ. হািদসিট হাসান ও সিহ বেলেছন, হািদসিট

পৰ্কৃত পেক্ষ হাসান এবং বু খাির ও মুসিলেমর শতর্ েমাতােবকr আলবািন রহ.
সিহ আল-জােম গৰ্েন্থ হাদিসিট হাসান বেলেছন: (৮০৩০)
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ُ َُ َ َ ُ ْ َ َ ُ َُ َ ُ ْ َ ْ َ َُ ُ َُ َ
3
ُ َ َُُْ ُْ َ
ُoَ ﻮل
 ﻫﻞ ﻳﻌ ِﺮﻓ ِﻲﻨ ﻓﻴﻘﻮل ﻣﺎ أﻋ ِﺮﻓﻚ ﻓﻴﻘo ﺐ ﻓﻴﻘﻮل
ِ ﻟﺮﺟ ِﻞ اﻟﺸ3 ﻗﻨﻪ ﻗﺮﺒه ﺎﻛ
ِ ﺎﺣ
3 ُ ُْ َ ُ َ ََ ُ َُ َ َ ُ ْ َ َ ُ َُ َ ُ ْ َ ْ َ
َ ُْ ْ َ
ي أﻇ َﻤﺄﺗﻚ ِﻲﻓkا
ِ ﺎﺣﺒﻚ اﻟﻘ ْﺮآن
ِ ﻫﻞ ﻳﻌ ِﺮﻓ ِﻲﻨ ﻓﻴﻘﻮل ﻣﺎ أﻋ ِﺮﻓﻚ ﻓﻴﻘﻮل أﻧﺎ ﺻ
ْ
3ُ 3 َ َ ََْ ُ ْ َ ْ ََ
َ 3
َ َﻞﻛ ﺗَﺎﺟﺮ ﻣ ْﻦ َو َرا ِء ِﺠﺗ
َ َْ
ﺎرﺗِ ِﻪ َوِﻧﻚ اَ ْﻮ َم ِﻣ ْﻦ َو َرا ِء
اﺟ ِﺮ وأﺳﻬﺮت ﻠﻚ وِن
ِ ٍ ِ
ِ اﻟﻬﻮ
ْ ُْ
َ َْ ُ َ َْ ََ ُ َ ُ َ َ
ْ ُ َ َ َ ِّ ُ
َ َ ْ ُْ
ﺎر
ﻞﻛ ِﺠﺗ
ِ ِ ﺎرةٍ ﻓﻴﻌ َﻄﻰ اﻟﻤﻠﻚ ﻧِﻴ ِﻤﻴ ِﻨ ِﻪ َواﺨﻟ َﺘ ﺑ ِ ِﺸﻤ
ِ  وﻳﻮﺿﻊ ﺒﻟ رأ ِﺳ ِﻪ ﺗﺎج اﻟﻮﻗoﺎ
َ
3
ُ
َ
ُ
َ
ُ َ َ ْ ُّ
ْ َُ ُ 3َُ
َْ ُ ُ َ َ َ ْ َُ
َ َ
ِﻮﻻن ﺑِ َﻢ ﻛ ِﺴﻴﻨﺎ ﻫ ِﺬه
ِ ﻦﻴ ﻻ ﻓﻘﻮم ﻟﻬﻤﺎ أﻫﻞ اﻏﻴﺎ ﻓﻴﻘ
ِ  و ِااه ﺣﻠﺘnوﻳﻜ
ُ 3ْ
ْ ْ ْ ْ َُ ُ َ ُ 3 ُ َ ْ ُْ َ ُ ََ ْ َ ُ َُ َ
َ
 اﻗ َﺮأ َواﺻ َﻌﺪ ِﻲﻓ د َر َﺟ ِﺔ اﺠﻟَﻨ ِﺔ َوﻏ َﺮ ِﻓ َﻬﺎo
ﻛﻤﺎ اﻟﻘﺮآن ﻋﻢ ﻓﻘﺎل
ِ ﻓﻴﻘﺎل ﺑِﺄﺧ ِﺬ و
َ
ُ
َ
َ
َ َ ñ َ َْ َ َ َ ُ ُ
OS0O  رواه اﻹﻣﺎم أﻤﺣﺪ.«ام ﻓﻘ َﺮأ ﻫﺬا ﺎﻛن أ ْو ﺗ ْﺮ ِﻳﻴﻼ
ﻓ ُﻬ َﻮ ِﻲﻓ ﺻﻌﻮ ٍد ﻣﺎ د
OO0 kوﺣﺴﻨﻪ اﺑﻦ ﻛﺜﺮﻴ وﻫﻮ ﻲﻓ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺼﺤﻴﺢة ﻟﻸﻛﺎ

“েতামরা সূ রা বাকারা িশখ, কারণ তা িশক্ষা করা বরকত এবং
তা ত0াগ করা অনু েশাচনা, যাদু কর তা িশখেত সক্ষম নয়r
বুরায়দাহ রা. বেলন, িতিন িকছু সময় চুপ থাকেলন, অতঃপর
বলেলন, েতামরা সূ রা বাকারা ও সূ রা আেল-ইমরান িশখ, কারণ
তারা উভয় দু ’িট উজ্জব্ল বস্তু, িকয়ামেতর িদন দু ’িট েমেঘর মত,
অথবা দু ’িট ছায়ার মত, অথবা সািরবদ্ধ পািখেদর দু ’িট ডানার মত
তােদর ধারকেদরেক তারা ছায়া িদেবr িনশ্চয় কুরআন িকয়ামেতর
িদন তার সাথীর সােথ সাক্ষাত করেব, যখন মিলন ব0িক্তর উপর
েথেক কবর িবদীণর্ করার ন0ায় তার সাথীর উপর েথেক কবর
িবদীণর্ করা হেবr কুরআন তােক বলেব: তুিম আমােক িচন, েস
বলেব: আিম েতামােক িচিন না, অতঃপর বলেব: তুিম আমােক
িচন? েস বলেব: আিম েতামােক িচিন না, অতঃপর েস বলেব:
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আিম েতামার সাথী কুরআন, আিম েতামােক ভর দু পুের ক্ষুধাতর্
েরেখিছ, েতামার রাত জাগৰ্ত েরেখিছr আজ পৰ্েত0ক ব0বসায়ী
তার ব0বসার পশ্চােত চলেব, আর তুিম পৰ্েত0ক ব0বসার পশ্চােত
চলেবr অতঃপর তার ডান হােত রাজতব্ ও বাম হােত স্থািয়তব্
পৰ্দান করা হেব এবং তার মাথায় সম্মােনর মুকুট রাখা হেব।
তার িপতা-মাতােক দু ’িট েপাশাক পিরধান করােনা হেব,
দু িনয়াবাসী যার মূ ল0 িদেত অক্ষম। তারা বলেব, িকেসর িবিনমেয়
আমােদরেক এ েপাশাক পিরধান করােনা হল, বলা হেব
েতামােদর সন্তান কুরআন ধারণ কেরেছ তাইr অতঃপর তােক
বলা হেব পড় এবং জান্নােতর স্তর ও তার রুমগুেলােত আেরাহণ
কর, েস যতক্ষণ পড়েত থাকেব উপেড় চড়েত থাকেব, দৰ্ুত
পড়ুক বা ধীের পড়ুক”।
েহ হািফেয কুরআন, মযর্াদার িশখের েপঁৗছার তুলনায় মযর্াদার
িশখের ধের রাখা কিঠন। আবু মুসা রা. েথেক বিণর্ত, নবী
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলেছন,
3 َ َ ُْ ُ َ ََ
َْ
ُ ُ
ْ ً ِّ َ َ ُّ َ َ َ ُ َ َ
.«اﻹﺑِ ِﻞ ِﻲﻓ ﻗﻘ ِﻠ َﻬﺎ
ِ »ﻳﻌﺎﻫﺪوا اﻟﻘ ْﺮآن ﻓ َﻮ
ِ  ﻧِﻴ ِﺪهِ ﻟﻬﻮ أﺷﺪ ﻳﻔﺼﻴﺎ ِﻣﻦnِ ي ﻏﻔkا

ZUZ1 رواه اﻛﺨﺎري
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“েতামরা কুরআন বারবার পড়, েসই সত্তার কসম-যার হােত
আমার জীবন, রিশ েথেক উেটর পলায়ন করার েচেয়ও কুরআন
1

দৰ্ুত পলায়নপরr”
ُ َ َ
( ﻳ َﻌﺎﻫﺪতাআহুদ) অথর্ অপেরর সােথ কুরআনু ল কািরেমর দাওর
ও রীিতমত তার িতলাওয়াত করা। িতলাওয়াত কের ও অপরেক
শুিনয় কুরআন চচর্ার েক্ষেতৰ্ েতামরা িশিথলতা কর নাr উটেক
েবঁেধ রাখা না হেল উট পলায়ন করেব এটাই তার সব্ভাব।
অনু রূপ হািফেয কুরআন যিদ বারবার কুরআন িতলাওয়াত না
কের কুরআন ধের রাখেত পারেব না, বরং উেটর েচেয় দৰ্ুত তার
অন্তর েথেক কুরআন পলায়ন করেবr ইবেন বাত্তাল রহ. বেলন,
এ হািদস দু ’িট আয়ােতর সমাথর্ক:

ۡ
ً َ ٗ َ َ َ
َّ
[1 : ﴾ ]اﻤﻟﺰﻣﻞ¢ ﴿ إِنا َس ُنل ِق َعل ۡيك ق ۡو? ثقِي

“িনশ্চয় আিম েতামার পৰ্িত এক অিতভারী বাণী নািযল কেরিছ”।
ۡ َ ۡ ّ َ ُ ۡ َ ۡ َّ َ ۡ َ َ َ
[S : ﴾ ]اﻟﻘﻤﺮù سنا ٱلق ۡر َءان ل ِلِك ِر ف َهل مِن ُّم َّدك ِٖر
﴿ ولقد ي

আর আিম েতা কুরআনেক সহজ কের িদেয়িছ উপেদশ গৰ্হেণর
জন0”।
হািদসিট এ দু ’িট আয়ােতর অথর্ িদেচ্ছ, েয িতলাওয়াত কের ও
অপরেক শুিনেয় কুরআন ধের রাখেব তার জন0 কুরআন সহজ,
1

বু খাির: (৪৬৪৫)
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আর েয কুরআন েথেক িবমুখ হেব তার েথেক কুরআন দৰ্ুত
পলায়ন করেব”। ইবেন ওমর রা. েথেক বিণর্ত, রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন:
َ
َ َ ُ
َُ َ ْ ُْ َُ َ
َ َ َ ْ َ َّ ْ
ِالب ِ ِل ال ُم َعقلةِ إِن ت َعاه َدها َصاح ُِب َها ب ِ ُعقل َِها أ ْم َسك َها َعليْه
ِ »مثل القر
ِ آن مثل
ْ ْن أَ ْطلَ َق َذ َه َب
.«ت
“কুরআেনর উদাহরণ হেচ্ছ বাঁধা উেটর ন0ায়, যিদ তার মািলক
তােক রিশ িদেয় েবঁেধ রােখ আয়েত্ত রাখেত পারেব, আর েছেড়
িদেল চেল যােব”।1
েহ হািফেয কুরআন, আপিন িনেজেক মযর্াদার উঁচু স্তর েথেক
িনচুেত িনেক্ষপ করেবন না। ইবেন হাজার রহ. বেলন: “কুরআন
ভুেল যাওয়ার িবধান িক এ সম্পেকর্ আহেল-ইলমগণ দু ’িট মত
েপাষণ কেরেছন, েকউ বেলেছন কিবরা গুনাহ। দাহহাক ইবেন
মুজািহম বেলেছন, েকােনা ব0িক্ত কুরআন পেড় যিদ ভুেল যায়,
অবশ0ই েসটা তার পােপর কারেণ, কারণ আল্লাহ তা‘আলা বেলন:
َ َ ْ ََُۡ ۡ ُ
ُ َٰ َ َ ٓ َ َ
ۡت َأي
ۡ يبة َفب َما َك َس َب
َ كم ّمِن ُّم ِص
﴾  ِي
ث
ك
ن
ع
وا
ف
ع
ي
و
م
ِيك
د
﴿ وما أصب
ٖ
ِ
ٖ
[[ :]اﻟﺸﻮرى
“েতামােদর েয মুিসবত েপঁৗেছ েসটা েতামােদর হােতর উপাজর্ন”।1
কুরআনু ল কািরম ভুেল যাওয়ার েচেয় বড় মুিসবত আর েনইr

1

বু খাির: (৫০৩১)
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আবুল আিলয়াহ রহ. বেলন, েকােনা ব0িক্তর কুরআন িহফয করার
পর গািফলিতর কারেণ তা ভুেল যাওয়ােক আমরা কিবরাহ গুনাহ
মেন করতাম।2 ইবেন িসিরন েথেক সিহ সনেদ বিণর্ত, “েয ব0িক্ত
কুরআন পেড় ভুেল েযত, তােক তারা অপছন্দ করেতন এবং তার
ব0াপাের খারাপ মন্তব0 করেতন… িতলাওয়াত ত0াগ করা কুরআন
ভুেল যাওয়ার অন0তম কারণ, আর কুরআন ভুেল যাওয়া পৰ্মাণ
কের েস কুরআন আঁকেড় ধেরন… আর কুরআন আঁকেড় না ধরার
অথর্ মূ খর্তার িদেক িফের যাওয়া, ইলম অজর্ন করার পর মূ খর্তার
িদেক িফের যাওয়া খুব খারাপ। ইসহাক ইবেন রাহওেয়হ
বেলেছন, চিল্লশ িদন অিতবািহত হেব িকন্তু কুরআন পড়েব না
এটা খুব খারাপ কথা”।
েহ হািফেয কুরআন, কুরআন িনেয় িকয়াম কর, কুরআন অিধক
পাঠ কর, তাহেল কুরআনসহ েবঁেচ থাকেবr যাহািব রহ. বণর্না
কেরেছন, আবু আ©ু ল্লাহ িবশর বেলন, আিম আবু সাহাল ইবেন
িজয়াদ েথেক পারঙ্গম কাউেক েদেখিন, েয কুরআেনর েকােনা
আয়াত শৰ্বণ করার সােথ সােথ বলেত সক্ষমr িতিন আমােদর
পৰ্িতেবশী িছেলন, রীিতমত সালাত আদায় করেতন ও িতলাওয়াত

1

সূ রা শুরা: (৩০)

2

সনদ জােয়0দ।
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করেতন, অিধক িতলাওয়ােতর কারেণ কুরআন তার নখদপর্েণ
িছলr
েহ হািফেয কুরআন, আপিন কুরআনেক অন্তের ধারণ কেরেছন,
এবার তার দব্ারা আপনার অঙ্গ-পৰ্ত0ঙ্গ পিরচালনা করুনr কুরতুিব
রহ. সব্ীয় তাফিসর গৰ্েন্থ বেলন, কুরআনু ল কািরেমর ধারক ও
ইলম অেনব্ষণকারী আল্লাহেক ভয় করুন, একিনষ্ঠভােব তার জন0
আমল করুন, যিদ অনাকািঙ্ক্ষত েকােনা কাজ সংঘিটত হয়, সােথ
সােথ তওবা করুন, আল্লাহর িদেক পৰ্ত0াবতর্ন করুন ও িনয়তেক
খাঁিট করুন। হািফেয কুরআন েযমন অিধক মযর্াদার অিধকারী,
অনু রূপ তার দািয়তব্ও অেনকr
েহ হািফেয কুরআন, িহফেযর অহিমকায় আমল ত0াগ করা শুভ
বুিদ্ধর কাজ নয়, কারণ কাতাদাহ রহ. েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন:
ّ »المؤمن الي يقرأ القرآن ويعمل به مع
.«السفرة الكرام البرة
“েয মুিমন কুরআন পেড় ও তার উপর আমল কের েস সম্মািনত,
পুণ0বান মালােয়কােদর সঙ্গী”। এ হািদেস বলেছ শুধু িহফয করা
উক্ত ফিজলেতর িজম্মাদার নয়, তার সােথ আমল অবশ0ই থাকা
জরুিরr অতএব মালােয়কােদর সঙ্গী েস ব0িক্ত হেব, েয কুরআনু ল
কািরম পেড় ও তার আেদশ-িনেষধ েমেন চেল।
েহ হািফেয কুরআন, আপনার িসনায় কুরআন িবদ0মান, আপিন
তার মযর্াদা রক্ষা করুন, তার হক আদায় করুন ও তােক যথাযথ
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সম্মান িদনr আপিন েযরূপ কুরআন িহফয কের মযর্াদার
অিধকারী হেয়েছন, অনু রূপ আপনার দািয়তব্ েবেড় েগেছ বহুগুণ।
কারণ, িহফয েকােনা পদক নয়, যা েদখার জন0 সংরক্ষণ করা
হয়, িকংবা েকােনা সািটর্িফেকট নয় যা েফৰ্েম বাঁধাই কের করা
হয়, েকােনা পুরষ্কার নয় যা স্মৃিত িহেসেব িহফাজত করা হয়, বরং
একিট আমানত যার দািব আদায় করা অবশ0 কতর্ব0r
েহ হািফেয কুরআন, ভােলা েপাশাক ও সেবর্াত্তম আখলাক গৰ্হণ
করুনr ফুদােয়ল ইবেন আয়াদ রহ. বেলন, কুরআনু ল কািরেমর
হািফয ইসলােমর ঝাণ্ডার ধারক, তার পেক্ষ সমীচীন নয় হািসঠাট্টাকারীেদর সােথ হািস-ঠাট্টা করা, অযথা রাত জাগরণ কের
িনঘুর্ম থাকা, েবহুদা কেমর্ িলপ্ত হেয় সময় নষ্ট করা, বরং
কুরআনু ল কািরেমর দািব েমাতােবক জীবন পিরচািলত করাr
কুরআনু ল কািরম অন্তের দৃ ঢ়তা আেন এবং সেত0র উপর
পৰ্িতিষ্ঠত থাকেত সাহায0 কেরr মুসিলমরা যখন মুসায়লামাতুল
কাযযােবর সােথ যু েদ্ধ িলপ্ত িছল, তােদর ঝাণ্ডাবাহী জােয়দ ইবেন
খাত্তাব শাহাদাত বরণ কেরন, তারপর ঝাণ্ডা গৰ্হণ করার জন0
আবু হুযায়ফার মাওলা সােলম অগৰ্সর হন, কতক মুসিলম তােক
বলল, েহ সােলম আমরা আশঙ্কা করিছ আপনার িদক েথেক
আমরা হামলার িশকার হব, িতিন বলেলন, আমার িদক েথেক
েতামরা হামলার িশকার হেল আিম কুরআেনর ধারক হতভাগা।
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অতঃপর তিনি বীরেতব্র সােথ সামেন অগৰ্সর েহান, তার ডান
হাত কাটা পড়ল িতিন বাম হাত দব্ারা ঝাণ্ডা ধারণ করেলন, তার
বাম হাত কাটা পড়ল, িতিন গদর্ান দব্ারা ঝাণ্ডা তুেল ধরেলন, তখন
িতিন বলেত িছেলন,

ٞ ُ َ َّ ٌ َّ َ ُ َ َ
ُ ُّ
َ
ۡ َول قَ ۡد َخل
[SZZ :ٱلر ُسل ۚ  ﴾ ]ال ﻋﻤﺮان
ِت مِن ق ۡبلِه
﴿ وما ممد إِ? رس
َ
َ َ ّ َّ ّ ّ َ َ َ
َ
[SZU :  ﴾ ]ال ﻋﻤﺮانٞب ق ٰ َتل َم َع ُهۥ رِ ّب ِ ُّيون كث ِي
ٖ ِ ﴿وكأيِن مِن ن
1
“আর মুহাম্মদ েকবল একজন রাসূ ল”। “আর কত নবী িছল,
2

যার সােথ েথেক অেনক আল্লাহওয়ালা লড়াই কেরেছ”। যখন
িতিন মািটেত পেড় েগেলন, তার সাথীেদর িজজ্ঞাসা করা হল,
আবু হুযায়ফা িক কেরেছ? বলা হল, িতিন শহীদ হেয়েছনr
েহ হািফেয কুরআন, যারা হািফয নয়, তােদর উপর অহংকার
করা েথেক িবরত থাকুন, কখেনা অল্প িহফেযর অিধকারী
ইখলােসর কারেণ পূ ণর্ িহফেযর অিধকারী অহংকারীর উপর
পৰ্াধান0 িনেয় যায়r
েহ হািফেয কুরআন, মানু েষর পৰ্শংসা আশা করেবন না, তােদর
গুণকীতর্ন দব্ারা পৰ্ভািবত হেবন নাr এ কথা িঠক েয, হািফয
কুরআনেক সম্মান করা আল্লাহেক সম্মান করাr ইবেন আ©ু ল

1

সূ রা আেল-ইমরান: (১৪৪)

2

সূ রা আেল-ইমরান: (১৪৬)
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বারর রহ. বেলন, কুরআেনর ধারকগণ আল্লাহর রহমত পৰ্াপ্ত ও
তার নূ র দব্ারা পিরেবিষ্টত, েয তােদর সােথ বন্ধুতব্ করল েস
আল্লাহর সােথ বন্ধুতব্ করল, েয তােদর সােথ শতৰ্ুতা করল েস
আল্লাহর হকেক েছাট কের েদখলr ‘আল-ফাওয়ািকহুদ দািন’র
েলখক বেলন, আেলম ও কুরআনু ল কািরেমর ধারকেদর গীবত
করা অন0েদর গীবেতর তুলনায় অিধক জঘন0”। অতএব
কুরআনু ল কািরেমর ধারক কােরা েথেক কখেনা অিধকার ও
সম্মান দািব করেব না, এ আকাঙ্ক্ষা তােক ইখলাস িবহীন কের
িদেত পােরr
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িদব্তীয় অধ0ায়: িহফয িবভাগ
এ অধ0ােয় আমরা কুরআনু ল কািরেমর পাঠদান েকন্দৰ্ ‘তাহিফযু ল
কুরআিনল কািরম মাদৰ্াসা’ সম্পেকর্ িতনিট িবষয় স্পষ্ট করার েচষ্টা
করবr ক. িহফয
িহফয িবভাগ পিরিচিতr
পিরিচিতr এ েথেক িহফয িবভাগ বা
িহফয মাদৰ্াসা সম্পেকর্ েমৗিলক ধারণা লাভ হেবr খ. লাইফ স্কুল
কতৃর্ক পিরচািলত িহফয িবভাগr এ েথেক বাংলা, ইংিলশ িকংবা
ক0ােডট িসেস্টেম পিরচািলত পৰ্াইেভট স্কুল বা মাদৰ্াসাসমূ েহ
পিরচািলত িহফয িবভাগ সম্পেকর্ ধারণার সৃ িষ্টর হেবr গ. সাধারণ
িহফয খানাr এ েথেক ভারত উপমহােদশ তথা ভারত-পািকস্তান
ও বাংলােদেশ কওিম দব্ারায় পিরচািলত িহফয িবভাগ বা হােফিয
মাদৰ্াসা সম্পেকর্ িবস্তািরত জানা যােব, ইনশাআল্লাহr
আমােদর েদেশ ‘তাহিফযু ল কুরআিনল কািরম মাদৰ্াসা’েক িবিভন্ন
নােম অিভিহত করা হয়, েযমন ‘িহফয িবভাগ’ বা ‘িহফয শাখা’ বা
‘িহফয খানা’ বা ‘হােফিয মাদৰ্াসা’ ইত0ািদr সাধারণত বড়
মাদৰ্াসার অধীন ‘কুরআনু ল কািরম িহফয করার পৃথক শাখােক
‘িহফয িবভাগ’ বা ‘িহফয শাখা’ বা ‘িহফয খানা’ বা হালাকাতুল
কুরআিনল কািরম বলা হয়r িহফয করার সব্তন্তৰ্ মাদৰ্াসােক
‘েফারকািনয়া মাদৰ্াসা’ বা ‘হােফিয মাদৰ্াসা’ বা ‘তাহিফযু ল
কুরআিনল কািরম’ ইত0ািদ নােম অিভিহত করা হয়r
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িহফয িবভাগ পিরিচিত
িহফয িবভােগর ছাতৰ্/ ছাতৰ্ীর অথর্ সবার িহফয পড়া জরুির নয়,
বরং িহফেযর উেদ্দেশ0 ভিতর্ হওয়া পৰ্েত0ক িশক্ষাথর্ীেক িহফয
শাখার ছাতৰ্-ছাতৰ্ী বলা হয়r সাধারণত পৰ্েত0ক িহফয শাখায় িতন
পৰ্কার ছাতৰ্/ ছাতৰ্ী থােক: ক. িহফয গৰ্ুপ, খ. নােজরা গৰ্ুপ, গ.
নু রানী বা কােয়দা গৰ্ুপ। িনেম্ন পৰ্েত0ক গৰ্ুেপর পিরচয় েপশ
করিছ:
নু রানী বা কােয়দা গৰ্ুপ: নু রানী বা কােয়দা গৰ্ুেপর ছাতৰ্/ ছাতৰ্ীরা
আরিব হরফ, হরকত, শ© ও বাক0 পড়েত িশেখr মুয়ািল্লম
‘কােয়দা গৰ্ুেপ’র জন0 সবর্পৰ্থম একিট ভােলা কােয়দা েবেছ িননr
অতঃপর কােয়দা েথেক তােদরেক আরিব হরেফর পিরচয় ও তার
িবশুদ্ধ উচ্চারণ িশক্ষা িদনr পৰ্িতিট হরেফর স্থানেভেদ িবিভন্ন
আকৃিত ও গঠেনর পিরচয় পৰ্দান করুনr কািলমার শুরুেত,
মধ0বতর্ী ও েশষ অবস্থার িভিত্তেত েকােনা হরেফর দু ’িট, েকােনা
হরেফর চারিট আকৃিত হয়, িবিভন্ন পরীক্ষা-িনরীক্ষার মাধ0েম
িশক্ষাথর্ীেদর তা আত্মস্থ করেত সাহায0 করুনr আরিব হরফ জানা
েশেষ পৰ্থম হরকত, অতঃপর ধীেরধীের কােয়দার ধারাকৰ্ম
েমাতােবক শ© ও বাক0 িশক্ষা িদন।
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তাজিবেদর িনয়ম-কানু ন িশখােনার চাইেত তাজিবেদর সিঠক
পৰ্েয়াগ িশক্ষা িদনr ছাতৰ্/ ছাতৰ্ী যিদ েছাট ও পৰ্াথিমক অবস্থার
হয়, তােদরেক তাজিবেদর িনিদর্ষ্ট িনয়ম-কানু ন রেয়েছ বুঝােনা
িঠক নয়, আপিন িবশুদ্ধ উচ্চারণ কের তািলম িদন, আপনার
উচ্চারণ েথেক তারা মাদ-গুন্না, ইযহার, ইদগাম ও ইকলােবর
সিঠক পৰ্েয়াগ িশখেবr উদাহরেণর মাধ0েম িশক্ষা িদন, েযমন
েকােনা শে© নু ন সািকন বা তানবীেনর পর ‘বা’ হরফ থাকায়
তােক ইকলােবর উচ্চারণ িশিখেয়েছনr এ উদাহরণিট মুয়ািল্লম
িহেসেব আপিন মেন রাখুন এবং িশক্ষাথর্ীেক এরূপ দু ’চারিট
উদাহরণ খুঁেজ েবর করেত বলু নr তােক বেল িদন এরূপ হেল
এভােব উচ্চারণ করেত হয়r িদব্তীয়বার যখন এ শ©িট আসেব
তােক সিঠক উচ্চারণ করেত বলু ন, ভুল হেল কায়দায় িবদ0মান
পৰ্থম শ©িট খুঁেজ িদন এবং েসখান েথেক উচ্চারণ শুদ্ধ করুনr
এভােব েছাট-বাচ্চােদর িনেয় সামেন অগৰ্সর হেল তাজিবেদর
িনয়ম-কানু ন মুখস্থ করার বাড়িত চাপ অনু ভব করার পূ েবর্ তারা
তাজিবদ িশখেব সেন্দহ েনই। কতক কায়দায় তাজিবেদর
িনয়মানু সাের হরফগুেলা িবিভন্ন রং করা থােক, বাচ্চােদর জন0 তা
অিধক সহজr আপনার পৰ্েচষ্টা ও িশক্ষাথর্ীর ধারাবািহকতা
পরস্পর সঙ্গী হেল চার েথেক ছয় মােসর মেধ0 কােয়দা েশষ হেব,
ইনশাআল্লাহr
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িবশুদ্ধ কােয়দা: আমােদর েদশীয় ‘নু রানী কােয়দা’-েত আরিব
হরেফর সিঠক সংখ0া ও িবন0াস যথাযথ নয়। আরিব হরফ ২৮-িট
এবং িবন0াস িনম্নরূপ:
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উদু র্-ফারিসর সংিমশৰ্েণর ফেল আমােদর েদেশ আরিব হরফগুেলা
তার সব্তন্তৰ্ হািরেয়েছr েসৗিদ আরব েথেক িপৰ্ণ্টকৃত নু র মুহাম্মদ
হক্কানী সােহেবর নু রানী কায়দােতও আরিব হরেফর সংখ0া ও
িবন0াস িঠক েনই, েসখােন আরিব হরফ ৩০িট রেয়েছ, অন0ান0
কায়দায় সাধারণত ২৯-িট িবদ0মান1। বস্তুত আরিব হরফ ২৮িটr2
জিটলতা সৃ িষ্ট হেয়েছ হামযাহ ও আিলফ েথেকr এ দু ’িট হরফেক
মূ ল হরফ গণনা করায় হরফ সংখ0া ২৯িট হেয়েছ, অথচ আিলফ
1

অিধকাংশ ভাষািবদ বেলন, আরিব হরফ ২৮িট, এটাই পৰ্িতিষ্ঠত ও িবশুদ্ধ

অিভভমত, তেব েকউ েকউ ২৯িট বেলেছনr
2

ফািসর্ ভাষার ‘ইয়া’ আরিব হরেফর সােথ েযাগ কের েকউ েকউ আরিব হরফ

৩০িট বেলেছন, অথচ আরিবেত ইয়া একিট। ইয়া মাজহুল নােম েকােনা ইয়া
আরিবেত েনই।
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মূ ল হরফ নয়r আিলফ হেচ্ছ দীঘর্ সব্র, যা ফাতহার (জবর) সােথ
উচ্চারণ হয়r ফাতহার পর আিলফ হেল ফাতহার উচ্চারণ দীঘর্
সব্র হয়, আিলফ না হেল ফাতহার উচ্চারণ হৰ্সব্ সব্র হয়r অথবা
বলু ন, আিলফ হেচ্ছ মােদর (দীঘর্ সব্েরর) হরফ। আরিবেত মােদর
হরফ িতনিট: ‘আিলফ’, ‘ওয়া’ ও ‘ইয়া’। ‘দাম্মা’র পর মােদর
হরফ ‘ওয়া’ হেল দাম্মার উচ্চারণ দীঘর্ সব্র হয়; কাসরার পর
মােদর হরফ ‘ইয়া’ হেল কাসরার উচ্চারণ দীঘর্ সব্র হয়; ফাতহার
পর মােদর হরফ আিলফ হেল ফাতহার উচ্চারণ দীঘর্ সব্র হয়r
দাম্মা, কাসরা ও ফাতহার পর মােদর হরফ ‘আিলফ’, ‘ওয়া’ ও
‘ইয়া’ না হেল তােদর উচ্চারণ হৰ্সব্ সব্র হয়r
উেল্লখ0, ‘ওয়া’ ও ‘ইয়া’ মূ ল বা সব্তন্তৰ্ হরফ িহেসেবও ব0বহার
হয়r অতএব ‘ওয়া’ ও ‘ইয়া’র দু ’িট মান: মূ ল হরেফর মান ও
হরেফ ইল্লেতর মানr তাই ‘ওয়া’ ও ‘ইয়া’েত যিদ দাম্মাহ, ফাতহা
ও কাসরা হয় এবং তার পের যিদ মােদর হরফ না হয়, তাহেল
তার উচ্চারণ হেব অন0ান0 হরেফর ন0ায় হৰ্সব্ সব্র। যিদ তার পের
মােদর হরফ িহেসেব ‘ওয়া’, ‘ইয়া’ িকংবা আিলফ হয়, তাহেল
তার উচ্চারণ হেব দীঘর্ সব্র। আিলফ শুধু মেদর হরফ িহেসেব
উচ্চারণ হয়r তাই তার উপর হরকত শুদ্ধ নয়, িকংবা আিলেফর
উপর হরকত হেল তা আিলফ থােক না, হামযাহ হেয় যায়r
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আরিব পিরভাষা ব0বহার করুন: েজর, জবর ও েপশ ফারিস
পিরভাষার পরবতর্ীেত আরিব পিরভাষা দাম্মাহ, ফাতহা, কাসরা,
সু কুন ও শাদ্দাহ ব0বহার করুনr বানান পদ্ধিত পৰ্েয়াজেন কােরা
েথেক িশেখ িনন, তবুও বাচ্চােদরেক আরিব পিরভাষা দব্ারা
কুরআনু ল কািরম িশক্ষা িদনr
নােজরা গৰ্ুপ: কােয়দা েশষ কের ছাতৰ্/ ছাতৰ্ীরা নােজরা গৰ্ুেপ
উত্তীণর্ হয়r েদেখ-েদেখ কুরআনু ল কািরম দৰ্ুত ও শুদ্ধভােব
পড়েত িশখােক নােজরা বলা হয়। নােজরা পড়ুয়া ছাতৰ্/ ছাতৰ্ীেদর
পৰ্িত মুয়ািল্লম অিধক যত্ন িনন, েযন যথাযথভােব তারা তাজিবেদর
ব0বহার ও তার সিঠক পৰ্েয়াগ িশেখr শুরুেত তােদর কেয়কিট
সূ রা মুখস্থ কিরেয় িনন; েযমন সূ রা ফািতহা, নাস, ফালাক ও
ইখলাস েথেক সূ রা ফীল বা তাকাসু র পযর্ন্ত সূ রাসমূ হr অতঃপর
িতৰ্শতম পারা নােজরা পড়ানr িতৰ্শতম পারার নােজরা েশেষ
মুয়ািল্লম িসদ্ধান্ত িনেবন ছাতৰ্/ ছাতৰ্ী িহফয পড়েব-না আেরা কেয়ক
পারা নােজরা পড়েবr িসদ্ধান্ত েনওয়ার পূ েবর্ তােদর ইচ্ছা ও রুিচ
েজেন িননr যিদ ছাতৰ্/ ছাতৰ্ীর চাওয়া ও মুয়ািল্লেমর অিভজ্ঞতা
এক হয় খুব ভােলা, অন0থায় মুয়ািল্লেমর অিভজ্ঞতার দািব
তােদরেক বুিঝেয় সিঠক িসদ্ধান্ত িনেত বলু নr
িহফয পড়ার উপযু ক্ত েকােনা ছাতৰ্/ ছাতৰ্ী নােজরাহ পড়েত চাইেল
বলু ন, নােজরাহ পড়ার অথর্ সময় নষ্ট করা ও িপিছেয় পড়া;
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কেয়ক পড়া িহফয করেল েতামার িতলাওয়ােতর ধীরগিত দূ র
হেয় যােব এবং েয েকােনা স্থান েথেক তুিম িবনা জড়তায় পড়েত
পারেবr অনু রূপ নােজরা পড়ার উপযু ক্ত েকােনা ছাতৰ্/ ছাতৰ্ী িহফয
পড়েত চাইেল বলু ন, নােজরা দৰ্ুত না হেল িহফয গিতশীল হয়
নাr অতএব েতামার জন0 নােজরা উত্তমr
নােজরা পড়ার উপযু ক্ত েকােনা ছাতৰ্/ ছাতৰ্ী িহফয পড়েত আগৰ্হী
হেল তােক িহফয পড়ার সু েযাগ িদন, তার িহম্মতেক ধন0বাদ
জানান ও তােক সাহায0 করুন েযন পৰ্িত পৃষ্ঠা িহফয করার পূ েবর্
নােজরা িবশুদ্ধ ও িতলাওয়াত গিতশীল কের েনয়r
এভােব ছাতৰ্-িশক্ষেকর গৰ্হণ করা িসদ্ধান্ত অবশ0ই অিভভাবকেক
অবিহত করুন, সন্তান বা িপৰ্য় েপােষ0র ইিতবাচক িদকগুেলা
অিভভাবেকর সামেন তুেল ধরুনr অিভভাবক হােফয বা গায়েরহােফয, পড়ুয়া বা আনপড় েয েকউ েহাক তােক েকােনা তথ0
েদওয়ার েক্ষেতৰ্ অবেহলা করা িঠক নয়r
আমােদর অিভজ্ঞতায় পৰ্মািণত, ছয়/ সাত বছেরর একজন ছাতৰ্/
ছাতৰ্ী চার েথেক পাঁচ বা ছয় মাস কােয়দা ও অবিশষ্ট ছয় মাস
নােজরা পড়ার পর িদব্তীয় বছর িহফেযর উপেযাগী হয়, তেব
েমধা ও মেনােযািগতার তারতেম0র কারেণ কম-েবশী হওয়া
সব্াভািবকr
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িহফয গৰ্ুপ: িহফয িবভােগর িশক্ষাথর্ীরা নােজরা সমাপ্ত কের িহফয
গৰ্ুেপ উত্তীণর্ হয়r আমােদর অিভজ্ঞতায় পৰ্মািণত চার েথেক ছয়
মােসর মেধ0 একজন িশক্ষাথর্ী কােয়দাহ সমাপ্ত কের নােজরা গৰ্ুেপ
উত্তীণর্ হয়r অতঃপর ছয় মাস নােজরা পড়ার পর িহফয গৰ্ুেপ
উত্তীণর্ হয়r সাধারণত কােয়দা ও নােজরা গৰ্ুেপ এক বছেরর
েবশী সমেয়র পৰ্েয়াজন হয় নাr একজন িশক্ষাথর্ী যখন িহফেযর
উপেযাগী হয়, তখন েস তাজিবদসহ কুরআনু ল কািরম িতলাওয়াত
করার েযাগ0তা অজর্ন কেরr অথর্াত্ েস আরিব হরেফর িবশুদ্ধ
উচ্চারণ, মাদ ও গুন্নাসহ িবনা জড়তায় কুরআনু ল কািরম
িতলাওয়াত করেত সক্ষম হয়r েকাথাও সামান0 জড়তা থাকেল
১/২ পড়ার ফেল তা দূ র হেয় যায়r
িহফয গৰ্ুেপ উত্তীণর্ ছাতৰ্/ছাতৰ্ীরা নােজরা গৰ্ুেপ থাকাবস্থায় সূ রা
ফীল েথেক সূ রা নাস, িকংবা তার েচেয় অিধক সংখ0ক সূ রা মুখস্থ
কেরেছ। অতএব এখন েস হুমাযাহ বা তার পরবতর্ী মুখস্থ সূ রার
পর েথেক িহফয আরম্ভ করেবr পৰ্থম িতৰ্শ, ঊনিতৰ্শ ও
আটাশতম পারাসমূ হ মুখস্থ করা ভােলা, ইচ্ছা হেল ৫ েথেক ১০
পারাও মুখস্থ করা যায়r আবার সূ রা বাকারা েথেক মুখস্থ শুরু
করা েকােনা সমস0া েনইr
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1
‘লাইফ স্কুল’ কতৃর্ক পিরচািলত িহফয িবভাগ

কুরআনু ল কািরেমর পৰ্িত গুরুতব্ােরােপর অংশ িহেসেব ‘লাইফ
স্কুল’ পিরবার িহফয িবভাগ আরম্ভ কেরেছr এেত পৰ্াতঃ-দু পুর ও
রািতৰ্কালীন িতন িশফেট িতন ঘণ্টা পাঠ দান করা হয়r একজন
ছাতৰ্/ছাতৰ্ী এক বা দু ’িশফেট অংশ গৰ্হণ করার সু েযাগ পায়r
একােডিমক িশক্ষার িনঘর্ণ্ট অনু গামী িহফয িবভাগ পিরচািলত হয়r
বতর্মান একােডিমক কাযর্কৰ্ম সকাল ৮:০০টায় আরম্ভ হয় এবং
েশষ হয় িবকাল ২:২০িমিনেটr তার অনু গামী িহফয িবভােগর
সময়সূ চী ১-ম িশফট সকাল ৬:৫০ েথেক ৭:৫০; ২-য় িশফট
িবকাল ২:৫০ েথেক ৩:৫০ এবং ৩-য় িশফট রাত ৮:০০ েথেক
৯:০০ পযর্ন্ত। বতর্মান এভােব চলেছ, তেব েমৗসু ম পিরবতর্ন
অথবা ছাতৰ্ ও অিভভাবকেদর সু িবধা অথবা অিভজ্ঞতা সম্পন্নেদর
পরামশর্ েথেক আেরা সু িবধাজনক সময় পাইেল তাও গৰ্হণ করা
হেব, যিদ একােডিমক িশক্ষা ও তার িনঘর্েণ্টর সােথ সাংঘিষর্ক না
হয়r
1

উেল্লখ0, এখান েথেক শুরু কের ১৬৬পৃ ষ্ঠা পযর্ন্ত অথর্াত্ সাধারণ িহফয খানা

সম্পেকর্ আেলাচনার পূ বর্ পযর্ন্ত পুেরা িবষয় লাইফ স্কুল কতৃর্ক পিরচািলত িহফয
িবভােগর পিরচালক, িশক্ষক, ছাতৰ্, অিভভাবক ও েহােস্টল সু পারেদর উেদ্দেশ0
িলখা, তেব অন0ান0 পৰ্িতষ্ঠান ও তার সােথ সংিশ্লষ্ট সবাই সমানভােব উপকৃত
হেবন, ইনশাআল্লাহr তাই পুেরা আেলাচনা এখােন উপাস্থাপন করলামr
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আবািসক ছাতৰ্েদর জন0 িহফয িবভােগ অংশ গৰ্হণ করা
বাধ0তামূ লক, অনাবািসক ছাতৰ্/ ছাতৰ্ীেদর জন0 ঐিচ্ছকr েকউ এক
িশফেট পড়েত চাইেল তার সু েযাগও রেয়েছr েহােস্টেলর ছাতৰ্রা
সকাল ও রােতর িশফেট; অনাবািসক ছাতৰ্/ ছাতৰ্ীরা সকাল ও
িবকাল িশফেট এবং এক িশফেট পড়েত ইচ্ছুক ছাতৰ্/ ছাতৰ্ীরা
েকউ সকাল, েকউ িবকাল িশফেট অংশ গৰ্হণ কের, সু িবধা
অনু যায়ী েয েকােনা ছাতৰ্/ ছাতৰ্ী এক বা সবর্ািধক দু ’িশফেট পড়েত
পাের।
লাইফ স্কুেলর একােডিমক ক0ােলন্ডার:
লাইফ স্কুল কতৃর্ক পিরচািলত িহফয িবভাগ সম্পেকর্ জানার পূ েবর্
তার একােডিমক ক0ােলন্ডার জানা জরুির, কারণ পুেরা পিরকল্পনা
একােডিমক ক0ােলন্ডার অনু গামীr একােডিমক ক0ােলন্ডার িহেসেব
সবর্েমাট ক্লাস ও ছু িটর তািলকা িনম্নরূপ: রমদান ও ঈদু ল
িফতেরর ছু িট ৩২, ঈদু ল আদহার ছু িট ১১, পৰ্থম েসিমস্টার
পরীক্ষা ও তার পরবতর্ী ছু িট ১৯, জানু য়ািরেত িপৰ্পােরটির ছু িট
১৮, িদব্তীয় েসিমস্টার পরীক্ষা ও তার পরবতর্ী ছু িট ১৮, সরকারী
ছু িট ৭, ছু িট ব0তীত শুকৰ্বার ৩৬, (ক0ােলন্ডার বিহভূ র্ত) সম্ভাব0
ছু িট ৯; সবর্েমাট ১৫০িদন ছু িট। অতএব িহফয পড়ােনার জন0
িনরবিচ্ছন্নভােব আমরা (৩৬৫-১৫০=) ২১৫িদন, অথর্াত্ সাত মাস
সময় পাইr শিনবার একােডিমক ক্লাস বন্ধ থােক, তেব িহফয
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িবভাগ েখালা থােক এবং সকাল ৮:০০-১০:৩০ পযর্ন্ত একবার
ক্লাস হয়। অতএব ৭-মােস একজন ছাতৰ্/ ছাতৰ্ী পৰ্িত শিনবার
একসােথ ২:৩০ঘণ্টা ও অন0ান0 িদন সবর্ািধক দু ’িশফট ক্লাস করার
সু েযাগ পায়।
িহফয করার েময়াদ:
আরিব হরফ িঠকভােব পড়েত সক্ষম নয়, তেব মেনােযাগী ও
মধ0ম েমধার অিধকারী ৬/৭ বছর বয়েসর একজন ছাতৰ্/ ছাতৰ্ী
অতৰ্ িহফয িবভােগ ভিতর্ হেল ১-ম বছের কােয়দা ও নােজরা েশষ
কের ২-য় বছর িহফয গৰ্ুেপ উত্তীণর্ হেব ও অন্ততপেক্ষ দু ই পারা
মুখস্থ করেত সক্ষম হেব। ৩-য় বছর িতন পারা, ৪-থর্ বছর পাঁচ
পারা, ৫-ম বছর ছয় পারা, ৬-ষ্ঠ ও তার পরবতর্ী ৭-ম বছর সাত
পারা মুখস্থ কের পূ ণর্ কুরআন িহফয করার েগৗরব অজর্ন করেব ইনশাআল্লাহ-, যিদ েস সকাল িশফেট নতুন িহফয ও পরবতর্ী
িশফেট পুরাতন িহফয বা মুরাজাআহ েশানায় এবং পৰ্িত ক্লােস
৩০-৪০ িমিনট মেনােযাগসহ পেড়। স্কুেলর পিরভাষা িহেসেব,
েকিজ ওয়ােনর একজন ছাতৰ্/ ছাতৰ্ী যিদ ধারাবািহকভােব িহফয
িবভােগ পেড়, তাহেল েগৰ্ড ফাইেভ উেঠ েস পূ ণর্ কুরআনু ল কািরম
িহফয করেত সক্ষম হেব, ইনশাআল্লাহr
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অপর হালাকা/ িহফয িবভাগ েথেক নােজরা েশষ কের আসা
ছাতৰ্/ ছাতৰ্ী যিদ সকাল িশফেট ৫-লাইন কের নতুন িহফয ও
পরবতর্ী িশফেট মুরাজাআহ েশানায়, তাহেল ৫-৬ বছের পূ ণর্
কুরআনু ল কািরম মুখস্থ করেত সক্ষম হেবr েকােনা ছাতৰ্ যিদ
পৰ্িতিদন সকাল িশফেট ৮-লাইন নতুন িহফয ও পরবতর্ী িশফেট
মুরাজাআহ েশানায়, তাহেল েস ৪-৫ বছের পূ ণর্ কুরআনু ল কািরম
িহফয করেব। েকােনা ছাতৰ্/ ছাতৰ্ী যিদ ১-ম িশফেট এক-পৃষ্ঠা
নতুন িহফয ও পরবতর্ী িশফেট মুরাজাআহ েশানায়, তাহেল ৩-৪
বছের পূ ণর্ কুরআনু ল কািরম িহফয করেত সক্ষম হেব,
ইনশাআল্লাহr
িহফয শাখার একজন িশক্ষাথর্ী িকভােব ১-ম বছর কােয়দা ও
নােজরা েশষ কের ২-য় বছর দু ই পারা, ৩-য় বছর িতন পারা, ৪থর্ বছর পাঁচ পারা, ৫-ম বছর ছয় পারা, ৬-ষ্ঠ বছর সাত পারা ও
৭-ম বছর পূ ণর্ কুরআন মুখস্থ করেব, িনেম্ন তার একিট ধারণা
েপশ করিছr মেন কির, আমােদর সামেন মধ0ম েমধার অিধকারী
একজন ছাতৰ্/ ছাতৰ্ী রেয়েছ, যার বয়স সাত এবং েস েকিজ টুেত
পেড়r েকিজ ওয়ােন তথা িহফয শাখার পৰ্থম বছর েস কােয়দাহ
ও নােজরা েশষ কের সূ রা ফীল েথেক সূ রা নাস পযর্ন্ত মুখস্থ
কেরেছ; ২-য় বছর েস দু ’িশফেট পড়েব। সাধারণত প্রথম
শিফটে নতুন িহফয ও িদব্তীয় িশফেট মুরাজাআহ েশানােব।
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পৰ্থম চার মােস পূ ণর্ ১-পারা অথর্াত্ ৩০-তম পারা মুখস্থ করার
চাটর্ েদখুন:
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মু. আরিব  مراجعةশে©র সংেক্ষপ, অথর্ িপছেনর পড়াr ভারত
উপমহােদেশর িহফয খানায় ‘মুরাজাআহ’র সমাথর্ক ‘আমুখতাহ’
ফারিস শ© ব0বহার করা হয়, অথর্ িরিভশন বা িপছেনর পড়াr
মুরাজা‘আহ ব0তীত িহফয ধের রাখা সম্ভব নয়, তাই িহফেযর
ছাতৰ্েদর রুিটেন অবশ0ই ‘মুরাজা‘আহ’ থােকr আমােদর হালাকায়
মুরাজা‘আর উপযু ক্ত সময় ২-য় িশফট, সকাল িশফট নতুন
িহফেযর জন0 েবশী উপেযাগী।
মধ0ম েমধার অিধকারী একজন িশক্ষাথর্ীর সামথর্0 েমাতােবক চাটর্
দব্ারা একিট ধারণা েপশ করলামr ১-ম মােসর পৰ্থম সপ্তােহর
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শিন ও রিববার েদখুন, সূ রা হুমাজােক দু ’িদেনর সবেক ভাগ করা
হেয়েছ। মুয়ািল্লম চাইেল রিববার সূ রা হুমাজার (৫-৯) আয়াত
শৰ্বণ কের অতৰ্ সূ রার (১-৪) আয়াত শুেন িনন, তাহেল সবেকর
সােথ মুরাজা‘আর কাজও েশষ হয়। আবার চতুথর্ সপ্তােহর রিববার
সকাল েদখুন, িনয়মানু যায়ী তােত সূ রা তীন ‘মুরাজাআহ’ শুনােনার
পালা, িকন্তু েসটা িবকােল েরেখ সকােল সূ রা ইনিশরাহ পড়ার
উপেদশ েদওয়া হেয়েছr কারণ, নতুন সবেকর জন0 সকােলর
মুহূতর্গুেলা অিধক উপযু ক্ত।
তৃতীয় মােসর তৃতীয় সপ্তােহর বৃ হস্পিতবার েদখুন, সকাল িশফেট
সূ রা মুতাফিফিফেনর শুধু েশষ দু ই লাইন রাখা হেয়েছ, অন0ান0
িদেনর তুলনায় যা অেধর্ক। তাই মুয়ািল্লম ছাতৰ্/ ছাতৰ্ীেক তািগদ
করুন, েযন দৰ্ুত সবক শুনায় ও পরবতর্ী ক্লােস পূ ণর্ সূ রা
মুরাজাআহ

শুনােনার

পৰ্স্তুিত

গৰ্হণ

কেরr

লক্ষ0

করুন,

মুতাফিফিফেনর জন0 সবক পরবতর্ী ‘মুরাজাআ’র িতনিট ক্লাস
েরেখিছ, িকন্তু ছাতৰ্/ ছাতৰ্ী যিদ মেনােযাগী হয় এবং মুয়ািল্লম
তােদর পৰ্িত অিধক যত্নশীল হন, তাহেল অেনক িশক্ষাথর্ী এক
িশফেট পূ ণর্ সূ রা ‘মুরাজাআহ’ শুনােত সক্ষম। এভােব পড়াশুনা
হেল ইনশাআল্লাহ ধীেরধীের সামেন আগােম এবং িপছেনর পড়াও
মেন থাকেবr িপছেনর পড়া মুখস্থ থাকেল ছাতৰ্/ ছাতৰ্ীরা সামেন
পড়েত উত্সাহ েবাধ কের, তাই মুয়ািল্লম নতুন সবেকর সােথ
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িপছেনর পড়ার পৰ্িত গভীরভােব লক্ষ0 রাখুন এবং তােদরেক
সু ন্নত ও নফল সালােত কুরআনু ল কািরম িতলাওয়াত করার
উপেদশ িদনr
পৰ্থম মােসর ১ম িশফেটর পৰ্িত ক্লােস দু ’লাইন, িদব্তীয় মােসর ১ম
িশফেটর পৰ্িত ক্লােস িতন লাইন এবং তৃতীয় চতুথর্ মােসর ১ম
িশফেটর পৰ্িত ক্লােস চার লাইন িহেসব করা হেয়েছr ২য় িশফট
মুরাজাআর জন0 িনধর্ািরত, িবেশষ েক্ষতৰ্ বা পৰ্েয়াজন ব0তীত তার
উেল্টা না করাই ভােলাr পরবতর্ী িতন মাস ১-ম িশফেট যিদ ৪লাইন কের িহফয শুনায়, তাহেল এক-পারা চার-পৃষ্ঠা িহফয হেব,
৫-লাইন কের েশানােল েদড়-পারা িহফয হেব, িকন্তু আমরা এক
পারা িহেসব কেরিছr
পৰ্থম বছর একজন ছাতৰ্/ ছাতৰ্ী যতটুকুন সমেয় ৪-লাইন মুখস্থ
করেব, পরবতর্ী বছর একই সমেয় ৫-লাইন মুখস্থ করেব খুব
সহেজr অতএব বছর েশেষ িতন েথেক সােড় িতন-পারা মুখস্থ
হেব, আমরা িতন পারা িহেসব কেরিছr ২-য় িশফেট অবশ0ই
িপছেনর পড়া েশানােব। পরবতর্ী বছর একই সমেয় ৭-লাইন
মুখস্থ করেত সক্ষম হেব, তাহেল বছর েশেষ ৫-পারা মুখস্থ হেবr
তার পরবতর্ী বছর এক সমেয় ১০লাইন মুখস্থ করেত সক্ষম হেব,
তাহেল বছর েশেষ ৭-পারা মুখস্থ হেব, িকন্তু িহেসব কেরিছ ছয়
পারাr তার পরবতর্ী বছর ১০-লাইন করেল ৭-পারা িহফয হেবr
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তার পরবতর্ী বছর ৭ পারা মুখস্থ করেল ৩০পারা পূ ণর্ হেবr
িহফেযর েশষ পযর্ােয় যিদও মুখস্থ ক্ষমতা বৃ িদ্ধ পায়, তেব
িপছেনর মুরাজাআর চাপ থােক, তাই ৭-পারা িহেসেব কেরিছr
অতএব মুয়ািল্লমগণ িহফেযর সংখ0া কম েরেখ িপছেনর পড়ার
িদেক অিধক মেনােযাগ িদনr ১-ম িশফেট িনধর্ািরত সবক মুখস্থ
েশেষ অবিশষ্ট সময় মুরাজাআর জন0 ব0য় করুন, এবং ৭-বছের
িহফয পূ ণর্ করার দৃ ঢ় ইচ্ছা রাখুন, আল্লাহ তাওিফক দানকারীr
একবছের যিদও ১২-মাস, িকন্তু একােডিমক ক0ােলন্ডার িহেসেব
আমরা শুধু ৭-মােসর িহেসব েপশ কেরিছ, অিভভাবকগণ অবশ0ই
অবিশষ্ট ৫-মােসর যত্ন িনেবন, তাহেল আমােদর পিরকল্পনার
অেনক আেগ আপনার সন্তান িহফয সমাপ্ত করেব। িদব্তীয়ত
স্কুেলর িহফয ধের রাখার জন0 ছু িটেত অবশ0ই বািড়েত
িতলাওয়াত করা জরুিরr িহফয েশষ কের ছাতৰ্/ ছাতৰ্ী অবশ0ই
রীিতমত কুরআনু ল কািরম িতলাওয়াত করেব, কখেনা েদেখকখেনা মুখস্থr িবেশষ কের ৈদনিন্দন সালােত িতলাওয়াত করার
অভ0াস গেড় তুলেবr রীিতমত িতলাওয়াত না হেল মুখস্থ কুরআন
অিতদৰ্ুত ভুিলেয় েদওয়া হয়। তাই ছাতৰ্ /ছাতৰ্ী ও অিভভাবক
সবাই িহফেযর ন0ায় িহফয করা কুরআেনর পৰ্িত যত্ন িননr
আমােদর দৃ ঢ় িবশব্াস েকােনা ছাতৰ্/ ছাতৰ্ী যিদ ধারাবািহকতা রক্ষা
কের িহফয িবভােগ রীিতমত পড়া-শুনা চািলেয় যায়, তাহেল েমধা
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ও অধ0বসা অনু সাের ৫-৭ িকংবা ৮ বছেরর মাথায় পূ ণর্ কুরআন
মুখস্থ করেত সক্ষম হেব, ইনশাআল্লাহ।
িহফয িবভােগর উেদ্দশ0:
িহফেযর েক্ষেতৰ্ িশক্ষাথর্ী ও অিভভাবকেদর আগৰ্হেক পৰ্াধান0
েদওয়া হয়, যােদর পূ ণর্ কুরআনু ল কািরম িহফয করার ইচ্ছা
তােদর জন0 তার পিরকল্পনা রেয়েছr আর েযসব ছাতৰ্/ ছাতৰ্ী
িহফয শাখায় সংিশ্লষ্ট েথেক কুরআন সিহ-শুদ্ধ পাঠ করা ও তার
কম-েবশী অংশ িহফয করার ইচ্ছা েপাষণ কের তােদর েস
সু েযাগ রেয়েছr তাই সবাইেক পূ ণর্ কুরআন িহফয করােনা িহফয
িবভােগর চূ ড়ান্ত লক্ষ0 নয়, বরং সবাই কম-েবশী কুরআনু ল কািরম
মুখস্থ করুক এটাই তার মূ ল লক্ষ0r
হালাকায় বেস মুয়ািল্লেমর করণীয়
খণ্ডকালীন িহফয শাখার পৰ্িতিট মুহূতর্ খুব গুরুতব্পূ ণর্, তাই
িনধর্ািরত সমেয়র পূ েবর্ মুয়ািল্লম পৰ্স্তুত থাকুনr েদেখ িনন ছাতৰ্েদর
কুরআন, কায়দা, হািজরা খাতা ও িরেপাটর্ ফাইল যথাযথ আেছ
িক-না, েরহাল-েটিবল েগাছােনা ও ক্লাস-রুম পিরচ্ছন্ন িক-নাr ক্লাস
আরেম্ভর শুরুেত ছাতৰ্েদর উপিস্থিত ও অনু পিস্থিত িনিশ্চত করুনr
এবার সবার পড়ার িদেক মেনােযাগ িদন, েদেখ িনন েক-িক
পড়েছr পৰ্থেম কােয়দা গৰ্ুেপর সবক িবশুদ্ধ কের িদন। অতঃপর
নােজরা গৰ্ুেপর িতলাওয়াত িবশুদ্ধ করুন এবং ১০/১৫-বার পেড়
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িতলাওয়াত গিতশীল কের শুনােত বলু নr কােয়দা ও নােজরা
গৰ্ুেপর পড়া পযর্েবক্ষণ েশেষ তােদর েযাগ0তা অনু যায়ী সময় েবঁেধ
িদন, েযন িনধর্ািরত সমেয় তারা সবক শুনায়r
এবার িহফয গৰ্ুেপর সবক শুনু ন, তার পর কায়দা ও নােজরা
গৰ্ুেপর সবক শুনু নr িহফেযর ছাতৰ্েদর সবক েশেষ সম্ভব হেল
তােদর পরবতর্ী সবেকর নােজরা শুেন িনন এখিন, েযন পরবতর্ী
সবক তারা িবশুদ্ধভােব মুখস্থ কের শুনােত সক্ষম হয়r এভােব
িহফেযর ছাতৰ্েদর সবক েশেষ তােদর আগামী ক্লােসর পড়া শুদ্ধ
কের িদনr ক্লােস বেস যখন িহফেযর ছাতৰ্রা িহফয করেছ ও
নােজরার ছাতৰ্রা নােজরা পড়েছ, তখন মুয়ািল্লম কায়দা পড়ুয়া
েকােনা ছাতৰ্েক েডেক তার হরফ উচ্চারণ ও মাদ িঠক কের িদন।
কম েহাক বা েবশী েহাক পৰ্িত ক্লােস সবার েথেক সবক শুনু ন,
দু ’িদেনর সবক একসােথ শুনােনা িকংবা মােঝ-সােজ সবক না
শুনােনার বদ-অভ0াস েযন কােরা গেড় না উেঠ লক্ষ0 রাখুনr যার
সবক েশষ তােক পরবতর্ী ক্লােসর পড়া পড়েত বলু ন, েযন
পরবতর্ী ক্লােস সবার আেগ িকংবা মুয়ািল্লম বসার পর-মুহূেতর্
সবক/মুরাজাআহ শুনােত সক্ষম হয়। ছাতৰ্েদর মােঝ আেগ সবক
েদওয়ার পৰ্িতেযািগতা গেড় তুলু নr কখেনা কােরা সবক শৰ্বণ
করুন-কখেনা কােরা পড়া িবশুদ্ধ কের িদন এভােব সারাটা সময়
পার করুনr সব-সময় সতকর্ থাকুন ও সবার পৰ্িত দৃ িষ্ট রাখুন,
116

কারণ এক-জেনর পৰ্িত েবশী মেনােযাগ অন0েদর কথা-বাতর্া ও
দু ষ্টুিমেত মগ্ন হওয়ার কারণ হেত পাের, তাই সবর্দা েচাখ-কান
েখালা ও সজাগ রাখুনr এক-সােথ একািধক িশক্ষাথর্ীর সবক
শৰ্বণ করা েদাষণীয়, তাই একান্ত ও িবেশষ পৰ্েয়াজন ব0তীত এ
পদ্ধিত গৰ্হণ না করাই েশৰ্য়r
িশক্ষাথর্ীেদর পৰ্িতেযাগী ও অধ0বসায়ী কের গেড় েতালার একিট
পদ্ধিত হেচ্ছ পরীক্ষা ও পুরষ্কােরর ব0বস্থা করা, তাই উপযু ক্ত সময়
ও িনঘর্ণ্ট অনু সাের এ জাতীয় ব0বস্থা রাখা জরুিরr
িনিদর্ষ্ট ফাইেল িশক্ষাথর্ীেদর উপিস্থিত, নতুন িহফয ও মুরাজাআহ
যথাযথ সংরক্ষণ করুনr অপর হালাকা েথেক আসা ছাতৰ্েদর
পড়ার মান, িহফেযর পিরমাণ ও িকরূপ মুখস্থ আেছ েজেন িননr
এ জন0 মান-যাচাই িরেপাটর্ ব0বহার করুনr েচষ্টা করুন নতুন
ছাতৰ্/ ছাতৰ্ী েযন মুরাজাআহ শুনােনার সােথ সামেনর সবকও
অব0াহত রােখ, কারণ সবক বন্ধ কের িপছেনর পড়া শুনােত
থাকেল তােদর মােঝ অলসতা চেল আেস।
সপ্তােহ এক বা একািধকবার সিম্মিলতভােব তাজিবেদর িনয়মকানু ন িশক্ষা িদনr সবক বন্ধ কের নয়, বরং েযিদন তাজিবদ
িনেয় আেলাচনা করার পৰ্স্তুিত থােক েসিদন অবশ0ই সবার েথেক
১৫/২০ িমিনট পূ েবর্ সবক শুেন িননr অথবা েযিদন িনিদর্ষ্ট
সমেয়র আেগ সবার সবক েশষ হয়, েসিদন তাজিবদ িনেয়
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আেলাচনা করুনr সময়-সু েযাগ বুেঝ ছাতৰ্/ ছাতৰ্ীেদর ইসলািম
আদব, েদায়া-আযকার িশক্ষা িদন ও গুরুতব্পূ ণর্ কিতপয় পিরভাষা
িঠক করুন।
ছু িটর সময় মুয়ািল্লেমর করণীয়:
িহফেযর িশক্ষাথর্ীেদর ছু িটসমূ হ অিধক গুরুতব্পূ ণর্, িবেশষভােব যারা
একােডিমক িশক্ষার পাশাপািশ িহফয পেড়r মুয়ািল্লম ছু িটর সময়
তােদর উপেদশ িদন, েযন বািড়েত বা বাসায় িগেয় রীিতমত
কুরআনু ল কািরম িতলাওয়াত কেরr অিভভাবেকর উপর তােদর
কুরআন িতলাওয়াত পযর্েবক্ষণ করার দািয়তব্ েসাপদর্ করুনr
একিট চাটর্ সােথ িদেয় িদন, েযন তােত পৰ্িতিদেনর মুখস্থ
িতলাওয়াত ও নােজরা িহসাব রােখ। পৰ্েয়াজন হেল সালােত
িতলাওয়াত করা সূ রাসমূ েহর নাম িলিপবদ্ধ করার একিট কলাম
রাখুনr
আবািসক ছাতৰ্েদর েক্ষেতৰ্ েহােস্টল সু পােরর করণীয়:
১. িহফেযর িশক্ষাথর্ীেদর যথাসমেয় খাবার পিরেবশন করাr
২. িহফেযর পূ বর্বতর্ী েপৰ্াগৰ্াম যথাসমেয় সমাপ্ত করাr
৩. িহফেযর িশক্ষাথর্ীেদর যথাসমেয় ঘুম পারােনাr
৪. েহােস্টল সু পার, অন0ান0 মুয়ািল্লম ও অপর কতর্াব0িক্তেদর পৰ্িত
কতৃর্পেক্ষর তরফ েথেক িনেদর্শ থাকেব, েযন সবাই িহফেযর
ছাতৰ্েদরেক যথাসমেয় ক্লােস উপিস্থত থাকেত সাহায0 কের।
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৫. আমােদর অিভজ্ঞক্ষতা বেল িহফেযর জন0 েফ্লািরং িসেস্টম,
েরেহল বা েটিবল উপযু ক্ত। অতএব একিট রুমেক িহফেযর জন0
স্থায়ীভােব িহফেযর যাবতীয় উপকরণ দব্ারা সিজ্জত করুন, েযন
পিরেবশ ছাতৰ্ ও মুয়ািল্লমেক কুরআনু ল কািরেমর পৰ্িত মেনােযাগী
হেত সাহায0 কের এবং সবাই একাগৰ্ িচেত্ত সব্ীয় দািয়তব্ পালেন
সক্ষম হয়r উন্মু ক্ত েফ্লার, ক্লাসরুম ও কিরেডারেক িহফেযর
ক্লাসরুম িহেসেব ব0বহার করা িঠক নয়r
৬. একজন মুয়ািল্লমেক ১০/১২ িশক্ষাথর্ীর অিধক দািয়তব্ না
েদওয়া।
৭. েকােনা িশক্ষাথর্ীর ব0াপাের মুয়ািল্লম অিভেযাগ করেল দৰ্ুত
ব0বস্থা িনন, িবেশষভােব যিদ তার দব্ারা অপর ছাতৰ্ বা পিরেবশ
ক্ষিতগৰ্স্ত হয়r
অনাবািসক িশক্ষাথর্ীর জন0 অিভভাবকেদর করণীয়:
১. সন্তানেদর যথাসমেয় ঘুম ও খাবােরর পৰ্িত লক্ষ0 রাখুনr
২. িনিদর্ষ্ট সমেয় িহফেযর হালাকায় েপঁৗেছ িদনr
৩. সন্তােনর পড়া-শুনার ব0াপাের সপ্তাহ িকংবা পেনেরা িদন অন্তর
মুয়ািল্লেমর সেঙ্গ আেলাচনা করুন, রীিতমত সবক েশানায় িক-না
েজেন িনন, পৰ্েয়াজেন অবশ0ই িরেপাটর্ ফাইল েদখুন এবং তার
ৈদনিন্দন উন্নিতর পৰ্িত দৃ িষ্ট রাখুনr
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৪. একােডিমক ক0ােলন্ডার িহেসেব স্কুেলর কাযর্িদবস হেচ্ছ
২১৫িদন বা মাতৰ্ সাত মাসr বািক পাঁচিট মাস আপনার সন্তান
আপনার কােছ থাকেব, অতএব আপিন তার িহফেযর যত্ন িনন,
বািড়েত পৰ্িতিদন েযন কুরআনু ল কািরম িতলাওয়াত কেরr যিদ
পাঁচ পারা বা তার কম িহফয হয়, তাহেল বািড়েত থাকাকালীন
পৰ্িতিদন ৫-পৃষ্ঠা েথেক আধা পারা িহফয শুনু নr অিভভাবকগণ
যত্নশীল না হেল ছাতৰ্রা িহফয ভুেল যােবr লমব্া ছু িটেত সম্ভব
হেল পাশব্র্বতর্ী িহফেযর হালাকা িকংবা বাসায় মুয়ািল্লম েরেখ িহফয
পড়ােনার

ব0বস্থা

করুন, তাহেল

উত্তেরাত্তর

উন্নিত

কের

ইনশাআল্লাহ িনধর্ািরত সমেয়র পূ েবর্ আপনার সন্তান িহফয সমাপ্ত
করেত সক্ষম হেব।
কতক সমস0া, সমাধান ও পৰ্স্তাব:
ক. লাইফ স্কুল পিরচািলত িহফয িবভােগর বতর্মান িনঘর্ণ্ট সকল
িশক্ষাথর্ীর জন0 যথাযথ উপেযাগী নয়r এেত েবশ িকছু সমস0া ও
অসু িবধার সম্মু খীন হেত হয়, িবেশষভােব একােডিমক পড়া-শুনা
েশেষ দু পুর িশফেট িশক্ষাথর্ীেদর মেনােযাগ আকষর্ণ করা কিঠন
হয়, গরেমর েমৗসু েম এ সমস0া েবশী হয়r েছাট রাত, পৰ্চণ্ড গরম
ও লমব্া িদেনর কারেণ অেনেকর শরীর তখন ক্লান্ত থােকr শীেতর
েমৗসু েম সময় সব্ল্পতার কারেণ অন0 সমস0া েদখা েদয়,
িবেশষভােব এক-ঘণ্টা িহফেযর মধ0বতর্ী সময় আসেরর সালাত
120

আদায় করা মেনােযােগর েক্ষেতৰ্ বড় বাঁধা হয়। উেল্লখ0, আমােদর
স্কুেল আসেরর সালাত পৰ্থম ওয়ােক্ত পড়া হয়r অতএব দু পুর
িশফট বন্ধ কের সকাল ও রােতর িশফেটর সময় সামান0 বািড়েয়
তােতই যেথষ্ট করা যায়, তখন এক িশফেট পড়ুয়া িশক্ষাথর্ীরা
সকাল িশফেট অংশ গৰ্হণ করেবr
খ. এক-ঘণ্টা সময় িনেয় িহফেযর হালাকায় বসা যেথষ্ট নয়, এেত
পৰ্চুর সময় নষ্ট হয়, তাই সু িবধামত সমেয় একসােথ দু ই বা
আড়াই ঘণ্টার হালাকা উত্তম মেন হয়; েযমন সকাল েবলা একসােথ দু ’ঘণ্টা অথবা আসেরর পর একসােথ দু ’ঘণ্টা অথবা
মাগিরেবর পর একসােথ দু ’ঘণ্টা িহফেযর হালাকা চালু করা যায়r
েসৗিদ আরেবর অেনক মসিজেদ আসর সালােতর পর িহফেযর
একািধক হালাকা আরম্ভ হয়r
গ. ‘লাইফ স্কুল’ কতৃর্ক পিরচািলত িহফয িবভােগর িনঘর্ণ্ট ডা.
জােকর নায়ক পিরচািলত িহফয িবভাগ েথেক সংগৃহীতr ডা.
জােকর নােয়ক ছাতৰ্েদর পড়া-শুনার পুেরা সময় তথা পূ ণর্িদন
িতিন িনেয় েননr অতঃপর িতিন সময় ভাগ কের তােত ছাতৰ্েদর
পিরচালনা কেরন, েযখােন িহফয করার রুিটনও থােকr লাইফ
স্কুল যিদ তােদর পূ ণর্ অনু করণ কের খুব ভােলা, তখন দু পুের
খাবার-দাবার েশেষ ১:৩০িম. বা ২:০০ ঘণ্টা িবশৰ্ােমর পর েয
েকােনা রুিটন অনু সরণ করা িশক্ষাথর্ীেদর জন0 েকােনা সমস0া
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নয়r বতর্মান িনঘর্ণ্ট েমাতােবক দু পুর িশফেটর িশক্ষাথর্ীরা
একােডিমক পড়া-শুনা েশেষ িবশৰ্াম েনওয়ার েকােনা সময় পায়
না, তাই এ সময় িহফেযর হালাকা অেনেকর জন0 কষ্টকর হয়।
িহফয িবভােগর জবাবিদিহতা
সমেয়র সদব্0বহার করা িহফয-শাখার এক গুরুতব্পূ ণর্ িবষয়। িহফয
শাখা যিদ হয় খণ্ডকালীন, তাহেল তার গুরুতব্ আেরা অিধকr
অতএব মুয়ািল্লম ছাতৰ্/ ছাতৰ্ীর পৰ্িত মুহূেতর্র যত্ন িননr লক্ষ0
রাখুন পৰ্িত ক্লােস েযন তার কম-েবশী উন্নিত হয়। মুয়ািল্লম পৰ্মাণ
করেবন পৰ্েত0ক ছাতৰ্/ ছাতৰ্ী িদনিদন উন্নিত করেছ, েকউ িপিছেয়
পড়েছ না, িকংবা েকউ েথেম থাকেছ নাr এ জন0 মুয়ািল্লমেক
ছাতৰ্/ ছাতৰ্ীর উপিস্থিত-অনু পিস্থিত, নতুন িহফয ও িপছেনর
মুরাজাআহ সংরক্ষণ করেত হেব, তাহেল িহফয িবভােগর সব্চ্ছতা
ও জবাবিদিহতা িনিশ্চত হয়r এ কাজগুেলা িবিভন্ন িরেপােটর্র
মাধ0েম করা হেল সু সংহত ও পিরপকব্ হয়r িহফয িবভােগর
জবাবিদিহতার সব্ােথর্ নমুনা সব্রূপ এখােন আমরা চারিট িরেপাটর্ ও
তার পৰ্েয়াজনীয়তা উেল্লখ করিছ: ১. মান-যাচাই িরেপাটর্; ২.
পািক্ষক িরেপাটর্; ৩. মািসক িরেপাটর্; ও ৪. বাত্সিরক িরেপাটর্r
১. মান যাচাই িরেপাটর্:
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একজন ছাতৰ্/ ছাতৰ্ী যখন িহফয িবভােগ ভিতর্ হয়, এ িরেপােটর্র
মাধ0েম আরিব হরফ িকংবা কুরআনু ল কািরেমর উপর তার
দক্ষতা যাচাই করা হয়r যিদ এ হালাকা েথেক িশক্ষাথর্ীর কুরআন
িশক্ষার সূ চনা হয়, তাহেল আরিবর উপর ইতঃপূ েবর্ েস েয
পিরমাণ জ্ঞান অজর্ন করুক তা িলিপবদ্ধ করা হয় এেত। মুয়ািল্লম
তার অজ্ঞর জ্ঞান, হরেফর শুদ্ধাশুদ্ধ উচ্চারণ েজেন িনন ও তার
েরকডর্ রাখুন, অতঃপর তার মুখস্থ সূ রার শুদ্ধাশুদ্ধ েজেন িনন ও
তার েরকডর্ রাখুনr নােজরা হেল কতটুকু অংশ িবশুদ্ধ ও
সু ন্দরভােব িতলাওয়াত করেত সক্ষম তার তথ0 সংগৰ্হ করুনr
অপর হালাকা েথেক আসেল িশক্ষাথর্ীর িহফেযর পিরমাণ,
িবশুদ্ধতার মান ও মুরাজাআর অবস্থা সংরক্ষণ করুনr আমরা
নমুনা সব্রূপ একিট মান-যাচাই িরেপাটর্ িনেম্ন েপশ করিছ:
ة ﻲﻓ اﺤﻟﻔﻆ واﺤﻛﺠﻮﻳﺪ/اﺳﺘﻤﺎرة ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﺎﻟﺐ
 اﻷول: ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﺎﻜﻓﺮون إﻰﻟ ﺳﻮرة اﺠﺎس اﻟﺼﻒ: ﻣﻘﺪار اﺤﻟﻔﻆ
اﻤﻟﻼﺣﻈﺔ

ﺗﺎرﻳﺦ
اﻻﻣﺘﺤﺎن

 ﺤﺗﻴﺔ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ:ة/اﺳﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ

اﺤﻛﺠﻮﻳﺪ

اﺤﻟﻔﻆ

ﻤﻣﺘﺤﻦ

اﺳﻤﺎء اﻟﺴﻮر
ﻟﻢ ﻳﺘﻘﻦ

أﺗﻘﻦ

ﻟﻢ ﻳﺘﻘﻦ

أﺗﻘﻦ
يوشخن
ضكبذعف
دألطهغ
حصمظق
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ثزترجس

اﻟﻔﺎﺤﺗﺔ
اﺠﺎس
اﻟﻔﻠﻖ
اﻹﺧﻼص
اﻤﻟﺴﺪ/اﻟﻠﻬﺐ
اﺠﺮﺼ
اﻟﺎﻜﻓﺮون

ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻤﻟﺮﺸف

ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﻬﺎء اﺧﺘﺒﺎر ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﺎﻟﺐ

এ িরেপােটর্ িহফেযর পিরমাণ তথা কয়িট সূ রা মুখস্থ, কয়িট সূ রার
িহফয দু বর্ল, কয়িট সূ রার িতলাওয়াত শুদ্ধ বা অশুদ্ধ ইত0ািদ তথ0
িলিপবদ্ধ করার ব0বস্থা রেয়েছr িরেপােটর্র শুরুেত েদখুন اﺳﻢ
 اﻟﻄﺎﻟﺐতার বাঁপােশ ডট িচেহ্নর জায়গায় ছাতৰ্/ ছাতৰ্ীর নাম
িলখুন, অতঃপর েদখুন  ﻣﻘﺪار اﺤﻟﻔﻆতার বাঁপােশ িহফেযর
পিরমাণ িলখুন, েযমন সূ রা বালাদ েথেক সূ রা নাস পযর্ন্ত, আর
যিদ কােয়দা গৰ্ুেপর হয়, তাহেল মুবতািদ বা কােয়দা িলখুনr
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অতঃপর আেরা বাঁপােশ েদখুন  اﻟﺼﻒতার বাঁপােশ ক্লােসর নাম
বা ভিতর্র তািরখ িলখুনr
এবার েটিবেলর কলামসমূ েহ নজর িদনr কলাম-১. اﺳﻤﺎء اﻟﺴﻮر
িশক্ষাথর্ী যিদ কােয়দা গৰ্ুেপর হয়, পৰ্থম কলােম উক্ত িশেরানােমর
িনেচ আরিব হরফসমূ হ িলখুনr েকােনা েরােত িতনিট েকােনা
েরােত পাঁচিট হরফ িলখুনr েয কয়িট েরা পৰ্েয়াজন হয় ব0বহার
করুন এবং সব ক’িট হরফ তােত সািজেয় িলখুন। অতঃপর তার
িনেচর েরােত িশক্ষাথর্ীর মুখস্থ সূ রাসমূ েহর নাম িলখুনr
কলাম-২.  اﺤﻟﻔﻆএ কলােমর অধীন দু ’িট কলাম রেয়েছ: ক. أﺗﻘﻦ
অথর্ িহফয দৃ ঢ় বা মজবুতr খ.  ﻟﻢ ﻳﺘﻘﻦঅথর্ িহফয দৃ ঢ় নয় িকংবা
দু বর্ল। ক ও খ উভয় কলােম িহফয সংকৰ্ান্ত তথ0 সংগৰ্হ করুনr
উদাহরণত ১-নং কলােম িবদ0মান েযসব হরেফর পিরচয় িশক্ষাথর্ী
দৃ ঢ়ভােব জােন, িকংবা ১-কলােমর েযসব সূ রা িশক্ষাথর্ীর দৃ ঢ়ভােব
মুখস্থ রেয়েছ  أﺗﻘﻦবরাবর িঠক িচহ্ন ব0বহার করুনr আবার ১-নং
কলােমর েযসব হরফ িশক্ষাথর্ী দৃ ঢ়ভােব জােন না, িকংবা ১কলােমর েযসব সূ রা িশক্ষাথর্ীর দৃ ঢ়ভােব মুখস্থ নয়  ﻟﻢ ﻳﺘﻘﻦবরাবর
িটক িচহ্ন ব0বহার করুনr
কলাম-৩.  اﺤﻛﺠﻮﻳﺪএর অধীন পূ বর্বত্ দু ’িট কলাম ক.  أﺗﻘﻦঅথর্ ১নং কলােমর হরফ বা সূ রার উচ্চারণ িবশুদ্ধ, অতএব এেত িটক
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িচহ্ন িদনr খ.  ﻟﻢ ﻳﺘﻘﻦঅথর্ ১-নং কলােমর হরফ বা সূ রার উচ্চারণ
িবশুদ্ধ নয়, অতএব এেত িটক িচহ্ন িদনr ক ও খ উভয় কলােম
তাজিবদ সংকৰ্ান্ত তথ0 সংগৰ্হ করুনr
কলাম-৪.  ﻣﺘﺤﻦঅথর্ পরীক্ষকr এখােন পরীক্ষক সব্ীয় নাম িলখুন
বা সব্াক্ষর িদনr কলাম-৫.  ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻣﺘﺤﺎنঅথর্ পরীক্ষা গৰ্হণ করার
তািরখ। ১-নং কলােমর হরফ বা সূ রাসমূ হ পরীক্ষক েকান েকান
িদন শৰ্বণ করেছন এেত তার তািরখ িলখুনr ১-নং কলােমর
সবক’িট সূ রা/ হরেফর পরীক্ষা একিদন গৰ্হণ করা সম্ভব না হেল,
একািধক িদেন গৰ্হণ করুন ও তার তািরখ িলখুন এবং যথারীিত
সবক চলমান রাখুনr কলাম-৬.  اﻤﻟﻼﺣﻈﺔঅথর্ মন্তব0। েকােনা
মন্তব0 থাকেল পরীক্ষক এেত তা িলেখ িদন। িরেপােটর্র নীেচ
মুয়ািল্লম/ মুশিরেফর মন্তব0, সব্াক্ষর ও তািরখ।
এ িরেপাটর্ দব্ারা ছাতৰ্/ ছাতৰ্ীর সবলতা বা দু বর্লতা িচিহ্নত হয়r
ছাতৰ্/ ছাতৰ্ী সবল পৰ্মািণত হেল তােক িনেয় সামেন অগৰ্সর েহান,
আর দু বর্ল পৰ্মািণত হেল তার দু বর্লতাসমূ হ দূ র করুন অগৰ্ািধকার
িভিত্তেত। তেব সবক বন্ধ কের নয়, পৰ্েয়াজন হেল সবেকর
পিরমাণ কিমেয় িদন এবং রীিতমত িপছেনর পড়া শৰ্বণ করুনr
সবক বন্ধ কের িপছেনর পড়া শুনার ফেল অেনেকর মােঝ
অলসতা ভর কেরr সপ্তাহ, দু ই-সপ্তাহ বা িতন-সপ্তাহ অন্তর অন্তর
মুশিরফ বা দািয়তব্শীল দু বর্ল সূ রাগুেলার উন্নিত পযর্েবক্ষণ করুন
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ও হািফয সােহবেক পৰ্েয়াজনীয় িনেদর্শনা িদনr িকংবা েখাদ
হািফয সােহব সব্ীয় ছাতৰ্েক তদারিক করুনr
এ িরেপাটর্ দব্ারা ভিতর্ পরবতর্ী ছাতৰ্/ ছাতৰ্ীর পড়া-শুনার জরুির
তথ0 সংগৰ্হ করা খুব সহজ, পরবতর্ীেত যার খুব পৰ্েয়াজন হয়,
িবেশষভােব খণ্ডকালীন িহফয িবভাগসমূ েহr এ িরেপাটর্ দব্ারা
িদব্তীয় আেরকিট কাজ করা যায়, েযমন পৰ্িত চার/ ছয় মাস পর
ছাতৰ্/ ছাতৰ্ী সম্পেকর্ এসব তথ0 সংগৰ্হ কের পরীক্ষার ন0ায়
তােদর পুরেনা িহফয পযর্েবক্ষেণ রাখা যায়; তেব এসব তথ0
সংগৰ্হ করার জন0 পৃথক পৰ্স্তুিত-েঘাষণা ও ছু িটর পৰ্েয়াজন েনই।
মুরাজাআহ শৰ্বণ করার ন0ায় ছাতৰ্/ ছাতৰ্ী েথেক এসব তথ0 সংগৰ্হ
করুনr মুশিরফ বা িজম্মাদার কেয়কমাস পরপর ছাতৰ্/ ছাতৰ্ীেদর
মান যাচাই করেত থাকেবন।
ভিতর্ পরবতর্ী এ পরীক্ষা বা মান-যাচাই মুয়ািল্লম িকংবা হােফয
সােহব করেবন, একান্ত পৰ্েয়াজন ব0তীত িদব্তীয় কাউেক ব0বহার
না করা ভােলাr পরবতর্ীেত পুনরায় এ পরীক্ষার পৰ্েয়াজন হেল
হােফয সােহেবর পিরবেতর্ মুশিরফ িনেবন, িকংবা কাউেক িনেত
বলেবন, একান্ত ও অগত0া েকােনা কারণ ব0তীত মুয়ািল্লমেক
তখন এ পরীক্ষায় সংিশ্লষ্ট না করাই ভােলাr
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২. পািক্ষক িরেপাটর্:

1

পািক্ষক িরেপাটর্ মূ লত েমৗিলক িরেপাটর্r সবক েশেষ ছাতৰ্/ ছাতৰ্ী
িনেজরা বা িশক্ষক এ িরেপাটর্ পূ রণ করেবনr এেত পৰ্াতঃ ও
সন্ধ0াকালীন উভয় িশফেটর পড়া-শুনার গুরুতব্পূ ণর্ তথ0 সিবস্তাের
িলিপবদ্ধ রাখার ব0বস্থা রেয়েছr এ িরেপােটর্র শুরুেত িকছু তথ0
সংগৰ্হ করা হয়, েযমন ছাতৰ্/ ছাতৰ্ীর নাম, ক্লাস, েমাবাইল নামব্ার,
িহফয-নােজরা-মুবতািদ, ইিতপূ েবর্র মুখস্থ বা নােজরার পিরমাণ,
িরেপাটর্ শুরু ও েশেষর তািরখ এবং িহফয শাখায় ভিতর্ হওয়ার
তািরখr পৰ্েয়াজন হেল তথ0 সংগৰ্হ করার কতক অপশন বাড়ােনা
িকংবা পৰ্েয়াজন না হেল িকছু অপশন কমােনা সমস0া নয়r
েটিবেলর পৰ্থম েরা েদখুন পৰ্াতঃকালীন হালাকা ও সান্ধ0কালীন
হালাকা দু ’ভােগ িবভক্তr অতঃপর পৰ্াতঃকালীন িশফেট ৭-িট
কলাম রেয়েছ: কলাম-১.  األيامিদেনর নাম, এেত সপ্তােহর ৬1

বতর্মান আিম লাইফ স্কুেলর িহফজ শাখার িজম্মাদারr এেত ১-ঘণ্টা কের

দু ’ঘণ্টা দু ’িশফট িহফেযর ক্লাস হয়: পৰ্থম িশফট সকাল ৬:৫০-৭:৫০পযর্ন্তr
এেত আবািসবক-অনাবািসক সকল ছাতৰ্ অংশ গৰ্হণ কেরr অনাবািসক ছাতৰ্েদর
জন0 িদব্তীয় িশফট: িবকাল ২:৫০-৩:৫০ পযর্ন্ত এবং েহােস্টেলর ছাতৰ্েদর জন0
িদব্তীয় িশফট রাত ৮:০০-৯:০০ পযর্ন্ত। এ িহেসেব পািক্ষক িরেপাটর্ ৈতির করা
হেয়েছ, তেব তার উপর িভিত্ত কের েয েকােনা িহফয শাখার িরেপাটর্ ৈতির
করা সহজ, কারণ সকল িহফয খানার পড়া-শুনার পদ্ধিত পৰ্ায় এক, পাথর্ক0
শুধু রুিটেনr
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িদেনর মান রেয়েছ। কলাম-২.  حضورউপিস্থিত, এেত িশক্ষাথর্ীর
উপিস্থতর সময় িলিপবদ্ধ করা হয়। কলাম-৩. /  مراجعة/ حفظ
 قاعدةিহফয/ মুরাজাআহ/ কােয়দাহ, িশক্ষাথর্ী যিদ িহফয শুনায়,
এখােন হা বা িহফয িলখেব। িশক্ষাথর্ী মুরাজাআহ েশানােল এখােন
মীম বা মুরাজাআহ িলখেবr আর িশক্ষাথর্ী কােয়দা গৰ্ুেপর হেল
কােয়দা িলখেবr কলাম-৪.  اسم السورةসূ রার নাম, িহফয বা
নােজরা গৰ্ুেপর িশক্ষাথর্ী হেল এখােন সূ রার নাম িলখেবr কােয়দা
গৰ্ুেপর িশক্ষাথর্ী হেল এখােন পৃষ্ঠা সংখ0া িলখেব। কলাম-৫.
িশক্ষাথর্ী িহফয বা নােজরা গৰ্ুেপর হেল এখােন আয়াত সংখ0া
িলখেবr আর িশক্ষাথর্ী কােয়দা গৰ্ুেপর হেল এখােন লাইন সংখ0া
িলখেবr কলাম-৬.  مالحظةমন্তব0, েকােনা িশক্ষাথর্ীর সবক খুব
সু ন্দর হেল মুমতাজ, অেপক্ষাকৃত দু বর্ল হেল জািয়0দ িজদ্দান,
অেপক্ষাকৃত আেরা দু বর্ল হেল শুধু জােয়0দ িলখেবন। আর মুখস্থ
বা িবশুদ্ধ না হেল দািয়ফ িলখেবন, যার অথর্ এ সবক পুনরায়
শুনােত হেব। এ িরেপাটর্ ছাতৰ্/ ছাতৰ্ী, অিভভাবক ও মুয়ািল্লম
সবার জন0 সু িবধাজনক। িদব্তীয়ত পরবতর্ী ক্লােস েকােনা কারেণ
িনধর্ািরত মুয়ািল্লম অনু পিস্থত থাকেল িযিন উপিস্থত থাকেবন, িতিন
িরেপাটর্ েদেখ বুঝেবন িশক্ষাথর্ীর করণীয় কী।
মন্তেব0র জায়গায় িশক্ষক মেহাদয় উপিস্থিত সংকৰ্ান্ত পৰ্েয়াজনীয়
তথ0 সংগৰ্হ করুন, েযমন েকউ হালাকায় উপিস্থত থাকা সেত0ও
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অসু স্থতার কারেণ সবক শুনােত পােরিন, তাহেল মািরদ বা অসু স্থ
িলখুন, মেনােযাগী না হেল সংেক্ষেপ তার তথ0 সংগৰ্হ করুনr
অনু পিস্থত হেল গােয়ব বা অনু পিস্থত িলখুনr অনু রূপ তথ0 িবকাল
িশফেট সংগৰ্হ করুনr
এ িরেপাটর্ সাপ্তািহক হেত পাের, তেব কাগেজর অপচয় েরাধ ও
পূ ণর্পৃষ্ঠা ব0বহােরর সব্ােথর্ পািক্ষক েবেছ িনেয়িছ; আবার এক পৃষ্ঠায়
চারসপ্তাহ বা পুেরামােসর এসব তথ0 স্পষ্টাক্ষের সংগৰ্হ করা সম্ভব
নয়, তাই মািসক গৰ্হণ কিরিনr পক্ষেশেষ ১৫িদেনর েমাট িহফয
ও মুরাজাআহ সংগৰ্হ করুনr অতঃপর মুয়ািল্লম তািরখসহ িনেচ
ডান পােশ সব্াক্ষর করুন। মুশিরফ বা দািয়তব্শীল পূ ণর্ িরেপাটর্
েদেখ সংেশাধনী বা মন্তব0 িলেখ িনেচ বাঁপােশ তািরখসহ সব্াক্ষর
করুন। িরেপােটর্র নমুনা িনম্নরূপ:
حلقة تحفيظ القرآن الكريم
 داكا، أترا،اليف اسكول
تقرير النصف الشھر للحلقة
 النوراينة/  الناظرة/  الصف األول قسم التحفيظ:الصف

 بن عبد الخالق1 عبد:اسم الطالب ثنائيا

:م تاريخ االلتحاق٢٠١٣./ ٠٧ /١٤ : الثاني/  من سورة الناس إلى الھمزة بداية النصف األول: الحفظ من قبل/ مقدار القراءة نظرا
م٢٠١٣/٠٧/٠١
الحلقة المسائية

= من
إلى

اسم
السور
ة

/ حفظ
مراجع
ة

آيات
حضو
ر

غائب

جيد جدا

كامال

مالح
ظة
أوقات الدروس والصالة

آيات
مالحظة

الحلقة الصباحية

الھمزة

مراجع
ة

= من
إلى

اسم
السور
ة

/ حفظ
مراجع
ة

حضو
ر

األيام

ممتاز

كامال

العص
ر

حفظ
جديد

٧:٥٠

يوم األحد

جيد

٤-١

التكاثر

حفظ
جديد

٨:١٠

يوم االثنين

٢:٥٠

130

مري
ض

يوم الثالثاء

يوم
األربعاء

٨:٢٠

حفظ
جديد

التكاثر

٨-٥

يوم
الخميس

غائب

ضعي
ف

٢:٥٠

مراجع
ة

التكاثر

كامال

غائب

جيد

غائب

أيام اإلجازة  :يوم الجمعة ويوم السبت

يوم األحد

٧:٥٠

حفظ

القارع
ة

٤-١

جيد

٢:٥٠

مراجع
ة

العص
ر

كامال

ممتاز

يوم االثنين

٧:٥٠

حفظ

//

٨-٥

جيد

٢:٥٠

مراجع
ة

الفيل

كامال

ممتاز

يوم
األربعاء

غائب

يوم
الخميس

٧:٥٠

حفظ

القارع
ة

١١-٩

جيد

أوقات الدروس

يوم الثالثاء

غائب

غائب

غائب

٢:٥٠

مراجع
ة

القارع
ة

كامال

مقدار الحفظ في ﻫﺬا اﺠﺼﻒ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ:

ﻣﻘﺪار اﻤﻟﺮاﺟﻌﺔ ﻲﻓ ﻫﺬا اﺠﺼﻒ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ:

ﺳﻮرة اﻟﻌﺮﺼ ،اﺤﻛﺎﻜﺛﺮ واﻟﻘﺎرﻋﺔ

اﻬﻟﻤﺰة ،اﺤﻛﺎﻜﺛﺮ ،اﻟﻌﺮﺼ ،اﻟﻔﻴﻞ واﻟﻘﺎرﻋﺔ.

ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﻌﻠﻢ اﺤﻟﻠﻘﺔ

ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﺮﺸف اﺤﻟﻠﻘﺔ

...

...

جيد

৩. মািসক িরেপাটর্:
এ িরেপাটর্ দব্ারা একসােথ ১০-১৫ জন ছাতৰ্/ ছাতৰ্ীর মািসক িহফয
ও মুরাজাআহ সংরক্ষণ করা হয়r িরেপােটর্র শুরুেত পৰ্েয়াজনীয়
السنة  েসৗর-মােসর নাম,اسم الشھر الشمسي িকছু তথ0 েযমন:
 এ মােস কতিদন ক্লাস হেয়েছ, বাعدد أيام الدراسة ইংেরিজ বছর,
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কাযর্িদবসr িদব্তীয় লাইেন  عدد الطالب والطالباتছাতৰ্/ ছাতৰ্ী
সংখ0া,  الشھري الھجريিহজির মাস ও  السنة الھجريةিহজির বছরr
অতঃপর েটিবল েদখুন: কলাম-১. কৰ্িমক নং, এ কলােম
িশক্ষাথর্ীেদর কৰ্িমক নামব্ার িলখুনr কলাম-২. এ কলােম ছাতৰ্/
ছাতৰ্ীেদর নাম িলখুনr কলাম-৩. এখােন পৰ্েত0ক িশক্ষাথর্ী সব্সব্
ক্লােসর নাম িলখুনr কলাম-৪. এখােন িশক্ষাথর্ীর গৰ্ুেপর নাম
িলখুন, েযমন িহফয/ নােজরা/ কােয়দাহ ইত0ািদ। কলাম-৫. এ
কলােম অতৰ্ মােস িহফেযর পিরমাণ িলখুনr কলাম-৬. এ কলােম
অতৰ্ মােস মুরাজাআর পিরমাণ িলখুনr কলাম-৭. এ কলােম অতৰ্
মােস সকাল-িবকাল ও েমাট উপিস্থিতর পিরমাণ িলখুনr কলাম৮. মন্তব0 িলখুনr িনেম্ন মািসক িরেপােটর্র নমুনা েপশ করা হল:
حلقة تحفيظ القرآن الكريم
التقرير الشھري للحلقة
........ :م عدد أيام الدراسة............ :السنة.....................:اسم الشھر الشمسي
............:السنة الھجرية..........................: الشھري الھجري............... :عدد الطالب والطالبات
نوع الحضور مع العدد
المالحظة
عدد

مساء

صبا
حا

مقدار
المراجعة

 القراءة/ مقدار الحفظ
 النورانية/ بصرية

نوع
القراءة

الصف

أسماء
الطالب
الطالبات/

رقم

١

٢

٣
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٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

١١

١٢

١٣

١٤

١٥

مقدار الحفظ في ﻫﺬا اﺠﺼﻒ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ:

ﻣﻘﺪار اﻤﻟﺮاﺟﻌﺔ ﻲﻓ ﻫﺬا اﺠﺼﻒ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ:

ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﻌﻠﻢ اﺤﻟﻠﻘﺔ واﻤﻟﻼﺣﻈﺔ إن ﺎﻛﻧﺖ
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﺮﺸف اﺤﻟﻠﻘﺔ ﻣﻊ اﻤﻟﻼﺣﻈﺔ
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

আমরা পূ েবর্ েজেনিছ েয, কুরআনু ল কািরম শুধু মুখস্থ করেল হেব
না, বারবার পেড় তার চচর্া রাখেত হেব, অন0থায় উেটর েচেয়ও
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দৰ্ুতেবেগ িবদায় িনেব েস। তাই আমরা নতুন িহফেযর পাশাপািশ
পুনরায় শুনােনার পৰ্িত সমান গুরুতব্ পৰ্দান কিরr মুখস্থ অংশ
পুনরায় পড়ােক আরিবেত মুরাজাআহ বলা হয়, রমদান মােস
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম িজবরীল আমীেনর সােথ
1
মুরাজাআহ করেতনr

৪. বাত্সিরক িরেপাটর্:
মািসক িরেপাটর্ সামান0 পিরবতর্ন কের বাত্সিরক িরেপাটর্ ৈতির
করা যায়, শুরুেত িনিদর্ষ্ট ছাতৰ্/ ছাতৰ্ীর নাম িলেখ কৰ্িমক নামব্ােরর
জায়গায় বােরািট মােসর নাম ও তার পাশাপািশ পৰ্েত0ক মােসর
িবস্তািরত িরেপাটর্ িলখা হেল বাত্সিরক িরেপাটর্ হয়r আবার িনেম্নর
িরেপাটর্ও ব0বহার করা যায়r এেত িহফেযর িদন-তািরখ সংগৰ্হ
করার ব0বস্থা রেয়েছ:

1

বু খাির: (৬)
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চারিট িরেপাটর্ একসােথ একিট খাতার রূপ েদওয়া যায়, তাহেল
সবার জন0ই সংরক্ষণ করা সহজr িহফয িবভােগর জবাবিদিহতার
সব্ােথর্ চারিট িরেপােটর্র মাধ0েম নতুন িহফয ও মুরাজাআর েরকডর্
সংরক্ষণ করা জরুির। এেত ছাতৰ্/ ছাতৰ্ীগণ িনেজেদর পড়া-শুনার
পৰ্িত যত্নশীল হয়, িশক্ষক ও কতৃর্পেক্ষর জবাবিদিহতা িনিশ্চত হয়,
অিভভাবকগণ পিরতৃপ্ত হন এবং ছাতৰ্/ ছাতৰ্ীরাও িদনিদন উন্নিত
করেত িশেখ। অিধকন্তু িরেপােটর্র কারেণ ছাতৰ্/ ছাতৰ্ীরা িনেজেদর
দু বর্লতা িচিহ্নত কের সহেজ তা েশাধের িনেত সক্ষম হয়r
ছাতৰ্/ ছাতৰ্ী ক্লােস পৰ্েবশ করার সময় পািক্ষক িরেপােটর্ উপিস্থিতর
সময় িলেখ তােদর হােত িরেপাটর্ ফাইল পৰ্দান করুনr আবার
সবক েশেষ িবস্তািরত িলেখ িরেপাটর্ ফাইল সংরক্ষণ করুনr
বাহ0ত এ কাজগুেলা ঝােমলার ও সময় সােপক্ষ মেন হয়, িকন্তু
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বাস্তেব এরূপ নয়, দািয়তব্শীল মুয়ািল্লম এসব িরেপাটর্ সংরক্ষণ
কের তৃিপ্ত েবাধ কেরন, িনয়িমত িরেপাটর্ িলখেল সময় নষ্ট হয়
নাr একজেনর জন0 ১০ েসেকন্ড সময় গড় ব0য় হেবr িকছু তথ0
ছাতৰ্/ ছাতৰ্ী িনেজরা পূ ণর্ করেত সক্ষমr
সাপ্তািহক েপৰ্াগৰ্াম
কুরআনু ল কািরম শুধু িতলাওয়াত করা নয়, তােত েসৗন্দেযর্র পৰ্িত
লক্ষ0 রাখা একান্ত জরুিরr আল্লাহ তা‘আলা বেলেছন:
ً َ َ ُۡ ّ
[Z : ﴾ ]اﻤﻟﺰﻣﻞ¤ ﴿ َو َرت ِِل ٱلق ۡر َءان ت ۡرتِي
“আর কুরআনেক তারতীলসহ িতলাওয়াত কর”r1 তারতীল অথর্

তাজিবদসহ িতলাওয়াত করা, অথর্াত্ মাদ, গুন্নাহ, মাখরাজ ও
িসফাতসহ পৰ্েত0ক হরফ উচ্চারণ করাr আমরা পূ েবর্ েজেনিছ েয,
আল্লাহ সু ন্দর িতলাওয়াত েযভােব শৰ্বণ কেরন েকােনা বস্তু
েসভােব

শৰ্বণ

কেরন

নাr

অিধকতর

িবশুদ্ধ

ও

সু ন্দর

িতলাওয়ােতর জন0 সাপ্তািহক েপৰ্াগৰ্াম খুব জরুিরr এেত িবিভন্ন
েদেশর পৰ্খ0াত কারী ও হােফযেদর পিঠত িকরাত ও হদর অিডও,
িভিডও এর মাধ0েম েশানােনা ও েদখােনা, পৰ্েয়াজেন সরবরাহ
করা। এভােব ছাতৰ্/ ছাতৰ্ীরা িবশুদ্ধ িতলাওয়ােতর পৰ্িত উদব্ু দ্ধ হয়
এবং পৰ্েত0ক িশক্ষাথর্ী িনেজর পছন্দনীয় িতলাওয়াত েবেছ িনেত

1

সূ রা মুজ্জািম্মল: (৪)
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সক্ষম হয়r পৰ্েয়াজন হেল েকােনা কারী িকংবা ভােলা পাঠদােন
সক্ষম েকােনা হািফয সােহবেক সাপ্তািহক েপৰ্াগৰ্ােম দাওয়াত
েদওয়াr এভােব একিট িহফয িবভাগ সু ন্দর, পৰ্াণবন্ত ও পৰ্াচুযর্ময়
হেয় উঠেব, ইনশাআল্লাহr
িশক্ষকেদর পৰ্িত পিরচালকেদর দািয়তব্
কুরআনু ল কািরেমর হািফয আল্লাহর কালােমর ধারকr তারা
সবর্েশৰ্ষ্ঠ, সম্মািনত ও আল্লাহর মেনানীতr আল্লাহ তা‘আলা বেলন:
َ ۡ َ َّ َ ٰ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َّ ُ
َ
[O :ٱص َطف ۡي َنا م ِۡن ع َِبادِناۖ  ﴾ ]ﻓﺎﻃﺮ
﴿ ثم أورثنا ٱلكِتب ٱلِين
“অতঃপর আিম এ িকতাবিটর উত্তরািধকারী কেরিছ আমার
1

বান্দােদর মেধ0 তােদরেক, যােদরেক আিম মেনানীত কেরিছ”।
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলেছন,

.«ﻢ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻘﺮآن وﻋﻠﻤﻪâ»ﺧﺮﻴ
“েতামােদর মেধ0 সেবর্াত্তম ব0িক্ত েয কুরআন িশক্ষা কের ও িশক্ষা
েদয়”।2 কুরআনু ল কািরেমর পৰ্িত মুসিলম উম্মাহর দািয়তব্ অেনক,
তার িবধান বাস্তবায়ন করা, তােক ন0ায় ও ইনসােফর মানদণ্ড িস্থর
করা, তার সূ রাসমূ হ িহফয ও িতলাওয়াত করা, তার ব0াখ0া ও
তাফসীর করা, তােত িচন্তা ও গেবষণা করা ইত0ািদ। মুসিলম
1

সূ রা ফািতর: (৩২)

2

বু খাির: (৫০২৭)
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উম্মার পক্ষ েথেক হািফযগণ দু ’িট দািয়তব্ আঞ্জাম িদেচ্ছন:
কুরআনু ল কািরম মুখস্থ করা ও তার িতলাওয়াত করা। এটা
েযরূপ তােদর জন0 েসৗভাগ0, অনু রূপ মুসিলম উম্মাহর পৰ্িত
তােদর বড় দানr মুসিলম যিদ তােদর পৰ্িত সহেযািগতার হাত
বৃ িদ্ধ কের, তারাও তােদর সঙ্গী হেব, তারাও অবদান রাখেব
কুরআনু ল কািরম সংরক্ষেণর েক্ষেতৰ্r রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলেছন,

ْ ََ َْ 3
َ
ً َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ 3 ﻬ َﺰ َﺬﻟز ًﻳﺎ ﻲﻓ َﺳﺒﻴﻞ3 » َﻣ ْﻦ َﺟ
ﺮﻴ ﻓﻘﺪ
ِ ﻴﻞ
ِ ِ ِ ِ ِ
ٍ اﺑ ِﺨﺑ
ِ  وﻣﻦ ﺧﻠﻒ ﺬﻟ ِزﻳﺎ ِﻲﻓ ﺳ ِﺒ،اﺑ ﻓﻘﺪ ﻏﺰا
َ
.«ﻏ َﺰا

“েয েকােনা গািজেক আল্লাহর রাস্তায় অস্তৰ্-শস্তৰ্ িদেয় পৰ্স্তুত কের
িদল েসও যু দ্ধ করল, আর েয েকােনা গাজীর পৰ্িতিনিধতব্1 করল
কল0ােণর সােথ েসও যু দ্ধ করল”।2
আমােদর সমােজ হািফযগণ অবেহলার পাতৰ্, তােদর সরকারী
সনদ েনই ও ভাতা েনই। তারা রাষ্টৰ্ীয় অিধকার ও নাগিরক
সু িবধা বিঞ্চতr কতক উত্সব ও অনু ষ্ঠান ব0তীত আমােদর সমাজ
তােদর পৰ্েয়াজন েবাধ কের নাr হািফযেদর পৰ্িত এ অবজ্ঞা
অবশ0ই কুরআনু ল কািরেমর পৰ্িত অবজ্ঞার শািমল! কুরআেনর
1

আল্লাহর রাস্তায় যু দ্ধকারী গািজর পিরবার েদখা-শুনা ও তােদর পৰ্েয়াজন পূ রণ

করার েক্ষেতৰ্ পৰ্িতিনিধতব্ করাr
2

বু খাির: (২৮৪৩), মুসিলম: (১৮৯৬)
138

ধারকেদর সম্মান েযখােন ভূ লু িণ্ঠত, তারা অবেহলা ও অসম্মােনর
পাতৰ্, েসখােন আমরা িকভােব আল্লাহর করুণা দব্ারা ধন0 হবr
িহফয সমাপ্ত কের হািফযগণ যখন পািথর্ব পৰ্েয়াজেনর িদেক
মেনােযাগ েদয়, তখন তােদর সামেন পুেরা দু িনয়া থােক অন্ধকার।
মসিজেদর ইমামত, মুয়ািজ্জন বা খােদম হওয়া ব0তীত জীিবকা
িনবর্ােহর েকােনা পথ থােক না, তাই িদনিদন মানু ষ কুরআন
েথেক িবমুখ হেচ্ছr মুসিলমরা হািফযেদর হক ভুেল বসেছ, অথচ
মযর্াদার মাপকািঠ িছল এক সময় কুরআন। নবী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম

ও তার খিলফাগণ হািফযেদর েনতৃতব্ ও

সম্মােনর আসন পৰ্দান কেরেছন, যিদও তারা বয়েস েছাট িছলr
অতএব নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর অনু সারী িহেসেব
মাদৰ্াসার পিরচালকগণ কুরআেনর মুয়ািল্লমেক উপযু ক্ত ভাতা
পৰ্দান করুন, তার পিরবার ও অথর্ৈনিতক অবস্থার েখাজ রাখুন ও
তােত অংশ গৰ্হণ করুনr কারণ হািফযগণ ও পিরচালকবৃ ন্দ
পরস্পর সহেযাগী, আল্লাহ সহেযািগতার িনেদর্শ
ۡ
ۡ ۡ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َ ٰ َ ۡ َّ َ
﴾
ٱلث ِم َوٱل ُع ۡد َوٰ ِ ۚن
ِ ¦ وٱلقوىۖ و? تعاونوا

িদেয় বেলন,
ّ ۡ ََ ْ َُ َََ
ب
ِ ِ ﴿وتعاونوا ¦ ٱل
[O :]اﻤﻟﺎﺋﺪة
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“েতামরা তাকওয়া ও কল0ােণর েক্ষেতৰ্ এেক অপরেক সাহায0
1

কর”।

এ সহেযািগতা তােদর উপর করুণা নয়, বরং মুসিলম িহেসেব
আমােদর দািয়তব্। এ দািয়তব্ সম্পেকর্ অবশ0ই আমােদর িজজ্ঞাসা
করা হেবr আল্লাহ কুরআনু ল কািরমেক িহফাজত করেবন, আমরা
যিদ তার সংরক্ষেণ এিগেয় না আিস অবশ0ই িতিন এমন এক
জািত ৈতির করেবন, যারা কুরআনেক িহফাজত করেব এবং তারা
আমােদর মত হেব না, িতিন বেলন:
َ ُ ُ َ ۡ َ ً ۡ َ ۡ ۡ َ ۡ َ ْ ۡ َّ َ َ َ
ُ َ َ َْ ُ ُ
[ : يك ۡم ث َّم ? يَكون ٓوا أ ۡمثٰلكم ﴾ ]ﺤﻣﻤﺪ
﴿ ن تتولوا يستبدِل قوما غ
“যিদ েতামরা মুখ িফিরেয় নাও, তেব িতিন েতামােদর ছাড়া অন0
েকােনা কওমেক স্থলািভিষক্ত করেবন। তারপর তারা েতামােদর
অনু রূপ হেব না”।2
িহফেযর অিধকাংশ হালাকায় মুয়ািল্লমেদর যথাযথ সম্মানী েদওয়া
হয় না, তােত পড়া-েশানার মােনান্নয়ন না হওয়ার জন0 এটাও কম
দায়ী নয়r অতএব েযসব হালাকায় হােফযেদর ভােলা েবতন
পৰ্দান করা হয়, পিরচালক িহেসেব আপনারা তােক আদশর্ জ্ঞান
করুন, িকংবা আপনারা এ ময়দােন পিথকৃত্ েহান, বরং কুরআনু ল
কািরেমর মুয়ািল্লমেদর অিধক েবতন পৰ্দান করা গবর্ ও েগৗরেবর
1

সূ রা মােয়দাহ: (২)

2

সূ রা মুহাম্মদ: (৩৮)
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বস্তু িহেসেব িননr একজন িশক্ষক েথেক দু ’জন িশক্ষেকর িখদমত
েনওয়া হেল অবশ0ই তােক সমপিরমাণ ভাতা পৰ্দান করুনr
ব0স্ততা বৃ িদ্ধর কারেণ তৰ্ুিট হেল সু ন্দর দৃ িষ্টেত েদখুন, তােক
উত্সাহ িদন ও তার শৰ্েমর পৰ্শংসা করুনr আল্লাহ আমােদরেক
তার কুরআেনর িখদমত করার সু েযাগ পৰ্দান করুনr
িশক্ষাথর্ীেদর পৰ্হার করার িবধান
ইসলােমর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লামেক আল্লাহ
তা‘আলা েগাটা দু িনয়ার রহমত সব্রূপ েপৰ্রণ কেরেছন, তাই
ইসলাম দয়া, অনু গৰ্হ, রহমত ও কল0াণ কামনার দীনr আল্লাহ
তা‘আলা বেলন:

َ َۡ َ َۡ ََٓ
َ ۡ ك إ َّ? َر
َ ح ٗة ّل ِۡل َعٰلَم
[S[ :ي ´ ﴾ ]اﻻﻧﺒﻴﺎء
ِ
ِ ٰ﴿ وما أرسلن

“আর আিম েতা েতামােক িবশব্বাসীর জন0 রহমত িহেসেব েপৰ্রণ
কেরিছ”।1 িবেশষভােব দু বর্লেদর উপর রহম করা ইসলাম
অবধািরত কের িদেয়েছr নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম
বেলন:

1

َ ْ
ْ ْ َ 3 3 َ ُ ِّ َ ُ ِّ 3 ُ 3
َ
.«ﻴﻢ َواﻟ َﻤ ْﺮأ ِة
ﺘ
ا
،ﻦﻴ
ِ
ِ
ِ  أﺣﺮج ﺣﻖ اﻟﻀ ِﻌﻴﻔkِ»اﻟﻠﻬﻢ إ

সূ রা আিমব্য়া: (১০৭)
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“েহ আল্লাহ, আিম দু ’জন দু বর্েলর হকেক হারাম করিছ, ইয়ািতম
ও নারী”।1 নাবািলগ ও ইয়াতীম বাচ্চারা অনু গৰ্েহর েবশী হকদার,
তারা মুরবব্ী ও মুয়ািল্লেমর মুখােপক্ষী। তােদর শরীর দু বর্ল, জ্ঞান
অপিরপকব্, তােদর সােথ িনদর্য় আচরণ করা হারামr নবী
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন:
َ َ َ َ َ ْ ََْ ََ َ ْ َ َْ َْ ْ َ 3 َ َْ
.«ﺮﻴﻧﺎ
ِ  وﻳﻌ ِﺮف ﺮﺷف ﻛ ِﺒ،»ﻟﻴﺲ ِﻣﻨﺎ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺮﺣﻢ ﺻ ِﻐﺮﻴﻧﺎ
“েস আমােদর দলভুক্ত নয়, েয আমােদর েছাটেদর রহম কের না

ও বড়েদর সম্মান জােন না”।2 শুধু বাচ্চােদর েক্ষেতৰ্ নয়, ইসলাম
পৰ্েত0ক েক্ষেতৰ্ দয়ার আচরণ করার িনেদর্শ িদেয়েছr নবী
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন:
َ ْ ِّ 3
ُ ُ
َُ َ 3 ْ َ ْ ُ َُْ ََ َُ َ 3 ْ َ
.« ٍء إِﻻ ﺷﺎﻧﻪn
 وﻻ ﻓﺰﻨع ِﻣﻦ، ٍء إِﻻ زاﻧﻪn اﻟﺮﻓ َﻖ ﻻ ﻳَﻜﻮن ِﻲﻓ
»إِن
“েকােনা বস্তুেত নমৰ্তা িবরাজ কের না, তেব অবশ0ই ঐ বস্তুেক
েস েসৗন্দযর্মিণ্ডত কের এবং েকােনা বস্তু হেত নমৰ্তা িছিনেয়
েনওয়া হয় না, তেব অবশ0ই তার অনু পিস্থিত ঐ বস্তুেক কলু িষত
কের”।3
এ কথা সবর্জন িবিদত েয, শারীিরক শািস্ত বাচ্চােদর িশক্ষাদােনর
েক্ষেতৰ্ সবর্দা কাযর্কর নয়r মেনািবজ্ঞানী ও িশশু িবেশষজ্ঞগণ
1

নাসািয়: (৯১০০), ইবেন মাজাহ: (৩৮৭৮), আহমদ: (৯৩৭৪), হািদসিট সিহr

2

িতরিমিয: (১৯২০), আহমদ: (৬৬৯৪)

3

মুসিলম: (২৫৯৭)
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বেলন, শারীিরক শািস্ত বা মারধরেক িশক্ষার উপকরণ জ্ঞান করা
িঠক নয়, কারণ পৰ্হৃত ছাতৰ্ ও অন0ান0 ছােতৰ্র মােঝ পৰ্হার দূ রতব্
সৃ িষ্ট কের, কখেনা পৰ্হারকারী িশক্ষক সম্পেকর্ পৰ্হৃত িশক্ষাথর্ীর
অন্তের আতঙ্ক সৃ িষ্ট হয়, ফেল িশক্ষক েথেক েস যথাযথভােব
উপকৃত হয় নাr
কুরআনু ল কািরেমর মুয়ািল্লম সবর্দা িশক্ষা-বান্ধব পদ্ধিত অবলমব্ন
করেবনr িশক্ষাথর্ীেক মেনােযাগী ও পাঠমুখী করার জন0 অন0ান0
উপকরণ থাকা সেত0 মারধর করা কখেনা সিঠক পদেক্ষপ নয়r
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম পৰ্থম িশক্ষক, িতিন েকােনা
বাচ্চােক পৰ্হার কেরেছন পৰ্মাণ েনইr িতিন আমােদর আদশর্,
কুরআনু ল কািরেমর মুয়ািল্লম তার জীবনী ও কমর্েক আদশর্
িহেসেব গৰ্হণ করেবন, এটাই সব্াভািবকr আল্লাহ তা‘আলা বেলন,
ۡ َ َّ ْ ُ ۡ َ َ َ َ ّ ٞ َ َ َ ٌ َ ۡ ُ َّ
ُ َ َ َ َ َّ
خ َِرÁٱ[ َوٱلَ ۡو َم ٱ
﴿ لق ۡد كن لك ۡم ِف َر ُسو ِل ٱ[ِ أسوة حسنة ل ِمن كن يرجوا
ٗ ٱ[ َكث
َ َّ َو َذ َك َر
[OS : ِيا ﴾ ]اﻻﺣﺰاب
“অবশ0ই েতামােদর জন0 রাসূ েলর মেধ0 রেয়েছ উত্তম আদশর্,
তােদর জন0 যারা আল্লাহ ও পরকাল পৰ্ত0াশা কের এবং
আল্লাহেক অিধক স্মরণ কের”।1 আেয়শা রা. বেলন,

1

সূ রা আহযাব: (২১)
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َ
َوﻻ
ِﻣ ْﻦ

3 ُ
َ ْ َ
ًَ ْ َ
َ َ » َﻣﺎ
، َوﻻ اﻣ َﺮأة،ِﺮﺿ َب َر ُﺳﻮل اﻟﻠ ِﻬﺼﻰﻠ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺷﻴﺌًﺎ ﻗ ُّﻂ ِﻧﻴَ ِﺪه
َ
َ ْ َ ُْ َ
ْ َ
3
َ َُ ْ 3 ً َ
َ
 ﻓﻴَﻨﺘَ ِﻘ َﻢ، ٌء ﻗ ُّﻂn
 َو َﻣﺎ ِﻏﻴﻞ ِﻣﻨﻪ،اﺑ
ِ ﻴﻞ
ِ  إِﻻ أ َن ﺠﻳﺎ ِﻫﺪ ِﻲﻓ ﺳ ِﺒ،ﺧﺎ ِدﻣﺎ
ََ ْ ٌ ْ َ َ ََُْ ْ 3
3 َ َْ َ َ 3
َ
.«ﺑ
ِ ﺻ
ِ ِ  ﻓﻴﻨﺘ ِﻘﻢ،اﺑ
ِ ِﺎرم
ِ ء ِﻣﻦ ﺤﻣn  إِﻻ أن ﻳﻨﺘﻬﻚ،ﺎﺣ ِﺒ ِﻪ

“রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম িনজ হােত েকােনা
বস্তুেক কখেনা পৰ্হার কেরনিন, না েকােনা নারীেক, না েকােনা

খােদমেক, তেব আল্লাহর রাস্তায় িজহাদ করা িভন্ন িবষয়; আর
তােক কষ্ট েদওয়া হেয়েছ, িতিন সংিশ্লষ্ট ব0িক্ত েথেক পৰ্িতেশাধ
িনেয়েছন এমন হয়িন; তেব আল্লাহর িনিষদ্ধ েকােনা বস্তু লঙ্ঘন
করা হেল তখন িতিন আল্লাহর জন0 পৰ্িতেশাধ গৰ্হণ করেতন”r1
সাবািলগ হওয়ার পূ েবর্ বাচ্চারা মুকাল্লাফ নয়, তাই তােদর উপর
শরয়ী িবিধ-িনেষধ পৰ্েযাজ0 হয় নাr তােদরেক ওয়ািজেবর জন0
শাসােনা হেব, েযন তারা অভ0স্ত হয়, মারধর করা যােব না, কারণ
শরীয়েতর দৃ িষ্টেত অপরাধ ব0তীত কাউেক কষ্ট েদওয়া হারামr
আল্লাহ তা‘আলা বেলন:
َ ُ ۡ ُ َ َّ َ
َ ْ ُ ۡ ََ ْ ُ َ َ ۡ
َ ۡ ۡ َ ون ٱل ۡ ُم ۡؤ ِمن
َۡ
ٱح َت َملوا ُب ۡهتٰ ٗنا
ي َما ٱكتسبوا فق ِد
﴿ وٱلِين يؤذ
ِ ِٰي َوٱل ُمؤمِن
ِ ت بِغ
ٗ ثۡ ٗما ُّمب
[1 :  ﴾ ]اﻻﺣﺰاب° ينا
ِ

1

মুসিলম: (২৩৩০)
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“আর যারা মুিমন পুরুষ ও মুিমন নারীেদরেক তােদর কৃত েকােনা
অন0ায় ছাড়াই কষ্ট েদয়, িনশ্চয় তারা বহন করেব অপবাদ ও
সু স্পষ্ট পাপ”। ইমাম বুখাির রহ. একিট অধ0ােয়র নাম িদেয়েছন,
َ Þ
3
ْ ْ ْ َ
.«ﻖÞ »ﺑَﺎب ﻇﻬ ُﺮ اﻟ ُﻤﺆ ِﻣ ِﻦ ِﺣ ًﻰﻤ إِﻻ ِﻲﻓ َﺣﺪ أ ْو َﺣ
“অধ0ায়: মুিমেনর িপঠ সংরিক্ষত, তেব হদ অথবা হেকর েক্ষেতৰ্
নয়”। হািফয ইবেন হাজার রহ. বেলন, “সংরিক্ষত অথর্ েস শািস্ত
েথেক িনরাপদ, আর হদ অথবা হক দব্ারা উেদ্দশ0 তােক শািস্ত
পৰ্দান করা যােব না বা তােক অসম্মান করা যােব না আল্লাহর
িনধর্ািরত হদ অথবা বান্দার হক ব0তীত”।1 হািফয সাখািব রহ.
বেলন, “বুখাির রহ. এর কথার অথর্ হেচ্ছ শরয়ী শািস্ত ব0তীত
তার িপেঠ আঘাত করা যােব না”।2 অধ0ােয়র উপযু র্ক্ত িশেরানাম
ইমাম বুখাির রহ. একিট হািদস েথেক গৰ্হণ কেরেছন, যা বণর্না
কেরেছন ইমাম তাবরািন রহ. তার মুজাম গৰ্েন্থr নবী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন:

ْ ُْ ُ ْ َ
3
ُ ُ ْ
ً
.« اﺑ ﺗﻌﺎﻰﻟ
ِ  إِﻻ ِﻣﻦ ﺣﺪو ِد،»ﻇﻬﺮ اﻟﻤﺆ ِﻣ ِﻦ ِﺣﻰﻤ

“মুিমেনর িপঠ সংরিক্ষত, তেব আল্লাহর হেদর েক্ষেতৰ্ সংরিক্ষত
নয়”।3
1

ফাতহুল বাির: (২/৮৫)

2

আল-মাকািসদু ল হাসানাহ: (১/৪৪৮)

3

মুজামুল কািবর িল তাবরািন: (৪৭৬)
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আর েযসব হািদেস নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম পৰ্হােরর
কথা বেলেছন, তার অথর্ পৰ্থমধােপ েবতৰ্াঘাত িকংবা শারীিরক
শািস্ত পৰ্দান করা নয়, বরং তার পিরবেতর্ িতরস্কার, ভত্র্সনা ও
তার পৰ্িত অসন্তুিষ্ট পৰ্কাশ করাr কখেনা মারধর করার পৰ্েয়াজন
হেল েসটাও েযন হয় তার পেক্ষ রহমত ও অনু গৰ্হ সব্রূপr কারণ,
মারধর ব0তীত কিতপয় িশক্ষাথর্ীর সংেশাধন না হওয়াও কিঠন
বাস্তবতা, তাই আল্লাহ তার অনু মিত পৰ্দান কেরেছন, িনিদর্ষ্ট সীমা
ও পদ্ধিত বাতেল িদেয়েছন, পৰ্েয়াজন শুধু সিঠকভােব পৰ্েয়াগ
করা, তেব তার সু ফল পাবr
মারধর করার কুপৰ্ভাব
এটা শুধু িশক্ষাথর্ীেদর েক্ষেতৰ্ নয়, পৰ্েত0ক জািতর েক্ষেতৰ্ পৰ্েযাজ0r
ইহুিদেদর েদখুন, তারা সবর্তৰ্ েকাণঠাসা, েকাথাও তােদর সব্াধীন
ভূ িম েনই, তাই ষড়যন্তৰ্, শঠতা ও খারাপ কাজ করা তােদর
সব্ভােব পিরণত হেয়েছr তাই েছাট িশক্ষাথর্ীেক সংেশাধন ও আদব
িশক্ষা েদওয়ার েক্ষেতৰ্ িপতা ও মুয়ািল্লমেক অবশ0ই পৰ্সন্ন হেত
হেব, বাচ্চােদর েকাণঠাসা ও েগালাম পিরণত করা যােব নাr
মুহাম্মদ ইবেন আবু জােয়দ বেলন, “িশক্ষেকর পেক্ষ সমীচীন নয়
েকােনা িশক্ষাথর্ীেক পৰ্েয়াজেনর সময় িতন বােরর অিধক েবতৰ্াঘাত
করা”। ওমর রা. বেলন, শরীয়ত যােক আদব িশক্ষা েদয়িন,
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আল্লাহ তােক আদব িশক্ষা িদেবন না”। তার উেদ্দশ0 িশষ্টাচার
িশক্ষা েদওয়ার সময় িনিন্দত পথ পিরহার করা, একান্ত পৰ্েয়াজন
হেল শরীয়ত িনধর্ািরত শািস্ত পৰ্েয়াগ করাই যেথষ্ট, কারণ
শরীয়েতর িবধান পৰ্দানকারী আল্লাহ তার বান্দার সব্াথর্ ও উপকার
ভােলা বুেঝনr
মারধর অেনক সময় িশক্ষাথর্ীর জন0 ক্ষিতকর হয় ও তার মােঝ
খারাপ সব্ভােবর জন্ম েদয়, কেঠার ও রুক্ষ ব0বহারকারী মুরিবব্ বা
মুয়ািল্লেমর অধীন েছাট বাচ্চা বা িশক্ষাথর্ীরা সংকীণর্তা েবাধ কের,
তােদর চঞ্চলতা িবনষ্ট হয়, তখন তারা িমথ0া ও অসদাচরণ েবেছ
েনয়, কেঠারতা েথেক িনষ্কৃিতর উপায় িহেসেব পৰ্তারণা ও শঠতা
িশেখr এটা এক সময় তােদর অভ0ােস পিরণত হয়, তােদর
েথেক সামািজক ও মানিবক গুণগান িনঃেশষ হয়r তারা অপেরর
জন0 েবাঝায় পিরণত হয়, তােদর নফস উত্তম আদশর্ ও আখলাক
িশখেত অলসতা েবাধ কের, ফেল তারা ধীেরধীের পশ্চাত্ মুখী
হয়r1
শািস্ত পৰ্দান করার িবধান

1

মুকাদ্দামাহ ইবেন খালদু ন, চিল্লশতম ফাসল (অধ0ায়)r
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ছাতৰ্-ছাতৰ্ী িশক্ষকেদর িনকট আমানতr তারা িশক্ষাথর্ীেদর ভদৰ্
আচরণ, ইলম ও আখলাক েশখােবন, একান্ত পৰ্েয়াজন হেল
উত্তম-মাধ0ম করেবনr এটাই হানািফ1, মািলিক2, শােফয়ী3 ও
হামব্িল4 ফিকহেদর অিভমতr কারণ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ
ওয়াসাল্লাম বেলন,

َ ٌ
ُ ُّ ُ ٍ َ ْ ُ ُّ ُ
.«ﻴﺘِ ِﻪ3 اع َوﻜ ْﻢ َﻣ ْﺴﺌُﻮل ﻗ ْﻦ َر ِﻗ
»ﻠﻛﻜﻢ ر

“েতামরা সবাই দািয়তব্শীল, সবাইেক তার দািয়তব্ সম্পেকর্
িজজ্ঞাসা করা হেব”।5 অপর হািদেস িতিন বেলন,
ْ َُ َ َْ ْ 3َ ً3 َ ً ْ َ َ َ ََ َ َ ََ ُ3
َْ َْ َ
ُ3 o
ُ َ َﻻ َﺳﺄ3  إ،ت
اﺑ
ِ  ﻗﻠﺖ أو ﻛﺮﺜ،»ﻻ ﻳﺴﺮﺘ ِﻲﻋ اﺑ ﻳﺒﺎرك وﻳﻌﺎﻰﻟ ﻗﺒﺪا ر ِﻗﻴﺔ
َُ َ َ َْ َ َََ َ َ ََ 3 ََْ ْ
َ َ ْ ََْ َْ َ َ ََ َ َ ََ
َ  أَ َﻗ،ﺎﻣﺔ
ﺎﻋﻪ؟
اﺑ ﻳﺒﺎرك وﻳﻌﺎﻰﻟ أم أﺿ
ﺮ
ﻣ
أ
ﻢ
ﻴﻬ
ﻓ
ﺎم
ِ ﻳﺒﺎرك َوﻳﻌﺎﻰﻟ ﻗﻨﻬﺎ ﻳﻮم اﻟ ِﻘﻴ
ِ
ِ
ِ
ً 3 َ ْ َ ْ َ ْ َ ََُ ْ َ 3 َ
.«ﺎﺻﺔ
 ﻗﻦ أﻫ ِﻞ ﺑﻴ ِﺘ ِﻪ ﺧo ﻳﺴﺄkﺣ
1

মাবসু দ িল সারাখিস: (১৬/১৩), বাদােয়উস সানােয় িলল কাসািন: (৭/৩০৫),

জােম আহকামুস েসগার: (২/১৬৭), আল-বাহরুর রােয়ক িল ইবেন নু জাইম:
(৮/৩৯২)
2

মাওয়ািহবু ল জািলল, িলল খিতব: (২/৪৭২), হািশয়াতুত দু সুিক: (৪/৩৫৪),

জাওয়ািহরুল ইকিলল, িলল আিব: (২/২৯৬),
3

রাওদাতুত তািলিবন, িলন নবিব: (১০/১৭৫), মুগিনল মুহতাজ, িলশ শারিবিন:

((৪/১৯৩)
4

আল-মুগিন িল ইবেন কুদামাহ: (৫/৫৩৭), আল-ফুরু িল ইবেন মুফিলহ:

(৬/১০৬)
5

বু খাির: (৮৯৩)
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“আল্লাহ েকােনা বান্দােক যখন েকােনা দািয়তব্ পৰ্দান কেরন, কম
েহাক বা েবশী েহাক, িতিন অবশ0ই তােক িকয়ামেতর িদন েস
দািয়তব্ সম্পেকর্ িজজ্ঞাসা করেবন, েস িক তােদর (অধীনেদর)
মােঝ আল্লাহর িবধান কােয়ম কেরেছ, না িবনষ্ট কেরেছ?
অবেশেষ

তার

পিরবার

সম্পেকর্

িজজ্ঞাসা

করা

হেব

িবেশষভােব”।1
এ হািদস বেল িশক্ষক ও অিভভাবক সবাই দািয়তব্শীলr িশক্ষাথর্ী
বা পিরবােরর েকােনা সদস0 অবাধ0 হেল পৰ্থমত মারধর ব0তীত
েশাধরােনার অন0ান0 পদ্ধিত গৰ্হণ করুনr তােদর সােথ নমৰ্
আচরণ করুন, পযর্ায়কৰ্েম সহজ েথেক কেঠার েহানr ওমর ইবেন
আবু সালামাহ বেলন,
ُ َ
3
ْ َاﺑ ﺻﻰﻠ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ َو َ ﻧ
ً َُ ُ ُْ
َُ ْ َ
ﺖ ﻳَ ِﺪي ﺗ ِﻄﻴﺶ
ِ ﻮل
ِ »ﻛﻨﺖ ﻏﻼﻣﺎ ِﻲﻓ ﺣﺠ ِﺮ رﺳ
ْ ُ َ َ 3 ِّ َ ُ َ ُ َ
َ ََ َ ْ 3
3 ُ َُ
 ﺳﻢ اﺑ و، ﻳﺎ ﻏﻼم:اﺑ ﺻﻰﻠ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
ِ  ﻓﻘﺎل ِﻲﻟ رﺳﻮل،ِﻲﻓ اﻟﺼﺤﻔ ِﺔ
ُْ َ
َ
.«ﻤﺎ ﻳَ ِﻠﻴﻚ3 ِﻧﻴَ ِﻤﻴﻨِﻚ َو ِﻣ
“আিম রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর ঘের েছাট
বাচ্চা িছলাম, আমার হাত েপ্লেটর চতুিদর্ক েযত, রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম আমােক বলেলন, েহ েগালাম,

1

আহমদ: (৪৬২৩)
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আল্লাহর নাম বল, েতামার ডান হােত খাও ও েতামার সামেন
েথেক খা”।1
িশক্ষাথর্ী িকংবা ঘেরর সন্তান যিদ ফরেজর েক্ষেতৰ্ অবেহলা িকংবা
ওয়ািজেবর েক্ষেতৰ্ িঢেলিম কের নরম ভাষায় সংেশাধন করুনr
পৰ্েয়াজন হেল ধমক িদন, অতঃপর কেঠার ভাষায় সতকর্ করুন,
যিদ তােত কাজ না হয় উত্তম-মাধ0ম করুন, তেব সালােতর জন0
দশ বছেরর পূ েবর্ মারধর করা যথাযথ নয়r
একিট িবষয় স্মরণ রাখা জরুির েয, মাদৰ্াসা বা িশক্ষা পৰ্িতষ্ঠান
েথেক উত্তম-মাধ0ম বা শাসন িবলু প্ত করার েঘাষণা অেনক েক্ষেতৰ্
ভােলা ফল িনেয় আেসিন, কারণ কিতপয় িশক্ষাথর্ী উত্তম-মাধ0ম
ও ভয়ভীিত পৰ্দশর্ন করা ব0তীত তােদর বদ-অভ0াস ত0াগ কের
না, এটা মনু ষ0 সব্ভাবr মারধর িবলু প্ত করার পেক্ষ অবস্থানকারীরা
যত যু িক্ত ও অজুহাত েপশ করুক তারা দূ রদশর্ী নয়r এেত
সেন্দহ েনই েয, মারধর করার েক্ষেতৰ্ কতক িশক্ষক েথেক
সীমালঙ্ঘন হয়, অনাকািঙ্ক্ষত ঘটনাও ঘেট, তার অথর্ মারধর
এেকবাের বন্ধ করা নয়r ফিকহগণ বেলন, ক্ষিত করার উেদ্দেশ0
কাউেক পৰ্হার করা ৈবধ নয়, যার েথেক বাড়াবািড়র ঘটনা ঘেট
তােক অবশ0ই তার জন0 জবাবিদিহ করা উিচতr

1

বু খাির: (৫৩৭৬), মুসিলম: (২০২৩)
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“মাওসু য়াতুল িফকিহয়াহ আল-কুেয়িতয়াহ গৰ্েন্থ রেয়েছ: “সকল
আেলম একমত েয, বাচ্চারা যিদ সালাত ও তাহারাত ত0াগ কের
এবং ফরজ িশখার েক্ষেতৰ্ িশিথলতা কের তাহেল অিভভাবকগণ
তােদর শাসােবন, সাত বছেরর সময় কথার দব্ারা এবং দশ বছর
পূ ণর্ হেল পৰ্েয়াজন সােপেক্ষ মারধর করেবনr নবী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলেছন:
.« واﺮﺿﺑﻮه ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺑﻦ ﻋﺮﺸ ﺳﻨﻦﻴ، »ﻋﻠﻤﻮا اﻟﺼﻲﺒ اﻟﺼﻼة ﻟﺴﺒﻊ ﺳﻨﻦﻴ
“েতামরা বাচ্চােদর সালাত িশক্ষা দাও সাত বছের এবং তার জন0
পৰ্হার কর যখন দশ বছর হয়”।1
েসৗিদ আরেবর ফেতায়া েবােডর্র ফেতায়া:
িশক্ষাথর্ীেক পৰ্হার করা পৰ্সেঙ্গ এক পৰ্েশ্নর উত্তের েসৗিদ আরেবর
ফেতায়া েবােডর্র পৰ্ধান মুফিত বেলন: “আবু বকর রা. তার এক
েগালামেক উট হারােনার কারেণ মারধর কেরন, নবী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম তােক িকছু বেলনিনr িশক্ষক-িশিক্ষকা মেন
রাখেবন, মারধর িশক্ষা দান করার এক উপকরণ ও িশক্ষাথর্ীর
বকৰ্তা েসাজা করার এক ৈবধপন্থা, েকৰ্াধ ধমন িকংবা পৰ্িতেশাধ
গৰ্হণ করা তার উেদ্দেশ0 মারধর করা ৈবধ নয়r তাই একান্ত

1

িতরিমিয: (৪০৭)
151

পৰ্েয়াজেন পৰ্হার করার সময় লক্ষ0 রাখুন েযন ক্ষিত না হয়,
শরীের দাগ না কােট, হািড্ড না ভােঙ্গ, অঙ্গহািন না হয় ও ক্ষেতর
সৃ িষ্ট না হয়, কারণ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন,
3
3
ُ ُ ْ Þ َ
ْ َ َ َ » َﻻ ُﺠﻳْ َ ُﺘ أَ َﺣ ٌﺪ ﻓَ ْﻮ َق َﻋ
.«اﺑ
ٍ ﺮﺸةِ أﺳ َﻮ
ِ اط إِﻻ ِﻲﻓ ﺣﺪ ِﻣﻦ ﺣﺪو ِد
“আল্লাহর হদ ব0তীত দশিট েবতৰ্াঘােতর েবশী আঘাত করা যােব
না”।1 স্তৰ্ী অবাধ0 হেল পৰ্থমত উপেদশ পৰ্দান করুন, অতঃপর
িবছানা পৃথক করুন, তােত সংেশাধন না হেল আল্লাহ মারধর
করার অনু মিত পৰ্দান কেরেছন, তেব তীবৰ্ মারধর নয়r কারণ
মারধর করার উেদ্দশ0 স্তৰ্ীর বকৰ্তা দূ র করা, শিক্ত পৰ্েয়াগ ও
পৰ্িতেশাধ গৰ্হণ করা নয়, শিক্ত পৰ্েয়াগ করা আদব িশক্ষা েদওয়ার
সিঠক পন্থা নয়”।2
শায়খ সােলহ িবন ফাওযান আল-ফাওযান বেলন, মারধর
বাচ্চােদর শাসন করার ৈবধ পদ্ধিত, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ
ওয়াসাল্লাম বেলন,
.«»ﻣﺮوا أوﻻدﻛﻢ ﺑﺎﻟﺼﻼة ﻟﺴﺒﻊ واﺮﺿﺑﻮﻫﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻌﺮﺸ

1

মুসিলম: (১৭০৯), আহমদ: (১৬০৫৬)

2

গৰ্াণ্ড মুফিত ও েসৗিদ আরেবর উলামা পিরষেদর েচয়ারম0ানr
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“সাত বছর হেল েতামরা েতামােদর সন্তানেদর সালােতর িনেদর্শ
কর, এবং দশ বছর হেল তার জন0 পৰ্হার কর”।1 অনু রূপ স্তৰ্ী
অবাধ0 হেল আল্লাহ তােক িশষ্টাচার িশখােনার জন0 মারধর করার
অনু মিত পৰ্দান কেরেছন, িতিন বেলন:
ُ ۡ َ
َ َۡ
َّ ُ ُ ُ ۡ َ َّ ُ ُ َ َّ ُ َ ُ ُ َ ُ َ َ َّ َ
 ۖٱض ُبوه َّن
ِ ﴿ وٱلٰ ِت تافون نشوزهن فعِظوهن وٱهجروهن ِف ٱلمضا
ِ جعِ و
[Z : ﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء

“আর েতামরা যােদর অবাধ0তার আশঙ্কা কর, তােদর সদু পেদশ
দাও, িবছানায় তােদরেক ত0াগ কর এবং তােদরেক পৰ্হার কর”।2
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন,
3
3
ُ ُ ْ Þ َ
ْ َ َ َ َ َ ْ َ ٌ َ َ َُ ْ ُ َ
.«اﺑ
»ﻻ ﺠﻳﺘ أﺣﺪ ﻓﻮق ﻋ
ٍ ﺮﺸةِ أﺳ َﻮ
ِ اط إِﻻ ِﻲﻓ ﺣﺪ ِﻣﻦ ﺣﺪو ِد
“আল্লাহর হদ ব0তীত দশিট েবতৰ্াঘােতর েবশী কাউেক আঘাত
করা যােব না”।3
মুয়ািল্লম ছাতৰ্েক এবং সব্ামী স্তৰ্ীেক সংেশাধন করার জন0 পৰ্েয়াজন
হেল মারধর করেবনr যারা পৰ্হারেক সংেশাধন করার পদ্ধিত
অসব্ীকার কেরন, তারা পাশ্চাত0েদর দব্ারা পৰ্েরািচতr তারা
পাশ্চােত0র আচরণ আমােদর েদেশ আমদািন করেত চায়, কারণ
তারা েসখান হেত িশিক্ষত এবং তােদর দব্ারা পৰ্েরািচতr পক্ষান্তের
1

আহমদ: (৬২১২)

2

সূ রা িনসা: (৩৪)

3

মুসিলম: (১৭০৯), আহমদ: (১৬০৫৬)
153

আল্লাহ এবং তার রাসূ ল ও আদশর্ পূ বর্পুরুষেদর েথেক পৰ্মািণত
পৰ্হার সংেশাধন করার একিট পদ্ধিত, তেব অবশ0ই সীমার েভতর
থাকা জরুির, েযন তীবৰ্ না হয়, চামড়া না ফােট, হািড্ড না ভােঙ্গ
ও পৰ্েয়াজন অিতিরক্ত না হয়”।1
শায়খ ইবেন বায রহ. বেলন, “দশ বছর বয়স হেল সালাত ও
বািড়র কােজর জন0 অিভভাবকগণ সন্তানেদর শাসন করেবন,
পৰ্েয়াজন হেল হালকা পৰ্হার করেবন, েযন েকােনা ক্ষিত না হয়
এবং উেদ্দশ0 হািসল হয়”।2
শায়খ মুহাম্মদ কুতুব বেলন, “মানু ষেক আদব ও িশষ্টাচার
িশখােনার জন0 শািস্ত পৰ্েয়াগ করা সব্ভাবগত িবষয়, িবেশষভােব
বাচ্চােদর েক্ষেতৰ্r তাই বাচ্চােদর পৰ্িত দয়ার নােম তা অসব্ীকার
করা যায় না, িকংবা এ েক্ষেতৰ্ মুয়ািল্লমেক িনয়ন্তৰ্ণ করা যথাযথ
নয়r িবজ্ঞােনর অিভজ্ঞতা বেল, েয পৰ্জন্ম শািস্ত িবহীন ও শািস্ত
িনেষধাজ্ঞার পিরেবেশ বড় হয়, তারা অেনক েক্ষেতৰ্ অেচতন হয়,
উন্নত জীবন গঠন ও কিঠন মুহূেতর্ সামািজক অবদান রাখেত
তারা ব0থর্r অতএব অিভজ্ঞতার তুলনা েনইr পৰ্হার না করার
িথউির যত মুখেরাচক েহাক, তা সবার জন0 কল0াণকর নয়r
িশক্ষাথর্ীেদর উপর পৰ্কৃত দয়া হেচ্ছ ভিবষ0ত্ জীবেনর জন0
1

ইগাসাতুল মুসতািফদ িব শারিহ িকতাবু ত তাওহীদ: (পৃ .২৮২), (পৃ .২৮৪)

2

ফেতায়া শায়খ ইবেন বায।
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তােদরেক েযাগ0 কের তুলা, তােদর িবনষ্ট করার মােঝ েকােনা
দয়া েনই”।1
পৰ্হার করার শতর্সমূ হ
এেত সেন্দহ েনই েয, কতক িশক্ষাথর্ীেক মারধর ব0তীত সংেশাধন
করা সম্ভব নয়, তেব তার জন0 িকছু শতর্ রেয়েছ, যা রক্ষা করা
হেল পৰ্হার সু ফল বেয় আেন এবং িশক্ষাথর্ীর জীবন িবচু0িত েথেক
সংেশাধেনর পেথ পিরচািলত হয়r িনেম্ন মারধর করার কেয়কিট
শতর্ উেল্লখ করিছ:
পৰ্থম শতর্: পড়া-শুনায় অবেহলা িকংবা অসংলগ্ন আচরেণর জন0
মুয়ািল্লম পৰ্থমধােপ িশক্ষাথর্ীেক পৰ্হার করেবন না, বরং পৰ্হার
করার পূ েবর্র ধাপগুেলা অনু সরণ করুনr ভুলগুেলা স্মরণ কিরেয়
িদন, বুঝান ও সংেশাধন করুন, এেত কাজ না হেল কেঠার ভাষা
পৰ্েয়াগ করুন, িকন্তু গালমন্দ ও খারাপ শ© পৰ্েয়াগ করেবন না।
মুকাদ্দামাহ ইবেন খালদু েন বিণর্ত আেছ, বাদশাহ হারুনু র রিশদ
সব্ীয় সন্তােনর িশক্ষক মুহাম্মদ আমীনেক ওিসয়ত কেরন, “পৰ্িতটা
মুহূতর্ আপিন তােক উপকৃত করার েচষ্টা করুন, তেব তােক
দু িশ্চন্তাগৰ্স্ত করেবন না, তাহেল তার েবৰ্ন েমের েফলেবনr আর

1

মানহাজুত তারিবয়াহ আল-ইসলািময়াহ, মুহাম্মদ কুতব: (পৃ .১৩৫-১৩৬)
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তােক অিধক ছাড় িদেবন না, তাহেল েস অলসতােক েবেছ িনেব
ও সমেয়র অপব0বহার করেব, যথাসম্ভব তােক কােছ েটেন ও
তার সােথ নমৰ্ আচরণ কের তােক সিঠক পেথ রাখার েচষ্টা
করুন, যিদ েস এেত শুধরােত না চায় তাহেল কেঠার েহান ও
কেঠারতা করুন”।1
িদব্তীয় শতর্: পৰ্হার করার জন0 িশক্ষাথর্ীর মােঝ আদব ও িশক্ষা িক
িজিনস বুঝার জ্ঞান থাকা জরুির, যারা বুেঝ না তােদর মারধর
করা ৈবধ নয়r িশক্ষাথর্ীর বয়স ও অপরাধ উভেয়র পৰ্িত নজর
েরেখ শািস্ত পৰ্দান করা চাই, েযন েকােনা েক্ষেতৰ্ সীমালঙ্ঘন না
হয়r
ছাতৰ্েক পৰ্হার করা সম্পেকর্ ইমাম আহমদেক িজজ্ঞাসা করা
হেয়িছল, িতিন বেলন, “বাচ্চােদর অপরাধ অনু যায়ী পৰ্হার করা
েদাষণীয় নয়, তেব পৰ্হার করার পথ পিরহার করা ভােলা, আর
বাচ্চা অবুঝ হেল পৰ্হার করা ৈবধ নয়”।2

1

মুকাদ্দামাহ ইবেন খালদু ন: (৪৫১)

2

আল-মুগিন িল ইবেন কুদামাহ: (৫/৫৩৭), হািশয়াতুল জামাল আলা শারিহল

িমনহাজ: (৫/১৬৪), আল-িময়ার িলল আতাশিরিস: (৮/২৫৬), আল-আদাবু শ
শািরয়াহ, িল ইবেন মুফিলহ: (১/৫০৬)
156

ফেতায়া বারিজিলেত রেয়েছ, “িশক্ষাথর্ীরা েকউ হয় শিক্তশালী ও
েকউ হয় দু বর্ল, তাই তােদর অপরাধ ও শিক্ত েমাতািবক পৰ্হার
করা বাঞ্ছনীয়, কারণ সবার অপরাধ ও ৈধযর্ ক্ষমতা সমান নয়”।1
ইবেন হািজব রহ. বাচ্চােদর মুয়ািল্লম সম্পেকর্ বেলন, “েয সব
বাচ্চা শরয়ী কারণ ব0তীত সব্ীয় দািয়েতব্ অবেহলা কের, তােদর
কােরা জন0 শুধু েচহারার িবরিক্ত পৰ্কাশ করা যেথষ্ট, কােরা জন0
শক্ত কথা ও ধমেকর পৰ্েয়াজন হয়, আবার কাউেক পৰ্হার করা
জরুির হয়, পৰ্েত0েকর সােথ তােদর অবস্থা বুেঝ ব0বহার করা
সমীচীন“।2
তৃতীয় শতর্: মুয়ািল্লম যিদ মেন কেরন পৰ্হার করেল সংেশাধন
হেব তাহেল পৰ্হার করেবন, অন0থায় পৰ্হার করা ৈবধ নয়r কারণ
পৰ্হার করার উেদ্দশ0 সংেশাধন করা, যিদ সংেশাধন না হয়
তাহেল পৰ্হার করার েকােনা অথর্ েনইr3
চতুথর্ শতর্: মুয়ািল্লম িনেজ িশক্ষাথর্ীেক শািস্ত িদেবন।4

1

ফেতায়ার বারিজল: (৫৭৪/৩)

2

আল-মাদখাল: (২/৪৫৯)

3

আল-িময়ার িলল আতাশিরিস: (৮/২৫০, ২৫৮), আল-ফাওয়ািকহুদ দািন,

িলন নাফরাওিয়: (২/১২৪), ফেতায়ার বারজািল: (৩৮/৫৭৪)
4

আল-মাওয়ািহবু ল জািলল, িলল হুতাব: (৪/১৫), তাবিসরাতুল আহকাম, িল

ইবেন ফারহুন: (৩/৩০১), আসনাল মাতািলব, িলল আনসাির: (৩/২৩৯),
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পঞ্চম শতর্: েগাসব্ার সময় পৰ্হার না করা, কারণ তখন পৰ্হার
করার উেদ্দশ0 সংেশাধন না হেয় েগাসব্া িনবারণ করা হেত পাের।
ষষ্ঠ শতর্: পৰ্হার করার সময় পৰ্হােরর পৰ্কৃিত, পিরমাণ ও জায়গা
িঠক থাকা চাইr পৰ্কৃিত িঠক থাকার অথর্ হালকা ও মৃদু পৰ্হার
করা, পিরমাণ িঠক থাকার অথর্ িতন বােরর অিধক আঘাত না
করা, জায়গা িঠক থাকার অথর্ েযসব স্থােন পৰ্হার করা ৈবধ নয়
েসখােন পৰ্হার না করা, েযমন েচহারা, মাথা, বুক, েপট ও
স্পশর্কাতর অঙ্গr নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলেছন,
ْ َْ َ ْ ُ ُ َ َ ََ َ َ
َ ْ ْ
َﺠﺘ
.«ﺐ اﻟ َﻮﺟﻪ
ﻨ
»إِذا ﻗﺎﺗﻞ أﺣﺪﻛﻢ ﻓﻠﻴ
ِ
ِ
“যখন েতামােদর েকউ আঘাত কের েস েযন েচহারায় আঘাত না
কের”।1
কখেনা পিরেবেশর কারেণ শািস্তর ধরণ িবিভন্ন হয়, েযমন
েকাথাও কান ধের দাঁড় করােনা েদাষণীয়, আবার েকাথাও
েদাষণীয় নয়r তাই শািস্ত েদওয়ার পৰ্েয়াজন হেল অবশ0ই
স্থানকাল পাতৰ্ িবেবচনা কের রুিচ সম্মত শািস্ত পৰ্দান করুনr
পৰ্েয়াজেন সহকমর্ী, পিরচালক ও অন0ান0েদর সােথ িশক্ষাথর্ীর
অপরাধ ও মুয়ািল্লেমর করণীয় সম্পেকর্ আেলাচনা করুনr
মুগিনল মুহতাজ, িলশ শারিবিন: (৪/১৯২), রাওদাতুত তািলিবন, িলন নাবািব:
(১০/১৭৫), তাহিররুল মাকাল িল ইবেন হাজার: (পৃ .৮০)
1

বু খাির: (২৫৬০), মুসিলম: (২৬১২)
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সপ্তম শতর্: হানািফ,1 মািলিক2 ও শািফিয়3 মাজহােবর অিধকাংশ
ফিকহ বেলেছন বাচ্চােদর মারধর করার জন0 অিভভাবেকর
অনু মিত জরুিরr কারণ, শািস্ত পৰ্দান করা একিট শরয়ী িবধান, যা
শাসক বা অিভভাবেকর মযর্াদা সম্পন্ন ব0িক্তর উপর ন0স্ত।
মুয়ািল্লম শাসক বা অিভভাবেকর মযর্াদা সম্পন্ন নয়, তােদর
পৰ্িতিনিধ মাতৰ্, তাই তার শািস্ত পৰ্দান করার জন0 অিভভাবেকর
পূ বর্ানু মিত পৰ্েয়াজনr িদব্তীয়ত িশক্ষার উেদ্দশ0 কাউেক েপৰ্রণ
করার অথর্ মারধর করার অনু মিত পৰ্দান করা নয়, কারণ িশক্ষার
সােথ তার অঙ্গাঙ্গী সম্পকর্ েনইr কতক অিভভাবক িশক্ষার
অনু মিত েদন, িকন্তু মারধর করার অনু মিত েদন না, তাই তােদর
চুপ থাকা সন্তুিষ্ট ও অসন্তুিষ্ট উভয় হেত পাের, অতএব স্পষ্ট
অনু মিত ব0তীত পৰ্হার করা যােব না”।4
1

বাদােয়উস সানােয় িলল কাসািন: (৭/৩০৫), হািশয়াতুত তাহতািব আলাদ

দু রিরল মুখতার: (৪/২৭৫), হািশয়াতু ইবেন আেবিদন: (৬/৫৬৭), জােমউ
আহকািমস িসগার: (২/১৬৮)
2
3

জাওয়ািহরুল ইকিলল: (২/২৯৬)
হািশয়াতুশ শুবরামিলিস, আলা িনহায়ািতল িমনহাজ: (৮/২৮), রাওদাতুত

তােলিবন, িলন নাবিব: (১০/১৭৫)
4

হািশয়াহ ইবেন আেবিদন: (৩/১৮৯), তাহিররুল মাকাল, িল ইবেন হাজার

আল-হায়সািম: (পৃ .৭৭), রাওদাতুত তােলিবন, িলন নবিব: (১০/৩২৭), মুগিনল
মুহতাজ: (৪/১৯৩)
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হামব্িল1 ও মািলিক2 মাজহােবর সবর্েশষ ফেতায়া ও শািফিয়
মাজহােবর3 কতক ফিকহ বেলন, “িশক্ষাথর্ীেক পৰ্হার করার জন0
অিভভাবকের অনু মিতর পৰ্েয়াজন েনই, কারণ, িশক্ষাথর্ীেক পৰ্হার
করার েক্ষেতৰ্ সবার েমৗন সমথর্ন রেয়েছ”।4
অিভভাবেকর অনু মিত ব0তীত িশক্ষাথর্ীেক পৰ্হার করা ৈবধ এ
কথাই সিঠকr কারণ মুয়ািল্লেমর পৰ্হার করার িবষয়িট সমােজ
পৰ্চিলত, তার জন0 অনু মিতর পৰ্েয়াজন হয় নাr5 িদব্তীয়ত
অপরােধর জন0 িশক্ষাথর্ীেক পৰ্হার করা অিভভাবেকর অনু মিত
সােপেক্ষ হেল অন0েদর মােঝ ইনসাফ করা সম্ভব নয়r তখন
মুয়ািল্লম অনু মিতর িভিত্তেত কাউেক মারেব, কাউেক মারেব না,
এরূপ আচরণ এক পৰ্িতষ্ঠােন কল0াণকর নয়r

1

আল-মুগিন িল ইেবন কুদামাহ: (৫/৫৩৭), (৮/৩২৭), শারহু মুনতাহাল

ইরাদাত, িলল বাহুিত: (৩/৩০৫), আল-ফুরু িল ইবেন মুফিলহ: (৬/১০৬),
আল-আহকামুস সু লতািনয়াহ, িল আিব ইয়ালা: (পৃ .২৮২),
2

হািশয়াতুত দু সুিক আলাশ শারিহল কািবর: (৪/৩৫৪)

3

মুগিনল মুহতাজ, িলশ শারিবিন: (৪/১৯৩)

4

তাহিররুল মাকাল িলল হায়সািম: (৭৮), মুগিনল মুহতাজ, িলশ শারিবিন:

(৪/১৯৩), আল-মুবিদ, িল ইবেন মুফিলহ: (৮/৩৪১)
5

মাজমু ফেতায়া ইবেন তাইিময়াহ: (১১/৪২৭), (২৯/২০), আল-মুগিন িল

ইবেন কুদামাহ: (৮/৩২৭)
160

েযসব পৰ্িতষ্ঠােন মারধর করা িনেষধ, েসখােন কাউেক ভিতর্ করার
অথর্ তােক মারধর করার অনু মিত েনইr আর েযখােন মারধর
করা িনেষধ নয়, েসখােন কাউেক ভিতর্ করার অথর্ হেচ্ছ সমােজর
রীিত েমাতােবক পৰ্েয়াজন সােপেক্ষ পৰ্হার করা ৈবধr
অপরােধর েশৰ্ণীভাগ
িশক্ষাথর্ীেদর অপরাধগুেলা দু ’পৰ্কার: ১. অপরােধর অিনষ্ট ও পৰ্ভাব
েখাদ িশক্ষাথর্ীর মােঝ সীমাবদ্ধ থােক, তার দব্ারা অন0রা পৰ্ভািবত
বা ক্ষিতগৰ্স্ত হয় না, েযমন ক্লােস অমেনােযাগী থাকা বা ক্লােস
অনু পিস্থত থাকা বা ক্লােসর পড়া যথারীিত সম্পন্ন না করা
ইত0ািদr এ জাতীয় অপরাধ েগৗণ, তার জন0 শািস্ত কম হেব। এ
সমস0ার জন0 অিভভাবকেদর সােথ আেলাচনা করা ও তােদরেক
িবষয়গুেলা জািনেয় রাখা জরুিরr মুয়ািল্লম লক্ষ0 রাখেবন, কােরা
পৰ্িত েবশী যত্নশীল হেত িগেয় মেনােযাগী িশক্ষাথর্ীেদর আমানত
নষ্ট করা যােব নাr
২. িশক্ষাথর্ীর অপরােধর কারেণ অন0রা ক্ষিতগৰ্স্ত হয়, েযমন
অন0েক পড়েত না েদওয়া, িকংবা কােরা শরীের আঘাত করা বা
ক্লােস অসব্াভািবক আচরণ করা, যার দব্ারা অন0েদর মেনােযাগ ও
পড়াশুনার পিরেবশ নষ্ট হয়r এ জাতীয় অপরাধ েকােনা িশক্ষাথর্ী
েথেক পৰ্থমবার সংগিঠত হেল েখাদ মুয়ািল্লম সংেশাধন করার
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েচষ্টা করুন, পৰ্েয়াজেন পিরচালক বা দািয়তব্শীলেদর সােথ
আেলাচনা করুনr িদব্তীয় বার সংগিঠত হেল পৰ্িতষ্ঠােনর ঊধব্র্তন
দািয়তব্শীল, পৰ্েয়াজেন অিভভাবকেদর সােথ আেলাচনা করুন,
তারা আপনােক অেনক সমাধান বেল িদেবন, িবেশষ কের
অিভভাবকগণr
এ জাতীয় অপরাধ যিদ ক্লােস বারবার সংগিঠত হয়, িকংবা তার
দব্ারা পড়াশুনার পিরেবশ নষ্ট হয়, িকংবা অপরােধর পৰ্কৃিত
মারাত্মক হয়, তাহেল দািয়তব্শীলেদর তিড়ত্ ব0বস্থা িনেত বলু ন,
েকােনা কারেণ িবলমব্ হেল দু ষ্ট ছাতৰ্েক ক্লােসর বাইের িকংবা
অন0েদর েথেক িনরাপদ দূ রেতব্ রাখুন, েযন অন0 ছাতৰ্রা ক্ষিতগৰ্স্ত
না হয়r আর এ জাতীয় অপরাধ যিদ ক্লােসর বাইের সংগিঠত হয়
তাহেল তার শািস্ত পৰ্দান েথেক মুয়ািল্লেমর িবরত রাখা িনরাপদr
ঊধব্র্তন দািয়তব্শীেলর উপর তার িবচার ভার েছেড় িদনr
িশক্ষক িশক্ষাথর্ীেক গেবষণা করুন, তার সব্ভাব, মানিসকতা ও
শারীিরক অবস্থা বুঝার েচষ্টা করুন, তার অপরাধ সম্পেকর্
অিভভাবেকর সােথ আেলাচনা করুন, তারা আপনােক িশক্ষাথর্ী
সম্পেকর্ িবিভন্ন তথ0 ও সমাধােনর পথ বাতেল িদেবনr কারণ
েকােনা িশক্ষাথর্ীর মােঝ কিঠন েরাগ বা স্পশর্ কাতর অপােরশন
থাকেত পাের, তখন সামান0 আঘাত বড় িবপদ েডেক আনেব,
তাই অপরাধ যত বড় েহাক তাড়াহুেড়া পিরত0াগ করুনr কারণ
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ক্ষমা কের ভুল করা ভােলা, িকন্তু শািস্ত িদেয় ভুল করা ভােলা
নয়r
সাংবািদক ও িমিডয়ার বাড়াবািড়
পৰ্হার করার েক্ষেতৰ্ েকােনা িশক্ষক বা েকােনা পৰ্িতষ্ঠােনর পক্ষ
েথেক কখেনা ভুল িকংবা রুিচ িবরুদ্ধ িকছু সংগিঠত হেল কতক
সাংবািদক অিভযু ক্ত িশক্ষক ও পৰ্িতষ্ঠােনর িবরুেদ্ধ অপপৰ্চাের িলপ্ত
হয়r তারা মারধর ও পৰ্হােরর িবপেক্ষ অবস্থান েনয়, অবস্থান েনয়
িশক্ষক ও িশক্ষা পৰ্িতষ্ঠােনর িবপেক্ষ, ঘটা কের পৰ্চার কের
ভুলগুেলা, ফেল অিভযু ক্ত িশক্ষক ও পৰ্িতষ্ঠােনর েকােনা মূ ল0
িশক্ষাথর্ী বা সাধার মানু েষর মােঝ অবিশষ্ট থােক নাr তারা সংিশ্লষ্ট
িশক্ষকেক অশৰ্দ্ধা করেত িশেখ, পরবতর্ীেত তা অন0ান0 িশক্ষক
পযর্ন্ত িবস্তার লাভ কের, ফলশৰ্ুিতেত িশক্ষাথর্ী ও িশক্ষক
দু ’েমরুেত অবস্থান েনয়, তােদর মােঝ কৰ্মশ দূ রতব্ বাড়েত থােকr
এভােব িশক্ষাঙ্গন েথেক িশক্ষার সু ষ্ঠু পিরেবশ িবলু প্ত হয়r অতএব
িশক্ষার সব্ােথর্ এ জাতীয় সাংবািদকতা পিরহার করাই মঙ্গলr
েকােনা িশক্ষক বা িশক্ষা পৰ্িতষ্ঠান েথেক কখেনা ভুল হেল েলখক
বা সাংবািদকেদর করণীয় িশক্ষাথর্ীেদর ৈধযর্শীল হেত উপেদশ
েদওয়া, তােদরেক বলা আল্লাহেক ভয় কর, সব্ীয় দািয়তব্ পালেন
মেনােযাগী হও এবং পড়া-শুনার েক্ষেতৰ্ িশক্ষক ও পৰ্িতষ্ঠানেক
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সহেযািগতা কর, এেতই েতামােদর কল0াণr অনু রূপ িশক্ষকেক
বলা আপনারা সতকর্ েহান, আপনারা আদশর্, আপনােদর েথেক এ
জাতীয় ভুল কাম0 নয়r িশক্ষাথর্ী ও িশক্ষক উভয় পেক্ষ থাকেবন
সাংবািদক ও েলখকগণ, উভয়েক উপকারী পরামশর্ িদেবনr
সবাইেক শািস্ত েদওয়া িকংবা সবাইেক ছাড় েদওয়া তােদর
েপশাদািরতব্ ও জািতর পৰ্িত সু িবচার নয়r
িশক্ষক বা পৰ্িতষ্ঠান কতৃর্পক্ষ িনেজেদর ভুল বুঝার সােথ সংেশাধন
করার ব0বস্থা িনন ও অিধক তত্পর েহানr মানু ষ মাতৰ্ ভুল হওয়া
সব্াভািবক, তাই ভুলেক আড়াল বা েগাপন কের নয়, বরং সব্ীকার
কের ভিবষ0েতর জন0 সাবধান েহানr আপনােদর িশক্ষা েযরূপ
আদশর্, ভুলও েযন হয় আদশর্r আপনােদর ভুল েথেক িশক্ষাথর্ীরা
তােদর ভুল পরবতর্ী করণীয় সম্পেকর্ িশখেবr িশক্ষক একজন
ডাক্তার, যখন আদব েদওয়ার পৰ্েয়াজন আদব িদেবন, যখন
পৰ্েয়াজন েনই িবরত থাকেবনr
পৰ্হার িনিষদ্ধ করার িবধান
কতক শতর্ ও িনয়ম নীিত অনু সরণ কের পৰ্হার করা ৈবধ হেলও
সকল যু গ, সকল পৰ্িতষ্ঠান ও সকল পিরেবেশর েক্ষেতৰ্ তা
উপযু ক্ত নয়, বরং ব0িক্ত ও তার অবস্থা েভেদ সংেশাধন পদ্ধিত
পৃথক হয়, েযমন বলা হয়, “পরাধীেনর জন0 লািঠ, আর সব্াধীেনর
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জন0 ইশারা”। আবার পিরেবশ ও অবস্থার িভন্নতার কারেণ একই
ব0িক্তর সংেশাধন পদ্ধিত িবিভন্ন হয়, কখেনা িবরিক্ত পৰ্কাশ করা
তার জন0 যেথষ্ট হয়, কখেনা ধমক বা পৰ্হার করার পৰ্েয়াজন
হয়r
বতর্মান কতক িশক্ষা পৰ্িতষ্ঠান িশক্ষাথর্ীেদর পৰ্হার বা মারধর
করার উপর িনেষধাজ্ঞা আেরাপ কেরেছr কারণ, পৰ্হার অেনক
সময় শািস্ত বা শারীিরক আঘােত সীমাবদ্ধ থােক না, বরং
পৰ্িতেশাধ েনওয়ার হািতয়ার িহেসেব ব0বহৃত হয়, যা হারাম
েকােনা সেন্দহ েনইr তেব অেনক িশশু িবেশষজ্ঞ ও িশক্ষািবদ
বেলন, পৰ্েয়াজেন হালকা পৰ্হার িশক্ষার জন0 সহায়ক, যিদ
িশক্ষাথর্ীর বয়স, শারীিরক ও মানিসক অবস্থা িবচার কের পৰ্েয়াগ
করা হয় এবং যােদর জন0 পৰ্হার উপযু ক্ত নয় তােদরেক িনরাপদ
রাখা হয়r
পৰ্কৃতপেক্ষ কােক িক পিরমাণ পৰ্হার করা উপকারী, কার জন0
উপকারী নয় এসব িবষয় িনয়ম কানু ন দব্ারা িনয়ন্তৰ্ণ করা সম্ভব
নয়r েক িঠক করল আর েক ভুল করল িচিহ্নত করার েকােনা
মাপকািঠ েনই। অেনক িশক্ষক পৰ্হার করার অনু মিতর পৰ্িত
সু িবচার কেরন না, ফেল এমন িকছু ঘেট যার পিরণিত ভােলা হয়
নাr ছাতৰ্, িশক্ষক ও অিভভাবেকর মােঝ দূ রতব্ ও শতৰ্ুতার সৃ িষ্ট
হয়r
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অতএব অনাকািঙ্ক্ষত ঘটনা এড়ােনার জন0 েকােনা পৰ্িতষ্ঠান যিদ
মারধরেক িনিষদ্ধ কের, েসটা তােদর ইখিতয়ার ভুক্তr িশক্ষাথর্ীর
অপরাধ যিদ বড় হয়, যার জন0 শরয়ী হদ বা শািস্ত িনধর্ািরত
রেয়েছ, েসটা বাস্তবায়েনর জন0 মুসিলম সরকার পৰ্েয়াজন; আর
অপরাধ যিদ েছাট হয়, যার জন0 তািজর িনধর্ািরত, অথর্াত্ তার
শািস্তর পিরমাণ মুসিলম শাসক বা িবচারেকর উপর ন0স্ত, শরীয়ত
কতৃর্ক িনধর্ািরত নয়, তাও শাসক িকংবা ক্ষমতাধর ব0িক্ত ব0তীত
বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়r
অতএব েকােনা পৰ্িতষ্ঠান-কতৃর্পক্ষ যিদ পৰ্হার িনেষধ কের,
পৰ্হারকারীর িবরুেদ্ধ ব0বস্থা েনয়, েসটা তােদর ইচ্ছাধীনr কারণ
শরীয়ত েযখােন ৈবধ বস্তুেক িনয়েমর অধীন েবঁেধ েদওয়ার
ইখিতয়ার শাসকেক পৰ্দান কেরেছ, েসখােন েকােনা বস্তু েথেক
খারাপ িকছু র আশঙ্কা হেল িনয়েমর অধীন িনেয় আসা ৈবধ সেন্দহ
েনই, েযমন পৰ্হার করাr আর যিদ হালাল-হারাম েতায়াক্কা করা
না হয়, তাহেল মারধর িনেষধ করাই শরীয়েতর দািবr অতএব
কতৃর্পক্ষ চাইেল পৰ্হার করার িবধান িনয়ন্তৰ্ণ িকংবা রিহত করার
ইখিতয়ার রােখনr েয পৰ্িতষ্ঠােন িশক্ষাথর্ীেদর পৰ্হার করা িনেষধ
েসখােন শাসন পদ্ধিত িক হেব সাধারণ িশক্ষকবৃ ন্দ কতৃর্পক্ষ েথেক
েজেন িননr এ জাতীয় পৰ্িতষ্ঠােন িশক্ষকেদর উপর চাপ কম হয়,
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িকছু নীিতমালা জানা থাকেল সহজ ও আনন্দদায়ক বেটr আল্লাহ
ভােলা জােননr

সাধারণ িহফয খানা
সাধারণ িহফয খানা বলেত কওিম মাদৰ্াসার অধীন িহফয খানা
িকংবা কওিম ধারায় পিরচািলত সব্তন্তৰ্ িহফয খানােক বুঝােনা হয়r
বাংলােদশসহ ভারত উপমহােদেশ িহফয খানা, হােফিয মাদৰ্াসা
িকংবা িহফয শাখার অথর্ এসব মাদৰ্াসা, েযখােন শুধু কুরআনু ল
কািরম মুখস্থ করােনা হয়r অবশ0 বতর্মান কতক িহফয খানায়
কুরআনু ল কািরম মুখস্থ করােনার পাশাপািশ সীিমত আকাের
বাংলা, ইংেরিজ ও অংক পড়ােনা হয়।

1

এেত একােডিমক

কাযর্কৰ্ম শুরু হয় ফজেরর পূ েবর্ ঘুম েথেক ওঠার পর, অতঃপর
অব0াহত থােক এশার পর ঘুমােনার পূ বর্ পযর্ন্ত। সাধারণ িহফয
খানায় িশক্ষাথর্ীর চিবব্শ ঘণ্টা রুিটন েমাতােবক িনয়ন্তৰ্ণ করা হয়,
তাই এেত অনাবািসক িশক্ষাথর্ী থােক না বলেল চেল, যিদও থােক
েসিট নােজরা বা নু রািন গৰ্ুেপর েক্ষেতৰ্।

1

পৰ্েত0ক িহফজ খানায় িতন পৰ্কার িশক্ষাথর্ী থােক: িহফজ, নােজরা ও কােয়দা

গৰ্ুপ।
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সাধারণত এসব িহফয খানায় ফজর-আযােনর আধা ঘণ্টা পূ েবর্
1
ছাতৰ্েদর ঘুম েথেক জাগােনা হয়r অতঃপর ফজর সালােতর পূ বর্

পযর্ন্ত তারা সবক শুনায়r ছাতৰ্-িশক্ষক সবাই পিরশৰ্মী হেল ফজরসালােতর পূ েবর্ সবক শুনােনা েশষ। ফজর সালােতর পর েথেক
নাস্তার ছু িটর পূ বর্ পযর্ন্ত সাত-সবক শুনােনার সময়। ছাতৰ্-িশক্ষক
সবাই পিরশৰ্মী হেল এ সময় সবার সাত-সবক শুনােনা সমাপ্ত
হয়। নাস্তার পর েথেক সকােল ঘুমােনার ছু িটর আগ পযর্ন্ত
িশক্ষাথর্ীরা আমুখতাহ মুখস্থ কেরr েদড় েথেক দু ই ঘণ্টা ঘুমােনার
পর েজাহর সালােতর পূ েবর্ ওেঠ িশক্ষাথর্ীরা আমুখতা শুনায়,
েজাহেরর সালাত ও দু পুেরর খাবােরর িবরিত েশেষ পুনরায়
আমুখতা শুনায়r ছাতৰ্-িশক্ষক সবাই পিরশৰ্মী হেল আসর
সালােতর এক বা েধর ঘণ্টা পূ েবর্ আমুখতা শুনােনা েশষ হয়,
কারও েক্ষেতৰ্ সামান0 িবলমব্ হয়, তেব সবাই আসেরর পূ েবর্
আমুখতা শুিনেয় েশষ কের। আমুখতা েশেষ আসেরর পূ বর্ পযর্ন্ত
িশক্ষাথর্ীরা সবেকর নােজরা ও িবশুদ্ধতা িঠক কের েনয়, কখেনা
মুয়ািল্লমেক শুিনেয় কখেনা অপর ছাতৰ্-ভাইেক শুিনেয়, যারা
েজাহেরর সালােতর পূ েবর্ আমুখতা েশানায় এ সময় তারা িপছেনর

1

েমৗসু ম পিরবেতর্র কারেণ কখেনা রুিটন পিরবতর্ন হয়r
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পড়া পড়ার খুব সময় পায়r আসর1 েথেক মাগিরব পযর্ন্ত েখলাধু লার িবরিত। মাগিরব েথেক এশা পযর্ন্ত িশক্ষাথর্ীরা সবক মুখস্থ
কের, এশার পর ঘুেমর আগ পযর্ন্ত তারা িপছেনর পড়া পেড়,
এেত সাধারণত সকােলর সাত-সবক মুখস্থ কেরr সাধারণ িহফয
খানায় এটাই সব্াভািবক িনয়ম, েমৗসু ম িভন্নতা ও িদন-রাত দীঘর্হৰ্ােসর কারেণ সময়সূ চী সামান0 পিরবতর্ন হয়, তেব েমৗিলক
পড়া-শুনা ও িনঘর্ণ্ট এেত সীমাবদ্ধ থােকr
সকােল সবক শুনােনার পর সাত-সবক, সাত-সবক শুনােনার পর
িপছেনর পড়া িতলাওয়াত বা আমুখতা মুখস্থ করা হয়, অতঃপর
দু পুের ঘুম েথেক ওেঠ আমুখতা শুনােনা হয়, আমুখতা শুনােনার
পর আসেরর আগ পযর্ন্ত িপছেনর পড়া িতলাওয়াত ও সবেকর
পড়ার িতলাওয়াত িবশুদ্ধ ও দৰ্ুত করা হয়, মাগিরেবর পর সবক

1

পৰ্েত0ক বস্তুর ছায়া িদব্গণ হেল বাংলােদশসহ ভারত উপমহােদেশর অিধকাংশ

জায়গায় আসর সালাত পড়া হয়r আহেল-হািদস পৰ্ধান এলাকায় পৰ্েত0ক বস্তুর
ছায়া তার সমপিরমাণ হেল আসর সালাত পড়া হয়r উেল্লখ0, মুসিলম জািত
যখন হানািফ ও আহেল-হািদেসর ন0ায় সাম্পৰ্দািয়ক নাম পিরত0াগ কের
মুসিলম নাম গৰ্হণ কের সন্তুষ্ট হেবন এবং কুরআন ও হািদেসর অনু সরণেক
কতর্ব0 জ্ঞান করেবন, তখিন জািত তােদর দব্ারা উপকৃত হেবr সাহাবােয় িকরাম
ও আমােদর পূ বর্পুরুষ তথা সালাফেদর েকউ সালাফী ও আহেল-হািদস নাম
গৰ্হণ কেরনিন, তেব হািদেসর অনু সারী অবশ0ই িছেলনr
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মুখস্থ এবং এশার পর সাত-সবক িকংবা িপছেনর পড়া
িতলাওয়াত করা হয়r
িহফয খানায় ব0বহৃত কতক পিরভাষা: সাধারণ িহফয খানায়
সবক, আমুখতা, সাত-সবক, সবেকর পারা, সিবনা ও লু কমা
ইত0ািদ পিরভাষা ব0বহার করা হয়r িনেম্ন এসব পিরভাষার অথর্ ও
পৰ্েয়াগ েপশ করিছ:
সবক বা নতুন িহফয: সাধারণ িহফয খানায় মাগিরব েথেক এশা
পযর্ন্ত সমেয় িশক্ষাথর্ীরা সবক বা নতুন িহফয মুখস্থ কের,
অতঃপর ঘুম েথেক উেঠ ফজর সালােতর পূ েবর্ সবক শুনােনা
েশষ কেরr েকােনা িশক্ষাথর্ী আমুখতা েশষ কের আসর সালােতর
পূ েবর্ িতন-চার বার সবেকর পৃষ্ঠা পেড় সবেকর নােজরা গিতশীল
ও তার শুদ্ধাশুিদ্ধ িঠক কের েনয়r অতঃপর মাগিরেবর পর শুধু
সবক মুখস্থ কের এবং ঘুম েথেক ওেঠ ফজেরর পূ েবর্ তা শুনায়r
অিধকাংশ িশক্ষাথর্ী নােজরা েশেষ িহফয গৰ্ুেপ উত্তীণর্ হেয় পূ ণর্
এক পৃষ্ঠা সবক শুনায়r
বছের আনু মািনক ৩-মাস ছু িট ও সবক চলাকালীন ৯-মােসর ৩৮িট শুকৰ্বার ব0তীত অন0ান0 িদন যিদ িশক্ষাথর্ী রীিতমত উপিস্থত
থােক ও সবক শুনায়, তাহেল পৰ্থম বছর একজন িশক্ষাথর্ীর ৭১০ পারা মুখস্থ হয়। িদব্তীয় বছর ১২-১৫ পারা ও তৃতীয় বছর
অবিশষ্ট ৫-১১ পারা মুখস্থ হয় এবং িতন বছের িহফয সমাপ্ত হয়r
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অিধকাংশ িশক্ষাথর্ী শুনািনসহ এ সমেয় িহফয সমাপ্ত কের, নু রািন
বা কােয়দার এক বছরসহ েমাট চার বছের একজন মধ0ম েমধার
অিধকারী িশক্ষাথর্ী এ জাতীয় খানায় িহফয সমাপ্ত করেত সক্ষমr
কতক িশক্ষাথর্ী পৰ্থম বছর ৫-লাইন িকংবা ১০-লাইন সবক
শুনায়, তােদর সময় িকছু টা েবশী লােগr অেনক িশক্ষাথর্ী তৃতীয়
বছর পৰ্থমােধর্ িহফয সমাপ্ত কের িদব্তীয়ােধর্ কেয়ক খতম শুিনেয়
পরবতর্ী বছর কওিম িকংবা আিলয়া মাদৰ্াসায় ভিতর্ হয়, েকউ ভিতর্
হয় স্কুেলr আর যারা পূ ণর্ িতন বছের িহফয কের, তারা পরবতর্ী
চতুথর্ বছর পুেরাটা খতম শুনায়r বারবার িহফয শুনােনার ফেল
িহফয পাকা-েপাক্ত হয় ও ভুলভৰ্ািন্ত মুক্ত হয়r
সাত সবক: সাত সবক অথর্ সবেকর অনু গামী সবকr উদাহরণত
েকউ ৫-নং পারার ৫-নং পৃষ্ঠা সবক েশানাল, তার সাত সবক
হেচ্ছ ৫-নং পারার ১-৪ পৃষ্ঠা পযর্ন্তr আগামীকাল যখন েস ৬-নং
পৃষ্ঠা সবক েশানােব, তখন তার সাত সবক হেব ১-৫ পৃষ্ঠা পযর্ন্তr
আবার যখন ১৯-তম পৃষ্ঠা সবক শুনায়, তখন ১-১৮ পৃষ্ঠা সাত
সবক হয়। িশক্ষাথর্ী েয িদন ২০-নং পৃষ্ঠা সবক শুিনেয় পারা েশষ
কের, েস িদন তার সাত সবক থােক না, তখন তােক শুনােত হয়
‘সবেকর পারা’।
সবেকর পারা: িশক্ষাথর্ী যখন েকােনা পারার সবক েশষ কের,
তখন উক্ত পারা িবেশষ গুরুতব্বহ হেয় যায়r হািফয সােহব খুব
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গুরুতব্সহ সবেকর পারা শৰ্বণ কেরনr এেত শ© ও হরকেতর
ভুল িকংবা মুখস্থ বা ইয়ােদর দু বর্লতা গৰ্হণেযাগ0 নয়r আমােদর
উস্তাদেক েদেখিছ, িতিন খুব ৈধযর্সহ ৩০-৩৫ িমিনট িকংবা তার
েচেয়ও েবশী সময় িনেয় আমােদর সবেকর পারা শৰ্বণ করেতনr
সবেকর পারা শুনার সময় অন0 েকােনা ছােতৰ্র সবক, সাত সবক
িকংবা আমুখতা শুনেতন না, শুধু সবেকর পারা শৰ্বণ করেতনr
কখেনা সময় সব্ল্পতা িকংবা একান্ত পৰ্েয়াজন হেল েকােনা হািফয
ছাতৰ্েক িনেজর পােশ বিসেয় সবেকর পারা শুনেত বলেতন, তার
পৰ্িত িনেদর্শ থাকত িকছু বেল িদেব না, শুধু এক-দু ’বার
েদাহরােনার সু েযাগ িদেব। অতঃপর িতিন অন0েদর েথেক
আমুখতা বা সাত সবক শৰ্বণ করেতন, মােঝ-সােজ সবেকর
পারার পৰ্িত মেনােযাগী হেতনr মুখস্থ দু বর্ল হেল পুনরায় পেড়
আসেত বলেতন এবং শুরু েথেক শুনােত বলেতনr
রীিতমত সাত সবক শুনােনার ফেল পারার পৰ্িত পৃষ্ঠা খুব মুখস্থ
হয়, তাই কতক িশক্ষাথর্ী সকােল সবক েশষ কের দু পুের সবেকর
পারা শুনায়r অবশ0 অিধকাংশ িশক্ষাথর্ী েয িদন সকােল সবক
েশষ কের, তার পেরর িদন সকােল সবেকর পারা শুনায় এবং
নাস্তার আেগ সবেকর পারা শুিনেয় েশষ কেরr তবুও কােরা
সবেকর পারা যিদ েকােনা কারেণ দু বর্ল হয়, েযমন অসু খ িকংবা
অনু পিস্থিত িকংবা মেনােযািগতার অভােব, তার পৰ্িত িনেদর্শ
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থাকত সকাল-িবকাল আধা-পারা কের শুিনেয় পরিদন সবেকর
পারা শুনাও। তােতও সম্ভব না হেল সকাল-িবকাল পাঁচ পৃষ্ঠা কের
একিদন আধা পারা শুনাও, িদব্তীয় িদন এভােব আধা-পারা শুনাও,
অতঃপর তৃতীয় িদন সবেকর পারা পূ ণর্ শুনাও। ভুল ও েদাহরােনা
ব0তীত সবেকর পারা শুনােনার জন0 কখেনা পুরষ্কার েঘাষণা
করেতনr িবেশষ কের দু বর্ল ছাতৰ্েদর ব0াপাের এমনিট েবশী হতr
আমােদর উস্তাদ সবক ও সবেকর পারা দু ’িট িবষয় খুব গুরুতব্
িদেতনr এ দু ’িট সবক িতিন িনেজ শুনেতন এবং একজন
একজন িশক্ষাথর্ী েথেক শুনেতনr িতিন কুরআনু ল কািরেমর পৰ্িত
নজর েরেখ শৰ্বণ করেতন, যত সহজ পড়া হত িকংবা যত
পিরিচত সূ রা হত এেত তার সব্ভাব বা িনয়েমর ব0ত0য় ঘটেত
েদিখ নাইr কুরআনু ল কািরেমর পৰ্িত নজর থাকেল শৰ্বণকারী
মুয়ািল্লেমর েখয়াল িবচু0ত হয় নাr িদব্তীয়ত অপর আয়ােতর সােথ
সামঞ্জস0তা জিনত সেন্দহ সৃ িষ্ট হয় না, কারণ আয়ােতর পৰ্িত
নজর রেয়েছr অতএব মুয়ািল্লেমর যত েবশী মুখস্থ বা ইয়াদ থাক,
েদেখ সবক শৰ্বণ করার েকােনা িবকল্প েনইr আমােদর উস্তাদ
সাত সবক ও আমুখতা একসােথ একািধক ছাতৰ্ েথেক শৰ্বণ
করেতন, তেব সচরাচর দু ’জেনর অিধক ছাতৰ্ েথেক সাত-সবক
বা আমুখতা একসােথ শৰ্বণ করেতন নাr
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সাপ্তািহক সিবনা ও তার পদ্ধিত: সাধারণ িহফয খানার একিট
িবেশষ েপৰ্াগৰ্াম হেচ্ছ সাপ্তািহক দাওর বা সিবনা, এেত িহফয
খানার ছাতৰ্রা তােদর িহফেযর পিরমাণ েমাতােবক ৫-১০ পারা,
আবার েকউ ১৫ পারা পযর্ন্ত দাওর কের, বা সিবনা পেড়r আবার
কােরা সিবনার সংখ0া ২-৩ পারাও হয়r সাধারণত দু ’জন ছাতৰ্
দব্ারা গৰ্ুপ করা হয়, একজন দাঁিড়েয় মুখস্থ িতলাওয়াত কের
িদব্তীয়জন বেস তার িতলাওয়াত শৰ্বণ কের, একপারা েশেষ
িদব্তীয় িশক্ষাথর্ী দাঁিড়েয় িতলাওয়াত কের পৰ্থম িশক্ষাথর্ী তার
িতলাওয়াত শৰ্বণ কেরr যােদর সিবনার পারা েবশী বা যারা
খতেমর ছাতৰ্ তারা সাধারণত বুধবার আমুখতা শুিনেয় সিবনা
আরম্ভ কের, আর যােদর পারা সংখ0া কম তারা বৃ হস্পিতবার
সবক ও সাত-সবক শুিনেয় সিবনা আরম্ভ কের, তাই বৃ হস্পিতবার
েকউ আমুখতা শুনায় না। খতিম ছাতৰ্েদর সিবনা বুধবার েথেক
শুকৰ্বার পযর্ন্ত দীঘর্ায়ত হতr িপছেনর পড়া মুখস্থ রাখার জন0
সিবনা খুব কাযর্কর।
লু কমা: লু কমা িহফয খানার একিট িবেশষ পিরভাষা। সাত-সবক,
আমুখতা বা সিবনা েশানােনার সময় ছাতৰ্েদর েয ভুল পিরলিক্ষত
হয়, েহাক েসটা জবর, েজর, েপশ, সু কুন িকংবা তাশদীদ জাতীয়,
িকংবা হরফ, শ©, শ©-পিরবতর্ন বা মুশাবাহার আয়াত সংকৰ্ান্তr
এ ভুলসমূ হ তারা রিঙন কাগেজর েছাট্ট একিট টুকরা মুেখর লালা
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িদেয় িভিজেয় ভুেলর জায়গার িঠক উপের লািগেয় েদয়, অতঃপর
বারবার পেড় তা শুধের েনয়r েয েকােনা ভুলেক এসব িহফয
খানায় সাধারণত লু কমা বলা হয়r সিবনায় কয়টা লু কমা েগল,
আমুখতায় কয়টা লু কমা েগল গণনা করা হয়r
িহফয খানার অন0ান0 েপৰ্াগৰ্াম: পৰ্চিলত িহফয খানায় সকাল েবলা
নাস্তার পর, িকংবা দু পুর েবলা আমুখতা েশেষ িকংবা এশার পর
ছাতৰ্েদর সবক মুখস্থ বা ইয়াদ েশেষ কখেনা তাজিবদ, হদর ও
িকরাত মশক করােনা হয়, িকংবা পৰ্িসদ্ধ কারী ও িবশুদ্ধ
িতলাওয়াতকারীর িতলাওয়াত শুনােনা হয়r
সামান0 সংস্কার: িহফয খানায় ছাতৰ্/ ছাতৰ্ীগণ কুরআনু ল কািরম
মুখস্থ করেব, িহফয েশেষ তারা মাদৰ্াসা িকংবা স্কুেল ভিতর্ হেয়
অন0ান0 িশক্ষা, েযমন বাংলা, আরিব ও ইংেরিজ িশখেব এটাই
পৰ্চিলত িছল। িকন্তু ৪-৫ বছর িহফয খানায় পড়ার পর ছাতৰ্েদর
জরুির বাংলা ও অংক না-জানার িবষয়িট অেনক অিভভাবেকর
িনকট দৃ িষ্টকটু েঠেক, তাই অেনক িহফয খানায় নাস্তার পর েথেক
ঘুমােনার পূ বর্ পযর্ন্ত িকংবা আসর সালােতর পূ েবর্ এক ঘণ্টা বাংলা
ও অংক পড়ােনা হয়, কখেনা ইংেরিজ পড়ােনা হয়।
সাধারণ িহফয খানার জন0 পৰ্স্তাব: সাধারণ িহফয খানায় যিদ
বাংলা, ইংেরিজ ও অংক পড়ােনার পিরবেতর্ কুরআন-বান্ধব আরিব
ভাষা পড়ােনা হয় তাহেল অেনক ভােলাr িহফয খানার পিরেবশ
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যিদ এরািবক বানােনা হয়, তােত ছাতৰ্/ ছাতৰ্ীেদর আদান-পৰ্দান ও
কেথাপকথন আরিবেত িশখােনা হয় েসিটই উত্তমr এেত ছাতৰ্/
ছাতৰ্ীরা কুরআনু ল কািরেমর েক্ষেতৰ্ অেনক ধাপ এিগেয় যােবr
তেব দু ’িট কারেণ এ পদ্ধিতেত িহফয শাখা পিরচালনা করা খুব
কিঠন: ক. আমােদর েদেশ আরিব িশখােনার সিঠক পদ্ধিতর
অনু পিস্থিত, খ. েযাগ0 িশক্ষকেদর অবমূ ল0ায়ন। আমােদর েদেশ
অেনক মাদৰ্াসা কতৃর্পক্ষ কুরআনু ল কািরেমর িশক্ষকেদর মূ ল0ায়ন
কেরন না, বা করেত জােনন না এটাই বাস্তবতা, তাই েযাগ0
িশক্ষক ৈতির হয় না, িকংবা েযাগ0 িশক্ষকেদর েযাগ0তার িবকাশ
ঘেট না।
তৃতীয় আেরকটা কারণ আমােদর েদেশর কুরআনু ল কািরেমর
িশক্ষকরা সাধারণত অথর্ৈনিতকভােব দু বর্ল হয়, তাই তােদর
অেনেকর ইচ্ছা থাকেলও িনেজর অেথর্র উপর দািড়েয় কুরআনু ল
কািরেমর উত্তম েসবা েদওয়া সম্ভব হয় নাr তারা পৃষ্ঠেপাষকতার
অভাব উপলি¥ কেরন গভীরভােবr ধনবান মুসিলম িকংবা
মুসিলম সরকার চাইেল এ েক্ষেতৰ্ অবদান রাখেত পাের। মুসিলম
সরকার কতৃর্ক এরূপ পদেক্ষপ গৰ্হণ করা হেল ধনী-গরীব সবাই
তার দব্ারা উপকৃত হেব, িকন্তু ধনবান মুসিলমরা তার উেদ0াগ
গৰ্হণ করেল হয়েতা গরীব েমধাবী ছাতৰ্রা তার েথেক উপকৃত
হেত পারেব নাr
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িহফয খানার কতক পিরভাষার সংস্করণ:
আমরা

কম-েবশী

সবাই

জািন

ইংেরজেদর

পূ েবর্

ভারত

উপমহােদেশর সরকারী ভাষা িছল ফািসর্, তার সু বােদ নামাযেরাজার ন0ায় অেনক পিরভাষা ৈতির হেয়েছ ফািসর্েত, বতর্মান
েযরূপ হেচ্ছ ইংেরিজর েক্ষেতৰ্r িহফয খানার পৰ্ায় সব-পিরভাষা
ৈতির হেয়েছ ফািসর্েত, অধ0া©ী তা িবদ0মানr মুসিলম িহেসেব
এরূপ করা আমােদর পেক্ষ সমীচীন হয়িন। মাতৃভাষার পর
আমােদর পৰ্ধান লক্ষ0 হেব কুরআেনর ভাষা আরিবr আমরা েকান
যু িক্তেত সালাতেক নামাজ ও িসয়ামেক েরাজা নামকরণ করলাম!
তাই মাদৰ্াসার হািফয সােহবগণ িহফয খানার পিরভাষাসমূ হ
ফািসর্র পিরবেতর্ আরিবেত পােল্ট িদন, এটা িহফযখানার েশাভা,
েসৗন্দযর্ ও কুরআনু ল কািরেমর ভাষার পৰ্িত তার অনু রােগর
পৰ্মাণr
কেয়কিট পিরভাষার িবকল্প আরিব নাম:
১. িহফয খানা: এেত বােক0র গঠন ও শ© উভয় ফািসর্। ‘িহফয’
আরিব ও ফািসর্ উভয় ভাষায় ব0বহার হয়, তেব ‘খানা’ িনেরট
ফািসর্ শ©, অথর্ ঘরr বােক0র গঠনও ফািসর্, আরিব গঠন অনু সাের
‘খানাতুল িহফয’ হয়r অতএব আমরা ফািসর্ পিরভাষার পিরবেতর্
আরবেদর পিরভাষা ‘হালাকাতুত তাহিফয’, হালাকাতুল কুরআন,
বা তাহিফযু ল কুরআনু ল কারীম মাদৰ্াসা গৰ্হণ করেত পািরr
177

২. সবক: সবেকর পিরবেতর্ দারস গৰ্হণ করা ভােলাr ৩.
‘আমুখতার’ পিরবেতর্ মুরাজাআহr ৪. সিবনার পিরবেতর্ দাওর ও
৫. সাত-সবেকর পিরবেতর্ মুরাজাআহ মা‘আত দারস বা
মুরাজাআতুত দু রুস ব0বহার করা যায়r ৫. কুরআন শরীেফর
পিরবেতর্ কুরআনু ল কারীম, কুরআনু ম মাজীদ, কুরআনু ল হাকীম
ইত0ািদ ব0বহার করুনr অনু রূপ নামােজর পিরবেতর্ সালাত,
েরাজার পিরবেতর্ িসয়াম, আজরাইেলর পিরবেতর্ মালাকুল মউত ও
েফেরশতার পিরবেতর্ মালােয়কা বলার দীক্ষা িদনr
সাধারণত িহফয খানা বলেত উপযু র্ক্ত িনয়েম পিরচািলত উক্ত
িহফয খানােক বুঝােনা হয়r পরবতর্ীেত তােত িকছু পিরবতর্ন ও
সংস্কার কের িবিভন্ন পৰ্কার িহফয খানা পৰ্িতষ্ঠা লাভ কের এবং
তার জন0 িবকল্প কতক পিরভাষা ও নতুন িনঘর্ণ্ট িনধর্ারণ করা
হয়r এক সময় আমােদর েদেশ শুধু পৰ্চিলত মাদৰ্াসায় কুরআনু ল
কািরম িহফয করােনা হত, এখন তার পিরিধ মাদৰ্াসা পিরসর
েথেক েজনােরল ও ইংিলশ িমিডয়াম স্কুল পযর্ন্ত পৰ্সািরত হেয়েছ,
যার পিরচালক দীনদার ও ধমর্পৰ্াণ মুসিলমগণr তারমেধ0
উেল্লখেযাগ0 একিট ইংিলশ িমিডয়াম স্কুল হেচ্ছ ‘লাইফ স্কুল’।
যিদও নাম স্কুল এবং ইংিলশ িমিডয়াম, বস্তুত এটা ইসলাম চচর্ার
একিট েকন্দৰ্। িকছু তৰ্ুিট, অপারগতা িকংবা সীমাবদ্ধতা থাকেলও
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পিরচালকগণ সবাই চান ইসলাম িবজয়ী েহাকr এ জন0ই তােদর
িনরলস পৰ্েচষ্টাr িনেম্ন দু ’িট উেদ্দেশ0 লাইফ স্কুল কতৃর্ক পিরচািলত
‘িহফয শাখা’র িনয়ম-কানু ন তুেল ধরিছ: ১. লাইফ স্কুল কতৃর্ক
পিরচািলত িহফয শাখা েথেক হয়েতা েকউ অনু পৰ্ািণত হেয় সব্ীয়
পৰ্িতষ্ঠােন িহফয শাখা চালু করেবন এবং তার িনয়ম-কানু ন েথেক
উপকৃত হেবনr ২. লাইফ স্কুল কতৃর্ক পিরচািলত িহফয শাখার
তৰ্ুিটগুেলা পিরহার কের পরবতর্ীেত েকউ আেরা উন্নত ও ভােলা
একিট িহফয শাখা মুসিলম উম্মাহেক উপহার িদেবনr
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পিরিশষ্ট
আমােদর েদেশর িহফয খানার িশক্ষক-িশক্ষাথর্ীেদর মােঝ কমেবশী দীন সম্পেকর্ অজ্ঞতা িবরাজ কের, েয কারেণ তারা িবিভন্ন
কুসংস্কার, িবদআত কখেনা িশরেক পযর্ন্ত িলপ্ত হয়r এ পিরিশষ্ট
দব্ারা আমরা িহফয খানাসমূ েহ িবদ0মান কুসংস্কার, িবদআত ও
গিহর্ত কমর্-কাণ্ডসমূ হ িচিহ্নত ও দূ র করার েচষ্টা কেরিছr িদব্তীয়ত
আমােদর েদেশ কুরআনু ল কািরম িতলাওয়াত সংকৰ্ান্ত েবশ িকছু
মাসআলার পৰ্চলন রেয়েছ, কুরআন-হািদেসর মানদেণ্ড যার িভিত্ত
খুব দু বর্লr এ পিরিশষ্ট দব্ারা েস সম্পেকর্ আমরা দিলল িভিত্তক
সমাধান েদওয়ার েচষ্টা কেরিছr
আশা করিছ, কুরআনু ল কািরেমর হািফয ও আল্লাহ তা‘আলার
কালােমর ধারকগণ এ উেদ0াগ েথেক উপকৃত হেবন এবং িহফয
খানাসমূ হ ও িনেজেদরেক ভুল-ভৰ্ািন্ত ও কুসংস্কার মুক্ত রাখেবনr
আল্লাহ তাওিফক দানকারীr
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অযু ব0তীত কুরআনু ল কািরম স্পশর্ করার িবধান
অিধকাংশ আেলেমর মেত অযু ব0তীত মুসহাফ/ কুরআনু ল কািরম
স্পশর্ করা ৈবধ নয়r ইমাম আবু হািনফা1, মািলক2, শােফয়ী3,
আহমদ ইবেন হামব্ল

4

5
ও শায়খুল ইসলাম ইবেন তাইিময়াহ

পৰ্মুখগণ এ মত েপাষণ কেরেছনr সাহািবেদর ফেতায়াও তাই
িছল। দিলল িহেসেব তারা েপশ বেলন:
১. ইয়ামােনর গভনর্র আমর ইবেন হাযম রািদয়াল্লাহু ‘আনহুেক
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম িলেখ পাঠান:
3 َ ُْ
َ َ َْ
.«ﺲ اﻟﻘ ْﺮآن إِﻻ َﻃﺎ ِﻫ ٌﺮ3 »أن ﻻ ﻓ َﻤ
6
“পিবতৰ্ সত্তা ব0তীত েকউ কুরআন স্পশর্ করেব না”।

“হািদসিট মুত্তািসল ও মুরসাল উভয় সনেদ বিণর্ত, ইমাম মািলক
মুরসাল এবং ইমাম নাসায়ী ও ইবেন িহবব্ান রহ. মুত্তািসল বণর্না
1

মারািকল ফালাহ:(পৃ .৬০), বাদােয়উস-সানােয় িফ-তারতীিবশ-শারােয়: (১/৩৩)

2

আশ-শারহুস সািগর: (১/১৪৯), মাওয়ািহবু ল জািলল িফ শারিহ মুখতাসািরল

খািলল: (১/৩০৩)
3
4

মুগিনল মুহতাজ: (১/৩৬), আল-মাজমু শারহুল মুহাজ্জাব: (২/৬৫)
আল-ইনসাফ িফ মািরফািতর রািজহ িমনাল িখলাফ, িলল মুরদাওিয়:

(১/২২৩), শাহরু মুনতাহাল ইরাদাত: (১/৭৭)
5

মাজমুউল ফেতায়া: (২১/২৬৬)

6

আল-মুয়াত্তা: (৫৩৪), আবু দাউদ িফল মারািসল: (৯৩)
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কেরেছন, পৰ্কৃতপেক্ষ হািদসিট মুরসাল, মুত্তািসল নয়r ইমাম
আহমদ রহ. বেলন: আশা করিছ হািদসিট সিহr আসরাম বেলন:
1

ইমাম আহমদ হািদসিট দিলল িহেসেব েপশ কেরেছন”।

ইবেন হাজার রহ. ইবেন তাইিময়ার কথা সংেক্ষপ কের বেলন:
এক দল ইমাম হািদসিট সিহ বেলেছন, সনেদর িবেবচনায় নয়,
পৰ্িসিদ্ধর িবেবচনায়”।2 তারা িদব্তীয় দিলল িহেসব েপশ কেরন
কুরআনু ল কািরেমর িনেম্নাক্ত আয়াত:
২. আল্লাহ তা‘আলা বেলন:
َّ
ۡ َّ
َ
ٞ َ ۡ ُ َ ُ َّ
ُ ۡ َّ ٰيم  ف ك َِت
ٞ ان َكر
﴾  ون  ? َي َم ُّس ُه ٓۥ إِ? ٱل ُم َط َّه ُرون
﴿ إِنهۥ لقرء
ِ
ٖ ب مكن
ِ
ٖ
[0 ، :]اﻟﻮاﻗﻌﺔ

“িনশ্চয় এিট মিহমািনব্ত কুরআন, যা সু রিক্ষত িকতােব রেয়েছ,
েকউ তা স্পশর্ করেব না পিবতৰ্গণ ছাড়া”।3
দিলল িহেসেব এ আয়াত েপশ করা দু রস্ত নয়, কারণ পূ বর্াপর
িবষয় েথেক স্পষ্ট েয, পিবতৰ্গণ ব0তীত েয িকতাব েকউ স্পশর্
কের না তা মাকনু ন িকতােব িবদ0মানr মাকনু ন িকতাব দব্ারা

1

আত-িতবইয়ান িফ আকসািমল কুরআন: (পৃ .২২৯), আত-তালিখসু ল হািবর:

(৪/৫৮)
2

আত-তালিখসু ল হািবর: (৪/৫৮)

3

সূ রা ওয়ািকয়াহ: (৭৭-৭৯)
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ُ َ َ
1
উেদ্দশ0 লাওেহ মাহফুয”। আর  ﻻ ﻓ َﻤ ُّﺴﻪএর সবর্নাম দব্ারা উেদ্দশ0
লাওেহ মাহফুয, কারণ এটাই তার িনকটতম িবেশষ0। অথর্াত্
লাওেহ মাহফুেয িবদ0মান কুরআনু ল কািরমেক পিবতৰ্ সত্তব্া
মালােয়কা বা েফেরশতােদর ব0তীত েকউ স্পশর্ কের নাr অতএব
দু িনয়ার জিমেন িবদ0মান কুরআনু ল কািরম স্পশর্ করার জন0 অযু
শতর্ এ আয়াত তার দিলল নয়r
ইবনু ল কাইিয়0ম রহ. বেলন: “শাইখুল ইসলাম ইবেন তাইিময়াহ
রািহমাহুল্লাহ বেলেছন: আসমােন িবদ0মান সিহফাগুেলা যখন
পিবতৰ্ সত্তা ব0তীত েকউ স্পশর্ কের না, আমােদর হােত িবদ0মান
সিহফাগুেলা আমরা পিবতৰ্ অবস্থা ব0তীত স্পশর্ করব না, এটাই
সতকর্তা, সাবধানতা ও মালােয়কােদর সােথ সামঞ্জস0তাr বস্তুত এ
আয়াত েথেক হািদসিট িনঃসৃ ত হয়”।2 অযু ব0তীত কুরআনু ল
কািরম স্পশর্ করা যােব না পেক্ষ তারা তৃতীয় দিলল েপশ কেরন
সাহািবেদর আমলr
৩. ইসহাক ইবেন রাহওেয়হ বণর্না কেরন, “নবী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর সাহািবগণ অযু সহ কুরআনু ল কািরম স্পশর্
3

করেতন”।

শায়খুল ইসলাম ইবেন তাইিময়াহ রািহমাহুল্লাহ

1

আত-িতবইয়ান িফ আকসািমল কুরআন: (পৃ .২২৯)

2

আত-িতবইয়ান িফ আকসািমল কুরআন: (পৃ .২২৯)

3

মাসােয়লু ল ইমাম আহমদ ও ইসহাক ইবেন রাহওেয়হ: (২/৩৪৫)
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বেলন: সালমান ফারিস, আ©ু ল্লাহ ইবেন ওমর ও অন0ান0 সাহািব
কুরআন স্পশর্ করার জন0 অযু শতর্ করেতন, েকােনা সাহািব
1

তােদর িবেরািধতা কেরনিন”r

কতক আেলম বেলন, কুরআনু ল কািরম স্পশর্ করার জন0 অযু
করা েমাস্তাহাব, জরুির নয়r এটা জােহিরয়ােদর মাযহাব, ইবেন
2

হাযম রহ. এ মতেক শিক্তশালী কেরেছন। তােদর দিলল:
১. িতলাওয়াত করার জন0 মুসহাফ শরীফ স্পশর্ করা সাওয়ােবর
কাজ, দিলল ব0তীত তােত অযু শতর্ করা যােব না, কারণ তখন
যােদর অযু েনই তারা এ সাওয়াব েথেক মাহরূম হেবr আর
পৰ্মািণত েয, কুরআন ও সিহ হািদেস তার পেক্ষ েকােনা দিলল
3
েনই, তাই কুরআন স্পশর্ করার জন0 অযু শতর্ করা যথাযথ নয়r

২. আ©ু ল্লাহ ইবেন আবব্াস রািদয়াল্লাহু ‘আনহু বেলন, রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বসরার পৰ্ধান িহরাকলেক িনেম্নাক্ত
আয়াতসহ পতৰ্ িলেখন:
َ َ َّ َّ َ ُ ۡ َ َّ َ ۡ ُ َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ ٓ َ َ َ َ ٰ َ ْ ۡ َ َ َ
َ ۡ َ ۡ َ ٰٓ َ
ٰ
?ٱ[ َو
?ِ ك ِمةٖ سواء ِۢ بيننا وبينكم أ? نعبد إjِ ب تعالوا إ
ِت
ِ ﴿يأهل ٱلك
َ
َ
ْ ُ ُ َ ْ ۡ َّ َ َ َ َّ
َ
ُ ّ ٗ َۡ ً َۡ َ ُ َۡ
َّ َ َ ٔ ٗ ۡ ن ُ ۡش َك بهِۦ َش
ون ٱ[ِۚ فإِن تولوا فقولوا
ِ يا و? يتخِذ بعضنا بعضا أربابا مِن د
ِ ِ
َ ُ ۡ ُ َّ َ ْ ُ َ ۡ
[UZ :ٱشهدوا بِأنا مسل ِمون  ﴾ ]ال ﻋﻤﺮان
1

মাজমুইল ফেতায়া: (২১/২৬৬)

2

আল-মুহাল্লাহ: (১/৯৫)

3

আল-মুহাল্লা িবল আসার: (১/৯৫)
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‘েহ িকতািবগণ, েতামরা এমন কথার িদেক আস, যা আমােদর
মেধ0 ও েতামােদর মেধ0 সমান েয, আমরা একমাতৰ্ আল্লাহ ছাড়া
কােরা ইবাদত করব নাr আর তার সােথ েকােনা িকছু েক শরীক
করব না এবং আমােদর েকউ কাউেক আল্লাহ ছাড়া রব িহসােব
গৰ্হণ করব নাr তারপর যিদ তারা িবমুখ হয় তেব বল, ‘েতামরা
1
সাক্ষী থাক েয, িনশ্চয় আমরা মুসিলম”।

ইবেন হাযম রািহমাহুল্লাহ বেলন, খৃস্টানেদর িনকট উক্ত
আয়াতসহ রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর পতৰ্ েপৰ্রণ
করা পৰ্মাণ কের অযু ও ইমান ব0তীত কুরআনু ল কািরম স্পশর্
করা ৈবধ।

2

উত্তর: এ হািদস সম্পেকর্ জমহুর আেলমগণ বেলন, পেতৰ্র আয়াত
কুরআনু ল কািরেমর হুকুম রােখ না, তা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ
ওয়াসাল্লােমর বক্তেব0র অংশ, অথবা তাফিসর গৰ্েন্থ িবদ0মান
আয়ােতর মত একিট আয়াত, যা অযু ব0তীত স্পশর্ করা ৈবধ।3
৩. মুসিলমরা তােদর বাচ্চােদর অযু ব0তীত কুরআনু ল কািরম
স্পশর্ করার অনু মিত িদেয় আসেছন, যিদ অযু ব0তীত কুরআনু ল

1

সূ রা আেল-ইমরান: (৬৪)

2

আল-মুহাল্লা িবল আসার: (১/৯৮)

3

আল-মুগিন িল ইবেন কুদামাহ: (১/১০৯), নাইলু ল আওতার: (১/২৬১)
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কািরম স্পশর্ করা হারাম হত তারা কখেনা তার অনু মিত পৰ্দান
করেতন নাr
উত্তর: এ যু িক্ত সম্পেকর্ জমহুর বেলন, পৰ্েয়াজেনর খািতের তারা
অনু মিত পৰ্দান কেরন, অযু ব0তীত বাচ্চােদর কুরআন পড়া িনেষধ
করা হেল তারা কুরআন েথেক িবমুখ হেব, তাই মুসিলমেদর এ
আমল দিলল িহেসেব েপশ করা েযৗিক্তক নয়r
শায়খ উসাইিমন রািহমাহুল্লাহ পৰ্থম বলেতন অযু ব0তীত কুরআন
স্পশর্ করা ৈবধ, পরবতর্ীেত িতিন এ ফেতায়া েথেক পৰ্ত0াবতর্ন
কেরনr তার পৰ্থম বক্তব0 িছল:

3 َ ُْ
َ َ َْ
.«ﺲ اﻟﻘ ْﺮآن إِﻻ َﻃﺎ ِﻫ ٌﺮ3 »أن ﻻ ﻓ َﻤ

1
“মুিমন ব0িক্ত ব0তীত েকউ কুরআন স্পশর্ করেব না”r িতিন

‘তািহর’ শে©র অথর্ বলেতন মুিমন। পরবতর্ীেত িতিন বেলন
 طاھ ٌرশে©র অথর্ মুিমন নয়, বরং পিবতৰ্ ব0িক্ত, কারণ নবী
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম কখেনা মুিমন ব0িক্তেক ‘তািহর’
বেলনিনr িদব্তীয়ত অযু র আয়ােত আল্লাহ তা‘আলা বেলন:
ُ
ُ ۡ َ َ َ َ ۡ َ ُ َّ ُ ُ َ
ُ كم ّم ِۡن َح َرج َو َلٰكِن يُر
ُ ِ يد
﴾ ل َط ّ ِه َرك ۡم
﴿ما ي ِريد ٱ[ ِلجعل علي
ٖ
ِ
[U :]اﻤﻟﺎﺋﺪة

1

আল-মুয়াত্তা: (৫৩৪), আবু দাউদ িফল মারািসল: (৯৩)
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“আল্লাহ েতামােদর উপর কিঠন করেত চান না, তেব িতিন
1

েতামােদরেক পিবতৰ্ করেত চান”r অতএব ‘তািহর’ অথর্ পিবতৰ্,
তাই েকােনা ব0িক্ত পিবতৰ্ অবস্থা ব0তীত কুরআন স্পশর্ করেব না,
তেব েরামাল, অথবা হাত েমাজা অথবা িমসওয়াক দব্ারা কুরআনু ল
কািরেমর পৃষ্ঠা উল্টােনা ৈবধ”। এটাই শায়েখর সবর্েশষ ফেতায়া,
িতিন বেলন:

ََ
3 ً
ْ
ُ
َ اﻤﻟﺼ
.«ﺤ ِﻒ إﻻ ﺑِ ُﻮﺿﻮء
 ﻛﻧﻪ ﻻ ﺠﻳﻮز َﻣ ُّﺲ:ﺮ َر ﻋﻨﺪي أﺧﺮﻴا3 ي ﻳﻘk»ﻓﺎ

“সবর্েশষ আমার িনকট পৰ্মািণত হেয়েছ েয, অযু ব0তীত মুসহাফ
স্পশর্ করা ৈবধ নয়”r2
কুরআন স্পশর্ করার জন0 অযু শতর্ ফেতায়াই সিঠকr িবেশষ
কের পূ বর্াপর সকল মনীষী তার উপর আমল কেরেছনr ইবেন
হাযম রািহমাহুল্লার দিলল খুব দু বর্ল, তেব বাচ্চােদরেক অযু র জন0
বাধ0 করা, িকংবা অযু না থাকার অজুহােত বড়েদর কুরআনু ল
কািরম িতলাওয়াত েথেক িবরত খাতা বাঞ্ছনীয় নয়r কারণ, সবাই
বেলেছন আড়াল দব্ারা মুসহাফ শরীফ স্পশর্ করা ৈবধr অতএব
যত েবশী সম্ভব কুরআনু ল কািরম িতলাওয়াত করুন, সবর্াবস্থায়
অযু র হালেত থাকার েচষ্টা করুনr যিদ অযু না থােক, িকংবা অযু
করা সময় সােপক্ষ বা কষ্টকর হয়, তাহেল আড়ালসহ ধের
1

সূ রা মােয়দাহ: (৬)

2

আশ-শারহুল মুমিত আলা-জািদল মুসতাকিন: দারস নং: (৫৬)
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কুরআনু ল কািরম িতলাওয়াত করুনr অসতকর্তা িকংবা েবেখয়ােল
কুরআনু ল কািরেমর সােথ শরীেরর েকােনা অংেশর স্পশর্ হেল
আল্লাহর িনকট ক্ষমা চান, শরীেরর সােথ কুরআনু ল কািরেমর
স্পশর্ হেব আশঙ্কায় তবুও েদেখ িতলাওয়াত করা ছাড়েবন নাr
কারণ, স্পশর্ হেব আশঙ্কায় িতলাওয়াত ত0াগ করার তুলনায়
িতলাওয়ােতর সময় স্পেশর্র পর তওবা করা অেনক ভােলা।
িবেশষভােব েযেহতু এেত িদব্মত রেয়েছ, তাই সামান0 হেলও অযু
করার িবষয়িট হালকা হয়r
উেল্লখ0, কাপড় বা শরীেরর েকােনা অংশ নাপাক হেল অযু নষ্ট হয়
না, মুসিলম েবােনরা িবষয়িট ভােলাভােব মেন রাখুন, অতএব
েছাট বাচ্চা যিদ আপনার শরীর বা কাপেড় েপশাব কের, িকংবা
তার পায়খানার দাগ আপনার কাপেড় েদখা যায়, তাহেল পরবতর্ী
সমেয়র জন0 িতলাওয়াত ত0াগ করেবন না, কারণ তখন আপনার
সু েযাগ নাও হেত পােরr অনু রূপ নাপাক িবছানা িকংবা নাপাক
েচয়াের বেস কুরআনু ল কািরম িতলাওয়াত করা সমস0া নয়। এ
কথাও িঠক েয, কুরআন িতলাওয়াতকারী আল্লাহ তা‘আলার সােথ
কথা বেল, তাই তার কাপড়, শরীর ও জায়গা পাক হওয়া
িতলাওয়াত করার একিট গুরুতব্পূ ণর্ আদবr আল্লাহ ভােলা
জােননr
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ঋতুমতী ও িনফােসর নারীেদর কুরআন পড়ার িবধান
1
ঋতুমতী ও ‘িনফােস’র নারীেদর কুরআনু ল কািরম িতলাওয়াত

করা পৰ্সেঙ্গ আেলমগণ িদব্মত েপাষণ কেরেছনr িবশুদ্ধ মতানু যায়ী
তােদর জন0 কুরআনু ল কািরম িতলাওয়াত করা ৈবধr িবেশষভােব
যিদ ভুেল যাওয়ার আশঙ্কা হয় অথবা পরীক্ষার জন0 বারবার
পড়ার পৰ্েয়াজন হয় িকংবা ঝাড়-ফুঁক ও সকাল-সন্ধ0ার িযকর
আদায় করার সময় হয়r এসব মুহূেতর্ তারা স্পশর্ করা ব0তীত
কুরআনু ল কািরম িতলাওয়াত করেব, একান্ত পৰ্েয়াজন হেল
কাপেড়র টুকেরা, েরামাল বা হাত েমাজা ইত0ািদ আড়াল দব্ারা
স্পশর্ করেব, কারণ পিবতৰ্ সত্তা ব0তীত কােরা পেক্ষ কুরআনু ল
কািরম স্পশর্ করা ৈবধ নয়r
ইমাম মািলক, ইমাম আহমদ, শায়খুল ইসলাম ইবেন তাইিময়াহ
ও শাওকািন রািহমাহুমুল্লাহ পৰ্মুখগণ এ মতেক পৰ্াধান0 িদেয়েছনr
তােদর দিলল:
১. আল্লাহ তা‘আলা কুরআনু ল কািরম িতলাওয়াত করার িনেদর্শ
িদেয়েছন, িতলাওয়াতকারীর পৰ্শংসা কেরেছন এবং তার জন0
1

‘িহফাস’ অথর্ পৰ্সূ িত অবস্থা। সন্তান পৰ্সেবর জন0 পৰ্সূ িত নারী েথেক েয রক্ত

েবর হয় তার শুরু েথেক বন্দ হওয়ার পূ বর্ পযর্ন্ত েময়াদেক িনফাস বলা হয়r
‘িনফােস’র েময়াদ চিল্লশ িদন অিতকৰ্ম করেল তার পরবতর্ী অবস্থােক
‘ইেস্তহাদাহ’ বলা হয়, তখন যথারীিত সালাত-িসয়াম আদায় করা ফরযr
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অেনক সাওয়ােবর ওয়াদা কেরেছন, তাই পৰ্মািণত দিলল ব0তীত
কাউেক কুরআন িতলাওয়াত েথেক িনেষধ করা যােব নাr
ঋতুমতী নারীেকও নয়, কারণ তােক িনেষধ করার পেক্ষ
গৰ্হণেযাগ0 েকােনা দিলল েনইr
শায়খুল ইসলাম ইবেন তাইিময়াহ রহ. বেলন: “ঋতুমতী নারীেক
কুরআন িতলাওয়াত েথেক িবরত রাখার পেক্ষ সিহ ও স্পষ্ট
েকােনা দিলল েনই”। িতিন আেরা বেলন: “সবাই জােন েয, নবী
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর যু েগ নারীেদর মািসক হত, িকন্তু
তােদরেক িতিন কুরআন িতলাওয়াত েথেক িনেষধ কেরনিন,
েযমন িনেষধ কেরনিন েদায়া ও সকাল-সন্ধ0ার িযকর েথেক। যিদ
িনেষধ করা হত অবশ0ই সাহািবেদর মােঝ তার চচর্া থাকত এবং
আমােদর পযর্ন্ত তা েপঁৗছাত”।1
২. িবদায় হেজর সফের যখন আেয়শা রািদয়াল্লাহু ‘আনহার
মািসক হয়, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম তােক বেলন:
ْ ََُْ َ َْ
َ
ْ َ ْ  ﺑÔﺮﻴ أَ ْن َﻻ َﻳ ُﻄﻮ
ُّ َ اﺤﻟ
َ ْ  َﻟ،ﺎج
« ﻳ ْﻄ ُﻬ ِﺮيk3 ﺖ َﺣ
»اﻓﻌ ِﻲﻠ ﻣﺎ ﻓﻔﻌﻞ
ِ ﺎﻛﻴ
ِ ِ
“হািজরা যা কের তুিমও তাই কর, তেব বায়তুল্লাহর তাওয়াফ কর
2
না, যতক্ষণ না তুিম পিবতৰ্ হও”।

1

মাজমুউল ফেতায়া: (২৬/১৯১)

2

মুসিলম: (২১২২)
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1

িতিন একই িনেদর্শ পৰ্দান কেরন আসমা িবনেত উমাইসেক ,
যখন েস িবদায় হেজর রাস্তায় (িমকােত) মুহাম্মদ িবন আবু
2

বকরেক পৰ্সব কেরিছল। কারণ তাওয়াফ সালােতর ন0ায়, তার
জন0 সালাত পড়া িনেষধ, তাই তাওয়াফ করাও িনেষধ; িকন্তু
কুরআনু ল কািরম িতলাওয়াত করা িনেষধ নয়, যিদ তােত েকােনা
িনেষধাজ্ঞা থাকত অবশ0ই িতিন িবদায় হজ িকংবা তার পরবতর্ী
সমেয় আেয়শা ও অন0ান0 নারীেদর িনেষধ করেতন, কারণ
পৰ্েত0ক ঘের হােয়দ ও িনফােসর নারী থাকা সব্াভািবক, তাই তার
নীরবতা পৰ্মাণ কের ঋতুমতী নারীর জন0 কুরআনু ল কািরম
িতলাওয়াত করা ৈবধr
েসৗিদ আরেবর উলামা পিরষেদর আেলমগণ বেলন: “কুরআন
ভুেল যাওয়ার আশঙ্কা হেল ঋতুমতী নারীর জন0 স্পশর্ ব0তীত
মুখস্থ িতলাওয়াত করা ৈবধ”।3 শায়খ ইবেন বায রহ. অনু রূপ
ফেতায়া পৰ্দান কেরেছনr4 শায়খ ইবেন উসাইিমন রহ. বেলন:

1

আবু বকর রািদয়াল্লাহু ‘আনহুর স্তৰ্ীr

2

েদখুন: মাজমু ফেতায়া ও মাকালাত মুতানাউওিয়0আহ, ৪থর্ খণ্ডr

3

ফেতায়াল লাজনােয় দােয়মাহ: (৪/২৩২)

4

মজমু ফেতায়া ইবেন বাজ: (৬/৩৬০)
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“ঋতুমতী নারী তাফসীর বা অন0ান0 গৰ্ন্থ েথেক কুরআন
1

িতলাওয়াত করেল অযু করা জরুির নয়”।

অিধকাংশ আহেল-ইলম বেলন, মািসেকর সময় নারীর জন0
কুরআনু ল কািরম িতলাওয়াত করা হারাম, যতক্ষণ না েস পিবতৰ্
হয়r তােদর িনকট ঋতুমতী সকল নারী এ িবধােনর অধীন, তেব
িযকর ও েদায়ার িনয়েত যা পড়া হয়, শুধু তার অনু মিত পৰ্দান
কেরন তারা, েযমন িবসিমল্লািহর রাহমািনর রাহীম, ইন্নািলল্লািহ
ওয়া ইন্না-ইলাইিহ রািজউন, রাবান্না আিতনা... ইত0ািদ। তােদর
দিলল িনম্নরূপ:
2
১. পৰ্থম দিলল িকয়াস: ‘হােয়দ’ ও িনফােসর নারীরা জুনুিব তথা

অপিবতৰ্ শরীর িবিশষ্ট ব0িক্তর মত, জুনুিব ব0িক্ত েযরূপ কুরআন
পেড় না তারাও পড়েব নাr কারণ জুনুিব ব0িক্তর ন0ায় তােদর
শরীর নাপাক, তােদর উপর েগাসল ফরয েযরূপ জুনুিব ব0িক্তর
উপর েগাসল ফরযr জুনুিব ব0িক্ত সম্পেকর্ আলী রািদয়াল্লাহু
‘আনহু বেলন,
1

ফেতায়া নু রুন আলাদ-দারব: (২৭/১২৩)

2

নারীর গভর্াশয় েথেক েরাগ ও আঘাত ব0তীত পৰ্িত মােস িনিদর্ষ্ট সময় েয

রক্ত েবর হয় আরিবেত তােক ‘হােয়দ’ বলা হয়r সাধারণত নয় েথেক পঞ্চাশ
বছেরর মধ0বতর্ী সময় নারীেদর হােয়দ আেস এবং গভর্কালীন অবস্থায় বন্ধ
থােক। হােয়দেক বাংলায় ঋতুসৰ্াব, রজঃসৰ্াব ও মািসক ইত0ািদ বলা হয়।
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»أن رﺳﻮل اﷲ ﺻﻰﻠ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺎﻛن ﻳﻌﻠﻤﻬﻢ اﻟﻘﺮآن و ن ﻻ ﺤﻳﺠﺰه ﻋﻦ
«اﻟﻘﺮآن إﻻ اﺠﻟﻨﺎﺑﺔ
“নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম তােদরেক কুরআন িশক্ষা
িদেতন, িকন্তু জানাবত ব0তীত েকােনা বস্তু তােক কুরআন েথেক
1

িবরত রাখত না”।

এ হািদস পৰ্মাণ কের রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম
জানাবত অবস্থায় কুরআনু ল কািরম িতলাওয়াত করেতন না,
কারণ তার উপর েগাসল ফরয িছল, অনু রূপ হােয়দ ও িনফােসর
নারীরা কুরআন িতলাওয়াত করেব না, কারণ তােদর উপর
েগাসল ফরযr
উত্তর: এ িকয়াস সিঠক নয়, কারণ হােয়দ ও িনফােসর নারী এবং
জুনুিব ব0িক্তর অবস্থা এক নয়r হােয়দ ও িনফােসর নারীেদর ঋতু
দীঘর্ েময়াদী এবং তারা তােত অপারগ; পক্ষান্তের জুনুিব ব0িক্তর
নাপাক সব্ল্প েময়াদী এবং তারা তােত ইচ্ছাধীন; অতএব জুনুিব
ব0িক্তর সােথ হােয়দ ও িনফােসর নারীেদর িকয়াস বা তুলনা করা
যথাযথ নয়r তাই হািদস দব্ারা পৰ্মািণত জুনুিব ব0িক্তর িনেষধাজ্ঞা
1

আবু দাউদ: (১/২৮১), িতরিমিয: (১৪৬), নাসািয়: (১/১৪৪), ইবেন মাজাহ:

(১/২০৭), আহমদ: (১/৮৪), ইবেন খুজাইমাহ: (১/১০৪), ইমাম িতরিমিয রহ.
হািদসিট হাসান ও সিহ বেলেছন। ইবেন হাজার রহ. বেলন, বস্তুত হািদসিট
হাসান, দিলল িহেসেব েপশ করার উপযু ক্তr
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তার মেধ0ই সীমাবদ্ধ থাকেব, তার উপর িকয়াস কের হােয়দ ও
িনফােসর নারীেদর উপর কুরআন িতলাওয়াত করার িনেষধাজ্ঞা
আেরাপ করা যােব নাr
২. িদব্তীয় দিলল দু বর্ল হািদস: ইমাম আবু-দাউদ রািহমাহুল্লাহ
ইবেন ওমর রািদয়াল্লাহু ‘আনহু সূ েতৰ্ বণর্না কেরন, নবী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলেছন:
ْ َ َ ُ َْ ْ َ ْ َ َ
ُ ُاﺠﻟُﻨ
ْ ﺐ َﺷﻴْﺌًﺎ ِﻣ َﻦ اﻟْ ُﻘ
.«آن
ﺮ
»ﻻ ﻳﻘﺮأ اﺤﻟﺎﺋِﺾ وﻻ
ِ
“ঋতুমতী নারী ও জুনুিব ব0িক্ত কুরআনু ল কািরেমর েকােনা অংশ
পড়েব না”r1
আহেল-ইলেমর িনকট হািদসিট দু বর্ল, কারণ তার সনেদ
ইবরাহীম ইবেন আইয়াশ রেয়েছনr হািদস িবশারদগণ তার
সম্পেকর্ বেলন, িহজািযেদর েথেক বণর্না করা তার হািদসগুেলা
দু বর্ল, আর এ হািদস েস িহজািযেদর েথেক বণর্না কেরেছ অতএব
এটা দু বর্লr শায়খুল ইসলাম ইবেন তাইিময়াহ রহ. বেলন:
“হািদস িবশারদেদর ঐক0মেত0 উক্ত হািদস দু বর্ল”।2

1
2

িতরিমিয: (১৩১)
মাজমুউল ফেতায়া: (২১/৪৬০), আেরা েদখুন: নাসবু র রায়াহ: (১/১৯৫),

আত-তালিখসু ল হািবর: (১/১৮৩)
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ঋতুমতী ও িনফােসর নারীেদর জন0 কুরআনু ল কািরম িতলাওয়াত
করা ৈবধ এ অিভমত সিঠক, কারণ তােদর দিলল সিহ ও স্পষ্টr
আল্লাহ ভােলা জােননr
জুনুিব ব0িক্তর কুরআন িতলাওয়াত করার িবধান
কুরআনু ল কািরম িতলাওয়াত করার জন0 জানাবত1 েথেক পাক
হওয়া জরুিরr আিল ইবেন আিব তািলব রা. বেলন:
ْ 3
ْ َ َ ْ
ْ َ ُ َ َ َْ
َْ ُ3 3 َ 3 ُ َُ َ َ
ﻢ ﺨﻳ ُﺮ ُج3 ﺎﺟﺔ ﻋ
 اﺨﻟَﻼ َء ﻓﻴَﻘ ِ اﺤﻟbِ اﺑ َﻋﻠﻴ ِﻪ َو َﺳﻠ َﻢ ﻳَﺄ
اﺑ ﺻﻰﻠ
ِ »ﺎﻛن رﺳﻮل
ُ
ْ
َ
َ
3
َ
َ
َ ُ َْ
ُ ُ ْ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ ُْ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ
ﺠ ُﺰ ُه ﻗ ْﻦ
ﺑ َﻤﺎ ﻗﺎل ﻻ ﺤﻳ3 ﺠﺒُﻪ َو ُر
ﻓﻴﺄﻛﻞ ﻣﻌﻨﺎ اﺨﻟﺰﺒ واﻟﻠﺤﻢ وﻳﻘﺮأ اﻟﻘﺮآن وﻻ ﺤﻳ
ُ َ ْ 3 ْ َ ْ ُْ
.« ٌء إِﻻ اﺠﻟَﻨﺎﺑَﺔn
آن
ِ اﻟﻘﺮ
“রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বাথরুম েযেতন ও
পৰ্েয়াজন সারেতন, অতঃপর েবর হেতন, আমােদর সােথ রুিটেগাস্ত েখেতন এবং কুরআনু ল কািরম িতলাওয়াত করেতন, তােক
কুরআন িতলাওয়াত েথেক েকােনা বস্তু িবরত রাখত না একমাতৰ্
জানাবত ব0তীত”।

1

2

স্তৰ্ীসহবাস, সব্প্নেদাষ িকংবা উেত্তজনার সােথ বীজর্পাত ঘটার পরবতর্ী নাপািক

অবস্থােক জানাবত বলা হয়, জানাবত অবস্থায় কুরআনু ল কািরম িতলাওয়াত
করা ৈবধ নয়r
2

ইবেন মাজাহ: (৫৯৪)
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হািদেসর শ© ইবেন মাজাহ েথেক েনওয়া, অনু রূপ হািদস বণর্না
1
2
3
কেরেছন নাসায়ী , আবু দাউদ ও আহমদ পৰ্মুখগণr কতক

মুহািদ্দস হািদসিট দু বর্ল বেলেছন। ইবেন হাজার রহ. বেলন:
“হািদসিট হাসান ও দিলল েযাগ0”। এ কথাই িঠকr
ইমাম িতরিমিয রহ. বেলন, অিধকাংশ সাহািব, তােবিয় ও তােদর
পরবতর্ী মনীষীেদর আমল হেচ্ছ জুনুিব অবস্থায় কুরআন
িতলাওয়াত না করা, েযমন সু িফয়ান সাওির, ইবেন মুবারাক,
শােফয়ী, আহমদ ও ইসহাক পৰ্মুখগণr তারা বেলন জুনুিব ব0িক্তর
পেক্ষ কুরআেনর েকােনা অংশ পড়া ৈবধ নয়, তেব শ© িকংবা
আয়ােতর েছাট অংশ পড়া ৈবধr িনেষধাজ্ঞার হািদসগুেলা যিদও
দু বর্ল, তেব একিট দব্ারা অপরিট শিক্তশালী হয়r
েসৗিদ আরেবর ফেতায়া েবােডর্র ফেতায়া
অিধকাংশ আহেল-ইলেমর মেত জুনুিব ব0িক্তর জন0 কুরআনু ল
কািরম িতলাওয়াত করা ৈবধ নয়, যিদও মুখস্থ পেড় ও স্পশর্
িবহীন পেড়r কারণ আিল রা. বণর্না কেরন:
.«ء ﻋﻦ اﻟﻘﺮآن إﻻ اﺠﻟﻨﺎﺑﺔn »أﻧﻪ ﺎﻛن ﻻ ﺤﻳﺠﺰه
1

নাসািয়: (১/১৬৯)

2

আবু দাউদ: (১/৯১), হািদস নং: (২২৯)

3

আহমদ: (৬৩৯), (৮৪০) ও (১০১১)
196

“রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লামেক জানাবত ব0তীত
1
েকােনা বস্তু কুরআন েথেক িবরত রাখত না”। হািফয ইবেন

হাজার রহ. বেলন: এ হািদেসর সনদ হাসানr যিদ েস পািন না
পায়, িকংবা অসু স্থতার কারেণ পািন ব0বহাের অক্ষম হয়, তাহেল
2

তায়াম্মু ম করেবr আল্লাহ তাওিফক দাতাr
কুরআনু ল কািরেমর কসম করার িবধান

েকােনা বস্তু বা সত্তার কসম করার অথর্ ঐ বস্তু বা সত্তােক িবেশষ
সম্মান পৰ্দান করা, যার হকদার একমাতৰ্ আল্লাহ ‘তা‘আলা।
অতএব েয েকােনা বস্তু বা সত্তার কসম করল েস আল্লাহর হক ও
পৰ্াপ0 সম্মােন গায়রুল্লাহেক অংশীদার করলr তাই এ জাতীয়
কসম করা িশরকr পীেরর নােম েয কসম করল, েস পীরেক
আল্লাহর সমকক্ষ িস্থর করল; নবী-অিল-বুজুেগর্র নােম েয কসম
করল েস তােদরেক আল্লাহর সমকক্ষ িনধর্ারণ করল। ওমর
রািদয়াল্লাহু ‘আনহু েথেক বিণর্ত, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ
ওয়াসাল্লাম বেলেছন:
1

আহমদ: (১/৮৪), (১/১২৪), (২২৯), িতরিমিয িফল জািম: (১৪৬), ইমাম

িতরিমিয হািদসিট হাসান বেলেছনr নাসািয় িফল মুজতাবা: (১/১৪৪), ইবেন
মাজাহ: (৫৯৬)
2

আল-লাজনাহ দােয়মাহ িলল বু হুিসল ইলিময়াহ ওয়াল ইফতাr
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َ ْ ََ 3 َْ ََ َ ْ َ
َ ْ َﻛ َﻔ َﺮ أَ ْو أ
.«ﺮﺷ َك
اﺑ ﻓﻘﺪ
ِ ﺮﻴ
ِ »ﻣﻦ ﺣﻠﻒ ﺑِﻐ

“েয ব0িক্ত গায়রুল্লাহর নােম কসম করল েস কুফির করল, অথবা
1

িশরক করল”r ইবেন মাসউদ রািদয়াল্লাহু ‘আনহু বেলন:
ً
َ ْ َ ْ َ
ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ 3 َ ُّ َ َ ً َ 3
.«ﺮﻴهِ َﺻﺎ ِدﻗﺎ
ﻐ
ﺑ
ﻒ
ﻠ
ﺣ
أ
ن
أ
ﻦ
ﻣ
ﻲﻟ
إ
ﺐ
ﺣ
أ
ﺎ
ﺑ
ذ
ﺎﻛ
ﺎﺑ
ﺑ
ﻒ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ »ﻷن أﺣ ِﻠ
ِ ِ
“আিম আল্লাহ ব0তীত কােরা নােম সত0 কসম করব অেপক্ষা,
আল্লাহর নােম আিম িমথ0া কসম করব আমার িনকট অিধক
2

িপৰ্য়”। আল্লাহর নােম িমথ0া কসম করা কিবরা গুনাহ, িকন্তু
গায়রুল্লাহর নােম সত0 কসম করা িশরক। িশরক কিবরা গুনা
েথেকও বড়, েহাক তা েছাট িশরকr ইবেন ওমর রািদয়াল্লাহু
‘আনহু েথেক বিণর্ত, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম
বেলেছন:
ُ َْ َ
ََ َ ْ َ ْ ُ َ
َ َْْ َ 3 َُ َ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َْ َ 3
،ﺮﻴض
ﺎﺑ ﻓﻠ
ِ ِ ﺑo  وﻣﻦ ﺣ ِﻠﻒ،ﺎﺑ ﻓﻠﻴﺼﺪق
ِ ِ»ﻻ ﺤﺗ ِﻠﻔﻮا ﺑِﺂﺑﺎﺋِﻜﻢ ﻣﻦ ﺣﻠﻒ ﺑ
َ َْ َْ ْ َ َ
3 َ َ ََْ 3
.«اﺑ
ِ ﺎﺑ ﻓﻠﻴﺲ ِﻣﻦ
ِ ِوﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺮض ﺑ
“েতামরা েতামােদর িপতােদর নােম কসম কর নাr েয আল্লাহর
নােম কসম কের তার উিচত সত0 বলা, যার জন0 আল্লাহর নােম

1

িতরিমিয: (১৫৩৫), ইমাম িতরিমিয হাদসিট হাসান বেলেছনr আবু দাউদ:

(৩২৫১), আলবািন রহ. সিহ িতরিমিযেত হািদসিট সিহ বেলেছনr
2

মুসান্নাফ আ©ু র রাজ্জাক: (১৫৯২৯)
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কসম করা হল তার উিচত সন্তুিষ্ট পৰ্কাশ করা, েয আল্লাহর নােম
সন্তুিষ্ট পৰ্কাশ করল না, তার সােথ আল্লাহর সম্পকর্ েনই”।

1

কুরআনু ল কািরম আল্লাহ আ‘তালার িসফাত্ বা িবেশষণ, তাই
কুরআনু ল কািরম িকংবা তার েকােনা আয়ােতর কসম করার অথর্
আল্লাহ আ‘তালার িসফােতর কসম করা, অতএব তা ৈবধr এ
জন0 কুরআন উপিস্থত করা জরুির নয়r ইবনু ল আরািব রহ.
বেলন, “কুরআনু ল কািরেমর উপর হাত েরেখ কসম করা
িবদআত, েকােনা সাহাবী এরূপ কেরনিন”r2
কুরআনু ল কািরেমর কসম দব্ারা কুরআেনর কাগজ, কািল ও
বণর্মালার কসম করা ৈবধ নয়, বরং িশরেকর অন্তভুর্ক্ত; কারণ,
কাগজ-কািল ও আরিব বণর্মালা মখলু ক। আহেল-ইলমগণ বেলন,
কুরআনু ল কািরেমর কসম না করাই ভােলা, কারণ তােত আল্লাহর
কালােমর সােথ কাগজ-কািল এবং আরিব বণর্মালাও রেয়েছr তাই
কুরআনু ল কািরেমর কসেম কাগজ-কািলর কসম শািমল হওয়ার
সেন্দহ সৃ িষ্ট হয়, অতএব এ জাতীয় কসম েথেক িবরত থাকা
উত্তমr

1

ইবেন মাজাহ: (২১০১), সনদিট হাসানr

2

তাফিসরুল কুরতুিব: (৬/৩৫৪)
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কসম গৰ্হীতার িনয়ত গৰ্হণেযাগ0: মান্নেতর েক্ষেতৰ্ মান্নতকারীর
িনয়ত গৰ্হণেযাগ0, কারণ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম
বেলেছন:

َ
ْ ِّ ُ َ 3 َ
َ
3 ﺎﺠ
ِّ ﻏ َﻤﺎ ْاﻷ ْﻗ َﻤ ُﺎل ﺑ3 »إ
.«ئ َﻣﺎ ﻧ َﻮى
ﺮ
اﻣ
ﻞﻜ
ﻟ
ﺎ
ﻤ
ﻏ

و
،
ﺎت
ﻴ
ِ
ِ
ِ
ٍ ِ
ِ
ِ

“সকল আমল িনয়েতর উপর িনভর্রশীল, আর পৰ্েত0ক ব0িক্তর
জন0 তাই রেয়েছ যা েস িনয়ত কেরেছ”r1 িকন্তু কসেমর েক্ষেতৰ্
2
কসম গৰ্হীতা ও িবচারেকর িনয়ত গৰ্হণেযাগ0। আবু হুরায়রা

রািদয়াল্লাহু ‘আনহু েথেক বিণর্ত, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ
ওয়াসাল্লাম বেলেছন:
َ ُ َْ
َ
َ ُ ِّ َ ُ َ َ َ َ ُ َ
َ
ﻴ ِﺔ3 ﻦﻴ َﺒﻟ ِﻏ
 »ا ِﻤ: رواﻳَ ٍﺔÔ و.«ﺎﺣﺒُﻚ
ِ »ﻳ ِﻤﻴﻨﻚ ﺒﻟ ﻣﺎ ﻳﺼﺪﻗﻚ ﺑِ ِﻪ ﺻ
ْ
ْ
.«اﻟ ُﻤ ْﺴﺘَﺤ ِﻠ ِﻒ
“েতামার সাথী যার উপর েতামােক সতব্ােরাপ করেছ তার উপর
েতামার কসম সংগিঠত হেব”r অপর বণর্নায় আেছ, “কসম
গৰ্হীতার িনয়েতর উপর কসম সংগিঠত হয়”r3
অতএব কসমকারী যিদ কসম গৰ্হীতার িবপরীত িনয়ত কের তার
িনয়ত গৰ্হণেযাগ0 নয়; তেব মজলু ম হেল তার িনয়ত গৰ্হণেযাগ0।
1

বু খাির: (১)

2

কসেমর সােথ যিদ কােরা হক সংিশ্লষ্ট না থােক, তাহেল কসমকারীর িনয়ত

গৰ্হণেযাগ0r
3

মুসিলম: (১৬৫৪)
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কসম করার সময় েকােনা িনয়ত না থাকেল কসেমর পৰ্িত
উদব্ু দ্ধকারী বস্তু কসেমর িনয়ত িহেসেব গণ0 হেব।
শায়খ উসাইিমন রািহমাহুল্লাহু বেলন: “কুরআনু ল কািরেমর কসম
করার রীিত নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর যু েগ, িকংবা
তার সাহাবীেদর যু েগ, এমন িক কুরআন িলিপবদ্ধ হওয়ার পরও
িছল নাr তাই কসম করার পৰ্েয়াজন হেল আল্লাহর নােম কসম
1

করাই েশৰ্য়”। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলেছন:
َ 3
ْ ْ َْ َ ً َ َ َ ْ َ
ْ ْ
.«ﺎﺑ أ ْو َِﺼ ُﻤﺖ
ِ ِ»ﻣﻦ ﺎﻛن ﺣﺎ ِﻟﻔﺎ ﻓﻠﻴﺤ ِﻠﻒ ﺑ
“যার কসম করেত হয়, েস েযন আল্লাহর নােম কসম কের,
2
অথবা চুপ থােক”r

কসম ভঙ্গ কাফফারা কাফফারা:
কসম কের েকউ যিদ কসম েথেক িফের আসেত চায়, অথবা
কসম ভঙ্গেত চায়, তাহেল কসেমর কাফফারা েদওয়া জরুিরr
আল্লাহ তা‘আলা বেলন:
َ ُ
َ
َ َ
ُ
َۡ َ
ُ ك َّفٰ َرتُ ُه ٓۥ إ ۡط َع
َ سك
َ َ ام َع
ٰ َ شة ِ َم
ِي م ِۡن أ ۡو َس ِط َما ت ۡطع ُِمون أهل ِيك ۡم أ ۡو
﴿ف
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
َّ َ َ
َ ََ ُ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َََ ُ ۡ ۡ ۡ َُُ ۡ
ُ
ام ثلٰثةِ أيَّا ٖاۚ ذٰل ِك كفٰ َرةُ أيۡ َمٰنِك ۡم
يد ف ِصي
ِ كِسوتهم أو ت ِرير رقبةٖۖ فمن لم
َ ْ ُ َ ۡ َ ۡ ُ َۡ َ َ
ُ
[0 :ٱحفظ ٓوا أيۡ َمٰ َنك ۡ ۚم ﴾ ]اﻤﻟﺎﺋﺪة
إِذا حلفت ۚم و

1

ফেতায়া নু রুন আলাদ-দারবr

2

বু খাির: (২৬৭৯)
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“সু তরাং এর কাফফারা হল দশজন িমসকীনেক খাবার দান করামধ0ম ধরেণর খাবার, যা েতামরা সব্ীয় পিরবারেক খাইেয় থাক,
অথবা তােদর বস্তৰ্ দান করা, িকংবা একজন দাস-দাসী মুক্ত করাr
আর েয সামথর্0 রােখ না, তেব িতন িদন িসয়াম পালন করাr এটা
েতামােদর কসেমর কাফফারা-যিদ েতামরা কসম কর, আর
1

েতামরা েতামােদর কসম েহফাজত কর”।

খাবার েদওয়া, অথবা পিরেধয় বস্তৰ্ দান করা, অথবা একজন
মুিমন েগালাম মুক্ত করার মােঝ িসিরয়াল রক্ষা করা জরুির নয়,
েয েকােনা একিট দব্ারা কাফফারা আদায় হয়। যিদ উক্ত পৰ্কােরর
কাফফারা আদােয় সামথর্0 না থােক তাহেল িতন িদন িসয়াম
রাখেব।
খারাপ কসম ভঙ্গ জরুির: নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম
বেলেছন:
3 ْ ًْ َ َ َْ َ َََ
ََ ُ ْ َ َ ُ3 َ َ ْ
3 َ ِّ َ
َﺒﻟ ﻳ
ﺮﻴا ِﻣﻨ َﻬﺎ إِﻻ
ﻦﻴ ﻓﺄرى ﻟﺮﻴﻫﺎ ﺧ
ﻤ
 ﻻ أﺣ ِﻠﻒ-إِن ﺷﺎء اﺑ- اﺑ
ِ
ِ  وkِ»و
ٍ
3 ُ ََْ َ ٌْ َ َ ُ
3 ُ ََْ
ُ 3 َ ٌْ َ َ ُ
َ ْ َ ُ ْ3َ
ﻔ ْﺮتâ َو،ﺮﻴ
ي ﻫﻮ ﺧkا
ي ﻫﻮ ﺧkا
ِ  أ ْو أﻳﻴﺖ،ﺮﻴ
ِ  َوأﻳﻴﺖ،ﻴﻲﻨ
ِ ﻛﻔﺮت ﻗﻦ ﻳ ِﻤ
َ ْ َ
.«ﻴﻲﻨ
ِ ﻗﻦ ﻳ ِﻤ
“আল্লাহর শপথ, েকােনা কসম কের যিদ তার িবপরীত আিম

কল0াণ েদিখ, –ইনশাআল্লাহ- অবশ0ই আিম আমার কসেমর

1

সূ রা মােয়দাহ: (৮৯)
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কাফফারা েদই এবং ভােলা কাজিট কির; অথবা ভােলা কাজিট
1
কির পের আমার কসেমর কাফফারা েদই”। ইমাম মুসিলম বণর্না

কেরন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলেছন:
َ َ
ََ َ ْ َ
ْ ًْ َ َ َْ َ
َ ِّ َ ْ َ
َ ََ
 ﻓﻠﻴُﻜﻔ ْﺮ ﻗ ْﻦ ﻳَ ِﻤﻴﻨِ ِﻪ،ﺮﻴا ِﻣﻨ َﻬﺎ
 ﻓ َﺮأى ﻟﺮﻴﻫﺎ ﺧ،ﻦﻴ
ٍ »ﻣﻦ ﺣﻠﻒ ﺒﻟ ﻳ ِﻤ
3 َ ْ ْ ُ َ َ ِّ َ ُ ْ َ
َْْ ْ
ٌ ْ ي ُﻫ َﻮ َﺧkا
.«ﺮﻴ
ِ  ))ﻓﻠﻴﻜﻔ ْﺮ ﻳ ِﻤﻴﻨﻪ َوَﻔﻌ ِﻞ: رواﻳﺔÔ و.((َوَﻔﻌﻞ
“েয কসম করল অতঃপর তার িবপরীত কল0াণ েদখল, েস েযন

তার কসেমর কাফফারা েদয় এবং কাজিট কের”r2 অপর বণর্নায়
আেছ, “েস েযন তার কসেমর কাফফারা েদয় এবং যা কল0াণ
3

তাই কের”r

কুরআনু ল কািরেমর পুরেনা পৃষ্ঠা েপাড়ােনার িবধান
কুরআনু ল কািরম যিদ পুরেনা হয়, তার পৃষ্ঠাগুেলা িছঁেড় যায় ও
ব0বহার অনু পেযাগী হয়, তাহেল এমন জায়গায় রাখা যােব না,
েযখােন অসম্মােনর সম্মু খীন হয়, ময়লা-আবজর্নায় পিতত হয়,
মানু ষ বা জীব-জন্তু দব্ারা িপষ্ট হয়r যিদ বাঁধাই কের পাঠ উপেযাগী
করা সম্ভব হয়, তাহেল পিরত0ক্ত না েরেখ ব0বহার করা েশৰ্য়r
পৰ্কাশক, মুদৰ্াক্ষিরক বা কােরা অবেহলা ও ভুেলর কারেণ
1

বু খাির: (৬৬২৩)

2

মুসিলম: (১৬৫১)

3

মুসিলম: (১৬৫১), মুয়াত্তা ইমাম মািলক: (১০৩৪)
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কুরআনু ল কািরম যিদ ভুল মুিদৰ্ত হয়, তাহেল সংেশাধন কের
পাঠ উপেযাগী করা জরুিরr পাঠ-উপেযাগী করা সম্ভব না হেল
অসম্মান ও িবকৃিত েথেক সু রক্ষার জন0 মুসহাফগুেলা েপাড়ােনা
িকংবা িনরাপদ স্থােন দাফন করা জরুিরr শায়খ সােলহ আলফাওযান বেলন: “ব0বহার অনু পেযাগী কুরআন েপাড়ােনা ও দাফন
1

করা উভয় পদ্ধিত সাহািবেদর েথেক পৰ্মািণত”।

পুরেনা কুরআন দাফন করার িসদ্ধান্ত হেল পিবতৰ্ স্থােন দাফন
করেব, ভিবষ0েত েযখােন অপমােনর সম্মু খীন হওয়ার সম্ভাবনা
েনইr অেনক সালেফ সােলহীন রহ. তােদর পুরেনা কুরআন
মসিজেদ দাফন কেরেছনr ইমাম আহমদ রহ. বেলন: “আবুল
জাওযা রািহমাহুল্লাহর একিট কুরআন পুরেনা হেয় িগেয়িছল,
অতঃপর মসিজেদ গতর্ করা হয়, িতিন েসখােন তা দাফন
কেরন”r2 অতএব মসিজদ বা মসিজেদর জায়গায় পুরেনা
কুরআন দাফন করা েকােনা সমস0া নয়r
পুরেনা কুরআন সু রক্ষার িদব্তীয় পদ্ধিত েপাড়ােনাr ইমাম বুখাির
রহ. বণর্না কেরন:
َ َ
َ ُ َ َْ
َ َْ
ُ ُّ
ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ َْ ُ َ َ ََْ
ﺎﺣ ِﻒ
ِ »ﻓﺄرﺳﻞ ﻗﺜﻤﺎن إِﻰﻟ ﺣﻔﺼﺔ أن أر ِﺳ ِﻲﻠ إِْﻨﺎ ﺑِﺎﻟﺼﺤ ِﻒ ﻧﻨﺴﺨﻬﺎ ِﻲﻓ اﻟﻤﺼ
َ َ ْ َ َْ َََ َ َْ ُ َ ُ َ ْ َ َ ْ َ َ ََْ
َ
ْ َ َ ُّ َ 3 ُ
 َوﻗﺒْ َﺪ، ﺖ
ٍ ِ ﻓﺄﻣ َﺮ زﻳﺪ ﻧﻦ ﺛﺎﺑ،  ﻓﺄرﺳﻠﺖ ﺑِﻬﺎ ﺣﻔﺼﺔ إِﻰﻟ ﻗﺜﻤﺎن، ﻋﻢ ﻧ ُﺮدﻫﺎ إِ ِﻚ
1

মাজমু ফেতায়া, শায়খ সােলহ আল-ফাউযান: (১/১২৭)

2

কাশশাফুল িকনা আিনল ইকনা: (১/১৩৭)
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ْ َ ْ َْ 3 ََْ َ
َ
ْ َ ُّ َ ْ 3
َْ ْ َ َ
َ اﺤﻟ
، ٍﺎر ِث ﺑ ْ ِﻦ ِﻫﺸﺎم
 وﻗﺒﺪ اﻟﺮﻤﺣ ِﻦ ﻧﻦ، ﺎص
ِ  َوﺳ ِﻌﻴﺪ ﻧ َﻦ اﻟﻌ، ﺮﻴ
ِ
ِ
ِ اﺑ ﻧﻦ اﻟﺰﺑ
ََ
ُ
َ
َ
ْ
ِّ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
َ َ ََ
َ  َوأ ْر َﺳﻞ إﻰﻟ ﻞﻛ أﻓﻖ ﺑ ُﻤ ْﺼ... ﻮﻫﺎ ﻲﻓ اﻟ َﻤ َﺼﺎﺣﻒ
 َوأﻣ َﺮ، ﻤﺎ ﻧ َﺴﺨﻮا3 ﺤ ٍﻒ ِﻣ
ِ ِ
ِ ﻓﻨﺴﺨ
ِ
ِ ٍ
َ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ِّ ُ
ْ ُْ ْ ُ َ َ
.«ﺤ ٍﻒ أن ﺤﻳ َﺮق
آن ِﻲﻓ ﻞﻛ ﺻ ِﺤﻴﻔ ٍﺔ أو ﻣﺼ
ِ ﺑِﻤﺎ ِﺳﻮاه ِﻣﻦ اﻟﻘﺮ
“... অতঃপর উসমান রািদয়াল্লাহু ‘আনহু হাফসা রািদয়াল্লাহু
আনহার িনকট বেল পাঠান, আমার িনকট মুসহাফগুেলা পািঠেয়
িদন, আমরা তা একািধক মুসহােফ নকল কের আপনার িনকট
েফরত পাঠাব, ফেল িতিন উসমােনর িনকট তা পািঠেয় েদনr
উসমান রািদয়াল্লাহু ‘আনহু জােয়দ ইবেন সােবত, আ©ু ল্লাহ ইবেন
জুবােয়র, সািয়দ ইবেন আস ও আ©ু র রহমান ইবেন হােরস
ইবেন িহশামেক িনেদর্শ েদন, তারা অেনক মুসহাফ ৈতির কেরন...
অতঃপর তােদর িলিখত এক-এক কিপ িতিন পৰ্েত0ক অঞ্চেল
েপৰ্রণ কেরন এবং তা ব0তীত অন0ান0 সিহফা ও মুসহােফ
সংরিক্ষত কুরআন েপাড়ােনার িনেদর্শ েদন”।1
েকােনা সাহািব উসমান রািদয়াল্লাহু ‘আনহুর িবেরািধতা কেরনিন,
ইবেন মাসউদ রািদয়াল্লাহু ‘আনহু যিদও ইখিতলাফ কেরেছন,
িকন্তু তা কুরআন েপাড়ােনা সংকৰ্ান্ত িছল না, বরং তার ইখিতলাফ
িছল এক-ভাষার কুরআন েরেখ অন0ান0 ভাষার কুরআন িনঃেশষ
করা সংকৰ্ান্তr

1

বু খাির: (৪৬২৯)
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পুরেনা কুরআন দাফন করা অেপক্ষা েপাড়ােনা উত্তমr কারণ
সাহািবেদর উপিস্থিতেত উসমান রািদয়াল্লাহু ‘আনহু কুরাইিশ ভাষা
ব0তীত অন0ান0 ভাষার কুরআন পুিড়েয়েছনr িদব্তীয়ত দাফনকৃত
কুরআেনর উপর েথেক কখেনা মািট সের অসম্মােনর সম্মু খীন
হওয়ার সম্ভাবনা থােক, তাই পুরেনা কুরআন েপাড়ােনা ও
েপাড়ােনার পর ছাইগুেলা দাফন করা অিধক েশৰ্য়r
পুরেনা কুরআন পািনেত েফলার েকােনা দিলল েনই, েকােনা
আদশর্ পূ বর্পুরুষ এরূপ কেরেছন মেমর্ আমােদর িনকট েকােনা
তথ0 েনইr িদব্তীয়ত পািনেত ভাসমান েয েকােনা কাগজ ময়লা ও
আবজর্নার স্থােন িগেয় েঠকেত পাের, তাই এ পদ্ধিত গৰ্হণ করা
িঠক নয়r
শায়খ আ©ু র রহমান সু হাইম বেলন: “কুরআনু ল কািরেমর পুরেনা
ও ব0বহার অনু পযু ক্ত পৃষ্ঠা পৰ্যু িক্তর সাহােয0 পুনরায় ব0বহার করা
বা অন0 েকােনা কােজ লাগােনা ৈবধ নয়, বরং িনরাপদ স্থােন
দাফন করা িকংবা েপাড়ােনা জরুির”।1
আল্লাহর নাম, কুরআেনর আয়াত িকংবা েদায়া ও িযকর সংকৰ্ান্ত
কাগেজর সােথ সম্মােনর ব0বহার করা জরুিরr অনু রূপ হািদেসর
িকতােবর সােথ সম্মােনর আচরণ করা জরুির, যিদও তার মযর্াদা

1

http://saaid.net/Doat/assuhaim/60.htm
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কুরআনু ল কািরেমর সমান নয়r অতএব রাস্তায় পের থাকা িকংবা
বাজার-সদাইেয়র কাগেজ যিদ আল্লাহর নাম, কুরআেনর আয়াত
িকংবা হািদেসর অংশ িবেশষ থােক, দীন িহেসেব আমরা তার
সােথ সম্মােনর ব0বহার করবr আল্লাহ তাওিফক দানকারীr
কুরআন িশক্ষার িবিনময় গৰ্হণ করার িবধান
এ িশেরানােমর অধীন িতনিট িবষয় আেলাচনা করব: ক. কুরআন
িশক্ষার িবিনময় গৰ্হণ করার িবধান, খ. আল্লাহর আয়াতেক সব্ল্পমূ েল0 িবিকৰ্ করার অথর্, গ. েগাটা দু িনয়া তুচ্ছ ও সামান0r
ক. কুরআন িশক্ষার িবিনময় গৰ্হণ করা: শায়খ ইবেন বায
রািহমাহুল্লাহেক িজজ্ঞাসা করা হেয়িছল: “কুরআনু ল কািরম িহফয
করােনার িবিনময় গৰ্হণ করার িবধান িক? িতিন বেলন: কুরআনু ল
কািরম ও দীিন ইলম িশখােনার িবিনময় গৰ্হণ করা েদাষণীয় নয়,
কারণ মানু ষ িশক্ষার মুখােপক্ষীr মুয়ািল্লেমর পেক্ষ অেনক সময়
িবনা েবতেন িশক্ষা েদওয়া সম্ভব হয় না, কারণ ৈবষিয়ক পৰ্েয়াজন
তার জন0 বাঁধা হেয় দাঁড়ায়r অতএব কুরআনু ল কািরেমর পাঠ
দান করা, কুরআন িহফয করােনা ও দীিন িশক্ষার িবিনময় গৰ্হণ
করা িবশুদ্ধ মতানু যায়ী ৈবধr
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম েথেক পৰ্মািণত, সাহাবীেদর
একিট জামাত জৈনক আরব েগােতৰ্র েমহমান হেয়িছল, ইেতামেধ0
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তােদর সরদারেক িবষাক্ত কীট দংশন কের, তারা তার যথাসাধ0
িচিকত্সা কের, িকন্তু েকােনা ফায়দা হয়িন, অতঃপর তারা
সাহাবীেদর িনকট ঝাড়-ফুঁক তলব করল, ফেল সাহািবেদর
একজন িগেয় সূ রা ফািতহা দব্ারা ঝাড়-ফুঁক কেরন, আল্লাহ তােক
আেরাগ0 দান কেরনr ঝাড়-ফুেঁ কর িবিনমেয় তারা একপাল বকির
শতর্ কেরিছল, গৰ্ামবাসী েস শতর্ পূ রণ করলr তারা রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লামেক িজজ্ঞাসা করার পূ েবর্ বকিরর
পাল বণ্টন করা েথেক িবরত থাকল, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ
ওয়াসাল্লাম বেলন:

ْ
ْ َ ُ ْ ُ ُْ َ َ ْ َ
ُ
«اﺮﺿ ُﺑﻮا ِﻲﻟ َﻣ َﻌﻜ ْﻢ َﺳﻬ ًﻤﺎ
ِ »ﻗﺪ أﺻﺒﺘﻢ اﻗ ِﺴﻤﻮا و

“েতামরা িঠক কেরছ, েতামরা বণ্টন কর এবং আমার জন0
েতামােদর সােথ একভাগ রাখ”r1 অপর হািদেস িতিন বেলন:
»إن أﺣﻖ ﻣﺎ أﺧﺬﺗﻢ ﻋﻠﻴﻪ أﺟﺮا ﻛﺘﺎب اﷲ« أﺧﺮﺟﻪ اﻛﺨﺎري
“িনশ্চয় যার েমাকািবলায় েতামরা িবিনময় গৰ্হণ কর, তার মেধ0
আল্লাহর িকতাব সবেচেয় উত্তম বস্তু”।2 এ েথেক পৰ্মািণত হয়

1

বু খাির: (২২৭৬), মুসিলম: (২২০১)

2

বু খাির: (৫৭৩৭)
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কুরআন িশক্ষার িবিনময় গৰ্হণ করা ৈবধ, েযমন ৈবধ ঝাড়-ফুঁেকর
িবিনময় গৰ্হণ করা”।

1

খ. আল্লাহর আয়াতেক সব্ল্পমূ েল0 িবিকৰ্ করার অথর্: আল্লাহ
তা‘আলা বেলন:

ُ َّ َ َّ ٗ َ ٗ َ َ َ ْ ُ َ ۡ َ َ َ
[ZS :ون  ﴾ ]اﻛﻘﺮة
ِ ي ٰ ِت ثمنا قل ِي ي ٰ َي فٱتق# ﴿ و? تشتوا

“েতামরা আমার আয়ােতর িবিনমেয় অল্পমূ ল0 গৰ্হণ কর না এবং
2

একমাতৰ্ আমােক ভয় কর”r

হাসান বসির রািহমাহুল্লােক

িজজ্ঞাসা করা হেয়িছল: “অল্পমূ ল0 কী? িতিন বেলন: সমগৰ্ দু িনয়া
3

অল্পমূ ল0”।

অতৰ্ আয়াত ইহুিদেদর সম্পেকর্ নািযল হেয়েছr ইহুিদ আেলমরা
ধনী ও পৰ্ভাবশালীেদর সব্ােথর্ আল্লাহর িকতাব তাওরােতর িবধান
িবকৃত কের ফেতায়া িদত এবং অন0ায়ভােব িবচার করত, েযন
ধনীেদর উপর শািস্ত আেরাপ না হয়r িবিনমেয় তারা অথর্ ও
উপেঢৗকন গৰ্হণ করতr
তােদর আেরকিট অপরাধ িছল, তাওরােত িবদ0মান নবী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর গুণগান েগাপন করা, েযন ইহুিদ সমােজর
1

ফেতায়া উলামািয়ল বালািদল হারাম: (৬২৩-৬২৪), মাজাল্লাতুল বু হুস: সংখ0া

(৪২), পৃ ষ্ঠা: (১৫০-১৫১), শায়খ ইবেন বায রহ.
2
3

সূ রা বাকারা: (৪১)
ইবেন কািসর, সূ রা বাকারার আয়াত নং: (৪১)
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সাধারণ মানু ষ মুসিলম না হয়, পােছ তােদর সম্পদ ও েনতৃতব্
হাত ছাড়া হেবr এভােব তারা সাধারণ ইহুিদেদর ইসলাম েথেক
দূ ের রাখতr তাওরােতর পৰ্িত ঈমােনর দািব িছল তার িবধান
েমাতােবক ফয়সালা করা, তােত িবদ0মান নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ
ওয়াসাল্লােমর গুণগান পৰ্কাশ করা, সবার আেগ তােদর ইসলাম
গৰ্হণ করা ও তার িদেক দাওয়াত েদওয়া, িকন্তু তারা কেরেছ
িবপরীতr এ জন0 পরবতর্ী আয়ােত আল্লাহ বেলন:
ۡ َۡ ْ ُ ۡ َ َ َ
َ َ َ َ َۡ ْ ُ ُ ۡ َ َ
[ZO ،ZS:ٱل َّق َوأ ُنت ۡم ت ۡعل ُمون ﴾ ]اﻛﻘﺮة
ٱل َّق بِٱل َبٰ ِط ِل وتكتموا
﴿و? تلبِسوا
“আর েতামরা হকেক বািতেলর সােথ িমিশৰ্ত কর না এবং েজেন1
বুেঝ হকেক েগাপন কর না”r

অতএব আয়ােতর অথর্ হেচ্ছ েতামরা তাওরােত িবদ0মান আল্লাহর
িবধান ও নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর গুণগান িবকৃত
করার িবিনমেয় সব্ল্পমূ ল0 গৰ্হণ করা না, েতামরা েয পিরমাণ দু িনয়া
গৰ্হণ কর পৰ্কৃতপেক্ষ তা অল্প, কারণ পুেরা দু িনয়াই সামান0, তার
ক্ষুদৰ্ বস্তুর আবার িক মূ ল0!
বস্তুত তারা যিদ তাওরােতর িবধান অনু যায়ী ফয়লাসা করত,
তােত িবদ0মান নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর গুণগান
েদেখ ঈমান আনয়ন করত, অন0েদর িনকট পৰ্চার কের তার

1

সূ রা বাকারা: (৪২)
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িবিনময় গৰ্হণ করত, তাহেল তারা আল্লাহর আয়াতেক সব্ল্পমূ েল0
িবকৰ্য়কারী হত না, বরং তােদর উপাজর্ন হত হালাল ও উত্তমr
িকন্তু তারা আল্লাহর আয়াতেক িবকৃত করার িবিনময় গৰ্হণ
কেরেছ, তার পৰ্চার ও বাস্তবায়ন করার িবিনময় গৰ্হণ কেরিনr
অসত্ েদাকািনর খারাপ মাল গুঁেজ েদওয়ার ন0ায় তাওরােতর
িবকৃত িবধান ও নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম সম্পেকর্
িমথ0া তথ0 তারা সাধারণ মানু েষর িনকট পৰ্চার কেরেছr শুধু
অেথর্র েলােভ এভােব তারা িনেজেদর ও সাধারণ মানু েষর ইহকাল
ও পরকাল ধব্ংস কেরেছr
এ আয়াত যিদও ইহুিদেদর সম্পেকর্ নািযল হেয়েছ, িকন্তু যারা
কুরআন-হািদস অপব0াখ0া কের ভুল ফেতায়া েদয় তারাও তার
অন্তভুর্ক্তr যারা দীন মােন না, দীন বাস্তবায়ন কের না ও তার
পৰ্িত আনু গত0 পৰ্কাশ কের না, তেব পািথর্ব সব্ােথর্র জন0 কখেনা
বকধািমর্ক বেন তারাও সব্ল্পমূ েল0 দীন িবকৰ্য়কারীr
অনু রূপ দীেনর পৰ্িত দাওয়াত েদওয়া যােদর পৰ্কৃিত নয়, সু েযাগ
থাকা সেত0ও যারা দীন বাস্তবায়ন কের না, িকন্তু েভােটর পূ েবর্
ধািমর্ক বেন, হজ কের ও ওমরায় যায়, উেদ্দশ0 মানু েষর সমথর্ন
আদায় করা, তারাও এ আয়ােতর অন্তভুর্ক্তr তারা দু িনয়ার জন0
দীনেক হািতয়ার িহেসেব গৰ্হণ কেরেছ, তারা ধমর্িনরেপক্ষতা,
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গণতন্তৰ্ ও জাতীয়তাবােদর ন0ায় ঈমান িবধব্ংসী কুফরী মতবােদ
িবশব্াসীr
অনু রূপ মাজার ও পীরেদর খানকাসমূ হ দীন িবকৃতকারী
পৰ্িতষ্ঠানr তারা কখেনা কুরআন-হািদেসর অপব0াখ0া কের, কখেনা
জাল ও বােনায়াট হািদস পৰ্চার কের, কখেনা িমথ0া গল্প-কািহনী
ৈতির কের দীেনর অপব0াখ0া কের ও মানু ষেদর েধাঁকা েদয়r
অনু রূপ যারা অথর্ সংগৰ্েহর উেদ্দেশ0 িবিভন্ন মাদৰ্াসা, ইসলািমক
েসবা সংস্থা ও ইসলািমক দল গঠন কের েদশ-িবেদেশ কােলক্টর,
চাঁদা উেত্তালনকারী ও িভক্ষুক ছিড়েয় েদয়, অতঃপর ইসলাম ও
মুসিলেমর েসবার নােম টাকা সংগৰ্হ কের িনেজেদর িভত্ত-ৈবভব
গেড় তুেল, দানকারীেদর দােন িখয়ানত কের, গরীবেদর হক
আত্মসাত্ কের ও জািতর সােথ পৰ্তারণা কের, তারাও এ
আয়ােতর অন্তভুর্ক্তr তারা ধেমর্র নাম ও ধমর্ীয় েলবাস ব0বহার
কের দু িনয়া উপাজর্ন করেছr তােদর েদেখ দীেনর পৰ্িত মানু েষর
অনীহা ও অনাগৰ্হ সৃ িষ্ট হয়, পৰ্কৃতপেক্ষ তারা দীন ও তার
অগৰ্যাতৰ্ার পেথ বাঁধা, মুসিলম উম্মাহর কলঙ্ক।
কুরআন-হািদস যাকাত েদওয়ার িনেদর্শ িদেয়েছ েখেত নয়, সদকা
দােনর পৰ্িত উত্সাহ িদেয়েছ উসু ল করার পৰ্িত নয়, গরীবেদর
েখাঁজ কের তােদর অনু গৰ্হ করেত বেলেছ, ধনীেদর তালাশ কের
তােদর েথেক অনু গৰ্হ হািসল করেত বেলিনr হািকম ইবেন িহযাম
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রািদয়াল্লাহু

‘আনহু

বেলন,

রাসূ লুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু

‘আলাইিহ

ওয়াসাল্লাম বেলেছন:
ْ
ْ َ َ َ َ 3 ُ ْ َ َ ُ ُ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُّ
ٌ ْ » ْاَ ُﺪ اﻟْ ُﻌﻠْﻴَﺎ َﺧ
اﻟﺼﺪﻗ ِﺔ ﻗ ْﻦ ﻇﻬ ِﺮ
 وﺧﺮﻴ، واﺑﺪأ ﺑِﻤﻦ ﻳﻌﻮل،ﺮﻴ ِﻣ َﻦ اَ ِﺪ اﻟﺴﻔﻰﻠ
ُ 3  َو َﻣ ْﻦ ﻳ َ ْﺴﺘَ ْﻐﻦ ُﻓ ْﻐﻨﻪ،اﺑ
ُ 3 ﻔ ُﻪ3  َو َﻣ ْﻦ ﻳ َ ْﺴﺘَ ْﻌﻔ ْﻒ ﻳُﻌ،ﻏ ًﻰﻨ
«اﺑ
ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
“উপেরর হাত নীেচর হােতর1 তুলনায় উত্তম, তুিম যার িজম্মাদার
তার েথেক আরম্ভ কর, সচ্ছলতা েথেক সদকা করা সেবর্াত্তম,
আর েয পাক থাকেত চায় আল্লাহ তােক পাক রােখন এবং েয
2
অমুখােপক্ষী থাকেত চায় আল্লাহ তােক অমুখােপক্ষী রােখন”।

আবু হুরায়রা রািদয়াল্লাহু ‘আনহু বেলন, আিম রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইিহ ওয়াসাল্লামেক বলেত শুেনিছ:
ََ َ ْ ََ ْ ُ ُ َ َ َ ُ ْ َ ْ ََ
َ ﺪ َق ﺑِ ِﻪ َوﻳ َ ْﺴﺘَ ْﻐ3  َﻓﻴَﺘَ َﺼ،ِﺒﻟ َﻇ ْﻬﺮه
ﻲﻨ ﺑِ ِﻪ ِﻣ َﻦ
»ﻷن ﻓﻐﺪو أﺣﺪﻛﻢ ﻓﻴﺤ ِﻄﺐ
ِ
ِ
ُ َ َْ َْ ُْ َ َْ 3 َ َ َ ُ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ ً ُ َ ََ ْ َ ْ َ ْ َُ ٌْ َ
3
 ﻓﺈِن اﺪ اﻟﻌﻠﻴﺎ أﻓﻀﻞ، ِﻣﻦ أن ﻳﺴﺄل رﺟﻼ أﻗﻄﺎه أو ﻣﻨﻌﻪ ذﻟِﻚo  ﺧﺮﻴ،ﺎس
ِ اﺠ
ْ
ْ
ُ َ
َ ْ ُّ
«  َواﺑْ َﺪأ ﺑِ َﻤ ْﻦ ﻳ ُﻌﻮل،اﻟﺴﻔﻰﻠ
ِﻣ َﻦ اَ ِﺪ
“েতামােদর েকউ েভারেবলা েবর েহাক ও িনেজর িপেঠ লাকিড়র
েবাঝা বহন করুক, অতঃপর তার েথেক সদকা করুক ও তােত
তৃপ্ত হেয় মানু ষ েথেক অমুখােপক্ষী থাক, তার জন0 অেনক উত্তম
েকােনা ব0িক্তর িনকট পৰ্াথর্না করা অেপক্ষা, েস তােক পৰ্দান
করুক অথবা তােক তা িনেষধ করুকr কারণ উপেরর হাত
1

উপহােরর হাত অথর্ দাতার হাত, আর িনেচর হাত অথর্ গৰ্িহতার হাতr

2

বু খাির: ১৪২৮
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নীেচর হােতর তুলনায় উত্তম, আর তুিম যার িজম্মাদার তার েথেক
1

শুরু কর”r

সু বনাল্লাহ! দীেনর নােম একেশৰ্ণীর েলাক সবেচেয় িনকৃষ্ট েপশা
গৰ্হণ কেরেছr গািড়েত চেড়, রাস্তায় বেস ও চলন্তাবস্থায় িহন্দুমুসিলম, েনককার-বদকার সবার িনকট িভক্ষার হাত বৃ িদ্ধ কের
কুরআনু ল কািরেমর নােম, মাদৰ্াসার নােম, কখেনা মসিজেদর
নােম। আবার েকউ রাস্তায় বেস কুরআনু ল কািরম িতলাওয়াত
কের িভক্ষার উেদ্দেশ0, ইন্নািলল্লািহ ওয়া-ইন্নাইলাইিহ রািজউনr
জান্নাত হািসল করার দীনেক তারা ক্ষণস্থায়ী পািথর্ব সব্াথর্ হািসল
করার হািতয়ার বািনেয়েছr আল্লাহ তােদর সবর্নাশ করুনr ইমাম
শািফয়ী রািহমাহুল্লাহ বেলন:
«»واﷲ ﻷن أرﺗﺰق ﺑﺎﻟﺮﻗﺺ أﻫﻮن ﻣﻦ أن أرﺗﺰق ﺑﺎﻳﻦ
“আল্লাহর শপথ, নৃ ত0 কের জীিবকা িনবর্াহ করা আমার িনকট
সহজ, দীনেক জীিবকা িনবর্ােহর উপকরণ বানােনার েচেয়”r
অতএব দীনেক দু িনয়া উপাজর্েনর হািতয়ার বানােনা িনকৃষ্টতম
কাজ, আল্লাহ মুসিলম উম্মার কল0াণ করুন এবং এ জাতীয় েলাক
েথেক ইসলামেক পিবতৰ্ করুনr
গ. েগাটা দু িনয়া তুচ্ছ:

1

মুসিলম: (১০৪৪)
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েগাটা দু িনয়া আল্লাহর িনকট তুচ্ছ ও মূ ল0হীন, তাই আল্লাহর
দীনেক িবকৃত করার িবিনমেয় েকউ যিদ েগাটা দু িনয়া হািসল
কের েসও সব্ল্পমূ ল0 হািসল করলr আল্লাহ তা‘আলা বেলন:
ً َ َ َ ۡ ُ َ َ َّ َ ّ ٞ ۡ َ ُ َ
ٞ َ َ ۡ ُّ ُ ٰ َ َ ۡ ُ
ٰ خِرة خي ل ِمن ٱتÁِيل َوٱ
﴾  ق َو? تظل ُمون فت ِي
﴿ قل متع ٱلنيا قل
ِ
[ : ]اﻟﻨﺴﺎء

“বল, দু িনয়ার সু খ সামান0, আর েয তাকওয়া অবলমব্ন কের তার
জন0 আেখরাত উত্তম। আর েতামােদর পৰ্িত ফািতলা1 পিরমাণ
2
জুলম করা হেব না”। অপর আয়ােত আল্লাহ তা‘আলা বেলন:
ُ َ َ ُ ْ ُ ََ ٌ
ْ َ ٌ َ َ ْ ُّ ُ َ َ ْ َ 3 َ ُ َ ْ
ﺐ َوﻟﻬ ٌﻮ َو ِزﻳﻨَﺔ َوﻳﻔﺎﺧ ٌﺮ ﺑَﻴﻨَﻜ ْﻢ َوﺗﻜﺎﺛ ٌﺮ ِﻲﻓ
﴿ اﻋﻠﻤﻮا ﻛﻏﻤﺎ اﺤﻟﻴﺎة اﻏﻴﺎ ﻟ ِﻌ
ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ ََ َ ََْْ َ َ َْْ
ُ ﻢ ﻳَﻬ3 ﺎر َﻏﺒَﺎﺗُ ُﻪ ُﻋ
َ ﻔ3 ﻜ
3ﺮا ُﻋﻢñ ﺮﺘ ُاه ُﻣ ْﺼ َﻔ
َ َ ﻴﺞ َﻓ
ﺚ أﻋﺠﺐ اﻟ
ٍ ال واﻷوﻻ ِد ﻛﻤﺜ ِﻞ ﻟﻴ
ِ اﻷﻣﻮ
ِ
ُ َ َْ َ َ ٌ َ ْ َ 3 َ ٌ َ ْ َ َ ٌ َ ٌ َ َ َ ْ َ ً َ ُ ُ ُ َ
اﺑ و ِرﺿﻮان وﻣﺎ اﺤﻟﻴﺎة
ِ  اﻵ ِﺧﺮ ِة ﻋﺬاب ﺷ ِﺪﻳﺪ وﻣﻐ ِﻔﺮة ِﻣﻦÔِ ﻳﻜﻮن ﺣﻄﺎﻣﺎ و
ُ َ َ 3 َ ْ ُّ
ُ ﺎع اﻟْ ُﻐ
.[O[ :ور ﴾ ]اﺤﻟﺪﻳﺪ
ﺮ
اﻏﻴﺎ إِﻻ ﻣﺘ
ِ

“েজেন েরেখা, পািথর্ব জীবন েতা েকবল কৰ্ীড়ােকৗতুক,

সাজসজ্জা, পারস্পিরক অহিমকা এবং ধনজেনর পৰ্াচুযর্ ছাড়া আর
িকছু নয়, এক বৃ িষ্টর মত, যার সবুজ ফসল কৃষকেদরেক চমত্কৃত
কের, এরপর তা শুিকেয় যায়r ফেল তুিম তােক পীতবণর্ েদখেত
পাও, এরপর তা চূ ণর্-িবচূ ণর্ হেয় যায়r আর পরকােল আেছ

1

েখজুেরর বীিচর উপেরর পাতলা আবরণেক ফািতলা বলা হয়r

2

সূ রা িনসা: (৭৭)
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আল্লাহর পক্ষ েথেক কিঠন শািস্ত, ক্ষমা ও সন্তুিষ্টr পািথর্ব জীবন
1

েতা ছলনাময় েভাগ ব0তীত িকছু ই নয়”r অপর আয়ােত িতিন
বেলন:
َْ ُ َ
ْ ََُ َ3
َ ْ َ
3 ا ْﻏﻴَﺎ َﻛ َﻤﺎ ٍء أَﻧْ َﺰ ْﺠَ ُﺎه ﻣ َﻦ
ُّ اﺤﻟَﻴَﺎة
اﻟﺴ َﻤﺎ ِء ﻓﺎﺧﺘَﻠ َﻂ ﺑِ ِﻪ ﻏﺒَﺎت اﻷ ْر ِض
﴿ إِﻏﻤﺎ ﻣﺜﻞ
ِ
ِ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ ْ َ 3 َ َ ُ ُ ُ ْ
ُ اﺠ
ُ ﺎس َواﻷﻏ َﻌ
3 ﻤﺎ ﻳَﺄ ُﻛ ُﻞ3 ِﻣ
ﻦ3 ﻳﻨﺖ َوﻇ3 از
 إِذا أﺧﺬ ِت اﻷرض زﺧﺮﻓﻬﺎ وk3 ﺎم َﺣ
َ ََْ ً
َ َْ َ َ ً َ َ ْ َ ًَْ َ ُ ْ َ َ ََ ََْ َ َ ُ َ ْ ُ 3َ َُ ْ َ
ﺠ َﻌﻠﻨﺎﻫﺎ َﺣ ِﺼﻴﺪا ﻛﺄن ﻟ ْﻢ
أﻫﻠﻬﺎ ﻛﻏﻬﻢ ﻗﺎ ِدرون ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺗﺎﻫﺎ أﻣﺮﻧﺎ ﻼ أو ﻏﻬﺎرا ﻓ
َْْ َ َْ
َ 3 َ َ َ
َ ْ ُ ِّ َ ُ َ َ َ
.[OZ :ﺎت ِﻟﻘ ْﻮمٍ ﻓﺘَﻔﻜ ُﺮون ﴾ ]ﻳﻮﻧﺲ
ِ ﻳﻐﻦ ﺑِﺎﻷﻣ ِﺲ ﻛﺬﻟِﻚ ﻏﻔﺼﻞ اﻵﻳ
“বস্তুত: পািথর্ব জীবেনর দৃ ষ্টান্ত এরূপ, েযমন আিম আকাশ েথেক
পািন বষর্ণ করলাম, অতঃপর তার সােথ িমিশৰ্ত হেয় জিমেনর
উিদ্ভদরািজ ঘন হেয় উদগত হেলা, যা মানু ষ এবং জীবজন্তু ভক্ষণ
কের; এমন িক জিমন যখন িনেজর েশাভা ধারণ কের েসৗন্দযর্সু ষমায় ভের উঠেলা আর তার মািলকরা মেন করেলা েয, এখন
এগুেলা আমােদর আয়ত্তাধীন, তখন হঠাত্ কের িদেন অথবা রােত
এগুেলার ওপর আমার িনেদর্শ আসেলা এবং েসগুেলােক আিম
এমন িনিশ্চহ্ন কের িদলাম, েযন গতকাল এর অিস্ততব্ই িছল নাr
এভােব আিম িনদশর্নাবলী িবশদভােব বণর্না কির েসসব েলাকেদর
2

জন0 যারা িচন্তা কের”r

1

সূ রা হািদদ: (২০)

2

সূ রা ইউনু স: (২৪)
216

এটাই দু িনয়া ও তার বান্দার সেবর্াত্তম উদাহরণ, বািড়-গািড়,
ক্ষমতা ও পৰ্াচুেযর্র েকােনা মূ ল0 আল্লাহর িনকট েনইr নবী
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলেছন:
َ ْ َ َ ْ ً َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ 3 َ ْ ُ ْ َ َ ْ ُّ
َ َ َْ
«ﺮﺷ َﺑﺔ َﻣﺎ ٍء
اﺑ ﺟﻨﺎح ﻧﻌﻮﺿ ٍﺔ ﻣﺎ ﺳﻰﻘ ﺎﻛﻓِﺮا ِﻣﻨﻬﺎ
ِ »ﻟﻮ ﺎﻛﻧ
ِ ﺖ اﻏﻴﺎ ﻳﻌ ِﺪل ِﻋﻨﺪ
“যিদ আল্লাহর িনকট দু িনয়া মশার ডানা বরাবর হত, িতিন
েকােনা কািফরেক তার েথেক পািনর একেঢাক পান করােতন
1

না” আল্লাহ তা‘আলা চান না তার িবেশষ বান্দােদর িনকট দু িনয়া
িবপুল পিরমাণ জমা েহাকr নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম
বেলেছন:

3
ُ
. أو ﺨﺑﺮ ﺳﺒﻴﻞ« اﻛﺨﺎري،»ﻛ ْﻦ ﻲﻓ اﻧﻴﺎ ﻛﻜﻧﻚ ﻏﺮﻳﺐ

“দু িনয়ােত এমনভােব থাক, েযন তুিম িভনেদশী, অথবা পিথক”r2
দু িনয়ার জীবন যত দীঘর্ েহাক খুব সামান0, আিখরােতর সােথ তার
েকােনা তুলনা হয় নাr আসহােব কাহাফ িতন েশা বছর গুহায়
অবস্থান কেরিছল, অতঃপর বেলেছ:

َ
ۡ َ
َ
[S0 :﴿ ل ِث َنا يَ ۡو ًما أ ۡو َب ۡعض يَ ۡو ٖاۚ ' ﴾ ]اﻟﻜﻬﻒ

1

িতরিমিয: ২৩২০, িতিন হািদসেক সিহ ও গরীব বেলেছনr

2

বু খাির: (৬৪১৬)
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“আমরা এক িদন িকংবা একিদেনর িকছু অংশ অবস্থান
1
কেরিছ”r আল্লাহ এক বান্দােক এক েশা বছর মৃত রাখার পর

জীিবত কেরেছন, েসও েজেগ বেলেছ:

َ
َ
ُ ﴿ َل ۡث
[O10 :ت يَ ۡو ًما أ ۡو َب ۡعض يَ ۡواٖۖ ( ﴾ ]اﻛﻘﺮة
ِ
2

“আিম একিদন অথবা একিদেনর িকছু অংশ অবস্থান কেরিছ”r

অপর আয়ােত আল্লাহ তা‘আলা বেলন:
ۡ َ ٓ
َ ُ َ ُ ْ ُ َ َّ ُ َ ٓ َ َّ ُ
َ ت إن َّم َّت ۡع َنٰ ُه ۡم ِسن
َ َۡ ََ
ٰ َ ون * َما أغ
ن
ِي ) ثم جاءهم ما كنوا يوعد
ِ ﴿ أف َرءي
ْ ُ َ
َ
َۡ
[O[ ،O[1 :  ﴾ ]اﻟﺸﻌﺮاء, عن ُهم َّما كنوا ُي َم َّت ُعون
“তুিম িক লক্ষ0 কেরছ, আিম যিদ তােদরেক দীঘর্কাল েভাগিবলােসর সু েযাগ িদতামr অতঃপর তােদর িনকট এেস পড়ত যার
ওয়াদা তােদরেক করা হেয়েছ। তখন তােদর েভাগ-িবলােসর জন0
যা েদওয়া হেয়িছল, তা তােদর েকােনা কােজ আসত না”r3
এ হেচ্ছ দু িনয়া ও তার সু খ-েভােগর পৰ্কৃিত। দু িনয়ার দু ঃখ সু খ
ভুিলেয় েদয়, দু িনয়ার মৃতু0 জীবেনর সব্াদ িনঃেশষ কের েদয়r
দু িনয়া

মূ লত

পরীক্ষার

হল, দু ঃখ-মুিসবত

ও িনরানেন্দর

চারণভূ িমr তাই আল্লাহ তা‘আলা দু িনয়ার পৰ্িত িনরুত্সাহ ও
আিখরােতর পৰ্িত উদব্ু দ্ধ কেরেছনr িতিন বেলন:
1

সূ রা কাহাফ: (১৯)

2

সূ রা বাকারাহ: (২৫৯)

3

সূ রা শুআরা: (২০৫-২০৭)
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ّ
ٰ َ  ل َِم ِن َّٱتٞخ َِرةُ َخ ۡيÁ﴿ َوٱ
[ : ق  ﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء
1

“েয তাকওয়া অজর্ন কেরেছ তার জন0 িনশ্চয় আেখরাত উত্তম”।

মুত্তাকীর জন0 আিখরাত উত্তম, আল্লাহ যােক কুরআনু ল কািরম
দান কেরেছন িতিন মুত্তাকী হেবন সব্াভািবকr তার পেক্ষ সমীচীন
নয় দু িনয়ার তুচ্ছ-মূ ল0হীন েভাগ-িবলােসর জন0 আেখরাত িবনষ্ট
করাr আল্লাহর কালামেক ধারণ কের তার কােছ পৰ্াথর্না করুন,
েযসব পৰ্িতষ্ঠােনর আেয়র উত্স ৈবধ ও সম্মানজনক েসখােন
2

িনেজেক িনেয়ািজত করুনr

দীন িহফাজেতর দািয়তব্ আল্লাহ

তা‘আলার উপর ন0স্ত, েকােনা মানু ষেক তার দািয়তব্ েদওয়া হয়িনr
মানু েষর কাজ হেচ্ছ দীেনর সােথ সম্পৃ ক্ত েথেক িনেজেক ধন0
করা, দীন েথেক িবচু0ত হেয় নয়!! আল্লাহ সতকর্ কের বেলন:
َ
َ ُ ُۡ َۡ
ُّ َٱل َي ٰوة
َ ۡ ون
ٰٓ َ  َوأ ۡبٞخ َِرةُ َخ ۡيÁ َوٱp ٱل ۡن َيا
[S ،SU : ﴾ ]اﻻﺒﻟù ق
﴿ بل تؤث ِر
“বরং েতামরা পািথর্ব জীবনেক পৰ্াধান0 দাও, অথচ আিখরাত
উত্তম ও িচরস্থায়ী”r3

1
2

সূ রা িনসা: (৭৭)
সরকার পিরচািলত দীিন পৰ্িতষ্ঠান, অথবা িশক্ষাথর্ীেদর ফী বা ধনবান

মুসিলমেদর অনু দান দব্ারা পিরচািলত দীিন পৰ্িতষ্ঠান, যার ছাতৰ্-িশক্ষক বািড়গািড়, রাস্তা-ঘাঁট ও হাঁট-বাজাের চাঁদার জন0 দীনেক অপমান কের নাr
3

সূ রা আলা: (১৬-১৭)
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কুরআনু ল কািরেমর হািফযেদর পরবতর্ী লক্ষ0 েহাক আিখরাত,
যার সােথ দু িনয়ার েকােনা তুলনা েনইr আবু হুরায়রা রািদয়াল্লাহু
‘আনহু েথেক বিণর্ত, একিট হািদেস কুদিসেত আল্লাহ তা‘আলা
বেলন:
َ
َ َ ْ َ َ ٌ ُ ُ ََ ْ ََ ٌ ْ َ َ َ َ
3
َ ُ ْ َ ْ َ
 َوﻻ ﺧ َﻄ َﺮ َﺒﻟ،ﺖ
 وﻻ أذن ﺳ ِﻤﻌ،ﺎﺤﻟﻦﻴ ﻣﺎ ﻻ ﻗﻦﻴ رأت
ِ ِ »أﻋﺪدت ِﻟ ِﻌﺒﺎ ِدي اﻟﺼ
َ
َ ۡ ُ ٓ َّ ٞ ۡ َ ُ َ ۡ َ َ َ
ََ َْ
َ ِ  ﴿ ف تعلم نفس ما أخ: اﻗْ َﺮ ُءوا إِ ْن ِﺷﺌْﺘُ ْﻢ: ﻗَ َﺎل أﺑُﻮ ُﻫ َﺮ ْﻳ َﺮ َة،«ﺮﺸ
ف ل ُهم
ِ ﻗﻠ
ٍ ﺐﺑ
َ
ْ
ُ
ٓ
َ
ُ َ
ُ ۡ َّ ُ ّ
[S :  ﴾ ]اﻟﺴﺠﺪةù ي َج َزا َء ۢ ب ِ َما كنوا َي ۡع َملون
ٖ مِن قرة ِ أع
“আিম আমার বান্দার জন0 ৈতির কেরিছ, যা েকােনা েচাখ
েদেখিন, েকােনা কান শৰ্বণ কেরিন এবং েকােনা মানু েষর অন্তের
তার কল্পনাও হয়িনr আবু হুরায়রা রা. বেলন: েতামরা (পৰ্মাণ)
চাইেল িতলাওয়াত কর: ‘েকােনা মানু ষ জােন না, েচাখ
শীতলকারক িক িজিনস তােদর জন0 েগাপন রাখা হেয়েছ”r1
মৃত ব0িক্তর জন0 কুরআন িতলাওয়াত করার িবধান
আমােদর েদেশর হািফয সােহব ও িহফয খানার ছাতৰ্রা েবশ িকছু
িনন্দনীয় কােজ ব0বহৃত হন, েকউ েজেন, েকউ না-েজেনr ঈসােল
সাওয়াব তার একিটr েকউ লােশর পােশ বেস, েকউ চার িদন বা
চিল্লশ িদন েশেষ, েকউ মৃতু0 বািষর্কীেত, েকউ কবরস্থান িগেয়,

1

সূ রা সাজদাহ: (১৭)
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একা বা েযৗথভােব কুরআন পেড়ন অতঃপর তার সাওয়াব মৃত
ব0িক্তেক বখেশ েদন। এরূপ করা ৈবধ নয়। এেত েবশ িকছু
আমল সংঘিটত হয়, তার সবক’িট িনিষদ্ধ, েযমন: ১. েযৗথ খতম
করা, ২. সিবনা পড়া, ৩. ঈসােল সাওয়াব করা, ৪. েলাক ভাড়া
করা, ৫. কবর স্থান িগেয় কুরআনু ল কািরম িতলাওয়াত করা
ইত0ািদ।
মৃত ব0িক্তর নােম কুরআনু ল কািরম খতম করােনার সময় এসব
িবদআিত কমর্কাণ্ডসমূ হ সংগিঠত হয়r িনেম্ন তার অিনষ্ট সম্পেকর্
আেলাচনা করিছ: ১. েযৗথ খতম করা: নবী ও সাহািবেদর যু েগ
েযৗথ খতেমর েকােনা পৰ্চলন িছল না, আমােদর েকােনা আদশর্
পূ বর্পুরুষ েযৗথভােব কুরআনু ল কািরম খতম কেরেছন পৰ্মাণ েনই,
অতএব কুরআনু ল কািরেমর েযৗথ খতম িবদআত েকােনা সেন্দহ
েনইr
২. এক িদেন সিবনা পড়া ৈবধ নয়:1 কুরআনু ল কািরম িবরিতহীন
পাঠ কের খতম করােক সিবনা বলা হয়r সাধারণত দু ’জন িমেল
সিবনা পড়া হয়r পৰ্থম কারী/ পাঠক ক্লান্ত হেল িদব্তীয় কারী পড়া
আরম্ভ কেরনr এভােব েকউ ৮ঘণ্টায়, েকউ ১০ঘণ্টায়, েকউ
১২ঘণ্টায় কুরআনু ল কািরম খতম কেরনr এ জাতীয় আমেলর

1

কুরআনু ল কািরম িতলাওয়াত করার আদব েদখুনr
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অিস্ততব্ নবী, সাহািব িকংবা উত্তম যু েগর েকােনা মনীষীর মােঝ
িছল না, তাই এ আমলও িবদআত েকােনা সেন্দহ েনইr িদব্তীয়ত
সিবনার সময় তাজিবেদর িবধান লঙ্ঘন কের কুরআেনর অথর্ ও
1
উচ্চারণ িবকৃত করা হয়r তৃতীয়ত মাইক ব0বহার কের িশশু-

অসু স্থ-ঘুমন্তেদর কষ্ট েদয়া ও কুরআনু ল কািরেমর অবমাননা করা
হয়r অতএব শরীয়েতর দৃ িষ্টেত এ আমল হারামr
৩. ঈসােল সাওয়াব করা আেরকিট িবদআত: কুরআনু ল কািরম
িকংবা হািদেসর েকাথাও ঈসােল সাওয়াব করার পৰ্মাণ েনইr নবী
িকংবা সাহািবেদর েকউ ঈসােল সাওয়াব কেরেছন িবশুদ্ধ েকােনা
দিলল েনইr আল্লাহ তা‘আলা বেলন:

َّ َ ۡ َ ۡ َّ َ َ
ٰ ﴿ وأن ليس ل ِِل
ٰ َ نس ِن إِ? َما َس
[0 :  ﴾ ]اﺠﺠﻢ0 ع

“আর এই েয, মানু ষ যা েচষ্টা কের, তাই েস পায়”।2 কুরআনু ল
কািরম িতলাওয়াত করা জীিবত ব0িক্তর পৰ্েচষ্টা ও আমল, তার
সাওয়াব জীিবত ব0িক্তেত সীমাবদ্ধ থাকেব, দিলল ব0তীত মৃত
ব0িক্তেক বখেশ েদওয়া যােব নাr উপযু র্ক্ত আয়ােতর দািব এটাইr
৪. কুরআনু ল কািরম িতলাওয়াত করার জন0 েলাক ভাড়া করা
আেরকিট িবদআত: কুরআনু ল কািরম িতলাওয়াত একিট খােলস
ইবাদত, তার জন0 ভাড়া-খাঁটা, কােরা েথেক িবিনময় গৰ্হণ করা
1

তাজিবেদর সােথ কুরআনু ল কািরম পাঠ করা ওয়ািজবr

2

সূ রা নাজম: (৩৯)
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বা কােরা কৃতজ্ঞতা আদায় করা ৈবধ নয়r রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলেছন, েয কুরআন িতলাওয়াত কের, েস
েযন আল্লাহর িনকট পৰ্াথর্না কেরr ইমাম িতরিমিয তার সু নান
গৰ্েন্থ বণর্না কেরন: ইমরান ইবন হুসাইন রািদয়াল্লাহু ‘আনহু
জৈনক গল্পকােরর পাশ িদেয় অিতকৰ্ম করেলন, েস কুরআন পেড়
মানু েষর িনকট িভক্ষা/ পৰ্াথর্না করিছল, িতিন ইন্নািলল্লাহ বেল
উঠেলনr অতঃপর বলেলন: আিম রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ
ওয়াসাল্লামেক বলেত শুেনিছ:
ء أﻗﻮام ﻳﻘﺮؤون اﻟﻘﺮآنÁ ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴ،»ﻣﻦ ﻗﺮأ اﻟﻘﺮآن ﻓﻠﻴﺴﺄل اﷲ ﺑﻪ
«ﻳﺴﺄﻟﻮن ﺑﻪ اﺠﺎس
“েয ব0িক্ত কুরআন িতলাওয়াত কের, েস েযন তার ওিসলা িদেয়
আল্লাহর িনকট পৰ্াথর্না কের, কারণ অিতসতব্র এমন এক দল
আিভভূ র্ত হেব, যারা কুরআন িতলাওয়াত করেব আর তার ওিসলা
িদেয় মানু েষর িনকট পৰ্াথর্না করেবr”1
৫. কবর-স্থান িগেয় কুরআন পড়া িবদআত: রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম কবর িযয়ারত করার সময় বলেতন:
1

আহমদ: (৪/৪৩২Ñ৪৩৩), (৪৩৬Ñ৪৩৭), (৪৩৯), (৪৪৫), িতরিমিয:

(৫/১৭৯), হািদস নং: (২৯১৭), ইবেন আিব শায়বাহ: (১০/৪৮০), তাবরািন:
(১৮/১৬৬Ñ১৬৭), হািদস নং: (৩৭০Ñ৩৭৪), বাগাভী: (৪/৪৪১), হািদস নং:
(১১৮৩)
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 واﻧﺎ ان ﺷﺎء اﷲ،»اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻫﻞ اﻳﺎر ﻣﻦ اﻤﻟﺆﻣﻨﻦﻴ واﻤﻟﺴﻠﻤﻦﻴ
« ﻧﺴﺎل اﷲ ﺠﺎ وﻟﻜﻢ اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ،ﺑﻜﻢ ﻻﺣﻘﻮن
“েহ কবরবাসী মুিমন ও মুসিলমগণ, েতামােদর উপর সালাম,
ইনশাআল্লাহ অিতসতব্র আমরা েতামােদর সােথ িমিলত হেবা,
আল্লাহর িনকট আমােদর জন0 ও েতামােদর জন0 িনরাপত্তা পৰ্াথর্না
করিছr”

1

কবর-স্থান িগেয় রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম কখেনা
কুরআন িতলাওয়াত কেরনিন, যিদ তার ৈবধতা থাকত বা মৃতরা
তার দব্ারা উপকৃত হত অবশ0ই িতিন কুরআন িতলাওয়াত
করেতন ও সাহািবেদর তার িনেদর্শ িদেতন। কারণ, তার সম্পেকর্
আল্লাহ তা‘আলা বেলেছন:
ٌ
َُْ ْ
ُ
ُ َ َ ْ ََ
ٌ ﻳﺰ َﻋﻠَﻴْﻪ َﻣﺎ َﻋﻨ ُّﺘ ْﻢ َﺣﺮ
ٌ ﻜ ْﻢ َﻋﺰ
ﻳﺺ
ﺴ
ﻔ
ﺎءﻛ ْﻢ َر ُﺳﻮل ِﻣﻦ أﻏ
﴿ﻟﻘﺪ ﺟ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ٌ
ُ َْ َ
َ ﻜ ْﻢ ﺑﺎﻟ ُﻤ ْﺆﻣﻨ
ٌ ﻦﻴ َر ُؤوف َرﺣ
[SO :  ﴾ ]اﺤﻛﻮﺑﺔ1ﻴﻢ
ﻋﻠﻴ
ِ
ِِ ِ
“িনশ্চয় েতামােদর িনেজেদর মধ0 েথেক েতামােদর িনকট একজন
রাসূ ল এেসেছন, তা তার জন0 কষ্টদায়ক যা েতামােদরেক পীড়া
েদয়r িতিন েতামােদর কল0াণকামী, মুিমনেদর পৰ্িত েস্নহশীল,
পরম দয়ালু ”।

2

1

ইবেন মাজাহ: (১৫৩৬)

2

সূ রা তওবা: (১২৮)
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রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর মােঝ দয়া, উম্মেতর
কল0াণ কামনা ও অনু গৰ্হ থাকা সেত0ও িতিন কবরস্থান িগেয়
এরূপ কেরন িন, অতএব তােত েকােনা কল0াণ েনইr িতিন শুধু
েদায়া ও উপেদশ হািসল করেতন তােতই কল0াণ, অিতিরক্ত
কাজগুেলা িবদআত। রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম
বেলেছন:
«»ﻣﻦ أﺣﺪث ﻲﻓ أﻣﺮﻧﺎ ﻫﺬا ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﻨﻪ ﻓﻬﻮ رد
“আমােদর এ দীেন েয এমন িকছু আিবষ্কার করল, যা তার
অন্তভুর্ক্ত নয়, তা পিরত0ক্ত।”1 ঈসােল সাওয়াব সম্পেকর্ েসৗিদ
আরেবর সেবর্াচ্চ উলামা পিরষেদর ফেতায়া িনেম্ন পৰ্দত্ত হল:
ঈসােল সাওয়াব সম্পেকর্ উলামা পিরষেদর ফেতায়া
পৰ্শ্ন: কুরআন িতলাওয়াত ও অন0ান0 ইবাদেতর সাওয়াব িক মৃত
ব0িক্তর িনকট েপঁৗেছ, সন্তান বা আত্মীয় যার পক্ষ েথেক েহাক?
উত্তর: আমরা যতদূ র জািন রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ
ওয়াসাল্লাম কুরআনু ল কািরম িতলাওয়াত কের আত্মীয় বা অনাত্মীয়
েকােনা মৃত ব0িক্তর জন0 ঈসােল সাওয়াব কেরন িনr যিদ তােদর
িনকট কুরআনু ল কািরম িতলাওয়াত করার সাওয়াব েপঁৗছাত বা

1

বু খাির: (২৫১২), মুসিলম: (৩২৪৮)
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তার দব্ারা তারা উপকৃত হত, তাহেল অবশ0ই িতিন তা করেতন,
উম্মতেক বাতেল িদেতন, েযন তােদর মৃতরা উপকৃত হয়r িতিন
িছেলন মুিমনেদর উপর দয়ালু ও অনু গৰ্হশীলr খুলাফােয় রােশিদন
ও সকল সাহািব তার অনু সরণ কেরেছন, Ñআল্লাহ তােদর
সকেলর উপর সন্তুষ্ট েহানÑ আমােদর জানা মেত তারা েকউ
কুরআন িতলাওয়াত কের ঈসােল সাওয়াব কেরন িনr সু তরাং
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম ও তার সাহািবেদর
অনু সরণ করাই আমােদর জন0 কল0াণকর। িতিন বেলেছন:
«ﺑﺪﻋﺔ ﺿﻼﻟﺔ

 و،»اﻳﺎﻛﻢ وﺤﻣﺪﺛﺎت اﻻﻣﻮر ﻓﺎن ﻞﻛ ﺤﻣﺪﺛﺔ ﺑﺪﻋﺔ

“খবরদার! েতামরা নতুন আিবষ্কৃত বস্তু েথেক সতকর্ থাক, কারণ
পৰ্েত0ক নতুন আিবষ্কৃত বস্তু িবদ‘আত, আর পৰ্েত0ক িবদ‘আত
1
েগামরািহ।” িতিন অপর হািদেস বেলন :

«»ﻣﻦ أﺣﺪث ﻲﻓ أﻣﺮﻧﺎ ﻫﺬا ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﻨﻪ ﻓﻬﻮ رد
“েয আমােদর এ দব্ীেন এমন িকছু আিবষ্কার করল, যা তার
2
অন্তভুর্ক্ত নয় তা পিরত0ক্তr”

আমােদর দৃ িষ্টেত মৃতেদর জন0 কুরআন িতলাওয়াত করা বা
করােনা জােয়য নয়, তার সাওয়াব মৃতেদর িনকট েপঁৗছায় না,
এরূপ করা িবদ‘আতr েয ইবাদেতর সাওয়াব মৃতেদর িনকট
1

আবু দাউদ: (৩৯৯৩)

2

বু খাির: (২৫১২), মুসিলম: (৩২৪৮)
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েপঁৗেছ মেমর্ দিলল রেয়েছ তা অবশ0 গৰ্হণীয়r েযমন মৃত ব0িক্তর
পক্ষ েথেক সদকা ও হজ করা; েযসব ইবাদেতর পেক্ষ েকােনা
দিলল েনই তার সাওয়াব েপঁৗছােনা ৈবধ নয়r তাই পৰ্মািণত হল,
কুরআন িতলাওয়াত কের মৃতেদর ঈসােল সাওয়াব করা ৈবধ নয়,
তােদর িনকট তার সাওয়াব েপঁৗছায় না, বরং তা িবদ‘আতr এটা
আেলমেদর িবশুদ্ধ অিভমতr আল্লাহ ভােলা জােননr
সূ তৰ্ :
اﻟﻠﺠﻨﺔ ااﺋﻤﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻻﻓﺘﺎء
[আল-লাজনাতুদ দােয়মাহ্ িলল বুহুিসল ইলিময়াহ ওয়াল ইফতা]
“ইলিম গেবষণা ও ফেতায়ার স্থায়ী পিরষদ”
সদস0
আ©ু ল্লাহ
গুদাইয়ান

ভাইস-েচয়ারম0ান
ইবন আ©ু র

েচয়ারম0ান

রাজ্জাক আ©ু ল আিযয ইবন

আিফফী

আ©ু ল্লাহ ইবন বায

তািবজ ও তািবজ জাতীয় বস্তুর ব0বহার
আমােদর েদেশর িহফয-খানার ছাতৰ্/ িশক্ষক সবার মােঝ কমেবশী ধমর্ীয় অজ্ঞতা িবরাজ কেরr এ কারেণ সাধারণ মুসিলেমর
ন0ায় তারা কুসংস্কার, িবদআত কখেনা িশরেক িলপ্ত হয়, তািবজকবচ-কিড় ও সু তা ব0বহার কের, তাই তােদরেক সতকর্ করা
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জরুির। এ িশেরানােমর অধীন চারিট িবষয় আেলাচনা করব: ক.
ইসলােমর দৃ িষ্টেত তািবজ, খ. কুরআন-হািদেসর তািবজ, গ.
তািবজ ঝুলােনা েকান পৰ্কার িশরক, ঘ. িচিকত্সা পদ্ধিত, শরয়ী
ঝাড়-ফুঁক ও তািবেজর পাথর্ক0।
ইসলােমর দৃ িষ্টেত তািবজ
ইমরান িবন হুসাইন রািদআল্লাহু ‘আনহু েথেক বিণর্ত, নবী
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম জৈনক ব0িক্তর হােত তামা/ সব্েণর্র
আংিট েদেখ বলেলন,
َ َ
َ ْ
َ ْ ْ ًْ 3 ُ َ َ 3 َ َ َ َ ْ
َ
 اﻧ ِﺒﺬﻫﺎ، " أ َﻣﺎ إِﻏ َﻬﺎ ﻻ ﺗ ِﺰﻳﺪ َك إِﻻ َوﻫﻨﺎ: ﻗﺎل، ِﻣ َﻦ اﻟ َﻮا ِﻫﻨ ِﺔ:» َوﺤﻳَﻚ َﻣﺎ ﻫ ِﺬهِ ؟ " ﻗﺎل
ً َ َ ْ ََْ َ َ َْ َ َ َ 3 َْ َ 3 َ َ ْ َ
«ﺖ أﺑَﺪا
 ﻓﺈِﻧﻚ ﻟﻮ ِﻣﺖ و ِﻲﻫ ﻋﻠﻴﻚ ﻣﺎ أﻓﻠﺤ،ﻗﻨﻚ
1

“ধব্ংস েতামার, এটা কী? েস বলল: অেহনার অংশ। িতিন
বলেলন: মেন েরখ, এটা েতামার দু বর্লতা ব0তীত িকছু বৃ িদ্ধ করেব
না, এটা েতামার েথেক ছু েড় মার, কারণ তুিম যিদ মারা যাও আর
এটা েতামার উপর থােক, তুিম কখেনা সফল হেব না”2
উকবা িবন আেমর রািদয়াল্লাহু ‘আনহু বেলন, আিম রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লামেক বলেত শুেনিছ:
َ ََ ََ ً َ ََ َ 3 َ َ ْ َ َ َُ ُ3 3 ََ ََ ً َ َ َ 3 َ َ ْ َ
ُ3 ع
ُ َ اﺑ
«o
 ﻓﻼ ود، وﻣﻦ ﻳﻌﻠﻖ ودﻋﺔ،o  ﻓﻼ أﻳﻢ اﺑ،»ﻣﻦ ﻳﻌﻠﻖ ﺗ ِﻤﻴﻤﺔ
1
2

অেহনা অথর্ এক পৰ্কার হাড়, যার অংশ িবেশষ তািবেজ ব0বহার করা হয়।
মুসনােদ আহমদ: (১৯৫৪৯), নাসায়ী: (৯/৩৪৯), ইবেন মাজাহ: (৩৫৩১),

ইবেন িহবব্ান: (৬২২২), হািদসিট সিহহ্r
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1
“েয তািমমাহ ঝুলােলা, আল্লাহ তােক পূ ণর্তা েদেবন না, আর েয
2
শঙ্খ ঝুলােলা আল্লাহ তােক িনরাপত্তা িদেবন না”।

উকবা িবন আেমর আল-েজাহািন রািদয়াল্লাহু ‘আনহু বেলন,
একদা রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর দরবাের
একদল েলাক উপিস্থত হল। তােদর নয়জনেক িতিন বায়আত
করেলন একজনেক করেলন না। তারা বলল, েহ আল্লাহর রাসূ ল!
নয়জনেক বায়আত করেলন, আর তােক ত0াগ করেলন? িতিন
বলেলন:
ْ َ َ ً َ َ َ3 َ ْ َ َ َ َ ُ َ َ ََ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ََْ ً َ َ َْ َ 3
ﻴﻤﺔ ﻓﻘﺪ
 " ﻣﻦ ﻋﻠﻖ ﺗ ِﻤ: وﻗﺎل، ﻓﺒﺎﻓﻌﻪ، ﻓﺄدﺧﻞ ﻳﺪه ﻓﻘﻄﻌﻬﺎ،" »إِن ﻋﻠﻴ ِﻪ ﺗ ِﻤﻴﻤﺔ
َ ْ َأ
« ﺮﺷ َك
1

তািমমার সংজ্ঞা: েরাগ-ব0ািধ েথেক আেরাগ0 লাভ অথবা বদ-নজর পৰ্িতেরাধ

অথবা সম্ভাব0 েকােনা অিনষ্ট দূ র করার জন0 শরীের ঝুলােনা বস্তুেক তািমমাহ
বলা হয়, েহাক েসটা কিড়, অথবা লাকিড়, অথবা তাগা, অথবা কাগজ িকংবা
েকােনা বস্তুr ইসলাম পূ বর্যুেগ বদ-নজর েথেক সু রক্ষা এবং গৃ হ-পািলত পশুপাখী ও দু ষ্ট পৰ্াণীেক বশ করার জন0, কখেনা আত্মরক্ষার জন0 মুশিরকরা
তািমমাহ গলায় বা শরীেরর েকােনা অংেশ ঝুলাত। তােদর িবশব্াস িছল,
তাকিদর পৰ্িতেরাধ ও অনাগত অিনষ্ট দূ র করার ক্ষমতা রােখ তািমমাহ। তারা
কখেনা তািমমাহ দব্ারা গায়রুল্লাহর আশৰ্য় পৰ্াথর্না করত, যা িছল সরাসির
িশরক ও তাওহীদ পিরপন্থীr ইসলাম তার উপর িনেষধাজ্ঞা আেরাপ কেরেছr
2

আহমদ: (১৬৯৫১), হােকম: (৪/২১২), মুসনােদ আিব ইয়ালা আল-মুিসিল:

(১৭৫৯)
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“তার উপর তািবজ রেয়েছ, িতিন সব্ীয় হাত েবর কের তা িছঁেড়
েফলেলন, অতঃপর তােক বায়আত করেলন, এবং বলেলন েয
1
তািবজ ঝুলােলা েস িশরক করল।

একদা হুযায়ফা রািদয়াল্লাহু ‘আনহু জৈনক ব0িক্তর হােত জব্েরর
তাগা েদেখ েকেট েফলেলন। অতঃপর িতিন িতলাওয়াত কেরন:
َ ُ ۡ ُّ ُ َ َّ َّ
ُ َُ ۡ َ ُ ُۡ ََ
[S[1 :شكون © ﴾ ]ﻳﻮﺳﻒ
ِ ﴿ وما يؤمِن أكثهم بِٱ[ِ إِ? وهم م
“তােদর অিধকাংশ আল্লাহর পৰ্িত িবশব্াস স্থাপন কের, তেব িশরক
করা অবস্থায়”।2 এ ঘটনা পৰ্মাণ কের তাগা ব0বহার করা িশরক।
আবু বিশর আনসাির একদা রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ
ওয়াসাল্লােমর সফর সঙ্গী িছেলন। িতিন জৈনক ব0িক্তেক িনেদর্শ
িদেয় পাঠােলন, -মানু েষরা তখন ঘুেমর িবছানায় িছল-,
ْ ﻻ ﻗُﻄ َﻌ3 ﻦﻴ ﻲﻓ َر َﻗﺒَﺔ ﺑَﻌﺮﻴ ﻗ َﻼ َد ٌة ﻣ ْﻦ َوﺗَﺮ أَ ْو ﻗ َﻼ َدةٌ إ
3َََْ َ ْ َ
«ﺖ
ِ
ِ ٍ
ِ ٍ ِ ِ
ِ ِ
ِ »أن ﻻ ﻓﺒﻘ

“েকােনা উেটর গলায় সু তার মালা (ধনু েকর িছলা) বা েকােনা

পৰ্কার মালা রাখা যােব না, অবশ0ই েকেট েফলা হেব”।3 নবী
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম উেটর গলার সু তা ও মালা েকেট
েফলার িনেদর্শ িদেয়েছন, েযন তািবজ ঝুলােনার উপায় অবিশষ্ট না
থােক।
1

সিহ মুসনােদ আহমদ: (১৬৯৬৯), সিহ হািদস সমগৰ্ : (৪৯২), হােকম।

2

ইউসু ফ: (১০৬) তাফিসের ইবেন কািসর।

3

বু খাির: (৩০০৫), মুসিলম: (২১১৮)
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আবু ওয়াহহাব রািদয়াল্লাহু ‘আনহু বেলন, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলেছন:
َ ْ َ ُ ِّ َ ُ َ َ ُ ِّ َ َ َ ْ َ َ
َ َاﻷ ْوﺗ
ُ َْ َ
َ َ ُ َ ْ َ َ ْ َْ
«ﺎر
 َوﻗﺘوﻫﺎ َوﻻ ﻳﻘﺘوﻫﺎ،اﺻﻴﻬﺎ َوأﻛﻔﺎﻟِﻬﺎ
ِ  واﻣﺴﺤﻮا ﺑِﻨﻮ،»وارﺗ ِﺒﻄﻮا اﺨﻟﻴﻞ
“েতামরা েঘাড়া েবঁেধ রাখ, তার মাথায় ও ঘােড় হাত বুলাও এবং
তােক লাগাম পরাও, তেব সু তা/ মালা পিরেয়া না।1
আ©ু ল্লাহ ইবেন মাসউদ রািদয়াল্লাহু ‘আনহুর স্তৰ্ী জয়নব েথেক
বিণর্ত, িতিন বেলন: একদা আ©ু ল্লাহ বািড়েত এেস আমার গলায়
তাগা েদখেত পান। িতিন বেলন, এটা কী? আিম বললাম, এটা
পড়া তাগা, এেত ঝাড়-ফুঁক করা হেয়েছ। িতিন তা েকেট
েফলেলন এবং বলেলন, আ©ু ল্লাহর পিরবার িশরক েথেক মুক্ত।
আিম রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লামেক বলেত শুেনিছ:
ْ اﺤﻛ َﻮﻟَ َﺔ
ِّ اﺤﻛ َﻤﺎﺋِ َﻢ َو
3 اﻟﺮ َ َو
ُّ ن3 »إ
«ﺮﺷ ٌك
ِ
ِ
“ঝাড়-ফুঁক,2 তািবজ ও িতওয়ালাহ3 িনঃসেন্দেহ িশরক”।4
1

সু নােন নাসায়ী সু গরা: (৩৫৬৫), মুসনােদ আহমদ: (১৮৫৫২)

2

রুকা অথর্ িনিষদ্ধ ঝাড়-ফুঁক, আউনু ল মাবু দ, হািদস নং: (৩২৭২)

3

আসমািয় বেলন: িতওয়ালাহ:
িতওয়ালাহ একপৰ্কার যাদু , সব্ামীর িনকট স্তৰ্ীেক িপৰ্য় করার

জন0 যার ব0বহার করা হয়r েমাল্লা আিল কাির বেলন: ‘িতওয়ালাহ’
িতওয়ালাহ’ একপৰ্কার
যাদু , অথবা যাদু র মন্তৰ্ পাঠ করা তাগা, অথবা কাগজ, তােত মহবব্ত সৃ িষ্টর মন্তৰ্
পাঠ করা হয়r আউনু ল মাবু দ, হািদস নং: (৩২৭২)
4

আবু দাউদ: (৩৮৮৩), আহমদ: (৩৬০৪), ইবেন িহবব্ান: (৬০৯০), ইবেন

মাজাহ: (৩৫৩০), সিহ হািদস সমগৰ্: (১৩১)
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এসব দিলল বেল, েরাগ-ব0ািধ দূ র বা পৰ্িতেরাধ করার জন0 মানু ষ
বা জীব-জন্তুর শরীের, িকংবা েক্ষত-খামাের তািবজ, তাগা, কিড় ও
সু তা ইত0ািদ ব0বহার করা িশরক। কারণ, তািমমাহ ও তািমমাহ
জাতীয় বস্তুর উপর িনেষধাজ্ঞার হািদসগুেলা ব0াপক, তাই
সবধরেণর তািবজ িশরক। কুরআন/ গায়ের কুরআন েকােনা
িবেভদ েনই।
িদব্তীয়ত েযসব দিলেল তািবেজর উপর িনেষধাজ্ঞা রেয়েছ, তােত
কুরআন-হািদেসর তািবজ ৈবধ বলা হয়িন, েযমন িশরক মুক্ত
ঝাড়-ফুঁক ৈবধ বলা হেয়েছr রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ
ওয়াসাল্লাম বেলন,
ُ َ ْ َ َ َ ُّ
ُ َ ُ 3ََ ُ ْ
ٌ ْ
َ ْﺎﻛ ْﻢ َﻻ ﺑَﺄ
ْﻜ
«ﺮﺷك
ﻪ
ﻴ
ﻓ
ﻦ
ﻳ
ﻢ
ﻟ
ﺎ
ﻣ

ﺎﻟﺮ
ﺑ
س
»اﻋ ِﺮﺿﻮا ﻲﻠﻋ رﻗ
ِ
ِ
ِ
ِ

“েতামােদর ঝাড়-ফুঁক আমার কােছ েপশ কর, ঝাড়-ফুঁেক েকােনা
সমস0া েনই, যিদ তােত িশরক না থােক”।1
এ হািদেস েযরূপ কুরআনু ল কািরেমর তািবজেক পৃথকভােব ৈবধ
বলা হয়িন, েযমন িশরক মুক্ত ঝাড়-ফুকেক ৈবধ বলা হেয়েছr

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম ও তার সাহািবেদর জীবেন
তািবেজর েকােনা পৰ্মাণ েনই। হািদেসর পাঠকমাতৰ্ েদখেব, েদায়া
ও িযকর সংকৰ্ান্ত সকল হািদেসর ভাষা হেচ্ছ, ‘েয ইহা বলেব’,

1

মুসিলম : (২২০২), ইবেন িহবব্ান: (৬০৯৪)
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অথবা ‘েয ইহা পড়েব’ ইত0ািদ; একিট হািদেসও েনই ‘েয ইহা
িলেখ রাখেব’, অথবা ‘েয ইহা ঝুলােব’। ইবেন আরািব বেলন:
“কুরআন ঝুলােনা সু ন্নত নয়, কুরআন পাঠ করা সু ন্নত”।
ইবৰ্ািহম নখিয় রহ. বেলন, “আ©ু ল্লাহ িবন মাসউেদর সাথীগণ
কুরআন ও গায়ের কুরআন সবর্পৰ্কার তািবজ অপছন্দ করেতন,
েযমন আলকামা, আসওয়াদ, আবু ওয়ােয়ল, মাসরুক ও রািব িবন
1
খায়সাম পৰ্মুখ তােবিয়গণ”।

িশরক ও পােপর পথ বন্ধ করার সব্ােথর্ সকল তািবেজর উপর
িনেষধাজ্ঞা আেরাপ করা জরুির। কুরআেনর তািবজ িশরকী
তািবেজর পথ উন্মু ক্ত কের। আদশর্ মনীষীগণ তািবজ অপছন্দ
করেতন, অথচ তােদর যু গ িছল িবদআত ও িশরক মুক্ত, ওহী ও
ঈমােনর িনকটবতর্ী। আমােদর যু গ মূ খর্তা ও িবদআত সয়লােবর
যু গ, এেত তািবজ ৈবধ বলার অথর্ উম্মতেক িশরেকর িদেক েঢেল
েদওয়াr িদব্তীয়ত তািবেজ ব0বহৃত কুরআন নাপাক বস্তু বা স্থােনর
সম্মু খীন হয়, িবেশষত বাচ্চােদর গলার তািবজ, যা েথেক
কুরআনেক পিবতৰ্ রাখা জরুির।
তািবজ ব0বহারকারীরা সাধারণত কুরআন-হািদেসর ঝাড়-ফুঁক
কের না, তািবজেকই যেথষ্ট ভােব। তােদর অন্তর তািবেজর সােথ

1

ফতহুল মিজদ।
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ঝুলন্ত থােক, যিদও তারা সব্ীকার কের না, তেব তািবজ খুলেল
তার সত0তা পৰ্কাশ পায়! কােরা েচহারা িববণর্ হয়, কােরা শরীের
কাঁপুিন উেঠ। যিদ তােদর অন্তর আল্লাহর সােথ সম্পৃ ক্ত থাকত ও
তােত পূ ণর্ িবশব্াসী হত, কখেনা তারা মন এমন বস্তুর িদেক ধািবত
হত না, যার সম্পকর্ কুরআন-হািদেসর সােথ েনই। বস্তুত তািবজ
ব0বহার কের তারা কুরআেনর সােথ নয়, বরং কাগজ ও জড়
বস্তুর সােথ সম্পৃ ক্ত হয়।
তািবজ একিট জড়-বস্তু, তার সােথ েরাগ-মুিক্তর েকােনা সম্পকর্
েনই। তািবজেক েরাগ মুিক্তর উপায় সাব0স্ত করার জন0 অবশ0ই
দিলল পৰ্েয়াজন, তার পেক্ষ েকােনা শরীয় দিলল েনই। কােরা
েরাগ-ব0ািধ হেল শরয়ী ঝাড়-ফুঁক করা সু ন্নত, েযমন িজবরীল
‘আলাইিহস সালাম নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লামেক
কেরেছন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম তার সাহাবীেদর
কেরেছন। এটাই ৈবধ ও শরীয়ত অনু েমািদত পন্থা।
ৈবধ ঝাড়-ফুঁেকর িবিনময় গৰ্হণ করা ৈবধ, যিদ তার দব্ারা আেরাগ0
লাভ হয় এবং সু ন্নত েমাতােবক ঝাড়-ফুঁক করা হয়; েযমন নবী
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর সাহাবীগণ িবিনময় গৰ্হণ
কেরেছন, িকন্তু আমােদর সমােজর একেশৰ্ণীর আেলম তািবজ
েদন ও আেরাগ0 লােভর পূ েবর্ িবিনময় গৰ্হণ কেরন। তারাও দিলল
িহেসেব বুখাির শরীেফর হািদসিট েপশ কেরন, অথচ েসখােন
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স্পষ্ট আেছ সাহািবগণ তািবজ েদনিন, বরং সূ রা ফািতহা পাঠ
কেরেছন এবং আেরাগ0 লাভ করার পর িবিনময় গৰ্হণ কেরেছন,
আেগ নয়। অতএব এ হািদসেক তািবজ েদয়া ও তার িবিনময়
গৰ্হণ করার দিলল িহেসেব েপশ করা অপব0াখ0া ব0তীত িকছু নয়।
কুরআন-হািদেসর তািবজ
কুরআন-হািদেসর তািবজ সম্পেকর্ আেলমগণ িদব্মত েপাষণ
কেরেছনr পূ েবর্াক্ত দিলেলর িভিত্তেত একদল আেলম বেলন,
কুরআন-গায়ের কুরআন সবর্পৰ্কার তািবজ িশরক। কতক আেলম
বেলন, কুরআন-হািদেসর তািবজ ৈবধ। তারা দিলল িহেসেব
আ©ু ল্লাহ িবন আমর রািদয়াল্লাহু ‘আনহুর ব0িক্তগত আমল েপশ
কেরন। রাসূ লুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু

‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম

বেলন,

েতামােদর েকউ যখন ঘুেম ঘাবেড় যায়, তার বলা উিচত:
َ
َ ُ ُ َ
َ َ ْ
3 3 3 ﻜﻠ َﻤﺎت
َ ِّ َ
ََ َ ْ
ات
ِ ﺎت ِﻣﻦ ﻏﻀ ِﺒ ِﻪ َو ِﻋﻘﺎﺑِ ِﻪ َوﺮﺷ ِﻋﺒﺎ ِدهِ َو ِﻣﻦ ﻫﻤﺰ
ِ اﺑ اﺤﻛﺎﻣ
ِ ِ ِ»أﻋﻮذ ﺑ
ِ
َ 3
3 ُ َﻏ َﻬﺎ ﻟَ ْﻦ ﺗ3  ﻓَﺈ،ﺮﻀون
ُ ُ ْﺎﻃﻦﻴ َوأَ ْن َﺤﻳ
«ﺮﻀ ُه
ِ ِ اﻟﺸﻴ
ِ ِ
“আল্লাহর পিরপূ ণর্ বাণীসমূ হ দব্ারা আশৰ্য় পৰ্াথর্না করিছ, তাঁর
গজব ও শািস্ত েথেক, তাঁর বান্দােদর অিনষ্ট েথেক এবং
শয়তানসমূ েহর কুমন্তৰ্ণা ও তােদর উপিস্থিত েথেক”।1 ইমাম
িতরিমিয রহ. বেলন: “হািদস বণর্নাকারী সাহািব আ©ু ল্লাহ ইবেন

1

আহমদ : (১৬১৩৭), িতরিমিয : (৩৫২৮), আবু দাউদ: (৩৮৯৩)
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আমর সম্পেকর্ আেছ, িতিন তার সাবালক বাচ্চােদর েদায়ািট
িশক্ষা িদেতন, আর যারা সাবািলগ হয়িন কাগেজ িলেখ তােদর
1
গলায় েদায়ািট ঝুিলেয় িদেতন”।

ইমাম আবু দাউদ রহ. বেলন, “আ©ু ল্লাহ িবন আেমর বিণর্ত
হািদেসর সনদ মুহািদ্দসেদর িনকট িবশুদ্ধ নয়। িবশুদ্ধ মানেলও
এটা তার ব0িক্তগত আমল, অসংখ0 সাহািবর িবপরীত তার
ব0িক্তগত আমল দিলল েযাগ0 নয়। ইমাম শাওকািন রহ. বেলন: এ
হািদেসর সনেদ মুহাম্মদ ইবেন ইসহাক রেয়েছ, তার সম্পেকর্
মুহািদ্দসেদর অিভেযাগ পৰ্িসদ্ধ। আলবািন রহ. বেলন, হািদেসর
েশষাংশ: আ©ু ল্লাহর ঘটনা ব0তীত অবিশষ্টাংশ সিহ”।2 অতএব
আ©ু ল্লাহ ইবেন আমর রািদয়াল্লাহু ‘আনহু িনেজর নাবািলগ
বাচ্চােদর গলায় েদায়ািট িলেখ ঝুলােতন কথািট সিঠক নয়r
তািবজ েকান পৰ্কার িশরক
উক্ত আেলাচনার পর তািবজ ত0াগ করার জন0 কােরা ফেতায়ার
পৰ্েয়াজন হয় না, তািবজ ব0বহার করা েছাট-িশরক, না বড়
1

িতরিমিয: (৩৫২৮), আহমদ: (৬৬৫৭) এ হািদস সিহ হেল সাবািলগ বাচ্চা

িকংবা বড়েদর গলায় তািবজ ঝুলােনা ৈবধ পৰ্মাণ হয় না, শুধু বাচ্চােদর েক্ষেতৰ্
ৈবধ বলা যায় তাও যারা েদায়া পড়েত পাের নাr
2

সিহ িতরিমিয: (৩৫২৮), সিহ হািদস সমগৰ্: (১/৫২৯), আত-তািলক আলা-

মুসনািদ আহমদ: (১১/২৯৬), ‘আন-নাহজুজ সািদদ’ িলদ-দু সাির: (১১১)
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িশরক। কুরআনু ল কািরেমর তািবজ ব0বহার করা কােরা িনকট
িশরক, কােরা িনকট িশরক নয়, কুরআন ব0তীত অন0ান0 তািবজ
সবার িনকট িশরক। যারা বেলন কুরআেনর তািবজ িশরক নয়,
তােদর িনকট তািবজ ত0াগ করার কারেণ েকউ গুনাগার হেব না,
িকন্তু যারা িশরক বেলন, যিদ তােদর ফেতায়া িঠক হয়, তাহেল
তািবজ ব0বহারকারীর পিরণিত কী হেব!?
অতএব তািবেজ েকােনা কল0াণ েনই। বতর্মান মুসিলমেদর শরীের
েয, তািবজ-কবচ, মাদু িল-কিড়, শামুক-িঝনু ক, পৰ্াণীর হাড়, গােছর
ছাল, তামা-েলাহা-সু তা-রাবার-তাগা ও অন0ান0 ধাতব বস্তু েদখা
যায়, আবার কখেনা জীব-জন্তুর শরীের, ঘেরর খুঁিট ও গােছর
ডােল; মািটর িভতর ও িবছানার িনেচ এসব বস্তু পুঁেত রাখেত
েদখা যায়, তার অিধকাংশ ৈবধ! তািবেজর পেথ মুসিলম সমােজ
পৰ্েবশ কেরেছ, সেন্দহ েনই। ইিতহাস েথেক জানা যায়, মাদু িল,
তািবজ ও তাগা ইত0ািদ কতক অমুসিলম সম্পৰ্দােয়র ধমর্ীয়
পৰ্তীক িছল। আল্লাহ মুসিলম সমাজেক এসব বস্তু েথেক পিবতৰ্
করুন।
িচিকত্সা পদ্ধিত, শরয়ী ঝাড়-ফুঁক ও তািবেজর পাথর্ক0
আল্লাহ তা‘আলা েরাগ নািযল কেরেছন, েরােগর সােথ ওষু ধও নািযল
কেরেছনr আবু হুরায়রা রািদয়াল্লাহু ‘আনহু েথেক বিণর্ত, রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন:
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ِ
 ﻪُ َد»ﻤﺎ أ َْﻨ َز َل اﻝﻠ
« ﺎء
ً َاء إِﻻ أ َْﻨ َز َل ﻝَﻪُ ﺸﻔ
ً
َ
“আল্লাহ েকােনা েরাগ নািযল কেরনিন, তেব অবশ0ই তার জন0
আেরাগ0 নািযল কেরেছন”।1 জােবর রািদয়াল্লাহু ‘আনহু েথেক বিণর্ত,
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন:
3 ْ َ َ َ 3 ُ َ َ َ ُ َ َ ٌ َ َ َ ِّ ُ
« اﺑ
ِ » ِﻟﻞﻜ دا ٍء دواء ﻓﺈِذا أ ِﺻﻴﺐ دواء اا ِء ﺑﺮأ ﺑِﺈِذ ِن
“পৰ্েত0ক েরােগর জন0 ওষু ধ রেয়েছ, যখন েরােগর সােথ ওষু েধর
িমল হয়, আল্লাহর ইচ্ছায় আেরাগ0 লাভ হয়”।2 ইবেন মাসউদ
রািদয়াল্লাহু

‘আনহু

বেলন,

রাসূ লুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু

‘আলাইিহ

ওয়াসাল্লাম বেলন:

«ُ َو َﻋﻠِ َﻤﻪُ َﻤ ْن َﻋﻠِ َﻤﻪ،ُ َﺠ ِﻬﻠَﻪُ َﻤ ْن َﺠ ِﻬﻠَﻪ،اء
ٌ اء إِﻻ أََﻨ َز َل َﻤ َﻌﻪُ َد َو
ً ن اﻝﻠﻪَ ﻝَ ْم ُﻴ ْﻨ ِز ْل َد ِ»إ

“িনশ্চয় আল্লাহ েকােনা েরাগ নািযল কেরনিন, তেব অবশ0ই তার

সােথ ওষু ধ নািযল কেরেছন, েয জানেত পােরিন েস জােনিন, আর
েয জানেত েপেরেছ েস েজেনেছ”।3
উসামাহ ইবেন শািরক বেলন, গৰ্ােমর েলােকরা িজজ্ঞাসা করল, েহ
আল্লাহর রাসূ ল, আমরা িচিকত্সা গৰ্হণ করব না? িতিন বলেলন:

1

বু খাির: (৫৬৭৮),

2

মুসিলম: (২২০৬)

3

সিহ ইবেন িহবব্ান: (১৩/৪২৭)
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َ َ َ ً َ َُ َ َ َ 3 ً َ ْ َ َ َْ َ3 3 َ ْ َ َ َ 3 َ َ َ ْ َ َ
: أ ْو ﻗﺎل،ﺎء
 ِﺷﻔo  ﻓﺈِن اﺑ ﻟﻢ ﻳﻀﻊ داء إِﻻ وﺿﻊ، ﺗﺪاووا،اﺑ
ِ »ﻏﻌﻢ ﻳﺎ ِﻋﺒﺎد
ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
3
ً َ ً َ 3 ً ََ
َُ َ
« اﻟ َﻬ َﺮ ُم: َو َﻣﺎ ﻫ َﻮ؟ ﻗﺎل،اﺑ
ِ  ﻳﺎ رﺳﻮل: ﻗﺎﻟﻮا، إِﻻ داء وا ِﺣﺪا،دواء
“অবশ0ই েহ আল্লাহর বান্দাগণ, েতামরা িচিকত্সা গৰ্হণ কর,
কারণ আল্লাহ েকােনা েরাগ রােখনিন, তেব অবশ0ই তার জন0
িনরাময় েরেখেছন, অথবা বেলেছন: ওষু ধ েরেখেছন, তেব একিট
েরাগ ব0তীত, তারা বলল: েহ আল্লাহর রাসূ ল, েস েরাগিট কী?
িতিন বলেলন: বাধর্ক0”।

1

অবশ0 েকােনা হারাম বস্তুেত আল্লাহ্ তার বান্দােদর জন0 আেরাগ0
রােখনিনr উেম্ম সালামাহ বেলন, আমার এক েমেয় অসু স্থ
2

হেয়িছল, আিম একিট পােতৰ্ তার জন0 ‘নািবজ’ েতির করলাম,
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম ঘের পৰ্েবশ করেলন, তখন
পািতলিট উতরােত িছল, িতিন বলেলন: এটা কী? উেম্ম সালামাহ
উত্তর িদেলন: আমার েমেয়টা অসু স্থ, আিম তার জন0 ইহা ৈতির
করিছr িতিন বলেলন:

ُ َ َ ََْْ َْ َ3 3
« ٍﺎءﻛ ْﻢ ِﻲﻓ َﺣ َﺮام
»إِن اﺑ ﻟﻢ ﺠﻳﻌﻞ ِﺷﻔ

1

িতরিমিয: (২০৩৮)

2

আঙ্গু েরর রস দব্ারা ৈতির েনশা জাতীয় পানীয়r
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1

“িনশ্চয় আল্লাহ হারাম বস্তুেত েতামােদর আেরাগ0 রােখনিন”r

অতএব আল্লাহ তা‘আলা েরােগর জন0 আেরাগ0 েরেখেছন, এেত
েকােনা সেন্দহ েনই, তেব আেরাগ0 লােভর জন0 অবশ0ই হালাল
বস্তু ও ৈবধ পদ্ধিত অবলমব্ন করেত হেবr
ৈবধ িচিকত্সা দু ’পৰ্কার:
১.

কুরআনু ল

কািরম

বা

রাসূ লুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু

‘আলাইিহ

ওয়াসাল্লােমর হািদস দব্ারা পৰ্মািণত িবিভন্ন বস্তুর গুণাগুেণর
িভিত্তেত িচিকত্সা করা; অনু রূপ কুরআন বা হািদেসর েদায়া দব্ারা
ঝাড়-ফুঁক করা, এ জাতীয় তদিবরেক নববী িচিকত্সা ও শরয়ী
ঝাড়-ফুঁক বলা হয়; যার বণর্না হািদেসর িকতােব রেয়েছ। এ
জাতীয় িচিকত্সা দব্ারা আল্লাহর ইচ্ছায় বান্দা আেরাগ0 লাভ কেরr
২. েজনােরল িচিকত্সা তথা বস্তুর গুণাগুণ ও তার পৰ্ভােবর উপর
পিরচািলত গেবষণার িভিত্তেত িচিকত্সা করা। বস্তুর পৰ্ভাব স্পষ্ট
ও উপলি¥ করা যায়, েযমন েকিমক0াল দব্ারা ৈতির ওষু েধর
পৰ্ভাব। এ জাতীয় িচিকত্সা ইসলােমর দৃ িষ্টেত ৈবধ। কারণ, এ
িচিকত্সা গৰ্হণ করার অথর্ আল্লাহর কােছ আশৰ্য় চাওয়া, িতিন
এেত িকছু গুণাগুণ েরেখেছন, যখন ইচ্ছা তা বািতল করেত

1

সিহ ইবেন িহবব্ান: (১৩৯১), আস-সু নানু স সািগর িলল-বায়হািক: (৪৩২৪),

হািকম: (৪/৪০৭)
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পােরন, েযমন ইবৰ্ািহম ‘আলাইিহস সালােমর জন0 পৰ্জব্িলত অিগ্নর
দাহন িকৰ্য়া বািতল কেরিছেলন।
পক্ষান্তের তািবজ-কবচ ও অন0ান0 জড়-বস্তু শরীের ঝুলােনার ফেল
েকােনা পৰ্ভাব পিরলিক্ষত হয় না, গেবষণার দব্ারা তার িকৰ্য়া
পৰ্মািণত হয়িন এবং কুরআন-হািদেস তার সব্ীকৃিত েনই। েযমন
ভাত েখেল িখেদ িনবারণ হয়, িকন্তু েপেটর উপর ভাত েরেখ
িখেদ িনবারেণর আশা করা িমথ0া। শরয়ী ঝাড়-ফুঁক ও ওষু েধর
িচিকত্সা ভাত খাওয়ার ন0ায়, আর তািবেজর িচিকত্সা েপেটর
উপর ভাত েরেখ িখেদ িনবারেণর েচষ্টা করার ন0ায়।
তািবজ-কবচ ও এ জাতীয় জড়-বস্তুেক আল্লাহ তা‘আলা েরাগব0ািধ েথেক মুিক্তর উপায় কেরনিন, আবার তার উপকািরতা
মানু েষর অিভজ্ঞতায় পৰ্মািণত নয়। বািহ0কভােব তার পৰ্ভাব েদখা
যায় না, অনু ভবও করা যায় না। তাই অেনেক বেলন, এসব বস্তুর
ওপর ভরসা করার অথর্ মুশিরকেদর ন0ায় মৃত ব0িক্ত ও মূ িতর্র
ওপর ভরসা করা; যা শুেন না-েদেখ না, উপকার বা অপকােরর
ক্ষমতা রােখ না, অথচ তারা ভােব এগুেলা তােদর জন0 কল0াণ
বেয় আনেব, অথবা তােদর েথেক অকল0াণ পৰ্িতহত করেব।
সমাপ্ত
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েকন আিম কুরআনু ল কািরম িহফয করব?
করব?
আিম কুরআনু ল কািরম িহফয করব, কারণ আিম আল্লাহর
পিরবার ভুক্ত ও িবেশষ ব0িক্ত হেত চাইr
আিম কুরআনু ল কািরম িহফয করব, কারণ েয অন্তর কুরআন
ধারণ করেব েস অন্তরেক আল্লাহ শািস্ত িদেবন নাr
আিম কুরআনু ল কািরম িহফয করব, েযন িকয়ামেতর িদন
কুরআন আমার সু পািরশকারী হয়r
আিম কুরআনু ল কািরম িহফয করব, েযন িকয়ামেতর িদন আমার
িপতা-মাতােক সম্মােনর টুিপ পিরধান করােনা হয়r
আিম কুরআনু ল কািরম িহফয করব, েযন জান্নােতর সেবর্াচ্চ
িশখের আিম েপঁৗছেত পািরr
আিম কুরআনু ল কািরম িহফয করব, েযন কুরআন আমার পৰ্েত0ক
েরােগর পৰ্িতেষধক হয়r
আিম কুরআনু ল কািরম িহফয করব, েযন আমার িকয়ামুল লাইল
করা সহজ হয়r
আিম কুরআনু ল কািরম িহফয করব, েযন আিম আল্লাহর অিধক
স্মরণকারীেদর অন্তভুর্ক্ত হেত পািরr
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