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সংবিপ্ত ব্র্শনা............. 
কুরআনুল কারীম অযু ব্যতীত স্পর্শ করা যালব্-বকনা 
এ সম্পলকশ আহলল ইলমগর্ বিমত প াষর্ কলরলেন; 
তলব্ যারা ব্ললন অযু ব্যতীত স্পর্শ করা বব্ধ নয়, 
তালদর কথাই অবধক বব্শুদ্ধ মলন হয়। এ মলমশ 
বতনিন র্াইলের বতনবি ফাতওয়ার অনুব্াদ প র্ 
করা হললা। ক. র্াইে আবু্দল্লাহ ইব্ন ব্ায, ে. 
প্রলফসর ড. আহমদ ইব্ন মুহাম্মাদ আল-েবলল ও গ. 
র্াইে ইব্ন উসাইমীন রহ. প্রমুেলদর ফাতওয়া। 
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অযু ব্যতীত কুরআনুল কারীম স্পর্শ করার বব্ধান 
 

প্রথম ফাতওয়া: 
র্াইে আবু্দল্লাহ ইব্ন ব্ায রহ.-পক বিজ্ঞাসা করা 
হলয়বেল: অযু ব্যতীত মুসহাফ স্পর্শ করা অথব্া একস্থান 
পথলক অ র স্থালন পনওয়ার বব্ধান কী এব্ং অযু ব্যতীত 
কুরআন বতলাওয়াত করার বব্ধান কী? 
বতবন উত্তলর ব্ললন, “িমহুর (অবধকাংর্) আহলল ইললমর 
বনকি অযু ব্যতীত মুসহাফ স্পর্শ করা িালয়য নয়। চার 
ইমালমর ফাতওয়া এিাই। নব্ী সাল্লাল্লাহু ‘‘আলাইবহ 
ওয়াসাল্লালমর সাহাব্ীগর্ এ ফাতওয়া প্রদান করলতন। 
আমর ইব্ন হাযম রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু পথলক ব্বর্শত একবি 
সহীহ হাদীলস এলসলে, যা গ্রহর্ করলত পকালনা সমসযা 
পনই। নব্ী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম 
ইয়ামানব্াসীলদর বনকি বললে  াঠান: 

ْن  ََل َيَمسَّ الُْقْرآَن إَِلَّ َطاِهر  »
َ
 .«أ
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“ বব্ত্র সত্তা ব্যতীত পকউ কুরআন স্পর্শ করলব্ না”।1  

নলদর বব্চালর হাদীসবি িাবয়যদ। এ হাদীলসর একাবধক 
সনদ রলয়লে, যার একবি অ রবি িারা র্বির্ালী হয়। 
অতএব্, পোি-ব্ড় উভয় প্রকার না াকী পথলক  বব্ত্রতা 
অিশন ব্যতীত পকালনা মুসবললমর  লি মুসহাফ স্পর্শ করা 
বব্ধ নয়। অনুরূ  এক িায়গা পথলক অ র িায়গায় 
স্থানান্তর করাও বব্ধ নয় যবদ স্থানান্তরকারী না াক হয়। 
তলব্ পকালনা আড়াললর মাধযলম স্পর্শ ব্া স্থানান্তর করা 
বব্ধ, পযমন বগলালফর উ র পথলক স্পর্শ করা, ব্া থবলর 
পভতর ব্হন করা ইতযাবদ। আড়াল ব্যতীত সরাসবর 
কুরআনুল কারীম স্পর্শ করা িমহুর আহলল ইললমর 
বনকি বব্ধ নয়। হযাাঁ, মুেস্থ বতলাওয়াত করা বব্ধ; অনুরূ  
বর্িাথশীর হালত রাো মুসহাফ পথলক মুয়াবল্ললমর 
বতলাওয়াত করা বব্ধ; তলব্ ব্ড় না াবকর কারলর্ না াক 
ব্া িুনুবব্ ব্যবির িনয বব্ধ নয়। নব্ী সাল্লাল্লাহু ‘‘আলাইবহ 

                                                           
1 মুয়াত্তা, হাদীস নং ৫৩৪; আবূ্ দাঊদ বফল মারাবসল, হাদীস নং 
৯৩solaimanlipi 
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ওয়াসাল্লাম পথলক প্রমাবর্ত, িানাব্ত তথা পগাসল ফরয 
ব্যতীত পকালনা অব্স্থা নব্ী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ 
ওয়াসাল্লামলক কুরআন বতলাওয়াত পথলক বব্রত রােত 
না। ইমাম আহমদ রহ. একবি িাবয়যদ সনলদ ব্র্শনা 
কলরন, নব্ী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ব্াথরুম 
পথলক এলস কুরআনুল কারীলমর বকেু অংর্ বতলাওয়াত 
কলরন এব্ং ব্ললন, 

ا اْلُ » مَّ
َ
 .«نُُب فَََل، َوََل آيَةَ َهَذا لَِمْن لَيَْس ِِبُنٍُب، فَأ

“এ বব্ধান হলে তার িনয পয িুনুবব্ নয়, বকন্তু পয িুনুবব্ 
তার িনয বতলাওয়াত করা বব্ধ নয়, এক আয়াতও 
নয়”।2 িুনুবব্ ব্যবি মুসহাফ পদলে বকংব্া মুেস্থ 
পকালনাভালব্ই পগাসল ব্যতীত কুরআন  ড়লব্ না। আর 
পোি না ালকর কারলর্ না াক ব্যবি কুরআন মুেস্থ 
 ড়লব্, বকন্তু স্পর্শ করলব্ না। 
এ মাসআলার সালথ আলরকবি মাসআলা সমৃ্পি; আর তা 
হলে হালয়য (ঋতুমতী) ও বনফালসর নারীলদর কুরআনুল 

                                                           
2 আহমদ, হাদীস নং ৮৭৪solaimanlipi 
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কারীম বতলাওয়াত করার বব্ধান। তালদর কুরআনুল 
কারীম বতলাওয়াত করার বব্ধতার ব্যা ালর আহলল ইলম 
বিমত প াষর্ কলরলেন। পকউ ব্লললেন তালদর িনয 
বতলাওয়াত করা বব্ধ নয়, কারর্ তারা িুনুবব্ ব্যবির 
নযায়। বিতীয় অবভমত হলে তালদর িনয মুেস্থ 
বতলাওয়াত করা বব্ধ, তলব্ স্পর্শ করলব্ না এব্ং তারা 
িুনুবব্ ব্যবির মলতা নয়। কারর্, হালয়স ও বনফালসর 
সময় অলনক লম্বা হয়, িুনুবব্ ব্যবির মলতা স্বল্পকালীন 
নয়। বিতীয়ত িুনুবব্ ব্যবি যেন ইো পগাসল কলর 
কুরআন বতলাওয়াত করলত সিম, বকন্তু হালয়য ও 
বনফালসর নারীলদর  লি এরূ  করা সম্ভব্ নয়। অতএব্, 
তালদরলক িুনুবব্ ব্যবির সালথ তুলনা করা সবঠক নয়। 
তালদর িনয মুেস্থ কুরআন  ড়া বব্ধ, এিাই অবধক 
বব্শুদ্ধ। কারর্, তালদর কুরআন বতলাওয়ালতর ও র 
বনলষধাজ্ঞা আলরা  হয়, এমন পকালনা দলীল পনই, ব্রং 
তালদর কুরআন বতলাওয়াতলক বব্ধতা প্রদানকারী অলনক 
দলীল রলয়লে। সহীহ বুখারী ও মুসলিমম রলয়লে, নব্ী 
সাল্লাল্লাহু ‘‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম আলয়র্া রাবদয়াল্লাহু 
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‘আনহালক ব্ললন, হলির পমৌসুলম যেন তার হালয়য 
হলয়বেল: 

« 
َ
، َغْْيَ أ  .«ْن ََل َتُطوِِف بِاْْلَيِْت َحَّتَّ َتْطُهِرياْفَعِِل َما َيْفَعُل اْْلَاجُّ

“হাবিরা যা কলর তুবমও তাই কর, তলব্  বব্ত্র হওয়ার 
আগ  যশন্ত ব্ায়তুল্লাহ তাওয়াফ কর না”।3 হািী 
সালহব্গর্ কুরআন বতলাওয়াত কলরন, নব্ী সাল্লাল্লাহু 
‘‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম তালক কুরআন বতলাওয়াত পথলক 
বনলষধ কলরন বন, এ পথলক প্রমাবর্ত হয় পয, ঋতুমতী 
নারীর িনয কুরআনুল কারীম বতলাওয়াত করা বব্ধ। 
অনুরূ  বনলদশর্ প্রদান কলরলেন আসমা বব্নলত 
উমাইসলক, যেন পস বব্দায় হলির বমকালত মুহাম্মাদ 
ইব্ন আবূ্ ব্করলক প্রসব্ কলরবেল। এ পথলক প্রমাবর্ত 
হয় হালয়য ও বনফালসর নারীর িনয কুরআন বতলাওয়াত 
করা বব্ধ, তলব্ স্পর্শ করা ব্যতীত।  িান্তলর ইব্ন উমার 
রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুমা পথলক ব্বর্শত হাদীস, পযোলন নব্ী 
সাল্লাল্লাহু ‘‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ব্লললেন: 

                                                           
3 সহীহ মুসবলম, হাদীস নং ১২১১। 
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 اْْلَائُِض َوََل اْلُنُُب َشيْئًا ِمَن الُْقْرآنِ »
ْ
 .«ََل َتْقَرأ

“হালয়য ও িুনুবব্ ব্যবি কুরআলনর পকালনা অংর্ 
বতলাওয়াত করলব্ না”।4 হাদীসবি দুব্শল। এ সনলদ 
ইসমাঈল ইব্ন আইয়ার্ রলয়লে, আহলল ইলমগর্ 
বহিাযীলদর পথলক তার ব্বর্শত হাদীসলক দুব্শল ব্লললেন। 
তারা ব্ললন, পস যেন র্াম তথা তার পদলর্র পলাকলদর 
পথলক ব্র্শনা কলরন বঠক আলে, বকন্তু যেন বহিাযীলদর 
পথলক ব্র্শনা কলরন তেন দুব্শল। এ হাদীস তালদর 
পথলকই ব্বর্শত, অতএব্, হাদীসবি দুব্শল”।5 
বিতীয় ফাতাওয়া: 
প্রলফসর ড. আহমদ ইব্ন মুহাম্মাদ আল-েলীল কুরআনুল 
কারীম স্পর্শ করার সময় অযুর বব্ধান সংক্রান্ত এক 
বনব্লে ব্ললন, 
اْلمد اهلل والصَلة والسَلم ىلع نبينا حممد وىلع آهل وصحبه 

 أمجعني

                                                           
4 বতরবমযী, হাদীস নং ১৩১solaimanlipi 
5 পদেুন: মািমু‘ ফতাওয়া ও মাকালাত মুতানাউওবয়যআহ, ৪থশ েণ্ড। 
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অতঃ র পযসব্ বফকবহ মাসআলা সম্পলকশ অবধক প্রশ্ন 
করা হয় এব্ং যার প্রলয়ািন েুব্ পব্বর্ পদো পদয়, তার 
মলধয ‘অযু ব্যতীত কুরআনুল কারীম স্পর্শ করার 
মাসআলাবি অনযতম’। 
মাসআলাবি বব্লরাধ ূর্শ: সকল আললম একমত পয, 
কুরআনুল কারীম স্পর্শ করার িনয অযু করা বব্ধ ও 
মুস্তাহাব্, তলব্ অযু করা ওয়াবিব্ বকনা এ বনলয় তালদর 
বিমত রলয়লে। পকউ ব্ললন অযু করা ওয়াবিব্, পকউ 
ব্ললন মুস্তাহাব্। বনম্ন আমরা দলীলসহ তালদর অবভমত 
উলল্লে করবে: 
প্রথম অবভমত: 
 বব্ত্র সত্তা ব্যতীত কালরা িনয কুরআনুল কারীম স্পর্শ 
করা বব্ধ নয়, তাই অ বব্ত্র ব্যবি কুরআন স্পর্শ করলব্ 
না। এিাই  ূব্শব্তশী ও  রব্তশী িমহুর আললমলদর 
অবভমত। এিাই হানাফী6, মাললকী7, র্ালফ‘ঈ8 ও 

                                                           
6 মারাবকল ফালাহ: ( ৃ. ৬০), ব্াদালয়উস সানালয় ফী তারতীবব্র্ 
র্ারালয়: (১/৩৩)solaimanlipi 
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হাম্বলীলদর9 মাযহাব্। র্াইেুল ইসলাম ইব্ন তাইবময়াহ 
রহ. এ অবভমত গ্রহর্ কলরলেন।10 তালদর দলীল, 
আবু্দল্লাহ ইব্ন আবব্ ব্কর ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আমর 
ইব্ন হাযম সূলত্র ইমাম মাবলক রহ. ব্র্শনা কলরন, 

ي َكتَبَُه رَُسوُل اهلِل صىل اهلل ع» ِ َنَّ ِِف الِْكتَاِب اََلَّ
َ
ليه وسلم ِلَعْمِرو أ

ْن ََل َيَمَسَّ الُْقْرآَن إََِلَّ َطاِهر  »بِْن َحْزٍم: 
َ
 .«أ

                                                                                           
7 আর্-র্ারহুস সাগীর: (১/১৪৯), মাওয়াবহবু্ল িাবলল ফী র্ারবহ 
মুেতাসাবরল োবলল: (১/৩০৩)solaimanlipi 

8 মুগবনল মুহতাি: (১/৩৬), আল-মািমু র্ারহুল মুহাযযাব্: 
(২/৬৫)solaimanlipi 

9 আল-ইনসাফ ফী মাবরফাবতর রাবিহ বমনাল বেলাফ, বলল 
মুরদাওয়াঈ: (১/২২৩), র্াহরু মুনতাহাল ইরাদাত: 
(১/৭৭)solaimanlipi 

10 মািমুউল ফাতাওয়া: (২১/২৬৬)solaimanlipi 
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“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম আমর ইব্ন 
হাযমলক পয  ত্র বললেবেললন, তালত বলো বেল: ‘ বব্ত্র 
ব্যবি ব্যতীত পকউ কুরআন স্পর্শ করলব্ না”।11 
এ হাদীস মুত্তাবসল ও মুরসাল উভয় সনলদ ব্বর্শত হলয়লে, 
ইমাম মাবলক মুরসাল এব্ং ইমাম নাসাঈ ও ইব্ন বহব্বান 
রহ. মুত্তাবসল ব্র্শনা কলরলেন; তলব্ যারা মুরসাল ব্লললেন 
তালদর কথাই অবধক বব্শুদ্ধ, সনদ মুত্তাবসল মানলল 
হাদীসবি সহীহ নয়। 
ইমাম আহমদলক এ হাদীস সম্পলকশ বিজ্ঞাসা করা 
হলয়বেল, বতবন ব্ললন, আর্া করবে হাদীসবি সহীহ। 

আসরাম ব্ললন, ইমাম আহমদ হাদীসবিলক দলীল বহলসলব্ 
প র্ কলরলেন।12 

                                                           
11 মুয়াত্তা, হাদীস নং ৫৩৪; আবূ্ দাঊদ বফল মারাবসল, হাদীস নং 
৯৩solaimanlipi 

12 আত-বতব্ইয়ান বফ আকসাবমল কুরআন: ( ৃ. ২২৯), আত-
তালবেসুল হাবব্র: (৪/৫৮)solaimanlipi 
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এ হাদীস সম্পলকশ ইমাম আহমদ পথলক দু’বি ব্র্শনা 
রলয়লে, এক ব্র্শনায় বতবন সহীহ ব্লললেন, অ র ব্র্শনায় 
বতবন হাদীস িারা দলীল প র্ কলরলেন। এ পথলক প্রমার্ 
হয় পয, হাদীসবি সহীহ ব্লা যায় এব্ং দলীল হওয়ার 
পযাগয, যবদও সনদ সংরবিত নয়।  
হাদীসবি মুরসাল হওয়া সলেও ইমাম আহমদ ও অনযানয 
ইমামগর্ গ্রহর্ কলরলেন, কারর্ পগািা উম্মত এিালক 
পমলন বনলয়লে ও তার দাবব্র ও র আমল কলর আসলে। 
র্াইেুল ইসলাম ইব্ন তাইবময়াহ রহ. ব্ললন, “ইমাম 
আহমদ ব্লললেন: এলত সলেহ পনই পয, নব্ী সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম আমর ইব্ন হাযমলক এ হাদীস 
বললেলেন।13 হালফয ইব্ন হািার রহ. ইব্ন তাইবময়ার 
কথা সংলি  কলর ব্ললন, ইমামলদর একবি দল উবল্লবেত 
বচবঠ সংব্বলত হাদীসলক সহীহ ব্লললেন, সনলদর 
বব্লব্চনায় নয়, ব্রং প্রবসবদ্ধর বব্লব্চনায়। ইমাম র্ালফ‘ঈ 
স্বীয় বরসালায় ব্ললন, আমর ইব্ন হাযমলক বলো বচবঠ 

                                                           
13 মািমুউল ফাতাওয়া: (২১/২৬৬)solaimanlipi 
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নব্ী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম পথলক প্রমাবর্ত ব্ললই 
আহলল ইলম তা গ্রহর্ কলরলেন”।14 এ পথলক প্রমার্ হয় 
হাদীসবি গ্রহর্লযাগয দলীল।  
বিতীয় দলীল: 
আল্লাহ তা‘আলার ব্ার্ী: 

ۡكُنون   كَِتَٰب   ِف  ٧٧ َكرِيم   لَُقۡرَءان   إِنَُّهۥ﴿ ۥ   ّلَّ  ٧٨ مَّ ُه  إِّلَّ  َيَمسُّ
ُرونَ   [  ٧٩  ،٧٧: الواقعة] ﴾٧٩ ٱلُۡمَطهَّ

“বনশ্চয় এবি মবহমাবিত কুরআন, যা সুরবিত বকতালব্ 
রলয়লে, পকউ তা স্পর্শ করলব্ না  বব্ত্রগর্ 
োড়া”solaimanlipiসূরা আল-ওয়াবকয়াহ, আয়াত: ৭৭-
৭৯] 
“দলীল বহলসলব্ এ আয়াতবি প র্ করা দুরস্ত নয়, কারর্ 
 ূব্শা র বব্ষয় পথলক স্পষ্ট পয,  বব্ত্রগর্ ব্যতীত পয 
বকতাব্ পকউ স্পর্শ কলর না, পসিা মাকনুন বকতালব্ 
বব্দযমান। আর বকতালব্ মাকনুন িারা উলের্য লাওলহ 

                                                           
14 আত-তালবেসুল হাবব্র: (৪/৫৮)solaimanlipi 
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মাহফুয”।15 আর  ُه  এর সব্শনাম লাওলহ মাহফুলযর ََل َيَمُسَّ
বদলক বফলরলে, কারর্ এিাই তার বনকিতম বব্লর্ষয। 

অতএব্, অযুসহ কুরআন স্পর্শ করার  লি এ আয়াত 
দলীল নয়। 
ইব্নুল কাইলয়যম রহ. ব্ললন, “আবম র্াইেুল ইসলাম 
ইব্ন তাইবময়াহ রহ.-পক শুলনবে, বতবন এ আয়াতলক 
বভন্নভালব্ দলীল বহলসলব্ প র্ করলতন। বতবন ব্ললন, 
সতকশতার একবি বদক হলে, আসমালন বব্দযমান 
সবহফাগুললা যেন  বব্ত্র সত্তা ব্যতীত পকউ স্পর্শ কলর 
না, অনুরূ  আমালদর হালত বব্দযমান সবহফাগুললা আমরা 
 বব্ত্র অব্স্থা ব্যতীত স্পর্শ করব্ না। হাদীসবি মূলত এ 
আয়াত পথলক বনঃসৃত”।16  
সতযকথা হলে, সতকশতা ব্া পযভালব্ই পহাক এ আয়ালত 
তার  লি পকালনা দলীল পনই। অযু ব্যতীত কুরআন 
স্পর্শ করা যালব্ না মলমশ যবদ অনযানয স্পষ্ট দলীল না 

                                                           
15 আত-বতব্ইয়ান ফী আকসাবমল কুরআন: ( ৃ. ২২৯)solaimanlipi 
16 আত-বতব্ইয়ান ফী আকসাবমল কুরআন: ( ৃ. ২২৯)solaimanlipi 
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থাকত, এ আয়াতলক তার  লি দলীল বহলসলব্ প র্ করা 
পযত না। 
তৃতীয় দলীল: 
ইসহাক ইব্ন রাহওলয়হ ব্র্শনা কলরন, “অযুসহ কুরআনুল 
কারীম স্পর্শ করা নব্ী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লালমর 
সাথীলদর আমল বেল”।17 র্াইেুল ইসলাম ইব্ন 
তাইবময়াহ রহ. ব্ললন, সালমান ফারবস, আবু্দল্লাহ ইব্ন 
উমার ও অনযানয সাহাব্ীলদর এ অবভমত বেল। সাহাব্ীলদর 
পকউ তালদর বব্লরাবধতা কলরলেন আমরা িাবন না”।18 
বিতীয় অবভমত: 
কুরআনুল কারীম স্পর্শ করার িনয অযু করা মুস্তাহাব্, 
তলব্ অযু ব্যতীতও কুরআন স্পর্শ করা িালয়য। এিা 
যালহবরয়ালদর মাযহাব্, ইব্ন হাযম এ অবভমতলক 

                                                           
17 মাসালয়লুল ইমাম আহমদ ও ইসহাক ইব্ন রাহওলয়হ: 
(২/৩৪৫)solaimanlipi 

18 মািমুইল ফাতাওয়া: (২১/২৬৬)solaimanlipi 
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র্বির্ালী কলরলেন।19 এ মলতর  লি তারা বনলম্নর 
দলীলগুললা প র্ কলরন: 
প্রথম দলীল: 
কুরআনুল কারীম ও সহীহ সুন্নাহ’য় এমন পকালনা দলীল 
পনই, যার িারা প্রমার্ হয় পয, অযু ব্যতীত মুসহাফ 
(কুরআন) স্পর্শ করা যালব্ না। বতলাওয়ালতর িনয 
মুসহাফ স্পর্শ করা ভাললা কাি, যার িনয ব্যবি অব্র্যই 
সাওয়াব্  ালব্। যবদ পকউ মুসহাফ স্পর্শ করা পথলক 
বব্রত রােলত চায়, তালক অব্র্যই দলীল প র্ করলত 
হলব্।20 
বিতীয় দলীল: 
আবু্দল্লাহ ইব্ন আব্বাস কতৃশক ব্বর্শত, আবু্ সুবফয়ান ইব্ন 
হারব্ তালক ব্লললেন: ‘কুরাইলর্র দললনতা বহলসলব্ 
বহরাকল তার বনকি দূত  াঠান.....’ এ ঘিনায় রলয়লে: 
অতঃ র বতবন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ 

                                                           
19 আল-মুহাল্লাহ: (১/৯৫)solaimanlipi 
20 আল-মুহাল্লা বব্ল আসার: (১/৯৫)solaimanlipi 
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ওয়াসাল্লালমর বচবঠ তলব্ কলরন, যা বদলয় বদহইয়া 
কালবব্লক ব্সরার প্রধালনর বনকি পপ্ররর্ করা হলয়বেল। 
বহরাকল বচবঠ হালত বনলয়  ড়ল, তালত বেল: 
“বব্সবমল্লাবহর রাহমাবনর রাবহম, মুহাম্মাদ ইব্ন আবু্দল্লাহর 
 ি পথলক পরালমর প্রধান বহরাকললর বনকি। বহদায়াত 
অনুসরর্কারীর ও র সালাম, অতঃ র আবম পতামালক 
ইসলালমর আহ্বান িানাবে, ইসলাম গ্রহর্ কর বনরা দ 
থাকলব্। আল্লাহ পতামালক বিগুর্ সাওয়াব্ প্রদান করলব্ন। 
আর যবদ তুবম বব্রত থাক, তাহলল পতামার ও র 
আবরবসনলদর  া । 

ۡهَل ﴿
َ
أ ّلَّ  َوَبۡيَنُكمۡ  بَۡيَنَنا َسَوا ء   ََكَِمة   إَِلَٰ  َتَعالَۡوا   ٱۡلِكَتَٰبِ  َيَٰٓ

َ
 إِّلَّ  َنۡعُبدَ  أ

 َ ۡرَباب ا َبۡعًضا َبۡعُضَنا َيتَِّخذَ  َوَّل  ا    َشۡي  بِهِۦ نُۡۡشِكَ  َوَّل  ٱّللَّ
َ
ِن أ  ُدونِ  م 

ِه  نَّا ٱۡشَهُدوا   َفُقولُوا   تََولَّۡوا   فَإِن ٱّللَّ
َ
 [  ٦٤: عمران ال] ﴾٦٤ ُمۡسلُِمونَ  بِأ

“পহ বকতাব্ীগর্, পতামরা এমন কথার বদলক আস, যা 
আমালদর মলধয ও পতামালদর মলধয সমান পয, আমরা 
একমাত্র আল্লাহ োড়া কালরা ইব্াদত করব্ না। আর তার 
সালথ পকালনা বকেুলক র্রীক করব্ না এব্ং আমালদর 
পকউ কাউলক আল্লাহ োড়া রব্ বহসালব্ গ্রহর্ করব্ না। 
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তার র যবদ তারা বব্মুে হয় তলব্ ব্ল, ‘পতামরা সািী 
থাক পয, বনশ্চয় আমরা মুসবলম”solaimanlipiসূরা 
আলল-ইমরান, আয়াত: ৬৪] 
ইব্ন হাযম রহ. ব্ললন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ 
ওয়াসাল্লাম কুরআনুল কারীলমর এ আয়াতসহ নাসারালদর 
বনকি বচবঠ পপ্ররর্ কলরলেন। বতবন অব্র্যই িানলতন পয, 
এ বচবঠ তারা স্পর্শ করলব্, তবু্ও বতবন আয়াত 
বললেলেন।21 
এ দলীললর উত্তর: বচবঠলত বব্দযমান আয়াতবি কুরআনুল 
কারীলমর হুকুম রালে না, ব্রং এিা নব্ী সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহ ওয়াসাল্লালমর ব্িৃতার অংর্ অথব্া তাফসীলরর 
বকতালব্ বব্দযমান আয়ালতর নযায় একবি আয়াত, যা অযু 
ব্যতীত স্পর্শ করা বব্ধ।22 
তৃতীয় দলীল:  

                                                           
21 আল-মুহাল্লা বব্ল আসার: (১/৯৮)solaimanlipi 
22 আল-মুগবন বল ইব্ন কুদামাহ: (১/১০৯); নাইলুল আওতার: 
(১/২৬১)solaimanlipi 
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মুসবলমরা সব্শদা তালদর ব্াচ্চালদর অযু ব্যতীত কুরআন 
স্পর্শ করার অনুমবত বদলয় আসলেন, যবদ এমন হত পয, 
অযু ব্যতীত কুরআন স্পর্শ করা যালব্ না, তাহলল 
ব্াচ্চালদর তারা এ অনুমবত বদলতন না। 
এ দলীললর উত্তর: এিা প্রলয়ািলনর োবতলর ও বব্লর্ষ 
স্বালথশর িনয বব্ধ, যবদ ব্াচ্চালদর অযু ব্যতীত কুরআন 
 ড়লত বনলষধ করা হয়, তাহলল তালদর কুরআন 
বতলাওয়াত অব্র্যই কলম যালব্। অতএব্ মুসবলমলদর এ 
আমল দলীল বহলসলব্ প র্ করা যথাযথ নয়। 
বব্শুদ্ধ অবভমত: 
ইনর্াআল্লাহ, যারা ব্ললন কুরআন স্পর্শ করার িনয 
অব্র্যই অযু করা র্তশ তালদর কথাই বব্শুদ্ধ। বব্লর্ষ কলর 
এিা  ূব্শা র সকল মনীষীলদর মাযহাব্। ইবন হাযলমর 
দলীল েুব্ দুব্শল, যার উত্তর আমরা  ূলব্শ প র্ কলরবে। 
তৃতীয় ফাতওয়া: 
র্াইে উসাইমীন রহ. একসময় ব্ললতন অযু ব্যতীত 
কুরআনুল কারীম স্পর্শ করা বব্ধ, বকন্তু  রব্তশীলত বতবন 
এ ফাতওয়া পথলক প্রতযাব্তশন কলরন। অতঃ র বতবন 
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ব্ললন, অযু ব্যতীত কুরআনুল কারীম স্পর্শ করা বব্ধ নয়, 
কারর্ একবি হাদীলস আলে নব্ী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহ 
ওয়াসাল্লাম ব্লললেন: 

نْ »
َ
 .«  ََل َيَمسَّ الُْقْرآَن إَِلَّ َطاِهر  أ

“ বব্ত্র ব্যবি ব্যতীত পকউ কুরআন স্পর্শ করলব্ না”।23 
এ হাদীস যবদও মুরসাল, বকন্তু উম্মত তালক ব্যা কভালব্ 
গ্রহর্ করার কারলর্ সহীহ  বরর্ত হলয়লে। আর হাদীলস 
বব্দযমান   طاهر র্ব্দ িারা উলের্য  বব্ত্র ব্যবি, যার অযু 
রলয়লে। হাদীলসর অথশ এই নয় পয, মুবমন ব্যতীত পকউ 
কুরআন স্পর্শ করলব্ না, কারর্ নব্ী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ 
ওয়াসাল্লাম কেলনা মুবমন ব্যবিলক   طاهر সলম্বাধন কলরন 
বন। অতএব্, তাবহর িারা উলের্য অযু সম্পন্ন ব্যবি; তার 
আলরকবি প্রমার্ হলে অযুর আয়াত, পযোলন আল্লাহ 
তা‘আলা অযু, পগাসল ও তায়ামু্মলমর কথা উলল্লে 
কলরলেন, পযমন আল্লাহ তা‘আলা ব্ললন, 
                                                           
23 মুয়াত্তা, হাদীস নং ৫৩৪; আবূ্ দাঊদ বফল মারাবসল, হাদীস নং 
৯৩solaimanlipi 
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ُ  يُرِيدُ  َما﴿ ِنۡ  َعلَۡيُكم ِِلَۡجَعَل  ٱّللَّ َِرُكمۡ  يُرِيدُ  َوَلَِٰكن َحَرج   م   ِِلَُطه 
 [  ٦: دةاملائ] ﴾٦

“আল্লাহ পতামালদর ও র কবঠন করলত চান না, তলব্ 
বতবন পতামালদরলক  বব্ত্র করলত চান”solaimanlipiসূরা 
আল-মালয়দাহ, আয়াত: ৬] 
অতএব্, পকালনা ব্যবির িনয বব্ধ নয় অযু ব্যতীত 
কুরআনুল কারীম স্পর্শ করা, তলব্ পরামাল, হাত পমািা 
অথব্া বমসওয়াক িারা যবদ কুরআনুল কারীলমর  ৃষ্ঠা 
উল্টায় তার অনুবমত রলয়লে”। এিাই র্াইলের সব্শলর্ষ 
ফাতওয়া:  

رَ  : "قال ِف "الرشح املمتع عندي أخْياً: أنَّه َل جيوز  فاَلي َتَقرَّ
 .َمسُّ املْصَحِف إَل بِوُُضوء

র্াইে, ‘আর্-র্ারহুল মুমবত’ গ্রলে ব্ললন, “সব্শলর্ষ 
আমার বনকি প্রমাবর্ত হলয়লে পয, অযু ব্যতীত কুরআনুল 
কারীম স্পর্শ করা বব্ধ নয়”। 

সমাপ্ত 


