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কুরআে খতে কমর তার বিবেেয় গ্রহণ করা
সম্পমকে শরী‘আমতর বিধাে
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মোহাম্মাদপুর,ঢাকা
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প্রথে সংস্করণঃ
জুলাই ২০১১ ইং
শািাে ১৪৩২ বহজরী
েূলযঃ ৪০ টাকা োত্র ।
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সূবিপত্র
বিষয়
* সাধারণভামি ইিাদত িমেগী ৩ প্রকার
* বিতীয় প্রকার ইিাদত আিার দুই ভামগ বিভক্ত
* খতে ও বজয়ারমতর উজরমতর েীোংসা
* েরহুে োওলাো সামহমির বকতামির ৫েং পষ্ঠা
* েরহুে মলখক তার িইময়র ৫েং পষ্ঠায় বলমখমেে
* ১ে ভামগর ইিারমতর জিাি
* েরহুে মলখক তার িইময়র ৮েং পষ্ঠায় বলমখমেে
* েরহুে মলখক তার িইময়র ৯েং পষ্ঠায় বলমখমেে
* েরহুে মলখক তার িইময়র ১০ েং পষ্ঠায় বলমখমেে
* েরহুে মলখক তার িইময়র ১২ েং পষ্ঠায় বলমখমেে
* েরহুে মলখক তার িইময়র ১২ েং পষ্ঠায় বলমখমেে
* েরহুে মলখক তার িইময়র ১০৩ েং পষ্ঠায় বলমখমেে
* েরহুে মলখক তার িইময়র ১০৬ েং পষ্ঠায় বলমখমেে
* েরহুে মলখক তার িইময়র ১১৯ েং পষ্ঠায় বলমখমেে
* পবরবশষ্ট
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باسمه تعالى

প্রথে অধযায়
কুরআে খতে কমর বিবেেয় গ্রহণ করা সম্পমকে শরী‘আমতর বিধাে
সাধারণভামি ইিাদত িমেগী ৩ প্রকার। যথাঃ
১. োকাবসদ তথা খাবলস ও েূল ইিাদত। মযেেঃ োোয, মরাযা, হজ্ব ও
সওয়ামির উমেমশয কুরআে বতলাওয়াত, বযবকর-আযকার ও দু‘আ-দুরুদ
ইতযাবদ।
এই প্রকার তথা োকাবসদ জাতীয় ইিাদত কমর তার বিবেেয় মেয়া মদয়া সিে
সম্মতভামি হারাে। (ফাতাওয়াময় শােী, ৬:৫৫-৫৮; আল-েুগেী, ৫:২৩; আলেুদাওয়াোতুল কুিরা, ৩:৪৩১; ফাতাওয়াময় রশীবদয়া, ৪১৭ প.)

২. ওয়াসাইল তথা সহায়ক পযোময়র ইিাদত। মযেেঃ ইোেবত, আযাে, ইকােত,
িীবে বশক্ষা দাে, ওয়াজ-েসীহত ইতযাবদ।
বিতীয় প্রকার ইিাদত আিার দুই ভামগ বিভক্তঃ
(ক) ময সকল ইিাদত ফরজ, ওয়াবজি, সুন্নামত েুআক্কাদাহ এিং বশয়ামর
ইসলামের অন্তভুেক্ত িীমের স্থাবয়ত্ব তার ওপমর বেভেরশীল বিধায় তার বিবেেয়
গ্রহণ ও প্রদাে অেযােয োযহামি জাবয়য থাকমলও হাোফী োযহামির আমলেগণ
জরুরমতর কারমণ শরী‘আমতর বিমশষ উসূমলর বভবিমত বিমশষ কতক সহায়ক
পযোময়র ইিাদমতর বিবেেয় গ্রহণ প্রদােমক বিধ িমলমেে। বফকাহবিদগণ মস
সকল ইিাদতমক বিবিত কমরমেে। মসগুমলা হলঃ ফরয ও ওয়াবজি োোমযর
ইোেবত, আযাে, ইকােত, িীবে বশক্ষাদাে ইতযাবদ।
(খ) ময সকল ইিাদত ফরজ, ওয়াবজি, সুন্নামত েুআক্কাদাহ এিং বশয়ামর
ইসলামের অন্তভুেক্ত িীমের স্থাবয়ত্ব তার ওপমর বেভেরশীল েয় যথাঃ খতমে
তারািীমত কুরআে শুোমো, েত িযবক্তমক সাওয়াি মপ ৌঁোমোর জেয খতে পড়া
ইতযাবদ।
এ প্রকার ইিাদমতর বিবেেময়র মলেমদমে হারাে হওয়ার বিষয়টা শরী‘আমতর
সকল প্রকার দলীল অথোৎ কুরআে, হাদীস, ইজো এিং বকয়াস িারা সুপ্রোবণত
এিং সুপ্রবতবষ্ঠত। এজেয মকাে কামল মকাে োযহামির মকাে বেভেরমযাগয আমলেফকীহ এ িযাপামর বিেত মপাষণ কমরেবে। (ফাতাওয়া রবশবদয়া, ৩২৪; ইেদাদুল
ফাতাওয়া, ১:৪৮৪; ইেদাদুল েুফতীে, ৩১৫; ইেদাদুল আহকাে, ৩:৫১৭; আহসােুল
ফাতাওয়া, ৩:৫১৪; োহেুবদয়া, ৮:২৪৭)
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আল্লাো ইিমে আমিদীে শােী রহ. িমলে, এ িযাপামর (সওয়াি মরসােীর
উমেমশয কুরআে বতলাওয়াত কমর বিবেেয় মলেমদে োজাবয়য হওয়ার িযাপামর)
কুরআে, হাদীস, ইজো, বকয়াস সি দলীলই বিদযোে আমে। (ফাতাওয়াময় শােী,
৬:৫৫-৫৮; আল-েুগেী, ৫:২৩; আল-েুদাওয়াোতুল কুিরা ৩:৪৩১; ফাতাওয়া রশীবদয়া, ৪১৭ প.)

৩. রুকইয়াতঃ তথা িালা-েুসীিত মথমক পবরত্রাণ, মরাগ েুবক্ত, িযিসায় উন্নবত
ইতযাবদ দুবেয়ািী উমেমশয দু’আ, খতে, ঝাড়-ফুৌঁক, তািীয-কিয ইতযাবদ।
এই ততীয় প্রকার ইিাদমতর বিবেেয় গ্রহণ করা সিেসম্মতভামি জাবয়য। (রেুল
েুহতার, ৬:৫৫-৫৮, আল েুদাওয়াোতুল কুিরা, ৩:৪৩১, ফাতাওয়া রবশবদয়া, ৪১৭)

কুরআে
আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ কমরে, তুচ্ছ েূমলয মতােরা আোর আয়াতসেূহমক বিবি
কর ো। (সূরা িাকারা:৪১) তমি এর অথে েয় ময, মিবশ েূমলয বিবি করা যামি।
কারণ মগাটা পবথিীর েূলয এমকিামরই সাোেয, এেেবক আল্লাহর েজমর এর েূলয
েশা-োবের একবট পাখর সেতুলযও েয়।
হাদীস
১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে ইরশাদ কমরে, মতােরা কুরআে
পড়, তমি তার িারা বিবেেয় গ্রহণ কর ো। (েুসোমদ আহোদ ৩:৩৫৭; হাদীস েং
১৫৫৩৫)

২. সাহািী হযরত ইেরাে ইিমে হুসাইে রা. সম্পমকে িবণেত আমে ময, বতবে
একিার এক িক্তার পাশ বদময় যাবচ্ছমলে, ময বকো কুরআে পমড় োেুমষর বেকট
সাওয়াল কমরবেল। বতবে এই অিস্থা মদমখ ইন্নাবলল্লাহ...পড়মলে এিং িলমলে,
আবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লােমক ইরশাদ করমত শুমেবে, বতবে
িমলমেে, ময কুরআে পমড় মস মযে আল্লাহর বেকট প্রাথেো কমর। শীঘ্রই বকেু
মলামকর আবিভোি হমি যারা কুরআে পমড় োেুমষর কামে বভক্ষা িাইমি। (বতরবেযী
শরীফ, হাদীস েং ২৯১৭)

৩. হযরত িুরাইদা রা. মথমক িবণেত, বতবে িমলে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ
ওয়াসাল্লাে ইরশাদ কমরমেে, ময িযবক্ত োেুমষর কাে মথমক খািার গ্রহমণর
উমেমশয কুরআে পড়মি, বকয়ােমতর বদে মস এেে অিস্থায় আসমি ময, তার
মিহারায় মকাে মগাশত থাকমি ো, শুধুোত্র হাড় থাকমি। (িাইহাকী, হাদীস েং ২৬২৫)
অথোৎ যারা দুবেয়া অজেমের জেয কুরআে পড়মি পরকামল তামদর মকাে অংশ
মেই। মিহারায় মগাশত ো থাকার অথে হল, ময িযবক্ত সিেমেষ্ঠ বজবেষমক বেকষ্ট
বিষয় অজেে করার জেয িযয় করল আল্লাহ তা‘আলা তার সিেমেষ্ঠ অঙ্গ মিহারামক
বিকত কমর মদমিে।
ইজো
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সকল উম্মত এ িযাপামর একেত ময, বেয়ত োড়া আেল িারা সওয়াি লাভ করা
যায় ো। আর আমলািয বিষময় সাওয়ামির বেয়ত অেুপবস্থত মকেো এমক্ষমত্র
পড়মে ওয়ালার বেয়ত হল বিবেেয় গ্রহণ করা। তাই মতা টাকা োড়া বতলাওয়াত
করমত িলা হমল উক্ত বতলাওয়াতকারী রাজী হমি ো। ফমল তার িারা সওয়াি
লাভ হমি ো। সুতরাং এর ইজারাই সহীহ হমি ো।
বকয়াস
বকরাআত ইিাদমত োহযা তথা শারীবরক ইিাদত হওয়ার বদক বদময় োোয,
মরাযার েত। সুতরাং োোয মরাযার বিবেেয় মযেে জাবয়য মেই। তদ্রুপ
বকরাআমতর বিবেেয় জাবয়য হমি ো। (রাসাময়মল ইিমে আবিদীে, ১:১৮২)
কুরআে হাদীস, ইজো এিং বকয়াস িারা সুপ্রোবণত এ বিষময় মকাে কামল মকাে
আমলে-ফকীহ বিেত মপাষণ কমরেবে।

বিতীয় অধযায়
“খতে ও বজয়ারমতর উজরমতর েীোংসা” োেক িইময়র েুমখাশ উমমািে
অধুো বকেু মলাক বেমজমদর স্বাথে িবরতাথে করার জেয সুপ্রোবণত ও সুপ্রবতবষ্ঠত এ
সতযমক অস্বীকার কমর সওয়াি মরসাবের উমেমশয কুরআে খতে ও বতলাওয়ামতর
বিবেেয় মলে-মদেমক জাবয়য িমল ফাতাওয়া বদময় সাধারণ েুসলোেমদর বিভ্রান্ত
করমে এিং বেমজমদর ফাতাওয়ার স্বপমক্ষ েূল বকতাি মথমক কাট োট কমর বকেু
বকেু মলখা মেমপও বিবল করমে।
বকেুবদে পূমিে জনেক োওলাো রুহুল আেীে সামহি খতে ও বজয়ারমতর
উজরমতর েীোংসা োমে একবট িই দাৌঁড় কবরময়মেে এিং বেমজর দািীর স্বপমক্ষ
অধেশতাবধক ভুয়া দলীমলর িাহার মদবখময় সাধারণ েুসলোেমদর মগালক ধাৌঁধাৌঁয়
মফলার অপমিষ্টা কমরমেে। বকন্তু শরয়ী েূলেীবতর আমলামক মস সি দলীমলর
িুলমিরা বিমেষণ করমলও মসগুমলার অশুদ্ধতা ও অসারতা অিাস্তিতা ধরা পমড়
যায়।
আেরা উক্ত দলীলগুমলা পরখ করার জেয বতেভামি বিমেষণ করি।
ক. হাওয়ালা িা উদ্ধবত যািাই কমর।
খ. উদ্ধত গ্রমের োে বেণেয় কমর।
গ. উদ্ধত দলীল-প্রোণ পযোমলািো কমর।

www.darsemansoor.com

www.islamijindegi.com

বেমে উক্ত বকতামির দলীলগুমলার েধয মথমক পাঠকমদরমক দীর্েসূবত্রতা মথমক
িাৌঁিামোর লমক্ষয- কময়কবট দলীমলর বিমেষণ করা হল। িাকীগুমলার জিাি
পরিতেীমত আগ্রহী পাঠকমদর জেয প্রকাশ করা হমি। ইেশাআল্লাহ।
১. েরহুে োওলাো তার বকতামির ৫েং পষ্ঠায় বলমখমেে
(৩) িাহামরার রাময়ক ৫/২২৮ পষ্ঠা
ان املفىت به جواز األخذ على القرائة.
“কুরআে পবড়য়া মিতে গ্রহণ করা জাময়য হওয়া ফাতাওয়াগ্রাহয েত।”
ক. হাওয়ালার িাস্তিতাঃ
িাহমরার রাময়ক োমের মকাে বকতাি মেই। হযাৌঁ! আল িাহরুর রাময়ক োমে
যয়েুেীে ইিমে েুজাইে রহ. এর বকতাি আমে। সুতরাং উদ্ধত গ্রমের োমের
েমধযই ভুল কমরমেে। আল িাহরুর রাইক মক িাহমরার রাময়ক িলা মযত কত
িড় ভুল তা আরিী ভাষা সম্পমকে েূযেতে জ্ঞাে সম্পন্ন িযবক্তও িুঝমত পারমিে।
মস মক্ষমত্র একজে সংকলক মথমক আেরা এ ধরমের ভুল আশা করমত পাবর।
খ. উদ্ধত গ্রমের োে
ইিমে েুজাইে রহ. (েতুয ৯৭০ খ.) কত আলিাহরুর রাইক বফকমহ হাোফীর
একবট বেভেরমযাগয বকতাি।  األشباه النظائرএর েুহাবক্কক আল্লাো ইউসুফ
তাওলূভী সামহি িমলেঃ
فقد شرحه (الكنـز) شرحا فجمع واوعى واكثر من النقول فاغىن (مقدمة احملقق لالشباه
(২:১৫১৫)مكتبة فقيه االمة كشف الظنون১৩ صـ
তমি বেভেরমযাগয গ্রমের সি িণেোই ময গ্রহণমযাগয হমত হমি এ রকে মকাে কথা
মেই। িরং  وكل احديؤخد بقوله و يردপ্রমতযক িযবক্তর কথা মযেে গ্রহণ করা
হয়, মতেবে তার বকেু কথা প্রতযাখযােও করা হয়। (আসারুল হাদীস:১২৭ পষ্ঠা)
গ. জিাি ও পযোমলািো
আলিাহরুর রাইমকর উক্ত উদ্ধবত সম্পমকে বকতামির টীকামতই উমল্লখ আমে
ময, ইিারতবট যথাস্থামে িযিহৃত হয়বে। কারণ েুফতা বিহী (ফাতাওয়ামযাগয)
িণেো হল, কুরআে বশক্ষা মদওয়ার বিবেেয় গ্রহণ করা মতা জাবয়য, বকন্তু
বতলাওয়াত করার বিবেেয় গ্রহণ করা জাবয়য মেই।
 فقوله فان املفىت به جواز األخذ على القرائة ليس في حمله ألن املفىت به جوازه على: قال
৫:৩১৮ حاشية البحر الرائق.التعليم العلى القراءة اجملردة كما مر
“কুরআে বতলাওয়াত কমর মিতে গ্রহণ করা জাময়য হওয়া ফাতাওয়ামযাগয েত”
এ িক্তিযবট স্বস্থামে িযিহৃত হয়বে। মকেো ফাতাওয়ামযাগয েত হল কুরআে
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বশক্ষা বদময় বিবেেয় গ্রহণ করা জাবয়য, বতলাওয়াত কমর েয়। (আল িাহরুর রাইক
টীকা, ৫:৩৮১)

িরং উক্ত ইিারমতর ভুমলর ওপর স্বয়ং আল িাহরুর রাইমকর অপর দুবট িণেো
প্রোণ িহে কমর।
 ومل أر حكم من أخذ شيئا من الدنيا: ( قال في كتاب احلج باب احلج عن الغري مانصه১)
৩ : ১০৬ البحر الرائق. وينبغي ان اليصح ذلك.جيعل شيئا من عبادته للمعطى
অথেঃ বেমজর ইিাদমতর মকাে অংশ অপরমক দাে করার শমতে ময িযবক্ত পাবথেি
মকাে বিবেেয় গ্রহণ কমর তার বিধাে আবে মদবখবে। তমি জাবয়য ো হওয়াই
সেীিীে। (আল িাহরুর রাইক ৩:১০৬)
 وإذا أوصى ان يدفع اىل:  باب الوصية باخلدمة والسكىن مانصه.(وقال في كتاب الوصايا২)
 قال ان كان القاري معينا.انسان كذا من ماله ليقرأ القران على قربه فهذه الوصية باطلة
 المعىن:  وكان يقول: ينبغي ان جيوز الوصية له على وجه الصلة دون اآلخر قال ابونصر
. الن هذا مبنـزلة األجرة واالجارة في ذلك وهو بدعة ومل يفعلها احد اخللفاء.لهذه الوصية
: ৮/৩০২البحر الرائق
অথেঃ কিমরর বেকমট কুরআে পড়ার উমেমশয মকউ যবদ কাউমক তার বকেু োল
মদয়ার অবসয়ত কমর যায় তাহমল মস অবসয়ত িাবতল গণয হয়। বতবে আমরা
িমলে, যবদ কুরআে পাঠকারী বেবদেষ্ট হময় থামক তাহমল তার জেয কত অবসয়তবট
হাবদয়া বহসামি জাবয়য হওয়ার কথা; বতলাওয়ামতর বিবেেয় বহসামি েয়। আিু েস্র
রহ. িমলে, এ ধরমের অবসয়ত বেরথেক, মকেো এটা পাবরেবেক ও ইজারার
পযোয় আর তা বিদ` আত। তাোড়া খুলাফাময় রামশদীমের মকউ এেে কমরেবে।
(আল িাহরুর রাইক, ৯:৩২)

আল্লাো শােী রহ. িমলে, বকতািুল হমজ্বর এই উবক্তবটই সহীহ, বেভেরমযাগয এিং
যুবক্তযুক্ত। (বশফাউল আলীল রসাময়ল, ১:১৬৭)
সুতরাং একই বকতামির বতেবট উবক্ত মথমক শুধু একবটমক গ্রহণ কমর তার উদ্ধবত
মদওয়া আর িাকী দুবট মথমক মিাখ বফবরময় মেওয়া দুই কারমণ হমত পামর।
১. হয়ত অপর দুবট জোি সংকলক অিগত হমত পামরবে, ফমল তার মক্ষমত্র
আরিী প্রিাদ িাকয  حفظت شيئا وغابت عنك األشياءঅথোৎ “তুবে বকেু কথা
েমে মরমখে, বকন্তু অবধকাংশ কথা সম্পমকে মিখির রময়ে” প্রময়াগ হমত পামর।
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২. অথিা অিগত হময়ও তা গ্রহণ কমরে োই। এটা একটা হটকাবরতা এিং
হারােমক হালাল করার অপমিষ্টা। আর শরঈ িযাপামর এ রকে করা োরাত্নক
অেযায়।
আল্লাো ইিমে আমিদীে শােী রহ. িমলে, মকাে মকাে োস` আলা সম্পমকে
২০বট বকতামি একই ধরমের িক্তিয পাওয়া যায়। অথি িুবেয়াদী বকতামির
আমলামক োস` আলা ভুল। তমমধয শুধু বতলাওয়াত কমর (অথোৎ বশক্ষাদাে
িযতীত) বিবেেয় গ্রহণ করার োস` আলা বিমশষভামি উমল্লখমযাগয।
সিেপ্রথে আস বসরাজুল ওয়াহহাজ এিং আল জাওহার এর সংকলক কুরআে
বতলাওয়ামতর বিবেেয় গ্রহণ করার কথা উমল্লখ কমরমেে। অমেক মলখক ও
সংকলক তামদর অেুসরণ কমর ভুমলর বশকার হময়মেে।
আোমদর বতে ইোে হযরত আিু হােীফা, আিু ইউসুফ এিং েুহাম্মাদ রহ. এর
কযেতয হল, ইিাদমতর (িাই োকসূদা মহাক মযেে, োোয, মরাযা িা গাময়র
োকসূদা মহাক মযেে, ফরজ োোমযর ইোেবত, িীমের বশক্ষকতা করা) বিবেেয়
গ্রহণ করা োজাবয়য। পমর পরিতেী উলাোময় মকরাে জরুরত ও িীমের স্থাবয়মত্বর
কারমণ শরী‘আমতর বিমশষ উসূল িা েূলেীবতর বভবিমত কময়কবট ইিাদমত গায়র
োকসূদার বিবেেয় গ্রহণ জাবয়য িমল ফাতাওয়া বদময়মেে। আর শুধু
বতলাওয়ামতর েমধয িীমের স্থাবয়ত্ব িা মকাে জরুরত মেই। কারণ যুগ যুগ ধমর
যবদ মকাে িযবক্ত কাউমক বেবদেষ্ট বিবেেময় বতলাওয়ামতর জেয ভাড়া ো মেয়
তাহমল এমত িীমের মকাে ক্ষবত হমি ো। (শরহু উকূবদ রসবেল েুফতী, ৬২ পষ্ঠা)
২. েরহুে মলখক তার িইময়র ৫েং পষ্ঠায় বলমখমেেঃ
(৫) আশিামহান্নাজাময়মরর টীকা, ২৭৫ পষ্ঠা
 قوله الثالثة لوشرط على ان يقرأ على.الثالثة لو شرط على ان يقرأ على قربه قالتعيني باطل
 وهو كما في البحر مبين على قول أيب حنيفة رحـ من كراهة.قربه اخل هكذا وقع في القنية
 وفي حممع.القراءة على القبور فلذا بطل التعيني والصحيح املختار للفتوي قول حممد انتهى
 الوصية بالقراءة على قربه باطلة ولكن هذا اذا مل يعينه القاري اما اذا عينه ينبغي ان: الفتاوي
جيوز على وجه الصلة ويفهم منه ان الوصية بالقراءة امنا بطلت لعدم جواز االجارة على
القراءة ينبغي ان تكون صحيحة على املفىت به من جواز االجارة على الطاعة كما هو مذهب
.عامة علماء املتأخرين انتهى
“ততীয় এই ময, যবদ মস শতে কমর ময, তার মগামরর বেকট কুরআে পবড়মি। তমি
(এইরূপ স্থাে) বেমদেশ করা িাবতল। আশিাহ এর মলখক উবল্লবখত কথা
বলবখময়মেে, উহা বকেয়া বকতামি আমে। িাহমরার রাময়ক প্রমণতার েমত উহা
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(ইোে) আিু হােীফা রহ. এর েতােুযায়ী িলা হময়মে, উহা এই ময, মগারসেূমহর
বেকট কুরআে পড়া োকরূহ। এই মহতু স্থাে বেমদেশ করা িাবতল হইমি। (ইোে)
েুহাম্মামদর েত েবহহ ও ফাতাওয়ার উপযুক্ত। িাহমরার রাময়মকর কথা মশষ।
োজোময়াল ফাতাওয়ামত আমে, বেমজর মগামরর বেকট কুরআে পড়ার অবসয়ত
িাবতল, যবদ মস িযবক্ত মকাে ক্বারীমক বেবদেষ্ট ো কবরয়া থামক তমি এইরূপ
িযিস্থা। আর যবদ উহা বেমদেশ কবরয়া থামক, তমি দােভামি জাময়য হওয়া উবিত।
ইহা হইমত িুঝা যাইমতমে ময, কুরআে পবড়য়া মিতে গ্রহণ করা োজাময়য হওয়ার
মরওয়াময়ত অেুসামর কুরআে পড়ার অবসয়ত করা িাবতল িলা হময়মে।
ফাতাওয়াগ্রাহয েমত ইিাদাত কবরয়া মিতে গ্রহণ করা জাময়য, ইহা জাোোর
অবধক সংখযক আমলমের েত, এই বহসামি উক্ত অবসয়ত জাময়য হমি।”
োজোময়াল ফাতাওয়ার কথা মশষ। আরও উক্ত পষ্ঠাوفي شرح املنظومة البن الشحنة نقال عن مآل الفتاوي فيمن أوصى ان يطني قربه او تضرب
 فدل:  قال في البحر.عليه قبة او يدفع شىء لقارئ يقرأ على قربه قالوا الوصية باطلة انتهى
على ان املكان اليتعني وقد متسك به بعض احلنفية من اهل العصر وفيه ان صاحب االختيار
علله بان أخذ شيء للقراءة ال جيوز ألنه كاألجرة فأفاد أنه مبين على غري املفىت به فان املفىت
 والذي ظهر يل انه مبين على: به جواز األخذ على القراءة فيتعني املكان قال بعض الفضالء
قول اإلمام ايب حنيفة رحـ بكراهة القراءة عند القرب فلهذا بطل التعيني والفتوي على قول
حممد رحـ من عدم الكراهة عنده كما في اخلالصة فيلزم التعيني انتهى فعلم من هذا ان قول
.املصف هنا فالتعيني باطل ضعيف
এিমোশ মেহোর শরমহ েেজুোমত োয়ামলাল ফাতাওয়া হইমত উদ্ধত করা
হইয়ামে ময, িযবক্ত অবসয়ত কমর ময, মযে তাহার মগার েবিকা িারা মলপে করা
হয়। তাহার মগামরর উপর গুম্বুজ (িূড়া) স্থাপে করা হয় বকংিা একজে ক্বারীমক
বকেু দাে করা হয় ময, তাহার মগামরর বেকট মকারাে পমড়, তাহার িযিস্থা কী?
বিিােগণ িবলয়ামেে, এইরূপ অবসয়ত িাবতল, উক্ত বকতামির েেে মশষ হইল।
িাহামরার রাময়ক প্রমণতা িবলয়ামেে, উক্ত কথায় িুঝা যায় ময, স্থাে বেবদেষ্ট হইমি
ো (আোর) সেসােবয়ক মকাে হাোফী বিিাে এই মরওয়াময়তটা দলীলরূমপ গ্রহণ
কবরয়ামেে।
আরও উক্ত বকতামি আমে, এখবতয়ার প্রমণতা উক্ত অবসয়ত োজাময়য হওয়ার
এই কারণ বেধোরণ কবরয়ামেে ময, কুরআে পাঠ কবরয়া বকেু গ্রহণ োজাময়য,
মযমহতু উহা মিতে স্বরূপ। ইহামত িুঝা যাইমতমে ময, ফাতাওয়ার বিপরীত েমতর
বহসামি উহা িলা হইয়ামে। মকেো কুরআে পবড়য়া বকেু মিতে গ্রহণ ফাতাওয়ার
েমত জাময়য হইমি। কামজই (অবসয়মতর বহসামি) স্থাে বেমদেশ হইমি। মকাে
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ফামজল িবলয়ামেে, আোর পমক্ষ যাহা প্রকাবশত হইয়ামে উহা এই ময, ইোে
আিু হােীফা রহ. এর এই েতােুসামর িলা হইয়ামে ময, মগামরর বেকট কুরআে
পাঠ করা োকরূহ। এই মহতু স্থাে বেমদেশ করা িাবতল হইয়ামে। েুহাম্মাদ রহ. এর
েমত মগামরর বেকট কুরআে পড়া োকরূহ েমহ। এই েমতর উপর ফাতাওয়া
হইমি। ইহা মখালাসা বকতামি আমে। এই বহসামি স্থাে বেমদেশ করা জরুরী হইমি।
তাহার কথা মশষ হইল।
হাোিী রহ. িবলয়ামেে, ইহামত িুঝা মগল ময, আশিাহ মলখমকর এই স্থামের এই
কথা ময, স্থাে বেমদেশ করা িাবতল হইমি। ইহা দুিেল েত।
উপমরাক্ত বিিরমণ িুঝা মগল ময, আল্লাো হাোিী কুরআে পবড়য়া মিতে গ্রহণ
করা োজাময়য হওয়ার েত জঈফ (দুিেল) সািযস্ত কবরয়ামেে।
ক. হাওয়ালার িাস্তিতা
বকতামির োে েূলত ‘আল আশিাহ ওয়াে োযাবয়র’ আশিামহান্নাজাময়র মলখা
ভুল। যা আরিী িযাকরণ সম্পমকে সাোেয জ্ঞােও যার আমে তার বেকট সুপষ্ষ্ট।
মসমক্ষমত্র একজে সংকলমকর বেকট ইহা অপষ্ষ্ট থাকা কােয েয়।
বিতীয়তঃ হাওয়ালায় িবণেত ইিারতবট উক্ত বকতামির যত েুসখা (োপা) আোমদর
কামে আমে তার মকাে সংস্করমণর ২৭৫ েং পষ্ঠা মেই। তমি ইদারাতুল কুরআে
পাবকস্তাে মথমক োপা েুসখার ২/১০৭ েং পষ্ঠায় পাওয়া মগমে।
খ. উদ্ধত গ্রমের োে
েুয়াইে আশরাফ েূর েুহাম্মাদ সামহি দা.িা. িমলে,
هو احمد بن حممد احلسى احلموي احلنفى (شهاب الدين) عامل مشارك ىف في انواع من
 من تصانيفه الكثرية غمز عيون البصائر شرح األشباه والنظائر البن،العلوم درس بالقاهر
২১ مقدمة الناشر لالشباه صـ.جنيم
অথোৎ বতবে হমচ্ছে আহোদ বিে েুহাম্মাদ আল হাসােী আল হাোভী আল হাোফী
রহ. (েতুয ১০৯৮ বহজরী) ইলমের বিবভন্ন বিষময় িা বিবভন্ন প্রকার ইলমে
পারদশেী একজে আবলে। বতবে কায়মরামত অধযয়ে কমরমেে। তার বিপুল
গ্রেভান্ডামরর অেযতে হল, আল আশিাহ ওয়াে োযাবয়র বকতামির িযাখযা গ্রে,
যার োে, غمز عيون البصائر شرح األشباه والنظائر.
তমি এই বকতাি িযাখযাগ্রে বহসামি সুের হমলও ফাতাওয়ার মকাে বকতাি েয়।
এজেয ফুকাহাময় মকরাে িমলমেে এর মকাে িণেো অেয মকাে ফাতাওয়ার
বকতামির সামথ বেলামো োড়া গ্রহণ করা যামি ো। (উসূলুল ইফতা, ১১৬)
গ. জিাি ও পযোমলািো
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আমলািোর সুবিধামথে উমল্লবখত ইিারতমক দুই ভামগ ভাগ কমর জিাি মদয়া হমচ্ছ।
১. وفي مجمع الفتاوى الوصية بالقرائة على قبره باطلةমথমক
 كما هو مذهب عامة علماء المتاخرين انتهىপযেন্ত।
২. পূিাে পর িাকী ইিারতগুমলা।
বিতীয় ভামগর পুমরা ইিারত বপেমের আল িাহরুর রাইমকর িণেোর উপর
বেভেরশীল িা তার সদশ। আর আল িাহরুর রাইমকর ইিারমতর বিস্তাবরত জিাি
৩েং হাওয়ালার জিামির অধীমে িমল মগমে।
বেমে শুধু ১ে ভামগর ইিারমতর জিাি প্রদি হলঃ
আমলািয ইিারমতর দািী ২বট
১. মকউ যবদ কিমর কুরআে বতলাওয়াত করার অবসয়ত কমর, তাহমল ক্বারী
বেধোবরত হমল তার বিবেেয় দাে িা উপমঢ কে বহসামি জাবয়য।
২. ক্বারী বেধোবরত ো হমল অবসয়ত িাবতল হমলও ইিাদমতর উজরত বহসামি তা
জাবয়য হমি। মযেে পরিতেী উলাোময় মকরামের োযহাি হল, ফাতাওয়ামযাগয
িণেো েমত ইিাদমতর উজরত জাবয়য।
১ে দািীর জিাি
এমক্ষমত্র বতলাওয়ামতর বিপরীমত প্রদি িস্তুমক েুমখ দাে িা উপমঢ কে িলা
হমলও িাস্তমি তার উমেশয থামক বিবেেয়। অেযথায় ক্বারীর জেয কুরআে
বতলাওয়াত ো করারও অিকাশ থাকত। অথি যবদ অবসয়তকারী অবসয়মতর পূমিে
ইহা জােমত পামর তাহমল মস এ ক্বারীর জেয অবসয়তই করমি ো। যার দলীল
বেমে প্রদি হলঃ
 والخيفى عليك عدم ارادة الصلة في عرفنا واالجلاز للقاري ترك: قال ابن عابدين الشامي
القراءة مع ان من يوصى له في زماننا اليوصى اال في مقابلة قرائته وذكره وتسبيحه ولو علم
 شفاء العليل.بان القاري املوصى له اليفعل ذلك ملا اوصى ومن جهل باهل زمانه فهو جاهل
১/১৬৮من رسائل ابن عابدين
 المعىن لهذه الوصية ولصلة القاري بقرائته ألن هذا مبنزلة األجرة واإلجارة: وفي التاترخانية
 و ما في:  قال العالمة الشامي.في ذلك باطلة وهي بدعة ومل يفعلها أحد من اخللفاء
 لو أوصى لقارئ يقرأ بكذا على قربه ينبغي أن جيوز على: التاترخانية فيه رد على من قال
وجه الصلة دون األجر وممن صرح بطالن هذه الوصية صاحب الولواجلية واحمليط والبزازية
৬/৫৬كما في رد احملتار
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وقال الولواجلي  :ولو زار قرب صديق او قريب له وقرأ عنده شيئا من القران فهو حسن .اما
الوصية بذلك فالمعىن لها والمعىن ايضا لصلة القاري الن ذلك يشبه استئجاره على قرائة
القران وذلك باطل ومل يفعل مثل ذلك احد من اخللفاء اه الفتاوي الولوجلية : ৫/৩৩৬
كتاب الوصايا.
২য় দািীর জিাি
ইিাদমতর বিবেেয় গ্রহণ জাবয়য হওয়ামক এখে পরিতেী উলাোময় মকরামের
োযহাি িলা হময়মে। অথি তারা িযাপকভামি সি ইিাদমতর উজরত িা বিবেেয়
গ্রহণমক জাবয়য িমলে োই। িরং শুধু োত্র সি ইিাদমত গাময়র োকসূদার
উজরতমক জাবয়য িমলমেে মযগুমলার ওপর িীমের স্থাবয়ত্ব বেভেরশীল। মযেে
আযাে, ইকােত, ইোেত, িীবে বশক্ষা দাে ইতযাবদ। কিমরর বেকমট বতলাওয়াত
অথিা সওয়াি মরসােীর উমেমশয বতলাওয়ামতর ওপর িীমের স্থাবয়ত্ব বেভেরশীল
েয়। যুগ যুগ ধমর যবদ মকাে িযবক্ত কাউমক বেবদেষ্ট বিবেেময় বতলাওয়ামতর জেয
ভাড়া ো মেয় তাহমল িীমের িা শরীয়ামতর মকাে ক্ষবত হমি ো।
قال الشيخ الرملي  :قال في التاترخانية  :وقد ذكرنا مسئلة تعليم القران على استئجار
للضرورة والضرورة في االستئجار على القرب .رد احملتار৬/৫৬
وقال في شرح عقود رسهم املفيت وقد اطبقت املتون والشروح والفتاوي على نقلهم بطالن
(اإلستئجار على الطاعات) اال فيما ذكر وعللوا ذلك بالضرورة وهي خوف ضياع الدين
وصرحوا بذلك التعليل فكيف يصح أن يقال إن مذهب املتأخرين (صحة االستئجار على
التالوة اجملردة) مع عدم الضرورة املذكورة .فانه لومضى الدهر ومل يستأجر أحد أحدا على
ذلك مل حيصل به ضرر بل الضرر صار في االستجار عليه .حيث صار القرآن مكسبا وحرفة
يتجربها وصار القاري منهم اليقرأ شيئا لوجه الله تعاىل خالصا .بل اليقرأ اال لألجرة وهو
الرياء احملض الذي هو ارادة العمل لغري الله تعاىل فمن اين حيصل له الثواب الذي طلب
املتسأجر أن يهديه مليته؟ شرح عقود رسم املفيت صـ৬৬
তাোড়াও এ অবসয়মত ইয়াতীে, ফকীর, অসহায় দবরদ্র এিং বিধিা ওয়াবরশমদর
োলগ্রহণ ও িযিহার সহ িহু গুোমহর কাজ বিদযোে আমে। সুতরাং তা জাবয়য
)হওয়ার মকাে প্রশ্নই আমস ো। (রাসাময়মল ইিমে আমিদীে, ১:১৭২
قال وفي هذه الوصايا زيادة على ماذكرته من الشناعات اعتقاد املنكر من اعظم القربات
وكثريا مايكون احلامل عليها بعض الورثة واألقارب مع مايرتتب عليها من املثالب من أخذ
أموال اليتامى القاصرين وفقراء الورثة احملتاجني فان هذه الوصية حيث كانت باطلة او مع
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مايرتتب عليها كثريمن اجللوس في بيوت األيتام واستعمال أوعيتهم و قرشهم واألكل
১ /১৭২ رسائل ابن عابدين.والشراب احلرام
(৩) েরহুে মলখক তার িইময়র ৮েং পষ্ঠায় বলমখমেে, আলেগীরী, ৪/৪৬১ পষ্ঠা
واختلفوا في االستئجار على قراءة القران عند القرب مدة معلومة قال بعضهم جيوز وهو
.املختار كذا في السراج الوهاج
এক বেবদেষ্ট সেময় মগামরর বেকট কুরআে পাঠ কবরয়া মিতে গ্রহণ করা সম্বমে
বিিােগণ েতমভদ কবরয়ামেে, তাৌঁহামদর কতমক িবলয়ামেে, উহা জাময়জ েমহ,
আর কতমক িবলয়ামেে ময, উহা জাময়য হইমি। ইহাই েমোেীত েত, এইরূপ
মেরামজ আহহাজ বকতামি আমে।
আলেগীর িাদশাহ িড় িড় সাতশত আল্লাো সংগ্রহ কবরয়া এই ফাতাওয়ায়
আলেগীরী সংকলে কবরয়ামেে, মসই সাতশত আল্লাো উহা জাময়য হওয়ার েত
সেথেে কবরয়ামেে।
ক. হাওলায়ার িাস্তিতা
এখামে ময ইিারত উমল্লখ করা হময়মে তার েমধয ( وقال بعضهم اليجوزমকউ
মকউ িমলে জাবয়য মেই) এর উমল্লখ মেই। অথি উদ্ধত গ্রমে وقال بعضهم يجوز
এর পমর  وقال بعضهم اليجوزএরও উমল্লখ আমে। মতা ইিারতমক কাটোট কমর
দািীর স্বপমক্ষর অংশটুকু উমল্লখ করা আর বিপমক্ষর অংশটুকু উমল্লখ ো করা মকাে
আোেতদার িযবক্তর কাজ হমত পামর ো।
খ. উদ্ধত গ্রমের োে
১. ফাতাওয়াময় আলেগীরী বফকমহ হাোফীর বেভেরমযাগয একবট বকতাি। িাদশাহ
আলেগীমরর বিমশষ তত্ত্বািধামে বিজ্ঞ বিজ্ঞ সাতশত উলাোময় মকরামের একবট
মিামডের ময থ মেহেত িারা তা সংকলে করা হময়মে। বকন্তু মিাডে কতেক বেজস্ব
মকাে েন্তিয মপশ করা হয় োই িরং ইিারত েকল করার পর একবট বকতামির
িরাত উমল্লখ করা হময়মে, যা আরিী ভাষা িুঝমত সক্ষে িযবক্তর বেকট অপষ্ষ্ট
থাকার কথা েয়। তাই েরহুে মলখমকর দািী (মসই সাতশত আল্লাো উহা জাময়য
হওয়ার েত সেথেে কবরয়ামেে) অিাস্তি। হযাৌঁ, হাোদী রহ. (েতুয ৮০০ বহজরী)
কত আস বসরাজুল ওয়াহহাজ এর হাওয়ালা উমল্লখ করা হময়মে। ফমল এ
ইিারমতর শুদ্ধতা অশুদ্ধতার দায়ভার আসবসরাজুল ওয়াহহাজ এর উপর বগময়
িতোমি। আর আসবসরাজুল ওয়াহহাজ মযমহতু একবট অগ্রহণমযাগয বকতাি, তাই
এই বকতামির িণেোর ওপর বভবি কমর ফাতাওয়া মদওয়া যামি ো। (েুকাোোতু
উেদাবতর বরআয়াহ, ১১; উসুলুল ইফতা, ১১১)
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আর যবদ ধমরও মেওয়া হয় ময, এটা ফাতাওয়া আলেগীরীরও বেজস্ব েত,
তাহমল বকতামির টীকার েমধযই এর খগুণ করা হময়মে এিং িলা হময়মে ময,
এটা িাবতল।
 رده في رداحملتار وحقق وجزم بأنه، قوله واختلفوا في االستئجار على قراءة القران: قال
خمالف لكالم فاليقبل ألن اخلالف في االستئجار على التعليم وأما االستجار على القراءة
৪/৪৪৯ حاشية الهندية.فباطل باإلجماع فراجعه
আল্লাো শােী রহ. রেল েুহতামর ফাতাওয়াময় আলেগীরীর উক্ত উবক্তর খন্ডণ
কমরমেে এিং িূড়ান্ত যািাই-িাোই কমর িমলে, উহা ফুকাহাময় মকরামের িণেোর
বিপরীত। সুতরাং তা গ্রহণমযাগয েয়। মকেো েতমভদ মতা বেল কুরআে বশক্ষা
দামের বিবেেয় বেময়। আর বতলাওয়াত কমর বিবেেয় মেওয়া সিেসম্মতভামি
োজাময়য এিং িাবতল। (আলেগীরী টীকা, ৪:৪৪৯)
গ. জিাি ও পযোমলািো
আল্লাো শােী রহ. িমলে, কুরআে, হাদীস, ইজোর েধয মথমক োসাবয়মল
বফকবহয়ার েূল উৎস মকােটা তা যবদ প্রবসদ্ধ এিং জাো থামক তাহমল মস
োস` আলা গ্রহণ করমত মকাে েতবিমরাধ মেই। আর যবদ এ রকে ো হয়, িরং
োস` আলা ইজমতহাদী হয় তাহমল েকলকারীমক মদখমত হমি, যবদ মস
েুজতাবহদ হয় তাহমল দলীল তলি করা োড়াই তা োেমত হমি। আর যবদ মস
েুজতাবহদ ো হয় তাহমল যবদ মকাে েুজহাবতদ মথমক বিশুদ্ধভামি েকল কমর
থামক তাহমল তা োেমত হমি। আর যবদ অেয েুজতাবহদ মথমক েকল ো কমর
িরং বেজ মথমকই অথিা অেয মকাে েুকাবল্লদ মথমক িণেো কমর দলীল উমল্লখ
কমর থামক, তাহমল গ্রহণ করমত মকাে অসুবিধা মেই। অেযথায় যবদ উসূল এিং
বেভেরমযাগয বকতামির েুওয়াবফক হয় তাহমল তার ওপর আেল করা জাবয়য। আর
যবদ উসূল (েূলেীবত) এিং বেভেরমযাগয বকতামির েুখাবলফ হয় তাহমল তার ওপর
আেল করা জাবয়য মেই।
অতঃপর বতবে িমলে, ফুকাহাময় মকরাে পষ্ষ্ট িমল বদময়মেে ময, মকাে েুকাবল্লদ
যবদ বেভেরমযাগয বকতামির িরাত োড়া মকাে ফাতাওয়া মদয় তাহমল তার
ফাতাওয়া গ্রহণ করা যামি ো। অপর বদমক হাোদী রহ. সাধারণ েুকাবল্লদ। বতবে
োস` আলা ইমস্তম্বাত করমত এিং সহীহ ও ফামসমদর োমঝ পাথেকয করমত
সক্ষে েে। আর আমলািয োস` আলা মকাে ইোে েুজতাবহদ মথমকও িণেো
কমরে োই। (িরং সকল েুজতাবহমদর িণেো হল তা োজাবয়য হওয়ার ওপর)
উপরন্তু এটা িবণেত উসূমলরও মখলাফ। সুতরাং এটা গ্রহণ করা জাবয়য হমি ো।
(রাসাময়মল ইিমে আমিদীে, ১:১৮০)

২. যবদ ধমরও মেয়া হয় এখামে বিবেেয় জাবয়য। তাহমল তার িারা উমেশয হমি
এখামে অবসয়ত কারীর উমেশয হল, মযখামে কুরআে বতলাওয়াত করা হয়
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মসখামে রহেত োমযল হয়। ফমল তার িারা েত িযবক্তর এিং তার আশপামশর
মলাকমদর ফায়দা হয়। আর বিবেেয়টা হল কমষ্টর বিপরীমত যার িারা রহেত
োমযল হল। বতলাওয়ামতর বিপরীমত েয়। (রসাময়মল ইিমে আমিদীে, ১:১৮০)
(৪) েরহুে মলখক তার িইময়র ৯েং পষ্ঠায় বলমখমেেঃ
(৭) শরমহ অহিাবেয়ামত আমে
واملسئلة في التجنيس واملزيد وهي فرع عدم جواز أخذ األجرة على القربات والفتوي على
.اجلواز وهو اختيار املتأخرين
এই োস` আলাবট তজবেে ও োবজমদ আমে, উহা ইিাদমত কাযেযগুবলমত মিতে
গ্রহণ করা োজাময়য শাখা স্বরূপ, অথি উহা জাময়য হওয়ার প্রবত ফাতাওয়া
হইমি। ইহাই মশষ জাোোয় আমলেগমণর েমোেীত েত।
ক. হাওয়ালার িাস্তিতাঃ
এখামে দুবট বিষয় লক্ষণীয়
১. হাওয়ালায় িলা হময়মে  وهو اختيار المتأخرينঅথি বকতামি আমে وهو قول
 المتأخرينআর ১ে টা আরিী িযাকরমণর দবষ্টমত োরাত্মক ভুল।
২. এখামে ইিারতমক কাট োট কমর বেমজর দািী প্রোমণর মিষ্টা করা হময়মে, যা
োরাত্মক অপরাধ। েূল ইিারত এভামিঃ
حتقيق املسئلة اشتمل البيت على مسئلة جواز الشركة في تعليم القران والفقه وغريهما
واملسئلة في احمليط والتجنيس واملزيد وهو فرع القول جبواز أخذ األجرة على القربات
.والفتوي على اجلواز وهو قول املتأخرين
واخ تار مشايخ بلخ واملتقدمون املنع من اجلواز ألن القربة إمنا تقع على العامل ولهذا تعترب
. الوقف املدىن اخلري ديوبند১/২৩৭ اهليته ونية االمر من شركة شرح الوهانية البن الشحنة
এখামে দাগটাো ইিারত টুকুর উমেশয থাকমলও পূিোপর ইিারমতর পষ্ষ্ট িক্তিয
হল বিশুদ্ধ েত অেুযায়ী বতলাওয়াত কমর বিবেেয় মেওয়া জাবয়য মেই। হযাৌঁ
কুরআে বফকাহ বশক্ষা বদময় বিবেেয় মেওয়া জাবয়য।
খ. উদ্ধত গ্রমের োে
এই বকতািবট আল্লাো আব্দুল িার ইিেুশ বশহো রহ. (েতুয ৯২৯ বহজরী) কতেক
রবিত। বকতািবটর পূণে োে হমলাঃ
 م৭৬৮ تفضيل عقد الفرائد بتكميل قيد الشرائد املعروف بشرح منظومة ابن وهران
এই বকতাি সম্পমকে আল্লাো আরশাদ োদােী সামহি দা.িা. িমলে,
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واما الشروح املخطوطة املتواجدة بني املكتبات فثالثة والشرح الثالث للعالمة عبد الرب بن
الشحنة ومبا أن هذا الشرح حيتل مكانه املرموق لكون الشارح متبحرا في العلوم ولكون
৫ مقدمة شرح الوهبانية ص...فارتايت أن أقوم بطبع هذا الشرح...الشرح اوضح الشروح
.الوقف املدين اخلريي ديوبند
অথোৎ িতেোে গ্রোগারসেূমহ োেযুোময় ওয়াহিাবেয়ার িযাখযাসেূমহর ময কয়বট
পান্ডুবলবপ পাওয়া যায় তার সংখযা বতেবট। ততীয় িযাখযাবট হল আল্লাো আব্দুল
িার ইিেুশ বশহো রহ. এর। আর এই িযাখযাবট তার কাবিত অিস্থাে লাভ
করমত সক্ষে হময়মে, মযমহতু এর সংকলক গভীর জ্ঞামের অবধকারী এিং িযাখযা
গ্রেবট অেযােয িযাখযাগ্রমের তুলোয় অবধক পষ্ষ্ট। (েুকাোোময় শরমহ ওয়াহিাবেয়া,
পষ্ঠা ৫)

উদ্ধত ইিারত িারা সওয়াি মরসােীর উমেমশয কুরআে বতলাওয়াত কমর বিবেেয়
মেয়া ময জাবয়য মতা মোমটও প্রোবণত হয় ো। িরং এতটুকু প্রোবণত হয় ময,
কুরআে-বফকহ বশক্ষা বদময় বিবেেয় গ্রহণ করা জাময়য। তাও আিার পরিতেী
উলাোময় মকরামের েতােুযায়ী। পূিেিতেী উলাোময় মকরামের বেকটমতা এটাও
োজাবয়য। বেমে উদ্ধত ইিারমতর তরজো তুমল ধরা হমলাঃ
এ িযাপামর িূড়ান্ত সোধাে হল, উক্ত পঙবক্তবটমত রময়মে কুরআে-বফকহ ইতযাবদ
বশক্ষাদামে অংশীদাবরত্ব জাবয়য হওয়ার োস‘আলাবটর বিস্তাবরত িণেো েুহীত,
তাজেীস এিং োযীদ োেক বকতািত্রময় রময়মে। আর এ োস` আলাবট মেক
কাজ কমর বিবেেয় মেওয়া জাময়য োস‘আলার শাখা। আর ফাতাওয়ামযাগয িণেো
হল জাবয়য হওয়া। এটা পরিতেী উলাোময় মকরামের েত।
বকন্তু িলখ শহমরর োশাময়খগণ এিং পূিেিতেী উলাোময় মকরাে ো জাময়য
হওয়ার েত গ্রহণ কমরমেে। মকেো বেকটয ও সাওয়াি মতা আেলকারীর অবজেত
হময় থামক। এই কারমণ আেলকারীর মযাগযতা অমযাগযতার এিং আমদশকারীরর
বেয়যত বিমিিো করা হয়। (শরমহ ওয়হিাবেয়া, ১:২৩৭)
লক্ষয করা মগল ময, এখামে মলখক আমলািো করবেমলে কুরআে, বফকহ ইতযাবদ
বশক্ষাদাে করার বিবেেয় বেময়। পমর েূল োস` আলা তথা মেক কাজ করার
বিবেেয় সম্পবকেত োস` আলা উমল্লখ কমরমেে। অতএি এখামে সাওয়ামি
মরসােীর উমেমশয কুরআে বতলাওয়ামতর বিবেেয় গ্রহণ করা সম্পমকে মকাে
আমলািোই করা হয়বে।
(৫) েরহুে মলখক তার িইময়র ১০ েং পষ্ঠায় বলমখমেেঃ
(১০) মোলতাকার টীকা, ২/৩৮৪ পষ্ঠা।
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الجتوز وتبطل االجارة عند املتقدمني على الطاعات كاألذان واحلج واإلمامة وتعليم القران
.والفقه وقراءتها ويفىت اليوم جبواز اإلجارة على هذه الطاعات لفتور الرغبات ومنع العطيات
আযাে, হজ্জ, ইোেত, বফকাহ বশক্ষা মদওয়া, কুরআে ও বফকাহ পাঠ করার তুলয
ইিাদতগুমলামত মিতে গ্রহণ করা প্রািীে আমলেগমণর বেকট োজাময়য ও িাবতল।
িতেোমে আগ্রহ হ্রাস ও দাে খয়রাত িে হওয়া মহতু এই ইিাদতগুবলমত মিতে
গ্রহণ করা জাময়য হওয়ার ফাতাওয়া মদওয়া হইমি।
ক. হাওয়ালার িাস্তিতা
এখামে ইিারত সংবক্ষপ্ত করমত বগময় এেে বকেু শব্দ িাদ মদওয়া হময়মে যার
কারমণ ইিারমতর েূল উমেশযই িযাহত হময় মগমে। কারণ  ومنع العطياتএর
পমর উদ্ধত গ্রমে
مثل اإلمامة وتعليم القران والفقه حترزا عن االندراس
“মযেে ইোেবত, কুরআে ও বফকহ বশক্ষা প্রদাে, িীে বেমট যাওয়ার আশঙ্কা
মহতু” এরও উমল্লখ আমে। যার িারা উমেশয হল, শুধু
সেস্ত ইিাদমতর
বিবেেয় মেয়ামক জাবয়য িলা হময়মে মযগুমলা ো থাকমল িীে বেমট যামি।
িলািাহুলয ময, বিবেেময়র োধযমে বতলাওয়াত ো থাকমল িীে বেটমি ো।
এজেযই মতা মশমষাক্ত ইিারমত  وقرائتهماএর উমল্লখ মেই।
খ. উদ্ধত গ্রমের োে
এবট আল্লাো আলাউেীে হাসকাফী রহ. (েতুয ১০৮৮ বহ.) কত েুলতাকাল
আিহুর এর টীকা গ্রে। যার োে ( الدر المنتفى في شرح الملتقىআেুররুল
েুেতাকা ফী শরবহল েুলতাকা) মলখক হমলে, শাময়খ ইিরাহীে বিে েুহাম্মাদ
আল হালািী রহ. েতুয ৯৫৬ বহজরী।
হাজী খলীফা রহ. িমলে,
واجتهد في التنبيه على األصح واألقوي وفي ترك شيء من مسائل االريسة (القدوري
واملختار والكنـز والوقاية) ولهذا بلغ صيته في األفاق و وقع على قبوله بني احلنفية كشف
: ২/১৮৪الظنون
এ বকতামি মলখক অবধক শুদ্ধ এিং শবক্তশালী িণেোর উপর অিবহত করা এিং
িার বকতামির বকেু োস` আলা ো আোর মিষ্টা কমরমেে, এজেয বিশ্ব জুমড় এর
প্রবসবদ্ধ েবড়ময় পমড়মে এিং হাোফীমদর বেকমট গ্রহণমযাগযতা লাভ কমরমে।
(কাশফুয যুেুে, ২:১৮১৪)

গ. জিাি ও পযোমলািো
এ রকে ইিারত ফাতাওয়াময় শােী, আলিাহরুর রাইক, িাদাময়উস সাোময়সহ
গ্রহণমযাগয অমেক বকতামিই উমল্লখ করার পর িলা হময়মে,
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فهذا دليل قاطع وبرهان ساطع على أن املفىت به ليس هو جواز االستئجار على كل طاعة بل
২/৫৬ رد احملتار.على ماذكروه فقط مما فيه ضرورة ظاهرة
অথেঃ এটা সুপষ্ষ্ট দলীল এিং অকাটয প্রোণ ময, ফাতাওয়ামযাগয েত হল, সি
ধরমের ইিাদমতর বিবেেময়র মলেমদে জাবয়য ো হওয়া। িরং ফুকাহাময় মকরাে
ময ইিাদতগুমলা উমল্লখ কমরমেে মকিল মসগুমলার বিবেেময়র মলেমদে জাবয়য
হওয়া। অথোৎ ময সি ইিাদমতর েমধয িীমের পষ্ষ্ট জরুরত আমে এিং মযগুমলার
উপর িীমের স্থাবয়ত্ব বেভেরশীল।
এখামে এ কথা িলার মকাে অিকাশ মেই ময, সি বকতামি মতা  وقرائتهماশব্দ
মেই, মকেে মযে তারা এটামক োজাবয়য িমলেবে, কামজই এই ইিারত িারা
কুরআে বতলাওয়ামতর বিবেেয় গ্রহণ করার বিধতা প্রোবণত হয়। অিকাশ ো
থাকার কারণ এই ময, পরিতেী উলাোময় মকরাে এটামক জাবয়য িমলমেে, এটা
েুসাবন্নমফর উমেশয েয়। মকেো বতবে মশমষ জাময়য হওয়ার কারণ বহসামি উমল্লখ
কমরমেে  تحرزا عن االندراسতথা “যা ো থাকমল িীে বেমট যামি” এেে হমত
হমি। এজেযই মতা পূিেিতেী উলাোময় বকরাে তামদর বেকট মযগুমলার বিবেেয়
োজাবয়য, মসগুমলার িণেো বদমত বগময়  وقرائتهماশব্দ উমল্লখ কমরমেে। বকন্তু
পরিতেী উলাোময় বকরাে তামদর বেকট মযগুমলার বিবেেয় জাবয়য মসগুমলার
িণেো বদমত বগময়  وقرائتهاআর উমল্লখ কমরে োই। বিধায় মসটা োজাবয়য রময়
মগল। অথিা এভামিও িলা মযমত পামর ময,  وقرائتهماিারা উমেশয হল,
 وتعلمهماঅথোৎ তামলমি ইলেমদর জেয অযীফা িা মিতে গ্রহণ করা জাবয়য।
(৬) েরহুে মলখক তার িইময়র ১২ েং পষ্ঠায় বলমখমেেঃ
(১৪) ফাতাওয়াময় আবজবজয়া ১/৯ পষ্ঠায় আমে
شخصے قران را نه بروجه طاعت بلکہ بر قصد مباحے ميخوانند و بران اجرت گريد
مثل ریقه وختم بعض سور قراىن برآے حصول مطالب دنيوی يا برآے استخالص از
عذاب گور يا برآے انس مرده يا زنده بصورت خوش و ایں قسم نيز جائز است
بالکراهت انتهی
অথেঃ এক িযবক্ত ইিাদমতর উমেমশয েমহ িরং মোিাহ কামযের বেয়মত কুরআে
পাঠ কমর এিং উহার মিতে গ্রহণ কমর, মযরূপ ঝাড়-ফুৌঁক করা, পাবথেি েতলি
হামেমলর উমেমশয কুরআমের েূরা খতে করা বকংিা মগার আজাি হইমত বেষ্কবত
মদওয়ার উমেমশয অথিা েত িা জীবিতমদর শাবন্তদামের উমেমশয বেষ্ট আওয়ামজ
পড়া, ইহা বিো কারবহয়াত জাময়য।
ক. হাওয়ালার িাস্তিতা
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ফাতাওয়াময় আযীযী (উদুে) এর ৪৯০-৪৯১ পষ্ঠায় ইিাদত িমেগীর বিবেেয়
সম্পমকে আমলািো করা হময়মে। মসখামে কুরআে বতলাওয়ামতর বিবেেময়র
কময়কবট সূরত উমল্লখ করা হময়মে আর তামত উমল্লবখত োস` আলাবটও আমে।
খ. উদ্ধত গ্রমের োে
ফাতাওয়াময় আযীযী মকাে গ্রহণমযাগয ফাতাওয়ার বকতাি েয়। িরং এটা একবট
অগ্রহণমযাগয বকতাি। মকেো ইহামক শাহ আিদুল আযীয রহ. এর বদমক সমম্বাধে
করা হমলও তার বেজস্ব বলবখত মকাে বকতাি েয়। িরং পরিতেীমত মকাে এক
িযবক্ত তাৌঁর বকেু ফাতাওয়া একবত্রত কমর তাৌঁর োমে িাবলময় বদময়মে। অপরবদমক
সংকলমকর োেও অজ্ঞাত। সুতরাং অজ্ঞাত মলামকর বকতাি গ্রহণমযাগয হমত পামর
ো। আল্লাো েুফতী েুহাম্মাদ তাকী উসোেী (দা.িা.) উসূলুল ইফতা ১১৮ েং
পষ্ঠায় অগ্রহণমযাগয বকতািগুমলার তাবলকা উমল্লখ করমত বগময় িমলে,
 ومنها الفتاوي العزيزية املنسوبة إىل الشيخ عبد العزيز احملدث الدهلوي فإن هذا الكتاب: قال
ليس من تأليفه وإمنا جمع رجل فتاواه بعده وهو اليعرف وقد مسعت من والدي الشيخ حممد
شفيع قدس سره أنه يوجد في هذا الكتاب احلاقات التصح نسبتها اىل الشيخ الدهلوي
১৮/ ১১৯ اصول االفتاء صـ.فالينبغي االعتماد عليها مامل يتأيد مضمونها بدليل اخر
গ. জিাি ও পযোমলািো
এখামে দুবট বিষয় লক্ষণীয়
১. েরহুে মলখমকর দািী বেল সাওয়াি মপ ৌঁোমোর উমেমশয কুরআে বতলাওয়াত
কমর বতলাওয়ামতর বিবেেয় গ্রহণ করা জাবয়য হওয়া, অথি বতবে উদ্ধবত বদময়মেে
দুবেয়ািী উমেমশয কুরআে বতলাওয়াত কমর বিবেেয় মেওয়া জাবয়য হওয়ার।
লক্ষয করুে উদ্ধবতর বিমশষ িাকযবট
شخصے قران رانہ بروجہ طاعت بلکہ بر قصد مباحے ميخوانند.........
অথেঃ ইিাদমতর সাওয়ামির উমেমশয েয় িরং েুিাহ কামজর উমেমশয এক িযবক্ত
কুরআে পাঠ কমর তার বিবেেয় গ্রহণ কমর। মযেে, ঝাড়-ফুৌঁক কমর বিবেেয়
মেওয়া। এখামে ময সুরমতর কথা িলা হময়মে মস সুরমত কুরআে বতলাওয়ামতর
বিবেেয় গ্রহণ করা সকল ইোমের বেকট জাবয়য।
২. বিষয়বট আমরা সুপষ্ষ্ট কমর মতামল একই বকতামির অপর একবট ইিারত,
دوسری صورت یه ہے کہ کسى شخص کو قران شريف ختم کرنے کےلئے
اجرت پر مقرر کریں اور اس سے مقصود یه ہے کہ ختم کا ثواب اجرت دينے
والےکو هو یه صورت حنفى مذهب مىں ناجائز ہے اور شافعى کے نزدیک اس
حکم مىں طول اور تفصيل ہے اس صورت کے ناجائز هونے کی دليل یه کہ
حنفى مذهب مىں یه قاعده کىله ہے جيساکہ شرح وقایه وغريه مىں لکهاہے۔
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االص ل عندنا أنه الجيوز االجارة على الطاعات و على املعاصي لكن ملا وقع الفتور في
৪৯০ فتاوي عزيزي.االمور الدينية يفىت بصحتها لتعلم القران والفقه حترزا من االندراس
অথেঃ বিতীয় পদ্ধবত হল, মকাে িযবক্তমক কুরআে শরীফ খতে করার জেয এ
উমেমশয ভাড়া করা হল ময, খতমের সাওয়াি বিবেেয় প্রদােকারীর হমি, হাোফী
োযহাি অেুসামর এই পদ্ধবত োজাবয়য। আর শাবফঈ োযহামি এ িযাপামর
বিমেষণ হল, হাোফী োযহামির একবট েূলেীবত (যা শরমহ মিকায়াসহ বফকমহর
অেযােয বকতামি আমে) এই ময, ইিাদত এিং গুোমহর উপর উজরত িা
পাবরেবেক মেওয়া মদওয়া োজাবয়য। বকন্তু যখে িীবে বিষময় মলাকমদর অেীহা
এিং ত্রুবট মদখা বদল তখে কুরআে ও বফকহ মশখার উমেমশয পাবরেবেক জাবয়য
হওয়ার ফাতাওয়া মদওয়া হল যামত এই ইলেসেূহ বেমট ো যায়।
হযাৌঁ উক্ত ইিারত িারা কুরআে বশমখ বিবেেয় মেওয়ার িা বশক্ষা বদময় বিবেেয়
মেওয়ার এিং দুবেয়ািী উমেমশয কুরআে পমড় বিবেেয় জাবয়য হওয়া প্রোবণত
হমচ্ছ। েরহুে মলখক দুবট ইিারমতর েধয মথমক তার েতলমির কাোকাবে
ইিারতবট গ্রহণ কমরমেে। আিার তরজো অপষ্ষ্টভামি কমরমেে। অথি একই
বকতামির অপর স্থামে বিষয়বট অতযন্ত খুমল িলা হময়মে। মযটামক উমল্লখ করমল
এ িযাপার আর মকাে ঝগড়াই থামক ো। বকন্তু েরহুে মলখক মস কাজবট কমরেবে।
(৭) েরহুে মলখক তার িইময়র ১২ েং পষ্ঠায় বলমখমেেঃ
(১৫) তফবসমরর আবজবজ ২০৮/২০৯ পষ্ঠা
حمققني علماء قاعده مقرر کرده اندکہ بسياب نافع گفته اندکہ يرجه در حق شخص
عبادت باشد خواه فرض عني خواه فرض کفایه خواه سنت مؤکده بران اجرت
گرفنت جائز نيست مثل تعليم قران و حديث وفقه ومناز و روزه تالوت وذکر وتسبيح
وانجه بهيج وجه عبادت نيست مباح حمض است برابر اجرت گرفنت جائز است مثل
ریقه کردن بقران ياتعويذ نوشنت و امثال ذلک۔ عبادت کہ سب تعيني مدت يا ختصيص
مکان مباح ميشوند نيز برآنها اجرت گرفنت مثل تعليم قران بطفل کسے درخانه او
از صبح تاشام کہ بایں خصوصيت وقيود هرگز عبادت نيست۔
সূক্ষ্ম তত্ত্ববিদগণ একটা বহতজেক বেয়ে বস্থর কবরয়া িবলয়ামেে ময, ফরমজ আইে
হউক ফরমজ মকফায়া হউক, আর সুন্নমত মোয়াক্কাদা হউক যাহা োেুমষর প্রবত
ইিাদাত িবলয়া বেবদেষ্ট হইয়ামে যথা কুরআে, হাবদস ও মফকাহ বশক্ষা দাে,
োোয, মরাযা, কুরআে পাঠ, মজকর ও তেবিহ, তৎসেস্ত কবরয়া মিতে গ্রহণ করা
জাময়য েমহ। আর যাহা মকাে প্রকার ইিাদাত েমহ, িরং বিশুদ্ধ মোিাহ কাযে, যথা
কুরআে পবড়য়া শরীমর ফুৌঁক মদওয়া ও তাবিজ বলবখয়া মদওয়া, এইরূপ কামযের
প্রবত মিতে গ্রহণ করা জাময়য আমে। সেয় ও স্থাে বেধোরণ করামত ইিাদাত
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কাযেও মোিাহ হইয়া যায়। উহার মিতে গ্রহণ করা জাময়য আমে। মযইরূপ প্রভাত
হইমত সেযা পযেন্ত কাহারও গমহ থাবকয়া তাহার সন্তােমক বশক্ষা প্রদাে করা,
এইরূপ শতেসহ কাযে করা ইিাদাত েমহ।
ক. হাওয়ালার িাস্তিতা
তাফসীমর আযীযীর (উদূে) ১ে খমন্ডর ৩৮০েং পষ্ঠায় এই োস` আলা বিদযোে
রময়মে।
খ. উদ্ধত গ্রমের োে
তাফসীমর আযীযী কুরআমে কারীমের তাফবসর সংিান্ত একবট গুরুত্বপূণে বকতাি,
যার মলখক শাইখ আিদুল আযীয েুহাবেমস মদহলিী রহ. তাফবসরই হল এ
বকতামির েূল আমলািোর বিষয়, ফাতাওয়া েয়, প্রসঙ্গিমে মকাথাও মকাথাও
মকাে োস` আলা এমস মযমত পামর। আর ফাতাওয়ার বকতাি োড়া অেয মকাে
বকতাি িারা ফাতাওয়া মদওয়া বঠক েয়। িরং এটা ফাতাওয়া অগ্রহণমযাগয হওয়ার
একবট অেযতে কারণ।
. والبد من معرفة وجوه كونها غري معتربة وهي متعددة: قال العالمة حممد تقي العثماين
 كون الكتاب في غري موضوع الفقه رمبا يكون الكتاب في موضوع اخر: الوجه السادس
سوي الفقه كالتصوف واألسرار واألدعية والتفسري واحلديث وإمنا تذكر فيه املسائل الفقهية
تبعا المقصدا و كثرياما يوجد في مثل هذه الكتب ما هو خالف املذهب الراجع مع جاللة
قدر مؤلفيه ا وقد وجدت غري واحد من مثل ذلك في عمدة القاري للعيين واملرقاة لعلي
১২০) (أصول اإلفتاء صـ.القاري
গ. জিাি ও পযোমলািো
বেেক উদূে ফারসী িা আরিী ইিারমতর িাহার মদখামল যবদ প্রোণ হময় যায়
তাহমল এ ইিারত দািীর স্বপমক্ষ প্রোণ হমত পামর। অেযথায় উক্ত ইিারমত
সওয়াি মরসােীর উমেমশয বতলাওয়াত কমর বিবেেয় মেওয়া জাবয়মযর মকাে
প্রোণই মেই। মকেো এখামে পষ্ষ্টই িলা হময়মে ময, মকাে ধরমের ইিাদমতর
বিবেেয় মেয়া জাবয়য মেই। তমি মকাে েুিাহ কাজ যবদ দুবেয়ািী মকাে উমেমশয
করা হয় মযেে, িযিসার উমেমশয কুরআমে কারীে খতে করা হয় তাহমল তার
বিবেেয় মেওয়া জাবয়য আমে। অেুরূপভামি িাচ্চামদর (তামদর িাড়ীমত) কুরআমে
কারীমের তালীে িা বফকহ, হাদীমসর তালীে বদময় বিবেেয় মেওয়া জাবয়য আমে।
আর এটামক মতা সকমলই জাবয়য িমলমেে। বকন্তু আমলািয োস` আলাবটর
িযাপামর এখামে পষ্ষ্ট িলা হময়মে ময, কুরআে বতলাওয়াত কমর বিবেেয় মেওয়া
োজাবয়য। সুতরাং এ হাওয়ালা িা উদ্ধবতবট েরহুে মলখমকর দািীর পমক্ষ েয় িরং
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বিপমক্ষ। তারপরও বতবে এটামক বকভামি তার স্বপমক্ষর প্রোণ বহসামি আেমলে
তা আল্লাহ তা‘আলাই ভাল জামেে।
(৮) েরহুে মলখক তার িইময়র ১০৩ েং পষ্ঠায় বলমখমেেঃ
মশফাময়াল আবলমলর ১৬২ পষ্ঠায় আমে
 إذا استأجر احملبوس رجال ليحج عنه حجة اإلسالم جازت احلجة عن احملبوس: نص اخلاني ة
.إذا مات في احلبس و الجري مثله في ظاهر الرواية
কাজীখামের মরওয়াময়মত আমে, যবদ মকাে কারারুদ্ধ িযবক্ত বেমজর পক্ষ হইমত
ফরজ হজ্ব আদায় করার জেয এক িযবক্তমক িাকর বেময়াবজত কমর। তমি
কারারুদ্ধ িযবক্তর হজ্ব জাময়য হইয়া যামি যবদ মস িযবক্ত কারাগামর থাকাকামল
েতুযপ্রাপ্ত হয়। আর িাকরমক উহার তুলয উজরত মদওয়া হইমি। ইহা জামহমর
মরওয়াময়ত।
ক. হাওয়ালার িাস্তিতা
এখামে দুবট বিষয় লক্ষণীয়
১. যবদ উদ্ধত বকতামির োে সবঠক মেমে মেওয়া হয় তাহমল ১৬২ েং প. উমল্লখ
কমর ভুল কমরমেে। মকেো বশফাউল আলীল হমলা বেেক ৫৭ পষ্ঠার একবট
বরসালা ১৬২ প. আসমি মকামেমক।
২. যবদ পষ্ঠা েং বঠক ধরা হয় তাহমল বকতামির োে উমল্লমখ ভুল কমরমেে। কারণ
১৬২ েং পষ্ঠা বশফাউল আলীমলর েয় িরং োজেূয়াময় রাসাময়মল ইিমে
আমিদীমের। অথোৎ উক্ত ইিারতবট োজেূায়াময় রাসাময়মল ইিমে আমিদীমের
১৬২ েং পষ্ঠা ৭ েং বরসালা বশফাউল আলীমলর েমধয রময়মে।
খ. উদ্ধত গ্রমের োে
এই বরসালার পূণে োে হল
شفاء العليل و بل الغليل في حكم الوصية باخلتمات والتهاليل.
মলখক আল্লাো ইিমে আমিদীে শােী রহ. বফকমহর েুতূে অথোৎ আসল
বকতািসেূমহর পমরই এই বরসালার োে।
(اپنے فتاوی اور فقھى حتريروں کو باوزں بنانے کے لئے ضروری ہے کہ هم২)
کتابوں کا حواله ديتے وقت درجه بندی کا حلاظ رکهىں۔ مثال پهالدرجه۔
 بدائع او البحر و غريه۔،فقه کی اصل کتایبں مثال شامى
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دوسرا درجه۔ وه رسائل جو کسى خاص موضوع کی حتقيق پر مبىن هوں مثال رسائل
 فقهی مقاالت اخل۔ فتوی نويسى کے رهمنا، جواهر الفقه، رسائل ابن جنيم،ابن عابدين
১১১اصول ص۔
গ. জিাি ও পযোমলািো
েরহুে মলখক উদ্ধত ইিারতবট উমল্লখ কমর িমলে, তৎপমর আল্লাো শােী রহ.
উক্ত হমজ্বর ইজারা িাবতল প্রোণ করার সাধয সাধো কবরয়ামেে, এক্ষমণ
আোমদর প্রশ্ন, ইজারা িাবতল হইমল, ময টাকাগুবল িদলা হজ্ব আদায়কারীমক
মদওয়া হইয়ামে, উহার আদা-প্রদাে হারাে হইয়ামে। দাতা-গ্রহীতা মগাোহগার
হইয়ামে, এইরূপ হারাে অমথের িারা হজ্ব জাময়য হইল কীরূমপ? ইহার
সমন্তাষজেক জওয়াি আল্লাো শােী ও িট্টগ্রােী োওলাোর বেকট িাবহমতবে।
এখামে কময়কবট বিষয় লক্ষণীয়
১. েরহুে মলখমকর উক্ত ইিারত িারা দলীল হওয়া মকাে েমতই সহীহ হয়বে।
মকেো আল্লাো শােী রহ. আল আশিাহ ওয়াে োযাময়মরর একটা ভুল বেময়
আমলািো করমত বগময় িমলে, বতবে ময োস` আলা খাবের বদমক বেসিত
কমরমেে মসটা সহীহ েয়। অতঃপর তার কারণসহ বিস্তাবরত আমলািো কমরে।
মতা পূিোপর ইিারত িাদ বদময় শুধু োমঝর ইিারতমক দলীল বহসামি বেময় আসা
োরাত্নক মখয়ােত। সামথ সামথ এটা আল্লাো শােী রহ. এর প্রবত একবট বেথযা
অপিাদ আমরাপ। আল্লাহ তা‘আলা আোমদর সিাইমক মহফাযত করুে এিং োফ
করুে।
২. হমজ্বর িদমলর জেয টাকার আদাে-প্রদাে হারাে হমল তার িারা আিার হজ্ব
সহীহ হয় কীভামি এ সম্পমকে আল্লাো শােী রহ. একটু পমরই আমলািো
কমরমেে। (েরহুে মলখক হয়মতা পমরর আমলািোটুকু পমড়ও মদমখেবে। তাই
তার েমে এ আপবি উমঠমে, অথিা পমড়ও বেজ দািীর বিপমক্ষ হওয়ায় তা মথমক
এবড়ময় মগমেে।)
শােী রহ. পষ্ষ্টভামি িমল বদময়মেে, ইজারা িাবতল হমি বকন্তু ইজারার হুকুে
থাকমি। তাই ইজারার ময পবরোণ টাকা খরি হমি মস পবরোণ টাকা আমের তথা
বেমদেশ দাতামক মফরত বদমত হমি।
শােী রহ. আমরা িমলে, কাযীখামের েমধয  اجر مثلهিারা ময সাধারণভামিও এটা
িুমঝ আমস। মকেো ইজারাই যবদ সহীহ হত তাহমল  اجر مثلهিলা হত ো, তখে
মতা তামদর পারপষ্াবরক বেধোবরত উজরতই বদমত হমি।
قال وقد استشكل كالم قاضيخان احملقق ابن الهمام وذكر أن النفقة التصري ملكا للحاج ألنه
 فما في قاضيخان مستشكل: لوملكها لكان باالستئجار وهو الجيوز على الطاعة إىل أن قال
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الجرم ان الذي في ك افي احلاكم الشهيد وله نفقة مثله هو العبارة احملررة و زاد ايضاحها في
 هذا وامنا جاز. وهذه النفقة ليس مستحقها بطريق العوض بل بطريق الكتابة: املبسوط قال
احلج عنه النه ملا بطلت االجارة بقي االمرباحلج فيكون له نفقة مثله انتهى كالم الكمال قلت
:  فهذا نص الكمال على بطالن االجارة وخالفه قاضي خان ون باشارته رسائل ابن عابدين:
১/১৬২
আল্লাো ইিেুল হুোে রহ. কাযীখামের উক্ত ইিারমতর উপর প্রশ্ন কমর িমলে,
হমজ্বর খরি হজ্বকারীর োবলকাো হমি ো, মকেো হমজ্বর খরি যবদ িদলী
হজ্বকারীর োবলকাোই হয় তাহমল ইজারা বিশুদ্ধ হমি। অথি ইিাদমতর উপর
ইজারা সহীহ হয় ো। সুতরাং কাযীখামের িক্তিয প্রশ্নবিদ্ধ। বিমশষ কমর হাবকে
শহীদ রহ. কতেক বলবখত কাফীর েমধয ময ইিারত আমে ( وله نفقة مثلهমস
িযবয়ত খরি পামি) মসবটই সংস্কত ইিারত। োিসূত বকতামি বিষয়বট আমরা পষ্ষ্ট
কমর িলা হময়মে ময, এই িযবয়ত খরি বিবেেয় বহসামি পামচ্ছ ো, িরং খরি
বহসামি পামচ্ছ। িাকী হজ্ব জাবয়য হময়মে এ বহসামি ময, ইজারা যখে িাবতল হময়
মগলতখে স্থাে বেমদেশকারীর পক্ষ মথমক শুধু হুকুেটাই রময় মগল। সুতরাং িযবয়ত
খরি পামি। মতা কাোল ইিেুল হুোে রহ. পষ্ষ্ট িমল বদময়মেে িদলী হজ্বকারীর
ইজারা িাবতল হওয়া সম্পমকে। (রাসাইমল ইিমে আমিদীে, ১৬২ প.)
(৯) েরহুে মলখক তার িইময়র ১০৬ েং পষ্ঠায় বলমখমেেঃ
মশফাউল আবলল, ১৬৪ পষ্ঠা.
.قد مر في عبارة االمام العيين عد احلج والغزو من جملة ماجيوز االستئجار عليه
ইোে আয়বের ইিারত উবল্লবখত হইয়ামে, বতবে হজ্ব ও মজহামদর উজরত লওয়া
জাময়য িবলয়ামেে।
ক. হাওয়ালার িাস্তিতা
এই ইিারতবট োজেুআময় রাসাময়মল ইিমে আমিদীমের ১৬৪ েং পষ্ঠায় ৭ েং
বরসালা বশফাউল আলীল এর েমধয রময়মে।
তমি এ ইিারমতর শুরুমত ( فان قلتঅথোৎ যবদ আপবে প্রশ্ন কমরে) উমল্লখ আমে।
এটামক েরহুে মলখক উমল্লখ কমরেবে। মকেো এমত তার মগাের ফাস হময়
যামি। কারণ উক্ত বকতামি ময প্রমশ্নর পষ্ষ্টভামি খগুে করা হময়মে মসই প্রশ্নমকই
বতবে দলীল বহসামি মপশ কমরমেে।
খ. উদ্ধত গ্রমের োে সম্পমকে বপেমে আমলািো করা হময়মে।
গ. জিাি ও পযোমলািো
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েরহুে মলখক ময বকতাি মথমক হাওয়ালা েকল কমরমেে মস বকতামিই এর
বিস্তাবরত জিাি বলবখত আমে এিং জিাি মদওয়ার জেযই েূলত আল্লাো শােী
রহ. এই ইিারত উমল্লখ কমরমেে। (যবদও েরহুে মলখক মসবদমক ভ্রুমক্ষপও
কমরেবে।
আল্লাো শােী রহ. িমলে, হজ্ব সম্পমকে আমলািো মতা তুবে ইবতপূমিে জােমত
মপমরমে। অথোৎ বতবে উক্ত বকতামির ১৬২ েং পষ্ঠায় এর জওয়াি উমল্লখ
কমরমেে। বতবে িমলেঃ
الن االجارة على احلج غري صحيحة باتفاق أئمتنا وامنا جازت احلجة عن املستاجر النه
১/১৬২ رسائل ابن عابدين.ملابطلت االجارة بقي االمر باحلج وقد نواه الفاعل عن االمر
অথেঃ মকেো হমজ্বর জেয কাউমক ইজারা মেওয়া আোমদর সকল ইোেমদর
কযেমত িাবতল, তমি ইজরা গ্রহণকারীর হজ্ব সহীহ হময় যামি, মকেো যখে
ইজারা িাবতল হল তখে ইজারা গ্রহীতার পক্ষ মথমক শুধু বেমদেশ রময় মগল।
এবদমক হজ্ব কারীর বেমদেশ প্রদােকারীর পক্ষ মথমকই বেয়ত কমরমে। এজেয তা
সহীহ হময় যামি। এজেযই এ মলাক তার খরিটা শুধু পামি। (মদখুে ১:১৬২ পষ্ঠা)
আর বজহামদর বিবেেয় মেওয়া জাবয়য জরুরমতর কারমণ। আর আমলািয
োস‘আলায় মকাে জরুরত মেই। সুতরাং তার উপর বকয়াস করা যামি ো।
(১০) েরহুে মলখক তার িইময়র ১১৯ েং পষ্ঠায় বলমখমেে
স্বয়ং আল্লাো শােী রহ. মশফাময়াল আবলমলর ১৮০ েং পষ্ঠায় বলবখময়মেে
ولوسلم ماقاله احلدادي حيمل على ان غرض املوصي ان موضع القران تنـزل فيه الرحمة
فيحصل من ذلك فائدة للميت ومن حوله فتكون االجرة مبقابلة ذلك التعب النه سبب
.لنـزول الرحمة على القرب واستئناس امليت به
অথেঃ হাোদীর কথা যবদ োবেয়া লওয়া যায়, তমি উহার এইরূপ অথে গ্রহণ কবরত
হইমি ময, অবসয়তকারীর উমেশয এই ময, মকারাে পাঠ স্থামে রহেত োমজল
হইয়া থামক, ইহামত েমতর ও তৎপাশ্বেিতেী মলাকমদর উপকার হইয়া থামক।
কামজই পবরেে করার পবরিমতে মিতে মদওয়া হইমি। মকেো উহামত মগামরর
উপর রহেত োমযল হইয়া থামক এিং েমতর আেে লাভ হইয়া থামক।
ক. হাওয়ালার িাস্তিতা
এখামে দুবট বিষয় লক্ষণীয় :
১। েরহুে মলখক দািী কমরমেে ময, উমল্লবখত ইিারত স্বয়ং শােী রহ. এর
ইিারত, বকন্তু সহীহ কথা হল ইিারতবট তািঈেুল োহাবরমের মলখক আল্লাো
বসোেুেীে ইউসুফ রহ. এর ইিারত।
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২। আল্লাো শােী রহ. তািঈেুল োহাবরমের উক্ত ইিারত সংবেষ্ট আমরা ইিারত
উমল্লখ কমরমেে, উজরত জাবয়য হওয়ার পমক্ষ আল্লাো হাোদী রহ. এর বলবখত
একবট িক্তিয খন্ডে করার জেয। বকন্তু েরহুে মলখক তার অভযাসেত এখামেও
মখয়ােমতর আেয় বেময়মেে। অথোৎ বসোেুেীে ইউসুফ রহ. এর পূণে কথা উমল্লখ
ো কমর, িরং তার কথার োমঝর এক খন্ডাংশ উমল্লখ কমর সাওয়ামির উমেমশয
কুরআে বতলাওয়ামতর উজরত জাবয়য হওয়ার স্বপমক্ষ দলীল বহসামি মপশ
কমরমেে। বেমে পুমরা ইিারত উমল্লখ করা হলঃ
فاعلم أن احلدادي و أمثاله مقلدون اليقدرون على االستنباط والعلى إخراج الصحيح من
الفاسد بل هم ناقلون ومل ينقلوا هذه املسئلة عن أئمتنا اجملتهدين بل املصرح منهم عدم اجلواز
مع أنه خمالف لألصول ،قال في االختيار وجممع الفتاوي  :واخذ شيئ للقران الجيوز النه
كاألجرة ،فإذا نفى اجلواز عن مشابه األجرة فكيف عنها ،و في اخلالصة أوصى لقارئ
القران عند قربه بشئ فالوصية باطلة وكذا في التاترخانية عن احمليط ،وفيها والصحيح أنه
الجيوز وان كان القارئ معينا وهكذا قال ابو نصر و كان يقول  :المعىن لهذه الوصية ولصلة
القاري لقرائته ،ألنه مبنـزلة األجرة وهي باطلة وبدعة ،وقال تاج الشريعة في شرح الهداية :
إن القران باألجرة اليستجق الثواب الللميت والللقاري.
وقال العيين في شرح الهداية  :و مينع القاري للدنيا واألخذ واملعطي آمثان ،فلم يكن ما
اختاره احلدادي هو املختار ألن املعتمدين من أصحابنا ذهبوا إىل خالفه .وكتاب القنية
مشهور عند العلماء الثقات بضعف الرواية مع قطع النظر عن كون مؤلفه الزاهدي معتزليا
وكالمه خمالف ألصولنا ولوسلم ماقاله احلدادي حيمل على أن غرض املوصي أن موضع
القران تنـزل فيه الرحمة فيحصل من ذلك فائدة للميت ومن حوله فتكون األجرة مبقابلة
ذلك التعب ألنه سبب لنـزول الرحمة على القرب واستئناس امليت به ومل توجد هذه املعاين
إذا قرأ بعيدا عن القرب وقرأ للحي كل يوم في مكان خصوصا إذا مل يكن املقري حاضرا
واليقاس على مايقرأ عند القرب إذ ال فائدة للمعطي في إتعاب نفس القاري بل مراده وصول
الثواب إليه والثواب في هذا التعب والقراءة كما ذكرناه عن تاج الشريعة....
واحلاصل أن ماشرع في زماننا من قراءة األجزاء باألجرة الجواز ألن فيه األمر بالقراءة
وإعطاء الثواب لآلمر والقراءة ألجل املال فإذا مل يكن للقاري ثواب لعدم النية الصحيحة،
فأىن يصل الثواب إىل املستاجر ،ولوال األجرة ماقرأ أحد ألحد في هذا الزمان بل جعلوا
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 هذا ملخص. إنا لله وإنا إليه راجعون انتهى،القران العظيم مكسبا و وسيلة إىل جمع الدينا
১/১৮০) (شفاء العليل من رسائل ابن عابدين. ما رأيته في تبينب احملارم
খ. উদ্ধত গ্রমের োে সম্পমকে বপেমে আমলািো হময়মে।
গ. জিাি ও পযোমলািো।
এখামে দুবট বিষয় লক্ষণীয়
১. তািঈেুল োহাবরমের মলখক আল্লাো বসোেুেীে ইউসুফ রহ. আল্লাো হাোদী
রহ. এর একবট িক্তিয খগুে প্রসমঙ্গ বিস্তাবরত আমলািো কমরমেে। তারই একবট
মোট্ট অংশ হল উমল্লবখত ইিারত। আল্লাো হাোদী রহ. এর এই ইিারত
ফাতাওয়াময় আলেগীরীমত উমল্লখ করা হময়মে
اختلفوا في االستئجار على قراءة القران عند القرب مدة معلومة قال بعضهم جيوز وهو املختار
وقال بعضهم الجيوز (كذا في السراج الوهاج. ৪/৪৪৯)
যা েরহুে মলখক ৬ েং দলীল বহসামি ইমতাপূমিে মপশ কমরমেে। আেরা তার
বিস্তাবরত জিািও বদময়বে। মসখামে িলা হময়মে, আল্লাো ইিমে আমিদীে শােী
রহ. িমলে, মকাে মকাে োস` আলা িণেো করমত বগময় ২০বট বকতাি কযেত
অথি োস` আলা ভুল। তমমধয শুধু বতলাওয়াত কমর বিবেেয় গ্রহণ করার
োস` আলা বিমশষভামি উমল্লখমযাগয। প্রথমে হাোদী রহ. কত আস বসরাজুল
ওয়াহহাজ এিং আল জাওহারার সংকলক এটামক জাবয়য িমল উমল্লখ কমরমেে।
আর পরিতেী অবধকাংশ েুসাবন্নফ তামদর অেুসরণ কমর ভুমলর বশকার
হময়মেে...। (শরহু উকূবদ রসবেল েুফতী, ৬২)
২. রাসাইমল ইিমে আমিদীে সূমত্র উপমর িবণেত তািঈেুল োহাবরমের মলখক
আল্লাো বসোেুেীে রহ. এর পূণে িক্তমিযর আমলামক উক্ত ইিারমতর জিাি
সুপষ্ষ্টভামি ফুমট উমঠমে। বেমে তা সংবক্ষপ্তাকামর মপশ করা হলঃ আরিী ভাষা
সম্পমকে জ্ঞাত িযবক্ত িুঝমত পারমি ময, সংবে¬ষ্ট ইিারতসহ উক্ত ইিারমতর
উমেশয হলঃ কুরআে বতলাওয়ামতর বিবেেয় গ্রহণ মতা সুপষ্ষ্টরূমপ োজাবয়য,
তথাবপ হাোদ রহ. এর কথা যবদ মেমেও মেওয়া হয় তাহমল তার িারা উমেশয
হমি, কিমরর পামশ িমস বতলাওয়াত করার কারমণ কিমর রহেত অিতীণে হয়।
এর িারা েুদোর ফাময়দা হয়। তাই বতলাওয়াতকারী ময কষ্ট কমর েুদো িযবক্তমক
ফাময়দা মপ ৌঁোল বতলাওয়াতকারী মস কমষ্টর বিবেেয় গ্রহণ করমি (বতলাওয়ামতর
বিবেেয় েয়, বকন্তু যবদ কির মথমক দূমর িমস বতলাওয়াত কমর তাহমল মতা এই
ফাময়দা হয় ো। তাইমল মসমক্ষমত্র উজরত জাবয়য হয় কীভামি?
উপরন্তু আল্লাো শােী রহ. বসোেুেীে রহ. এর এ িক্তিয সম্পমকে িমলে,
বসোেুেীে রহ. েূলত এই উির প্রদাে কমরমেে কথার কথা বহসামি। েতুিা তার
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এই িক্তিয অগ্রহণমযাগয। মকেো তার এই বকতামি আোমদর ইোেগমণর ময
অবভেত িযক্ত করা হময়মে এটা তার বিপরীত। (রাসাময়মল ইিমে আমিদীে, ১:১৮০)
ভািমতও অিাক লামগ, পষ্ঠার পর পষ্ঠা মযখামে কুরআে বতলাওয়ামতর উজরত
োজাবয়য হওয়ার অসংখয প্রোণ বেভেরমযাগয বকতািসেূহ মথমক উদ্ধত করা
হময়মে, মসখামে সেস্ত দলীল িাদ বদময় এেে কাটোৌঁট করা একবট ইিারত েরহুে
মলখক মকে গ্রহণ করমলে? তা আোমদর িুমঝ আমস ো। আল্লাহ োফ করুে।
পবরবশষ্ট
মোটকথাঃ েত িযবক্তমক সাওাি মরসােীর উমেমশয বতলাওয়াত িা বযয়ারত কমর
বতলাওয়াত িা বযয়ারমতর বিবেেয় গ্রহণ করা শরী‘আমতর দবষ্টমত োজাবয়য এিং
হারাে। এ বিষয়বট কুরআে, হাদীস, ইজো ও বকয়াস িারা সুপ্রোবণত। এর
বিপমক্ষ উোবপত সকল দলীল-প্রোণ হয়মতা অগ্রহণমযাগয বকতাি িা িযবক্ত মথমক
সংগহীত, অথিা গ্রহণমযাগয িযবক্তর এেে সি কথািাতো মযগুমলা শরী‘আমতর
পবরভাষায় যাল্লাত, হাফওয়াত এিং রুখেত তথা স্খলে, ত্রুবট এিং ভ্রাবন্ত োমে
প্রবসদ্ধ। যা িড় িড় বেভেরমযাগয িযবক্তত্ব মথমকও হমত পামর। কারণ তারাও োেুষ
আর মকাে োেুষ ভুমলর উমবে েয়।
যাল্লাত, হাফওয়াত এিং রুখেমতর হুকুে এই ময, এগুমলার ওপর আেল করা
জাবয়য মেই িরং এগুমলার উপর আেল করমল মগােরাহ হওয়ার িরে আশঙ্কা
রময়মে। এ সম্পবকেত কময়কবট উবক্ত বেমে মপশ করা হলঃ
 (السنن الكربي.  من اخذ بنوادر العلماء خرج من االسالم: ( قال االمام االوزاعي১)
১০/২১১)
ইোে আউযাঈ রহ. িমলে, ময িযবক্ত উলাোময় মকরামের অবত দুলেভ কথা-িাতো
গ্রহণ করমি মস ইসলাে মথমক মির হময় যামি। (আসসুোেুল কুিরা ১০:২১১ প.)
 لو أخذت برخصة: ( وأسند ابن عبد الرب إىل سليمان التيمي العامل احلجة العابد أنه قال২)
 هذا إجماع ال أعلم فيه: كل عامل اجتمع فيك الشر كله وعلق عليه ابن عبد الرب بقوله
২/৯০ ) (جامع بيان العلم.خالفا
সুলাইোে তাইেী রহ. িমলে, যবদ তুবে সি আমলমের অিাকশেূলক কথা-িাতো
গ্রহণ কর, তাহমল মতাোর েমধয সি েমের সোমিশ র্টমি। হামফজ ইিমে
আব্দুল িার রহ. িমলে, এটা সিেসম্মত অবভেত, এমত মকাে েতমভদ মেই।
(জাবেউ িয়াবেল ইলে, ২:৯০)
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: ( وفي شرح علل الرتمذي البن رجب عن ابراهيم بن أيب عبلة احد شيوخ االمام مالك৩)
 (شرح. إياك والشاذ من العلم: من حمل شاذ العلماء حمل شرا كثريا وقال معاوية بن قرة
১/৪১০)علل الرتمذي
ইিরাহীে ইিমে আিী আিলাহ রহ. িমলে, ময িযবক্ত উলাোময় মকরামের
পদস্খলেেূলক েত গ্রহণ কমর মস অমেক েে একবত্রত কমর। হযরত েু‘আবিয়া
ইিমে কুররাহ রহ. িমলে, তুবে বেমজমক উলাোময় মকরামের পদস্খলেেূলক েত
গ্রহণ করা মথমক দূমর রাখ। (শরহু ইলাবলত বতরবেযী, ১:৪১০)
(ونقل العالمة الكوثري رحمه الله تعاىل في تعليقاته على ذيول تذكرة احلفاظ كلمة ابن৪)
১৮৭)عبلة بلفظ من تبع شواذ العلماء ضل (ذيول التذكرة صـ
আল্লাো কাউসারী রহ. ইিরাহীে ইিমে আিী আিলাহ রহ. এর কথামক এভামি
েকল কমরে, ময িযবক্ত উলাোময় মকরামের পদস্খলেেূলক কথািাতো অেুসরণ
করমি মস পথভ্রষ্ট হমি।
(৫)  لو أن إنسانا اتبع كل مافي احلديث من رخصة لكان: قال اإلمام حييى بن سعيد القطان
 العلل الحمد. به فاسقا১/২১৯
ইয়াহইয়া ইিমে সাঈদ আল কাত্বাে রহ. িমলে, যবদ মকাে োেুষ হাদীমস িবণেত
সি রুখেত িা অিকামশর উপর আেল কমর তাহমল মস এর কারমণ ফামসক
হমি। (ইোে আহেদ কত ইলাল, ১:২১৯)
আল্লাহ তা‘আলা আোমদর সকলমক একথাগুমলা িুমঝ বিশুদ্ধ আেল করার
তাওফীক দাে করুে। আেীে।

সোপ্ত
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