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কুরআন শরীফ তিলাওয়াতির প্রচতলি ভলুসমহূ 

১. হরতফর মতযে- (ক) ز “য” এর মি নরম হতে, “ঝ” এর মি শক্ত নয় । (খ) ض অতনকটা “জ” এর মি হতে, “দ” এর মি নয় । (গ) 

 এর শুরু ও শশতে শ াোঁট শগাল হতে এেং মাদ্দ কতর পড়তি হতে। و

২. তসফাতির মতযে- (ক) ض–এর لت استطا   প্রতি শখয়াল করা হয় না । (খ) س ص ز  এর তসফাি আদায় হয় না । (গ) مستعليه حروف   

এর মতযে আকার উচ্চারণ কতর যা ভুল । অেশে শযর অেস্থায় إستعلالء  কম হওয়া জরুরী । 

৩. হরকতির মতযে- (ক)    َ  যের –এ আকার (াা) উচ্চারণ হতে । যফলা (যে)-এর মি, শটড়া উচ্চারণ ভুল । (খ)    َ   শযরতক দাতেতয় 

উচ্চারণ করতি হয়, “শা” -এর উচ্চারণ ভুল (গ)    َ  শপশ উভয় শ াোঁট তমলার কাছাকাতছ হতে, “শাা” উচ্চারণ ভুল ।  

৪. হরতফ লীন- (ক) মারূফ পড়তি হয় كيف (কাইফা) শক কায়ফা, لو (লাউ) শক লাও পড়া ভুল । (খ) নরম কতর পড়তি হয়, ঝটকা শদয়া 

ভুল । (গ) িাড়ািাতড় পড়তি হয়, মাদ্দ করা ভুল ।  

(৫) মতদ্দর েোপাতর- (ক) এক আতলফ এক দুই হরকি পতরমাণ টান হতে, শেশী টানা ভুল । (খ) তিন, চার ো পাোঁচ আতলফ মাতদ্দর আওয়াতজ 

িরঙ্গ সৃতি করতে না । আওয়াজ নাতক তনতে না । মাতদ্দ মুত্তাতসল ও মুনফাতসতলর মতযে পার্থকে স্পি হতে। 

৬. গুন্নাহ ও ইখফা- উভয়টার পতরমাণ এক আতলফ । ইখফা অতনকটা োংলা অনুস্বর (াং) -এর মি এেং গুন্নাহ “ন্না” এর মি । অতনতক 

েেতিক্রম কতর র্াতক, যা ভুল ।   

৭. ক্বলকলাহ- সামানে যাক্কা তদতয় পড়তি হয়, শেশী যাক্কা শদওয়া ভুল । অেশে এসে অক্ষতর িাশদীদ র্াকতল ওয়াক্ফকাতল অক্ষরতট দুোর 

উচ্চাতরি হয়। সাযারণ ক্বলক্বলার নোয় একোর উচ্চারণ করা ভুল। শযমন- وتب و لهب ابي     

৮. ওয়াকফ এর অেস্থায়- (ক) ر পতরষ্কার শুনা যাতে, অতযকাংতশরই ر শুনা যায় না । (খ) শিমতনভাতে অতনতকরই ه সাফ হয় না েরং নরম 

হামযার মি হয় । আোর শকউ শকউ শক্ত কতর উচ্চারণ কতর িাও ভুল । (গ) ت  এর উপর ওয়াক্ফ করার সময় অতনতক ه এর মি আওয়াজ 

শের কতর, যা ভুল । (ঘ)  غ  দাতেতয় উচ্চারণ করতি হয় তকন্তু শেশী দাোতনা ভুল । (ঙ) িাশদীদ যুক্ত ر  শক ওয়াতক্ফর সময় অতনতক একতট 

 পুর ر উচ্চাতরি হতি পাতর । উতেখে ر শক মাখরাতজর মতযে সামানে শদরী কতর উচ্চারণ করতে, যাতি উভয় ر উচ্চারণ কতর, যা ভুল, েরং ر

ও োতরতকর মতযে জরুরী অতনক কায়দা আতছ । (হারদূয়ীর কায়দা দ্রিেে) (চ) ى মুশাদ্দাদ উচ্চারতণ অতনতক “জ” এর মি আওয়াজ কতর যা 

ভুল । েরং নরম কতর, দু হরফ পতরমাণ উচ্চারণ কতর আদায় করতে। 

৯. লাহতন জলী- অতনতক ء (হামযাহ) শক ى (ইয়া) এেং ى (ইয়া) শক ء (হামযাহ)উচ্চারণ কতর যা লাহতন জলী, শযমন- ان ئ ك   اْلأ بأت ر   ه و   ش   

এর মতযে শক ى এেং  نأ اليأل ث ل ث ى م    এর মতযে ى  শক উচ্চারণ করা ভুল। 

১০. হরূতফ মুকত্বাআি- এর মতযে অতনতক িাজেীতদর ইখফা, গুন্নাহ, ক্বলকলাহ, ইিোতদ কায়দা জারী কতর না, শযমন-كهيعص । উতেখে 

অতনতক নীরতে  তক্বরা‘আি পড়ার সময় িাজেীতদর কায়দা জারী কতর না। এ কারতণ যুহতরর নামায তক্বরা‘আি লম্বা হওয়া সতেও ৪/৫ তমতনতট 

শশে হতয় যায়, যা মারাত্মক ভুল। কারণ িাজেীদ তিলাওয়াতির হক। চাই তিলাওয়াি নীরতে শহাক ো আওয়াজ কতর করা শহাক। 

১১. ইমাতমর জনে যুহর, আসর এেং তদতনর শেলায় সুন্নাি ও নফল নামাতয তক্বরা‘আি আতে পড়া এেং ফজর, মাগতরে, ইশা, জুমু‘আ, দুই 

ঈদ, িারােীহ ও রমযান মাতসর তেির নামাতয তক্বরা‘আি শব্দ কতর পড়া। (মারাসীতল আেু দাউদ, হাাঃ নং ৪১/ মুসান্নাতফ আব্দুর রাজ্জাক, হাাঃ 

৫৭০০/ মুসান্নাতফ ইেতন আেী শাইোহ, হাাঃ নং ৫৪৫২) 

 

তে.দ্র. আতে পড়ার অর্থ মতন মতন নয়, কারণ িাতি নামায শুদ্ধ হয় না। েরং আওয়াজ না কতর মুতখ পড়া জরুরী। 

১২. সালাম-এর মাযেতম নামায শশে করা। (আেু দাউদ, হাাঃ নং ৯৯৬) 

তে.দ্র.- উতেতখি ওয়াতজে সমূতহর মযে হতি শকান একতট ওয়াতজে ভুতল ছুতট শগতল তসজদাতয় সাহু ওয়াতজে হতে। তসজদাতয় সাহু না করতল ো 

ইচ্ছাকৃি শকান ওয়াতজে িরক করতল নামায ফাতসদ হতয় যাতে। পুনরায় পড়া ওয়াতজে হতে। (প্রমাণ : শামী, ১ : ৪৫৬/ আলমগীরী, ১ : ৭১/ 

আল োহরুর রাতয়ক, ১ : ৫১০) 

 




