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‘সাদাকা�া�ল আিজম’ বলার িবধান 

 

কিতপয় িতলাওয়াতকারী কুরআনুল কািরম িতলাওয়াত েশেষ 

বেলন:  الَْعِظيْمُ  اهللاُ  َصَدَق  ‘সাদাকা�া�ল আিজম’, যার অথ1 ‘মহান 

আ�াহ সত2 বেলেছন’। তােদর এ5প বলার েকােনা িভি7 েনই9 

এেত েকােনা সে:হ েনই েয, আ�াহ তা‘আলা সত2বাদী, তার 

কালাম িচরসত29 ইমাম নাসাঈ রািহমা��াহ বণ1না কেরন, 

রাসূলু�া�াহ সা�া�া� ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেতন: 
ْص ((

َ
دٍ إِن: أ ْحَسَن الَْهْدِي َهْدُي 5َُم:

َ
، َوأ ِ َِديِث ِكتَاُب اب:

ْ
Iَدَق ا((. 

“িন@য় আ�াহ তা‘আলার িকতাব সবেচেয় সত2বাণী এবং 

সেব1া7ম আদশ1 হেA মুহা#েদর আদশ1”।
1 আ�াহ তা‘আলা 

সত2বাদী এবং তার বাণী সত2 এ কথা িবDাস করা Eেত2ক 

মুসিলেমর উপর ফরয, েয আ�াহেক িমথ2ােরাপ করল অথবা তার 

কথায় সে:হ েপাষণ করল েস কােফর ও দীন েথেক বিহGৃত9 

ড. বকর আবু যােয়দ রহ. বেলন, “আ�াহ তা‘আলা বেলেছন: 
ۗ  َصَدَق  قُۡل  ﴿ ُ ْ  ٱ�� ۖ  إِبَۡرٰهِيمَ  ِمل�ةَ  فَٱت�بُِعوا  :وقال تعا,  ]LM :عمران ال[ ﴾َحنِيٗفا
ۡصَدُق  َوَمنۡ  ﴿

َ
ِ  ِمنَ  أ  َوَمنۡ  ﴿ :وقال تعا,  ]OP : النساء[ ﴾3 َحِديٗثا ٱ��

ۡصَدُق 
َ
ِ  ِمنَ  أ    ]QRR : النساء[ ﴾ : قِي8ٗ  ٱ��

                                                           

1 নাসািয় আস-সুগরা: (১৫৭৮) 
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“বল, আ�াহ সত2 বেলেছন, সুতরাং েতামরা ইবরাহীেমর 

িম�ােতর অনুসরণ কর একিনSভােব”92 অপর আয়ােত িতিন 

বেলন: “আর কথায় আ�াহর েচেয় অিধক সত2বাদী েক?”3 অপর 

আয়ােত িতিন বেলন: “আর কথায় আ�াহ অেপWা অিধক 

সত2বাদী েক?”4 

এসব আয়ােতর অথ1 হেA আ�াহ তা‘আলা তার মহান িকতাব 

েযমন তাওরাত ও অন2ান2 YেZ যা বণ1না কেরেছন তা সত2, 

অনু5প কুরআনুল কািরেম িতিন বা:ােদর েয সংবাদ িদেয়েছন 

তাও সত2; িক\ এ েথেক কুরআনুল কািরম িতলাওয়াত েশেষ 

‘সাদাকা�া�ল আিজম’ বলার ৈবধতা Eমািণত হয় না9 সমকালীন 

কতক ভাই বেলেছন, الامع لشعب اليمان للبيهق  YেZ তার 

পেW দিলল রেয়েছ, এটা তােদর ভুল9 আমােদর জানা মেত 

Yহণেযাগ2 েকােনা আেলম এ5প বলা ৈবধ বেলনিন, না-Eিস_ 

েকােনা ইমাম; বরং কুরআনুল কািরম িতলাওয়াত েশেষ 

‘সাদাকা�া�ল আিজম’ বলা মানুেষর বানােনা Eথা। এ Eথা নতুন 

                                                           

2 সূরা আেল-ইমরান: (৯৫), 
3 সূরা িনসা: (৮৭), 
4 সূরা িনসা: (১২২) 
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আিবGৃত, শিরয়েতর পিরভাষায় এর নাম িবদআত। আ�াহ ভােলা 

জােনন”।
5 

হ2াঁ, েকউ যিদ িবেশষ েকােনা উপলW2েক েকd কের َصَدَق اُهللا 
বেল, তাহেল সমস2া েনই; কারণ এ5প বলা হািদস eারা 

Eমািণত9 বুরাইদাহ রািদয়া�া� ‘আন� েথেক বিণ1ত, 
^ن رسول اهللا ص\ اهللا عليه وسلم Yطبنا إذ جاء اIسن واIسU ـ ((

عليهما السالم ـ عليهما قميصان أ'ران يمشيان ويعaان، ف_ل رسول اهللا 
صدق : ص\ اهللا عليه وسلم من اhنg فحملهما ووضعهما بU يديه، ثم قال

إنما أموالكم وأوالدكم فتنة ـ فنظرت إk هذين الصبيU يمشيان : اهللا
   .))ويعaان فلم أصg حr قطعت حديp ورفعتهما

“রাসূলু�াহ সা�া�া� ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম আমােদরেক খুতবা 

িদিAেলন, এমতাবgায় হাসান ও �সাইন চেল আসল9 তােদর 

গােয় িছল দু’িট লাল জামা, তারা েহাঁচট েখেত েখেত চলিছল। 

রাসূলু�াহ সা�া�া� ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম িমhার েথেক েনেম 

তােদর উঠােলন ও সামেন রাখেলন9 অতঃপর বলেলন: আ�াহ 

সত2 বেলেছন: 
﴿  ٓ َما ۡمَوٰلُُكمۡ  إِن�

َ
ۡوَلُٰدُكمۡ  أ

َ
ۚ  َوأ  ]  QM:  ا�غابن[ ﴾ L فِۡتَنةٞ

                                                           

5 েদখুন: িবদাউল কুররা YZ9 
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‘িন@য় েতামােদর স দ ও সkান িফতনা’।6 এ দু’িট বাmােক 

আিম েদখলাম হাঁটেছ ও েহাঁচট খােA, আিম ৈধয1 ধরেত পারলাম 

না, কথা বn কের তােদরেক উিঠেয় িনলাম”।
7  

অনু5প েকােনা ষড়যqকারীেক িনজ ষড়যেq ফাঁসেত েদেখ যিদ 

েকউ বেল, আ�াহ সিত2 বেলেছন:  
﴿  Mَّيِئُ  ٱلَۡمۡكرُ  َيِيقُ  َو ۡهلِهۦِۚ  إMِ�  ٱلس�

َ
 ]  uv: فاطر[ ﴾ V بِأ

“িক\ কুটচrাk েকবল তার ধারকেকই পিরেবsন করেব”98 

এ5প বলা ৈবধ9 

শায়খ আuু�াহ ইবেন বায রািহমা��াহ বেলন: “েকউ যিদ 

আ�াহর িকতাব িতলাওয়াত করার সময় আ@য1 েকােনা িবষয় 

েদেখ অবাক হয়, তার বরকত অনুধাবন কের, অতঃপর 

কুরআেনর মহvেক wরণ কের বেল, صدق اهللا العظيم সুবহানা�াহ 

িক চমxকার! তাহেল সমস2া েনই; তেব Eেত2কবার িতলাওয়াত 

েশেষ ‘সাদাকা�া�ল আিজম’ বলার েকােনা Eমাণ অেনক 

                                                           

6 সূরা তাগাবুন: (১৫) 
7 িতরিমিয ও হািকম, হািকম বেলন: হািদসিট মুসিলেমর শত1 েমাতােবক সিহ, 

তেব বুখাির-মুসিলম েকউ হািদসিট বণ1না কেরনিন, ইমাম যাহািব রহ. তার 

সমথ1ন কেরেছন9 আলবািন রহ. হািদসিট সিহ বেলেছন9 
8 ফািতর: (৪৩) 



 

7 

অনুসnান ও আহেল ইলেমর সােথ আেলাচনা কেরও আমরা 

পাইিন”99 

সে:হ েনই, ‘সাদাকা�াহ’ বলা একিট িযকর, তেব এ িযকরেক 

িনিদ1s সময়, অথবা িনিদ1s gান, অথবা িনিদ1s অবgার সােথ 

স ৃ} করার জন2 অবশ2ই দিলল Eেয়াজন, িবনা দিলেল 

কুরআনুল কািরম িতলাওয়াত েশেষ বলা যােব না9 কারণ, 

িফকেহর নীিত হেA: “ইবাদেতর Eকৃিত িনিষ_ ও হারাম থাকা 

আর আ�াহর সৃs-ব~র Eকৃিত ৈবধ ও হালাল থাকা”। অথ1াx 

েকােনা ইবাদত অ�ীকার বা Eত2াখ2ান করার জন2 দিলেলর 

Eেয়াজন েনই, তেব Eমাণ করার জন2 অবশ2ই দিলেলর 

Eেয়াজন9 

ইবাদত Eমাণ হওয়ার পর অ�ীকার করার েকােনা সুেযাগ েনই; 

অতএব েকােনা আমল স েক1 যিদ েকউ বেল, এটা নবী 

সা�া�া� ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম কেরন িন িঠক, িক\ এ আমলেক 

িতিন িনেষধও কেরনিন, তাই এেত সমস2া েনই9 এটা তার 

কুরআন-হািদস স েক1 চরম মূখ1তা ও দীন স েক1 িনেরট 

অ�তার Eমাণ9 কারণ, রাসূলু�াহ সা�া�া� ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম 

কেরন িন এটাই তার িনেষধা�ার বড় Eমাণ, েযেহতু এটা 

                                                           

9 েদখুন: শায়খ আuু�াহ িবন বায রহ., ফেতায়া ইসলািময়াহ9      
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ইবাদত9 নবী সা�া�া� ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর যুেগ, তার 

সাহাবীেদর যুেগ ও তােদর অনুসারী তােবয়ীেদর যুেগ সাদাকা�া� 

বলার েকােনা Eচলন িছল না9 যিদ িতলাওয়াত েশেষ সাদাকা�া� 

বলা ৈবধ হত অবশ2ই নবী সা�া�া� ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তার 

উ#তেক বেল িদেতন।  

একদা নবী সা�া�া� ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম ইবেন মাসউদ 

রািদয়া�া� ‘আন�েক বেলন: 
إ| : يا رسول اهللا أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: اقرأ x القرآن، فقال((

أحب أن أسمعه من غ�ي، فقرأت عليه سورة النساء حr جئت إk هذه 
 :فكيف إذا جئنا من � أمة بشهيد وجئنا بك � هؤالء شهيداً ـ قال: اآلية

  .ُمتفق َعليه .))حسبك اآلن، فا�فت إ&ه فإذا عيناه تذرفان
“আমােক কুরআন পেড় েশানাও, িতিন বেলন: েহ আ�াহর রাসূল, 

আিম আপনােক কুরআন পেড় েশানাব, অথচ আপনার উপর 

কুরআন নািযল হেয়েছ! িতিন বলেলন: আিম অপর েথেক কুরআন 

েশানা পছ: কির9 অতঃপর আিম তােক সূরা িনসা পাঠ কের 

েশানাই, যখন এ আয়ােতর িনকট েপ�িছ:    
\  ُكِّ  ِمن ِجۡئَنا إَِذا فََكۡيَف  ﴿ ة م�

ُ
ٰ  بَِك  وَِجۡئَنا بَِشِهيدٖ  أ َ ُؤMَٓءِ  َ̀ bَشِهيٗدا َه e ﴾ 

 ]  uQ:  النساء[

‘অতএব েকমন হেব যখন আিম Eেত2ক উ#ত েথেক একজন 

সাWী উপিgত করব এবং েতামােক উপিgত করব তােদর উপর 
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�াWী5েপ?’10 িতিন বলেলন, ‘হাসবুকা’ তুিম এখন যেথs কর। 

আিম তার িদেক তািকেয় েদিখ, তার দু’েচাখ অ� ঝরােA”।
11 

শায়খ আuু�াহ ইবেন বায রািহমা��াহ বেলন: “আমােদর জানা-

মেত েকােনা আহেল ইলম ইবেন মাসউদ রািদয়া�া� ‘আন� 

েথেক বণ1না কেরনিন েয, িতিন নবী সা�া�া� ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর حسبك বলার পর  َُصَدَق اُهللا الَْعِظيْم বেল কুরআন 

খতম কেরেছন9 অথ1াx ‘সাদাকা�া�ল আিজম’ বেল কুরআন 

খতম করার েকােনা িভি7 পিব� শরীয়েত েনই, তেব েকােনা 

উপলW2েক েকd কের বলা যায়, েহাক েসটা িতলাওয়ােতর মুহূত1 

িকংবা তার বাইেরর মুহূত1, �াভািবক হালেত িতলাওয়াত েশেষ 

নয়”।
12 

শায়খ উসাইমীন রািহমা��াহ বেলন: ‘সাদাকা�া� বেল কুরআন 

িতলাওয়াত েশষ করা িবদআত, কারণ নবী সা�া�া� ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম ও তার সাহাবীেদর েথেক Eমািণত েনই েয, তারা 

‘সাদাকা�া�ল আিজম’ বেল িতলাওয়াত েশষ কেরেছন9 নবী 

সা�া�া� ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

                                                           

10 সূরা িনসা: (৪১) 
11 বুখাির: (৫০৪৯), মুসিলম: (৮০২) 
12 মাজমু ফেতায়া ও মাকালাত: (খ.৭) 



 

10 

عليكم بسن� وسنة ا�لفاء الراشدين اhهديU من بعدي تمسكوا بها ((
وعضوا عليها با�واجذ و�ياكم و5دثات األمور، فإن � 5دثة بدعة و� 

   .))بدعة ضاللة
“আমার পর েতামােদর উপর অবধািরত আমার সু�ত ও 

েখালাফােয় রােশদার সু�ত, েতামরা তা আঁকেড় ধর ও মািড়র 

দাঁত eারা কামেড় ধর9 খবরদার! েতামরা নব-আিবGৃত ব~ 

(িবদআত) েথেক সাবধান থাক9 কারণ Eেত2ক নব-আিবGার 

িবদআত, Eেত2ক িবদআত েগামরাহী9 সুতরাং িতলাওয়াতকারী 

সব1েশষ আয়াত পাঠ কেরই িতলাওয়াত েশষ করেব, তার সােথ 

েকােনা বাক2 েযাগ করেব না”।
13  

 

সাদাকা�া� বলার Eচলন: 

এ সংrাk এক Eে�র উ7ের ‘কাতাের’র ওয়াকফ মqনালয় 

কতৃ1ক পিরচািলত ‘ইসলাম ওেয়ব’ islamweb.net সাইেটর 

১৩৯৪৫২ নং ফেতায়ায় বলা হেয়েছ: “িকভােব ও কেব েথেক 

সাদাকা�া�ল আিজম বলার Eচলন ঘেটেছ জানা যায়িন9 পূব1বত1ী 

কতক েনককার েলাক ‘সাদাকা�া�ল আিজম’ উে�খ কেরেছন, 

িক\ তার প@ােত েকােনা দিলল েপশ কেরনিন; েযমন হােফয 

                                                           

13 ফেতায়া নু�ন আলাদ-দারব: (খ.৫, পৃ.২) 



 

11 

ইবনুল জাযাির ‘আন-নাশর’ িকতােব বেলন: আমার কতক 

শােয়খেক েদেখিছ, তারা কুরআন খতম কের বলেতন: 
من رب العاUh، ربنا آمنا  صدق اهللا العظيم وبلغ رسو� الكريم، وهذا ت_يل

  . بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين
ইমাম কুরতুিব রািহমা��াহ তার তাফসীের বেলন: হািকম 

িতরিমিয আবু আuু�াহ ‘নাওয়ািদ�ল উসুল’ িকতােব বেলন: 

কুরআনুল কািরমেক স#ান Eদশ1েনর একিট িদক হেA, 

িতলাওয়াত েশেষ আ�াহেক সত2ােরাপ করা এবং রাসূলু�াহ 

সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম েয আমােদর িনকট দীন 

েপ�িছেয়েছন তার সাW2 Eদান করা; কুরআন হক এ কথারও 

সাW2 Eদান করা, েযমন বলা: 
صدقت رب وبلغت رسلك، و�ن � ذلك من الشاهدين، ا� اجعلنا من 

      .بدعواتشهداء اIق، القائمU بالقسط، ثم يدعو 

এ েথেক আমােদর ধারণা চতুথ1 িহজিরেত এ বাক2িটর Eচলন 

ঘেটেছ, কারণ িতরিমিয আলহািকম চতুথ1 শতািuর আেলম 

িছেলন, তেব তার পূেব1ও এর Eচলন ঘটার স�াবনা রেয়েছ9 

আ�াহ ভােলা জােনন”। 

 

েসৗিদ আরেবর উলামা পিরষেদর ফেতায়া: 



 

12 

কুরআনুল কািরম িতলাওয়াত েশেষ সাদাকা�া�ল আিজম বলা 

িবদ‘আত, কারণ নবী সা�া�া� ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম, েখালাফােয় 

রােশদা ও অন2ান2 েকােনা সাহাবী েথেক এ5প Eমািণত েনই, 

তােদর পরবত1ী েকােনা ইমাম েথেকও নয়9 অথচ তারা কুরআন 

িতলাওয়াত করেতন, কুরআেনর Eিত আমােদর অেপWা তােদর 

��� েবশী িছল এবং তারা কুরআন স েক1 েবশী জানেতন9 

তাই িতলাওয়াত েশেষ ‘সাদাকা�া�ল আিজম’ বলা িবদ‘আত9 

নবী সা�া�া� ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন: 

ْمِرنَا َهَذا َما لَيَْس ِفيِه َفُهَو رَد  ((
َ
ْحَدَث ِ£ أ

َ
و  رواه ا%خاري .))َمْن أ

ْمُرنَا َمْن َعِمَل َقَمًال (( مسلم و قال ص\ اهللا عليه وسلم
َ
 لَيَْس َعلَيِْه أ

 .رواه مسلم .))َفُهَو رَد  
“েয আমােদর দীেন নতুন িকছু সৃিs করল, যা তার অkভু1} নয়, 

তা পিরত2}”914 ইমাম মুসিলম বণ1না কেরন: “েয ব2ি} এমন 

আমল করল, যার উপর আমােদর দীন েনই, তা পিরত2}”915 

েদখুন: লাজনােয় দােয়মা: (খ.৪, পৃ.১১৮) 

সমা� 
        

                                                           

14 বুখাির: (২৬৯৭) 
15 মুসিলম: (১৭২১) 


