ইছলামী ‘আকব্ীদাহ সম্পেকর্ জ্ঞান অজর্ন করেত হেব েকন?
ইছলামী ‘আকব্ীদাহ্র অথর্ বুঝার জনয্, এই ‘আকব্ীদাহ িকেসর উপর িনভর্রশীল, এর রুকন সমূহ িক িক, এর
িবপরীত িবষয়াদী িক, এবং ইছলামী আকব্ীদাহ-িবশব্াস তথা তাওহীদী ‘আকব্ীদাহ্েক বািতল ও িবনষ্টকারী;
িশরেক আকবার ও িশরেক আসগার িক, এসব িবষয় জানার জনয্ ইছলামী ‘আকব্ীদাহর জ্ঞান অজর্ন করা
পর্েতয্ক মুছলমােনর উপর ওয়ািজব। আল্লাহ 0 ইরশাদ কেরেছন:১

.ك
َ سَتْغِفْر ِلَذنِب
ْ هلل َوا
َُّ ال ا
َّ ال ِإَلَه ِإ
َ عَلْم َأَّنُه
ْ َفا

অথর্াৎ- েজেন রাখুন েয, িনশ্চয়ই আল্লাহ বয্তীত আর েকান (সতয্) মা‘বূদ েনই এবং আপনার গুনাহ্র জনয্
ক্ষমা পর্াথর্না করুন।

২

ইমাম বুখারী o “কথা ও কােজর পূেবর্ জ্ঞান” িশেরানােম একিট অধয্ায় রচনা কেরেছন এবং এর পর্মাণসব্রূপ েকব্ারআেন কারীেমর উপেরােল্লিখত আয়াতিট েপশ কেরেছন।
ইমাম বুখারীর (o) এই িশেরানােমর বয্াপাের ‘আল্লামা ইবনুল মুনীর o এর উদ্ধৃিত িদেয় ‘আল্লামা
হািফয ইবনু হাজার o বেলেছন:- এর দব্ারা ইমাম বুখারী o একথা বুঝােত েচেয়েছন েয, কথা ও
কাজ সিঠক এবং গর্হণেযাগয্ হওয়ার জনয্ শতর্ হেলা জ্ঞান। ‘ইলেমর অবস্থান কথা ও কােজর পূেবর্। তাই
কথা ও কােজর পূেবর্ ‘ইলম বা জ্ঞান অজর্ন অতয্াবশয্ক। েকননা ‘ইলম হেলা িনয়য্াতেক িবশুদ্ধ ও
সংেশাধনকারী, আর িনয়য্াত হেলা ‘আমালেক িবশুদ্ধ ও সংেশাধনকারী।
তাই েদখা যায়, যুেগ যুেগ ‘উলামােয় িকরাম ইছলামী ‘আকব্ীদাহ্র হুক্ম-আহকাম িশক্ষা করা এবং িশক্ষা
েদয়ার পর্িত সেবর্াচ্চ গুরুতব্ সহকাের মেনািনেবশ কেরেছন এবং ইছলামী ‘আকব্ীদাহ িবষয়ক জ্ঞানেক অনয্ানয্
িবষেয়র উপর পর্াধানয্ িদেয় এ িবষেয় সব্তন্তর্ পুস্তক-পুিস্তকা রচনা ও সংকলন কেরেছন। এসব পুস্তকপুিস্তকােত তারা ইছলামী ‘আকব্ীদাহ্র িবধানাবলী, এর ওয়ািজব সমূহ তথা অবশয্করণীয় িবষয়াদী এবং িশর্
ক, কুফ্র, িবদ‘আত, কুসংস্কার ইতয্ািদ েযসব িবষয় ইছলামী (তাওহীদী) ‘আিকব্দাহ্েক ভঙ্গ ও িবনষ্ট কের
েদয়, েসসব িবষয় িবস্তািরত ও সুস্পষ্টভােব বণর্না কেরেছন। েকননা “ ”ال إله إال اهللএর অথর্ ও তাৎপেযর্র
মেধয্ এসব িবষেয়র জ্ঞান অপিরহাযর্ভােব অন্তভুর্ক্ত।
“ ”ال إله إال اهللএ বাকয্িট শুধু মুেখ উচ্চািরত একিট কািলমাহ বা বাকয্ নয়, বরং এই সুমহান বাকয্িটর িবেশষ
অথর্, িদক-িনেদর্শনা এবং এর িবেশষ িকছু চািহদা ও দািব রেয়েছ। এগুেলা সম্পেকর্ জানা এবং মেন-পর্ােণ,
‘আকব্ীদাহ-িবশব্ােস, কথা ও কােজ সবর্েতাভােব তা পালন করা পর্িতিট মানুেষর অবশয্ কতর্বয্। এই কািলমাহ্
েক ভঙ্গ ও িবনষ্টকারী এবং এর মেধয্ কর্িট সৃিষ্টকারী অেনক িবষয় রেয়েছ। জ্ঞান অজর্ন বয্তীত এসব িবষয়
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সুষ্পষ্টভােব জানা সম্ভব নয়। তাই আমােদর িশক্ষা পর্িতষ্ঠানগুেলােত পাঠয্সূিচর িবিভন্ন স্থের ‘ইলমুল
‘আকব্ীদাহ্েক (‘আিকব্দাহ িবষয়ক জ্ঞানেক) অনয্ানয্ িবষয়ািদর উপর পর্াধানয্ েদয়া এবং পর্াতয্িহক রুিটেন এ
িবষয়িট পাঠদােনর জনয্ পযর্াপ্ত সময় েদয়া, তজ্জনয্ পযর্াপ্ত সংখয্ক দক্ষ িশক্ষক মেনানীত করা এবং এসব
িবষেয় কৃতকাযর্ ও অকৃতকাযর্তার িবষয়িটেক গভীরভােব মূলয্ায়ন করা অবশয্ কতর্বয্।
িকন্ত েদখা যায় েয, বতর্মােন েবিশরভাগ িশক্ষা পর্িতষ্ঠােনর পাঠয্কর্েমর অবস্থা এর সম্পূণর্ িবপরীত।
অিধকাংশ েক্ষেতর্ই ‘ইলমুল ‘আকব্ীদাহ্েক পাঠয্কর্েম েতমন েকান গুরুতব্ েদয়া হেচ্ছ না। এেত কের আশংকা
হেচ্ছ েয, পরবতর্ীেত এমন এক পর্জন্ম আসেব যারা সিঠক ও িবশুদ্ধ ইছলামী ‘আকব্ীদাহ সম্পেকর্ অজ্ঞ
থাকেব। তারা সমােজর েলাকজনেক িশর্ক, কুফ্র, িবদ‘আত ও কুসংস্কারমূলক কাজ-কমর্ করেত েদখেব,
িকন্তু এসব েয বািতল ও ইছলাম িবেরাধী কাজ তা তারা জানেত বা বুঝেত পারেব না। যদ্দরুণ পরবতর্ী
(নতুন) পর্জেন্মর মেধয্ িশরক, িবদ‘আত ও কুসংস্কােরর বয্াপক পর্চলন ও ছড়াছিড় হেব এবং তারা
এগুেলােকই সিঠক ইছলামী আকব্ীদাহ এবং সিঠক ইছলামী কাজ ও অনুশীলন বেল মেন করেব। তাই েতা
আমীরুল মু‘িমনীন ‘উমার ইবনুল খাত্তব্াব e বেলেছন:-
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অথর্- অিচেরই ইছলােমর রজ্জু একটু একটু কের েভেঙ্গ (িছেড়) যােব, যখন ইছলােমর মেধয্ এমন েলােকর
আিবভর্াব ঘটেব, েয জািহিলয়য্াত সম্পেকর্ অজ্ঞ হেব।

৪

তাই িশক্ষা পর্িতষ্ঠানগুেলােত েকব্ারআন ও ছুন্নাহ অনুযায়ী ছালােফ সালীিহন তথা আহলুছ্ ছুন্নাহ ওয়াল
জামা‘আেতর মতাদশর্ অনুযায়ী রিচত ও সংকিলত সিঠক এবং িবশুদ্ধ পুস্তক-পুিস্তকা পঠন-পাঠেনর জনয্
চয়ন ও িনধর্ারণ করা অতয্াবশয্ক। সােথ সােথ আশ্‘আিরয়য্াহ, মু‘তািযলাহ, জাহিময়াহ পর্ভৃিত বািতব্ল ও
পথভর্ষ্ট সম্পর্দােয়র িকতাবািদ েযগুেলা মানহাজুছ্ ছালােফর িবেরাধী, েসগুেলােক পাঠয্কর্ম েথেক বাদ েদয়া
একান্ত আবশয্ক।
এছাড়া পর্ািতষ্ঠািনক িশক্ষার পাশাপািশ মাছিজদ সমূেহও সিঠক ইছলামী ‘আকব্ীদাহ িশক্ষা দােনর বয্বস্থা
করেত হেব। েসখােন ছালাফী (ছালােফ সািলহীেনর অনুসৃত) ‘আকব্ীদাহ-িবশব্াস সংকর্ান্ত েমৗিলক ও
পর্াথিমক পযর্ােয়র িবষয়গুেলা িশক্ষা িদেত হেব।
মাছিজদ িভিত্তক এসব িশক্ষাচেকর্ (হালাকব্ােয় দারেছ) েকব্ারআন ও ছুন্নাহ িভিত্তক আহলুছ্ ছুন্নাত ওয়াল
জামা‘আেতর ‘আকব্ীদাহ ও মানহােজর উপর িলিখত িবশুদ্ধ িকতাবাদীর মূল অংশ (েটক্সট) এবং তার বয্াখয্া
(শার্হ্) পাঠদান করেত হেব, যােত কের এর দব্ারা ছাতর্বৃন্দ এবং উপিস্থত অনয্ানয্ জনসাধারণ সকেলই
উপকৃত হেত পাের। এমিনভােব েসখােন সাধারণ জনগেণর সামেন িবশুদ্ধ ইছলামী ‘আকব্ীদাহ সম্পেকর্
৩. مسند إمام أحمد
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নািতদীঘর্ বক্তবয্ পর্দান করেত হেব। এেত কের জনগেণর মেধয্ সিঠক ইছলামী ‘আকব্ীদাহ পর্চার ও পর্সার
লাভ করেব। এসব কাযর্কর্েমর পাশাপািশ ইছলামী িবিভন্ন পর্চার মাধয্েম সিঠক ও িবশুদ্ধ ইছলামী ‘আকব্ীদাহ
সংকর্ান্ত িবষয়াদী অবয্াহতভােব সম্পর্চােরর বয্বস্থা করেত হেব। তাছাড়া বয্িক্তগত পযর্ােয় ইছলামী
‘আকব্ীদাহ্র িবষয়িটেক সিবেশষ গুরুতব্ পর্দান করেত হেব। পর্িতিট মুছলমানেক ইছলামী ‘আকব্ীদাহ িবষয়ক
িবশুদ্ধ গর্ন্থাদী অধয্য়ন করেত হেব। এসব গর্ন্থাদীেত ছালােফ সািলহীেনর নীিত ও আদশর্ সম্পেকর্ যা িকছু
িলখা রেয়েছ েস সম্পেকর্ও জানেত হেব। যােত কের পর্েতয্ক মুছলমান তার যাবতীয় দব্ীনী িবষয়াদী
(‘আিকব্দাহ, শারী‘আহ, আখলাকব্, মানহাজ ইতয্ািদ) সম্পেকর্ সুস্পষ্ট জ্ঞােনর অিধকারী হেত পাের এবং
আহলুছ ছুন্নাত ওয়াল জামা‘আেতর ‘আকব্ীদাহ সম্পেকর্ বািতব্ল পিন্থেদর আেরািপত ও উত্থািপত িবিভন্ন
সেন্দহ-সংশয় ও অিভেযাগ যথাযথভােব পর্িতহত ও খন্ডন করেত পাের।
েকব্ারআেন কব্ারীম অধয্য়ন করেল েদখা যায় েয, তােত ইছলামী ‘আকব্ীদাহ্র গুরুতব্ িবষয়ক অসংখয্ আয়াত
িবদয্মান। শুধু তাই নয় বরং মাক্কায় অবতীণর্ ছূরাগুেলার পর্ায় সবকিট ইছলামী ‘আকব্ীদাহ িবষয়ক এবং
‘আকব্ীদােয় ইছলািময়য্াহ্র উপর আেরািপত িবিভন্ন অিভেযাগ ও সংশয় িনরসন িবষয়ক।
েযমন- ছূরাতুল ফািতহা। এই ছূরািট সম্পেকর্ ‘আল্লামা ইবনুল কব্ািয়য্ম আল জাওিযয়য্াহ o বেলেছন“েজেন েরেখা! এই ছূরায় (ছূরাতুল ফািতহায়) দব্ীেনর েমৗিলক মহান চািহদাগুেলা পিরপূণর্রূেপ অন্তভুর্ক্ত
রেয়েছ। তােত এমন িতনিট সুমহান নােমর মাধয্েম আল্লাহ্র পিরচয় েদয়া হেয়েছ, েযগুেলা হেলা আল্লাহ্র
(7) অনয্ানয্ সবর্সুন্দর নাম ও সুমহান গুণাবলীর উৎস ও িভিত্ত । েস িতনিট নাম হেলা “আল্লাহ” “আর্
রাবব্” ও “আর্ রাহ্মান”।
আল্লাহ্র (7) উলুিহয়য্াহ, রুবুিবয়য্াহ এবং আল্লাহ্র (0) িসফাত তথা সুমহান গুণাবলী- এ িতনিট
িবষয় হেলা এ ছূরার বুনইয়াদ বা িভিত্ত।
ছূরাতুল ফািতহার “( ”إياك نعبدএকমাতর্ েতামারই ‘ইবাদাত কির) এই অংশটুকুর িভিত্ত হেলা- তাওহীদুল
উলুিহয়য্াহ্ বা ‘ইবাদােত আল্লাহ্র (7) এককতব্ পর্িতষ্ঠা ও অক্ষুন্ন রাখা।
“( ”إياك نستعينএকমাতর্ েতামার িনকট সাহাযয্ পর্াথর্না কির) এর িভিত্ত হেলা- তাওহীদুর রুবুিবয়য্াহ বা
পালনকতৃর্েতব্ আল্লাহ্র এককতব্ পর্িতষ্টা ও অক্ষুন্ন রাখা।
“( ”إهدنا الصراط المستقيمআমােদরেক সরল-সিঠক পেথ পিরচািলত কেরা) এই অংশটুকুর িভিত্ত হেলাতাওহীদুল আছমা ওয়াস্ িসফাত অথর্াৎ সুমহান নাম ও গুণাবলীেত আল্লাহ্র এককতব্ পর্িতষ্ঠা ও অক্ষুন্ন রাখা।
েকননা সরল-সিঠক পেথ পিরচািলত করা আল্লাহ্র দয়া বা রাহ্মােতর গুণাবলীর সােথ সম্পৃক্ত।
তাই ছূরাতুল ফািতহার শুরুেতই আল্লাহ্র (0) েয পর্শংসার কথা বলা হেয়েছ, তা উেল্লিখত িতনিট
িবষয়েকই অন্তভুর্ক্ত েরেখেছ। অথর্াৎ আল্লাহ b তাঁর উলুিহয়য্াহ্েত তথা মা‘বূদ িহেসেব েযমন পর্শংিসত
েতমিন রুবুিবয়য্াহ্েত তথা পর্িতপালকেতব্ বা পালনকতর্া িহেসেব িতিন পর্শংিসত। এমিনভােব িতিন তাঁর রাহ্
মাত তথা দয়াগুেণও পর্শংিসত।
(মানব জীবেন ইছলামী ‘আকব্ীদাহ্র (তাওহীদী িবশব্াস) এবং তা িশক্ষা করার গুরুতব্ ও পর্েয়াজনীয়তা েয
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কেতা অপিরসীম, “উম্মুল েকব্ারআন” এই ছূরাতুল ফািতহাই হেলা এর উৎকৃষ্ট পর্মাণ।)
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