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নব্য সালাফি ও ব্ফন ইজরায়েফল!
ফিছু আহয়ল ইলয়ের (য়েেন আোয়ের দেয়ের সরিাফর সালাফি/আহয়ল হাফেস ‘আয়লে’গণ)
আিীোর ফব্ষয়ে এব্ং ফব্েআফি ও পথভ্রষ্ট েলসেূ য়হর প্রফিব্াে িরার ফব্ষয়ে খু ব্ আগ্রহ ও
গুরুত্ব।
অপরফেয়ি ফিফন দেয়খন, োসি কুির, ফেরি ও ধেমিযায়গ ফলপ্ত, ফিন্তু এয়ি ফিফন স্বীে দ্বীন
ও আিীোর ব্যাপায়র দগাস্বা ও গােরি প্রিাে িয়রন না।
এব্যাপায়র প্রশ্ন িরা হয়ল েথাসম্ভব্ ইফিয়ি দসয়র োন; স্পষ্ট ও পফরস্কারভায়ব্ ব্য়লন না। আর
এর জনয ফনয়জর সােথমেি ফব্ফভন্ন ওের ব্াফনয়ে দনন।
ফিন্তু েফে েরীদ্র দলািয়ের দিউ িায়ি ফলপ্ত হে, োর দিায়না ক্ষেিা দনই, সাোফজি অব্স্থান
দনই, িখন দসই আয়লেরা দ্বীন ও আিীোর ব্যাপায়র ফনয়জর দগাস্বা ও গােরি প্রিাে িয়র,
ফব্ফভন্ন েন্দ বব্ফেয়ষ্টযর সায়থ িার ফব্ব্রণ িুয়ল ধয়র, োনু ষয়ি িার েজফলয়স ব্সা দথয়ি সিিম
িয়র, দসখায়ন আল ওোলা ওোল ব্ারা (ব্ন্ধুত্ব ও সম্পিম য়েে) এর আিীোর ব্যাব্হার িয়র,
উক্ত দলািয়ি পফরিযাগ িয়র এব্ং অনয োনু ষয়ি আয়েে িয়র িায়ি পফরিযাগ িরার জনয।
তাহলে সে শােক বা যার সেলশ ক্ষমতা আলে, তার সক্ষলে এই আয়ালতর উপর
আমে কলর:
(ل لَ ِّينًا لَ َعلَّ اه ُ َيتَذَ َّك ُار أ َ ْاو َي ْخشَى
ول لَ اه ُ قَ ْو ًا
ك ِّب ْال ِّح ْك َم ِّاة )فَقُ َا
يل َر ِّب َا
س ِّب ِّا
 )ا ْد ا:وقوله
َ عُ ِّإلَى
َ ) َو ْال َم ْو ِّع
س ُا
ن
سنَ ِّاة َو َجا ِّد ْل ُه ْام ِّبالَّ ِّتي ِّه َا
َ ي أ َ ْح
َ ظ ِّاة ْال َح
“দিােরা ফগয়ে িার সায়থ নম্রভায়ব্ িথা ব্লয়ব্। হেি দস উপয়েে গ্রহণ িরয়ব্ অথব্া
(আল্লাহয়ি) ভে িরয়ব্”।
এব্ং এই আোয়ির উপর:
darulilm.org

2|5

“দিাোর প্রভুর পয়থ আহ্বান ির প্রজ্ঞাপূ ণম িথা ও উত্তে উপয়েয়ের োধযয়ে এব্ং িায়ের
সায়থ (ফব্িয়িম র প্রয়োজন হয়ল) ফব্িিম িরয়ব্ সয়ব্মাত্তে পন্থাে”।
পক্ষান্তলর েরীদ্র, োধারণ জনগণ এবং যালের সেলশ সকালনা অবস্থান সনই, তালের
সক্ষলে এই আয়ালতর উপর আমে কলর:
(ين
ن ْال ُم ْش ِّر ِّك َا
ض َع ِّا
ع ِّب َما تُؤْ َم ُار َوأَع ِّْر ْا
صدَ ْا
ْ )فَا
“িাই দিাোয়ি দে ফব্ষয়ে আয়েে িরা হয়েয়ছ িা প্রিায়েয ব্লয়ি থাি আর েু েফরিয়েরয়ি
পরওো িয়রা না।”

বনী ইেরাঈেীলের োলে এর সবশ োদৃশয রলয়লে।
রাসূ লুল্লাহ সা: ব্য়লনঃ
“দিাোয়ের পূ ব্মব্িীরা ধ্বংস হয়েফছল এজনয দে, েখন িায়ের দিান সম্ভ্রান্ত ব্যফক্ত চুফর িরি,
িখন িারা িায়ি দছয়ে ফেি, পক্ষান্তয়র েখন িায়ের েয়ধয ফনম্ন দেণীর দলাি চুফর িরি, িার
উপর হে প্রয়োগ িরি”। (ব্ু খারী েু সফলে)
আয়রিটি আশ্চেম ও ফব্রল ব্যাপার হল, িারা িায়ের ভাষয়ণ ও েরয়স দ াষণা দেে, এেন
ইসলােী রাষ্ট্র প্রফিষ্ঠার, ো জীব্য়নর সব্ম ফব্ষয়ে আল্লাহর েরীেি দ্বারা োসন িরয়ব্,
ফিন্তু েখন দিান ইসলােী রাষ্ট্র প্রফিফষ্ঠি হয়ে োে অথব্া প্রফিষ্ঠার পয়থ থায়ি আর েু জাফহেগণ
িায়ের সাহােয িরার ও িায়ের সয়ি থািার আহ্বান িয়রন, িখন িারা ফপছু টান ফেয়ি শুরু
িয়র, িার সাহােয-সহয়োগীিা দথয়ি ফব্রি থায়ি এব্ং অলসিা িয়র।
িখন িারা আল্লাহর েরীেি ব্াস্তব্ােনিারী ইসলােী রায়ষ্ট্র ফহজরি িরার িুলনাে িাগুয়ির
রায়ষ্ট্র ব্সব্াস িরায়িই প্রাধানয দেে, ো আল্লাহর ফব্ধান ব্যিীি ফভন্ন আইয়ন োসন িয়র।
িাহয়ল দিন এই দধাোঁিা ও ফপছু টান?
এটা ফি পাফথমব্ ইনিাে ও ব্যফক্তস্বাথম হাফরয়ে োওোর ভয়ে? আল্লাহই ভাল জায়নন।
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নাফি এটা েেিায়নর দধাোঁিা, ফেথযা স্বপ্ন, ফেথযা প্রব্ঞ্চনা? আল্লাহই ভাল জায়নন।
দস ফি ধারণা িয়র, িার আয়লাচনা ও ভাষয়ণর দ্বারা অফচয়রই এখায়ন এেন ইসলােী রাষ্ট্র
প্রফিফষ্ঠি হয়ে োয়ব্, ো িাগুিী েফক্তর ফব্রুয়ে লোই িরয়ব্ এব্ং দসয়েয়ে িায়ি পরাফজি
িরয়ব্?
আসয়ল দস হাজার ব্ার ফচন্তা িয়র, ফিভায়ব্ িার সু ন্দরী স্ত্রীর ফব্য়েে সহয িরয়ব্?
ফিভায়ব্ িার সন্তানয়ের ফব্য়েে ব্রণ িরয়ব্? ফিভায়ব্ িার দসই ব্ােী- র দছয়ে োয়ব্, ো
ব্ানায়ি ও সাোঁজায়ি িার ব্হু ক্লাফন্ত সহয িরয়ি হয়েয়ছ?
ফিভায়ব্ িার দসই দব্িন দছয়ে আসয়ব্, োর পশ্চায়ি েহা সম্মান িার পেচুম্বন িয়র?
আয়রা ফচন্তা িয়র, ফিভায়ব্ িার দসই দেে ছােয়ব্, ব্হু ব্ছর োয়ি থািয়ি থািয়ি অভযস্ত
হয়ে উয়েয়ছ?
আমরা তালক আল্লাহ তা’আোর এই বাণী স্বরণ কররলয় রেব:
ْ ُل ت
(يل
ون فَ ِّت ً ا
ظلَ ُم َا
ن ات َّ َقى َو َا
عُ الد ُّ ْنيَا قَ ِّليلا َو ْاْلَ ِّخ َراة ُ َخيْرا ِّل َم ِّا
ل َمت َا ا
) قُ ْا
“ব্ল, পাফথমব্ দভাগসম্ভার িুে আর োরা (আল্লাহয়ি) ভে িয়র িায়ের জনয আয়খরািই
উত্তে। আর দিাোয়ের প্রফি সাোনযও জু লুে িরা হয়ব্ না।”
আলরা স্মরণ কররলয় রেব:
( يرتُكُ ْام َوأ َ ْم َوالا ا ْقت ََر ْفت ُ ُمو َها
ن ك َا
ل ِّإ ْا
قُ ْا
َ َان آ َ َبا ُؤكُ ْام َوأ َ ْبنَا ُؤكُ ْام َو ِّإ ْخ َوانُكُ ْام َوأ َ ْز َوا ُجكُ ْام َو َع ِّش
اّلل َو َرسُو ِّل ِّاه َو ِّج َهادا ِّفي
ن َِّّا
ب ِّإلَ ْيكُ ْام ِّم َا
ض ْونَ َها أ َ َح َّا
سا ِّك ُا
ارةا ت َْخش َْو َا
َ ن ت َْر
َ سادَ َها َو َم
َ ن َك
َ َو ِّت َج
ل يَ ْه ِّدي ْالقَ ْو َام ْالفَا ِّس ِّق َا
ين
اّللُ َا
اّللُ ِّبأ َ ْم ِّرِّاه َو َّا
ي َّا
صوا َحتَّى يَأ ْ ِّت َا
ُ َّس ِّبي ِّل ِّاه فَت ََرب
َ )
“ব্ল, দিাোয়ের িায়ছ েফে আল্লাহ, িার রাসূ ল এব্ং িার পয়থ ফজহাে িরা অয়পক্ষা দব্ফে
ফপ্রে হে দিাোয়ের ফপিা, দিাোয়ের পু ত্র, দিাোয়ের ভাই, দিাোয়ের স্ত্রী, দিাোয়ের খান্দান,
দিাোয়ের দসই সম্পে, ো দিােরা অজমন িয়রছ, দিাোয়ের দসই ব্যব্সাে, োর েন্দা পোর
আেঙ্কা ির এব্ং ব্সব্ায়সর দসই র, ো দিােরা ভালব্াস, িাহয়ল অয়পক্ষা ির, দে পেমন্ত না
আল্লাহ ফনজ িােসালা প্রিাে িয়রন। আল্লাহ অব্াধযয়েরয়ি লক্ষযস্থয়ল দপ োঁছান না।”
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শায়খ আে ো’েী রহ: বলেন:
“এই আোিটি ব্ে েফলল আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূ ল সা: দি ভালব্াসা ওোফজব্ হওোর
ব্যাপায়র, িায়ের ভালব্াসায়ি অনয সিল ফজফনয়সর ভালব্াসার উপর প্রাধানয দেওোর ব্যাপায়র
এব্ং ঐ ব্যফক্তর উপর িঠিন োফস্ত ও ভীষণ দরাধ অব্িীণম হওোর ব্যাপায়র, োর ফনিট
উয়ল্লফখি ফজফনসগুয়লার দিানটার ভালব্াসা আল্লাহ, আল্লাহর রাসূ ল ও ফজহায়ের ভালব্াসার
দচয়ে অফধি হে।”
এটা দব্াঝার আলােি হল, েখন িার ফনিট দু’টি ফজফনস দপে িরা হে,
এিটি হল দস আল্লাহ ও িার রাসূ লয়ি ভালব্াসয়ব্, িায়ি িার দিান প্রব্ৃ ফত্তর িােনা থািয়ব্
না
আর ফদ্বিীেটি হল, দস ফনয়জর নিস ও নিয়সর িাোনায়ি ভালব্াসয়ব্, ফিন্তু এয়ি িার আল্লাহ
ও আল্লাহর রাসূ য়লর ভালব্াসা হারায়ি হয়ব্ অথব্া িায়ি াটফি আসয়ব্।
এয়ক্ষয়ত্র েফে দস আল্লাহ ো ভালব্ায়সন িার উপর ফনয়জর িােনায়ি প্রাধানয দেে, িাহয়ল
এটাই প্রোণ িরয়ব্ দে, দস জাফলে, স্বীে ওোফজব্ পফরিযাগিারী।
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