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১. সংা: সালাফী ইসলাম কী?
‘সালাফী িচা’ আসেল কী? এ বাপাের কােনা সবজনসত সংা নই। কােজই আধুিনক সালাফী ফেনােমনােক আিম যভােব
তুেল ধরেত চাই, তার পেরখা এ রকম: সালািফজেমর উৎপি, এর িকছু িনিদ বিশের মূলায়ন, সািতককােল নানািবধ
েপর মাধেম এর িবকাশ এবং ইসলাম ও বিক সমােজ এর ইিতবাচক ও নিতবাচক ফলাফল আেলাচনা।
বতমান আধুিনক যুেগ, আেরা িনিদ কের বলেল, গত অধ-শতাী ধের ‘সালাফী’ অিভধািট একিট ইসলামী কমপিত িহেসেব
আখািয়ত হে। ইসলােমর াথিমক যুেগর মুসলমানেদর ঈমান ও আমল অসরেণর মাধেম নবুওয়তী যুেগর যথাসব
কাছাকািছ পৗঁছােনা হে এর মূল ল। এই উাকাার কারণ হেলা, ইসলােমর থম িতনিট যুেগর মুসলমানগণ মহানবী (সা)
ও নবুওয়তী যুেগর সবেচেয় কাছাকািছ থাকায় মেন করা হয়, তাঁরা হেলন মহানবীর (সা) েতর সবে িতফলন এবং আিদঅকৃিম ইসলােমর বাহক।
যেহতু এই পিরভাষািট একিট কমপিতেক িনেদশ কের, তাই বলা যায়, এর মাধেম মুসলমানেদর কােনা দল, ত কােনা
কিমউিনিট বা পেক বুঝায় না। ায় ডজনখােনক প িনেজেদরেক সালাফী িহেসেব দািব কের থােক। হয় তাঁরা
সালাফী মানহােজর (কমপিত) উপর রেয়েছ বেল িবাস কেরন; নয়েতা তাঁেদরেক সালাফী মানহাজভু িহেসেব অিভিহত করা
হেলও তাঁরা তােত আপি কেরন না। এ থেক এটা আেরা বিশ  হয়, এই পিরভাষািট িনিদ কােনা েপর জ েযাজ
নয়। যাই বলা হাক না কন এটা লনীয় – এই েতকিট েপর দািব হে সালাফী পিরভাষািট কবল তােদর জই
েযাজ। সালাফী দািবদার অ কউ ‘সিঠক সালািফজেমর’ উপর নই বেলও তাঁেদর অিভেযাগ। তাই সালািফজম সেক
একিট সামিক ধারণা লােভর পূবশত হেলা সালাফী ইসলােমর নানা ধারার মধকার মৈতক ও মতাৈনকেলা বুঝেত পারা।
১.১ সালাফী আোলনেলা যসব বাপাের একমত
বিতম বাদ িদেল িকছু সাধারণ বিশ সকল সালাফী ধারার মেধ িবদমান। তার মেধ উেখেযাগ হে:
১) তাঁেদর িবেবচনায়, কবল তারাই সালেফ সােলহীন তথা ায়িন পূবসূরীেদর িশা ও িবাস সিঠকভােব পালন করেছন।
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িবেশষ কের, সালেফ সােলহীনগণ য ধমীয় আকীদার কথা বেল গেছন, তাঁরা সটােক দৃঢ়ভােব সমথন কেরন। সাধারণত এটা
‘আসারী’ আকীদা িহেসেব পিরিচত।
২) আাহর নাম ও ণাবিল (তাওহীেদ আসমাউস িসফাত) সংা য কােনা পক বা তীকী বাখােক তাঁরা সূণেপ
তাখান কেরন। এ ধরেনর বাখা দওয়া মু'তািজলা ও আশ'আরী পেলার বিশ।
৩) ইবাদত বা দাস পাওয়ার অিধকার (তাওহীেদ উলুিহয়াহ) একমা মহান আাহর বেল তাঁরা পিরপূণভােব িবাসী। ত
িকংবা পেরাভােব যা িকছুই এই আকীদার সে আপস কের, তাঁরা তােক া মেন কেরন। একারেণ তাঁরা কােনা কােনা ফীর
অ ধমীয় মতবাদ ারা ভািবত কমকাের সমােলাচনা কেরন। যমন – ওলীেদর িত চরম ভি, মৃত বির মাধেম মধতা
ইতািদ।
৪) ধমীয় বাপাের তাঁরা সবধরেনর ঘৃণ উাবন (িবদ'আহ) এর িবেরািধতা কেরন এবং এসেবর সে যােদর সংিতা রেয়েছ
(আহলুল-িবদ‘আ) তােদর থেক িনেজেদর আলাদা রােখন। িবেশষতঃ শী’আ মতবােদর বাপাের তােদর ঘার িবেরািধতা
রেয়েছ। এর িবেশষ কারণ হে বিশরভাগ সাহািবেদর থেক িনেজেদর িবি করার শী’আ মতবাদ।
৫) িফহী ও আিকদাগত মতামেতর ে তাঁরা শাইখুল ইসলাম ইবেন তাইিময়ােক (রািহমাাহ) (মৃতু ৭৪৮ িহজির/১৩২৮
ঈসায়ী) িবেশষভােব সান কেরন। এবং এসব বাপাের তাঁর মতামতেক াধা দন। তেব এটা মেন রাখা পূণ য ইবেন
তাইিময়ােক আধুিনক সালাফী আোলেনর জনক িহেসেব িবেবচনা করা সব নয় এবং সালাফীরা তাঁেক এর জনক িহেসেব গণ
কেরন না। কারণ, নবী মুহাদ (সা) এর পর আর কাউেকই তাঁরা তাঁেদর একক িতাতা িহেসেব গণ কেরন না।
১.২ সালাফী পেলার মধকার িবতেকর িবষয়সমূহ
উপেরা বাপারেলােত সালাফী পেলার মেধ ঐকমত থাকেলও, অসংখ বাপাের তাঁেদর মেধ মতাৈনক খুঁেজ পাওয়া
যায়। িতিট িববাদমূলক িবষেয় পাওয়া যায় নানাধরেনর মত। যসব িবষয়েলা িনেয় সালাফী পেলার মেধ িবতক
রেয়েছ তােদর মেধ উেখেযাগ হে:
১) মাযহাব বা ইসলািম আইিন মতধারা অসরেণর বধতা ও কান এক মাযহাব অসরেণর েয়াজনীয়তা িনেয় অবান:
কান একিট িনিদ মাযহাব অসরণ করার বাপাের বসংখক সালাফী দলেলার মেধ পরর সাংঘিষক অবান ল করা
যায়। এেদর মেধ অবান এতটাই জিটল য, এটা তােদর মেধ উৎকার কারণ হেয় দাঁিড়েয়েছ। মাযহাব িনেয় তােদর মেধ
মাটাদােগ িতন ধরেনর অবান ল করা যায়:
ক) অনেমািদত: মাযহােবর পিতগত ও িনয়মতািক িতার িবেরািধতা করা ঐিতহািসকভােব ইবেন হােমর (মৃতু ৪৫৬
িহজির) অসারী যািহরীপীেদর বিশ। মাযহাব-িবেরািধতার আধুিনক পুনজাগরেণর আিদ-উৎস খুঁেজ পাওয়া যায় মুহাাদ
হায়াত আস-িসীর (মৃতু ১১৬৩ িহজির) মেধ। তাঁর ারা অািণত হেয়েছন আস-সান‘আনী (মৃতু ১১৮২ িহজির), আশ
শাওকানী (মৃতু ১২৫০ িহজির), িসীক হাসান খান (মৃতু ১৩০৭ িহজির)[১] এবং অিতসিত নািসর আদ-দীন আলআলবািন (মৃতু ২০০০ ঈসায়ী)। উপেরা সবাই সেহাতীতভােব মাযহাব-িবেরাধী।
খ) বধ িক িনৎসািহত: জির অবায় কােনা কােনা সালাফী প সাধারণ মােষর জ মাযহাব অসরেণর অমিত দয়।
তেব দিলল বা শিশালী মাণ পশ করা হেল সেে তােক সটা অসরেণর কথা বলা হয়।[২]
গ) অেমািদত: সাধারণভােব ী ইসলােম সাধারণ মুসিলমেদর জ মাযহাব অসরণেক উৎসািহত বা বাধতামূলক বলা হয়।
সালাফী মতধারার িবিভ েপর মেধও এটা খুঁেজ পাওয়া যায়। ‘নাজিদ দা‘ওয়া’র বা মুহাাদ িবন ‘আবল-ওয়াহহাব
(মৃতু ১২০৬ িহজির)[৩] আিকদার িদক িদেয় আস-িসী ারা ভািবত িছেলন। িক িতিন িছেলন হানবালী মাযহােবর একিন
অসারী। ইসলািম রীিত ও িবিধর ে মাযহােবর মেধ থাকােক িতিন বধ ও শংিসত িহেসেব িবেবচনা করেতন।
২. আহলুল-িবদ‘আহর সংিতা তাগ করা
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তািকভােব সব সালাফী গাী িবদ‘আত ও যারা এর অসরণ ও চার কেরন তােদর থেক িনেজেদর িবি রােখন। িক এই
িবিতা ববহািরক ে কীভােব হেব এবং এর সীমা কতটু স বাপাের গাীেভেদ এবং ‘আিলমেভেদ িবিভতা আেছ।
এই ইেত যারা সবেচেয় বিশ কেঠার তােদর দৃিেত অেনেকই িবদ‘আিত িহেসেব পিরগিণত হন। আর এটা হয় ‘সংিতার
মাধেম দাষী’—এভােব এেকর সে অেক জুেড় িদেয়। ধন, ‘ক’ িবদ‘আিত। এখন ‘ক’-এর সে যিদ ‘খ’-এর সংিতা
থােক তাহেল ‘খ’-ও িবপথগামী িহেসেব পিরগিণত হেবন। ‘গ’ যিদ ‘খ’-এর সে সংিতা রােখন তাহেল সও িবপথগামী।
এভােব সীমাহীনভােব, াারজনকভােব চলেত থাকেব। এভােব এেকর পর একজনেক িবদ‘আিত পিরগিণত করার ভাগজনক
িক সাব পিরণিত হে একই সালাফী কিমউিনিটর মেধই ু ু েপর সৃি হওয়া।
এই কমপিতিট ‘মাদখালী’ েপর বিশ। সাউিদ শাইখ রাবী‘ িবন হাদী আল-মাদখালীর িশাথীেদর ‘মাদখালী’ নােম
অিভিহত করা হয়। এমন কমপিতেক তাঁরা আল জাহ ওয়াল-তা‘দীল-এর বিধত প িহেসেব িবেবচনা কেরন। (আল জাহ
ওয়াল-তা‘দীল হে ‘হাদীস পযােলাচনা’র সই িবেশষ শাখা যখােন হাদীস িবেশষরা হাদীস বণনাকারীর িনভরেযাগতা
যাচাই কেরন)। সািতক বছরেলােত মাদখালী ধারার জনিয়তা উেখেযাগ হাের াস পেয়েছ। তেব এরপরও অেনক অমাদখালী সালাফীরা এই ইেত কর মেনাভাব ধারণ করা অবাহত রেখেছন। তাঁেদর কনফােরনস ও সমােবেশ িভ দৃিভির
বিেদর আমণ জানােতও িত বাধ কেরন।
তেব িকছু সালাফী 'আেলম ও প এই ইেত িকছুটা িশিথল মেনাভাব পাষণ কেরন এবং অ-সালাফী কিমউিনিটর সে তােদর
মেনাভাব সহেযািগতামূলক। (যমন: দওবীেদর সে তাঁরা সহেযািগতামূলক মেনাভাব পাষণ কেরন তেব শী‘আেদর সে
নয়)।
৩) ‘ঈমান’-এর বাপাের আিকদাগত অবান এবং আমল ঈমােনর অপিরহায অংশ নািক সূরক
ঈমান এবং এর অথ সিকত আেলাচনা অেনকটা সািতক। শাইখ আল-আলবানী যখন বেলেছন য, আমলেক িতিন ঈমােনর
অপিরহায অংশ মেন কেরন না, তখন ৯০ দশেকর শেষর িদেক এ সংা আেলাচনা নতুন মাা পায়।[৪] এর পূেব সালাফীেদর
িমত (standard) অবান িছল িকছু িকছু আমল বা কাজ ঈমােনর অপিরহায অংশ। এবং এেলার অপিিতেত ঈমান মিকর
মুেখ। এটা ইবেন তাইিময়ার  অবান এবং আসারী আিকদার অসারী ‘আিলমেদর অবানও তা-ই।
৪) ইসলািম শাসেকর িত আগত (তা‘আত ওয়ালী আল-আর) এবং য-পিরমাণ রাজৈনিতক সিয়তা অেমািদত।
এই পেয়টিট অেনক বাপক ও জিটল। সবত যারা এই আোলেনর বাইের তােদর মতিবেরােধর সবেচেয়  িবষয় এটা।
রাজৈনিতক সিয়তার র ও রাজৈনিতক িভমত, মুসিলম শাসক িকংবা অৈবধ শাসেকর ‘ইসলাম’-এর িত আগেতর
েয়াজনীয়তার বাপারেলা আিকদার িদক থেক ভােব িনধািরত নয়। বতমান সমেয়র িনয়ত-পিরবতনশীল রাজৈনিতক
পিরিিতেত অেনক সালাফী ‘আিলম এ িবষয়টা িনেয় মাকািবলা কেরেছন। তাঁেদর অবানেলােক িনোভােব তুেল ধরা যায়:
ক) বধ শাসেকর কতৃেক সমােলাচনা করা আিকদাগতভােব িনিষ। এটা অপরাধ এবং িবপথগামী হওয়ার সমান। িকছু সালাফী
প, িনিদ কের বলেল, "মূলধারার" সাউিদ সালাফী ও মাদখালীরা মারাকভােব সরকার-অগামী।[৫]
খ) শাসকেদরেক  করা এবং পরামশ দওয়া আল-আর িবল-মা‘ফ ওয়ান-নািয় ‘আিনল-মুনকার (ভােলা কােজর আেদশ
এবং খারাপ কােজ িনেষধ)-এর বিধত প। সরকারী নীিতিনধারণেকর িবে কথা বলােক িকছু সালাফী প বধ মেন কেরন।
তাঁরা এটােক গণ কেরন ভােলা কােজর আেদশ এবং ম কােজর িনেষেধর েয়াজনীয় বিধত প িহেসেব। তাঁেদর মেত এটা
অতাচারীর অতাচার িনবৃ করার ইসলািম মূলনীিতর সমান। সাউিদ আরািবয়ার সাহওয়া ‘আিলমগণ এই মত ধারণ কেরন।
তাঁেদর বাপাের পের িবািরত আেলাচনা করা হেব।
গ) মুসিলম ভূিমর সব শাসেকর শাসনেক িব করা। িকছু সালাফী প আেছ যারা মুসিলম অধুিষত অেলর সব শাসেকর
শাসনেক (বা কবল যারা শারী‘আহ ারা শাসন কেরন না তােদর সবাইেক) অৈবধ মেন কেরন। তােদরেক অিবাসী বা কািফর
িবেবচনা কেরন। তােদর মেত, েয়াজেন শি েয়াগ কের এসব শাসকেদর বধতােক চােল করেত হেব।[৬]
৫. তাকফীর (একজন মুসিলেমর িবাসেক বািতল মেন করা) ই এবং িনিদ কের যারা শারী‘আহ ারা শাসন কের না সসব
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শাসকেদরেক তাকফীর করা (আল-ম িব গাইির মা আনযালাা)[৭]
এ বাপােরও আেছ নানামুখী অিভমত[৮]:
ক) যসব মুসিলম অধুিষত অেলর শাসেকরা সলার বা ধমিনরেপ আইন িদেয় শাসন কের তারা মুসিলম। সাউিদ
আরািবয়ার সােবক ধান মুফিত, শাইখ ‘আবল-‘আযীয িবন বায (মৃতু ১৯৯৯ সাল) এবং শাইখ আল-আলবানীর মেত (িনিদ
শতসােপে; এেলা যাচাই করা যিদও কিঠন), য-শাসক সলার আইন িদেয় িবচার কেরন িতিন মুসিলম। তারা এেক অপরাধ
িহেসেব িবেবচনা কেরেছন। িক এটা স মােপর অপরাধ নয় যা িকনা একজন মাষেক ইসলােমর বাইের িনেয় যােব।
খ) তারা মুসিলম। এবং জািতর বৃহর ােথ তােদর আগত করেত হেব। িক আাহর দওয়া আইন ছাড়া অ কােনা আইন
ারা শাসন করা বড় র। মধপী অেনক সালাফী ‘আিলম, যমন শাইখ মুহাাদ িবন সািলহ আল-‘উসাইমীেনর (মৃতু ২০০১
সাল) এই মত পাষণ করেতন।
গ) যারা সলার আইন িদেয় মুসিলম অধুিষত অল শাসন কেরন তারা ফির কেরেছন। তােদর শাসন অৈবধ। তারা মুসিলম
িহেসেব িবেবিচত হেবন না। কােজই তােদর িত আগতও বািতল। আবূ মুহাাদ আল-মাকিদসী ও আবূ মুস‘আব আল-সূরীর
মেতা করপীেদর অিভমত এটা। তােদর লখােলিখেলা িজহািদ-সালাফী আোলনসমূহেক উৎসািহত কের। এই িবষয়িট
িনেয়ই আমরা পরবতী পেয়েট আগাব।
৬) িজহাদ সে অবান
সালাফী অিধকাংশ প যিদও শািকামী, তেব গাটা ‘সালাফী আোলন’-এর মেধ সংখালঘু িকছু প "সশপী" অবান
হণ কেরন। উাহর িকছু অংেশর উপর অথবা উাহর সকল সামথবান সদেদর উপর িজহাদেক তাঁরা বাধতামূলক িহেসেব
িবেবচনা কেরন। তাঁরা িনেচর একিট বা উভয় নীিতই অসরণ কেরন:
ক) মুসিলম অধুিষত অল থেক সলার শাসকেদর উৎখাত।
খ) যসব অমুসিলম সরকার মুসিলম অধুিষত অেল হেপ কেরেছ তােদর সে লাগাতার সংঘষ বািজেয় রাখা।
শেষা িতনিট পেয়ট (অথাৎ আাহর দওয়া আইন বােদ অ আইেনর শাসন, শারী‘আহ ছাড়া অ আইন িদেয় য-মুসিলম
শাসন কেরন তার ঈমােনর িবেরািধতা এবং িজহােদর িবষয়িট) একিট অপরিটর সে অািভােব জিড়ত। আাহর দওয়া আইন
ছাড়া অ আইন িদেয় যারা শাসন কেরন সসব শাসেকর ঈমান ও তােদর শাসেনর বধতা িনেয় যারা সবেচেয় কর অবান
ধারণ কেরন, তাকফীর ঘাষণায় অিনবাযভােব তারাই সবেচেয় ািক অবান নন। আর এেত কের তারা সামিরক িজহােদর
েয়াজনীয়তার িভত তির কেরন।
১.৩ িকছু িস সালািফ প[৯]
১) মূলধারার সাউিদ সালাফীঃ সালাফী পেলার মেধ এিট সবেচেয় বড় প এবং সবািধক পিরিচত। বিশরভাগ সাউিদ
‘আিলম এই েপর অভু। তাঁরা সাধারণত একিট মাযহাব (ায় েই সটা হানবালী মাযহাব) অসরণ কেরন। তাঁরা
শািকামী এবং তাঁেদর শাসেকর িত অগত। সাউিদ 'আেলম ঘরানার িতিনিধশীল এই পিট ঢালাওভােব তাকফীর
করা এিড়েয় চেলন। চরমপী িজহাদী পেলার িবেও তাঁরা সাার।
২) শাইখ আল-আলবানীর জডানীয় সালাফীঃ সমথকসংখার িদক িদেয় এরাও বশ িস। তাঁরা চ রকেমর মাযহাব-িবেরাধী।
দিলল-িভিক ইসলািম িফকিহ ববার কর সমথক। রাজৈনিতকভােব তাঁরা সবেচেয় নীরব ভূিমকা পালন কেরন। িজহািদ
সালাফী িকংবা শাসকেদর িবষেয় কথা বলার বাপার তাঁরা সিয়ভােব এিড়েয় চেলন। যিদও িজহািদেদর বাপাের তাঁেদর এমন
অবান থম ধারািটর মতন জারােলা নয়। িফেহর ে তারা সবেচেয় বিশ আিরকতাবাদী (literalist) এবং িবদ'আর
ধারণা েয়ােগর েও এরা কেঠার। একারেণ অেনক িবদ‘আতেক অা সালাফী পেলা যখােন িতকর িহেসেব
দখেবন না, সসব েও তাঁরা কেঠার মেনাভাব ধারণ কেরন। (উদাহরণপ: মাসিজেদর ভতের আযান দওয়া,
কােপেট কাতার সাজা করার জ দাগ দওয়া িকংবা িমনবাের িতেনর বিশ িসঁিড়র ধাপ থাকা ইতািদ।)
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৩) সাউিদ আরেবর সাহওয়া আোলনঃ শাসকেদর উৎখাত না কের শািপূণ রাজৈনিতক সংার আোলেনর সে জিড়ত
সাউিদ আরেবর সাহওয়া প। এই ধারার অতম ‘আিলমরা হেলন শাইখ সাফার আল-হাওয়ালী এবং শাইখ সালমান আলআওদাহ। রাজৈনিতক ে তাঁরা বশ িবচারবুির মাণ িদেয়েছন। সামািজক যাগােযােগর মাধমেলােতও তাঁরা বশ সিয়।
এর ফেল িশিত তণ সমােজর মেধ তাঁরা আেবদন তির করেত পেরেছন। তাঁেদর সমােজ িবদমান নানা সামািজক সমার
িতেরােধ সিয় অংশহণ মুসিলমেদর িত তাঁেদর উেেগর মাণ দয়।
৪) সাউিদ সালাফী েপর ছাট উপদল হে মাদখালীঃ তাঁরা একটু আলাদা এবং সাধারণ সালাফী পেলার চেয় বিতম।
তাঁেদর কমপা মৗিলকভােব িবভাজনমূলক। এই ধারার অসারীরা বিশরভাগ েই অেদর িনেয় বিতব থােকন:
অারা সিঠক সালাফী পেথর উপর আেছন িক নই এই িনেয় তাঁেদর মাথাবথা। ক তাঁেদর মানহােজর উপের আেছ আর ক
নই, এই িনেয় তাঁরা িনেজেদর মেধই ভেঙ টুকেরা টুকেরা হে। কালেম তাঁরা াস পাে। অােদর বাপাের তাঁেদর
উ খন এবং সেলার যৎসামা ভােবই এর মাণ মেল।[১০]
৫) িমশরীয় সালাফী: অা সালাফী েপর মেতা এেদর মেধও িবিভরকম মত দখা যায়। আরব বসের পর থেক এরা
িকছুটা িবশৃল অবার মধ িদেয় যাে। িমশরীয় সালাফীরা মূলত জডানীয়-আলবানী শাখা ারা সবেচেয় বিশ ভািবত। আর
তাই িফিহ িবষেয় তারা বশ আিরক নীিত অসরণ কেরন। িমশরীয় সালাফীেদর মেধও মাদখালীেদর অপ েপর দখা
মেল। সব দেশর মেতা এখােনও দখা যায় য, রাজৈনিতক ে এেদর রেয়েছ ত অবান। িমশরীয় সালাফীেদর মেধ
সবেচেয় পূণ শাখা আন-নূর পািট গাঁড়াভােব িসিস সমথক। অারা রাজনীিতেত অতটা আহী নয়। অেনেক আবার
বতমান শাসকেগাীর িত সমােলাচনামুখর। িমশরীয় সালািফম বতমােন বশ বড় ধরেনর পিরবতেনর মেধ িদেয় যাে। ফেল
িবিভ পেলা ক কান অবান নয়, এবং এর থেক কী সূ পিরবতন আেস সটা মূলায়ন করার সময় এখেনা হয়িন।[১১]
৬) তাকফীির সালাফী: এরা সাধারণত তাকফীর ইেত বিশ জার দন। িবেশষ কের যারা শারী‘আহ অযায়ী শাসন কের না,
তােদর িবে তাকফীর কেরন। িক তােদর িবে িজহােদর ডাক দন না। কারণ তাঁেদর দৃিেকাণ থেক এখেনা
উপযু সময় আেসিন এবং যথাযথ শত তরী হয়িন। বিশগতভােব মুসিলম জািত ও তােদর রাের িবে হসনমূলক
পিমা পররানীিতেক তাঁরা সামেন িনেয় আেসন। মুসিলম শাসকেদর ভামীপূণ আচরণেকও তুেল ধেরন। ওয়ালা’ ওয়াল-বারা’
(আগত ও অবাধতা)-এর ধারণািট িনেয় তাঁরা বশ আ। এর  মাণ পাওয়া যায়, পিমা দশেলার সে যুরত
যেকােনা মুসিলম পেক সমথন দওয়ার মেধ—চাই তােদর কৗশল বধ বা অৈবধ, যা-ই হাক। িনয়িমত ও
অসতকভােব তাকফীর করার িবষয়িটেক যারা সমােলাচনা কেরন তােদরেক তাঁরা ভািম (িনফাক) ও অিবাস (র)-এর তকমা
দন। বিশ আর ঢ়তার িদক থেক তাঁেদর সে মাদখালীেদর বশ িমল রেয়েছ। যিদও মুসিলম শাসকেদর িত দৃিভীর
বাপাের তােদর অবান ই িবপরীত মেত। সমসামিয়ক যারা এই েপর সে জিড়ত তােদর মেধ রেয়েছন আবূ মুহাাদ
আল-মাকিদসী ও আবূ মুস‘আব আস-সূরী। পিেম এেদর অসারী সংখা ছাট হেলও বশ িনেবিদত (এরা মূলত আেমিরকান
শাইখ আনওয়ার আল-আওলািক ারা ভািবত িকছু যুবক।[১২] ২০১২ সােল আেমিরকান ােনর এক হামলায় আলআওলািকেক হতা করা হয়)। এই েপর অিধকাংশ সদরা যিদও সরাসিরভােব িনেজরা িজহােদ অংশহণ কের না, িক
তােদর লখনীেলা পরবতী পিটর িভত গেড় দয়।
৭) চরমপী িজহািদ সালাফী: এেদর তািক ও রাজৈনিতক অবান চরমপী। এেদর মেধ রেয়েছ আল-কায়দা ও
আইএসআইএস-এর মেতা সামিরক সংগঠন। আিম যিদও শেষা ই পেক আলাদাভােব উপাপন কেরিছ, তেব অেনেকই
হয়েতা সিঠকভােব বলেবন য, এরা মূলত একই সূে গাঁথা। এেদর মেধ পিরার িবভাজনমূলক কােনা রখা নই। এখােন এটা
উেখ করা জির য, তাঁেদর তািক অবােন সালাফী পিতর বিহকাশ থাকেলও, তাঁেদর সামিরক অবােনর কারেণ অা
সব সালাফী গাী তাঁেদর িনা কেরন। অা সালাফী পেলা য ইেত বাড়াবািড় কের না, এরা স ইেতই সবেচেয়
বিশ জার দন—যমন তারা িজহােদর য সংরণেক লালন কেরন। আর মূলধারার সালাফীরা যসব ই িনেয় আেলাচনা কেরন
সেলােক তারা এিড়েয় চেলন। (এখােন জেন রাখা ভােলা য, এই েপর উৎপি হেয়েছ আিশর দশেকর েত মুসিলম
াদারড থেক িবি একটা উপপ এবং সাউিদ সালািফেমর সিলেন। তাই বলেত গেল তাঁেদর উৎপি কান ‘িব’
সালাফী উৎস থেক নয়।)
ভাসা-ভাসা ও অসূণ এই তািলকা থেক এটা  য, ওপেরর কােনা একক পেক সালাফী িহেসেব আখািয়ত করা একটা
সমার বাপার। িবদমান িবিভ সালাফী পেলার মেধ অসংখ মতেভদ থাকার কারেণ এই বাব সমাই উািসত হেয়
ওেঠ য, উপেরা কােনা দলই সূণভােব সালাফী িচাধারার িতিনিধ কের না।
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২. সালাফী িচার ইিতবাচক িদক
আিদ-অকৃিম ইসলাম পালেনর উৎসাহ যুিগেয় সালািফ িচা য পিত উপাপন কের তা এক ইিতবাচক শি িহেসেব কাজ
কের আসেছ। নই এর দশেকর িদেক একটা সময় িছল যখন ইংেরিজ বলেয়র শাইখরা ব পিমা তণেক সালাফী পিতর
িদেক আকৃ করেত পেরিছেলন।
সালাফী আোলেনর িকছু ইিতবাচক িদক হে:
১) র’আন-াহেক াধা: সালাফী পিত মুসলিমেদরেক হািন বারাকার পাশাপািশ িহদায়াত এবং বাঝাপড়ার
জ রআন ও ার শরণাপ হবার িদেক ধািবত কের। তাঁেদর এই িচাধারা অা িকছু ািডশনািল মাযহােবর সূণ
িবপরীত। কারণ, তাঁরা তাঁেদর অসারীেদর র’আন-া থেক কােনা অথ বা িবিধ আহরেণ িনৎসািহত কেরন এই ভেয় য,
তারা হয়েতা ভুল বুঝেব। অেনক প তা এেে এতটাই ািক অবান নয় য, তাঁরা দািব কেরন য, হাদীেসর বইেলা ধু
িবেশষেদরই পড়া উিচত। তাঁরা সবত এমনিক র’আেনর একােডিমক ও সিয় পাঠেকও িনৎসািহত কেরন।
২) সালাফী পিত আল-র’আন ও াহর আেলােক আধুিনক থা ও সংৃিতেক পযােলাচনামূলক দৃিেত দখেত উৎসািহত
কের। অমুক বা তমুক শাইখ কী বলেলন, বা বাবা-দাদারা কী পালন কের এেসেছন তার পিরবেত শ মােণর উপর জার
দওয়া হয়। সালাফী িচা ‘সাংৃিতক ইসলাম’-এর গি পিরেয় এমন একিট পথ গম কের যার ফেল ইসলাম সময় ও ানেক
ছািপেয় অিবকৃত সাবজনীনতার িদেক ধািবত হয়। এবং এিট নবুয়াতী সমেয় যা চিলত িছল তার িত িতাব।
৩) ইসলােমর লাকজ সংরেণ দখা মেল এমন অেনক সংারা আচার-থােক এিড়েয় চেল সালাফী িচা। যমন: পীরদরেবেশেক িভিহীন ভি অথবা কােনা েয়াজেন আাহ ছাড়া অ কারও কােছ াথনা করা। এই ে বলা যায় য,
সালাফী িচার ল হে অকৃিমভােব ইসলােমর রীিতনীিতেলা চচা করা—িঠক যমনটা হওয়া উিচত।[১৩]
৪) হাদীেসর িবতা যাচাই। সালাফী িচার য ভাব কােনাভােবই অীকার করা যােব না সটা হে তাঁেদর কারেণই
অিধকাংশ ইসলািমক আোলনেলােত হাদীেসর িবতা ও িনভরেযাগতা যাচাইেয়র ে সেচতনতা তির হেয়েছ। এমনিক
সালাফী িচার যারা িবেরািধতা কেরন, তাঁরাও এখন তাঁেদর বইেলােত হাদীস উৃত করার ে অতীেতর তুলনায় বশ সূ ও
িনভুল পিতর আয় নন এবং ািসকাল ও মধযুগীয় লারেদর মতামেতর সােথ হাদীসেলােক যাচাই কেরন। এটা
িনঃসেেহ সালাফী িচার একিট ইিতবাচক অবদান। আর এজ শাইখ আল-আলবানী ও তাঁর লখনীেলা অবই কৃিতের
দািবদার।
৫) অাকােডিমক ইসলােমর শাখােলা সেক সাধারণ ও সববাপী ান। গড়পড়তা যেকােনা সালাফী সাধারণত ইসলােম
উসূলুল-িফেহর ভূিমকা, মুসতালাল-হাদীেসর , ‘উলূমুল-র’আেনর গঠন ও বাি ইতািদ সেক ান রােখ। কােজই
এটু বলা িনরাপদ য, সালাফী িচার অসারী একজন গড়পড়তা সালাফী ইসলােমর বুিনয়ািদ িবষয়েলা সেক যতটা ান
রােখন অ কান ািডশেনর গড়পড়তা একজন অসারী অতটা রােখন না।
৬) সালাফীেদর অসাধারণ এক িব আিকদা রেয়েছ। যেকােনা বিন গেবষক এটা খুঁেজ পােবন য, ী িবাসেলার মেধ
আসারী আিকদা সবেচেয় আেগ িলিপব হেয়েছ। আশা‘ইরাহ ও মাতুরীিদয়ার মেতা কালামিভিক আিকদাসমূেহরও অেনক
আেগর লখা।[১৪] িতীয় িহজির শতেকর শেষর িদেক এবং তৃতীয় শতেকর গাড়ার িদেক িলিখত অসংখ আিকদার িকতাব থেক
এর মাণ পাওয়া যায়। যার িকছু িকছু ‘আকীদাহ আত-তাহাউইয়ারও আেগ লখা। চতুথ ও পম িহজির শতেক আসারী
আিকদাই িছল ী ইসলােম ভাব িবারকারী আিকদা।[১৫] রাজৈনিতক পটপিরবতেনর কারেণ ষ শতেক এেস যিদও এটা
হানবালী মাযহােবর মেধ সীমাব হেয় পেড়, িক ইন তায়িময়ার অসামা লখনী থেক এটা নতুন াণ লাভ কের। আরও
আজও সই ধারা অবাহত আেছ।[১৬]
৭) ইসলািমক ােনর িবৃিত এবং ইসলািম াগােরর পুনীবন। ইসলামী ােনর সকল শাখার উপর হাজার
হাজার পািলিপর সািদত কিপ বাপকভােব িিটেঙর মাধেম সালাফী িচা গেবষণার মান উয়েনর ে বাপক ভূিমকা
রেখেছ। এমনিক তােদর িনেকরাও সালাফী কাশনা থেক কািশত বইেয়র দার হন। তােদর অনলাইন ইসলািমক সাচ
ইিন, ইেলকিনক ভাডার ও ফারােমর ারা অাকােডিমকরাও িবিভ উপকার পােন। পৃিথবীেত বতমােন যেকােনা ইসলািম
লাইেিরেত সালাফী কাশনী থেক কািশত ও সািদত বই ভােলা পিরমােণই পাওয়া যােব। কননা সালাফীরা িনেজেদরেক
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ািসকাল ইসলািম ািডশেনর সে সৃ কের।
৮) ‘ইবাদােতর ে অিধকাংশ িশক ও িবদ‘আহ এিড়েয় চলা। যা-ই িট থাক না কন, সামিকভােব অিধকাংশ ধরেনর
িশক থেক সালাফী আোলন িনেজেদর মু রাখেত পেরেছ। িবদ‘আেতর িত অিত-সতকতার ফেল ইসলািম ‘ইবাদােতর
ে এটা ঈষণীয় পিবতা ধের রাখেত পেরেছ। অিত সতকতার দােষ  হেলও (যা আসেলই সমাজনক) অা
আোলনেলা যখােন িবিভ িবপগামীতার ীকার, অিত-সতকতার ফেল সালাফী আোলন মারাক পযােয়র িবপগামীতা
থেক িনেজেদর রা করেত সম হেয়েছ।
সালাফী িচা এমন বগবান একিট আোলন যিট িতটা মুসিলমেক সরাসির আল-র’আন ও াহর িদেক ধািবত কের
তােদর সবাইেক সম করেত চায়। এিট এর অসারীেদর ান িদেয় কতৃবােদর িবে চােল করেত, অঅসরণেক
িব করেত এবং ধমীয় েদর নীিতেক সংেশাধন করেত সম কের তােল। তাই এেত অবাক হওয়ার িকছু নই য িচাপিত িহেসেব সালাফী িচা যৗিক ও কৗতূহলী মেন আেবদন সৃি কের। এবং এিট িনঃসেেহ মােষর িফতরার সে
সংগিতপূণ।
৩. সালাফী আোলেনর সমােলাচনা
অা যেকােনা আোলেনর মেতাই, সালাফী আোলন এবং এর অসারীরা ভুেলর ঊে নয়। েটািনক ইউিনভাসােলর
মত সালাফী িচার িবমূত ধারণা মােষর বাব পৃিথবীর বাইের িকছু নয়। যেহতু সকল মাষই ভুলবণ, সেহতু সালেফ
সােলিহনেদর অসরেণর দািবেত সালািফেমর মেধও িকছু ভুল ও অসংগিত চােখ পেড়।
সালাফ বা পূবসূিরেদর অেনক মৗিলক ইেলা সমসামিয়ক িবিভ সালাফী দলেলা এিড়েয় যায়। অেনক সময় িবপরীত
অবানও ধারণ কের। সালাফরা মুেখামুিখ হনিন এমন আধুিনক িবষেয় সালাফেদর অবান কী হেতা সটা িনণেয়র চায় একটা
পিতগত ভুল আেছ। জািতরাে নাগিরকের ধারণা, গণত, বতমান সমােজ নারীেদর ভূিমকা, ভাট দওয়ার অমিত, আধুিনক
িবে িজহােদর িবষয়েলার মেতা িবিভ িবষেয় যেলা ‘সালাফী অবান’ বেল দািব করা হয়, সেলা িনতাই ‘আিলমেদর
বিগত অিভমত (ফাতাওয়া)। এেলা ইসলােমর থম িতন জের মতামেতর িতিনিধ কের বেল দািব করা সব নয়।
আমার তািলকা  করার আেগ একিট পূণ িডসেইমার িদি। য পেয়টেলা আিম তািলকাভুি করিছ, এেলার
েতকিট েই বিগত পযােয়, এমনিক িকছু সালািফ ধারায় চুর বিতম খুঁেজ পাওয়া যােব। আিম যখন এই
তািলকােলা করিছ, আিম তখন সামিক পযােয় বলিছ। আিম জািন য, এমন বাপক সাধারণীকরেণর মেধ মাগত সমা
রেয়েছ। সালািফেমর ইিতবাচক যসব িদক আিম উেখ কেরিছ, সেলা কমেবিশ সব সালাফী ধারায় পাওয়া গেলও,
নিতবাচক যসব িদক আিম উেখ করব, সেলা সাবজনীন নয়। িকংবা অিধকাংশ ে ভােব উৎসািহতও করা হয় না।
তা সেও আিম যা বলব তােত আিম দৃঢ়: এখােন যসব সমােলাচনা করা হেব তা সামিকভােব সালাফী আোলেন ধরা পেড়।
আর এখােন বিতমও আেছ। সালাফী আোলন সামিকভােব যা শখায় বা হণ কের, সখান থেক মু হেয় অেনেকই
এেলা থেক বর হেয় আসেত পেরেছন।
এই সমােলাচনােলা কন করিছ সটাও এখােন জািনেয় দওয়া েয়াজন। এটা এজই করিছ, যােত সালাফীরা এেলা িনেয়
িচাভাবনা কেরন এবং এেলার মাা কিমেয় আেনন। আিম াথনা কির য, একসময় এই সাধারণীকৃত সমােলাচনােলাই
বিতম হেয় উঠেব। তেব, এই কথােলা যখন িলখিছ, অিধকাংশ সালাফী ধারায় এই নিতবাচক িদকেলা বাপক চিলত
এবং লণাক বিশ।
সালাফী আোলনেলা সবেচেয় বিশ যসব ‘সমায়’ জজিরত সেলা হে:
১. আিকদােক মূলত িবমূত ও তীয় মতবােদর পযােয় নািমেয় আনাটা ইসলােমর বাতার সে সামাই সক বহন কের।
এতটাই য, িবমূত ধমত এবং মাষ-িনিমত মতবাদ ইসলােমর িতিট িদকেকই াস কের।
অেনক পূণ ই িবসজন িদেয় সালাফীরা িনয়িমতভােব অ মুসিলমেদরেক িবিভ কাটাগিরেত ভাগ কেরন। আসারী
ধমিবােসর ল হে আাহর সে মজবুত সেক গেড় তালা। আাহর নাম ও ণাবিল সেক িবাস কবল এরকম হওয়া
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উিচত নয় য, তাঁর হাত আেছ িক নই, িকংবা তার িবশাল আসেনর ধরন কীরকম সটা িনেয় তকাতিক করা। তাওহীদ তা
সটাই যা আমােদরেক আাহেক বিশ বিশ রেণর বাপাের মেন কিরেয় দয়; কীভােব তাঁেক সিঠকভােব ‘ইবাদাত করা যায়,
আিরকভােব তাঁর আগত করা যায় সেলার বাপাের উীিবত কের তােল। এসব র র নাম ও ণাবিল যসব
কােজর িদেক ইিত কের সেলার িত অািণত করাই তাওহীেদর কাজ। সিঠক তািক আিকদা ধারণ করা মােনই এই না
য, এটা কাউেক বিশ ধািমক মুসিলেম পিরণত কের। এই িবষয়টা মাথায় রাখেল বিশ ভােলা হেব য, সাধারণ মুসিলমেক
আিকদার সাধারণ িবষয় সেক আাহ িজেস করেবন না। িক ফাদ (অতাবকীয়-ফরজ) ‘ইবাদাত এবং আধািকতার
মাা সেক িজেস করেবন।
২. তাযিকয়াতুন-নােসর বাপারটা হেণ িধা এবং মােষর আধািক উিতর বাপাের সামা আহ। এটা অীকার করার
জা নই য, সিঠক আধািকতা বা তাযিকয়াতুন-নাফেসর িত জার দওয়ার বাপাের সালাফীরা বথ হেয়েছন। িক এটা
একটা র’আিনক ধারণা। আর এর উপর ঐকমতও আেছ। িজবরীল (আ)-এর িবখাত হাদীেসর ইহসােনর বাপারটা
তাযিকয়াতুন-নাস ছাড়া আর কী? আধািক পিবতার মৗিলক েয়াজনেক উেপা কের জাহ ওয়াত-তাদীল-এর মেতা
উতর ান িনেয় আিবতার কারেণ ‘সালািফ-িনঃতা’ চেপ ধের অেনকেকই। যার ফেল দখা যাে অেনক সালাফীই সালািফ
িচা তাগ করেছন এবং হয় অা ইসলািম ধারায় যাগ িদেন (সাধারণত িফ ধারা যা সালাফী ধারায় যা ঘাটিত রেয়েছ তা
পূরণ কের), নয় ইসলাম চচা করাই ছেড় িদেন এেকবাের।
৩) সালাফী নন এমন মুসিলমেদর বাপাের ঢ় মেনাভাব। সালাফীেদর িবাস তােদর পথই একমা পিরােণর উপায়।[১৭] এ
ধরেনর মেনাভাব িনঃসেেহ সাধারণ সালাফীেদর মেধ উতা ও অহংকােরর জ দয়। এটা খািরজীেদর ধমীয়
অহংকােরর ইিতবাহী (তেব বু নয়)।
এিট পথা দল এবং তােদর িবচুিতর বাপাের অসমাপািতক  দানেক বাখা কের। এমন দৃিভি এক অেযৗিক
পিরণাম ডেক এেনেছ। িকছু সাধারণ সালাফী সিঠক ধমিবাস জানার চেয় িবপথগামী দেলর িবাস সেক বিশ জােন।
মাদখালীরা এর উৎকৃ উদাহরণ। ইসলােম িফের আসা নতুন যারা মাদখালী ধারায় েবশ কেরন তাঁরা বশ সহেজই বলেত
পারেবন কান কান ‘আিলম সালাফী মানহাজ অসরণ করেছন আর কারা করেছন না। িক সমপিরমাণ সাহাবীেদর নাম বলেত
বলেল তাঁেদরেক যেথ বগ পাহােত হেব। একজন িবপথগামী মেতর অসারীেক কীভােব অিভবাদন জানােত হেব সটা তাঁরা
যতটা ভােলাভােব বলেত পারেবন, িঠক ততটাই উো অবা সকাল-সার িযেরর বাপাের। অিয় হেলও সত য, এই
বণতা ধু মাদখালী-সালাফীেদরই একক বিশ নয়। সালাফীেদর উিচত তাঁেদর িনেজেদরেক  করা: ইসলাম িক ধু
অের ভুল বর করা িনেয়ই আ? নািক উম কাজ তুেল ধরার অকরণীয় আদশ হওয়াটা ইসলােমর মূল ল? “িতিনই
ভাগবান িযিন অের ভুল ধরার চেয় িনেজর িট (সংেশাধন) িনেয় ব।” (মুসনাদ আল-বাযযার)
৪) অেনক সালাফী ধারা িবদ‘আহ ও মুবতাদ‘ই (যারা িবদ‘আত কেরন) তােদর িনেয় ািক অবান হণ কেরন। এটা অেনক
মুসিলমেদর কােছ তাঁেদরেক হাকর পযােয় িনেয় গেছ। মাসিজেদ কােপেটর উপর কাতার সাজা করার জ দাগ দওয়াটােক
িবদ‘আত মেন করাটা য অিতমাায়-আিরক সটা সাধারণ মুসিলমও বুঝেত পােরন।
আেরকিট ই হে ‘িবপথগামী বি’র সে আচরণ। িবপথগামী দলেলার বাপাের সালাফেদর উিেক তাঁরা র’আনাহর সমমােনর িহেসেব িবেবচনা কেরন। তা সেও, িবদ‘আিতেদর সে কােনা সালাফ য আচরণ কেরেছন তা অবই
র’আন-াহর আেলােক এবং সই সমেয়র সের আেলােক বুঝেত হেব। ইসলািমক াতৃ রার ে আমােদর নবী (সা)
য পেরখা িদেয়েছন, সটা যেকােনা িনিদ ‘আিলেমর বেবর ঊে। আর যারা িবপেথ িগেয়েছন তােদর সে কমন আচরণ
করেত হেব তা সময়, ান, বিিবেশষ, িবপথগািমতার পিরমাণ ও সের উপর িনভর কের। সংিতার মাধেম দাষ—ইসলাম
এটা চার কের না। সালাফেদর রায়েক তাঁেদর ইজিতহাদ িহেসেব বুঝেত হেব। এেলা তােদর পিরিিতেত েয়াগেযাগ ও বধ
িছল। বতমান সমেয়র সালাফীেদর বুঝেত হেব য, একিবংশ শতাির আেমিরকা (অথবা ইংলাড - এবং াঁ বািমংহাম শহরও
এর অভূ) সম শতেকর বাগদাদ নয়। আল-র’আন ও াহর  পাঠ যখােন ইসলািম াতৃের তাগাদা দয়, সখােন
সালাফেদর ফাতওয়ার অপেয়াগ অৈনসলািমক এবং অিবেবচনাসূত। অিয় হেলও সত য, সালাফীেদর িনেয় নাম আেছ য,
তাঁরা িবিভ কিমউিনিটেত িবভাজন সৃি কেরন, ঢালাওভােব কােনা িনিদ দলেক তাকফীর কেরন এবং যারা তাঁেদর সে
একমত পাষণ কেরন না তােদর সাহচয এিড়েয় চেলন।
৫. ভুল অািধকার। নবী মুহাাদ (সা) বেলেছন, “যা-ত কলাণ তােত মেনািনেবশ কেরা!” কােনা কােনা সালাফীেদর কােছ
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সফলতা মােন িবপথগামীেদর খন করা। অােদর খেন সময় খরচ কের, ‘িবপথগামী’দর সে সংিতা িনেয় মাষেক
সতক কের এবং মাষেক শাধরােত যেয় আমণাক ঢ় শের ববহাের তাঁরা া বাধ কেরন।
আাহর নাম ও ণাবিলর অপবাখা িকংবা িমলাদ উদযাপেনর বধতা[১৮] বতমান মুসিলম উাহর সবেচেয় বড় চােল নয়।
সেহ নই, কােনা কােনা সময় িমলােদর বধতা, আাহর ণাবিল এবং ঈমােনর অা িদক িনেয় আেলাচনা জির। িক
এেলা আমােদর বতমান সমেয়র মূল সমা নয়। আমােদর তণ-তণীেদর িবােসর ে এেলা মূল চােল নয়।
অতীেতর িবতক এেলা। সালাফী এবং আশ‘আরীরা এ িনেয় িনেজেদর মেধ িবতক চািলেয় যেতই পােরন। এবং আিম িনেজও
একজন ধমতিবদ িহেসেব সিঠক ফারােম, উপযু াতােদর সামেন এসব িবতেক অংশ িনেত বশ া বাধ করব। িক
আমােদর অিধকাংশ তণ-তণী এসব িবমূত ধারণার সামাই পেরায়া কের। তারা তােদর ঈমান ধের রাখেত িহমিশম খাে।
ডারউইেনর মতবাদ, ধমিনরেপতাবাদ, উর-আধুিনকতাবাদ, মানবতাবাদ এবং উদারতাবােদর মেতা হাজােরা ‘বাদ’-এ
জজিরত তারা। অিদেক সালাফী (এবং দওবি, আশ‘আির ও ফীরা) িনেজেদর মহেল যসব িবষয় িনেয় তেক ব তা িনেয়
হয়েতা মা ০.১% মাষ মাথা ঘামায়।
ইসলাম রািডকাল সলািরজম থেক অভূতপূব ভাবাদিশক আমেণর সুখীন হে। এেলার মাধেম িনিদ কের ইসলামেক
এবং সাধারণভােব ধমীয়তােক ঘৃিণত িহেসেব তুেল ধরা হে। নবনািকতাবাদ এবং বািনকতাবােদর চল বাড়েছ পাবিলক
ইেটেলকচুয়ালেদর মােঝ। আধুিনক সমাজ ভাগবািদতা, খবািদতা, অীল ছিব ও িভিডও এবং যৗন রিরর গে ভুরভুর
করেছ। রািডকাল ফিমিনজেমর মেতা চরমপী ভাবাদশ চুর পাওয়া যােব। সত বলেত সালাফীেদর মেধ খুব কম সংখক
‘আিলমেদরই পাওয়া যােব যাঁরা এেলা িনেয় কথা বলার যাগ; খন তা পেরর কথা। এমন কােনা ‘আিলম যিদ পাওয়া
যায়ও, সটা সালাফী িশেণর কারেণ না। িক সালাফী িশণ সেও স এপ চােল িনেত সম।
যুগ-যুগােরর সামািজক যসব অবয় রােধ ইসলােমর আগমন সেলা ‘মুসিলম িবে’ এখেনা মহামারীর মেতা। িবিভ
সামািজক সমা অবােধ চলেছ। পািরবািরক িনযাতন, যৗনিনযাতন, িমেকর অিধকার খব, বণবাদ, ঘুষ ইতািদ আেরা অেনক
িকছু বেড়ই চেলেছ। িক এসবিকছুেকই পাশ কািটেয় যাওয়া হে। ফাকীেদর কােছ এ বাপাের কােনা অজুহাত থাকেত পাের
না য, একিদেক তাঁরা নারীেদরেক গািড় চালনা থেক িবরত রাখার ফাতওয়া বল উৎসােহর সে চার কের বরােবন িকংবা
িমলােদর বধতােক লাগাতার সমােলাচনা কের যােবন, িক িবেদিশ িমকেদর সে অসদাচরণ, নারী গৃহকমীেদর যৗনােথ
ববহার, ঘুষ, ওয়ািসতা (যথাযথ জায়গায় এমন একজন 'বু' থাকা য সহেযািগতা করেব) এবং সমােজ বল চিলত অা
অনাচােরর িবে চুপ থাকেবন।[১৯]
য ইসলাম অতািচরত ও িনপীিড়ত বির অিধকার িনেয় কথা বেল না সই ইসলাম আমােদর িয় নবী (সা)-এর াহ থেক
অেনক দূের। কননা িবদায় হাের ভাষেণ দওয়া উপেদশমালার মেধ অতম িছল সমােজর বল বির অিধকার পূরণ করা।
৬) নারীেদর বাপাের সালাফী মেনাভাব। সালাফী আোলন নারীেদরেক য পযােয় নািমেয় এেনেছ সটােক অমানিবক বলা যায়।
এর সহজ উদাহরণ হে, িনেজর ী বা িয় বুর ীর নাম মুেখ আনাটা আপিজনক[২০]—এ ধরেনর মেনাভাব। যিদ কােনা নারীর
নাম মুেখ আনাটা িনিষ হয়, তাহেল সই সমােজ নারীর ভূিমকা কী হেব? চরমপী নারীবাদী বাখার িবপরীেত আজেকর সমেয়
আমােদর এমন সব মধাবী ও িবচণ মুসিলম বানেদর েয়াজন যারা এই ধেমর বাবতােক বাখা করেত পারেবন।
কবল সাউিদ নারীেদরেক গািড় চালােনায় িনিষ করােতই নারীেদর িত অবনিমত মেনাভাব সীিমত নয় (অিবা হেলও সত
অিধকাংশ সাউদী সালাফী উলামা আেজা পয ইসলােমর অংশ িহেসেব এেক িনিষ মেন কের)। ঃখজনকভােব পিমা
সালািফজেমর িকছু িকছু অংশ ধারাবািহক িবেয় ও তালাক, িসেল মােয়েদর পিরিিতর েযােগ নওয়া, িশ জ িদেয় ছেড়
দওয়া, বিভচার এেলার বাপক উপেবর জ খািত অজন কেরেছ। এটা িছল ছাট একটা ধারার মেধ, িনিদ িকছু
আেমিরকান ও িিটশ সালাফী ধারার মেধ। এটা এমন এক বাবতা যা কােনা ‘আিলমই বধতা দেবন না। িক তারপরও এই
নিজরেলা এত ছিড়েয় পেড়িছল য, তা উেপা করার জা িছল না। নারীেদর বাপাের সালাফীেদর মেনাভাব এবং সিঠক
তারিবয়ার য কতটা অভাব, তা এ থেক বাঝা যায়।
৭) ‘বেয়াজ ‘আিলমেদর’দর িত িবহীন আগত যারা সব িবষেয় চূড়া িনয়া িহেসেব কাজ কেরন। য আোলন
মুিচােক উৎসািহত কের এবং অ-অসরণেক িনা কের, স আোলেনর অসারী অিধকাংশ সালাফীেদর জ দলীয় িচা
এবং ‘িকবার’ (বেয়াজ ‘আিলমেদর) অসরেণ সংকীণমনতা ঃখজনক। যেহতু ‘িকবার’রা সাধারণত একিট জাতীয়তার এবং
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সরকার িনযু, সেহতু িশাচারস আেলাচনায় তােদরেক খুব কমই পাওয়া যায়। ইসলােম এমনিক আসারী ধমিবােসও
আাহ পৃিথবীেত তাঁর ইার ঐশী িতিনিধকারী িহেসেব কােনা িনিদ অিভভাবক িনেয়াগ কেরনিন। যত বেয়াজই হাক,
কােনা একদল ‘আিলেমর মেতর সে িমত পাষণ করা মােনই এই না য, এেত কের আাহ ও তাঁর রাসূেলর সে িমত
পাষণ করা হেলা।
আমােদর নবী (সা) বেলেছন, “‘আিলমরা নিবেদর উরািধকারী।” আাহ না-কক, ইসলািম ানচচার  ও েয়াজনীয়তা
িনেয় আিম তক করিছ না। আিম এমনটাও দািব করিছ না য, ানী লারেদরেক সাধারণ তািলেব ইলম শতহীনভােব চােল
করেত পারেব। যটা িনেয় আমার আপি সটা হে ‘আিলমেদর কবল িনিদ, সমমনা, ও এক জািতর বিেদর মেধই সীিমত
কের ফলা। ইসলােম ব ‘আিলম আেছন। এবং সব জািতেগাীর মােঝই তাঁেদর উপিিত আেছ। বমুখী এসব ‘আিলমেদর
কাছ থেক তাঁেদর িবেশষ অযায়ী ান নওয়ার বাপাের সালাফীেদর মন শ হওয়া উিচত।
সালাফীেদর এটা রেণ রাখা উম য, ইবেন তাইিময়ার সমেয় তাঁর সবেচেয় কড়া সমােলাচকেদর মেধ িছেলন
সমসামিয়ক হানবািল 'আিলমরা (অম শতেকর দােমের ‘িকবার’)। য লখনী ধারা ও িশা ববায় তাঁরা অভ
ইবেন তাইিময়া কন সটা বদলােত চাইেছন তাঁরা তা বুেঝ উঠেত পারিছেলন না।
৮) আধুিনক রাজৈনিতক িবষয় বুঝেত মারাক অমতা। এটা খুবই আজনক য, যাঁরা িনেজেদর ইন তায়িময়ার অসারী
বেল দািব কেরন, এবং তাঁর লখা সরাসির পড়েত পােরন, সই ইবেন তাইিময়া যখােন কাে তৎকালীন শাসকেদর চােল
কেরিছেলন, সখােন আজেক তাঁর অসারীরা শাসকেদর বাপাের কীভােব শািিয় ীতদাসলভ আাবহ মেনাভাব হণ
কেরন। অথচ বতমান সমেয়র শাসকেদর অপরােধর মাা ইবেন তাইিময়ার সমেয়র শাসকেদর অপরােধর মাার চেয় অেনক
বিশ।
আিম এসব ‘আিলমেদর বলিছ না য, আপনারা গৃহযুের ডাক িদন। আিম বলেত চাইিছ য, একটা মধপা অবলন জির।
যখােন সাধারেণর অিধকার খবেক কাে সমােলাচনা করা হেব। ইসলাম দািব কের য, ‘আিলমরা শাসকেদরেক নজরদািরেত
রাখেবন। উোটা নয় [অথাৎ শাসকরা ‘আিলমেদরেক নজরদািরেত রাখেছন]। বতমােন যা দখা যায়, মূলধারার অিধকাংশ
সাউিদ সালাফীেদর অবান হে, বতমান শাসকেদর যেকােনা সমােলাচনা ধমীয় িবপথগািমতার সমান। আিম যখন এই
লাইনেলা িলখিছ, তখন সই অেলর শাসকবগ মুসিলম াদারড ও তােদর সমথকেদর বাপাের িবেশষ নীিত হণ কেরেছন।
ভয়ংকর এই অিবচােরর বাপাের ‘আিলমেদর নীরবতা কােন তালা লাগার মেতা। মূলধারার িমশরীয় সালাফীেদর একিট গাীর
অবান যা নূর পািটর মেধ লণীয় এবং জনােরল িসিসর শাসেনর িত তােদর য সমথন তা এতটাই ঃখজনক য এমন
অবান খডন করারও েয়াজন পেড় না। এ ধরেনর অবােনর আরও অেনক নিজর রেয়েছ।
উপসংহার
রািশদ িরদা (মৃতু ১৯৩৫ সাল) সবথম ‘সালাফী’ শিট জনিয় কেরন। িতিন িনেজ য আোলেনর নতৃ িদিেলন তার
পিরচয় তুেল ধরেত িতিন এই শ ববহার কেরন। এই আোলন মাযহাবেলার কাঠােমাব িচােক তাখান কের এবং
িফহ ও আধুিনকতার াডাড ইেলার মাধেম িচার নবায়েনর কথা বেল যা মােঝমেধ বশ উদারভােবই সংগিঠত
হেয়েছ। আল-আলবানী নােম একজন তণ উদীয়মান এক ‘আিলম িরদার িলিখত একিট ব পেড়ন। এবং িতিন সই শিটেক
িনেয় সূণ িভ একিট আোলেনর সে জুেড় দন। অতািশতভােব িরদা য আোলেনর নতৃ িদেয়িছেলন সটা েম
মডািন ইসলােম প নয় এবং ‘সালাফী’ লেবল খুইেয় বেস। আল-আলবানী য িফহী কমপিতর ঝাা তুেল ধেরন সটা
‘সালাফী’ অিভধা ধের রােখ। একপযােয় নাজিদ দা‘ওয়াহ আল-আলবানীর লেবল হণ কের। এবং সই আোলেনর সব
ধারায় ছিড়েয় পেড়। অথায় এই শতেকর আেগ ‘সালাফী’ শিট সচরাচর ববত কােনা শ নয়। সংাবাচক িবেশ
িহেসেবও ববত হয়িন।[২১] কােজই, ‘সালাফী’ অিভধা একিট আধুিনক টাম। াচীন আসারী আিকদার সে এেক জুেড় দওয়া
হেয়েছ।
আিম মেন কির, ইসলােমর অ সব আোলেনর মেতা সালাফী আোলন মােষর হােত গেড় উঠা একিট আোলন। কারণ,
আাহ ‘সালাফী আোলন’ নািজল কেরনিন। বরং িতিন অবতীণ কেরেছন আল-র’আন। আমােদর কােছ পািঠেয়েছন একজন
নবী (সা)। যাঁরা এই আোলেনর সে যু তাঁরা যমন মাষ তমিন সালাফী আোলনও মােষর হােত গড়া। এর মােন হে
এই আোলেনর ভুলেলা এর মােষরই। এটা আরও বাখা কের য, কন কােনা ‘একিট’ িনিদ সালাফী আোলন নই।
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বরং অেনকেলা আোলেনর সংহ, যেলােক সালািফেমর অধীেন জেড়া করা যায়। আিম িবাস কির, কােনা একিট
আোলনই বলেত পারেব না য, তাঁেদর বুঝই ইসলােমর ‘সিঠক’ বুঝ। াঁ, এটা সিত য, িকছু িকছু আোলন সেতর িদক
থেক কােনা কােনা ে অেদর চেয় বিশ এিগেয়, িক িতিট আোলন মােষর হােত গেড় তালা এবং তা ভুেলর উেধ
নয়। আিম িবাস কির না য, সেতর বাপাের কােনা একিট গাী বা আিকদার একেচিটয়া অিধকার রেয়েছ।
সামিকভােব সালাফী আোলেনর অবই িকছু মহৎ উে আেছ। িক এর মেধ এমন অেনক ভুলও আেছ যেলােক তারা
এিড়েয় যেত পােরন না। কউ হয়েতা িজেস করেত পােরন, “এটা িক সব না য, সালাফী িচা থেক সব
নিতবাচকতােলােক ঝেড় ফেল, ধু ইিতবাচক িদকেলােক ধের রেখ উততর অবার িদেক এেক িনেয় যাওয়া?” এই
আোলেনর অেনেকই তা করেছন। এবং আিম সততার সেই সালাফী ধারা ও ইসলািম অা ধারােত তােদর শাধরােনার
চােক সমথন কির। তেব  হে, পিতগতভােব যখন চুর ভুল ও নিতবাচকতা এই লেবেলর সে জিড়েয় গেছ, আর
েত এই আোলেনর য উে িছল সটা যখন হািরেয় গেছ, তখন কন এই লেবেলর আয় নওয়া? কননা কীয়ভােব
এই লেবেলর কােনা ধমীয় মূল নই। আর ইসলােমর ইিতহােস এই লেবেলর জনিয়তা বিশ িদেনর নয়।
এ কারেণই উপেরা একিট সকশেন যসব সালাফী ধারার কথা বলা হেয়েছ, আিম িনেজেক তার কােনাটারই অংশ বেল মেন
কির না। যাঁরা এখেনা এই লেবেলর অধীেন িনেজেদর পিরচয় িদেত ইুক, আিম ‘আ কির তাঁরা উপের উেখকৃত এই
আোলেনর িটেলা শনা করেবন এবং সেলা শাধরােনার চা করেবন। যাঁরা এই খতাব এিড়েয় চলেত চান, সটা
করার সব অিধকার ও কারণ তাঁেদর আেছ। যেকােনা একিট লেবেলর চেয় ইসলাম অেনক বড়।
ই দশেকরও বিশ সময় ধের অিবরাম গেবষণার পর আিম আসারী আিকদা অসরণ কির বেট—কারণ এটা আমার মেত সবেচেয়
িনরাপদ ও সবেচেয় িব আিকদা—তেব ইসলাম কবল বুেলট-পেয়ট সব কােনা িবাসববা নয়। আমার চূড়া আগত
কােনা মাষ কতৃক আহিরত আিকদার িত নয় বরং আাহ ও তাঁর রাসূেলর িত এবং তারপর যসব বির মেন খাঁিট ঈমান
ও তাকওয়া আেছ তাঁেদর িত। এজ একজন কর সালাফীর চেয় একজন মধমপী দওবি তাবিলগী মাতুিরদীর সে
আিম বিশ ঘিন স ও াতৃ অভব কির। কারণ, একজন কর সালাফী যখােন আমার পােটর দঘ এবং আিম
‘িকবার’দর থেক উৃিত িদই না কন এসব িনেয় আমার িপেছ লেগ থাকেবন, সখােন একজন মধমপী দওবী তাবিলগী
মাতুিরদীর সে হয়েতা িকছু িফহী এবং আিকদাগত ও পিতগত িবষেয় িমত থাকেব। িক তাঁর ধািমকতা এবং উাহর জ
তাঁর উেেগর সে আিম পুেরাপুির সহাভূিতশীল। একজন মধমপী ফী হয়েতা আমােক আাহ ও তাঁর রাসূেলর িবাসী
িহেসেব দখেবন, যিদও আমােদর মেধ হয়েতা তু িবষেয় িকছু পাথক থাকেব। িক একজন করপী সালাফী তাঁর
পূবধারণাসূত দৃিভীর ফেল আমােক হয়েতা একিট গৎবাঁধা ছেক ফলেবন। এবং তাঁর একমা িচার িবষয় হেব ‘আমার
িবে সতক করা’।
করপী সালাফীর সে আিম যিদও একমত হব য, আাহ তাঁর আেশ আেরাহণ কেরেছন সভােব, িঠক যভােব তাঁর জ
শাভা পায়, িক উাহর বতমান সমা সেক সই সালাফীর অদূরদশী সংকীণমনতা এবং আ-ায়িনার দািকতা ও
দলীয় মেনাভাব বিগতভােব তাঁর থেক আমােক দূের সিরেয় রাখেব। আর গাটা উাহর জ এটা আরও িবপনক। এজ
একজন গাঁড়া সালাফী—যাঁর ধািমকতার মাণ মেল কবল ‘আকীদার িবষেয় কথা বেল এবং িবপথগামীেদর খন কের—তাঁর
চেয়, একজন মধমপী ফীর সে আিম ঘিন স অভব কির, িযিন আমার চেয় বিশ র’আন পেড়ন আর হালাল
রাজগােরর বাপাের আমার চেয় বিশ সেচতন। তার মােন এই না য, সই ফী তাঁর আিকদার ে ‘সিঠক’। এটা ধু এরই
ইিতবাহী য, িকছু িকছু ইর চেয় ইসলাম ও ইসলািম আগত অেনক বৃহৎ।
শষ একিট পেয়ট এবং একিট পূণ িডসেইমার:
সালাফীেদর িবে যােদর মেনর মেধ বিদন ধের আোশ চেপ িছল, তারা েযাগ পেয়, এই আোলেনর ৎসা রটনার
জ এই বিটেক ববহার করেব। আসেল এিট সব ইসলািম ধারার মেধই খুঁেজ পাওয়া যােব: গিতবাদী এবং
আধুিনকতাবাদী থেক  কের িশয়া, ফী ও আশ‘আরী সবার মােঝই। আমার মেতা একজন—য িকনা এই আোলেনর সে
একসময় জিড়ত িছল—স যখন এই ধারার ভুলেলা তুেল ধেরেছ তখন অা দলেলা এ িনেয় আন করেব। যারা উাস
করেত চান তাঁরা এটা জেন রাখুন য, আমার আিকদা দশক আেগ যা িছল এখেনা তা-ই। আর সালাফী িচার মেতা আপনােদর
আোলনও মােষর হােত গেড় তালা আোলন।
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অকথায় আিম িবাস কির, ইসলািম িতিট আোলনই মােষর হােত গেড় উঠা আোলন। সবেলারই যমন ইিতবাচক
িদক আেছ, তমিন আেছ নিতবাচক িদক। অিদেক কােনা কােনা আোলন হয়েতা নিবর াহ অসরেণর িদক িদেয় অ
আোলেনর চেয় বিশ িনকেট। যেহতু সব আোলেনর নতৃােন ‘আিলম আেছন যারা মাষ, সেহতু কউই এই দািব
করেত পারেবন না তারাই আমােদর নবী (সা)-এর িতিনিধ করেছন এবং অিফিসয়ািল পৃিথবীেত আাহর ধমেক িতিনিধ
করেছন। সব আোলেনর মেধ ‘আকীদার ে সালাফীেদর বশ িকছু ভােলা ভূিমকা আেছ। িক তাই বেল ইসলােমর
িতিট ে তাঁরাই সবেচেয় সিঠক এমনিট ভাবা িঠক নয়। তাঁেদর ভােলাটা আমােদর নওয়া উিচত। এবং যখনই সব তাঁেদর
ভুল শাধরােনার ববা কের দওয়া উিচত। আর অবই সটা িবতার সােথ ও নভােব। এই আোলেনর মেধ থেকই যাঁরা
এেক শাধরােত চান, তাঁেদর িত আমার ‘আ রইল। িক আমােদর সবারই যার যার ঘরানা রেয়েছ। এবং আিম িনেজেক
বৃহর উার কলাণ সাধেন িনেয়ািজত করােতই বিশ উপকার আেছ বেল মেন করিছ এবং এর মােঝই আিম অিধক উৎসাহ
খুঁেজ পাই।
িডসেইমার সেঃ এই আোলেনর িত সবসময় আমার া থাকেব। কারণ এিটই আমােক গেড় িদেয়েছ। আিম এর
‘আিলমেদর কাছ থেক উপকৃত হেয়িছ। কমপিতগত িকছু ইেত তাঁেদর সে িমত পাষণ করেলও আিরকভােব আিম
তাঁেদর শংসা কির। কােজই কউ যিদ মেন কেরন এই বে অযািচত ঢ়ভােব িকছু বলা হেয়েছ, তাহেল সজ আিম
আিরকভােব মাাথী। কারণ, অপমান করা বা ৎসা রটােনা আমার উে না। যিদও কাথাও ঢ় মেন হয় তা হয়েতা এ
কারেণ য, যই আোলন িনেজেদরেক সালাফেদর অসারী বেল দািব কের, আিম তাঁেদর কাছ থেক আরও ভােলা আশা
কেরিছলাম। িক তাঁরা সই মহৎ ল থেক অেনক িপিছেয় পেড়েছন। এটা আমার আিরক আকাা য, আমােদর ধম য
পিব আদেশর িদেক আান কের এবং নবী (সা) যভােব দিখেয় গেছন, সাধারণভােব সব ইসলািম আোলন এবং িবেশষ
কের সালাফী আোলন যন সটা অজন করেত পাের।
পিরেশেষ বলব, আাহর কথাই সবেচেয় সরা কথা। সরা িদকিনেদশনা হে তাঁর রাসূেলর িদকিনেদশনা। সব ায়িন ও
আিরক মুসিলমরা, সালাফী ও অসালাফী আমােদর সেবা সামথ অযায়ী চা করেছন সবেচেয় সরা কথা ও সরা
িদকিনেদশনা বুঝেত ও েয়াগ করেত।
সমােলাচকেদর িত: এই ব থেক কােনা একিট বাক িনেয় সটােকই আমার সামিক মত িহেসেব তুেল ধরাটা
অৈনসলািমক। স খুবই পূণ। তা নাহেল এমনিক র’আন-াহও ভুল বাঝার অবকাশ আেছ। িনিধায় িমত কন।
িক অহ কের পুেরা বের িলংক জুেড় িদন। িশিত পাঠকেক আমার পুেরা ব পেড় িসা নওয়ার েযাগ িদন। তাঁেদর
সালাফী আোলেনর সমােলাচনার পাশাপািশ আমার শংশােলাও দখেত িদন এবং সবেশেষ আমার িডসেইমার।

ফুটেনাটঃ
[১] ভারতীয় উপমহােদেশ আহেল-হাদীস আোলেনর অেরণা িছেলন িসীক হাসান খান।
[২] ভাগজনকভােব এেে একজন সাধারণ বিেক ধমীয় মত দােনর (তারজীহ) িদেক ঠেল দওয়া হয়। অথচ এসব
বাপাের জড়ােনার জ েয়াজনীয় াথিমক দতাও তার হয়েতা নই।
[৩] সালাফী আোলনেক যারা ঘৃণা কেরন, তারা কখেনা কখেনা এই আোলনিটেক ‘ওয়াহাবী’ নােম অিভিহত কেরন। এটােক
অবমাননাকর িহেসেব এবং অপবাদ িহেসেব িবেবচনা করা হয়। এ কারেণ এই বে এিটেক এিড়েয় যাওয়া হেয়েছ। আর
তাছাড়া আাহর নােমর সে (অথাৎ আল-ওয়াহহাব) কােনা অবমাননাকর অিভধা জুেড় দওয়া কােনা মুসিলমেদর জ সংগত
নয়।
[৪] ‘সাহওয়া’ ‘আিলম শাইখ সাফার আল-হাওয়ািল তাঁর যািহরাত 'আল-ইরজা’ িশেরানােম একিট খনপে যখন এ িবষেয়
আল-আলবানীর অবােনর সমােলাচনা কেরন তখন িবষয়িট িনেয় িবতক তুে ওেঠ। িতিন অিভেযাগ কেরন, আল-আলবানী
মুরিজ‘আেদর (ইসলােমর াথিমক যুেগর একিট আিকদাগত িফরকা। তােদর িবাস ঈমােনর সে আমেলর সক নই)
িবচুতপেথর িদেক ঝুঁেক গেছন। এেত কের ৯০-এর শেষর িদেক সালাফীেদর েটা ধারার মেধ বাপক ফাটেলর সৃি হয়। এই
েটা ধারা িছল মূলধারার সাউিদ সালাফী এবং শাইখ আল-আলবািনর নতৃাধীন জদানীয়-আলবানী ধারা। এই ফাটল এখেনা
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পুেরাপুির শিমত হয়িন । তেব এক দশক আেগ এর যতটা  িছল এখন আর তা নই।
সাহওয়া শিট য শ থেক এেসেছ তার অথ ‘সিয়তা’। ১৯৯০ সেনর গাড়ার িদেক উেজনাপূণ িবিভ রাজৈনিতক
াপট এবং থম উপসাগারীয় যুের পর তােদর আিবভাব। এিট ারা সাউিদ সালাফী েপর অিধকতর রাজৈনিতকভােব
বিশ সিয় ধারািটেকই বুঝায়। সাহওয়া ‘আিলমগণ এই যু এবং আেমিরকানেদর হেেপর িবেরািধতা কেরিছেলন। এেত
কের মূলধারার সাউিদ ‘আিলমেদর মেধ ফাটল তির হয়। কারণ এেদর একপ চেয়িছেলন শাসকরা আেমিরকান সনা
মাতােয়েনর য িসা িনেয়েছন সই িসা অসরণ করা।
মাদখালীরা সাহওয়া ‘আিলমেদর বাপাের সাউদিল সালাফীেদর থেক িভ অবান নন। তাঁরা অবমাননাকরভােব এই ধারােক
‘তিব’ নােম আখািয়ত কেরেছন। এই ধারার ওপর সাইেয়দ তুব ও তাঁর ভাই মুহাাদ তুেবর রাজৈনিতক িচাধারার
ভাব িছল বেল তাঁরা এই তকমা দন। মুহাাদ তুব িছেলন সাফার আল-হাওয়ালীর একজন উপেদা (শাইখ সাফারেক
সাহওয়া দেলর 'িতাতা' িহেসেব িবেবচনা করা যায়)।
[৫] সালাফী ঘরানার বাইেরর অেনেকই এই অবােনর পছেনর কারণ বুঝেত পােরন না। এবং দািব কেরন সাউিদ সরকার তােদর
‘অথায়ন’ কেরন। অথায়ন যিদও একটা ভূিমকা রেখেছ, িক যসব অ-সাউিদ সালাফীরা এই অবান হণ কেরেছন তাঁরা
সাউিদ তলসদ থেক কােনা সাহায পানিন। কােজই এই আোলেনর িত ায থাকেত গেল বলেত হেব, ািসকাল ী
মতবাদ ‘বধ শাসেকর আগত’-এর উপর িভি কের তাঁরা এই অবান িনেয়েছন। এখােন বেল রািখ আিম এই ধরেণর মতেক
ধমীয়ভােব সমথনেযাগ মেন কির না এবং এিট এিকসােথ নিতকতারও পিরপী। এই িবােসর সে এটাও জুেড় দওয়া হেয়েছ
য, কাে বধ শাসেকর সমােলাচনা করাও িনিষ। তাছাড়া, অিধকাংশ সদেদর মেধ একটা কা অভূিত দখা যায় য,
িবিভ িট সেও সাউিদ রাজত ‘তাওহীদ ও াহর রক’। কােজই অা ঘােতর িবপরীেত বািক সব দাষেলােক
এিড়েয় যেত হেব। তরাং এই শাসেকর সমােলাচনা মােন তাওহীেদর সংরেকর সমােলাচনা।
[৬] এই তািক অবােনর িনঘাত পিরণাম তাকফীর করা যা সামেনর আেরকিট িমেতর িবষয়।
[৭] এ িবষেয়র উপর আিম একিট অাকােডিমক পের উপর লকচার িদেয়িছ। এটা এই িলংেক দখা যােব:
https://www.youtube.com/watch?v=RZoAzlnpIgk
[৮] এসব িতিট অিভমেতর আেছ সূ তারতম এবং শত। আিম এেলার বাপাের বশ ভােলাভােবই জািন, এবং ইে কের
এেলা এিড়েয় যাইিন। িক এই বিট গেবষণামূলক দীঘ িনব নয়। তাই ওসব বাপার িনেয় এখােন আেলাচনা কিরিন।
এখােন উে হে সাধারণ একটা দৃিভি তুেল ধরা। আহী পাঠকেদর িত পরামশ থাকেব তারা যন সূ তারতমেলা
ঘঁেট দেখন।
[৯] এখােন একিট িববৃিত জির: এই পেলা এবং এেদর অবান িবি বা পুেরাপুেরা আলাদা নয়। তােদর অবােনর মেধ
আংিশক িমল খুঁেজ পাওয়া যােব। একজন িনিদ বি বা ‘আিলেমর মেধ ব উপদেলর বিশের দখা িমলেব।
[১০] সালাফী িচার মাদখালী ধারািট বশ িকছু কারেণ বল হেয় গেছ। থমত, তােদর সালাফী ধারািট খুব বিশ অসিহু।
গাটা সালাফী আোলেনর উপর এিট মারাক িত বেয় এেনেছ। এ কারেণ এই ধারার সে জিড়ত নয় এমন সব সালাফী
‘আিলম (এমনিক জিড়ত এমন অেনেকও) এেদর মেধ চরমপী বণতােক তুেল ধরেত বাধ হেয়েছন। িতীয়ত, অেনেকই যারা
এর অংশ িছেলন তাঁরা হয় এেক ছেড় গেছন, িকংবা সালািফজম ছেড়েছন অথবা ধািমকতাই ছেড় িদেয়েছন। এই
বণতািট এতটাই ছিড়েয় পেড়িছল য, ‘সালাফী-িনঃতা’র (Salafi Burnout) মেতা নতুন শ ববহার করা হেয়েছ। সবেশষ,
শাসকেদর িত অবােনর কারেণ ৯০ দশেকর শেষর িদেক এবং পরবতী দশেকর র িদেক মাদখািলজম সাউিদ শাসকেদর
ারা সমিথত িছল। এর চারণায়ও সাহায কেরেছন তাঁরা। িক এই ধারার িতকর িদকেলা যখন ফুেট ওেঠ, সরকার তখন এ
থেক িনেজেদর সিরেয় নয়। পের এটা ধু অ-সাউিদ পিমা িকছু নবধমািরত এবং াকিটিসং নয় এমন অিভবাসী
মুসিলম—যােদর িশাগত যাগতা বিশ িছল না—তােদর মােঝ ঠাঁই পায়। এরা এেক এজই হণ কেরিছল য, এই ধারায়
অেনক িস ‘আিলমেক চােল করার ‘রসদ’ খুঁেজ পাওয়া যায়।
[১১] আিম এখােন অা দেশর কথা উেখ কিরিন। আর উদাহরণ িহেসেব িমশরেক উেখ কেরিছ। আোলেনর িবিভ ধারা
ায় সব দেশই পাওয়া যােব। এমনিক পিমা দশেলােতও। এসব জায়গায় ােচর সালাফীেদর অবান তােদর পিমা
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িতিনিধেদর জ বশ পূণ। উদাহরণপ এমনটা দখেত পাওয়া খুব একটা অবাক করার িবষয় হেব না য, জন
আেমিরকান ধমািরত বির মেধ সাউিদ কােনা রাজৈনিতক অবােনর পিরেিত সিঠক আিকদাগত অবান কানিট সিট
িনেয় উ বাকিবিনময় চলেছ।
[১২] আিম বিগতভােব মাদখালী ও তাকফীরী সালাফীেদর য উৎকা তার সােথ পিরিচত। কােজই এ েটা আোলেনর
বাপাের আিম িনরেপ দৃিেকাণ থেক িলখিছ না। যাই হাক তাকাফীরী সালাফীেদর উেে আিম বলব: আপনােদর বুিমা
ও ঈমান মাদখালী ধারার চেয় বিশ হেলও, আপনােদর কমকা ও সহেযািগতার দীঘেময়ািদ পিরণাম সেক আপনােদর বুেঝ
ার ঘাটিত আেছ। আপনােদর সে যারা িমত কেরন তােদর বাপাের িসা নওয়ার ে মাদখালীেদর মেতা আপনারা
তিড়ৎ িসা নন এবং এিক সােথ ঢ় দৃিভি ধারণ কেরন। কােনা বি আপনােদর কৗশেলর সে িমত পাষণ কেরেছন
মােনই এই না য, স ইসলােমর শর প িনেয়েছ। তাছাড়া, আপনােদর দেল যারা ভেড় তাঁেদর বয়স, সামিক পিরপতা,
অিভতা ও ার িদেক ল করাটা উম হেব। আপনােদর দেল কন বয়, অিভ লােকর অংশহণ িবরল? কন এমন
লােকর দখা মলা ভার, যােদর বয়স ৪০, ৫০ িক ৬০-এর কাঠায়, যারা তােদর গাটা জীবন ইসলােমর তের উৎসগ কেরেছন
এবং যােদর ঈমান ও সবা িনেয় কােনা সেহ নই? আপনারা িক সিতই িবাস কেরন য, মুসিলমরা কীভােব পিেম বসবাস
করেব স বাপাের একজন িটনএজার বা িবেশর গাড়ার িদেক যার বয়স সসব তণ তােদর চেয় বিশ যাগ, যােদর বয়স
তােদর থেক িণ বা িতনণ? সবেশেষ, অ বি বা ‘আিলম সে আপনারা যসব পূবধারণা রােখন সেলার বাপাের
সতক হন। কারণ, এমনটা হেতই পাের য, য কারেণ কােনা বির সমােলাচনা করেছন তার মেধ হয়েতা সটা নই। পিরণােম
িমথা অিভেযােগর জ আাহর কােছ আপনােদরেক জবাবিদিহতা করেত হেব। যারা আপনােদর শ নয়, তােদর শ বানােনা
মােটও বুিমােনর কাজ না। এটা িনঃসেেহ এই িনয়ায় আপনােদর জ িতকর হেব। হয়েতা পরকােলও।
[১৩] অেনেক বেলন, িফ ধারা ও লাক-ইসলােমর সে সালাফীেদর কমপা অেনকটা সরকম যমনটা ােটাট
সংারকরা কাথিলজেমর সােথ কেরেছন। (অবই উভেয়র মেধ অেনক পাথক আেছ)।
[১৪] ইসলািম ধমতের উপর িবেশষ বিশরভাগ অমুসিলেমর অিভমত এিট। ইগনাজ গািজহার (Ignaz Goldziher) থেক
িরচাড এম. া (Richard M. Frank), জজ মাকিদিস (George Makdisi) এবং জােসফ ফন এস (Joseph van Ess)এর সবাই এই মত পাষণ কেরন। এরা যিদও আসারী আিকদােক উিড়েয় দন, কারণ তােদর মেত এটা কটভােব
অিতসরলীকরেণর দােষ । িক তারা এটা ীকার কেরন য, আশ‘আরীেদর কালাম ধারার অেনক আেগ আিদ এই ী
মতবাদ িতিত হয়।
সব মাণ আশ‘আরীেদর িবে হেলও িকছু আধুিনক আশ‘আরী এ িবষয়িটেত ভুল বাবতা তুেল ধরেছন। তাঁেদর দািব
ইবেন তাইিময়া ইসলােমর নতুন এক বুঝ ‘িতা’ কেরন। এই লাইনেলা যখন আিম িলখিছ, আমার বিগত লাইেিরেত
ডজনখােনক আিকদার  দখেত পাি। এেলার সবই আল-আশ‘আিরর আেগ লখা। আর এেলার সবেলােতই আাহর
ণেলা সূণভােব এবং কােনা ধরেনর সেেহর ঊে দৃঢ়তার সে ঘাষণা করা হেয়েছ। কালামেক খন করা হেয়েছ।
ইবেন তায়িময়ার সে কউ িমত পাষণ করেতই পােরন। িক ঐিতহািসক এই সতেক অীকার করা যােব না য, িতিন য
আিকদা চার কেরেছন সটা তার অত পাঁচশ বছর আেগর।
[১৫] ইেয়ল ইউিনভাসিটেত আমার ডরাল গেবষণামূলক বের িবষয় িছল ইন তাইিময়ার মাগনাম ওপাস 'যুি ও ওহীর
মেধ িবেরাধ িনরসন' এর িবেষণাক পাঠ। ায় শ' খােনক পাতার ভূিমকাসূচক অধায় িলেখ আিম আমার ব  কেরিছ।
সখােন আিম আশ‘আরী আিকদার উান দিললসহ দিখেয়িছ। আিম দিখেয়িছ েত ছাট, সমাজচুত একটা আোলন
িহেসেব এর । থম িদেক অা আোলেনর িনপীড়েনর িশকার িছল। তেব ঐিতহািসক কারেণ (কারণেলা আিম সখােন
িবািরতভােব দিখেয়িছ) এক সমেয়র ভাব িবারকারী আসারী আিকদার জায়গা দখল কের নয় এিট এবং সলজুক ও পরবতী
ইসলািমক রাজবংশেলােত অিফিসয়াল আিকদা হেয় ওেঠ। কােজই আধুিনক আশ'আরীেদর য দািব তাঁেদর ী ইসলােমর য
বাঝাপড়া সিটই সবদা মূারা িছল তা ঐিতহািসকভােব সত নয়।
[১৬] এ বাপাের আমার যুি হে, আসারী আিকদার পৃেপাষক ও জনপিরসের এর চারক িহেসেব ইবেন তাইিময়ার মেতা
বিের কাউেক িদেয় যিদ আাহ অগৃহীত না করেতন তাহেল এটা হয়েতা মশ ু একিট আোলেন পিরণত হেতা। বেল
রাখা ভাল, আমার বিগত মেতর ওপর ইবেন তাইিময়ার উ বি এবং গভীর অদৃির বাপক ভাব রেয়েছ।
ধীশিস যত বি আমােদর উাহ দেখেছ তাঁেদর মেধ ইবেন তাইিময়া সবে না হেলও অতম সবে বেল আিম
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মেন কির। ঃখজনকভােব বিশরভাগ সালাফী কবল ইবেন তাইিময়ার রচনা পেড়ই তােদর দািয় শষ কেরন (যিদও তাঁর
অেনক লখা বাঝার যাগতা তােদর নই; িবেশষ কের হেলিনিক (Hellenistic-িক ভাবধারা) িচাধারা ও ফালসাফা)।
ইবেন তাইিময়ার পদা অসরেণর সাহস তাঁরা কেরন না। িতিন যিদ আজ বঁেচ থাকেতন তাহেল তখন যসব িবষেয় িলেখেছন
সেলা িনেয় এখন িলখেতন না। বরং বুিবৃিকভােব উাহ বতমােন যসব মিকর সুখীন হে িতিন সসব িবষেয় নজর
িদেতন। িতিন তাঁর সমেয়র চালের মাকািবলায় কলম ধেরিছেলন। অিদেক বিশরভাগ েই আধুিনক সালাফীরা সাত শ
বছর আেগ ইন তায়িময়া যসব িবষেয় িলেখেছন সেলার বাইের িনেজেদর িনব করেত ইুক নন। উাহ আজ যসব
সমার মুেখামুখী সেলার মাকািবলায় অসর নন।
[১৭] তয়াুর দেলর হাদীেসর বাপাের আিম িবশদভােব আেলাচনা কেরিছ। এবং বাখা কেরিছ য, অেনক দল এেক ভুল
বুেঝেছ। এ ধরেনর একিট লকচার পােবন এখােন: Unity does not Mean Uniformity & The Hadith of the 73
Sects
[এ িবষেয় শাইখ ইয়ািসর াদীর একিট লকচার সারণ অবাদ কেরেছ। িলঃ মুসিলম উাহর ঐক ও ৭৩ িফরকার হাদীস
(পব-১)]
[১৮] এ বাপাের িবািরতভােব বেলিছ এখােন: The Birth-Date of the Prophet and the History of the Mawlid
[১৯] কখেনা-সখেনা এ িবষেয় এখােন সখােন -একিট খুতবা দওয়া হেলও, এটা কােনাভােবই এই সতেক াস কের না
য, যিদও ওসব সমােজ এই ইেলা অবােধ চলেছ এিট সালাফীেদর কীয় আেলাচ িবষয় নয়। এই সমােলাচনা ধু সাউিদ
‘আিলমেদর জ নয়, বরং সব সমােজর জ েযাজ।
[২০] নারীেদর অিেকই আপাতদৃিেত এভােব মুেছ ফলার এমন বাঝাপড়ার নিজর সালাফেদর জীবেন নই। পুষ ও নারী
সাহাবীরা এেক অপেরর নাম জানেতন এবং জির েয়াজেন এেক অপেরর সে কথাও বলেতন। এখােন এটা অীকার করা
হে না য, ইসলােম নারী-পুেষর পারিরক মলােমশা হেব যতটা সব কম এবং বধ েয়াজেন। আর সটাও হেত হেব
ইসলািম িশাচার মেন। িক আবােরা আিকদার িবষেয়র মতই সালাফীরা একটা িবষয়েক এমনভােব হণ কের যার হয়ত
িকছু বধতা রেয়েছ এবং পরবতীেত এিটেক িবকৃত ও অিদেক ধািবত কের অিতরিত কের তােল।
[২১] ািসকাল ও মধযুগীয় িবিভ ইসলািম রচনায় এই শের উেখ আেছ। িক এটা বলা যােব না য, এর বশ চল িছল।
আজেক এই শ িদেয় যা বাঝােনা হয়, তখন ওটা স অেথ ববত হেতা না।
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ইয়ািসর কাী একজন পািকানী বংেশাুত আেমিরকান মুসিলম লখক এবং পিমা িবে বল পিরিচত লার ও
এিিভ। িতিন ইসলামী এবং পিমা ানেক সময় করার মাধেম ধমীয় ানেক আধুিনক িবের সামেন তুেল
ধেরন। িতিন পিমা িবে বল পিরিচত ইসলািমক িশামুলক িতান আল-মাগিরব ইিটিটউেটর একােডিমক
অােফয়াস িবভােগর িডন। পাশাপািশ িতিন আেমিরকার টােস মিস ইসলািমক সটােরর Resident
Scholar এবং মিস এর রাস কেলেজর Religious Studies িডপাটেমেট েফসর িহেসেব িনেয়ািজত
আেছন। িতিন জনিয় ওেয়বসাইট MuslimMatters.org এর অতম িতাতা।
ইসলাম ও সািতক িবষয়ািদর উপর তাঁর চুর লকচার ইউিটউেব পাওয়া যায়। ২০১১ সােল িনউইয়ক টাইমস
মাগািজেনর একিট িতেবদেন ইয়ািসর াদীেক "আেমিরকার ইসলােম একজন অতম  ভাবশালী ধমীয়
বি" িহেসেব উেখ করা হয়।
শাইখ ইয়ািসর াদী াথিমক ও সকডাির িশা সমা কেরন সৗিদ আরেব। কিমকাল ইিিনয়ািরং এ িবএসিস
কেরন আেমিরকার িহউন ইউিনভািসিট থেক। এরপর চেলন যান মিদনা িবিবদালেয় এবং সখােন আরিবেত
িডোমা কেরন এবং অনাস কেরন হাদীস ও ইসলািমক সাইে। এরপর দাওয়া কেলজ থেক ধমত (ইসলামী
আিকদা) িবষেয় মাাস কেরন এবং পূনরায় আেমিরকায় িফের যান। সখােন আেমিরকার ইেয়ল ইউিনভািসিট
থেক Religious Studies িবভাগ থেক িপএইচিড কেরন।
তাঁর িপএইচিডর িবষয় িছেলা ইমাম ইবেন তাইিময়াহর (রািহমাাহ) আকল ও নাকল এর মােঝ সময়করেণর
উপর। ড. ইয়ািসর াদীর িথিসেসর িশেরানাম িছেলা “Reconciling Reason and Revelation in the
Writings of Ibn Taymiyya.”
তাঁর কািশত েলার মােঝ রেয়েছ (১) Riya'a: The Hidden Shirk, (২) Du'aa: The Weapon of the
Believer, এবং (৩) An Introduction to the Sciences of the Qur'an।
15/15

