আশ্ শাইখ রাবী‘ ইবনুল হাদী আল মাদখালী ( )حفظه هللاএর অিত গুরুতব্পূণর্ একিট নাসীহাহ
আল ‘আল্লামা আশ্ শাইখ রাবী ইবনুল হাদী আল মাদখালী (c) বেলেছনঃ- এমিনভােব আিম
েতামােদরেক ওিসয়য্াত করিছ, েতামরা েতামােদর পারস্পিরক আচরেণ িহকমাহ বা পর্জ্ঞা অবলমব্ন কেরা
আর এমনসব পর্শ্ন করা বজর্ন কেরা েযগুেলা িবেদ্ধষ ৈতির কের এবং পরচচর্া বা পরিনন্দার পেথ িনেয় যায়।
আল্লাহ্র শপথ, এ িবষয়িট ক্ষিত কেরেছ। আিম এখন আমার েফান বন্ধ কের েরেখিছ। আিম েকান পর্শ্ন িনিচ্ছ
না। কারণ আিম েদেখিছ েয, এসব পর্শ্নই আগা-েগাড়াহীন (আিদ-অন্তহীন) অেনক সমসয্ার কারণ হেয়েছ।
অমুক-তমুক সম্পেকর্ পর্শ্ন! তুিম (কােরা সম্পেকর্) ভােলা বেলা বা মন্দ যাই বেলা না েকন, এসব পর্েশ্নর
দব্ারা উেদ্দশয্ হেয় থােক িফতনাহ ৈতির করা। তুিম ভােলা বা মন্দ যাই বেলা, এসব পর্েশ্নর মাধয্েম পর্শ্নকারী
িফতনাহ্ ৈতির করেত চায়।
ভাইেয়রা! বতর্মান সময়কার এই েঘালােট পিরেবেশ এসব বাদ দাও- বারাকাল্লাহু ফীকুম ()بارك اهلل فيكم।
পরচচর্া বা অমুক-তমুকেক িনেয় সমােলাচনা বজর্ন কেরা। তুিম েকউ একজেনর পর্শংসা করেব এবং তার
পক্ষপািতেতব্ েগাঁড়ামী করেব, আেরকজন আসেব এবং েস তুিম যার েগাঁড়া পক্ষপািততব্ করেছা তার পর্িতপক্ষ
বা তার িবেরাধী একজেনর পক্ষপািতেতব্ েগাঁড়ামী করেব এভােব এেকর পর এক!!!!
আমরা েতামােদরেক একািধকবার বেলিছ েয হয্াঁ, শাইখ আল আলবানী এবং আহলুছ্ ছুন্নাহ্র অনয্ানয্
‘উলামােয় িকরােমর মেধয্ মতিবেরাধ হেয়েছ, িকন্তু আল্লাহ্র শপথ, তােদর এই মতিবেরাধ িবশব্বয্াপী
ছালাফীগেণর মেধয্ িবন্দুমাতর্ েকান পর্ভাব েফেলিন।
অথচ বতর্মােন িক েদখা যােচ্ছ! িফতনাবাজ েকান েকান নগণয্ ছাতর্, েস আহলুছ্ ছুন্নাহ বা ছুন্নাহ
অনুসারীেদর পরস্পেরর মেধয্ িফতনাহ উেস্ক েদয়ার অপেচষ্টা করেছ। আর এেত কের সকাল–সন্ধয্ার
মেধয্ই েস ইমাম হেয় যােচ্ছ। দুইিদন পাঠদান করেত বেসই খালাস, েস উছতায হেয় যােচ্ছ। তার ঘিনষ্ঠ
অনুসারী একদল েলাক থােক, যারা তার পেক্ষ দল পাকায়। তারা তার সম্পেকর্ েকান সমােলাচনা- তা যতই
দালীল-পর্মাণ সহকাের করা েহাক না েকন, তা সহয্ করেত পাের না। যখনই েকান বয্িক্ত দালীল-পর্মাণসহ
তার সমােলাচনা কের, তখন েযন দুন্ইয়া েতালপাড় হেয় যায়। আর ঐসব েলাক তার পেক্ষ দলাদিল কের
এবং কট্টরভােব তার পক্ষাবলমব্ন কের।
কখেনা এরকম উছতায েছাটখাঁেটা েকান তব্ািলবুল ‘ইলম হেত পাের, তার মেধয্ কলয্াণ থাকেত পাের, িকন্তু
তাই বেল িক তার পর্িত এরকম েগাঁড়া ও কট্টর পক্ষপািততব্ করেত হেব।
এসেবর মােন িক! কট্টর দলীয় অনুসারীেদর চিরতর্ ও ৈবিশষ্টয্ িক তাহেল িকছু সংখয্ক ছালািফেদর মেধয্
অনুপর্েবশ কেরেছ!
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আল্লাহ্র শপথ! এরকম চিরতর্-ৈবিশষ্টয্ আমােদর মেধয্ িছল না।
আল্লাহ্র শপথ! আমােদর েচাঁেখর সামেনই আল জািম‘আহ আল ইছলািময়য্াহ্েত (মাদীনাহ ইছলািমক
িবশব্িবদয্ালেয়) আশ্শাইখ ইবনু বায (o) ও আশ্শাইখ আল-আলবানী (o) পরস্পর (েকান েকান
িফকব্হী িবষেয়) মতিবেরাধ ও তকর্-িবতকর্ কেরেছন, িকন্তু আল্লাহ্র শপথ! তােদর এরূপ মতিবেরাধ ও
িবতেকর্র িবন্দুমাতর্ িবরূপ েকান পর্ভাব-পর্িতিকর্য়া (ছালাফীগেণর মেধয্) েদখা যায়িন।
আশ্শাইখ আল-আলবানী (o) রুকূ‘ েথেক দাঁিড়েয় হাত বাঁধার িবষেয় িলখেলন েয, এিট িবদ‘আহ,
িকন্ত আল্লাহ্র শপথ! এর িবরূপ েকান পর্ভাব-পর্িতিকর্য়া আেদৗ েদখা যায়িন।
িমথয্াচারী সূফীরা আশ্শাইখ ইবনু বায (রািহমাহুল্লাহ)ও আশ্শাইখ আল-আলবানী-েক (o) েকন্দর্ কের
যুবকেদর মেধয্ মারামাির ও সংঘাত সৃিষ্ট করেত েচেয়িছল, আল্লাহ্র শপথ! তারা এর েকান সুেযাগ পায়িন।
অতএব ভাইেয়রা! এসব িবষেয় সাবধান হও। এরূপ িবষয়গুেলা বজর্ন কেরা। েগাঁড়ামীমূলক অমুক-তমুেকর
পক্ষাবলমব্ন কেরা না। েয কােরা পক্ষপািতেতব্ েগাঁড়ামী কেরা না। নতুবা ছালাফী দা‘ওয়াহ–েক িবভক্ত ও
িবিচ্ছন্ন কের েদেব।
আমরা েতামােদর জনয্ এগুেলা কখেনা পছন্দ করব না। েতামরা এেক অপরেক সহয্ করেব এবং এেক
অপরেক পর্জ্ঞার সােথ নাসীহাহ েদেব।
দলাদিল ও অমুক-তমুেকর েগাঁড়ামীপূণর্ পক্ষপািতেতব্র েগালকধাঁধায় িনপিতত হেয়া না।
কারণ এসেবর মাধয্েমই (দা‘ওয়াহ) ছালািফয়য্াহ খন্ড-িবখন্ড হেয়েছ। কট্টর দলীয় অনুসারী েলাকজন এসব
িবষয় অতয্ন্ত চাতুরতার সােথ েতামােদর মােঝ ছিড়েয় িদেয়েছ, এবং েতামােদর অেনকেকই এ িবষয়গুেলা
গর্হণকারী িহেসেব তারা েপেয়েছ। েতামরা এসব পিরতয্াগ কেরা- বারাকাল্লাহু ফীকুম ()بارك اهلل فيكم।
আিম আল্লাহ্র িনকট পর্াথর্না করিছ, িতিন েযন েতামােদর অন্তের পর্ীিত সঞ্চার কের েদন এবং েতামােদর
েথেক পর্কাশয্-অপর্কাশয্ সকল পর্কার িফতনাহ দূিরভূত কের েদন।
েহ ভাইেয়রা! িফের এেসা েসসব িবষেয়র িদেক, যুেগ যুেগ েযসব িবষেয়র উপের িছেলন েতামােদর
ছালাফগণ; পর্জ্ঞার সােথ পরস্পর নাসীহাহ করা, সুন্দর সদুপেদশ পর্দান ও মহৎ চিরতর্ অবলমব্ন।

সূতর্ঃ- আশ্ শাইখ রাবী‘ ইবনুল হাদী আল মাদখালী (c) সংকিলত “আল বায়ান ওয়াল ঈযাহ িল
‘আকব্ীদািত আহিলছ্ ছুন্নাহ্ ওয়াল জামা‘আহ ফী রুইয়ািতল্লািহ ইয়াওমাল িকব্য়ামাহ” গর্ন্থ।
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