‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ শুধু মু খে
উচ্চারণই যখেষ্ট নয়

মূ লঃ ইমাম মু হাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাি (রাবহমাহুল্লাহ)

‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ শুধু মু খে উচ্চারণই যখেষ্ট নয়
[যারা মখন কখর যয, ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ মু খে িলাই তাওহীখদর জনয যখেষ্ট, িাস্তখি তার
বিপরীত বকছু করখলও ক্ষবত যনই, তাখদর উবি ও যু বির েন্ডন]
মু শবরকখদর মখন আর একটা সংশয় িদ্ধমূ ল হখয় আখছ। তাহল এই যয, তারা িখল োখক, ‘লা
ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ কাখলমা পাঠ করা সখেও হযরত উসামা (রাঃ) যাখক হতযা কখরবছখলন, নিী
( )ﷺযসই হতযাকান্ডটাখক সমেথন কখরনবন।
এইরূপ রাসূ লুল্লাহ ( )ﷺএর এই হাদীসটিও তারা যপশ কখর োখক যযোখন বতবন িখলখছনঃ
“আবম যলাকখদর বিরুখদ্ধ যু দ্ধ করখত আবদষ্ট হখয়বছ যয পযথন্ত না তারা িখল (মু খে উচ্চারণ
কখর) ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’।”
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর উচ্চারণকারীখদর হতযা করা সম্বখেও আরও অখনক হাদীস তারা তাখদর
মখতর সমেথখন যপশ কখর োখক।
এই মূ েখথ দর এসি প্রমান যপশ করার উখেশয হখে এই যয, যারা মু খে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’
উচ্চারণ করখি তাখদরখক কাখের িলা যাখি না এিং তারা যা ইো তাই করুক, তাখদরখক
হতযা করাও চলখি না।
এই সি জাখহল মু শবরকখদর িখল বদখত হখি যয, একো সিথজনবিবদত যয, রাসূ লুল্লাহ ()ﷺ
এিং তাখদরখক ইয়াহুদখদর বিরুখদ্ধ যু খদ্ধ অিতীণথ হখয়খছন এিং তাখদরখক কখয়দ কখরখছন
যবদও তারা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ িলত।
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আর রাসূ লুল্লাহ ()ﷺ-এর সাহািাগণ িানূ হানীোর বিরুখদ্ধ যু দ্ধ কখরখছন যবদও তারা সাক্ষয
বদখয়বছল যয, আল্লাহ ছাড়া যকান ইলাহ যনই এিং মু হাম্মদ ( )ﷺআল্লাহর রাসূ ল; তারা নামাযও
পড়খতা এিং ইসলাখমরও দািী করত।
ঐ একই অিস্থা তাখদর সম্বখেও প্রখযাজয যাখদরখক হযরত আলী (রাঃ) আগুন বদখয় পু বড়খয়
বদখয়বছখলন। এছাড়া ঐ সি জাখহলরা স্বীকার কখর যয, যারা পু নরুত্থানখক অস্বীকার কখর তারা
কাখের হখয় যায় এিং হতযারও যযাগয হখয় যায় তারা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ িলা সখেও।
অনু রূপভাখি যয িযবি ইসলাখমর পঞ্চ স্তখের যয যকান একটিখক অস্বীকার কখর, যস কাখের
হখয় যায় এিং যস হতযার যযাগয হয় যবদও যস ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ িখল।
তা হখল ইসলাখমর একটি অঙ্গ অস্বীকার করার কারখণ যবদ তার ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর
উচ্চারণ তার যকান উপকাখর না আখস, তখি রাসূ লগখণর দ্বীখনর মূ ল বভবি যয তাওহীদ এিং
যা হখে ইসলাখমর মু েয িস্তু, যয িযবি যসই তাওহীদখকই অস্বীকার করল তাখক ঐ লা-ইলাহা
ইল্লাল্লাহ’ এর উচ্চারণ যকমন কখর িাাঁচাখত সক্ষম হখি? বকন্তু আল্লাহর দুশমনরা হাদীস সমূ খহর
তাৎপযথ হৃদয়ঙ্গম কখর না।
হযরত ওসামা (রাঃ) হাদীখসর তাৎপযথ হখে এই যয, বতবন একজন ইসলাখমর দািীদারখক
হতযা কখরবছখলন এই ধারণায় যয, যস তার জান ও মাখলর ভখয়ই ইসলাখমর দািী জাবনখয়বছল।
যকান মানু ষ যেন ইসলাখমর দািী করখি তার যেখক ইসলাম বিখরাধী যকান কাজ প্রকাখশয
অনু বিত না হওয়া পযথন্ত যস তার জানমাখলর বনরাপিা লাভ করখি। এ সম্বখে কুরআখনর
য াষণা এই যয,
“যহ মু ’বমন সমাজ! যেন যতামরা আল্লাহর রাখহ িবহগথত হও, তেন (কাহাখকও হতযা করার
পূ খিথ) সি বিষয় তদন্ত কখর যদবেও।” (সূ রা বনসা ৪: ৯৪)
অেথাৎ তার সম্বখে তেযাবদ বনখয় দৃঢ় ভাখি সু বনবিত হইও। এই আয়াত পবরষ্কারভাখি িু বিখয়
বদখে যয, এরূপ িযাপাখর হতযা যেখক বিরত যেখক তদখন্তর পর বস্থর বনবিত হওয়া অিশয
কতথ িয।
তদখন্তর পর যবদ তার ইসলাম বিখরাবধতা স্পষ্টভাখি প্রমাবণত হয় তখি তাখক হতযা করা যাখি।
যযমন আল্লাহ িখলখছন, (োতািাইয়যানূ ) অেথাৎ তদন্ত কখর যদে।
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তদন্ত করার পর যদাষী সািযস্ত হখল হতযা করখত হখি। যবদ এই অিস্থাখত হতযা না করা হয়
তা হখলঃ ‘োতািাইয়ানু ’ তাসাব্বু ত (অেথ) অেথাৎ বস্থর বনবিত হওয়ার যকান অেথ হয়না।
এইভাখি অনু রূপ হাদীসগুখলার অেথ িু খি বনখত হখি। ঐগুখলার অেথ হখি যা আমরা পূ খিথ
উখল্লে কখরবছ। অেথাৎ যয িযবির মখধয তাওহীদ ও ইসলাম প্রকাশযভাখি পাওয়া যাখি তাখক
হতযা করা যেখক বিরত োকখত হখি- যয পযথন্ত বিপরীত যকান বকছু প্রকাবশত না হখি।
এ কোর দলীল হখে যয, রাসূ লুল্লাহ ( )ﷺককবেয়খতর ভাষায় ওসামা (রাঃ)-খক িখলবছখলনঃ
“তুবম হতযা কখরছ ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ িলার পরও ?
এিং বতবন আরও িখলবছখলনঃ ‘আবম যলাকখদরখক হতযা করখত আবদষ্ট হখয়বছ যয পযথন্ত না
তারা িলখিঃ ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’।
যসই রাসূ লই বকন্তু োখরজীখদর সম্বখে িখলখছনঃ
অেথাৎ “যযোখনই যতামরা তাখদর পাখি, হতযা করখি, আবম যবদ তাখদর যপখয় যাই তখি
তাখদরখক হতযা করি ‘আদ জাবতর মত সাবিথক হতযা।” (িু োরী ও মু সবলম)
যবদও তারা বছল যলাকখদর মখধয অবধক ইিাদতগুযার, অবধক মাত্রায় ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’
এিং সু িাহানাল্লাহ উচ্চারণকারী।
োখরজীরা এমন বিনয়-নম্রতার সখঙ্গ নামায আদায় করত যয, সাহািাগণ পযথন্ত বনখজখদর
নামাযখক তাখদর নামাখযর তুলানায় তুে মখন করখতন। তারা বকন্তু ইলম বশক্ষা কখরবছল
সাহািাগখণর বনকট হখতই। বকন্তু এসি যকানই উপকাখর আসল না তাখদর ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’
িলা, তাখদর অবধক পবরমাণ ইিাদত করা এিং তাখদর ইসলাখমর দািী করা, যেন তাখদর
যেখক শরী’আখতর বিখরাধী বিষয় প্রকাবশত হখয় যগখল।
ঐ একই পযথাখয়র বিষয় হখে ইয়াহুদখদর হতযা এিং িানু হানীোর বিরুখদ্ধ সাহািাখদর যু দ্ধ ও
হতযাকান্ড। ঐ একই কারখণ নিী ( )ﷺিানী মু স্তাবলক যগাখত্রর বিরুখদ্ধ বজহাদ করার ইো
যপাষণ কখরবছখলন যেন তাাঁখক একজন যলাক এখস েির বদল যয, তারা যাকাত বদখিনা।
এই সংিাদ এিং অনু রূপ অিস্থায় তদখন্তর পর বস্থর বনবিত হওয়ার জনয আল্লাহ আয়াত নাবযল
করখলনঃ
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“যহ মু বমন সমাজ! যেন যকান োখসক িযবি যকান গুরুতর সংিাদ বনখয় যতামাখদর বনকট
আগমন কখর, তেন যতামরা তার সতযতা পরীক্ষা কখর যদেখি।” (সূ রা হুজরাত ৪৯: ৬)
যজখন রাে, উপখরাি সংিাদদাতা তাখদর সম্বখে বমেযা সংিাদ বদখয়বছল।
এইরূখপ রাসূ লুল্লাহ ()ﷺ-এর যয সমস্ত হাদীসখক তারা হুজ্জত রূখপ যপশ কখর োখক তার
প্রখতযকটির তাৎপযথয তাই যা আমরা উখল্লে কখরবছ।

শায়ে রাবহমাহুল্লাহ প্রণীয়ত “কাশেু শ শুিু হাত” গ্রন্থ যেখক গৃ হীত।
অিশযপাঠয িইটি পড়ুনঃ https://tinyurl.com/darulirfan10
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