আ’যীমাত ও রুখসাত
ইরাভী াযীয়া’ ভানুলকে দুই দ্ধতিকি োজ েযায অনুভতি তদকয়কে। এেটি
আ’মীভাি আয অযটি রুখাি।
আ’যীমাতঃ আ’মীভাি অর্থ দৃঢ় র্াো, অতফচর র্াো। আগি েঠিন তযতিতিকি
ইরাভ ও ঈভাকনয উয দৃঢ় বাকফ অতফচর র্াোয নাভ আ’মীভাি।
রুখসাতঃ রুখাি অর্থ অনুকভাদন, ুকমাগ। েঠিন অফিায় তিি কর আল্লা
াে আভাকদযকে আত্মযক্ষায ুকমাগ তদকয়কেন। তযতিতিয ম্মুখীন কয় অন্তকয
অতফচর ঈভান রযকখ শুধু আত্মযক্ষায জনয ফাযি োতপযকদয ের্া রভকন রনয়ায
নাভ রুখাি।
আ’যীমাত ও রুখসাততর বিধানঃ ইরাভী তফধান ভকি আ’মীভাি ও রুখাি দুই
দ্ধতিই ভান বাকফ অনুকভাতদি। দুই দ্ধতিয গুরুত্বই ভান।
আগি েঠিন তযতিতিকি ইরাভ, ঈভান ফা ইরাভী তফধাকনয উয অটর বাকফ
অতফচর র্াো রভাকটই তনফুথতদ্ধিা, ফা তনন্দনীয় নয়। ফযং ইা ইরাভী তফধাকন
অনুকভাতদি আ’মীভাি দ্ধতি। আ’মীভাকিয উয অতফচর র্ােকর আল্লায োকে
প্রতিদান াওয়া মায়। আ’মীভাকিয উয অতফচর রর্কে েষ্ট য েযকর ভান
আল্লা অফযই উমুক্ত তফতনভয় রদন, ফযং তনজ দয়ায় আকযা ফাতিকয় রদন। আয
এ অফিায় ভাযা রগকর াাদাকিয ভমথাদা াওয়া মায়। ীদকে ৫টি তফকল
ভমথাদায় বূ তলি েযা য়।
ক্ষান্তকয তযতিতিয ম্মুখীন কয় অন্তকয অতফচর ঈভান রযকখ শুধু আত্মযক্ষায
জনয ফাযি োতপযকদয ের্া রভকন তনকরও া য় না। ফা ঈভাকনয রোন ক্ষতি
য় না। ইা কে ইরাভী তফধাকনয রুখাি দ্ধতি। রুখাি দ্ধতিও ইরাকভ
অনুকভাতদি এফং এয ভান ভমথাদাও রোন অংকই েভ নয়।
উমাঃ আ’মীভাি ও রুখাকিয নভুনা াাকদয রর্কেই াওয়া মায়।
আ’যীমাততর নমুনাঃ আ’মীভাকিয জ্বরন্ত নভুনা খুফাইফ যাাঃ।
বরবিবতঃ তিতন খুফাইফ তফন আ’দী তফন ভাতরে তফন আ’তভয আর-আ’উী
আর-আনাযী যাাঃ। তিতন তিয স্ববাকফয, দৃঢ় ভনা, খযািনাভা ফীয তেকরন।
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মুদ্ধকক্ষকে তিতন তেকরন দুভকনয আিঙ্ক। তিতন প্রর্ভ তদকেই ভুরভান কয় তেকরন
এফং ফদয ও ওহুদ মুকদ্ধ ফীযকত্বয তি রিাই েকয তেকরন। ফদয মুকদ্ধ তিতন
ভক্কায রনিা াতযে তফন আ’তভয তফন নুপাইরকে িযা েকয তেকরন। এজনয ভক্কায
রনিাযা ফযতক্তগি বাকফ িায দুভন কয় তগকয়তের এফং প্রতিকাকধয জনয ুকমাকগয
অকক্ষায় তের।
৪র্থ তজতযয পয ভাক আযকফয দুইটি গুে ভতদনায় প্রতিতনতধ দর াঠিকয় ইরাভ
গ্রণ েযর এফং িাকদযকে ইরাভী তফধান ও ক্বুযআন তক্ষা রদফায জনয তেেু
তক্ষে াঠাকনায অনুকযাধ েযর। িাকদয অনুযকধ যাূর াাঃ ১০জন াাফীয
এেটি দর াঠিকয় তেকরন। মাকদয রনিা তেকরন আ’তস্বভ তফন োতফি আরআনাযী যাাঃ। খুফাইফ যাাঃও এই দকর াতভর তেকরন।
হুমাইকরয এরাো অতিক্রভ োকর ফনু -তরয়াকনয প্রায় দুই তিযান্দাজ িাকদয
গতিকযাধ েকয আত্মভথন েযকি ফরর এফং ওয়াদা েযর, আত্মভথন েযকর
োউকে িযা েযা কফ না। আ’তস্বভ তফন োতফি ফরকরনাঃ রোন োতপকযয ের্ায়
তফশ্বা েকয আত্মভথকন আতভ যাতজ নই। তিতন িীয চাতরকয় তদকরন এফং রিাই
শুরু েকয তদকরন। তিতন  রভাট ািজন াাফী রিাই েকয ীদ কয় রগকরন।
ফাতে তিনজন োতপযকদয ের্া তফশ্বা েকয াতিয়ায রেকি তদকরন। খুফাইফ যাাঃ
তেকরন এই তিনজকনয এেজন।
এেটু য িাকদয রফেঁকধ রপরা র। এে াাফী ফরকরনাঃ ইা রিাভাকদয প্রিাযণায
প্রর্ভ ধা। তিতন িাকদয কে রমকি আতস্বোয েযকরন। পকর রফইভানযা িাকে
রভকয রপরর।
খুফাইফ যাাঃ ও িায েীকে ভক্কা একন তফতক্র েযা র। াতযে তফন আ ’তভয
তযফায তিৃ িযায প্রতিকাধ তনকি খুফাইফকে তেকন তনর। াতযকেয এে রভকয়
ফকরনাঃ খুফাইফ মখন ফতন্দ। এেদা আভায এে রেকর চাকু তনকয় খুফাইকফয োকে
চকর রগর। ঠাৎ রদতখ খুফাইকফয াকি চাকু। আভায রেকর িায াকয়য উয
ফা। আতভ আেঁেকি উঠরাভ। খুফাইফ ফররাঃ বাফে আতভ রিাভায রেকরকে িযা
েযফ? না! আতভ এভন েযফ না। াতযকেয রভকয় ফকরনাঃ আল্লায েভ! আভযা
খুফাইকফয ভি বার ফতন্দ আয রদতখতন।
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াযাকভয ফাতকয িানঈ’ভ নাভ িাকন পােঁতয ভঞ্চ তিতয েযা র এফং খুফাইফ
যাাঃকে তনকয় আা র। তিতন দুই যাোয়াি নাভাকময ুকমাগ চাইকরন। িাযা
ুকমাগ তদর। খুফাইফ যাাঃ দুই যাোি নাভাম িকরন। এফং ফরকরনাঃ ভন চাইতের
নাভামটা আকযা দীঘথ েতয। তেন্তু েতযতন। োযন রিাভযা বাফকফাঃ ভযকণয বকয়
োর রক্ষণ েযতে।
খুফাইফ যাাঃ িখন পােঁতয ভকঞ্চ। োতপযযা ফররাঃ খুফাইফ! রিাভায জাগায়
ভুাম্মাদ কর আজ রেভন ি? এভন কর রিাভাকে রেকি তদিাভ। খুফাইফ ফরকরনাঃ
আতভ রফেঁকচ মাফ আয ভুাম্মাদ াাঃয গাকয় এেটা োটা পু টকফ িাও আতভ রভকন
রনফ না।
আফু-ুতপয়ান ফররাঃ ভুাম্মাকদয প্রতি িায েীকদয বারফাা নতজয তফীন। িাযা
খুফাইফ যাাঃকে পােঁত তদর। তিতন ীদ কয় রগকরন।

(ঘটনাটি ফুখাযী  অকনে তেিাকফ ফতনথি

কয়কে)

খুফাইফ যাাঃয এই োজ তের আ’মীভাি। আ’মীভাকিয উয অতফচর রর্কে তিতন
জীফন তদকয়কেন। ইভাভ আভাদ যাতাঃও আ’মীভাকিয উয আভর েকযকেন।
আ’মীভাকিয উয অতফচর রর্কেই তিতন ভায রখকয়কেন , রজর রখকটকেন, য েকযকেন
অভানতফে অিযাচায।
রুখাসাততর নমুনাঃ রুখাাকিয জ্বরন্ত নভুনা আ’ম্মায তফন ইয়াায যাাঃ।
বরবিবতঃ আম্মায তফন ইয়াায যাাঃয ভা ুভাইয়যা তেকরন দাী। ফা ইয়াায
ভক্কায িানীয় ফাতন্দা তেকরন না। ইয়াায ভক্কায় ফনী-ভাখজুকভয আশ্রকয় রর্কে
িাকদয দাী ুভাইয়যাকে তফকয় েকয তেকরন।
ইয়াায তযফায শুরুকিই ইরাভ গ্রণ েকয তেকরভ। এফং এজনয িাকদযকে চিা
ভূরয তদকি কয়কে। শুধু ইরাকভয োযকন ুভাইয়যাকে তভর্যা অফাদ রদয়া কয়কে
এফং তনভথভ বাকফ িযা েযা কয়কে। ুভাইয়যা যাাঃ ইরাকভয প্রর্ভ ীদ।
ুভাইয়যায য িায স্বাভী ইয়াাযকেও অভানতফে অিযাচায েকয িযা েযা
কয়কে। স্বাভীস্ত্রী দুইজনই আ’মীভকিয উয অতফচর রর্কে ীদ কয়কেন।
আ’ম্মাকযয উযও অফনথনীয় অিযাচায েযা কয়কে। এে মথাকয় আত্মযক্ষাকর্থ
ফাযি োতপযকদয ের্া রভকন তনকয়কেন আ ’ম্মায। পকর োতপযযা িাকে রেকি
তদকয়তের। কয এক ফরকরনাঃ ইয়া যাূরাল্লা! আতভ অয কয় িাকদয ের্া রভকন
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তনকয়তে। যাূর াাঃ ফরকরনাঃ রিাভায অন্তয ঈভাকনয উয অতফচর তের না ? তিতন
ফরকরনাঃ জী, আভায অন্তয ঈভাকনয উয অতফচর তের। যাূর াাঃ ফরকরনাঃ িকফ
তেেু ই কফ না। িাযা ফাযফায েযকরও তেেু কফ না। ঘটনায প্রতি ইতেি েকয
নাতমর কয়কোঃ
রেউ ঈভাকনয য কুপয েযকর

(ক ধ্বং কয় মাকফ)

এফং িায অন্তয ঈভাকনয উয অতফচর র্ােকরন

িকফ িাকে ফাধয েযা কর

(কোন া কফ না)।

তেন্তু রস্বোয়

কুপয েযকর িায উয আল্লায গমফ, িায িকয মন্ত্রণাদায়ে আমাফ।

(১৬ নারাঃ

১০৬)

আম্মায যাাঃয এই োজটি তের রুখাি। তযতিতিয ম্মুখীন কয় রুখাকিয
উয আভর েযা দুকলয তেেু নয়।
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