নায়েয়ে রাসূল ও তাললয়ে ইলয়ের গুণােলী ও দীন কায়েয়ের কুরআনী তরীকা
সাইয়েদুনা হযরত ইেরাহীে খলীল আ. োনেজাতীর কলযাণায়থে েহান আল্লাহ তা‘আলার দরোয়র হযরত ইসোইল আ. এর েংয়ে লেশেষ
গুণােলী সম্পন্ন একজন রাসূল শেরয়ণর আয়েদন জালনয়েলিয়লন। কুরআয়নর ভাষা:
ِ
ِ
]٩٢١ : حكْمَةَ وَيُزَكيهِمْ} [البقرة
ِ ْب وَال
َ {رَبَنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُو ًل مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلمُهُمُ الْكِتَا
অথে: শহ আোয়দর েলতপালক! আপলন তায়দর েয়যয (হযরত ইসোইল আ. এর খান্দায়ন) এেন একজন রাসূল শেরণ করুন, লযলন তায়দরই
েযয হয়ত হয়েন এেং লযলন (১) তায়দর সােয়ন আপনার আোতসেূহ শতলাওোত করয়েন। (২) তায়দরয়ক লকতােও (৩) লহকেত লেক্ষা লদয়েন
এেং (৪) তায়দরয়ক পলরশুদ্ধ করয়েন। (সূরা োকারা-১২৯)
েহান আল্লাহ তা‘আলা হযরত ইেরাহীে আ. এর এই আয়েদন কেুল কয়র সাইয়েদুনা হযরত েুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ ওো সাল্লােয়ক
আয়খরী নেী ও সেেয়েষ রাসূল লহয়সয়ে দুলনোয়ত শেরণ কয়রন। আল্লাহ তা‘আলা েয়লন,
ِ
ِ
٩٦١ : :ب وَا ْلحِكْمَةَ} [آع عمرا
َ ث فِيهِمْ رَسُولً مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكيهِ ْم وَيُعَلمُهُمُ الْكِتَا
َ َ{لَقَدْ مَنَ اللَهُ عَلَى الْمُؤْمِنِنيَ إِ ْذ بَع
অথে : আল্লাহ তা‘আলা েুলেনয়দর েলত অলত েড় অনুগ্রহ কয়রয়িন, যখন লতলন তায়দর োয়ে তায়দরই েয়যয হয়ত একজন রাসূল পালিয়েয়িন,
লযলন (১) তায়দর সােয়ন আল্লাহ তা‘আলার আোতসেূহ শতলাওোত কয়রন (২) তায়দর পলরশুদ্ধ কয়রন এেং (৩) তায়দরয়ক লকতাে ও (৪)
লহকেত লেক্ষা শদন। (সূরা আয়ল ইেরান-১৬৪)
লক্ষয করুন, হযরত ইেরাহীে আ. আল্লাহ তা‘আলার কায়ি শয চার গুণ লেলেষ্ট রাসূশলর আয়েদন কয়রলিয়লন, হুেহু শসই চার গুণ লেলেষ্ট
রাসূয়লরই সুসংোদ এই আোয়ত শদো হল। তয়ে এখায়ন গুণােলীর যারাোলহকতাে লকিুটা পলরেতেন আনা হয়েয়ি। আয়েদয়নর শক্ষয়ে পলরশুদ্ধ
করয়ণর গুণলটয়ক েলা হয়েয়ি চার নাম্বায়র আর সুসংোয়দর শক্ষয়ে শসলটয়ক আনা হয়েয়ি দুই নাম্বায়র। আহয়ল লদল উলাোয়ে শকরাে এর দু’লট
লহকেত েণেনা কয়রয়িন, (১) আত্মশুলদ্ধর গুরুত্ব সলিকভায়ে তুয়ল যরয়ত এটা করা হয়েয়ি। (২) একথা েুোয়নার জনয শয, নেেী লযম্মাদারীর
যারাক্রে অনুযােী এলট চতুথে স্থাশন হয়লও কাযে শক্ষয়ে এর গুরুত্ব সোর উপয়র। েরং এলট দীনী সকল কায়জর লদল এেং পূেে েতে। এটা িাড়া
দীয়নর শখদেত অথেহীন। েরং শক্ষে লেয়েয়ষ লনয়জর জনয ও দীয়নর জনয ক্ষলতর কারণও েয়ট।
রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ ওো সাল্লােয়ক সকল নেী রাসূয়লর আ. দীন কায়েয়ের তরীকা লিল এক ও অলভন্ন। শসটা হল দীয়নর জরুরী পাাঁচলট
লেষে (ঈোলনেযাত, ইোদাত, েু‘আোলাত, েু‘আোরাত ও তাযলকো) োস্তোেন করার লশক্ষয উশল্ললখত চার তরীকাে শেহনত করা। শেহনয়তর
এ লেষেলট আল্লাহ তা‘আলা কুরআয়ন কারীয়ের চার স্থায়ন েণেনা কয়রয়িন। যথা সূরা োকারা, আোত নং ১২৯, সূরা োকারা, আোত নং ১৫১,
সূরা আয়ল ইেরান, আোত নং ১৬৪, সূরা জুেু‘আ, আোত নং-২।
সুতরাং এখন যারা নায়যয়ে রাসূল হয়ে নেীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ ওো সাল্লাে এর ওোলরি লহয়সয়ে দীন কায়েয়ের শেহনত করয়ত চাে
তায়দরয়ক জরুরী লভলিয়ত পাাঁচলট লেষয়ে যত্নোন হয়ত হয়ে। (১) ঈোন সহীহ ও লেরক েুক্ত হয়ত হয়ে। (২) ইোদতসেূহ নেীজী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইলহ ওো সাল্লাে এর সুন্নাত অনুযােী করয়ত হয়ে। (৩) লরলযক হালাল রাখয়ত হয়ে। (৪) সতকেতার সয়ে গুরুত্ব লদয়ে োন্দার হক আদাে
করয়ত হয়ে। (৫) আত্মশুলদ্ধ (অন্তয়রর দেলট শরায়ের লচলকৎসা) কয়র সকল গুনাহ েজেন করয়ত হয়ে এেং দেলট ভাল গুণ অজেন করয়ত হয়ে।
(োকারা-১৭৭)
আর এগুয়লা আল্লাহর যলেয়ন োস্তোেন করার জনয চার লাইয়ন শেহনত করয়ত হয়ে।
এক .ِ يَتْلُو عَلَيْهِ ْم آيَا ِتهঅথোৎ তায়দর সােয়ন কুরআয়নর আোত শতলাওোত করয়ে। এর েস্তুলতর জনয লতনলট কাজ করয়ত হয়ে।
(ক) কুরআন শতলাওোত সহীহ শুদ্ধ করয়ত হয়ে।
(খ) েু‘আলল্লে শেলনং লনয়ত হয়ে, যায়ত অল্প সেয়ে অনযয়ক কুরআন লেখায়না যাে।
(ে) দাওোত ও তােলীয়ে সেে লদয়ে দাওোত শদওোর তরীকা লেখয়ত হয়ে। যায়ত দাওোয়তর োযযয়ে জনসাযারণয়ক একলেত কয়র
কুরআয়নর আোত শতলাওোত কয়র শুনায়না যাে।
ِ
দুই. -َ وَيُعَلمُهُمُ الْكِتَابঅথে: তায়দরয়ক লকতাে তথা কুরআয়নর আহকাে লেক্ষা লদয়ে। এর জনয লতনলট কাজ করয়ত হয়ে।
(ক) েুতালা‘আ (দরস পূেে অযযেন) করয়ত হয়ে।
(খ) লনেলেত দরয়স উপলস্থত শথয়ক উস্তাদ এর কথাগুলল আেত্ব করয়ত হয়ে।
(ে) তাকরার (পুনঃ পাি) কয়র তা ইোদ রাখার েযেস্থা করয়ত হয়ে।
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লতন. -َ وَالْحِكْمَةঅথোৎ লহকেত (নেীজীর সুন্নাত ও আদেে) লেক্ষা লদয়ত হয়ে। এর জনযও লতনলট কাজ করয়ত হয়ে।
(ক) সকল কায়জর সুন্নাত তথা নেীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ ওো সাল্লাে এর তরীকা েুখস্থ করয়ত হয়ে। উশল্লখয, নেীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইলহ
ওো সাল্লাে এর তরীকা কথালট েযাপক। এর েয়যয ফরয, ওোলজে, লফকহী সুন্নাত, েুস্তাহাে সেই দালখল।
(খ) আেলী েেয়কর (েযেহালরক েলেক্ষণ) োযযয়ে তা সলিকভায়ে লনয়জর েয়যয আেয়ল আনয়ত হয়ে।
(ে) পুয়রাপুলর আেয়ল আয়ি লক না েুরুব্বীয়দর পক্ষ শথয়ক তার শনেরানী হয়ত হয়ে।
ِ
চার. ِ وَيُزَكيهঅথোৎ, আত্মশুলদ্ধ অজেন করয়ত হয়ে। এর জনযও লতনলট কাজ করয়ত হয়ে।
(ক) শকান হক্কানী োইয়খর সয়ে ইসলাহী সম্পকে েড়য়ত হয়ে।
(খ) োইখয়ক লনয়জর অন্তয়রর ভাল েন্দ অেস্থা জালনয়ে েযেস্থাপনা লনয়ত হয়ে।
(ে) শস অনুযােী শেহনত েুজাহাদা কয়র তাঁয়ক অেস্থা জানায়ত হয়ে।
ইনোআল্লাহ! উপয়রাশল্ললখত লনেে পদ্ধলত অনুযােী শেহনত করয়ত থাকয়ল নায়েয়ে রাসূয়লর দালেত্ব যথাযথভায়ে পালন সহজ হয়ে, সোয়জ
দীনী পলরয়েে কায়েে হয়ে, কুফর-লেরক লেদ‘আত ও আল্লাহ তা‘আলার নাফরোনী েন্ধ হয়ে এেং দুলনোয়ত েুসলোনয়দর ইযযত, োলন্ত ও
কততেত্ব েলতলিত হয়ে।
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