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ত্রুদদয চক্রান্ত ও জুরভু থথদে থফদচ থাোয
জনয েুযঅদন ফর্নত
ি ভাধযভভূ!
অফুর ভাজদ উযদুনী
র্েছু র্জর্ন অদছ মা অভাদদযদে বার েদয রক্ষ্য যাখদত দফ ত্রুয অক্রভন
থথদে থফদচ থাোয জনয। এটা অভাদদয জনয অফযে থেননা ভাধযভ গ্রন েযা
ছাড়া তাওাক্কুর েযাদে র্যদত র্নদলধ েযা দদছ। ভাধযভ ভূঃ
১/ জাভাদতয াদথ পজদযয ারাতঃ ী ার্দদ এদদছ, থআ ফযর্ি
অল্লায র্জম্মা থাদে থিাৎ অল্লায থপাজত ও র্নযাত্তায ভদধয।
২/ োর-ন্ধ্যায অজোযঃ অজোয দে ভুর্রদভয জনয দুর্ি, ভাদন তায
জনয ফভি ও ভস্ত ক্ষ্র্ত থথদে থপাজতোযী।
৩/ অল্লায অদদ ভূ ারন েযাঃ ী ার্দদ এদদছ; অল্লায
হুেুভদে থপাজত েয অল্লা থতাভাদে থপাজত েযদফ, অল্লায হুেুভদে
থপাজত েয তাাঁদে থতাভায াভদন াদফ।
৪/ থছাট-ফড় ফ গুনা থথদে থফদচ থাোঃ এে াাফী ফদরনঃ গুনা েযা
ছাড়া োদযা উয র্ফদ থনদভ অদ না।
৫/ তাওফাঃ তাওফা ছাড়া র্ফদ দূয  না। (অায)
৬/ েথা ও োদজয ুনান ভূ ফাস্তফান েযাঃ " অল্লা েখনআ তাদদয উয
অমাফ নার্মর েযদফন না মতক্ষ্ণ অর্ন তাদদয ভাদঝ ফস্থান েযদফন"
(অনপার-৩৩)
৭/ র্ধে আর্স্তর্পায ফা ক্ষ্ভা প্রাথনাঃ " তাযা মতক্ষ্ণ ক্ষ্ভা প্রাথিনা েযদত
থােদফ অল্লা েখনও তাদদয উয অমাফ থদদফন না " (অনপার-৩৩)
৮/ বার োদজয অদদ ও খাযা োদজয র্নদলধঃ " থতাভযা ফযআ বার
োদজ অদদ ও খাযা োজ থথদে র্নদলধ েযদফ নযথা অল্লা থতাভাদদয
উয এভন অজাফ নার্জর েযদফন মায দয থতাভযা তায োদছ দুা েযদফ
র্েন্তু েফুর েযা দফ না " (ী ার্দ)
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৯/ দান-াদাোঃ াদাো র্ফদ দূয েদয, ভৃত থথদে অজাফ র্যদ থদ ও
গুনাদে ভুদছ থদ। (াী ার্দ)
১০/ র্জাদ র্প ার্ফর্রল্লাঃ " মর্দ থফয না ও, তদফ অল্লা থতাভাদদয ভভিন্তুদ
অমাফ থদদফন এফং য জার্তদে থতাভাদদয স্থরার্বর্লি েযদফন। থতাভযা
তাাঁয থোন ক্ষ্র্ত েযদত াযদফ না, অয অল্লা ফির্ফলদ র্িভান " (তাওফা৩৯)
১১/ র্র্নত থনাভদতয শুের্যা অদা েযাঃ " তঃয তাযা অল্লায
থনাভদতয প্রর্ত েৃতজ্ঞতা প্রো েযর। তখন অল্লা তাদদযদে তাদদয
েৃতেদভিয োযদণ স্বাদ অস্বাদন েযাদরন, ক্ষ্ুধা ও বীর্তয " (নাভর-১১২)
১২/ আরা ফা দ্বীদনয ংদাধন েযাঃ " থতাভায ারনেতিা এভন নন থম,
জনফর্তগুদরাদে নযাবাদফ ধ্বং েদয থদদফন, থখানোয থরাদেযা
আরাোযী ওা দেও " (হুদ-১১৭)
১৩/ অল্লায াাময অদ তায নফী ও দ্বীনদে াাদমযয ভাধযদভ থিাৎ
অল্লা ও যাূদরয অনুর্তযদেঃ " থ র্ফশ্বাীর্ণ! মর্দ থতাভযা অল্লাদে
াাময েয, অল্লা থতাভাদদযদে াাময েযদফন এফং থতাভাদদয া দৃঢ়প্রর্তষ্ঠ
েযদফন " (ভুাম্মাদ-৭)
১৪/ দুফির ও থছাটদদয উয দা েযাঃ ী ার্দদ এদদছঃ থতাভযা র্যর্জে
ও াাময প্রাপ্ত ও দুফিরদদয ভাধযদভ।
১৫/ দুা ও াাময োভনাঃ " থতাভযা মখন পর্যাদ েযদত অযম্ভ েদযর্ছদর
স্বী যওাযদদর্াদযয র্নেট, তখন র্তর্ন থতাভাদদয পর্যাদদয ভঞ্জুযী দান
েযদরন " ( অনপার-৯)
১৬/ ভানুদলয উয জুরুভ না েযাঃ থতাভযা ভাজরুদভয দুা থথদে থফদচ থাে
থেননা তা থভদেয উয ফন েযাদনা  , অল্লা তাারা ফদরনঃ অভায
আজ্জত ও ফযদেয েভ; অফযআ থতাভাদে াাময েযফ মর্দ র্েছুটা থদর্য ।
(ী ার্দ)
অল্লায োদছ দুা েযর্ছ র্তর্ন মাদত অভাদদযদে এফং অনাদদযদে
উত্তভবাদফ ভাধযভ গ্রন েযায তাওউর্পে দান েদযন।
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