শত্রুদের চক্রান্ত ও জু লুম থেদে থেদচ োোর
জন্য কুরআদন্ ের্ন্িত মাধ্যমসমূ হ!

- আেু ল মাজে উরদুন্ী -

শত্রুদের চক্রান্ত ও জু লুম থেদে থেদচ োোর জন্য কুরআদন্
ের্ন্ত
ি মাধ্যমসমূ হ!
র্েছু র্জর্ন্স আদছ যা আমাদেরদে ভাল েদর লক্ষ্য রাখদত হদে শত্রুর আক্রমন্ থেদে থেদচ
োোর জন্য। এটা আমাদের জন্য আেশযে থেন্ন্া মাধ্যম গ্রহন্ েরা ছাড়া তাওয়াক্কুল েরাদে
শর্রয়দত র্ন্দেধ্ েরা হদয়দছ। মাধ্যম সমূ হঃ
১/ জামাদতর সাদে ফজদরর সালাতঃ সহীহ হার্েদস এদসদছ, থসই েযর্ি আল্লাহর র্জম্মায়
োদে অেিাৎ আল্লাহর থহফাজত ও র্ন্রাপত্তার মদধ্য।
২/ সোল-সন্ধ্যার আজোরঃ আজোর হদে মু সর্লদমর জন্য দুর্ি, মাদন্ তার জন্য েমি ও সমস্ত
ক্ষ্র্ত থেদে থহফাজতোরী।
৩/ আল্লাহর আদেশ সমূ হ পালন্ েরাঃ সহীহ হার্েদস এদসদছ; আল্লাহর হুকুমদে থহফাজত
ের আল্লাহ থতামাদে থহফাজত েরদে, আল্লাহর হুকুমদে থহফাজত ের তাাঁদে থতামার
সামদন্ পাদে।
৪/ থছাট-েড় সে গুন্াহ থেদে থেদচ োোঃ এে সাহােী েদলন্ঃ গুন্াহ েরা ছাড়া োদরা উপর
র্েপে থন্দম আদস ন্া।
৫/ তাওোঃ তাওো ছাড়া র্েপে দূর হয় ন্া। (আসার)
৬/ েো ও োদজর সু ন্ান্ সমূ হ োস্তোয়ন্ েরাঃ ” আল্লাহ েখন্ই তাদের উপর আযাে ন্ার্যল
েরদেন্ ন্া যতক্ষ্ণ আপর্ন্ তাদের মাদে অেস্থান্ েরদেন্” (আন্ফাল-৩৩)
৭/ অর্ধ্ে ইর্স্তর্ফার ো ক্ষ্মা প্রােন্াঃ ” তারা যতক্ষ্ণ ক্ষ্মা প্রােিন্া েরদত োেদে আল্লাহ
েখন্ও তাদের উপর আযাে থেদেন্ ন্া ” (আন্ফাল-৩৩)
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৮/ ভাল োদজর আদেশ ও খারাপ োদজর র্ন্দেধ্ঃ ” থতামরা অেশযই ভাল োদজ আদেশ ও
খারাপ োজ থেদে র্ন্দেধ্ েরদে অন্যোয় আল্লাহ থতামাদের উপর এমন্ আজাে ন্ার্জল
েরদেন্ যার পদর থতামরা তার োদছ দুয়া েরদে র্েন্তু েেু ল েরা হদে ন্া ” (সহীহ হার্েস)
৯/ োন্-সাোোঃ সাোো র্েপে দূর েদর, মৃ ত থেদে আজাে সর্রদয় থেয় ও গুন্াহদে মু দছ
থেয়। (সাহীহ হার্েস)
১০/ র্জহাে র্ফ সার্ের্লল্লাহঃ ” যর্ে থের ন্া হও, তদে আল্লাহ থতামাদের মমিন্তুে আযাে থেদেন্
এেং অপর জার্তদে থতামাদের স্থলার্ভর্েি েরদেন্। থতামরা তাাঁর থোন্ ক্ষ্র্ত েরদত পারদে
ন্া, আর আল্লাহ সেির্েেদয় শর্িমান্ ” (তাওো-৩৯)
১১/ অর্র্ন্ত থন্য়ামদতর শুের্রয়া আোয় েরাঃ ” অতঃপর তারা আল্লাহর থন্য়ামদতর প্রর্ত
অেৃতজ্ঞতা প্রোশ েরল। তখন্ আল্লাহ তাদেরদে তাদের েৃতেদমির োরদণ স্বাে আস্বােন্
েরাদলন্, ক্ষ্ুধ্া ও ভীর্তর ” (ন্ামল-১১২)
১২/ ইসলাহ ো দ্বীদন্র সংদশাধ্ন্ েরাঃ ” থতামার পালন্েতি া এমন্ ন্ন্ থয, জন্েসর্তগুদলাদে
অন্যায়ভাদে ধ্বংস েদর থেদেন্, থসখান্োর থলাদেরা ইসলাহোরী হওয়া সদেও ” (হুে১১৭)
১৩/ আল্লাহর সাহাযয আদস তার ন্েী ও দ্বীন্দে সাহাদযযর মাধ্যদম অেিাৎ আল্লাহ ও রাসূ দলর
আন্ু র্তযদেঃ ” থহ র্েশ্বাসীর্ণ! যর্ে থতামরা আল্লাহদে সাহাযয ের, আল্লাহ থতামাদেরদে
সাহাযয েরদেন্ এেং থতামাদের পা দৃঢ়প্রর্তষ্ঠ েরদেন্ ” (মু হাম্মাে-৭)
১৪/ দুেিল ও থছাটদের উপর েয়া েরাঃ সহীহ হার্েদস এদসদছঃ থতামরা র্রর্জে ও সাহাযয
প্রাপ্ত হও দুেিলদের মাধ্যদম।
১৫/ দুয়া ও সাহাযয োমন্াঃ ” থতামরা যখন্ ফর্রয়াে েরদত আরম্ভ েদরর্ছদল স্বীয়
পরওয়ারদের্াদরর র্ন্েট, তখন্ র্তর্ন্ থতামাদের ফর্রয়াদের মঞ্জুরী োন্ েরদলন্ ” (আন্ফাল৯)
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১৬/ মান্ু দের উপর জু লুম ন্া েরাঃ থতামরা মাজলু দমর দুয়া থেদে থেদচ োে থেন্ন্া তা
থমদের উপর েহন্ েরাদন্া হয় , আল্লাহ তায়ালা েদলন্ঃ আমার ইজ্জত ও েরদের েসম;
আেশযই থতামাদে সাহাযয েরে যর্ে র্েছু টা থের্র হয়। (সহীহ হার্েস)
আল্লাহর োদছ দুয়া েরর্ছ র্তর্ন্ যাদত আমাদেরদে এেং আপন্াদেরদে উত্তমভাদে মাধ্যম
গ্রহন্ েরার তাওউর্ফে োন্ েদরন্।
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