
 

 

স িরে র সুফল 
সকল শংসা একমা  আ াহর জন । দ দ ও সালাম বিষত হাক ি য় নবী মহুা াদ সা া া  

আলাইিহ ওয়া সা াম, তারঁ বংশধর, সহচর বৃ  ও তারঁ ব ুেদর উপর। 
এ লখািট ঐ সম  যবুক ও যবুতীেদর িখদমেত উপি ত করিছ, যারা িনেজেদরেক সম  কার কু 

বৃি র চািহদা এবং িনিষ  ব  থেক িবরত রােখেছ অথবা িবরত রাখেত চায়। আশা কির তারা এিট 

পাঠ কের িনেদশন এবং উৎসাহ পােব এবং স িরে র উপর িতি ত থেক জীবন পিরচািলত করেত 

স ম হেব। আ াহই একমা  সাহায  কারী। 

চির  সৎ ও পিব  রাখার ফলাফল েলা িন  পঃ 
১) স ির  বান ব ি  জা ােত যােব:  

রাসলূ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম এরশাদ কেরেছন: 
)َمْن َیْضَمْن ِلي َما َبْیَن َلْحَیْیِھ َوَما َبْیَن ِرْجَلْیِھ َأْضَمْن َلُھ اْلَجنََّة(  

“ য ব ি  তার ই চায়ােলর মধ বতী ান (িজ া) এবং ই উ র মধ বতী ান (ল া ান)  

হফাজেতর দািয়  িনেব, আিম তার জেন  জা ােতর জািমন হলাম।” (বুখারী, অনুে দ: িজ ার 

হফাজত) 
২) স ির  বান ব ি  আ াহর আরেশর ছায়া পােব:  
আবু রায়রা (রা:) হেত বিণত, রাসলূু াহ (সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) বেলন: 

 َوَرُجٌل َقْلُبُھ ُیِظلُُّھُم اللَُّھ َتَعاَلى ِفي ِظلِِّھ َیْوَم َلا ِظلَّ ِإلَّا ِظلُُّھ ِإَماٌم َعاِدٌل َوَشابٌّ َنَشَأ ِفي ِعَباَدِة اللَِّھ َسْبَعٌة
َلْیِھ َوَرُجٌل َدَعْتُھ اْمَرَأٌة َذاُت َمْنِصٍب ُمَعلٌَّق ِفي اْلَمَساِجِد َوَرُجَلاِن َتَحابَّا ِفي اللَِّھ اْجَتَمَعا َعَلْیِھ َوَتَفرََّقا َع

 َیِمیُنُھ َوَرُجٌل َوَجَماٍل َفَقاَل ِإنِّي َأَخاُف اللََّھ َوَرُجٌل َتَصدََّق ِبَصَدَقٍة َفَأْخَفاَھا َحتَّى َلا َتْعَلَم ِشَماُلُھ َما ُتْنِفُق
 ”َذَكَر اللََّھ َخاِلًیا َفَفاَضْت َعْیَناُه  

“ য িদন আ াহর ছায়া ছাড়া কান ছায়া থাকেবনা স িদন সাত ব ি েক আ াহ তারঁ আরেশর নীেচ 

ছায়া দান করেবন। তারা হেলন:  

 (১) ন ায় পরায়ণ শাসক  

 (২) য যবুক তাঁর ভুর ইবাদেতর মােঝ িতপািলত হেয় বড় হেয়েছ।  

 (৩) য ব ি র মন সবদা মসিজেদর সােথ স ৃ  থােক।  

 (৪) এমন ই ব ি , যারা আ াহর স ি র জেন  এেক অপরেক ভালবােস। আ াহর জন  

তারা পর ের একি ত হয় এবং আ াহর জন  পর ের িবি  হয়।  

 (৫) এমন পু ষ যােক একজন সু রী ও স া  বংেশর মিহলা িনেজর িদেক আহবান কের, 
আর স পু ষ বেল: আিম আ াহেক ভয় কির। (তাই তামার ডােক সাড়া দয়া আমার পে  

স ব নয়)।  

 (৬) য দানশীল ব ি  এমন গাপেন দান কের, ডান হাত িদেয় যা দান কের, বাম হাত তা 

অবগত হেত পােরনা। অথাৎ িতিন কবল আ াহর স ি  অজেনর জেন ই দান কেরন। তাই 

মানষুেক নােনা বা দখােনার েয়াজনীয়তা অনুভব কেরনা।  

 (৭) য ব ি  িনজেন বেস আ াহেক রণ কের চােখর পািন বািহত কের।”  (সহীহ 

বুখারী, অনেু দ: ডান হােত সদকা করা) 
৩)  স ির তা  পিরবারেক পিব  রােখ: 
য ব ি  মানেুষর স ান-মযাদা ন  করেব আ াহ তা’আলা তার স ান-মযাদা ন  কের িদেবন এবং 

তার গাপনীয়তােক কাশ কের িদেবন। যমন ইমাম  শােফ’য়ী (রহ:) বেলন, যিদ তিুম পিব  

থােকা তাহেল বািড়েত তামােদর পিরবারগণও পিব  থাকেব। অত:এব তামরা সকল অ ীল কম-

কা  থেক দেূর থাক । িজনা একিট  ঋণ প। তিুম যিদ তা কাউেক ঋণ দাও তাহেল জেন রেখা, 



 

 

তামার পিরবার  ারা হেলও  স  ঋণ শাধ করা হেব। য ব ি  িজনা করেব সও িজনার িশকার 

হেব, যিদও তার বািড়র দওয়ােলর ারাও হেয় থােক।  
৪) চািরি ক পিব তা িবপদ-আপদ থেক িনরাপদ রাখার মাধ ম:  

চির  পিব  রাখার মাধ েম যাবতীয় অন ায়, ফ াসাদ ও িবিভ  কার ংসা ক রাগ-ব ািধ, যমন 

এইডস, িসিফিলস, গেনািরয়া আর ইত ািদ যৗন রাগ থেক িনরাপদ থাকার অন তম মাধ ম। 
৫) চািরি ক পিব তা আ াহর গজব থেক দূের রােখ:  
উমর (রা:) থেক বিণত আেছ, রাসলূ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বেলেছন: 

تَّى َیْعَمُلْوا ِبَھا َإلَّا َظَھَر ِفْیُھُم الطَّاُعْوُن َواْلَأْوَجاُع الَِّتْي َلْم َتُكْن َلْم َتْظَھِر اْلَفاِحَشُة ِفْي َقْوٍم َقطُّ َح(
  )َمَضْت ِفْي َأْسَلاِفِھْم

“যখনই  কান জািতর  মােঝ  অ ীলতা দখা িদেয়েছ, আর উহােত তারা কােশ  ও গাপেন িল  

হেয়েছ, তখনই সই জািতর মেধ  দখা িদেয়েছ গ ও এমন এমন জিটল রাগ, যা তােদর পূববতী  

জািতেদর মেধ  িছল না”  (হােকম, হাসান, িসলিসলাহ সহীহা) 
৬) চির বান ব ি  ি ণ সায়াব পােব: 
কননা যখনই কান িফতনা-ফ াসাদ এবং অন ায় বৃি  পায়, তখনই তাকওয়া ও ধেযর মাধ েম  উহা 

হেত একধাপ উপের উেঠ উ  অন ায় থেক বঁেচ থাকা আবশ ক হেয় যায়, যা সই  ব ি েক  

মহান সিুবচারেকর পা ায় পিরপূণ সায়াব ও িতদােন বািধত কের। রাসলূ সা া া  আলাইিহ ওয়া 

সা াম বেলন: 
   الِعَباَدُة ِفى اْلَھْرِج َكِھْجَرٍة ِإَلّي

“িফতনার মেধ   ইবাদত করা আমার িদেক িহজরত করার ন ায়। (মসুিলম, অনেু দ, িফতনার সময় 

ইবাদত করা) আরও উে খ আেছ, ঐ অব ায় একজন আমলকীেক প াশ জন আমলকারীর আমেলর  

সমপিরমাণ  সায়াব  দয়া হেব। 
৭) চির বান ব ি  ইবাদেত উৎসাহ পায়: 
সংযমতা ও পিব তার মাধ েম মেনাবল ও তাকওয়া বৃি  পায় এবং কু বিৃ  পরাভতূ হয়। মহান 

আ াহ বেলন: 
   َفِإنَّ اْلَجنََّة ِھَي اْلَمْأَوى. َوَأمَّا َمْن َخاَف َمَقاَم َربِِّھ َوَنَھى النَّْفَس َعِن اْلَھَوى

“প া ের য ব ি  িনজ িতপালেকর সামেন দাড়ঁােনার ভয় রেখেছ এবং কু বৃি  হেত িনেজেক 

িবরত রেখেছ, অবশ ই  জা াতই হেব তার কৃত িঠকানা।”   (সরুা আ -নািযয়াহঃ ৪১) 
দঢ়ৃ ই াশি ই হল চির  গঠেনর মলূিভি ।  আর ইহাই একজন মুসিলম ব ি েক সকল িনকৃ  চির  

থেক মু  কের উ ম চিরে  ভিূষত কের। সই সােথ সকল কার ভাল ণ অজেন সহেযািগতা কের 

ও সব কার িনকৃ  ণ থেক দেূর রােখ। আ াহ  তা’আলা বেলন: 
    َوَمْن َأَراَد اْلآِخَرَة َوَسَعى َلَھا َسْعَیَھا َوُھَو ُمْؤِمٌن َفُأوَلِئَك َكاَن َسْعُیُھْم َمْشُكورًا 

“যারা িব াসী হেয় পরেলাক কামনা কের এবং ওর জেন  যথাযথ চ া কের তােদর চ া ীকৃত হেয় 

থােক”। (সরূা বানী ইসরাঈলঃ ১৯) 
৮) িবপদাপদ থেক মুি :  

যমনিট অিজত হেয়িছল হাবাসী িতন ব ি র জেন । যখন পাথর গিড়েয় এেস তােদর হার মুখ 

ব  কের িদেয়িছল। তখন তােদর একজন বলল, হ আ াহ! আমার একিট চাচােতা বান িছল। তােক 

আিম সকল মানেুষর চেয় বশী ভাল বাসতাম। এক সময় আিম তার সােথ আমার মেনর বাসনা 

পূরণ করেত ই া পাষণ করেল স ত াখ ান করল। কান এক বছর  ভীষণ িভ  দখা িদেল স 

আমার কােছ আসল, তখন আিম তােক ১২০ িদনার িদেত রািজ হলাম। এই শেত য, স আমার 

মেনর বাসনা পূরণ করার লে  সব ধরেনর রা া খেুল িদেব। তখন স স িত 

জানাল। অ :পর যখন আিম তার সােথ কাম বাসনায় িল  হওয়ার পুরাপুির ত তখন স আমােক 



 

 

বলল, আ াহেক ভয় কর এবং আমার সতী  ন  কেরা না। একথা েন আিম তােক ছেড় িদলাম। 

অথচ স িছল আমার কােছ সকল মানেুষর চেয় অিধক ি য়। আিম তােক য ণ-মু া দান 

কেরিছলাম, তাও ছেড় চেল আিস। অতএব হ আ াহ! আিম যিদ এই কাজিট আপনার স ি র 

উে েশ  কের থািক, তাহেল আমরা যই সংকেটর মেধ  রেয়িছ, সই সমস া-সংকট থেক 

আমােদরেক পুরাপুির উ ার ক ন। তখন পাথরিট তােদর হার মখু থেক সের গল। অতঃপর তারা 

হা থেক বর হেয় চেল আসল। 
   পিরেশেষ আ াহ তা’আলার কােছ াথনা জানাই, িতিন যন আমােদরেক তারঁ সৎ ও যাগ  

বা ােদর অ ভু  কেরন। 
   হ আ াহ আমােদরেক উপকারী ইলম ও সৎ আমেলর তাওিফক দান ক ন। সম  মসুলমানেদর 

আমলসমহূ সংেশাধন ক ন ও তােদর পথ েদর সিঠক পেথ পিরচািলত ক ন ।তােদরেক পুরাপুির 

হদােয়েতর পেথ িফিরেয় িদন। দ দ, সালাম ও শাি  বিষত হউক আমােদর নবী মহুা াদ (সা া া  

আলাইিহ ওয়া সা াম) তাঁর পিরবার বগ এবং সম   সাহাবােদর  উপর।  আিমন। 
সংকলেন: শাইখ জািহ ল ইসলাম 
িলসা , মিদনা ইসলামী িব  িবদ ালয় 
সােবক দাঈ, জুবাইল দা’ওয়াহ এ  গাইেড  স ার, সৗিদ আরর  

স াদনায়: আ ু ািহল হাদী,  

পিরচালক, সালাফী িবিড 


