217496 - সকাল-সন্ধ্যার যিকিরসমূহ
প্রশ্ন

আমি চাই যে, আপনারা সকাল-সন্ধ্যার যিকির সম্পর্কে বর্ণিত সহিহ হাদিসগুলো আমাকে সংকলন করে দিবেন। যাতে করে
এটি আমাদের জন্য প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যার যিকির করার ক্ষেত্রে একটি রেফারেন্স হতে পারে।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.
এটি সকাল-সন্ধ্যার যিকিরের ব্যাপারে বর্ণিত সহিহ হাদিসগুলোর একটি সংক্ষিপ্ত ও উপকারী সংকলন:
ইমাম বুখারী (৬৩০৬) শাদ্দাদ বিন আওস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে
বর্ণনা করেন যে, সাইয়্যেদুল ইস্তিগফার (শ্রেষ্ঠ ইস্তিগফার) হল:
َ ﻟَﻚﻮءﺑ ا،ﺖﻨَﻌﺎ ﺻِ ﻣ ﺷَﺮﻦﻮذُ ﺑِﻚَ ﻣﻋ ا،ﺖﺘَﻄَﻌﺎ اﺳﺪِكَ ﻣﻋوﺪِكَ وﻬ ﻋَﻠﻧَﺎ ﻋا و،َﺪُكﺒﻧَﺎ ﻋا و ﺧَﻠَﻘْﺘَﻨ،ﻧْﺖ اﻻ اﻟَﻪ ا ِﺑ رﻧْﺖ اﻢاﻟﻠﱠﻬ
ﻧْﺖ اﻻ ا اﻟﺬﱡﻧﻮبﺮﻐْﻔ ﻳ ﻻﻧﱠﻪ ﻓَﺎ ﻟﺮ ﻓَﺎﻏْﻔِ ﺑِﺬَﻧْﺒﻮءﺑا و،َﻠﻚَ ﻋﺘﻤﻌﺑِﻨ
(উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা আনতা রব্বী লা ইলা-হা ইল্লা আনতা খলাক্বতানী ওয়া আনা ‘আব্দুকা, ওয়া আনা ‘আলা ‘আহদিকা ওয়া
ওয়া‘দিকা মাস্তাত্বা‘তু। আ‘উযু বিকা মিন শাররি মা সানা‘তু, আবূউ লাকা বিনি‘মাতিকা ‘আলাইয়্যা, ওয়া আবূউ বিযাম্বী।
ফাগফির লী, ফাইন্নাহূ লা ইয়াগফিরুয যুনূবা ইল্লা আনতা)। (অর্থ: হে আল্লাহ! আপনি আমার রব্ব, আপনি ছাড়া সত্য কোন
উপাস্য নেই। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমি আপনার বান্দা। আমি আমার সাধ্য মতো আপনার (তাওহীদের)
অঙ্গীকার ও (জান্নাতের) প্রতিশ্রুতির ওপর রয়েছি। আমি আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট থেকে আপনার আশ্রয় চাই। আপনি
আমাকে যে নেয়ামত দিয়েছেন আমি তা স্বীকার করছি এবং আমার অপরাধও স্বীকার করছি। অতএব, আপনি আমাকে মাফ
করে দিন। নিশ্চয় আপনি ছাড়া পাপরাশি ক্ষমা করার কেউ নেই।) তিনি আরও বলেন: "যে ব্যক্তি দিনের বেলায় একীনের
সাথে এ বাক্যগুলো বলবে এবং সে দিন সন্ধ্যার আগে মারা যাবে সে ব্যক্তি জান্নাতের অধিবাসী হবে। আর যে ব্যক্তি
রাতের বেলায় এ বাক্যগুলো বলবে এবং সকাল হওয়ার আগে মারা যাবে সে ব্যক্তি জান্নাতের অধিবাসী হবে।"

1/7

ইমাম মুসলিম (২৬৯২) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
বলেছেন: "যে ব্যক্তি ﺪِهﻤﺑِﺤ وﻪﺎنَ اﻟﺤﺒ( ﺳউচ্চারণ: সুবহা-নাল্লা-হি ওয়া বিহামদিহী) (অর্থ: আমি আল্লাহর প্রশংসাসহ
পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি) সকালে একশত বার ও সন্ধ্যায় একশত বার পড়বে, কিয়ামতের দিন তার চেয়ে উৎকৃষ্ট
কিছু কেউ নিয়ে আসতে পারবে না। তবে সে ব্যক্তি ছাড়া যে তার মত বলবে বা তার চেয়ে বেশি আমল করবে।"
ইমাম মুসলিম (২৭০৯) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে
এসে বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ! গত রাতে আমাকে একটা বিচ্ছু কামড় দেয়ায় কী কষ্টটাই না পেয়েছি! তিনি বললেন: তুমি যদি
সন্ধ্যাকালে বলতে: ﺎ ﺧَﻠَﻖِ ﻣ ﺷَﺮﻦﺎتِ ﻣ اﻟﺘﱠﺎﻣﻪﺎتِ اﻟﻤﻠِﻮذُ ﺑﻋ( اউচ্চারণ: আ‘ঊযু বিকালিমা-তিল্লা-হিত তা-ম্মাতি মিন শাররি
মা খালাক্বা)। (অর্থ: আল্লাহর পরিপূর্ণ কালেমাসমূহের উসিলায় আমি তাঁর নিকট তাঁর সৃষ্টির ক্ষতি থেকে আশ্রয় চাই)
তাহলে তোমার কোন ক্ষতি হত না।
আবু রাশেদ আল-হুবরানি থেকে ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে (৬৮১২) ও ইমাম তিরমিযি তাঁর সুনান গ্রন্থে (৩৫২৯)
হাদিস বর্ণনা করেন ও হাদিসটিকে হাসান আখ্যায়িত করেন, তিনি বলেন: আমি আব্দুল্লাহ্ বিন আমর বিন আল-আস (রাঃ) এর
কাছে এসে বললাম: আপনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যা শুনেছেন সেখান থেকে আমাদেরকে হাদিস
শুনান। তখন তিনি আমার সামনে একটি সহিফা (নোট খাতা) পেশ করে বললেন: এটি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া
সাল্লাম আমার জন্য লিখেছেন। আমি সে সহিফাতে নজর দিয়ে পেলাম যে, আবু বকর (রাঃ) বললেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমি
যখন সকালে উপনীত হই ও সন্ধ্যায় উপনীত হই তখন কী বলব আমাকে শিখিয়ে দিন। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়া সাল্লাম বললেন: ইয়া আবু বকর! আপনি বলুন:
ِ ﺷَﺮﻦﻣ و، ِ ﻧَﻔْﺴ ﺷَﺮﻦﻮذُ ﺑِﻚَ ﻣﻋ ا، ﻪﻴﻠﻣ وءَ ﺷﻞ ﻛب رﻧْﺖ ا اﻟَﻪ ا ، ةﺎداﻟﺸﱠﻬﺐِ و اﻟْﻐَﻴﻢﺎﻟ ﻋ، ِضرااتِ وﻮﻤ اﻟﺴﺮ ﻓَﺎﻃﻢاﻟﻠﱠﻬ
ﻢﻠﺴ ﻣَﻟ اهﺮﺟ اوا اﻮء ﺳ ﻧَﻔْﺴَﻠ ﻋﻗْﺘَﺮِفنْ اا و، ﻪﻛﺮﺷﻄَﺎنِ واﻟﺸﱠﻴ
(উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা ফা-ত্বিরাস সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদ্বি, আ-লিমাল গাইবি ওয়াশ্শাহা-দাতি, লা-ইলা-হা ইল্লা আনতা,
রব্বা কুল্লি শাই’ইন ওয়া মালীকাহু, আ‘উযু বিকা মিন শাররি নাফ্সী ওয়া মিন শাররিশ শাইত্বা-নি ওয়া শিরকিহী, ওয়া আন
আক্বতারিফা ‘আলা নাফ্সী সূওআন আও আজুররাহূ ইলা মুসলিম) (অর্থ: হে আল্লাহ! হে আসমানসমূহ ও যমীনের স্রষ্টা! হে
গায়েব ও উপস্থিতের জ্ঞানধারী! আপনি ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই। হে সব কিছুর রব্ব ও মালিক! আমি আপনার কাছে
আশ্রয় চাই আমার আত্মার অনিষ্ট থেকে এবং শয়তানের অনিষ্ট থেকে ও তার শির্ক বা ফাঁদ থেকে এবং আমার নিজের
কোন ক্ষতি করা অথবা কোন মুসলিমের ক্ষতি করা থেকে।)
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আবু দাউদ (৫০৭৪) ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকাল
বেলা ও সন্ধ্যা বেলা এ দোয়াগুলো পড়া বাদ দিতেন না:
اﺗرﻮ ﻋﺘُﺮ اﺳﻢ اﻟﻠﱠﻬ، ﺎﻟﻣ وﻠﻫا وﺎيﻧْﻴد و دِﻳﻨﺔَ ﻓﻴﺎﻓاﻟْﻌ وﻔْﻮﻟُﻚَ اﻟْﻌﺎﺳ اّﻧ اﻢ اﻟﻠﱠﻬ، ةﺮﺧاﺎ و اﻟﺪﱡﻧْﻴﺔَ ﻓﻴﺎﻓﻟُﻚَ اﻟْﻌﺎﺳ اّﻧ اﻢاﻟﻠﱠﻬ
ﻏْﺘَﺎلنْ اﻚَ اﺘﻈَﻤﻮذُ ﺑِﻌﻋا و، ﻗ ﻓَﻮﻦﻣ و، ﺎﻟﻤ ﺷﻦﻋ و، ﻴﻨﻤ ﻳﻦﻋ و،  ﺧَﻠْﻔﻦﻣ و، ﺪَي ﻳﻦﻴ ﺑﻦ ﻣﻔَﻈْﻨ اﺣﻢ اﻟﻠﱠﻬ، ﺎﺗﻋو رﻦآﻣو
ﺘ ﺗَﺤﻦﻣ
(উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকাল ‘আফওয়া ওয়াল- ‘আ-ফিয়াতা ফিদ্দুনইয়া ওয়াল আ-খিরাহ। আল্লা-হুম্মা ইন্নী
আসআলুকাল ‘আফওয়া ওয়াল-‘আ-ফিয়াতা ফী দীনী ওয়াদুনইয়াইয়া, ওয়া আহ্লী ওয়া মা-লী, আল্লা-হুম্মাসতুর ‘আওরা-তী ওয়া
আ-মিন রাও‘আ-তি। আল্লা-হুম্মাহফাযনী মিম্বাইনি ইয়াদাইয়্যা ওয়া মিন খালফী ওয়া ‘আন ইয়ামীনী ওয়া শিমা-লী ওয়া মিন
ফাওকী। ওয়া আ‘ঊযু বি‘আযামাতিকা আন উগতা-লা মিন তাহ্তী)। (অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট দুনিয়া ও আখেরাতে
ক্ষমা ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ক্ষমা ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি আমার দ্বীনদারি
ও দুনিয়ার, আমার পরিবার ও সম্পদের। হে আল্লাহ! আপনি আমার গোপন ত্রুটিসমূহ ঢেকে রাখুন, আমার উদ্বিগ্নতাকে
নিরাপত্তায় পরিণত করে দিন। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে হিফাযত করুন আমার সামনের দিক থেকে, আমার পিছনের দিক
থেকে, আমার ডান দিক থেকে, আমার বাম দিক থেকে এবং আমার উপরের দিক থেকে। আর আপনার মহত্ত্বের উসীলায়
আশ্রয় চাই আমি নিচ থেকে হঠাৎ ধ্বংস হওয়া থেকে)।[আলবানী 'সহিহ আদাবুল মুফরাদ' গ্রন্থে ও অন্যান্য গ্রন্থে
হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন।]
আবু দাউদ তাঁর সুনান গ্রন্থে (৫০৬৮), তিরমিযি তাঁর সুনান গ্রন্থে (৩৩৯১), নাসাঈ তাঁর সুনানে কুবরা গ্রন্থে (১০৩২৩) আবু
হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি সকাল বেলা
বলতেন:
ﻚَ اﻟﻨﱡﺸُﻮرﻟَﻴا وﻮتﺑِﻚَ ﻧَﻤ و،ﺎﻴﺑِﻚَ ﻧَﺤ و،ﻨَﺎﻴﺴﻣﺑِﻚَ ا و،ﻨَﺎﺤﺒﺻ ﺑِﻚَ اﻢاﻟﻠﱠﻬ.
(উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা বিকা আসবাহ্না ওয়াবিকা আমসাইনা ওয়াবিকা নাহ্ইয়া, ওয়াবিকা নামূতু ওয়া ইলাইকান নুশূর)। (অর্থ:
হে আল্লাহ! আপনার অনুগ্রহে আমরা সকালে উপনীত হয়েছি। আপনার অনুগ্রহে আমরা বিকালে উপনীত হয়েছি। আপনার
দ্বারা আমরা বেঁচে থাকি। আপনার দ্বারা আমরা মৃত্যুবরণ করি। আপনার কাছেই আমাদের প্রত্যাবর্তন।) এবং যখন
সন্ধ্যাতে উপনীত হতেন তখন বলতেন:

3/7

ﻴﺮﺼﻚَ اﻟْﻤﻟَﻴا و، ﻮتﺑِﻚَ ﻧَﻤ و، ﺎﻴﺑِﻚَ ﻧَﺤ و، ﻨَﺎﺤﺒﺻﺑِﻚَ ا و، ﻨَﺎﻴﺴﻣ ﺑِﻚَ اﻢاﻟﻠﱠﻬ
(উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা বিকা আমসাইনা, ওয়া বিকা আসবাহ্না, ওয়া বিকা নাহ্ইয়া, ওয়া বিকা নামূতু ওয়া ইলাইকাল মাছির)।
(অর্থ: হে আল্লাহ! আপনার অনুগ্রহে আমরা সন্ধ্যায় উপনীত হয়েছি। আপনার অনুগ্রহে আমরা সকালে উপনীত হয়েছি।
আপনার দ্বারা আমরা বেঁচে থাকি। আপনার দ্বারা আমরা মৃত্যুবরণ করি। আপনার কাছেই আমাদের প্রত্যাবর্তন।) আলবানী
সহিহ সুনানে তিরমিযি গ্রন্থে হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন।
ইমাম বুখারী (৬০৪০) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে এবং তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন
যে, তিনি বলেন: যে ব্যক্তি
 ﻗَﺪِﻳﺮءَ ﺷﻞ ﻛَﻠ ﻋﻮﻫ و،ُﺪﻤ اﻟْﺤﻟَﻪﻠْﻚُ و اﻟْﻤ ﻟَﻪ، ﺷَﺮِﻳﻚَ ﻟَﻪ ﻻﺪَهﺣ وﻪ اﻟﻻ اﻟَﻪ اﻻ
(উচ্চারণ: লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু, ওয়া লাহুল হামদু, ওয়া হুয়া ‘আলা কুল্লি শাই’ইন
ক্বাদীর)। (অর্থ: এক আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই। তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই। সমস্ত প্রশংসাও
তাঁর। তিনি সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান) দিনে একশত বার বলবে- এটা তার জন্য দশজন দাসমুক্তির অনুরূপ হবে, তার
জন্য একশত সওয়াব লেখা হবে, সে দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত এটা তার জন্য শয়তান থেকে সুরক্ষা হবে। সে যে সওয়াব পাবে
আর কেউ তার চেয়ে উত্তম সওয়াব পাবে না; তবে হ্যাঁ কেউ যদি তার চেয়ে বেশি আমল করে সে পাবে।
আবু দাউদ (৫০৭৭) আবু আইয়াশ থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "যে ব্যক্তি
সকালে উপনীত হলে বলে:
 ﻗَﺪِﻳﺮءَ ﺷﻞ ﻛَﻠ ﻋﻮﻫ و،ُﺪﻤ اﻟْﺤﻟَﻪ و،ُﻠْﻚ اﻟْﻤ ﻟَﻪ، ﺷَﺮِﻳﻚَ ﻟَﻪ ﺪَهﺣ وﻪ اﻟ اﻟَﻪ ا،
(উচ্চারণ: লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু, ওয়া লাহুল হামদু, ওয়া হুয়া ‘আলা কুল্লি শাই’ইন
ক্বাদীর)। (অর্থ: এক আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই, সমস্ত প্রশংসাও
তাঁর, আর তিনি সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান) সেটা তার জন্য ইসমাইলের বংশধর একজন দাসমুক্তির সমান, তার জন্য
দশটি সওয়াব লেখা হয়, তার দশটি গুনাহ মাফ করা হয়, তার ১০ স্তর মর্যাদা উন্নীত করা হয় এবং সন্ধ্যা হওয়া পর্যন্ত
এটি তার জন্য শয়তান থেকে সুরক্ষাকারী হয়। যদি সন্ধ্যায় উপনীত হলে এ বাক্যগুলো পড়ে তাহলে সকাল হওয়া পর্যন্ত
সে ব্যক্তি সমধরণের সওয়াব পায়।"[আলবানী সহিহ সুনানে আবু দাউদ গ্রন্থে হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন]
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ইমাম নাসাঈ তাঁর সুনানে কুবরা গ্রন্থে আনাস বিন মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়া সাল্লাম ফাতেমা (রাঃ)কে বলেন: আমি তোমাকে যা ওসিয়ত করছি তা শুনতে কিসে তোমাকে বাধা দেয়? তুমি যখন সকালে
উপনীত হবে কিংবা সন্ধ্যায় উপনীত হবে তখন বলবে:
ﻦﻴﻓَﺔَ ﻋ ﻃَﺮ ﻧَﻔْﺴَﻟ اﻠْﻨَ ﺗﻻ وﻠﱠﻪ ﻛﻧ ﺷَﺎ ﻟﺢﻠﺻ اﺘَﻐﻴﺚﺳﻚَ اﺘﻤﺣ ﺑِﺮﻮمﺎ ﻗَﻴ ﻳﺎ ﺣﻳ
(উচ্চারণ: ইয়া হাইয়্যু ইয়া ক্বাইয়্যূমু বিরহ্মাতিকা আস্তাগীসু, আসলিহ্ লী শা’নী কুল্লাহু, ওয়ালা তাকিলনী ইলা নাফসী
ত্বারফাতা ‘আইন)। (অর্থ: হে চিরঞ্জীব, হে চিরস্থায়ী! আমি আপনার রহমতের অসীলায় আপনার কাছে উদ্ধার প্রার্থনা
করছি। আপনি আমার সার্বিক অবস্থা সংশোধন করে দিন। আর আমাকে আমার নিজের কাছে নিমেষের জন্যও সোপর্দ
করবেন না।)[আলবানী হাদিসটিকে 'হাসান' বলেছেন]
ইমাম মুসলিম তাঁর সহিহ গ্রন্থে (২৭২৩) ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া
সাল্লাম যখন সন্ধ্যায় উপনীত হতেন তখন বলতেন:
ِب ر،  ﻗَﺪِﻳﺮءَ ﺷﻞ ﻛَﻠ ﻋﻮﻫﺪُ وﻤ اﻟْﺤﻟَﻪﻠْﻚُ و اﻟْﻤ ﻟَﻪ،  ﺷَﺮِﻳﻚَ ﻟَﻪ ﺪَهﺣ و، ﻪ اﻟ اﻟَﻪ ا ﻪﺪُ ﻟﻤاﻟْﺤ و، ﻪﻠْﻚُ ﻟ اﻟْﻤﺴﻣاﻨَﺎ وﻴﺴﻣا
ﻞﺴْ اﻟﻦﻮذُ ﺑِﻚَ ﻣﻋِ اب ر، ﺎﺪَﻫﻌﺎ ﺑِ ﻣﺷَﺮ وﻠَﺔ اﻟﻠﱠﻴﺬِه ﻫﺎ ﻓِ ﻣ ﺷَﺮﻦﻮذُ ﺑِﻚَ ﻣﻋا و، ﺎﺪَﻫﻌﺎ ﺑ ﻣﺮﺧَﻴ وﻠَﺔ اﻟﻠﱠﻴﺬِه ﻫﺎ ﻓ ﻣﺮﻟُﻚَ ﺧَﻴﺎﺳا
ِﺮ اﻟْﻘَﺒﺬَابٍ ﻓﻋ اﻟﻨﱠﺎرِ وﺬَابٍ ﻓ ﻋﻦﻮذُ ﺑِﻚَ ﻣﻋِ اب ر،ِﺮﺒْ اﻟﻮءﺳو
(উচ্চারণ: আমসাইনা ওয়া আমসাল মুলকু লিল্লাহি, ওয়ালহাম্দু লিল্লাহি, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু,
লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু, ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাই’ইন ক্বাদীর। রব্বি আস্আলুকা খাইরা মা ফী হা-যিহিল লাইলাতি ওয়া
খাইরা মা বা‘দাহা, ওয়া আ‘ঊযু বিকা মিন শাররি মা ফী হা-যিহিল লাইলাতি ওয়া শাররি মা বা‘দাহা, রব্বি আঊযু বিকা মিনাল
কাসালি ওয়া সূইল-কিবারি। রবিব আ‘ঊযু বিকা মিন ‘আযাবিন ফিন্না-রি, ওয়া আযাবিন্ ফিল ক্বাবরি)। (অর্থ: আমরা সন্ধ্যায়
উপনীত হয়েছি এমতাবস্থায় যে, সমস্ত রাজত্ব ও সমুদয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য। এক আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য
নেই। তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই। প্রশংসা তাঁরই। আর তিনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান। ইয়া রব্ব! এ রাতে ও এর
পরের রাতগুলোতে যত কল্যাণ আছে আমি আপনার কাছে সে সব কল্যাণ পেতে প্রার্থনা করছি এবং এ রাতে ও এর পরের
রাতগুলোতে যত অকল্যাণ আছে, আমি সেগুলো থেকে আপনার আশ্রয় চাচ্ছি। ইয়া রব্ব! আমি আপনার কাছে অলসতা ও মন্দ
বার্ধক্য থেকে আশ্রয় চাই। ইয়া রব্ব! আমি আপনার কাছে জাহান্নামের ও কবরের যে কোন শাস্তি থেকে আশ্রয় চাই।)
এবং যখন সকালে উপনীত হতেন তখনও দোয়াটি বলতেন এভাবে: ﻪﻠْﻚُ ﻟ اﻟْﻤﺢﺒﺻاﻨَﺎ وﺤﺒﺻ( اউচ্চারণ: আসবাহনা ওয়া
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আসবাহাল মুলকু লিল্লাহ্) (অর্থ: আমরা সকালে উপনীত হয়েছি এমতাবস্থায় যে, সমস্ত রাজত্ব আল্লাহর জন্য)
ইমাম আহমাদ (১৮৯৬৭) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খাদেম থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "কোন মুসলিম যখন সকালে উপনীত হয় কিংবা সন্ধ্যায় উপনীত হয় তখন যদি ৩
বার বলে:
ًﺎﺪٍ ﷺ ﻧَﺒِﻴﻤﺤﺑِﻤ و،ً دِﻳﻨﺎمﻼﺳﺑِﺎ و،ًﺎﺑ رﻪ ﺑِﺎﻟﻴﺖﺿر
(উচ্চারণ: রযীতু বিল্লা-হি রব্বান, ওয়াবিল ইসলা-মি দীনান, ওয়াবি মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামা নাবিয়্যান)।
(অর্থ: আল্লাহকে রব, ইসলামকে ধর্ম হিসেবে ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবীরূপে গ্রহণ করে আমি
সন্তুষ্ট) আল্লাহর কাছে তার অধিকার হয়ে যায় তাকে কিয়ামাতের দিন সন্তুষ্ট করা।[মুসনাদ গ্রন্থে মুহাক্কিকগণ
হাদিসটিকে 'সহিহ লি গাইরিহি' বলেছেন]
আব্দুল্লাহ্ বিন খুবাইব (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেছেন: "তুমি যখন
সন্ধ্যায় উপনীত হবে কিংবা সকালে উপনীত হবে তখন তুমি ٌﺪﺣﺎ اﻟﻠﱠﻬﻮ( ﻗُﻠْﻬসূরা ইখলাস) ও মুআওয়িযাতাইন (সূরা ফালাক ও
সূরা নাস) ৩ বার পড়বে। এটি তোমাকে সব কিছু থেকে রক্ষা করবে।"[সুনানে তিরমিযি (৩৫৭৫) তিরমিযি বলেছেন: হাদিসটি
সহিহ; সুনানে আবু দাউদ (৫০৮২), ইমাম নববী 'আযকার' গ্রন্থে (পৃষ্ঠা-১০৭) হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন, ইবনে হাজার তাঁর
'নাতায়িজুল আফকার' গ্রন্থে (২/৩৪৫) এবং আলবানী 'সহিহুত তিরমিযি' গ্রন্থে হাদিসটিকে হাসান বলেছেন।
উসমান বিন আফ্ফান (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি
যে, "যে ব্যক্তি ৩ বার বলবে:
ﻴﻢﻠ اﻟْﻌﻴﻊﻤ اﻟﺴﻮﻫ وﺎءﻤ اﻟﺴ ﻓﻻضِ ور ا ﻓءَ ﺷﻪﻤ اﺳﻊ ﻣﺮﻀ ﻳ اﻟﱠﺬِي ﻻﻪ اﻟﻢﺑِﺴ
(উচ্চারণ: বিস্মিল্লা-হিল্লাযী লা ইয়াদ্বুররু মা‘আ ইস্মিহী শাইউন ফিল্ আরদ্বি ওয়ালা ফিস্ সামা-ই, ওয়াহুয়াস্ সামী‘উল
‘আলীম)। (অর্থ: আল্লাহর নামে (সকল অনিষ্ট থেকে সাহায্য চাই), যার নাম (স্মরণের) সাথে আসমান ও যমীনে কোনো
কিছুই ক্ষতি করতে পারে না। আর তিনি সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী) সে ব্যক্তি সকাল পর্যন্ত কোন আচমকা বিপদে
আক্রান্ত হবে না। যে ব্যক্তি সকাল বেলা এ বাণীগুলো ৩ বার পড়বেন সন্ধ্যা হওয়া পর্যন্ত সে ব্যক্তি কোন আচমকা
বিপদে আক্রান্ত হবেন না।"[সুনানে আবু দাউদ (৫০৮৮)]
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তিরমিযির বর্ণনা (৩৩৮৮) তে রয়েছে: "কোন বান্দা যদি প্রত্যেক দিন সকালে ও রাতে ৩ বার করে পড়ে:
ﻴﻢﻠ اﻟْﻌﻴﻊﻤ اﻟﺴﻮﻫ وﺎءﻤ اﻟﺴ ﻓضِ ور ا ﻓءَ ﺷﻪﻤ اﺳﻊ ﻣﺮﻀ ﻳ  اﻟﱠﺬِيﻪ اﻟﻢﺑِﺴ،
(উচ্চারণ: বিস্মিল্লা-হিল্লাযী লা ইয়ায্যুররু মা‘আ ইস্মিহী শাইউন ফিল্ আরযি ওয়ালা ফিস্ সামা-ই, ওয়াহুয়াস্ সামী‘উল ‘আলীম)
কোনো কিছু তার ক্ষতি করতে পারবে না।"[তিরিমিযি বলেন: এটি একটি হাসান গরীব হাদিস; ইবনুল কাইয়্যেম যাদুল মাআদ
গ্রন্থে (২/৩৩৮) হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন এবং আলবানী 'সহিহ আবু দাউদ' গ্রন্থে সহিহ বলেছেন]
আবু দাউদ (৫০৮১) আবুদ দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: "যে ব্যক্তি সকালে ও সন্ধ্যায় ৭ বার পড়বেন:
ﻴﻢﻈشِ اﻟْﻌﺮ اﻟْﻌب رﻮﻫ وﻠْﺖﻛ ﺗَﻮﻪﻠَﻴ ﻋ، ﻮ ﻫ اﻟَﻪ ا ﻪ اﻟِﺒﺴ ﺣ، (উচ্চারণ: হাসবিয়া আল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লা হুয়া আলাইহি
তাওয়াক্কালতু ওয়া হুয়া রাব্বুল আরশিল আযিম) (অর্থ: আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই।
তাঁর উপরই আমি তাওয়াক্কুল করি। তিনি মহান আরশের অধিপতি) আল্লাহ্ তার দুশ্চিন্তা দূর করে দিবেন।" এটি মাওকুফ
হাদিস; কিন্তু এ ধরণের হাদিস মারফু হাদিসের পর্যায়ভুক্ত। শাইখ বিন বায এর সনদকে জাইয়্যেদ বলেছেন।
ইমাম মুসলিম (২৭২৬) জুওয়াইরিয়া (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার ভোর বেলা
ফজরের নামায পড়ার জন্য তার কাছে বেরিয়ে গেলেন। সে সময় জুওয়াইরিয়া জায়নামাযে ছিলেন। পূর্বাহ্ণের পর তিনি ফিরে
আসলেন তখনও জুওয়াইরিয়া জায়নামাযে বসা ছিলেন। তিনি বললেন: আমি যাওয়ার পর থেকে তুমি এ অবস্থায় আছ?
জুওয়াইরিয়া বললেন: হ্যাঁ। তিনি বললেন: তোমার কাছ থেকে যাওয়ার পর আমি ৪টি বাক্য ৩ বার পড়েছি। সে বাক্যগুলো যদি
ওজন করা হয় তাহলে তুমি আজকে সারাদিনে যা পড়েছ সেগুলোর সমান হবে: ﻪﺎ ﻧَﻔْﺴرِﺿ وﻪ ﺧَﻠْﻘﺪَد ﻋ، ﺪِهﻤﺑِﺤ وﻪﺎنَ اﻟﺤﺒﺳ
ﻪﺎﺗﻤﻠ ﻛﺪَادﻣ وﻪﺷﺮزِﻧَﺔَ ﻋ( وউচ্চারণ: সুব্হা-নাল্লা-হি ওয়াবি হামদিহী ‘আদাদা খালক্বিহী, ওয়া রিযা নাফসিহী, ওয়া যিনাতা
‘আরশিহী, ওয়া মিদা-দা কালিমা-তিহী)। (অর্থ: আমি আল্লাহর প্রশংসাসহ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি- তাঁর সৃষ্ট
বস্তুসমূহের সংখ্যার সমান, তাঁর নিজের সন্তোষের সমান, তাঁর ‘আরশের ওজনের সমান ও তাঁর বাণীসমূহ লেখার কালি
পরিমাণ)।
আল্লাহ তাআলাই সর্বজ্ঞ।
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