
 

 

سم هللا والحمد هلل والصلوة والسالم على رسول هللا وعلى ازواجه واله واصحا بهب  

 

ِ تَْطمَ ....۞ [28]الرعد : آيت                                          ○نُّ اْلقُلُْوُب ئِ .اَََل بِِذ ْكِرّٰللاه  

অনুবাদ: নিশ্চয়ই আল্লাহ  এর স্মরণে অন্তর প্রশানন্ত লাভ কণর ৷ هلالج لج 

সহীহ হাদদস: যে বান্দা তার প্রভুণক স্মরে কণর (তার প্রশংসা কণর) যস জীবন্ত প্রােীর মণতা এবং 

যে তার প্রভুণক স্মরে কণর িা (তার প্রশংসা কণর িা) যস মৃত বযাক্তির মণতা ৷ 

[1823، ُمسلم : 6407بُخارى : ]  

সহীহ হাদদস কুদদস: আনম আমার বান্দার সাণে োনক েখি যস আমাণক স্মরে কণর এবং আমার 

িাম বলার কারণে তার য া োঁট িণ়ে ৷ 

[3792]ُسنن ابن ماجه :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ْبَكاِر ۞  َسب ِْح بِا ْلعَِشى ِ َواَْلِ بََّك َكثِْيًراوَّ [41]اِل عمران :              ○....َواْذ ُكْررَّ  

অনুবাদ: এবং যতামার রবণক অনিক স্মরে  কর এবং সন্ধ্যা ও সকাণল তা োঁর পনবত্রতা বে ণিা কর ৷ 

সহীহ হাদদস: এক বযাক্তি বলল: যহ আল্লাহ هلالج لج এর রসুল ملسو هيلع هللا ىلص, বাস্তনবণক ইসলাণমর শরীয়তকৃত 

কাজগুণলা আমার জিয অতযানিক হণয় যেণে, তাই আমাণক এমি একটট নবষয় বলুি ো আমার 

যমণি োকা উনিত ৷ নতনি ملسو هيلع هللا ىلص  বলণলি: যতামার ক্তজহবায়  সব ণদা আল্লাহর নেনকর িলণত হণব ৷ 

[3375]جامع ترمذى :   

 

সকাল-সন্ধ্যার সুন্নাত আজকার 

মুদশ িদদ কাদমল, ইমামুল আদিয়ার ملسو هيلع هللا ىلص সহীহ হাদীস থেদক 

সমস্ত হাদীণসর সংখযা হারামাইি (দুটট পনবত্র মসক্তজদ) এবং ববরুণতর আণলমণদর 

আন্তজণানতক সংখযা অিসুাণর 



1. যে বযক্তি আয়াতুল কুরনস  (আল-বাকারা : 255) পা  কণর যস শয়তাি ও ক্তজি যেণক নিরাপদ 

োণক এবং তার নিরাপত্তার জিয একজি প্রহরী নিেুি করা হয় ৷        (  বার, সকাণল এবং সন্ধ্যায়) 

[2064الُمستدرك ِللحاكم : ، 8017، الُسنن الكبرٰى ِللنسائى : 2311]بُخارى :   
  

2. সব নকেুর নবরুণে ( ক্তজি ও জাদু-নবদযার নবরুণে) মুয়ানবদাত পা ই েণেষ্ট ৷ 

 (সকল নতিটট, 3 বার সকাণল এবং সন্ধ্যায় ) 
 

ُ اََحٌد ۞  ِ اْلفَلَِق ۞ قُْل ُهَو ّٰللاه ِ النَّاِس ۞ قُْل اَُعْوذُ بَِرب  قُْل اَُعْوذُ بَِرب   

[5082ُسنن ابى داؤد : ، 3575]جامع ترمذى :   
 

মন্তবয: রাণত (উপণরাি সুরাগুণলার) নতিবার পা  করা এবং তারপর হাণতর তালুণত ফুোঁ ক 

যদওয়া এবং শরীণর মানলশ করা সুন্নত ৷ 

[5017]بُخارى :   
 

3. যে বযক্তি এই শব্দগুনল পা  করণব যস িারটট যোলাম মুি করার সওয়াব পাণব ৷ এবং নতনি সারা 

নদি এবং রাণত সমস্ত নবপদজিক ক্তজনিস এবং শয়তাি যেণক যহফাজত োকণব ৷  

 (   বার, সকাণল এবং সন্ধ্যায়) 
 

ُ َوْحَدٗه ََل َشِرْيَك لَٗه ، لَهُ اْلُمْلُك َو لَهُ الَحم ُد َو ُهَو َعٰلى ُكل ِ َشْىٍء ََل اِٰلهَ اَِلَّ ّٰللاه

 قَِدْيرٌ 
উপাসিার যোেয যকউ যিই একমাত্র আল্লাহ ো়ো োর যকাি শরীক যিই, নতনিই রাজত্ব, 

তা োঁরই প্রশংসা এবং নতনি সব নকেুর উপর ক্ষমতা রাণখি ৷ 

[5077، ُسنن ابى داؤد : 6844]ُمسلم :   
 

মন্তবয: প্রনতনদি     বার পা  করা সণব ণাত্তম অিুশীলি ৷ 

[6842، ُمسلم : 6403]بُخارى :   
 

4. যে বযক্তি এই কোগুণলা পা  করণব যস অবশযই জান্নাত লাভ করণব এবং নকয়ামণতর নদি 

আল্লাহ তাণক খুনশ করণবি ৷                                                             (3 বার, সকাণল এবং সন্ধ্যায়) 
 

ِ َربًّا وَّ  ٍد نَّبِيًّاَرِضْيُت بِاّٰلله ْسََلِم ِدْينًا وَّ بُِمَحمَّ  بِاَْلِ
আমরা আল্লাহণক রব নহসাণব, ইসলাম আমাণদর িম ণ এবং মুহাম্মদ ملسو هيلع هللا ىلص যক আমাণদর 

রাসুল নহসাণব সন্তষ্ট ৷ 

[18990ٍ، ُمسنِد احمد : 5072]ُسنن ابى داؤد :   
 

5. যে বযক্তি এই শব্দগুনল পা  করণব তার যকাি নকেুই ক্ষনত করণত পারণব িা এবং যকাি 

আকক্তস্মক নবপে ণয় তার কাণে যপৌোণব িা ৷                                         (3 বার, সকাণল এবং সন্ধ্যায়) 
 

َمَع اْسِمٖه َشْىٌءفِى اَْلَْرِض َوََلفِى السََّمآءِ  ِ الَِّذْى ََليَُضرُّ السَِّمْيُع  َوُهوَ  بِْسِم ّٰللاه

 اْلعَِلْيمُ 



আল্লাহর িাণম ো োঁর িাণম েমীণি বা আসমাণির যকাণিা নকেুই ক্ষনত করণত পাণর িা এবং 

নতনি সব ণণরাতা, সব ণজ্ঞ ৷ 

[5088، ُسنن ابى داؤد : 3388]جامع ترمذى :   
 

6. যে বযক্তি এই শব্দগুনল পা  করণব তার নবষাি প্রােীর হুল যকাি ক্ষনত করণত পারণব িা ৷ 

 (3 বার, সকাণল এবং সন্ধ্যায়) 

َما َخلَقَ اَُعْوذُبَِكِلَماِت  اِت ِمْن َشر ِ ِ التَّآمَّ ّٰللاه  

আনম আল্লাহর পনরপূে ণ কালাম দ্বারা আল্লাহর আরয় িাই নতনি ো সৃটষ্ট কণরণেি তার 

অনিষ্ট যেণক ৷ 

[2/290، 7885، ُمسنِد احمد :6880]ُمسلم :   
 

7. যে বযক্তি ফজণরর সালাত যেণক দুপুর পে ণন্ত একটািা ইবাদত কণর, তার যিণয় এই শব্দগুণলা 

পা কারী যবনশ সওয়াব পায় ৷                                                           (3 বার, সকাণল এবং সন্ধ্যায়) 
 

 ِ َوِزنَةَ َعْرِشٖه َوِمَداَدَكِلَماتِهٖ    َوبَِحْمِدٖه َعَد َدَخْلِقٖه َوِرٰضى نَْفِسهٖ ُسبَحاَن ّٰللاه  
মনহমা ও প্রশংসা আল্লাহর, েতটা তার সৃটষ্টর সংখযা, েতটা তাণক খুনশ কণর, েতটা তার 

নসংহাসণির ওজি এবং েতটা তার কোর কানল ৷ 

[6913]مسلم :   
 

মন্তবয:   ُهم  ...فِْى بََد نِْى َعافِْنى اَلل যদায়ার হাদীণসর শঙৃ্খণল একজি বে ণিাকারী “জাফর 

ইবণি মাইমুি” অনেকাংশ হাদীস নবশারদণদর মণত দুব ণল ৷  

[5090]ُسنن ابى داؤد :   
 

8. যে বযক্তি এই শব্দগুনল পা  করণব তার সমস্ত গুিাহ মাফ কণর যদওয়া হণব, েনদও যস েুণের 

ময়দাি যেণক পলায়ি কণর োণক (তার কাপুরুষতা যদনখণয়) ৷            (3 বার, সকাণল এবং সন্ধ্যায়) 

 

 َ ُهَواْلَحىُّ اْلقَيُّْوُم َواَتُْوُب اِلَْيهِ اَْستَْخِفُر ّٰللاه الَِّذْى ََل اِٰلهَ اَِلَّ  
আনম আল্লাহর কাণে ক্ষমা িাই ৷ নেনি বযাতীত উপাসিার যোেয আর যকউ যিই, নতনি 

নিরজীবী, পালিকতণা এবং আনম তার কাণে অিুতপ্ত হই ৷ 

[1517، ُسنن ابى داؤد : 3577]جامع ترمذى :   
 

9. যে বযক্তি মােনরণবর িামাণের যশণষ কো বলার আণে এই শব্দগুনল বলণব এবং যস ঐ রাণত 

মারা যেণল যস জাহান্নাণমর আগুি যেণক মুি হণব এবং যে বযাক্তি ফজণরর িামাে যশণষ কো 

বলার আণে এই শব্দগুণলা পা  করণব এবং যস ঐ নদি মারা যেণল, যস জাহান্নাণমর আগুি 

যেণক মুি হণব ৷                                       (  বার, ফজণরর িামাে ও মােনরণবর িামাণের পরপরই) 
 

ُهمَّ اَِجْرنِْى ِمَن النَّارِ اَلله   
যহ আল্লাহ  আমাণক জাহান্নাণমর আগুি যেণক বা োঁিাি 

[5079]ُسنن ابى داؤد :   



রাসুলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص এই 6 টট যদায়া প়েণতি ৷                             (সব 6 টট,   বার, সকাণল এবং সন্ধ্যায়) 
   

َو بَِك نَْحيَا َو بَِك )اَْمَسْينَا َو بَِك اَْصبَْحنَا( اَللهُهمَّ بَِك اَْصبَْحنَا َو بَِك اَْمَسْينَا  .10

)َو اِلَْيَك النَُّشْوُر(نَُمْوُت َو اِلَْيَك اْلَمِصْيُر   
যহ আল্লাহ, যতামার দ্বারা আমরা প্রভাণত প্রণবশ কণরনে, এবং যতামার দ্বারা আমরা সন্ধ্ায় 

প্রণবশ কণরনে, (আমরা সন্ধ্ায় প্রণবশ কণরনে এবং যতামার দ্বারা আমরা প্রভাণত প্রণবশ 

কণরনে) এবং যতামার দ্বারা আমরা যবোঁণি োনক এবং যতামার দ্বারাই আমরা মৃতুযবরে করব 

এবং যতামার কাণেই নফণর োওয়া  (মৃতুযর পণর োওয়া) ৷ 

[3391]جامع ترمذى :   

 

ْخََلِص َو َعٰلى ِدْيِن  َعٰلى)اَْمَسْينَا( اَْصبَْحنَا .11 ْسَلَِم َو َعٰلى َكِلَمِة اَْلِ فِْطَرةِ اَْلِ

ْسِلًما وَّ َما َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكْينَ  ٍد وَّ َعٰلى ِملَِّة اَبِْينَا اِْبَراِهْيَم َحنِْيفًا مُّ  نَبِي ِنَا ُمَحمَّ
আমরা সকাণল প্রণবশ কণরনে (আমরা সন্ধ্য়ায় প্রণবশ কণরনে) জন্মেত ভাণব ইসলাণমর 

উপণর , আন্তনরক ভক্তির বােী, আমাণদর িবী মুহাম্মদ ملسو هيلع هللا ىلص এর এবং আমাণদর পূব ণপুরুষ 

ইব্রানহম  (عليه السَلم ) এর িণম ণর উপর , নতনি নেণলি িয়ায়পরায়ে (আল্লাহর ইবাদণত), 

এবং একজি মুসনলম ৷ নতনি তাণদর অন্তভুণি নেণলি িা োরা আল্লাহর সাণে শরীক কণর৷ 

[3/406، 15397]ُمسنِد احمد :   
 

12.  ِ ِ  اَْصبَْحنَا َواَْصبََح اَْلُمْلُك ّٰلِله ِ ( )اَْمَسْينَا َواَْمَسى اْلُمْلُك ّٰلِله هَ اَِلَّ  ََل اِلٰ َواْلَحْمُد ّٰلِله

 ُ ِ ى ُكل ِ َشْىٍءقَِدْيٌر ، ، لَهُ اْلُمْلُك َولَهُ اْلَحْمُد َوُهَوَعلٰ  ْيَك لَهٗ ََلَشرِ   َوْحَدهٗ ّٰللاه َرب 

َواَُعْوذُ )َمابَْعَدَها(  َوَخْيَرَما بَْعَدهٗ ِذِه اللَّْيلَِة( )هٰ َذا اْليَْوِم لَُك َخْيَر َما فِْى هٰ اَْسئَ   

ِ )َمابَْعدَها(  َوَشر ِ َما بَْعَدهٗ ِذِه اللَّْيلَِة( )هٰ َذا اْليَْوِم َشر ِ َما فِْى هٰ  بَِك ِمنْ  َرب 

ِ اَُعْوذُ بَِك ِمْن َعَذاٍب فِىاَُعْوذُ بَِك ِمَن اْلَكَسِل َو ُسْو   اِر النَّ  ِءاْلِكبَِر َرب 

 َوَعَذاٍب فِى اْلقَْبرِ 

আমরা সকাণল যপৌৌঁণেনে এবং আনিপতয় আল্লাহর (আমরা সন্ধ্য়ায় যপৌৌঁণেনে এবং 

আনিপতয় আল্লাহর) এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, একমাত্র আল্লাহ ো়ো কাণরা উপাসিা 

করার  অনিকার যিই োর যকাি শরীক যিই ৷ নতনিই রাজত্ব, তা োঁরই কাণে প্রশংসা এবং 

নতনিই সব নকেুর উপর ক্ষমতাবাি ৷ যহ আল্লাহ, আনম আপিার কাণে আজণকর নদণির 

 (আজণকর রাণতর) কলয়াে এবং এর পণর ো আণস তার কলয়াে িাই ৷ আর আনম আপিার 

কাণে আরয় প্রাে ণিা করনে আজণকর নদণির (আজণকর রাণতর) অনিষ্ট যেণক এবং এর 

পণর ো আণস তার অনিষ্ট যেণক ৷ যহ প্রভু, আনম আপিার কাণে আরয় প্রাে ণিা করনে 

অলসতা ও বাি ণণকযর অনিষ্ট যেণক ৷ যহ প্রভু, আনম আপিার কাণে আরয় প্রাে ণিা করনে 

আগুণির আোব যেণক এবং কবণরর আোব যেণক ৷ 

[6908]ُمسلم :   

  



ى     َوََل تَِكْلنِْى اِلٰ  ُث اَصِلْح ِلْى َشأْنِْى ُكلَّهٗ يَا َحىُّ يَا قَيُّوُم بَِرْحَمتَِك اْستَِغيْ  .13

 نَْفِسْى َطْرفَةَ َعْين
যহ নিরজীবী, যহ নিরন্তি, আপিার রহমণত আনম আপিাণক ডানক ৷ আমার সমস্ত নবষয় ট ক 

কণর নদি ৷ একটা যিাণখর পলণকর জিযও আমাণক আমার িফণসর দানয়ণত্ব রাখণবি িা ৷ 

[2000 ]الُمستد رك ِللحاِكم :  

 
ْنيَا َواَْلٰ  اِن ِْى اَْسئَلَُك اْلعَا ُهمَّ اَلله  .14 ُهمَّ اِن ِْى اَْسئَلَُك اْلعَْفَو َواْلعَا ِخَرةِ اَلله فِيَةَ فِى الدُّ

ْوَعاتِْى ُهمَّ اْستُْر َعْوَراتِْى َواٰ فِيَةَ فِى ِدْينِْى َوُدْنيَاَى َواَْهِلْى َوَماِلْى اَلله  ِمْن رَّ

َعْن يَِّمْينِْى َوَعْن ِشَماِلْى َوِمْن بَْيِن يََدىَّ َوِمْن َخْلِفْى وَ  ُهمَّ اْحفَْظنِْى ِمن ْ اَلله 

ْغتَاَل ِمْن تَْحتِىْ فَْوقِْى َو اَُعْوذُ بِعََظَمتَِك اَْن اُ   
যহ আল্লাহ, আনম আপিার কাণে দুনিয়া ও আনখরাণত মঙ্গল কামিা করনে ৷ যহ আল্লাহ, আনম 

আপিার কাণে আমার িমীয় অঙ্গীকার, আমার পানে ণব নবষয়, আমার পনরবার এবং আমার 

সম্পণদর জিয ক্ষমা ও সুস্থতা কামিা করনে ৷ যহ আল্লাহ, আমার যদাষ যোপি করুি এবং 

আনম ো ভয় পাই তা যেণক আমাণক রক্ষা করুি ৷ যহ আল্লাহ, আমাণক রক্ষা করুি আমার 

সামণি ও যপেি যেণক, আমার ডাি-বাম ও উপর যেণক ৷ আমার িীি যেণক আসা যকাি 

অপ্রতযানশত ক্ষনত যেণক আনম আপিার শক্তিণত আরয় িাই ৷ 

[5074 ]ُسنن ابى داؤد :  
 

َشْىٍء وَّ   ِت َواَْلَْرِض َربَّ ُكل ِ وٰ ُهمَّ َعاِلَم اْلغَْيِب َوالشََّهاَدةِ فَاِطَر السَّمٰ اَلله  .15

اَِلَّ اَْنَت اَُعْوذُ بَِك ِمْن َشر ِ نَْفِسْى َوِمْن َشر ِ الشَّْيَطاِن  هَ اَْشَهُد اَْن َلَّ اِلٰ  َمِلْيَكهٗ 

 َوِشرِكهٖ 

যহ আল্লাহ, অদৃশয ও দৃণশযর জ্ঞািী, িণভামন্ডল ও ভূমন্ডণলর স্রষ্টা, সকল নকেুর পালিকতণা 

এবং এর মানলকও, আনম সাক্ষয নদক্তি যে , আপনি ো়ো ইবাদণতর যোেয যকউ যিই ৷ আনম 

আপিার কাণে আমার িফণসর অনিষ্ট যেণক এবং শয়তাণির অনিষ্ট যেণক এবং (আমার কাণজ) 

তার অংশগ্রহে যেণক আরয় িাই ৷ 

[3392]جامع ترمذى :  
 

16. সহীহ হাদদস:েনদ যকউ সকাণল (বা নদণির যবলায়) দৃঢ় নবশ্বাণসর সাণে সাইণয়যদুল ইক্তস্তেফার 
পা  কণর এবং সন্ধ্যার পূণব ণ মৃতুযবরে করণল যস জান্নাতবাসী হণব, আর যকউ েনদ সন্ধ্যায় 

যতলাওয়াত কণর এবং সকাণলর আণে মারা োয় তণব যস জান্নাতবাসী হণব ৷ 
 (  বার, সকাণল এবং সন্ধ্যায় ) 

 

َعلَى َعْهِدَك  ُدَك َواَنَاَخلَْقتَنِْى َو اَنَا َعبْ  هَ اَِلَّ اَْنَت ،اَْنَت َرب ِْى ، ََل اِلٰ  ُهمَّ اَلله 

 َوَوْعِدَك َما اْستََطْعُت اَُعْوذُ بَِك ِمْن َشر ِ َما َصنَْعُت اَبُْوُء لََك بِنِْعَمتَِك َعلَىَّ 

اَْنتَ  الذُّنُْوبَ ََل يَْغفُر  فَاْغِفْرِلْى فَِانَّهٗ بِْى ن ْ  َواَبُْوُء بِذَ  اَِلَّ  



যহ আল্লাহ, তুনম আমার রব, আপনি ো়ো আর কাণরা ইবাদণতর অনিকার যিই ৷ আপনি 

আমাণক সৃটষ্ট কণরণেি এবং আনম আপিার যোলাম , এবং আনম আমার িুক্তি এবং 

প্রনতশ্রুনত (আপিার কাণে) েোসম্ভব নবশ্বস্ত ৷ আনম আপিার কাণে আরয় িাই আমার 

সমস্ত অিযায় যেণক ৷ আপনি আমাণক যে সমস্ত কলযাে কণরণেি  তা আনম আপিার 

সামণি স্বীকার করনে এবং আনম আপিার কাণে আমার সমস্ত পাপ স্বীকার করনে ৷ তাই 
আনম আপিার কাণে আমার পাপ ক্ষমা করার জিয অিুণরাি করনে, কারে আপনি ো়ো 

যকউ পাপ ক্ষমা করণত পাণর িা ৷ 

[6306]بُخارى :   
 

17. সহীহ হাদদস: যে বযক্তি এই বাকযগুণলা পা  করণব, তার সমস্ত গুিাহ মাফ কণর যদওয়া হণব 

েনদও তা সমুণের যফিার পনরমােও হয় ৷ আর যকউ তার যিণয় উত্তম নকেু করণত পারণব িা 

যে তার যিণয় যবনশ পা  করণব ৷                                                (    বার, সকাণল এবং সন্ধ্যায় ) 

 ِ ْمِدهِ  َوبِحَ ُسْبَحاَن ّٰللاه  
মনহমা ও প্রশংসা আল্লাহর 

[6843،  6842ُمسلم :  ، 6405]بُخارى :   

 

18. সহীহ হাদদস:     তওবা ও ক্ষমা িাওয়া সুন্নত ৷                           (    বার, সকাণল এবং সন্ধ্যায় ) 
 

 َ   َواَتُْوُب اِلَْيهِ اَْستَْغِفُر ّٰللاه
 

আনম আল্লাহর কাণে ক্ষমা প্রাে ণিা করনে এবং তা োঁর কাণে তওবা করনে ৷ 

[6858، ُمسلم :  6307]بُخارى :   
 

19. সহীহ হাদদস: ফেীলণতর 4টট আজকার                                            (সব     বার, এক নদণি) 

 

 

 

 
 

 

 

 

                

[10680ِللنسائى :  ]الُسنن الُكبرىٰ   
 

[10680ِللنسائى :  ]الُسنن الُكبرىٰ   
 

20. সহীহ হাদদস: আল্লাহ هلالج لج রাসুলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص যক জান্নাণতর সম্পদ নদণয়নেণলি 
 

۞ আল্লাহর পণে    টট উট যকারবানি করার 

সওয়াব 

۞  ُ   اَْكبَرُ ّٰللَاه

۞ আল্লাহ মহাি                                  

۞ এটা িণভামন্ডল এবং ভূমন্ডল পূে ণ 
কণর 

ُ ََل اِلٰ ۞   هَ اَِلَّ ّٰللاه

۞ যিই যকাি উপাসয আল্লাহ োরা 

۞ ক্তজহাণদ     য া়ো পা াণিার সওয়াব   

۞  ِ اَْلَحْمُد ّٰلِله  

۞ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জিয                                  

۞     যোলাম মুি করার সওয়াব   

ِ سُ  ۞ ْبَحاَن ّٰللاه  

۞ সব মনহমা আল্লাহর                                  



 ِ ةَ اَِلَّ بِاّٰلله  ََل َحْوَل َوََل قُوَّ
আল্লাহ ো়ো আর যকাি ক্ষমতা (পাপ যেণক বা োঁিার) ও শক্তি  (ভাণলা কাজ করার) যিই ৷ 

[6862، ُمسلم :  6409]بُخارى :   

21. সহীহ হাদদস: এই শব্দগুণলা আল্লাহ  কট ি পনরনস্থনতণত প়েণতি এবং ملسو هيلع هللا ىلص এর রাসুল هلالج لج 
ইব্রানহম (عليه السَلم )ও পণ়েনেণলি েখি তাণক আগুণি নিণক্ষপ কণরনেণলি ৷ 
 

ُ َحْسبُ  اْلَوِكْيلُ   َو نِْعمَ نَا ّٰللاه  
আল্লাহই আমাণদর জিয েণেষ্ট এবং নতনিই সণব ণাত্তম কাে ণ সম্পাদিকারী 

[4563، بُخارى : 173] آِل عمران :   
 

22. সহীহ হাদদস: সুরা বাকারার যশষ 2 আয়াত (  বার, রাণত) যতলাওয়াত করা বান্দার  (এর 

সুনবিার) জিয েণেষ্ট ৷ 

[1878، ُمسلم :  4008]بُخارى :   
 

23. সহীহ হাদদস:  যে বযক্তি সুরা মুলক পা  করণব (  বার, রাণত) এটট তার জিয সুপানরশ করণব 

েতক্ষে িা তাণক ক্ষমা করা হয় ৷ 

[1400]ُسنن ابى داؤد :   
 

24. সহীহ হাদদস:  যে বযক্তি দরূদ শরীফ  (   বার, সকাণল এবং সন্ধ্যায়) পা  কণর যস িবী ملسو هيلع هللا ىلص 
এর সুপানরণশর প্রাপয ৷ 

[17022يثمى : ]مجمُع الزوائد ِلله  
 

25. সহীহ হাদদস:  আল্লাহ هلالج لج এর প্রশংসা করা এবং তার নপ্রয়তম ملسو هيلع هللا ىلص এর উপর সলাত পা াণিা, 

যদায়া কবুণলর সণব ণাত্তম উৎস ৷ 

[593]جامع ترمذى :   
 

মন্তবয : আল্লাহর রসুল ملسو هيلع هللا ىلص আয়াত-ই-দরূণদর জবাণব দরূদ-ই-ইব্রানহম নশক্ষা নদণয়ণেি (সুরা 

আল আহজাব : আয়াত 56) 

[908، ُمسلم :  4797بُجارى : ]  
 

۞ আঙু্গণলর অগ্রভাে নবিাণরর নদবণস আমাণদর আল্লাহর স্মরণের সাক্ষয যদণব ৷ 

[1501]ُسنن ابى داؤد :   
 

মন্তবয : আমাণশর তাদলীণসর (প্রতারোর ) কারণে ধিুমাত্র ডাি হাণত েেিার সিদ দুব ণল ৷ 
 

۞ পৃেকভাণব বীজ এবং তাসবীহ ইতযানদ নদণয় েেিা করা (মণি রাখা) প্রমানেত ৷ 

[1500]ُسنن ابى داؤد :   

 

 


