
 

 

প্রশ্নোত্তশ্ে সোলোতুদ-দুহোে 

সংক্ষিপ্ত ক্ষিধোন 
 

 

 

আবু্দল্লোহ মুহসীন আস-সোহুদ 

 

 

অনুিোদক : জোশ্করুল্লোহ আিুল খোশ্েে 

সম্পোদনো : ড. আিু িকে মুহোম্মোদ যোকোক্ষেেো  

 



 

 

 الضىح صالة يف خمترصة أحاكم
 ة(نغايلابلباللغة )

 

 

 

 الصاهود حمسن اهلل عبد
 

 

 اخلري أبو اهلل ذاكرترمجة: 
 زكريا حممد بكر أبو /دمراجعة: 

 



 

1 

 

 

 

সংক্ষিপ্ত ির্ণনো............. 
এক্ষি সোলোতুদ-দুহো িো চোশশ্তে সোলোশ্তে ক্ষিধোন 
সম্পশ্কণ প্রশ্নোত্তশ্েে মোধযশ্ম প্রদত্ত একক্ষি গুরুত্বপূর্ণ 
প্রিন্ধ। এশ্ত কুেআন ও সুন্নোহ’ে আশ্লোশ্ক সোলোতুদ-
দুহোে ক্ষিক্ষিধ ক্ষিধোন আশ্লোচনো কেো হশ্েশ্ে। আে 
তোশ্ত সোলোতুল ইশেোক ও সোলোতুল আওেোিীন 
সম্পশ্কণও আশ্লোকপোত কেো হশ্েশ্ে। 
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প্রন: সোলোতুদ-দুহোে ক্ষিধোন কী? 

উত্তে: শোইখ আবু্দল আযীয ইিন আিদুল্লোহ ইিন িোয 

েহ. িশ্লন, সোলোতুদ-দুহো গুরুত্বপূর্ণ সুন্নোত। েোসূলুল্লোহ 

সোল্লোল্লোহু আলোইক্ষহ ওেোসোল্লোম ক্ষনশ্জ তো পোলন কশ্েশ্েন 

এিং সোহোিীগর্শ্ক তো পোলন কেোে ক্ষনশ্দণশ ক্ষদশ্েশ্েন। 

(মোজমু‘উল ফোতওেো: ৩৯৬/১১) 

প্রন: সোলোতুদ-দুহোে ফযীলত কী? 

উত্তে: েোসূল্লোল্লোহ সোল্লোল্লোহু আলোইক্ষহ ওেোসোল্লোম িশ্লন,   

ل  يُْصِبحُ » مل  ُكل  َعل ِدُكمْ  ِمنْ  ُسَلل حل
ل
قلٌة، أ دل ة   فلُكل  صل لْسِبيحل قلٌة، ت دل  صل

ُكل  ْمِ  ول ة  َتل قلٌة، يدل دل ُكل  صل قلٌة، تلْهِليللة   ول دل ُكل  صل ة   ول قلٌة، تلْكِبريل دل ْمرٌ  صل
ل
 ولأ

ْعُروِف  قلٌة، بِالْمل دل نلْهٌ  صل ِن  ول رِ  عل قلٌة، الُْمنْكل دل ُُيِْزئُ  صل  ذللِكل  ِمنْ  ول
تلانِ  ْكعل ا رل ُعُهمل حل  ِمنل  يلْركل  «الضل

“ততোমোশ্দে শেীশ্েে প্রক্ষতক্ষি হোড় ও তজোড়ো সদকো কেোে 

দোক্ষি ক্ষনশ্ে সকোশ্ল উপনীত হে। ততোমোশ্দে প্রক্ষতক্ষি 

তোসিীহ (সুিহোনোল্লোহ িলো) সদকো, প্রক্ষতক্ষি তোহমীদ 
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(আল-হোমদুক্ষলল্লোহ িলো) সদকো, প্রক্ষত তোহলীল (লো ইলোহো 

ইল্লোল্লোহু িলো) সোদকো এিং সৎ কোশ্জে আশ্দশ ও অসৎ 

কোজ তেশ্ক ক্ষনশ্েধ কেো সোদকো। আে দুই েোকোত 

সোলোতুত-দুহো আদোে কেো উক্ষল্লক্ষখত সি কশ্মণে সমোন 

হশ্ি”। (সহীহ মুসক্ষলম, হোদীস নং ৭২০) 

প্রন: সোলোতুদ-দুহোে সমে তকোনক্ষি? 

উত্তে: শোইখ আবু্দল আযীয ইিন আিদুল্লোহ ইিন িোয 

েহ. িশ্লন, সূযণ এক ধনুক পক্ষেমোর্ উপশ্ে উঠো তেশ্ক 

ক্ষনশ্ে পক্ষিম আকোশ্শ তহশ্ল পড়োে আগ পযণন্ত। উত্তম 

হশ্লো, এ সোলোত পূর্ণ গেম হওেোে পেপেই পশ্ড় 

তনওেো। আে এশ্কই িশ্ল আউেোিীশ্নে সোলোত। 

(মোজমু‘উল ফোতওেো: ৩৯৬/১১) 

প্রন: সোলোতুদ-দুহোে সমে কখন শুরু হে এিং কখন 

তশে হে? 

উত্তে: শোইখ মুহোম্মোদ ইিন সোশ্লহ ইিন উসোইমীন েহ. 

িশ্লন, সূযণ এক ধনুক পক্ষেমোর্ উঁচু হওেোে পে তেশ্ক 
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অেণোৎ সূযণ উদশ্েে পশ্নে িো ক্ষিশ ক্ষমক্ষনি পে তেশ্ক সূযণ 

ডশ্ল পড়োে পোঁচ-দশ ক্ষমক্ষনি পূিণ পযণন্ত। (মোজমু‘উল 

ফোতওেো: ৩০৬/১৪) 

প্রন: সোলোতুদ-দুহো েোকোত সংখযো কত? 

উত্তে: শোইখ আবু্দল আযীয ইিন আিদুল্লোহ ইিন িোয 

েহ. িশ্লন, সিণক্ষনম্ন েোকোত সংখযো দুই েোকোত। আে যক্ষদ 

চোে, েে িো আি েোকোত িো তোে তচশ্েও তিক্ষশও তকউ 

স্বীে সোমেণয অনুযোেী আদোে কশ্ে, তোশ্ত তকোশ্নো অসুক্ষিধো 

তনই। এ সোলোশ্তে েোকোত সংখযোে সুক্ষনক্ষদণষ্ট তকোশ্নো সংখযো 

ক্ষনধণোক্ষেত নে। (মোজমু‘উল ফোতওেো: ৩৯৯/১১) 

শোইখ মুহোম্মোদ ইিন সোশ্লহ ইিন উসোইমীন েহ. িশ্লন, 

সিণ ক্ষনম্ন দুই েোকোত। আে তিক্ষশে তকোশ্নো সীমো তনই। 

মোনুে তোে সোমেণয অনুযোেী আদোে কেশ্ি। (মোজমু‘উল 

ফোতোওেো: ৩০৫/১৪)।  

সিণক্ষনম্ন দুই েোকোত। তিক্ষশে তকোশ্নো সীমো তনই। তশ্ি 

উত্তম হশ্লো, আি েোকোশ্তে অক্ষধক নো হওেো। উক্ষচৎ 
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হশ্লো, প্রক্ষত দুই েোকোশ্ত সোলোম ক্ষফেোশ্নো। এক সোলোশ্মে 

একসোশ্ে পড়ো উক্ষচৎ নে। (আল-লোজনোহ আদ-দোক্ষেমোহ: 

১৪৫/৬)   

প্রন: প্রক্ষতক্ষদন সোলোতুদ-দুহো সুন্নোত ক্ষকনো? 

উত্তে: শোইখ আবু্দল আযীয ইিন আিদুল্লোহ ইিন িোয 

েহ. িশ্লন, সোলোতুদ-দুহো প্রক্ষতক্ষদশ্নে সুন্নোত। (মোজমু‘উল 

ফোতোওেো: ৩০-৫৯)।  

শোইখ মুহোম্মোদ ইিন সোশ্লহ ইিন উসোইমী েহ. িশ্লন, 

সিশ্চশ্ে স্পষ্ট কেো হশ্লো, সোলোতুদ-দুহো সিসমে সুন্নোত। 

(আশ-শেহুল মুমক্ষত‘: ৪-৮৩) 

প্রন: ইশেোক সোলোত ও সোলোতুদ-দুহোে মশ্ধয পোেণকয কী? 

উত্তে: শোইখ আবু্দল আযীয ইিন আিদুল্লোহ ইিন িোয 

েহ. িশ্লন, ইশেোশ্কে সোলোত ও  সোলোতুদ-দুহো একই 

সোলোত। প্রেম ওেোশ্েে মশ্ধয সোলোতুদ-দুহো আদোে 

কেোশ্কই ইশেোক িশ্ল। (মোজমু‘উল ফোতোওেো: ৪০১/১১) 
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শোইখ মুহোম্মোদ ইিন সোশ্লহ ইিন উসোইমীন েহ. িশ্লন, 

ইশেোশ্কে সোলোতই হশ্লো সোলোতুদ-দুহো, তশ্ি যক্ষদ তুক্ষম 

তো সূযণ উজ্জ্বল হওেো ও এক ধনুক পক্ষেমোর্ উপশ্ে উঠোে 

পে সকোল সকোল আদোে কে, তশ্ি তো হশ্ি ইশেোশ্কে 

সোলোত। আে যক্ষদ তো তশে ওেোশ্ে িো মোঝোমোক্ষঝ সমশ্ে 

আদোে কেো হে তখন তো হশ্ি সোলোতুত দুহো। (ক্ষলকোেুল 

িোি আল-মোফতুহ)   

প্রন: সোলোতুদ-দুহোে উত্তম সমে তকোনক্ষি? 

উত্তে: সোলোতুদ-দুহোে উত্তম সমে, উি (িো তগো) িোেুশ্েে 

গো যখন সূশ্যণে তোশ্প গেম হশ্ত শুরু কশ্ে। আে তো 

হশ্লো, সূশ্যণে আশ্লো পক্ষেপূর্ণ েড়োশ্নো ও উজ্জল হওেোে 

পে তেশ্ক ক্ষনশ্ে সূযণ মোেো িেোিে হওেোে আগ পযণন্ত। 

(ফোতওেো ক্ষিেেক আল-লোজনোহ আদ-দোক্ষেমোহ: ১৪৮/৬)  

প্রন: নফল সোলোত তযমন সোলোতুদ-দুহো জোমো‘আশ্ত 

পড়োে ক্ষিধোন কী?  
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উত্তে: শোইখ মুহোম্মোদ ইিন সোশ্লহ ইিন উসোইমীন েহ. 

িশ্লন, একোক্ষধক িযক্ষে একি হশ্ল তকোশ্নো তকোশ্নো নফল 

সোলোত জোমো‘আশ্ত পড়োশ্ত তকোশ্নো অসুক্ষিধো তনই, তশ্ি 

এক্ষি এমন সুন্নোশ্ত েোশ্তিো নে তয, যখনই সুন্নোত সোলোত 

পড়শ্ি তো জোমো‘আশ্তে সোশ্ে পড়শ্ত হশ্ি। (মোজমু‘উল 

ফোতোওেো: ৩৩৫/১৪) 

প্রন: ঈদ অেিো িৃক্ষষ্টে সোলোত সোলোতুদ-দুহোে স্থলোক্ষিক্ষেে 

হশ্ি ক্ষকনো? 

উত্তে: ঈদ অেিো িৃক্ষষ্টে সোলোত সোলোতুদ-দুহোে 

স্থলোক্ষিক্ষেে হশ্ি নো, তো আলোদো সোলোত। (আল-লোজনোহ 

আদ-দোক্ষেমোহ: ২৫৬/৭) 

প্রন: সোলোতুদ-দুহো পড়ো সোেো জীিশ্নে জনয সুন্নোতই 

েোশ্ক নোক্ষক একিোে পড়ো দ্বোেো তো ফেয হশ্ে যোে?  

উত্তে: সোলোতুদ দুহো একিোে িো একোক্ষধকিোে পড়োে 

কোেশ্র্ তস সুন্নতক্ষিে আদোে সি সমশ্েে জনয 

িোধযতোমূলক িো ফেয হশ্ে যোে নো; িেং তো আশ্গে 
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মশ্তোই সুন্নোত েোশ্ক। (আল-লোজনোহ আদ-দোক্ষেমোহ: 

২৫৭/৭)  

প্রন: েোসূলুল্লোহ সোল্লোল্লোহু আলোইক্ষহ ওেোসোল্লোম তেশ্ক 

িক্ষর্ণত হোদীশ্স এশ্সশ্ে, ক্ষতক্ষন িশ্লন, 

 تطلع حىت تعاىل اهلل يذكر جلس ثم مجاعة يف الصبح صىل من»
تامة  تامة وعمرة حجة كأجر هل اكنت ركعتني صىل ثم الشمس

  «تامة

“তয িযক্ষে ফযশ্েে সোলোত জোমো‘আশ্ত আদোে কশ্ে, 

তোেপে একই জোেগোে িশ্স সূযণ উদে হওেো পযণন্ত 

আল্লোহে ক্ষযক্ষকে কশ্ে অতঃপে দুই েোকো‘আত সোলোত 

আদোে কশ্ে তস িযক্ষে একক্ষি হজ ও একক্ষি পূর্ণ উমেোে 

সোওেোি পোশ্ি”। (ক্ষতেক্ষমযী, হোদীস নং ৫৮৬) এ দুই 

েোকোত সোলোতুদ দুহো ক্ষকনো?  

উত্তে: হোদীশ্স উক্ষল্লক্ষখত দুই েোকোত সোলোত সোলোতুদ-দুহো, 

তশ্ি এ দুই েোকোত সোলোশ্তে আলোদো গুরুত্ব েশ্েশ্ে। 

কোের্, এ দুই েোকোত সোলোত ফজশ্েে সোলোত আদোশ্েে 



 

9 

 

পে তেশ্ক সূযণ ওপশ্ে উঠোে আগ পযণন্ত স্বীে সোলোত 

আদোে কেোে স্থোশ্ন িশ্স েোকোে সোশ্ে সমৃ্পে। (আল-

লোজনোহ আদ-দোক্ষেমোহ: ১৪৮/৬) 

প্রন: মুসোক্ষফশ্েে জনয সোলোতুদ দুহো আশ্ে ক্ষকনো?  

উত্তে: সোলোতুদ-দুহো মুসোক্ষফে ও মুকীম সিোে জনয 

সুন্নোত। (আল-লোজনোহ আদ-দোক্ষেমোহ: ১৫১/৬) 

প্রন: সোলোতুল আউেোিীন নোশ্ম তকোশ্নো সোলোত আশ্ে 

ক্ষকনো? 

উত্তে: সোলোতুল আউেোিীন নোশ্ম আলোদো তকোশ্নো সোলোত 

তনই, তশ্ি সূশ্যণে েক্ষি প্রখে হওেোে সমে তেশ্ক ক্ষনশ্ে 

সূযণ ডলোে পূিণ পযণন্ত তয সোলোতুদ-দুহো পড়ো হে তোশ্কই 

হোদীশ্স সোলোতুল আউেোিীন িলো হশ্েশ্ে। (আল-লোজনোহ 

আদ-দোক্ষেমোহ: ১৫৪/৬) 

প্রন: আইেোশ্ম িীশ্যে সোওম সফশ্ে নো েোখশ্ল তখন তোে 

ক্ষিক্ষনমশ্ে মোশ্সে অনয ক্ষদনগুশ্লোশ্ত েোখশ্ত হশ্ি ক্ষক নো? 
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অনুরূপ সোলোতুদ-দুহো আদোে কেশ্ত নো পোেশ্ল অনয 

সমে আদোে কেশ্ত হশ্ি ক্ষক নো?  

উত্তে: আইেোশ্ম িীশ্যে সোওম এিং সোলোতুদ-দুহো সিই 

নফল ‘ইিোদোত। সফশ্ে েোকো িো িোক্ষড়শ্ত েোকো তকোশ্নো 

অিস্থোে এ ধেশ্র্ে ইিোদোত িোধযতোমূলক নে। সুতেোং তয 

এ সি ইিোদতগুশ্লো পোলন কেশ্ি, তোশ্ক সোওেোি তদওেো 

হশ্ি। আে তয পোলন কেশ্ি নো মুকীম তহোক িো মুসোক্ষফে 

তহোক তোে তকোশ্নো গুনোহ তনই। (আল-লোজনোহ আদ-

দোক্ষেমোহ: ১৫৬/৬) 

প্রন: সোলোতুদ-দুহোে ক্ষকেোত উচ্চস্বশ্ে পড়শ্ি নোক্ষক 

ক্ষনম্নস্বশ্ে পড়শ্ি? 

উত্তে: শোইখ আবু্দল আযীয ইিন আিদুল্লোহ ইিন িোয 

েহ. িশ্লন, ক্ষদশ্নে সোলোত তযমন সোলোতুদ-দুহো ও অনযোনয 

সোলোশ্ত ক্ষকেোত আশ্ে পড়োই হশ্লো সুন্নোত। (মোজমু‘উল 

ফোতোওেো: ১২৭/১১) 



 

11 

 

প্রন: সোলোতুদ-দুহো যখন েুশ্ি যোে তখন তো কোযো কেো 

হশ্ি ক্ষকনো? 

উত্তে: সোলোতুদ-দুহো েুশ্ি তগশ্ল তোে তকোশ্নো কোযো তনই। 

কোের্, তো তয সমে পড়োে কেো তস সমশ্েই পড়শ্ত হশ্ি। 

পশ্ে পড়োে তকোশ্নো ক্ষিধোন তনই। (মোজমু‘উল ফোতোওেো: 

৩০৫/১৪) 

সমোপ্ত 
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তেয সুি 

মোজমু‘উল ফোতোওেো ক্ষলল আল্লোমো আবু্দল আযীয ইিন 

আিদুল্লোহ ইিন িোয েহ. 

মোজমু‘উল ফোতওেো ক্ষলল আল্লোমো শোইখ মুহোম্মোদ ইিন 

সোশ্লহ ইিন উসোইমীন েহ. 

ফোতোওেো আল-লোজনোতুদ দোক্ষেমোহ (ফোতোওেো ক্ষিেেক 

স্থোেী উলোমো পক্ষেেদ) 

ক্ষলকোেুল িোি আল-মোফতুহ ক্ষলল আল্লোমো শোইখ মুহোম্মোদ 

ইিন সোশ্লহ ইিন উসোইমীন েহ. 

আশ-শেহুল মুমোশ্ত্ত‘ে ক্ষলল আল্লোমো শোইখ মুহোম্মোদ ইিন 

সোশ্লহ ইিন উসোইমীন েহ. 


