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সালাতের আহকাম ও পদ্ধতে-১ 
 

আল-হামদুতলল্লাহ ওোসসলােু ওোসসালামু ’আলা রাসূতলল্লাহ..... 

সালাতের শেতােতল 

সালাতের শেত নেতি। যথা: 

এক. মুসতলম হওো: 

সালাে ছাড়াও অনযানয ময মকাতনা ইোদতের মেতেই মুসতলম হওো পূেতশেত। মুসতলম েলতে উতেশয হল, ময েযতি 

আল্লাহতক রে তহতসতে তেশ্বাস কতর এেং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওোসাল্লামতক আল্লাহ ো‘আলার রাসূল েতল 

স্বীকৃতে প্রদান কতর। আর ইসলামতক একমাে দীন েতল মতন-প্রাতণ গ্রহণ কতর। অতেশ্বাসীর যােেীে ইোদে 

প্রেযাখযাে। অতেশ্বাসীতদর মকাতনা ইোদেই আল্লাহর তনকি গ্রহণতযাগয নে, যতদও োরা জতমনভর স্বণত কলযাণকর 

কাতজ েযে কতর। 

আল্লাহ ো‘আলা েতলন, 
نُثوًرآَهَبا ءٓ َٓفَجَعۡلَنىهَُٓٓعَملٓ ِٓمنَۡٓٓعِملُوا َٓٓمآإَِلٓىَٓوقَِدۡمَنا ٓ﴿  [٢٢: الفرقان] ﴾٢٣ٓمَّ

“আমরা োতদর কৃেকমতগুতলা তেতেচনা করতো, অেঃপর মসগুতলাতক তেতেপ্ত ধুতল-কণাে পতরণে করতো।” [সূরা 

আল-ফুরকান, আোে: ২৩] 

দুই. েুঝার েেতস উপনীে হওো: 

েুঝার মতো েেতস উপনীে হওো হতলা শরীেতের তেধানােলী উপলতি ও গ্রহণ করার একমাে উপাে। জ্ঞানহীন 

েযতির ওপর শরী‘আতের মকাতনা তেধানই ওোতজে নে।  

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওোসাল্লাম েতলন, 
ِِبِّ َحَّتَّ ََيْتَِلَم، وََعِن الَْمْجنُوِن َحَّتَّ َيْعِقَل ُرفَِع الَْقلَُم َعْن ثاََلثٍَة: َعِن »  «انلَّائِِم َحَّتَّ يَْستَيِْقَظ، وََعِن الصَّ

“তেন েযতি দােমুি, োতদর মকাতনা গুনাহ তলখা হে না। ক. ঘুমন্ত েযতি ঘুম মথতক জাগ্রে হওো পযতন্ত। খ. মছাি 

োচ্চা প্রাপ্তেেস্ক হওোর পূেত পযতন্ত। খ. পাগল সুস্থ হওোর পূেত পযতন্ত।”1  

তেন. ভাতলা মতের তেচার করা: 

ভাতলা মে তেচাতরর উপযুি েেতস উপনীে হওো। অেুঝ ো মছাি তশশু, ময তনতজর জনয মকাতনারূপ ভাতলা-মে 

তচহ্নে করতে সেম নে, োর ওপর সালাে ওোতজে নে। তশশু যখন ভাতলা মতের পাথতকয করতে পাতর এেং 

সুের ও অসুের তচনতে পাতর, েখন েুঝতে হতে ময, মস তেচার তেতেষণ ো োমেীয করার মতো েেতস মপৌঁতছ 

মগতছ। সাধারণে সাে েছর েেতস োচ্চারা ভাতলা-মে েুঝতে পাতর। 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওোসাল্লাম েতলন, 
ْبنَاُء َسبْعِ »

َ
اَلِة وَُهْم أ ْوََلَدُكْم بِالصَّ

َ
قُوا بَيْنَُهْم ِِف الَْمَضاِجعِ  ُمُروا أ ْبنَاُء َعْْشٍ َوفَرِّ

َ
ُبوُهْم َعلَيَْها، وَُهْم أ  «ِسننَِي، َواْْضِ

                                                           
1 সুনান তেরতমযী, হাদীস নং ১৩৩৪; সুনান আেু দাউদ, হাদীস নং ৪৪০৪ 
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“মোমরা সাে েছর েেতস মোমাতদর োচ্চাতদর সালাতের আতদশ দাও। আর সালাে না পড়তল দশ েছর েেতস 

োতদর হালকা মার-ধর কর। আর োতদর তেছানা আলাদা কতর দাও।”2  

চার. পতেেো : 

তনতদতষ্ট তেধান অনুযােী অযু দ্বারা পতেেো অজতন হে। 

আল্লাহ ো‘আলা েতলন, 
َها﴿ يُّ

َ
أ ِينََٓٓيَٰٓ ةِٓٓإَِلُٓٓقۡمُتمۡٓٓإَِذآَءاَمُنو ا ٓٓٱَّلَّ لَوى يِۡديَُكمۡٓٓوُُجوَهُكمۡٓٓفَٱۡغِسلُوا ٓٓٱلصَّ

َ
رُۡجلَُكمۡٓٓبُِرُءوِسُكمَۡٓٓوٱۡمَسُحوا ٓٓٱلَۡمَرافِقِٓٓإَِلَٓٓوأ

َ
نٓٓإَِلَٓٓوأ  ﴾ٱۡلَكۡعَبۡيِ

 [  ٦: دةاملائ]

“মহ মুতমনগণ! যখন মোমরা সালাতের ইচ্ছা কতরা েখন মোমাতদর মুখমন্ডল মধৌে কর এেং হােগুতলাতক কনুইসহ 

ধুতে নাও। আর মাথা মাতসহ কর এেং পাগুতলাতক িাখনুসহ ধুতে মফল।” [সূরা আল-মাতেদা, আোে: ৬] 

পাাঁচ. না-পাকী দূর করা: 

তেনতি স্থান হতে সালাতের পূতেত না-পাকী দূর করতে হতে। 

ক) শরীর পাক হতে হতে। 

খ) মপাশাক পাক হতে হতে। আল্লাহ ো‘আলা েতলন, 
ِرَۡٓٓوثَِيابََكٓ﴿  [٤: املدثر] ﴾٤َٓفَطه 

“েুতম মোমার কাপড় পাক কর।” [সূরা আল-মুোসতসর, আোে: ৪]  

গ) সালাতের স্থান পাক হতে হতে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওোসাল্লাম েতলন, 
ٍء ِمْن َهَذا اْْلَْوِل، َوََل الَْقَذرِ »  «إِنَّ َهِذهِ الَْمَساِجَد ََل تَْصلُُح لََِشْ

“তনশ্চে মসতজদ গুতলাতে মপশাে পােখানা করা মকাতনা ক্রতমই সঙ্গে নে।”3  

ছে. সের ঢাকা:  

পুরুতষর সের নাতভ হতে হািুর নীচ পযতন্ত। 

আর মমতেতদর মেতে শুধু মচহারা ও দু-হাতের কেতজ ছাড়া সেই সের। েতে অপতরতচে মলাতকর সামতন পড়তল 

মচহারা ও হাতের কেতজও মঢতক রাখতে হতে।  

আল্লাহ ো‘আলা েতলন, 
ىَبِنٓ ٓ﴿  [  ١٣: اَلعراف] ﴾َٓمۡسِجدٓ ُٓك ِِٓٓعندَٓٓزِينََتُكمُۡٓٓخُذوا َٓٓءاَدمََٓٓي

“মহ আদম সন্তান! মোমরা প্রতেযক সালাতের সমে সুের পতরতচ্ছদ পতরধন কর।” [সূরা আল-আ‘রাফ, আোে: 

31] 

সাে. সমে হওো: 

তদোরাতের মতধয পাাঁচ ওোি সালাতের সমে তনধতাতরে আতছ। এেং সমতের শুরু আতছ এেং মশষও আতছ। 

সমতের তেস্তাতরে আতলাচনা তনম্নরূপ: 

ফযতরর সালাতের সমে: সুেতহ সাতদক হতে সূতযতাদে পযতন্ত। 

মযাহতরর ওোি: সূযত পতশ্চম আকাতশ ঢলা মথতক আরম্ভ কতর প্রতেতি েস্তুর ছাো একগুণ হওো পযতন্ত।  

                                                           
2 মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং ৬৪৬৭ 

3 সহীহ মুসতলম, হাদীস নং ৪২৯ 
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আছতরর সালাতের সমে: প্রতেতি েস্তুর ছাো োর সমপতরমাণ েথা একগুণ হওো মথতক আরম্ভ কতর তদ্বগুণ হওো 

পযতন্ত।  

মাগতরতের সমে: সূযতাস্ত মথতক আরম্ভ কতর পতশ্চম আকাতশর লাতলমা অদৃশয হওো পযতন্ত। 

ইশার সালাতের সমে: লাতলমা অদৃশয হওোর পর অধতরাতে পযতন্ত। 

ওোি শেত হওোর প্রমাণ, আল্লাহ ো‘আলা েতলন, 
ةَٓٓإِنَّٓ﴿ لَوى ََٓٓكنَۡتٓٓٱلصَّ آٱلُۡمۡؤِمنِيَََٓٓعَ ۡوقُوت آكَِتىب   [  ٣٠١: النساء] ﴾١٠٣ٓمَّ

“তনশ্চে সালাে মুতমনতদর ওপর তনতদতষ্ট সমতে তনধতাতরে।” [সূরা আন-তনসা, আোে: ১০৩] 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওোসাল্লাম কেৃতক তনধতাতরে সমতে সালাে আদাে করার প্রমাণ: হাদীতস এতসতছ, 

তজেরীল আলাইতহস সালাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওোসাল্লামতক প্রথম তদন সালাে আদাে করা মশখান 

প্রতেযক সালাতের শুরু ওোতি, আর পতরর তদন সালাে আদাে করা মশখান প্রতেযক সালাতের মশষ ওোতি। 

অেঃপর েতলন, 
نِْبيَاِء ِمْن َقبِْلَك، َوالَْوقُْت َما َبنْيَ َهَذيِْن الَْوْقتنَْيِ »

َ
ُد، َهَذا َوقُْت اْْل  «يَا حُمَمَّ

“মহ মুহাম্মাদ! এতি মোমার পূেতেেতী নেীতদর ওোি। এ সমেদ্বতের মধযেেতী সমেই হতলা সালাতের সমে।”4  

আি. তকেলামুখী হওো: 

তকেলা ো কা‘ো শরীফতক সামতন রাখার জনয যথাসাধয মচষ্টা করা সালাে আদােকারীর ওপর ওোতজে। কা‘ো 

শরীফ যতদ সরাসতর সামতন হে েতে োতক অেশযই পুতরা শরীর দ্বারা তকেলামুখী হতে হতে। আর যতদ দূতর হে, 

েতে তকেলার তদকতক সামতন রাখা োর ওপর ওোতজে। তেতভন্নভাতেই তকেলা মচনা মযতে পাতর।  

 সূযত উদে হওোর তদক। 

 রাতের মেলা সূযত অস্ত যাওোর তদক। রাতে ধ্রুেোরা দ্বারা, মসতজতদর মমহরাে, কম্পাস দ্বারা অথো কাউতক 

তজজ্ঞাসা করার দ্বারা। তকেলা তনধতারতণর মচষ্টা করা সালাে আদােকারীর ওপর ওোতজে। 

আল্লাহ ো‘আলা েতলন, 
َما ءِ ِٓٓفٓٓوَۡجِهَكَٓٓتَقلَُّبٓٓنََرىٓىٓقَدۡٓ﴿ َنََّكٓٓٱلسَّ ِ ىَها ٓٓقِۡبلَةٓ ٓفَلَُنَوّل  ِٓٓتَۡرَضى ٓوُُجوَهُكمۡٓٓفََولُّوا ُٓٓكنُتمَۡٓٓمآوََحۡيُثٓٓٱۡۡلََراِمنٓٓٱلَۡمۡسِجدَِٓٓشۡطرَٓٓوَۡجَهَكٓٓفََول 

 [  ٣٤٤: اْلقرة] ﴾َشۡطَرهُۥ

“তনশ্চে আতম আকাতশর তদতক মোমার মুখমণ্ডল উততালন অেতলাকন করতছ। োই আতম মোমাতক ঐ তকেলামুখীই 

করতো যা েুতম কামনা করতছা। অেএে, েুতম মাসতজদুল হারাতমর তদতক মোমার মুখমণ্ডল তফতরতে নাও এেং 

মোমরা মযখাতনই আছ মোমাতদর মুখ মস তদতকই প্রেযােতেতে কর।” [সূরা আল-োকারা, আোে: ১৪৪] 

নে. তনেে: 

তনেে হল, মকাতনা কাজ করার উতেতশয দৃঢ় প্রেযেী হওো, মুতখ মকাতনা কথা না েলা। ফরয সালাে আদাতের ইচ্ছা 

করতল োর মন ও অন্তর উপতস্থে থাকতে।  

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওোসাল্লাম েতলন, 
ْعَماُل بِانلِّيَّاِت، َوإِنََّما ِلُُكِّ اْمِرٍئ َما نََوى »

َ
 «...إِنََّما اْل

“োোর সমস্ত আমল তনেতের ওপর তনভতরশীল এেং প্রতেযক মানুষ োর তনেে অনুসাতরই োর তেতনমে পাতে।”5   

                                                           
4 সহীহ মুসতলম, হাদীস নং ৯৭১ 
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সালাতের তেধানােলী 

আল্লাহ ো‘আলা কুরআতন করীতম সালাতের আতদশ তদতলও এর পদ্ধতে সম্পতকত তেস্তাতরে আতলাচনা কতরন তন। 

েতে হাদীতস এর তেস্তাতরে আতলাচনা করা হতেতছ।  

আল্লাহ ো‘আলা েতলন, 
نَزۡۡلَا ٓٓ﴿

َ
ِۡكرَٓٓإَِّلَۡكَٓٓوأ َٓٓٱَّل  ِ َِلَٓٓمآلِلنَّاِسِِٓٓلُبَي   [  ٤٤: انلحل] ﴾ٓإَِّلِۡهمۡٓٓنُز 

“আর মোমার প্রতে কুরআন অেেীণত কতরতছ যাতে েুতম মানুষতক েুতঝতে দাও যা োতদর প্রতে নাতযল করা 

হতেতছ।” [সূরা আন-নাহল, আোে: ৪৪] 

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওোসাল্লাম েতলন, 
َصّلِّ »َ

ُ
ْيتُُموِِن أ

َ
 «َصلُّوا َكَما َرأ

“মোমরা আমাতক মযভাতে সালাে আদাে করতে মদতখতছা তিক মসভাতে সালাে আদাে কতরা।”6  

একজন মুসতলম যখন সালাতে দাাঁড়াে েখন োর অন্ততর এমন একতি অনুভূতে থাকা উতচৎ ময, মস এখন মহান 

আল্লহর সমু্মতখ দণ্ডােমান, তেতন োর মচাতখর ইশারা অন্ততরর অন্তস্থতলর তেরাজমান সে তকছুই জাতনন। মতনর তচন্তা 

মচেনা আকুতে-তমনতে সেই োর জ্ঞাে। যতদ মানুতষর মতধয এ ধরতনর অনুভূতে জাগ্রে থাতক েতেই োর অন্তর 

সালাতে একমাে আল্লাহর তদতকই তনমগ্ন থাকতে। মযমতনভাতে োর মদহ-শরীর তকেলার তদতক থাতক অনুরূপভাতে 

োর মনও তকেলামুখী থাকতে। একজন সালাে আদােকারীর কেতেয হল, যখনই মস সালাতে দাাঁড়াতে, োতক তেশ্বাস 

করতে হতে ময, মস এখন আল্লাহর সমু্মতখ উপতস্থে, আর যখন সালাে আরম্ভ কতর েখন তেশ্বাস করতে ময, এখন 

মস আল্লাহর সাতথই কতথাপকথন করতছ। 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওোসাল্লাম েতলন, 
اَلِة، فَإِنَُّه ُينَاِِج َربَّهُ » َحُدُكْم ِِف الصَّ

َ
 «إَِذا ََكَن أ

“যখন মোমাতদর মকউ সালাতে দাাঁড়াে েখন মস আল্লাহর সাতথই তনভৃতে আলাপ কতর।”7 

অেঃপর সালাতে যখন েতল, ‘আল্লাহু আকের’ েখন মস তেশ্বাস কতর ময আল্লাহই সেততেষ্ঠ, োর ওপর আর মকউ 

মশষ্ঠ মনই। 

আর জাগতেক সেতকছুই সালাে আদােকারীর তনকি েুচ্ছ। কারণ, মস দুতনোতক পশ্চাতে মফতল সালাতে তনমগ্ন হে। 

োকেীর েলার সাতথ সাতথ দুই হাে কাাঁধ েরাের উিাে, ডান হােতক োম হাতের োহুর ওপর রাতখ, মাথাতক 

অেনে কতর, উপতরর তদতক চেু উিাে না এেং ডাতন োতম োকাে না। অেঃপর মস সালাে শুরুর মদা‘আ পড়তে, 
َك، َوََل إََِلَ َغرْيُكَ »  «ُسبَْحانََك اللُهمَّ َوِِبَْمِدَك، َتبَارََك اْسُمَك، َوَتَعاََل َجدُّ

“সমস্ত মযতাদা ও মগৌরে আপনারই মহ আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা মকেল আপনারই জনয, আপনার নাতমই সমস্ত েরকে 

ও কলযাণ এেং আপনার মযতাদা অতে উতচ্চ। আর আপতন েযেীে সতেযকার মকাতনা মা‘েুদ মনই।”8  

এছাড়া ও আতরা মযসে মদা‘আ তেশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাতণে, োও পাি করা মযতে পাতর।  

োরপর ( ِ ِمَن الشَّ  ُعوُذ بِاَّللَّ
َ
يَْطاِن الرَِّجيمِ أ ) ও ( ِِٓٓمۡسِب ِنَٰمۡحٓٱّللَّ ٓٱلرَِّحيمِٓٓٱلرَّ ) পড়তে। 

                                                                                                                                                                                     
5 সহীহ েুখারী, হাদীস নং ১ 

6 সহীহ েুখারী, হাদীস নং 631 

7 সহীহ েুখারী, হাদীস নং ৩৯০ 

8 সহীহ মুসতলম, হাদীস নং ৩৯৯ 
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োরপর সূরা আল-ফাতেহা পড়তে আর সূরা আল-ফাতেহার অতথতর মতধয গভীরভাতে তচন্তা করতে। 

হাদীতস কুদসীতে েতণতে রতেতছ, আল্লাহ ো‘আলা েতলন, আতম সালােতক আমার ও োোর মাতঝ দুই ভাতগ ভাগ 

কতরতছ; অতধতক আমার জনয, আর অতধতক আমার োোর। আর োো আমার তনকি যা চাে োই মস পাে। যখন মস 

েতল, ( ِٓٓٱۡۡلَۡمدُٓ ِّٓٓلِلَّ ٱۡلَعىلَِميََٓٓرب  ) ‘আলহামদু তলল্লাতহ রতি ‘আলামীন’ েখন আল্লাহ ো‘আলা েতলন, ‘আমার োো 

আমার প্রশংসা কতরতছ’। আর যখন েতল ( ِنَٰمۡح ٱلرَِّحيمِٓٓٱلرَّ ) ‘আররাহমাতনর রাহীম’ েখন  আল্লাহ েতলন, ‘আমার োো 

আমার গুনগান কতরতছ’। আর যখন েতল ( ِينِٓ يَۡومِٓ َمىلِِكٓ ٱل  ) ‘মাতলতক ইোও তমেীন’ েখন আল্লাহ ো‘আলা েতলন, 

‘আমার োো আমার মাহত্ব মঘাষণা কতরতছ’। আর যখন েতল ( نَۡسَتعِيُِٓٓإَويَّاكََٓٓنۡعُبدُٓٓإِيَّاكَٓ ) ‘ইেযাকানা‘েুদু 

ওোইেযাকানাসোঈ‘ন’ েখন আল্লাহ ো‘আলা েতলন, এতি আমার এেং আমার োোর মাতঝ সীমােদ্ধ। আর োো 

লাভ কতর যা মস প্রাথতনা কতর। আোর যখন মস েতল َرىَطٓٓٱۡهِدنَا ِ )... ٱلُۡمۡسَتِقيمَٓٓٱلص  ) ‘ইহতদনাস তসরাোল মুস্তাকীম ...’ 

েখন আল্লাহ ো‘আলা েতলন, এ শুধু আমার োোর এেং মস লাভ কতর যা মস প্রাথতনা কতর।”9  

আর সূরা ফাতেহা মশষ কতর মস  آِمنْي( ) েলতে অথতাৎ, ‘মহ আল্লাহ! আপতন আমার মদা‘আ কেুল করুন’। 

সূরা ফাতেহা মশষ করার পর কুরআতনর ময মকাতনা অংশ মথতক সহজ কতেকতি আোে তেলাওোে করতে। 

োরপর দু’হাে েুতল আল্লাহ আকের েতল রুকু করতে। রুকুতে দু’হাে হাাঁিুর ওপর রাখতে। আঙু্গলগুতলা মখালা 

থাকতে আর দুই োহুতক দুই পাশ্বত মথতক দূতর রাখতে। মাথা ও তপি সমান রাখতে, োাঁকা করতেনা। রুকুতে তগতে 

কমপতে তেনোর ( َ رَ  انَ حَ بْ سُ  مِ يْ ظِ عَ الْ  ّبِّ ) ‘সুোহানা রতিোল আযীম’ েলতে এেং মেতশ মেতশ কতর আল্লাহর মাহত্ব 

েণতনা করতে। মযমন সাজদাে তগতে েলতে,   
 «ُسبَْحانََك اللَُّهمَّ َربَّنَا َوِِبَْمِدَك، اللَُّهمَّ اْغِفْر يِل »

“সুেহানাকা আল্লাহুম্মা রিানা ওো তেহামতদকা, আল্লাহুম্মাগতফরলী।” অথতাৎ “মহ আল্লাহ! আমাতদর প্রভু মোমার 

পতেেো েণতনা করতছ, মোমার প্রশংসা সহকাতর, মহ আল্লাহ আমাতক েমা কর।”10  

অেঃপর ‘আল্লাহু আকের’ েতল মাথা উাঁচু করতে এেং দু’হাে কাাঁধ পযতন্ত অথো দু কাতনর লেী পযতন্ত উিাতে, ডান 

হাে োম হাতের োহুর ওপর রাখতে এেং েলতে, ( َ ا وَ نَ بَّ رَ  دُ مْ اْلَ  َك ل ) অথো ( َ نَ بَّ رَ  دُ مْ اْلَ  َك ا ل )  অথো ( َ نَ بَّ امهلل رَ  دُ مْ اْلَ  َك ا ل ) 
উতল্লতখে মদা‘আগুতলা এক এক সমে এক একতি কতর পড়া উতম। আর যতদ সালাে আদােকারী মুিাতদ হে েতে 

োতক ( ِ  اهللُ  عَ مِ سَ  هُ دَ َحِ  نْ مَ ل ) েলতে হতে না, েরং মস উিার সমে শুধু উতল্লতখে মদা‘আগুতলা পড়তে। এছাড়া মস এ 

মদা‘আও পড়তে পাতর ( َ ا وَ نَ بَّ رَ  دُ مْ اْلَ  َك ل ) 
োরপর সাজদাে যাওোর জনয োকেীর েলতে। সাজদাে যাওোর সমে দুই হাে উিাতনার মকাতনা প্রতোজন মনই। 

সাজদাে যাওোর সমে হাে উিাতনা তেশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাতণে নে। প্রথতম দুই হাাঁিু জতমতন রাখতে োরপর দুই 

হাে োরপর কপাল োরপর নাক। মমািকথা, সােতি অতঙ্গর ওপর সাজদা করতে কপাল নাক দুই ক্বেতজ দুই হাাঁিু 

দুই পাতের আঙু্গতল। আর োহুদ্বেতক খাড়া কতর রাখতে, মাতির সাতথ মমশাতে না এেং হাাঁিুর ওপতরও রাখতে না, 

                                                           
9 সহীহ মুসতলম, হাদীস নং ৫৮৯ 

10 সহীহ েুখারী, হাদীস নং ৪২৯৩ 
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আর দুই োহুতক দুই পাশ্বত হতে এেং মপিতক দুই উরু হতে আলাদা রাখতে। তপি উাঁচু কতর রাখতে, তেতছতে তদতে 

না। সাজদারে অেস্থাে তেনোর েলতে, ( َْْع
َ
َ اْْل   েলারও তেধান রতেতছ।11(سُ بُّ وْ ح   قُ دُّ وْ س  ) এেং (ُسبَْحاَن َرّبِّ

আর সাজদাে মেতশ মেতশ কতর আল্লাহর তনকি প্রতাথনা করতে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওোসাল্লাম আতরা 

েতলন, 
قَْرُب َما يَُكوُن الَْعبُْد ِمْن َربِِّه، وَُهَو »

َ
ََعءَ أ ْكِِثُوا ادلُّ

َ
، فَأ  «َساِجد 

“োো আল্লাহর সেতচতে ননকিয লাভ কতর যখন মস সাজদারে থাতক। সুেরাং মোমরা সাজদারে অেস্থাে মেতশ 

মেতশ প্রাথতনা কর।”12  

তকন্তু মুিাতদর জনয দীঘত মদা‘আ করার অযুহাতে ইমাতমর মচতে মেতশ মদরী করা; মকাতনা ক্রতমই ো তিক নে। 

কারণ, ইমাতমর অনুকরণ করা ওোতজে ও অতধক গুরুত্বপূতণ তেষে। োরপর োকেীর েতল সাজদা হতে উিতে এেং 

দুই সাজদার মাতঝ ‘মুফোতরশ’ েসতে। 

এর তনেম হল, োম পা তেতছতে তদতে আর ডান পা ডান পাতশ্বত খাড়া কতর রাখতে। আর দুই হাতের মতধয ডান হাে 

ডান উরুর উপর অথো হাাঁিুর মাথাে এেং োম হাে োম উরুর উপর অথো হাাঁিুতক মুতষ্ট কতর আাঁকতড় ধরতে। ডান 

হাতের কতনষ্ট, অনাতমকা ও মধযমা অঙু্গলীগুতলা তমতলতে রাখতে। েজতণী মখালা রাখতে শুধু মদা‘আর সমে নড়াচড়া 

করতে থাকতে। মযমন,  َِلْ رْ فِ اغْ  بِّ ر  েলার সমে উিাতে এেং  َِنْ َحْ ارْ و  েলার সমে উিাতে। দুই সাজদার মাতঝ েসা 

অেস্থাে এ মদা‘আ পড়তে, 
ِِنْ  وَََعفِِن  اللَُّهمَّ اْغِفْر يِل، َوارَْحِْن،»  «َواَرُزقِْن َواْهِدِِن، َواْجُُبْ

‘‘আল্লাহুম্মাগতফলতী ওোহতামনী ওো আতফনী ওোরযুকনী ওোহতদনী ওোজেুরনী’’। অথতাৎ ‘‘মহ আল্লাহ! আপতন 

আমাতক েমা করুন, দো করুন, তনরাপতদ রাখুন, জীতেকা দান করুন, সরল পথ মদখান, শুদ্ধ করুন।”13  

প্রথম রাকাতে যা যা কতরতছ তদ্বেীে রাকাতেও োই করতে। েতে তদ্বেীে রাকাতে  ُاِح تَ فْ تِ سْ اَْل  ءُ ََع د  পড়তে হতে না। 

তদ্বেীে রাকাে আদাে করা মশষ হতল োশাহুদ পড়ার জনয দুই সাজদার মাতঝ মযভাতে দুই হাে ও পা মরতখতছল 

তিক একইভাতে হাে পা মরতখ েসতে। োর পর োশাহুদ পড়তে 
َها انلَِِّبُّ » يُّ

َ
اَلُم َعلَيَْك أ يِّبَاُت، السَّ لََواُت َوالطَّ ِ َوالصَّ ْن ََل اتلَِّحيَّاُت َّلِلَّ

َ
ْشَهُد أ

َ
اِلِنَي، أ ِ الصَّ اَلُم َعلَيْنَا وََْعَ ِعبَاِد اَّللَّ ِ َوَبَرََكتُُه، السَّ َورَْحَُة اَّللَّ

ًدا َعبُْدُه َورَُسوَُلُ  نَّ حُمَمَّ
َ
ْشَهُد أ

َ
ُ َوأ  «إََِلَ إَِلَّ اَّللَّ

“যােেীয ইোদে ও অচতনা মমৌতখক শারীতরক ও আতথতক সমস্তই আল্লাহর জনয মহ নেী আপনার ওপর আল্লাহর 

শাতন্ত রহমে ও েরকে অেেীণত মহাক আমাতদর ওপর এেং মনক োোতদর ওপর শাতন্ত অেেীণত মহাক আতম সােয 

তদচ্ছ ময আল্লাহ ছাড়া ইোদতের মযাগয মকাতনা মােুদ মনই এেং আতরা সােয তদতচ্ছ ময মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ 

ওোসাল্লাম আল্লাহর োো ও রাসুল।”14 

                                                           
11 সহীহ মুসতলম, হাদীস নং ৭৫২ 

12 সহীহ মুসতলম, হাদীস নং ৫৭৯ 

13 সহীহ মুসতলম, হাদীস নং ২৬৯৩ 

14 সহীহ েুখারী, হাদীস নং 1202 
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আর যতদ সালাে তেন রাকাে অথো চার রাকাে তেতশষ্ট হে ো’হতল োশাহুদ পড়ার পর োকেীতর োহরীতমর 

সমে মযভাতে হাে ইিাে মস ভাতে হাে উতিতে দাাঁতড়তে যাতে এেং োকী সালাে আদাে করতে। েতে তদ্বেীে ও 

েৃেীে রাকাতে শুধু সূরা আল-ফাতেহা পড়তে। 

োরপর তেন রাকাে অথো চার রাকাতের পর মশষ োশাহুতদর জনয েসতে। এেং ‘োওোররুক’ কতর েসতে। 

অথতাৎ ডান পা খাড়া কতর রাখতে এেং োম পা নলার তনচ তদতে মের কতর তদতে এেং তনেম্বদ্বে জতমতন তেতছতে 

তদতে। অেঃপর মশষ োশাহুদ পড়তে এেং দুরূদ শরীফ পড়তে 
ٍد، َكمَ » ٍد وََْعَ آِل حُمَمَّ ٍد وََْعَ اللَُّهمَّ َصلِّ َْعَ حُمَمَّ ، اللَُّهمَّ بَارِْك َْعَ حُمَمَّ يد  يد  ََمِ ٍد،  ا َصلَّيَْت َْعَ إِبَْراِهيَم، وََْعَ آِل إِبَْراِهيَم، إِنََّك َحِ آِل حُمَمَّ

يد   يد  ََمِ  «َكَما بَاَرْكَت َْعَ إِبَْراِهيَم، وََْعَ آِل إِبَْراِهيَم إِنََّك َحِ
“মহ আল্লাহ েুতম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওোসাল্লাম ও োর েংশধরতদর প্রতে রহমে নাতযল কর মযমনতি 

কতরতছতল ইেরাহীম ‘আলাইতহস সালাম ও োর েংশধরতদর প্রতে, তনশ্চে েুতম প্রশংসনীে ও সম্মানীে। মহ আল্লাহ 

েুতম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওোসাল্লাম ও োর েংশধরতদর প্রতে েরকে নাতযল কর মযমনতি েরকে 

তদতেতছতল ইেরাহীম ‘আলাইতহস সালাম ও োর েংশধরতদর প্রতে, তনশ্চে েুতম প্রশংসনীে ও সম্মানীে।”15 

এ দুরূদ শরীফতক মশষ োশাহুতদর সাতথ মযাগ করতে। 

এছাড়াও ময মকাতনা দুরূদ, যা নেী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওোসাল্লাম হতে েতণতে, পড়তে পারতে।  

োরপর এ মদা‘আতি পড়তে: 
نَْت، فَاْغِفْر يِل َمْغِفَرًة ِمْن عِ »

َ
نُوَب إَِلَّ أ نَْت الَغُفوُر الرَِّحيمُ اللَُّهمَّ إِِنِّ َظلَْمُت َنْفِِس ُظلًْما َكثِرًيا، َوََل َيْغِفُر اذلُّ

َ
 «نِْدَك، َوارَْحِْن إِنََّك أ

“মহ আল্লাহ! আতম আমার তনতজর ওপর অতনক মেতশ যুলুম কতরতছ। আর আপতন ছাড়া মকউই আমার গুনাহসমূহ 

মাফ করতে পাতর না। সুেরাং আপতন আপনার তনজ গুতন আমাতক মাজতনা কতর তদন এেং আমার প্রতে রহম 

করুন। আপতনতো মতাজনাকারী ও দোলু।”16  

এ মদা‘আতিও পড়তে: 
، َوِمْن فِتْنَِة » ُعوُذ بَِك ِمْن َعَذاِب َجَهنََّم، َوِمْن َعَذاِب الَْقُْبِ

َ
الِ اللُهمَّ إِِنِّ أ جَّ  «الَْمْحيَا َوالَْمَماِت، َوِمْن ََشِّ فِتْنَِة الَْمِسيِح ادلَّ

“মহ আল্লাহ! আতম আপনার আেে চাতচ্ছ জাহান্নাম মথতক, আেে চাতচ্ছ কেতরর আযাে মথতক, আেে চাতচ্ছ জীেন 

ও মৃেুযর তফেনা মথতে এেং মাসীতহ দাজ্জাতলর তফেনা মথতক।”17  

এরপর দুতনো ও আতখরাতের কলযাতনর জনয মদা‘আ করতে।  

মযমন, হাদীতস েতণতে: 
 «ُثمَّ يَْدُعو نِلَْفِسِه بَِما بََدا ََلُ »

“োরপর োর তনতজর কলযাতণর জনয ময মকাতনা মদা‘আ করতে।”18  

সালাতমর পূতেত মেতশ মেতশ কতর মদা‘আ করা উতচে। তেতশষ কতর পুতেতাি হাদীতস উতল্লতখে চারতি তেষতে আল্লাহর 

তনকি মেতশ কতর প্রাথতনা করতে। োরপর হাদীতস উতল্লতখে অনযানয মদা‘আ করতে পাতর। অেঃপর « اَلمُ َعلَيُْكْم السَّ
 ِ «َورَْحَُة اَّللَّ  েতল ডাতন ও োতম সালাম তফরাতে। 

                                                           
15 সহীহ েুখারী, হাদীস নং ৩৩৭০ 

16 সহীহ েুখারী, হাদীস নং ৫৮৫১ 

17 সহীহ মুসতলম, হাদীস নং ৫৮8 

18 সুনান নাসাঈ, হাদীস নং 1310 
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উতল্লতখে কতাযােলী সুন্নাোনুসাতর সম্পাদতনর পর গুরুত্বপূণত তেষে হতলা অন্তরতক হাতজর রাখা এেং শেোতনর 

প্রেঞ্চনা, যা দ্বারা ছাওোে তেনষ্ট হে, ো হতে অন্তরতক মুি রাখা। কারণ, শেোতনর সাতথ োর যুদ্ধ েেেণ পযতন্ত 

মশষ হতে না যেেণ পযতন্ত োর মৃেুয হতে না। আল্লাহর তনকি আমরা আমাতদর সুের পতরণতে কামনা কতর। 
 

সালাতের রুকুনসমূহ 

সালাতে অতনকগুতলা রুকুন আতছ মযগুতলা আদাে করা ছাড়া সালাে শুদ্ধ হে না।  

এক. সেম েযতির জনয ফরয সালাে দাাঁতড়তে আদাে করা: 

অথতাৎ ফরয সালাে দাাঁড়াতনার েমো থাকা অেস্থাে দাাঁড়াতনার স্থাতন দাাঁতড়তে আদাে করা ফরয। 

আল্লাহ ো‘আলা েতলন, 
َِٓٓوقُوُموا ٓٓ﴿ ىنِتِيَّٓٓلِلَّ  [  ٢١٢: اْلقرة] ﴾٢٣٨َٓٓق

“মোমরা আল্লাহর উতেতশয তেনতের সাতথ দাাঁতড়তে আদাে কতরা।” [সূরা আল-োকারা, আোে: 238] 

দুই. োকেীতর োহরীমা: 

সালাতের প্রারতম্ভ ‘আল্লাহু আকোর’ েলতে। 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওোসাল্লাম েতলন, 
 «َوََتِْليلَُها التَّْسِليمُ َوََتِْريُمَها اتلَّْكِبرُي، »

“সালাতের শুরু হতলা োকেীর আর মশষ হতলা সালাম।”19  

তেন. সূরা ফাতেহা পড়া:  

ইমাম ও মুিাতদ সকতলর জনয প্রতে রাকাতে সূরা আ-ফাতেহা পড়া ওোতজে। 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওোসাল্লাম েতলন 
« 

ْ
 «بَِفاَِتَِة الِكتَاِب ََل َصاَلَة لَِمْن لَْم َيْقَرأ

“ময েযতি সূরা আল-ফাতেহা পতড় না, োর সালাে হে না।”20  

চার. রুকু করা। 

পাাঁচ. রুকু মথতক উিা। 

ছে. প্রতে রাকাতে দুইোর সাজদাহ করা।  

সাে. দুই সাজদার মাতঝ েসা:  

মহান আল্লাহ েতলন, 
َهآ﴿ يُّ

َ
أ ِينََٓٓيَٰٓ  [  ٧٧: الج] ﴾َٓوْۤاوُدُجۡسٱٓٱۡرَكُعوا َٓٓءاَمُنوا ٓٓٱَّلَّ

“মহ ঈমানদারগণ! মোমরা রুকু কর এেং সাজদাহ কতরা।” [সূরা আল-হজ, আোে: ৭৭] 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওোসাল্লাম েতলন, 
َساِجًدا، ُثمَّ اْرَفْع َحَّتَّ َتْطَمِِئَّ َجالًِسا، ُثمَّ اْسُجْد َحَّتَّ ُثمَّ اْرَكْع َحَّتَّ َتْطَمِِئَّ َراِكًعا، ُثمَّ اْرَفْع َحَّتَّ َتْعتَِدَل قَائًِما، ُثمَّ اْسُجْد َحَّتَّ َتْطَمِِئَّ »

 «َتْطَمِِئَّ َساِجًدا

                                                           
19 সুনান আেু দাউদ, হাদীস নং ৬১; সুনান তেরতমযী, হাদীস নং ৩, ২৩৮ 

20 সহীহ েুখারী, হাদীস নং ৭৫৬; সহীহ মুসতলম, হাদীস নং ৩৯৪ 
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“োরপর ভাতলাভাতে রুকু কতরা। অেঃপর রুকু হতে মাথা উিাও এেং সমূ্পণত মসাজা হতে দাাঁড়াও। োরপর 

ভাতলাভাতে সাজদাহ কতরা। অেঃপর সাজদাহ হতে মাথা উিাও এেং ভাতলাভাতে েস। োরপর পুনরাে ভাতলাভাতে 

সাজদাহ কতরা।”21  

মতন রাখতে হতে, সাজদাহ অেশযই সােতি অতঙ্গর উপর করতে হতে; কপাল-নাক, দুই কেতজ, দুই হাাঁিু এেং দুই 

পাতের োলু। 

আি. মশষ োশাহুদ: 

নে. মশষ নেিক: 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওোসাল্লাম েতলন, ‘‘যখন মস সালাে পড়তে মশষ নেিতক েলতে,22 
ِ َوَبَرََكتُهُ » َها انلَِِّبُّ َورَْحَُة اَّللَّ يُّ

َ
اَلُم َعلَيَْك أ يِّبَاُت، السَّ لََواُت َوالطَّ ِ َوالصَّ ْن ََل اتلَِّحيَّاُت َّلِلَّ

َ
ْشَهُد أ

َ
اِلِنَي، أ ِ الصَّ اَلُم َعلَيْنَا وََْعَ ِعبَاِد اَّللَّ ، السَّ

ًدا  نَّ حُمَمَّ
َ
ْشَهُد أ

َ
ُ َوأ   «َعبُْدُه َورَُسوَُلُ إََِلَ إَِلَّ اَّللَّ

দশ. সালাম তফরাতনা: 

ডান তদতক েলতে السالم عليكم ورحة اهلل এেং োম তদতক েলতে السالم عليكم ورحة اهلل রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইতহ ওোসাল্লাম েতলন, 
 «َوََتِْريُمَها اتلَّْكِبرُي، َوََتِْليلَُها التَّْسِليمُ »

“সালাতের শুরু হতলা োকেীর আর মশষ হতলা সালাম।”23 

এগার. সালাতে সকল রুকুনতক ধীরতস্থরভাতে আদাে করা। 

োর. সমস্ত রুকনগুতলা ধারাোতহকভাতে আদাে করা।  

আেু হুরােরা রাতদোল্লাহু ‘আনহু হতে েতণতে, তেতন েতলন,  
ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم » نَّ رَُجاًل َدَخَل الَمْسِجَد، َورَُسوُل اَّللَّ

َ
ِ أ َجالِس  ِِف نَاِحيَِة الَمْسِجِد، فََصَّلَّ ُثمَّ َجاَء فََسلََّم َعلَيِْه، َفَقاَل ََلُ رَُسوُل اَّللَّ

 فَإِنََّك لَْم تَُصلِّ »َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم: 
اَلُم، ارِْجْع فََصلِّ ، وَعَ »فَرََجَع فََصَّلَّ ُثمَّ َجاَء فََسلََّم، َفَقاَل: « وََعلَيَْك السَّ اَلُم، فَارِْجْع فََصلِّ لَيَْك السَّ

، َفَقاَل: « فَإِنََّك لَْم تَُصلِّ  ِ ْو ِِف الَِِّت َبْعَدَها: َعلِّْمِن يَا رَُسوَل اَّللَّ
َ
ْسِبِغ الوُُضوَء، ُثمَّ اْستَْقِبِل الِقبْلََة »َفَقاَل ِِف اثلَّاِنيَِة، أ

َ
اَلةِ فَأ إَِذا ُقْمَت إََِل الصَّ

، ُثمَّ  ْ َ َمَعَك ِمَن الُقْرآِن، ُثمَّ اْرَكْع َحَّتَّ َتْطَمِِئَّ َراِكًعا، ُثمَّ اْرَفْع َحَّتَّ تَْستَوَِي قَافََكُبِّ  بَِما تَيََّسَّ
ْ
ئًِما، ُثمَّ اْسُجْد َحَّتَّ َتْطَمِِئَّ َساِجًدا، ُثمَّ اقَْرأ

 «ًدا، ُثمَّ اْرَفْع َحَّتَّ َتْطَمِِئَّ َجالًِسا، ُثمَّ اْفَعْل َذلَِك ِِف َصاَلتَِك ُُكَِّهااْرَفْع َحَّتَّ َتْطَمِِئَّ َجالًِسا، ُثمَّ اْسُجْد َحَّتَّ َتْطَمِِئَّ َساجِ 
“এক েযতি মসতজতদ প্রতেশ করল। েখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওোসাল্লাম মসতজতদর একপাতশ্বত উপতেষ্ট 

তছতলন। মস সালাে আদাে কতর োাঁতক এতস সালাম করল। নেী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওোসাল্লাম  েলতলন, 

ওো‘আলাইকাস সালাম; েুতম তফতর যাও এেং সালাে আদাে কতরা। মকননা েুতম সালাে আদাে করতন। মস তফতর 

তগতে সালাে আদাে কতর এতস আোর সালাম করল। তেতন েলতলন, ওো‘আলাইকাস সালাম’ তেতন েলতলন, েুতম 

তফতর যাও এেং সালাে আদাে কতরা। মকননা েুতম সালাে আদাে কর তন। মস তফতর তগতে সালাে আদাে কতর 

োাঁতক সালাম করল। েখন মস তদ্বেীে োতরর সমে অথো োর পতরর োতর েলল, ইো রাসূলুল্লাহ! আপতন আমাতক 

সালাে তশতখতে তদন। তেতন েলতলন, যখন েুতম সালাতে দাাঁড়াোর ইচ্ছা করতে, েখন প্রথতম েুতম যথাতেতধ অযু 

                                                           
21 সহীহ েুখারী, হাদীস নং ৭৫৭, ৭৯৩,৬২৫১; সহীহ মুসতলম, হাদীস নং ৩৯৭ 

22 সহীহ েুখারী, হাদীস নং ৮৩১, ৮৩৫, ১২০২; সহীহ মুসতলম, হাদীস নং ৪০২ 

23 সুনান আেু দাউদ, হাদীস নং ৬১; সুনান তেরতমযী, হাদীস নং ৩, ২৩৮ 
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করতে। োরপর তকেলামুখী দাাঁতড়তে োকেীর েলতে। োরপর কুরআন মথতক ময অংশ মোমার পতে সহজ হতে, ো 

তেলাওোে করতে। োরপর েুতম রুকু করতে প্রশান্তভাতে। োরপর মাথা েুতল তিক মসাজা হতে দাাঁড়াতে। োরপর 

েুতম সাজদাহ করতে প্রশান্তভাতে। োরপর মাথা েুতল েসতে প্রশান্তভাতে। োরপর সাজদাহ্ করতে প্রশান্তভাতে। 

োরপর আোর মাথা েুতল েসতে প্রশান্তভাতে। োরপর তিক এভাতেই মোমার সালাতের সকল কাজ সম্পন্ন 

করতে।”24  

সালাতের ওোতজেসমূহ 

সালাতের ওোতজে নেতি 

1. োকেীতর োহরীম ছাড়া অনযানয োকেীর েলা। 

2. রুকুতে « ِالَْعِظيم َ «ُسبَْحاَن َرّبِّ  েলা। (মকউ মকউ এিাতক রুকন েতলতছন।) 

3. ইমাম ও মুনফাতরদ (একা সালাে আদােকারী) এর জনয রুকু হতে উিার সমে « َُده «َسِمَع اهلُل لَِمْن َحِ   েলা।  

4. ইমাম মুিাতদ ও একা সালাে আদােকারীর জনয « َُربَّنَا َولََك الَْمد»  েলা। 

5. সাজদাে « َْْع
َ
َ اْْل «ُسبَْحاَن َرّبِّ  েলা। ( মকউ মকউ এিাতক রুকন েতলতছন।) 

6. দুই সাজদার মাতঝ « رَبِّ اْغِفْر يِل، رَبِّ اْغِفْر يِل»  েলা। 

7. প্রথম নেিক। 

8. প্রথম নেিতক োশাহুদ পড়া। 

9. মশষ নেিতক দরূদ শরীফ পড়া। ( মকউ মকউ এিাতক রুকন েতলতছন।) 

রুকন ও ওোতজতের মতধয প্রাথতকয 

রুকন আদাে না করতল সালাে হে না। যতদ মকাতনা মুসাল্লী ইচ্ছা কতর মকাতনা রুকন ছাতড় েতে োর সালাে 

োতেল হতে যাে, আর অতনচ্ছাে ছাড়তল ো স্মরণ করার পর আদাে করতে হতে এেং সালাতের োকী কাযতাতদ 

সম্পন্ন কতর সাজদাহ সাহু করতে। আর যতদ মুসল্লী ইচ্ছা কতর ওোতজে মছতড় মদে, োর সালাে োতেল হতে যাতে। 

আর যতদ ভুতল মছতড় মদে সাজদাহ সাহুর মাধযতম েতে পুরণ তদতে। 

সালাতের সুন্নােসমূহ 

সালাতের ওোতজে ও আরকান ছাড়া োকী অনযানয কতাযােলী সুন্নাতের অন্ততভুি। 

সুন্নাে দুই প্রকার: 

এক: কথয সুন্নাে  

মযমন, সালাে শুরুর মদা‘আ ো সানা পড়া 

আমীন েলা। সকল সালাতে প্রথম দুই রাকাতে সূরা ফাতেহার পর কুরআতনর ময মকাতনা স্থান হতে তেলাওোে 

করা, সালাতে দুতনো ও আতখরাতের কলযাণ কামনা করা, তেতশষ কতর সাজদাে মেতশ মেতশ কতর মদা‘আ করা এেং 

মশষ নেিতক মেতশ মেতশ কতর প্রাথতনা করা। 

মাগতরে, ইশার প্রথম দুই রাকাে ফরতয আর জুমু‘আ ও ঈতদর সালাতে ইমাতমর জনয তক্বরাে উচ্চস্বতর পড়া আর 

মুিাতদর জনয সে সমে তক্বরাে তনম্নস্বতর পড়া।  

তদ্বেীে প্রকার সুন্নাে 
                                                           
24 সহীহ েুখারী, হাদীস নং ৩৯৭; সহীহ মুসতলম, হাদীস নং ৬২৫১, ৬৬৬৭ 

ghe://heserver/topics/idh-topic30310.htm


 

 

সালাতের আহকাম ও পদ্ধতে 11 

অঙ্গ প্রেযতঙ্গর কাযতাতদ 

১- োকেীতর োহরীমার সমে দুই হাে কাাঁধ েরাের উিাতনা। এছাড়া রুকুতে যাওো, রুকু হতে উিা এেং প্রথম 

োশাহুতদর পর েৃেীে রাকাতের জনয উিার সমে দু‘হাে উিাতনা। 

২- দাাঁড়াতনা অেস্থাে ডান হােতক োম হাতের তপতির ওপর তমতলতে রাখা।  

৩- সাজদার জােগাে দৃতষ্ট রাখা। 

৪- রুকুতে দুই কতিতক দুই হাাঁিুর ওপর রাখা। 

৫- সাজদার সমে প্রথতম দুই হাাঁিু, োরপর দুই হাে, োরপর মচহারা মাতিতে রাখা। (কাতরা কাতরা মতে প্রথতম দুই 

হাে, োরপর দুই হাাঁিু, োরপর মচহারা মাতিতে রাখা।) 

৬- দুই সাজদার মাতঝ প্রথম োশাহুদ ও মশষ োশাহুতদ েসা অেস্থাে দুই হােতক দুই উরুর ওপর রাখা। 

৭- েৃদ্ধা আঙু্গল ও মধযমা দ্বারা েৃত োনাতনা এেং োশাহুতদ মদা‘আর সমে আঙু্গল দ্বারা ইশারা করা।  

৮- প্রথম সালাতম ডান তদক আর তদ্বেীে সালাতম োম তদক মাথা ঘুরাতনা। 

৯- প্রথম রাকাে ও েৃেীে রাকাে মশষ করার পর তেোম মনওোর জনয েসা।  

আযান ও ইকামতের প্রচলন ও তেধান: 

আযাতনর উতেশয হল, সালাতের সমে সম্পতকত মানুষতদর অেতহে করা। ইকামতের উতেশয হল, উপতস্থে মলাকতদর 

সালাে আরম্ভ হওো সম্পতকত অেতহে করা। আযান ও ইকামে তেতশষভাতে পাাঁচ ওোি সালাে ও জুমার সালাতেই 

হতে থাতক। এছাড়া অনযানয সালাে মযমন দুই ঈতদর সালাে, ইতস্তসকার সালাে, কুছতফর সালাে এেং োহাজু্জতদর 

সালাতে আযান ও ইকামে হে না।  

আযান ইকামতের তেধান হতলা মুকীম ো স্থানীে পুরুতষর মেতে ফরতয মকফাো, েতে মতহলাতদর মেতে নে।  

যতদ উপযুি মকাতনা েযতি আযান ইকামে মদে েতে অনযরা দাতেত্বমুি হতে। 

আযাতনর োকয: 

আযাতনর োকয ১৫তি। ো হতলা, চার োর  ْكَُب
َ
ُ اهلُل أ  দুই োর  ،ْن ََل إََِلَ إَِلَّ اهلُل

َ
ْشَهُد أ

َ
ًدا رَُسوُل اهللِ  দুই োর أ نَّ حُمَمَّ

َ
ْشَهُد أ

َ
«أ  দুই 

োর اَلة ْكَُبُ  দুইোর ََحَّ َْعَ الَْفاَلِح  দুই োর ََحَّ َْعَ الصَّ
َ
ْكَُبُ اهلُل أ

َ
«اهلُل أ  এেং একোর   ََُل إََِلَ إَِلَّ اهلل েলা। ফযতরর 

সালাতের আযাতন  َالَْفاَلِح ََحَّ َْع  েলার পর  ِاَلُة َخرْي  ِمَن انلَّْوم  েৃতদ্ধ কতর েলতে। الصَّ

ইকামতের োকয: 

ইকামতের োকয ১১তি। 

ْكَُب 
َ
ُ اهلُل أ  দুই োর  ُْن ََل إََِلَ إَِلَّ اهلل

َ
ْشَهُد أ

َ
ًدا رَُسوُل اهللِ  এক োর أ نَّ حُمَمَّ

َ
اَلة এক োর  ََْشَهُد أ ََحَّ َْعَ  এক োর ََحَّ َْعَ الصَّ

اَلةُ  এক োর الَْفاَلِح  ْكَُب ُ  দুই োর قَْد قَاَمِت الصَّ
َ
  একোর।25  ََل إََِلَ إَِلَّ اهللُ  দুই োর اهلُل أ

আযান ও ইকামে শুনার সমে মুোযতযতনর সাতথ সাতথ আযান ও ইকামতের োকযােলী েলা সুন্নাে। েতে  َََحَّ َْع
اَل  اهللِ  بِ إَلَّ  ةَ وَّ  قُ ََل وَ  َل وْ حَ ََل  েলার সমে ََحَّ َْعَ الَْفاَلِح  এেং الصَّ  েলা সুন্নাে। োরপর নেী কতরম সাল্লাল্লাহু ‘আতলইতহ 

ওোসাল্লাম এর ওপর দরূদ পড়তে এেং আল্লাহর তনকি প্রাথতনা করতে। 
ًدا الوَِسيلََة » اَلِة الَقائَِمِة آِت حُمَمَّ ِة، َوالصَّ ْعَوِة اتلَّامَّ ي وََعْدتَهُ اللَُّهمَّ رَبَّ َهِذهِ ادلَّ ِ  «َوالَفِضيلََة، َواْبَعثُْه َمَقاًما حَمُْموًدا اذلَّ

                                                           
25 সহীহ েুখারী, হাদীস নং ৬০৭ 
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“মহ আল্লাহ, এ পতরপূণত আহ্বান এেং আগে সলাতের প্রভু, আপতন প্রদান করুন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ 

ওোসাল্লামতক ওসীলা (ননকিয) এেং মহা মযতাদা এেং োতক পািান সম্মাতনে অেস্থাতন, যার ওোদা আপতন োতক 

তদতেতছন।”26  

সুন্নে সালাে 

রােতদতন মমাি দশ রাকাে সালাতের পােেী করা সুন্নাে। রাসূলুল্লাহ তনতজও এসে সালাতের তেতশষ পােেী 

করতেন। দশ রাকাে সালাতের তেেরণ: 

অথতাৎ মযাহতরর সালাতের পূতেত দুই রাকাে এেং পতর দুই রাকাে, মাগতরতের সালাতের পতর দুই রাকাে, এশার 

সালাতের পতর দুই রাকাে এেং ফযতরর সালাতের পূতেত দুই রাকাে। 

আবু্দল্লাহ ইেন উমার রাতদোল্লাহু ‘আনহুমা মথতক েতণতে, তেতন েতলন, 
ْهِر، َوَرْكَعتنَْيِ َبْعدَ » َرْكَعتنَْيِ َبْعَد الَمْغرِِب ِِف بَيْتِِه، َوَرْكَعتنَْيِ بَْعَد َها، وَ َحِفْظُت ِمَن انلَِِّبِّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم َعْْشَ َرَكَعاٍت َرْكَعتنَْيِ َقبَْل الظُّ

بِْح   «الِعَشاِء ِِف بَيِْتِه، َوَرْكَعتنَْيِ َقبَْل َصاَلِة الصُّ
“আতম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আতলইতহ ওোসাল্লাম হতে দশ রাকাে সালাে সংরেণ কতর; মযাহতরর পূতেত দুই রাকাে 

এেং পতর দুই রাকাে, মাগতরতের সালাতের পর দুই রাকাে, ইশার সালাতের পর তনজ গৃতহ দুই রাকাে। আর 

ফযতরর সালাতের পূতেত দুই রাকাে।”27  

মযাহতরর সালাতের পূতেত চার রাকাে এেং পতর দুই রাকাতের কথাও হাদীস দ্বারা প্রমাতণে। েখন তদোরাতে মমাি 

সালাে হতে োর রাকাে।  

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আতলইতহ ওোসাল্লাম েতলন, 
ةَ َرْكَعًة َتَطوًَُّع، َغرْيَ فَِريَضٍة، إَِلَّ َبََن » ِ ُُكَّ يَْوٍم ثِنَِْتْ َعْْشَ ْو إَِلَّ بُِنَ ََلُ َبيْت  ِِف اْْلَنَّةِ َما ِمْن َعبٍْد ُمْسِلٍم يَُصّلِّ َّلِلَّ

َ
 «اهلُل ََلُ بَيْتًا ِِف اْْلَنَِّة، أ

“মকাতনা মুসতলম যতদ ফরয সালাে ছাড়া প্রতেতদন োর রাকাে সালাে আদাে কতর আল্লাহ ো‘আলা োর জনয 

জান্নাতের মতধয একতি ঘর নেরী কতরন।”28  

অনুরূপভাতে মযাহতরর পতর ও চার রাকাে পড়া হাদীস দ্বারা প্রমাতণে।  

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আতলইতহ ওোসাল্লাম েতলন, 
ْربََع َرَكَعاٍت َقبَْل الظُّ »

َ
ُ َعزَّ وََجلَّ َْعَ انلَّارِ َمْن َصَّلَّ أ َمُه اَّللَّ ْرَبًعا َبْعَدَها َحرَّ

َ
 «ْهِر َوأ

“ময েযতি মযাহতরর পূতেত চার রাকাে এেং োর পতর চার রাকাে সালাে আদাে কতর আল্লাহ োর জনয জাহান্নাম 

হারাম কতর মদন।”29   

ফযতরর দুই রাকাে সুন্নাে সালাে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আতলইতহ ওোসাল্লাম সফতর এেং োতড়তে কখতনাই 

ছাড়তেন না। 

সালাে আদাতের মাকরূহ সমে  

তেতশষ কতেকতি সমতে সালাে পড়া মাকরূহ আর ো হতলা তনম্ন রূপ: 

                                                           
26 সহীহ েুখারী, হাদীস নং ৬১৪ 
27 সহীহ েুখারী, হাদীস নং ১১80 

28 সহীহ মুসতলম, হাদীস নং ৭২৮ 

29 সুনান তেরতমযী, হাদীস নং ৩৯৩; সুানান নাসাঈ, হাদীস নং ১৮১৪ 
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1. ফযতরর সালাতের পর সূতযতাদে পযতন্ত। েতে ময েযতি ফযতরর দুই রাকাে পড়তে পাতরতন, মস অেশযই 

দুই রাকাে ফযতরর সুন্নাে পতর আদাে কতর তনতে। 

2. সূতযতাদতের সমে হইতে সূযত এক ধনুক পতরমান উাঁচু হওো পযতন্ত।  

3. সূযত আকাতশর মধযভাতগ অেস্থানকাল মথতক পতশ্চম আকাতশর তদতক ঢতল পড়া পযতন্ত। (অথতাৎ মযাহতরর 

সালাতের সামানয পূতেত) 

4. আছতরর সালাতের পর সূযতাস্ত পতযন্ত।  

5. সূযতাতস্তর মুহূতেত।  

সালাতের পর আযকার ও মদা‘আসমূহ 

সালাতের সালাম তফরাতনার পর সুন্নে হতলা তেন োর أستغفراهلل েলতে। 

োরপর তনম্নেতণতে মদা‘আগুতলা পড়তে: 
ْكَرامِ » اَلُم، َتبَاَرْكَت َذا اْْلاََلِل َواإْلِ اَلُم َوِمنَْك السَّ نَْت السَّ

َ
 «اللُهمَّ أ

“মহ আল্লাহ! আপতন শাতন্তদাো, আর আপনার কাছ মথতকই শাতন্ত, আপতন েরকেমে, মহ মযতাদাোন ও 

কলযাণমে!’’30  
، اللَّ » ٍء قَِدير  يَك ََلُ، ََلُ الُملُْك، َوََلُ الَْمُد، وَُهَو َْعَ ُُكِّ ََشْ ُ وَْحَدهُ َلَ ََشِ ْعَطيَْت، َوََل ُمْعِطَي لَِما َمنَْعَت، َوََل ََل إََِلَ إَِلَّ اَّللَّ

َ
ُهمَّ ََل َمانَِع لَِما أ

 «ِمنَْك اْلَدُّ  َينَْفُع َذا اْلَدِّ 
“আল্লাহ ছাড়া সতেযকার মকাতনা মা‘েুদ মনই, তেতন একক, োর মকাতনা শরীক মনই। রাজত্ব ও কতেৃত্ব একমাে 

োাঁরই এেং সকল প্রশংসা এক মাে োাঁরই, তেতন সকল তকছুর ওপর েমোোন। মহ আল্লাহ, আপতন যা প্রদান 

কতরতছন োতে োধা মদওোর আর মকউ মনই আর আপতন যা তদতেন না ো প্রদান করার মতো আর মকউ মনই। 

আপনার আযাে হতে মকাতনা তেতশীল পদমতযাদার অতধকারীতক োর ধন সম্পদ ো পদমতযাদা রো করতে পাতর 

না।”31  
يَك ََلُ، ََلُ الُْملُْك َوََلُ اْلَْمدُ »  إِ  ََل إََِلَ إَِلَّ اهلُل وَْحَدهُ ََل ََشِ

ةَ إَِلَّ بِاهلِل، ََل إََِلَ إَِلَّ اهلُل، َوََل َنْعبُُد إَِلَّ ، ََل َحْوَل َوََل قُوَّ ٍء قَِدير  يَّاُه، وَُهَو َْعَ ُُكِّ ََشْ
يَن َولَْو   «َكِرَه الاَْكفُِرونَ ََلُ انلِّْعَمُة َوََلُ الَْفْضُل، َوََلُ اثلَّنَاُء اْلََسُن، ََل إََِلَ إَِلَّ اهلُل ُُمِْلِصنَي ََلُ ادلِّ

“আল্লাহ ছাড়া সতেযকার মকাতনা মা‘েুদ মনই, তেতন একক, োর মকাতনা শরীক মনই। রাজত্ব ও কতেৃত্ব একমাে 

োাঁরই। আর সকল প্রশংসাও একমাে োাঁরই, তেতন সকল তকছুর ওপর েমোোন। মকাতনা পাপকাজ, মরাগ-মশাক, 

তেপদ-আপদ হতে মুতি পাওোর মকাতনা উপাে এেং সৎ কাজ করার মকাতনা েমো মনই আল্লাহর োওফীক ছাড়া 

কাতরাই মনই। আল্লাহ ছাড়া ইোদেতযাগয মকাতনা মা‘েুদ মনই, আমরা োরই ইোদে কতর। সকল তন‘আমে োর, 

সকল অনুগ্রহ এেং সকল উতম প্রশংসা োাঁরই। তেতন ছাড়া আর মকাতনা সতেযকার ইলাহ মনই। আমরা োর মদওো 

জীেন তেধান একমাে োর জনযই একতনষ্টভাতে মানয কতর। যতদও কাতফরতদর তনকি এিা অপ্রীতেকর।”32  
ِعنِّ َْعَ ِذْكِرَك، وَُشْكِرَك، وَُحْسِن ِعبَاَدتَِك »

َ
 «اللَُّهمَّ أ

                                                           
30 সহীহ মুসতলম, হাদীস নং ৫৯১ 

31 সহীহ েুখারী, হাদীস নং ৮৪৪, সহীহ মুসতলম, হাদীস নং ৪৭৭ 
32 সহীহ মুসতলম, হাদীস নং ৫৯৪; সুনান নাসাঈ, হাদীস নং ১৩৪০ 
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“মহ আল্লাহ! আপনার তযতকর, আপনার শুকরীো এেং আপনার ইোদে েতেগী সুের ও সতিকভাতে আদাে করতে 

আপতন আমাতক োওফীক দান করুন।”33  
ُعوُذ بَِك ِمْن فِتْنَ »

َ
رَْذِل الُعُمِر، َوأ

َ
رَدَّ إََِل أ

ُ
ْن أ

َ
ُعوُذ بَِك أ

َ
، َوأ ُعوُذ بَِك ِمَن اْلُْْبِ

َ
ُعوُذ بَِك ِمْن َعَذاِب الَقُْبِ اللَُّهمَّ إِِنِّ أ

َ
ْنيَا، َوأ  .«ِة ادلُّ

“মহ আল্লাহ! আতম আেে প্রতাথনা করতছ কাপুরুষো হতে। আর আেে প্রতাথনা করতছ োধততকযর চরম দুঃখ কষ্ট হতে 

আতরা প্রতাথনা করতছ দুতনোর তফৎনা-ফাসাদ এেং কেতরর আযাে হতে।”34  
ُعوُذ بَِك ِمَن الُْكْفِر َوالَْفْقِر، وََعَذاِب الَْقُْبِ »

َ
 «اللَُّهمَّ إِِنِّ أ

“মহ আল্লাহ! আতম আপনার তনকি আেে চাতচ্ছ কুফর হতে এেং কেতরর আযাে হতে।”35  

োরপর  ُاهللِ  انَ حَ بْ س  ৩৩ োর,  َ َّلِلِ  دُ مْ ْلَ ا  ৩৩ োর এেং   َهللُ ا  
َ
َُبُ كْ أ  ৩৪ োর। 

সূরা নাছ, ফালাক, এখলাছ প্রতেযক সালাতের পর একোর কতর আর মাগতরে ও এশার সালাতের পর তেন োর 

কতর। 

এছাড়া প্রতেযক সালাতের পর আোেুল কুরতছ পড়া সুন্নাে।  

সমাপ্ত 
  

                                                           
33 সুনান আেু দাউদ, হাদীস নং ১৫২২; সুনান নাসাঈ, হাদীস নং ১৩০৩ 

34 সহীহ েুখারী, হাদীস নং ২৮২২, ৬৩৬৫ 

35 সুনান নাসাঈ, হাদীস নং ১৩৪৭ 
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