
 

সালাতুত তাসবীহ পড়ার নিয়ম 

1. প্রথমে সানা পড়ুন এবং সূরা ফাতিহা পড়ার আমে তনমের কাতিোগুমিা পড়ুন (যা তৃিীয় কামিো বমি 

পতরতেি): 

اكبر وهللا هللا اال اله وال هلل والحمد هللا سبحان   (পমনর বার পড়ুন) 

[সুবহানআল্লাহ ওয়াি হােদুতিল্লাহ ওয়া িা-ইিাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার] 

2. িারপর ُُاَُعْوذ এবং ُهللاه  ُ  পমড় সূরা ফাতিহা পড়ুন এবং যযমকামনা সূরা তেতিময় পড়ুন, িারপর  بهاْسمه

ঐ একই কাতিোগুমিা দশবার পড়ুন, িারপর রুকুমি যান। 

3. রুকুমি তেময় আবার দশবার ঐ কাতিোগুমিা পড়ুন। আবার রুকু যথমক দাাঁতড়ময় দশবার পড়ুন। 

4. িারপর প্রতি যসজদায় দশবার পড়ুন এবং দুই যসজদার োঝখামন বসা অবস্থায় দশবার পড়ুন। 

 

পুমরা োর রাকআি নাোয এ তনয়মেই পড়মি হমব। অিএব প্রতি রাকআমি ৭৫ বার িাসবীহ পড়মি 

হমব এবং োর রাকআমি ৩০০ বার পড়া হমব। (তিরতেযী) 

 

সািাতুি িাসবীহ পড়ার জন্য সূরা ফাতিহার সামথ যকামনা তনতদ িষ্ট সূরা পড়ার কথা উমল্লখ যনই। যযমকামনা 

সূরা পড়া যায়। সাইমেদুনা আব্বাস রাতদয়াল্লাহু আনহুমক এ তবষময় তজমেস করা হমি তিতন বমিন, "সূরা 

িাকাসুর, সূরা আসর, সূরা কাতফরূন, সূরা ইখিাস।" যকামনা যকামনা আমিে বমিমেন, সূরা হাদীদ, সূরা 

হাশর, সূরা সাফ্ এবং সূরা িাোবুন। (রাদ্দুি মুহিার)  

  



 

সালাতুত তাসবীহ আদায় সম্পনকি ত নকছু গুরুত্বপূর্ি নবষয় 

 

ক) মুমখ মুমখ েণনা কমর িাসবীমহর তহসাব রাখা যামব না, কারণ িা নাোয যেমে যদমব। হামির 

আঙুিমক োপ তদময় তহসাব করা যামব। 

 

খ) নাোয পড়ার তনতষদ্ধ সেয় ব্যিীি যযমকামনা সেময় িা পড়া যামব। 

 

গ) যকামনা যকামনা বণ িনােমি, তৃিীয় কাতিোর সমে 

العظيم العلي باهلل اال قوة وال حول ال   

   পড়ার কথা আমে। [িা-হাওিা ওয়ািা কুওয়ািা ইল্লাতবল্লাতহি আতিেীি আযীে] 

 

ঘ) রুকু ও যসজদার িাসবীহ যথাযথ পড়মি হমব, িারপর তৃিীয় কাতিোটি পড়মি হমব। 

 

ঙ) কামরা তকছু িাসবীহ ছুমে যেমি িা পরবিী যরাকমন পড়মি হমব (অবশ্য কওো বা জিসার সেয় 

নয়, অথ িাৎ, রুকু যথমক দাাঁড়ামনা অবস্থায় বা দুই যসজদার োঝখামন বসা অবস্থায় নয়)। উদাহরণ, যকউ 

রুকুমি িাসবীহ কে পমড় যফিি, িাহমি যস ঐ রাকআমির প্রথে যসজদামি িার ক্ষতিপূরণ কমর 

যফিমব - তনয়ে হমিা যসজদার জন্য তনর্ িাতরি িাসবীহগুমিা আমে পমড় যনমব। িারপর ছুমে যাওয়া 

িাসবীহগুমিা পড়মব। 

 

চ) এই নাোময, কওোমি (অথ িাৎ, রুকু যথমক যসাজা হময় দাাঁড়ামনা অবস্থায় – যা তকনা যসজদায় যাওয়ার 

আমের অবস্থা), িাসবীহগুমিা হাি যেঁমর্ (মযোমব নাোময হাি বাাঁর্া হয়) িারপর পড়মি হয়। 

 

 

আল্লাহ পাক আোমদর সবাইমক জীবমন একবার হমিও সািাতুি িাসবীহ আদায় করার িাওফীক দান 

করুন। আেীন 


