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তাওয়াফ ও সাঈ‘র বিধান 
 

আল-হামদুবলল্লাহ ওয়াসসলাতু ওয়াসসালামু ‘আলা রাসূবলল্লাহ..... 

তাওয়ারফর সংজ্ঞা  

মকারনা বকছুর চারবদরক প্রদবিণ করারক শাবিক অরথে তাওয়াফ িরল। হরজর মিরে কা‘িা শরীরফর চতুবদেরক 

প্রদবিণ করারক তাওয়াফ িরল। পবিে কা‘িা িযতীত অনয মকারনা জায়গায় মকারনা বজবনসরক মকন্দ্র করর তাওয়াফ 

করা হারাম।  

তাওয়ারফর ফযীলত  

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িরলন,  
، ََكَن َكِعتِْق َرَقبَة  َمْن َطاَف بِاْْلَيِْت، »  «وََصَّلى َرْكَعتَْْيِ

“ময িযবি িায়তুল্লাহর তাওয়াফ করল, ও দু’রাকাত সালাত আদায় করল, তার এ কাজ একবি মগালাম আযারদর 
সমতুলয হল”।1 
হাদীরস আররা এরসরছ,  

َك » مُّ
ُ
تَْك أ  «فَإَِذا ُطْفَت بِاْْلَيِْت، َخرَْجَت ِمْن ُذنُوبَِك َكيَْوِم َوََلَ

“তুবম যখন িায়তুল্লাহর তাওয়াফ কররল, পাপ মথরক এমনভারি মির হরয় মগরল মযমন, আজই মতামার মাতা 
মতামারক জন্ম বদরলন”।2 
তাওয়ারফর প্রকাররভদ  

১. তাওয়ারফ কুদূম: 

এফরাদ হজকারী মক্কায় এরস প্রথম ময তাওয়াফ আদায় করর তারক তাওয়ারফ কুদুম িরল। বকরান হজকারী ও 

তামাতু্ত হজকারী উমরার উরিরশয ময তাওয়াফ করর থারকন তা তাওয়ারফ কুদুরমরও স্থলাবভবিি হরয় যায়।  

তরি হানাফী মাজহাি অনুযায়ী বকরান হজকারীরক উমরার তাওয়ারফর পর বভন্নভারি তাওয়ারফ কুদূম আদায় 

কররত হয়। হানাবফ মাজহারি তামাতু্ত ও শুধু উমরা পালনকারীর জনয মকারনা তাওয়ারফ কুদুম মনই।  

কুদূম শরির অথে আগমণ। মস বহরসরি তাওয়ারফ কুদূম মকিল িবহরাগত হাজীরদর মিরেই প্ররযাজয। মক্কায় 

িসিাসকারীরা মযরহতু অনয মকাথাও মথরক আগমন করর না, তাই তারদর জনয তাওয়ারফ কুদূম সুন্নত নয়।  

২. তাওয়ারফ এফাদা িা বযয়ারত: 

সকল হাজীরকই এ তাওয়াফবি আদায় কররত হয়। এিা হরলা হরজর ফরয তাওয়াফ যা িাদ পড়রল হজ সম্পন্ন 

হরি না। তাওয়ারফ বযয়ারত আদারয়র আওয়াল ওয়াি শুরু হয় ১০ তাবরখ সুিরহ সাবদক উদরয়র পর মথরক। 
জমহুর ফুকাহার বনকি ১৩ তাবরখ সূযোরের পূরিে সম্পন্ন করা ভারলা। এর পরর কররলও মকারনা সমসযা মনই। 

সারহিাইন (ইমাম আিু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ) এর বনকি তাওয়ারফ এরফদা আদারয়র সময়সীমা উনু্মি। ইমাম আিু 

হাবনফা (র) এর বনকি তাওয়ারফ বযয়ারত আদারয়র ওয়াবজি সময় হরলা ১২ তাবরখ সূযোে পযেন্ত। এ সমরয়র পরর 
                                                           
1 সুনান ইিন মাজাহ, হাদীস নং ২৯৫৬ 
2 সহীহুল জারম‘, হাদীস নং ১৩৬০ 
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তাওয়ারফ বযয়ারত আদায় কররল ফরয আদায় কররল ফরয আদায় হরয় যারি তরি ওয়াবজি তরক হওয়ার কাররণ 
দম বদরয় িবতপূরণ কররত হরি। তাওয়ারফ বযয়ারত আদারয়র পূরিে স্বামী-স্ত্রীর এরক অরনযর সারথ মমলারমশা 

হালাল হয় না।  

৩. তাওয়ারফ বিদা িা বিদাবয় তাওয়াফ: 

িায়তুল্লাহ হরত প্রতযািতেরনর সময় ময তাওয়াফ করা হয় তারক তাওয়ারফ বিদা িরল। এ তাওয়াফ মকিল 

িবহরাগতরদর মিরে প্ররযাজয। মক্কায় িসিাসকারীরদর জনয প্ররযাজয নয়। মযরহতু মক্কায় িসিাসকারী হাবজরদর 

জনয প্ররযাজয নয়, তাই এ তাওয়াফ হরজর অংশ বক-না তা বনরয় বিতকে ররয়রছ। মকননা হরজর অংশ হরল 

মক্কািাসী এ মথরক অিযাহবত মপত না। মুসবলম শরীরফর একবি হাদীস মথরকও িুঝা যায় ময বিদায়ী তাওয়াফ 

হরজর অংশ নয়। হাদীসবিরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আবলইবহ ওয়াসাল্লাম িরলরছন, 
َة َبْعَد قََضاِء نُُسِكِه ثَََلثًا»  «يُِقيُم الُْمَهاِجُر بَِمكى

“মুহাবজর িযবি হরজর কাযেক্রম সম্পন্ন করার পর মক্কায় বতন বদন অিস্থান কররি”।3 
‘হরজর কাযেক্রম সম্পন্ন করার পর’ এই িাকয দ্বারা িুঝা যায় ময বিদায়ী তাওয়ারফর পূরিেই হরজর সমে কাজ 

সম্পন্ন হরয় যায়। তরি িবহরাগত হাবজরদর জনয বিদায়ী তাওয়াফ খুিই গুরুত্বপূণে। হানাফী মাযহারি ওয়াবজি। 

মকননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আবলইবহ ওয়াসাল্লাম তাবগদ বদরয় িরলরছন,  
َحٌد َحَّتى يَُكوَن آِخُر َعْهِدهِ بِاْْلَيِْت »

َ
 «ََل َينِْفَرنى أ

“িায়তুল্লাহর সারথ মশি সািাৎ না বদরয় মতামারদর মকউ মযরনা না যায়”।4 
তরি এ তাওয়াফ মযরহতু হরজর অংশ নয় তাই ঋতুস্রািগ্রস্থ মবহলা বিদায়ী তাওয়াফ না করর মক্কা মথরক প্রস্থান 

কররত পারর।  

৪. তাওয়ারফ উমরা:  

উমরা আদারয়র মিরে এ তাওয়াফ ফরয ও রুকন। এ তাওয়ারফ রামল ও ইযবতিা উভয়িাই ররয়রছ।  

৫. তাওয়ারফ নযর:  

এবি মান্নতকারীর ওপর ওয়াবজি।  

৬. তাওয়ারফ তাবহয়যা:  

এবি মসবজদুল হারারম প্ররিশকারীরদর জনয মুোহাি। তরি যবদ মকউ অনয মকারনা তাওয়াফ করর থারক তাহরল 

মসবিই এ তাওয়ারফর স্থলাবভবিি হরি। 

৭. নফল তাওয়াফ:  

যখন ইচ্ছা তখনই এ তাওয়াফ সম্পন্ন করা যায়।  

তাওয়াফ বিিয়ক বকছু জরুরী মাসারয়ল  

তাওয়ারফর জনয পবিেতা অজেন করা: 
তাওয়ারফর পূরিে পবিেতা জরুরী। মকননা আপবন আল্লাহর ঘর তাওয়াফ কররত যারচ্ছন যা পৃবথিীর িুরক পবিেতম 

জায়গা। সহীহ হাদীস মথরক জানা যায়, 
                                                           
3 সহীহ মুসবলম, হাদীস নং ১৩৫২ 
4 সহীহ মুসবলম, হাদীস নং ১৩২৭ 
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 بِِه »
َ
ء  بََدأ َل ََشْ وى

َ
نى أ

َ
، ُثمى َطاَف  -ِحَْي قَِدَم انلىِِبُّ َصَّلى اهلُل َعلَيِْه وََسلىَم  -أ

َ
أ نىُه تَوَضى

َ
 «أ

“বিদায় হরজর সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আবলইবহ ওয়াসাল্লাম প্রথরম অযু করররছন, তারপর তাওয়াফ শুরু 
করররছন”।5 
আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আবলইবহ ওয়াসাল্লাম মযভারি হজ করররছন আমারদররকও বতবন মসভারিই হজ কররত 

িরলরছন। বতবন িরলরছন, 
َها انلىاُس، ُخُذوا» يُّ

َ
 «َمنَاِسَكُكمْ  َعِّن  يَا أ

“মহ মলাকসকল! আমার কাছ মথরক মতামারদর হজকমেসমূহ মজরন নাও”।6 
ইিন আব্বাস মথরক িবণেত এক হাদীরস তাওয়াফরক সালারতর তুলয িলা হরয়রছ। পাথেকয শুধু এতিুকু ময, আল্লাহ 

তা’আলা এরত কথা িলা বিধ করর বদরয়রছন, তরি ময কথা িলরত চায় মস মযরনা উত্তম কথা িরল। 

ْي  »
ِم، َفَمْن َنَطَق فَََل َينِْطْق إَِلى ِِبَ ِذَن لَُكْم ِِف اللََْكَ

ُ
َواُف َصََلٌة، َولَِكْن قَْد أ  «الطى

“তাওয়াফ সালাততুলয; তরি তাওয়ারফ কথার অনুমবত মদওয়া হরয়রছ। কারজই ময কথা িলরত চায় মস মযরনা 

কলযাণকর কথাই িরল”।7 
ইহরাম অিস্থায় আরয়শা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহার ঋতুস্রাি শুরু হরল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আবলইবহ ওয়াসাল্লাম সাল্লাল্লাহু 

‘আবলইবহ ওয়াসাল্লাম তাাঁরক তাওয়াফ কররত বনরিধ করর মদন। 

ْن ََل »
َ
، َغْيَ أ ُ لََعَ َبنَاِت آَدَم، فَاقِِْض َما َيْقِِض احلَاجُّ ْمٌر َكتَبَُه اَّللى

َ
 «َتُطوِِف بِاْْلَيِْت إِنى َهَذا أ

“বনশ্চয় এবি (ঋতুস্রাি) এমন এক বিিয় যা আল্লাহ তা‘আলা আদরমর কনযা সন্তানরদর ওপর বিবধিদ্ধ করর 
বদরয়রছন। কারজই তুবম কর যা হাজীগণ করর থারক; তরি তুবম তাওয়াফ মথরক বিরত মথরকা”।8 
এ হাদীসও তাওয়ারফর সময় পবিেতার গুরুরত্বর প্রবতই ইবিত বদরচ্ছ। মস কাররণই ইমাম মুহাম্মাদ ও ইমাম আিু 

ইউসুফ অযু অিস্থায় তাওয়াফ করারক ওয়াবজি িরলরছন।9
  

সতর আিৃত করা: 
তাওয়ারফর সময় সতর ঢাকাও জরুবর। মকননা জারহবল-যুরগ উলি হরয় তাওয়াফ করার প্রথারক িন্ধ করার জনয 

পবিে কুরআরন এরসরছ, 
ََٰبِني  ﴿ ِجد   ُكُِ  ِعندَ  زِينََتُكم   ُخُذوا   َءاَدمَ  َي  [  ١٣: اَلعراف] ﴾ َمس 

“মহ িনী আদম, প্ররতযক সালারতর সময় মতামরা মসৌন্দযে অিলম্বন কররা”। [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ৩১] 

ইিন আব্বাস রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুমা ‘মসৌন্দযে’ অথে মপাশাক িরলরছন। এক হাদীস অনুযায়ী তাওয়াফও একপ্রকার 

সালাত তা পূরিেই উরল্লখ হরয়রছ। তাছাড়া ৯ বহজরীরত, হরজর সময় পবিে কা‘িা তাওয়ারফর সময় মযরনা মকউ 

উলি হরয় তাওয়াফ না করর মস মরমে ফরমান জাবর করা হয়।10 

বনয়ত করা: 
                                                           
5 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৬৪১ 
6 সুনান নাসাঈ, হাদীস নং ৩০৬২ 
7 মুসান্নাফ আিদুর রাযযাক, হাদীস নং ৯৮৯১ 
8 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ২৯৪; সহীহ মুসবলম, হাদীস নং ১২১১ 
9 ইমাম মুহাম্মদ আশ-শানকীবত, খাবলসূল জুমান, পৃ: ১৮২ 
10. তাফসীর ইিন কাছীর, খন্ড: ১, পৃ: ১৫৭ 
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তাওয়ারফর শুরুরত বনয়ত করা িাঞ্ছনীয়। তরি সুবনধোবরতভারি বনয়ত কররত হরি না; িরং মরন মরন এরূপ 

প্রবতজ্ঞা কররলই চলরি ময, আবম আল্লাহর ঘর তাওয়াফ কররত যাবচ্ছ। অরনক িই-পুেরক তাওয়ারফর ময বনয়ত 

মলখা আরছ (আল্লাহুম্মা ইবন্ন উবরদু তাওয়াফা িায়বতকাল হারাম ফা য়াবসসরহু বল ওয়া তাকাব্বালহু বমবন্ন) হাদীরস 

এর মকারনা বভবত্ত মনই।  

সাত চক্করর তাওয়াফ মশি করা: 
সাত চক্করর তাওয়াফ মশি করা উবচৎ। চার চক্করর তাওয়াফ মশি করা কখরনা উবচৎ নয়। মকননা রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আবলইবহ ওয়াসাল্লাম সাহািারয় মকরাম, তারিঈন, তারি-তারিঈনরদর মরধয মকউ চার চক্করর তাওয়াফ 

মশি করররছন িরল হাদীস ও ইবতহারস মনই।  

তাওয়াফ হজরর আসওয়াদ মথরক শুরু করর হাজরর আসওয়াদ িরাির এরস মশি কররত হরি। মকউ যবদ হজরর 

আসওয়ারদর িরাির আসার একিু পূরিেও তাওয়াফ মছরড় মদয় তাহরল তার তাওয়াফ শুদ্ধ িরল গণয হরি না।  

তাওয়াফ করার সময় রামল ও ইযবতিা:  

মকারনা মকারনা তাওয়ারফ রামল ও ইযবতিা আরছ তা বনরয় মফকাহবিদরদর মরধয বিতকে ররয়রছ। উমরার তাওয়াফ 

ও কুদূরমর তাওয়ারফই মকিল ইযবতিা আরছ, এিাই হরলা বিশুদ্ধ অবভমত। মকননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আবলইবহ 

ওয়াসাল্লাম এ দু’ধররনর তাওয়ারফ রমল ও ইযবতিা করররছন।11 

হানাবফ মাজহাি অনুসারর ময তাওয়ারফর পর সাফা-মারওয়ার সাঈ আরছ মস তাওয়ারফর প্রথম বতন চক্করর রমল ও 

পুরা তাওয়ারফ ইযবতিা আরছ।  

নারীর তাওয়াফ:  

নারী অিশযই তাওয়াফ কররি। তরি পুরুিরদর সারথ বমবিত হরয় নয়। যখন বভড় কম থারক তখন নারীরদর 

তাওয়াফ করা িাঞ্ছনীয়। অথিা, একিু সময় মিবশ লাগরলও দূর বদরয় নারীরা তাওয়াফ কররি। পুরুরির বভরড় 

নারীরা হাজরর আসওয়াদ চুম্বন কররত যারি না। আরয়শা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহার তাওয়ারফর িযাপারর হাদীরস এরসরছ, 
ٌة: اْنَطِلِق »

َ
ُ َعنَْها َتُطوُف َحْجَرًة ِمَن الرَِجاِل، ََل ُُتَاِلُطُهْم، َفَقالَْت اْمَرأ مى الُمْؤِمِنَْي، قَالَْت:  ََكنَْت ََعئَِشُة رَِِضَ اَّللى

ُ
اْنَطِلِق »نَْستَِلْم يَا أ

بَْت « َعنِْك 
َ
 «، َوأ

“আরয়শা রাবদয়াল্লাহু আনহা পুরুিরদর একপাশ হরয় একাকী তাওয়াফ কররতন। পুরুিরদর সারথ বমশরতন না। 

এক মবহলা িলরলন, চলুন, হাজরর আসওয়াদ চুম্বন,স্পশে কবর। বতবন িলরলন, তুবম যাও, আমারক ছাড়। বতবন 
মযরত অস্বীকার কররল”।12 
ঋতুস্রাি অিস্থায় নারীরা তাওয়াফ কররি না। প্ররয়াজন হরল হরজর সমরয় ঋতুস্রাি মেকারনার জনয ওিুধ িযিহার 

করা মযরত পারর, িযিহার করার বিধতা ররয়রছ। তাওয়ারফর সময় নারীর জনয মকারনা রামল িা ইযবতিা মনই। 

মকননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আবলইবহ ওয়াসাল্লাম নারীরক রামল ইযবতিা কররত িরলন বন।  

হরজর ফরয তাওয়ারফর সময় যবদ কাররা ঋতুস্রাি চরল আরস এিং ঋতুস্রাি িন্ধ হওয়া পযেন্ত মক্কায় অিস্থান করা 

মকারনা ক্ররমই সম্ভি না হয়, পরিতেীরত এরস ফরয তাওয়াফ আদায় করারও মকারনা সুরযাগ না থারক, এমন 
                                                           
11 আল্লামা ইিন হাজার আল-আসকালানী, ফাতহুল িারী, খণ্ড: ৩, পৃ: ২৬৯ 
12 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৬১৮ 
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পবরবস্থবতরত বিজ্ঞ ওলামাগণ ফাতওয়া বদরয়রছন ময, নযাপবকন বদরয় ভারলা করর মিাঁরধ তাওয়াফ আদায় করর বনরত 

পারর।  

সাফা মারওয়ার মারঝ সাঈ: 

সাত চক্কর কীভারি বহসাি কররিন?  

সাফা মারওয়ার মারঝ যাওয়া-আসা করারক সাঈ‘ িরল। সাফা মথরক মারওয়া পযেন্ত এক চক্কর হয়, আিার মারওয়া 

মথরক সাফায় বফরর এরল আররক চক্কর। অরনরকই ভুল করর, সাফা মথরক মারওয়া আিার মারওয়া মথরক সাফায় 

পযেন্ত, এক চক্কর বহসাি করর থারক। অথোৎ সাফা মারওয়ার মারঝ ১৪ িার যাতায়াত করর ৭ চক্কর বহসাি করর 

থারক, এিা মারাত্মক ভুল।  

সাঈ‘ করার গুরুত্ব ও হুকুম  

ফরয তাওয়াফ- মযমন, তাওয়ারফ উমরা ও তাওয়ারফ ইফাযা- এর পর সাফা মারওয়ার মারঝ সাঈ‘ করাও 

আিবশযক। জমহুর ফুকাহা সাফা মারওয়ার মারঝ সাঈরক রুকন বহরসরি গণয করররছন।13 

হাদীরস এরসরছ, ‘আরয়শা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা িরলন, 
َفا َوالَْمْرَوةِ » َتمَّ اهلُل َحجَّ َمْن لَْم َيُطْف َبْْيَ الصَّ

َ
 «فَلََعْمرِي، َما أ

“আমার জীিনরক সািী মররখ িলবছ, ওই িযবির হজ আল্লাহর কারছ পূণেতা পারি না ময সাফা-মারওয়ার মারঝ 

সাঈ‘ করল না।14 

অপর এক হাদীরস এরসরছ, 
َ َكتََب َعلَيْ » يْعَ اْسَعْوا، فَإِنى اَّللى  «ُكُم السى

“সাঈ‘ কররা, মকননা আল্লাহ তা‘আলা মতামারদর ওপর সাঈ‘ বলরখ বদরয়রছন”।15 
 

সমাপ্ত 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                           
13 ইিন হাজার আল-আসকালানী, ফাতহুল িারী, খণ্ড: ৩, পৃ: ২৬৯ 
14 সহীহ িুখারী, হাদীস নং ১৭৯০; সহীহ মুসবলম, হাদীস নং ১২৭৭ 
15 মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং ২৭৩৬৭ 
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