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  الحاج داکتر امين الدين سعيدی و داکتر صالح الدين سعيدی:نويسندگان

  ٢٠١٣ اکتوبر ٠۵

  

   مکرمهۀمک

۵ 
   صفا و مروه

ان آن دو را طى يان ھفت بار فاصله ميسعى قرار دارد و در موسم حج، حاجصفا و مروه نام دو كوھى است كه در م

طول آن . شى كه در مساحت مسجد الحرام صورت گرفته، مسعى و مسجد الحرام به ھم متصل شده استيبا افزا. كنند مى

از كوه صفا ھم اكنون قسمتى . باشد  متر مى٩ دوم ۀ و طبق١٢ اول ۀ متر است و ارتفاع طبق٢٠ و عرض آن ٣٩۴/۵

 شمسى با ھدف گسترش محل، برداشته شده و تنھا بخشى از ١٣٧۴ اى از كوه مروه در سال باقى مانده ولى بخش عمده

  . در دارد١٨مسعى مجموعاً . ر پاى سعى كنندگان باقى مانده استيكوه در محل دور زدن ز

   

  :صفا و مروه  بين  سعی 

  : ت آنيل مشروعيدل

رخواره را به مكه يل شيه السالم ھمسرش ھاجر و فرزندش اسماعيعل ميت كرده است كه ابراھيا از ابن عباس روی بخار

جاگذاشت وآن روز، در ه ، ب  زمزم قرار داشتی محل فعلیكه باال  ، ی درختۀيرسايهللا و ز تيآورد وآنان راكنار ب

م ي، در نزد آنان نھاد، سپس ابراھ ب داشتكه آ یكه درآن خرما بود و مشك یا سهي ھم نبود وكی وجود نداشت وآبیكس مكه

 یزي و چیكس كه ن درهي و ما را در ایرو یكجا م مي ابراھیا:  كرد وگفت ل او را دنباليبرگشت و رفت و مادر اسماع

.  ستينگر ی او نمیكرد و سو ی نمی توجھیم به وين حرف را تكراركرد و ابراھيچند بار ا -؟  یگذار ی، تنھا م ستين

پس خداوند ما را فراموش و تباه و :  ھاجرگفت.  یآر:  گفت مي؟ ابراھ ن دستور داده استيا خداوند ترا بديآ:  ھاجرگفت

.  خداوندیبرا:  گفت مي؟ ابراھ یكن ی ترك میكس  چهیما را برا:  كه ھاجرگفت  آمده استیگريت ديدر روا. كند یع نميضا

"  درهیگردنه انتھا - ه يتثن ”نكه به يگرفت تا ا شيش را پيھم راه خوم ي و خرسندم و برگشت ابراھیبدان راض:  ھاجرگفت

ربنا «  : ن كلمات را برزبان آورديدعا برداشت و اه ستاد و دست بي كعبه اۀطرف خانه د، آنگاه بيدند رسيد یكه او را نم 

ھم، وارزقھم ي إلیة من الناس تھوموا لصالة فاجعل أفئديقيتك المحرم ربنا لي زرع عند بیر ذي بواد غیتي أسكنت من ذریإن

نزد .  ابان سكونت دادميكشت وذرع وب ی بیپروردگارا من فرزند وزن خود را در واد( »  شكرون يمن الثمرات لعلھم 

 مردمان یاز را، پروردگارا دلھاي دارند نمازرا و بتو بردارند نیم تا برپاي معظم تو، آنان را نھادۀكعب  محترم تو وۀخان



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 را كه ازھمه جا یھائ وهي، م شان گردان ین بقعه دوان گردان و روزي ایگردان و ھمه را به سو لي آنان متمایرا به سو

  .)كه شكر آن بگزارند دارم ید ميبدانجا آرند، ام

د و طفلش را يكرد و ازآن نوش زانيدرخت آوه ر درخت نشست و فرزندش را دركنار خود نھاد و مشك را بيھاجر در ز

ره شد، ي بر فرزندش چید وگرسنگيگرد ز خشكي نیردر پستان وي، ش دنبال آنه كه آن مشك تمام شد و ب یاد تا وقتد یرميش

، برخاست و  دن او را نداشتيكرد و تاب د ست و اضطراب بچه را مشاھدهي، او را نگر  تمامیكه ھاجر با نگران نيتا ا

؟   ھستیاكسيند آيكرد، تا بب  دره نگاهیسپس ازآنجا به سو.   گرفتكتر بود قراري صفاكه نزدۀ تپیكه بر باال نيرفت تا ا

رفتن ه  بیا كرد و چون انسان خسته د، دامن خود را جمعيكه به دره رس نين آمد، تا ايلذا از صفا پائ. دي را ندیآنجاكس

 یكس ند؟ آنجا ھميب ی را میاكسي آنديكرد تا بب د و ازآنجا نگاهي مروه رسیگذشت و به باال یواد كه از نيخود ادامه داد تا ا

  :  گفت ابن عباس. ن صفا و مروه را تكراركردين رفتن بيھفت دورا. ديرا ند

  .دھند ین آن دو تپه را انجام مي بیكه مردم ھم سع  ، ن سبب استيبد:  گفت ه و سلم ي هللا علیامبر صليپ

 

   :صفا و مروه  بين  حكم سعی 

   :ن شرح اختالف دارنديه بدن صفا ومروي بی سعۀ دربارءعلما

 ازاو، یتيرواه  و احمد، بنا بیو مالك و شافع ه و سلم ي هللا علیامبر صليشه از اصحاب پيابن عمر و جابر و عا - الف 

 باطل و با ی كند، حج و  آن را تركی كه اگر حاجیا گونهه ب.   از اركان حج استین صفا و مروه ركني بیسع: نديگو یم

  :اند  كرده ر استدالليل زيداله ش بين مذھب خويو بر ا. شود یگر، جبران نمي دیزيا چي یقربان

 

  : ديگو ینقل از زھره  بیبخار -١

إن الصفا والمروة من شعائر هللا فمن حج أو اعتمر فال « :ستي چتين آينظرت درباره ا:  دميشه پرسياز عا:  گفت عروه

   »طوف بھمايه أن يجناح عل

  زطوافي كه آنھا را ن ستي نیگناھ یا عمره رفت برويباشند، پس ھركس به حج  یر خداوند مي شعاۀلصفا و مروه ازجم(  

  ). ن آنھا را انجام دھدي بیكند و سع

، بد   پسرخواھرمیا:  گفت شهيعا.  ستي ن یگناھ ی آنھا را ھم طواف نكرد برویكه اگركس كنم یگمان م،  سوگندیخداه ب 

در .  »اطوف بھميھه ان اليفال جناح عل «:دي خداوند بگویستيبا ی، م یگوئ یكه تو م  آنگونه بود، تيل آي اگر تاویگفت یسخن

”  منات ”ارت ي زیاورند، برايكه اسالم ب نيش از ايآنان پ.   انصار نازل شده استۀ دربارتين آيا.  ستين نيكه چنيصورت

ين بت به  ارت ايزه كه ب ر قرار داشت و ھركسيقد» مشلل«يدند و آن بت در پرست یرا م آمدند وآن یطاغوت به حج م

د، چون بر صفا يايكرد، مبادا منات خوشش ن یز ميداد و ازآن پرھ ین صفا و مروه را انجام نمي بی، سع رفت ی م» مشلل «

ه و سلم يل هللا عیامبر صلين باره از پيچون انصار اسالم آوردند درا.  وجود داشت” ، نائله ”و برمروه بت “  اساف"بت 

  : نازل شدتين آيكه ا . ميكن كه صفا و مروه را طواف  ، ميدانست ی رسول خدا ما گناه میا: كردند وگفتند الؤس 

ه ن صفا و مروه را بي ب یسع ه و سلم ي هللا علیامبر صليپ:  گفت ) رض ( شهي عا » ...إن الصفا والمروة من شعائر هللا«

  .كند  حق ندارد طواف آنھا را تركیكس ، پس  درآورده استیشگيصورت سنت ھم

  : ت كرده است كه گفتيروا)  رض ( شهيمسلم از عا-٢

 درآمده است و یشگيصورت سنت ھمه اند و ب  صفا و مروه را انجام داده یو مسلمانان سع ه و سلم ي هللا علیامبر صليپ

  .كند یاورد، خداوند حج او راكامل و تمام نمي نیجاه  صفا ومروه را ب یكند وسع خورم ھركس حج یجان خود سوگند مه ب
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ن ي حسی آل ابۀ، به خان شي از زنان قریمن ھمراه بعض:   عبدالدارگفتی از زنان بنیكي تجراه یبه دخت ابيحب-٣

 شانيرپوش ايداد و ازار و ز ی انجام مین صفا و مروه سعيكه ب  ميكرد ینگاه م ه و سلم ي هللا علیامبر صليم و به پيدرآمد

دم يد یكه زانوان او را م  ، ميتوانم بگو یكه م ی، تا جائ داشت ی خود، تندگام برمید، چون درسعيچرخ یدوركمرش مه ب

دكه خداوند آن را برشما ين صفا ومروه را انجام دھي بیسع [یكم السعياسعوا، فإن هللا كتب عل: " گفت یكه م دميوازاو شن

                    .اند كرده تي آن را روای شافعاحمد و ابن ماجه و.  " ] كرده است فرض

  . هللا تيباشد مانند طواف ب ی، پس ركن حج و عمره م  ازعبادتھا ونسك حج وعمره استیكي خود یسع-٤

باشد،  ی، سنت م ن صفا و مروهي بی از احمد، سعیتيرواه ن و بيرير و ابن سي ابن عباس و انس و ابن الزبیبرا  -ب  

  :اند نگونه استدالل كردهيشود و بد ی واجب نمی بر ویزيكرد چ  را ترك آنیاگركس

ن يست و اي نی بر ویكه آن را انجام دھدگناھ یكس  : گفته كه [ طوف بھمايه أن يفال جناح عل:"  خداوندگفته است-١

 و یو در مصحف اب. شود ی، استفاده م "من شعائر هللا "و سنت بودن ھم از . باشد یست بلكه مباح ميرساندكه واجب ن یم

 یكند، ول یرا ثابت نم ت اگرچه قرآن بودن آن ين روايا.  ت شده استيروا " طوف بھما يه أن يفال جناح عل" ابن مسعود

   . باشدتيرآيتواند تفس یست و ميتر ن نيك خبر پائيازمنزلت 

 جمرات آنھم ی تعلق ندارد، پس مانند رمهللا تيكه عدد آن مشخص است و به ب  استین صفا و مروه عبادتي بین سعيا -٢

  .ستيركن ن

، پس  ستي ركن نین صفا و مروه واجب است ولي بیسع: اند گفته ی و حسن بصریان ثوريفه و سفيابوحن  امام -  ج

گوسفند آن را  د با ذبحيشود وبا ی براو واجب میگردد بلكه قربان ی او باطل نمۀا عمريكرد حج   آن را تركیاگركس

  :  گفته  كه ح داده استي را ترجیأن ري ایكند، و صاحب مغن نجبرا

كه   استیا گونهه كه وجوب آن ب نيكند، نه ا یل وجوب برمطلق واجب بودن آن داللت ميرا دلي، ز  بھتراستیأن ريا -١

   .دا نكندي واجب باشد و واجب بدون آن تحقق پۀمقدم

  . گر معارض استيشه با سخن اصحاب ديو سخن عا -٢

اند و ازمفاد   او سخنھاگفتهۀكه دربار ّمل است ات عبدهللا بن الموءي تجراه از مرویث دخت ابيكه حد ابن المنذرگفته است-٣

  .  واجب استیمعنه ، چون مكتوب ب  واجبۀدكه واجب است نه مقدميآ یآن برم

ن آنھاگناه است ي بیكه در دوره اسالم سعكردند  یگمان م ، مردم  وجود داشتیھا بتھائ  برآن تپهی جاھلۀچون در دور-۴

   . ستيطواف آنھا گناه ن:  گفت  قرآنتيوآ

  

   شرايط صحت سعی بين صفا و مروه

  -٤ابد يان يد از صفا شروع و به مروه پايبا-٣د ھفت شوط وھفت دوره باشد يبا - ٢كعبه باشد  ۀد بعد ازطواف خانيبا -١

  ]١۴[رد يگ نام دارد صورت"  یعمس "كه  ن صفا و مروهي در راه بید سعيبا

.  ]"ديريمناسك حج را از من فراگ [ مناسككم یخذوا عن :" كرده است وگفته نيچن ه و سلم ي هللا علیامبر صليچون پ

 را  یا سعيا ازمروه شروع و به صفا خاتمه دھد و ين صفا ومروه را انجام داد ي ب یكعبه سع ۀش ازطواف خاني پیاگركس

  . ن صفا و مروه او باطل استيب  ی ندھد، سع انجامیمسع در 

 

  :باال رفتن بر صفا 

ن آن دو تپه يكه تمام فاصله ب كن واجب استيست ولي، باال رفتن ازصفا ومروه شرط ن ن صفا ومروهي بی صحت سعیبرا 

 از یاگر اندك. كند ش با خاك آنھا تماس حاصلياب و ذھاب بسپرد و قدمھاي از خاك آن دو تپه را در ایكند و مقدار یرا ط
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 .كه آنجا راكه ترك شده است مجدد نسپرد نيست تا ايح ني اوصح ین آنھا را نسپرد، سعيفاصله ب

  

  : آمدن دفعات سعی بين صفا و مروه مواالت و پشت سرھم 

د يش آي پینع، ما ن صفا ومروهي ب یاگر در ھنگام سع) دانند یز نمياد را جايه فاصله زيمالك (ست ي مواالت شرط ن یدر سع

 نداردكه بعد از ی نمازگفته شد و فاصله افتاد، اشكالۀ اقامیكه در ھنگام سع نيا ايد يوجود آه  فاصله ب ین دفعات سعيوب

ازابن عمرنقل . رديكرده بود، آن را ازسرگ د و ازآنجاكه قطعيل نماي خود را تكمیبرطرف شدن مانع وگزاردن نماز، سع

 ی دور شد و آب برایش آمد، لذا اندكيش پي حاجت برایاز به قضاي صفا ومروه بود، كه نني ب یكه اومشغول سع  ، است

ه ب.  ش را از سرگرفتي خویكرده بود، سع د وضو، ازھمانجاكه قطعي حاجت و تجدید وضو خواست و پس از قضايتجد

 بودن ی در پی مواالت و پ، ستين صفا و مروه مواالت شرط ني بین دفعات سعيو ھمچنانكه ب. د بن منصوريت سعيروا

   . ستين صفا ومروه ھم شرط ني ب یكعبه وسع ۀن طواف خانيب

ه ن صفا و مروه را بي بی، سع  كعبهۀاشكال ندارد كه بعد از طواف خان:  امام احمدگفته است:  گفته است یدر مغن

ن بود و در ي نظرشان چنیاء و حسن بصرعط. راندازديخأته كه تا شب آن را ب نيا ايكند  یكه استراحت نيراندازد تا ايخأت

 یرا مواالت درخود سعيكردند، ز ین مير، ھم چنيد بن جبيو قاسم بن محمد و سع. دنديد ی نمی، تا شب اشكال ر آنيخأت

سوده زن عروه بن : ديد بن منصورگويسع.  ستي واجب نیق اوليطره  بین طواف و سعي، پس مواالت ب ستيواجب ن

ار چاق و درشت اندم يرا او بسيش را در سه روز انجام داد، زيا و مروه را انجام داد و طواف خون صفي بیر، سعيالزب

  .توانست پشت سر ھم آن را انجام دھد یبود، نم

 

   :طھارت برای سعی 

ه و ي هللا علیامبر صليرا پيز. دانند یض را شرط نمي، طھارت از جنب و ح ن صفا و مروهي بی سعیشتر اھل علم برايب

ت حتى ي بالبیر أن ال تطوفي الحاج، غیقضي ما یفاقض «یباش ی و قاعده میض ھستيتو كه در ح:   گفت شهيبه عا لم س

ه ب.  ) كه آن را بعد از غسل انجام بده  ، كعبه ۀر از طواف خاني، غ ز بكنيكنند تو ن یان مي را كه حاجیھركار( » یتغتسل

  . ت مسلميروا

گزارد، سپس قاعده  كعبه را انجام داد و دوركعت نمازبعد ازطواف را ھم ۀ طواف خانیاگر زن «: اند گفته شه و ام سلمهيعا 

د بن منصور اگرچه مستحب يت سعيرواه ب. » نداردی انجام دھد اشكالی، را ھم در حال قاعدگ ن صفا و مروهي ب یشد، سع

 .  مورد توجه استكه انسان در انجام تمام مناسك حج طاھر و پاك باشد و طھارت شرعاً  است

  

   :اده يا پي، سواره  ن صفا و مروهي بیسع 

امبر يكه پ ث ابن عباس آمده استيدر حد.  اده بھتراستي پیاده انجام داد، وليا پين صفا و مروه را، سواره يه بيتوان سع یم

كرده بودند و نزد او جمع شده بودند،  ، او را احاطه داد، چون مردم فراوان ی را انجام میاده سعيپ ه و سلم ي هللا علیصل

ن صفا و مروه يا طواف بيآ:  گفت ل به ابن عباسيابوالطف. كنند الؤنند و از او سيسوار شدند، سوار شد تا مردم او را بب

  . باشد یپندارندكه سنت م ی كه قوم تو م ؟ ، سنت است سواره

   : گفت ابن عباس

كه  ه و سلم ي هللا علیامبر صليپ:  گفت ؟ ابن عباس  ممكن استیزين چيچگونه چن:  گفتم . اند و ھم دروغ گفته  راستھم

كه دختران بالغ  ني، تا ا ن محمد استي، ا ن محمد استيا: گفتند یرامون او جمع شدند و مي بود، آنقدر مردم پ یمشغول سع
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ھم ه رامون او جمع شده بودند، آنان را بيھم مردم راكه در پ ه و سلم ي عل هللایامبر صليرون آمدند و پيھا ب از خانه

  . سوار شدندی ناچاریاد شد، او از روي ازدحام زیليزد و چون خ ینم

 در یسوار.  ، بھتر است یه را با راه رفتن عاديو بق"  ليدوم ”ن ي بیوله رفتن در بستر واد گران ھريت مسلم و ديرواه ب

 یكس دانند كه ی، مكروه م ین شافعي از اھل علم و ھمچنیگروھ  :دي گویترمذ.  كراھت داردیز است وليا اگرچه ج یسع

 یاگركس: نديگو هيمالك. ان باشدي در میكه عذر نين صفا ومروه را سواره انجام دھد، مگراي بیكعبه و سعۀطواف خان

د به ي نباشد، بای باشد و اگر وقت باقیدھد، اگر وقت باقد ازنو آن را انجام ي را انجام داد، با ی، سع  سوارهیبدون عذر

ن صفا و مروه را ي ب یاده سعي راه رفتن داشته باشد، پیكه توانائ یكس یرا برايكند، ز  آن را جبرانیختن گوسفنديخون ر

كثرت   علته  برا ه و سلم ي هللا علیامبر صلي پیو عمل سوار. ديگو ین ميفه ھم چنيابوحن. باشد یانجام دادن واجب م

 سواره انجام دادن آن یكه مقتض  اند،  او شمردهی برایاند و آن را عذر ه نمودهي، درحضوراو توج ت مردميازدحام و جمع

   .شد

وله راه  كه ھر ل مستحب استين دو مي نمود درفاصله بی، سع ل را در فاصله صفا و مروهين دو ميمستحب است كه ب

 یامبر صليد كه در آن آمده بودكه پيگرد اني، ب ث دختر ابوتجراهي در حدن مطلب قبالً يا.  یده را با راه رفتن عايرفت وبق

 هللا یامبر صليد و زانوان پيچرخ یدوركمرش مه شان بيرپوش ايكه ز رفت یآنقدر با ھروله و شتاب م ه و سلم يهللا عل

ن ي بی در بستروادیعني. باشد ی بھترمیوله وگام عاد با ھریمش كه  ث ابن عباس آمده بود،يدرحد. شد یدا ميپ ه و سلم يعل

 برود، اشكال ندارد و ی عادین صفا و مروه را باگامھاي ھفت دوربۀاگرھم.  ی آن را با رفتن عادۀيل با ھروله وبقيدوم

اگر :  گفت سپس. رود ی راه میطور عاده ن صفا و مروه بيكه در ب دميعبدهللا بن عمر را د: ديرگويد بن جبيسع.  ز استيجا

ن يكه چن ام دهيرا د ه و سلم ي هللا علیامبر صليكه پ نستي ای، برا دھم ین صفا و مروه را انجام مي بی، سع یبا راه رفتن عاد

ت يبروا.  ام ر شدهيو من پ.  ام دهين ديرا چن ه و سلم ي هللا علیامبر صلينست كه پي ایكنم برا یوله م ، و اگر ھر رفت یراه م

  . ی ترمذد ووابوداو

 .دھد ی را انجام م ی سعی، بلكه او با راه رفتن عاد ستي زن ھروله مستحب نی برای مردان است ولین استحباب برايا

 زنان - ا ما يآ:  دھند، بدانان گفت یوله انجام م  را با ھر یدكه سعي را دیكه او زنان كرده است تيشه رواي از عایامام شافع

 را با راه رفتن یكه سع نيست مگراي؟ بر شما واجب ن ميستي نی شما اسوه و مقتدی برا-   ه و سلمي هللا علیامبر صليپ

   .دي انجام دھیعاد

  :كعبه دعاكرد ه مستحب است بركوه صفا ومروه رفت و روب

، ھرچه  شي خویاين و دني دۀستد و درباريكعبه باه كند، روب ی برصفا ومروه صعود میكه حاج یمستحب است وقت

  .، دعا كندخواھد یم

« : را خواندتين آيك شد، ايچون به صفا نزد.  رون رفتياز درصفا، ب ه و سلم ي هللا علیامبر صليكه پ چنان مشھور است

  ). كنم كه خداوند بدان شروع كرده است یمن از صفا شروع م(»إن الصفا والمروة من شعائر هللا

د و يستاد، سه بار توحيد ، آنگاه رو به قبله اش  میه ح ديدصورت واضه كعبه ب ۀكه خان ني ازكوه صفا باال رفت تا ا

ت وھو على كل شئ يمي وئیحيك له، له الملك وله الحمد يال إله إال هللا وحده ال شر«  : رگفت و خدا را حمدكرد وگفتيتكب

 ی ازآنجا به سوید عاینمود، سپس باگامھا  ر، ال إله إال هللا وحده أنجز وعده، ونصر عبده، وھزم االحزاب وحدهيقد

 را خواندكه ی، ھمان دعاھائ كوه مروه یكرد و برباال كعبه نگاه ۀزباال رفت و به خانيكه ازمروه ن نين آمد تا ايمروه پائ

  . بركوه صفا خوانده بود

  : گفت یكرد و م یكه بركوه صفا دعا م دميازعبدهللا بن عمر شن: ديگو نافع
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 حتى ی أن ال تنزعه من- لالسالم یتني كما ھد-  أسألك یعاد، وإنيوإنك التخلف الم)  أستجب لكمیادعون: (اللھم إنك قلت« 

  ».  وأنا مسلمیتتوفان

لت أی و من از تو مسكن ی، و بدون شك توخالف وعده نم كنم ی شما را اجابت مید، دعايا بخوان مر:  یا خداوندا توگفته( 

 ید و من در حاليريرم آن را از من نگيم یكه م ید، تا زمانيا ت كردهيرش آن ھداين اسالم و پذيكه مرا بد ، ھمانگونه دارم

  )كه مسلمان باشم رميبم

  

   :دعای بين صفا و مروه 

ه و سلم ي هللا علیامبر صليكه پ ت شده استيو روا. ن صفا و مروه دعا و ذكرنمود و قرآن خوانديكه در ب مستحب است

كن و مرا به  امرز و به من رحميخداوندا مرا ب(  »ل االقومي السبیھدنرب اغفر وارحم وا« :فرمود یش مي خو یدرسع 

  . ]  ت كنيراه راست و استوار ھدا

  : گفت یكه م ت شده استيو روا

 .)رديپذ یان مين صفا و مروه اعمال عمره پاي بیبا انجام طواف و سع (  » رب اغفر وارحم، إنك أنت االعز االكرم«

ان ي خود، احرام را پایكردن مو ا كوتاهيدن و ي احرام بسته باشد، با تراش»  تمتع« صورت  ه كه احرام دارد، اگر بیوكس

ماند تا  یاحرام بسته باشد، ھمچنان به حال احرام م - ا مفرد يو  - »  مقارن « صورت ه ، و اگرب دھد وآزاد است یم

ھنگام طواف القدوم انجام ه كه ب  صفا و مروهني ب ین سعينصورت ھميشود، در ا ی، از احرام آزاد م دكه بعد ازآنيروزع

 اگر متمتع باشد یول. كند یدوباره سع  - طواف االفاضه ،كه بعد از طواف فرض ستي است و الزم نیكاف شيداده است برا

ه ، در مك  الحجهیھشتم ذ= ه يوم التروين صفا ومروه را انجام دھد و تا روزي ب ید مجدداً سعيبعد از طواف االفاضه با

  ھدی دبندد و تمام مناسك حج را انجام م یو روز ھشتم احرام به حج م. بماند

  

  :ا کوه حرا و غار حر 

مقدس مکه و از  از مکانھای کیين کوه که يز مشھور  است ايکوه حرا به نام جبل النور ، جبل القرآن و جبل االسالم ن

واقع شده که به سمت عرفات  ر سرکی يمکه ، در مس  رود، در شمال شرقییمانده از عصر رسالت به شمار ميآثار باق

ش يآن گنجا سمت راست آن جاده قرار دارد در غار به سمت شمال است و فضای لومتریي ک۵/١ ۀ رود و در فاصلیم

ک انسان است غار حرا محل عبادت رسول هللا صلی هللا ي قد ۀز به اندازيتفاع غار نپنج نفر نشسته را دارد ار بیيتقر

 برده است در یسر مه ژه ماه مبارک رمضان را در آنجا بيام سال ، به وياز ا ئیحضرت روزھا عليه وسلم  بوده و آن

ن و متبرک ي بھترۀن غار از جمليد اينازل گرد ن بار بر رسول خدا صلی هللا عليه وسلم  وحیين غار بود که نخستيھم

  :ه وسلم يصلى هللا عل شودخانه ومحل والدت  رسول هللا ین نقاط مکه محسوب ميتر

نه يچون آن حضرت از مكه به مد. اى، در شعب ابى طالب چشم به جھان گشود در خانهپيامبر صلی هللا عليه وسلم  

زران مادر ھارون، آن را مسجد ي ثقفى فروخت، سپس خوسفيل آن خانه را گرفت و سپس به محمد بن يھجرت كرد، عق

  . كرد تا مردم در آن نماز بگزارند

سلطان محمد پسر سلطان مراد آن را از نو عمارت كرد و براى آن قبه و مناره ساخت و مؤذن . ق.  ه ١٠٠٩در سال 

  . عمومى شھر مكه استۀآن جا اكنون كتابخان. وخادم و امام جماعت گمارد

  

   :دار ارقم
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و اولين مسلمانان ، در آغاز اسالم، پنھانى در آنجا  ه وسلم يصلى هللا علامبريدار  ارقم عبارت از ھمان خانه است که پ

سپس در آن جا . ك صفا و خارج مسجد الحرام بوده استيدار ارقم نزد. كردند شدند و خدا را عبادت مى جمع مى

ز صورت ياى كه در زمان سعود بن عبدالعز و در توسعه. ان شدريو. ق.  ه ١٣٩۵اى ساختند كه در سال  كتابخانه

  .ديگرفت، داخل مسجد حرام گرد

  

  :غار ثور  

قرار دارد كه غار ثور بر روى آن » مسفله«اى به نام  لومترى جنوب شھر مكه و در جنوب منطقهيكوه ثور در سه ك

نه، سه يھنگام ھجرت به طرف مد ه وآلهيهللا علصلى امبرين غار به ثور بن عبد مناف منسوب بوده و پيا. واقع است

  .شبانه روز در آن پنھان شدند

  

   :شعب ابى طالب 

و بنى ھاشم را حدود سه سال در  ھوسلم يامبرصلى هللا عليى است كه مشركان مكه پئا شعب على، جايشعب ابى طالب، 

ر است و يس سرازين دره به سوى كوه ابوقبيا. دار و معامله با آنان منع نمودنديآنجا محصور كردند و مردم را از د

  . در آن جاست و در كنار مسجد الحرام واقع است- ھم اكنون -  مكه ۀى است كه كتابخانئھمان جا

  

  :عرفات 

 اند در  گفته. لومترى، بر سر راه طائفيك كيست و ي بۀل به جنوب در فاصليى است، در شرق مكه اندكى متمائصحرا

. ا جبل عرفات نامندين دشت كوھى است كه آن را جبل الرحمه يدر جھت شمالى ا. م آشنا شدندآنجا آدم و حوا با ھ

د از ظھر روز نھم ذوالحجه تا غروب شرعى آن روز، يھا درختكارى شده و ھر حاجى با ن ساليصحراى عرفات در ا

  .دين صحرا به قصد قربت وقوف نمايدر ا

  

  :مشعر الحرام 

ان يمشعر م. مانند روند و تا سر زدن آفتاب در آن مى  بدان جا مى ان پس از عرفاتيكه حاجى است ئا مزدلفه جايمشعر 

  .گر واقع شده استيك سو و محسِّر از سوى ديدو تنگناى عرفه از 

  

   :منا

د روز دھم تا يد از طلوع خورشيان بايم كه حاجيلومتر و نيباً پانصد متر و طول حدود سه كياى است به عرض تقر دره

»  َمنى«، »ُمنى«آن جا را .  آنجا را ترك نكنند و در آن مكان بمانند-  جز ساعاتى كه اجازه داده شده -ر روز دوازدھم ظھ

  . اند ز ذكر كردهياى ن هيك وجه تسمياند و براى ھر  ھر سه خوانده»  ِمنى«و 

  

   :جمرات  

نجا بود كه ياند در ا نوشته. ك به مكه استي و نزدھاى سه گانه، در منا جمره. اى از سنگ است جمع جمره، به معناى توده

ان با تأسى به آن حضرت و به عنوان يو حاج. زه از خود رانديرفت با افكندن سنگ ر طان را كه در پى وى مىيآدم ش

  .كنند ھا سنگ پرتاب مى ك از جمرهيھاى سنگى ھر   به طرف ستون١٢ تا ١٠نى، روزھاى يك واجب دي



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٨

  

  :زد ن جمره ھا 

که امام تو  وقتی: چه وقت بايد ُجمره بزنيم ؟ گفت : پرسيد )رضی هللا عـنھما(روايت است که شخصی ازابن ُعمر     ـــ

انتظار می کشيديم که آفتاب زوال : گفت) رضی هللا عـنه(الش رادوباره تکرارنمود،ابن ُعمر ؤآن شخص س! جـُمره زد

  )١٧ ۴۶رواءالبخاری ( . می زديم کرد، ُجمره نمايد و چون آفتاب زوال می

 

  :جـُمره زدن از پايان وادی

مردم : ازطرف پايان وادی ُجمره می زد، کسی برايش گفت ) رضی هللا عـنه( روايت است که عبدهللا بن مسعود  ـــ

درھمين جا بر  سورۀ بقره که جزاو خدائی نيست که قسم به خدائی: گفت ازطرف پشت وادی ُجمره می زنند،

  )١٧ ۴٧رواءالبخاری (  .نازل گرديد) صلی هللا عليه وسلم ( پـيغمبرخدا

  

  :جـُمره زد ن به ھفت سنگ 

طرف ه َمنی را ب کعبه را به طرف چپ، و ھنگام رمی ُجمرۀ عقبه،) رضی هللا عـنه(روايت است که ابن مسعود   ـــ

ازل گرديده است ھمين گونه ُجمره ن سورۀ بقره وی که بر  کسی :ُجمره زده و گفت  ھفت ريگ راست خود قرارداد ، به

 )١٧ ۴٨رواءالبخاری .( زد 

                    رفته وروی خود را بطرف قبله نمودی  دوُجمره، بايد به ھمواری در وقت ُجمره زدن بعد ازرمی 

 می تکبير رابه ھفت ريگ رمی نموده وبازدن ھرريگ ُجمرۀ کوچک )رضی هللا عـنھما ( روايت است که ابن ُعمر    ـــ

ن پيش رفته تا به ھمواری می رسيد، دراين جا روی به قبله، مدت طوالنی دست ھايش راباال کرده ودعا آگفت، بعداز

   .می کرد

 طرف شمال را گرفته تا به ھمواری می رسيد، دراين جا  را رمی می نمود، بعدازُجمره زدن جمرۀ ميانه ن آاز بعد 

 .ش راباال کرده ودعا می کرد مدت طوالنی دست ھاي روی به قبله

  :گفت بلکه برگشته ومی کرد مینجا توقف نآراازقسمت پايانی وادی رمی می نمود ودر جمرۀ عقبه نآبعداز 

 )١٧ ۵١رواءالبخاری .( راديدم که ھمينطور رمی نمودند) صلی هللا عليه وسلم (  پـيغمبرخدا

 ختم

 


