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 «مروه»و « صفا»

 

 آرش طوفانی: نویسنده

 

 کٌار در است کن ارتفاعی کَُ ،«صفا» کًَُام دٍ کَُ است کِ در ًشدیکی کعثِ قزار دارد. « هزٍُ»ٍ « صفا»

 در «صفا»هعٌایهسجذالحزام ٍاقع ضذُ است.  ضزق ٍ در طزف «اتَقثیس»کَُ  داهٌِ در کِ هسجذالحزام

 هی قزار «حجزاالسَد» رٍی رٍتِ تایستذ، آى تاالی تز کِ کسی .است صاف ٍ سخت سٌگ هعٌی تِ لغت،

 .هتزاست ۰۲۴ حذٍد «هزٍُ» کَُ تا کَُ ایي فاصلِ. گیزد

 

 

 هاجر

ّوسز حضزت  -« سارا»سًی هصزی ٍ کٌیش  «ّاجَز»

اس کِ فزعَى هصز تِ اتزاّین تخطیذ.  ؛تَد -اتزاّین)ع(

 پس ًویآٍرد؛ فزسًذی ٍ تَد ًاسا ساراآًجایی کِ 

. تثخطذ ضَّزش اتزاّین تِ را کٌیشش گزفت تصوین

 صاحة اٍ اس ٍگزفت  سًی تِ را ّاجز ّن اتزاّین

 .ضذ «اسماعیل» ًام تِ فزسًذی

 ّاجز کِ خَاست اتزاّین اس ساراتعذ اس تَلّذ اسواعیل، 

 ٍ ّاجز اتزاّین ًیش. کٌذ دٍر خاًِ اس را پسزش ٍ

 .کزد رّا حجاس تیاتاى را در اسواعیل
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 (جستجَ)سعی «هزٍُ» ٍ «صفا» کَُ دٍ تیي تار ّفت آب جستجَی در ّاجز اسالهی، رٍایات اساس تز

 تار ّفت ّاجز هاًٌذ هکلفٌذ تا حج در هسلواًاى. ضذ رٍاى اسواعیل سیزپای «زمزم چشمه» کِ ایي تا کزد؛

 . کٌٌذ طی را «هزٍُ» ٍ «صفا» کَُ دٍ تیي فاصلِ

 کِ طَاف دارًذ اصزار ؛ ٍاست هذفَى اسواعیل گَر در ٍ کعثِ خاًِ جَار در دارًذ ّاجز عقیذُ هسلواًاى

  .طَاف ضَد کعثِ ّوچَى هیثایست ًیش ّاجز خاًِ ٍ ًیست جایش اسواعیل )قثز یا گَر(حجز داخل اس

 .داًٌذ ّاجزهی ًَادگاىرا اس  اسالم پیاهثز )ظ(هحوذ ّوچٌیي هسلواًاى

 

 اسالم تاریخ در

 تاالی تز« حجز» سَرُ ۴۰ آیِ ًشٍل پی در تَد. اٍ )ظ(اسالم پیاهثز علٌی دعَت ضزٍع ًقطِ ،«صفا» کَُ

 اس رسوا را آًْا ٍ راٌّوایی کزدُ هعاد، ٍ تَحیذ،ًثَت تِ را هزدم سخٌاًی ضوي ٍ گزفت قزار کَُ ایي

 جْاًیاى تِ آى فزاس را اس خَیص رسالت داضت ٍ تزحذر اًحزاف ٍ فساد ضزک، تِ گزایص ٍ تت پزستص

 کزد.اعالم 

 تت ۶۳ تعذاد آى، اس پیص. داد هزدم تِ را هسلواًاى پیزٍسی یهژدُ ٍ رفت آى فزاس تز هکِ فتح رٍس ّوچٌیي

 پیاهثز تَسط آًْا ّوِ کِ داضت قزار تیي آًْا فاصلِ در ّن سیادی ّای تت ٍ «هزٍُ» ٍ «صفا» کَُ رٍی

 ضذًذ. ضکستِ اسالم

 

 قرآن در

عٌَاى  تِ دٍ، آى اس ٍ آهذُ ۸۵۱ آیِ تقزُ سَرُ درٍ آى ّن  یک تار «قزآى» در «هزٍُ» ٍ «صفا» کلوِ ًام

 اًجام تایذ کَُ، آى دٍ تیي )پیوَدى(سعی حج، اعوال در کِ ؛است ضذُ یاد «رسَم خذاًٍذ»یعٌی  «ضعائزاهلل»

 .ضَد

 

 اعمال حّج: سعی 

 طَاف، ًواس اًجام اس پس کِ ّز هسلواى است؛ «هزٍُ» ٍ «صفا» تیي سعی حج، اعوال اس هزحلِ چْارهیي

 کٌار ٍ ضذُ ساختِ طَالًی راّزٍی صَرت تِ اهزٍسُ کِ را« هزٍُ»ٍ« صفا»تیي فاصلِ هزتثِ ّفت تایذ

 .تپیوایذ دارد قزار هسجذالحزام

 پایان           


