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 ��م ا� ا����ن ا����م

 در ركاب زائران بيت اهللا ارمغان حجاز

 داســـتاني گفـــتم از يـــاران نجـــد
 

ــد   ــتان نجـ ــي آوردم از بسـ  نكهتـ
 

*** 
 مسكن يار اسـت و شـهر شـاه مـن    

 

 پيش عاشق اين بـود حـب الـوطن   
 

*** 
ــد    ــه ناي ــد ك ــاز آي ــه ب ــرود رفت  س

 

ــد   ــه ناي ــد ك ــاز آي ــيمي از حج  نس
 

*** 
 

عليـه السـالم    –م خليل ابرمرد توحيد و يكتاپرستي حضرت ابراهي ،به فرمان پروردگار
جهت حركت دلهاست بنا نهاد تا تمـامي   ها و كعبه منسوب به پروردگار را كه قبله سينه –

و ديـدار پروردگـار    –بـوق   –يكتاپرستان تاريخ از روز خليل تا به روز دميـدن در سـور   
جليل بدان سوي روي آورده، بيعت و صداقت خود با خالقشان را با اين خانه تواضـع بـه   

 ..مايش گذارندن
 ...بيعت با كعبه

 ...قبله ايمان
 ...خانه خداوند رحمان

 ...مركز دايره محبت و شوق عاشقان بهشت
را بسـوي خـود جـذب    هـا   آن هاي شيفته حق، كه از چهارسـوي جهـان   مغناطيس دل

 ..كند مي
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را اكسـيده كـرده بسـوي    هـا   آن كعبه چون قلب، مؤمناني كه زنـگ گناههـا و لغزشـها   
هاي شـهوت   را پاك كرده، از چالهها  آن كشد، و طي يك برنامه آاليشي خود مي دهليزهاي

هاي عفت ملكوتي، و از سستي و افتادگي به حركـت و سـازندگي، و از منيـت و     به كرانه
خودپرستي به جهان بيني و يكتاپرستي، و از خواب و خيال به اميد و برنامـه، و از چشـم   

ر ديگران، از هـيچ بـودن بـه همـه چيـز شـدن، و از       دوختن به ديگران به چشم گشودن ب
كند  تابعيت و تقليد به رهبريت و تحريك، باال برده بار دگر در كالبد جهان اسالم پمپاژ مي

تا زندگي و سالمت جسم را حفظ نمايند، و جسد دنياي توحيد را تـوان زيسـتن و ادامـه    
 ..حيات باشد

درسـت چـون   . هاي ساعت عقربهو طواف مخالف حركت  ،كعبه در سمت قلب مؤمن
در بنـدگي  : گويـد  گويا مؤمن مـي .. حركت همه كائنات از ذره تا بزرگترين ستاره و سياره

نگـرد تـا    قلب مؤمن بسوي كعبه مي. خداوند همه كائنات شريكند و همه در حال عبادت
و جايگـاه واقعـي عبـادت      ،دعاي قلب غافل را نزد پروردگار هيچ ارزشي نيست ؛دريابد

بـه مـا    –سـلم   صـلي اهللا عليـه و   –لب است، درست همان چيزي كـه رسـول هـدايت    ق
 :آموختند

 .رواه مسلم. »ولكن ينظر إىل قلوبكم وأعاملكم، إن اهللا ال ينظر إىل صوركم وأموالكم«

و هـا   قلـب  كنـد، بلكـه بـه    خداوند به شكل و شمايلتان و مال و ثروتتـان توجـه نمـي   
 .نگرد كارهايتان مي
هـا را   برخواسته از قلب انسان و تنها براي رضـايت رحمـان باشـد، آسـمان     عبادتي كه

و يا پسـت و   ،و عبادتي كه در پي نام و نشان. شود شكافته فورا به درگاه احديت وارد مي
اي  يا آز و طمعي حيواني باشد چـون گهنـه پارچـه    ،و يا براي ارضاء شهوتي نفساني ،مقام

 !گند به سر صاحبش زده خواهد شد
دهـد كـه از آن خانـه     كعبي سربلند، و آغوشي باز به شكل هالل كه تاريخ گواهي ميم

حق است و بنا به دستور قدر بدين شكل بازگذاشته شده تا مؤمنان را در آغـوش گيـرد و   
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آغوشي كه اسماعيل را در دامن خود پـرورده، مؤمنـان را بـه    . نامند  »جر اسماعيل«را  آن
 .چون اسماعيل باشيد: كند هايشان زمزمه ميفشارد و در گوش سينه خود مي
 ...فرزند بحق توحيد ابراهيمي ؛اسماعيل
 ...زاده ايمان و پرورده توحيد و يكتاپرستي ؛اسماعيل
 ..آن نوجواني كه با رشادت و دليري خود سر بشريت را باال گرفت ؛اسماعيل

ـ  غ بـران دسـتور   نوجواني كه با اراده واختيار فوالدينش گردن طاعت خويش در زير تي
 ..الهي نهاد

 !..آه
 !..اي بود و عجب امتحان و آزمايشي عجب حادثه

شـوند، و آسـمان و زمـين تـوان      آزمايشي كه كوههاي سترگ در مقابلش خاكستر مـي 
 ..تحملش را ندارند

اي گـذرا از سـوي حـق     ابرمرد توحيد؛ ابراهيم دوست و خليل رب جليل بنا به اشـاره 
اسماعيلش كه پس !.. اي؟ چه چگر گوشههم  آن -اش  جگرگوشهساتور تيزش را بر گردن 

 .كشد مي –از هشت دهه زاري و تضرع و اشك بدان رسيده بود 
برايش .. چاقوي تيز از فرط حيرت مات و مبهوت مانده، توان بريدن از او سلب گشته

 !..دهد ناممكن شده، حيران است چه كند باور كردن آنچه روي مي
در گوش هـر مـؤمني كـه بـه     آن را  گر تمامي آن ماجرا بود، و ظارههمين فضاي كعبه ن

 ..كند آيد زمزمه مي حجر اسماعيل درمي
رسد، هر لحظه امواج هميشه زنـده   از هر سوي حرم بوي توحيد ابراهيمي به مشام مي

 .شود صداي پرطنين ابراهيم از فضاي حرم به چهارسوي جهان فرستاده مي
نا نهاد، پروردگار بدو امـر نمـود تـا مـردم را بسـوي خانـه       چون ابراهيم خانه حق را ب

 توحيد و رمز يكتاپرستي براي اداي مناسك و عبادت حج فرا خواند؛
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﴿                                  

 ﴾]27: الحج[ 

ورزيـده و چابـك و   (ام انـد  ن كه، پياده، يا سواره بـر شـتران باريـك   به مردم اعالم ك«
كه راههاي فراخ و دور را طي كنند، بـه حـج   ) پرتحمل، و مركبها و وسائل خوب ديگري

 . »)و نداي تو را پاسخ گويند(كعبه بيايند 
ـ   آن روز  و از ه تا به امروز و تا بروز قيامت امواج صوتي ابراهيم با اكسـيژن هـوا آميخت

هـا   آن شده از راه شش وارد قلب مؤمنان گشته عشق و محبـت زيـارت خانـه حـق را در    
 .كند را بسوي كعبه و قبله حق دعوت ميها  آن كارد و مي

هزاران هزار زن و مرد، پير و جوان، سياه و سفيد، از چهارسوي جهـان در هـر لحظـه    
 .در حال طواف و چرخشندها  قلب بدور مغناطيس

ان ابراهيم شروع شده تا دميده شـدن سـور اسـرافيل و برپـايي قيامـت      طوافي كه با اذ
 .جريان خواهد داشت

اي  مؤمنان كعبه آمال و خانه عشق و ايمان خود را در كنار قلبهايشـان قـرار داده رابطـه   
 ..كنند محكم و پرمعنا با پروردگارشان برقرار مي

 ...خدايا، بار الها؛
اند كه درگير و دار و جيغ و داد زندگي  ستي فهميدهبنگر بدين مؤمنان صادق، اينان بدر

 .پالند ميآن را  اند در اينجا اند، و حال آمده قلبهايشان را گم كرده
اند زنگ كبود گناهها و لغزشها و كوتاهيها بر دلهايشـان انباشـته    يا اينكه احساس كرده

دل آن را سـنباده  اند تا با ريختن اشـكهاي پشـيماني و توبـه بـر زنگهـاي       شده، حال آمده
 !كشند

 !..عجب صفايي است در اينجا
حرم حرم خداست و بندگان بندگان او، ايمان و توحيد در كمال اخـالص و صـداقت   

 ...-صلي اهللا عليهما و سلم  –به شيوه ابراهيم و فرزندش محمد مصطفي 
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 !اخالص و صداقت با پروردگار را عجب حكايتي است و مكانتي در نزد او
يشان و خسته تنها و تنها براي كسب رضايت الهي، با ارداه و اختيار خود بـه  پيرزني پر

دستور او تن داده، در اين صحراي بي آب و علف به اميد يافتن قطره آبي بدينسو و آنسو 
يابـد كـه حركـت او     اين اخالص و صداقت آنچنان در درگاه احديت قبوليت مي. دود مي

 !تا بروز قيامت شود براي همه مؤمنان رژه ايمان مي
 ...!حقا كه عجب جايگاهي است اخالص و تجرد و ايمان راستين را

خانواده حضرت ابراهيم رمز يكتاپرستي و اخالص آنچنان مقامي نزد پروردگارشان 
اند كه نامشان تا ابد بر زبانهاست، درست آن چيزي كه حضرت ابراهيم  كسب كرده

 ﴿ :آرزويش را داشت            ﴾ ]84: الشعراء[ 

 »!قرار ده) و ذكر خيري(و براي من در ميان امتهاي آينده، زبان صدق «
دويـد  هـا   آن هر جا كسـي از . و يادشان با عرق مؤمنان بر خاطره تلخ تاريخ نقش بسته

ؤمن در پـي او  دوند، و هر جا آرام گـام زد مـ   مؤمنان گام به گام پشت سر او و بياد او مي
اي به رمز ستيز با اهريمن پرتاب كردنـد مـا سـنگ     آنجايي كه سنگ ريزه. زند آرام گام مي

كنـيم، و چـون ابـراهيم بـراي رسـيدن بـه        پرتاب مـي ها  آن اي درست به حجم سنگ ريزه
 .كنيم رضايت الهي گوسفندي قربان مي

 !...عجب پاداشي است اخالص را
ش دنيوي ابـراهيم در صـحيفه كائنـات، او را چـه     اين جزئي است بس كوچك از پادا

 !داند و بس پاداشي است در روز قيامت خود خداي ذي الجالل 
تـر و   يابد نزد پروردگارش مشكي است كه هر چند در مقابـل او متواضـع   مؤمن در مي

ازه بوي عطراگينش نام خوش او را بر صفحات تاريخ اند خاكسارتر و مخلصتر باشد بهمان
 –مگر نه اين است كه خداوند خود به فرزنـد ابـراهيم؛ حضـرت خـاتم     . اشتخواهد نگ

 :فرمودند –صلي اهللا عليه و سلم 

﴿        ﴾ ]4: الشرح[ 



 7 ركاب زائران بيت اهللارمغان حجاز در 

 

 »!و آوازه و نام تو را بلند ساختيم«
 :زند و نه اين است كه تا روز قيامت منادي حق نام او را در كنار نام خالق يكتا جار مي

 .»...رسول اهللا أشهد أن حممداً ... أشهد أن ال إله إال اهللا«

و مگر نه اين است كه در هر تشهد در كنار تحيات الهي سالم و درود است بر پيـامبر  
خاتم و بر بندگان صالح و نيكو سرشت و پارسا از پيروان او، و دعاي صـلوات و بركـات   

 !..آل ابراهيم بود؟است بر محمد و آل محمد آنچنان كه بر ابراهيم و 

يَّاتُ لِلَّ  « يْ ـالتَّحِ لَ الَمُ عَ ، السَّ هُ اتُ كَ بَرَ َةُ اهللاَِّ وَ محْ رَ َا النَّبِيُّ وَ يْكَ أَهيُّ لَ الَمُ عَ ، السَّ الطَّيِّبَاتُ اتُ وَ لَوَ الصَّ نَا هِ وَ

بَادِ اللَّ  ىلَ عِ عَ دُ أَنْ الَ إِلَهَ إِالَّ اللَّ ـوَ هَ ، أَشْ نيَ احلِِ أَ ـهِ الصَّ ولُهُ هُ وَ سُ رَ هُ وَ بْدُ ا عَ دً َمَّ دُ أَنَّ حمُ هَ ىلَ  .شْ لِّ عَ مَّ صَ هُ اللَّ

مَّ  هُ ، اللَّ يدٌ ِ ِيدٌ جمَ يمَ إِنَّكَ محَ اهِ رَ ىلَ آلِ إِبْ عَ يمَ وَ اهِ رَ ىلَ إِبْ يْتَ عَ لَّ امَ صَ دٍ كَ َمَّ ىلَ آلِ حمُ عَ دٍ وَ َمَّ دٍ حمُ َمَّ ىلَ حمُ كْ عَ  بَارِ

كْ  ارَ امَ بَ دٍ كَ َمَّ ىلَ آلِ حمُ عَ يدٌ وَ ِ ِيدٌ جمَ يمَ إِنَّكَ محَ اهِ رَ ىلَ آلِ إِبْ عَ يمَ وَ اهِ ىلَ إِبْرَ  .»تَ عَ

 مقام ابراهيم

يادگـاري ديگـر از    "مقـام "در كنار كعبه اميدها و رمز پيوستن مخلوق به خالق يكتـا  
 ..ابراهيم است

هايي است بس عميق در تاريخ ايمان سترگ، و دعوتي است  مقام ابراهيم بيانگر خاطره
 ..و روشنگويا 

 ...جاي پاي ابراهيم

گويا قدر با حفظ اثر قدمهاي امام موحدان تاريخ خواسته پيـام او را بـه زائـران خانـه     
 ..ملكوتي حق تزريق كند

ره : گويـد  مقام ابراهيم يا جاي قدمهاي مبارك او به صراحت به ميهمانان خانه حق مـي 
 ..سعادت تنها در گام نهادن بر جاي پاي ابراهيم است

ن ابراهيم بايد تبر بدست گيري و بتهاي شهوت و آز و طمع و دل بسـتن بـه غيـر    چو
 ...خدا را بشكني
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و چون ابراهيم بايد زاد همت بدست گرفته در راه رسيدن به حقيقت و رسـاندن پيـام   
 ...حق در زمين خدا قدم زني

 ..و چون ابراهيم كعبه توحيد و يكتاپرستي در دلت بنا كني
تور تيزت را بدست گرفته هر آنچه محبتش ممكن است در دلت بـا  و چون ابراهيم سا

 –چون مال و منال و منصب و عيال، و دل بستن به دنياي فـاني   –محبت حق جاي گيرد 
 ..را سر ببري

مقام ابراهيم پيامي است گويا از پيراسته زيستن، آزاده بودن، رها شدن از تمامي قيـد و  
بسوي هر آنچه رضايت و خشنودي حق بـدان وابسـته   بندهاي دنيايي و بال و پر گشودن 

 .است
پيام ابراهيم پيام مرد بودن و مرد زيستن و چون جوانمردان به پيش رفتن، و بـا سـري   

 .بودن است »خليل اهللا« بلند در مقابل پروردگار حاضر شدن و كسب رتبه
خليـل   اي پـاي ابـراهيم  جصد عجب از زائراني كه با چشمان پف كرده و دل غافل به 

آن را  دارد، و پيـام رسـاي   را بـه شـگرف وا مـي   هـا   آن و اثر قدم بر سنگ خارا ،نگرند مي
 ..شنوند نمي

 !..آه
آه، از اين زائران فارغ البالي كه از خانه خدا تنها با چنـد سـجاده و تسـبيح چينـي بـه      

 !..گردند هايشان برمي خانه
 !..آه

اند و توان ديدن درخشش  غفلت فرو رفتهآه، از اين زائران غافلي كه تا ريشه در خاك 
 !..سيماي ابراهيم در آسمان مكه را ندارند

اي كه در پي ابراهيم شدن و در پي لبيـك گفـتن بـه     و خوشا بحال آن عاشقان دلباخته
 ..نهند پا بدين ديار مي –سلم  صلي اهللا عليه و –نداي رسول خاتم 

 ...كنداند ها بسيار محمدها و ابراهيمها زائر غافل  و صد اسفا كه در بين اين مليون
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 ركن يماني

دسـت دراز  . شناسـد  ركن يماني همان دست دراز كعبه است كه نا اميدي را هرگز نمي
به سوي همه كس، دست درازي كه به همه گناهكاران و همه جنايتكاران و همـه غـافالن   

  :گويد مي
 ...ز آيصدبار گر توبه شكستي با... درگه ما درگه نا اميدي نيست

مؤمنان دست راست خـود را بـر ركـن يمـاني كشـيده در گـوش كعبـه زمزمـه كنـان          
 : گويند مي

 !..اهللا اكبر.. بسم اهللا
سرآغاز هر كارم و ابتداي هر همت و تالشم با نام اوست و از بـراي او و در راه او، و  

 !اكبر است "اهللا"اميدم تنها بدوست كه او 
تـوانم كارهـاي بـزرگ     و نيست و من با اميد بـدو مـي  پروردگار بزرگي كه بزرگتر از ا

 .توانم چون ابراهيم خليل و محمد مصطفي بزرگ شوم انجام دهم، و مي
كنند تا چون پيـامبران و رهـروان    مؤمنان با دست دادن به ركن يماني با كعبه بيعت مي

 .راستين حق به پيش روند و در راه خدا از هيچ دريغ ننمايند
 :شنوي ي و حجر األسود تنها يك دعا را ميدر بين ركن يمان

﴿...                            ﴾ ]201: ةالبقر[ 

در دنيا به ما نيكي و سعادت ارزاني دار و در روز قيامـت مـا را خشـنود و    ... بار الها؛«
 !»ه از آتش سوزان جهنم برهانسعادتمند قرار داد

 !..يا رب
 !..عجب دعايي است

 ..چه پژواك پر معنايي و چه طنين با صفايي دارد
رود، و بسـوي   مؤمن پس از بيعت با كعبه و دست دادن بـا خانـه خـدا، بـه پـيش مـي      

زند و از پروردگار  نهد، و با اولين گامش دنيايش را با آخرت گره مي ابراهيم شدن قدم مي
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خواهـد كـه از    سعادت و خوشبختي و خير دو جهان را خواسته، از او و تنهـا او مـي   يكتا
 .م نجاتش دهدنآتش سوزان جه

 ...مؤمن دريافته حركت از اوست و بركت از خدا
حال مؤمن بدرستي درك نموده، بايد چون ابراهيم كمر همت باال زند و چـون رسـول   

هدايت ملـتش جـان كنـد كـه قـرآن را بـه        آنچنان در راه –سلم  صلي اهللا عليه و –خاتم 
 :دلسوزي و شفقت وا دارد

﴿                          ﴾ ]6: الكهف[ 

از ايمـان  (ايشـان  ) دوري گزيدن و روي گردانيـدن (نزديك است خويشتن را در پي «
گرونـد   آسماني قرآن نمي(از غم و خشم اين كه آنان بدين كالم ) گ كني وآوردن، دق مر

 .»هالك سازي) خود را(آورند  ايمان نمي) و بدان

 حجر األسود

هـاي   اي مايل به سياه كه در دل آن پاره قهوه  اي براقي كه در وسط آن خميره حلقه نقره
باطلي . حق و باطل استاست، بيانگر تاريخي بس تلخ از كشمكش  "حجر األسود"كبود 

هاي وحشتناك و قتل عام حاجيان  پس از خونريزي. كه در شيعيان قرمطي تجلي كرده بود
فـه منـدرس   يگرچه حقد و كينه ايـن طا . را ربوده خورد كردند "حجر االسود"خانه خدا 

 "حجر األسـود "جوشد با اين وجود  هاي بدعتگران و مذهب فروشان مي همچنان در سينه
 .رساند با صداي رسا مي پيامش را

هديه سفيدي كه انسان .. حجر األسود يا سنگ سياه تنها هديه ملموس بهشت در زمين
 !رويش را سياه كرد

 !مهري هيچ نديد وفايش جز بي رفيقي كه با انسان از بهشت به زمين آمد، از همراه بي
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آدم هـر روز   بنيسنگي بود سفيدتر از برف كه بهشت به زمين فرستاد، و بر اثر گناهان 
اي  تصويري زنده از قلب انسان، اثر هر گناه بر قلـب آدمـي نقطـه   . شود سياه و سياهتر مي

 ..شود چون سنگ خارا است سياه، تا بدانجا كه قلب انسان سياه و كبود و سخت مي
ستيز بين گناه و توبه؛ يا زمختي و زنگهاي گنـاه بـر قلـب و شستشـوي آن بـا اشـك       

وي خدا حكايت نفس لوامه است كه حجر األسود رمزي بهشـتي از  ندامت و بازگشت بس
 .آن است

هاي هالكـت و نافرمـاني و    گويا نمادي است براي سنجش ميزان سقوط انسان در دره
 .بين بازگشت بسوي احديت

ازه كه انسان بـه ضـمير و   اند بهر! دماسنج حجر األسود بيانگر دماي آدميت انسان است
ازه اين سنگ بهشـتي  اند رشت بهشتي خود نزديكتر شود بهمانوجدان آدمي و فطرت و س

ازه بسوي گناه و پسـتي و  اند گردد، و هر به اصالت خود و به رنگ سفيد خود نزديكتر مي
 ..كند ازه چهره حجر األسود را سياه و سياهتر مياند ها روي كند بهمان رذالت

اي كعبـه اسـت كـه چـون     ماند، چشم بين گويا حجر األسود كه تماما به شكل چشم مي
را بـا  هـا   آن دستگاه تصوير از يك يك زائران عكسي گرفته حضـور و صـداقت و ايمـان   

 .كند تصويري زنده در نامه اعمالشان ثبت مي
گيرد، و زيارت خانه خدا با  مؤمن چون نامه اعمالش را در روز جزا بدست راستش مي

فرط شادي دست و پايش را گم بيند از  صداي لبيك گفتنش، همراه با تصوير زنده مي

... ﴿ :زند كرده داد مي        ﴾ ]بيائيد نامه اعمال  آهاي مردم« ]19: قةالحا

 !»..مرابخوانيد
 ..عجب صفا و جمال و جاللي دارد مشاهده اين صحنه زيبا

 .. آن لبخند گشاد مؤمن
 .. است هايش سرازير و آن اشكهاي شادي كه بر گونه

 ..و آن جهش برق خوشحالي كه در چشمانش هويداست
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و آن چهره نوراني، همه سختيهاي راه و همه دشواريهاي تحمل ايمان و همه دربدريها 
شـوند و   ها و ساير بدبختيها در يك لحظه بكلي از خاطره او محو مي و هجرتها و شكنجه

 ..گردد مي –ت و شادي بهشتي سعادهم  آن –كالبد او لبريز شادي و خوشبختي و سعادت 
 ...خوشا بحالت اي مؤمن رستگار و اي خوشبخت سعادتمند

را بر حجـر األسـود    –سلم  صلي اهللا عليه و –هنوز گرمي دستان پر لطف پيامبر اكرم 
حجـر  "هاي قـريش بـر سـر افتخـار نصـب       گويا همين ديروز بود كه قبيله. كني لمس مي

، دستهايشان را تا آستين در كاسه خـون فـرو بـرده    بروي همديگر شمشير كشيده "األسود
 .بودند، و هر يك آرزو داشت اين افتخار تاريخي را بدست آورد

 . ولي خداوند خواست اين هديه از آن رسول خاتمش گردد
رسول امين از در مسجد وارد شد و قريشيان به اتفاق داد زدنـد كـه جـوان راسـتگوي     

 .له كند را قبول داريمامانتدار آمد، هر آنچه ايشان فيص
و هـر  . اي نهـاد  را بر پارچه "حجر األسود"محمد جوان؛ امين و حكيم و محبوب مكه 

بـر روي  آن را  گرفته بلند كردند و ايشـان بـا دسـتهاي مباركشـان    آن را  اي از قبيله گوشه
ديوار كعبه نصب كردند، و امروز چون چشم بيناي كعبه شاهدي بـر اخـالص و ايمـان و    

 .صداقت مؤمنان راستين است
زائر كفن پوش خانه خدا كه در گردابي از بشريت رنگارنگ فرو رفته در حال طـواف  

ريافته گويا قيامت به پا گشته و انسان آغشته به گناه حقيقت را د. يابد است خود را در مي
 :از كرده خود پشيمان گشته داد برآورده

﴿ ...              ...﴾ ]100-99: المؤمنون[ 

هائي را كـه از   اي بكنم و فرصت تا كار شايسته .باز گردانيد) به دنيا(مرا ! پروردگارا.. .«
 .»ام جبران نمايم دست داده

حال كه واقعيـت را  . مرا بازگردانيد تا من شرمسار گناهكار، جبران ما فات كنم ..لهابارا
 ...خواهي ام چنان خواهم شد كه تو مي دريافته
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او را برآورده كرده، اين همان مرده است كه با كفن خـود از   ي و گويا خداوند خواسته
 : وي آوردهبازگشت ر ي قبر سر بر آورده لبيك گويان بسوي خانه حق و كعبه

ي« ِ ، الَ رشَ املُلْكَ ةَ لَكَ وَ مَ النِّعْ دَ وَ مْ ، إِنَّ احلَ يكَ لَكَ لَبَّيْكَ ِ ، لَبَّيْكَ الَ رشَ مَّ لَبَّيْكَ كَ لَبَّيْكَ اللَّهُ

 ...»لَكَ 

. ام نداي تو را استجابت كرده به دعوت تـو لبيـك گفتـه بسـوي تـو آمـده       ..پروردگارا
كه هيچ شريكي نيست مر تـو را، تمـامي حمـد و     زنم در جهان دهم و جار مي گواهي مي

سپاس و ثنا از آن توست، تمامي فضل و من و نعمتهاي بيدريغ از جانـب توسـت، و تـو    
اي يگانه معبود .. همه جهان را مالك و فرمانروايي و هيچ همراه و شريكي نيست مر تو را

 ...ام، مرا پذيرا باش من، من ناچيز بسوي تو اي همه چيز آمده
هاي سر برآورده از گورستان غفلت، و نجات يافتگان از دنيـاي پـر    بين سيل انسان در

زرق و برق شيطاني، و در بين موج خروشاني كه از بـاتالق مناصـب و نامهـا و جاههـا و     
همه با هم برابرند و هيچكس را بـر ديگـري    ،اند هاي كذائي جان سالم بدر برده شخصيت

دا، دارا و نادار، رئيس و مرؤوس، كفن پوشـان و اشـك   زن و مرد، شاه و گ. برتري نيست
 ...ريزان در تالشند خود را به خالق خود نزديك و نزديكتر سازند

خـورد، و پيرمـردي    در ميان افواج پي در پـي سـياهي زمخـت از چـپ بـه تـو برمـي       
گوژپشت عصا بدست از راست، زني زائيده قرن پيش با چشمان كم سويش از پشـت تـو   

دهد و جوانكي رنگ پريده و اشك ريزان چشم به كعبه دوختـه از جلـو    هل ميرا به جلو 
 ..بيند هر كسي در حال و هواي خويش غرق است و ديگري را هيچ نمي.. راهت را گرفته

.. جناب آقا.. خيلي خوش آمديد.. شما بفرمائيد.. ببخشيد سرورم: گويد كسي به تو نمي
 ...حضرت عالي

يـا    حـاميي  ..ايد يا حجت اإلسـالم  كتريد يا مهندس، آيت اهللاداند كه شما د نه كسي مي
اينجاسـت كـه   .. چوپانيـد يـا رهبـر   .. عاقليد يا ابله.. طالب علميد يا جاهل معرفت ..موالنا
 ..يابي تو انساني و بس درمي
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يابي در مسير بشريت قيمت و بهاي تو در انسانيتت است، نه در پستها و صفتها  در مي
 ..و نامهاي كذائي

نه آيت بودن و نه حجـت شـدن و نـه رئـيس و رهبـر و وزيـر و شـاه بـودن بـدادت          
 ..رسد مي

تنهـا  .. اي كوچـك در سـيل موريـان    اي بيش نيستي، چون مورچـه  انساني ناچيز و بنده
ارزش و بهاي تو در ميزان بندگي، و بـا درجـه و قـرب و نزديكـي بـه پروردگـارت وزن       

 ..ازه برتر و والترياند در نزد او عزيزتر باشي بهمان هر چه به خدايت نزديكتر و. شود مي
 ...!بار خدايا

در هر يك از اشواط هفتگانه طواف به دور رمز يكتاپرستي، كعبـه حـق و قبلـه توبـه،     
 ...اي به خدايش نزديكتر شود و بنده پله ها ذوب مي خواني از خودي

 ": زني بلند كرده داد مي "حجر األسود"با پايان يافتن دور هفتم وقتي دستت را بسوي 
كنـي   شـوند و احسـاس مـي    هايت جاري مي اشكهاي اخالص بر گونه "اهللا اكبر.. بسم اهللا

 ...اي انساني ديگر شده
 ..موجودي ملكوتي از ديار پرنيان

 "اهللا اكبـر "بنـام آفريـدگارم؛ اهللا ذوالجـالل،     "بسم اهللا": زني از اعماق وجودت داد مي
 ..و برتر و اكبر است و هر آنچه غير از اوست دون است و هيچ خدايم بزرگتر و واالتر

و بفرما كـه فرمـان   : گويد كند و مي و دست راستت كه بلند شده با خانه كعبه بيعت مي
 !چه كنم تا به حق رسم؟.. برم

نامنـدش دسـتهايت را گرفتـه آويـزان      مـي  "ملتـزم "در كنار در خانه معبود، آنجـا كـه   
اي بازگشته، بسـوي آنچـه او    خدايت راز و نياز كرده، از آنچه بوده شوي، و از ته دل با مي

همتا و خالق يكتايت كـه او را بـه حـق اآلن     از خداي بي. اي خواهد چشم دوخته از تو مي
.. طلبي ستاني و توفيق مي خواهي و مردانگي، از او و تنها او كمك مي اي همت مي شناخته



 15 ركاب زائران بيت اهللارمغان حجاز در 

 

ري، و الفباي اخالصت را با اشك ريزان چشمانت گذا صداقتت در بندگي را به نمايش مي
 .. نگاري بر چهره پريشانت مي

سپس در پشت مقام ابراهيم دو ركعت نماز خوانـده، در آن از كفـر و كـافران بيـزاري     
دهـي، از آب زمـزم سـيراب شـده      متايي پروردگارت شهادت ميه جسته به يگانگي و بي

 : خواند ني ندايي از بلنداي وجود تو را ميك اينجاست كه احساس مي. كشي نفسي آرام مي
راه مـا راه سـعي اسـت و تـالش و     .. اي بنده ما، مرحبا بـه تـو كـه خـود را شـناختي     

 ..سازندگي
از خواب و خيال و دل بستن به خرافات و نيروهاي خارق العاده دل بر كن كـه مسـير   

آرزوهايت بـه تـالش و   ميوه و ثمره .. .ما مسير واقعيتهاست، مسير تالش و كارزار و سعي
 ..سعي و كوشش و عرق پيشانيت بسته شده

 ..اي بنده ما برو بسوي مسعي

 مسعي

﴿                                      

                ﴾ ]158: ةالبقر[ 

پس كسي كـه حـج بيـت كنـد يـا      ! خداست) هاي و نشانه(از شعائر » مروه«و » صفا««
و سـعيِ صـفا و مـروه انجـام     (هـا   آن عمره به جا آورد نيست بر او باكي كه طواف كند بر

ده بودنـد، از  رويه مشركان، كه بتهايي بر ايـن دو كـوه نصـب كـر     و هرگز اعمال بي. دهد
و كسي كه خواستار نكوئي شود همانا خداسـت   !)كاهد موقعيت اين دو مكان مقدس نمي

 .»سپاسگزار دانا
دو كوه صفا و مروه چون دو استاد بزرگ تاريخ در كنار كعبه مشغول تربيـت و تعلـيم   

 ..زائران خانه خدايند
 .الشگويند كه راه رسيدن به موفقيت سعي است و ت به هر زائري مي
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 ..دارند قصه هاجر را به عنوان مثالي گويا براي روشنتر كردن موضوع بيان مي
صحرايي با امواج هولنـاك شـن   .. زني تنها با نوزادي تشنه در صحراي بي آب و علف

هيچ صـدايي نيسـت مگـر صـداي وزوز بـاد گرمـي كـه كمـر         . و با كوههاي سياه خشك
و گريه نـوزاد  .. ت مگر بوي وحشت و تنهاييخاراند، و هيچ بويي نيس ريگهاي تفته را مي

 ..تشنه كه با مرگ دست بگريبان است به وحشت صحراي خاموش سنگدل افزوده
مادري كه لحظاتي پيش با ايماني بسيار قويتر از كوههاي خارا به رادمرد توحيد؛ پيامبر 

اي بـدلت راه   برو در پناه خدا، و به پشتت منگر و هيچ دلهره: خدا ابراهيم بزرگ گفته بود
نده كه خداوندي كه به تو امر فرموده ما را در اين صحراي خشك رها كني، هرگـز مـا را   

 ..ضايع نخواهد كرد
اي نخزيـده تـا دسـت     به گوشه.. با اين ايمان سترگ.. بنگر اين قلب شير زن با خدا را

 ..بار الها آبي برسان ما را: زاري به درگاه حق بلند كند و بگويد
 ...بنگرخوب بدو 

 .. لبهايش لبريز دعاست
 .. كشاند گامهايش در پي آب او را از صفا به مروه مي

و چون بـه تـه   .. اي او را ببلعد به نوزادش دوخته نشايد درنده يا خزندهرا  چشمهايش
اي نوزادش از تيـر رس ديـدش    كشد تا لحظه رسد دوان دوان خود را به بيرون مي دره مي

 ..پنهان نگردد
 ... ه مروه و از مروه به صفااز صفا ب

 .. سفري پياپي
  ..ها و ترس دوان دوان در دره دلهره

 .. هفت بار تمام
 .. اميد بخداست و تنها خدا

 .. سعي و تالش آموزه حركت از جانب بنده
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 ..از تو حركت از خداوند بركت و گشايش
 ... !به يك آن

شـكافد و آب   دل زمين مـي درد، و استجابت الهي  دعاي حاجت هاجر پرده آسمان مي
 !كند در زير قدم اسماعيل صبر و ثبات فوران مي –دنياي نياز و حاجت  –زمزم 

 !..چرا در زير قدمهاي نوزاد؟
 .. اين هم شايد رمزي است ديگر براي هر بنده؛

دنيا را . دنيا هر چند نياز مبرمت گردد، باز هم نبايد جايش باالتر از زير قدمهايت باشد
دنيا نياز هر انسان است، و مؤمن با دنيا . بينداز، و اجازه نده در قلبت رسوخ كندزير پايت 

در ستيز نيست، ايمان و دنيا با هم تضادي ندارند، تنها ايمان جايگاه دنيا را زير پـاي بنـده   
 ..دهد نه در دل او و نه در خاطر و حواس او مؤمن پارسا و زاهد قرار مي

سعي را كوبيد، و همه اسباب و راههاي رسيدن به هدف پس از آنكه بنده همه درهاي 
را تجربه كرد، صداقت و اخـالص و تـوكلش پختـه گشـت، گشـايش حـق دسـت او را        

 ..گيرد مي
 ..جهد آبي زير پاي نوزاد تشنه برون مي ي چشمه

مادر پريشان و حيران و دل سوخته خوشحال و شـادان خـود را بـه كـودك گريـانش      
از فرط شادي و . زند گويان ريگها را از اينسو و آنسوي كنار مي "زمزم زمزم"رساند و  مي

 ..آرام. .آرام: "زمزم زمزم"كند  خوشحالي در گوش آب زمزمه مي
تا به امروز هديه هاجر و ارمغـان زنـدگي اسـماعيل همچنـان آرام آرام و     آن روز  و از

و تـالش را   زمزم زمزم كنان حكايت عرق پيشاني همت مادر مؤمن زحمتكش و پر سعي
 ..كند براي زائران خانه حق تعريف مي

زمـزم  . در زمزم رمزي است از وراثت حقيقي پيامبر خاتم از پدرش ابراهيم بت شـكن 
 .رمز اطاعت و از خودگذشتگي و جان فشاني ؛هديه پروردگار بود به اسماعيل



 ارمغان حجاز در ركاب زائران بيت اهللا   18

 

هـا   آن انمردم در كنار زمزم اين خانواده را شناختند و در كنار زمزم از سرچشـمه ايمـ  
اي  بعدها كه اهريمن ايمان را ربود چشمه بزير خاك رفت تا اينكه با اشـاره . سيراب شدند

يافـت و بـار دگـر زمـزم بـر      آن را  از جانب تقدير الهي پدر بـزرگ پيـامبر؛ عبـدالمطلب،   
 .جهانيان لبخند زد و به وارثان ابراهيم بازگشت

يمـي و بـت شـكني و توحيـد و     و از آن روز است كه عبادت حج و راه و رسـم ابراه 
 .يكتاپرستي او به فرزند بر حقش پيامبر خاتم رسيد

اي  و زمـزم نشـانه  . كننـد  رمزي از علم و معرفت تلقي ميآن را  عارفان آب و جوشش
راه و رسم و ديانت حضـرت ابـراهيم و رسـول خـاتم؛ حضـرت      . است ديگر از اين معنا

 .و معرفت بنا شده است بر علم –صلي اهللا عليه و سلم  –محمد مصطفي 
دارد؛  اي است كه علم و دانش و همه عقلها را به تفكر وا مـي  بركت زمزم خود معجزه

 !..اي كوچك در همه زمانها توان سيراب كردن زائران خانه خدا را داشته و دارد چشمه
يابد چرخ زندگي را بـا   زائر كه حال بكلي انساني ديگر شده در بين صفا و مروه در مي

 ..ي و تالش هاجر گونه بايد به پيش راندسع
ميهمان خدا كه لحظاتي پيش در پشت مقام ابراهيم دو ركعت نماز خوانـده بـود و بـا    
رادمهر توحيد؛ ابراهيم بزرگ بيعت نموده تا گام در گامش نهاده زندگي نويني آغاز كنـد،  

ي ايمـان و از  و سپس با نوشيدن آب زمزم خاطره شير زن مؤمن؛ هاجر، و فرزندش؛ الگو
خود گذشتگي را در خود زنده كرده بود حال با سعي در بين صفا و مـروه گـام در مثـال    

 ...تطبيقي درس آموخته شده نهاده
پس از سعي تيغ زائر است كه موهاي سر او كه نشانه غرور و شامه خودخواهي است 

 ..برد را سر مي
هـا و باورهـايي    يشهاند و و اميد وزائيده شده، با نير "عمره"انساني بكلي ديگر از رحم 

 ..شود بكلي جديد وارد ميدان عمل مي
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زيارت خانه پروردگار و رسيدن بدين مكان با بركتي كه هر عبادت آن را پاداشي صـد  
شايد اين جرقه غرور و تكبـر و خودسـتايي در   ! هزار برابر است در توان هر كسي نيست

خاك ماليدن پـوزه كبـر و غـرور و آز و تمـامي     تراشيدن سر در واقع ب. فرد را بيدار سازد
به صفاتي چـون تواضـع و فروتنـي كـه      اومعاني شيطاني و خودپرستي در فرد و رساندن 

تـوان   و اين معناي بزرگ بندگي را در هر عبادتي مـي . باشد هاي بندگي است، مي شاخصه
و فروتنـي   در نماز سر به سجده نهادن نهايـت بنـدگي و خاكسـاري و تواضـع    : مثال. ديد

كشـاند   و در روزه شكم گرسنه و دهان تشنه مؤمن را به مصاف فقيران و ناداران مي. است
يـابي معنـاي بنـدگي     اينجاست كه درمي. رساند و بوي ذلت و محروميت را به مشامش مي

 واقعي چيست؟
 "يـا حـق  "پوشـد و   كشد و لباس خود را مي را از تن مي –احرام  –ميهمان خدا كفن 

 ..آيد ر نهايت فروتني و تواضع و خاكساري بسوي زندگي جديد به حركت درميگويان د
، و –صلي اهللا عليه و سـلم   –زندگي جديدي به شيوه حضرت خاتم؛ محمد مصطفي 

 –، و به همت و تـوان هـاجر زحمـتكش    –عليه السالم  –به رسم حضرت ابراهيم خليل 
 .-عليه السالم  –يل ، و به گذشت و جانفشاني حضرت اسماع-عليها السالم 

توانـد   و اين خود زائر است كه پس از مدتي كوتاه از بازگشـتن بـه كاشـانه خـود مـي     
 آيا عمره او پذيرفته شده است يا خير؟: دريابد

اي پذيرفته شده كه زائر يا حاجي پس از بازگشت از خانه خدا بـر مسـير    تنها آن عمره
و كعبـه و طـواف و    –احـرام   –ي كفن اما اگر درسها.. درسهاي آموخته شده حركت كند

سعي و حجر األسود، و مقام ابراهيم و ركن يماني در او تجلي نكرده باشند، شاگرد عمـره  
 ...اي ديگر دارد اي ديگر و توبه مردود است و نياز به عمره

 الوداع با خانه خدا

ــكايتي   ــرا شـ ــان مـ ــو جـ ــراق تـ ــم فـ  اي ز غـ
 گر چه بميرم از غمـت هـم نكنـي بـه مـن نظـر      

 ام منتظــر عنــايتي  بــر در تــو نشســته   
 ور همه خون كني دلم، هم نكنم شكايتي
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 ل ز فراق گشت خون، جان به لب آمد از غمتد
ــردم از درت  ــاز نگـ ــرم بـ ــي از بـ ــه برانـ  گرچـ

 

 زحمتم آيد، ار كنم از غـم تـو حكـايتي   
ــه   ــت يافت ــون ز در عنايت ــدايتي چ  ام ه

 

 

همـواره از آن اشـك ريختـه،     درمان كـه عاطفـه انسـاني    فراق و دوري دردي است بي
 .اند شاعران و شيفتگان و عاشقان و محبان از دردش سخت ناليده

غلطاند، و آتشش را  ي در خود مياند فراق دوستان و احباب را گردباد فراموشي پس از
 ..اما فراق خانه معبود و قبله سوخته دالن را هرگز. كند در دل خاموش مي

نكه كيانت با آن آميختـه شـد بسـيار سـخت و دشـوار      دل كندن از خانه خدا، پس از آ
كني كعبه قلبت شده است و خون تنها بـا تـپش ديـدار خانـه خـدا در       احساس مي. است

چشمهايت تنهـا بـا تـازه كـردن ديـدار خانـه خـدا تـوان ديـدن          . آيد رگانت به جريان مي
بدسـت   حـرم  "حـي علـي الصـالة   "گيرند، و گوشهايت شنوائيشان را در شنفتن نداي  مي
اند، آنچنان با كعبـه   آورند، پاهايت در شور و شوق هروله در گرداگرد كعبه معبود زنده مي

 .ماند اي كه جدا شدن از آن به جان دادن در مصاف آن مي اي و انس گرفته آميخته شده
 !.. ولي چه چاره است تو را كه كوس رحيل نواخته شده؟

 ..كاروان براي سفر آماده است
 ..كعبه را به اميد ديداري ديگر وداع گويي تو مجبوري و

 . افتي در وداع با خانه خدا بياد حجة الوداع و خطبه پيامبر و پيام رساي آن حضرت مي
شنوي كـه بـر جـاي     صداي رسول پاك هدايت و رستگاري را از پشت قرنها زمان مي

بسـوي   بـا ايـن وجـود خطـابش    . بلندي در مقابل مؤمنان از حج بازگشته ايسـتاده اسـت  
 !..اي مردم: »يا أيها الناس«عالميان است 

و گويـا بـه مؤمنـان    . دهد واضح است پيام آور توحيد انسانيت را مورد خطاب قرار مي
رويد تا پيام حج و دعوت به بنـدگي خـالق و    گويد شما پس از حج بسوي بشريت مي مي
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گان رهـايي داده بـه   يكتاپرستي را به جهان و جهانيان برسـانيد و مـردم را از عبـادت بنـد    
 ...عبادت پروردگار عالميان دعوت نماييد

 !..آه
هيچ تعجبي نيست از آنكه به ديدار خانه ملكوتي معبود نايل نشده؛ چـون تـوان صـبر    

توانـد از   دوري دارد، تعجب و حيرت از آن كسي است كه شرف ديدار يافتـه، چـون مـي   
 !..كعبه جدا شود؟

وار در طوافنـد و   شوند، پاهايت عاشـقانه  خيره ميچشمهايت اشك ريزان به خانه خدا 
بـودي،   كني اي كاش بيشتر و بيشتر در كنار كعبه مراد مي احساس مي.. لبهايت مشغول دعا

بـود تـا از    چيدي، يا حـداقل فرصـت بيشـتري برايـت مـي      بيشتر از گلستان ايمانش برمي
 ..رحمات بيدريغ الهي بهره گيري

 ..ت رحيل فرا رسيده است و بايد رخت بر بستولي صد حيف و هزار حيف كه وق
دسـتهاي لرزانـت اگـر شـور و     .. چشمها پر از اشك فراق، دل تپان شوق ديدار مجـدد 

رسـانند، در غيـر اينصـورت در حجـر      شوق انبوه عاشقان اجازه دهد خود را به ملتزم مـي 
خواهي هر  م مياي ديگر به دعا بلند شده از ته دلت از پروردگار عال اسماعيل يا هر گوشه

 .اي و تجديد ديدارهايي نصيبت كند سال حج و عمره
كنـد و احسـاس    تنها اميد به پذيرش اين دعاست كه برد و سالمي بر قلبـت نـازل مـي   

 .تواند بر الم فراق صبر تلخ پيشه كند كني دلت مي مي
در انبوه جمعيت پاهاي دلريشت ناخواسته بسوي درب خروجي در حركتند و چشمها 

پاهاي حيران چشمهايي كه چون نوزادي شـيرخواره  . ريزان كعبه را در آغوش دارنداشك 
رباينـد، و خانـه حـق از     به سينه داغ مادر سخت چسپيده را در يك آن از دامن كعبـه مـي  

 .شود ديدت پنهان مي
خواهد بازگردي و يك نگاه ديگر به خانه خدا بيندازي، ولي وقت تنگ اسـت   دلت مي

 ..ي است تشنه خون بر دل زخمي و خسته و پريشانو هر ديدار خنجر
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اشك ريزان و دلريش ديوانه وار با خانه اميد و آرزوهايت و با كعبه معبـودت الـواداع   
 ..كني مي

 !...الهي
بود دلهاي شـيفتگان و عاشـقان در هنگـام فـراق      اگر اميد به ديدار مجدد خانه تو نمي

درسـت مثـل   . انه تو چه بردهـا و سالمهاسـت  حقا كه در اميد ديدار بستن به خ. تركيد مي
 ...در آتش نمرود فرود آوردي –عليه السالم  –همان برد و سالمي كه بر ابراهيم 

و درود و .. پس حمد و ثنا و تحيات و سپاس بيكران بادا مر تو را اي پروردگار يگانـه 
  طفيحضرت محمد مص ؛سالم و طيبات بر عزيز دلهايمان؛ پيك رسالت و رسول خاتمت

 ...و اهل بيت و ياران و پيروان او تا به روز وصال
 كنـد  ني چون حكايـت مـي   ازبشنو 

 

ــدايي ــي  از ج ــكايت م ــا ش ــد ه  كن
 

*** 
ــده    ــرا ببري ــا م ــتان ت ــز نيس ــد ك  ان

 

 انـــد در نفيـــرم مـــرد و زن ناليـــده
 

*** 
 سينه خواهم شرحه شرحه از فـراق 

 

ــتياق  ــرح درد اشـ ــويم شـ ــا بگـ  تـ
 

*** 
 

 از اصل خـويش  هر كسي كو دور ماند
 

 بازجويــد روزگــار وصــل خــويش
 

*** 

 آتش است اين بانگ ناي و نيست باد
 

 هر كه اين آتش نـدارد نيسـت بـاد   
 

*** 
 

 درنيابــد حــال پختــه هــيچ خــام    
 

 والسـالم  _پس سـخن كوتـاه بايـد   
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