ﺣﺎﯾﺘ از ﺣﺞ ﮔﺰاری اﻣﺎم ﮐﺎﻇﻢ )ع(

 ۲۵رﺟﺐ ﺳﺎﻟﺮوز ﺷﻬﺎدت اﻣﺎم ﻣﻮﺳ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ )ع( اﺳﺖ .ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ زاﺋﺮ در ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺷﻬﺎدت آن
ﺣﻀﺮت در اﯾﻦ اﯾﺎم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎﻇﻤﯿﻦ در ﺷﻤﺎل ﺑﻐﺪاد ﻣ رﺳﺎﻧﻨﺪ و در ﺷﻬﺎدت اﻣﺎم ﻫﻔﺘﻢ ﺷﯿﻌﯿﺎن
ﺟﻬﺎن ﻋﺰاداری و ﺳﻮﮔﻮاری ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺣﺎﯾﺘ از ﺣﺞ ﮔﺰاری اﻣﺎم ﮐﺎﻇﻢ )ع( ﺑﺮای
اﻃﻼع ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣ ﺷﻮد.
اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻠﺨ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﺷﻘﯿﻖ از اﻓﺮاد زاﻫﺪ زﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﺷﺪ .وی ﻣ ﮔﻮﯾﺪ :ﺳﺎل ۱۴۹
ﻫﺠﺮی )ﮐﻪ ﻣﻘﺎرن اﯾﺎم اﻣﺎﻣﺖ ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم( ﺑﻮد ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺣﺞ ،از ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﻋﺮاق ﺧﺎرج ﺷﺪم .ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺎدﺳﯿﻪ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺎزل اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺣﺠﺎج ﺑﯿﺖ اﻟﻪ اﻟﺤﺮام در ﻣﺴﯿﺮ
ﻋﺮاق ﺑﻪ ﺣﺠﺎز ﺑﻮد ،رﺳﯿﺪم اﻃﺮاف را ﻧﺮﯾﺴﺘﻢ .ﺧﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﺣﺎﺟﯿﺎن ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻈﺮم
را ﺟﻠﺐ ﻧﻤﻮد.
اﯾﻦ ﻣﺮدم را ﮐﻪ از ﭘﯿﺮ و ﺟﻮان و ﺧﺮد و ﮐﻼن ﻋﺎزم ﮐﻌﺒﻪ ﺑﻮدﻧﺪ از ﻧﻈﺮ ﮔﺬراﻧﺪم .ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻫﺮ ﮐﺪام آرزو
داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻃ ﻣﺴﺎﻓﺘﻬﺎی ﻃﻮﻻﻧ و ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺸﻘﺖ ﺳﻔﺮ ،ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﻬﺎ را ﻣﻮرد ﻟﻄﻒ و رﺣﻤﺖ
ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار داده و آﻣﺮزش ﺧﻮد را ﻧﺼﯿﺐ ﺷﺎن ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﺣﺎل ﺧﻮﺷ ﮐﻪ داﺷﺘﻢ ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺘﻪ و

ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻋﺎ و زﯾﺮ ﻟﺐ ﭼﻨﯿﻦ زﻣﺰﻣﻪ ﮐﺮدم :ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻫﻤﺎﻧﺎ اﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻮ ﻣ آﯾﻨﺪ،
ﭘﺲ اﯾﺸﺎن را ﻧﺎ اﻣﯿﺪ ﺑﺎز ﻣﺮدان.
ﺷﻘﯿﻖ اداﻣﻪ ﻣ دﻫﺪ :در ﻫﻤﺎن ﻫﻨﺎم ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺎﻧ ﺧﻠﻮت و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣ ﮔﺸﺘﻢ ﺗﺎ ﻫﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻢ راز
و ﻧﯿﺎز ﮐﺮده و ﻫﻢ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﻢ ،ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺎه ﭼﺸﻤﻢ ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﻋﺠﯿﺒ اﻓﺘﺎد .ﺧﺪاﯾﺎ ﭼﻪ ﻣ دﯾﺪم!ﺷﺨﺼ
ﺑﺎ وﻗﺎر ،ﺻﻮرﺗ ﻧﯿﻮ و زﯾﺒﺎ ﮐﻪ آﺛﺎر ﻋﺒﺎدت و ﺑﻨﺪﮔ در ﺳﯿﻤﺎی ﻧﻮراﻧ اش ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺑﻮد و ﻫﻤﭽﻮن
ﺳﺘﺎره ای ﻣ درﺧﺸﯿﺪ ،ﻧﻈﺮ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻧﻤﻮد .او را ﻣ دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﺒﺎس و ﻫﯿﺌﺖ ﺧﺎﺻ ،دور
از ﻣﻨﺰﻟﺎه ﻋﻤﻮﻣ ﻣﺮدم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﺎﮔﻬﺎن در دﻟﻢ ﮔﻤﺎﻧ در ﻣﻮرد او ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ .ﺑﺎ ﺧﻮد
ﮔﻔﺘﻢ :اﺣﺘﻤﺎﻻ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ از ﻓﺮﻗﻪ ﺻﻮﻓﯿﻪ ﺑﻮده و ﺑﻪ رﺳﻢ ﻣﻌﻤﻮل ﺧﻮد را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺑﻪ زﺣﻤﺖ ﻧﻤ
اﻧﺪازد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﺮﺑﺎز ﺑﺎﻗ اﯾﻦ ﻣﺮدم اﺳﺖ .ﺧﻮب اﺳﺖ ﻧﺰدﯾ رﻓﺘﻪ و ﺳﺨﻦ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺎ او
ﺑﻮﯾﻢ.
ﺷﻘﯿﻖ ﻣ ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾ وی ﺷﺪم ﺻﻮرت ﻧﻮراﻧ اش را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ام ﻧﻤﻮده و ﮔﻔﺖ :ای
ﺷﻘﯿـﻖ ،از ﺑﺴـﯿﺎری ﮔﻤﺎﻧﻬـﺎ ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾـﺪ ﮐـﻪ ﻫﻤﺎﻧـﺎ ﺑﻌﻀـ از اﯾـﻦ ﮔﻤﺎﻧﻬـﺎ ،ﮔﻨـﺎه ﻣﺤﺴـﻮب ﻣـ ﺷـﻮد و از
ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﺣﺎﻻت دﯾﺮان ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ .در واﻗﻊ اﻣﺎم ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ آﯾﻪ از ﻗﺮآن ﺣﺪس و ﺳﻮءﻇﻦ ﻣﺮا ﺑﺎﻃﻞ
اﻋﻼم ﮐﺮده و ﻫﻤﺎن وﻗﺖ ﻣﺮا ﺗﺮک ﻧﻤﻮده و رﻓﺖ .ﻣﻦ ﺑﺎ ﺧﻮدم ﮔﻔﺘﻢ :اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﮐﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ از راز
دروﻧﯿﻢ آﮔﺎﻫ داده و ﻣﺮا ﺑﻪ اﺳﻢ ﺻﺪا زد؟!ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ او ﺑﺎﯾﺪ از اوﻟﯿﺎء اﻟﻬ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺸﺘﺎﺑﻢ ﺗﺎ او را دﯾﺪه
و ﺣﻼﻟﯿﺖ ﻃﻠﺒﻢ.
ﺷﻘﯿﻖ اداﻣﻪ داد :ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻨﺰﻟﺎه ،ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ و زﯾﺎرت ﻣﺠﺪد او ﻧﺸﺪم .ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در
ﻣﻨﺰﻟﺎه واﻗﺼﻪ ،وﻗﺘ در ﻗﺴﻤﺘ از ﻣﺤﻞ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺣﺎﺟﯿﺎن ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم ،آن ﺟﻮان ﻧﻮراﻧ و ﺧﻮش
ﻣﻨﻈﺮ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻀﻮع و ﺧﺸﻮع وﯾﮋه ﻣﺸﻐﻮل ﻧﻤﺎز و راز و ﻧﯿﺎز ﺑﺎ ﻣﺤﺒﻮب ﮐﺮﯾﻢ ﺑﻮده و اﺷ از
دﯾﺪﮔﺎﻧﺶ ﺟﺎری ﺑﻮد .ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ ،اﮐﻨﻮن ﻧﺰد او رﻓﺘﻪ و ﺧﻮاﻫﺶ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺎﺑﺖ ﺳﻮء ﻇﻨﻢ
ﺑﺒﺨﺸﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﺶ ﺷﺪم ﺑﺎ آﯾﻪ ای از ﻗﺮآن اﯾﻨﻮﻧﻪ ﻓﺮﻣﻮد :و ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺴ
ﮐﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮده و اﯾﻤﺎن و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ و ﻫﺪاﯾﺖ را ﭘﯿﺸﻪ ﮐﻨﺪ ،ﻫﺮ آﯾﻨﻪ آﻣﺮزﻧﺪه ﻫﺴﺘﻢ .و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﺎن
ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ،از ﺧﻄﺎﯾﻢ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ :او ﺑﺎز از ﺳﺮ دروﻧﯿﻢ ﺧﺒﺮ داد .ﺷ ﻧﺪارم ﮐﻪ او وﻟ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺧﺪاﺳﺖ .و ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﯿﺎﯾﻢ،
از دﯾﺪﮔﺎﻧﻢ دور ﺷﺪه و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﮐﺎروان ﺣﺞ ﻫﻤﺮاه ﺷﺪم ﺗﺎ وارد ﻣﻪ ﺷﺪﯾﻢ.
ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻓﺮ او ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺮده ﺑﻮد و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ از اﯾﻦ ﮐﻪ او را ﮐﺎﻣﻼ ﻧﻤ ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ رﻧﺞ
ﻣ ﺑﺮدم .ﺷﺐ و روز ﻣ ﮔﺬﺷﺖ و ﻣﻦ از ﻓﺮاغ و دوری او ﻣ ﺳﻮﺧﺘﻢ .ﺷﺒ از ﺷﺒﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳ ﺣﺞ
را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪه و ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ در ﭘ او ﺑﻮدم ،وی را در ﺟﺎﻧﺒ دﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﻧﻤﺎز ﺑﻮده ،و ﭘﺲ از
آن ،ﺑﺎ آﻫﻨ ﺧﻮﺷ ﺑﻪ ﺗﻼوت آﯾﺎت اﻟﻬ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد .وﻗﺘ ﺑﻪ آﯾﺎت ﻋﺬاب ﻣ رﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﭘﻨﺎه ﺑﺮده و
ﻫﻨﺎم ﺗﻼوت آﯾﺎت ﺑﻬﺸﺖ ،از ﺣﻘﺘﻌﺎﻟ ﺗﻤﻨﺎی وﺻﺎل داﺷﺖ .اﺷ ﭘﺎﮐﺶ ﺑﺮ ﺻﻮرت ﻣﻨﻮرش ﺟﺎری
ﺑﻮد .ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻪ ﻋﺰم ﺷﺮﻓﯿﺎﺑ ﺑﻪ ﺣﻀﻮرش ﻧﻤﻮدم ،ﻧﺎﮔﺎه ﻣﺮدم را دﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ و ﻫﻤﭽﻮن
ﭘﺮواﻧﺎﻧ ﮐﻪ دور ﺷﻤﻊ ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺰﻧﻨﺪ او را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اﺷﺘﯿﺎق ﺣﺎﺟﯿﺎن ﺑﺮای زﯾﺎرت اﯾﻦ ﺟﻮان ﻧﻮراﻧ،
ﺗﻤﺎﺷﺎﯾ ﺑﻮد .ﻫﺮ ﮐﺪام ﺣﺎﺟﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺸﻬﺎﯾ از وی ﻃﺮح ﻣ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﻧﺰدﯾ اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺷﺪه و از ﯾ ﻧﻔﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪم :اﯾﻦ آﻗﺎ ﮐﯿﺴﺖ؟ او ﭘﺎﺳﺦ داد :وی اﺑﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻢ و
ﻋﺎﻟﻢ آل ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ اﺳﺖ .ﭘﺮﺳﯿﺪم اﺑﺎاﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮐﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﻣﻮﺳ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ )اﻣﺎم
ﺷﯿﻌﯿﺎن و ﺑﺎب اﻟﺤﻮاﺋﺞ(اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪم ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﻀﺎﺋﻞ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ
ﺧﺎﻧﺪان ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤ ﺷﻮد.

ﻣﻨﺒﻊ :ﭘﺎﯾﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧ ﺣﺞ

