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 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمـِٰن الرَِّحیمِ 
 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

حضرت هاجررحلت 

  همسر بزرگوار ابراهیم حضرت هاجر الحجّه ذیماه در روز سیزدهم  تاریخی، طبق روایات

این عالم را سوخت،  سه روز در تب شدیدی می]طی آن[ بیماری که  به ءپس از ابتال خلیل

همچون تسلیم  ،ی عظمت این بانوی بزرگوار و تسلیم بودن ایشانسمت عالم باقی ترک کرد. خاطره  به

مّل است. أآموز و قابل تدرس بسیار ذبیح  و فرزندش اسماعیل خلیل  بودن شوهرش ابراهیم

ها دورتر از وطن را فرسنگ اوبه امر الهی ، شوهرش که فرزندی تازه به دنیا آورده  بانوی جوانی هنگامی

نه  ؛اعتراضی به این تقدیر الهی ندارد کوچکترین هاجرو  .کندآب و علف رها می در یک صحرای بی

داده است. این بانویی که  یفرمانچنین که به همسر او  از همسر خود ناخرسند است و نه از خدایی

آمده، چگونه در این بیابان  با یک فرزند نوزاد، یک پسر تازه به دنیا ،نگهداری و کمک داردنیاز به 

در یک سرزمین بدون آب و  1،َزرْعٍ  یِبواٍد َغْیِر ذ  یُذر يَّت  َأْسَكْنُت ِمنْ  یرَبَّنا ِإن   کریم یزرع که به تعبیر قرآن لم

کند رها می های فراوان و در دل خطر، در معرض آسیبگونه در دل تشنگی و گرسنگی او را این، علف

  !ی تسلیمنداین خانواده، خانواده !این بانو چگونه پذیرای این تقدیر الهی است و

در برابر فرمان الهی مبنی بر ذبح پسر  خلیل  بودن ابراهیمی تسلیم خاطرهاز ما در عید قربان، 

]درس  ،فرزند دیگری نداشت او،از قبل  و در سنین پیری به او عنایت کردخدای متعال دلبندش که 
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 خلیل  ی متعال به ابراهیمگرچه بعدها خدا ؛امر کرد این تنها فرزند را ذبح کند وندخداگیریم.[  می

اسرائیل است.  بنی ءکه او پدر انبیا آمدبه دنیا  اسماعیلبرادر  اسحاق ،داز ساره هم فرزندی دا

 داشتنی که پیامبر الهی و حامل نور به هر تقدیر هم تسلیم این پدر در ذبح آن پسر رشید و دوست

شود و لع میو هم تسلیم پسر که وقتی از این فرمان الهی مطّ ،انگیز استخاتم انبیاست، بسیار عبرت

کنم، نظر تو چیست؟ او هم با تسلیم مطلق من در رؤیا دیدم تو را ذبح میکه پرسد نظر او را میپدر 

َعْل ما تـُْؤَمُر َسَتِجُدن يا أََبتِ  :کندبه پدر عرض می آنچه به آن امر شدی، عملی  2: ِإْن شاَء اهللُ ِمَن الّصاِبرينَ   یافـْ

ها در راه قدم شاءاهلل مرا از صابران و شکیبایان و ثابتان !کن و سر مرا در راه خدا ببر و مرا قربانی کن

 ت و اطاعت از حضرت حق خواهی یافت. عبودیّ

 در اجرهی تسلیم بودن و امروز خاطره ؛پدر و پسر گرفتیماین این درس تسلیم را در عید قربان از 

صحرای خشک و د و شوهرش او را به سرزمین حجاز آورد و تنها در یک رامر خدا ک بهکوچی که 

؛ در خودش باز یک معلّم تسلیم است اجره !او چگونه پذیرای این امر الهی بودو  ؛یزرع رها کرد لم

ماجرای داد، انجام داد. در جان می داشت از تشنگی ی آنچه که او در تنهایی با فرزندی کهخاطره

  !س رساندأتالش و کوششی که آن تالش و کوشش نهایتاً او را به ی

امّا  ؛را بکندخود ی تالش و کوشش همهباید عبد  ،یم که در مسیر عبادت و بندگیا هرا عرض کرداین 

شود که او از تالش و کوشش ی کامل خودش منتهی میانتهای راه وقتی این تالش و کوشش به میوه

وقت  آن ،رسدبه آن اضطرار می وقتی و یوس شودأخود و اثربخشی تالش و کوشش خودش م

و  هاجرماجرای جوشد. این درسی است که ما از همان ی آب والیت و آب حیات میها چشمه

که خود این عدد هفت هم  اسرار عظیمی  [،]سعی کرد بار  گیریم که چگونه هفتمی اسماعیل

تکرار  ،بار  صفا و مروه هفت  بین  بار، چه در سعی  کعبه هفت یچه در طواف خانه چرا هفت بار؟ !دارد
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این تالش را کرد و وقتی از  هرتقدیر هاجر های عمیقی است. بهی اینها نکته در همههفت عدد 

 .ی آب جوشیددید که از زیر پای فرزند دلبندش چشمهناگاه  ،یوس شدأخودش م های ی تالشهمه

 !های این عالم استانگیزترین پدیدهی زمزم، هنوز هم جریان دارد و این از اعجابآب این چشمه

ای دهنکن منبع تغذیه هم ظاهرصورت که  حالی در ]جریان دارد![های متمادی آبش ای که قرنمهچش

 نه هایش جذب زمین شود و از این چشمه سر دربیاورد و! نه کوه پر از برفی که آبدیده نشدهبرای آن 

ند، ا هکردکسانی که از نظر علوم ظاهری هم تحقیق  !داردکه این چشمه  آب عجیبیو  !دیگری أمنش

ژاپنی  ینظیر است. دانشمندی دنیا بیکه در همه ندا هیافتهای این آب ملکول درای ترکیبات ویژه

 های آب زمزمملکول فرد کرده است، با اینکه مسلمان هم نبوده ولی به این ویژگی منحصربه تحقیقی

یک لیوان ی شما در ظرف بزرگ اگر ؛ها داردسازی سایر آبدر همسان ایکننده ثیر تعیینأت پی برده که

هرحال جوشیدن این  آیند. بهبه شکل ملکول آب زمزم درمی ی آنهای ملکولآب زمزم بریزید همه

های آب چگونه چشمهکه این ؛آموز استدرس یخیل ی از زیر پای اسماعیلئی آب استثناچشمه

هیچ امیدی  !جوشدندارد، می ای که انسان هیچ امیدی به آنآب معرفت و آب والیت از نقطه، حیات

ر پایان راه دامّا  ؛های خودش امید بسته بلکه با جستجو پیدا کندابتدای راه به تالش !به آن ندارد

ای که اسماعیل را زمین ای که این تالش را شروع کرد، یعنی همان نقطهبیند از همان نقطه می

حجاب،  شاید شود.پیدا میاش  گمشده، درست در همان نقطه آن کرد شروع به دویدن گذاشت و

دنبال آن  ک بهکه در سلورا  شه و تالش عبد است که باعث شده مطلوب حقیقیقوّ و  همان حول

 .ی خودش دل بسته استهقوّ و  ن به حولوچ !جا کنار خودش حاضر است، نبیند گردد و همان می

هایش در مسیر طاعت و عبادت و بندگی  یی توانایخرج دادن همه  ی خودش با بههقوّ و  وقتی از حول

ای که او تالش را آغاز کرد، همان اوّل راه مقصد حاصل بود. بیند درست همان نقطهیوس شد، میأم

او  !دیدجا حاضر بود. منتها او نمی حجّت خداست، همان ءخداست، اگر دنبال لقا ءاگر دنبال لقا

 هایها، طاعات و عبادت و ذکر گفتننشینی ریاضت و چله، هاتالش و بندگی ،هقوّ و  حواسش به حول
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 ؛بود دید. در اوج آرزومندیلذا آن چیزی را که در کنار او بود نمی !خودش بود. به اینها امید بسته بود

َتِظُروا ِإن یدید. قرآن فرمود: امّا همان چیزی را که در دسترسش بود نمی انتظار  3:اْلُمْنَتِظرينَ   ِمنَ   َمَعُكمْ   َفانـْ

  ِإن ی !هستم که خدا هستم همین االن با خودتان من :َمَعُكمْ   ِإن ی !چه؟ برای دیدار خدا یبرا !بکشید

 یزمان در کهید از راه دور ا هیعنی آن چیزی که چشم دوخت !ارددخیلی معنا  َمَعُكمْ   ِإن یاین  !َمَعُكمْ 

ای که در و اگر حجّت خداست، گمشده !حضور دارد ،ن همراه شماستبه آن برسید، همین اال طوالنی

به چون  بینینمی! چون حواست به چیزهای دیگر است !بینیمنتها نمی !َمَعُكمْ   ِإن یانتظار اویید، او هم 

هایت را بکن، هر هایت را بکن، کوششرا بکن، تالشتقالّهایت برو  ای؛ هی خودت دل بستهوّق و  حول

آن  !بینی که ای داد بیدادنبود، آن موقع می یباقتو در  یتادی و دیگر هیچ توانوقت از نفس و رمق اف

 !ی آغاز تالش، همراه تو بوداز نقطه آن تالش کردی،همه برای رسیدن به  چیزی که این

 ردک  ا میایدیدش و از دور خد او نمی  بیدلی در همه احوال خدا با او بود

 کفایت کند. آموزی از مکتب هاجرقدر اشاره برای درس همینامیدوارم 

 

 مْ ُمَحمٍَّد َو آِل ُمَحمٍَّد َو َعج ْل فـََرَجهُ َعلٰی  صَلِّاَللُّٰهمَّ 
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