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از مدینه تا قرار



آسمان مدینه،صاف و آبی است. نخلی سرسبز و تناور، سایه اش را به رهگذران می بخشد 8
و پرندگان در آبی آسمان پرواز می کنند.

مغازه دار  با  پدرش  همراه  پسری  مدینه می شود.  بازار  پارچه فروشی  مغازه ی  وارد  مرد 
حرف می زند. مغازه دار تا مشتری جدید را می بیند، با لبخند ساختگی سالم می کند. دلش 
نمی خواهد او را ببیند. او مدت هاست که بدهی اش را نداده. مرد، بی مقدمه چند سکه را به 

مغازه دار می دهد و می گوید: »بگیرید... این هم طلِب شما. شرمنده که دیر شد!«
کردید.  لطف  خیلی  »به به!  می گوید:  و  می اندازد  مشتری  به  نگاهی  تعجب  با  مغازه دار 

کم کم داشتم نا امید می شدم.«
مرِد بدهکار سر به زیر می اندازد و می گوید: »دارم می روم مکه. می خواهم قبل از رفتن، 

بدهی ام را با دیگران صاف کنم.«
پسری که همراه پدرش در مغازه است، گوشه ی قبای پدرش را می گیرد و تکان می دهد: 

»پدر...پدر!ما هم برویم مکه.«
پدر بازوی پسرش را فشار می دهد و می گوید: »پسرم!اآلن که وقِت مکه رفتن ما نیست.«
مغازه دار سکه ها را داخل جعبه ای می گذارد و تشکر می کند. سپس رو به پدر که اسمش 
ابوحامد است، می کند و می گوید: »چرا وقتش نیست ابوحامد؟ اتفاقًا اآلن وقت مکه است. 

مگر نشنیدی که پیامبر گفتند همه می توانند بروند؟«
ابوحامد نفسی تازه می کند و با آهی سوزناک می گوید: »ببینم خدا چه می خواهد!«

بار میوه دارد، به گوش می رسد: »خرمای تازه دارم. اصِل اصله.  صدای دوره گردی که 
هرکی بخره،حتمًا به سالمتی وصله.« و از جلوی مغازه رد می شود.

مردی طبل به دست همراه پسری شیپور به دست، در گوشه ای از بازار می ایستد:
ـ خبر خبر خبر دار... مردم! آگاه باشید و بیدار باشید که امسال پیامبر خداj می خواهند 

پس از َده سال به مکه بروند. هر کسی می تواند همراه پیامبر شود، بسم اهلل!
جارچی چند روز است که این خبر را به مردم می  دهد و مردم را به رفتن تشویق می کند. 
با هم حرف  و  بازار است، کنار هم نشسته اند  نفر در سایه ی دیواری که رو به روی  سه 
می زنند. ابلیس دست بر سینه آن ها را دارد می بیند. از این همه شوق مردم، کینه هایی را 

در دل آن سه نفر می اندازد و در گوش شان می خواند که شما را محمد طرد کرده. 



9 با تمسخر می گوید:  و  باور کرده، آهی می کشد  را  ابلیس  این حرف های  انگار  اولی که 
»این ها را ببین. با چه شوقی آمده اند خرید!«

دومی پشت بند حرف اولی ادامه می دهد: »محمد یک دستور داده، همه انگار می خواهند 
بروند مکه!«

سومی دستش را زیر دستارش می برد و سرش را می خاراند. انگار ابلیس دارد مغز او را 
تکان می دهد. پیشانی اش چین برمی دارد و می گوید: »چیزی که مرا گیج کرده این است که 

این مکه رفتِن محمد، یک حّج عادی نیست.«
اولی تکانی می خورد. در همان خاک و خل کمی می چرخد تا دو دوستش را بهتر ببیند: 
»بله. محمد بارها گفته که این آخرین حّجی است که می رود؛ برای همین از مردم دعوت 

کرده که با او بروند.«
سومی می گوید: »من که سر در نمی آورم. یعنی می خواهد کاًل به مکه هجرت کند؟«

دومی می گوید: »نه، فکر نکنم. احتماالً برای آینده برنامه دارد.«
سفر به خانه ی خدا همه را به تکاپو انداخته. یکی اسبش را برای عوض کردن نعل هایش 
تهیه کند. مدینه  را  نیازش  تا وسایل مورد  بخرد. دیگری آمده  تا شتر  آورده. یکی آمده 

هیچ گاه چنین شلوغ و پر جنب و جوش نبود. 
پیرمردی با کیسه ای بر دوش، به جارچی نزدیک می شود و می گوید: »پسرم! کاروان از 

کدام طرف رفتند؟«
جارچی با تعجب می پرسد: »کدام کاروان پدرجان؟«

ـ کاروان مکه دیگر.
باید  و سالت  این سن  با  تو  است.  پیش  در  دوری  می پرسد:»سفر  و  جارچی می خندد 

همراهی داشته باشی. تازه اسبی، استری، شتری باید داشته باشی که در را نمانی.«
پیرمرد عصایش را بلند می کند و به جارچی می گوید:»تو چه کار به این کارها داری. یار 
من خداست. همراه رسول خداست. با این همه آدم های خوب در راه نمی مانم. باالخره کسی 

پیدا می شود که مرا سوار شترش کند.«
او  می برد.  فرو  فکر  به  را  او  پیرمرد،  حکیمانه ی  جواب  می دهد.  تکان  سری  جارچی 

می خواهد دوباره خبر را به مردم بگوید که پیرمرد می پرسد:»چی شد کاروان پس؟«

قرار �
نه �قا 
ی زمد

ا
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راه  هنوز  پدرجان!  می گوید:»آهان...  جارچی 
نیفتادند که. قرار است یکی دو روز بعد بروند.«

کار  در  کاروانی  می بیند  که  وقتی  پیرمرد 
تا  می رود  سایه  طرف  به  راه  از  خسته  نیست، 
استراحت کند. کنار آن سه نفر با کمک عصایش 
روی زمین می نشیند و می گوید: »سالم بر شما!«

سومی نگاه چپی به پیرمرد می کند و در حالی 
را می خاراند، می گوید: »علیک... پایش  که ساق 

فرمایش!«
پیرمرد می گوید: »به نظر شما، چرا امسال این 

همه مردم شوق رفتن به مکه را دارند؟«
ابلیس خشم خود را در دل دومی می ریزد و 
چین به ابروی او می اندازد. صدایش تند می شود و 
بلند به پیرمرد می گوید: »به تو چه این سؤال ها؟ 

مگر وکیل وصّی مردمی؟«



فقط یک سؤال 12 ناراحتی می گوید: »من  با  تعجب کرده،  آن ها  از حرف های  که  پیرمرد 
پرسیدم! مثل این که شما از این همه خوش حالی مردم ناراحتید.«

مگر چه می خواهد  مکه.  برود  امسال محمد می خواهد  می گوید: »حاال  آرامی  به  اولی 
بشود؟«

پیرمرد می خندد و در حالی که می خواهد آن ها هم بشنوند، با خودش می گوید: »این ها 
را ببین. انگار توی باغ نیستند! همه خوش حال و شاد، خودشان را برای رفتن به مکه آماده 

می کنند؛آن وقت این ها دارند خودشان را می خورند!«
پیرمرد آهی می کشد. از جا بلند می شود و می رود.

اولی با غرور رفتن پیرمرد را دنبال می کند و می گوید: »خوب ردش کردیم رفت ها! فکر 
کنم آمده بود زیر زبان ما را بکشد.«

سومی از جا بلند می شود. به دیوار تکیه می دهد و خستگی در می کند و می گوید: »فکر 
کنم محمد می خواهد کسی را انتخاب کند که راهش را ادامه بدهد.«

دومی می گوید: »وای... فقط آرزویم این است که بعد از او چیزی به ما برسد! باید کاری 
کنیم کسی انتخاب شود که به ما هم توجه کند.«

ابلیس تصویر خون و شمشیر را در ذهن سومی مجسم می کند و او را به زبان می آورد: 
»نه...من فکر دیگری دارم. باید محمد را از بین ببریم!«

هست،  چه  »هر  می گوید:  و  می خورد  یکه  اولی 
بایدکاری کرد...«

را  خاکی اش  لباس  می شود،  بلند  جا  از  دومی 
حرف  و  نشستن  »این جا  می گوید:  و  می دهد  تکان 
زدن فایده ندارد. باید برویم با دوستان مان مشورت 

کنیم. حتمًا آن ها هم فکرهایی دارند!«
به  ابلیس  حالی که  در  می شوند،  دور  آن جا  از 

دنبال شان می افتد. 



مرِد میدان



این 14 از  انگار می  داند که چند روز دیگر بعضی  مسجدالنبی حال و هوای دیگری دارد؛ 
نیایش  و  نماز  مشغول  هم  عده  ای  قرآن  اند.  خواندن  حال  در  عده  ای  ندارد!  را  نمازگزاران 
و تعدادی هم انگار منتظر خبر جدید و تازه اند. دور هم نشسته اند و از اتفاقات این چند 
روز با هم حرف می زنند. شنیدن حرف های شان برای مرد غریبه ای که به شوق زیارت به 
مسجدالنبی آمده، خالی از لطف نیست. چند نفری که دور هم نشسته اند، از او به گرمی 

استقبال می کنند. جا باز می کنند که مرد غریب کنارشان بنشینند. 
ـ سالٌم علیکم.

ـ علیک السالم. بفرمایید بنشینید!
مرد غریبه از آن ها تشکر می کند. نگاهی گذرا همراه با سالم به همه می کند و می گوید: 
»ممنونم. انگار سفر بزرگی در پیش است. مدینه را پر از جنب و جوش دیدم. می  دانم دلیل 
این جنب و جوش و استقبال مردم از رفتن به مکه، حضور خود رسول خداست؛ ولی نمی دانم 

حکمت کار در چیست که پیامبرj  می خواهند خودشان به این سفر بیایند.«
چند نفر از این حرِف بی مقدمه ی مرد غریبه تعجب می کنند؛ ولی ُخب، بحث خوبی است. 
 jنظر می رسد، می گوید: »پیامبر به  و پخته  تر  تمام محاسنش سفید است  مردی که 
23 سال شبانه روز زحمت کشیدند و همه ی احکام اسالم را برای مردم گفتند؛ نماز، روزه، 

خمس، زکات، جهاد و...تنها موضوعی که مانده بود، حج بود.«
مردی که به دیوار مسجد تکیه داده است، در تأیید حرف های پیرمرد می گوید: »خداوند 
به پیامبر دستور داده که با مسلمانان به حج برود:»َو أَذِّْن ِفي النَّاِس بِالَْحجِّ یَْأتُوَک ِرجاالً َو 
َعلي  ُکلِّ ضاِمٍر یَْأتیَن ِمْن ُکلِّ َفجٍّ َعمیٍق1؛و مردم را دعوت عمومی به حج کن تا پیاده و سواره 
بر مرکب  های الغر از هر راه دوری به سوی تو بیایند.« پس از این آیه بود که پیامبرj به 
جارچیان دستور داد به مردم اعالم کنند که ایشان برای انجام مراسم حج و آموزش احکاِم 

آن می خواهندبه مکه بروند.«
مرِد غریبه سری تکان می دهد و می گوید: »بله، شنیدم و می بینم که مسلمانان هم دارند 
آماده می شوند و آذوقه ی سفر و لباس اِحرام شان را تهیه می کنند؛ حتی بعضی هم قربانی 

حج شان را از همین جا با خودشان می برند.«

۱.سورهیحج،آیهی۲7.



15 صدای اذان که در مسجد می پیچد، همه خود را آماده ی نماز می کنند. مرِد غریبه این 
همه شور و حال را تاکنون ندیده بود. او بعد از دیدن پیامبر می خواست به شهر خودش 
برگردد؛ اما با دیدن این همه مردم عالقه مند به زیارت خانه ی خدا، تصمیم گرفت با کاروان 

حج همراه شود. 
نماز که تمام می شود، مرد غریبه به بغل دستی اش دست می دهد و می پرسد: »شما هم 

قصد رفتن به خانه ی خدا را دارید؟«
مرد می گوید: »بله، با خانواد ه ام می روم.«

ـ با خانواده؟
به زیارت می روند؛ حتی قرار است حضرت زهراd و  با خانواده  بله. بیش تر مردم  ـ 

فرزندانش حسن و حسینm و همه ی همسران پیامبرj نیز در این سفر با ایشان باشند.
ـ پس پسرعموی شان علی در مدینه می ماند؟

 jبرای تبلیغ دین اسالم به یمن رفته است. پیامبر jبه دستور پیامبر mـ خیر. علی
نامه ای به او نوشته که با مسلمانان یمن برای انجام حج عازم مکه شود.

مرِد غریبه به جلو نگاه می کند. چند نفر دور کسی را گرفته اند. 
فکر می کند که پیامبرj است. از جا بلند می شود و 

به طرف آن ها می رود. به آن ها که می رسد، روی 
پنجه ی پایش می ایستد تا پیامبرj را بهتر 

ببیند؛ اما پیامبر نیست. از بغل دستی  اش 
می پرسد: »چه خبر شده؟«

او می گوید: »آمده ایم به ابودجانه 
تبریک بگوییم.«

مرد غریبه با تعجب 
می پرسد: »ابودجانه؟«

دان
ی م� د

مر



ـ بله... پیامبرj ایشان را به عنوان جانشین خودش در مدینه انتخاب کرده. مدتی که 16
پیامبرj در سفر حج هستند، ابودجانه باید به نظم و امنیت شهر رسیدگی کند.

مرد  که  همان  شنید ه ام؛  را  وصفش  »بله،  می گوید:  و  می دهد  تکان  سری  غریبه  مرد 
میدان جنگ است.«

ـ بله، جناب ابودجانه در جنگ اُحد با شجاعت از پیامبرj دفاع کرد. وقتی همه فرار 
کردند، تنها ابودجانه و علیm ایستادگی کردند و از جاِن پیامبرمحفاظت کردند.

مرِد غریبه از مسجد بیرون می آید و به تماشای اهالی مدینه می نشیند. دوست داشت 
خانواده اش هم بودند و با آن ها به مکه می رفت. او چیزهایی شنیده بود که انگیزه اش را برای 
رفتن به مکه بیش تر کرد؛ مثاًل ضباعه، همسر مقداد، با این که مریض بود، تصمیم گرفت در 
این سفر شرکت کند. اسماء، همسر ابوبکر نیز باردار بود، اما می خواست در این سفر همراه 

کاروان حجاج باشد.



خداحافظ مدینه!



در 18 مدینه  جای جای  می گسترانَد.  مدینه  بر  را  طالیی اش  خیمه ی  آرام آرام  خورشید 
جنب و جوش است. هر کسی که عزم سفر کرده، حاال دارد بار خود را می بندد تا خود را به 

دروازه ی شهر برساند و با کاروان بزرگ همراه شود.
دو مرد درحال بگومگو هستند:

ـ آخر این چه جور باِر شتر بستن است؟
ـ چه کار کنم؟ من فقط باِر االغ بستم. تا حاال به شتر نزدیک  هم نشدم!

ـ برو کنار ببینم!
و مرِد شتربان به او یاد می دهد که چگونه باید بار را بست. آن ها از روستای اطراف به 

مدینه آمده اند تا با کاروان همراه شوند. 
آن سوتر، دختری که از شوق رفتن سر از پا نمی شناسد، به مادرش می گوید: »مادر! پس 

کی راه می افتیم؟«
می گوید:  و  می گذارد  شتر  روی  را  او  می برد.  خانه  از  بیرون  و  می کند  بغل  را  او  پدر 

»همین جا بنشین تا وسایل را بیاورم. اآلن مادر هم می آید.«
به  کوچه،  در  آماده  شتر  چند  برپاست.  خاصی  جنب و جوش  هم   jپیامبر منزل  در 
اتاق  دِر  زن ها  از  یکی  پیامبرند.  خانواده ی  آمدن  منتظر  شتربانان  و  ایستاده  اند  ردیف 
و  می شوند  بار  شتر  روی  هودج ها  می برد.  هودجی  نزدیک  را  خود  وسایل  و  می  بندد  را 
اهل بیِت پیامبرj داخل هودج می روند. انجشه، غالم سیاه چهره با دقت همه ی شترها 
را وارسی می کند؛ شترهایی که قرار است همسران و دختر پیامبر را ببرد. انجشه ساربان 

شترهای پیامبر است.
او شتر دیگری را که هودجی بر آن قرار دارد، نزدیک دِر خانه ی پیامبر به زمین می نشاند. 
بر آن سوار  شوند. همسران   jپیامبر نوه  های  و  تا دختر  نگه می دارد  آرام  را  افسار شتر 

پیامبر هم در هودج های دیگر می نشینند.
پس از آن با سالم و صلوات مردم، پیامبرj در حالی که لباس اِحرامی در دست دارد، به 
شتری نزدیک می شود. روانداز شتر را مرتب می کند و سوار می شود. سپس بلند می گوید: 

ٌة ال ریاَء فیها و ال ُسمعة؛پروردگارا! این حجی است که در آن ریا نیست.« »الّلهم ِحجَّ
این سفر آن قدر مهم است که پیامبرj همه  ی همسران و دختر و نوه هایش را با خود 



19 می برند. 
نزدیک  پیامبر  خانه ی  به  شوخ طبع  مردی 
لبخند  با  و  را کنار چند شتر می بیند  ابورافع  می شود. 
می گوید:»سالم جناِب ابورافع! خدا قّوت! بزنم به تخته، 

ثروتمند شدی ها... چقدر شتر داری!«
ابورافع که مشغول بستن اثاثیه ی پیامبر و همراهانش 
روی شتر است، می گوید: »سالٌم علیکم. شترم کجا بود! 
ایشانم.  پیامبرهستند. من خدمت گزار  این  ها شترهای 

ولی ثروتمندم؛ چون رسول اهلل را دارم.«
ابورافع مسوول اثاث پیامبر است و دقت می کند تا 

چیزی را جا نگذارد و کم و کاستی نباشد.
در این میان َمعَمر بن عبداهلل دوندگی بیشتری دارد. 
او به همه ی شترها سر می زند و مواظب است که جهاز 

روی شترها محکم باشد.

چند جوان از پی هم، افسار شترهایی را که بی  بارند، 
دروازه ی خروجی  به طرف  آماده ی حرکت  و  گرفته  اند 
شهر می شوند. شترها، قربانی پیامبر هستند. ناجیة بن 
این 66  که  دارند  وظیفه  اَسلم  قبیلة  و جوانان  ُجندب 

شتر را به مکه ببرند.
***

ماه  در  می شود. سفری  آغاز  این سفِر عظیم  حال، 
ذی القعده. بعضی ها سواره و بعضی ها هم پیاده می روند. 

عده ای هم بچه های خود را آورده اند. 
یکی از کاروانیان عصای خود را آرام به شتر جلویی 
می کوبد و به صاحب شتر می گوید: »برادر، حرکت کن! 
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معطل نکن... اگر از ابتدای حرکت بخواهی معطل کنی، پایان کارت معلوم نیست چه بشود!«
دیگری با شوق می خواند: »به زیارت خانه ی خدا می رویم... سریع سریع، به ُسرعت.«

یکی دیگر از کاروانیان که اشک شوقی در دیده دارد، ادامه می دهد: »به زیارت خانه ی 
خدا می رویم؛ همراه با پیامبر خدا، با شور و نشاط و شادی می رویم. سفری بهتر از این سراغ 

نداریم. تنبلی و معطلی در این سفر معنا ندارد...«



کاروانی از نجران



22

در یمن هم خبرهایی است. علی بن ابی طالبm که در یمن حضور دارد، با شنیدن پیام  
رسول خداj دیگر درنگ نمی  کند و به شوق دیدار خانه و پیامبر خدا، این پیام را به همه 

می  دهد که راهیِ خانه  ی دوست شوند. 
در یمن هم شور و شوقی برپا می  شود و یاران علی و یمانیان و نجرانیان خود را آماده ی سفر 
می کنند و راهی می  شوند. حاال کاروان بزرگ دیگری از یمن به سوی مکه به راه می افتد. مرد 
یمنی به علی و یارانش نگاه می کند که جلوتر از همه در حرکتند. ابهت عظیمی دارد. خوش حال 
است که مسلمان شده. او رئیس یکی از قبایل یمنی است که اختالف عمیقی با قبیله ی دیگر 
داشت. علی بود که باعث شد این اختالف را تبدیل به دوستی کند. مرد همان طور که سوار بر 
اسب است در ذهن خود به گذشته برمی گردد؛ به آن روزی از علی خبری نبود: اوایل سال دهم 
هجری بود که پیامبرj خالدبن ولید را با گروهی از مسلمانان به یمن فرستاد تا آن را به اسالم 
دعوت کنند. آن ها شش ماه در یمن ماندند؛ ولی نتوانستند کاری از پیش ببرند. پیامبرj وقتی 
شنید که خالد موفق نشده حتی یک نفر را به اسالم دعوت کند، ناراحت شد و به پسر عمویش 
علی دستور داد به یمن برود و خالد را برگرداند. علی به یمن که رفت با تدبیر خود توانست خیلی 

از اختالف ها را ریشه کن کند و مردم زیادی را به دین اسالم دعوت کند.
دریا مهربان است و آرام.صدای موج و پرواز پرندگان روی آب در کنار عبور کاروان از 

کنار ساحل، تصویر زیبایی خلق کرده است. 
کاروان بزرگ از یمن می آید؛ از کشور پارچه های یمانی و باغ های زیبا. انتهای کاروان 
چیزی  می شود؛  دیده  خدا  خانه ی  به  مشتاقان  سیل  می کند،  کار  چشم  تا  نیست.  معلوم 

حدود دوازده هزار نفر!
مردی به انتهای کاروان چشم می دوزد و می گوید: »ماشاءاهلل، کاروان بزرگی است!«

برادرم که  از  افسار شترش را در دست گرفته، می گوید: »بله واقعًا!  مرِد تکیده ای که 
در مدینه النبی است، خبر رسیده که کاروانی هم از مدینه به طرف مکه در حرکت  است.«

ـ مگرتواهل یمن نیستی؟
ـ خیر، بنده ابو زید هستم. اهل مدینه ام. از همراهان علی بن ابی طالب بودم. همان طور که 
می دانی، او از طرف  رسول خداj مأمور شده بود که به یمن بیاید. حاال هم داریم می رویم مکه.

مرد یمنی سری تکان  می دهد و می گوید: »خدا خیرت بدهد! من یمنی هستم. به لطف 
خدا و علیm مسلمان شده ام و همراه این برادران دینی به مکه مشرف می شوم.«

مردی در حالی که دختربچه  اش را بغل گرفته، با شنیدن حرف آن ها می گوید: »اجازه 
هست؟ دخترم می خواهد برای تان چیزی بخواند. او از علیm حرف های خوبی یاد گرفته.«

هردو لبخند می زنند. 
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مرد مدنی صورتش را به کودکش نزدیک می کند و می گوید: »ُخب، بگو ببینم چی یاد 
گرفتی؟« و دختر با شیرین زبانی می گوید: »الاله اال اهلل،محمٌد رسول اهلل،اهلل اکبر...«

همه لبخند می زنند و از شیرین زبانِی دختر خوش حال می شوند.
***

روزها  و  می  رسانند  روز  به  را  خانه  ی خداست. شب  ها  در مسیر  هم چنان  یمن  کاروان 
حرکت می  کنند. در طول مسیر، مردم از روستا و شهرهای اطراف به کاروان می  پیوندند.

مردی در حالی که افسار شتر را به دست گرفته و با پسردایی اش همراه کاروان می روند، 
می گوید: »من از یک چیز می ترسم.«

ـ از چی پسرعمه؟
ـ از راهزنان. می ترسم اموال مان را غارت کنند و سرافکنده برگردیم!

ـ توّکلت به خدا باشد. علیm همراه  ماست. چرا باید بترسیم؟
ـ باشد؛ ولی ما دیگر از شهر و دیار دور افتاده ایم. فکر ِبرگشتن هم باید باشیم!

ـ نگران نباش. ببین! تعدادمان کم نیست. دوازه هزار نفر هستیم. تازه، در راه هم به ما 
اضافه خواهند شد.

می دهند.  ادامه  خودشان  راه  به  و  گذشته اند  نجران  از  نفری  دوازده هزار  کاروان  حاال 
مردم نجران به حضرت علیm پارچه های یمنِی اصل هدیه می دهند و کسانی که توان رفتن 
به خانه ی خدا را دارند، با کاروان علی همراه می شوند. در میان شترها، شترهایی هستند که 

بارشان پارچه های یمانی است. 
ـ چه می شد این پارچه ها برای من بودند؟ اگر فقط یک ِعدل پارچه داشتم، برای خودم 

در مدینه مغازه می زدم. 
این را شتربانی به دوستش می گوید و دوستش پاسخ می دهد: »بله...واقعًا داشتن این 

پارچه ها غنیمت است.«
ـ وقتی رسیدیم مکه، بیا یک ِعدل از این پارچه هارا برداریم! دونفری می توانیم به نوایی 

برسیم.
ـ بر شیطان لعنت کن برادر! این چه حرفی است که می زنی؟ می خواهی دزدی کنی؟

ـ دزدی نه... ُخب حق مان است!
ـ اگر حق مان باشد، علی به ما می دهد. 

بعد آهی از سر تأسف می  کشد و می گوید: »مثاًل ما زائر خانه ی خدا هستیم!«
پسری از روی کنجکاوی، دستی به روی عدل می کشد که شتربان داد می زند: »برو عقب 

بچه جان! این امانت است.« 



جایی برای اِحرام



هشت 26 از  بیش  است.  »ذوالحلیفه«  به  شدن  نزدیک  حال  در   jپیامبر عظیم  کاروان 
کیلومتر راه را طی کرده  اند تا به این جا رسیده  اند. قرار شد مردم از اطراف که می آیند، در 

این جا توقف کنند. 
پیرمردی الغر کنار جاده می نشیند و می گوید: »من دیگر نمی  توانم راه بروم. یکی مرا 

کول کند!«
پسر جوانی می گوید: »رسیدیم پدر... ببین!«

پیرمرد با شنیدن این خبر، تندی از جا بلند می شود و باال و پایین می پرد: »خدا را شکر 
رسیدیم!«

کاروان در ذوالحلیفه توقف دارد؛ هم برای استراحت، هم برای نماز و هم برای ُمحرم 
شدن؛ یعنی پوشیدن لباس اِحرام. 

ُمحرم  حاجیان  منطقه  آن  در  تا  کرد  مشخص  را  میقات  هایی  طرف  چند  از   jپیامبر
شوند. مردم عراق در وادی »عقیق«، مردم یمن در »یِلملم«، اهل طائف در »قرن المنازل«، 

اهل مغرب در »جُحفه« و اهل مدینه در »ذوالحلیفه« باید مُحرم می  شدند. 
 jکاروان به ذوالحلیفه رسید. صدای زنگ شترهای کاروان، ذوالحلیفه را پر کرد. پیامبر

در همین وادی غسل می  کند. 
***

اذان  تا  می  رود  بلندی  بر  بالل  و  می  شوند  نماز  آماده ی  مردم  نماز.  وقت  و  است  ظهر 
بگوید.پیامبرj در کنار درخت سَمُر که بر سرِ آن حضرت سایه انداخته، می  ایستد. صفوف 

به هم فشرده ی نمازگزاران، تصویر زیبایی از اتحاد یاران پیامبر به نمایش می  گذارد.
بعد از نماز، یکی از کاروانیان در حال مصافحه به بغل دستی  اش می  گوید: »به نظرم،اآلن 

باید لباس احرام بپوشیم و نیت حج کنیم.«
ـ باید ببینیم پیامبر چه می گویند. عجله نکن. این جا جای عجله نیست. مسائل و احکام 

شرعی را باید از پیامبرj بشنویم و عمل کنیم.
ـ آری، درست می گویی. شوق زیارت خانه ی خدا مرا به عجله واداشته.

آن طرف تر، پسربچه ای به رفیقش می گوید: »دلم می خواهد زودتر خانه  ی خدا را ببینم! 
می  خواهم ببینم چه جوری است. اسمش چی بود؟«



27 رفیقش با خنده می  گوید: »خدا دیگر!«
ـ نه... اسم خانه  ی خدا. مکه؟

ـ آره... مکه.
مرد میان سالی که حرف آن ها را می 

اسم شهر  »نه جانم! مکه  شنود، می  گوید: 
است. اسم خانه  ی خدا کعبه است.« 

پسر چند بار تکرار می کند: »کعبه...کعبه...«
کعبه.  »بله،  می  گوید:  و  می  دهد  تکان  مرد سری 

اگر می  خواهی یادت بماند، مکعب را یادت بیاور. تا حاال 
مکعب دیدی؟«

ـ بله. همین جعبه، شکِل مکعب است دیگر.
مردی سوار بر اسب و روبه  روی مردم با صدای بلند می  گوید: »مردم به هوش! مردم به 
گوش! باید لباس احرام بپوشید؛ اما باید قبلش تمیز و مرتب باشید. زودتر استحمام و غسل 

اِحرام کنید. پیامبرj دستور داده باید ُمحرم شوید.«
با این حرف،  جنب و جوش دیگری به پا می  افتد.

***
حاال دیگر در این مکان خاطره انگیز، همه ُمحرم شدند و پیامبر ُحکم شرعی دیگری را 
َّیک« می  گوید و مردم هم  در راه خدا به مردم یادآور می  شود. پیامبرj با صدای بلند »لَب
صدای پیامبر را می  شوند: »لبَّیک اللّهُم لَبَّیک، لَبَّیک ال َشریکَ لََکلَبَّیک انّ الحَمدَ والنِّعمََة لَکَ 

والمُلک، ال َشریک لََکلَبَّیک...«
جلوی خیمه ای، زن ها جمع شده  اند. صدای پچ  پچ آن ها، کاروانیان را کنجکاو کرده است. 
مردی که همسرش همراهش است، می  گوید: »برو ببین چه خبر است. نکند اتفاقی افتاده!«
زن به طرف خیمه می  دود. وقتی خبر را می  شنود، به طرف همسرش می  آید و می  گوید: 

»اسماء بنت عمیس، صاحب پسر شده.«
مرد وقتی این خبر را می شنود، می  گوید: »حاال باید به خاطر این اتفاق، باز هم این جا 

بمانیم!«
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مرد دیگری که این حرف را می  شنود، آهی می  کشد و می  گوید: »ای داد... البد باید چند 28
روزی این جا باشیم!«

دیگری جواب می  دهد: »نه... بچه که الحمدهلل حالش خوب است. حاِل مادرش هم خوب 
است. زن ها به او کمک می کنند. نه، ان شاء اهلل مشکلی نیست.«

جارچی فریاد می زند: »آی مردم! آماده ی حرکت شوید. باید راه بیفتیم.«
***

و  روستاها  بیابانِی  و  سرسبز  جاده های  از  گذشتن  از  بعد  هم   mعلی حضرت  کاروان 
شهرهای مختلف به »یلملم« می رسد؛ شهری که با مکه صد کیلومتر فاصله دارد. به دستور 

حضرت علیm باید این جا ُمحرم می شدند. 
مردم حاال دیگر خودشان را برای ُمحرم شدن آماده می کنند.

مردی بلندقامت وقتی لباس اِحرام را بر تن می کند، می گوید: »چه احساس خوبی دارم! 
واقعًا نمی دانم چه بگویم.«

مردی الغر و سیه چرده که همراه اوست، حرفش را تأیید می کند: »بله...فکِر رسیدن به 
خانه ی خدا، دارد دیوانه ام می کند.«

و  می کند  بلند  دعا  به  است، دست  پسرش  کنار  در  و  گرفته  عصا دستش  که  پیرزنی 
می گوید: »پدر ومادرم به فدایت علی جان که ما را به خانه ی خدا می بری!«

جوانی با دشداشه ی سفید، نفس عمیقی می کشد و می گوید: »باورم نمی شود. دوست 
دارم زودتر به مکه برسم. کاش بال داشتم!«



چرا پیاده؟



کاروان پیامبرj از ذوالحلیفه دورتر و دورتر می شود. آفتاب کم کم دارد رنگ می بازد و 30
جای خود را به ماه و ستاره  های نقره  ای می دهد.

کودکی َده ساله قدم تند می کند تا به پدرش برسد. به پدر نزدیک می شود و می گوید: 
»پدرجان! چند روز طول می کشد تا به مکه برسیم؟«

پدر با مهربانی دستی به سر پسرش می کشد و می گوید: »انگار خسته شدی!«
ـ نه، خسته نشدم؛ ولی دلم می خواهد ببینم خانه ی خدا چه شکلی است. اسمش چه 

بود؟
می گوید:  و  می کند  بر شتر  را سوار  او  کودکش خسته شده،  می کند  احساس  که  پدر 
گرد خانه ی خدا طواف  دیگر،  روز  َده  یا  نُه  پسرم!  باش  داشته  »ان شاء اهلل می رسیم. صبر 

می کنیم. اسم خانه ی خدا، کعبه است.«
مرد میان سالی افسار شتر را در دست دارد و پیاده همراه کاروان می آید. یکی از یاران 
پیامبرj وقتی او را این گونه می بیند، به طرفش می رود و می گوید: »مؤمن! چرا سوار شتر 

نمی شوی؟«
مرِد میان سال افسار شتر را می کشد و می گوید: »آخر این شتر را برای قربانی آورده ام. 

درست نیست سوارش شوم.«
 jیار پیامبر لبخندی را هدیه اش می کند و می گوید: »اشکال ندارد، سوار شو. پیامبر

فرمودندکه سوار شوید.«
چهره ی خسته ی مرد با این حرف، مثل گل از هم می شکفد: »اِ... می شود سوار شوم؟ 

خدا را شکر! از پیامبر تشکر کن که به فکِر ما پیاده ها هم هست.«
قربانی  شتِر  َده ها  هم   jپیامبر »خود  می گوید:  و  می دهد  تکان  پیامبر سری  صحابی 

همراه شان دارند. ببینید! اجازه دادند که پیاده ها سوار آن شترها شوند.«
 jصحابی پیامبر در حالی که سوار بر اسب، نظاره گر کاروانیان است، خود را به پیامبر
می رساند تا بگوید که پیامش را به مرد پیاده رسانده است. به پیامبر که می رسد، پیرمرد 
ضعیفی را می بیند که با تکیه بر دو جوان، پیاده می رود. پیامبرنگاهش به پیرمرد و دو جوان 

می افتد و می پرسد: »چرا این گونه؟«
یکی از جوان ها که بازوی الغر پیرمرد را گرفته، می گوید: »جانم فدای تان! پدرمان نذر 



31 کرده که پیاده به حج برود.«
پیامبر خداj با مهربانی می گوید: »خدا نیاز ندارد که کسی خود را عذاب دهد. از طرف 

من به او بگویید که سوار شود تا آرامش یابد.«
جوان نفسی تازه می کند و با شوق می گوید: »چشم یا رسول اهلل!«
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32

صحابی پیامبر به رفتار  رسول خداj در میان کاروانیان فکر می کرد؛ به این که در مسیر 
راه،پیامبر خدا در همه جا حاضر بودند و به فکر همه، از پیر تا جوان و کودک بودند. بعضی ها 
هم چنین  می دادند.  یاد  آن ها  به  و حوصله  با صبر  پیامبر  نمی دانستند،  احکام شرعی  که 
پیامبرj به نزدیکان شان دستور می  دادند به کسانی که غذا و توشه  ی راه شان تمام شده، 

غذا بدهند.
صحابی پیامبر با خودش می  گوید: »واقعًا چه فرمانده و رهبر مهربانی داریم! خدا ایشان 

را برای ما نگه دارد!« و در دل خدا را شکر می کند و به احترامِ پیامبر، صلوات می  فرستد.



با آهو مهربان باش


