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  رفتن به حج و حقوق مردم
  

کرديم در يک   و در قريه ای که ما زندگی مينددر سال ھای نود ميالدی مردم افغانستان يک خشکسالی را گذشتاند

 و فات ،خاطر نداشتن ده دالر که ارزش دو خريطه سيروم بوده ما مريض شدند و بھفته دو تن از ھمسايگان 

  . کردند

شود و آب  گويند، مريض دھن و دامن می مده که در افغانستان آن را دامنه میآ"ابوبه"گفتند يک يکنوع مرض می

" ابوبه"در غير آن اگر به موقع سيروم تطبيق گردد مريض صحت خود را باز می يابد و . گردد بدنش خشک می

  . گيرد جان انسان را می

در رابطه مال ھای .  دالر به سعودی رفتند٣٠٠٠ سال از آن قريه چند نفر به خاطر ادای حج با مصرف ماندر ھ

مسجد وبزرگان قريه تبليغ اجرای حج را به ھمه می نمودند و طرق ادای حج را می آموزاندند و رفتن به حج را 

  . کردند ر روی حاجی وانمود میگشودن دروازه جنت ب

  .جا گذاشته  داستانھای غم انگير برگذشت آن سال نکبت با

در زمان حاکميت نکبتبار و بی خاصيت طالبان نيز خشکسالی باالی سر مردم بار ديگر سلطه پيدا کرد و به حيات 

  . مردم فقير و نادار ما رنج و عذاب زندگی برانداز آفريد

کنند و ما که در آن محل نبوديم حين  ات اين روز ھای سخت و رنج آور را فراموش نمیباشندگان محل ما خاطر

  . بازديد، رنج و عذابی را که مردم ديده بودند ، به ما حکايت کردند که موی را از شنيدن آن در بدن راست ميکرد

خشکسالی آمد، ھيچ باران . شتيم گوسفند در کوه داۀاز قديم االيام مالداری و رم: "کند  میتيک باشندۀ قريه حکاي

من رفتم به کوھی . چوپان ھای ما از نابود شدن پی ھم گوسفندان خبر دادند. نشد، از زمين و آسمان خاک می باريد

رأس گوسفند داشتيم که بيشتر آنھا تا رسيدن من ھالک شده ٢٠٠٠در حدود . که کوسفندان ما درآن جا می چريدند

  .ديدم که توان بغ زدن نداشتند ند ھا را میمن صحنه مردن گوسف. بودند 

گوسفندان که از فرط گرسنگی می ُمردند به جز از . مردم محل خود از داشتن خوردنی برای خودعاجز بودند

تعدادی از گوسفندان را به دو تيلر تراکتور بار کرده به شھر آوردم وتا آمدن به . پوست و استخوان چيزی نداشتند
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در شھر کسی به آنھا خريدار نشد از دلسوزی تعداد آن را به يک مسجد . آنھا نيز نابود شدندشھر از نصف بيشتر 

که من ابالغ کنم که مسلمانان ھرکس که  ھمان روز جمعه بود قبل از اين. بردم تا رايگان به يگان کس بدھم

اعالن کرد که پدری سه ضرورت دارد و توان نگاھداری ھمين گوسفندان را دارند رايگان بگيرند؛ مالی مسجد 

بعد از گفت . برد، ببرد کودک گرسنه خود را که توان نگاه کردن را ندارد آورده است، اگر کسی ثوابی با خود می

  . و گو ھا اشخاصی پيدا شدند که آنھا را با خود ببرند

حظۀ جاندادن به طرف جانوران تا ل.  دوست داشتم به آنھا می گريستم ممن ھم گوسفندان خود را که ھمچو فرزندان

مالی مسجد اعالن ديگری کرد ، دو نفر . شد نگرستند و از چشمھای من ھم اشک جاری می من با چشم اميد می

بعضی ھا يگان پوش قرآن و نذر که قبآل در نظر . نيت رفتن حج عمره به خانۀ خدا را نموده اند برايشان دعا کنيد

  ." مالی مسجد سفر بخير و عافيت را به آنھا طلبيد. نه کعبه برسانندداشتند به دو حاجی صاحبان دادند تا به خا

مسجد را جای بزنس ساختند که مغاير ھدايت « :من در کانادا زندگی دارم چندين نامه برايم رسيد که نوشته بودند

 از پسر و دختر درس داده شده رفتم بعد از ادای نماز جمعه ديدم يکتعداد جوانان ھمآبه . »دين و فرمايش الھی است

شدند و بعد از  آمده بودند تا نکاح اسالمی و شرعی را عقد نمايند که به نوبت داخل محل نکاح نزد مالی مسجد می

من گفتم کار خوب است موافق ھدايت دين اسالم اين عقد . برآمدند عقد نکاح با شادی و خوشی از دروازه مسجد می

گرديد و توافق ميان پسر و دختر در اسالم رکن اساسی  کيل میگرفت و خاونواده ھای انسانی تش صورت می

ی کرده بود ئاما کسی که برايم رھنما. دھد ازدواج است و ايجاب و قبول که ارکان اسالم است ھمين مفھوم را می

دختران افغان که شوھرغير اسالمی و : تواند باشد؟ گفت گفتم چگونه بزنس می. نه در اين جا بزنس است: گفت

 يکمقدار پول به مسجد کمک کنند صواب شان می :گويند گيرند ازرضايت والدين می پرسند و می ر افغانی میغي

ل ازاين مدرک جمع آوری گردد به اين کار بد نيست مسجد جای مقدس است؛ ميشه يک مقدار پو:" من گفتم. شود

در ھمين صحبت کسی ديگری ." ودسسه ھای خيريه و يا مھاجران که زير خيمه ھا در کابل ھستند ، کمک شؤم

  " . شود يا نه معلوم نيست؛ اماگاه گاھی به حج بيت هللا شريف می روند به ديگر جا کمک می: " گفت

گيرد در قسمت حج فرضی برای  خاطر رفتن حج صورت میه  تلويزون ب-ی بخصوص از راديو ئتبليغ از ھر جا

دھد که  شرايط و وضع نشان می) تمتع و عمره( ج نفلی جا و الزميست؛ ولی در قسمت حه مراتب تبليغ ب يک

 که مردم نيز یزيرا مردم ما فقير ومحتاج دستگيری اند و رفتن به حج نفلی و مصرف کردن پول. حرف اضافيست

تأسف آور اين است که از طريق راديو تلويزون حتی در اروپا و . در آن حق دارند به ھيچ صورت درست نيست

کنند و نياز مردم بيچاره را ھيچ در نظر نمی گيرند و دراين اعالنات ياد   را ھمه روزه تبليغ میامريکا انواع حج

خاطر عياشی و گذرانيدن روز ھای حج و موتر ھای نقل و انتقال تان نيز ه گردند که ھوتل چند ستاره ب آور می

  .تھيه گرديده است 

ی از مردم فرض و الزم است و يا رفتن به حج نفلی يد، که آيا دستگيرئحاال قضاوت را به شما می گذاريم و بگو

  . که صرف يک ميله و سياحت است؟

روند که مصرف  آنھا درھر چند سال يک مراتب به ادای حج می. حج فرضی خانه کعبه اندۀ والدين دوستم روند

پس انداز "خيرات "ير ف کمک دولت ولدا کار نمی کنند؛ ازآنھا در کانا.ھر يک آنان در حدود ده ھزار دالر است

  .روند  نموده حج می

صورت فرضی ، تمتع ه  زائرين افغانستان و ايرانی که بيشتر آنھا افغان بوده اند و ب٢٠٠٨طبق آمار بانک جھانی(

دالر به بوديجه شيخ ۴.٨٧٩.٠٠٠.٠٠٠ نفر بوده که مجموعأ ١.٩٣٧.٠٠٠و عمره در ھمان سال به مکه رفته اند 
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روند و به   پولي که افغانھا ساالنه به عربستان میۀوسيله  سرانگشت بۀبا يک حساب ساد. بستان ريخته اندھای عر

 فرصت شغلی ٧١۴.٢٨۶توان  يا مي.  خانه در شھر ھا احداث کرد ١٧٠.٠٠٠رسانند می توان تعداد  مصرف می

  .)  فرصت کاری کارخانه ای برای جوانان ايجاد کرد ٢٠٠.٠٠٠دھقانی يا 

شويم که بايد اين مبلغ در داخل وطن و برای مردم  داند و ما نيز ياد آور می انک چنين مصارف را نادرست میب

بر شيوخ عرب که پول ھای ھنگفت را غرض عياشی در اروپا و امريکا به . محتاج و بيچارۀ ما به مصرف برسد 

  .ستريزند از نظر انسانی و اسالمی نا درست ا دختران زيبا روی میپای 

گرسنگی و انواع مرض   ھموطنان ماکه مھاجر شده اند اقارب و نزديکان شان در افغانستان در وحشت جنگ ،

ی تھديد سالح انتحاری طالبان که ھيچ مرز ميان دوست و دشمن ـ ملکی و نظامی ـ مرد و زن ئدچار اند و از سو

 نان و پول دارو برای در مان استند؛ وليک ۀقمنھا را رنجور کرده و آنان محتاج لآرا نمی شناسد؛ تن ھای ضعيف 

خود شان به رقابت بيشتر حج رفتن پرداخته اند و يا پولھای گزاف را صرف محافل خوشی طوی، سالگره ، شب 

  .کنند شش و غير می

دالر طوی با حشمت ٢٠٠٠٠٠است از مصرف ) موسفيد( چندی قبل دوستم که خودش توان کار را ندارد و سنيار

  . ر دادپسرش خب

  ! ای دوست و ای ھموطن 

  !نجات مريضان و کمک به محتاجان يک فريضه و افتخار است 

  : بزرگان پيشين مان چی نيکو گفته اند

  دست آور که حج اکبر است      از ھزاران کعبه يک دل بھتر استه دل ب

  است"ل داورـــــجلي"رگاه ـــاست      دل نظ" خليِل آذر"يِر ــــه تعمــــکعب

  :حضرت خواجه عبدهللا انصار فرموده است

  در راه خدا دو کعبه آمد حاصل      يک کعبۀ صورت و يکی کعبۀ دل

  ارِت دلھا کن      کافزون ز ھزار کعبه باشد يک دلــــوانی زيـــــتا بت

  : موالنا جالل الدين بلخی اين شخصيت نامی علم و ادب می فرمايد

  يدئيد بيائمعشوق ھمين جاست بيايد       ئيد کجائای قوم به حج رفته کجا

  يدئدرباديه سرگشته شما درچه ھوامعشوق تو ھمسايۀ ديوار به ديوار      

  ....يدئھم خواجه و ھم خانه وھم کعبه شماگرصورت بی صورت معشوق ببينيد      

   )٢٣٨ ، ص ١کليات شمس تبريزی ـ ج ( 

  :ند که ميفرمايدخاطرداره اين درس ارزشمند حضرت سعدی را ھمه ب

  نداکه در آفرنش ز يک جوھر        پيکر اندبنی آدم اعضای يک

  ر عضو ھا را نماند قرارـديگ     چو عضوی به درد آورد روز گار

  نشايد که نامت نھد آدمی        تو کز محنِت ديگران بيغمی

  !جناب حاجی صاحب چند مرتبه ای و خراج چند صد ھزار دالری

عبادت خود و کمک به فقراء را يکجا درآغاز ) ج(گرسنه ات را دستگيری کن که خداوندۀ ؟ھمسايبيا از خدا بترس

  :اين گونه دستور داده است " هالبقر" ۀ قرآن سور
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آيۀ سوم » ازھرچيزی که روزی شان کرديم، به فقيران و محتاجان انفاق کنند : وِمما َرَزقناھُم يُنفِقُون ـ ترجمه « 

)٣ (  

  :می فرمايند " اضحی "  در سورۀ ھمچنان خداوند

  وتو يتيم را ھرگز ميازارـ: فاَما اليَتيَم فال تقھر ـ و امآ اسائَِل فال تنھر ـ ترجمه« 

  .»گاه از دروازه ات بدون کمک مران  و فقير سائل را ھيچ

  )  پارۀ سی ام قرآن مجيد١٠ ـ ٩آيات (

يتيم که در   بيچاره وۀ ، روی زمين می نشيند ؛ بيوچوبیۀ دانيد، شاگرد مکتب در گرما و سرما زير چوبتر می

  . روند و اطفال شان گرسنه اند شک ندارند و شب با رنج و عذاب به خواب میبرد نان خ سر میه کنارت حيات ب

  :عالمه اسماعيل بلخی می فرمايد

  دل ھمسايه گر سيالب غم داشت      "بلخی"چسان آسوده بتوان خفت 

دھد و زندگی را پدرود  درمانی و نداشتن پول دارو و درمان در محل زندگی ات جان میو يا مريضی که از بی 

  .توان درمورد آنان بی تفاوت و غيرمسؤول باقی ماند  گويد، چگونه مي می

صل و أخاطر فريب مردم به حج نفلی و اضافی نرويد؛ دستگيری مردم مسته خاطر خدا را در نظر بگيريد؛ ب

  . جا کنيد و از نفل بگذريده يد فرض را بئبيا. رض است از چنين حج ، فبيچاره صد بار بيشتر

ی را در ميان ئاگر ترازو: يد ئگذاريم که بگو رسيم و قضاوت را نيز به شما می مديم به اين نتيجه میآاز آنچه گفته 

س يک يسأره و تبگذاريم ، ثواب حج نفلی را دريک پله ترازو و کمک کردن و مدد رسانيدن به يک فقير و بيچا

ی چی ئ ترازو را محاسبه کنيم نتيجۀ نھاسسۀ خريه را در پلۀ ديگر آن وزن نمايم ، سبک و سنگينی پله ھایؤم

  . خواھد بود

  .دست شما استه بازھم قضاوت و انصاف ب

 . ستان سعودی يک ميليون دالر استبشھزادۀ گان عرۀ مصارف يک شب

 خبر نگار نشريۀ زن امان معاشر،

http://www.youtube.com/watch?v=qHXgK5i70mA 

http://www.youtube.com/watch?v=QBTIBrNjKoA&feature=related 

http://sapidadam.com/images/articles/2012_09/5829/u2_new.PNG 

 


