


محمدمهدی اآلصفی
سیدمرتضی حسینی فاضل

سعی هاجر
تالش وحرکت 

ماندگار 

پیشینة »سعي«
سعي، نماد داستان هاجر و اسماعيل8 است. 
حض��رت ابراهيم7 اس��ماعيل را هم��راه هاجر 
درون دّره اي بي ِکش��ت و آب گذاشت و براي 
آن��ان  مقداري آب و غذا ت��دارک ديد.  آنگاه 
که آذوقة اندک آنان پايان يافت، اسماعيل تشنه 
شد. مادرش هاجر ترسيد که فرزندش از تشنگي 
بمي��رد. از اين رو، براي تهية آب، از صفا به مروه 
رف��ت و از مروه به صفا آمد و ميان اين دو کوه، 
به س��عي پرداخت. مادر به افق دور مي  نگريست 
و در تکاپ��وي آب بود. در ش��وط هفتم بود که 
نگاهش به نقطه  اي دور افتاد. همان  جا که امروزه 
چ��اه زمزمش خوانند. او ديد که آب از زير پاي 

اسماعيل مي  جوشد!
آري، سعي هاجر نتيجه داد و او با يافتِن آب، 
فرزندش را سيراب کرد و پس از آن، براي هدر 
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نرفت��ن آب، پيرامون آن را بس��ت و در اين 
هنگام بود که مي  گفت: زم زم.2 

خداوند  داس��تان سعي اين بانوي صالح 
را در تاري��خ ثبت کرد و آن  را از مناس��ک 
حج قرار داد؛ س��عِي مادري صالح که براي 
يافتن آب و نجات جان فرزند شيرخوارش 

انجام گرفت.

معناي سعي 
سعي، همان حرکت و تالش بشر براي به 
دست آوردن روزي در اين دنيا و رضايت و 
رحمت پروردگار در آخرت اس��ت.  سعي 
هاجر نيز تالشي است از اين دست. همچنين 
است سعي بيمار براي درمان، آنگاه که نزد 
پزش��ک مي  رود. س��عي دانش  آم��وز براي 
فراگيري دانش از آموزگار. س��عي کارگر 
در کارگاه، س��عي کش��اورز در مزرع��ه و 
س��عي ب��ازرگان در ب��ازار و باألخره تالش 
انسان براي به دست آوردن رضايت خدا و 

رحم��ت او در آخ��رت  از اينگونه تالش  ها 
اس��ت. خداوند در قرآن مي فرمايد: )َو َمْن 
َأراَد اآلِخَرَة َو َس��عى  َلا َسْعَيها َو ُهَو ُمْؤِمٌن 

َفُأولِئَك كاَن َسْعُيُهْم َمْشُكورًا( .3 
خالصه اين  که »سعي« به معناي هرگونه 
حرک��ت هدفمندي اس��ت که انس��ان براي 
تأمين نيازهاي خويش انجام مي  دهد. ممکن 
اس��ت اين نيازها دنيوي باش��د ي��ا اخروي. 
آدمي در دني��ا نيازهاي فراوان��ي دارد؛ نياز 
ب��ه تأمي��ن روزي، ثبات، آرام��ش، امنيت، 
کرامت و...  روشن است که برآورده کردن 
نيازهاي غريزي و شهواني از نيازهاي انسان 

در دنيا هستند. 
تأمي��ن اي��ن نيازها گاه��ي از راه حالل 
است و گاه از راه حرام؛ خداوند مي فرمايد: 
)ِإنَّ َس��ْعَيُكْم َلَش��تَّى( 4  اين آية کريمه، به 
گوناگونِي تالش  هاي انسان در دنيا و وجود 
تالش  هاي حالل و حرام و درس��ت و باطل 

اشاره دارد.  

  1
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درس هایي از سعي مادر اسماعيل8

در دّرة خشک 
داس��تان حضرت ابراهيم7 س��ه صحنه 

دارد و اين  ها سه درس را به ما آموزد: 
تالش هاجر در دّرة خشک و بي  کشت، 
ابراهيم7  نخستين صحنة داس��تان هجرت 
به همراه هاجر و اس��ماعيل به حجاز است؛ 
دره  اي خال��ي از س��کنه و ب��دون آباداني و 
نقط��ه  اي که اکنون خانة خدا قرار دارد.  هر 
س��ه فصل اين داستان از شگفتي  هاي توحيد 

به شمار مي  رود. 
قهرمان صحنة اول اين داستان، حضرت 
ابراهيم7 است.  ايش��ان به همراه همسرش 
هاج��ر و فرزندش اس��ماعيل: ب��ه دره  اي 
خش��ک مهاجرت ک��رد و آن  ه��ا را در اين 
س��رزمين تنها گذاش��ت. جايي که در آن نه 
آب هس��ت  و ن��ه آباداني. نه پرن��ده  اي و نه 
انساني. هر دوي آنها را به خدا سپرد و رفت. 
قهرمان صحنة دوم، هاجر، مادر حضرت 
اسماعيل7 اس��ت که اين مهاجرت را مي 
پذيرد. چون خداوند به همسرش فرمان داده 
اس��ت. او با تمام ش��دن آب و چيره ش��دن 
تشنگي بر فرزندش اسماعيل، براي يافتن  آب 
ميان دو کوه سعي مي  کند تا اين  که خداوند 
سعي ودعايش را پاسخ مي  دهد و چشمه  اي 

در زير پاي فرزندش اسماعيل مي  جوشد. 
قهرمان صحنه سوم، حضرت اسماعيل7 
اس��ت. آنگاه که جواني برومند بود، پدرش 
نزد او آمد و دستور خداوند را که ذبح فرزند 
به دس��ت خودش بود، به اسماعيل خبر داد. 
ق��رآن اين صحنه را چنين ترس��يم مي کند: 
َي قاَل يا ُبَنَّ ِإنِّي َأرى   ��عْ )َفلَّما َبَلَغ َمَعُه السَّ
ِف اْلَن��اِم َأنِّي َأْذَبَُك َفاْنُظْر ما ذا َترى  قاَل َيا 
َأَبِت اْفَعْل ما ُتْؤَمُر َسَتِجُدني  ِإْن شاَء اهلُل ِمَن 
ا َأْسَلَما َو َتلَُّه ِلْلَجبنِي * َو  اِبريَن *  َفَلمَّ الصَّ
ْقَت الرُّْؤيا  ناَدْين��اُه َأْن يا ِإْبَراهيُم  * َقْد َصدَّ

ِإنَّا َكذِلَك َنِْزي الُِْْسننَي(.5 
هر ي��ک از صحنه  ه��اي س��ه گانة اين 
داستان، درس  هاي توحيدي بزرگي را در بر 
دارند. در اينجا به طور خالصه اين درس ها 

را مرور مي  کنيم: 

درس اول: توّکل و اعتماد به خدا
حضرت ابراهيم7 به دستور خداوند به 
همراه همسرش هاجر)مادر اسماعيل( به اين 
درة خشک آمد. در تفسير علي ابن ابراهيم 
قمي آمده اس��ت: »... حضرت ابراهيم به هر 
نقطة خّرم و داراي کش��ت و درخت و نخل 
مي  رسيد، به جبرئيل مي  گفت: اينجا بمانيم؟ 
جبرئيل پاس��خ مي  داد : در ا ينجا نمي  مانيم، 
حرکت ک��ن. تا اين  ک��ه به مکه رس��يدند.  8
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آن��گاه که در اين مکان ف��رود آمدند، يک 
درخت وجود داش��ت و هاج��ر ردايي را به 
درخت بس��ت تا در س��اية آن باشند.  وقتي 
ابراهيم آنان را مس��تقر کرد و آهنگ رفتن 
به سوي ساره را داشت، هاجر به وي گفت: 
اي ابراهي��م، چرا م��ا را در جايي که نه آب 
و کشتي هس��ت و نه همدم، رها مي  کني؟! 
ابراهيم پاسخ داد: همانا خداوند است که به 
من فرمان داد ش��ما را در اين نقطه بگذارم. 
پس از اين سخن حرکت کرد... وقتي که به 
»کراء« � کوهي در طوي � رسيد، ابراهيم رو 
به سوي آنان کرد و گفت: پروردگارا!  من 
]يکي از[ فرزندانم را در دّره اي بي کش��ت، 
نزد خانة محترم تو سکونت دادم. پروردگارا! 
تا نم��از را به پا دارند. پس دل  هاي برخي از 
م��ردم را به س��وي آنان گراي��ش ده و آنان 
را از محص��والت ]م��ورد نيازش��ان [ روزي 
ده، باشد که سپاس��گزاري کنند.6  آنگاه به 
حرکت خود ادامه داد و هاجر در  اين مکان 
ماند.«7 اين بود درس نخس��ت اين داس��تان 
ک��ه ابراهيم7 با اعتماد کام��ل به خداوند، 
فرمانب��رداري از وي و توکل به او،  همس��ر 
و فرزندش اس��ماعيل را در اين دّرة خشک 
رها مي  کند و به دستور خداوند از کنارشان 
مي رود و آنان را به خدا مي  سپارد. با اعتماد 

و توکل خدا از آن  ها جدا مي  شود و تنها از 
خداوند مي  خواهد از آنان مراقبت کند و از 

محصوالت مورد نيازشان روزي دهد. 

درس دوم: سعي و کوشش
درس ديگري که از حرکت هاجر، مادر 
اس��ماعيل مي  آموزي��م، مطلبي اس��ت که در 
روايت آمده و آن را هش��ام از امام صادق7 
اينگونه نقل مي  کند: »هنگامي که خورشيد باال 
آمد، اسماعيل تشنه شد و آب خواست. هاجر 
در اين دّره سعي کرد و کوشيد و فرياد برآورد: 
آيا همدم و مونسي هس��ت؟ وي از اسماعيل 
دور شد و بر باالي صفا رفت. از آنجا ]به دّره 
نگريست و[ س��رابي ديد. گمان کرد که آب 
اس��ت. پس به درون دّره آمد و س��عي کرد... 
اين کار هفت مرتبه تکرار شد. در دور هفتم از 
تالش خود، وقتي باالي مروه بود، به اسماعيل 
نگريست. آب در زير پاهاي اسماعيل ديد. در 

اين هنگام بود که نزد فرزندش بازگشت.«8 
اين آموزش تالش و س��عي اس��ت. مادر 
اسماعيل از جستجوي آب در اين دّرة خشک 
و بي کشت نااميد نشد. از تالش و سعي هفت 
بارة خود، از صفا به مروه و به عکس نيز خسته 
نشد، تا اين  که خداوند در اين دّرة بي  کشت 

9به آن  ها آب ارزاني داشت. 
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درس سوم: تسلیم شدن، فرمانبرداري 
و تحّمل و صبر در فرمانبرداري

درس س��وم را از اسماعيل، فرزند هاجر 
باي��د آموخت. ابراهي��م7  که در کودکي 
او را هم��راه مادرش در اين دّرة خش��ک، 
بي  آب و غذا و همدم رها ساخته، روزي نزد 
آنان بازگش��ت. آن هنگام اس��ماعيل جوان 
برومندي ش��ده بود و هم��راه ديگر جوانان 
به چراي گوس��فندان مي  پرداخت. اش��ک 
ش��وق از ديدگان پدر پير س��رازير و قلبش 

از زيباي��ي فرزند لبريز ش��د... در اين هنگام 
فرم��ان پروردگار را ي��اد آورد و خطاب به 

اسماعيل گفت:
»ای پس��رکم، در خواب دیده ام که تو 
را ذبح می کنم. بنگر که چه می اندیشی؟!«

اسماعيل تسليم فرمان خدا مي  شود و به پدر 
مي  گويد: )َيا َأَبِت اْفَعْل ما ُتْؤَمُر، َس��َتِجُدني  
اِبريَن( ؛ »ای پدر، به هر  ِإنْ ش��اَء اهلُل ِمَن الصَّ
چه مأمور شده ای عمل کن، اگر خدا بخواهد، 

مرا از شکیبایان خواهي یافت.« 10
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چ��ون هر دو تس��لیم ش��دند و او را 
ب��ه پیش��انی افکند، ما ندای��ش دادیم: ای 
ابراهیم، خوابت را به حقیقت پیوس��تی. و 

ما نیکوکاران را چنین پاداش می دهیم.«9
 پس درس  هاي سه  گانة توحيدي از حضرت 

ابراهيم، اسماعيل و مادرش: عبارت  اند از: 
»ت��وّکل و اعتم��اد به خداون��د«، »تالش 
براي به دس��ت آوردن روزي« و »تس��ليم در 
برابر فرمان خدا و صبر و بردباري در اين راه« 
حال کدام يک از اين سه درس را مي  توان بر 
ديگري ترجيح داد؟ آيا موضع پدر را بايد برتر 
شمرد که همسر و فرزندش را در سرزمين بي 
کشت وآب و بدون غذا و همدم رها مي  کند 
و سپس مأمور به بريدن سر فرزند مي  شود؟ يا 
موضع مادر را که در دّره  اي براي يافتن آب و 
نجات فرزند از تش��نگي، به کوشش و تالش 
مي  پردازد؟  و يا موضع اس��ماعيل را، که  در 
برابر فرمان خدا تس��ليم مي  ش��ود و مي  پذيرد 
که به دست پدر ذبح ش��ود و به پدر اطمينان 

مي  دهد که: »مرا از شکيبايان خواهي يافت!«
ب��ه ظاهر موضع اس��ماعيل واالتر و برتر 
از اقدام پدر و مادر است،  هرچند نمي  توان 
به  ط��ور قطع و يقين، يکي را بر ديگري برتر 
ش��مرد، البته مس��لّم اس��ت که  همة آن  ها، 

درس  هايي بزرگ وتوحيدي  اند. 

هفت درس از سعي مادر اسماعيل: 
در اين نوشتار، تنها به درسي مي  پردازيم 
که از »سعي« مي  توان گرفت؛ و آن برگرفته 

از داستان هاجر، مادر اسماعيل است.
خداون��د اراده کرد س��عي هاجر را در 
يک��ي از بزرگتري��ن فريضه  هاي اس��المي؛ 
يعني مناس��ک حج قرار دهد. اينجا اس��ت 
ک��ه به حج  گزاران دس��تور مي ده��د: ميان 
کوه  هاي صف��ا و مروه، پ��اي در جاي پاي 
مادر اسماعيل بگذارند و همچون او به سعي 
بپردازند تا يادمان س��عي هاجر در مس��عي، 

براي آيندگان ماندگار گردد.  
س��عي هاج��ر در آن روزگار، در کنار 
خانة خدا، در بردارندة درس  هاي توحيدي 
و سلوک الهي است. اکنون در حد و اندازة 
اين نوش��تار، به بيان برخ��ي از اين درس  ها 

خواهيم پرداخت: 

1. سعي، يکي از منازل رحمت الهي
همانا رحمت پ��روردگار در هر زمان و 
مکان، بر انسان ها فرود مي  آيد و هيچ زمان 
يا مکاني نيس��ت که در آنج��ا رحمت خدا 
نباش��د، اما رحمت پروردگار فرودگاه هايي 
دارد ک��ه از آن  ه��ا به »من��ازل رحمت«  ياد 
11مي  ش��ود.  گرچه رحمت خ��دا در هر جا و 
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ه��ر زمان وجود دارد، اما در منازل رحمت، 
بدون حساب فرود مي  آيد. کسي  که خواهان 
رحمت خدا است، بايد آن را در اين منازل 
بيابد. بندگان آگاه  و عارف، منازل رحمت 
را مي  شناس��ند؛ همانگونه ک��ه مردم بر خانه 
و فرزن��د خوي��ش ش��ناخت دارن��د. چنين  
بندگاني، منازل رحمت را رصد کرده و در 

آن به دنبال رحمت الهي هستند. 
برخي از منازل زمانِي رحمت، عبارت  اند 
از:  شب جمعه، ش��ب نيمة ماه شعبان، روز 
عرفه، ش��ب قدر، ماه  هاي رمضان، رجب و 
شعبان. دربارة ماه رجب روايت شده که در 
اين ماه، رحمت خداوند بسيار فرود مي  آيد. 
ب��ه همين دلي��ل رجب را »رج��ب اأَلَصّب« 

مي نامند. 
از من��ازل مکاني رحمت م��ي توان به: 
بيت اهلل الحرام، مس��جد رس��ول اهلل، مسجد 
األقصي، حرم امام حسين7 و ديگر مساجد 

اشاره کرد. 
همچنين مي  توان »دل شکستگي، گريه 
و خش��وع« را از منازل روحي فرود رحمت 
الهي نام برد؛ چون اين حالت  هاي روحاني، 
ب��ه رحمت خداون��د نزديک  ترن��د. در اين 
حالت  ها، دعاي انس��ان اجابت مي شود. در 
متون ديني آمده است: خداوند در دل هاي 

شکسته جاي دارد. دعا و تقوي نيز از منازل 
رحمت خدايند. 

 »س��عي« ني��ز از منازل رحمت اس��ت. 
کس��ي  که روزي مي  خواه��د باي��د در بازار 
به س��عي و تالش بپردازد. کس��ي  که دانش 
مي  خواهد بايد در مدرسه به دنبال آن تالش 
کن��د. کس��ي  که درمان مي خواه��د بايد به 

سراغ پزشک رود و... . 
پس اگر انسان براي روزي نکوشد و از 
خانه بيرون نرود، روزي به دس��تش نيايد و 
اگر براي به دست آوردن دانش به مدرسه و 

دانشگاه نرود، دانش فرا نمي  گيرد. 
مادر اسماعيل ميان دره  اي بود بي  آب و 
عل��ف ک��ه در آن، نه آبي يافت مي  ش��د  و 
نه انس��اني. اما آنگاه که ديد جان يگانه  اش، 
اس��ماعيل در خطر اس��ت، براي يافتن آب 
کوشيد و هفت بار فاصلة ميان دو کوه صفا 
و مروه را درنورديد.  در اين راه نه خستگي 
دي��د و نه سس��تي به خ��ود راه داد. وقتي از 
سعي و کوشش نوميد نشد، خداوند آب را 

روزي او گردانيد. 

2. روزي نزد خدا است
گرچ��ه کلي��ِد روزي، س��عي و ت��الش  
اس��ت، اما روزي دهنده خداس��ت و انسان 
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باي��د به اين دو حقيقت آگاه باش��د. ممکن 
است خداوند از بنده  اش کوشش بخواهد و 
روزي  اش را در غي��ر کوش��ش قرار دهد تا 
بنده  اش با پيمودن مسير تالش، تکامل يابد. 
همچنين مي  خواهد اعتماد بندگان به روزي 
دهندگي خدا از بين نرود و انس��ان  ها بدانند 

که خداوند روزي دهنده است. 
پيامبر خدا9 در مکه به مدتي طوالني، 
اس��الم را تبلي��غ ک��رد. قري��ش را ب��ه دين 
خ��دا فراخوان��د. خود و ياران��ش از قريش 
ناماليمت  هاي فراوان تحمل کردند. تا آنجا 
که خ��ودش به طائف رفت و اصحاب را به 
حبشه فرس��تاد. اما هنگامي  که خداوند اراده 
کرد اس��الم گسترش يابد، گش��ايش را در 
يثرب)مدينه(  قرار داد. گشايش اين دين نه 
در مکه بود، نه طائف و نه حبش��ه، بلکه فتح 

اّول در يثرب رخ داد. 
هاجر نيز در اين دّرة خشک براي جستن 
آب هفت مرتبه س��عي کرد؛ از صفا به مروه 
و از م��روه به صفا. ام��ا خداوند روزي او و 
فرزن��دش را در  مس��عي و ميان صفا و مروه 
ق��رار نداد، بلکه اي��ن روزي در کنار دّره و 

نزديک خانة خدا به او داده شد. 
او وظيفه داشت براي آب سعي کند، اما 
خداوند آب را از زير پاي فرزندش جوشانيد. 

هاجر بايد مي  کوش��يد و در همين حال بايد 
مي  دانست که سعي از ضرورت هاي زندگي 
انسان در دو ساحت »تشريع« و »تکوين« است. 
انسان نمي  تواند از آن بي  نياز باشد و نمي  توان 
دين را بدون سعي داشت. البته با تأسف بايد 
گفت: س��عي در زندگي انسان عاملي است 
گمراه کننده و آدمي را از خدا دور مي  کند؛ 
پس براي اين  که سعي و تالش به عاملي براي 
گمراه سازي بدل نشود،  خداوند گاه، روزي 
بندگانش را در مسيري غير از تالش انسان  ها 
قرار داد. در سعي هاجر و رسيدنش به روزي 

نيز چنين شد. 

3. توحید در سعي
س��عي آدمي، براي چند چيز است؛ گاه 
براي دنيا است و گاه براي آخرت. انسان  ها 
گاه براي معاش مي  کوشند، گاه براي معاد. 
ممکن اس��ت انس��اني در بازار کسب کند، 
به پيش��ة بازرگاني بپ��ردازد و ازدواج کند. 
همچنين ممکن اس��ت نماز بگ��زارد، روزه 
بگي��رد، خدا را ياد کند و ح��ج انجام دهد. 

همة اين  ها »سعي« است.  
آيا سمت و س��وي انسان در نماز، روزه 
و حج،  خدا اس��ت ولي در ازدواج، تالش 
در بازار و بازرگاني، براي خويش��تن است 
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و توج��ه و مقص��دش در رواب��ط اجتماعي 
ديگران مي باشند؟

چندگانگي س��مت و سو، براي بسياري 
شناخته ش��ده اس��ت. اين وضعيت موجب 
انحراف انس��ان ه��ا از توحيد مي ش��ود. اما 
در برابر، حال��ت »يگانگ��ي مقصد« وجود 
 دارد. هم��ان که پدرم��ان ابراهيم7 از آن
ْه��تُ َوْجِهَي ِللَّذي َفَطَر  ياد کرد: )ِإنِّي َوجَّ
��ماواِت َو اأَلْرَض َحنيف��ًا َو َما َأَنا ِمَن  السَّ

الُْْشِركنَي(.10
بر  پاي��ة يگانگي مقصد، انس��ان در هر 
حالتي که باشد؛ چه در مسجد، چه در بازار، 
خانه، مزرعه، جنگ يا صلح و در س��ختي و 
آس��اني �  سمت و س��ويش خداوند است و 

بس. 
برخ��ي از انس��ان  ها به هنگام س��ختي   و 
دش��واري  ، متوج��ه خ��دا مي  ش��وند. اما در 
روزهاي خوش��ي و عافيت، روي به خود و 

دنيايشان مي  کنند. 
برخ��ي ديگر در مس��جد به خ��دا روي 
مي  کنن��د، اما آن��گاه که به ب��ازار مي  روند، 
دنياي خوي��ش را مقصد خود مي س��ازند. 
توحيد آدمي، زماني کامل مي  ش��ود که در 
شادي و غم، سختي وآساني، مسجد و بازار 

و... سمت و سويش خدا باشد و بس.11

4. تالش و سخن پاک
حرکت انسان به  سوي خدا، »سعي« است 
و »سخن پاکيزه«. خداوند در قرآن  کريم به 
اين حقيقت اش��اره مي  کند: )ِإَلْي��ِه َيْصَعُد 
اِلُ َيْرَفُعهُ(12  يِّ��بُ َو اْلَعَمُل الصَّ اْلَكِلُم الطَّ
ه��دف تقّرب جويي ب��ه خداوند، اخالص، 
خشوع، تضّرع، دوس��تي و دشمني، حّب و 
بغض و ...  س��خن  هاي پاکيزه  اي هستند که 

به سوي خداوند باال مي  روند. 
چيزي که به س��وي خداون��د باال رود، 
س��خن پاکيزه اس��ت. اما آن  چه که س��خن 
پاکي��زه را ب��اال مي  برد، عم��ل صالح، يعني 

همان »سعي« است. 
بنابر اي��ن، نمي  توان تالش را از س��خن 
پاکيزه جدا کرد. زيرا تالش و س��عي، بدون 
س��خن پاکيزه، بي ارزش اس��ت و هرگز به 
س��وي خدا ب��اال نم��ي  رود؛ همچنانکه جدا 
کردن س��خن پاکيزه از عمل صالح )سعي( 
درست نيس��ت، چون در اين صورت سخن 
پاکي��زه در زمي��ن مي  ماند و به س��وي خدا 
نم��ي  رود، ب��راي اينکه عمل صالح س��خن 
اِلُ  پاکي��زه را ب��اال مي  ب��رد؛ )َو اْلَعَمُل الصَّ

َيْرَفُعُه(. 
نمي  دانم درآن حال  که تش��نگي داشت 
اسماعيل را تلف مي  کرد و هاجر جز رحمت 
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خداوند ب��راي برون رف��ت از اين وضعيت 
چيزي نمي ش��ناخت و در دّره اي خشک و 
ب��ي  آب، از صفا به مروه و به  عکس به دنبال 
آب مي  دويد، چه دعا و استغاثه  اي مي  کرد و 
در دلش چه مي  گذشت؟ نمي دانم چه دعا 
و تضرعي به سوي خدا داشت... اما  روشن 
پاسخ خداوند به دعا و استغاثه و سعي هاجر 
سريع  تر بود و آب را در زير پاهاي اسماعيل 
جوش��انيد.  هاجر پس از  مس��تجاب شدن 
دعايش و از س��وي ديگر با ديدن روش��ني 
آب در زير پاي فرزند، چش��مانش روش��ن 

شد و به سوي اسماعيل بازگشت. 
از يک سو ديدگان هاجر به آب گوارا و 
سرد روشن شد و از سوي ديگر عقل و دلش 
گواه��ي داد که خداوند دعاي��ش را اجابت 
ک��رده و او را ياري داده اس��ت. اما بي  ترديد 
دي��دگان هاجر از ي��اري خداوند و پاس��خ 
خداي بلندمرتبه به خواسته  اش روشن تر شد. 
ب��راي بانويي آگاه و عارف؛ مانند هاجر، چه 
چيزي روشني بخش  تر از اين  که خداوند در 
آن دّرة خشک صدايش را بشنود و دعايش 
را اجابت نمايد؟ در آن دره  اي که هيچ کس 
جز خداوند صدايش را نش��نيد و هيچ کس 
تالش و کوشش فراوان او براي يافتن آب را  
نمي  ديد... اما خداوند او را ديد، صدايش را 

شنيد و به او رحم کرد و دعايش را پذيرفت و 
گوارايي اجابت دعا را به وي چشانيد. 

اي مادر ما، هاجر! خداوند تو را بيامرزد! 
تو در آن دّرة خشک نه بستگاني داشتي و نه 
آب و غذايي. کسي نبود صدايت را بشنود و 
تو را ببيند... اما در اين وادي خدا را يافتي. به 
راس��تي که چه از دست دادي و چه به دست 
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آوردي؟  آري، ب��ه گفت��ة امام س��جاد7 : 
»]خداوندا ![ کسي که تو را يافت چه چيزي 

را از دست داد؟!« 
اي هاجر، چيزي را که از دس��ت دادي 
بس��يار اندک بود وآنچه به  دس��ت آوردي، 
بس��يار ارزش��مند. اميدواريم که فرزندانت، 
در اي��ن دنيا، به مقداري از آنچه در آن دّرة 

خشک دست يافتي، دست يابند. 

5. مبارک بودن سعي
س��عي خالصانه، صادقانه و خيرخواهانه، 
از منازل رحمت الهي است. خداوند رحمت 
و برکات خود را  پيوس��ته بر اين منزل فرود 
مي  آورد و از چش��مه  اي ک��ه در زير پاهاي 
اس��ماعيل  جوش��يد، براي زائران خانة خود 
آبي با برکت و چش��مه  اي گ��وارا قرار داد. 
اين چشمه و مبارک بودن آب آن، از زمان 
ابراهي��م تاکنون همچنان ادامه يافته اس��ت؛ 
به  طوري  که حاجيان ازآن مي  نوشند و به  آن 

تبرک مي جويند...
 از پيامبر خدا9 روايت شده: »اگر آب 
زمزم به بيماري داده شود. شفا خواهد يافت. 
اگر به گرسنه  اي داده شود، سير خواهد شد 
و اگ��ر ب��راي حاجتي بنوش��د، خداوند آن 

حاجت را برآورده مي سازد.«13 

مردم در گذشته از اين آب مي  نوشيدند 
تا خداوند دان��ش و معرفت را به آن  ها عطا 
کند.14 مردم تا به امروز همچنان از اين آب 
طلب شفا مي  کنند و به آن تبرک مي  جويند. 
چ��اه زمزم ميليون ها حاجي و عمره گزار را 
که به س��وي خدا مي  آيند، همچنان سيراب 

مي کند. 
ام��ا آنگاه ک��ه س��عي، از ني��ت پاک، 
اخالص و سخن پاکيزه جدا شود، به تنهايي 
نمي  تواند اين برکت  هاي بزرگ را به همراه 
داشته باشد. اين برکت ها از سوي خداست، 
نه ساخته و پرداختة انسان. انسان نمي  تواند با 
سعي و کوش��ش خود آفرينندة اين برکت 
ها باش��د. خداوند در جايي که س��عي را در 
کن��ار اخالص و صداقت م��ي بيند، برکت 
و رحم��ت خود را فرو مي فرس��تد. س��عي 
و ت��الش ب��دون صداقت و اخ��الص عقيم 
اس��ت. پس هرگاه اين دو ويژگي )صداقت 
و اخالص( همراه )س��عي( شد، مبارک مي 
شود. صداقت و اخالص دو واژة پاکيزه  اي 
هستند که براي سعي انسان برکت مي  آورند. 
برک��ت يک کار، به اندازة آن کار نيس��ت. 
خداون��د در مدينه مس��جدي را بر پاية تقوا 
و پرهي��زکاري بنا کرد. هرچند اين مس��جد 
با گل و تنة درخت خرما و... س��اخته ش��د، 
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اما از همان زمان تا به امروز براي مس��لمانان 
سرچش��مة خير و برکت هاي ف��راوان بوده 
و هس��ت. پادشاهان و س��الطين مسجد  هاي 
بزرگي ساخته و براي آن هزينه  هاي گزاف 
پرداخته  ان��د، ام��ا از آن  ها ج��ز ويرانه هايي 
برجاي نمانده است. آيا مسجد عباسي ها در 

سامرا را ديده  اي؟ آيا... ؟

6. تکريم
انس��ان  هاي زي��ادي در زندگ��ي خ��ود 
تالش  ه��ا کرده  ان��د، اما خداوند س��عي اين 
بانوي صالح در دّرة خش��ک و بي  کشت را 
ب��ر مي  گزيند و آن را از مناس��ک حج قرار 
مي  دهد. اين سعي چقدر ارزشمند است که 
خداوند آن  را برجس��ته مي  کند و از مناسک 

حج قرار مي  شمارد؟ 
هر چند ما ارزش اين سعي را نمي  دانيم، 
اما آگاهيم ک��ه برگزيدن  هاي الهي، بر پاية 
س��نت  ها، قواعد و محاسبه اس��ت. ما از اين 

سنت ها و... جز اندک، چيزي نمي  دانيم. 
هاجرکني��ز ب��ود، اّم ول��ِد ابراهي��م. در 
بانويي  چني��ن  راي��ج،  ارزش  گذاري  ه��اي 
جايگاهي ندارد. س��عي و ت��الش او نيز در 
برت��ري دادن  ها و امتياز بندي  ها، در اولويت 
نيس��ت، اما خداوند براي اين سعي حساب 

ديگري قرار داد. ارزش  گذاري  هاي خداوند 
ب��ا انس��ان  ها تف��اوت دارد، به همي��ن دليل 
خداوند اين کنيز را تکريم مي  کند و س��عي 
وي را بخش��ي از مناسک حج و عمره قرار 
مي ده��د. خداوند به پيامبران و اولياي خود 
فرمان مي  دهد راه اين بانوي صالح و شايسته 
را بروند و پاي خود را در ميان دو کوه صفا 

و مروه بر جاي پاي هاجر بگذارند. 
اي��ن همه تکري��م براي زني اس��ت که 
خداوند هزاران سال پيش، او را در اين دّرة 
بي  کش��ت آزمود. اين بانو در درة بي  کشت 
ب��راي يافتن آب از صفا ب��ه مروه رفت و از 
مروه به صفا بازگش��ت. در اين تالش خود، 
به حکم خداوند راضي بود و او را مي  خواند 
و از او کمک مي  خواس��ت.  هرچند کسي 
س��عي او را نديد، اما خداون��د ناظر آن بود 
و دعايش را مس��تجاب ک��رد. خداوند اين 
زن صال��ح را گرامي داش��ت و با قرار دادن 
س��عي ميان صفا و مروه در مناس��ک حج، 
ت��الش وي را مان��دگار ک��رد تا ب��ه مردم 
بياموزد که معيارهاي ارزش  گذاري وبرتري 
دادن  ها نزد خداوند  به  گونة ديگري اس��ت. 
معياره��اي خداون��د باآنچ��ه در ميان مردم 
معيار ارزش  گذاري اس��ت، تف��اوت دارد؛ 
چه بسا کاري از نگاه بشر بي  ارزش باشد اما 
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خداوند آنرا باال ببرد. چه بس��ا که کاري از 
نگاه مردم بسيار بزرگ باشد اما خداوند آن 

را ناچيز بشمارد. 

7. نا امید نشدن 
نا اميد نش��دن هاجر در دّره  اي خشک و 
بي  کشت ش��گفت آور است. خستگي توان 
او براي تالش و سعي را از بين نبرد. اميد به 

تهية آب از دل او بيرون نرفت. 
در رواي��ت آمده اس��ت: هاج��ر در دّرة 
بي  آب و عل��ف با صداي بلند درخواس��ت 
کمک کرد، اما کس��ي به او پاسخ نداد. وي 
براي يافتن آب، هف��ت بار ميان صفا و مروه 
به س��عی پرداخت، اما نوميدي ب��ه دل او راه 
نيافت و خس��تگي او را از اين راه بازنداشت. 
سرانجام در هفتمين دور از سعي  اش، درست 
زماني که باالي کوه م��روه بود، آب را ديد 
ک��ه در زير پاي فرزن��د دلبندش در نزديکي 

کعبه مي  جوشد. 
اگر رابط��ة هاجر با خداون��د قطع بود،  
نمي  توانس��ت اي��ن پاي��داري را از خود به 
نمايش بگذارد. به يقين نا اميدي و خستگي 
او را از پ��اي در م��ي  آورد. آري، ايم��ان به 
خداوند، اطمين��ان به رحمت اله��ي و اميد 
فراوان ب��ه ياري   خدا  موجب مي  ش��ود که 

روح مقاوم��ت، پاي��داري و ثابت قدمي در 
انسان دميده شود. 

ت��وّکِل ب��اال و زي��اد هاجر ب��ه خداوند 
ش��گفت آور اس��ت! چون پس از جدا شدن 
ابراهي��م از او و فرزن��دش اس��ماعيل، هاجر 
پذيرف��ت که هم��راه کودک��ش در آن دّره 
بمانند. همچنين اميد اين زن به رحمت خداوند 
شگفت  آور است؛ چون در سعي و تالش خود 
نا اميد نش��د تا اين  که ديد در کنار خانة خدا ، 

آب از زير پاهاي اسماعيل مي  جوشد! 
اي��ن قدرت، مقاومت، پايداري و ثبات، 
تنه��ا زماني به دس��ت مي  آيدکه انس��ان به 
خداوند ايمان داشته باشد. در جهان هستي، 
عاملي چون ايمان به خدا س��راغ نداريم که 
بتوان��د اين توان، پاي��داري و مقاومت را به 

انسان بدهد.

فلسفة سعي:
س��عي، ش��رط به دس��ت آوردن روزي 
اس��ت. آدمي به چيزي دست نمي  يابد جز با 

سعي و کوشش از راه وسيله و اسبابش.
پس هر چيزي را بايد با وس��يله و از راه 
اسبابش به دست آورد. انسان مريض شفاي 
خ��ود را از راه پزش��ک و دارو ب��ه دس��ت 
مي  آورد؛ همچنانکه طالب روزی، با کار و 
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تالش به روزي مي  رسد. دانش آموز با رفتن 
به مدرس��ه کسب دانش مي  کند و... آخرت 
را هم بايد تنها با س��عي  در اين دنيا کس��ب 
کرد و اين يکي از س��نت  هاي ثابت خداوند 

در دنيا است.
اما درآخرت چنين نيس��ت؛ انس��ان در 
بهش��ت بدون س��عي به هرآنچ��ه بخواهد، 
مي  رسد؛ چون ميوه  ها در بهشت در دسترس 
اس��ت؛ »ُقُطوُفَها داِنَية«15.  قرآن  کريم بهشت 

را اينگونه توصيف مي  کند:
� )َو َلُكْم فيها ما َتْش��َتهي  َأْنُفُس��ُكْم َو 

ُعوَن(.16 َلُكْم ِفيَها َما َتدَّ
»و هر چه دلتان بخواهد، در بهشت  برای 
شما فراهم است و هر چه در آن جا خواستار 

باشيد خواهيد داشت .«
ـ )...َو فاِكَهٍة مَّا َيَتَخيَُّوَن(.17 »...و ميوه 

از هر چه اختيار کنند.« 
پس در دنيا بايد ت��الش کرد؛ هم براي 

دنيا،  هم براي آخرت. شايد کسي بپرسد:
چرا دنيا خانة تالش اس��ت، آي��ا تنها با 

کوشش مي  توان به رزق و روزي رسيد؟ 
در پاس��خ چنين پرسشي مي  توان گفت: 
پله  ه��اي ترقّي و تکامل انس��ان در اين دنيا، 
تنها در ابتال و س��ختي است و انسان در دنيا 
و آخرت به کمال نمي  رس��د جز با »ابتال« و 

ابتال تنها با گذر از ش��هوت  ها، فتنه  ها و امور 
فريبندة دنيايي محّقق مي  شود. بديهي است 
عبور از اين  گونه امور، آدمي را به کمال مي 
رس��اند و سقوط در شهوت و فتنه  ها او را از 

مسير کمال منحرف مي  سازد. 
با عبور از اين راه و از ميان ش��هوت  هاي 
نفساني  و نيز با پش��ت سرگذاشتن فتنه  ها و 
ام��ور فريبندة دنيايي اس��ت که انس��ان  ها به 
تکامل مي  رس��ند. اگر کس��ي در اين مسير 
گرفت��ار هواي نفس، فتنه  ه��ا و امور فريبنده 
ش��ود، گرفتار س��قوط و بازماندن از مس��ير 

تکامل خواهد شد. 
چني��ن آزمايش��ي از فرش��تگان و ني��ز 
حيوانات خواس��ته نش��ده و ب��ه همين دليل 
اس��ت که اگر انس��اني اين مس��ير را بدون 
لغزش بپيمايد و از ميان ش��هوت  ها و فتنه  ها 
به س��المت عبور کند، واالتر از فرش��تگان 
اس��ت. اما در صورت لغزش گام  هاي او در 
اين صراط، از حيوان نيز پس��ت  تر مي  شود. 
خداوند س��قوط کنن��دگان در اين عبور را 
از  چارپاي��ان گم��راه تر مي دان��د: )ُأولِئَك 
...(18 در س��ورة فرقان  َكاأَلْنعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ
نيز مي فرماي��د:)ِإْن ُهْم ِإالَّ َكاأَلْنعاِم َبْل ُهْم 

َأَضلُّ َسِبياًل(.19
پس، اگر انس��ان در خانه ي��ا غاري انزوا 
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پيش��ه کند و مشغول عبادت ش��ود، در متن 
جامع��ه نباش��د و با م��ردم زندگ��ي نکند، با 
فريبنده  ها وفتنه  ها روبه  رو نشود و غريزه  هاي 
وانه��ادة خدا در او، با عوامل تحريک کننده 
روب��ه  رو نش��وند، او هرگز به کمال انس��اني 
نرس��د. به همين دليل خداوند سعي را شرط 
روزي در اين دنيا ق��رار داد؛ چرا که تکامل 
انس��ان تنها از راه سعي به دست مي  آيد. اگر 
س��عي نباشد، انسان به جاي رسيدن به کمال، 

سقوط مي  کند. 
خداوند همة سبب  هاي الزم براي عبور 
بدون لغ��زش را فراهم کرده و عقل را ابزار 
هدايت باطن��ي و پيامبران را اب��زار هدايت 
بيروني قرار داده است. به انسان اختيار داد تا 
راه هدايت را برگزيند يا راه گمراهي را. در 
قرآن کريم اين حقيقت بيان شده است: )ِإنَّا 
بيَل ِإمَّا شاِكرًا َو ِإمَّا َكُفورًا(20 در  َهَدْيناُه السَّ

َرُه(.21 بيَل َيسَّ سورة عبس فرمود: )ُثمَّ السَّ

سعي، از منازل رحمت خداوند
خداون��د متع��ال، براي رحمت��ش منازل 
وجايگاه  هايي را مش��خص کرده است. پس 
براي رس��يدن به رحمت پروردگار،  بايد به 
س��راغ اين منازل   رفت و رس��يدن به رحمت 
خدا کليدهايي داردک��ه طالب رحمت بايد 

آن  ها را در اختيار داش��ته باشد و از ابواب و 
درهای رحمت به منازل رحمت راه يابد. اين 
موضوع يکي از دروازه  هاي معرفت است و 
به دليل گسترده بودنش، به آن نمي پردازيم 
و  وارد بحث »س��عي« مي  ش��ويم که آن، از 

بزرگترين منازل رحمت خداوندي است. 
بي  گم��ان، روزي دهنده خدا اس��ت، اما 
� همانگونه که گذش��ت � سعي از درهاي به 
دس��ت آوردن روزي و رحمت الهي است. 
پس کسي که روزي بخواهد بايد به بازار رود 
و کس��ي که به دنبال درمان مريضي  اش باشد 
بايد خود را به پزش��ک نش��ان دهد. جوياي 
دانش نيز بايد پاي درس استاد و معلم بنشيند 
و در مدرسه و دانشگاه حضور يابد و آن که 
خواهان پيروزي بر دشمن است، بايد در خود 
آمادگي ايجاد کند و براي اين پيروزي طرح 

و برنامه بريزد. 
اما بايد به اين حقيقت توجه داشته باشد 
که روزي دهنده خدا اس��ت؛ همانگونه که 
ش��فا دهنده خداس��ت و دانش و پيروزي را 
خدا مي دهد. در اين ميان،  بازار، پزش��ک، 
مدرس��ه، برنامه  ري��زي و آماده ش��دن براي 
جنگ، کليدهايي هس��تند براي دستيابي به 

روزي، شفا، دانش، پيروزي و...
همچني��ن کلي��د آم��رزش، بهش��ت و 
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نعمت  هاي آن، »س��عي« اس��ت. کسي بدون 
س��عي، به خواس��ته  هاي دنياي��ي و آخرتي 
دست نمي  يابد. اين از سنت  هاي تغييرناپذير 
الهي است که کليد رحمت خويش در دنيا 

و آخرت را »سعي« قرار داد. 
اين کالم خدا اس��ت  که انسان بي  تالش 
 وس��عي به  هيچ يک از روزي  ها نمي  رس��د؛ 

)َو َأْن َلْيَس ِلإِلْنساِن ِإالَّ َما َسَعى (.22

1.  در حقيقت، »صفا« و »مروه« از ش��عائر خداست 
]که يادآور اوس��ت [ پس هر که خانه ]خدا[ را 
حج کند، يا عمره گزارد، بر او گناهي نيس��ت 
که ميان آن دو، س��عي به جاي آورد. و هر که 
افزون بر فريضه، کار نيکي کند، خدا حق شناس 

و داناست.)بقره: 156(
2 .  يعني گردآوري کن، جمع کن. 

3 .  و ه��ر کس خواه��ان آخرت اس��ت و نهايت 
کوش��ش را براي آن بکند و مؤمن باشد، آنانند 
که ت��الش آنها مورد حق شناس��ي واقع خواهد 

شد.)اسراء: 19(
4 .که همانا تالش شما پراکنده است)الليل: 4(

5 . و وقتي با او به جايگاه »َسْعي« رسيد، گفت: »اي 

پسرک من! من در خواب ]چنين [ مي بينم که تو 
را س��ر مي بَُرم، پس ببين چه به نظرت مي آيد؟« 
گف��ت: »اي پدر م��ن! آنچه را مأم��وري بکن. 
ان شاءاهلل مرا از شکيبايان خواهي يافت.«* پس 
وقتي هر دو، تن دردادند ]و همديگر را بدرود 
گفتند[ و ]پسر[ را به پيشاني بر خاک افکند، * 
او را ن��دا داديم که اي ابراهيم!* رؤيا ]ي خود[ 
را حقيقت بخش��يدي. ما نيک��وکاران را چنين 

پاداش مي دهيم. «)صافات: 105�102(
نُت ِمن ُذرِّيَّتى بَِواٍد َغيرِْ ِذى َزْرٍع  6 . )رَّبََّنا إِنىِ  َأْس��كَ
َلَة َفاْجَعْل  ِم َربََّنا لُِيِقيُم��واْ الصَّ ِعن��َد بَْيِتَك اْلُمَحرَّ
َأْفِ��َدًة مَِّن النَّ��اِس َتْه��ِوى إِلَيهِْ��ْم َو اْرُزْقُهم مَِّن 

الثََّمَراِت لََعلَُّهْم َيْشُكُرون( )ابراهيم: 37(

پینوشتها:
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7 . تفسير قمي، علي ابن ابراهيم قمي، ج1،ص60
8 .  همان، ص61

9 . صافات: 105 � 102
10. م��ن از روي اخ��الص، پاکدالن��ه روي خود 
را به س��وي کس��ي گرداني��دم که آس��مانها و 
زمين را پديد آورده اس��ت و من از مش��رکان 

نيستم)انعام:79(
. ممکن اس��ت اين حالت از »توحيد« باش��د و   11
ممکن اس��ت از »اخالص«. اگر وحدت مقصد 
به معناي آگاهي انسان به اين حقيقت باشد که 
سرچش��مه توان انس��ان براي کوشش خداوند 
اس��ت. يا اينک��ه در هم��ه تالش هاي انس��ان، 
سرچش��مه روزي خداس��ت، در اي��ن صورت 
روزي، شفا، پيروزي، دانش، هدايت و ... همه 
از س��وي خداون��د خواهند بود و انس��ان روي 
خود را در هر حالت و  هر امري به س��وي خدا 
مي کند. اين بخش��ي از توحيد است.  همچنين 
ممکن اس��ت وحدت مقصد انسان از اخالص 
باشد. به اين معنا که غايت بشر در هر ساحتي از 

عرصه هاي زنگي يک امر است و آن رضايت 
خداوند تب��ارک و تعالي. اي��ن همان اخالص 

مي باشد. 
. از آن خداس��ت. س��خنان پاکيزه، به سوی او باال   12
می رود و عمل صالح آن را باال می برد. )فاطر: 10(

. تفسير الدر المنثور، ج3، ص221   13
. سفينه البحار، در ذيل ماده »زم«  14

. الحاقه : 23  15
16 . فصلت : 31

17 . واقعه : 20
18 . »آن��ان همانن��د چهارپايان بلک��ه گمراه ترند.« 

اعراف : 179
. »آن��ان ج��ز مانن��د س��توران نيس��تند، بلک��ه   19

گمراه ترند.« فرقان :  44
20 . »ما راه را بدو نموديم يا سپاسگزار خواهد بود 

و يا ناسپاسگزار.« انسان : 3
21 . »سپس راه را بر او آسان گردانيد.« عبس : 20
. و اينکه براي انسان جز حاصل تالش او نيست.  22

)حج:39(
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