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                                                                                      تــعرفــهاي مـلـــگ
  فقوبداهللا مـخواجه عجناب و  بداهللا انصارـخواجه عحضرت  تیحکا

           
 ! گان محترم زوخوانندهیعز ستاندو

فریضه حج خانه کعبه شریفه اداي ربمنظوخواجه عبداهللا انصار  جناب چنین روایت بوده که
 بوده که انهدر جریان خواندن دورکعت نمازشکر حج مراسمکه بعد از اداي تمامآ رفته بودند 
در قالب آدم در مسافه یک متري  فرشته آسمانی از عالم باال خداوندکریم ورحیم جبخواست 

 خانه کعبه چه ودننم بمنظورطواف گفت که امسال یین نیزم کیمالشده وبه  ظاهرنجناب آ
  ؟استتعداد مسلمانان آمده 

  لک ونود نوهزار ونوصد  نود نونفر کیکه امسال درحدود  دادندی پاسخ  نیزم کیمال
و  آمده است خانه کعبهطواف کردن  از هر گوشه و کناردنیا بمنظور فریضه حج و مسلمانان

ان که خانه خداوند را از جمله همین قدر حاجی صاحب یآسمانفرشته   اضافه کرده که اي
    ؟ طواف نموده اند حج چه تعداد شان بدربار خداوند قبول شده است

  هم قبول نشده است کنفرآنهایحج  فرشته آسمانی جواب داده که اي مالیک زمینی
 فرشتهبعد  ه ايلحظ سخت تکان خورده کهجناب حضرت خواجه عبداهللا انصار کهیدرحال
خواجه جناب حضرت   يبرو را انیحاج همه حج د بزرگخداون بانهم کهفرمودند یآسمان
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بعد از شنیدن چنین موضوع خواجه عبداهللا انصار فورآ که  . فق قبول نموده استوبداهللا مـع
که در قالب آدم بوده وجود نداشته  کدو ملشدند که اثري هم از این سالم گشتانده و متوجه 

که  گفتیبا خود مو غرق بوده فکر درهمین شبها وروزها  جنابو بی اندازه متاثر شده که آن
آنمبارك حج  يباشد که برو یفق کوبزرگوار بنام خواجه عبداهللا م یتخصش نیخداوندآ ا
  .دیصاحبان را قبول کرده ا یتمامآ حاج

را  فقوخواجه عبداهللا مجناب رفته و تا تقا طع گرف میتصم آنجناب :بـه همـه حال  
از خورد تا  آنجناب افتیدرمورد در رفتیم کهیطرفبه هر و. پیدا نماید  درهرکجائی که باشد

 ياشخاص برا نیبرادرشناخت چن يکه ا گفتندیومردم آنمحل م شدیبزرگ طالب معلومات م
    .چکاره است  مورد نظرتانکه نفر  دانمیما نم نکهیمشکل بوده بخاطر ا یلیما خ
لطفآ   استسرشناس سودا گر مکدا ایوء استقریدارءعالقه داراست ء حاکم استمثال  يطور

   . شغل ویرا واضع بگوئید تا توانسته باشیم که شما را کمک کنیم
فرمودند که اي برادران درحصه شناخت موصوف به جز از نام  جناب خواجه عبداهللا انصار

 اندیسف شیر یکتن ازگفت وگو بودند که  نیدرهمرا نمیدانم دیگرآنجناب اضافترچیزي 
  .کجا ه مابانیغر هیقر نیکجا وا شما یا پیر کامل فدایت شوم ت کهشده وگف دایپ محل

ند که بعد از یک لحظه سکوت حضرت خواجه عبداهللا انصار درحصه طالب معلومات شد
نام پدرش خواجه میشناسم که  شخصی را زبوت دو خواجه عبداهللا بنام منکه  گفتآنشخص 

مردم آنمحل همه و داشته  يزوت دوشغل ب همین قریه يکه درقسمت چهارسو باشدیفق موم
 دهیرا بوس شیجناب فورآ روچنین کلمه آن دنیباشنکه ندیگویفق موخواجه عبداهللا مبنام  رایو

  ؟که خانه اش درکجاست دیئبگو حاالو است نیوفرمودند که تشکر نفر مطلوب من هم
  .باشدیآب م يکهنه مقابل جو يایگفت که خانه شان درعقب آس آنشخص

 نموده که چند لحظه بعد لبابا دق راشانیدروازه کوچه ا کهیزمانه عبداهللا انصارخواج جناب
 کسیگفت شما بابعد ازاداي سالم علیکم ده وکرباز  را جوان دروازه کوچه وپسرن کی

  . داریدکار
  ؟.  جاست نیهم زفق بوت دووکه پسرجان خانه خواجه عبداهللا م جناب فرمودندآن
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  در جانت درخانه استپآنجناب فرمودند که  .  باشمیپسرشان ممن  یپسرجواب داده که بل 
   . میبگو شیتا برا کهدیبگوئ دیاگرشما کدام احوال دار و استپسر گفت بلی پدرم در خانه 

 يخواجه عبداهللا انصار که دیبگوئ شیخواجه عبداهللا انصار فرمودند که پسرجان براحضرت 
  .تان آمده است ارتیهرات به ز ریپ

 که آنجناب رادرعقب دروازه کوچه شان دادهپیر هرات  يآور فیپسرموصوف تشر کهیزمان 
ش کنان دروازه بحالت دو برهنه ياصطالح سرلچ وپا به نصار ا نام خواجه عبداهللا دنیبا شن

 رجانیپ ای خواجه عبداهللا انصارانداخته وگفت که يخودرا درقدمهاراسآوباز نموده راکوچه 
   ؟  من کجا یبیوکلبه غرشوم تو کجا  تیمن فدا

خواجه عبداهللا  يگرفته وگفت که ا محکم اش يفورآ ازشانه ها انصار جناب خواجه عبداهللا 
که  دیرا انجام داده ا یکه شما چه کار خوب دیتوشود زود بگوئ يجان من فدا فق هزارانوم

       . قبول نموده است خودت ين را بروایامسال حج تما مآ حاج ج خداوند بزرگ
 تیخودرا برا یمن گذارشات زنده گ دیائیفق گفت که حاال خانه بوخواجه عبداهللا م جناب
را  فق رشته سخنوناب خواجه عبداهللا مجوبعد از نوشیدن یک پیاله چاي . مینمایقصه م

که من  شودیم طرفیباا سال ازمدت چند خواجه عبداهللا انصار حضرت ای که نطورآغازنمودهیا
 میصد تصم یصد ف نکرده وامسال ياریانس چ کنیبروم وله کعبه نخا ارتیقصد دارم تا بز

خانمم حامله دار  گریو ازطرف د بروم به طواف فریضه حجوند ج اگرفتم که به خواست خد
خاطر آرام روانه خانه کعبه  باآورد بعدآ بی ایطفل به دن خانمم کهیبوده وبا خودگفتم زمان

 نیبه ا میدار بیوغر بیرسم ورواج عج کیخود هیردرق ماخواجه عبداهللا انصارای. شومیم
گان یه همسا تمامآ دختراش ایپسرو تولد اگرحامله باشد تا به وقت یهرخانمکه  یمعن

و دنینمایکه در خانه خود پخته م ئینماز شام هرنوع غذااداي مجبورومکلف بوده که بعد از
 شکم ناحیهنمم ازشدت دردخا وچند هفته قبل می آورندخانه زن حامله  بهمقدارآنرا  یک

واقعآ  مده کهایپخته شدن کباب م يخانه ما بو يکه از پهلو نمودیم شیگرد یلیحو يدررو
 جا درپهراهن یدست خوش خانمم ازبوي خوش آن به اصطالح آدم را دیوانه مینمود که 

   .که امروز کباب میخورم  شدینم



-٤- 
 

نشده ي خبرکباب خانه همسایه هیچ  گذشت ولی از شام از ساعت یا خواجه عبداهللا انصارچند
کباب روان نکرده  میبرا هیکه چرا زن همسا قرارداشت شیتپا کیخانمم در که به اصطالح

 مرا تک ، تک نمود هیکوچه همسادروازه آنشب بعداز خواندن نمازصبح  يفردا . است
 شیبرا مکیسالم عل يبعد ازاداوبازنمود  میرا بروخوددروازه کوچه  هیزن همسا کهیوزمان

ب منتظرآوردن وخانمم تا به وقت خوا اید کباب پخته کرده درخانه تان روزیدشماکه گفتم 
وحاال دوباره اید  نموده یما سرکشهمسایه گان و هیقر رواجزرسم وااچرو شمابوده تان کباب 

  ؟                بداخل مسجدرفته شکایت تانرا به شخصی مال امام مینمایم

 دیگوئیفق شما راست موخواجه عبداهللا م يگفت که ا میبرا لم خجالت زدهبا عا هیزن همسا
چکنم که چاره نداشتم بخاطراینکه  کنیکباب پخته کرده بودم ولدر خانه خود روزیکه من د

   .  مشما حرا يما حالل بوده وبرا يکباب براگوشت همان  نخورد
 استنه هاچه ب نیاهمشیره  تم کهگف شیبرا  فدایت شوم یا خواجه عبداهللا انصاربا اندك خشم

 باشما رفتار نماید       هیقانون قر تا مطابق میگویممال امامرا براي موضوع  همین لحظه و میکنیدکه 

خودت بهترمعلوم  يکرده برا هیفق ازمردم قروخواجه عبداهللا م يگفت که ا میبرا درجواب
 رمیصغ يکه اوالد ها شودیم نطرفیا با کسالیهستم وازمدت  وهیزن ب کیبوده که من 

 میخوردیموما گوشت را کباب کرده  يکه مادرجان تا که پدرما زنده بود خودت برا دنیگویم
که به اساس گفته هاي پی   مینخورد هم کباب هکمراتبیمرده است تا بحال  پدرما کهیواز وقت

ودم که من نموده ب وعده  ایشان يهمرا نطرفیسال باایکاز مدت درپی اوالد هاي صغیرام 
 . دهمیکباب مریروزشکم س کیشمارا 

عا شوهرم رفته وبحق آن دو خاكکه بسر خواستمیگذشته که شب جمعه هم بود وم يروز
 دوباره  طورعاجلکه  است افتاده خرمرده کیقبرستانها  یکیمتوجه شدم که درنزدوبفرستم 

مرکب ویا  مردهخر ران کمقدارگوشتی وتوسط آن هگرفتباخود کارد رایکدانه خانه آمده و
 .  وباخود آوردم دهیبررا 

نمودند که مادر  یاندازه خوشحال یو ب دندیگوشت راد بعد از مدت ها میاوالد ها  کهیزمان
ناك خررا کباب نموده  يمن همان گوشت بو و دیکباب کنگوشت را براي ما دیجان زود باش
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براي ما حالل بوده وبراي شما  بوي ناك کباب گوشت که خوردن آن داده ام میاوالد ها يبرا
رفتن حج  يرا که برا يموضوع من همان پول ها نیچن دنیعبداهللا انصاربا شن اخواجهی.   حرام 

کدام کار  گرمنید دادم وهیهمان خانم ب ينرا براآجمع نموده بودم همه  شریفه خانه کعبه
فق همان وهللا م اخواجه عبد يخواجه عبداهللا انصار فرمودند که ا جناب. خوب نکرده ام

   قبول نموده است آن شما بوده که خداوند بزرگ ج حج تمامآ مسلمانان را بخاطر نیککار

           
   شریفمسجد  نینمازخفتن درب يادابعداز 1369دربرج قوس  رااین حکایت  !زیزـان عـدوست

ت زبان دوساز خوشحا لخانB قسمت جناب با با صاحب حصارك لوگرواقع  کرام يایاول
سره میاشت والیت غزنی شنیده بودم  غزنوي سابق مدیرغالم محمد خان جناب مرحوم  عزیزم

 .که مورد عالقه تان واقع شده باشد  وارم  امید

  صوابـــاالـــلم وبـــواهللا اع
 باستان در والیت بنام خواجه علی موفق فوق تا گفته شود که لوحه زیارت ستقابل یادآوری

که از  ارسال داشته یتو را برایم محترمه داکتر صاحب جمیله جان یو سفکه این فو بوده هرات
خواجه عبداهللا موفق  خواجه علی موفق همانهمین انم که ونمیدلطف شان ابراز سپاس نموده 
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