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درس ھایی از ھجرت پیامبر .   

 بھ نام خداوند بخشنده ی مھربان

  : درس ھایی از ھجرت پیامبر . ٠٨٢٨خطبھ  -خطبھ جمعھ 

  خطبھ اول: 

سپاس خداوند جھانیان و درود و سالم بر سرورمان محمد راستین وعده ی امانت دار. بار خدایا تنھا 

دانش ما آن است کھ تو بھ ما آموختی. تو دانای حکیم ھستی. بار خدایا ما را چیزی بیاموز کھ بھ ما 

بھ ما حق بنما و ما سود بخشد و از آنچھ بھ ما آموختی بھ ما سود رسان و دانش ما را بیفزای. حق را 

را توفیق پیروی آن بده و باطل را باطل بنما و ما را توفیق پرھیز از آن بده و ما را از جملھ ی 

کسانی قرار بده کھ سخن را می شنوند و از بھترین آن پیروی می کنند و ما را با رحمت خود در 

  زمره ی بندگان نیک خود قرار بده. 

  تمام مسلمانان فرض عین است: مطالعھ ی سیره ی رسول هللا بر

برادران گرامی، بدون شک ھمگی شما موضوع خطبھ را می دانید. ما در نخستین روز سال ھجری 
ھستیم. برادران ھجرت جزئی از سیره ی پیامبر صلی هللا علیھ وآلھ وسلم است. من ھمیشھ می گفتم 

 علیھ وآلھ وسلم بھ تنھایی بر فرض اگر کتاب و سنتی نباشد سیره ی صحیح رسول هللا صلی هللا
روشی کامل برای انسان است؛ زیرا ھستی قرآنی خاموش، قرآن ھستی گویا، و پیامبر قرآن زنده 
است. حرکت می کرده و با مردم تعامل داشتھ است. وقتی از سیده عائشھ رضی هللا عنھ درباره ی 

او قرآن بود. از مسلمات عقیده ی ما اخالق رسول هللا صلی هللا علیھ وآلھ وسلم پرسیدند گفت: اخالق 
این است کھ پیامبر از گناه در گفتار، کردار و تصمیم و نیز در رفتارھا معصوم بوده است. از آنجا 
کھ او معصوم است خداوند بھ ما دستور داده از او بیاموزیم. و آنچھ ما را از آن باز می دارد از انجام 

  ماید: آن خودداری کنیم. خداوند متعال می فر

ُسوُل فَُخذُوهُ َوَما نََھاُكْم َعْنھُ فَاْنتَُھوا﴾   ﴿َوَما آَتَاُكُم الرَّ

  ( و آنچھ را فرستاده [او] بھ شما داد آن را بگیرید و از آنچھ شما را باز داشت بازایستید)

  ] ٧[ سوره حشر: 

ی انجام آن و یک قاعده در اصول فقھ ھست کھ می گوید: ھر چیزی کھ کامل کننده ی فرض و برا
الزم باشد، خود فرض است. ھر چھ کھ سنت با آن کامل شود سنت است. بنابراین وضو فرض است 
زیرا نماز بھ عنوان یک فرض با وضو کامل می شود. اگر بخواھیم دستور خداوند را اجرا کنیم تمام 

است. اگر  دستورات خداوند در قرآن تا زمانی کھ قرینھ ای خالف آن وجود نداشتھ باشد، واجب
  بخواھیم این آیھ را اجرا کنیم: 

ُ ُمعَِذّبَُھْم َوُھْم یَْستَْغِفُروَن) ُ ِلیُعَِذّبَُھْم َوأَْنَت فِیِھْم َوَما َكاَن �َّ   (َوَما َكاَن �َّ

( و[لى] تا تو در میان آنان ھستى خدا بر آن نیست كھ ایشان را عذاب كند و تا آنان طلب آمرزش 

  كننده ایشان نخواھد بود) ب مى كنند خدا عذا

  ] ٣٣[ سوره انفال: 
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چگونھ آنچھ فرموده انجام دھیم و آنچھ ما را باز داشتھ رھا کنیم؟ بنابراین شناخت سنت گفتاری پیامبر 
صلی هللا علیھ وآلھ وسلم بر ھر مسلمانی فرض عین است. معنای فرض عین را می دانید. اگر انجام 

  خداوند می فرماید: ندھید نابود می شوید. وقتی 

َ َواْلیَْوَم اْآلَِخَر﴾ ِ أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ ِلَمْن َكاَن یَْرُجو �َّ   ﴿لَقَْد َكاَن لَُكْم فِي َرُسوِل �َّ

( قطعا براى شما در [اقتدا بھ] رسول خدا سرمشقى نیكوست براى آن كس كھ بھ خدا و روز 

  بازپسین امید دارد)

  ] ٢١[ سوره احزاب: 

یامبر صلی هللا علیھ وآلھ وسلم الگوی ما است؟ چگونھ بھ این آیھ عمل کنم؟ چگونھ از اخالق چگونھ پ
پیامبر صلی هللا علیھ وآلھ وسلم، از روابط و حرکات و دیدگاه ھای پیامبر سرمشق بگیریم اگر سیره 

است و  را نیاموختھ باشم؟ پس سیره ی پیامبر صلی هللا علیھ وآلھ وسلم بر ھر مسلمانی فرض عین
  ھجرت پیامبر کھ اکنون در روز ھجرت ھستیم بخشی از سیره است. 

  کردار پیامبر بیشتر از سخنان او بیانگر درک وفھم وی از قرآن است :

برادران گرامی، یکی از علما می گوید: کردار پیامبر، موضع پیامبر صلی هللا علیھ وآلھ وسلم از 
قرآن است. زیرا سخنان او احتمال تاویل و تفسیر دارد اما سخنان او بیشتر نمودار فھم و درک او از 

کردارش را نمی توان تفسیر کرد. نکتھ ی قابل توجھ این کھ پیامبر از نظر خداوند دو ماموریت دارد 
و گاھی ما فکر می کنیم اولین و آخرین ماموریت پیامبر تبلیغ دین است اما حقیقت بزرگتر الگو است. 

ی بھ خوبی انجام می دھد؛ ھر کس کھ زبان گویا و رسایی داشتھ باشد. حافظھ ی زیرا تبلیغ را ھر کس
خوبی داشتھ باشد. سبک بیان عالی داشتھ باشد. اما مردم با گوش ھایشان نمی آموزند بلکھ با چشم 
خود می آموزند. کارھای پیامبران فراتر از تصور است و دلیل آن ساده است چون آنان بھ گفتار خود 

عمل می پوشانده اند. اما داعیان با وجود تعداد زیادشان از دعوت بھ هللا ناکام مانده اند و  جامھ ی
  دلیل آن ساده است زیرا آنچھ می گویند عمل نمی کنند. 

  بخش ھایی از جایگاه سیره ی پیامبر در این دین بزرگ :

ین است کھ سیره اش را برای اینکھ پیامبر صلی هللا علیھ وآلھ وسلم الگوی ما باشد الزمھ اش ا
بشناسیم و از برجستھ ترین بخش ھای سیره ھجرت ایشان صلی هللا علیھ وآلھ وسلم است زیرا خداوند 
او را الگوی نیکی برای ما و مثالی واال قرار داده است. خداوند ھمھ چیز را بھ او چشانده است. فقر 

ر را تجربھ کرده باشد. باری وارد خانھ اش را بھ او چشانیده تا وقتی پند صبر بھ فقرا بدھد خودش فق
شد وگفت: آیا چیزی دارید؟ گفتند: خیر، گفت: من روزه ام. ثروتمندی را بھ او چشانده است. یکی از 
رئیسان قبایل از او پرسید این دشت گوسفندان از آن کیست؟ فرمود: این ھا از آن تو باشد. گفت: مرا 

ن ھا از آن تو باشد. گفت: بھ خداوند گواھی می دھم کھ تو مسخره می کنی؟ فرمود: نھ بھ خدا ای
  رسول هللا ھستی و بھ گونھ ای می بخشی کھ از فقر نمی ھراسی.

خداوند ظلم را بھ او چشاند مانند مسلمانان امروزی کھ مظلوم اند. در طائف بھ او ستم چشانده شد و 
براند و یا بھ دوستی کھ اختیار مرا بھ او  فرمود: خداوندا مرا بھ کھ وا می گذاری؟ بھ دشمنی کھ مرا

سپرده ای؟ اگر ترسم از خشم تو نبود اھمیتی نمی دادم. تو سرزنش می کنی تا خشنود شوی اما 
  رحمت تو بھ من بیشتر است.

خداوند پیروزی را در مکھ بھ او چشانید. فکر می کنید با شما چھ می کنم؟ گفتند: برادر بزرگواری 
گواری است. فرمود: بروید شما آزاد ھستید. مرگ فرزند را بھ او چشانید؛ چشم کھ پسر برادر بزر

می گرید و قلب می ترسد و تنھا چیزی می گوییم کھ خداوند راضی باشد و ای ابراھیم ما نسبت بھ از 
دست دادنت ناراحت ھستیم. طالق دخترش را بھ او چشانید. یکی از دخترانش طالق داده شده بود. 
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ی مردم را در باره ی ھمسرش بھ او چشانید کھ نزدیک ترین شخص بھ او بود و در  طعم شایعھ
اندوه سنگینی کھ ممکن است برای دختر جوانی اتفاق افتد، دچار شد و در داستان افک مردم آبروی 
  او را بردند. او ھمھ چیز را چشید و در ھمھ چیز کامال صبور بود بنابراین الگوی ما گردید.

نکتھ ی دیگر: این ھا بخش ھایی از جایگاه سیره ی پیامبر صلی هللا علیھ وآلھ وسلم در  برادران یک
این دین بزرگ است اما ھجرت کھ امروز ما در سالروز آن ھستیم، من شک ندارم کسی از شما 
رویدادھای ھجرت را نداند. تمام مسلمانان رویدادھای ھجرت را می دانند. اما اولویت با روشن بودن 

رویداد است. در اینکھ از این رویداد اصلی را برداشت کنید کھ در زندگی روزانھ بھ شما سودی  این
رویدادھای ھجرت را بر زندگی امروزی مسلمانان  -چنان کھ برخی می گویند–رسد. می خواھیم 

  انطباق دھیم. 

  تناسب عجیب میان اصول عقل و نظام ھستی:

بی را یکی از بزرگترین قوانین این ھستی قرار دھد. ھر نخست: حکمت خداوند خواستھ کھ نظام سب
سببی نتیجھ ای دارد و ھر نتیجھ ای دارای سبب است. نظام سببی یکی از بزرگترین قوانین این 
ھستی است. چرا خداوند نظام سببی را وضع نموده است؟ زیرا ھر وقت نتیجھ ای ببینید بھ حکم نظام 

ما را بھ سبب پیش تر از آن می برد. سبب قبلی بھ سبب قبل تر ھستی در پی دلیل می گردید. سبب ش
از آن تا این کھ با روش نیکویی بھ مسبب االسباب برسید. بھ خداوند برسید. گویا نظام سببی راھی 
برای شناخت خداوند است. و بنابر حکمتی واال خداوند عقل انسان را بر اساس سھ اصل ایجاد نموده 

اصل سببی است. عقل شما چیزی را بدون دلیل نمی پذیرد. ھیچ عقلی در  است: یکی از این اصول
روی زمین چیزی را بدون دلیل نمی پذیرد. چیزی را بدون ھدف نمی پذیرد. تناقض پذیر ھم نیست. 
این ھا اصول عقل اند. ای خدا این چھ تناسب عجیبی است کھ میان اصول عقل و نظام ھستی برقرار 

با نظام ھستی است کھ بھ وسیلھ ی آن بھ خداوند بزرگ می رسید ولی کسی  است؟ تناسب اصول عقل
کھ نظام سببی را ایجاد کرده است در ھر ثانیھ قادر است آن را از بین برد. گاھی نتیجھ ای را بدون 
سبب می یابید مانند سیدنا عیسی علیھ السالم کھ بدون ازدواج پدر ومادری، زاده شده است. گاھی دو 

پسر و یک دختر را در ابتدای جوانی می یابید کھ بچھ دار نمی شوند . گاھی سبب وجود  جوان یک
دارد ولی نتیجھ نیست و سبب نیست چرا؟ برای اینکھ اسباب را نپرستیم باید خداوند را بپرستیم کھ 
خالق اسباب است و سبب اصلی سبب ھا است و گاھی نیز اسباب را بی اثر می کند و نتایجی را 

  اسباب ایجاد می کند. بدون

  درس ھای ھجرت پیامبر:

  
  ـ گرفتن اسباب و سپس توکل بر خداوند جھانیان: ١

بنابراین برادران: باید اسباب را چنان کھ رسول هللا در ھنگام ھجرت انجام داد باید بھ کار بگیریم بھ 
گونھ ای کھ گویی ھمھ چیز است. تمام رد پاھا را پیامبر صلی هللا علیھ وآلھ وسلم پس از خود پر می 

ت. ردھایی ایجاد کرد. مردی را برای آوردن اخبار و مردی دیگر را برای پاک کردن ردھا گماش
کرد کھ آنان را بھ اشتباه اندازد. بھ سمت ساحل رفت و سھ روز در غار ثور ماند تا آب ھا از آسیاب 
بیفتد. راھنمایی داشتند کھ تجربھ اش بر ایمانش می چربید. ایشان تمام ردھا را از بین برده بود. 

و یکی از آنان چند متری با او فاصلھ اسباب را بھ عنوان تنھا راه بھ کار برد. وقتی بھ او رسیدند 
داشت ابوبکر رضی هللا عنھ بھ پیامبر صلی هللا علیھ وآلھ وسلم فرمود: اگر یکی از آنان بھ رد پای او 
می نگریست ما را می یافت. اکنون او اسباب را بھ عنوان فرمانبری از هللا بھ کار گرفتھ بود و 

رفت ولی مانند غربی ھا بھ اسباب توکل نکرد. فرمود: ای اسباب را بھ نشانھ ی بندگی، در اختیار گ
  ابوبکر درباره ی دو تن کھ خداوند سومین آن ھاست چھ فکر می کنی؟
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بنابراین گرفتن اسباب بھ عنوان ھمھ چیز و سپس توکل بر خدا بھ گونھ ای کھ گویی اسباب ھیچ است. 
ست. اگر اسباب را گرفتید و مانند شما در راھی می روید کھ سمت راست و چپ آن دره ای بزرگ ا

غرب بر آن اعتماد کامل کردید دچار شرک می شوید. کسی کھ بھ مال خود اعتماد کند گمراه می 
شود و کسی کھ بھ اطرافیان خود توکل کند خوار می شود و آن کھ بھ خدا توکل کند نھ گمراه و نھ 

کار برید. باید بھ خدا اعتماد کنید. اگر خوار می شود. بھتر است اسباب را بدون اعتماد بر آن بھ 
اسباب را بھ کار نبرید و بھ خداوند توکل کنید خداوند این توکل را نمی خواھد. عاقالنھ توکل کنید. 
میان گرفتن اسباب و توکل بھ خدا تناقض و تضادی نیست بلکھ تناسب و تکامل وجود دارد. بھ بیانی 

بھترین پزشک می برم و بھترین دارو را برایش می خرم و  ساده تر؛ فرزند بیمار است. او را نزد
دستورات پزشک را با دقت انجام می دھیم و سپس بھ خداوند توکل کرده و می گویم: ای پروردگار 
تنھا شفا دھنده تو ھستی. من اسباب را بھ کار گرفتم و بقیھ ی کارھا را بھ تو می سپارم. مسلمان در 

رزی، ازدواج، روابط خانوادگی، شادمانی ھا، اندوه ھا این گونھ سفر، در تجارت، صنعت، کشاو
است. ھمان طور کھ رسول هللا در ھجرت اسباب را بھ کار می گرفت، بھ کار بگیرید. طوری بھ کار 
می گرفت کھ گویی ھمھ چیز است و بھ خدا توکل کنید گویی ھمھ اسباب ھیچ است. این درس اول 

د با دشمنانشان بھ آن بسیار نیازمند اند. بسیار نیاز دارند اما چگونھ؟ ھجرت است. و مسلمانان در جھا
  خداوند می فرماید: 

ٍة﴾   ﴿َوأَِعدُّوا لَُھْم َما اْستََطْعتُْم ِمْن قُوَّ

  ( و ھر چھ در توان دارید از نیرو آماده بسیج كنید )

  ]٦٠[ سوره انفال: 

  توکل کرد، می فرماید: این بھ کارگیری اسباب است سپس باید بھ خدای ھمگان 

  ﴿َوَكاَن َحقّاً َعلَْینَا نَْصُر اْلُمْؤِمنِیَن﴾

  كردن مؤمنان بر ما فرض است)  ( و یارى

  ]٤٧[ سوره روم: 

ھر چھ می توانید برایشان آماده کنید. ھر چھ در توان دارید. خداوند بقیھ را کامل می کند. این درس 
روابط ما با دشمنان و در جنگ و صلح و در تمام بزرگی در تجارت ما، در صنعت، کشاورزی و 

امور زندگی وجود دارد. پیامبر صلی هللا علیھ وآلھ وسلم در ھجرت شارع بود. شاید تشریع عملی او 
  نزد ما از شریعت نظری اش رساتر باشد. تشریع عملی رویدادھایی است کھ رخ داده است.

، اینکھ تسلیم »د ناتوانی را سرزنش می کندخداون«برادران گرامی، در حدیث شریف آمده است: 
شویم وتسلیم اوضاع بد گردیم. تالش نکنیم اوضاع را بھبود بخشیم. تسلیم ناتوانی و بیچارگی خود 

  شویم: 

ا أَْدبََر حَ  ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم قََضى بَْیَن َرُجلَْیِن فَقَاَل اْلَمْقِضيُّ َعلَْیِھ: لَمَّ ُ َونِْعَم اْلَوِكیُل، (( النَّبِّي َصلَّى �َّ ْسبَِي �َّ

َ یَلُوُم َعلَى اْلعَْجِز َولَِكْن َعلَْیَك بِاْلَكْیِس فَإِ  ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم: إِنَّ �َّ َذا َغلَبََك أَْمٌر فَقُْل َحْسبَِي فَقَاَل النَّبِيُّ َصلَّى �َّ

ُ َونِْعَم اْلَوِكیُل )) َّ�  
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کھ پیامبر صلی هللا علیھ وآلھ وسلم میان دو نفر قضاوت می نمود. ((از عوف بن مالک روایت است 

فرد محکوم وقتی بازگشت گفت حسبی هللا و نعم الوکیل پیامبر صلی هللا علیھ وآلھ وسلم فرمود: 

اش  كرد و از عھده  خداوند بر ناتوانی مالمت می کند. برو كار كن. ھرگاه چیزي بر تو غلبھ

  ونعم الوکیل))  ، بگو: حسبي هللا برنیامدی

  [ابو داوود از عوف بن مالک]

یعنی اسباب را بگیرید، این سخن درست نیست مگر زمانی کھ اسباب را بگیرید و پیروز نشوید. اما 
اگر اسباب را نگیرید. یعنی دانش آموزی کھ درس نخوانده وقتی مردود می شود می گوید: حسبی هللا 

. مشیت الھی بر این بوده است. این سخن دروغ است. اما و نعم الوکیل این قضای الھی بوده است
  وقتی درس بخواند و اسباب را بھ کار برد و پیروز نشود با دلیل قاطع می گوید:

  حسبی هللا و نعم الوکیل، این اولین درس ھجرت بود. 
  ـ اسالم پویا است و ایستا نیست: ٢

اور نداشتھ باشید کھ ایمان ایستا است. در برادران گرامی، درس دوم: باور نکنید وخیال نکنید و ب
خانھ بنشینید و بھ درس گوش دھید. بھ خطبھ گوش دھید و از آن خوشتان بیاید. اسالم بزرگ است. 
دین حق است. پیامبر بر حق بوده است. و بھ ھمین شعار بسنده کنید. سودی بھ مسلمانان نرسانده اید. 

نبرده اید. بھ خاطر خدا نگرفتید و نبخشیدید و بھ خاطر او  ھرگز حرکتی نکرده اید. از خداوند فرمان
خشنود نشده یا خشم نگرفتھ اید و بھ خاطر خداوند صلھ برقرار یا قطع نکرده اید، از مال و وقت و 
تالش و توان خود نبخشیده اید. فقط از این دین خوشتان آمده است. از این خطبھ خوشتان آمده است. 

ده است. از این کتاب خوشتان آمده است. اسالم دین پویایی است و در اسالم از این درس خوشتان آم
  تنبلی و ایستایی وجود ندارد: 

  ﴿َوالَِّذیَن آََمنُوا َولَْم یَُھاِجُروا َما لَُكْم ِمْن َوَالیَتِِھْم ِمْن َشْيٍء َحتَّى یَُھاِجُروا﴾

گونھ خویشاوندى [دینى] با شما ندارند اند ھیچ   اند ولى مھاجرت نكرده  (و كسانى كھ ایمان آورده

  مگر آنكھ [در راه خدا] ھجرت كنند)

  ]٧٢[ سوره انفال: 

  ﴿قُْل إِنََّما أَنَا بََشٌر ِمثْلُُكْم یُوَحى إِلَيَّ أَنََّما إِلَُھُكْم إِلَھٌ َواِحٌد﴾

  شود كھ خداى شما خدایى یگانھ است) (بگو من بشرى چون شمایم جز اینكھ بھ من وحى مى 

  ] ٦[ سوره كھف: 

  چھ کنیم، می فرماید: 

  ﴿فََمْن َكاَن یَْرُجوا ِلقَاَء َربِِّھ فَْلیَْعَمْل َعَمالً َصاِلحاً﴾

  (پس ھر كس بھ لقاى پروردگار خود امید دارد باید بھ كار شایستھ بپردازد)

  ] ١١٠[ سوره كھف: 
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ُ َعَملَُكْم َوَرُسولُھُ َوا   ْلُمْؤِمنُوَن﴾﴿َوقُِل اْعَملُوا فََسیََرى �َّ

خواھید] بكنید كھ بھ زودى خدا و پیامبر او و مؤمنان در كردار شما خواھند   (و بگو [ھر كارى مى

  نگریست)

  ]١٠٥[ سوره توبھ: 

  اسالم پویا است: 

َكاِة َما ُدْمت َحیّاً﴾   ﴿َوأَْوْصانِي بِالّصالِة والزَّ

  ام بھ نماز و زكات سفارش كرده است)  (و تا زنده

  ]٣١مریم: [ سوره 

  زکات حرکت بھ سوی مردم و نماز حرکت بھ سوی خالق است: 

َكاِة َما ُدْمت َحیّاً﴾   ﴿َوأَْوْصانِي بِالّصالِة والزَّ

  ام بھ نماز و زكات سفارش كرده است)  (و تا زنده

  ]٣١[ سوره مریم: 

ھر آیھ ای در قرآن کھ از ایمان سخن می گوید خداوند آن را با عمل نیک ھمراه نموده و در دویست 
  جا از قرآن چنین آمده است: 

اِلَحاِت﴾   ﴿الَِّذیَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

  اند)  (كسانى كھ ایمان آورده و كارھاى شایستھ كرده

  ]٢٥[ سوره بقره: 

علم در دین ھرگز بھ خودی خود منظور نیست و تنھا برای عمل بھ آن است. اگر بھ علم عمل نشود 
  جھل از آن سزاوارتر است.

برادران گرامی، در نگاه بھ ایمان بھ عنوان ایمان تئوری ایستا ھیچ ارزشی وجود ندارد. مثالی را 
ھا راه درمان او قرار گرفتن در مقابل زیاد می زنم. انسانی کھ بھ بیماری پوستی دچار شده است و تن

نور خورشید است. در اتاقی تاریک وتیره و مرطوب نشستھ است و از خورشید سخن می گوید و 
درباره ی نور و فواید و خورشید در میان روز حرف می زند. عجب پرتور نورانی است. این سخنان 

ھیچ ارزشی برای این سخنان وجود  بیھوده است. تا زمانی کھ در معرض نور خورشید قرار نگیرد
–ندارد. ما در شرف مناسبت تولد پیامبر صلی هللا علیھ وآلھ وسلم ھستیم. دو روز پیش بیان کردم 

گفتم: اگر پدری در  -سخنرانی بھ من سپرده شد و من مدحی بسیار زیبا در ستایش رسول هللا شنیدم
ری داشتھ باشد کھ برعکس نادان، تنبل، بی باالترین درجھ علم و اخالق و فھم و حکمت باشد و پس

تحرک است و پسر تمام زندگی اش را در توصیف و مدح پدر صرف کند پدر بھ ھمان شکل و پسر 
نیز بھ ھمان حالت خودشان باقی می مانند. از ستایش سودی نمی برد بلکھ از پیروی سود می برد. 

در حرکت برکت است، دیدگاه منفی، ھجرت حرکت است، دین پویایی است، اسالم پویایی است، 
خوش آمدن تئوری، تامل فکری، احساس عاطفی، پویایی وجود ندارد، بخشش نیست، فداکاری نباشد، 
اندوه مسلمانان را در دل نداشتن، در کاستن از دردھای مسلمانان سھیم نشوید، در باال بردن مقام 

دارد؛ زیرا وقتی حقیقت ایمان در قلب مسلمانان سھیم نشوید، در این صورت ایمان شما ارزشی ن
مومن نھادینھ شود خود بھ خود با حرکت بھ سوی خلق نمایان می شود. مومنی کھ کار نیک نکند در 

  ایمان و مصداق ایمان وی باید شک کرد. 
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  ارتباط مسلمان با ھجرت:

ت. پایان یافتھ برادران ارتباط ما با ھجرت چیست؟ اصوال ھجرت میان مکھ و مدینھ پایان یافتھ اس
  چون رسول هللا صلی هللا علیھ وآلھ وسلم فرموده است: 

  (( َال ِھْجَرةَ بَْعَد اْلفَتْحِ... ))

  ((پس از فتح ھجرتی نیست...))

  [ متفق علیھ از اْبِن َعبَّاٍس ]

اما دروازه ی ھجرت ھمچنان میان دو شھری کھ بھ مثابھ ی مکھ و مدینھ ی گذشتھ باشند، باز است. 
ی در کشوری ھستید کھ نمی توانید خداوند را بپرستید ماندن شما در آن حرام است. باید مھاجرت وقت

  کنید زیرا عبادت علت وجود شما است: 

ْنَس إِالَّ ِلیَْعبُُدوِن﴾   ﴿َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواْإلِ

  (و جن و انس را نیافریدم جز براى آنكھ مرا بپرستند)

  ] ٥٦[ سوره ذاریات: 

سانی در ھر جا کھ مقیم است تا زمانی کھ نتواند خداوند را بپرستد باید مانند پیامبر صلی هللا ھر ان
علیھ وآلھ وسلم ھجرت نماید. فتوایی از یک عالم بزرگوار در کشوری غربی در یکی از کنفرانس ھا 

بھتر است در  شنیدم. این فتوا زیبا بود: اگر تضمین نمی کنید کھ فرزند فرزندتان مسلمان خواھد بود
این کشور نمانید. کسی کھ با مشرکان سکونت کند خداوند ذمھ اش را از وی برئ می گرداند. ارتباط 
من با ھجرت این است کھ اگر جایی از دنیا بودم کھ آسایش بود، درآمد نجومی بود، آسایش پشت 

ف دین، و آبرو و بھ آسایش بود، تشریفات پشت تشریفات، آزادی پشت آزادی بود اما این ھا بر خال
زیان فرزندان و ھمسرم بود باید بھ جایی دیگر مھاجرت کنم کھ خداوند پرستیده شود حتی اگر مکانی 
فقیر نشین باشد حتی اگر مشکالت بی شماری داشتھ باشد. این منطق مومن است. این منطق آخرت 

د. بنابراین ھجرت با مفھوم است. تعادلی میان دو شھر نیست. میان دنیا و آخرت توازن برقرار کنی
  سطحی یعنی میان دو مکان شبیھ بھ مکھ و مدینھ مھاجرت کنید و مفھوم گسترده آن یعنی: 

ُ َعْنھُ ))   ((...اْلُمَھاِجُر َمْن َھَجَر َما نََھى �َّ

  ((... مھاجر کسی است کھ از آنچھ خداوند نھی کرده خودداری کند))

ِ بْ    ِن َعْمٍرو][ متفق علیھ از َعْبِد �َّ

مال حرام را رھا کردید، این معاملھ را بھ علت شبھھ رھا نمودید. این دیدار را بھ علت اختالط نرفتھ 
اید. این مھمانی را بھ خاطر وجود اعمال ناپسند در آن لبیک نگفتھ اید. این سفر را رھا کرده اید چون 

مومن نبوده است. این ھا شما را از فساد و فتنھ در آن بوده است. این ھمسر را رھا کردید چون 
خداوند دور می کند. ھر چیزی را کھ در راه خداوند رھا کنید شما با این رھا کردن مھاجر شده اید و 

  این مفھوم گسترده ی مھاجرت است. 

  عبادت خداوند در زمان سختی مانند ھجرت بھ سوی رسول هللا است :

 صلی هللا علیھ وآلھ وسلم بھ شما می دھم آن ھم در برادران گرامی: من این مژده را از رسول هللا
زمانی کھ مرگ در آن مانند وبای گوسفندی شده است. قاتل نمی داند چرا می کشد و مقتول نمی داند 
چرا کشتھ می شود؟ چنان کھ این را در پیرامون ما مشاھده می کنید. در زمانی کھ قلب مومن از 

و نمی تواند چیزی را تغییر دھد. اگر سخن بگوید او را می  دیدن صحنھ ھا در بدنش آب می شود
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کشند و اگر ساکت بماند خون او را مباح می شمارند. در زمانی کھ دروغگو تصدیق می شود و 
راستگو تکذیب می شود. بھ خائن اعتماد می شود و بھ امانت دار خیانت می شود. در زمانی کھ فتنھ 

ت و زن بھ جای خدا در میان مردم پرستیده می شود. در زمانی می رقصد و دنیا خرم و خودنما اس
کھ مال حرام در آن زیاد شده و حالل کم شده است. در زمانی کھ فتنھ ھا مانند پاس سیاه شب گشتھ 
است. صبح انسان مومن است و شب کافر می شود. شب مومن است و صبح کافر می شود. در 

طر مال اندک دنیا می فروشد. عبادت خداوند در این زمان زمانی کھ انسان دین و آخرتش را بھ خا
دشوار است و مانند ھجرت بھ سوی من است. در حدیث قدسی صحیح از معقل بن یسار روایت است 

  کھ پیامبر صلی هللا علیھ وآلھ وسلم فرمود: 

  ((اْلِعبَاَدةُ فِي اْلَھْرجِ َكِھْجَرٍة إِلَيَّ ))

  بھ سوی من است))((عبادت در آشفتگی مانند ھجرت 

  [ مسلم از َمْعِقِل ْبِن یََساٍر]

یعنی در زمان فتنھ بنابراین باید بھ غار پناه ببرند و غار ما مسجد ما و خانھ ی ما است. و بھشت 
  مومن خانھ ی اوست. 

  ھجرت در راه شیطان:

برادران گرامی، یک نوع دیگر از ھجرت باقی مانده است. ھجرتی کھ از آن سخن گفتم و در راه خدا 
بود. در راه آخرت و راه خداوند بخشنده بود. اما امروز ھجرت اغلب در راه شیطان است. وقتی 

طان انسان حقیقت و اھل حق را رد می کند و بھ باطل و اھل آن می گراید این ھجرت او در راه شی
است وبلکھ نوعی گریز از انجام تکالیف است. و وقتی انسان دنیای فانی را بر آخرت باقی ترجیح 
می دھد ھجرت او در راه شیطان است. وقتی انسان منافع خود را بر اصول خود ترجیح می دھد و 

ت نیازھای خود را بر ارزش ھایش ترجیح می دھد این راه شیطان است. وقتی ھجرت بخاطر بھ دس
آوردن دنیا باشد و یا بھ خاطر زنی کھ با وی ازدواج کند این راه شیطان است. یاران پیامبر درباره ی 
مھاجر ام قیس سخن گفتند کھ قصد ازدواج با او را داشت و آن زن شرط گذاشتھ بود کھ باید بھ سوی 

. وقتی مھاجرت او سفر کند. او بھ خاطر آن زن سفر کرد و اصحاب او را مھاجر ام قیس نامیدند
برای دادن تجربیات و انرژی بھ کشورھای نامسلمان باشد، تمام علم و تخصص شما کھ برای غیر 
مسلمانان باشد کھ با آنان سودی حاصل کنند این راه شیطان است. وقتی ھجرت برای تضعیف مسلمین 

ت باشد و برای وتقویت دشمنانشان باشد راه شیطان است. وقتی ھجرت برای گریز از تحمل مسئولی
فرار از بخشش و فداکاری باشد راه شیطان است. وقتی ھجرت در راستای حمایت دشمن در اشغال 
سرزمین و بردن منابع آن باشد راه شیطان است. وقتی ھجرت از سرزمینی باشد کھ شعائر الھی در 

می شوید، در آن برپا داشتھ می شود، شما در مسجد نماز می خوانید، دروس علمی مسجد را حاضر 
خانھ آزاد ھستید، کسی معترض شما نیست، وقتی اجازه دارید نماز بخوانید و کالس علمی بروید و 
در خانھ آزاد باشید و در حجاب زنان آزاد باشید این سرزمین شعائر الھی در آن برپا داشتھ می شود 

ت کند این ھجرت در راه پس کسی کھ آن را ترک کند و بھ سرزمینی برود کھ نتواند خداوند را عباد
  شیطان است. وقتی ھجرت نابودی آبرو و دین و برای کسب مال و منال باشد راه شیطان است.
برادران گرامی: وقتی در سرزمین شما درآمد زیاد و شرافت برای شما باشد اما شما نگران آینده ی 

شوند و بھ امت سید انبیا فرزندان خود باشید کھ شاید مسلمان نباشند و بھ این دین بزرگ مشرف ن
منسوب نباشند و این مزایا را رھا کنید و بھ سرزمین خودتان باز گردید درحالی کھ در کشور خود در 
سختی ھستید چون کشورتان عقب مانده است و مشکالت فراوانی ھمراه شما خواھد بود. این ھجرت 

دارند بھای گزافی در دنیا  راه خدا است و کسانی کھ بر ماندن خود در کشورھای غربی اصرار
  خواھند پرداخت.
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برادران گرامی: این ھا گوشھ ای از نکات ھجرت مبارک پیامبر بود کھ منطبق بر واقعیت امروز ما 
است. این را می گویم و از خداوند بزرگ برای خود و شما طلب آمرزش می کنم. از او طلب 

  اھان، از تو طلب آمرزش می کنم. آمرزش کنید تا شما را بیامرزد. ای آرزوی آمرزش خو

* * *  

  خطبھ دوم:
گواھی می دھم کھ جز خداوند معبودی نیست او یار نیکان است. سرورمان محمد بنده و فرستاده ی 
او است. او اخالق واال دارد. بار خدایا بر او درود و سالم فرست و بر سرورمان محمد و خاندان و 

  یارانش ھمھ برکت نھ. 

  ارکان نجات:

برادران گرامی: تنھا ھمین را می توانم بگویم کھ ما در زمان سختی ھستیم. و مسلمانان رنج ھای 
غیر قابل تصوری را تحمل می کنند. و تنھا می توانم بھ شما یادآور شوم کھ ھر بالیی در نتیجھ ی 

مومنان بھ ھیچ یک گناه نازل می شود و تنھا با توبھ پایان می پذیرد بنابراین دیدگاه منفی نسبت بھ 
وجھ قابل قبول نیست. شما مکلف بھ این ھستید کھ مسلمان باشید. اعمال خود را محاسبھ کنید. نظام 
زندگی خود را مرور کنید. نظام زندگی تان را در سر کار و روش کسب مال و راه ھزینھ ی آن، 

س روش وبرنامھ ی مناسبت ھا، شادی ھا، غم ھا و حرکات را مرور کنید. آیا حرکات شما بر اسا
  الھی است یا در مسیری متفاوت از آن حرکت می کنید؟ 

  تا بھ کی مشغول لذت ھا ھستی درحالی کھ مسئول اعمال پیشین خود می باشی

***  

من در خطبھ ام بر پویا بودن تاکید کردم یعنی نظام زندگی تان را در خانھ تغییر دھید. خداوند بیش از 
نماید. توبھ ی نصوح کنید. ھر ھفتھ با خانواده تان بنشینید و حق و  توان شما، شما را مکلف نمی

باطل را برایشان تشریح کنید. آنچھ در خطبھ جمعھ شنیدید برایشان بازگو کنید. تالش کنید فرزندانتان 
را پایبند بار بیاورید. تالش کنید درآمدتان را حالل کنید. این چیزی است کھ می توانید انجام دھید. 

با نفس خودتان جھاد کنید. جھاد نفس چنان کھ یکی از علما می گوید چھار مرحلھ دارد: خود را  یعنی
بھ شناخت خداوند وادارید، آیا زمانی برای شناخت خداوند گذاشتھ اید و خود را بھ اطاعت از او 

و دانش خود بھ  واداشتھ اید؟ آیا با نفس خود جھاد کرده اید و خود را واداشتھ اید تا بھ اندازه ی علم
سوی هللا دعوت کنید؟ ایا این کار را کرده اید؟ بر شھوت ھا صبر کرده اید، بر طاعات، بر قضا و 

  قدر خداوند؟ این ھا ارکان نجات ھستند. 

اِلَحاِت َوتََواَصْوا بِ  نَساَن لَِفي ُخْسٍر * إِالَّ الَِّذیَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ اْلَحِقّ َوتََواَصْوا ﴿ َواْلعَْصِر * إِنَّ اْإلِ

ْبِر ﴾   بِالصَّ

(سوگند بھ عصر [غلبھ حق بر باطل] * كھ واقعا انسان دستخوش زیان است * مگر كسانى كھ 

  اند)  گرویده و كارھاى شایستھ كرده و ھمدیگر را بھ حق سفارش و بھ شكیبایى توصیھ كرده

  ]٣-١[ سوره عصر: 

  دعا :

درگاھت قرار ده. وبا آنانکھ گناھانشان را آمرزیده ای ھمراه  بارالھا ما را در زمره ھدایت یافتگان
گردان. وبھ دوستی گیر با دوستانت ودر آنچھ بما ارزانی داشتھ ای برکت نِھ. ومارا درپناه خویش از 
زشتی وپلیدیھا دورگردان چرا کھ قضا وقدر در دست توانای توست وکسی را قدرت محاسبھ تو 
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  نیست.
باشی خوار نمی شود و کسی کھ تو او را دشمن باشی عزت نیابد. تو بزرگ  وکسی کھ تو یاری گرش

و واال ھستی پروردگار ما. ھر چھ بخواھی ستوده ای و ما از تو آمرزش می خواھیم و بھ سوی تو 
توبھ می کنیم. خدایا بھ ما عمل نیکی ارزانی دار تا ما را بھ تو نزدیک سازد. بھ ما ببخش و ما را 

ما را اکرام کن و ما را خوار نکن و ما را برتری ده و بر ما برتری نده و ما را محروم نکن و 
خشنود ساز و از ما خشنود باش. دین ما را برای ما کھ حافظ امر ما است، اصالح نما و دنیای ما کھ 
امرار معاش ما است را برای ما بھبود بخش و آخرتمان را بازگشت ما بھ آن است برای ما نیک 

و زندگی ما را سراسر از تمام خوبی ھا کن و مرگ را برای ما از ھر بدی آسان کن ای  بگردان
پروردگار جھانیان. خداوندا با حالل خود ما را از حرام بی نیاز و با طاعت خود ما را از نافرمانی 

ر و پرده باز دار و با فضل خود ما را از دیگران بی نیاز فرما. خدایا ما را از عذاب خود در امان بدا
پوشی ما را بکن و خودت را از یاد ما نبر ای پروردگار جھانیان. خدایا با برتری و رحمت خود کلمھ 
ی حق و دین را واالیی ببخش و اسالم و مسلمانان را یاری ببخش و شرک و مشرکان را خوار نما و 

یر آنان قرار ده و مصیبت مسلمانان را بر دشمنان خود و دشمنانشان یاری نما. نابودی آنان را در تدب
ھا را بھ جان آنان بینداز ای پروردگار جھانیان. قدرت خود را در نابودی شان بھ ما نشان دھد ای 
خدا. خدایا والیان مسلمانان را در مشرق و مغرب زمین بھ آنچھ خود دوست داری و خشنود می شوی 

  ان و ھدایت و پایبندی را بھ آنان الھام نما.توفیق بده. خداوندا آنان را متحد ساز و بھ توحید کلمھ برس
 


