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، ھجرت در راه خدا و ھجرت در راه شیطان100-97تفسیر آیات    

 بھ نام خداوند بخشنده ی مھربان

  ، ھجرت در راه خدا و ھجرت در راه شیطان100-97): تفسیر آیات 69-46درس(

ی امانت دار. پروردگارا، ما  سپاس خداوند جھانیان را و درود و سالم بر سیدنا محمد راستین وعده 

باحکمتی، بار الھا، آن چھ بھ سود را علمی نیست جز آن چھ بھ ما آموختی، بھ راستی کھ دانا و 

ماست، بھ ما بیاموز و از آن چھ بھ ما آموختی، بھ ما منفعت برسان و بر علم ما بیفزای، حق را بھ ما 

حق بنما و توفیق پیروی از آن را نصیبمان گردان و باطل را بھ ما باطل بنما و توفیق اجتناب از آن 

کنند و  شنوند و از بھترینش پیروی می ردان کھ سخن را میرا بھ ما ارزانی کن و ما را از کسانی بگ

  .ی بندگان نیکوکارت قرار ده با رحمت خود ما را در زمره

  :نفسی کھ ذات انسان است نزد او امانت است

ی نود وھفتم این سوره در خدمت  ی نساء و آیھ برادران گرامی، با درس چھل و ششم از دروس سوره

  :شما ھستیم کھ عبارت است

ْألَْرِض قَالُوا أَلَْم تَكُْن ﴿ إِنَّ الَِّذیَن تََوفَّاھُْم اْلَمَالئَِكةُ َظاِلِمي أَنفُِسِھْم قَالُوا فِیَم ُكنتُْم قَالُوا ُكنَّا ُمْستَْضعَِفیَن فِي ا

ِ َواِسعَةً فَتَُھاِجُروا فِیَھا فَأُْولَئَِك َمأَْواھُْم َجَھنَُّم َوَساَءْت َمِصیراً    ﴾أَْرُض �َّ

گویند در چھ   گیرند مى  اند [وقتى] فرشتگان جانشان را مى  (كسانى كھ بر خویشتن ستمكار بوده

گویند مگر زمین خدا وسیع نبود تا   دھند ما در زمین از مستضعفان بودیم مى  [حال] بودید پاسخ مى

  )در آن مھاجرت كنید پس آنان جایگاھشان دوزخ است و [دوزخ] بد سرانجامى است.

گیرد  اند، را می ھایی را کھ در خواب نمرده ھا، جان آنان و جان دران، خداوند ھنگام مرگ انسانبرا

یعنی نفسی کھ ذات انسان است در زندگی دنیایی بھ عنوان امانت سپرده شده است و مسئول شناخت 

  :ی نفس با تقرب بھ او است و خداوند فرموده است پروردگار و اطاعت او و طھارت و تزکیھ

  ﴾﴿ قَْد أَْفلََح َمْن َزكَّاَھا *َوقَْد َخاَب َمْن َدسَّاَھا 

  )اش ساخت قطعا درباخت. (كھ ھر كس آن را پاك گردانید قطعا رستگار شد * و ھر كھ آلوده

  ] 10- 9[شمس: 

اما این امانت تا ابد وجود ندارد و امانتی است کھ تا زمانی مشخص نزد شما است. موفقیت، 

و توفیق در این است کھ آن را تزکیھ دھید و پروردگارش را بشناسد و آن را رستگاری و پیروزی 

  :وادار بھ طاعت از خداوند نمایید و با تقرب بھ خداوند آن را شادمان نمایید
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، ھجرت در راه خدا و ھجرت در راه شیطان100-97تفسیر آیات    

  ﴾﴿ قَْد أَْفلََح َمْن َزكَّاَھا *َوقَْد َخاَب َمْن َدسَّاَھا 

  )اش ساخت قطعا درباخت. آلوده(كھ ھر كس آن را پاك گردانید قطعا رستگار شد * و ھر كھ 

  ] 10- 9[شمس: 

  :این نفس امانت ابدی نیست و تا زمانی مشخص امانت است

ترین نفس  کسی کھ نفس را نادان و بی قید و بند رھا کند و آن را مملو از شھوت نماید؛ این بدبخت

بیھ این مفھوم است، است اما انسان باید یک زمانی این امانت را بازگرداند. عوام یک مثل دارند کھ ش

گویند: صاحب امانت، امانتش را گرفت. نفس شما امانتی نزد شما است. تمام ھمت شما این است  می

کھ آن را تزکیھ دھید. اما این امانت تا ابد نزد شما نیست بلکھ تا مدت زمان مشخصی خواھد بود. 

  :فرماید خداوند عزوجل می

  ﴾بِّكُْم َوَجنٍَّة َعْرُضَھا السََّماَواُت واألَْرُض أُِعدَّْت ِلْلُمتَِّقین ﴿ َوَساِرُعوا إِلَى َمْغِفَرٍة ِمْن رَ 

ھا و زمین است  (و براى نیل بھ آمرزشى از پروردگار خود و بھشتى كھ پھنایش [بھ قدر] آسمان

  )[و] براى پرھیزگاران آماده شده است بشتابید.

  ] 133[آل عمران: 

  ﴾﴿ قُْل یَتََوفَّاكُْم َملَُك اْلَمْوِت الَِّذي ُوِكَّل بِكُْم 

  )ستاند. (بگو فرشتھ مرگى كھ بر شما گمارده شده جانتان را مى

  ]11[سجده: 

باالترین مقام دستور کند خداوند متعال است. او  گردیم. کسی کھ امر بھ وفات می بھ وفات باز می

  :شود ی مرگ صادر می دھنده است. دستور بھ فرشتھ

  ﴾﴿ قُْل یَتََوفَّاكُْم َملَُك اْلَمْوِت الَِّذي ُوِكَّل بِكُْم 

  )ستاند. (بگو فرشتھ مرگى كھ بر شما گمارده شده جانتان را مى

  ]11[سجده: 

  :را است و دوستانی داردی مرگ ناظر اج دھد و فرشتھ خداوند عزوجل کسی است کھ دستور می

  :فرماید خداوند می

ُ یَتََوفَّى اْألَْنفَُس ِحیَن َمْوتَِھا  َّ� ﴿﴾  

  )ستاند. (خدا روح مردم را ھنگام مرگشان بھ تمامى باز مى

  ]42[زمر: 



3 

، ھجرت در راه خدا و ھجرت در راه شیطان100-97تفسیر آیات    

  :فرماید دھد و می یعنی کسی کھ دستور می 

  ﴾ ﴿ قُْل یَتََوفَّاكُْم َملَُك اْلَمْوِت الَِّذي ُوِكَّل بِكُمْ 

  )ستاند. (بگو فرشتھ مرگى كھ بر شما گمارده شده جانتان را مى

  ]11[سجده: 

  :فرماید یعنی مجری، ھم چنین می 

  ﴾﴿ تََوفَّتْھُ ُرُسلُنَا 

  )(فرشتگان ما جانش بستانند.

  ]61[انعام: 

ی  دھد و فرشتھ ی مرگ ھستند. حقیقت این است کھ خداوند عزوجل دستور می آنان دستیاران فرشتھ

  :گ ناظر اجرا است و او یاران و دستیارانی دارد کھ در این آیھ بھ آنان اشاره شده استمر

طُوَن    ﴾﴿ تََوفَّتْھُ ُرُسلُنَا َوھُْم َال یُفَِرّ

  )كنند. (فرشتگان ما جانش بستانند در حالى كھ كوتاھى نمى

  ]61[انعام: 

ھر حال این نفسی کھ در جسم نھاده شده است و تمام ھستی برای آن خلق شده تا خداوند را بشناسد بھ 

و عقل داده شده تا بھ سوی خداوند ھدایت یابد و بر فطرتی سرشتھ شده کھ با سنت الھی تناسب دارد و 

یار بھ او عنایت ھا باال رود و آزادی اخت شھوتھا در او نھاده شده تا بھ سوی خداوند زمین و آسمان

  .گشتھ است و برایش روشی مستحکم ارائھ شده تا براساس آن، این نفس انسان حرکت نماید

  :کسی کھ بھ خود ستم کند جاودانگی و خوشبختی آخرت را از دست داده است

  :فرماید خداوند متعال می 

  ﴾﴿ إِنَّ الَِّذیَن تََوفَّاھُْم اْلَمَالئَِكةُ 

  )گیرند. (كسانى كھ فرشتگان جانشان را مى

کند؟  اند. انسان چھ زمانی بھ خود ستم می ی مرگ نزد آنان آمده و آنان بھ خود ستم نموده یعنی فرشتھ

نماید. نفس برای ابد خلق شده است. برای بھشت آفریده شده  وقتی خود را از خیر فراوان محروم می

پردازد. دنیا محدود است. دنیا گذرا و سراسر سختی و  دنیا می شود و بھ است. پس از خداوند غافل می

  :اند اند و بھ آن آرام یافتھ خستگی است. اما کسانی کھ بھ زندگی دنیا دل خوش کرده
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، ھجرت در راه خدا و ھجرت در راه شیطان100-97تفسیر آیات    

  ﴾﴿َوالَِّذیَن ھُْم َعْن آَیَاتِنَا َغافِلُونَ 

  )(و كسانى كھ از آیات ما غافلند.

  ]7[یونس: 

اند. یعنی یک  کنند؟ کسانی کھ کمر بھ نافرمانی هللا بستھ ود ستم میآنان زیان کارانند. چھ کسانی بھ خ

توانستند  حالت استثنائی، در تاریخ اسالم موارد بسیار زیادی وجود دارد کھ مؤمنان در کشوری نمی

شدند. این انسان اگر در این کشور بماند یعنی در  خداوند را طاعت نمایند و مجبور بھ نافرمانی او می

بھ اجبار کفر بورزد و امکان عبادت نداشتھ باشد و اگر در این کشور بماند او را عبادت  کشوری کھ

کند و بھشت را بھ خاطر ماندن در آن جا فدا کند و مال و خویشان و وطن را ترجیح دھد؛ این با  نمی

ر سیاق ستم بھ خود مرده است. زیرا او حال را برگزیده و آخرت را نابود کرده است زیرا این آیھ د

توانید در آن بھ عبادت خداوند بپردازید؛ بمانید زیرا شما  جھادی آمده است و نباید در کشوری کھ نمی

اید. سخن بسیار دقیقی است. زیرا علت وجود شما در روی زمین بھ  در دنیا برای عبادت آفریده شده

و یا مانعی میان شما و  خاطر عبادت خداوند است. اگر میان شما و عبادت خداوند مانعی وجود داشت

ای  ھدف از وجودتان پیش آمد و یا میان شما واطاعت خداوند مانعی وجود داشت؛ روز قیامت بھانھ

ندارید، باید مھاجرت کنید. این ھجرت در راه خدا است. این ھجرت بھ خاطر نجات دین است. این 

ان است. این سخن مانند روز ی فرزندانت ھجرت برای حفظ آبرو است. این ھجرت برای ضمانت آینده

روشن است. در ھر سرزمینی کھ میان شما وعبادت خداوند مانعی وجود داشت نباید در آنجا بمانید. 

  .گردد ماندن در آن جا باعث بدبختی دنیا و آخرت دین، خانواده و خویشانتان می

اند و سعادت  از دست داده اند یعنی آخرت را گیرند و بھ خود ستم کرده آنان کھ فرشتگان جانشان را می

اند و در  آخرت را از خود گرفتھ اند. جاودانگی را از خود گرفتھ اند. آنان کھ بھ خود ستم کرده

اند  توانستھ اند کھ نمی توانستند خداوند را بپرستند یعنی در سرزمینی مانده اند کھ نمی کشوری مانده

دیدند و او را  جوانی با دخترشان در بستر میدخترشان را از ازدواج با یک فاسق منع کنند و اگر 

شدند تا تعھد بدھند کھ با دوست پسر دخترشان متمدنانھ برخورد  کردند؛ بھ کالنتری سپرده می طرد می

ی فرزندش را  تواند آینده شود و انسان نمی کنند در چنین کشورھایی کھ در روز روشن فساد انجام می

گویند و من نیز با وی  ن نخواھند بود. بھ یکی از علما میتضمین کند و فرزندانش ھرگز مسلما

  :موافقم

ی فرزندتان مسلمان خواھد بود نباید در کشور کفر باقی بمانید و کسی کھ  کنید کھ نوه اگر ضمانت نمی

ھایی کھ نشان از رنج  دارد و داستان با مشرکان ھمنشین شود خداوند حمایت خود را از او بر می

ھا در کشورھای غربی دارد، بی شمار است زیرا گرانبھاترین مورد در زندگی انسان  فرزندان اقلیت
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، ھجرت در راه خدا و ھجرت در راه شیطان100-97تفسیر آیات    

شود و آمران بھ  فرزندان او است و اگر در کشوری زندگی کند کھ پول و مال و شھوات پرستش می

  .ی فرزندانش شادمان نخواھد شد گیرند، ھرگز با آینده معروف و ناھیان از منکر مورد ستم قرار می

  :دین خود و فرزندان خود را برای درآمد بیشتر فدا کند مثال ھجرت در راه شیطان استکسی کھ 

شود. من بھ شما  برادران گرامی، کسی کھ با مشرکان ھم نشین شود از حمایت خداوند خارج می

کنم کھ پیامبر صلی هللا علیھ وآلھ وسلم در بیش از سی  دھم بلکھ این حقیقت را بیان می اطمینان نمی

یث صحیح مسلمانان آخر الزمان را بھ سکونت در شام فراخوانده است کھ بھترین سرزمین برای حد

   مسلمانان است و فرموده است:

  )((رأیت عمود اإلسالم قد سّل من تحت وسادتي فأتبعتھ بصري فإذا ھو بالشام)

کردم و دیدم در ستون اسالم را دیدم کھ از زیر بالشم مشیده شد و من آن را با چشم خود دنبال ((

  )).تشام اس

  ][ طبراني وحاكم از ابن عمرو

شود و با خشمم از آن  ام وارد آن می خوشا بھ حال کسی کھ در آن نیم متر مکان دارد. با خوشنودی

اگر در شام یک مقدار اندک روزی شود. اگر در شام نیم متر مکان دارید خوشا بھ حالتان.  خارج می

بینید. در درسی کھ شاید  کند، خوشا بھ حالتان. این جمعیت را در مسجد می دارید کھ شما را کفایت می

در کشوری دیگر نباشد. در کشورھای دیگر شاید اگر وارد مسجد شوید از شما سئوال کنند. اما خدا 

خواھم کھ تقوا  از نمازگزاران است. از خداوند میبینید مساجد جامع ما پر  را شکر ھمان طور کھ می

ی آرام بخش، خودروی آخرین مدل، باغستان  و نیکی را بھ این جمع بیفزاید. بنابراین کسی کھ خانھ

دھد و بھ دین فرزندان و اسالم شان اھمیتی  آباد، استخر خصوصی، درآمد نجومی را ترجیح می

ی مرگ او را دریابد او ستم کار بھ خود از دنیا رفتھ  فرشتھ دھد و بھ آینده شان بی توجھ است اگر نمی

  :گفتم است؛ زیرا گرانبھاترین چیز در زندگی انسان فرزندان او است و من ھمیشھ می

اگر بھ واالترین مقام رسیدید و باالترین ثروت را جمع کردید و بھ باالترین مدرک دست یافتید ولی 

ی  ترین انسان ھستید. زیرا فرزندان شما ادامھ نبودند شما بدبخت فرزندانتان آن طور کھ آرزو داشتید

یابید کھ با فرزندانتان شادمان باشید و اگر  شما ھستند. زیرا تنھا در زمانی آرامش و خوشبختی می

فرض کنیم شما در غرب دین خود را نجات دادید اما فرزندانتان را نجات ندادید، فرزندان شما شکل 

ھای جھان  توان از داده کند یعنی این آیات را می اھند بود کھ شما را خشنود نمیی راھی خو دھنده

  :معاصر درک کرد
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، ھجرت در راه خدا و ھجرت در راه شیطان100-97تفسیر آیات    

  ﴾﴿ إِنَّ الَِّذیَن تََوفَّاھُْم اْلَمَالئَِكةُ َظاِلِمي أَنفُِسِھْم 

  )گیرند. اند [وقتى] فرشتگان جانشان را مى  (كسانى كھ بر خویشتن ستمكار بوده

نامم. دینتان را یا دین فرزندانتان را و یا  ن را ھجرت در راه شیطان میبھ خاطر دنیا من ھمیشھ ای

  :تان را فدای دنیا کردید. خداوند عزوجل فرموده است خانواده

  ﴾﴿ یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوا قُوا أَنفَُسكُْم َوأَْھِلیكُْم نَاراً 

حفظ   اید خودتان و كسانتان را از آتشى كھ سوخت آن مردم و سنگھاست  (اى كسانى كھ ایمان آورده

  )كنید.

  ]6[تحریم: 

  :ھای آخر الزمان برخی از نشانھ

سال، بھ خاطر تر در ھر  بھ خاطر دنیایی بزرگتر، درآمدی بیشتر، سوار شدن بر خودروھای با شکوه

ھای بسیاری در غرب وجود دارد و در مقابل چشم  ی تلویزیون دیدن، لذت نشستن و دنیا را در صفحھ

یابید. در  اما اگر این تصویر را بھ ذھن بسپارید آن را بھ شکل جھنم می دکن بھ شکل بھشتی جلوه می

گوید و  بیند و دروغ می ا نمیبیند و آخرت ر برخی از احادیث آمده است کھ دجال یک چشم دنیا را می

ھای آخرالزمان این است کھ انسان شب مؤمن است و  جھنمش بھشت و بھشتش جھنم است. از نشانھ

شود و دین خود را بھ کاالی ناچیز دنیا  شود و صبح مؤمن است و شب کافر می صبح کافر می

   است کھ فرمود: فروشد. از ابوھریره از رسول هللا صلی هللا علیھ وآلھ وسلم روایت می

ُجُل ُمْؤِمناً، َویُْمِسي َكافِراً، أَو یُمْ  ِسي ُمْؤِمناً، ((بَاِدُروا بِاْألَْعَماِل، فِتَناً َكِقَطعِ اللَّْیِل اْلُمْظِلِم، یُْصبُِح الرَّ

  )َویُْصبُِح َكافِراً، یَبِیُع ِدینَھُ بِعََرٍض ِمْن الدُّْنیَا)

ھای شب تاریک پدید آید،غنیمت  ھایی مانند پاره کھ فتنھ((فرصت را برای اعمال نیک پیش از آن 

شمارید. در آن ھنگام انسان صبح مسلمان است و شب کافر؛ شب مسلمان است و روز کافر و دین 

  )فروشد.) خود را بھ بھای ناچیز دنیا می

  ][ مسلم از ابوھریره 

رود.  جھنم چیزی بھ شمار نمیکنید در مقابل آتش  ھایی کھ در کشور جھان سومی تحمل می تمام سختی

کنید در مقابل محرومیت از بھشت چیزی بھ  ھایی کھ در یک کشور جھان سومی تحمل می تمام سختی

کنید ناچیز است. تمام  ھایی کھ در یکی از کشورھای جھان سوم تحمل می رود. تمام سختی شمار نمی

بل نامسلمانی فرزندان، چیزی کند در مقا ھایی کھ یک شخص در کشور جھان سومی تحمل می سختی

ام و سخنانی از پدران شنیدم کھ  رود. بھ خدا بھ یکی از کشورھای غرب بارھا سفر کرده بھ شمار نمی
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آورد و بھ حدی آنان را نگران کرده قابل توصیف نیست. این کھ فرزندانشان بھ دینی  دل را بھ درد می

یشان پایبند نباشند. یکی از پدران بھ من شکایت ھا دیگر باشند و بھ امت و عرب بودن و دین و ارزش

کند وی او را مسخره  ھای خداناپسندانھ، پسرش را تنبیھ می کرد کھ ھر چقدر نسبت بھ برخی از اخالق

  .کند می

گیرد. اگر تصمیم گرفتید در کشوری برای  برادران گرامی، انسان گاھی تصمیمی سرنوشت ساز می

کنند. یکی از زیباترین شھرھا کھ سھ  ھم جنس گرایی افتخار می ھمیشھ ساکن شوید کھ اھل آن بھ

چھارم ساکنانش ھم جنس گرا ھستند. حاکم یک ایالت، یک قاضی بزرگ، مدیر یک شرکت. ھمین 

کافی است کھ سفیر یک کشور وقتی بھ مراسم تقدیم رأی اعتمادش از سوی حاکم کشور مقصد حاضر 

  .ت یعنی فحشا در آن جا ھیچ اشکالی نداردشد ھمراه خود یک دوست ھمجنس گرا داش

ھا را مرتک شوید. آنان کھ از زمین تا آسمان از  شاید در باالترین مقام میان اھالی باشید و تمام زشتی

گویم. اگر بھ آن جا بروید تا مدرکی  خداوند دوراند. اما این مانعی ندارد. من در واقعیت سخن می

ای بھ نفع مسلمانان بیاورید.  مانعی برای رفتن وجود ندارد تا تجربھ بگیرید کھ بھ مسلمانان سود رساند

کنم. این را پیامبر  گویم. من از زندگی ھمیشگی در آنجا صحبت می من از سکونت دائمی سخن می

     .کند اش خارج می ممنوع نموده است. کسی کھ با مشرکان ھمنشین شود خداوند او را از ذمھ

  :اس ضعف واقعی با ھم تفاوت داردادعای احساس ضعف و احس

کند؛ از کشور خودتان و  ی شما رشد می ای دیگر وجود دارد و آن این کھ گوشتی کھ در شانھ نکتھ

تان را برای مسلمانان بازگردانید؟ آیا نباید پزشکی شما برای  کشور مسلمانان است. آیا نباید تجربھ

باشد؟ آیا نباید امکانات شما در اختیار مسلمانان قرار  مسلمانان باشد؟ آیا نباید ھوشتان برای مسلمانان

اند، نخواھید  گیرد؟ ھرگز تناسبی میان کشورھای در حال توسعھ و کشورھایی کھ دویست سال جلوتر

دید. تفاوت بسیاری وجود دارد. اما اگر بھ خاطر ضمانت دین فرزندانمان رنج بکشیم سزاوار بھشت 

کند؟ این مفھوم  شیدن بھ خاطر سالمت دین فرزندانمان را اقتضا نمینخواھیم بود؟ آیا آخرت، رنج ک

  :ی کریمھ است آیھ

  ﴾﴿ إِنَّ الَِّذیَن تََوفَّاھُْم اْلَمَالئَِكةُ َظاِلِمي أَنفُِسِھْم 

  )گیرند. اند [وقتى] فرشتگان جانشان را مى  (كسانى كھ بر خویشتن ستمكار بوده

ھا در حق زیاده روی و الابالی گری وجود دارد. یا خشونت  یاند کھ در آن آزاد اما آنان در کشوری

توانید شعائر دینی را بر پادارید. در  بھ حد ظلم و ستم وجود دارد. در حالت خشونت و سرکوب نمی

توانید بھ طور خودکار شعائر دینی را بھ پا دارید. نتیجھ یکی است اگر در یک  حالت شکست نمی
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مازخواندن، حجاب دخترتان، طلب علم شرعی توسط پسرتان، ورودتان کشور بودید کھ میان شما و ن

بھ مسجد و میان شما و عبادت خداوند مانعی وجود داشت یا در کشوری بودید کھ آزادی بی حد و 

تواند پایبند باشد زیرا محیط فاسد است و  حصری وجود داشت؛ در این سرزمین فرزند شما نمی

بینید یعنی فرقی ندارد  ترس است. ھر جا رو کنید نافرمانی را مینافرمانی در مقابل شما و در دس

  :و یا آزای باشد، نتیجھ یکی است  مانع عبادت شما یک قدرت خشن باشد یا شکست 

  ﴾اْألَْرِض ﴿ إِنَّ الَِّذیَن تََوفَّاھُْم اْلَمَالئَِكةُ َظاِلِمي أَنفُِسِھْم قَالُوا فِیَم ُكنتُْم قَالُوا ُكنَّا ُمْستَْضعَِفیَن فِي 

گویند در چھ   گیرند مى  اند [وقتى] فرشتگان جانشان را مى  (كسانى كھ بر خویشتن ستمكار بوده

  )دھند ما در زمین از مستضعفان بودیم.  [حال] بودید پاسخ مى

برادران، یکی از علما گفتھ است: ضعف دو حالت دارد؛ این کھ احساس ادعای ضعف داشتھ باشید و 

ی سفر  عا ضعف داشتھ باشید. اگر واقعا ضعیف باشید قادر بھ سفر نخواھید بود و اجازهیا این کھ واق

اما ادعای ناتوانی نیز وجود  .ندارید و پولی برای مسافرت ھم ندارید و این حالت ناتوانی حقیقی است

ر زندگی با اید. د ی بزرگ و درآمد زیاد انس گرفتھ اید و بھ خانھ دارد. اگر با زندگی آرام عادت کرده

اید. عادت بھ زندگی خوشی دارید و ھمھ چیز با یک تلفن مھیا  موارد بی شماری انس و الفت گرفتھ

توان مسافرت کرد و قرارداد بست و بسیار  توان مشکالت را از پشت کامپیوتر حل کرد. می است. می

  .آسان گذرنامھ را تمدید کرد

  :دھند جیح میجواب خداوند بھ کسانی کھ دنیا را بر آخرت تر

  :فرماید خداوند متعال می 

  ﴾ْألَْرِض ﴿ إِنَّ الَِّذیَن تََوفَّاھُْم اْلَمَالئَِكةُ َظاِلِمي أَنفُِسِھْم قَالُوا فِیَم ُكنتُْم قَالُوا ُكنَّا ُمْستَْضعَِفیَن فِي ا

گویند در چھ   گیرند مى  اند [وقتى] فرشتگان جانشان را مى  (كسانى كھ بر خویشتن ستمكار بوده

  )دھند ما در زمین از مستضعفان بودیم.  [حال] بودید پاسخ مى

  رآیا خداوند دلیل آنان را پذیرفت؟ خیر، آیا اظھار ناتوانی آنان را از عذاب جھنم نجات داد؟ خی

 ُ ِ َواِسعَةً فَت   ﴾َھاِجُروا فِیَھا ﴿ قَالُوا ُكنَّا ُمْستَْضعَِفیَن فِي اْألَْرِض قَالُوا أَلَْم تَكُْن أَْرُض �َّ

گویند: مگر زمین خدا وسیع نبود تا در آن   دھند: ما در زمین از مستضعفان بودیم، مى  (پاسخ مى

  )مھاجرت كنید.

ھر گاه با انسانی مقیم در آن جا برخورد کردید کھ از انحراف فرزندان و گمراھی و غرق شدن آنان 

گویم: آن جا را ترک کنید و  دند. بھ آنان میدر محرمات شرعی شکایت داشت و بشدت اندوھگین بو

گوید: در کشور ما زندگی امکان ندارد. گران  بھ وطن خود بازگردید و بھ شھر خود باز گردید. می
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است. بحران حمل و نقل و مسافرت و خانھ و ھوای آلوده وجود دارد. بنابراین شما دنیا را بر آخرت 

  .اید ترجیح داده

ِ َواِسعَةً فَتَُھاِجُروا فِیَھا    ﴾﴿ أَلَْم تَكُْن أَْرُض �َّ

  )(مگر زمین خدا وسیع نبود تا در آن مھاجرت كنید.

  :این پاسخ خداوند است 

  ﴾﴿ فَأُْولَئَِك َمأَْواھُْم َجَھنَُّم َوَساَءْت َمِصیراً 

  )(پس آنان جایگاھشان دوزخ است و [دوزخ] بد سرانجامى است.

م شرعی را در نظر دارید؟ آیا سرنوشت آنانی کھ زندگی در سرزمین را خوش دیده و آیا این حک

اید؟  اند، را دیده ھا و آب و ھوا و بارانھا و رنگ سبز و ارزانی و تعامل آسان با مردم را چشیده زیبایی

  :فرماید می

  ﴾﴿ فَأُْولَئَِك َمأَْواھُْم َجَھنَُّم َوَساَءْت َمِصیراً 

  )شان دوزخ است و [دوزخ] بد سرانجامى است.(پس آنان جایگاھ

  :ای توازنی نیست اما میان دنیا و آخرت توازن است میان کشور پیشرفتھ و خاورمیانھ

کنم تا برگردد و در ساخت وطن خود سھیم باشد  کنم او را تشویق می ھر گاه با کسی مالقات می

این کشور و وطن خودت در شرق تناسبی  گویم: میان گوید: زندگی در این جا عالی است. بھ او می می

میان دنیا و آخرت تناسب برقرار کن. این تناسب اشتباه بزرگی است. طبیعتا اگر بخواھید  نیست اما

میان یک کشور بسیار پیشرفتھ و دارای آرامش کھ دویست سال جلوتر است و اموال دنیا را در خود 

ارای بحران و مشکالتی کھ دشمن برایش ایجاد دارد تناسب برقرار کنید چنین کشوری با کشوری د

ای تناسب برقرار نکن  گویم: میان کشور پیشرفتھ و کشور خاورمیانھ کرده، قابل قیاس نیست. بھ او می

اما میان دنیا و آخرت مقایسھ کن. کسی کھ از کشوری کھ مانع عبادت خدا است مھاجرت کند. چنان 

شرم داریم. وفاداری داریم. یک پارچگی خانواده داریم. پدر  دانید چیزی بھ نام خجالت داریم. کھ می

نزد ما مقدس است. نخستین غم وی ازدواج فرزندانش است. مادر نزد ما مادر است. یعنی در خانواده 

ھایی است کھ در شرق از آن بھره مند است کھ در غرب از آن خبری نیست. باری رئیس  ویژگی

  :جھان بود ایستاد و گفت جمھور سابق یک کشور بزرگ کھ قطب

ای در این  بریم. بھ ذھنم خطور کرد چھ مشکالت نابود کننده ای رنج می ما از مشکالت نابودکننده

کشور وجود دارد؟ کشوری کھ ابرقدرت جھان است. چین یا اروپا را تصور کردم. ناگھان غافلگیر 

ھا است بنابراین  در و جرم جنایتشدم کھ بزرگترین این مشکالت از ھم پاشیدگی خانواده و مواد مخ
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شود و انسان با انصاف باید نکات قوت و ضعف را شناسایی کند  نکات مثبتی در کشورھای ما پیدا می

  :ھا را ببیند و فقط گالیھ کند. این انصاف نیست نھ این کھ فقط منفی

ِ َواِسعَةً فَتَُھاِجُروا فِیَھا فَأُْولَئِ    ﴾َك َمأَْواُھْم َجَھنَُّم َوَساَءْت َمِصیراً ﴿ أَلَْم تَكُْن أَْرُض �َّ

(مگر زمین خدا وسیع نبود تا در آن مھاجرت كنید پس آنان جایگاھشان دوزخ است و [دوزخ] بد 

  )سرانجامى است.

ھا، آفریدگار جھانیان، یعنی اگر از زندگی در یک کشور  ی ھستی این سخن کیست؟ سخن آفریننده

میسر نبود و یا نتوانستید چھ از روی اجبار و چھ از روی فریفتگی  خوشتان آمد و عبادت برایتان

خورد. ھر  شود و گاھی فریب می خداوند را بپرستید یعنی انسان زیر دو فشار است، گاھی مجبور می

   کند. دو مورد او را منحرف می

  :کند اند رحم می خداوند سبحان بھ کسانی کھ واقعا ناتوان بوده

کند و بھ کسانی کھ ادعای ناتوانی دارند رحم  اند رحم می ھ کسانی کھ واقعا ناتواناما خداوند سبحان ب

  :فرماید نماید. می نمی

َجاِل َوالنَِّساِء َواْلِوْلَداِن َال یَْستَِطیعُوَن ِحیلَةً َوَال یَْھتَُدوَن َسبِیالً  * فَأُْولَئَِك َعَسى ﴿ إِالَّ اْلُمْستَْضعَِفیَن ِمْن الِرّ

ُ أَنْ  ُ َعفُّواً َغفُوراً  �َّ   ﴾یَْعفُو َعْنُھْم َوَكاَن �َّ

جویى نتوانند و راھى نیابند*پس آنان [كھ فى  (مگر آن مردان و زنان و كودكان فرودستى كھ چاره

  )الجملھ عذرى دارند] باشد كھ خدا از ایشان درگذرد كھ خدا ھمواره خطابخش و آمرزنده است.

ی سفر ندارد و یا با اقامتش موافقت  تواند یا اجازه ندارد و یا ھزینھ شود کھ نمی یعنی انسانی پیدا می

ی  ی سفر را بپردازد یا اجازه شود. امور پیچیده است. شاید نتواند کشورش را ترک کند و یا ھزینھ نمی

تواند بھ کشورش باز گردد و بھ امت خود  اقامت نداشتھ باشد این شخص معذور است اما کسی کھ می

اش را در خدمت مسلمانان قرار دھد ولی چون زندگی در آن جا برایش  و علم و تجربھ خدمت کند

ی جھنم از سوی خدا داده شده است کھ  کند این شخص وعده خوشایند است از بازگشت خودداری می

خداوند آن را بدترین مکان معرفی نموده است اما این سخن درمورد تمام مقیمان غرب نیست شاید 

ی کسی  اش جدا است. من درباره اجبار اقامت داشتھ باشد و یا نتواند بازگردد این مسالھ کسی از روی

تواند خطر  تواند باز گردد و علم خودش را در خدمت امت اسالم بگذارد و می گویم کھ می سخن می

  :ستایم زیرا فساد در ھمھ جا وجود دارد انحراف امت خود را بکاھد. من دیگر کشورھا را نمی
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  ﴾َھَر اْلفََساُد فِي اْلبَِرّ َواْلبَْحِر ﴿ ظَ 

  )(فساد در خشكى و دریا نمودار شده است.

  ]41[روم: 

تر  ھا کم انحراف ھایی نیز وجود دارد کھ از سایر محیط ھایی برتر نیز وجود دارد و محیط اما محیط

  .اند

  :مؤمن باید در کشوری اقامت کند کھ بتواند در آن خدا را بپرستد

  :فرماید خداوند می 

  ﴾﴿ َوَمْن یَُھاِجْر فِي َسبِیِل �َِّ 

  )(و کسانی کھ در راه خدا مھاجرت کنند.

در مقدمھ این درس بیان کردم کھ یک ھجرت در راه شیطان وجود دارد کھ بھ خاطر مال و منال 

راه شیطان شود. این ھجرت در  افتد و بھ خاطر لذت و آزادی بھ معنای انحراف انجام می اتفاق می

است و کسی کھ در کشوری باشد کھ نتواند خداوند را بپرستد چھ از روی اجبار و چھ فریفتگی و یا 

سرکوب و خشونت ھمھ یکی است باید این کشور را بھ مقصد کشوری ترک نماید کھ بتواند خداوند را 

  :فرماید بپرستد. خداوند می

  ﴾﴿ َوَمْن یَُھاِجْر فِي َسبِیِل �َِّ 

  )انی کھ در راه خدا مھاجرت کنند.(و کس

   

  :یعنی دین خودش را نجات دھد یا آن را حفظ نماید و خانواده و فرزندانش را نجات بخشد

ِ یَِجْد فِي اْألَْرِض ُمَراَغماً َكثِیراً َوَسعَةً    ﴾﴿ َوَمْن یَُھاِجْر فِي َسبِیِل �َّ

  )ھا خواھد یافت. راوان و گشایشھاى ف (و ھر كھ در راه خدا ھجرت كند در زمین اقامتگاه 

ی رغم و رغام یعنی خاک رغم انفھ یعنی خاک را لمس کرد  مراغم جمع و اسم مفعول است از ریشھ

و مراغما کثیره یعنی در راه خدا مھاجرت کردن و در سرزمین مسلمانان زیستن و حفظ دین و آبرو 

ک مالد یعنی او را شکست دھد زیرا دین نمودن. شاید دشمنش را بھ خاک بیندازد و بینی اش را بھ خا

  .خود را نجات بخشیده و آخرتش را تضمین کرده است و حاالت خود را اصالح کرده است

ھای خود برای خدمت بھ  برادران گرامی، برادران زیادی تصمیم سرنوشت ساز گرفتھ و بھ سرزمین 

تحان و محک اخالصشان در خدمت ھا بھ عنوان ام اند. در آغاز از برخی از سختی امتشان بازگشتھ
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کردند  اند و ھمیشھ از خداوند سپاسگزاری می شان را وقف کرده اند اما پس از مدتی زندگی رنج کشیده

  .گویم کھ بھ آنان توان بازگشت بھ وطنشان را داده است. این سخن ظریفی است کھ می

  :اھمیت ھجرت در راه خدا

  :فرماید خداوند متعال می 

  ﴾اِجْر فِي َسبِیِل �َِّ ﴿ َوَمْن یُھَ 

  )(و ھر كھ در راه خدا ھجرت كند.

  :ی ھستی سخن آفریننده 

  ﴾﴿ یَِجْد فِي اْألَْرِض ُمَراَغماً َكثِیراً 

  )ھا خواھد یافت. ھاى فراوان و گشایش (زمین اقامتگاه 

ھ احترام رود کھ در راه خدا بھ آن مھاجرت نموده است تا دشمنش را مجبور ب یعنی بھ سرزمینی می

خواھد دینش نابود  کند و یا او را ناکام نماید. زیرا دشمن خواستھ وی آخرتش را نابود سازد. دشمن می

ی ظریفی است یعنی وقتی  خواھد الابالی زندگی کنند و نکتھ شود و فرزندانش منحرف گردند. می

گردد بھ  ملی تعلیم نمیشود و زبان  شود کھ در آن دین آموزش داده نمی ای در غرب ساختھ می مدرسھ

دھند اما اگر زبان ملی را یاد بگیرند و دین را بیاموزند چیزی بھ  ھر دانشجویی مبلغ نجومی می

خواھد فرزندان شما الابالی باشند و روابط  کنند بنابراین وقتی دشمن می عنوان کمک دریافت نمی

ھایی برگزار شود و  و وقتی کنفرانسنامشروع از نظر اسالم را برقرار کنند تا سن ازدواج باال رود 

ھای جمعیت برگزار شود انسان تماما بھ حیوانیت خود بازگردد شما وقتی بھ سرزمین خود  کنفرانس

اید و بر  کنید در حقیقت بینی دشمن را بھ خاک مالیده گردید و خانواده و فرزندانتان را حفظ می باز می

  :اید وی پیروز شده

ِ یَِجْد فِي اْألَْرِض ُمَراَغماً َكثِیراً َوَسعَةً    ﴾﴿ َوَمْن یَُھاِجْر فِي َسبِیِل �َّ

  )ھا خواھد یافت. ھاى فراوان و گشایش (و ھر كھ در راه خدا ھجرت كند در زمین اقامتگاه

ھای  ای برایم ارسال کرده بود و گفتھ بود: من در سرزمین بھ خدا برادران، برادر بزرگواری نامھ

اش این بود کھ من بھ وطن بازگردم و تصمیم  ام. این نوارھا خالصھ غرب نوارھای زیادی شنیده

ای گرفتھ و روابط خود را قطع نموده و بھ کشورش بازگشتھ تا دین خودش را تضمین نماید  قھرمانانھ

  :و پس از مدتی خداوند در یک سانحھ او را بھ جوار خود برد. سبحان هللا

ِ َوكَ ﴿ َوَمْن یَ  ِ َوَرسُوِلِھ ثُمَّ یُْدِرْكھُ اْلَمْوُت فَقَْد َوقََع أَْجُرهُ َعلَى �َّ ُ ْخُرْج ِمْن بَْیتِِھ ُمَھاِجراً إِلَى �َّ اَن �َّ

  ﴾َغفُوراً َرِحیماً 
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یافت و ھر كس ھا خواھد  ھاى فراوان و گشایش (و ھر كھ در راه خدا ھجرت كند در زمین اقامتگاه

اش بھ درآید سپس مرگش دررسد پاداش او قطعا   [بھ قصد] مھاجرت در راه خدا و پیامبر او از خانھ

  )بر خداست و خدا آمرزنده مھربان است.

  .نیت خود را عملی نمود 

  :ی درس امروز خالصھ

وارھای اش را خواند. بھ ن برادری از سرزمین غرب آمد و داستان خود را بھ من گفت. و نامھ

کرد.  فراوانی گوش داده بود. آن را زنگ خطری احساس کرده بود. باید یک موضع اتخاذ می

کرد؛ بازگشت او بھ سرزمین مسلمانان بود تا دین خود را نجات  تصمیمی کھ خداوند را خشنود می

ای  ی دوم تضمین کند و چند روز پس از بازگشت خود در سانحھ اش را در درجھ دھد و دین خانواده

  :جان بھ جان آفرین تسلیم نمود. سبحان هللا این آیھ بھ این مورد اشاره دارد

ِ یَِجْد فِي اْألَْرِض ُمَراَغماً َكثِیراً َوَسعَةً َوَمْن یَْخُرْج ِمْن بَْیتِِھ ُمَھاجِ  ِ ﴿ َوَمْن یَُھاِجْر فِي َسبِیِل �َّ راً إِلَى �َّ

ً َوَرُسوِلِھ ثُمَّ یُْدِرْكھُ اْلَموْ  ُ َغفُوراً َرِحیما ِ َوَكاَن �َّ   ﴾ُت فَقَْد َوقََع أَْجُرهُ َعلَى �َّ

ھا خواھد یافت و ھر كس  (و ھر كھ در راه خدا ھجرت كند در زمین اقامتگاه ھاى فراوان و گشایش

اش بھ درآید سپس مرگش دررسد پاداش او قطعا   [بھ قصد] مھاجرت در راه خدا و پیامبر او از خانھ

  )است و خدا آمرزنده مھربان است.بر خد

برادران، این دو آیھ مربوط بھ ھجرت است. احکام عمومی و ارشادات عمومی اما ھر کس مقیم یا 

کنم و  داند. من اصول عام را بیان می مسافر، مھاجر یا غیر مھاجر است حالتی دارد کھ خداوند می

باشد کھ نتواند بنا بھ دالیلی بھ سرزمین خود منطقی نیست کھ موارد زیادی برایم پیش آید و شاید کسی 

بازگردد. این آیات برای او نیست. یا شخصی نتواند از سرزمینی کھ مانع عبادت هللا است مھاجرت 

کند. این در قرآن کریم آمده است. سفر بھ آن جا بھ خاطر کسب علم یا کسب تجربھ برای تقویت 

گویم و از یک سفر اضطراری یا یک  ی سخن میمسلمانان اشکالی ندارد. من از اقامت ھمیشگ

  .ھا ھمھ جایز است گویم این بورسیھ یا کسب علم و گرفتن مدرک و تجربھ و ... سخن نمی

گویم کھ زندگی در آن جا برایش خوشایند است و دین و وطن و امت و  من از شخصی سخن می

آن جا را بر آخرت ترجیح داده  اش را فراموش کرده است. زندگی ی فرزندان و دین خانواده آینده

است. این شخص منظور من است. اما شاید ھزاران پرسش از این درس مطرح شود من درموارد 

گویم کھ پیرامون ھجرت در راه  ی معنای دو آیھ قرآن کریم سخن می گویم درباره خاص سخنی نمی

ھ برایم ارسال شده است این ھایی بالفاصل خداوند و ھجرت در راه شیطان نازل گشتھ است. اما پرسش
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ھا احکام عمومی است و ھر انسانی حالت،  سئواالت نیازمند وقتی است کھ بھ ھمھ پرداختھ شود. این

  :فرماید عذرھا و شرایطی دارد. شاید خداوند از او بپذیرد. بھ ھمین تناسب خداوند استثنا نموده و می

َجاِل َوا   ﴾لنَِّساِء َواْلِوْلَداِن َال یَْستَِطیعُوَن ِحیلَةً َوَال یَْھتَُدوَن َسبِیالً ﴿ إِالَّ اْلُمْستَْضعَِفیَن ِمْن الِرّ

  )جویى نتوانند و راھى نیابند. (مگر آن مردان و زنان و كودكان فرودستى كھ چاره

تواند علوم شرعی را کسب کند و بھ جلسات  برادران گرامی، کسی کھ در کشوری مقیم است و می

گویم: خوب است. از رسول هللا  شود می و حیا و حجاب و دین اشکالی ایجاد نمی علمی رود و در شرم

اگر شام نابود شود جھان نابود «صلی هللا علیھ وآلھ وسلم روایت شده است در حدیث صحیح کھ: 

خواھم کھ دما مورد خشنودی او  گیرد شام است. از خداوند می یعنی آخرین جایی کھ فساد می» شود می

  .مواقع گردی
 


