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درس  : 15هجرت
هجرت برای دین شناسی

َّ
یَالدينَوََلَيَنذَرواَقَومَهَمَإذاَرَجَعَواَ
وََمَاَکَانََالمؤمَنَونََلَيَنفَرواَکافََةََفَلَولََََفَرَمَنَکَلََفَرقَةََمَنهَمَطائفَةََلَيَتَفَقَهواَفَ َّ َ
إليهَمَلَعَلَهَمَيَحذَرونََ(توبهَ )211َ،
سزاوار نیست که همه مومنان (به جهاد) رهسپار شوند ،پس چرا از هر گروهی از ایشان دسته ای کوچ نمی کنند تا در
دین فقیه شوند و هنگامی که به سوی قوم خویش بازگشتند ،آنان را بیم دهند تا شاید آنان (از گناه و طغیان) حذر کنند.
تفقّه در دین ،به معنای تالش برای کسب شناخت عمیق در دین و عقاید و احکام اسالمی است .تفقّه در دین ،گاهی
ممکن است برای دنیا و مقام عشق به درس و بحث و سرگرمی و عقب نماندن از دوستان باشد و گاهی برای دین ،خدا،

بهشت و نجات امت باشد .آیه دومی را ارزشمند می داند که بیم دهی مردم و دعوت آنان به خداست« .لَيَنذَرواَقَومَهَم».
َّ

چنانکه حضرت امیر به فرزندش سفارش می کند « :تفقهَفیَالدينَفانَالفقاءَورثةَالَبياء» .امام حسین نیز شب
عاشورا در جمالتی خداوند را چنین ستود :حمد خدایی که ما را فقیه در دین قرار داد.
از امام صادق پرسیدند :اگر برای امام حادثه ای اتفاق افتاد ،تکلیف مردئم چیست؟ امام این آیه را تالوت فرمود که از هر
شهر و طایفه ای برای شناخت امام حرکت کنند.
ب اید از هر منطقه ،افرادی برای شناخت اسالم به مراکز علمی بروند و به منطقه خود برگردند تا در همه مناطق ،روحانی
دینی به مقدار الزم حضور داشته باشد .آری ،هجرت مالزم ایمان است .یا برای دفاع از دین ،هجرت کنید ،یا برای شناخت
دین .بنابراین ،تفقه در دین و آنگاه آموزش دین به مردم بخصوص وطن و زادگاه انسان ،واجب کفائی است .پس برای
طالب حوزه ها ،دو هجرت الزم است :یکی به سوی حوزه ها و دیگری از حوزه ها به سوی شهرها .لذا ماندن در حوزه
ها جز برای اساتید جایز نیست.
البته فقه ،تنها فراگیری احکام دین نیست ،بلکه همه معارف دینی قابل تحقیق ،دقت و ژرف نگری است« .لِیَتَفَقَّهوا فِی
الدّین».
فقه در دین ،آنگاه ارزش دارد که فقیه ،عالم به زمان و آگاه از شیطنت ها و راههای نفوذ دشمن باشد تا بتواند هشدار و
بیم دهد .پس به سخنان یک اسالم شناس فقیه ،می توان اعتماد کرد« .لَيَتَفَقَهواََ...لَيَنذَروا» (ممکن است یک نفر
در منطقه باشد ،پس خبر واحد ارجحیت دارد)
علما باید سراغ مردم بروند و منتظر دعوت آنان نباشند« .رَجَعَواَإليهَم» و نباید انتظار اطاعت مطلق همه مردم را داشته

باشند ،چون گروهی هرگز به راه و دین خدا نمی آیند« .لَعَلَهَمَيَحذَرونَ»
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هجرت تاریخ پیامبر

إنَالذينَامنواَوَهاجرواَوَجاهدواَبأموالهمَوَأَفسهمَفیَسبيلَاللهَوالذينَاوواَوََصرواَاولئکَبعضهمَأولياءَ
بعضَوالذينَامنواَوَلمَيهاجرواَماَلکمَمنَوليتهمَمنَشئَحتیَيهاجروا(َ...اَفالَ )11َ،
همانا کسانی که ایمان آورده و هجرت کردند و با اموال و جانهایشان در راه خدا جهاد کردند ،و آنان که (مهاجریان و
مجاهدان) را پناه داده و یاری کردند ،آنان دوستدار و حامی و هم پیمان یکدیگردند ،اما کسانی که ایمان آورده ،ولی
هجرت نکردند ،حق هیچ گونه دوستی و حمایت از آنان را ندارید ،تا آنکه هجرت کنند.
در سال سیزدهم بعثت و پس از گذشت ده سال از دعوت علنی پیامبر به اسالم ،هنوز مشرکان مکه دست از آزار و اذیت
پیامبر و مسلمانان برنداشته بودند ،و روز به روز بر شدت آن می افزودند تا اینکه تصمیم گرفتند با توطئه ای حساب شده
و اقدامی دسته جمعی ،پیامبر را به قتل برسانند و اسالم را ریشه کن نمایند.
با اطالع پیامبر از آن توطئه و جانفشانی حضرت علی ،شبانه مقدمات هجرت فراهم شد و آن حضرت در اول ماه ربیع
االول ابتدا به غار ثور رفتند و به مدت سی روز در آنجا به گونه ای معجزه آسا مخفی شدند و در این مدت تنها حضرت
علی برای آن حضرت غذا تهیه کرده و اخبار بیرون را در اختیار آن جناب قرار می دادند .سرانجام پیامبر با توصیه به
حضرت علی مبنی بر اعالن مهاجرت مسلمانان به یثرب و همراه آوردن اهل بیت آن حضرت ،خود راهی یثرب شدند ،و
پس از طی مسافتی حدود چهارصد کیلومتر ،روز دوازدهم ربیع االول به محله قبا رسیدند و بقیه مهاجرین نیز به آنان
ملحق شدند.

مردم یثرب ،از مهاجران استقبال شایانی به عمل آوردند و آنها را با آغوش باز پذیرفتند و «یثرب» را به «مدینة النبی» و
«مدینه الرسول»  ،تغییر نام دادند .آنگاه پیامبر برای پیشگیری و دوری از تفرقه ،میان مهاجران و انصار که حدود سیصد
نفر بودند ،دو به دو عقد اخوت و برادری جاری کردند و مسجد قبا را پایه گذاری و بنا کردند.
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مهجران کسانی هستند که در مکه به پیامبر ایمان آوردند و چون آنجا تحت فشار بودند ،خانه و کاشانه خود را رها کرده
به همراه پیامبر به مدینه هجرت کردند و انصار ،مسلمانان مدینه هستند که پیامبر اسالم و مهاجرین را در بین خود جای
داده و یاری نمودند.
معموال ملت ها ،بزرگترین و مهم ترین حادثه ای را که در حیات اجتماعی ،علمی و مذهبی آنان رخ داده و آن را نقطه
ی عطفی در سرگذشت ملی خود می دانند ،مبدا تاریخ خود قرار داده اند ،مثال میالد حضرت مسیح نزد مسیحیان و یا عام
الفیل (سالی که سپاه ابرهه به مکه حمله کرد و نابود شد) نزد اعراب ،مبدا سال قرار گرفت.
از انجا که دین اسالم کاملترین شریعت آسمانی است و در عین حال از ادیان دیگر مستقل است ،لذا مسلمانان میالد
حضرت مسیح را مبنای سال خود قرار ندادند ،هم چنین عام الفیل گر چه سال تولد پیامبر نیز بود ،و یا حتی روز بعثت
پیامبر اگرم ،مبنای سال قرار نگرفت ،اما با هجرت پیامبر به مدینه که حکومتی مستقل در آنجا پایه گذاری شد و مسلمانان

توانستند در نقطه ای آزادانه فعالیت کنند ،پیامبر شخصا تاریخ هجری را بنا گذارد .چنانکه می توان از عبارت « َّ
منَاولَ
َّ
اسسَعلیَالتقویَمنَاولَيومَأحقَانَتقومَفيه» که در مورد ساختن مسجد قبا می باشد نیز
يوم» ،در آیه «لمسجدَ
پایه گذاری سال هجری را استفاده نمود ،زیرا اولین اقدام پیامبر در هجرت به مدینه ساختن مسجد قبا می باشد .آری اگر
هجرت نبود ،چه بسا اسالم در همان نقطه محدود و نابود می شد.
البته در صدر اسالم ،دو هجرت رخ داده است :یکی در سال پنجم بعثت ،هجرت گروهی از مسلمانان به سرزمین حبشه
و دیگری در سال سیزدهم بعثت ،هجرت از مکه به مدینه.
آثار و برکات هجرت
بیشتر بالهای ما از غرق شدن در رفاه و ترک هجرت های سازنده سرچشمه می گیرد .اگر همه ی مغزها و متخصصان
و کارشناسان مسلمانی که در کشورهای غربی به سر می برند ،به کشور خود هجرت کنند ،هم ضربه به دشمن وارد
ساخته است و هم موجب تقویت اسالم و کشورهای اسالمی می شوند.
هجرت ،اختصاص به پیامبر اکرم ندارد ،بلکه هجرت از محیط شرک ،کفر و گناه ،برای حفظ دین و ایمان ویا برای برگشت
از نافرمانی خدا الزم است ،چنانکه خداوند در پاسخ کسانی که عذرآلودگی خود و ارتکاب به گناه را محیط ناسالم می

دانستند و می گفتندَّ « :کناَمستضعفينَفیَالرض» می فرماید :زمین خداوند که پهناور بود ،چرا به مکانی دیگر هجرت
نکردید؟ «قالواَألمَتکنَأرضَاللهَواسعه» البته با توجه به عبارت «مستضعفين» ،معلوم می شود که اگر توانایی امر
به معروف و نهی از منکر باشد ،باید به این مهم اقدام نمود و جامعه را ترک نکرد و آن را مورد اصالح قرار داد.
امام صادق می فرماید :هنگامی که در سرزمینی که در آن زندگی می کنی نافرمانی و معصیت خدا می کنند ،از آنجا به

جایی دیگر هجرت کن« .إذاَعصیَاللهَفیَأرضَأَتَفيهاَفاخرجَمنهاَالیَغيرها» َ
چنانکه هجرت برای آموختن علم و دانش و هجرت برای بیان آموخته های خود به دیگران نیز الزم است.
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