حرمة التعرب بعد اهلجرة

احلمد هلل رب العاملني والصالة عىل خري خلقه حممد وعىل آله
الطيبني الطاهرين ،واللعن الدائم عىل أعدائهم أمجعني إىل قيام يوم
الدين.
يولد املسلم وينشأ ويرتعرع يف بلده اإلسالمي فيترشب  -عن
وعي ودون وعي -أحكام اإلسالم وقيمه وتعاليمه ،حتى إذا
شب متأدب ًا بآداب دينه ،سالك ًا طرقه ،مهتدي ًا هبديه ،ولو
شبّ ،
ّ
ُقدِّ ر ملسلم أن يولد وينشأ ويرتعرع يف بالد غري إسالمية لبدا أثر
البيئة واضح ًا يف أفكاره وآرائه وسلوكه وآدابه ِ
وق َيمه ،إالّ من
َع َصم َر ُّبك ،ويبدو أثر البيئة غري اإلسالمية أكثر وضوح ًا يف سلوك
وآداب وقيم اجليل الثاين ..جيل األبناء ،ولذلك كان لإلسالم
جسدته اآليات الرشيفة ،وروايات
موقف من التعرب بعد اهلجرة ّ
عدةَ ،فعدَّ ته من الكبائر ،فالبد لنا أن نعرف معنى اهلجرة ومعنى
التعرب وما هي املصاديق يف الوقت احلايل وما هي فتاوى الفقهاء
سواء كانت من القدماء أو املعارصين.
معنى اهلجرة:
التحول اإلجيايب من حياة البداوة واجلاهلية
املقصود باهلجرة
ُّ
والكفر إىل احلياة امللتزمة بتعاليم الرشيعة املحمدية ويف حارضة
اإلسالم ،كام حصل بالنسبة إىل املسلمني األوائل الذين أسلموا
وهاجروا إىل املدينة املنورة ،حيث أقام الرسول املصطفى
و َم ْن ي ِ
اج ْر ِف َسبِ ِ
يل اهللِ َيِدْ
دولة اإلسالم ،يقول اهلل تعاىلَ :
َُ
ِ
ِ
ِ
ي ُر ْج م ْن َب ْيته ُم َه ِ
ِف األَ ْر ِ
ض ُم َرا َغ ًام كَثِري ًا َو َس َع ًة َو َم ْن َ ْ
اجر ًا إِ َل
ِ
ِ
َان اهللُ
اهللِ َو َر ُسوله ُث َّم ُيدْ ِر ْك ُه ا َْل ْو ُت َف َقدْ َو َق َع َأ ْج ُر ُه َع َل اهللِ َوك َ
َغ ُفور ًا َر ِحي ًام( النساء ،)100:لذا تعترب حادثة اهلجرة فيص ً
ال
بني مرحلتني من مراحل الدعوة اإلسالمية ،مها املرحلة املك ّية
واملرحلة املدنية ،ولقد كان هلذه احلادثة آثار جليلة عىل املسلمني،
ليس فقط يف عرص رسول اهلل ولكن آثاره اخلرية قد امتدت
لتشمل حياة املسلمني يف كل عرص ومرص.
واهلجرة لغة تعني :ترك يش إىل آخر ،أو االنتقال من حال
إىل حال ،أو من بلد إىل بلد ،يقول تعاىل :والرج َز فاهجر
(املز ّمل ،)5:وقال أيض ًا :واهجرهم هجر ًا مجيالً( املزمل،)10:

وتعني اصطالح ًا :االنتقال من بالد الرشك إىل بالد اإلسالم ،وهذه
هي اهلجرة املادية ،أما اهلجرة املعنوية فتعني االنتقال بالنفسية
اإلسالمية من مرحلة إىل مرحلة أخرى بحيث تعترب املرحلة الثانية
أفضل من األوىل ،من ناحية االلتزام الديني واخلروج عن حالة
اجلهل بأحكام الدين.
معنى التعرب بعد اهلجرة:
التعرب بعد اهلجرة :هو أن يعود اإلنسان املسلم إىل وضعه
السابق من اجلهل ،والالمباالة بأحكام الدين ،قبل أن يتعلم ما
ينبغي أن يتعلمه ،كام أن ال َت َع ُّرب هو الت َ
َخ ُّل ُْق بأخالق األعراب
من ُسكَّان البادية ،واألعراب مجع (األعرايب) وهو اجلاهل
من ال َع َرب والبدوي الذي مل يتفقه يف الدين ،البعيد عن ا َملدَ ن َّية
والسكنى
واحلضارة والعلم والثقافة ،فمعنى ال َّت ّع ُّرب هو اإلقامة ُ
مع األعراب والتأقلم مع جاهليتهم والتخلق بأخالقهم.
وأطلقه الشارع املقدس عىل ظاهرة نكوص بعض املسلمني،
وابتعادهم عن املجتمع اإلسالمي ،وإيثارهم ُسكنى البادية
السكنى مع املسلمني يف ظل الدولة
مع األعراب والكفار ،عىل ُ
اإلسالمية ،بعد هجرهتم إىل دار اإلسالم وممارستهم حياة االلتزام
الديني ،مما يدل عىل تركهم االلتزام بتعاليم اإلسالم ،وخت ِّليهم عن
الدفاع عن اإلسالم ،وتقاعسهم عن نرصة مبادئه القيمة.
ويف صدر اإلسالم كانت اهلجرة واجبة إىل موطن الرسول
من أجل تعلم األمور الدينية الالزمة ،وكان حيرم البقاء يف بالد
الكفار إذا كان ذلك مانع ًا عن إقامة شعائر اهلل ،كام لو مل يتمكن من
إقامة الصالة أو صيام شهر رمضان يف بالد الكفار.
وترك أصل اهلجرة ،أو العودة بعد اهلجرة إىل احلالة األوىل
حرام أيض ًا ومن الذنوب الكبرية ،وقد جاء الوعيد عىل ذلك بالنار
كام يف بعض اآليات التي سوف تأيت.
ويف معرض بيان معنى عبارة (التعرب بعد اهلجرة) التي وردت
ضمن املعايص الكبرية ،أجاب بعض العلامء:
املقصود منها السفر إىل البالد التي تنقص فيها معارف املسلم
الدينية ،بسبب ُبعده عن مراكز املعرفة والثقافة الدينية ،ولقد أجاد
يف بيان املعنى ،فاملراد من لفظة (األعرايب) هو اجلاهل بأحكام

اإلسالم ،خصوص ًا وأن الروايات الرشيفة اآلتية الذكر قد فرست
املراد من األعرايب ،وعليه فليس خلصوص السكنى يف البادية
يصي
أو اإلقامة مع األعراب دخل يف حتقق عنوان التعرب ما مل ّ
اإلنسان نفسه أعرابي ًا.
اآليات الكرمية يف التعرب ووجوب اهلجرة:
اب َأ َشدُّ ُك ْفر ًا َونِ َفاق ًا َو َأ ْجدَ ُر َأالَّ َي ْع َل ُموا
قال اهلل تعاىل :األَ ْع َر ُ
ِ
ِ
ِِ
يم( التوبة،)97:
يم َحك ٌ
ُحدُ و َد َما َأنز ََل اهلل َع َل َر ُسوله َواهلل َعل ٌ
سبحانه:و ِم َّْن َح ْو َلك ُْم ِم ْن األَ ْع َر ِ
ون َو ِم ْن َأ ْه ِل
وقال
اب ُمنَافِ ُق َ
َ
ِ
ا َْل ِدينَة َم َر ُدوا َع َل النِّ َف ِ
اق ال َت ْع َل ُم ُه ْم ن َْح ُن َن ْع َل ُم ُه ْم َسنُ َع ِّذ ُ ُب ْم َم َّرت ْ ِ
َي
ون إىل َع َذ ٍ
اب َعظِيمٍ( التوبة ،)100:ويف سورة الفتح:
ُث َّم ُي َر ُّد َ
ِ
َ
ون م ْن األ ْع َر ِ
س َي ُق ُ
ول َل َ
اب َش َغ َل ْتنَا َأ ْم َوا ُلنَا َو َأ ْه ُلونَا
ك ا ُْلخَ َّل ُف َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ون بِ َأ ْلسنَت ِه ْم َما َل ْي َس ِف ُق ُل ِ
ُ
َ
ُ
وبِ ْم ُق ْل َف َم ْن َي ْمل ُ
ك
ل
و
ق
ي
َا
ن
ل
ر
ْف
غ
ت
اس
َ
َ
َف ْ َ ْ
ِ
َ
َان اهلل
ض ًا َأ ْو َأ َرا َد بِك ُْم َن ْفع ًا َب ْل ك َ
َلك ُْم م ْن اهلل َش ْيئ ًا إِ ْن أ َرا َد بِك ُْم َ ّ
ت
ون َخبِري ًا( الفتح ،)11:وقال عز وجلَ  :قا َل ْ
بِ َم َت ْع َم ُل َ
اب َآمنَّا ُق ْل َل ْ ت ُْؤ ِمنُوا َو َلكِ ْن ُقو ُلوا َأ ْس َل ْمنَا َو ََّلا َيدْ ُخ ْل ا ِ
إل َيم ُن
األَ ْع َر ُ
ِف ُق ُلوبِك ُْم َوإِ ْن تُطِي ُعوا اهلل َو َر ُسو َل ُه ال َيلِ ْتك ُْم ِم ْن َأ ْع َملِك ُْم َش ْيئ ًا إِ َّن
ِ
يم( الفتح ،)14:ويستفاد من اآليات املتقدمة يف
ور َرح ٌ
اهلل َغ ُف ٌ
ذم األعراب ،أن التعرب ليس بذاته مذموم ًا بل مذمته من جهة
فقدان اإليامن واجلهل بأحكام اهلل واالبتعاد عن مصدر الترشيع
ٍ
وسط ال يتمكن فيه من ممارسة ما فرضه اهلل عىل عباده،
والعيش يف
لذا نجد اآلية التالية متدح بعض األعراب الذين ُو ِّفقوا لإليامن
والعمل باألحكام الدينية ،وهم مورد املدح والوعد بالرمحة:
َّخ ُذ ما ي ِنف ُق ُقرب ٍ
ِ
ِ
ِ
و ِم ْن األَ ْع َر ِ
ات
َُ
َ
اب َم ْن ُي ْؤم ُن بِاهلل َوا ْل َي ْو ِم اآلخ ِر َو َيت َ ُ
ول َأال إِنا ُقرب ٌة َُلم سيدْ ِ
ِعنْدَ اهلل وص َلو ِ
ِ
ِ
ُ
حتِ ِه
ر
ف
اهلل
م
ه
ل
خ
س
الر
ات
َ َ َ
َ َْ
ُ ْ
َّ َ ْ َ ْ َ ُ
َّ ُ
ِ
يم( التوبة.)99:
ور َرح ٌ
إِ َّن اهلل َغ ُف ٌ
بناء ًا عىل ذلك فكل مسلم يمتنع عن حتصيل املعارف الدينية،
وتعلم املسائل الرشعية ،ويبتعد عن املجتمعات املسلمة التي يتعلم
فيها احلقائق واملعارف واملسائل الدينية ،فهو يف احلقيقية (متعرب)
وما جاء يف مذمة األعرايب يشمله حتى لو كان ساكن ًا يف املدن.
يذكر لنا التأريخ أن عدد ًا من املسلمني الذين يقولون بحسب
الظاهر (ال إله إال اهلل) مثل قيس بن الفاكه ،وقيس بن الوليد

وأمثاهلم ،مل هياجروا من مكة إىل املدينة مع قدرهتم عىل ذلك ،وملا
جاء رؤساء قريش إىل معركة بدر حرضوا معهم و ُقتِلوا بسيوف
ِ
اه ْم ا َْلالئِ َك ُة َظالِي
ين ت ََو َّف ُ
املسلمني ،فنزل قوله تعاىل :إِ َّن ا َّلذ َ
ِ
ِ
ِ
ني ِف األَ ْر ِ
ض َقا ُلوا
يم كُنت ُْم َقا ُلوا ُكنَّا ُم ْست َْض َعف َ
َأن ُفس ِه ْم َقا ُلوا ف َ
َأ َل َتكُن َأر ُض اهلل و ِ
اس َع ًة َفت َُه ِ
اج ُروا فِ َيها َف ُأ ْو َلئِ َ
ك َم ْأ َو ُاه ْم َج َهن َُّم
َ
ْ ْ ْ
ِ
اء ْت َمصري ًا( النساء ،)97:ويف هذه اآلية داللة عىل وجوب
َو َس َ
اهلجرة من مكان ال يتمكن فيه من إقامة شعائر اإلسالم ،وقد
استفاد الفقهاء وجوب اهلجرة منها ،ومن آيات أخرى ،مثل قوله
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
اي َفا ْع ُبدُ ِ
ون
ين َآمنُوا إِ َّن َأ ْرض َواس َع ٌة َفإِ َّي َ
تعاىلَ  :يا ع َبادي ا َّلذ َ
(العنكبوت.)56:
األحاديث الشريفة الواردة النهي عن التعرب
ووجوب اهلجرة:
روي عن رسول اهلل( :من َف َّر بدينه من أرض إىل أرض
وإن كان شرب ًا من األرض استوجب اجلنة ،وكان رفيق إبراهيم
وحممد صىل اهلل عليهام وآهلام) (بحار األنوار :ج ،19ص.)31
وقد روي عن عكرمة أنه كان مجع من املسلمني يف مكة ال
يقدرون عىل اهلجرة ،فلام نزلت آيات اهلجرة سمعها رجل من
املسلمني ،وهو جندع بن ضمرة وكان بمكة ،فقال :واهلل ما أنا
مما استثنى اهلل ،إين ألجد قوة وإين لعامل بالطريق ،وكان مريض ًا
شديد املرض ،فقال لبنيه :واهلل ال أبيت بمكة حتى أخرج منها،
فإين أخاف أن أموت فيها ،فخرجوا حيملونه عىل رسير حتى
إذا بلغ التنعيم ظهرت عليه آثار املوت ،فوضع يده اليمنى يف
اليرسى وقال( :اللهم هذه لك وهذه لرسولك أبايعك عىل ما
بايعك عليه) ،ثم مات ،وملا وصل خرب وفاته إىل املدينة قال بعض
األصحاب :لو وصل إىل املدينة لنال ثواب اهلجرة ،فأنزل اهلل تعاىل
ي ُر ْج ِم ْن َب ْيتِ ِه ُم َه ِ
و َم ْن َ ْ
اجر ًا إِ َل اهلل َو َر ُسولِ ِه ُث َّم ُيدْ ِر ْك ُه ا َْل ْو ُت
قولهَ :
ِ
َان اهلل َغ ُفور ًا َرحي ًام( )تفسري امليزان:
َف َقدْ َو َق َع َأ ْج ُر ُه َع َل اهلل َوك َ
ج ،5ص.)56
وبعد رسول اهلل كانت اهلجرة واجبة إىل األئمة ،من
أجل التدين بدين اهلل ،وتعلم أحكامه والتي أمهها معرفة اإلمام،
ولذا يعد من التعرب عدم اهلجرة إىل اإلمام من أجل التعرف عليه

وتعلم الوظائف الدينية منه ،والتعرب بعد اهلجرة هو عبارة عن
اإلعراض عن اإلمام بعد معرفته ،كام روى الصدوق عن حذيفة
بن املنصور عن اإلمام الصادق( :املتعرب بعد اهلجرة،
التارك هلذا األمر بعد معرفته) (معاين األخبار :ص ،)265واملراد
بـ(هذا األمر) يف الروايات ،هو عقيدة اإلمامية اإلثني عرشية ،كام
يظهر بالتتبع.
وعنه أنه قال( :تفقهوا يف الدين ،فإنه من مل يتفقه منكم
يف الدين فهو أعرايب ،إن اهلل عز وجل يقول يف كتابه :لِ َي َت َف َّق ُهوا
ِف الدِّ ِ ِ ِ
ون)
ي َذ ُر َ
ين َول ُينذ ُروا َق ْو َم ُه ْم إِ َذا َر َج ُعوا إِ َل ْي ِه ْم َل َع َّل ُه ْم َ ْ
(الكايف :ج ،1ص.)31
وعنه أنه قال ألصحابه( :عليكم بالتفقه يف دين اهلل وال
تكونوا أعراب ًا ،فإنه من مل يتفقه يف دين اهلل مل ينظر اهلل إليه يوم القيامة
ومل ُي ِّ
زك له عمالً) (الكايف :ج ،1ص.)31
وتواترت األحاديث الناهية عن التعرب بعد اهلجرة وعَدَّ ت
هذا العمل من الكبائر ،فعن حممد بن مسلم عن أيب عبد اهلل
الصادق قوله( :الكبائر سبع :قتل املؤمن متعمدا ،وقذف
املحصنة ،والفرار من الزحف ،والتعرب بعد اهلجرة ،وأكل مال
اليتيم ظل ًام ،وأكل الربا بعد البينة ،وكل ما أوجب اهلل عليه النار)
(الكايف :ج ،2ص.)277
أقوال العلماء يف التعرب ووجوب اهلجرة:
يقول الشيخ الطويس يف ذلك( :أما الذي تلزمه اهلجرة
وجتب عليه ،من....ال يتمكن من إظهار دينه بينهم فيلزمه أن
ِ
اه ْم ا َْلالئِ َك ُة َظالِي َأن ُف ِس ِه ْم
ين ت ََو َّف ُ
هياجر لقوله تعاىل :إِ َّن ا َّلذ َ
ِ
ِ
ني ِف األَ ْر ِ
ض َقا ُلوا َأ َل ْ َتك ُْن َأ ْر ُض
يم كُنت ُْم َقا ُلوا ُكنَّا ُم ْست َْض َعف َ
َقا ُلوا ف َ
اهلل و ِ
اس َع ًة َفت َُه ِ
اج ُروا فِ َيها( التوبة ،)97:فدل هذا عىل وجوب
َ
اهلجرة عىل املستضعف الذي ال يقدر عىل إظهار دينه ،ودليله أن
من مل يكن مستضعفا ال يلزمه ثم استثنى من مل يقدر فقال :إِالَّ
ال والنِّس ِ
ا ُْلست َْضع ِف ِ
ِ
اء َوا ْل ِو ْلدَ ِ
ون ِحي َل ًة َوال
ان ال َي ْستَطِي ُع َ
ْ َ َ
الر َج َ َ
ني م ْن ِّ
ِ
ُ
َ
َ
ال * َفأ ْولئ َ
ون َسبِي ً
ك َع َسى اهلل أ ْن َي ْع ُف َو َعن ُْه ْم( )املبسوط:
َ ْيتَدُ َ
ج ،2ص.)4
ويقول العالمة احليل يف كتاب منتهى املطلب( :واعلم أن

الناس يف اهلجرة عىل أقسام ثالثة :أحدها :من جتب عليه ،وهو من
أسلم يف بالد الرشك وكان مستضعف ًا فيهم ال يمكنه إظهار دينه
وال عذر له من مرض وغريه)(منتهى املطلب :ص.)898
ويقول صاحب اجلواهر( :جيب املهاجرة عن بلد الرشك عىل
من يضعف عن إظهار شعار اإلسالم من األذان والصالة والصوم
سمي ذلك شعار َا ألنـّه عالمة عليه ،أو من الشعار الذي
وغريهاّ ،
هو الثوب املالصق للبدن ،فاستعري لألحكام الالحقة للدين)
(جواهر الكالم :ج ،21ص.)34
وقال السيد احلكيم( :واألعرايب وإن ُف ِّس بساكن البادية إال
أن منرصفه من كان متخلق ًا بأخالقهم الدينية املبنية عىل املساحمات)
(مستمسك العروة :ج ،7ص.)331
وقال السيد اخلوئي( :التعرب بعد اهلجرة ،أي اإلعراض
عن أرض املسلمني بعد اهلجرة إليهم واالنتقال إىل بلد الكفار)
(رشح العروة الوثقى كتاب الصالة :ص.)377
شبهة وردها:
الكثري ممن هاجر إىل بالد الرشك ألجل الدراسة أو للتجارة
أو غريها من دواعي السفر ربام تتولد لدهيم شبهة وهي أهنم
يتصورون عدم تأثرهم بام هو موجود يف هذه البالد من االنحالل
وعدم املباالة وانتشار كل مظاهر الفساد سواء كانت أخالقية أم
فكرية.
ومنشأ هذا التصور  -بزعمهم -أهنم وصلوا إىل مرحلة
من التشبع بام هو موجود واعتاد عليه ،لكثرة ما يشاهدون وما
يتعرضون له يومي ًا ،وهم يعرتفون بأهنم يف بداية دخوهلم هلذه
أنجر بعضهم إىل املوبقات وارتكاب
البالد قد تأثروا كثري ًا وربام قد ّ
املعايص إال ما رحم ريب..
وهذه شبهة قد سمعناها من البعض عندما طلب منهم الرجوع
إىل بالدهم اإلسالمية.
ويف مقام الرد عليهم يمكن القول :إن نفس الدخول بداية
ملثل هذه البالد  -مع عدم االضطرار لذلك أو كان لدهيم خيار
آخر  -فيه إثم خصوص ًا عندما حيتمل اإلنسان عدم احلفاظ عىل
رص َح به أئمة
دينه أو ال حيرز عدم الوقوع يف املحرمات ،وهذا ما َّ

أهل البيت ،فقد كتب عيل بن موسى الرضا إىل حممد بن
سنان فيام كتب من جواب مسائله( :وحرم اهلل التعرب بعد اهلجرة
للرجوع عن الدين وترك املؤازرة لألنبياء واحلجج ،وما يف ذلك
من الفساد وإبطال حق كل ذي حق لعلة سكنى البدو ،ولذلك
لو عرف الرجل الدين كام ً
ال مل جيز له مساكنة أهل اجلهل واخلوف
عليه ،ألنه ال يؤمن أن يقع منه ترك العلم والدخول مع أهل اجلهل
والتامدي يف ذلك) (الوسائل :ج ،15ص.)100
كام أن نفس االعتياد  -عىل فرض إمكان ذلك  -عىل مظاهر
الفساد وعدم التأثر هبا  -بحسب زعمهم -فهذه مصيبة كربى،
ألهنم يف احلقيقة وصلوا إىل مرحلة اعتياد املعايص وعدم
استقباحها والنفور منها ،بل أصبحت املحرمات التي تشاع
وتنترش أمر ًا معتاد ًا ،ثم أين ذلك الذي يدعي عدم التأثر باملظهر
اخلارجي ومشاهدة مناظر االنحالل ويبقى صامدا أمام كل صورة
وموقف؟
وهل له اإلجابة عن موقف أوالده وعياله عندما ينشؤون يف
هذه البالد وتنبت جذورهم فيه وتورق حياهتم بعيد ًا عن تعاليم
الدين احلنيف ،بل قد يأخذون تعاليمهم من وسطهم املرشك
املنحل وتصبح تعاليم الغرب هي األساس يف بناء حياهتم.
وعىل فرض أنه مل يعتقد بام خيالف الرشيعة ،فال أقل من
الصعوبات التي يواجهها يف ممارسة دينه وأحكامه الرشعية من
احلالل واحلرام وجتنب املحرمات من النظر والتعامل الربوي يف
بعض األحيان واكتساب العادات والتقاليد التي تكون يف تلك
البالد ومن ناحية ما يأكل ويرشب مما يصعب تبني احلالل واحلرام
فيه.

