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:امللخص
 ويتكون البحث من،تحدث البحث عن سنة الله يف االبتالء واإلخراج من الديار يف ضوء القرآن الكريم
 تكلم فيه الباحثان عن أحقية: التمهيد:مقدمة وتمهيد وثالثة مباحث وخاتمة ىلع النحو التالي
 واملبحث. اإلخراج من الديار يف ضوء القرآن:واملبحث األول

.الفلسطينيين يف أرض فلسطين

 واجبات: واملبحث الثالث. اآلثار املترتبة ىلع الهجرة واإلخراج من الديار كما يعرضها القرآن:الثاني
.الدول املضيفة تجاه املخرجين وواجب املهاجرين أنفسهم تجاه أنفسهم
.وختم البحث بخاتمة تناولت أهم النتائج والتوصيات

. القرآن- العودة- حقهم- ديارهم- المخرجون:كلمات مفتاحية
The Expelling from their homes and their right to return in the light of the Koran
Abstract:
This research is about the removal of the Palestinian people from their land by the enemies of Islam,
the Jews who attacked them, and drove them out of their homes and settled in it after they took over
their land and property and desecrated their sanctities.
This research was entitled (The expelling from their homes and their right to return in the light of
the Holy Quran) The Tow researcher speaks about the way of Allah in the ablutions and the
expelling from the homes in the light of the Holy Quran.
The research consists of an introduction, a preface, three topic and a conclusion, as follows:
Preface:
The two topic: Researchers spoke about the Palestinians' right to the land of Palestine.
The third topic: The duties of the host countries towards the directors and the duty of the
migrants themselves towards themselves.
The conclusion, has many important results and recommendations.
Keywords: The Expelling - homes -their right -return - the Koran.
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الم ْخَر ُجون من ديارهم ُّ
وحقهم في العودة في َض ْوء القرآن الكريم
ُ

صبحي اليازجي ،زهدي ابو نعمة

المقدمة:

َّ ِ
اج ُروْا
الحمد هلل العزيز الحميد الذي ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه ،القائل في كتابه العزيز
َ ..فالذ َ
ين َه َ
ات تجرِي ِمن تحِتها األَنهار ثَوابا ِمن ِع ِند ّللاِ
ِ ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َوأ ْ
ُخ ِر ُجوْا من د َي ِارِه ْم َوأُو ُذوْا في َسِبيلي َوَق َاتلُوْا َوُقتلُوْا أل َُكف َرَّن َع ْن ُه ْم َسِي َئات ِه ْم َوأل ُْدخَلَّن ُه ْم َجَّن َ ْ
َ ْ َ َْ ُ َ ً
وّللا ِع َنده حس ُن الثَّو ِ
اب( آل عمران ،)195:والصالةُ والسالم على سيدنا رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن وااله.
َ ُ
ُ ُْ
َ
أما بعد ،فقد تعرض أهل فلسطين البتالء عظيم من قبل أعداء اإلسالم اليهود الذين اعتدوا على فلسطين فسلبوا أرضها
َّ

ورحلوا أهلها وقتلوا أبناءها وانتهكوا ُحرماتها ودنسوا مقدساتها وأخرجوا أهلها ،فتشتتوا في المنافي والشتات ،كان ذلك في الخامس
َهل على شعب فلسطين شهر مايو من كل عام تنطلق
يوم (النكبة) ،فكلما أ َ
عشر من مايو سنة  1948وأُطلق على ذلك اليوم ُ
الندوات والمحاضرات واأليام الدراسية وغيرها من أنشطة إحياء ذكرى النكبة ،وتهجير شعبنا الفلسطيني من فلسطين عام 1948م

تأكيداً على قداسة حق العودة ،وأنه حق شخصي ال تملك الحكومات العربية ،وال سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية ،وال أي تنظيم أو

ح زب مهما كان التنازل عنه أو التفريط فيه ،ال بسياسة التعويض وال التوطين والتذويب وال غير ذلك.
أوال :أهمية الدراسة:

 )1كون الدراسة تركز على حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى وطنه الذي أُخرج منه .

 )2بيان أن فلسطين أخذت بالقوة دون وجه حق وهي ال تعود إال بالقوة فالبد من إعداد القوة.
 )3بيان أن اإلخراج من الديار ابتالء عظيم تعرض له الشعب الفلسطيني وحق على سائر العرب والمسلمين نصرتهم لعودتهم إلى
ديارهم.

ثانيا :أسباب اختيار الموضوع:

عقدت كلية أصول الدين بالجامعة اإلسالمية بغزة يوما دراسياً في ذكرى السبعين لنكبة شعبنا الفلسطيني بعنوان حق
العودة ،فقدمنا ورقة عمل تبين جريمة إخراج الفلسطينيين من أرضهم وحقهم في العودة إلى ديارهم ثم ُحدثنا هذه الورقة لتكون بحثا

علميا بعنوان {المخرجون من ديارهم وحقهم في العودة على ضوء القرآن الكريم .
ثالثا :أهداف الدراسة:

 )1ترسيخ فكرة حق العودة ألبناء الشعب الفلسطيني الذين أخرجوا من ديارهم ظلما وعدوانا ،وهو وعد رباني بنصر المظلومين،
َّ ِ
ك ِإَلى َم َع ٍاد ( ..القصص)85:
ض َعَل ْي َك اْلُق ْر َ
آن َل َرُّاد َ
لقوله تعالى بحق الرسول محمد ِ  إ َّن الذي َف َر َ
 )2تربية الجيل على ضرورة الجهاد وإعداد العدة والقوة ألن ما أخذ بالقوة ال يسترد إال بالقوة

 )3ضرورة تربية الجيل المسلم من الفلسطينيين على وحب الوطن ،وربط أبناء الجيل بالتراث الفلسطيني حتى ال يذوبوا في
الشعوب األخرى التي هاجروا إليها.

 )4تربية أبناء الشعب الفلسطيني على عدم التنازل عن حق العودة للديار الذي ُّ
يعد واجباً شرعياً ووطنياً .
ود َوَال َّ
ص َارى َحتَّى تَتَِّب َع ِمَّلتَ ُه ْم( ..
ضى َع ْن َك اْل َي ُه ُ
 )5ترسيخ مبدأ عدم مواالة الكفار والمنافقين ومن لف لفهم قال تعالى َ وَل ْن تَ ْر َ
الن َ
البقرة}120 :
رابعا :الدراسات السابقة:
ُق ِدمت العديد من الدراسات في هذا الموضوع ،ولكن كانت على شكل مقاالت ودراسات محدودة ،ولكن هذه الدراسة كانت

في ضوء القرآن الكريم ،وبينت أن االبتالء واإلخراج لألنبياء كان للعديد من األنبياء والصالحين على مدار التاريخ ،لما روي أن
ورقة بن نوفل قال للنبي  في بداية البعثة حينماَ َقال له رسول َّ ِ
ِ
ْت رجل َق ُّ
ِ
ط
ال َوَرَق ُةَ :ن َع ْمَ ،ل ْم َي ـأ َ ُ ٌ
ّللا  « { : أ ََو ُم ْخ ِرج َّي ُه ْم؟ » َفَق َ
َ َُ ُ
()1
ِ
ِ
ِ
ص ًار ُم َؤَّزًار } .
ِبم ْث ـ ِل َما ِج ـ ْئ َت ِبه ِإ َّال ُعـوِد َيَ ،وإ ْ
ص ْر َ
ك َن ْ
ِن ُيـ ـ ْد ِرْكني َيـ ـ ْو ُم َك أ َْن ُ

( )1البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب التعبير ،باب أول ما بدئ به رسول هللا  ، رقم { .)29 /9( } 6982
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وسيتناول الباحثان في هذا البحث حق الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم وهو بعنوان  :المخرجون من ديارهم وحقهم في العودة في

ض ْوء القرآن الكريم
َ
يتكون البحث من مقدمة وتمهيد وثالثة مباحث وخاتمة على النحو التالي:
التمهيد :تكلم فيه الباحثان عن أحقية الفلسطينيين في أرض فلسطين.
المبحث األول :اإلخراج من الديار في ضوء القرآن.

المبحث الثاني :اآلثار المترتبة على الهجرة واإلخراج من الديار كما يعرضها القرآن

اجب المهاجرين أنفسهم ُتجاه أنفسهم.
المبحث الثالث :و ُ
اجبات الدول المضيفة ُت َ
المخرجين وو ُ
جاه ُ
التمهيد:
أحقية الفلسطينيين في أرضهم

إن الحق في فلسطين والعودة إليها بالنسبة للمسلمين ال ينبغي أن يرتبط بمسألة أسبقية الوجود التاريخي على هذه
األرض ،وال أن يتصل بمنطلقات قومية أو وطنية ،فهو حق يؤول لعباد هللا األتقياء ،بغض النظر عن الجنسية واألصل لقوله
ورثُها من ي َش ِ ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
تعالىِ .. :إ َّن ْاأل َْر َ ِ ِ ِ
ين ( األعراف ،)128أولئك الذين يبدون على استعداد لبذل
اء م ْن ع َباده َواْل َعاق َبةُ لْل ُمتَّق َ
ض َّّلِل ُي َ َ ْ َ ُ
ّللا َلَق ِو ٌّي ع ِز ٌ َّ ِ
اه ْم ِفي
ص َرَّن َّ
يز ،الذ َ
ين ِإ ْن َم َّكَّن ُ
َ
ص ُرهُ ِإ َّن َّ َ
ّللاُ َم ْن َي ْن ُ
أرواحهم في سبيل نصرة هللا  وإعالء رسالته :قال تعالى َ وَل َي ْن ُ
ِ
وف وَنهوا ع ِن اْلم ْن َك ِر وَِّّلِلِ ِ
ِ
الة وآتَوا َّ
عاق َبةُ األمور(الحج  .)41-40 :وهم الذين يخلصون
َقاموا َّ
الز َ
َ
َم ُروا باْل َم ْع ُر َ َ ْ َ ُ
كاة َوأ َ
الص َ َ ُ
األرض أ ُ
ض اْل ُمَق َّد َس َة َّالِتي َكتَ َب
اإليمان برسالة التوحيد التي دعا إليها األنبياء كافة في تلك األرض المقدسة ،قال تعالىَ :يا َق ْو ِم ْاد ُخلُوا ْاأل َْر َ
ِ
ِ
ين ( المائدة.)21:
َّ
ّللاُ َل ُك ْم َوَال تَ ْرتَُّدوا َعَلى أ َْد َب ِارُك ْم َفتَْنَقل ُبوا َخاس ِر َ
وإذا كان اليهود يدعون بأن أرض فلسطين هي أرض الميعاد ،وأنها مملكة داود وسليمان -عليهما السالم -ما يعطيهم
الحق فيها بوصفهما -عليهما السالم -من ملوك اليهود وأنبيائهم ،فقد وضح القرآن الكريم في أكثر من موطن أن مملكة داود
وسليمان -عليهما السالم -هي مملكة النبوة ،التي كانت تقوم على العبودية هلل تعالى وتحقيق العدل وكمال العبادة والطاعة
والتسبيح والذكر( ،)2وكل تلك العناصر اإليمانية ال عالقة لها من قريب أو بعيد بيهود اليوم قال تعالى  :وَلَق ْد َكتَْبَنا ِفي َّ
الزُب ِ
ور ِم ْن
َ
ِ
بع ِد ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
الذ ْك ِر أ َّ
ين
ض َي ِرثُ َها ِعَب ِاد َي َّ
الصالِ ُح َ
اك إال َر ْح َم ًة لْل َعاَلم َ
ون (ِ )105إ َّن في َه َذا َل َب َال ًغا لَق ْو ٍم َعاِبد َ
ين (َ )106و َما أ َْرَسْلَن َ
َن ْاأل َْر َ
َْ

(األنبياء ،)107 :فالذين كفروا من اليهود والنصارى ،وأشركوا باهلل  ، وعصوه ،ونقضوا العهود مع هللا  ، وقتلوا األنبياء،
ِ
ود
وحرفوا
كالم هللا؛ فقدوا حقهم في األرض المقدسة ،واس ــتحــقوا لعنــة اللــه  ولعنة أنبيائه كما قال هللا تعالىَ  :وَقاَلت اْلَي ُه ُ
عزير ابن َّ ِ
َّ ِ
اه ِهم ي ِ
ِ
ِ
النصارى اْلم ِسيح ابن َّ ِ ِ
ون 
ين َكَف ُروا ِم ْن َقْب ُل َق َاتَل ُه ُم َّ
ّللاُ أََّنى ُي ْؤَف ُك َ
ضاه ُئ َ
ون َق ْو َل الذ َ
ّللا َذل َك َق ْوُل ُه ْم ِبأَْف َو ْ ُ َ
َ ُ ُْ
ُ َ ٌْ ْ ُ
ّللا َوَقاَلت َّ َ َ
لف َّلفهم يزعمون أن لهم حقاً دينياً في أرض فلسطين استناداً إلى تحدرهم من إبراهيم  ،فقد
(التوبة ،)30 :وإذا كان اليهود ومن َّ
ِ
وديًّا وَال ن ِ
ِ
اهيم َيه ِ
ان َحِن ًيفا
ص َرانيًّا َوَلك ْن َك َ
أسقط القرآن الكريم دعواهم وقطع صلتهم المزعومة بإبراهيم بقوله تعالى َ ما َك َ
ان ِإ ْب َر ُ ُ
َ َْ
ِِ
مسلِما وما َك ِ
ين ِم ْن َقْب ُل  ( الحج. )3()78 :
ين (آل عمران .)67 :وقال تعالىُ  :ه َو َس َّم ُ
اك ُم اْل ُم ْسلم َ
ان م َن اْل ُم ْش ِرِك َ
ُْ ً َ َ َ
المبحث األول

اإلخراج من الديار ونظائره في ضوء القرآن

( )2انظر :سعيد حوى ،مستقبل الصراع على األرض المقدسة ( ص .)41

( )3انظر :حكمت أحمد الغربي ،حق العودة ميراث ألرض التوحيد والحق ( ،ص.)4
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أصعب ما يكون على اإلنسان أن يضطر لترك دياره وأن ُيخرج منها قس اًر ،لذلك كثي اًر ما أشار القرآن الكريم إلى هذه
القضية (اإلخراج من الديار) ،وفي مقابل ذلك رتب الباري  أعظم األجر لمن أُخرج من دياره وأُوذي في سبيل هللا قال تعالى :
َّ ِ
ألد ِخَلَّنهم جَّن ٍ
ِ
ُخ ِرجوا ِمن ِدي ِارِهم وأُو ُذوا ِفي سِبيلِي وَق َاتلُوا وُقِتلُوا َ ِ
ات تَ ْجرِي ِم ْن تَ ْحِت َها األ َْن َه ُار
َفالذ َ
ألكف َرَّن َع ْن ُه ْم َسِي َئات ِه ْم َو ْ ُ ْ َ
ين َه َ
َ
َ
َ
اج ُروا َوأ ْ ُ ْ َ ْ َ
ثَوابا ِمن ِعن ِد َّ ِ
ّللا ِع ْن َده حس ُن الثَّو ِ
ونتناول هذا المبحث في خمسة مطالب هي:
اب ( آل عمران.)195 :
ًَ ْ ْ
ُ
ّللا َو َّ ُ
ُ ُْ
َ
المطلب األول :مفهوم اإلخراج والعودة لغة واصطالحا

أوال :اإلخراج لغة واصطالحا

وم ْخرجاً فهو خارج وخروج
 )1اإلخراج لغة " :والخروج نقيض الدخول ،يقال :خرج خروجاً َ
وخراج ،فقد أخرجه وخرج به ،قال الجوهري :قد يكون المخرج موضع الخروج يقال :خرج مخرجاً حسناً ،وهذا مخرجه ،وأما المخرج
فقد يكون مصدر قولك أخرجه"(.)4

وقد يستعمل في معنى االنتقال " يقال :خرجت من البصرة إلى الكوفة ،وهو عبارة عن االنفصال من مكانه الذى هو فيه إلى مكان

قصده ،وذلك المكان تارة يكون قريباً ،وتارة يكون بعيداً  ،فعلى هذا السفر أحد نوعي الخروج وصفاً ولغة ،ويقال( :سافر فالن) من
غير ذكر الخروج عين السفر ،ويقال خرج الرجل من داره" (.)5

 )2اإلخراج اصطالحا:

()6
اك ُم َّ
االنتقال من مكان إلى مكان ،أو مـن دار إلى دار بالنفـس بأسباب خارجة عنه قه اًر أو قس اًر  .يقول تعالىِ :إَّن َما َي ْن َه ُ
ّللاُ
َخرج ُ ِ ِ
وكم ِفي ِ
َّ ِ
ظاهروا عَلى ِإ ْخ ار ِج ُكم أَن تَوَّلوهم ومن يتَوَّلهم َفأُوَلِئك هم َّ
الد ِ
ون 
الظالِ ُم َ
َع ِن الذ َ
وكم من د َي ِارُك ْم َو َ َ ُ َ
ين َوأ ْ َ ُ
َ ْ
ين َق َاتلُ ُ ْ
َ ْ ُْ َ َ َ َ ُ ْ ْ َ ُُ
(الممتحنة. )9:

ظ (اإلخراج) له نظائر في كتاب هللا  ،جاءت في سياق القرآن ،تؤدي نفس المعنى والغرض :وهو الهجرة ،والبعد،
ُيلحظ أن لف َ
والطرد ،والتشريد ،والنفي وهي األلفاظ على النحو اآلتي:
أ) لقد وردت كلمة ( خرج ) ومشتقاتها التي لها عالقة بموضوع البحث في ( )41موضعاً ( ،)7منها ( )18موضعاً في مكة،
و( )23موضعاً مدنياً  .مثل قوله تعالى وإِ ْذ أَخ ْذنا ِميثَا َق ُكم َال تَسِف ُك ِ
ون أ َْنُف َس ُك ْم ِم ْن ِدَي ِارُك ْم ثُ َّم أَْق َرْرتُ ْم َوأ َْنتُ ْم
اء ُك ْم َوَال تُ ْخ ِر ُج َ
ْ َ
َ َ َ
ْ
ون د َم َ
ِ
ين ( الشعراء.)167 :
ون  ( البقرة . )84:وقال تعالىَ  :قالُوا َلِئ ْن َل ْم تَْنتَ ِه َيا لُو ُ
تَ ْش َه ُد َ
ط َلتَ ُك َ
ون َّن م َن اْل ُم ْخ َرِج َ
()8
ب ) ومن نظائرها كلمة ( هاجر)  :وقد وردت هذه الكلمة ومشتقاتها في السياق القرآني في ( )23موضعاً  )3( ،مواضع مكية،
و( )20موضعاً مدنياً  .مثل قوله تعالى  :وم ْن يها ِجر ِفي سِب ِ
ّللاِ َي ِج ْد ِفي ْاأل َْر ِ
ير َو َس َع ًة َو َم ْن َي ْخ ُرْج ِم ْن َب ْيِت ِه
اغ ًما َكِث ًا
يل َّ
ض ُم َر َ
َ َ َُ ْ
َ
ِ
ِ
مها ِج ار ِإَلى َّ ِ
ور رِحيما ( النساء  .)100وقال تعالى :ياأَيُّها َّال ِ
ين
ذ
ا
ف
غ
ّللا
َّ
ان
ك
و
ّللا
َّ
ى
َج ُرهُ َعَل
َ
ّللا َوَرُسولِه ثُ َّم ُي ْد ِرْك ُه اْل َم ْو ُت َفَق ْد َوَق َع أ ْ
َُ ً
َ َ
َ َ َ ُ َُ ً َ ً
ٍ
ِ
ِ
َعَلم ِبِ
ِ
ِ
َّ
يم ِان ِه َّن( الممتحنة. )10:
إ
أ
ّللا
َّ
ن
وه
ن
ح
ت
ام
ف
ات
ر
اج
ه
م
ات
ن
م
ؤ
م
ل
ا
م
ك
اء
ج
ا
ذ
إ
آمُنوا َ َ َ ُ ُ ْ ُ ْ َ ُ ُ َ َ َ ْ َ ُ ُ ُ ْ ُ َ
َ
ج ) اإلبعاد القسري لألفراد والجماعات من أوطانهم ،أو من موطن سكنه إلى أي مكان آخر قه اًر.

( )4ابن منظور ،لسان العرب ( .)1125/2

( )5أبو البقاء ،السمين الكفوي ،الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ( ، -ص.)432:

( )6أ .د .عبد السالم اللوح ،أ .عماد حمتو ،آثار اإلخراج من الديار بين اإليجاب والسلب (،ص.)137:
( ) 7محمد فؤاد عبد الباقي ،المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم  { ،خرج } (ص.)227:
( ) 8المرجع السابق ،مادة هجر (ص.)730:
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اع ْد
ََ َ
(سبأ)19:
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كلمة ( بعد) ومشتقاتها في السياق القرآني في ( )10مواضع( )9كلها مكية النزول بال استثناء ،مثل قوله تعالىَ  :فَقالُوا
ٍ ِ ِ ِ
ٍ ِ ِ
َّار َش ُك ٍ
صب ٍ
ور )19( 
َسَف ِارَنا َو َ
َح ِاد َ
يث َو َم َّزْق َن ُ
ظَل ُموا أ َْنُف َس ُه ْم َف َج َعْل َن ُ
اه ْم أ َ
َب ْي َن أ ْ
اه ْم ُك َّل ُم َمزَّق إ َّن في َذل َك َآلَيات ل ُكل َ
َّ ِ
ون  ( األنبياء. )101:
ين َسَبَق ْت َل ُه ْم ِمَّنا اْل ُح ْس َنى أُوَلِئ َك َع ْن َها ُم ْب َع ُد َ
 .وقالِ  :إ َّن الذ َ

ثانيا :العودة لغة واصطالحا

ود له أو إليه أو عليه ) :رجع إليه .والعود الرجوع كالعودة  ،واستعاده سأله أن
و(ع ٌ
 )1العودة لغة :عاد يعود :عوداً وعودة ومعاداًَ ،
يفعله ثانية ،وأعاده إلى مكانه  :رجعه  ،وعوداً وعودة :رجع وارتد( ،)10وقال ابن منظورَ " :ق ِ ِ
ول َرَج َع َع ْوُده َعَلى
ال س َيب َوْيهَ :وتَُق ُ
َ
ِ ِ ()11
طع َذهابه حتَّى وصَله ِبرج ِ ِ
ِ
ِ
ِ
.
ض َم ِج َيئه ِب ُر ُجوعه"
وعهِ ،إنما أ ْ
َب ْدئه؛ تُ ِر ُ
َرد َت أَنه َر َج َع في حاف َرِته أَي َنَق َ
يد أَنه َل ْم َيْق َ ْ َ َ َ َ ُ ُ ُ
 )2العودة اصطالحاً :لم أجد لهذه اللفظة معنى في االصطالح ،ولكن استنتجت هذا التعريف من خالل قوله تعالىِ :إ َّن َّال ِذي
ك ِإَلى َم َع ٍاد
ض َعَل ْي َك اْلُق ْر َ
آن َل َرُّاد َ
َف َر َ
أياً من ذريته ،مهما كانت ظروفهم،

 (القصص )85:وهوَ :و ْع ُد هللا لكل من خرج من بيته ظلماً سواء هو أو أوالده أو أحفاده أو
ومكان والدتهم ،بالعودة إلى ديارهم التي أخرجوا منها قه اًر مهما طال الزمن .

ثالثاً :اإلخراج في اآليات القرآنية:
( )1قال تعالىِ  :إالَّ تنصروه َفَقد نصره ّللا ِإ ْذ أَخرجه َّال ِذين َكَفروْا ثَ ِاني ا ْثني ِن ِإ ْذ هما ِفي اْلغ ِار ِإ ْذ يُقول لِ ِ ِ
َ
َْ َ ُ
َ َْ
َ ُ
صاحِبه الَ تَ ْح َزْن ِإ َّن ّللاَ
َ ُ ُ ُ ْ َ َ َُ ُ
َ ُ َ
َُ
ِ َّ ِ
السْفَلى وَكلِمةُ ّللاِ ِهي اْلعْليا وّللا ع ِز ٌ ِ
َنزل ّللا س ِك َينتَه عَلي ِه وأَيَّده ِبج ُن ٍ َّ
يم  ( التوبة:
ين َكَف ُروْا ُّ
ود ل ْم تَ َرْو َها َو َج َع َل َكل َم َة الذ َ
َ َُ َ ُ َ
َم َع َنا َفأ َ َ ُ َ ُ َ ْ َ َ ُ ُ
يز َحك ٌ
َ َ
. )40
ِ َِّ
َخرج ْتك أَهَل ْكناهم َفال ن ِ
ِ
اص َر َل ُه ْم  ( محمد.)13 :
( )2وقال تعالىَ  :وَكأَِين ِمـن قـَْرَي ٍة ِه َي أ َ
َ
َش ـ ُّـد ُقـ َّـوًة من َق ْرَيت َك التي أ ْ َ َ َ ْ َ ُ ْ
َّ ِ
ِ
ِ
ين  (األنفال:
وك َوَي ْم ُك ُر َ
ون َوَي ْم ُك ُر ّللاُ َوّللاُ َخ ْي ُر اْل َماك ِر َ
( )3وقال تعالىَ  :وإِ ْذ َي ْم ُك ُر ِب َك الذ َ
وك أ َْو ُي ْخ ِر ُج َ
وك أ َْو َيْقتُلُ َ
ين َكَف ُروْا ل ُي ْثِبتُ َ
. )30

ِ
ونك ِمن األَر ِ ِ
ون ِخالَف َك ِإالَّ َقلِيال ( اإلسراء. )76:
جوك ِم ْن َها َوإِ ًذا الَّ َيْلَبثُ َ
ض ل ُي ْخ ِر َ
( )4وقال تعالىَ  :وإِن َك ُادوْا َل َي ْسـتَف ُّز َ َ َ ْ
ين وَلم ي ْخ ِرج ُ ِ ِ
ّللا ع ِن َّال ِذين َلم يَق ِاتلُ ُ ِ ِ
ّللاَ ُي ِح ُّب
طوا ِإَل ْي ِه ْم ِإ َّن َّ
وه ْم َوتُْق ِس ُ
( )5وقال تعالى  :ال َي ْن َه ُ
وكم من د َي ِارُك ْم أَن تََب ُّر ُ
اك ُم َّ ُ َ
َ ْ ُ
وك ْم في الد ِ َ ْ ُ ُ
ِ ِ
ين ( الممتحنة. )8:
اْل ُمْقسط َ
وكم ِفي ِ
َّ ِ
الد ِ
اه ُروا َعَلى ِإ ْخ َار ِج ُك ْم أَن تََوَّل ْو ُه ْم َو َمن َيتََوَّل ُه ْم
اك ُم َّ
وكم ِمن ِدَي ِارُك ْم َو َ
َخ َر ُج ُ
( )6وقال تعالىِ  :إَّن َما َي ْن َه ُ
ين َوأ ْ
ّللاُ َع ِن الذ َ
ظ َ
ين َق َاتُل ُ ْ
َفأُوَلِئك هم َّ
ون(الممتحنة. )9:
الظالِ ُم َ
ْ َ ُُ
ِ
َش ُّد ِم َن اْلَق ْت ِل( البقرة.)191:
وك ْم َواْلِف ْتَن ُة أ َ
َخ َر ُج ُ
وهم ِم ْن َح ْي ُث أ ْ
وه ْم َوأ ْ
َخ ِر ُج ُ
وه ْم َح ْي ُث ثَقْفتُ ُم ُ
( )7وقال تعالىَ  :واْق ُتُل ُ
نكم ِمن َذ َك ٍر أَو أُنثَى بعض ُكم ِمن بع ٍ َّ ِ
( )8وقال تعالىَ  :فاستَجاب َلهم رب ِ
ُضيع عمل ع ِ
ِ
اج ُروْا
ام ٍل ِم ُ
ض َفالذ َ
َْ ُ
ُّه ْم أَني الَ أ ُ َ َ َ َ
َْ
ين َه َ
ْ َ َ ُْ َ ُ
ْ
ات تجرِي ِمن تحِتها األَنهار ثَوابا ِمن ِع ِند ّللاِ
ِ ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ن
َّ
َّ
ن
ج
م
ه
ن
ل
خ
ُد
أل
و
م
ه
ات
ئ
ي
س
م
ه
ن
ع
ر
ف
ُك
أل
ا
و
ل
ت
ق
و
ا
و
ل
َوأ ْ
َْ
َ ْ َ َْ ُ َ ً
ُخ ِر ُجوْا من د َي ِارِه ْم َوأُو ُذوْا في َسِبيلي َوَق َاتُ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ
وّللا ِع َنده حس ُن الثَّو ِ
اب( آل عمران. )195:
َ ُ
ُ ُْ
َ
يل ّللاِ
اغما َكِ
ِ
ِ
ِ
ير وسع ًة ومن َي ْخرْج ِمن َب ْيِت ِه مه ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اج ًار ِإَلى ّللاِ َوَرُسولِ ِه ثُ َّم
ا
ث
ر
م
ض
َر
أل
ا
ي
ف
د
ج
ي
ب
س
ي
ف
ر
اج
ه
ي
ن
م
و

تعالى:
قال
)
(9
َ ْ
ْ
َ َ َُ ْ
ُ
َُ
ً َََ ََ
َُ َ ً
َ
ي ْد ِرْكه اْلمو ُت َفَق ْد وَقع أَجره على ّللاِ وَكان ّللا َغُف ا ِ
يما( النساء.)100:
َ َ ْ ُُ َ
َ َ ُ ً
ُ ُ َْ
ور َّرح ً
رابعاً :إخراج وتهجير الشعب الفلسطيني

( ) 9محمد فؤاد عبد الباقي ،المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم ،مادة بعد (ص.)125:
( )10انظر :الفيروزآبادي ،القاموس المحيط ( ،ص .) 387
( )11ابن منظور ،لسان العرب (.)315 /3
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ولقد تعرض الشعب الفلسطيني إلى اإلخراج والتهجير والترحيل واإلبعاد القصري عن وطنه ،والتشريد من الديار ،وقد
ِ َِّ ِ
ظلِ ُموا َوإ َّ
ِن
أطلق العالم عليهم اسم { الالجئين الفلسطينيين } والواحد منهم اسم
ون ِبأََّن ُه ْم ُ
ين ُيَق َاتُل َ
(الجئ) قال تعالى  :أُذ َن للذ َ
َّ ِ
ِ
ّللاُ…( الحج39:ـ. )40
ُخ ِر ُجوا ِمن ِد َي ِارِه ْم ِب َغ ْي ِر َح ٍق ِإ َّال أَن َيُقولُوا َرب َُّنا َّ
َّ
ين أ ْ
ير * الذ َ
ص ِرِه ْم َلَقد ٌ
ّللاَ َعَلى َن ْ
فهؤالء لهم الحق في العودة إلى ديارهم ،بعد أن مورس عليهم اإلرهاب بكل وسائله وأنواعه حتى هذه األيام  ...وشعبنا

ص ُرهُ ِإ َّن َّ
ص َرَّن َّ
ّللاَ
ّللاُ َم ْن َي ْن ُ
الفلسطيني ال يزال يبذلون أرواحهم رخيصة في سبيل هللا يرجون نصر هللا لهم ،قال تعالىَ .. :وَلَي ْن ُ
الزَكاة وأَمروا ِباْلمعر ِ
يز (َّ )40ال ِذين ِإن م َّكَّن ِ
ِ
وف َوَن َه ْوا َع ِن اْل ُم ْن َك ِر َوَِّّلِلِ َعا ِقَبةُ ْاأل ُُم ِ
ور 
اموا َّ
َلَق ِو ٌّي َع ِز ٌ
َ ْ َ ُ
َُْ
الص َال َة َوآتَ ُوا َّ َ َ َ ُ
اه ْم في ْاأل َْرض أََق ُ
ٍ
َّ ِ
ِ
ض َال ٍل ُمِب ٍ
ين
اء ِباْل ُه َدى َو َم ْن ُهَو في َ
ك ِإَلى َم َعاد ُق ْل َربِي أ ْ
ض َعَل ْي َك اْلُق ْر َ
آن َل َرُّاد َ
(الحج40:ـ ،)41وقال تعالىِ :إ َّن الذي َف َر َ
َعَل ُم َم ْن َج َ
 ( القصص )85:فهذه اآليات جميعها فيها وعد هللا لكل من خرج من بيته ظلماً ،سواء هو أو أوالده أو أحفاده حيث كانت
ّللاِ ِإَّن ِكَ ،ل َخ ْي ُر أ َْر ِ
ّللاِ،
ض َّ
والدتهم مهما طال الزمان .فشوقنا الى الديار نابع من حب نبينا  واشتياقه إلى وطنه حيث قالَ { :و َّ
ّللاِ ِإَل َّي ،و َّ ِ
َح ُّب أ َْر ِ
ُخ ِر ْج ُت ِم ْن ِكَ ،ما َخ َر ْج ُت} (. )12
ض َّ
ّللا َل ْوَال أَِني أ ْ
َوأ َ
َ
المطلب الثاني :المخرجون من األنبياء والمرسلين وأتباعهم

س ـنعرض في هذا المبـحـ ـث قضية اإلخراج من الديار في حق األنبيـاء وأتب ـاعهم ،بدءاً بآدم  ، ومرو اًر بنوح وإبراهيم

انتهاء بمحمد  وأصحابه رضي هللا عنهم ،الذين أخرجوا
وإسماعيل ويعقوب ويوسف ولوط وشعيب وموسى ويوشع عليهم السالم و ً
مكرهين نتيجة للصراع بين الحق والباطل ،فآثروا نصرة الدين على األهل والمال والديار ،فكتب هللا لهم التمكين والفوز بالجنة يوم
الدين ،فكانوا بذلك أسوة للعالمين .إنها سنة هللا الثابتة في االبتالء والتمحيص  ,ولكن أكثر الناس ال يعلمون..
أوالً :إخراج آدم عليه الصالة والسالم :الذي أخرجه الشيطان من الجنة بعد أن أسكنه هللا إياها وسمح له أن يقيم فيها هو وزوجه

وحذره من االستجابة لغواية الشيطان حتى ال يخرجا منها لكنه نسي وعصى فأخرج آدم وزوجه من سكناهم في الجنة إلى دار
الشقاء والضنك .قال تعالى  وُقْل َنا َيا َآدم اس ُك ْن أ َْن َت وَزو ُج َك اْل َجَّن َة و ُك َال ِم ْنها َرَغ ًدا َح ْي ُث ِش ْئتُما وَال تَْق َرَبا َه ِذِه َّ
ونا ِم َن
الش َج َرةَ َفتَ ُك َ
َ
َ ْ
ُ ْ
َ َ
َ
َ
ِ
ِ
َّ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ين (َ )35فأ ََزَّلهما َّ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ض ُك ْم ل َب ْعض َع ُدٌّو َوَل ُك ْم في ْاأل َْرض ُم ْستََق ٌّر َو َمتَاعٌ إَلى
اهب ُ
الش ْي َ
ان َع ْن َها َفأ ْ
طوا َب ْع ُ
َخ َر َج ُه َما م َّما َك َانا فيه َوُقْل َنا ْ
طُ
الظالم َ
َُ
ِح ٍ
ين ( البقرة. )13( )36 :
ثانياً :إخراج نوح عليه الصالة والسالم :اضطره قومه للخروج بعد أن انقطع منهم الخير وأرادوا به الكيد فأمره ربه بصنع سفينة
ِ
ِ
ِ
ال َر ِب ِإ َّن
وحمل المؤمنين بها للخروج من أرض الظالمين .قال تعالى َ قاُلوا َلئ ْن َل ْم تَْنتَه َيا ُنو ُح َلتَ ُك َ
ون َّن م َن اْل َم ْر ُجو ِم َ
ين (َ )116ق َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ين (َ )118فأ َْن َج ْيَناهُ وم ْن م َع ُه ِفي اْلُفْل ِك اْلم ْش ُح ِ
َقو ِمي َك َّذ ُب ِ
ون ()119
ون (َ )117فا ْفتَ ْح َب ْيني َوَب ْي َن ُه ْم َف ْت ًحا َوَن ِجني َو َم ْن َمع َي م َن اْل ُم ْؤ ِمن َ
ْ
َ
ََ َ
()14
َغرْقنا بعد اْلب ِاقين (ِ )120إ َّن ِفي َذلِك َآلي ًة وما َكان أَ ْكثَرهم مؤ ِمِ
ين(الشعراء)121:
ن
أ
م
َ َ َ َ َ ُ ُْ ُ ْ َ
ثُ َّ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ
ثالثاً :إخراج إبراهيم عليه الصالة والسالم :بدأ دعوته في العراق وعندما حطم أصنامهم حكموا بإحراقه بالنار فأنجاه هللا منها,
فأخرجه قومه من بين أظهرهم إلى بالد الشام إلى األرض المقدسة منها كما قال تعالىَ  :قاُلوا ْابُنوا َل ُه ُب ْنَي ًانا َفأَْلُقوهُ ِفي اْل َج ِحي ِم *
َفأَرادوا ِب ِه َكيدا َفجعْلناهم ْاألَسَفلِين * وَقال ِإِني َذ ِ
اه ٌب ِإَلى َربِي َس َي ْه ِد ِ
ين( الصافات . )15()99-97:
َُ
ًْ َ َ َ ُُ ْ َ َ َ
ِ
َّ ِ
استَ ْك َب ُروا ِم ْن َق ْو ِمه َل ُن ْخ ِرَجَّن َك
ال اْل َم َألُ الذ َ
رابعا :إخراج شعيب عليه الصالة والسالم  :حيث أخرجه قومه من وطنه قال تعالى َ ق َ
ين ْ
َّ ِ
ِ ِ َِّ
ِ
ِ
ين( االعراف. )16( )88 :
آم ُنوا َم َع َك م ْن َق ْرَيت َنا أ َْو َلتَ ُع ُ
ال أ ََوَل ْو ُكَّنا َك ِارِه َ
َيا ُش َع ْي ُب َوالذ َ
ود َّن في ملت َنا َق َ
ين َ

( )12ابن ماجه ،سنن ابن ماجه ،باب فضل مكة ( )1037 /2وصححه األلباني.
( ) 13انظر :السيوطي ،الدر المنثور (.)130 /1
(  )14انظر :المرجع السابق (.)310 /6

( ) 15انظر ،ابن كثير ،تفسير القرآن العظيم (.)27 /7
(
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اء َر ُج ٌل
ً
خامسا :إخراج موسى عليه الصالة والسالم  :ولقد خرج موسى في المرة األولى هاربا من فرعون إلى مدين قال تعالى َ و َج َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اخ ُرْج ِإني َل َك م َن َّ
ين (َ )20ف َخ َرَج م ْن َها َخائًفا َيتََرَّق ُب
وك َف ْ
وسى ِإ َّن اْل َم َألَ َيأْتَم ُر َ
الناصح َ
ون ِب َك ل َيْقُتلُ َ
صى اْل َمد َينة َي ْس َعى َق َ
ال َيا ُم َ
م ْن أَْق َ
َّ ِ ِ
ِ ِ
ين (القصص  ،)21:ثم خرج بقومه المرة الثانية إلى األرض المقدسة وطارده فرعون وجنده الذي
ال َر ِب َن ِجني م َن اْلَق ْو ِم الظالم َ
َق َ
ِ
ِ
ِ
ودهُ َب ْغًيا َو َع ْد ًوا َحتَّى ِإ َذا أ َْد َرَك ُه
يل اْل َب ْح َر َفأَ ْتَب َع ُه ْم ف ْرَع ْو ُن َو ُجُن ُ
أهلكه هللا ومن معه من جنوده الظالمين قال تعالى َ و َج َاوْزَنا ِب َبني ِإ ْس َرائ َ
ِ
ِِ
ِ ِ َّ َّ ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ين 
ص ْي َت َقْب ُل َو ُك ْن َت م َن اْل ُمْفسد َ
يل َوأ ََنا م َن اْل ُم ْسلم َ
آم َن ْت ِبه َب ُنو ِإ ْس َرائ َ
اْل َغ َر ُق َق َ
ين (ْ )90آآل َن َوَق ْد َع َ
آم ْن ُت أََّن ُه َال إَل َه إال الذي َ
ال َ

(يونس.)17()91:

وقد أخرج كثير من األنبياء غيرهم  ،منهم :هجرة إسماعيل  حيث أخرج وهو صغير مع أمه إلى مكة ،وهاجر يعقوب

إلى أرض حران ،وهاجر يوسف  إلى مصر ،وهاجر لوط  إلى الشام مع إبراهيم عليهم السالم وغيرهم عليهم جميعا الصالة
والسالم.
محمدا  حين جاءه الوحي عرضته السيدة خديجة على ابن عمها ورقة بن نوفل وكان ام أر تنصر في
وتذكر كتب السير أن النبي
ً
َّ ِ
ِ ِ
ِ
الجاهلية( ،)18وأخبره َِّ
ال َوَرَق ُةَ " :ه َذا َّ
ين
يها َج َذ ًعا ،أ ُ
َك ُ
ون َحيًّا ح َ
ام ُ
وسىَ ،يا َل ْيتَني ف َ
بما َأرَىَ ،فَق َ
وس الذي أ ُْن ِزَل َعَلى ُم َ
الن ُ
النب ُّي َ 
يخ ِرجك َقومكَ .فَقال رسول َّ ِ
ِ
ْت رجل َق ُّ
ِ
ط ِب ِم ْث ِل ما ِج ْئ َت ِب ِه ِإ َّال ُع ِ
ِن ُي ْد ِرْكِني
ود َيَ ،وإ ْ
ُْ ُ َ ُْ َ
ال َوَرَق ُةَ :ن َع ْمَ ،ل ْم َيأ َ ُ ٌ
ّللا « : أ ََو ُم ْخ ِرج َّي ُه ْم؟ » َفَق َ
َ َُ ُ
َ
َّ ()19
ص ًار ُم َؤزًار" .
ص ْر َ
ك َن ْ
َي ْو ُم َك أ َْن ُ
حذر الموت كما يعرضها القرآن
المطلب الثالث :قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف َ
َّ ِ
ِ
ين َخ َر ُجوْا ِمن ِد َي ِ
ضل َعَلى
ـاه ْم ِإ َّن هللاَ َل ُذو َف ْ
ـارِه ْم َو ُه ْم أُُل ٌ
قال هللا تعالى :أََل ْم تَ َر ِإَلى الذ َ
َحَي ُ
ال َل ُه ُم هللاُ ُموتُوا ثَُّم أ ْ
وف َح َذ َر اْل َم ْوت َفَق َ
الن ِ
الن ِ
اس َوَل ِـك َّن أَ ْكثَ َر َّ
َّ
اس الَ َي ْش ُك ُرون( البقرة.)243:

"وقصة هؤالء فيما قال الضحاك هي أنهم قوم من بني إسرائيل أمروا بالجهاد ،فخافوا الموت بالقتل في الجهاد ،فخرجوا من ديارهم
ف ار ار من ذلك ،فأماتهم هللا ليعرفهم أنه ال ينجيهم من الموت شيء ،ثم أحياهم وأمرهم بالجهاد بقوله  .. و ِ
قاتلُوا ِفي سِب ِ
ّللاِ ..
يل َّ
َ
َ
()20
ِ
َّ
ف َخرجوا ِفر ا ِ
آال ٍ
اع ِ
ضا
[البقرة ]190 :اآلية "
الَ :ك ُانوا أ َْرَب َع َة َ
 ،وأ َ
ون َقالُواَ :نأْتي أ َْر ً
ار م َن الط ُ
َُ ًَ
ورد ابن كثير"عن ابن عباس َ ق َ
ِ
ِ
ِ
اه ْم،
ال َّ
َّه أ ْ
َحَي ُ
ّللاُ َل ُه ْمُ :موتُوا َف َماتُوا َف َم َّر َعَل ْي ِه ْم َنِب ٌّي م َن ْاأل َْنِبَياء َف َد َعا َرب ُ
َن ُي ْحِيَي ُه ْم َفأ ْ
َل ْي َس ِب َها َم ْو ٌت َحتَّى ِإ َذا َك ُانوا ِب َم ْوض ِع َك َذا َوَك َذا َق َ
ِ ِ
َّ ِ
ِ
وف َح َذ َر اْل َم ْو ِتْ  ....اآل َي َة ( البقرة. )21( " )243:
ين َخ َر ُجوا م ْن د َي ِارِه ْم َو ُه ْم أُلُ ٌ
َف َذل َك َق ْولُ ُه َع َّز َو َج َّل :أََل ْم تَ َر ِإَلى الذ َ
ومن هنا َّ
تقول لهم :ال تتصوروا أن التهرب من المسؤولية والتوسل باألعذار الواهية يجعلكم في مأمن من الموت ،فأنتم
فكأن اآلي َة ُ
قادر على يبتليكم فيختطف أرواحكم فيذركم كعصف مأكول.
أعجز من أن تقفوا أمام قدرة هللا تعالى ،فإنه تعالى ٌ
فعلى كل أمة أخرجت من ديارها أن تسعى جاهدة إلى العودة إلى الديار مهما كلفها الثمن ،فالتكليف التي تدفعها األمة في جهادها
أقل بكثير مما تدفعه من الذل والعار واالنكسار أم الطواغيت .
المطلب الرابع :جريمة اإلخراج في حق النبي 

وسيد ُهم هو نبينا  الذي أخرجه قومه من موطنه ومسقط رأسه مكة المكرمة فقال وهو ينظر إلى جبال
َوأَ َج ُّل المهاجرين
ُ
ِ
ض هللاِ ،وأَح ُّب أَر ِ ِ
مكة مخاطبا لها" :وهللاِ ِإَّن ِك َل َخ ْي ُر أ َْر ِ
ُخ ِر ْج ُت ِم ْن ِك َما َخ َر ْج ُت" (. )22
ض هللا ِإَلى هللا َع َّز َو َج َّلَ ،وَل ْوَال أَِني أ ْ
َ َ ْ
َ
(
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) انظر :الطبري ،جامع البيان (.)194 /15

( )18الذهبي  ،سير أعالم النبالء (.)115 /2

( )19البخاري ،صحيح البخاري ،باب أول ما بدئ به رسول هللا .)29 /9( 
( )20ابن عطية ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (.)327 /1
( )21ابن كثير ،تفسير القرآن العظيم ت سالمة (.)661 /1

( )22أحمد ،مسند أحمد ( )10 /31وقال المحقق  :اسناده صحيح.
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كان إخراج النبي  وهجرته مرحلة فاصلة في تاريخ الدعوة والرسالة ،ولقد تحدثت آيات القرآن الكريم عن المراحل التي مر بها
النبي  في أمر اإلخراج والهجرة ،ونكتفي بذكر اآليات فكانت كما يأتي:

أوالً :االستفزاز والتهديد

قال تعالى  :وإِن َك ُادوْا َليستَِف ُّزونك ِمن األَر ِ ِ
ون ِخال َف َك ِإالَّ َقلِيالً *
جوك ِم ْن َها َوإِ ًذا الَّ َيْل َبثُ َ
ض ل ُي ْخ ِر َ
َ َ ْ
َْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُّسل َنا َوالَ تَ ِج ُد ل ُسَّنت َنا تَ ْح ِويالً  ( اإلسراء76 :ـ.)77
ُسَّن َة َمن َق ْد أ َْرَسْل َنا َقْبَل َك من رُ

ثانياً :التخطيط والمكر

َّ ِ
ِ
ِ
ين) (االنفال. )30 :
وك َوَي ْم ُك ُر َ
ون َوَي ْم ُك ُر ّللاُ َوّللاُ َخْي ُر اْل َماك ِر َ
قال تعالىَ  :وإِ ْذ َي ْم ُك ُر ِب َك الذ َ
وك أ َْو ُي ْخ ِر ُج َ
وك أ َْو َيْق ُتلُ َ
ين َكَف ُروْا ل ُي ْثِبتُ َ
ثالثاً :تهيئة النبي لألمر العظيم
ص ْد ٍق وأ ْ ِ
ِ
َّب أ َْد ِخْلِني م ْد َخل ِ
ِ ِ َّ
قال تعالى  :وُقل ر ِ
ط ًانا
نك ُسْل َ
اج َعل لي من ل ُد َ
َخ ِر ْجني ُم ْخ َرَج ص ْد ٍق َو ْ
ُ َ
َ
َ
َّن ِ
ير  ( االسراء. )80:
ص ًا

رابعاً :النصر ساعة اإلخراج
قال تعالىِ  :إالَّ تنصروه َفَقد نصره ّللا ِإ ْذ أَخرجه َّال ِذين َكَفروْا ثَ ِاني ا ْثني ِن ِإ ْذ هما ِفي اْلغ ِار ِإ ْذ يُقول لِ ِ ِ
َ
َْ َ ُ
َ َْ
َ ُ
صاحِبه الَ تَ ْح َزْن ِإ َّن ّللاَ
َ ُ ُ ُ ْ َ َ َُ ُ
َ ُ َ
َُ
َم َع َنا… ( التوبه. )40:
خامساً :تثبيت النبي  وطمأنة قلبه
ِ َِّ
َخرج ْتك أَهَل ْكناهم َف َال ن ِ
ِ
اص َر َل ُه ْم ( محمد. )13:
قال تعالىَ  :وَكأَِين ِمن َق ْرَي ٍة ِه َي أ َ
َ
َش ُّد ُقَّوةً من َق ْرَيت َك التي أ ْ َ َ َ ْ َ ُ ْ
سادساً :بشارة النبي  بالعودة فاتحاً لمكة
ٍ
َّ ِ
ِ
ض َال ٍل ُمِب ٍ
ين 
اء ِباْل ُه َدى َو َم ْن ُهَو في َ
ك ِإَلى َم َعاد ُق ْل َربِي أ ْ
ض َعَل ْي َك اْلُق ْر َ
آن َل َرُّاد َ
قال تعالىِ  :إ َّن الذي َف َر َ
َعَل ُم َم ْن َج َ
(القصص. )85:
المطلب الخامس :الهجرة واإلخراج في حياة الصحابة رضي هللا عنهم

هجرة الصحابة الكرام رضوان هللا عليهم لها دالالت هامة ينبغي التوقف عندها ،فبالل وصهيب وعمار وابن مسعود

وغيرهم عليهم الصالة والسالم ،وصف هللا تعالى في هجرتهم بعدة صفات منها :

أوالً :وصف الحالة التي كان عليها أصحاب رسول هللا  قبل الهجرة من الفتنة والظلم والمطالبة بالصبر على كل أنواع اإليذاء
َّ ِ
ظلِ ُموا َلُنَب ِوَئَّن ُه ْم ِفي ُّ
َج ُر ْاآل ِخ َ ِرة أَ ْكَب ُر َل ْو َك ُانوا
اج ُروا ِفي َّ
ّللاِ ِم ْن َب ْع ِد َما ُ
التي يتعرضون لها كما قال تعالىَ  :والذ َ
الد ْنَيا َح َسَن ًة َوَأل ْ
ين َه َ
َّ ِ
ون ( النحل. )41:
ص َب ُروا َو َعَلى َرب ِِه ْم َيتَ َوَّكُل َ
َي ْعَل ُم َ
ون * الذ َ
ين َ
ثانيا :وضح القرآن أن سبب إخراج المشركين للمؤمنين لم يكن الظلم فقط بل كراهية رؤية التوحيد على األرض قال تعالى  :أ ُِذ َن
َّ ِ
ِ
َِّ ِ
ظلِ ُموا َوإ َّ
ّللاُ…
ُخ ِر ُجوا ِمن ِدَي ِارِه ْم ِب َغ ْي ِر َح ٍق ِإ َّال أَن َيُقوُلوا َربَُّنا َّ
ِن َّ
ون ِبأََّن ُه ْم ُ
ين أ ْ
ين ُيَق َاتُل َ
ير * الذ َ
للذ َ
ص ِرِه ْم َلَقد ٌ
ّللاَ َعَلى َن ْ
(الحج39:ـ. )40

ثالثا :صور القرآن حالة المهاجرين أثناء هجرتهم م ن الناحية اإليمانية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية ،وفصلت آيات القرآن
هذه الجوانب كاملة.
ثانياً :دور المرأة في الهجرة

ُّه ْم أَِني
استَ َج َ
اب َل ُه ْم َرب ُ
 .1بينت اآليات القرآنية أن المرأة المسلمة المهاجرة شاركت الرجل تماما في أجر الهجرة فقال تعالىَ  :ف ْ
ام ٍل ِم ْن ُكم ِمن َذ َك ٍر أَو أ ُْنثَى بعض ُكم ِمن بع ٍ َّ ِ
ُضيع عمل ع ِ
ِ
ُخ ِر ُجوا ِم ْن ِدَيا ِرِه ْم َوأُوُذوا ِفي َسِبيلِي َوَق َاتُلوا َوُقِتُلوا
اج ُروا َوأ ْ
ْ ْ
ض َفالذ َ
َال أ ُ َ َ َ َ
َْ ُ ْ ْ َْ
ين َه َ
ْ
ات تجرِي ِمن تحِتها ْاألَنهار ثَوابا ِمن ِعن ِد َّ ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ّللا ِع ْن َده حس ُن الثَّو ِ
اب ( آل عمران. )195:
ْ َ ْ َ َْ ُ َ ً ْ ْ
َأل َُكف َرَّن َع ْن ُه ْم َسِي َئات ِه ْم َوَأل ُْدخَلَّن ُه ْم َجَّن َ ْ
ّللا َو َّ ُ ُ ُ ْ
َ
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 .2استثنيت النساء من شرط اإلرجاع إلى الكفار بعد صلح الحديبية قال تعالى  :يا أَي َّ ِ
ين
ُّها الذ َ
َ َ
ٍ
ّللا أَعَلم ِبِإ ِ
مها ِجر ٍ
ِ
ِ
ات َف ِ
وه َّن ِإَلى اْل ُكَّف ِار َال ُه َّن ح ٌّل
وهنَ ُم ْؤ ِم َنات َف َال تَ ْرِج ُع ُ
يمان ِه َّن َفِإ ْن َعل ْمتُ ُم ُ
امتَح ُن ُ
َُ َ
ْ
وهنَّ َّ ُ ْ ُ َ
الممتحنه. )10:

ات
آمُنوا ِإ َذا َج ُ
اءك ُم اْل ُم ْؤ ِمَن ُ
َ
ُّ
ِ
ون َل ُهن( 
َّل ُه ْم َوَال ُه ْم َيحل َ

المبحث الثاني

اآلثار المترتبة على الهجرة واإلخراج من الديار كما يعرضها القرآن
ويشتمل هذا المبحث على مطلبين على النحو التالي:
المطلب األول :التدافع بين الحق والباطل من اآلثار اإليجابية للمخرجين من ديارهم

أوالً :سنة التدافع بين الحق والباطل لحفظ اإليمان والمقدسات الدينية
َّ ِ
ض لهدم ْت صو ِ
ض ُهم ِبَب ْع ٍ
ّللاِ َّ
ام ُع َوبَِيع
ّللاُ َوَل ْوَال َد ْف ُع َّ
ُخ ِر ُجوا ِمن ِد َي ِارِه ْم ِب َغ ْي ِر َح ٍق ِإ َّال أَن يَقولُوا َر ُّبنا َّ
ين أ ْ
اس َب ْع َ
قال تعالى  :الذ َ
الن َ
َ ََ
وصَلوات ومسا ِجد ي ْذ َكر ِفيها اسم َّ ِ ِ
ّللاَ َلَق ِو ٌّي َع ِزيز ( الحج.) 40 :
نص ُرهُ ِإ َّن َّ
نص َرَّن َّ
ّللاُ َمن َي ُ
ّللا َكثي اًر َوَل َي ُ
َ َ
َََ ُ ُ ُ َ ُْ

من أجل هذه الكلمة وحدها كان إخراجهمَّ ،إنما هي العقيدة وحدها ،ال الصراع على َع َر ٍ
ض من أعراض هذه الدنيا التي
َّ ِ
ُخ ِر ُجوا
ين أ ْ
تثير األطماع؛ وتتعارض فيها المصالح .وو ارء هذا كله تلك القاعدة العامة حاجة العقيدة إلى الدفع عنها قال تعالى  الذ َ
ِ ٍ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ّللاِ َّ
يها
ّللاُ َوَل ْوَال َدْف ُع َّ
َن َيُقولُوا َرب َُّنا َّ
صَل َو ٌ
م ْن د َي ِارِه ْم ِب َغ ْي ِر َح ٍق ِإ َّال أ ْ
اس َب ْع َ
الن َ
ات َو َم َساج ُد ُي ْذ َك ُر ف َ
ص َوام ُع َوب َِي ٌع َو َ
ض ُه ْم ب َب ْعض َل ُهد َم ْت َ
ير ( الحج  ،)40:والصوامع أماكن العبادة المنعزلة للرهبان ،والبيع للنصارى عامة وهي أوسع من الصوامع ،والصلوات
ّللاِ َكِث ًا
اس ُم َّ
ْ
()23
.
أماكن العبادة لليهود ،والمساجد أماكن العبادة للمسلمين

للم ْخ َرِجين الصابرين المحتسبين
ثانياً :وعد هللا بالنصر ُ
ِ َّ
َخرجه َّال ِذين َكَفروْا ثَ ِاني ا ْثَني ِن ِإ ْذ هما ِفي اْل َغ ِار ِإ ْذ يَقول لِص ِ
احِب ِه الَ تَ ْح َزْن
ص َرهُ ّللاُ ِإ ْذ أ ْ َ َ ُ
َ ْ
َ ُ
ُ َ
َ
نص ُروهُ َفَق ْد َن َ
يقول تعالى  :إال تَ ُ
ِ
ِ َّ ِ
ِ
السْفَلى َوَكلِ َمةُ ّللاِ ِهي اْل ُعْلَيا َوّللاُ َع ِزيز َح ِكيم 
ين َكَف ُروْا ُّ
ِإ َّن ّللاَ َم َع َنا َفأ َ
َنزَل ّللاُ َسك َينتَ ُه َعَلْيه َوأَي ََّدهُ ِبجنُوٍد َلم تَ َرْو َها َو َج َع َل َكل َم َة الذ َ
َ
{التوبة }40أي إن لم تنصروا رسول هللا ،أو تركتم نصره ومؤازرته ،فاهلل متكفل به ،إذ قد نصره في موضع القلة واالنفراد وكثرة
العدو ،فنصره إياه اليوم يوم الهجرة أحرى منه حينئذ ،وذلك حين أخرجه المشركون الكافرون من مكة إلى المدينة فاهلل ناصره

ومعينه على عدوه ومغنيه عنكم وعن معونتكم ونصرتكم كما نصره إذ أخرجه الذين كفروا باهلل من قريش من وطنه وداره ،حيث

نصره هللا على عدوه وهو بهذه الحال من الخوف وقلة العدد

()24

فجعل هللا سبحانه وتعالى اإلخراج سبباً من أسباب النصر،

فاطمأنوا أيها الفلسطينيون فإن هللا ناصركم ومؤيدكم ،وإن تخلى عنكم الجميع ،فإن هللا معكم .

للم ِ
خرِجين الظالمين
ثالثاً :الوعد بالهالك ُ

وشرد بغير الحق أنه سينتقم
ُخرج من أرضه وسلبت حقوقه و ُ
ط ِرد ُ
لقد وعد هللا كل من أ ُ
ِ َّ ِ
ِ
ِ ِ
َجرموا وَك َ ًّ
ِِ
ِ
ص ُر
وه ْم ِباْلَبِيَنات َف ْانتََق ْم َنا م َن الذ َ
اء ُ
ان َحقا َعَل ْيَنا َن ْ
ين أ ْ َ ُ َ
لهم ،ويأخذ لهم حقهم َ ..وَلَق ْد أ َْرَسْل َنا م ْن َقْبل َك ُرُس ًال إَلى َق ْومه ْم َف َج ُ
ِ
ويهمش قال تعالى َ وَكأَِين
اْل ُم ْؤ ِمن َ
ين( الروم )47:وسيهلك كل ظالم جبار ،فدوماً كفة ميزان السماء ترجح ،وال حق عند هللا ُيسلب ُ
ِ
له ُم} ( محمد . )25( )21
َشُّد ُّ
ِمن َق ْرَي ٍة ِه َي أ َ
قوًة ِمن َق ْرَيِت َك َّالِتي أ ْ
َخ َر َج ْت َك أ ْ
َهَل ْك َن ُ
اه ْم َف َال َناص َر َ
رابعاً :المؤاخاة بين المهاجرين واألنصار

( )23انظر :الزحيلي ،التفسير المنير (.)225 /17

( )24انظر :المرجع السابق( )863 /1وانظر :سيد قطب ،في ظالل القرآن( .)10 – 1

( ) 25انظر :طنطاوي ،التفسير الوسيط (.)237 /13
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يارِهم وأَموالِ ِهم يبتغون َفضالً ِمن َّ ِ
ِ ِ
قال تعالى  لِْلُفَقراء اْلمها ِج ِر َّ ِ
ّللاَ َوَرُسوَل ُه أ ُْوَلِئ َك ُه ُم
ون َّ
ين أ ْ
نص ُر َ
ّللا َوِر ْ
ُخ ِر ُجوا من د ِ ْ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ ْ
َ
ين الذ َ
َ
َ
َُ
ض َواناً َوَي ُ
َّ ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ص ُد ِ
ين تََبَّوُؤوا َّ
ون َعَلى
يؤِث ُر َ
اج َر ِإَل ْي ِه ْم َوَال َي ِج ُد َ
ان من َقْبل ِه ْم ُيحُّب َ
الصاد ُق َ
يم َ
ون * َوالذ َ
اج ًة مما أُوتُوا َو ُ
ورِه ْم َح َ
ون َم ْن َه َ
ون في ُ
الد َار َو ْاإل َ
ِ
أَنُف ِس ِهم وَلو َك َ ِ ِ
ون (الحشر.) 9-8
وق ُش َّح نَف ِسه َفأ ُْوَلِئ َك ُه ُم اْل ُمْفلِ ُح َ
اصة َو َمن ُي َ
ْ َْ
ص َ
ان به ْم َخ َ
فجعل هللا اإلخراج والطرد واإلبعاد عن الديار سببا من أسباب حدوث أعظم صور للمؤاخاة والمؤازرة في التاريخ اإلنساني تجلت في
حادثة المؤاخاة بين المهاجرين واألنصار يقول سيد قطب في حديث شجي عن هذه الحادثة العظيمة " :وهذه كذلك صورة وضيئة
صادقة تبرز أهم المالمح المميزة لألنصار .هذه المجموعة التي تفردت بصفات ،وبلغت إلى آفاق ،لوال أنها وقعت بالفعل ،لحسبها
الناس أحالما طائرة ورؤى مجنحة ومثال عليا قد صاغها خيال محلق ولم يعرف تاريخ البشرية كله حادثا جماعيا كحادث استقبال

األنصار للمهاجرين .بهذا الحب الكريم .وبهذا البذل السخي .وبهذه المشاركة الرضية .وبهذا التسابق إلى اإليواء واحتمال األعباء.

حتى ليروي أنه لم ينزل مهاجر في دار أنصاري إال بقرعة .ألن عدد الراغبين في اإليواء المتزاحمين عليه أكثر من عدد
المهاجرين!  وال ي ِجد َ ِ
ص ُد ِ
حاج ًة ِم َّما أُوتُوا .. مما يناله المهاجرون من مقام مفضل في بعض المواضع ،ومن مال
َ َ ُ
ورِه ْم َ
ون في ُ
()26
.
يختصون به كهذا الفيء ،فال يجدون في أنفسهم شيئا من هذا "
لم ْخَرجين من ديارهم
المطلب الثاني :اآلثار السلبية ل ُ
خرجين من ديارهم
الم َ
أوال :ضياع وبخس الحقوق والتفرقة بين أهل األرض المستضيفة و ُ
وصف هللا سبحانه وتعالى أن من أُخرج من داره وأبعد عنها قه اًر وظلماً بأنه فقير قال تعالى :
يارِهم وأَموالِ ِهم يبتغون َفضالً ِمن َّ ِ
ّللا ورسوَله أُوَلِئك هم َّ ِ
ِ ِ
اج ِر َّ ِ
ِ
ون 
ين أ ْ
الصادُق َ
نص ُر َ
ّللا َوِر ْ
ُخ ِر ُجوا من د ِ ْ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ ْ
َ
ين الذ َ
لْلُفَق َراء اْل ُم َه ِ َ
ض َواناً َوَي ُ
ون َّ َ َ َ ُ ُ ْ َ ُ ُ
(الحشر.) 8:
وهذا ألن المهاجر يخرج مضطهداً مطروداً قد ترك كل ما عنده من مال وسكن وأراضي وكل شيء فيصبح فقي اًر ،وربما بعد أن

يخرج من أرضه ووطنه يصبح غنياً ،ولكن هذا الوصف القرآني لحظة الخروج ،وذكر هللا  هذا في قصة موسى  حينما خرج
ِِ
َنزل َت ِإَل َّي ِم ْن َخ ْي ٍر َفِقير( القصص
ال َر ِب ِإ ِ
ني لِ َما أ َ ْ
له ُما ثم تولى ِإَلى الظل َفَق َ
من أرضه هرباً من فرعون قال تعالى َ .. ف َسَقى َ
 ) 17فتوسل موسى  لربه وذكر له فقره وشدة حاجته له .
أخرج السيوطي بسنده َعن َقتَ َادة  عند بيانه لَقوله تعالى{ :لْلُفَقراء اْلمها ِجرين َّالذين أخرجواْ }..اآلَية َقالَ " :ه ُؤَال ِء اْلمه ِ
تركوا
ون ُ
اج ُر َ
ُ
َ
َُ
َ
َُ
ْ
اإلسالم على ما َكان ِف ِ
الديار و ْاألَموال واألهلين والعشائر وخرجوا حباً هلل ولِرسولِ ِ
ِ
يه من َّ
شدة َحتَّى لقد ذكر لنا أَن الرجل
ا
و
اختار
و
ه
َ َ
ََ ُ
َ َُ
َ َْ
()28
()27
ِ
ِ
.
َغيرَها"
ان الرجل ليتَّخذ اْلحفر ِفي الشتَاء َما َل ُه دثار
ك
ِن
إ
و
ع
و
ج
ل
ا
من
صلبه
ه
ب
ليقيم
نه
ط
ب
على
حجر
ل
ا
َْ
ان يعصب ْ
ُْ َ َ َ
َك َ
ولو نظرنا إلى أهلنا المهجرين في المخيمات الفلسطينية في لبنان وغيرها لوجدنا ما يدمي القلب ويدمع العين فالتفرقة بين سكان
الوطن األصليين والفلسطينيين عجيب ،فيحرم الكثير من الفلسطينيين من التعليم والعمل وال سبب سوى أنهم ليسوا من أهل الديار-

ظلم بدون وجه حق وحرم أبسط
وربما هناك الكثير ُممن يعيشون في دول أخرى ينعم بعيش هنيء سعيد لكن نحن نتحدث عمن ُ
حقوقه .
ثانياً :الشوق لألرض واألهل واألحباب

من فطرة اإلنسان التي خلقها هللا فيه أنه يحن لألماكن والتفاصيل والذكريات التي عاش فيها وبها وللبشر الذين عاش

وانسجم معهم .فالمسافر الذي يسافر وهو يعلم أنه سيعود ألرضه ووطنه يشتاق ويحن فكيف بمن أُخرج وأُبعد بدون وجه حق

كالفلسطيني مثالً وال يعلم متى العودة ويرى أرضه مسلوبة لغيره يرتع فيها ويمرح ويسكن في داره ويرى البيت الذي تربى فيه سلبه
( )26سيد قطب ،في ظالل القرآن (.)345 /9

كل ما كان من الثياب فوق الشعار .الفارابي ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ()655 /2
( )27الدثارُّ :

( )28السيوطي ،الدر المنثور (.)105 /8
31 IUG Journal of Islamic Studies (Islamic University of Gaza) / CC BY 4.0

الم ْخَر ُجون من ديارهم ُّ
وحقهم في العودة في َض ْوء القرآن الكريم
ُ

صبحي اليازجي ،زهدي ابو نعمة

منه عدو صهيوني تعسفاً وظلماً ويقف هو حائ اًر متحس اًر ….حتى رسولنا محمد  قال لمكة فيما أخرجه الترمذي َع ِن ْاب ِن َعب ٍ
َّاس
طيب ِك ِمن بَل ٍد ،وأَحب ِ
ِ ِ
َّك ِإَل َّيَ ،وَل ْوالَ أ َّ
َخ َر ُجوِني ِم ْن ِك َما َس َك ْن ُت َغ ْي َرِك" (. )29
َن َق ْو ِمي أ ْ
ول هللا  ل َم َّك َةَ " :ما أَ ْ َ َ ْ َ َ َ
ال َرُس ُ
الَ :ق َ
َ ، ق َ
َّ
ِ ِ
ص ِح ْح َها َوَب ِار ْك َلَنا
الم ِد َين َة َك ُحِبَنا َم َّك َة ،أ َْو أ َ
َش َّد َو َ
ولما رأى النبي شدة حب الصحابة لوطنه مكة قال " الل ُه َّم َحب ْب إَل ْيَنا َ
()30
ِفي ص ِ
اع َها َو ُم ِد َها"
َ

ثالثاً :الذوبان وفقد الهوية

ِ ِ
َّ ِ
ّللاُ ( الحج
َن َيُقولُوا َربَُّنا َّ
ين أ ْ
ُخ ِر ُجوا م ْن د َي ِارِه ْم ِب َغ ْي ِر َح ٍق ِإ َّال أ ْ
حينما ُي ْخرُج قوم من ديارهم بغير حق كما قال تعالى  الذ َ
 )40فإنهم يتأثرون بالمحيط الذي سيعيشون فيه والبيئة التي سيقيمون بها وربما ينسون بعض من تراثهم وخاصة إذا سكنوا في

وبعد األهل وقلة الناس من حولهم الذين ينتمون لنفس
بيئة يصعب أن تقام فيها المهرجانات والفعاليات ألجل إحياء الذكرياتُ ،
بيئتهم فبالتالي ستندثر الهوية وتَتفي مع مرور الزمن إن لم تُحيا وتُقام.
المبحث الثالث
اجب المهاجرين أنفسهم ُتجاه أنفسهم
و ُ
اجبات الدول المضيفة ُت َ
جاه المهاجرين وو ُ
ويشتمل هذا المبحث على مطلبين:
المطلب األول :واجبات الدول المضيفة (العربية واإلسالمية) تجاه المهاجرين

حين ُيطرد قوم من أرضهم بغير وجه حق وتُؤخذ أموالهم وتسلب أراضيهم وينهبون وهم أحياء ،وال يعلمون لماذا هم
يخرجون ال لُغة تتحدث إال لغة القوة واإلبعاد والقتل والمجازر والمذابح وال بقاء إال لألقوى .وحينما نتذكر أقواماً أخرجوا من ديارهم
نتذكر أهلنا في فلسطين ونتذكر مشهد طردهم وإبعادهم عام النكبة1948م ،بعد مؤامرة ضخمة لشعب أعزل ،نتخيل مشهد طردهم،

الكل يفر بما تبقى له من المال وما استطاع أن يحمل من أوراق تثبت هويته ،وتم إبعادهم إلى الدول المجاورة وكان االتفاق على
أن العودة بعد أسبوعين ،ولكن اآلن يمر أكثر من سبعين عاماً ولم يعد أحد ،وتتمثل واجب الدول المضيفة بعدة أمور منها :
أوالً :التعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على اإلثم والعدوان
وكم َع ِن اْلمس ِج ِد اْل َح َار ِم أ َْن تَ ْعتَ ُدوا وتَ َعاونُوا َعَلى اْلِب ِر والتَّْقوى وَال تَ َعاونُوا َعَلى ِْ
اإل ْث ِم
قال تعالىَ ..  :وَال َي ْج ِرَمَّن ُك ْم َش َن ُ
َْ
َ
َ َ َ
َ َ
صُّد ُ ْ
آن َق ْو ٍم أ َْن َ
ّللا ِإ َّن َّ ِ
يد اْل ِعَق ِ
َواْل ُع ْد َو ِ
اب ( المائدة)2 :
ّللاَ َشد ُ
ان َواتَُّقوا َّ َ

تخبرنا عن فن من فنون التعامل المجرد من كل عصبية ،تأمرنا بالتعاون بالبر والتقوى مع المخرجين ومعاملة الجميع
هذه اآلية َ
كإنسان له حقوق ويجب علينا أن نقدم له حقوقه المتوفرة له كاملة وال نبخس حقه ونظلمه ونفرق بينه وبين غيره (. )31

ثانياً :التعامل مع المهاجرين بالعدل واإلحسان
ام ِ ِ
ِ
ِ ِ
قال تعالى يا أَي َّ ِ
ِ
اع ِدُلوا ُهَو أَْق َر ُب لِلتَّْق َوى َواتَُّقوا
آم ُنوا ُك ُ
آن َق ْو ٍم َعَلى أ ََّال تَ ْعدُلوا ْ
اء ِباْلق ْسط َوَال َي ْج ِرَمَّن ُك ْم َش َن ُ
ونوا َق َّو َ
ُّها الذ َ
َ َ
ين َ
ين َّّلِل ُش َه َد َ
ون ( المائدة.)8 :
ل
م
ع
ت
ا
م
ّللاَ ِإ َّن َّ
َّ
ير ِب َ َ ْ َ ُ َ
ّللاَ َخِب ٌ
في هذه اآلية يوصينا هللا تعالى بالعدل واإلحسان وأن نكون خلفاء هللا في أرضه شهداء لهذا الدين ،فمسؤوليتنا القيام بما

أمر هللا به ،وما يتطلبه هذا الدين العظيم كبيرة جداً ،فاألمر هنا العدل للجميع حتى غير المسلمين ،ولم يحدد هللا تعالى فئة معينة

لنمارس العدل معها ،وربط العدل بالتقوى ،وهذه الصفة خاصة بالمسلمين ،ألن هناك من يعدل وهو غير مسلم لكن التقوى تَخص
القلوب المسلمة ،فصاحب التقوى الصادقة المجردة من النفاق والكذب هو الذي يعدل ويحسن في العدل ،أما حين يغشى قلبه الران

ويبتعد عن منهج هللا فإنه سيكون ظالماً ،مستبداً ،طاغي ًة ،عنصرياً ،قلبه قاس فكل ما يحكم به ويعامل به يجافي الحق ،ألنه بعيد
( )29الترمذي ،سنن الترمذي (.)208 /6

( )30البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب المرضى ،باب عيادة النساء ،رقم { )117 /7( }5654

( )31انظر :مريم عيتاني ،معاناة الالجئ الفلسطيني ، ،ص.22 :
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ِ
اعِدلُوا ُهَو أَْق َر ُب لِلتَّْق َوى
آن َق ْو ٍم َعَلى أ ََّال تَ ْعدلُوا ْ
عن نور هللا ورضوانه ومنهجه  .قال الزحيلي عن بيانه لقوله تعالى َ وَال َي ْج ِرَمَّن ُك ْم َشَن ُ
 " : وال يحملنكم بغض قوم وعداوتهم على ترك العدل فيهم ،بل استعملوا العدل في معاملتكم مع كل أحد ،صديقا كان أو عدوا.
وعدلكم أقرب للتقوى من تركه ،أي العدل في معاملة األعداء أقرب إلى اتقاء المعاصي على الوجه العام

()32

.

هذا مع األعداء الكفار فكيف إن كانوا مسلمين وإخوة لنا وضعفاء مخرجين من أرضهم ال يملكون شيئاً فاألولى أن أعدل في
ِِ
معاملتهم وأ ِ
ُحسن إليهم قال تعالى .. وأَح ِس ُنوا ِإ َّن َّ ِ
ين( البقرة )195 :وينبغي أن يعطوا حقوقهم ويوفروا الحماية
ّللاَ ُيح ُّب اْل ُم ْحسن َ
َ ْ
واألمن لهم.

ثالثاً :مواالة هللا ورسوله والمؤمنين وعدم مواالة المنافقين

يأمرنا هللا تعالى بمواالة المؤمنين ونصرتهم وتأييدهم وينهانا عن مواالة األعداء وصداقتهم ومحبتهم ألنهم يبغضون
المسلمين ويحاربونهم ويتفقون على بغضكم ومعاداتكم ( . )33قال تعالى   :ياأَي َّ ِ
ِ
ود َو َّ
اء
آمُنوا َال تَتَّ ِخ ُذوا اْلَي ُه َ
ُّها الذ َ
َ َ
الن َ
ين َ
ص َارى أ َْولَي َ
ِ
َّ ِ ِ
ض ُهم أ َْولِ َياء َب ْع ٍ
ين } (المائدة)51 :
ض َو َم ْن َيتَ َوَّل ُه ْم ِم ْن ُك ْم َفِإَّن ُه ِم ْن ُه ْم ِإ َّن َّ
ّللاَ َال َي ْهدي اْلَق ْوَم الظالم َ
َب ْع ُ ْ
ُ
لألسف نالحظ أن بعض الدول المضيفة للمهاجرين الفلسطينيين تعاملهم معاملة عنصرية سيئة نخجل من وصفها ،وكل ذلك ألجل

إرضاء اليهود واألمريكان وكان عليهم أن يستقبلوا المهاجرين وينصروهم ويحسنوا معاملتهم ،ألننا أمة مسلمة ،ونحن خير أمة
أخرجت للناس قال تعالى ُ كنتم خير أ َّ ٍ
ون ِباْلمعر ِ
ِ ِ
اّلِلِ }(آل عمران:
ون ِب َّ
ُمة أ ْ
وف َوتَْن َه ْو َن َع ِن اْل ُم ْن َك ِر َوتُ ْؤ ِمُن َ
ْم ُر َ َ ْ ُ
ْ ُْ َ ْ َ
ُخ ِر َج ْت ل َّلناس تَأ ُ
.)110

خرجين في قتال من أخرجهم
الم َ
رابعاً :معاونةُ ُ
ِ
وكم واْلِف ْتنةُ أ َ ِ
ِ
وه ْم ِع ْن َد اْل َم ْس ِج ِد اْل َح َار ِم َحتَّى
وه ْم ِم ْن َح ْي ُث أ ْ
وه ْم َوأ ْ
َخ َر ُج ُ ْ َ َ
َش ُّد م َن اْلَق ْت ِل َوَال تَُقاتلُ ُ
َخ ِر ُج ُ
وه ْم َح ْي ُث ثَقْفتُ ُم ُ
قال تعالىَ  :وا ْقتُلُ ُ
وكم ِف ِ
ِ
ِ
ِ
ين ( البقرة.)191 :
يه َفِإ ْن َق َاتلُ ُ
اء اْل َكاف ِر َ
وك ْم َفا ْقتُلُ ُ
ُيَقاتلُ ُ ْ
وه ْم َك َذل َك َج َز ُ
قال الطبري" :واقتلوا أيها المؤمنون الذين يقاتلونكم من المشركين حيث أصبتم َمقاتلهم وأمكنكم قتلهم ،وذلك هو معنى قوله" :حيث
ثقفتموهم  ...واقتلوهم حيث ثقفتموهم" ،اقتلوهم في أي مكان
تمكنتم من قتلهم ،وأبصرتم مقاتلهم "

()34

.

وه ْم م ْن َح ْي ُث
وقال أبو السعود عند بيانه لقوله تعالى " {واقتلوهم حيث ثقفتموهم} أي َح ْي ُث
وجدتموهم من ِح َل أو َح َرم َ { ...وأ ْ
َخ ِر ُج ُ
ُ
َش ُّد ِم َن القتل} أي المحنة التي ُيفتتن بها
وك ْم} أي من مك َة وقد ُفعل بهم ذلك يوم الفتح بمن لم ُيسلم من كفارها {والفتنة أ َ
َخ َر ُج ُ
أْ
أصعب من القتل لدوام تعبها وبقاء تألم النفس بها"
اإلنسان كاإلخراج من الوطن
ُ
ُ
وفي اآلية الكريمة تصريح واضح بأمر هللا سبحانه بقتال من أخرج أحداً من أرضه وأن يجب علينا أن نقاتله ونحاربه ،ألنه اعتدى
()35

.

على أمالك ليست من حقه وأخذ أمواالً وبيوتاً وأراضاً ليست له.
وبالطبع حين يخرج قوم من أرضهم فإنهم يخرجون فقراء مجردين من كل شيء ومن واجب الدولة المستضيفة أن تعينهم وتمدهم
بالسالح لقتال الذين أخرجوهم .

ولو أسقطنا هذا األمر على واقع أهلنا في فلسطين لوجدنا أنه من الواجب على العرب باإلضافة إلى ُحسن استقبال إخوانهم
المخرجين المبعدين أن يعينوهم ويمدوهم بالسالح ويحموا ديارهم ومقدساتهم  ،فإنه إن لم يقف العرب والمسلمون مع إخوانهم في
فلسطين إلعادة واسترداد المسجد األقصى فمن يعيده؟ ومن يمد المقاومين لقتال اليهود المعتدين المغتصبين؟ وهللا تعالى يقولَ :يا

( )32الزحيلي ،التفسير المنير (.)118 /6
( )33المرجع السابق (.)225 /6

( )34الطبري ،جامع البيان.)564 /3( .

( )35أبو السعود ،إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (.)204 /1
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أَي َّ ِ
ون ( األنفال  )27ففلسطين أمانة في عنق كل من له ضمير
ونوا َّ
َم َان ِات ُك ْم َوأ َْنتُ ْم تَ ْعَل ُم َ
ول َوتَ ُخ ُ
آم ُنوا َال تَ ُخ ُ
ُّها الذ َ
َّس َ
َ
ونوا أ َ
ّللاَ َوالرُ
ين َ
حي ،والمسجد األقصى أمانة في ذمة كل مسلم وعدم الحفاظ عليه ،وعدم محاولة استرداده بشتى الطرق خيانة هلل وللرسول ،ويقول
َّ ِ
تعالى ِ  :إ َّن َّ ِ
ان َكُف ٍ
ّللاَ َال ُي ِح ُّب ُك َّل َخ َّو ٍ
ور ( الحج )38:فاهلل  وضح أنه يدافع عن الذين آمنوا
آم ُنوا ِإ َّن َّ
ّللاَ ُي َداف ُع َع ِن الذ َ
ين َ
ويدخل فيه الذين يدافعون عن إخوانهم وال يحب الخائنين بشتى أنواع الخيانة وطرقها .
ويدخل في ذلك أيضاً أنه يجب على المسلمين والعرب أن يجهزوا جيشاً لقتال اليهود استجابة لقول هللا تعالى :وأ ِ
َع ُّدوا َل ُه ْم َما
َ
اط اْلخي ِل ترِهبون ِب ِه عدَّو َّ ِ
طعتُم ِمن ُق َّوٍة و ِمن ِرب ِ
ٍ
ِ
آخ ِر ِ
ِ
ّللاُ َي ْعَل ُم ُه ْم َو َما تُْنِفُقوا م ْن َشيء في
ون ُه ُم َّ
َ ْ ُْ ُ َ
ين م ْن ُدوِن ِه ْم َال تَ ْعَل ُم َ
َُ
استَ َ ْ ْ ْ
ّللا َو َع ُدَّو ُك ْم َو َ َ
َ ْ َ
ْ
ْ
ِ
ِ
ون( األنفال.)60 :
ّللا ُي َو َّ
َسِبيل َّ
ف ِإَل ْي ُك ْم َوأ َْنتُ ْم َال تُ ْ
ظَل ُم َ
فعلى العرب والمسلمين أن يعينوا إخوانهم الفلسطينيين ويستعدوا إلعداد جيش لتحرير فلسطين والقدس .حيث يأمرنا هللا في هذه

اآلية أن نعد ما استطعنا من قوة من جيش وسالح وهذا تكليف من هللا تعالى لعباده المؤمنين الذين يجاهدون إلعالء كلمته

بضرورة أن يعدوا دائماً قدر إمكانهم ما استطاعوا من قوة  .يقول الشعراوي" :إياك أن تقولَّ :
إن هذه االستطاعة لن توصلني إلى

مواجهة ما يملكه خصمي من معدات يمكن أن يهاجمني بها  ،فخصمك ليس له مدد من السماء إنما أنت لك المدد السماوي  ،وما
دام لك هذا المدد فقوتك بمدد هللا تجعلك األقوى مهما كان عدوك ...وإياكم أن تخافوا من كثرة عدد عدوكم  ،والمطلوب منكم أن
تعدوا له ما استطعتم من قوة وحتى أطمئنكم أني معكم  ،تذكروا آية واحدة أنزلتها ،وهي { :سُنْلِقي ِفي ُقلُ ِ
وب الذين َكَف ُروْا الرعب} [
َ
آل عمران  ]151 :وساعة يلقي هللا عز وجل في قلوب الذين كفروا الرعب سيلقون سالحهم ويفرون من ميدان القتال ولو كانوا

يحاربون بأقوى األسلحة  ،وسيتمكن المؤمنون منهم وينتصرون عليهم بأية قوة أعدوها"

()36

.

المطلب الثاني :واجب المهاجرين تجاه أنفسهم
أوالً :احتساب األجر عند هللا تعالى

تعددت اآليات وكثرت في هذا الباب وكلها تبشر بالخير وتواسي وتؤازر وتعين على االحتساب إن تم استيعاب اآليات

طرد من داره بدون وجه حق .
بالشكل المطلوب ،وتشد من عضد من احتسب األجر واحتسب كل دقيقة ولحظة خرج فيها و ُ

للمبعدين المطردين منها:
وفي هذا المطلب سنفرد اآليات التي تتحدث عن الجزاء واألجر ُ
َّ ِ
ظلِ ُموا َل ُن َب ِوَئَّن ُه ْم ِفي ُّ
ون ( النحل
اج ُروا ِفي َّ
ّللاِ ِم ْن َب ْع ِد َما ُ
َج ُر ْاآل ِخ َ ِرة أَ ْك َب ُر َل ْو َك ُانوا َي ْعَل ُم َ
 ))1يقول َ  والذ َ
الد ْن َيا َح َسَن ًة َوَأل ْ
ين َه َ
.)41
يل َّ ِ
َّ ِ
َّ ِ
ِ
اه ُدوا ِفي سِب ِ
يم( البقرة .)218 :
ّللاِ َو َّ
ون َر ْح َم َت َّ
ّللا أُوَلِئ َك َي ْر ُج َ
آم ُنوا َوالذ َ
 ))2يقول ِ  إ َّن الذ َ
اج ُروا َو َج َ
ّللاُ َغُف ٌ
ين َه َ
ور َرح ٌ
َ
ين َ
ام ٍل ِم ْن ُكم ِمن َذ َك ٍر أَو أ ُْنثَى بعض ُكم ِمن بع ٍ َّ ِ
 ))3يقول َ  فاستَجاب َلهم رب ِ
ُضيع عمل ع ِ
ِ
ُخ ِر ُجوا ِم ْن
اج ُروا َوأ ْ
ْ ْ
ض َفالذ َ
ُّه ْم أَني َال أ ُ َ َ َ َ
َْ ُ ْ ْ َْ
ين َه َ
ْ َ َ ُْ َ ُ
ْ
ِدي ِارِهم وأُو ُذوا ِفي سِبيلِي وَق َاتُلوا وُقِتُلوا َأل َُكِفرَّن ع ْنهم سِي َئ ِات ِهم وَأل ُْد ِخَلَّنهم جَّن ٍ
ّللاُ ِع ْن َد ُه
ّللاِ َو َّ
ات تَ ْجرِي ِم ْن تَ ْحِت َها ْاأل َْن َه ُار ثَ َو ًابا ِم ْن ِع ْن ِد َّ
ُْ َ
ْ َ
َ َ ُْ َ
َ
َ
َ
َ ْ َ
حس ُن الثَّو ِ
اب ( آل عمران.)195 :
ُْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ن
َّ
صِب ُروا
ت
ِن
إ
و
ير
ا
ث
ك
ى
ذ
َ
أ
ا
و
ك
ر
َش
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ال
ن
م
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م
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ن
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ا
ا
و
ُوت
أ
ين
ذ
ال
ن
م
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م
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س
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أ
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ل
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ل


يقول
))
4
َ ُ ْ َ َ ْ َْ ُ ْ َ َ
ْ َ ُ ْ َ ُْ ُ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ
َ َُْ ً َ ً َ ْ َ ْ
َ ُْ َ ُ
َوتَتَُّقوا َفِإ َّن َذلِ َك ِم ْن َع ْزِم ْاأل ُُم ِ
ور (آل عمران )186 :
 ))5يقول   وَق َّ ِ
ِ ِ َِّ
َّ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ين 
ين َكَف ُروا لِ ُرُسلِ ِه ْم َل ُن ْخ ِر َجَّن ُك ْم م ْن أ َْرض َنا أ َْو َلتَ ُع ُ
ُّه ْم َلُن ْهل َك َّن الظالم َ
ال الذ َ
ود َّن في ملتَنا َفأ َْو َحى ِإَل ْي ِه ْم َرب ُ
َ َ
(إبراهيم.)13:

( )36الشعراوي ،تفسير الشعراوي (ص.)3317 :
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ٍ
َّ ِ
ِ
ض َال ٍل ُمِب ٍ
ين 
اء ِباْل ُه َدى َو َم ْن ُهَو في َ
ك ِإَلى َم َعاد ُق ْل َربِي أ ْ
ض َعَل ْي َك اْلُق ْر َ
آن َل َرُّاد َ
 ))6يقول ِ  إ َّن الذي َف َر َ
َعَل ُم َم ْن َج َ
(القصص.)85:
وهكذا شاءت حكمة هللا أن ينزل على عبده هذا الوعد األكيد في ذلك الظرف المكروب ،ليمضي  في طريقه آمناً واثقاً ،مطمئناً

إلى وعد هللا الذي يعلم صدقه ،وال يستريب لحظة فيه ولقد رد موسى من قبل إلى األرض التي خرج منها هارباً مطارداً.
رد هللا موسى  فأنقذ به المستضعفين من قومه ،وأهلك به فرعون وجنده وكانت العاقبة للمهتدين ..فامض يا محمد في طريقك،

ودع أمر الحكم فيما بينك وبين قومك هلل الذي فرض عليك القرآن قل :ربي أعلم من جاء بالهدى ،ومن هو في ضالل مبين ِ إ َّن
ٍ
َّ ِ
ِ
ض َال ٍل ُمِب ٍ
ين ( القصص.)85:
اء ِباْل ُه َدى َو َم ْن ُهَو في َ
ك ِإَلى َم َعاد ُق ْل َربِي أ ْ
ض َعَل ْي َك اْلُق ْر َ
آن َل َرُّاد َ
الذي َف َر َ
َعَل ُم َم ْن َج َ
يقول سيد قطب عند بيانه لهذه اآلية" :يتوجه الخطاب إلى رسول ّللا  ومن خلفه القلة المسلمة التي كانت يومها بمكة .يتوجه
الخطاب إلى رسول ّللا  وهو مخرج من بلده ،مطارد من قومه ،وهو في طريقه إلى المدينة لم يبلغها بعد ،فقد كان بالجحفة قريبا
من مكة ،قريبا من الخطر ،يتعلق قلبه وبصره ببلده الذي يحبه ،والذي يعز عليه فراقه ،لوال أن دعوته أعز عليه من بلده وموطن
َّ ِ
ك ِإلى
ض َعَل ْي َك اْلُق ْر َ
آن َلرُّاد َ
صباه ،ومهد ذكرياته ،ومقر أهله .يتوجه الخطاب إلى رسول ّللا  وهو في موقفه ذاكِ «:إ َّن الذي َف َر َ
م ٍ
عاد» ..فما هو بتاركك للمشركين ،وقد فرض عليك القرآن وكلفك الدعوة .ما هو بتاركك للمشركين يخرجونك من بلدك الحبيب
َ
إليك ،ويستبدون بك وبدعوتك ،ويفتنون المؤمنين من حولك .إنما فرض عليك القرآن لينصرك به في الموعد الذي قدره ،وفي الوقت

الذي فرضه وإنك اليوم لمخرج منه مطارد ،ولكنك غدا منصور إليه عائد"
وهذا وعد من هللا صريح  و ْع َد َّ ِ ًّ
يال ( النساء )122:بأنه سينصر المظلومين وسيعيدهم
َص َد ُق ِم َن َّ
ّللاِ ِق ً
ّللا َحقا َو َم ْن أ ْ
َ
من حيث خرجوا حتى إن لم يعودوا هم فسيعود أبناءهم وأحفادهم أبناء أحفادهم في النهاية ،فالظلم ال يدوم وميزان هللا ال يستقيم فيه
()37

.

أن يرتع الظالمون ويمرحوا  ،فال َّبد أن يأتي يوم فيه يهلكون ويرحلون كما رحل الذين من قبلهم وهذه سنة كونية ال بديل عنهاَ ،وَال
ِ
ين )139( ولو أسقطنا نفس الموقف لوجدنا الكثير من إخواننا الذين أخرجوا من
َعَل ْو َن ِإ ْن ُك ْنتُ ْم ُم ْؤ ِمن َ
تَ ِهنُوا َوَال تَ ْح َزنُوا َوأ َْنتُ ُم ْاأل ْ
ِ ِ
َّ ِ
ّللاُ ( الحج )40:ولكن هللا قد وعد كل
َن َيُقولُوا َربَُّنا َّ
ين أ ْ
ُخ ِر ُجوا م ْن د َي ِارِه ْم ِب َغ ْي ِر َح ٍق ِإ َّال أ ْ
أرضهم وديارهم ظلماً وقه اًر وقس اًر  الذ َ
من أُخرج من داره بالنصر التمكين والعزة والعودة إلى الديار إن شاء هللا تعالى .
(حسن التربية)
ثانياً :عدم التنازل عن حق العودة ُ
ال شك أن دور الوالدين في التربية له األثر الكبير وخاصة في السنوات األولى للطفل وتعتبر مرحلة الطفولة في سن ما قبل
المدرسة من أهم المراحل العمرية في حياة اإلنسان ،وتبرز أهمية السنوات الست األولى من حياة الطفل في تكوين شخصيته،

فالمعالم الرئيسية لشخصية الفرد تتأثر وتتشكل بدرجة عالية بنوع الرعاية والتربية التي يتلقاها األطفال في بواكير طفولتهم.
ط ِرةَ ،فأَبواه يه ِود ِان ِه ،وين ِ
ِ
ِ
ص َرِان ِه ،أ َْو ُي َم ِج َس ِان ِه" ثم قال
َ َُ
روى البخاري عن أبي هريرة  قال  :قال َ " ما م ْن َم ْوُلوٍد ِإ َّال ُيوَل ُد َعَلى الف ْ َ َ َ ُ ُ َ َ
الناس عَليها الَ تَب ِديل لِخْل ِق َّ ِ ِ ِ
أَبو هريرة  قال تعالىِ :
ين الَقِي ُم } [الروم)38( ]30 :
ط َرَة َّ
{ف ْ
ّللاِ َّالِتي َف َ
ْ َ َ
ُ َُ ْ َ َ
ّللا َذل َك الد ُ
ط َر َّ َ َ ْ َ
ما يأتي:

فمن واجبات األم واألب الفلسطينيين الذين أخرجوا من ديارهم وذاقوا ألم الحرمان والبعد عن الديار أن يربوا أوالدهم على

مسلوبا ال بد من إعادته مهما ابتعدوا عن وطنهم ولو توطنوا
 )1أن يربوا أبنا َءهم على ُحب الديار والوطن واألهل ،وأن هناك حقاً
ً
أو تجنسوا ال َّبد أن ال ينسوا أرضهم ووطنهم وأن ال يتنازلوا عن حق العودة ،ويعلمون أوالدهم وبناتهم وأحفادهم أن هناك وطناً أخذ
( )37سيد قطب ،في ظالل القرآن (.)403 /7
( )38البخاري ،صحيح البخاري ،باب إذا أسلم الصبي فمات ،هل يصلى عليه؟ رقم .)95 /2( 1359
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يجوز أن ننساه ،وعلى األبناء أن ُي َعلِموا أبنائهم وأبناء أبنائهم حب الوطن وهكذا إلى أن يعود الحق
بالقوة وال يستعاد إال بالقوة ،وال
ُ
ودمه وعروقه تنبض بحب وطنه ،وكل خلية فيه تنادي بالعودة حتماً َّ
فإن التربية لن
ألصحابه وترد الديار .وحين يكبر الطفل َ

هباء منثو اًر وستكون مجدية وسنقطف الثمار وقت الحصاد وسيأتي وقت الحصاد ال محالة ،وسنلحظ ذلك في التفكير
تضييع
ً
بمشاريع من أجل العودة إلى الديار واسترداد الحق بأشكال مختلفة وطرق متعددة كلها تعود بالنفع بإذن هللا إن أُخلِصت النية
وتجردت من كل شيء إال من هللا.

 )2وننصح اآلباء بأن عليهم أن يقوموا بإحياء التراث بحيث ال ُينسى مع مرور الزمن كإحياء المناسبات بالهوية الوطنية  ،بحيث
يكون الحديث عن الوطن والمدن ،وضع اآلثار في البيت التي تُذكر بالوطن ليكون قريباً دوماً ،والتحدث بلهجته وإن كان يصعب
على بعضهم بسبب البيئة والمحيط الذي عاشوا فيه ولكن ال ضير وإن كان بعض من الكلمات فقط لتذكر الهوية .

 )3ويجب على اآلباء أن يتحدثوا كثي اًر مع أبنائهم عن وطنهم ويعتبروه من األولويات في الحياة ويبطلوا قاعدة أول رئيس للوزراء
{ الكبار يموتون والصغار ينسون}( )39وبإذن هللا سيلوح النصر
في الكيان الصهيوني ديفد بن غوريون التي قال فيها

قريباً ،وسيزول قر ًيبا الكيان الصهيوني إن شاء هللا.
الع َّدة إلرهاب العدو وإشعاره بعدم استق ارره وذلك بتمسكه بحقه بالعودة ،وبالتالي حرام شرعا أن
 )4ومن أهم أدوار المهجَّر إعداَد ُ
تمنح االطمئنان للعدو .والذي يمنعه االطمئنان هو تمسك الالجئ الفلسطيني بحقه بالعودة الذي يزعزع استقرار وأمن العدو

الصهيوني ،من هذا نصل للنتيجة المتوخاة بأن حق العودة واجب شرعي ووطني .

بيعا لألرض والمقدسات ماذا يكون
كل ما فيه قوة ألهل الحرب ال يجوز بيعهم إياه قال اإلمام مالك حتى اإلبرة ..فما بالك إذا كان ً
ام وحرام مطلق(.)40
حكمه؟ إنه حرٌ

وحبذا لو كانت هذه التربية ليست مقصورًة على اآلباء واألمهات الذين أخرجوا بل أيضاً على كل أم وأب مسلم يعيش على وجه
األرض ،عليه أن يربي أوالده على ُحب األرض المباركة أرض فلسطين أرض اإلسراء والمعراج أولى القبلتين وثالث الحرمين

وقهر ،وتربع الكيان الصهيوني
طرد منها إخوانهم وأهلهم ظلما
الشريفين ،وأن هناك أرضاً مسلم ًة عربية مسلوب ًة بغير وجه حق ُ
اً
وسرق األرض والوطن والدار.

وهذا يتطلب أن يعمل المسلمون على السير في استراتيجية واضحة ألبناء الشعب الفلسطيني المهجر ،وغيرهم من أبناء األمة
العربية واإلسالمية ،السترداد الحقوق المسلوبة ،وأراضيهم وخيراتهم المنهوبة ،وإرجاع األمور إلى نصابها .

( )39رشيد حسن مقال بعنوان { الكبار يموتون والصغار ينسون } من موقع المركز الفلسطيني لإلعالم.

( )40انظر :نواف التكروري ،التأصيـل الشـرعي لحــق الع ودة الفلســــطيني  -تجمع العودة الفلســطيني واجب ( ص.)20 :
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أهم النتائج والتوصيات

أوال :أهم النتائج:

 ) 1العقائد والمبادئ السامية ال تنتصر وال تأتي على طبق من ذهب ولكنها تحتاج إلى تضحيات جسام.
 )2اإلخراج من الديار هو ُسن ٌة من سنن هللا الثابتة في حق األنبياء وأتباعهم تمحيصاً وتثبيتاً إليمانهم.
 )3إخراج األنبياء والمرسلين وأتباعهم هو نتيجة طبيعية بسبب الصراع بين الحق والباطل.
 )4لم يكن النبي محمد  بدعاً عن إخوانه األنبياء في سنة اإلخراج.

 )5واجه أصحاب النبي  عقوبة اإلخراج سي اًر على سنة هللا في نبيهم وإخوانه األنبياء وكل من سار في درب اإليمان والتوحيد هلل

رب العالمين.

 )6اإلخراج من الديار ابتالء عظيم لرجال عظام آمنوا بحق اإليمان.
 )7حسن التربية وعدم التنازل عن حق العودة للديار واجب شرعي ووطني .
 )8عدم مواالة الكفار والمنافقين ومن لف لفهم.
ثانيا :التوصيات:

 .1تربية أبناء الشعب الفلسطيني على التقوى واإليمان والتمسك بكتاب هللا وسنة رسوله.
 .2العمل على تربية الجيل الصاعد من أبناء الشعب الفلسطيني تربية جهادية استعدادا للنصر القادم إن شاء هللا .

 .3توحيد الجهود بين أبناء الشعب الفلسطيني خاصة ،وبينهم وبين أبناء األمة العربية واإلسالمية عامة السترداد الحقوق واألوطان
المغتصبة.
المصادر والمراجع
أحمد بن حنبل الشيباني1421( ،هـ2001-م) ،مسند اإلمام أحمد ،تحقيق :شعيب األرنؤوط وآخرون ،ط ،1بيروت :مؤسسة
الرسالة.
البخاري ،محمد بن إسماعيل أبو عبد هللا1407( ،ه–1987م) ،صحيح البخاري ،تحقيق :د .مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث
وعلومه .جامعة دمشق ،ط ،3بيروت :دار ابن كثير.

الترمذي ،محمد بن عيسى1998( ،م) ،سنن الترمذي  ،تحقيق :بشار عواد معروف( .د .ط) .بيروت :دار الغرب اإلسالمي.
ابن ماجة ،أبو عبد هللا محمد بن يزيد القزويني( ،د .ت) ،سنن ابن ماجه ،تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي( .د .ط) .بيروت :دار
الفكر.

ابن جزي ،محمد بن أحمد جزي الكلبي الغرناطي المالكي1416( ،هـ) ،التسهيل لعلوم التنزيل .تحقيق :الدكتور عبد هللا الخالدي.
(د .ط) .بيروت :شركة دار األرقم بن أبي األرقم.

الذهبي ،شمس الدين محمد بن أحمد1405( ،هـ1985-م) ،سير أعالم النبالء ،تحقيق :شعيب األرناؤوط ،ط ،3بيروت :مؤسسة
الرسالة.

رشيد حسن2019/4/25( ،م) ،الكبار يموتون والصغار ينسون ،تاريخ االطالع (2019/6/18م) ،موقع المركز الفلسطيني
لإلعالم.https://www.palinfo.com/254576 :

الزحيلي ،د  .وهبة بن مصطفى1422( ،هـ) ،التفسير الوسيط للزحيلي ،ط ,1دمشق :دار الفكر.
الزحيلي ،د .وهبة بن مصطفى1418( ،هـ) ،التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج ،ط ,2دمشق :دار الفكر المعاصر.
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أبو السعود العمادي ،محمد بن محمد( ،د .ت) ،تفسير أبي السعود= إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم( .د .ط) .بيروت:
دار إحياء التراث العربي.

حوى ،سعيد (2005م) ،مستقبل الصراع على األرض المقدسة ،ط ،1عمان :دار الرازي.

السمين الكفوي ،أبو البقاء أيوب بن موسى( ،د .ت) ،الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية .تحقيق :عدنان درويش،
محمد المصري( ،د .ط) .بيروت :مؤسسة الرسالة.

سيد قطب( ،د .ت) ،في ظالل القرآن .تحقيق  :علي بن نايف الشحود( .د .ط)( ،د .م)( ،د .ن).

السيوطي ،عبد الرحمن بن أبي بكر( ،د .ت) ،الدر المنثور في التفسير بالمأثور( .د .ط) .بيروت :دار الفكر.

الشعراوي ،محمد متولي1997( ،م) .تفسير الشعراوي( .د .ط) .مصر :مطابع أخبار اليوم.

الطبري ،محمد بن جرير1420( ،هـ2000-م) ،جامع البيان في تأويل القرآن ،ط ،1تحقيق :أحمد محمد شاكر ،بيروت :مؤسسة
الرسالة.

طنطاوي ،محمد سيد طنطاوي( ،د .ت) ،التفسير الوسيط للقرآن الكريم( ،د .ط) .مصر :دار نهضة مصر للطباعة والنشر
والتوزيع.
حمتو ،عماد يعقوب؛ واللوح ،عبد السالم حمدان (2007م) ،آثار اإلخراج من الديار بين اإليجاب والسلب( ،بحث منشور) ،مجلة
الجامعة اإلسالمية للدراسات اإلسالمية ،مجلد  ،15عدد .2

ابن عطية األندلسي ،عبد الحق بن غالب1422( ،هـ) ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،تحقيق :عبد السالم عبد الشافي
محمد ،ط ،1بيروت :دار الكتب العلمية.

الفارابي ،أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري1407( ،ه1987-م) ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،تحقيق :أحمد عبد
الغفور عطار ،ط ،4بيروت :دار العلم للماليين.
الفيروزآبادي ،محمد بن يعقوب1426( ،هـ2005-م) ،القاموس المحيط  ،تحقيق :مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة
قسوسي ،ط ،8بيروت :مؤسسة الرسالة.
بإشراف :محمد نعيم العر ُ

ابن كثير ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي1420( ،هـ1999-م) ،تفسير القرآن العظيم،
تحقيق :سامي بن محمد سالمة ،ط ،2الرياض :دار طيبة للنشر والتوزيع
مريم عيتاني2010( ،م)ـ معاناة الالجئ الفلسطيني( ،د .ط) ،بيروت :مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات.

محمد فؤاد عبد الباقي( ،د .ت) ،المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم( ،د .ط) ،بيروت :دار إحياء التراث العربي.
ابن منظور ،محمد بن مكرم األنصاري (1414هـ)ـ لسان العرب ،ط .3بيروت :دار صادر.

ابن ماجه القزويني (د.ت) ،سنن ابن ماجه ،تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي ( ،د .ط) ،مصر :دار إحياء الكتب العربية.
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