
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

نُْهْم َوَلْو  َوَلْو َأنَّا َكَتْبنَا َعَلْيِهْم َأِن اْقُتُلوا َأْنُفَسُكْم َأِو اْخُرُجوا ِمْن ِدَياِرُكْم َما َفَعُلوُه إَِّلَّ َقلِيٌل مِ }قال اهلل تعاىل:   

ا ََلُْم   ُْم َفَعُلوا َما ُيوَعُظوَن بِِه َلَكاَن َخْْيً ساوى احلق بني األمر بقتل النفس واألمر باإلخراج   {َوَأَشدَّ َتْثبِيًتا َأَّنَّ

القرسي من    الرتحيل  الديار هو  بقوة قرسية، واإلخراج من  الروح من اجلسد  فالقتل خروج   ، الديار  من 

و اإلنسان،  عىل  شاق  وكالمها  اإلنسان  فيها  يعيش  التي  مشاعرَ األرض  ذو  حديٌث  الوطن  عن    احلديث 

والطرق التي ترعرع مكان املولد    إىل تلك املنازل  شوقال مشاعر    فذكراه حترك القلوب وتلهبوأحاسيس  

قوله   عليه  وأنزل  عليه وسلم  اهلل  نبيه صىل  تعاىل  اهلل  طمأن  وَلذا  ربوعها  بني  ونشأ  فرض }فيها  الذي  إن 

                                                               قال ابن عباس  إىل مكة  {عليك القرآن لرادك إىل معاد

ا ديارهم وقد  تركوا  اذ  األنصار  عىل  مزية  للمهاجرين  فكان  الوطن  بفراق  وصحابته  نبيه  سبحانه  اهلل  بتىل 

وأهليهم وتفرقوا يف أرض اهلل حفاظا عىل دينهم فكان ترك الوطن منهم من اعظم التضحيات التي ذكرها  

فقال   َلم  ال}اهلل  املهاجرين  ورضوانا  للفقراء  اهلل  من  فضال  يبتغون  وأمواَلم  ديارهم  من  اخرجوا  ذين 

الصادقون  هم  اولئك  ورسوله  اهلل  بالدهم      {وينرصون  من  خمالفيهم  إخراج  الطغاة  ديدن  ومازال  وكان 

َفَلَّمَّ َقََض ُموَسى اأْلََجَل َوَساَر بَِأْهلِِه آَنَس ِمن َجانِِب الطُّوِر َنارًا }  {يف ملتنا أو لتخرجن من أرضنا  لتعودن }

نَْها بَِخََبٍ َأْو َجْذَوٍة ِمَن النَّاِر َلَعلَُّكْم   َعِّلي آتِيُكم مي ؛  (29)القصص:    {َتْصَطُلونَ َقاَل أِلَْهلِِه اْمُكُثوا إِِّني آَنْسُت َنارًا لَّ

أحكام القرآن: قال علَّمؤنا: ملا قَض موسى األجل طلب الرجوع إىل أهله وحّن إىل وطنه   قال ابن العريب يف

سيت ويف الرجوع إىل األوطان تقتحم وتركب األخطار وتعلل اخلواطر. ويقول: ملا طالت املدة لعله قد نُ 

 . التهمة وبليت القصة 

  يف   نوفل   بن   ورقة   أخَبه   وحني   ملكرمة، ا   مكة   بلده   من   للهجرة   يوماً   سيضطر   أنه   الكريم   النبيُّ   يصدِق   ل و

  بعز   جئتهم   وقد   خيرجونني   وملاذا   هم؟   خمرجي   أو   مستنكرًا:   سأل   مكة   من   سيطردونه   قريشاً   أن   الوحي   بداية 

  إَّل  به   أتيت   ما   بمثل   احد   يأت  ل  إنه   نعم!   مرارة:   بكل  له   قال   نوفل   بن   ورقة   ولكن   اآلخرة؟  وسعادة  الدنيا

 مؤزرًا!!   نرصاً   فأنرصك  جذعاً   فيها   أكون  وليتني   ُعودي 



 

 

 

  ))الصادق   قريش:   أسمته   ما   فق و   كانت   قريش   يف   مكانته   أن   مع   ورقة   توقعه   ما   بصدق   األيام   جاءت و 

  عب ِش   يف  حمارصاً   نفسه   وجد  حتى   التنويري   مرشوعه  عن     وحدثهم  نبوته   عن  أفصح  إن  ما  ولكن  األمني((

   قبل   من   طالب   أيب 
ٍ
  من   بأربعني   حماطاً   نفسه   وجد   ثم   ومن   ، قبل  من   عليه   ويثنون   يمدحونه   كانوا   طاملا   أعداء

  املوعودة  اإلبل  من  مائة   ينال   رأسه   إىل   يسبق  أن   ويرجو   مقتاًل   منه   ليصيب  سيفه  حيد   كلهم   العرب  أرشار

 حممد!!   به   جاء   مما   بأشأم   قومه  جاء   العرب  يف  سخلة  نعلم   ما  يقولون: صاروا   األمني  بالصادق   وصفه   وبدل 

                                                                                                                                     حمرابه...   من تعلمنا   كَّم  اغرتابه  من نتعلم   أن  علينا وكان   ومغرتباً   مهاجراً   مشواره وبدأ   كةم  غادر   هكذا 

  بمدامع   جمبولة  بأَّنا  تشعر  صادقة   وعاطفة  وقهر   معاناة من   ينطق  كان  فقد  التأثْي   بالغ  اغرتابه يف   حديثه  وكان

  الشوق   عواطف  داخله  يف   تتحرك  كإنسان   البرشي  موقعه  يعزز  بذلك  وكان  ،  ملكة  واحلنني  والشوق   األسى

  عاطفي   ياج ه  حلظة   ويف   مكة،   وصف   يف   يغني   الغفاري  لأصي   سمع   حني   يبكي   الناس   ورآه   ملكة،    واحلنني

        تقر!!   القلوب   دع   أصْي   يا  قال:

  فيبكي  باملدينة   نزوَلم   أول   املهاجرين   من   إلخوته   العذب  بصوته   يغنيها   بالل   كان  القاسية   احلقيقة   وهذه   

 والطْي:   الوحش   معه

 وَجلِيٌل  إْذِخرٌ  َوَحْوِل  َوادٍ بِ       َلْيَلةً  أبِيَتنَّ  َهْل  َشْعِري َلْيَت   أَّلَ                                         

 وَطِفيُل  َشاَمةٌ  ِل  َيْبُدونَ  وَهْل       جَمَنَّةٍ  اهَ ـ يـمِ  اـ ْومـ يَ  أِرَدنْ  ْل ـ وهَ                                       

  جمرد  هجرته أرض  تكن  ل الكريم  النبي أن  هو    ندركه  أن  يتعني  الذي  املعنى فإن اَلجرة  دروس  جانب  وإىل   

 باإلياب   له   يؤذن   حتى  هجرته   سحابة  فيها   يميض  أن  عليه يتعني   انتظار   قاعة 

  من  متكن و   حط   تي ال   البلد   ثقافة   حرتم وا   الكبْي   احلب   إليها   هاجر   التي   لألرض   محَل   وصل   إن   ا م   إنه   بل   

 ..راغب.   لكل حمجاً  املدينة   صارت  حتى   األهلية   احلرب   إيقاف 

  إل  اهلل   بالد   أحب   إنك   واهلل ))   فقال:   ملكة   التفاتة   منه   حانت   مكة   من   الوداع   ثنيات   عند   دمعته   فاضت   حني 

  البلدة   من  يبدو   ام   أول  هي  عام   بشكل  الوداع   ثنياتو   ((خرجت   ما   منك  أخرجوِّن  أهلك   أن  ولوَّل 

   األنصار   فتيات   أغنية   تزال   وَّل   يستقبل،   أو   يودع   أن   أراد   من   يقف  ن كا   الثنايا   هذه   وعند   إليها   للقادمني 

 اإلسالمي:  العال  امتداد   عىل   الناس  يغنيها   العال  يف  أغنية   أشهر

 داع   هلل  عا د   ما   علينا  الشكر   وجب  ... الوداع   ثنيات  من   علينا  البدر  طلع                         



 

 

وقد أورد املؤرخون وجود موقعني يف املدينة يعرفان بثنية الوداع؛ إذ تقع الثنية األوىل يف جهة  اجلنوب من 

املدينة املنورة عىل الطريق املؤدي إىل مكة املكرمة، أما الثنية الثانية فهي تقع يف جهة املدينة املنورة الشَّملية،  

الش املؤدي إىل بالد  الطريق    قدومه   لدى   الكريم  النبي   األنصار   هبا   استقبل  التي    ثنيتان ال  ومها   ام،  أي عىل 

   نشيدهم:  كان  املرتني  ويف   تبوك غزوة   من إيابه   لدى فيها   استقبلوه  والثانية   مهاجراً 

  فقد   هجرته   أرض   يف   هبا   حظي   التي   اَّلستقبال   حرارة   من   الرغم   وعىل   الوداع.   ثنيات   من   علينا   البدر   طلع 

  مكة   يف   وجده  أبيه  قبلة   إىل  بالعودة   اهلل   له   يأذن  أن   ينتظر   السَّمء   يف  وجهه   يقلب   وكان   بمكة  معلقاً   قلبه  كان

  قبلة   فلنولينك   السَّمء  يف  وجهك   تقلب   نرى   قد }  تعاىل:  اهلل   له  وقال   ألمنيته   باَّلستجابة   القرآن   نزل   حتى 

 {شطره  وجوهكم   فولوا   كنتم   ما   وحيث  احلرام   املسجد  شطر   وجهك   فول  ترضاها

  َلا  بوفائهم  أعجبت  احتضنتهم   التي  األرض  فإن  احلبشة   إىل  الصحابة  مارسها  التي  اَلجرة  جتارب  أوىل  يف

  األهلية   احلرب   غَّمر   يف  أخصامه   بعض   قبل   من   للهجوم   النجاش   تعرض   وحني   لرتاهبا   وإخالصهم 

  العوام   بن   الزبْي   وكان   النجاش   جوار   إىل   واحداً   صفاً   وقفوا   الصحابة   فإن   وإثيوبيا   الصومال   يف   التارخيية 

  َلم   عرف  وقد  أعداؤه  له   يدبره   ما   أمام   النجاش  يضع   ثم  يبيتون  ما   ويعرف   القوم   مع   فيبيت   النيل   يف   يسبح 

  سَّمه   بغالم  رزق  وحني  هؤَّلء  إليها   يدعو   التي   اخلامتة  بالنبوة  اإلشادة  يف  يرتدد  يكن   ول  الوفاء   ذلك  النجاش 

  وفادة  يف  احلبشة   نزلوا  الذين  الكرام  بالصحابة  وداداً  وذلك  احلبشة  يف   وف معر   غْي  اسم  وهو  جعفر  مبارشة: 

 طالب!   أيب  بن   جعفر  برئاسة  النجاش 

  قويتان:   عاطفتان  تتنازعه   كانت   األول   املغرتب   أن   املباركة   النبوية   اَلجرة   يف   نقرؤه   الذي   األهم  الدرس  إن 

 وكرامة.   وحباً   وفاء   آوته   التي   األرض   إىل  اإلحسان   هي   والثانية   ، الوطن  إىل  احلنني   األوىل 

  إليها   ينتمي  التي   ولألرض   به   يقيم   التي   لألرض   الوفاء   درس  مغرتب  لكل   حيمل   اَلجرة   درس   أن   وأعتقد  

  عنه   عَب   ما  وهو   األرض  إىل  اإلحسان  يف  املؤمن  ورسالة   اَلجرة   وفضل   اإلقامة  برشف   وعياً   املؤمن   ويمنح

 {مفسدين  األرض   يف   تعثوا  وَّل  حسناً   للناس وقولوا } بقوله:   تعبْي   ًأدق   القرآن

 أقول ما تسمعون واستغفر اهلل ل ولكم 

 

 ملني واحلمد هلل رب العا 


