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َمٌة ُمَقدِّ

االحتَِفاُء بَشهِر َرمَضاَن المبارِك ُسنٌَّة مِْن ُسنَِن َسيِِّد الُمرَسلِيَن 

اهللِ  َشَعائِر  َتْعظِيِم  مِْن  هِر  الشَّ َهَذا  َوَتْعظِيُم   ، ٍد  ُمَحمَّ َسيِِّدَنا 

 ،]32 ]الحج:   }                 { َتَعاَلى 

 { :والتَّذكِيُر فِيِه َوبِِه مَِن ااِلْمتَِثاِل لَِقْوِل الَحقِّ ُسْبَحاَنُه

 {]إبراهيم: 5[.

ْهِر الَكِريِم َقْبَل  ُب لَِهَذا الشَّ َلِف  التََّأهُّ َفَكاَن مِْن َعاَدِة السَّ

َوالَوْعِظ  َوَشْعَباَن،  َرَجَب  َشْهَري  فِي  َياِم  بِالصِّ َوَذلَِك  ُدُخولِِه، 

َوالتَّذكِيِر َقْبَل ُدُخولِِه، َوَتْعلِيِم النَّاِس َما َيِجُب َعَليِهم مِْن َأْحَكاِم 

ْهِر الَكِريِم، َحتَّى َأْفَرَد  َياِم، َوَما ُيْسَتَحبُّ مِْن آَداِب َهَذا الشَّ الصِّ

َقاَل  َرَمَضاَن«،  »َوَظائِِف  فِي  الُمَصنََّفاِت  َبْعِدِهم  مِْن  الُعَلَماُء 

يُّ الَمالِكِيُّ  اُط الَمكِّ يُخ َحَسُن الَمشَّ َمُة الشَّ َشْيُخ َمَشايِِخنَا الَعاَّلَّ

)ت 1399هـ/1979م( َرِحَمُه اهلُل َتَعاَلى:
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َب لُِقُدوِم َشْهِر َرَمَضاَن، َوَأن َتْسَتْبِشَر  )َينَْبِغي َقْبَل َذلَِك َأْن َيَتَأهَّ
النَّْفُس بُِقُدومِِه، َوَأْن َتْسَتْشِرَف لِنََظِرِه استِشَراَف الَحبِيِب ُقُدوَم 
؛  َيُقوُل: »اللَُّهمَّ   َكاَن  َفَقْد  الَغائِِب مِْن َسَفِرِه؛  الَعِزيِز،  َحبِيبِِه 

ْغنَا َرَمَضاَن«()1(. َباِرْك َلنا فِي َرَجَب َوَشْعَباَن، َوبلِّ

حَمِن  يُخ َعبُد الرَّ ُث الشَّ َمُة الُمَحدِّ َوَقاَل َشْيُخ َمَشايِخنَا الَعاَّلَّ
بُن َأبِي َبْكٍر الَماَّلَّ الَحنَِفيُّ األَْحَسائِيُّ )ت 1421هـ/2001م( 

فِي استِْقَباِل َشهِر َرَمَضاَن الُمَباَرِك)2(:

َلنَا ــاَد  َع ــْوِم  الــصَّ َشــْهــُر  هللِ  الَحْمُد 
َتْجِديُد وِم  الصَّ فِي  َلنَا  َعاٍم  ُكلِّ  فِي 

َكَرمًا ــُه  ــْوَم َص َعَلْينَا  َربِّـــي  ــاَد  أَعـ
ــِويــُد ــْع ِق َت ــٍر َولِـــلـــَخـــاَّلَّ ــْي ــلِّ َخ ــُك بِ

المشاط،  للشيخ حسن  بوظائف شهر رمضان،  اإليمان  أهل  إسعاف   )1(
»مسنده«  يف  أحمد  اإلمام  رواه  والحديث   ،)30( ص  )1410هـ(  طبعة 

)2346(، والطرباين يف »األوسط« )3939(.
)2( دعاء ختم القرآن للشيخ أبي بكر بن محمد الماَّل، طبعة دار عمار للنشر 

والتوزيع، األردن، ص47.
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الَكِريِم؛  ْهِر  الشَّ َهَذا  َتْوِديِع  فِي  َلِف  السَّ َحاُل  َكاَن  َوَكَذلَِك 
َأْعَمالِِهْم،  َقُبوَل    اهللِ  مَِن  َوَرَجْوا  َرِحيَلُه،  اْسَتْشَعُروا  َحْيُث 
كَِتاِب  فِي  الفْرَيابِيُّ  َرَوى  مِنُه،  َبِقَي  َما  لَِتَداُرِك  النَّاَس  َوَوَعُظوا 
َأرَطَأَة  ْبِن  َقاَل: َسِمْعُت َعِديَّ  ْبِن اَلِحٍق  ِل  ُمَفضَّ َعْن  َياِم«  »الصِّ
َيخُطُب َبْعَد انِقَضاِء َشْهِر َرَمَضاَن َفَيُقوُل: )َكَأنَّ َكبِدًا َلْم َتْظَمأ، 
َوَكَأنَّ َعْينًا َلْم َتْسَهْر، َفَقَد َذَهَب الظََّمُأ، َوُأبِقَي األَجُر؛ َفَيا َلْيَت 
ا  َيُه؟ َفَأمَّ ِشْعِري َمِن الَمقُبوُل مِنَّا َفنَُهنَِّئُه، َوَمِن الَمْرُدوُد مِنَّا َفنَُعزِّ
َفَجَبَر  الَمْرُدوُد  َها  َأيُّ َأْنَت  ا  َوَأمَّ َهنِيَئًا،  َفَهنِيَئًا  الَمقُبوُل  َها  َأيُّ َأْنَت 

اهلُل ُمِصيَبَتَك(، َقاَل: ُثمَّ َيبكِي َوُيبكِي.)1(

َمُة  الَعاَّلَّ بِاألَْحَساِء  الَحنَابَِلِة  َشْيُخ  َأنَشَد  الَمعنَى  َهَذا  َوفِي 
ُد ْبُن َعْبِد اهللِ ْبِن َفْيُروَز الَحنَْبلِيُّ األَْحَسائِيُّ َرِحَمُه  ْيُخ ُمَحمَّ الشَّ

هِر: اهلُل )ت1216هـ/1801م( فِي َوَداِع َهَذا الشَّ

ــاِت ــَرَك ــَب ــَل َشــْهــُر الــَخــْيــِر َوال ــَرحَّ َت
ــلَّ َفــَواِت َفــَوا َشــْهــَر َخــْيــٍر َفــاَت ُك

)1( )الصيام للفريابي /ص95(
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ــدَّ فـِـيــَهــا َمــَوائِــٌد ــٍل ُمـ ــ ـــــاُم َوْص َوَأيَّ
ــُد إِقـــَبـــاٍل َوَنـــْيـــِل ِهــَبــاِت ــ ــَوائِ ــ َم

ُشُؤوَنُه الَمُشوُق  َيقِض  َوَلم  ى  َتَقضَّ
َحَسَراتِي َيــا  ــاِح  َص َيــا  َلوَعتِي  ــَوا  َف

إَِلى َأن َيُقوَل:

َعائٌِد َأْنَت  َهْل  ْوِم  الصَّ َشْهَر  َحبِيبَِي 
َوَفاتِي َقبَل  الُعْمِر  ــِصــَراِم  اْن ُقَبْيَل 

َضا الرِّ مَِن  َأنِيٍق  َرْوٍض  فِي  ــَع  أِلَْرَت
ــَســَمــاِت)1( ــُب الــنَّ ــَي ــَســَمــاٌت َأْط َلــُه َن

نَِّة الَحَسنَِة،  َوَقد َعِمَل الُمسلُِموَن َعَلى َمرِّ َتاِريِخِهم بَِهِذِه السُّ
هِر،  الشَّ بَِهَذا  َواْستِْبَشاِرِهم  َواْهتَِمامِِهم  اْحتَِفائِِهم  َعِن  َوَعبَُّروا 
َوَوظِيَفَتُه؛  َثَقاَفَتُه  ُينَاِسُب  بَِما  ُكلٌّ  َلُه،  َوَتْوِديِعِهْم  ُفَراقِِهْم  َوَعْن 
َوالِهَباِت،  َدَقاِت  َوالصَّ الَعْفِو،  َأْحَكاِم  بِإِْصَداِر  اُم  َفالُحكَّ
التِي  الَعاَدِة  فِي  َذلَِك  َنْشَهُد  َكَما  الِعلِم،  َمَجالِِس  َواستَِضاَفِة 

)1( من ترجمته لتلميذه الشيخ سيف بن صالح العتيقي.
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يُخ َزايُِد بُن ُسلَطاَن آِل َنهَياَن فِي استَِضاَفِة  َسنََّها الَمغُفوُر َلُه الشَّ
نَُّة  الُعَلَماِء مِْن ُمخَتَلِف َأْرَجاِء الباََِّلِد الُمسلَِمِة، َوَلم َتَزْل َهِذِه السُّ

َقائَِمًة إَِلى َيومِنَا َهَذا َعَلى َيِد َأبنَائِِه الكَِراِم.

َمَجالِِس  بِإَِقاَمِة  ْهِر  بَِهَذا الشَّ الُعَلَماُء َعِن احتَِفائِِهم  ُيَعبُِّر  َكَما 
َدَقاِت، َبْل َواألَطَفاُل  اُر بِالَعَطاِء َوالصَّ َمَضانِيَِّة، َوالتُّجَّ الِعْلِم الرَّ
مَِن  َأْنَواٌع  ْهِر  الشَّ لَِهَذا  َصْت  ُخصِّ َكَما  َواألََهاِزيِج،  بِاألََناِشيِد 
الَحَلِويَّاِت َواألَْطِعَمِة فِي ُكلِّ باََِّلٍد َحْسَب َثَقاَفتَِها، َحتَّى َأصَبَح 

ُأ مِْن َمْوُروثَِها. َذلَِك ُجزءًا اَل َيَتَجزَّ
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َلَياِلي َرَمَضاَن ِفي َتاِريِخ اإِلَماَراِت

َوفِي الَماِضي الَقِريِب فِي َدوَلِة اإِلَماَراِت الَعَربِيَِّة الُمتَِّحَدِة، 
َكاَن لَِلَيالَِي َرَمَضاَن َرْوَنٌق َيخَتلُِف َعْن َسائِِر َلَيالِي الَعاِم، َحْيُث 
َواألَْحَساِء،  َفاِرَس  مِْن  َوالُعَلَماِء  الِعلِم  َطَلَبِة  مِْن  الَكثِيُر  َيِفُد 
َوَيِعُظوَن  َوالَيَساِر،  الَخْيِر  َأْهِل  َمَجالِِس  فِي  الُقْرآَن  َفَيْقَرُؤوَن 
النَّاَس فِي الَمَساِجِد، َوَيَتنَاَفُس النَّاُس فِي استِقَباِل َأْهِل الِعلِم، 
يُخ  َفَلْم َتُكن َتخُلو َمَجالُِس النَّاِس مِْن َعالٍِم َأْو َعالَِميِن، َيُقوُل الشَّ
الَمَجالُِس  )َوَكاَنِت   : الُمَهيِريُّ الَماِجِد  ٍد  ُمَحمَّ بِن  الَجبَّاِر  َعبُد 
َتيِن فِي األُْسُبوِع َناقَِصًة؛  ًة َأْو َمرَّ الَكبِيَرُة التِي اَل َيُمرُّ بَِها َعالٌِم َمرَّ
ًة َكاُنوا َيَتَهاَفُتوَن َعَلى اِْستَِضاَفِة الُعَلَماِء  اَر َخاصَّ لَِذلَِك إِنَّ التُّجَّ

فِي َمَجالِِسِهم()1(.

كَِباِر  َمَجالُِس  )َكاَنْت  َمَطٍر:  ْبُن  الحاي  الَمرُحوُم  َوَيُقوُل 
ْرَب لِْلَغِريِب َوالَقِريِب  ُر اإِلَقاَمَة َواألَْكَل َوالشُّ ُتَوفِّ ْؤُلِؤ  اِر اللُّ ُتجَّ

)1( عبد الّرحمن، عبد اهلل، اإلمارات يف ذاكرة أبنائها، )153/3(
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ُدوَن ِحَساٍب، َوتُكوُن َعامَِرًة فِي َرَمَضاَن َوَغيِرِه مَِن الُمنَاَسَباِت 
ينِيَِّة()1(. الدِّ

َوَكاَن َشهُر َرَمَضاَن ُهَو َموِسَم َزَكاِة الُمْحِسنِيَن َوَعَطاَياُهم، 
َلِع َنتِيَجًة لَِذلَِك؛ إِْذ َيُقوُل الَمرُحوُم  َبْل َوَمْوِسَم َرَواِج َبْعِض السِّ
َدلُموك:  ْبِن  َأحَمَد  بِن  ِد  ُمَحمَّ يِخ  الشَّ َعِن  ااَلِت  بِالشَّ ُسْلَطاُن 
َع َزَكاَة  )َأذُكُر َأنَُّه فِي بَِداَيِة َشْهِر َرَمَضاَن مِْن ُكلِّ َعاٍم، اعَتاَد َأْن ُيَوزِّ
َأمَوالِِه َعَلى النَّاِس، َوَكاُنوا َيِصُلوَن مِْن ُكلِّ َأنَحاِء الباََِّلِد، َفَيمَتلُِئ 
َدلُموك،  اْبِن  َزَكاِة  َأْمَواِل  مِْن  َجنَْوُه  بَِما  َوَينَتِعُش  وُق،  السُّ بِِهُم 
ُه  َحظُّ َوُكلٌّ  بِالُغَرِف،  يَِّة  الِفضِّ وبِيَّاِت  الرُّ َعَليِهُم  ُع  ُيَوزِّ َكاَن  َلَقْد 
َوَنِصيُبُه، َفَقد َيْحَصُل َبعُضُهُم َعَلى 50 ُروبِيًَّة، َوَبعُضُهُم َعَلى 
ٍة، َوفِي َمْوِسِم  ُد َعَلْيِه َأْكَثُر مِْن َمرَّ 100 ُروبِيٍَّة، َوَكاَن الَبْعُض َيَتَردَّ
ائَِجِة()2(. ااَلُت ِهَي َأكَثَر الَبَضائِِع الرَّ َزَكاِة اْبِن َدلُموك َكاَنِت الشَّ

)1( المصدر نفسه: )72/2(
)2( المصدر نفسه )322/2(
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َمَجاِلُس َختِم الُقرآِن

تِي َكاَن ُيَحافُِظ َعَليَها َأْهُل اإِلَماَراِت َمَجالُِس  َومَِن الَعاَداِت الَّ
 : َخْتِم الُقْرآِن الَكِريِم، َيُقوُل الَمرُحوُم َخْلَفاُن ْبُن ُعَبيٍد الَبسطِيُّ
َبيٍت  ُكلِّ  فِي  َنْلَتِقي  ُكنَّا  َأْخَيُر »َأفَضُل«،  َقبَل  َرَمَضاَن  )َمَجالُِس 
َصاََّلِة  َبْعَد  الَكِريِم  الُقْرآِن  تاََِّلَوِة  َعَلى  ُمنَْكبِّيَن  ُمْقِرئِيَن   5-4
نَْدَغِة،  الشَّ َمنْطَِقِة  فِي  ًة  َوَخاصَّ الَفْجِر،  َأَذاِن  َوَحتَّى  التََّراِويِح 

َوَكاَنْت ِخاََّلَل تِْلَك الَفْتَرِة الَفَوايُِل)1( اَل َتَتَوقَُّف()2(.

َبَأْعَمالِِه،  ُمنَْشِغاَّلً  َأْو  الِقَراَءِة  َعَلى  َقاِدرًا  مِنُْهُم  َيُكْن  َلْم  َوَمْن 
ُغُهُم  َوُيَفرِّ الِقَراَءَة،  ُيِجيُد  ْن  مِمَّ َوالُفَقَراَء  اَء  الُقرَّ َيْسَتِضيُف  َكاَن 
الَجبَّاِر:  َعبُد  يُخ  الشَّ َيُقوُل  الَكِريِم،  الُقْرآِن  لِِقَراَءِة  َمنِزلِِه  فِي 
الَمنَاطِِق  َأبنَاِء  مِْن  لِلَكثِيِريَن  اْستِقَطاٍب  َمْرَكَز  الَمنطَِقُة  )َكاَنِت 
ِضْمَن  َوَكاَن  َوَفاِرُس،  َوُعَماُن  ُة  ُعوِديَّ السُّ فِيَها  بَِما  الُمَجاِوَرِة، 
الُمقِرُئوَن  َأِو  َواإِلْرَشاِد  لِلَوْعِظ  الِعْلِم  َطَلَبُة  إَِليَها  الَقاِصِديَن 

)1( جمع فوالة، وهي: الطعام المقدم للضيف.
)2( المصدر نفسه )164/3(.
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لِتاََِّلَوِة الُقْرآِن الَكِريِم، َكاُنوا َيِجُدوَن َبْيَن األَْجَداِد َواآلَباِء َتقِديرًا 
َخاِء َوالَعْوِن()1(. َوَتَجاُوبًا َكبِيَرْيِن إَِلى َجانِِب الَكَرِم َوالسَّ

مَِن  الَكثِيُر  َكاَن  ِذيَن  الَّ الُمْقِرئِيَن  َدْوُر  َيُفوُتنَا  )اَل  َوَيُقوُل: 
َما  َوَغالِبًا  لِِحَسابِِهم،  الُقْرآِن  لِتاََِّلَوِة  َيْطُلُبوَنُهُم  الُمَواطِنِيَن 
َمَجالَِس  َلُهم  وَن  ُيِعدُّ َحْيُث  الَمنَْطَقِة،  َأْبنَاِء  َغْيِر  مِْن  َيُكوُنوَن 
َباِحيَِّة  الصَّ الَفَتَراِت  ِخاََّلَل  الَيومِيَِّة  بِالتِّاََّلَوِة  َوَيُقوُموَن  ًة،  َخاصَّ
الَجَماِعيَِّة  َمَضانِيَِّة  الرَّ الَمَجالِِس  َفضِّ  َبْعَد  َأْو  الَعْصِر  فِي  َأو 
 )10  - َبيَن )5  َما  الُقْرآَن  َيْختُِم  الَواِحُد مِنُْهم  َوَكاَن  الَمَسائِيَِّة، 

اٍت ِخاََّلَل َشْهِر َرَمَضاَن الُمَباَرك()2(. َمرَّ

)ُهنَـاَك  َمكُتـوٍم:  آِل  ُجُمَعـٍة  ْبـُن  َدلُمـوُك  ـيُخ  الشَّ َوَيُقـوُل 
ـُص  ُصَهـا لِتِـاََّلَوِة الُقـْرآِن الَكِريـِم؛ َحْيـُث ُنَخصِّ َمَجالِـُس ُنَخصِّ
َلَيالِـَي َرَمَضـاَن بِتِـاََّلَوِة الُقـْرآِن فِـي  ْحَيـاِء  ُمْقِرئِيـَن بُِمَكاَفـآٍت إِلِ
الَمجلِـِس َأِو الَمسـِجِد، َوفِـي الثَّامِـِن َوالِعشـِريَن مِـْن َرَمَضـاَن 

اهللِ()3(. بَِيـِد  َوالَقُبـوُل  لِلِختَمـِة،  الُمقِرُئـوَن  َيجَتِمـُع 

)1( المصدر نفسه )153/3(.

)2( المصدر نفسه )153/3(.

)3( المصدر نفسه )164/3(.
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مِْن  ُيوِخ  الشُّ َبْعِض  َمنَاِزِل  فِي  ُمتَّبََّعًة  الَعاَدُة  َهِذِه  َتَزْل  َوَلم 
اِر  التُّجُّ َبْعُض  َوَكَذلَِك  َقِريٍب،  َوْقٍت  إَِلى  اإِلَماَراِت  اِم  ُحكَّ

َكالَفطِيِم َوَغيِرِه.

مِْن  اإِلساََّلمِيِّ  الَعاَلِم  َحْوَل  اْنَتَشَرْت  تِي  الَّ الَمَظاِهِر  َومَِن 
َرَمَضاَن«،  َو»َوَداُع  بَِرَمَضاَن«)1(  »التَّْرِحيُب  َغْربِِه  إَِلى  َشْرقِِه 
َهَذا  ُجُذوِر  مِْن  َشْيئًا  الُموَجِز  الَبْحِث  َهَذا  فِي  َوَسنَْعِرُض 
ُعُموَمًا،  اإِلساََّلمِيِّ  الَعاَلِم  فِي  َوَمَظاِهِرِه  »الَوَداِع«،  الَموُروِث 

َوفِي َدوَلِة اإِلَماَراِت الَعَربِيَِّة الُمتَِّحَدِة ُخُصوَصًا.

)1( أخربين السيد حمد بن غانم الهاملي، عن والدته الكريمة، أنَّ أهل ليوا 
المطاوعة  يقرأ  حيث  لتوديعه،  ويجتمعون  رمضان  بقدوم  يحتفلون  كانوا 
خميس  بن  جمعة  السيد  وكذلك  واالبتهاالت،  القصائد  بعض  للناس 

القبيسي - جزيرة دلما، والسيد علي بن سعدون المطيوعي - غياثي.
ويف هذا البحث سنخصص الحديث للوداع، حيث لم أقف على النصوص 
التي ُتقرأ يف الرتحيب برمضان، كما أنَّ عادة الوداع أكثر شهرة، وكانت يف 

مضى تعمُّ سائر اإلمارات كما سيأيت.
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َوَداُع َرَمَضاَن ِفي ُوجَداِن الُمْسِلِميَن

َغْربَِها،  إَِلى  َشْرقَِها  مِْن  الُمسلِِميَن  باََِّلِد  فِي  ْهَت  َتَوجَّ َحيُثَما 
الَكِريِم،  ْهِر  الشَّ َهَذا  بِِفَراِق  َلْوَعًة  الباََِّلِد  تِْلَك  َأْهِل  َلَدى  َتِجُد 
مِنُْه؛  األَِخيَرِة  اللَيالِي  فِي  بِالُمَصلِّيَن  ُمْزَدِحَمًة  الَمَساِجَد  َوَتَرى 
اَلُة  حَّ أِلََداِء َصاََّلِة التََّراِويِح، َوَخْتِم الُقْرآِن الَكِريِم، َكَما َذَكَر الرَّ
َمِة فِي َتْوِديِع َشْهِر  َة الُمَكرَّ اْبُن ُجَبيٍر فِي »ِرْحَلتِِه« َعاَدَة َأْهِل َمكَّ
ٍة مَِن  َرَمَضاَن بَِخْتِم الُقْرآِن فِي َصاََّلِة التََّراِويِح فِي ُكلِّ َلْيَلٍة ِوْتِريَّ

َيالِي الَعْشِر، َقاَل: اللَّ

هُر الُمَباَرُك َقْد َذَكْرَنا اْجتَِهاَد الُمَجاِوِريَن لِلَحَرِم  )َوَهَذا الشَّ
َوُكلِّ  فِيِه،  ِة  األَئِمَّ َوَكثَرِة  َتَراِويِحِه،  َوَصاََّلِة  قَِيامِِه  فِي  ِريِف،  الشَّ
َليَلُة  ُلَها  َفَأوَّ الُقْرآُن،  فِيِه  ُيخَتُم  األََواِخِر  الَعْشِر  َيالِي  اللَّ مَِن  ِوْتٍر 
َة، َوَحَضَر الَخْتَمَة  إِْحَدى َوِعْشِريَن، َخَتَم فِيَها َأَحُد َأبنَاِء َأْهِل َمكَّ
بِيُّ  ا َفَرُغوا مِنَها.. َقاَم الصَّ الَقاِضي َوَجَماَعٌة مَِن األَْشَياِخ، َفَلمَّ
بِيِّ الَمذُكوِر إَِلى َمنِْزلِِه إَِلى  فِيِهم َخطِيبًا، ُثمَّ اْسَتْدَعاُهم َأُبو الصَّ

ُهَما، َواحَتَفَل فِيِهَما. َطَعاٍم َوَحلَوى َقْد َأَعدَّ
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ُثمَّ َبْعَد َذلَِك َلْيَلُة َثاََّلٍث َوِعْشِريَن، َوَكاَن الُمخَتتُِم فِيَها َأَحُد 
يِّيَن َذِوي الَيَساِر، ُغاََّلمًا َلْم َيْبُلغ ِسنُُّه الَخْمَس َعْشَرَة  َأبنَاِء الَمكِّ
ْيَلِة اْحتَِفااًل َبِديعًا، َوَذلَِك َأنَُّه َأَعدَّ َلُه  َسنًَة، َفاحَتَفَل َأُبوُه لَِهِذِه اللَّ
نًَة)1(، َقِد اْنَتَظَمْت َأْنَواَع الَفَواكِِه  صَّ ْمِع ُمغَّ ا َمْصنُوَعًة مَِن الشَّ ُثَريًّ
َوَسِط  فِي  َوَوَضَع  َكثِيرًا،  َشْمَعًا  َلَها  َوَأَعدَّ  َوالَيابَِسِة،  ْطَبِة  الرَّ
ا َيلِي َباَب َبنِي َشْيَبَة َشبِيَه الِمحَراِب الُمَربَِّع مِْن َأعَواٍد  الَحَرِم مِمَّ
ِعيَداٌن  َأْعاَّلَُه  َوُربَِطْت  َأرَبٍع،  َقَوائَِم  َعَلى  ُأقِيَم  َقْد  ُمَشْرَجَبًة)2(، 
َنَزَل مِنَها َقنَاِديُل، َوُأْسِرَجْت فِي َأْعاََّلَها َمَصابِيُح َوَمَشاِعيُل()3( 

اَّلً. إَِلى آِخِر اللَيالِي التِي َوَصَفَها ابُن ُجَبيٍر َوصفًا ُمَفصَّ

َمَة َوَمَساِجِدَها،  َة الُمَكرَّ َوَلم َتَزْل َعاَدُة الَخْتِم َهِذِه َقائَِمًة فِي َمكَّ
َوَكَذلَِك فِي األَْحَساِء، َحْيُث َتَتنَاَوُب الَمَساِجُد َعَلى َخْتِم الُقْرآِن 

فِي الَعْشِر األَِخيَرِة مِْن َرَمَضاَن.

)1( مغصنة: ذات أغصان.
)2( مشرجبة: ذات سياج ودرابزين.

البيان، تقديم  )3( انظر رحلة ابن جبير: ص127 وما بعدها، طبعة كتاب 
د. حسين نصار.
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َكَما َتِجُد الُخَطَباَء َعَلى الَمنَابِِر، واَل ِسيََّما فِي آِخِر ُخْطَبٍة فِي 
باَِّلَِد  َبَلٍد مِْن  َوفِي ُكلِّ  الَكِريَم)1(،  ْهَر  الشَّ َهَذا  ُعوَن  ُيَودِّ َرَمَضاَن 
َشْهِر  مِْن  األَِخيَرَة  اللَيالَِي  َتُخصُّ  َعاَداٌت  اْشَتَهَرْت  الُمْسلِِميَن 
َرَمَضاَن الُمَباَرِك، َفَكاَنِت الَعْشُر األَِخيَرُة َعامَِرًة بَِهِذِه الَمَظاِهِر 
َدٍة  ُمَتَعدِّ َياٍت  بُِمَسمَّ َيت  َوُسمِّ ُمخَتلَِفًة،  َأْشَكااًل  َأَخَذْت  تِي  الَّ
تِي ُأِخَذْت  ، الَّ َكالتَّوِديِع َو»التَّوِحيِش« فِي باََِّلِد الَمغِرِب الَعَربِيِّ

ْهِر. ائُِم لُِمَفاَرَقِة َهَذا الشَّ تِي َيْشُعُر بَِها الصَّ مَِن الِوْحَشِة الَّ

لَِهِذِه  ِديَن  ُمَردِّ َواِرِع  الشَّ فِي  النَّاُس  َيِسيُر  الباََِّلِد  َبْعِض  َوفِي 
مِْن  لُِصوَرٍة  الَوَرَقِة  َهِذِه  فِي  ُض  َوَسنََتَعرَّ َوالَقَصائِِد،  األََناِشيِد 

ْهِر الَكِريِم َوِهَي: ُصَوِر َتْوِديِع َهَذا الشَّ

ُة فِي َوَداِع َشهِر َرَمَضاَن. الَمَجالُِس الَوعظِيَُّة َواإِلنَشاِديَّ

)1( وما زالت الخطب يف الحرمين الشريفين تتناول موضوع توديع الشهر 
الكريم، بل وتعنون بعنوان »وداع رمضان«.
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َمَجاِلُس َوَداِع َشْهِر َرَمَضاَن الُمَباَرِك

َتْوِديِع  فِي  َعَلْيَها  َوَقْفُت  تِي  الَّ الَوعظِيَِّة  الَمَجالِِس  َأقَدُم 

ْيُخ َعْبُد الَقاِدِر الَجياََّلنِيُّ الَحنَْبلِيُّ  َذَكَرُه اإِلَماُم الشَّ َرَمَضاَن، َما 

هيُر  الشَّ الَوَداِع  َمْجلُِس  ُثمَّ  »الُغنَيِة«)1(،  كَِتابِِه  فِي  اهلُل  َرِحَمُه 

.)2(
حَمِن ْبِن الَجوِزيِّ الَحنَْبلِيِّ لِلَحافِِظ َعبِد الرَّ

ُه كَِتاُب  ِهيَرِة َأيضًا الَمجلُِس الَِّذي َضمَّ َومَِن الَمَجالِِس الشَّ

لإِلَِماِم  الَوَظائِِف«  مَِن  الَعاِم  لَِمَواِسِم  فِيَما  الَمَعاِرِف  »َلَطائُِف 

حَمِن ْبِن َرَجٍب الَحنَبلِيِّ )ت795هـ/1392م(،  الَحافِِظ َعْبِد الرَّ

ْهِر الَكِريِم »ُبغَيُة اإِلنَساِن فِي  ِذي َأفَرَدُه لِلشَّ َوفِي ِضْمِن كَِتابِِه الَّ

َف  ُألِّ َوعظِيًَّا  كَِتابًا  َتِجُد  َتَكاُد  َواَل  َرَمَضاَن«،  َشْهِر  َوَظائِِف 

َشْهِر  بَِتْوِديِع  ٌة  َخاصَّ َمَجالُِس  َوفِيِه  إاِلَّ  َرِة  الُمَتَأخِّ الُقُروِن  فِي 

)1( الغنية لطالبي طريق الحق والدين، للشيخ عبد القادر الجياَّلين الحنبلي، 
ص445، طبعة دار الخير.

بعناية  بدبي،  الخيري  والعمل  اإلساَّلمية  الشؤون  دائرة  يف  ُطبع  وقد   )2(
شيخنا د. عبد الحكيم األنيس.
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َقائَِمًة فِي َسائِِر  ْهِر  الشَّ لَِهَذا  التَّْوِديِع  َمَظاِهُر  َتَزاُل  َواَل  َرَمَضاَن، 

باََِّلِد الُمسلِِميَن بِاختاََِّلِف َأْلَوانَِها.

َفَقِد اْعَتاَد َأْهُل الِحَجاِز بِاإِلَضاَفِة إَِلى َعاَدِة َخْتِم الُقْرآِن فِي 

َيالِي األَِخيَرِة َأْن َيْجَتِمُعوا لِِقَراَءِة الَقَصائِِد الَوْعظِيَِّة، إَِلى  ُكلِّ اللَّ

َوَمَجالِِس  الُعَلَماُء،  َيْعِقُدَها  تِي  الَّ الَوْعظِيَِّة  الَمَجالِِس  َجانِِب 

»التَّْثِويِب« َوإِْهَداِء الَخَتَماِت لأِلَمَواِت)1(.

َوفِــي الَبحَريــِن َتْأُخــُذ َعــاَدُة َتْوِديــِع َرَمَضــاَن َطابِعــًا َشــْعبِيًّا، 

ُد َمَعُه  ــَواِرِع َواألَْســَواِق َوُيــَردِّ ُر« فِي الشَّ َحْيــُث َيُطــوُف »الُمَســحِّ

ًة  األَْطَفــاُل األَْدِعَيــَة َوالتََّواِشــيَح، َوَمــا َزاَلــِت َهــِذِه الَعاَدُة ُمْســَتِمرَّ

ــاَداٌت  ــاِء َع ــر َواأَلْحَس ــِت َوَقَط ــي الُكَوي ــَذا)2(، َوفِ ــا َه ــى َيومِنَ إَِل

ُتْشــبُِه َهــِذِه الَعاَدَة، َوَقِد اْشــَتَهَر فـِـي الَخلِيِج فِي الُقــُروِن األَِخيَرِة 

ــٍد الَماَّلَّ  ــيِخ َأبـِـي َبكــِر بِن ُمَحمَّ قـِـَراَءُة َمْجلـِـِس َوَداِع َرَمَضــاَن لِلشَّ

)1( من المجالس التي ال زالت محافظة على هذه العادة مجلس العاَّلمة 
المرحوم السيد محمد علوي المالكي بمكة المكرمة.

)2( انظر: صحيفة األيام، العدد 9919، األحد 5 يونيو 2016.
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ــِة. َق ــوِص الُمَحقَّ ــِن النُُّص ــي ِضْم ــَيْأتِي فِ ــِذي َس ، الَّ ــائِيِّ األَْحَس

ِحيِم الَعبَّاِسيُّ  يُخ َعْبُد الرَّ ْوَحِة فِي َقَطر الشَّ ن َكاَن فِي الدَّ َومِمَّ

ْوَحِة. فِي َبْعِض َمَساِجِد الدَّ

فِي  الُمنِشُدوَن  َيْجَتِمُع  َحْيُث  اِم  الشَّ فِي  األَْمُر  َوَكَذلَِك 

ْهِر بِالَقَصائِِد  ْحَياِء َلَيالِي َهَذا الشَّ الَمَساِجِد َبْعَد َخْتِم التََّراِويِح إِلِ

ْكِر،  اََّلِة َعَلى النَّبِيِّ ، َوالَوْعِظ، َوالذِّ الَوْعظِيَِّة َوَمَجالِِس الصَّ

َوالَيَمِن   ، الَعَربِيِّ َوالَمغِرِب  مِْصَر  َمَساِجُد  َتخَتلُِف  َواَل 

َوالَماََّليو  َوالِهنِْد  الُوْسَطى  آسَيا  َوباََِّلِد  َوُعَماَن،  َوَحْضَرَموَت 

تِي  ِسَوى فِي َطِريَقِة االْجتَِماِع َوَتَراتِيِب الَمَجالِِس َوالَقَصائِِد الَّ

الَمَساِجُد  َتمَتلُِئ  َحْيُث  الَكِريِم،  الُقْرآِن  َخَتَماِت  َوَعَدِد  ُتْقَرُأ 

ْمِس. اكِِريَن إَِلى ُطُلوِع الشَّ بِالتَّالِيَن َوالذَّ

اِم َوالُعَلَماِء َواألَُدَباِء  َف َعَدٌد مَِن الُحكَّ ا فِي َفاِرَس َفَقد َألَّ َوأمَّ

ْيُخ ُمْصَطَفى  مِْن َأْهِل َفاِرَس َقَصائَِد فِي َوِداِع َرَمَضاَن؛ مِنُهُم: الشَّ

َبنِي  َخان  َأعَظُم  ُد  ُمَحمَّ يُخ  الشَّ َوَحِفيُدُه  بستك،  َحاكِم  َخان 
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ُد َشريٌِف  اِم بستك مَِن الَعبَّاِسيِّيَن، َوالَماَّلَّ ُمَحمَّ َعبَّاِسيَّان آِخُر ُحكَّ

َخان  ُنوُر  ُد  ُمَحمَّ يُخ  َوالشَّ  ، بـُمْذنِب)1(  الُمَتَخلِص  الَبستِكِيُّ 

، َوَغْيُرُهْم)2(. الَمَدنِيُّ

َوَداَع  َيْقَرُؤوَن  َكاُنوا  َفَقْد  الَقَسِم،  َجِزيَرِة  فِي  األَْمُر  َوَكَذلَِك 

، َوَقِصيَدَة  ٍد َصالِِح الَخزَرِجيِّ ْيِخ َعْبِد اهللِ ْبِن ُمَحمَّ َرَمَضاَن لِلشَّ

َوَداِع َرَمَضاَن لِلَماَّلَّ الَخِميِريِّ َوِهَي بِالَفاِرِسيَِّة.

)1( التخلص يف الشعر الفارسي لقب للشاعر يختاره لنفسه، ويكتبه يف آخر 
أشعاره.

)2( نقاَّل عن الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد المدين الهاشمي، أبوظبي 
2021م.
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َمَجاِلُس الَوَداِع ِفي اإِلَماَراِت

َعامَِرًة  َكاَنْت  األَِخيَرَة  َرَمَضاَن  َلَيالَِي  َأنَّ  نِّ  السِّ كَِباُر  ُيْخبُِرَنا 

َوُتْعَقُد فِي  الُقْرآِن َو»التَّثِويِب«،  الُقْرآِن، َوَمَجالِِس َخْتِم  بِِقَراَءِة 

إِْنَشاُد  فِيَها  َوَيتِمُّ  َواإِلْرَشاِد،  الَوْعِظ  َمَجالُِس  الَكبِيَرِة  الَمَساِجِد 

فِي  ا  َعامًّ َذلَِك  َوَكاَن  الَكِريِم،  ْهِر  الشَّ َتْوِديِع  فِي  َوْعظِيٍَّة  َقَصائَِد 

َمَساِجِد َأُبو َظبِي َوُدَبي َوالَعْيِن، َحْيُث اَل َتَزاُل َبْعُض الَمَساِجِد 

ن فِي ُدَبي،  يِخ الُمّر بِن ُمَقرِّ ُتَحافُِظ َعَلى َهِذِه الَعاَدِة َكَمْسِجِد الشَّ

َوالَعْيِن،  َظبِي  بَِأُبو  َويِديِّ  السُّ َخلِيَفَة  ْبِن  َأحَمَد  َمَعالِي  َوَمْسِجِد 

َكَما  َيعُروَف،  ْبِن  َأحَمَد  ْيِخ  الشَّ ْبِن  ِد  ُمَحمَّ ْيِخ  الشَّ َأْواَلُد  ُيِقيُمُه 

ْيُخ َأحَمُد َرِحَمُهُم اهلُل،  ُهم الشَّ َكاَن ُيِقيُمُه َوالُِدُهم َومِْن َقْبلِِه َجدُّ

يِِّد ُيوُسَف الَهاِشِميِّ بَِأُبو َظبِي، َوَكَذلَِك َكاَن األَمُر  َوَمْسِجِد السَّ

ُحوِح)1(. فِي الُفَجيَرِة َوِعنَْد َأْبنَاِء َقبِيَلِة الشَّ

أفادين بذلك فضيلة  الشحوح  قبيلة  الفجيرة، وأبناء  إمارة  فيما يخص   )1(
الشيخ محفوظ بن الصحاري الشحي.
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َأنَّ  الَفاََّلِسيِّ  َبَياٍت  ْبِن  اهللِ  َعْبِد  بِنُْت  َعائَِشُة  ْيَدُة  السَّ ُتْخبُِرنِي 
َمَجالَِس الَوَداِع فِي َبرِّ ُدبي َكاَنْت ُتَقاُم فِي الَجامِِع الَكبِيِر، َوَكاَن 
ِة االْزِدَحاِم. َيُغصُّ بِالنَّاِس، َوَيْجلُِس النَّاُس َخاِرَج الَجامِِع لِِشدَّ

الَمَرِر  َفريج  َمْسِجُد  الَوَداُع  بَِها  ُيَقاُم  الِتي  الَمَواِضِع  َومَِن 
َمْجِرن  ْبِن  ُسْلَطاَن  ْيِخ  الشَّ بِنِْت  َرْوَضَة  ْيَخِة  الشَّ َوَمنِزُل  الَقِديم، 
ِذي َيْقَرُأ فِيِه  ْيِخ ُجُمَعَة ْبِن َمكُتوٍم آِل َمكُتوٍم، َوَكاَن الَّ َزْوَجِة الشَّ
، َوَمْسِجُد جميرا َوَكاَن  حَمِن الَمنُصوِريُّ ْيُخ َعبُد الرَّ الَوَداَع الشَّ
، َكَما َكاَن  ْيُخ َمَطُر بُن ُعَبيٍد الَماِجِد المهيِريُّ َيقَرُأ الَوَداَع بِِه الشَّ
نَدَغِة َوجميرا َأحَيانًا. َبيِديُّ َيْقَرُأ الَوَداَع فِي الشَّ يُِّد َيحَيى الزُّ السَّ

َأنَّ  الُقَبيِسيُّ  َخِميٍس  يِخ  الشَّ بُن  ُجُمَعُة  يُِّد  السَّ ُيخبُِرنِي  َكَما 
َلَيالَِي َخْتِم َرَمَضاَن فِي َجِزيَرِة ِدلما َكاَنْت َعامَِرًة، َحْيُث َيْجَتِمُع 
ُر »َمَداِخُن الُعوِد«،  َغاُر َعَلى َأنَواِع »الفوالة« َوُتَجمَّ الكَِباُر َوالصِّ
إَِلى  النَّاُس  َوَيْبَقى  الَكبِيَرِة،  ُدَبي  َمَساِجِد  فِي  األَْمُر  َوَكَذلَِك 
َمَجالُِس  َكاَنْت  َكَما  َوَتْسبِيٍح،  َوِذْكٍر  لِلُقْرآِن  تاََِّلَوٍة  فِي  َباِح  الصَّ
لِِقَراَءِة  ُغوَن  ُيَفرَّ ِذيَن  الَّ الِعْلِم  َطَلَبَة  َتسَتْقبُِل  اِر  َوالتُّجَّ ُيوِخ  الشُّ
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ُل َصاِحُب الَمنِْزِل  ْهِر الُمَباَرِك، َوَيَتَكفَّ الُقْرآِن الَكِريِم طَِواَل الشَّ
بَِطَعامِِهْم َوَمبِيتِِهْم، َوَيْجَتِمُعوَن لِِقَراَءِة ُدَعاِء الَخْتِم فِي ُكلِّ َلْيَلٍة 

َيالِي األَِخيَرِة. مَِن اللَّ
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ُصوَرُة َمجِلِس الَوَداِع

ُيَقاُم َمجلُِس الَوَداِع فِي َأُبو َظبِي َوُدَبي َعاَدًة فِي آِخِر َثاََّلِث 
َلَياٍل مِْن َشْهِر َرَمَضاَن، َوَيُكوُن َبْعَد َأَداِء َصاََّلِة التََّراِويِح، َحْيُث 

ِهيَرِة بَِصْوٍت َشِجيٍّ َحِزيٍن: ُتْقَرُأ َقَصائُِد الَوَداع َِكالَقِصيَدِة الشَّ

ــَم إِْمـــاََّلئِـــي ــْظ ــيَبـــــَدْأُت َن ــْواَلئِـ َمـ اهللِ  بِــَحــْمــِد 

َصالٍِح  ِد  ُمَحمَّ ْبِن  اهللِ  َعْبِد  ْيِخ  لِلشَّ الَمنُسوَبِة  الَقِصيَدِة  أِو 
: الَخزَرِجيِّ

ُمــْبــِديــنَــا اهللِ  ــِم  ــ ــاْس ــ ــابِ ــْرِش ُمــْهــِديــنَ ــَعـ إَِلــــَه الـ

ُكلِّ  فِي  ُتْتَلى  َأْو  الثَّاََّلَثِة،  اِم  األَيَّ َعَلى  الَقِصيَدُة  ُم  ُتَقسَّ َوَقْد 
َعَلى  َوَتُدوُر  َوالتَّْذكِيِر،  لِلَوْعِظ  َمجلٌِس  َوَيْعُقُبَها  ًة،  َمرَّ َيوٍم 
الَحاِضِريَن َأنَواُع »الَفَواَلِة« َوالَقْهَوِة، ُثمَّ َينَْصِرُف النَّاُس لِِقَراَءِة 

َعاِء َوالِقَياِم. الُقْرآِن َوالدُّ

َعَلْيَها،  َوَقْفُت  تِي  الَّ الَخلِيِجيَِّة  الَوَداِعيَِّة  الَقَصائِِد  َوَأْقَدُم 
بِن  َراِشِد  ْيِخ  الشَّ َقِصيَدُة  النَّْظِم  مَِن  النََّسَق  َهَذا  َأَخَذْت  تِي  َوالَّ
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يِن َحَسن الَمَدنِيِّ الُحَسينِيِّ  يِخ َبْدِر الدِّ يِخ ُمْصَطَفى بِن الشَّ الشَّ
افِِعيِّ الُمَتَوفَّى َسنََة )1178هـ/1765م(، َوِهَي مِْن ِضْمِن  الشَّ

َقِة. النُُّصوِص الُمَحقَّ

: َتُقوُل الَباِحَثُة َعائَِشُة المِهيرِيُّ

َهَذا  َتْوِديِع  َعَلى  َحِريِصيَن  َأْجَداُدَنا  َكاَن  اإِلَماَراِت  )َوفِي 
ْهِر الَكِريِم، َكَمْوُروٍث َتْقلِيِديٍّ اَل َيَزاُل َيِعيُش فِي َذاكَِرِة َمْن  الشَّ
َيْفَتِقُدوَنَها  تي  الِّ اللَّْحَظِة  تِْلَك  ُمَفاَرَقَة  َيْبَرُحوَن  َواَل  ى مِنُْهم،  َتَبقَّ
َدْعَوِة  َعَلى  الِعْلِم  َمَشايُِخ  َيْحِرُص  َكاَن  ِحيَن  َحاِضِرَنا،  فِي 
َفَيْجَتِمُعوَن  ُمَباَرَكٍة...  اٍم  َأيَّ َثاََّلَثِة  آِخِر  َوَداِع  لُِحُضوِر  النَّاِس 
ٍح  لُِمَوشَّ لاَِّلْستَِماِع  َوَبنَاُتُهم؛  َونَِساُؤُهم  َوَصِغيُرُهم،  َكبِيُرُهم 
َأفئَِدُتُهم،  َوَوِجَلْت  َمَدامُِعُهم،  أِلَجلِِه  َساَلْت  َجِميٍل،  ِدينِيٍّ 
يَّتِِه  ْوِم، َوَأَهمِّ ِة لِلصَّ ُمْرَتِحَلًة بِِهم َنْحَو اإِلْحَساِس بِالِقيَمِة الَمعنَِويَّ
َح َيتَِّسُم بُِطوِل  فِي ااِلرتَِقاِء بَِمنِْزَلتِِهْم فِي اآلِخَرِة، َوأِلَنَّ الُمَوشَّ
َلَياٍل  َثاََّلِث  َعَلى  َأجَزاٍء  َثاََّلَثِة  إَِلى  ُئوَنُه  ُيَجزِّ َكاُنوا  َفَقْد  َأبَياتِِه، 
ُمَتَوالَِيٍة، َوَأْحَيانًا َيقَرُؤُه الَبْعُض َكاماَِّلً، َوُيِعيُدوَن قَِراَءَتُه فِي ُكلِّ 

َليَلٍة َبعَد َصاََّلِة التََّراِويِح(.
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َوَتُقوُل:

الَقِديَمِة،  اإِلَماَراتِيَِّة  ِة  لَّ الشِّ بَِطِريَقِة  ُينَْشُد  ُح  الُمَوشَّ )َكاَن 
ُعوِر بَِمَدى َعَظَمِة َشْهِر  َوَكاُنوا َيْدُعوَن النَّاَس مِْن ِخاََّللِِه إَِلى الشُّ
أِلَعَماِل  َفَيدَفُعوَنُهم  َعَلْيِهم،  َيْفِرُضَها  تِي  الَّ َوالَهيَبِة  َرَمَضاَن، 

اِم األَِخيَرِة مِنُْه فِي الطَّاَعِة()1(. ، َواستِغاََّلِل األَيَّ البِرِّ

)1( مقالة بعنوان: »الوداع يا رمضان، َمْن ينقذ هذا التقليد من االندثار؟« 
 1( عشر،  الثامن  العدد  الظفرة،  مجلة  المهيري،  عائشة  والكاتبة  للباحثة 

أكتوبر 2008م(.
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َقِصيَدُة َوَداِع َشهِر َرَمَضاَن الُمَباَرِك

وِفيِّ َمِة الصُّ ِللَعاَّلَّ

يِخ َحَسن الَمَدِنيِّ يِخ ُمصَطَفى بِن الشَّ يِخ َراِشِد بِن الشَّ الشَّ

)ت 1178 هـ / 1765 م(

كِل الُمَتَداَوِل  تِي ُنِسَجْت َعَلى الشَّ َوِهَي َأقَدُم َقَصائِِد الَوَداِع الَّ
يَِّة َوالُفْصَحى،  فِي الَخلِيِج َوُعَماَن َوَبرِّ َفاِرَس بَِلْهَجٍة َبْيَن الَعامِّ
يِخ  َمِة الشَّ َوَلَعلَّ َمْن َأَتى َبْعَدَها َنَسَج َعَلى مِنَوالَِها، َوِهَي لِلَعاَّلَّ

يِخ َحَسن الَمَدنِّي. يِخ ُمصَطَفى بِن الشَّ َراِشِد بِن الشَّ

َترَجَمُتُه:

يِخ  الشَّ بُن  َراِشُد  يُِّد  السَّ ْيُخ  الشَّ األَِديُب  الَفِقيُه  َمُة  الَعاَّلَّ ُهَو 
ِد  ُمَحمَّ بِن  َحَسِن  يِن  الدِّ َبدُر  األَنَواِر  َأُبي  يِخ  الشَّ بِن  ُمصَطَفى 
بُِصْحَبِة  َوانَتَقَل  َرِة،  الُمنَوَّ بِالَمِدينَِة  ُولَِد   ، الُحَسينِيِّ الَمَدنِيِّ 
ْيِخ َحَسٍن إَِلى َرأِس الَخيَمِة،  ِه الشَّ ْيِخ ُمصَطَفى َوَجدِّ َوالِِدِه الشَّ
َفاِرَس،  َبرِّ  إَِلى  َبْعِدَها  َومِْن  ُعَمان،  فِي  باِلَباطِنَِة  َبرَكاَء  إَِلى  ُثمَّ 
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الَقاِدِر  َعْبِد  ْيِخ  الشَّ َوَعِن   ، الَمَدنِيِّ َأحَمَد  ْيِخ  الشَّ ِه  َعمِّ َعْن  َأَخَذ 
َوَأَخَذ  َرِة،  الُمنَوَّ َوالَمدينِة  َمِة  الُمَكرَّ َة  َمكَّ إَِلى  َوَرَحَل   ، الَعبَّاِسيِّ
يِّ )ت  ٍد سنبل الَمكِّ ٍد َسِعيِد بِن ُمَحمَّ يِخ ُمَحمَّ َمِة الشَّ َعِن الَعاَّلَّ

نُبلِيَِّة«. 1175هـ/1761م( َصاِحِب »األََوائِِل السُّ

َج بَِها، َوَبنَى بَِها  َوَعاَد إَِلى َبرِّ َفاِرَس، َوَأَقاَم فِي َمْرَباخ، َوَتَزوَّ
َوَقْلَعًة  رِب،  لِلشُّ مَِياٍه  َوبَِرِك  َياَفِة،  لِلضِّ َوَدارًا  َوَمْدَرَسًة  َمْسِجدًا 
َشنَاٍص  َبْلَدِة  إَِلى  اْنَتَقَل  ُثمَّ  َراِشِد«،  يِخ  الشَّ »َقلَعِة  بِـ:  ُعِرَفْت 
)ت  َأحَمُد  ْيُخ  الشَّ ابنَاِه  َعنُه  َوَأَخَذ  َلنَجة،  َبنَدِر  مِْن  الَقِريَبِة 

ُد. يُخ ُمَحمَّ 1267هـ/1851م(، َوالشَّ

 ، افِِعيِّ ٌف فِي الِفقِه الشَّ ُرِوَيْت َلُه َعَدٌد مَِن الَكَراَماِت، َوَلُه ُمَؤلَّ
َعاَم  »َفاِرس«  َشنَاِص  فِي  َي  ُتُوفِّ ِشعٍر،  َوِديَواُن  َوَفَتاَوى، 

)1178هـ/ 1765م()1(.

دين برتجمته مشكورًا الشيخ السيد أحمد بن محمد المدين، أبو ظبي. )1( زوَّ
هجري(،   1316( سنة  يف  األصل  من  منسوخة  القصيدة  كتابة  ت  تمَّ
المصدر: مخطوطات الشيخ محمد أفضل بن محمد أعظم بن محمد رضا 
خان العباسي الهاشمي، اعتنى بضبطها: الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد 

المدين الحسيني الهاشمي.







37



الِوَداْع الِوَداْع َشهَر الِحلِّ َوالُغفَراْن
َرَمَضاْن َيا  الــِوَداْع  الــِوَداْع  الــِوَداْع 

ــي ــ ــانِـ ــ َفــــــــــــــْرًدا َمـــــــا َلـــــــــُه َثـ
َبــــــــــــَدْأُت بِــــــاْســــــِم َربَّـــــانِـــــي

ـــلـــَطـــان ــِل الــــَقــــدِر َوالـــسُّ ــيـ ــلِـ َجـ
ــي ــ ــانِ ــ ــنَّ ــ َكــــثِــــيــــِر الــــــُجــــــوِد َم

َوالُغفَراْن الِحلِّ  َشهَر  الِوَداْع  الِوَداْع 
َرَمَضاْن َيا  الــِوَداْع  الــِوَداْع  الــِوَداْع 

ُســـــاََّل ــــٍد َســـــيِّـــــِد الـــــرُّ ُمــــَحــــمَّ
ــى ــَلـ ــاََّلِة َعـ ــ ـ ــصَّ ــ ــالـ ــ ـــــي بِـ وُأَثــــــنِـّ

ــَزان ــ ــي ــ ــِم ــ ــلـــَفـــصـــِل َوال َأَتـــــــوا لِـ
ــَن إِلــــى ــ ــي ــ ــبِ ــ ــذنِ ــ ــُم ــ ــِع ال ــ ــي ــ ــِف ــ َش

َوالُغفَراْن الِحلِّ  َشْهَر  الِوَداْع  الِوَداْع 
َرَمَضاْن َيا  الــِوَداْع  الــِوَداْع  الــِوَداْع 
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ــــة َنـــــــبِـــــــيٍّ َعـــــــالِـــــــي الــــِهــــمَّ
ــــــة ــْع إَِلـــــــى األُمَّ ــ ــَف ــ ــْش ــ َغـــــــًدا َي

ــِه األَوَطـــــــان ــ ــلِـ ــ َوَعــــــــاَف أِلَجـ
ـــــــْه ــــــــــِذي َأمَّ َفـــــــاََّل َخــــــــاَب الَّ

َوالُغفَراْن الِحلِّ  َشْهَر  الِوَداْع  الِوَداْع 
َرَمَضاْن َيا  الــِوَداْع  الــِوَداْع  الــِوَداْع 

ُه َقــــــــاِس بِــــــــَيــــــــوٍم َحــــــــــــــرُّ
ــاِس ــ ــنَـّ ــ ــلـ ــ لِــــــــــــــَواُه ظِـــــــــــّلْ لِـ

الـــَعـــطـــَشـــان ُيـــــــــْرِوي  ُزاَلاًل 
ــا مِـــــــَن الــــَكــــاِس ــ ــنَ ــ ــي ــ ــِق ــ ــس ــ َوَي

َوالُغفَراْن الِحلِّ  َشْهَر  الِوَداْع  الِوَداْع 
َرَمَضان َيا  الــِوَداْع  الــِوَداْع  الــِوَداْع 

ــاِت ــ ــاَم ــ ــَق ــ ــَم ــ َوَنـــــــــاَل َاعـــــــاََّل ال
ـــــَمـــــاَواِت ــَع الـــــسَّ ــ ــْبـ ــ َرَقــــــــا َسـ

ــَل َوالـــُبـــرَهـــان ــْضـ ــَفـ َوَحـــــــاَز الـ
ــاِت ــ ــ ــَراَم ــ ــ ــَك ــ ــ َوَأْعـــــــــَطـــــــــاُه ال
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َوالُغفَراْن الِحلِّ  َشْهَر  الِوَداْع  الِوَداْع 
َرَمَضان َيا  الــِوَداْع  الــِوَداْع  الــِوَداْع 

ــى ــ ــَل ــ ــِف األَْع ــ ــوقِ ــ ــَم ــ بِــــــــَذاَك ال
ــى ــوَل ــَم ــْد إَِلـــــى ال ــ ــاِج ــ َفـــَخـــْر َس

ــَران ــيـ ــنِـّ ــالِـــي مِـــــْن َلـــَظـــى الـ ُتـــَبـ
ـــْع اَل ُتـــَشـــفَّ ُيــــَجــــاُب اْشــــَفــــْع 

َوالُغفَراْن الِحلِّ  َشْهَر  الِوَداْع  الِوَداْع 
َرَمَضان َيا  الــِوَداْع  الــِوَداْع  الــِوَداْع 

ــة ــنَـّ ــَك َمـــــا بِــــَهــــا مِـ ــ ــِم ــ ــْك ــ ــُح ــ بِ
ــة ــ ــنَّ ــ ــَج ــ ــَراَن َوال ــ ــيـ ــ ــنِـّ ــ َتــــــــَرى الـ

ــــان ــن َواِحـــــــــِد الــــَديَّ ــ ــه مِـ ــ ــَب ــ ِه
ــة ـــنَـّ ــاَز الـــــَفـــــْرَض َوالـــسُّ ــ ــَحـ ــ َفـ

َوالُغفَراْن الِحلِّ  َشْهَر  الِوَداْع  الِوَداْع 
َرَمَضان َيا  الــِوَداْع  الــِوَداْع  الــِوَداْع 

ــأِس ــ ــَب ــ ــُم ال ــ ــُه ــ ــنْ ــ َوَجــــــالِــــــي َع
ــــاِس َنــــــبِــــــيٌّ َشـــــــافِـــــــُع الـــــنَـّ
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حـــَمـــن َوَنــــــاَجــــــى َربَّـــــــــُه الـــرَّ
َداِس الــــُعــــاََّل  ُبــــُســــِط  ــى  ــ ــَل ــ َع

َوالُغفَراْن الِحلِّ  َشْهَر  الِوَداْع  الِوَداْع 
َرَمَضان َيا  الــِوَداْع  الــِوَداْع  الــِوَداْع 

َق بِـــه ــٍر َفـــــــَصـــــــدَّ ــ ــكـ ــ َأبِـــــــــي َبـ
ــه ــ ــــدِق مِــــــْن َربِّـ َأَتـــــــى بِــــالــــصِّ

ــان ــَط ــي ــشَّ َغــــــًدا ُيــــْقــــَرن َمـــــَع ال
ــه ــبَّ ــْن َس ــ ــَن الـــَخـــيـــِر َمـ ــ َبـــــَرى مِـ

َوالُغفَراْن الِحلِّ  َشْهَر  الِوَداْع  الِوَداْع 
َرَمَضان َيا  الــِوَداْع  الــِوَداْع  الــِوَداْع 

ــى إَِلــــــى الـــَخـــْلـــِق ــوَلـ ــمـ مِـــــَن الـ
ــدِق ــ ـ ــصِّ ــ ــالـ ــ َنــــــبِــــــيٌّ َجــــــــــاَء بِـ

ــان ــنَـّ ــمـ ــِر الـــــــَواِحـــــــِد الـ ــ ــ ــَأم ــ ــ بِ
بِــــــُحــــــكــــــٍم َبــــــــيِّــــــــٍن َحـــــــقٍّ

َوالُغفَراْن الِحلِّ  َشْهَر  الِوَداْع  الِوَداْع 
َرَمَضان َيا  الــِوَداْع  الــِوَداْع  الــِوَداْع 
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ــوا َلــــــُه َســـْمـــًعـــا ــ ــُغ ــ ــْص ــ َأَبـــــــى ُي
ــا ــًعـ ــمـ َفــــــــَأنــــــــَذَر َقــــــوَمــــــُه َجـ

ــان ــدَن ــَع ــِف الــمــصــَطــَفــى ال ــي ــَس بِ
ــا ــًع ــِم ــَق ــن ــرُك ُم ــ ــشِّ ــ ــى ال ــَحـ ــَأضـ َفـ

َوالُغفَراْن الِحلِّ  َشْهَر  الِوَداْع  الِوَداْع 
َرَمَضان َيا  الــِوَداْع  الــِوَداْع  الــِوَداْع 

اب ــٌر َكـــــــذَّ ــ ــ ــاِح ــ ــ ــوا َس ــ ــاُلـ ــ ــَقـ ــ َفـ
ــاب ــَجـ ُعـ ُأُمـــــــور  ــُه  ــ ــنْ ــ مِ َرَأْوا 

ــان ــ ــَم ــ بِـــَقـــْلـــٍب َأنـــــَكـــــُروا اإِلي
الــِمــحــَراب َصـــاِحـــَب  وا  َوَردُّ

َوالُغفَراْن الِحلِّ  َشْهَر  الِوَداْع  الِوَداْع 
َرَمَضان َيا  ــِوَداع  ال الــِوَداْع  الــِوَداْع 

ــل ــِزيـ ــنـ بِــــــَوْحــــــٍي ُمــــــنْــــــَزٍل َتـ
َنـــــــبِـــــــيٌّ َيــــــــأتِــــــــِه ِجـــــرِبيـــــل

ــان ــ ــَسـ ــ ـــــَمـــــُه إَِلــــــــى اإِلنـ َوَعـــــلَّ
ــيـــل ــرتِـ ــتَّـ ــالـ َقــــــــَرا الــــــُقــــــْرآَن بِـ
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َوالُغفَراْن الِحلِّ  َشْهَر  الِوَداْع  الِوَداْع 
َرَمَضان َيا  الــِوَداْع  الــِوَداْع  الــِوَداْع 

ـــنَـــَهـــا ُوُضـــــــــوُء الـــــَفـــــرِض َزيَّ
َصـــــَلـــــٰوُة الـــَخـــمـــِس َعـــيَّـــنَـــَهـــا

ــَرة بِـــــَعـــــاٍم َثــــان ــ ــجـ ــ َقــــبِــــل ِهـ
ــصِّ الــــــَقــــــوِل َبـــيَّـــنَـــَهـــا ــ ــ ــنَ ــ ــ بِ

َوالُغفَراْن الِحلِّ  َشْهَر  الِوَداْع  الِوَداْع 
َرَمَضان َيا  الــِوَداْع  الــِوَداْع  الــِوَداْع 

ــاُكـــم مِـــــَن الـــَخـــالِـــق َعـــَطـــا َجـ
ــــاُكــــم ـــهـــِر َوصَّ بِـــــَصـــــْوِم الـــشَّ

ِســــَوى ُمــَســافِــر َوَمــــن َمــرَضــان
ــم ــاُكـ ــَصـ ــوُه َعـــــن اقـ ــ ــوُمـ ــ ــُصـ ــ َفـ

َوالُغفَراْن الِحلِّ  َشْهَر  الِوَداْع  الِوَداْع 
َرَمَضان َيا  الــِوَداْع  الــِوَداْع  الــِوَداْع 

ة ِعـــــدَّ َتـــنـــَقـــِضـــي  َأْن  إَِلــــــــى 
ة َوَيـــــبـــــَقـــــى َهـــــــَكـــــــَذا ُمـــــــدَّ
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الـــَحـــواَلن َتـــمـــِضـــَي  َأن  ــل  ــبِـ َقـ
ــده ــ ــْه ــ َوَيــــقــــِضــــيــــِه َعــــَلــــى ُج

َوالُغفَراْن الِحلِّ  َشْهَر  الِوَداْع  الِوَداْع 
َرَمَضان َيا  الــِوَداْع  الــِوَداْع  الــِوَداْع 

ــر َمــــــَع الـــُكـــفـــِر ــَشـ ــحـ َغـــــــًدا ُيـ
ــر بِـــــــاََّل ُعــــــذٍر ــ ــطِ ــ ــف ــ َوَمـــــــــن ُي

ــــــــان ــاٍر َحـــــوَلـــــَهـــــا ُدخَّ ــ ــ ــنَـ ــ ــ بِـ
ــٍر ــَقـ َوَيـــصـــَلـــى مِـــــْن َلـــَظـــى َسـ

َوالُغفَراْن الِحلِّ  َشْهَر  الِوَداْع  الِوَداْع 
َرَمَضان َيا  الــِوَداْع  الــِوَداْع  الــِوَداْع 

ــــى ُنــــُحــــوُس الــــَوقــــِت َقــــد َولَّ
ــاَّلَّ ــ َهـ َقــــــد  َرَمـــــــَضـــــــاُن  إَِذا 

ــان ــَبـ ــعـ بِـــــَيـــــوٍم َيــــنــــَصــــِرف َشـ
ـــى ــلَّ ــَغـ ــنـ ــَس ُتـ ــ ــي ــ ــلِ ــ َوَقـــــــــــوُم اب

َوالُغفَراْن الِحلِّ  َشهَر  الِوَداْع  الِوَداْع 
َرَمَضان َيا  الــِوَداْع  الــِوَداْع  الــِوَداْع 
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ــوَرا ــ ــُم ــ ــع ــ ــُر َم ــ ــي ــ ــَخ ــ َوفِـــــيـــــِه ال
ــوَرا ــ ــُه ــ ــش ــ ــُر َم ــ ــه ــ ــشَّ ــ َفـــــَهـــــَذا ال

ــان ــ ــرَي ــ ــا ع ــ ــنَ ــ ــلُّ ــ َوَنـــــــخـــــــُرُج ُك
ــــوَرا الــــصُّ ُيـــنـــَفـــُخ  َأن  إَِلـــــــى 

َوالُغفَراْن الِحلِّ  َشْهَر  الِوَداْع  الِوَداْع 
َرَمَضان َيا  الــِوَداْع  الــِوَداْع  الــِوَداْع 

ــه ــوَقـ ــُتـ ــعـ ــــيـــــَراِن َمـ مِـــــــَن الـــــنِـّ
ــه ــ ــ ــرُزوق ــ ــ اُم َم ــــــــوَّ بِــــــــِه الــــــــصُّ

ــــــان يَّ إَِلــــــــــــٌه َواِحـــــــــــــُد الــــــدَّ
ــه ــُطـــوَقـ ــنـ ــَمـ ــى بِـ ــ ــَظ ــ ــْح ــ َغـــــــًدا َي

َوالُغفَراْن الِحلِّ  َشْهَر  الِوَداْع  الِوَداْع 
َرَمَضان َيا  الــِوَداْع  الــِوَداْع  الــِوَداْع 

ــيَّـــة ــِحـ ــمـ ــــيــــَئــــاُت َمـ بِـــــــِه الــــسَّ
ــة ــيَّ ــنِّ ــوا َواخـــلِـــُصـــوا ال ــوُمـ ــُصـ َفـ

ــَرِة َصـــاِحـــِب الــُبــرَهــان ــْضـ ــحـ بِـ
ــوا مِـــــــَن الـــِغـــيـــه ــ ــُج ــ ــن ــ َفــــبِــــه َت
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َوالُغفَراْن الِحلِّ  َشْهَر  الِوَداْع  الِوَداْع 
َرَمَضان َيا  الــِوَداْع  الــِوَداْع  الــِوَداْع 

ــم ــُكـ ــُتـ ــيَّـ ــطِـ َعــــَســــى َتـــنـــُجـــو َمـ
َوبـــــْيـــــُتـــــوا فِـــــيـــــِه نِـــيَّـــَتـــُكـــم

ــَدان ــ ــِول ــ ــوَر َوال ــُحـ ــُوا الـ ــَطـ ــْعـ َوُتـ
ــم ــُكـ ــُتـ ـ ــجَّ َوُتــــقــــَبــــل فِــــيــــِه ُحـ

َوالُغفَراْن الِحلِّ  َشْهَر  الِوَداْع  الِوَداْع 
َرَمَضان َيا  الــِوَداْع  الــِوَداْع  الــِوَداْع 

ــُه َدائِـــــمـــــًا َمــــذُمــــوم ــ ــُل ــ ــع ــ ــِف ــ َف
ــْوم ـ ــصَّ ــَذا الـ ــ ــَه ــ َوُمـــْســـَتـــهـــِون بِ

ــــض ُروحــــــــُه َعـــطـــَشـــان ــَب ــ ــق ــ َوُت
َدوم َقــــــربِه  ُوْســـــــَط  ُب  ــذَّ ــ ــَعـ ــ ُيـ

َوالُغفَران الِحلِّ  َشهَر  الِوَداْع  الِوَداْع 
َرَمَضان َيا  الــِوَداْع  الــِوَداْع  الــِوَداْع 

ــا َصــــام ــ ــ ــِرِه َم ــ ــهـ ــ ــَشـ ــ َكــــــــَأن بِـ
ــَرام ــ ــوِت َحـ ــ ــُق ــ ــن ُيـــفـــطِـــر بِ ــ ــ َوَم
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ــَران ــ ــس ــ ُخ ــر  ــ ــُج ــ َي إِثـــــــٌم  َوَذا 
ــَر بِــــاآلَثــــام ــ ــْم ــ ــُع ــ ـــــى ال َوَقـــــضَّ

َوالُغفَراْن الِحلِّ  َشْهَر  الِوَداْع  الِوَداْع 
َرَمَضان َيا  الــِوَداْع  الــِوَداْع  الــِوَداْع 

ــر بِــــالــــُقــــُلــــوِب َســـــــَواد ــ ـ ــأثِّ ــ ُتـ
اد ــة مِـــــْن َحــــــــَراِم الـــــزَّ ــَمـ ــْقـ ــُلـ َفـ

ــن ــَم ح ــرَّ ــْن لِـــَقـــى ال ــ ــوا مِ ــ ــاُف ــ َوَخ
ــا َأجـــــَواد ــ َفـــطِـــيـــُعـــوا الــــَقــــْوَل َي

َوالُغفَران الِحلِّ  َشهَر  الِوَداْع  الِوَداْع 
َرَمَضان َيا  الــِوَداْع  الــِوَداْع  الــِوَداْع 

ــُر َمــــــعــــــُدوَدة ــ ــشـ ــ بِــــَشــــهــــٍر َعـ
ــا األَعــــــَمــــــاُل َمــــــــــرُدوَدة ــ ــَه ــ بِ

ــد َســـــيِّـــــِد األَكـــــــــَوان ــ ــمَّ ــ ــَح ــ ُم
ــوده ــُجـ الـ ــِب  ــ ــاِح ــ َص ــن  ــ مِ َوَرد 

َوالُغفَراْن الِحلِّ  َشْهَر  الِوَداْع  الِوَداْع 
َرَمَضان َيا  الــِوَداْع  الــِوَداْع  الــِوَداْع 
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ــاَّلَّ ــ ــ بِــــُعــــنــــِقــــه َدائِــــــــًمــــــــا ُغ
ــى ـ ــلَّ َصـ َواَل  َصــــــــاَم  َوَمــــــــن 

ــة ســـكـــَران ــ ــاِوَيـ ــ ــَهـ ــ ــِر الـ ــ ــع ــ ــَق ــ بِ
ــى ــ ـ لَّ ــدَّ ــ ــاِن َيـ ــ ــَطـ ــ ــْيـ ــ ـ ــشَّ ــ َمـــــــَع الـ

َوالُغفَراْن الِحلِّ  َشْهَر  الِوَداْع  الِوَداْع 
َرَمَضان َيا  الــِوَداْع  الــِوَداْع  الــِوَداْع 

يـــَبـــات ــوُش اإِلثـــــــَم َوالـــرَّ ــ ــُح ــ َي
ــات ــَب ــي ــغ ــُل ال ــ ــدُخـ ــ َوَصـــــــــوٌم َتـ

ــان ــ ــَب ــ ــض ــ ــِه َربُّـــــــنَـــــــا َغ ــ ــيـ ــ ــَلـ ــ َعـ
ــات ــ ــيَّـ ــ ــل َبـ ــ ــقـ ــ ـــــــامِـــــــه ُيـ بِـــــــَأيَّ

َوالُغفَران الِحلِّ  َشهَر  الِوَداْع  الِوَداْع 
َرَمَضان َيا  الــِوَداْع  الــِوَداْع  الــِوَداْع 

ــــوِك َمــطــُعــوَمــه َضــــِريــــَع الــــشَّ
ــى بـــــاََّل َصـــوَمـــه ــ ــلَّ ــ َوَمـــــــــْن َص

َمــــــــَع ُعــــــــبَّــــــــاَدِة األَوَثـــــــــــان
بِــــــنَــــــاِر الــــَحــــامِــــَيــــة دوَمــــــه
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َوالُغفَراْن الِحلِّ  َشْهَر  الِوَداْع  الِوَداْع 
َرَمَضان َيا  الــِوَداْع  الــِوَداْع  الــِوَداْع 

َفــــــُكــــــثــــــٌر فِــــــيــــــِه آَثــــــاَمــــــه
ــــامــــه ــِذب بِــــَأيَّ ــ ــ ــك ــ ــ َوَمـــــــــن َي

َوآِخــــــــــــر َأمـــــــــــــِرِه َنـــــدَمـــــان
ــه ــ ــاَم ــ َص ــا  ــ ــ َم َأجـــــــر  لــــه  َواَل 

َوالُغفَران الِحلِّ  َشهَر  الِوَداْع  الِوَداْع 
َرَمَضان َيا  الــِوَداْع  الــِوَداْع  الــِوَداْع 

ــه َظــــــــاََّلُم الـــَقـــرب ــ ــــش بِـ ــوَح ــ ــُي ــ َف
ــر ــه ــشَّ َوَمــــــن ُيـــفـــطِـــر بِــــَهــــَذا ال

َوَحـــــوَلـــــه ُجـــمـــَلـــُة الـــثُّـــعـــَبـــان
ــرب ـــة الــصَّ ــات َوقِـــلَّ ــَح ــي ــصَّ ــُه ال ــ َل

َوالُغفَران الِحلِّ  َشهَر  الِوَداْع  الِوَداْع 
َرَمَضان َيا  الــِوَداْع  الــِوَداْع  الــِوَداْع 

ــَأل َعـــــِن اعـــَمـــالِـــك ــ ــس ــ َغــــــًدا ُت
َفـــــــــاََّل َتـــــغـــــَتـــــْر بِـــــآَمـــــالِـــــك
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ــان ــَبـ ــعـ َتـ َأم  َأنــــــــَت  مـــــِريـــــٌح 
ــك ــ ــَوال ــ اح َيـــعـــَلـــَم  ــد  ــ َحـ َواَل 

َوالُغفَران الِحلِّ  َشهَر  الِوَداْع  الِوَداْع 
َرَمَضان َيا  الــِوَداْع  الــِوَداْع  الــِوَداْع 

ــًة َمـــحـــُمـــول ــفـ ــيـ ــح ِجـ ــ ــبِ ــ ــص ــ ُوُت
ــن َقـــِريـــب َيــــُزول ــ ــاُطـــك َع ــَشـ َنـ

يــــَدان ــَك الــــدِّ ــَمـ ــحـ ــل َلـ ــ ــاُكـ ــ َوَتـ
ـــول ُتـــَحـــط فِــــي ُحــــفــــَرٍة بِـــالـــطُّ

َوالُغفَران الِحلِّ  َشهَر  الِوَداْع  الِوَداْع 
َرَمَضان َيا  الــِوَداْع  الــِوَداْع  الــِوَداْع 

ــن ي ــزِّ الــدِّ ــ ــ ـــاَعـــة َوِع ِســـــَوى الـــطَّ
ــن ــي ــكِ ــس ــا مِ ــ ــَك َيـ ــْعـ ــَفـ ــنـ ــاََّل َيـ ــ ــ َف

ـــــان يَّ َواعــــــُبــــــد َربَّــــــــــَك الـــــدَّ
ــن ــي ــكِ ــس ــتَّ ــال بِ ــِس  ــفـ ــنَـّ الـ َوُذلِّ 

َوالُغفَران الِحلِّ  َشهَر  الِوَداْع  الِوَداْع 
َرَمَضان َيا  الــِوَداْع  الــِوَداْع  الــِوَداْع 
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ــُكـــم ــحـ ــامِـ ــَسـ ــى َربِّــــــــي ُيـ ــ ــَس ــ َع
ــٌد ُأَنــــاِصــــُحــــُكــــم ــ ــبـ ــ َأَنـــــــــا َعـ

ــَران ــيـ ــِجـ ــَة الـ ــَلـ ــمـ َوَيـــحـــَفـــظ ُجـ
ــُكـــم ــمـ ــالِـ ــَظـ ــو َعـــــن َمـ ــ ــُف ــ ــع ــ َوَي

َوالُغفَراْن الِحلِّ  َشْهَر  الِوَداْع  الِوَداْع 
َرَمَضان َيا  الــِوَداْع  الــِوَداْع  الــِوَداْع 

إَِلـــــــى الــــتَّــــوَبــــاِت مِـــفـــَتـــاِحـــي
ـــهـــُر مِـــصـــَبـــاِحـــي ــَذا الـــشَّ ــ ــَهـ ــ َفـ

ـــبَّـــان ُشـــُيـــوَبـــتـــُكـــم َمــــــَع الـــشُّ
ــي الــمــاِحــي ــبِـ ــنَـّ ــالـ َفـــــُلـــــوُذوا بِـ

َوالُغفَراْن الِحلِّ  َشْهَر  الِوَداْع  الِوَداْع 
َرَمَضان َيا  الــِوَداْع  الــِوَداْع  الــِوَداْع 

ــا ــ ــنَ ــ ــُج ــ ــَوائِ ــ َوبِــــــــه ُتـــقـــُضـــى َح
ــو َمــــَســــاِجــــدَنــــا ــ ــ ــزُه ــ ــ بِــــــــِه َت

ــاََّلن ــ ــَق ــ ــثَّ ــ ــُع ال ــ ــَم ــ ــج ــ بِـــــَيـــــوٍم َي
ـــيـــنَـــا ُيـــنـــجِّ َربٌّ  َوفِـــــــيـــــــِه 
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َوالُغفَران الِحلِّ  َشهَر  الِوَداْع  الِوَداْع 
َرَمَضان َيا  الــِوَداْع  الــِوَداْع  الــِوَداْع 

ــة ــ ــُروَف ــ ــع ــ ــِر َم ــ ــه ــ ــشَّ ــ بِـــــَهـــــَذا ال
ــة ــ ــوَف ــ ــوُص ــ َلـــــَيـــــاِل الـــــَقـــــدِر َم

ــَران ــ ــشـ ــ بِــــَســــبــــٍع َقـــبـــلـــَهـــا َعـ
ــة ــوَص ــُص ــخ ــِذي األَوَتـــــــــاِر َم ــ ــ بِ

َوالُغفَران الِحلِّ  َشهَر  الِوَداْع  الِوَداْع 
َرَمَضان َيا  الــِوَداْع  الــِوَداْع  الــِوَداْع 

ــا ــ ــ ــُرَه ــ ــ ــِق َذاكِ ــ ــل ــ ــَخ ــ ــُر ال ــ ــي ــ ــَخ ــ َف
ــوا َعــــشــــَر آِخـــــِرَهـــــا ــ ــوُمـ ــ ــُقـ ــ َفـ

ــَوان ــ ــ ــا إِخ ــ ــدَر َي ــ ــَق ــ َوَتـــلـــُقـــوا ال
ــى َتـــحـــُظـــوا َفــَضــايــلــَهــا ــ ــَس ــ َع

َوالُغفَران الِحلِّ  َشهَر  الِوَداْع  الِوَداْع 
َرَمَضان َيا  الــِوَداْع  الــِوَداْع  الــِوَداْع 

ــي ــبِـ ــُحـ ـ ــسُّ ــالـ ُل فِــــيــــِه َكـ َتــــــنَــــــزَّ
ــي ــبِـ ــُجـ ــُحـ ــٌة مِــــــَن الـ ــ ــَكـ ــ ــاََّلئِـ ــ َمـ
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ــان ــ ــ ــاألَزَم ــ ــ ــَر بِ ــ ــي ــ ــَخ ــ َيـــــنَـــــاُل ال
ــرِب ــ ــُق ــ ــفـــى بِـــــه ال َوَمــــــــن َيـــحـ

َوالُغفَراْن الِحلِّ  َشْهَر  الِوَداْع  الِوَداْع 
َرَمَضان َيا  الــِوَداْع  الــِوَداْع  الــِوَداْع 

َوبِـــــــالـــــــُقـــــــرآِن َمـــــــذُكـــــــوَرة
ــوَرة ــَرات َمـــشـــُكـ ــ ــي ــ ــَخ ــ ــا ال ــ ــَه ــ بِ

ــان ــجــَع ــَهـــا َه َهـــنِـــي َمـــن َكــــان بِـ
ــــوَرة ــي الــــسُّ ــ َوَنــــــــصٌّ َجـــــــاَء فِـ

َوالُغفَراْن الِحلِّ  َشْهَر  الِوَداْع  الِوَداْع 
َرَمَضان َيا  الــِوَداْع  الــِوَداْع  الــِوَداْع 

ـــهـــر ــالـــسَّ ــُه بِـ ــ ــنَ ــ ــي ــ ــــــَم َع َوَعــــــلَّ
ــر ــَر االخـ ــشـ ــاَم َعـ ــ ــ ــن َق ــ ــي َم ــنِـ َهـ

ــــُد َبــــعــــَدَهــــا بِـــِجـــنَـــان ُيــــّخــــلَّ
ــر ه ــدَّ ــَل ُطــــوَل ال ــض ــَف يـــُحـــوُط ال

َوالُغفَران الِحلِّ  َشهَر  الِوَداْع  الِوَداْع 
َرَمَضان َيا  الــِوَداْع  الــِوَداْع  الــِوَداْع 
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َبــــاقِــــي إِذ  مِـــــنـــــُه  ــٌل  ــ ــيـ ــ ــلِـ ــ َقـ
َســـاقِـــي ــد  ــ َقـ َرَمــــــَضــــــاُن  إَِذا 

ــان ــ ــَيـ ــ ــِرُق األَعـ ــ ــ ــغ ــ ــ ــٍع ُي ــ ــ ــَدم ــ ــ بِ
ــي ــ ــاق ــ ــأم ــ َفــــــابــــــُكــــــوا َلــــــــــُه ب

َوالُغفَران الِحلِّ  َشهَر  الِوَداْع  الِوَداْع 
َرَمَضان َيا  الــِوَداْع  الــِوَداْع  الــِوَداْع 

ــه ــاتِـ ــاَعـ ــَفـ ــوا َشـ ــظـ ــحـ ــى َتـ ــ ــَس ــ َع
ــه ــ ــاتِ ــ ــاَج ــ ــنَ ــ َفـــــُقـــــُوُمـــــوا فِـــــي ُم

َهـــجـــَعـــان ــا  ــ ــَه ــ بِ ــق  ــلـ ــَخـ الـ إَِذا 
َوابــــــُكــــــوا نِــــصــــَف َلـــيـــاََّلتِـــه

َوالُغفَراْن الِحلِّ  َشْهَر  الِوَداْع  الِوَداْع 
َرَمَضان َيا  الــِوَداْع  الــِوَداْع  الــِوَداْع 

بِــــــــِه َمــــــا ُتــــكــــَتــــُب اآلَثــــــــام
ــا مِـــثـــُلـــه بِـــــَهـــــَذا الـــَعـــام ــ ــَم ــ َف

ــان ــَي ــغ ــطُّ ــِن ال ــ ــه َعـ ــ ــظ بِ ــَفـ ــحـ َوُنـ
َاســــاََّلم َنـــُمـــوت  َأن  ــوا  ــرُجـ ــنَـ َفـ
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َوالُغفَراْن الِحلِّ  َشْهَر  الِوَداْع  الِوَداْع 
َرَمَضان َيا  الــِوَداْع  الــِوَداْع  الــِوَداْع 

ــَع األَوَقـــــــــات ــ ــ َتـــــــَراِويـــــــٌح َمـ
ـــَلـــَوات ــُع الـــصَّ ــَطـ ــقـ ــده ُتـ ــعـ ــَبـ َفـ

ــَران ــ ــي ــ ــنِّ ــ َفـــُتـــفـــَتـــُح َبـــــعـــــَدُه ال
ــر َاشــَتــات ــي ــِص ــَجــمــع َي ــَذا ال ــَهـ َفـ

َوالُغفَران الِحلِّ  َشهَر  الِوَداْع  الِوَداْع 
َرَمَضان َيا  الــِوَداْع  الــِوَداْع  الــِوَداْع 

ــى َتـــحـــُظـــوا بِـــَأعـــَمـــالِـــه ــ ــَس ــ َع
ــه ــ ــالِ ــ ــرَح ــ ــوُبـــــوا َقــــبــــَل تِ َفـــــُتـــ

ــان َبـ ــد  ــ َق ــه  ــ بِ ــِر  ــ ه ــدَّ ــ ال ــي  ــ فِ إَِذا 
ــر بِـــَأمـــَثـــالِـــه ــيـ ــَخـ ــُع الـ ــ ــم ــ ــَج ــ َف

َوالُغفَراْن الِحلِّ  َشْهَر  الِوَداْع  الِوَداْع 
َرَمَضان َيا  الــِوَداْع  الــِوَداْع  الــِوَداْع 

ــهــر ــشَّ ــوَم َهــــــَذا ال ــ ــنَّ ــ ــاُف ال ــ ــَع ــ َي
ــاِل الـــَقـــدر ــ ــَي ــ ــْب َل ــُلـ ــن َيـــطـ ــ ــ َوَم
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ــَران ــج ــَف ــى ال ــ ــيــل إَِل ــلَّ ــِف ال ــص ــنِ بِ
ــَهـــار ــر الـــنَـّ ــ ــي ــ ــي َأِخ ــ ــأتِ ــ َفـــَهـــل َت

َوالُغفَراْن الِحلِّ  َشْهَر  الِوَداْع  الِوَداْع 
َرَمَضان َيا  الــِوَداْع  الــِوَداْع  الــِوَداْع 

ــار ــ ــتَّ ــ ــَو َيــــــا َس ــ ــف ــ ــَع ــ َفـــــُقـــــِل ال
ــَوار ــ ــ ــاألَن ــ ــ ــَت بِ ــ ــي ــ ــَط ــ َفـــــــإِن َأخ

ـــيــــَران َاعــــتِــــقــــنَــــا مِــــــــَن الــــنِـّ
ــار ــى الــمــخــَت ــَف ــَط ــص ــم ــاِه ال ــ ــَج ــ بِ

َوالُغفَراْن الِحلِّ  َشْهَر  الِوَداْع  الِوَداْع 
َرَمَضان َيا  الــِوَداْع  الــِوَداْع  الــِوَداْع 

َمــــَضــــى َعـــنـــُكـــم بِـــَخـــيـــَراتِـــه
ــوا ُكــــــــلَّ َســــاَعــــاتِــــه ــ ــُكـ ــ ــابـ ــ َفـ

ــان ــَي ــص ــِع ــيـــه مِـــــَن ال َوَأكــــَثــــر فِـ
ــه ــ ــاَت ــ َيــــِخــــيــــُب ُكـــــــلُّ َمــــــن َف

َوالُغفَراْن الِحلِّ  َشْهَر  الِوَداْع  الِوَداْع 
َرَمَضان َيا  الــِوَداْع  الــِوَداْع  الــِوَداْع 
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َوَشــــــهــــــٌر فِــــيــــه قِــــــــــــــَراَءاِت
ــي ــاتِـ ــَراَجـ ـ ــسِّ ـــهـــُر الـ ــَضـــى الـــشَّ َمـ

ــا مِـــــَن اإِلخـــــــَوان ــنَـ ــْعـ َوَمــــــن َمـ
َفــــنِــــلــــنَــــا بِـــــــه َســــــــَعــــــــاَداِت

َوالُغفَران الِحلِّ  َشهَر  الِوَداْع  الِوَداْع 
َرَمَضان َيا  الــِوَداْع  الــِوَداْع  الــِوَداْع 

ــا ــ ــرَنـ ــ ــأُجـ ــ ــود َوَيـ ــ ــُعـ ــ َعــــَســــى َيـ
ـــا َوَهـــــاَجـــــَرَنـــــا َمــــَضــــى َعــــنَـّ

ــان ــ ــَيـ ــ ــى َربَّــــــنَــــــا َرضـ ــ ــَقـ ــ ــلـ ــ َوَنـ
ــي َمــــَتــــاِجــــِرَنــــا ــ ــ َوَنــــــرَبــــــح فِ

َوالُغفَران الِحلِّ  َشهَر  الِوَداْع  الِوَداْع 
َرَمَضان َيا  الــِوَداْع  الــِوَداْع  الــِوَداْع 

ــا ــنَـّ َعــــَلــــى َذنــــــــٍب َصــــــــَدر مِـ
ُتــــــَؤاِخــــــذَنــــــا اَل  إَِلـــــــِهـــــــي 

ـــان ــا َعــظِــيــم الـــشَّ ــ بِـــَفـــِضـــلـــَك َي
ُتـــَخـــيِّـــبـــنَـــا اَل  ــوا  ــ ــ ــرُج ــ ــ ــنَ ــ ــ َف
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َوالُغفَران الِحلِّ  َشهَر  الِوَداْع  الِوَداْع 
َرَمَضان َيا  الــِوَداْع  الــِوَداْع  الــِوَداْع 

ــا ــنَ ــح ــَم ــس وم َت َوَأنــــــــــَت الـــــــــدَّ
ــا نــحــنــا ــ ــَط ــ ــَخ ــ ــا ال ــ ــنَـ ــ ــاَدُتـ ــ ــَعـ ــ َفـ

ــا َمـــــــَع الـــــِولـــــَدان ــ ــدَن ــ ــلِّ ــ ــَخ ــ َف
ــا ــ ــدَن ــ ُع َوَقـــــــــد  ــا  ــ ــنَ ــ ــت ــ مِ إَِذا 

َوالُغفَراْن الِحلِّ  َشْهَر  الِوَداْع  الِوَداْع 
َرَمَضان َيا  الــِوَداْع  الــِوَداْع  الــِوَداْع 

ــَرا ــ ــ بِــــَبــــابِــــك َواقِـــــِفـــــيـــــَن َاسـ
ـــــنَـــــا ُفــــــَقــــــَرا إَِلــــــــِهــــــــي ُكـــــلُّ

ــاَك َتــــُمــــنُّ بِـــالـــُغـــفـــَران ــ ــَسـ ــ َعـ
ــَرا ــ ــه ــ ــَج ــ ــــرَّ َوال َوَنـــــدُعـــــو الــــسِّ

َوالُغفَراْن الِحلِّ  َشْهَر  الِوَداْع  الِوَداْع 
َرَمَضان َيا  الــِوَداْع  الــِوَداْع  الــِوَداْع 

ــا ــ ــنَ ــ ق ــوِّ ــ لِــــِفــــعــــِل الــــَخــــيــــِر َش
ــــقــــنَــــا َإَلـــــــِهـــــــي ُكـــــــن ُمــــَوفِّ
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ــرآن ــ ــُق ــ ــا ال ــ ــ ــنَ ــ ــ ــب َذوَق ــ ــ ــلِ ــ ــ َوَاغ
َوبِــــــــــاإِلصــــــــــاََّلِح َأنـــطِـــقـــنَـــا

َوالُغفَران الِحلِّ  َشهَر  الِوَداْع  الِوَداْع 
َرَمَضان َيا  الــِوَداْع  الــِوَداْع  الــِوَداْع 

ــا إَِلـــــــــى َخــــيــــِرك ــ ــرَنـ ــ ـ ــسِّ ــ ــَيـ ــ َفـ
ــيـــرك َفــــــاََّل َنـــــدُعـــــوا َأَحـــــــد َغـ

ــٍف ُيــــرِضــــَي الــمــَلــَكــان ــطـ ــُلـ بِـ
ــِرك ــ ــِديـ ــ ــقـ ــ ــَتـ ــ َوالـــــطِـــــفـــــنَـــــا بِـ

َوالُغفَراْن الِحلِّ  َشْهَر  الِوَداْع  الِوَداْع 
َرَمَضان َيا  الــِوَداْع  الــِوَداْع  الــِوَداْع 

ـــــقـــــنَـــــا إِلرَشـــــــــــــــاِدي َفـــــَوفِّ
ــاِدي ــ ــَهـ ــ ــبِـــي الـ إَِلـــــِهـــــي بِـــالـــنَـّ

ــِن َواإِليـــــَمـــــان ــ يـ ــدِّ ــ ــوِر الـ ــ ــنُـ ــ بِـ
ــاِدي ــ ـ ــصَّ ــ ــا الـ ــ ــنَ ــ ــَب ــ ــْل ــ ر َق َوَنــــــــــوِّ

َوالُغفَراْن الِحلِّ  َشْهَر  الِوَداْع  الِوَداْع 
َرَمَضان َيا  الــِوَداْع  الــِوَداْع  الــِوَداْع 
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اَريــــــِن َأْرِشـــــدَنـــــا َوفِـــــــي الــــــدَّ
إَِلــــــِهــــــي ُكــــــن ُمــــَســــاِعــــدَنــــا

ــاِت ابــــــَدان ــ ــَمـ ــ ــاِعـ ــ بِـــــُحـــــوٍر َنـ
ـــدَنـــا ــاِت َخـــلِّ ــ ــنَـّ ــ ــَجـ ــ َوفِــــــــي الـ

َوالُغفَراْن الِحلِّ  َشْهَر  الِوَداْع  الِوَداْع 
َرَمَضان َيا  الــِوَداْع  الــِوَداْع  الــِوَداْع 

ــيــن ــَك َواقِـــــــف ُكـــــلَّ ِح ــ ــابِ ــ ــَب ــ بِ
ــن ــي ــســكِ ــِم ُعـــَبـــُيـــدك َراِشــــــــُد ال

ــُه َعــــــِن الــــُخــــذاَلن ــ ــم ــ ــِص ــ َواع
يـــن ــر َلـــــه ُأُمــــــــــوَر الـــدِّ ــ ــسِّ ــ ــَي ــ َف

َوالُغفَراْن الِحلِّ  َشْهَر  الِوَداْع  الِوَداْع 
َرَمَضان َيا  الــِوَداْع  الــِوَداْع  الــِوَداْع 

ــُه األَقـــــــــَدار ــ ــ ــاَق ــ ــ ــن َس ــ ــ ــكِ ــ ــ َوَل
ــِرُب الـــُمـــخـــَتـــار ــ ــثـ ــ ــه َيـ ــ ــُل ــ ــَأص ــ َف

ــن ــَمـ حـ ــرَّ ــا قِـــســـَمـــَة الـ ــ ــنَ ــ ــي ــ َرِض
ار ــِذي الـــــــدَّ ــ ــ ــَه ــ ــ َنـــــــا بِ َوَحـــــــاَّلَّ
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َوالُغفَراْن الِحلِّ  َشْهَر  الِوَداْع  الِوَداْع 
َرَمَضان َيا  الــِوَداْع  الــِوَداْع  الــِوَداْع 

ــي ــ ــ ــد لِــــــلــــــَوَرى اَلِح ــ ــمَّ ــ ــَح ــ ُم
ــي ــاِح ــم ال ــى  ــَلـ َعـ اهلل  ــى  ــ َوَصــــلَّ

َأَضــــــــــاَء بِــــــنُــــــوِرِه األَكــــــــَوان
ــي ــاِحـ ــَبـ ــصـ ــِمـ َكـ َأو  ــٍم  ــ ــج ــ ــنَ ــ َك

َوالُغفَران الِحلِّ  َشهَر  الِوَداْع  الِوَداْع 
َرَمَضان َيا  الــِوَداْع  الــِوَداْع  الــِوَداْع 
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َقِصيَدُة َوَداِع َرَمَضاَن

» َبَدأُت ِبَحمِد َمواَلِئي«

َناظُِم َهِذِه الَقِصيَدِة َمجُهوٌل، إاِلَّ َأنََّها َلِقَيْت َقُبواًل َوانتَِشارًا فِي 
تي  الِمنَطَقِة، َوَقْد َوَقفنَا َعَلى َعَدٍد مِْن ُنَسِخَها، َوَأقَدُم النَُّسِخ الَّ
َثانَِي بِن  يِخ  تِي َكاَنْت فِي َحْوَزِة الشَّ َوَقْفنَا َعَليَها ِهَي النُّْسَخُة الَّ
ِد  ْيِخ َمحُموِد بِن ُمحمَّ َأحَمَد المَهيِريِّ َقاِضي الَعيِن، بَِخطِّ الشَّ
َعاِم )1327هـ(  مِن  الثَّانِي  َربِيٍع  فِي  َنَها  َدوَّ تِي  َوالَّ َعلِّي)1(،  بِن 

الُمَوافِق َعاَم )1908م(.

َتُقوُل الَباِحَثُة َعائَِشُة الَمِهيرِي:

ِة َوالِهجَرةِ َوُمْعِجَزِة  يَرِة النََّبِويَّ َمُة َتْحِوي َجانِبًا مَِن السِّ )الُمَقدِّ
ِح بِِذْكِر ُجزٍء  َدْت لِلَهَدِف مَِن الُمَوشَّ اإِلسَراِء َوالِمعَراِج، ُثمَّ َمهَّ
األُخَرى،  ُهوِر  الشُّ َبِقيَِّة  َعْن  َتْخَتلُِف  تِي  الَّ َرَمَضاَن  يَِّة  َأَهمِّ مِْن 
ِحيَحِة،  َياِم الصَّ امِِعيَن لاَِّللتَِزاِم بُِشُروِط الصِّ ُح السَّ َوَيْدُعو الُمَوشَّ

 )1(
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َتَميُِّز  إَِلى  َعَرَج  ُثمَّ  قِيَمَتُه،  َفَيخَسُروا  َفَساِدِه  مِْن  َيحَذُروا  َوَأن 
تِي َلَها َفضٌل َعظِيٌم َعَلى ُكلِّ َمْن َباَت َساِهرًا  هِر بَِليَلِة الَقْدِر الَّ الشَّ
ُرُهم َأنَّ َرَمَضاَن  لِلَفوِز بُِسْرَعِة االستَِجاَبِة لُِدَعائِِهم فِيَها، ُثمَّ ُيَذكِّ
يِف َلكِنَُّه  ُعُهم َقِريبًا، َوَسَيحَزُنوَن َعَلى فَِراقِِه، َوَأنَُّه َكالضَّ َسُيَودِّ
َقبَل  مِنُه  َساَعٍة  ُكلَّ  َيسَتِغلُّوا  َأْن  ُبدَّ  َفاََّل  الَبَصِر،  َكَلْمِح  َسَيِغيُب 
اََّلِة َعَلى النَّبِيِّ  فِي  َعاِء َوالصَّ ُرُهم فِي النَِّهاَيِة بِالدُّ َذلَِك، َوُيَذكِّ

ُكلِّ َوقٍت()1(.

َعْبِد  يِِّد  السَّ ِخَزاَنِة  مِْن  ُنَسٍخ  َعَلى  َتحِقيِقِه  فِي  اعَتَمْدُت  َوَقد 
ُنْسَخُة  َها  َأَهمُّ َظبِي،  بَِأُبو  الَهاِشِميِّ  ِد  ُمَحمَّ يِِّد  السَّ بِن  حَمِن  الرَّ
فِي  الَهرُموِديِّ  َجْعَفِر  ِد  ُمَحمَّ بِن  اهللِ  َعبِد  بِن  َأحَمَد  الَخطَّاِط 
الُمَوافِق )14 يناير 1933م(، َجاَء  )18 َرَمَضان 1351 هـ(، 
بِن  َأحَمَد  َعبِدِه  إَِلى اهللِ  الَفِقيِر  الَحِقيِر  )بَِيِد  الَقِصيَدِة:  آِخِر  فِي 
، فِي 18 مِن َشهِر َرَمَضاَن  ِد َجعَفِر الَهرُموِديِّ َعبِد اهللِ بِن ُمَحمَّ

الُمَباَرِك َسنََة 1351 هـ(.

)1( المقال السابق.
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ــانْالــــــــــــِوَداْع اْلــــــــــِوَداْع ــَضـ ــا َرَمـ اْلــــــــِوَداْع َيـ
ــُغــْفــَران)1(اْلــــــــــــِوَداْع اْلــــــــــِوَداْع َواْل اْلِحلِّ  َشْهَر 

         

َمة [ ] الُمَقدِّ

ــي ــاََّلئِ ــَدْأُت بِــنَــْظــِم إِْم ــ ــي َب ــْواَلئِـ َمـ اهللِ  بِــَحــْمــِد 
َوآاَلِء ــٍم  ــ ــَع ــ نِ ْحَمْنَعـــَلـــى  الرَّ ــَم  ــَع َأْن ــْد  َق بَِها 

         

ــُت بِــَتــْعــِمــيــِم ــ ــْي ــ ــنَّ ــ ــِمَوَث ــي ــلِ ــْس ــمَّ َت ــ ــاََّلٍة ُثـ ــ ــ َصـ
ــَواْن)2(َعــَلــى مِــيــٍم َوَحــامِــيــِم ــ ــ األَْك ــِد  ــيِّ َس َوَداٍل 

         

)1( تقرأ هذه األبيات بين كل بيتين من الموشح.

. 2( أي محمد(
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َوَأْشــــَيــــاِع ــاِعَوَأْزَواٍج  ــ ــَب ــ َوَأْصــــَحــــاٍب َوَأْت
َداِع َبـــــْعـــــَدُه  َواإِليَمانَوُكـــــــلٌّ  اإِلْســـاََّلِم  إَِلــى 

        

ــي قِ ــاَّلَّ َخ اهلَل  ــو  ــ ــ ــيَوَأْرُجـ ــاََّلقِ ــُمــنُّ بـِـُحــْســِن َأْخ َي
ــُســط ِحـــلَّ َأْرَزاقِــــي ــْب الُقْربانَوَي يف  الُعْمِر  بُِطوِل 

         

ــقِّ اْلــُمــْصــَطــَفــى َطــَه ــَح ــابِ ــاَه ــاََّل َج ــ ــْد َع ــ ــيٍّ َق ــبِـ َنـ
ـــَقـــى اهلَل اِتَّ ــِن  َمـ ــِر  ــْيـ اإِلْنَسانَوَخـ ُجْمَلِة  َوَأْفَضِل 

         

ــاْلـــَحـــقِّ ــاَء بِـ ــ ــ ــيٍّ َج ــ ــبِ ــ لِــْلــَخــْلــِقَن اهللِ  بِــــَأْمــــِر 
ــْدِق ــصِّ َوال ــانَوبِالتَّْحِقيِق  ــاِســِخ األَْدَيـ َوَشـــْرٍع َن

        

َحاَبِة ُرْضَواِن اهلِل َعَليِهم [ ] ِفي َفْضِل أهِل الَبيِت َوالصَّ

ــاَز بِــــِه َأُبـــــو َبــْكــِر ــ ــ األَْمــــِرَوَفـ َل  َأوَّ َق  َفـــَصـــدَّ
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ــي َجــْهــِر ــ ــرٍّ َوفِ ــي ِسـ ــ ْحــَمــنَوفِ ــَة الــرَّ ــاَع ــى َط ــَولَّ َت
        

َحــاُزوا َقْد  اْلَبْيِت  ــُل  ــاُزواَوَأْه َف إِْذ  اْلَخْيِر  َجِميَع 
اإِليَمانَلــُهــْم َفــْضــٌل َوإِْعــــــَزاُز ــاََّلَوِة  َحـ ــَذْوِق  بِـ

        

ــاِس الـــنَـّ ُل  َأوَّ ــُب الــَبــاِسَفـــآَمـــَن  ــاِح ــيٌّ َص ــلِ َع
ــَراِس ــ ــانَوَأْفـــَضـــُل ُكـــلِّ َأْع ــَي ــْت ــِف َوَزْيـــــٌد َســيِّــُد اْل

         

ــْم بِــــِه َبــْعــُد ــُهـ ــَعـ ــاَبـ ــُدَوَتـ ــْع َســِعــيــٌد َعـــامِـــٌر َس
ــٌة َعــْبــُد ــَحـ ــْلـ ــٌر َطـ ــ ــْي ــ ــٍن َكـــَذا ُعــْثــَمــانُزَب ــَم ــَرْح لِ

         

]  إسراؤُه وِمعَراُجُه [

ـــــاُه ــاََّلُهإَِلــــــُه اْلــــَعــــْرِش َرقَّ ــْرِش َأْعـ ــَع ــْوَق اْل ــ َوَف
ــاََّل ُحــْســَبــانَوَحـــــيَّـــــاُه َوَأْرَضــــــــــاُه َوَأْعـــَطـــاُه بِـ
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ــَمــا َقــاُلــوا إِْجـــــاََّلُلَوَأْمـــــاََّلُك الــسَّ َذاَك  ــًا  ــَئ ــي ــنِ َه
ــا َنــاُلــوا ــِل َم ْس ــرُّ ــلُّ ال انَوُكـ الشَّ اْلَعظِيِم  َمَقاَماِت 

         

ــاَّلًّ ــَمــا ُك ــُل الــسَّ ــ ــاَّلًَأَتـــى َأْه ــًا َأْهـ ــب ــْرَح ــوا َم ــاُل ــَق َف
َفْضاَّلً  اْلُعَلى  ــاَل  َن َعــْدَنــانبَِمْن  َبنِي  ــْن  مِ ــٍر  ــْي َوَخ

        

ــَرى َأْس ي  ــذَّ ال ــْيـــاَّلً َفــَيــا ُبــْشــَرىَفُسْبَحاَن  ــِه َلـ ــ بِ
الُكْبَرى النِّْعَمِة  ــانبِتِْلَك  ــَم ــا َمــْعــَشــَر اإِلي ــا َي َلــنَ

         

ــَراِج ــ ــْع ــ ــِم ــ ــُه بِ ــ َف ــرَّ ــ ــَش ــ ــاِجَف ــَه ــنْ ــِم َوَأْرَشــــــــــَدُه لِ
ــاِج ــ ـ ــقِّ َوهَّ ــَحـ ــوِر اْلـ ــنُـ َواْلِعْرَفانبِـ ــَراِر  األَْسـ مِــَن 

         

ــاِجــي ــنَّ ــُه ال ــْزُبـ ــِه ِحـ ــْيـ َداِجإَِلـ فِــي  َكــاْلــَبــْدِر  ــَرى  َس
ــاِج ــَت ــْح ــلَّ ُم ــَطــي ُكـ ــْع ــُي ــْرآنلِ ــُق ــِي َواْل ــَوْح بِــِســرِّ اْل
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ــااَل ــ ــٍة َن ــَلـ ــْيـ ــا مِــــْن َلـ ــَيـ ــاُر إِْقــَبــااَلَفـ ــَت ــْخ ــُم ــا اْل ــَه بِ
ــانَوإِْعــــــــــَزازًا َوإِْجــــــاََّلال ــ ــَي بِـــِه األَْذَه ــْع ــَمــا َت بِ

         

ا اْلــَغــرَّ ْيَلِة  اللَّ ِذي  ــَف األَْمــــَراَفــِفــي  ــفَّ ــا َخ ــنَ ــْي َعــَل
ــَرى ــْش ــا ُب ــَي ــا َف ــنَ ــَف ــَح ــَوانَوَأْت اإِلْخـ َمْعَشَر  ــا  َي َلنَا 

         

اْلَفْضِل َصاِحُب  َق  اللَّيِلَفَصدَّ بِـــِذي  ــٍر  ــْك َب َأُبـــو 
ــُه َأُبـــــو َجــْهــِل ــ َبـ ــذَّ ــ ْيَطانَوَكـ الشَّ ُه  ــرَّ َغ َقــْد  ــْن  َوَم

         

ــاِري ــَب ــْضــٌل مِــَن اْل ــاِريَفــَيــا َف َس لِْلُمْصَطَفى  ــِه  بِ
ــاِري ــَج ــُضــُه اْل ــْي اْلُبْلَدانَوَعـــمَّ َف فِي  َشاَع  َأْن  إَِلى 

         

ــَرا ْهَراَفــَأْوَجــَب َلــْيــَلــَة اإِلْسـ َوالطُّ اْلَخْمِس  َصاََّلَة 
ــَرا ــْي ــُه َخ ــُلـ َجِميَع النَّاِس فِي األَْزَمانَفــَأْصــَبــَح َأْهـ
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]  ِهجَرُتُه [

ــِهــْجــَرْه ــاَءِت اْل ــ ــا َج َوالنُّْصَرْهَفــَلــمَّ اْلَوْحي  َتَحاَمى 
ــاَء اْلــَحــقُّ َواْلــُقــْدَرْه َواْلُبْطاََّلنَوَجـ ْرُك  الشِّ َوَضاَع 

         

ــَفــْضــُل ــا َســاَعــَد اْل َوالنَّْفُلَوَلــمَّ اْلــَفــْرُض  َتــَواَلــى 
ــُكــلَّ ــا اْل ــنَ ــْرُع ــَل َش َواألْرَكـــانَوَكــمَّ اآلَداِب  ــَن  مِ

        

ــْصــُر اهلل ــاَء َن ــالِــَك َجـ األَْفــَواهُهــنَ فِي  اْلَحقُّ  َوَشــاَع 
ــَبــاه َأْن اْلُمْصَطَفى  ــُه اإِلْنـــِس ُثــمَّ اْلــَجــانَوَأنَّ  إَِلـ

         

ــَرْه ــْط ــِف ــاِل َواْل ــَم َشْهَرهَزَكـــاُة اْل َصْومنَا  ــْع  َم ــى  َأَت
اْلُقْرآنَكـــَذاَك اْلــَحــجُّ َواْلــُعــْمــَرْه فِي  ُنصَّ  َقْد  َوَمــا 
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] في َفَضاِئِل َشهِر َرَمَضان [

ــا َجــْمــَعــا ــنَـ ــَواَنـ ــا إِْخـ ــَي َسْمَعاَف اِْسَتْفِرُغوا  لَِقْولِي 
َنْفَعا بِــِه  ــْحــَظــْوا  َت ْحَمنلِــَكــْي  الرَّ َعنُْكُم  َوَيْرَضى 

         

ــاَدا ــ ــحَّ إِْســـنَـــاَداَفــِفــي األَْخـــَبـــاِر إِْرَش َحــِديــٌث َصـ
ــاَدى ــ َن ــْد  ــ َق اهللِ  ــِر  ــ ــَأْم ــ َشْعَبانبِ َمَضى  إِْذ  ــاٍد  ــنَ ُم

         

ــِر ــَخــْي ــْل َبــاِغــَي اْل ــبِ ــَأْق ــرَِّف َوَأْقـــِصـــْر َبـــاِغـــَي الــشَّ
ْهِر الشَّ َذا  َأْوَقـــاِت  َواإِلْحَسانَفِفي  الخير)1(  َيِزيُد 

        

ــا إِْخـــــَواَن ااِلْســــاََّلِم ــَي ــزاِم)2(َف ــ ــ ــقُّ إل ــْم حـ ــُك ــْي ــَل َع
اْلَعاِم فِي  ْهِر  الشَّ اْلَمنَّانَصَياُم  اْلَخالُق)3(  لَِيْرَضى 

         

)1( ويف نسخة: الرب.
)2( ويف نسخة: عليكم حق بااللزام.

)3( ويف نسخة الدائم.
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ــَذا َشـــْهـــُر الــتَّــَراويــِح ــ ــيــِحَف ــَســابِ َوَأْوَقــــــــاِت الــتَّ
ــِح ــي ــَصــابِ ــَم ــِر اْل ــِويـ ــنْـ ــْرآنَوَتـ ــ ــُق ــ َواْل اهللِ  َوِذْكــــــِر 

         

ــُن ــي ــاطِ ــَي ــشَّ ــِه ال ــ ــَغـــلُّ بِ ــاِت َتـــْزيِـــيـــُنُتـ ــنَـّ ــَجـ ــْلـ َولِـ
ــا ِعــيــُن ــوُرَهـ ــى ُحـ ــَجــلَّ ــَوانت ــْح َبــاَبــَهــا ِرْضـ ــَت ــْف َوَي

         

ــاِت َأْبــــــَواُب ــنَـّ ــَجـ ــْلـ ــاُبَولِـ ــْوِم إِْرَغـ ــِل الــصَّ أِلَْهـ
ــاٌب ــ ــُم َلـــُهـــْم َب ــ ــُه ــ ــَأنَّ ــ ــانبِ يَّ ــى َذلِــــَك الــرَّ ــمَّ ــَس ُي

         

ــْهــِر الــشَّ َذا  اَم  ُصــــوَّ ــا  ــَي اْلَخْيِرَف َمــْجــَمــَع  ــوا  َهــُلــمُّ
ــُم اْلــُغــْفــَرانَوَأْجـــــٌر َأْعـــَظـــُم األَْجـــِر ــْوِس ــَذا َم ــَه َف

         

ــا ــاَم ــِه َق ــلِ ــْي ــي َل ــْن فِـ ــ ــــامِــــِه َصــاَمــاَوَمـ َوفِـــــي َأيَّ
داَما َقــْد  اْلَخْيَراِت  ــْد َكــانَوفِــي  ــا َق ــُه َم ــْر َعــنْ ُيــَكــفَّ
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بِاْلَحْمِد ــْرَت  ــمَّ َش ــإِْن  ــدَِّفـ ــِج ــْن َســاِعــد اْل ــُه َعـ َلـ
ْعِد السَّ ــِة  ــاَي َغ مِــْن  ــْل  ــنَ اْلُحْسَبانَت فِي  َلْيَس  َنِعيًما 

         

اْلَفْضِل فِي  َيْكِفيَك  َوالنَّْفِلَأاَل  ــَفــْرِض  اْل ِصــَيــاُم 
ْســِل ــاَرُة َســيِّــِد الــرُّ ــَشـ التِّْبَيان)1(بِـ ــِح  َواِضـ بِــنَــصٍّ 

         

ــرُّ ــَب ــُد اْل ــ ــَواِح ــ ــُقـــوُل اْل ــُرَيـ ــَف األَْجـ ــوِع ــُكــلٍّ ُض لِ

ــرُّ ــي بِ ــلِ ــَوى َصــــْوٍم َف ــ ُحْسَبانِس ــاََّل  بِ َأْجـــِزي  ــِه  بِ
         

ـــْوِم َأْقــــَداُر ــاُرأِلَْهــــِل الـــصَّ ــَبـ ــاَء َأْخـ ــ ــا َقـــْد َج ــَه بِ
ــاُر ــ ـ ــفَّ ــ َغـ اهلَل  اْلِعْصَيانبِــــــــــَأنَّ  فِي  َأْمَضْوُه  لَِما 

         

ــَدى اهللَِومِـــنْـــهـــا َفـــــْوُح َأْفــــــَواِه ــ َل ــى  ــ َأْزَكـ ــْم  ــُه َل
زاِهي َومـِـْن  اْلِمْسِك  اْلُبْسَتانمَِن  فِي  اْلــَوْرِد  َطِريِّ 

         

)1( ويف نسخة: واضح تبيان.
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النَّْقِل  ــي  فِ َجـــاَء  ــَهــا  ــِلَومِــنْ ــْض ــَف اْل ُذو  اهلَل  ــَأنَّ  ــ بِـ
ــلِّ ــي ُكـ ــ ــاُء فِ ــَقـ ــَتـ ــَرانَلــــُه ُعـ ــي ــنِّ ــَن ال ــ ــِه مِ ــي ــالِ ــَي َل

         

] ِفي التَّرِغيِب ِفي َشهِر َرَمَضاَن [

ْهَرا الشَّ َذا  َصــاَم  َمــْن  أجرا)1(َفَيا  اِْغَتنِْم  ْوِم  الصَّ َلَدى 
َخْيَرا  َواْكَتِسْب  ــْر  النِّْسَيانَوَشــمِّ فِي  ُتْهِمْلُه  َواَل 

         

َتْغَتْب  َواَل  َتــْهــُجــْر  ــاََّل  َتْغَضْبَف َواَل  َتْكِذْب  َواَل   
َتــْرَغــْب َواَل  َتْشُتْم  َواْلُبْهَتانَواَل  َهَواِت  الشَّ إَِلى 

         

وَر ــزُّ ــ الـ َدِع  ــَذا  ــ َهـ َتــْقــِصــيــَراَفـــَيـــا  ــُه  ــْل ــَم ــْع َت َواَل 
َمْسُروَرا اْلَحْشِر  فِي  ْيَحانَتُكْن  َوالرَّ ْوِح  الـــرَّ بِنَْيِل 

        

)1( ويف نسخة: قدرا.
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َمْعُموَراَوِزْد فِي اْلَوقت )1( َتْشِميَرا  اْلَخْيِر  فِي  َتُكْن 
ــٍد ُحـــوَرا ــي َغـ ــْق فِ ــانِ ــَع َواْلُغْلَمانُت ــَداِن  ــِوْل اْل َمــَع 

         

اْلَمْقِت)2(َفُكفَّ النَّْفَس َعْن ُسْحِت مَِن  َتنُْجو  لَِكْي 
بِاْلُبْهِت الــنَّــاِس  ــِي  النِّيَرانَوَرْمـ َلَظى  مِْن  لَِتنُْجو 

         

َلْيَس ــٍم  ــائِ ِص مِــْن  ــُكــْن  ــىَت ــَس َأْم إِْذا  َصــــْوٌم  َلـــُه 
النَّْفَس َتْجِويِعِه  ــَوى  اْلُخْسَرانِس َأْعــَظــُم  َوَهــَذا 

         

اْلَمْوَلى َطاَعة  فِي  ــْم  َلْياََّلَوُق َجى  الدُّ فِي  َوَأْحــِي 
ــى ــَل َواْلــُغــْفــَرانَوَســبِّــْح َربَّـــَك األَْع بِاْلَعْفِو  َتــُفــْز 

         

َواْلَجْهِر  رِّ  السِّ فـِـي  اْلَخْيِرَوُدم  فِي  اإِلْكــَثــاِر  َعَلى 
ــِر ْكـ ــذِّ ــَن اْلـــُقـــْرآِن َوالـ َوإِْحَسانمِـ َصَدَقاٍت  َومِن 

)1( ويف نسخة: الخير.
)2( ويف نسخة: من المطعوم والمقت.
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] ليَلُة الَقدِر [

ــِرَوفِـــيـــِه َلـــْيـــَلـــُة اْلـــَقـــْدِر ــ ــِل األَْج ــامِ ــَك َتـــِزيـــُد بِ
ْهِر الشَّ ــَن  مِ ــٍف  َأْلـ اْلُقْرآنَعــَلــى  فِي  َجــاَء  َقْد  َكَما 

         

ُجْمَلْه  َما  السَّ ــْه   َوَأْمــــاََّلُك  ــَل ــْي ــلَّ ُل َهـــــِذه ال ــزَّ ــ ــنَ ــ َت
ــْه ــْن َل ــمَّ ــلِّ األَْمــــِر مِ ــُك ْلَطانبِ َوالسُّ ــِر  األَمِ َجِميُع 

         

وُح ــرُّ ــِزُل َمــْعــُهــم الـ ــنْـ ــيــُحَوَيـ ــْســبِ ــْم َزَجــــٌل َوَت ــُه َل
َمْصُفوُح ــِب  ْن ــذَّ ال ــُه َيــْقــَظــانَفــُكــلُّ  ــْوَن ــَق ــْل ــْن َي ــَم لِ

         

هِر [ ] التَّحِذيُر من التَّقِصير في َهَذا الشَّ

ْهِر الشَّ ُجــْمــَلــَة  ــْر  اْلُعْمِرَوَشــمِّ َضْيَعِة  مِْن  َوَخْف 
اْلَخْيِر َعَلى  ِحْرًصا  ُخُصوًصا إِْذ َمَضى ُعْشَرانَوِزْد 
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َواْلَحْسَرْه اْلُحْزُن  ــُدوُم  ــَرهَي َأْج َينَْل  َلــْم  َمــْن  َعَلى 
ُعْمَره َقَضى  َلــْهــٍو  ــي  َعْطَشانَوفِ َجائِعًا  َوَأْمَسى 

         

ــْل ــافِ ــَغ ــا اْل ــَهـ ـ ــْر َأيُّ ــكَّ ــَف اْلَباطِلَت فِي  الُعْمَر  ُتِضيُع 
ــُع اآلِجـــْل ــائِ اْلُخْسَرانَأَيـــْحـــِوي َب ِسَوى  بَِعاِجلِِه 

         

اْلِعْبَرْه فـِـي  َيْكِفيَك  َواْلَحْسَرْهَأاَل  اْلُحْزِن  َدَواُم 
ُعْمَره َمَضى  َقْد  َمْن  َوالنِّْسَيانَعَلى  اْلَغَفاََّلِت  َعَلى 

         

هِر الُمَباَرِك [ ] التَّنِبيُه إَلى ُقرِب َرِحيِل الشَّ

ــاِت ــَراَم ــَك اْل ــُر  ــْه َش ــاِتَوَذا  ــاََّلَم ــسَّ َوَأْوَقــــــاُت ال
ــَمــاِت ــنِــي ــَغ َواإِلْحَسانَوَأْزَمـــــــاُن اْل اْلبِرِّ  َوَعْصُر 

         

ــا ــنَ ع ــَودِّ ُيوِجعنَاَوَعــــْن ُقــــْرٍب ُي َوبِــاْلــِهــْجــَراِن 
ــَن َأْضــُلــِعــنَــا ــْي ــْد َب ْوق َواألَْشَجانَوُيـــوقِـ َلِهيَب الشَّ
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اْلَباقِي َعَلى  َواْنُدْب  ــٍع مِـــنْـــَك مِـــْهـــراِقَفنُْح  ــَدْمـ بِـ
ــاِق ــَت ــْش ــَذاَك ُبـــَكـــاُء ُم ــ نَكـ اَّلَّ الخِّ ِهــْجــَرانِــِه  َعَلى 

         

َجاِهْل َيُكْن  َلْم  َذا  ــْلَوَمــْن  ــابِ ــَقــى إَِلـــى َق ــْب ــَأْن َي ــ بِ
ــٌت َراِحــْل ــَو َمــيِّ َواألْزَمـــانَوَهـــْل ُه األَْهلِيَن  َعــِن 

         

ْيِف َكالضَّ ْوِم  الصَّ ــِفَوَشْهُر  ــْي ــالــطَّ ــا َوَك ــنَ ــلُّ بِ ــُح َي
ــْرِف ــطَّ ــرُّ َكــَلــْمــَحــِة ال ــُم َمَعانَي اللَّ ــاِرُق  َبـ ــَذلِــَك  َك

         

أِلَْوَقـــــاِت ــوا  ــُك ــاب َف َمــَضــْت َعــنَّــا بِــَحــَســَراِتَأاَل 
ــَزانَوَأْبـــَقـــْتـــنَـــا لِـــَحـــَســـَراِت األَْح َبْعَدَها  َتَواَلْت 

         

ــُذِل اْلــُوْســَع ــْب ــْم َي ْمَعَفــَمــْن َل الدَّ ــُه  َل َيْسُكْب  َوَلــْم 
الَجْمَع َرَأى  إِْذ  األَْقَرانَسَينَْدْم  َعَلى  َشَرٌف  َلُهْم 
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ــاِت ــ ــاَع ــ ــْم َوَس ــ ــاُكـ ــ ـ َطاَعاِتَوإِيَّ َغْيِر  فِي  َمَضْت 
البَِضاَعاِت َخــْيــِر  ــَوانَوفِـــي  ــ ــا اإِلْخ ــَه ــوا َأيُّ َهــُلــمُّ

         

َعاُء [ ] الُمَناَجاُة َوالدُّ

ِعْصَياُنْه َشـــاَع  ــْن  َم ــْهَفــَيــا  ــ ــاُن ــ ــٍو َضــــاَع َأْزَم ــْه ــَل بِ
ــْه ــَســاُن ــى َمـــْن َعـــمَّ إِْح ــَرانإَِلـ ــْي ــَح ــا اْل ــَه ــْه َأيُّ َتــَوجَّ

         

ــَق الــنَّــاِس ــالِ ــا َخ ــي بِــإِْفــاََّلِســيَوُقـــْل َي ــنِ ــْم ــَرحَّ َت
ــــْق َقــْلــبِــَي اْلــَقــاِســي َواْلِعْرَفان)1(َوَوفِّ اْلَخْيِر  بِِفْعِل 

         

ــا اآلِســـي ــ ــا َأَن ــِهـــي َهـ ــي َوإِْفــاََّلِســيإَِلـ ــبِ َعــَلــى َذْن
ــْد َضــيَّــْعــُت َأْنــَفــاِســي َوالنِّْسَيانَوَقـ الَغَفاََّلِت  َعَلى 

         

)1( ويف نسخة: اإلحسان.
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ُمْخطِي ُمــْذنِــٌب  ــي  ــ اْلُمْعطِيَوإِنِّ اْلُمنِْعُم  ــَت  َوَأْن
ــاََّل ُســْخــِط ــنِــي بِـ ــْل ــَعــامِ ــِوَك ُثــمَّ بِــاْلــُغــْفــَرانَف ــْف ــَع بِ

         

ــوُلإَِلـــِهـــي َأْنــــَت َمـــْســـُؤوُل ــْأُم ــَعــْفــُو َم ــَك اْل ــنْ َومِ
َمْشُموُل ــْدُعــوَك  َي انَوَمــْن  الشَّ َعظِيَم  ــا  َي َك  ــرِّ ــبِ بِ

        

آاَلُه َعـــــمَّ  َمـــــْن  ــاُهَفـــَيـــا  ــَم ــْع َوَيــــا َمـــْن َجـــمَّ َن
ُهو إاِلَّ  ــَس  ــْي َل َمـــْن  ــا  ــنَوَيـ ــَم َرْح َوَيــــا  اهلُل  َوَيــــا 

         

ِت َزالَّ َعـــْفـــَو  ــا  ــنَـ ــْلـ َوُغـــْفـــَراَن اْلــَخــطِــيــَئــاِتَأنِـ
ــاِت ــاَعـ ــَطـ ــا لِـ ــ ــنَ ــ ــْق ــ الِعْصَيانَوَوفِّ ــِن  َع َوَجــنِّــْبــنَــا 

         

ــِق ــي ــْوفِ ــَت ــا بِ ــ ــْدَن ــ ــِع ــ َوَأْوِصـــْلـــنَـــا لـِـَتــْحــِقــيــِقَوَأْس
يِق الضِّ ــَن  مِ ــا  ــنَ ــِرْج َشانَوَأْخ مِْن  َلنَا  َما  َوَأْصلِْح 
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ــُصــوٍد َوَمـــا َخــاَبَفــَكــْم مِـــْن َســـائِـــٍل آَب ــْق ــَم بِ
َتاَب َمْن  َساَمْحَت  َواْلــُعــْدَوانَوَكــْم  التَّْفِريِط  َعِن 

         

ــمَّ ــَج ــُر اْل ــِف ــْغ ــْن َي ــْن َفــْضــُلــُه َعــمََّوَيـــا َمـ ــ َوَيــــا َم
ــْعــَمــى َوالــنَّ اآلاَلُء  ــَك  اْلَمنَّانَلـ الــَواِهــُب  َوَأْنـــَت 

         

ــْرُد ــَف ــَت اْلـــَواِحـــُد اْل ــ َواْلَمْجُدَوَأْن ْلَطاُن  السُّ َلــَك 
ــدُّ ــا َلـــُه َع ْهَفانَوَفـــْضـــُلـــَك َمـ اللَّ اْلَبائَِس  ُتِغيُث 

         

ــاِج ــَت ــْح ــُم ــِهـــي ُكـــْن لِ اِجيإَِلـ الرَّ ــُدَك  َعــْب ــَك  ــَواَل َن
ِجي الاَّلَّ ُصنِْعَك  ْحَمنَلَطائَِف  الرَّ َعابِد  لَِفْضلَِك 

         

ــَأْلـــَطـــاِف ــي َبـ ــنِ ــْل ــامِ ــَع افِيَف الصَّ َعْيِشَي  َوَأْرِغـــْد 
ــاِف  ــَع ــاْس ــانَوأْمــــِدْدنِــــي بِ ُمــَراَداتِــي َمــَدى األَْزَم
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اََلِة َعَلى النَِّبيِّ الَعْدَنان [ ] الَخاِتَمُة ِفي الصَّ

ــِح الــِعــْطــِر ــائِ ــَف ــنَ ــْد بِ ــ ْكــِرَوُج ــَلــَواِت والــذِّ ــَن الــصَّ مِ
ــِر  ــْش ــنَّ ـــُح ال ـــائِ َعْدَنانَســـــاََّلٌم َف مِْن  اْلَخْلِق  لَِخْيِر 

         

َيْحكِي ي  الـــذِّ ــٍد  ــَحــمَّ الِمْسكِيُم ــاِرَح  ــَب اْل َشــَذاُه 
ــي ــكِّ ــى َم ــَب ــَت ــْج ــيٍّ ُم ــبِـ األَْرَدانَنـ ــِب  ــيِّ طِ ــيٍّ  ــ َزكِ

        

ــاِب ــ ــَح ــ َأْص ُثــــمَّ  َوِعـــْتـــَرتِـــِه َوَأْحـــــــَزاِبَوآٍل 
االْرَبـــاِب َربُّ  ْضَوانَســَقــاُهــم  الرِّ َعاِرِض  بَِوابِِل 

ت َتمَّ
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تهييُج اإلخواِن لَتهِذيِب الَجَناِن

بَتوِديِع َشهِر َرَمَضان

اَبِة َمِة الَفِقيِه اأُلُصوِليِّ الُمَؤرِِّخ األِديِب النَّسَّ للَعاَّلَّ

َقاِضي َخْصب َوَكْمَزار

د الَخْزَرِجي د َصاِلِح بِن ُمَحمَّ يِخ ُمَحمَّ يِخ َعبِد اهلِل بِن الشَّ الشَّ

)ت 1363 هـ / 1944 م(

َترَجَمُة النَّاظِِم:

اَبُة  ُخ النَّسَّ َمُة الُمَتَفنُِّن الَفِقيُه األُُصولِيُّ األَِديُب الُمَؤرِّ ُهَو الَعاَّلَّ
ِد بِن َعلِيِّ بِن  ِد َصالِِح بِن ُمَحمَّ يِخ ُمَحمَّ ْيُخ َعبُد اهللِ بُن الشَّ الشَّ
َعاَم )1296هـ/1879م(،  ُولَِد   ، الَخزَرِجيِّ َأحَمَد  بِن  ِد  ُمَحمَّ
اآلَلِة  ُعُلوَم  َوَقَرَأ  ُدَبي،  فِي  َحَسٍن  ْيِخ  الشَّ ِه  َعمِّ َعَلى  الِفقَه  َقَرَأ 
اإِلساََّلِم  َصدِر  ِحيِم  الرَّ َعبِد  يِِّد  السَّ بِن  ِد  ُمَحمَّ يِِّد  السَّ َعَلى 
بِن  ِد  ُمَحمَّ ْيِخ  الشَّ َوَعَلى  ُدَبي،  فِي  1328هـ/1910م(  )ت 
1322هـ/1904م(  )ت  األَنَصاِريِّ  حَمِن  الرَّ َعبِد  بِن  ِد  ُمَحمَّ
ِد  ُمَحمَّ ْيِخ  الشَّ َوالِِدِه  َعَلى  َقَرَأ  ُثمَّ  الَمِصيِف،  اَم  َأيَّ الجادي  فِي 
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َوَعَلى  َوالَباطِنَِة،  َمسَقط  فِي  1317هـ/1899م(  )ت  َصالِِح 
افِِعيَِّة  الشَّ الَمدَرَسِة  فِي  الَفاِرِسيِّ  ُيوُسَف  بِن  َحبِيِب  ْيِخ  الشَّ
ِد  ْيِخ ُمَحمَّ َمسَقط، ُثمَّ َذَهَب إَِلى َجِزيَرِة الَقَسِم، َوَقَرَأ َعَلى الشَّ
فِي  1358هـ/1939م(  )ت  الَكَمالِيِّ  َيحَيى  بِن  ا  َزَكِريَّ بِن 
َعلِيٍّ  بِن  اهللِ  َعبِد  ْيِخ  الشَّ ِه  َعمِّ ابِن  َوَعَلى  الَكَمالِيَِّة،  الَمدَرَسِة 
َعبِد  ْيِخ  الشَّ َعَلى  َقَرَأ  ُثمَّ  الَخزَرِجيِّ )ت 1333هـ/1915م(، 
حَمِن بِن ُيوُسَف ُسلَطاِن الُعَلَماِء )ت 1360هـ/1941م(  الرَّ
ِد  ُمَحمَّ يِِّد  السَّ ْيَخْيِن  الشَّ َعِن  َة  الَقاِدِريَّ ِريَقَة  الطَّ َوَأَخَذ  َلنَجة،  فِي 
يِن  يِِّد َجاََّلِل الدِّ ُعَمَر األََفَغانِيِّ )ت 1334هـ/1916م(، َوالسَّ

الَقاِدِريِّ الَحيَدر آَباِدي )ت 1357هـ/1938م(.

َوَلُه  َوالَخَطاَبَة فِي َكمَزاِر َوخصب،  َواإِلفَتاَء  الَقَضاَء  َتَولَّى   
فًا َبيَن النَّثِر َوالنَّظِم، مِنَها:  تِّيَن ُمَؤلَّ َفاٌت َكثِيَرٌة َتِزيُد َعَلى السِّ ُمَؤلَّ
ابِِع َعَشر«، َو»َمَطالُِع  الرَّ الَقرِن  بَِبعِض َحَواِدِث  الَبَشِر  »إِتَحاُف 
فِي  َهِب  الذَّ َو»َسَبائُِك  الِفقِهيَِّة«،  األَسَراِر  َوَمنَبُع  الَبِهيَِّة  األَنَواِر 
اإِلنَساِن«،  َو»َحَياُة  الَعَرِب«،  َبيَن  ائَِرِة  السَّ َوالِحَكِم  األَمَثاِل 
ِشعِرِه  َوِديَواُن  ِة«،  الِمنَبِريَّ الُخَطِب  فِي  ُة  الَبدِريَّ َو»األَنَواُر 
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ُد بُن َمحُفوِظ  ْيُخ ُمَحمَّ َعَدٌد مِنُهم: الشَّ َعنُه  َأَخَذ  َوَقد  َوَغيُرَها، 
ُد  ْيُخ ُمَحمَّ بِن َحَسٍن الَخزَرِجيِّ )ت 1401هـ/1981م(، َوالشَّ
بِن  ِد  ُمَحمَّ بِن  َأحَمَد  بُن  ُد  ُمَحمَّ ْيُخ  َوالشَّ افِي،  رَّ الزَّ َحَسٍن  بُن 
َعاِم  خصِب  فِي  َي  ُتُوفِّ 1406هـ/1985م(،  )ت  الَعِزيِز  َعبِد 

)1363هـ/1944م()1(.

يِخ  الشَّ بِن  َعبِد اهللِ  ْيِخ  الشَّ بُن  الَحِميِد  َعبُد  ْيُخ  الشَّ ابنُُه  َوَقاَم 
الَمذُكوِر  »الَوَداِع«  َنظِم  بِطَِباَعِة  الَخزَرِجيِّ  َصالِِح  ِد  ُمَحمَّ
َأقَرُب  َوُهَو   ، الَخزَرِجيِّ اهللِ  َعبِد  ْيِخ  لِلشَّ ُينَسُب  آَخَر  َنظٍم  َمَع 
َوَشَواِهِد  َوالِمعَراِج،  اإِلسَراِء  َشَواِهِد  َنظِم  َمَع  يَِّة،  الَعامِّ إَِلى 

، َوَذلَِك بَِتاِريِخ )1410هـ - 1991م(، بَِأُبو َظبِي. الَبرَزنِجيِّ

ببعض  البشر  إتحاف  الخزرجي،  صالح  محمد  بن  اهلل  عبد  الشيخ   )1(
بن  محمد  الشيخ  بن  حسن  الشيخ  مخطوط،  عشر،  الرابع  القرن  حوادث 
محفوظ آل الشيخ حسن الخزرجي، القول المنظم يف معرفة علماء محافظة 
عبد  الشيخ  بنت  كاملة  الشيخة  )ص84-72(،  عمان،  سلطنة   - مسندم 
اهلل بن علي القاسمي، تاريخ لنجة، )479/1(، الشيخ عبد اهلل بن محمد 
صالح الخزرجي، ديوان الشيخ عبد اهلل بن الشيخ محمد صالح الخزرجي، 

)1/أ-د(.
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ــانْالــــــــــــِوَداْع اْلــــــــــِوَداْع ــَضـ ــا َرَمـ اْلــــــــِوَداْع َيـ
ــَران)1(اْلــــــــــــِوَداْع اْلــــــــــِوَداْع ــْف ــُغ َواْل اْلــِحــلِّ  َشْهَر 

        

َمة [ ] الُمَقدِّ

ــاِن ــِم َمـــنَـّ ــاسـ ــُه َثـــانِـــيَبــــَدْأَنــــا بِـ ــ ــا َلـ ــ َوَفـــــــرٍد َم
ــاِن ــشَّ ــْدِر َوال ــَق لَطانَجــلـِـيــِل ال َوالسُّ الُملِك  َعظِيِم 

         

بالَحْمِد النَّظَم  ــِديوُنــْثــنـِـي  ــَوُه األَْيـ ــْح ــُع َن ــْرَف َوَن
َنْسَتْجِدي الَفْضَل  َعــَســاُه َيــُمــنُّ بـِـاإِلْحــَســاْنَومِنُْه 

         

)1( تقرأ هذه األبيات بين كلِّ بيتين من الموشح.
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ـــاِر ــا َبـــــاَب َغـــفَّ ــنَـ ــَرْعـ َحَوى األشَياَء مِْن َساِريَقـ
ــْن َنـــاِر ــ ــوٍر َومِـ ــ ــْن ُن ــ األَْكَواْنَومِـ فِي  َكاَن  َقْد  َوَما 

        

ــا ــاَن ــَس ــا مِـــنْـــُه ْإْح ــنَ ــْب ــَل ــاَط ــَرانـ ــْفـ َوإيـــَمـــانـــًا وُغـ
ــا ــ ــَواَن ــ ــَحــافــًا بِــاََّل ُحــْســَبــاْنَوَتــْيــِســيــرًا َوِرْض َوإْت

        

َواْسُتْر َوُصْن  ِغْث  َواْنــُصــْرإَلِهي  َلنَا  َعْونًا  ــْن  َوُك
َوَزاْنَواْلُطْف فِي الَقَضا ْواْجُبْر َعزَّ  َيْرُجوَك  ــْن  َوَم

        

ــَرى ــْس ــُي ـــَر ال ــي َيـــسِّ ــه ــبــنَــا مِـــَن الــُعــْســَرىإَل َوَجــنِّ
الَكْسَرا ــِر  ــُب َواْج ــاْنَوِغــْثــنَــا  ــَح َوجــنِّــبــنـَـا مِـــَن اإِلْم

        

ــا ــمَّ ــَه ِج ال ــا َفــــــرِّ ــ ــنَّ ــ ــاَوَع ــْر َذْنــَبــنَــا الــَجــمَّ ـ ــفِّ َوَكـ
َمْهَما ــا  ــنَ َل ــًا  ــْون َع ْيَطاْنَوُكـــْن  َوالشَّ رُّ  الشَّ َنَحاَنا 
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ــِر ــشَّ ــنَّ ال ــ ــا مِ ــ ــْذَن ــ ــِق ــ الُضرَِّوَأْن َأَذى  ــْن  مِ ــا  ــنَّ َوُص
ــَن الــَمــْكــِر ــ ـــا مِـ بِاإلْحَساْنَوآمِــــنَـّ َموُصوف  َأَيا 

         

]  َِّمْدُح النَِّبي [

ــْر ــَف َأْس َمــا  اهلُل  ــى َأْدَبــــْرَوَصــّلــى  َجـ ــدُّ َنـــَهـــاٌر َوالـ

ــّرْ الَعْدَناْنَعــَلــى َطـــَه َحــبِــيــِب الــَب َصْفَوِة  ُخاََّلَصِة 

         

َمـــْواَلَنـــا اهلُل  ـــى  َمنَْجاَناَوَصـــلَّ الُمْخَتاِر  َعَلى 
َجاَنا ــْن  َم الــنَّــاِس  ــاْنوَخــْيــِر  ــ ــِل األَْدَي ــَض ــٍن َأْف ــِدي بِ

         

الَحّقْ ُســوِل  ــرَّ ال ٍد  ُمْطَلْقُمَحمَّ الـــَوَرى  ــلِّ  ُك ــى  إَل
ــَشــقَّ ــْرآْنَلـــُه َبـــْدُر الــُمــنـِـيــُر اْن ــُقـ ــبِـــيٍّ ُخــْلــُقــُه الـ َنـ

         

ــْرَنــبِــيٍّ َخــْيــِر َمـــْن َأْنــــَذْر ـــى َوَمـــْن َذكَّ َوَمـــْن َزكَّ
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الِمنَبْر اْرَتَقى  َمِن  ــى اإليــَمــاْنَوَخْيِر  َوأْرَشــَدَنــا إَل
         

ــبـــيٍّ َمــــا َلـــــُه ُمـــْشـــبِـــْه ــا بِـــْهنـ ــزَنـ ــُن ُفـ ــْحـ ــيٍّ َنـ ــبِـ َنـ
ُحبِّْه ــي  فِ َمـــاَت  َمــْن  ْضــَواْنأاَل  ــن َربِّـــِه الــرِّ َلــُه مِ

         

] اإلسراُء َوالِمعَراُج [

َأْســَرى ــِذي  الَّ هـــَراَوُسْبَحاَن  بِـــِه مِـــْن َمـــّكـــَة الـــزَّ
ُســْلــَطــاْنإَلى األَْقَصى َوفِي اإِلْسَرا ــُه  ــأنَّـ بـ َأَراُه 

         

ـــــــــــــاُه َوَنــــــــــــاَداُه َوأْدَنــــــــــــاُه َوَنـــــاَجـــــاُهَوَرقَّ
ــاُه ــ ــيَّـ ــ اإلْخـــَواْنَوَأْحـــــــَيـــــــاُه َوَحـ َعَلى  َلُه  َوَفضَّ

         

َجــــُه اإلَلـــــُه الــَبــّرْ ُتْؤَمْر«َوَتــــوَّ بَِما  »اْصــَدْع  بَتاِج 
ــْر ــَه ــــى َفـــْخـــَرُه األَْب اْنَوَوفَّ ــدَّ ــ ــَعــُه بِـــَيـــوِم ال َوَشــفَّ
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ــاَدا َس ــَوَرى  الـ ــلِّ  ُك ــاَداَعَلى  َق َقــد  األْرِض  ُمــُلــوَك 
ــاَدا َع ــْد  َق الَفْجِر  ــَل  ــْب َرْضــَيــانَوَق الــُقــَرى  أمِّ  ــى  إَل

         

بَِصاََّلْة الَوَرى  إَلى  ــاْةَوَعاَد  َوَزَك َبْل  الَبيِت  َوَحــجِّ 
ــاه ــَزَك ــٍة َك ــَض ــِري ــلِّ َف ــ ْهِر َأْي َرَمَضاْنَوُك َوَصْوِم الشَّ

         

َحابِة وآِل الَبيِت [ ] َفَضاِئُل الصَّ

ــْيــَل الــنَّــاْس ــُه ُقــَب َق ــدَّ ْحِب َواألَْكَياْسوص َأَجلُّ الصَّ
َواألَْنَفاْس النَّْفِس  ــاْنَكِريُم  ــيُّ الــشَّ ــلِ ــٍر َع ــْك ــو َب َأُبـ

         

ُحبِّْب ــْد  َق ــْدُق  الــصِّ ــْبإَِلــْيــِه  ــْد ُلــقِّ ــِق َقـ ي ــدِّ ــالــصِّ ــبِ َف
َيْكَرْب َوَلْم  َيْغَضْب  الَعْدَناْنَوَلْم  الُمْصَطَفى  َعَليِه 

         

ــْدِل ــَع َكالَفْضِلَوَواَســـــاُه َعــَلــى ال الَخْيَر  َفــَحــاَز 
ــْوٍل وفِـــي فِــْعــِل ــ ــاْنَوفِـــي َق ــى َطـــاَعـــَة الــَحــنَّ ــولَّ َت
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ــاُزوا َف َقــْد  الَبْيِت  ــْد َحـــاُزواَوَأْهـــُل  بِــَتــْصــِديــٍق َوَقـ
َواْمَتاُزوا الَفْضِل  ــَمــاْنَعظِيَم  اإِلي إَِلـــى  بَِسْبِقُهُم 

         

ــاُل ــَيـ ــَع َبـــْعـــُد َأْجـ ــ ــاَب ــ َوأفــــــــــَواٌج َوَأْقـــــَيـــــاُلَوَت
ــاُلــوا ــاََّل َن ــُع لَطاْنبِــُصــْحــَبــتِــِه ال والسُّ الِعزَّ  َوَنــاُلــوا 

         

وا ــزُّ ــ َع ــْد  ــ َق اهللِ  ــِن  ــِديـ وابِـ ــزُّ َب ــْد  َق األَْكـــَواِن  َعَلى 
وا َحزُّ َقْد  الُكْفِر  ْغَياْنَوَرْأَس  َوالطُّ الــَغــيُّ  َوَزاَل 

         

ــاِن ــَط ــْل ــٍك َوُس ــلِ ــْم َم ــ ــُروٍد َوَشـــْيـــَطـــاِنَوَك ــ ــْمـ ــ َوُنـ
ــي ــانِ َوالُخْسَراْنَوَجــــبَّــــاٍر َغـــــَدا َع لُّ  ــذُّ ال ــاََّلُه  َع

         

ــِد ــْجـ َمـ مِـــــْن  هللِ  ْعِدَفـــَيـــا  َوالسَّ ــْدِر  ــَق ال َعظِيِم 
َوالُبْعِد الُقْرِب  فِي  الُبْلَداْنَلُهْم  فِي  يِن  الدِّ بَِهَذا 
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ْنَيا الدُّ ــِه  ب اْمــَتــَلــُكــوا  ــزَّ َوالــُعــلــَيــاَقــِد  ــِع ــوا ال ــاُلـ َوَنـ
َأْحَيا ــْد  َوَق الَموَلى  األَْزَماْنَلــَدى  َمَدى  ِصيتًا  َلُهْم 

         

ـــْر ــُم َشـــمَّ ــُهـ ــنْـ ــلٌّ مِـ ــ ــ ــا األَْكـــَبـــْروُك بِــَطــاَعــِة َربِّـــنَـ
ــْد َأْســَفــْر ــْوُر الــَحــقِّ َق الُبْرَهاْنوُنـ َظــاِهــَر  َعَلْيِهْم 

         

الَهَياِجيِر  فِــي  ــوا  َيــاِجــيــِرَوَصــاُم ــي الــدَّ َوَقــاُمــوا فِ
ــاٍر َوَتـــْذكِـــيـــِر ــ ــْذَك ــ ــَت ــ ُخُصوَصًا َكاَن فِي َرَمَضاْنبِ

         

َلِف [ ] الَحثُّ َعَلى ااَلقِتَداِء ِبالسَّ

َوبِِهْم ُخــُذوا  َعنُْهم  َفبِِهْمَأاَل  َواْقـــَتـــُدوا  ــْوا  ــَأسَّ َت
ُمِهّم ُكلُّ  يِن  الدِّ فِي  َوَيحِفْل ِذي الُهَدى َقْد َزاْنَصَفا 

         

ــا ــْرَض ــَف ــَل َوال ــْف ــنَّ ــَأدِّ ال ــ الَقْرَضاَف َفَتى  َيا  َوَأْحِسْن 
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ــاْنلَِكي َتْحَظى َوَكي َيْرَضى يَّ الــدَّ ــُد  ــَواِح ال َعَلْيَك 

         

الَجنَّْة ــَدا  َغ َيْرُجو  ــْن  ــْةَوَم ُيـــَؤدِّ الــَفــْرَض َوالــُســنَّ
ــْة ــنَّ مِ َواَل  ُعـــْجـــٍب  ِعْصَياْنبِـــاََّل  َواَل  ــٍغ  َزْيـ َواَل 

        

ــْغــِو ــِن الــلَّ ــ ــــــــاَك َعـ َوالَهْجِوَوإيَّ وِر  ــزُّ الـ َوَقـــْوِل 
َيْهِوي يُكْن  اَل  ِصَياُمَك فِي َعنَا الِخْذاَلْنَوَحــافِــْظ 

         

َتْغَتْب َوال  َتْسبِْب  َتْغَضْبَوال  َواَل  َتْسَخْط  َواَل 
َتنَْهْب َواَل  ــْســِرْق  َت ــَســاْنَواَل  إِْن ــاِذفــًا  َق ــُك  َت َواَل 

         

ْحِت السُّ َمْرَتَع  الَمْقِتَوَجانِْب  إَلى  ُيْفِضي  َوَمــا 
ْمِت الصَّ ُسْبَحَة  ــْرآْنَواَلِزْم  ــ ــُق ــ َوال اهللِ  َوِذْكــــــَر 
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َتْكَسْل ال  الَخْيَراِت  ــَعــْلَعِن  ــاْف ــلَّ َفــِضــيــَلــٍة َف ــ َوُك
ــْل ــنَ ــِرْح َوَت ــَت ــْس ــْر َت ــمِّ َمَكاْنَوَش َخْيَر  الُخْلِد  ــَداِر  بِ

         

] َفْضُل َرَمَضان [

إِْخــَوانِــي َرَمـــَضـــاُن  ــيإَِذا  ــانِ ــٌل َه ــاِضـ ــٌل َفـ ــي ــلِ َج
ُنــوَرانـِـي الَفْضِل  ــاِنَعظِيُم  ــيُّ الــشَّ ــْل َعــلِ ــٌز َب ــِزي َع

         

ــِم ــي ــظِ ــْع ــَت ــِمَفـــُصـــوُمـــوُه بِ ــِريـ ــْكـ َوَتـــْمـــِجـــيـــٍد َوَتـ
ــٍة َوَتــْفــِخــيــِم ــ ــي ــ ــْزكِ ــ ــاْنَوَت ــٍة َوَجــنَ ــِويَّ َوُحــْســِن َط

        

األَْلَباْب ُأولِي  َيا  وا  ــاْبَوِجدُّ هَّ ــوَّ ــا ال ــنَ ــِة َربِّ ــاَع ــَط بِ
ــاُلــوا بِــالــَمــِزيــِد إَِيـــاْب ــنَ الَمنَّاْنَت ــِد  ــَواِح ال ــاِن  ــنَ َح

         

ْهِر الشَّ َذا  َفْضِل  فِي  ــِرأَتى  ــْص َح َواَل  َعــــدٍّ  بِــــاََّل 
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الَفْخِر ِذي  الُمخَتاِر  ــاََّل ُنــْكــَراْنمَِن  ــٌث بِـ ــاِديـ أَحـ

         

َأْســَفــْر ــْد  َق ــاُن  ــَض َرَم ــْرإَذا  َأْدَب ــْد  َق النَّْحِس  َزَمـــاُن 
الَحَرَجا ــا  ــنَ َربُّ الَمنَّاْنوَيــْمــُحــو  الــَواِحــِد  بَِفْضِل 

         

ــِر ــْه ــشَّ ال َل  أوَّ َفــَأْقــبِــْل َبـــاِغـــَي الــَخــْيــِرُيـــنَـــاَدى 

ــرِّ ْحــَمــْنَوَأْقـــِصـــْر َبـــاِغـــَي الــشَّ ــا الــرَّ ــنَ ــُك َربِّ ــاَّلئِ َم

         

ــَواِه ــ ــ َأْف ــوَف  ــُلـ ُخـ اهللَِوإنَّ  َلــــــَدى  اٍم  لِـــــُصـــــوَّ
ــِه مِــْن َزاِهــي ــْي ــبُّ إَِل يَحاْنَأَحـ َوالرَّ الِمْسِك  َشِذيِّ 

         

ــُبــوُح ــْق ــاُن َم ــَط ــْي ــشَّ ــِه ال ــُلـــوٌل َوَمـــْطـــُروُحبِـ ــْغـ َوَمـ
ــاُب الــُخــْلــِد َمــْفــُتــوُح ــ النِّيَراْنَوَب ُيْغلُِق  ــُك  ــالِ َوَم
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ُدَعــا ُيِجيُب  الَموَلى  ــِه  ــابِ ُعــَبــْيــٍد بِــالــُخــُضــوِع َدَع
َطَمَعا َوَســْل  َرَغَبًا  َأَواْنَفَسْل  ُكـــلَّ  ــَواُه  ــْهـ َتـ ــا  ــَم بِ

         

ــِه َلـــْك بــرُّ ــي ــُروَنـــْوُمـــَك فِ َأْج َفَتى  ــا  َي َوَصــْمــُتــَك 
ــاُس َلــَك ِذْكــُر ــَف ــَذا األَْن ُيَصاْنَك بِالَقُبوِل  َوَسْعُيَك 

         

ــامِــي َيـــُفـــكُّ ِرَقـــــاَب إِْســــاَّلِمَوفِــيــِه َواِحــــُد الــسَّ
ــدِّ ُشـــُعـــوِر َأْغـــنَـــاِم ــَعـ النِّيَراْنبِـ ــَن  مِ َكــْلــٍب  َبنِي 

         

ــْر ــطَّ ــــِذي َف ــوَز الَّ ــ ــا َف ــ ــْرَوَي َســحَّ َأْو  اَم  الـــُصـــوَّ ــِه  بِـ
ــْر ــَبـ ــا األَْكـ ــنَـ َثــــَواٌب َثــابِــُت الــُبــنــَيــاْنَلـــُه مِـــْن َربِّـ

         

َمـــْجـــُزوُل اهللِ  ــرُّ َمــْقــُبــوُلَعـــَطـــاُء  ــبِـ َوفِـــيـــِه الـ
َمــْســُدوُل ْتِر  السِّ ــْوُب  َعَلى الَعاِصي بُِكلِّ َمَكاْنَوَثـ
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ــِه َلـــيـــَلـــُة الـــَقـــْدِر ــ ــي ــ ْهِرَوفِ الشَّ ــِر  آِخـ ــي  فِ َتــِجــي 
ــَب األْجـــِر ــالِ ــا َط ــْم َي ْحَمْنوُقـ الرَّ َطــاَعــَة  َواَلِزْم 

         

َفــاْســَأْل َصــاَدْفــَتــَهــا  ــُه ُمـــْرَســـْلَوإِْن  ــُض ــي إَِلـــهـــًا َف
َتْكَسْل أِخــي  َيا  ــاِذْر  َخْسَراْنَوَحـ َخاِسئًا  َفَتْبَقى 

         

اْسُتْر الَجاََّلِل  َذا  َيا  ــا َعـــوَراتِـــنَـــا َواْجـــُبـــْرَوُقْل  ــنَ َل
يَطاْنَوِغْث َواْرَحْم َوُصْن َواْنُصْر الشَّ مِـــَن  َوجــنِّــبــنَــا 

         

] َوَداُع َرَمَضان [

الَكَراَماِت َشْهُر  ــَراَءاِتَمَضى  ــِق ال َشــْهــُر  َمَضى 
اْنَمــَضــى َشــْهــُر الــُمــنَــاَجــاِة الشَّ َعظِيُم  َشْهٌر  َمَضى 

         

ــَراِويــِح ــتَّ التََّسابِيِحَمــَضــى َشــْهــُر ال َشــْهــُر  َمــَضــى 
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الَمَصابِيِح َشْهُر  بـِـَزَمــاْنَمَضى  َأْي  َبْعُد  َأيــْرِجــُع 

         

ــا َوْجـــُد ــنَ ــٌر َل ــْه ــُدَمــَضــى َش ــْع َوِرْبــــــٌح َراِجـــــٌح َس
ــُد ــْج األَْوَطاْنَفــــــِرزٌق َســـابِـــٌغ َم فِي  َشاَع  َوَخْيٌر 

         

بِح ــُر الــُغــنْــِم َوالــَفــْتــِحَمَضى ُذو الَفْضِل َوالرِّ ــْه َوَش
ْفِح َوالصَّ ْلِح  الصُّ ْضَواْنَوَشْهُر  َوالرِّ الَعْفِو  َوَشْهُر 

         

ِعـــبـــاَد اهلْلَمَضى َشْهُر الِغنَى َوالَجاْه ــا  َيـ َفــُقــوُمــوا 
بِــَدْمــٍع َيــْحــُرُق األَْجــَفــاْنبِــــَتــــْوِديــــٍع َلـــــُه بِــــاهللِ

         

ال [ تِّ ِمن َشوَّ ] الَحثُّ َعَلى اغِتَناِم َليَلِة الِعيِد َوِصَياِم السِّ

ــَدُه الــِعــيــُد ــْعـ َمْحُموُدَوَيـــْأتِـــي َبـ ــْوِع  ــطَّ ال ُذْو  ــِه  بِ
َمــْطــُروُد الِعْصَياِن  الَمنَّاْنَوُذو  ــا  ــَه َزاَن َمــَواِســُم 
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ــَة الــِعــيــِد ــَل ــْي ــٍح َوَتــْمــِجــيــِدَفـــَأْحـــُيـــوا َل ــي ــبِ ــْس ــَت بِ
ــِد ــي ــِم ــْح ــاْنَوَتـــْهـــلِـــيـــٍل َوَت الــشَّ الَعليِّ  َوَتــْكــبـِـيــِر 

         

اِن الشَّ ِذي  َبْعَد  ــي  ــْأتِ ــيَوَي ــَوانِ ــتِّ إْخ ــاُم الــسِّ ِصــَي
ــاِن ــَس ــإِْح ــا بِ ــوَه ــوُم ــُص اإِلْخـــَواْنَف َمْعَشَر  َيــا  أاَل 

         

الَباِري َها  َخصَّ ــاِريَمــَواِســُم  ــ ــٍت َجـ ــ ــابِ ــ بِـــِعـــزٍّ َث
ــَزْل َســاِري ــْم َي ــَواْنوَفــْضــٍل َل ــ ــ ــِة َســيِّــِد األَْك ـ ــُأمَّ بِـ

         

] الَحثُّ َعَلى الُمَحاَفَظِة َعَلى الطَّاَعِة َبْعَد َرَمَضان [

ِعْشُتْم َما  الطَّاَعاِت  ــْمَوفِي  ــُت ــا َأْن ــَل َم ــْث َفــُدوُمــوا مِ
ــْم ــُت ْم ــدَّ ــِر َق ــْه ــشَّ َواإِلْحَساْنبِـــَهـــَذا ال الطَّاَعاِت  مَِن 

         

ــْد ــَب ــْع ُي َأْن  اهلُل  ُه َســْرَمــْدُيـــِحـــبُّ  َوُيــْشــَكــَر بِــــرُّ
َرَمَضاْنوفِي الَحاَجاِت َأْن ُيْقَصْد اَل  الَمْعُبوُد  ُهَو 
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الطَّاَعْة ــِن  َع َتــْفــُتــْر  َســـاَعـــْةَواَل  َواَل  ــَذا  ــ َهـ ــا  ــ أَي
اَعْة السَّ َجـــاَءِت  ــا  َم َأَماْنإَذا  بِــَداِر  َتْحَظى  َعَسى 

         

َيْحَمْد لـِـَمــْن  ُطــوَبــى  ــا  ــْدأَي ــَج ــُر َربَّـــُه األَْم ــُك ــْش َوَي
ــْد ــ ــْرَم ــ ُه َس ــًا بِـــــــرُّ ــهـ اْنإلـ الدَّ لِلُمطِيِع  ُخُصوَصًا 

         

ُنْعَماْه َعــَلــى  ــُدُه  ــَم ــْح ــْدَواْهَوَن َجـ َعَلى  ــْشــُكــُرُه  َوَن
ــاْه ــْرَض ــًا َي ــَم ــاْنبِــَحــْمــٍد َدائِ ــاألْرَكـ ــْطــٍق َبــْل َوبِـ بِــنُ

         

] ابِتَهاٌل َوُدَعاء [

ــاَّلْب ــطُّ ال َمــانِــَح  َيــا  بـِـالــَبــاْبَأال  عًا  ُخضَّ ــا  ــَراَن َت
اْب ــا الـــَبـــوَّ ــنـ ــا َحــنَّــاْنَفـــآمِـــْر َربَّـ ــاِب َي ــَب بِــَفــْتــِح ال

         

ــِر األَْوَتــــــاْر ــثِّـ ــِهـــي َكـ ــتَّــاْرإَلـ ــُر الــسَّ ــَت الــَغــافِ ــ َوَأْن
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ــاْر ــفَّ ــْحــنِــي َأَيـــا َغ اْنَفــَســامِ الشَّ َعظِيَم  َيا  ْل  َتَفضَّ

        

ــَك َســيِّــِدي َعــانِــي ــُت ــْي َفــَســامـِـْحــنـِـي َوإْخـــَوانِـــيَأَت
ــي ــانِ ــَراْنَفـــُكـــلٌّ ُمـــْذنِـــٌب َج ــْي ــنِّ ــا مِـــَن ال ــْقــنَ َفــَأْعــتِ

         

ــِدي ــَوَك األَْيـ ــْح ُتْجِديَرَفــْعــنَــا َن َأْن  مِنَْك  َرَجْوَنا 
الُمْجِدي الُمنِْعُم  ــَت  الَمنَّاْنَوَأْن الــَواِهــُب  َوأْنـــَت 

         

ــْد بِـــَأْلـــَطـــاِف ــ َوإِْحــــَســــاٍن َوإْتـــَحـــاِفإَلـــِهـــي ُج
ــاِف ــ ــَع ــ ــاٍن َوإْس ــ ــَمـ ــ ــْنَوإِْيـ ــَم َرْح ــا  َي َربُّ  ــا  َي ــا  ــنَ َل

         

ـاِر ــَن الــنَـّ ــ ــا مِ ــنَـ ــْقـ ــتِـ ــْبـــنَـــا مِــــَن الـــَعـــاِرَوَأْعـ َوَجـــنِـّ
الَجاِري ُجوَدَك  ــاْنَوَأْجــِزْل  ــ ــِر األَْزَم ــي َســائِ َلــنَــا فِ
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ــَر َنــاظِــِمــِه ــ ــْر َأمـ ــ ــسِّ ــ ــِهَوَي ــ ــِمـ ــ َوَقــــــاِرئــــــِه وَراقِـ
ــِه َوالثِــــِمــــِه ــ ــِع ــ ــامِ ــ ـــاْنوَس ــا َديَّ َغـــَداَة الــَحــْشــِر َي

         

األَْنَفاْس َما  اهلُل  َعَلْت َأْو َماَس ُغْصُن اآلْسَوَصلَّى 
ــاْنَعَلى الُمخَتاِر َخْيِر النَّاْس ــيِّ الــشَّ ــٍد الــَعــلِ ُمــَحــمَّ

         

َأْتـــــَبـــــاِع ــمَّ  ــ ــ ُثـ ــاِعَوآٍل  ــَيـ ــاٍب َوَأْشـ ــ ــَح ــ َوَأْص
اِعــي ــا الــدَّ ــْم َمــا َدَع األْغَصاْنَوَســلِّ ِت  ــزَّ َه َوِريــٌح 

ْت َتمَّ
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يَِّة َوَداُع َرَمَضاَن ِبالَعامِّ

ُعَماَن،  فِي  انَتَشَرْت  َرَمَضاَن،  َوَداِع  فِي  َقِصيَدٌة  َوِهَي 
بَِخطِّ  إِحَداُهَما:  مِنَها،  َمْطُبوَعَتيِن  ُنْسَخَتيِن  َعَلى  َوَقْفُت  َوَقْد 
َوالثَّانَِيُة:  َقِديمًا،  ُعَماَن  فِي  ُطبَِعت  َوَقد  َمَطَر  بِن  َخلَفاَن 
الَخزَرِجيِّ  َصالٍِح  ٍد  ُمَحمَّ بِن  اهللِ  َعْبِد  ْيِخ  الشَّ َمِة  لِلَعاَّلَّ َمنُسوَبٌة 

)1363هـ/1944م(.

ُنَسُخ »الَوَداِع«:

 » اِهُد الُمنِجيُّ فِي َنظِم َشَواِهِد الَبرَزنِجيِّ ُطبَِعْت َمَع َنظِمِه »الشَّ
َوُياََّلَحُظ  َوَكثَرُة َتصِحيٍف،  النُّْسَخَتيِن اِختاََِّلَفاٌت  َوَبْيَن  بِالِهنِد، 
يٍَّة؛ َتسِهياَّلً َعَلى  ِح َأنََّها ُكتَِبْت بَِلهَجٍة َعامِّ فِي الَقِصيَدِة َأِو الُمَوشَّ
َوَقْد  َأبَياتِِها،  ُكلِّ  فِي  َغِة  اللُّ بَِضَوابِِط  َتَتَقيَّْد  َوَلم  النَّاِس،  ِة  َعامَّ
َحْسَب  األَبَياِت  َوَترتِيَب  اإِلمَكاِن،  َقْدَر  َتْصِحيَحَها  َحاَوْلُت 

الطَّاَقِة.

اهللِ  َعبِد  يِخ  لِلشَّ الَقِصيَدِة  بِنِسَبِة  الَجزِم  َعِن  َتَوقَّفُت  َوَقد 



104

َمَع  َوَتَشاُبِهَها  الَمطُبوَعِة،  بِالنُّسَخِة  لَِكثَرِة األَخَطاِء  ؛  الَخزَرِجيِّ
َح َبْعَض »الَوَداِع«  يَخ َصحَّ النُّسَخِة الُعَمانِيَِّة الَقِديَمِة، َفَلَعلَّ الشَّ

َباَعِة بِالِهنِد، َواهلُل َأعَلُم. الُمَتَداَوِل فِي ُعَماَن، َوَأرَسَلُه لِلطِّ
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ــانْالــــــــــــِوَداْع اْلــــــــــِوَداْع ــَضـ ــا َرَمـ اْلــــــــِوَداْع َيـ
َشــْهــَر اْلــِحــلِّ َواْلــُغــْفــَراناْلــــــــــــِوَداْع اْلــــــــــِوَداْع

        

] المقدمة [

ُمــْبــِديــنَــا اهللِ  ــِم  ــ ــاْس ــ ــابِ ــْرِش ُمــْهــِديــنَ ــَعـ إَِلــــِه الـ
ــا ــنَ ــِدْي ــَوه َأي ــْح ــْرَفـــع َن ــْطــُلــُب الــُغــْفــَرانَوَنـ بِـــُذلٍّ َن

        

ــْه ــلَّ ــا ُك ــنَـ ــَبـ ــُر َذْنـ ــِفـ ــْغـ ــْةَوَيـ لَّ َمـــَع الــِعــْصــَيــاِن َوالــزَّ
ــْة ــى الــِمــلَّ ــَل ــا َع ــنَ ــْت ــبِ ــْث ــْيــَرانَوُي َوُيــنْــِجــْيــنَــا مِـــَن الــنِّ

        

ــا َثــانِــي ــنَـ ــا َلـ ــ ــاِنإَلـــِهـــي َم ــنَّ ــِف َم ــْط ــلُّ ــيــُم ال َعــظِ
الَجانِي ــُم  ــْرَح َي ــوٌر  ــُف َجِزيُل الَفْضِل َواإِلْحَسانَغ
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ــا ــ ــا ِزْدَنـ ــَط ــَع ــال ــِهـــي بِ ــاإَلـ ــْذَن ــِق ــَواَك َأْن ــْلـ َومِــــْن َبـ
ــا ــْدَن ُع ــْد  ــ َوَقـ ــا  ــنَ ــْت مِ َوالِمْيَزانإَذا  الَفْصُل  ــاَم  َوَق

        

ــا َلــنَــا َغــْيــُرك ــْقــنَــا إَِلــــى َخــْيــِركإَلـــِهـــي َمـ ُتــَوفِّ
ــِرك ــ ــا إَلـــى َأْم ــنَ ــِدي ــْه الِعْصَيانَوَت ــِن  َع َوَجــنِّــْبــنَــا 
َفْضلِْك مِْن  الَعْفَو  َوَنْرُجو الُجوَد مِْن َعْفِوْكَسأْلنَا 
َنْهلِْك بالَخَطا  انَوَحــاَشــا  الشَّ َعظِْيَم  َيا  َوَنْشَقى 

        

قِـــي َخـــاَّلَّ اهلَل  ــُت  ــ ــَأْل ــ ــيَس ــاقِـ إَِلـــــــٌه َواِحــــــــٌد َبـ
ـــــاٌم ألَْرَزاقِـــــــــي الَجانَوَقـــــسَّ ــمَّ  ُث ــِس  اإلن لُِكلِّ 

        

]  ِّاََلُة َعَلى النَِّبي ] الصَّ

َعَلى ــاََّلِة  ــالــصَّ بِ ــنِــي  ــْث ْســاََّلَوُن ــَرِة الــرُّ ــْي ــِد ِخ ُمــَحــمَّ
َصلَّى ــَمــا  الــسَّ ــأْمـــاََّلِك  َوالــُبــْرَهــانبِـ الِعْلَم  َوَنـــاَل 
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ــَة اإِلْســـاََّلم ــلَّ َقامَوَأْظـــِهـــْر مِ َيالِي  اللَّ ُجنِْح  ــي  َوفِ
ــُه األَْقــــــَدام ــنْـ ُم مِـ ــانَتــــــورَّ ــٍد َمــنَّ ــ لِــِخــْدَمــِة َواِحـ

        

الَماِحي َعَلى  اهلُل  اَلِحَوَصلَّى  ــَوَرى  ــ ــل ــ لِ َوَبـــــــْدٍر 
ــاِح ــتَّ ــِل َف ْسـ ــرُّ ــاِب الـ ــَبـ الُبْرَهانلِـ َصاِحِب  ٍد  ُمَحمَّ

        

ــيــُمــه ــْســلِ َوَت اهلل  َتْعظِيُمهَصــــاََّلُة  َزاَد  ــْن  َم َعــَلــى 
ْيَمه الشِّ َصاِحِب  د  انُمَحمَّ ــِل َوالــِجــدَّ ــيِّ األْص َزكِ

         

َماَواِت السَّ ْبِع  لِسَّ ــى  ــاةَرَق ــاَج ــنَ ــُم ــال ـــه بِ َوَخـــصَّ
ــاُه الـــَكـــَراَمـــاِت ــ ــَط ــ ْلَطانَوَأْع َوالسُّ الــِعــزَّ  ــاَل  َوَنـ

         

ـــة ــُع األُمَّ ــُد َشـــافِـ ــمَّ ــَح ةُم الُغمَّ ــُهــُم  َعــنْ َوَجــالِــي 
ــه ــذي أمَّ ــ ــاَب الَّ ــ ــانَفـــاَّل َخ األَْوَط َنْحَوُه  َوَهاَجَر 
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الــَكــَراَمــاِت ُذو  ــُد  ــاتُمــَحــمَّ ــاََّلَم ــاُح الــظَّ ــَب ــْص َومِ
ــاِت ــاَم ــَي ــِق ــوِم ال ــ ــي َي ــ الَجانَوفِ ُثمَّ  اإلْنــِس  َشِفيُع 

        

النَّاس ُكــلِّ  َخْيُر  ُد  الَمَعالِي َداسُمَحمَّ ُبْسِط  َعَلى 
َناس َيــا  اطُلُبوا  َف األْكـــَوانبَِجاِهه  َوُنـــْوُره َشـــرَّ

        

الُحلَّة َصــاِحــُب  ُد  ــلِّ َخــْلــِق اهللُمَحمَّ ــَرُف ُك ــ َوَأش
ــة ــُت الــِمــلَّ ــابِـ ُيَهانَوِديـــنُـــه َثـ َلْيَس  َيْتَبعُه  َوَمــْن 

         

د َصاِحُب األْفَضال بِاألْعَمالُمَحمَّ اللَّيَل  َوأْحــَيــا 
األَْنَمال مَِن  الَما  بِلَِسانَوَأْجَرى  الَحَصا  َوَخاَطَبُه 

         

ُينْبِينَا ــاَعــات  الــطَّ ُينِْجينَاَعــَلــى  الــَحــْشــِر  ــوَم  ــ َوَي
ُيوِصينَا َزاَل  َقــد  ــَضــانَوَمـــا  ــاٍر َعــَلــى َرَم ــَب ــأْخ بِ
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] َفَضائُل َشهِر َرَمَضان [

الَعام ُشُهوِر  فِي  ــامَشِريٌف  ــَظ ــَرى إْع ــ ـــاُمـــه ُت َوأيَّ
ــام ــنَّ اآلَثـ ــِه ــْي ــْب فِ ــنَّ ــَج حَمنَت الرَّ بِه  ــى  َوصَّ ــد  َوَق

         

نــيــا ُمـــَســـاِعـــدٌة َساِعَدٌة)1(بـــِه الــدُّ الَخيِر  َوُصحُب 
ــاِدرٌة  ــ ــو َصـ ــْف ــَع ــانوفِـــيـــِه ال ــنَّ ــَم ــن ال ــا مِـ ــاِدُرَنـ ــَبـ ُيـ

         

ــا ــُدَن ــاِج ــَس ــو َم ــْزُهـ ــِه َتـ َنـــاقِـــُذَنـــابـ اهلُل  ــه  ــ ــي ــ َوفِ
ــا ــُدن ــاِج ــَم ــٌد ُي ــ ــل أح ــَه الَعْدَنانَف الُمصَطَفى  بِِديِن 

         

الْجَمعنَا الَعْوَد  ــاَوَنرُجو  َمــنَ ــَك الــزَّ ــُع َذلـ ــْرِجـ َوَيـ
بَِمَطالِبنا َنحَظى  َواإليــَمــانلَكي  األْمـــَن  َونِلنَا 

         

)1( لعلها: وسحب الخير صاعدة.
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ــْة ــوَق ــُت ــع ــاُد َم ــبَّـ ــُعـ ــِه الـ ــ َمْغُلوَقْةبِ ــاِر  ــنَّ ال ــرُق  ــ َوُط
ــوُم اْبــلِــيــَس َمــوُثــوَقــْة احَسانوَقـ بِأْلِف  ــدٌة  َوَواِحـ

         

ــَلـــُة الـــَقـــْدِر ْهِروفِـــيـــِه َلـــيـ الشَّ ــِر  آِخـ ــي  فِ َتــِجــي 
الَفْجِر إَلــى  يِل  اللَّ بتِبَيانبُثلِث  َلَها  َجـــاَءْت  ــد  َوَق

         

ــدِس ــُق ــَن ال ــ ــٌة مِ ــك ــاَّلئ ــيَم ــْرِس بِـــأنـــَواِر الــُعــاََّل ُت
ُممِسي أو  ــوا  ــَس أم ـــانإَذا  يَّ بِـــغـــْفـــَراٍن مِـــَن الـــدَّ

         

ــاَّلَّ َح َقـــد  ــاُن  ــَضـ َرَمـ ــىإَذا  ــد َولَّ ــِب َق ن ــذَّ َزَمـــاَن ال
ــاَّلَّ ــ ــا َج ــ ــنَـ ــ ــَوانَيـــْعـــُفـــو َربُّـ ْي ــدِّ ــَن ال َخــَطــاَيــاَنــا مِ

         

هِر الُمَباَرك [ ] التَّْحِذيُر ِمَن التََّهاُوِن ِفي الشَّ

ــْة ــيَّ ــْن َصـــاَمـــه بِـــاََّل نِ ــَم الَخبَيْةف ِسوى  َصوَمه  َواَل 
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بِالُخسَرانوإمــــَســــاٌك بِــَفــرِضــيَّــة بُح  الرِّ َوَراح 

         

َحــَرام بَِماِل  يْفطِر  ــْن  َصـــاموَم اَل  كـــأنَّـــه  ــذا  ــَهـ َفـ
ــى الــُعــْمــَر بــاآلَثــاِم ُعْرَيانَوَقــضَّ التَُّقى  َثْوِب  َومِْن 

        

ِغيَبْة ــي  فِ ــُه  ــل َأْدَخ الَخيَبْةوَمـــْن  ِسَوى  َصوُمه  َفَما 
بِه ُيوِصي  الُمخَتاُر  ــَقــاََّلنَكــَذا  ــُد الــثَّ ــيِّ ــُد َس ُمــَحــمَّ

         

ــم  ــَواُه ــْث ــَم ــمَفــــَوا َويــــٌل لِ ــَراُه َوَمـــا َعــِمــُلــوا أِلُْخ
ــم ــاَزاُه بُّ َج ــرَّ ــ ــَذا ال ــَه النِّْيَرانَف فِي  الَحْشِر  َغَداَة 

         

ــاَّلَّ ــا َويــــٌل لِـــَمـــْن َض ــ َصلَّىوَي َواَل  ــه  َصــاَم َواَل 
ــاٍر َحــامِــيــْة ُيــْصــَلــى ــنَـ اآلنبِـ َحِميِم  مِْن  َوُيْسَقى 
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] التَّرِغيُب ِفي ِفعِل الَخيَرات [

ــْن َقــاَمــا ــَم ــى لِ ــوَب ــا ُط َناَماَوَيـ َجــى  الــدُّ ــُح  ُجــنْ إَِذا 
ــــامِــــِه َصـــاَمـــا ــي أيَّ ــ ــ َوَحاَز الَفْضَل َواإلْحَسانَوفِ

         

ـــَهـــا َأْنــــــَوار ــاٍل ُكـــلُّ ــ ــَي ــ األَْسَمارَل فِي  َضاَء  َوُنــوٌر 
ــار ــِة َســـيِّـــِد الــُمــْخــَت ــ َواإلْحــَســانألمَّ منُْه  بَِفْضٍل 

         

ى َوصَّ بِــِه  الَخْلق  ــاوَخْيُر  ــِه َخــصَّ ــِعـ ــْوِديـ َوفِــــي َتـ
ا النَّصَّ فِي  ــاَء  َج الُقرآنَوَفْضُله  فِي  الَمْعُبوِد  مَِن 

         

َصاَمه لـِـَمــْن  ُطــوَبــى  َقاَمهَفــَيــا  َجــى  الــدُّ ُجــنْــُح  إَِذا 
ــْة ــ َفرَحانفـــَكـــاَن َأْفـــَضـــَل األمَّ َضاِحكًا  َوُيْمِسي 
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ْهِر الُمَباَرك [ ] الُحْزُن َعَلى ِفَراِق الشَّ

َتْبكِي ــَمــا  الــسَّ ــاُه  ــْرَق ــُف الُفْلِكل ــُق  َرْوَنـ ــُب  ــْذَه َوَت
ــِك ــ إْف َواَل  َزيـــــٍغ  ــاَّل  ــ ُبهَتانبِ َواَل  ــٍب  ــ َرْي َواَل 

         

ــِه َراَحـــاتِـــيَمــَضــى َشــْهــُر الــُمــنَــاَجــاِة ــي ــٌر فِ ــْهـ َوَشـ
ــأتِــي َي ــْو  َلـ َواهللِ  ــى  ــَض الَمنَّانَم الَواِحَد  َشَكْرُت 

         

َرْحَمة َلنَا  َشهٌر  نِْقَمةَمَضى  ــِه  بِـ ــْخــَشــى  َن َواَل 
نِْعَمْة ــي  فِ ــاَن  َكـ َهانَدَواُمــــه  َمــا  َعَلي  َوَترِحيُلْه 

        

َمَدامَِعُكم اْجــُروا  َمَساِجِدُكمَعَلْيِه  فِي  َوُنوُحوا 
َمَطالُِبُكم َتْحَظى  إْخــَوانعَسى  َيــا  الُخْلِد  ــَداِر  بِـ

         

ــَراق َأْدُمـــع ــُف ــل ــوا لِ ــلُّ ــِه أْجَمعَف بُِكم  ــزٍق  مِ َفــَكــْم 
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أهَجع ــٍل  ــافِ َغ ــم  َك الَمنَّانإَلـــى  ــُروا  َواْذُك َفُقوُموا 
         

] الَوْعُظ َوالتَّْذِكير [

َيْحَيا َأْن  الَميُت  ْنَياَتَمنَّى  الدُّ ــى  إَل ــْرِجــْع  َي َوَأْن 
ْعَيا السَّ بَِها  َيْعَمْل  اإلْحَسانلَِكي  ــَم  َدائِ َوُيْرِضي 

         

ــِرْه ــْواَلَك فـِـي َأْم ــا َفــَتــى َقـــْدَرهَفــاطـِـْع َمـ ــِرف َي ــ َواْع
ــِره ِذْك َعَلى  َثــابـِـَت  ــْن  النِّْسَيانَوُك َغافَِل  َتــُك  َواَل 

         

ــْن َفــْضــلِــِه َتــنْــَدا ُتْرَجىَعــَســى مِ َضا  الرِّ َوَساَعاُت 
ــْد َجــا ــ ــُه َق ــ ــُت ــ ـــَذا َوْق ــَه ــا إْنــَســانَفـ ــِه َي ــْي َفــاْعــَمــل فِ

         

َتْبَقى ــا  ــَم َف ــا  ــَي ْن ــدُّ ال َيْشَقىَدِع  َغـــدًا  ــا  ــَه ــْب ــالِ َوَط
َيْلَقى َجى  الدُّ ــاَم  َق ــْن  بِــُحــوٍر َنــاِعــَمــاِت اِْبـــَدانَوَم
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هِر الَكِريِم [ ] َتْوِديُع الشَّ

وِق  الشَّ مَِن  َعْينِي  ــِرِق الــُمــوِقَبَكْت  ــْح ــٍع ُم ــَدْم بِ
ــه َحـــاِدي الــنُّــوِق ــَدا بِ األَْظَعانَحـ َسائَِق  َيا  َوقِف 

         

َناَحْت َقْد  الَخيِر  وِت َقد َصاَحْتِرَجــاُل  بَِأْعَلى الصَّ
الكِْتَمانَوفِـــي أْســـَراِرَهـــا َبــاَحــْت مَِن  ْت  َضمَّ بَِما 

         

ــوا ــنّ ــا َغ ــنَ ــسَّ ــواوأْمـــــاََّلُك ال َوّن َقــد  الــُفــْرَقــاِن  َعَلى 
َحنُّوا َجــى  ــدُّ ال ــنَّ  َج ــُة الــُقــْرآنإَِذا  ــاَظ ــفَّ ــَذا ُح ــ َك

         

ــوُح ــنُ ــم ــاُل َم ــ ــَب ــ ــِه اإلق ــ َمفُتوُحبِ ــِد  ش ــرُّ ال ــاُب  ــ َوَب
ــوا ــوُح ــِه ُن ــِع ــوِدي ــى َت ــَل ــانَع ــتَّ بِـــَدْمـــٍع َجـــــاِري َه

        

ــَراِويــِح ــتَّ ــِحَمــَضــى َشــْهــُر ال ــي ــابِ ــَس ــتَّ َوأوَقـــــــاُت ال
ــِح ــي ــابِ ــَص ــَم ــَرانوأْنـــــــَواُر ال ــي ــنِّ ــُق ال ــَل ــغ َوفِـــيـــه ُت
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َناس َيا  احَفُظوا  األْدَنـــاسبَصومِِه  مِــن  ُتْطَهر  ــِه  بِ
ــُد األكـــَوانوُتعَطى الُحوَر واإلينَاس وَجـــاُرك َســيِّ

         

ــا ِعــيــُد ــنَ ــٌر َل ــْه ــى َش ــَض ــُدَم ــي ــاع ــَس ــه َم ــ ــا بِ ــ ــنَّ ــ َوُك
األْحــَزانَعــَســى ُنــعــَطــى َمــواِعــيــُد ُيْذِهُب  بَِفْضٍل 

         

ــا  ــنَّ ــِه ُك ــ ــٌر بِ ــْهـ ــِر َنــَتــَمــنَّــىَمــَضــى َشـ ــي الــَخــي ــالِ ــَي َل
َنَتَهنَّى بـِـالــَفــْضــِل  ــانلـِـَكــي  ــَي َة األْع َوَنــْبــُلــُغ ُقــــرَّ

         

ُفْرَقاه َعَلى  َعينِي  ــاهَبَكْت  ألــَق َهـــل  أْدِري  َواَل 
ُعــْتــَقــاه ــي  فِ اهلُل  ــانَجــَعــَلــنــا  ــنَـّ أِلنَّــــــه َواِحــــــــٌد َمـ

         

بُِسُعودَوَنرُجو الُجوَد ُكلَّ الُجود َوْصُلنَا  َوُيقَضى 
الُجود َعظِيُم  ــيــَرانَوُيْعتُِقنَا  ــَن الــنِّ َوُيــنْــِجــيــنَــا مِـ
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ُتـــَعـــاقِـــْبـــنَـــا اَل  ــي  ــ ــِه ــ ِجْئنَاإَل َما  الِعْصَياِن  َعَلى 
ــا ــنَـ ْبـ ــذِّ ــَعـ ُتـ اَل  ــي  ــ ــِه ــ الَعْدَنانإَل الُمْصَطَفى  بَِجاِه 

         

ــْر َخــَطــاَيــاَنــا ــِف ــُم اغ ــِري ــاَك ــاَن ــاَي ــنَ ــي ُم ــل فِـ ـ ــهِّ َوَسـ
َرَجـــاَيـــاَنـــا ــع  ــَط ــْق َت انَواَل  الشَّ َعظِيَم  َيا  ْل  َتَفضَّ

         

ــْوَل اهللأَنــا الــَعــاِصــي ُعــَبــْيــُد اهلل ــ ــا أخــَطــأُت َق أَنـ
ــَد اهلل ــْه ــُت َع ــْف ــاَل ــا َخ الِعْصَيانأَنـ َعَلى  ــم  َدائِ أَنــا 

         

ــا ــْذَن ــِق ــْرِش أن ــ ــَع ــ ــُه ال ــ ُتـــَؤاِخـــْذنـــاإل اَل  بِـــَذْنـــٍب 
ِغْثنَا الُمْصَطَفى  ــَجــاِه  ــَرانبِ ــي ــنِّ ــا مِـــَن ال ــنَ ــي ــجِّ َوَن

         

الُمخَتار َعَلى  األنـــَواروَصلَّى اهلل  ــِع  َســاطِ د  ُمَحمَّ
األطَيار َناَحِت  َما  َوَغنَّى الطَّيُر فِي األغَصانَعــدَد 
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الَهاِدي َعَلى  اهلل  الـــَواِديَوَصلَّى  ــِن  َســاكِ د  ُمَحمَّ
َواِدي َجـــَرى  َســيــٌل  ــا  ألَحانَم بِه  اخَتَلَفت  ــا  َوَم
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َوَداُع َرَمَضان

ِمْن َقَصاِئِد الَوَداِع الَِّتي ُتْقَرُأ ِبَمْمَلَكِة الَبْحَريِن

مِْن ُنُصوِص َوَداِع َرَمَضاَن، هذِه الَقِصيدُة َمْجُهوَلُة النَّاظِِم، 
َوَقْد  َرَمَضاَن،  َتْوِديِع  ِعنَْد  الَبْحَريِن  َمَساِجِد  فِي  ُتْقَرُأ  تِي  َوالَّ

يِخ َراِشد الُمَريخي َحِفَظُه اهلُل. َنَقْلنَاَها مِْن َخطِّ الشَّ
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ــاََّلِم ــَك ال ابـــتـــداِء  فِـــي  اهلَل  أْحـــَمـــُد 
ــِع األَنــــاِم ــي ــِف ـــي َعــَلــى َش َوأَصـــلِّ

َواِم ــدَّ ــ ــال ــ بِ َفـــْضـــَلـــُه  اهلَل  َأْســـــــَأُل 
ــاِم ــَذا َعـــْفـــُوُه َوُحـــْســـُن الــِخــَت ــ َوَكـ

ــَيــام ــَر الــصِّ ــْه ــا كِــــَراُم َش ــوا َي ــ ُعـ َودِّ
َيام الصِّ َشــْهــَر  ــا  َي ــاََّلُم  ــسَّ ال َعــَلــْيــَك 

         

ُيَعدُّ ــَس  ــْي َل ــاِم  ــَي الــصِّ ــِر  َشــْه ــْضــُل  َف
وا ــدُّ ــِع ــَت ــاْس ــُه َف ــُل ــي ــْد َتـــَداَنـــى َرِح َقـ

ــدُّ ــَع ــٌر ُي ــْيـ َلــْيــَلــُة الـــَقـــْدِر فِــيــِه َخـ
َعــا َوالــِقــيــام ــالــدُّ ــْهــَر بِ ــوا الــشَّ ــ ُع َودِّ

ــَيــام ــَر الــصِّ ــْه ــا كِــــَراُم َش ــوا َي ــ ُعـ َودِّ
َيام الصِّ َشــْهــَر  ــا  َي ــاََّلُم  ــسَّ ال َعَليَك 
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َشْهر أْلــِف  ــَن  مِ َخيٌر  ــْدِر  ــَق ال َلْيَلُة 

ــِر َشْهر آِخـ ــي  فِ ــَي  ــْه َف َفــاْطــُلــُبــوَهــا 

الَفْجر بَِمْطَلِع  َفْضَلَها  َواْغــنَــُمــوا 

ــٌم لِـــألَنـــام ــٌح َوَمـــْغـــنَـ ــ ــ ــَي ِرْب ــْهـ َفـ

ــَيــام ــَر الــصِّ ــْه ــا كِــــَراُم َش ــوا َي ــ ُعـ َودِّ

َيام الصِّ َشْهَر  َيــا  ــاََّلُم  الــسَّ َوَعليَك 

         

ــمَّ َصلَّى ــُه ُث ــْرَض ــْن َصـــاَم َف ــَن َم َأْيـ

ــاَّلَّ ــَمـ ــَن َمــــْن َقـــــاَم َلــيــَلــُه َوَتـ ــ ــ َأْي

ــاَّلَّ ــا َيـــا َأِخـ ــنَ ــَل ــْب ــاَن َق ــ ــْن َك َأْيــــَن َمـ

ــاََّلم ــظَّ ال ــاِجـــي  َدَيـ فِـــي  اهلُل  ــُد  ــَب ــْع ُي

ــَيــام ــوا َيــا كِــــَراُم َشــهــَر الــصِّ ــ ُعـ َودِّ

َيام الصِّ َشْهَر  َيــا  ــاََّلُم  الــسَّ َوَعلْيَك 
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ــيــِه ُتــْب ُط فِ ــرِّ ــَف ــُم ــُل ال ــافِ ــَغ ــهــا ال َأيُّ

ــه ــيـ ــِضـ َواْرَتـ ــاَّلً  ــ ــاِج ــ َع اهللِ  إَِلـــــى 

َواْسُكِب فِيِه  الَمنِيَّة  َلَك  َتْدُنو  َقْبَل 

ــام ــَم ــَغ ــِض ال ــْيـ ــثـــَل َفـ ــَع مِـ ــ ْم ــدَّ ــ ال

ــَيــام ــَر الــصِّ ــْه ُعــــوا َيــا كِــــَراُم َش ودِّ

َيام الصِّ َشْهَر  َيــا  ــاََّلُم  الــسَّ َوَعَلْيَك 

        

َياِجي  قِْف َعَلى الَباِب َخاِضعًا فِي الدَّ

َناِجي ُثمَّ  َضا  َوالرِّ الَعْفَو  َواطُلِب 

ــاِج ــَيـ ــتِـ ـــــــٍة َواْحـ بِـــانـــكِـــَســـاٍر َوَذلَّ

ــام َح ــزِّ ال َيـــوَم  َتــُفــوَز  َأْن  ــَعــَســى  َف

ــَيــام ــَر الــصِّ ــْه ــا كِــــَراُم َش ــوا َي ــ ُعـ َودِّ

َيام الصِّ َشْهَر  َيــا  ــاََّلُم  الــسَّ َوَعلْيَك 
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ــا ــنَ ــَأِجــْب ــاَك َســـيِّـــِدي َف ــ ــْوَن ــ َقـــْد َدَع

َطَلْبنا ــْد  َقـ ـــِذي  ــالَّ بِـ َوَرَجــــْوَنــــاَك 

ــا ــنَـ ــْثـ ــٍة َوَأِغـ ــوَبـ ــَتـ ــا بِـ ــنَ ــي ــَل ُجــــْد َع

ــام ــَقـ ــلَّ مِـــْحـــنَـــٍة َوِسـ ــ ــا ُك ــنَـ ــِفـ َواْكـ

ــَيــام ــَر الــصِّ ــْه ــا كِــــَراُم َش ــوا َي ــ ُعـ َودِّ

َيام الصِّ َشْهَر  َيــا  ــاََّلُم  الــسَّ َوَعلْيَك 

         

ُتوُبوا ُثمَّ  اهللِ  إَلى  ارِجُعوا   َياُعَصاَة 

ــوا ــُب ــِجــي َوأنِـــيـــُبـــوا لِــَربِّــُكــم َواســَت

َيِشيُب ــُع  ــي ِض ــرَّ ال ــِه  ــي فِ َيـــوٍم  ــَل  ــب َق

الِعَظام ــوِب  ُن ــذُّ ال ــَن  مِ اِْســَتــِقــيــُلــوا 

ــَيــام ــَر الــصِّ ــْه ــا كِــــَراُم َش ــوا َي ــ ُعـ َودِّ

َيام الصِّ َشْهَر  َيــا  ــاََّلُم  الــسَّ وَعَليَك 
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ــاَن َمــْعــنَــا ــ ــْن َك ــلُّ َمـ ــي ُكـ ــِض َقـــد َم

ــْل بِــــَذاَك اعــَتــَبــْرنــا ــَه ــَل َهـــَذا َف ــب َق

َعلِْمنَا ــد  َق َوَلــْيــَتــنــا  ــِري  ــْع ِش ــَت  ــْي َل

ــَيــاِم ــْن َعــَلــيــِه َيــُعــوُد َشــهــُر الــصِّ َمـ

ــَيــاِم ــَر الــصِّ ــْه ــَراُم َش ــ ــا كِ ُعــــوا َي َودِّ

َياِم الصِّ َشهَر  َيــا  ــاََّلُم  الــسَّ َوَعليَك 

         

ــَو اَلٍه  ــٍل َوْهـ ــَؤمِّ ــْن ُم ــْم َمــَضــى مِ َك

بِالَماََّلهي َفاْلَتَهى  ــُر  ْه ــدَّ ال ُه  ــرُّ ــِغ َي

ــٍة َوَتـــاََّلهـــي ــَفـ ــْهـ ــي ُغــــــُروٍر َوَلـ فِـ

الَمنَام ِحْلِم  مِْثَل  ْهُر  الشَّ َواْنَقَضى 

ــَيــاِم ــَر الــصِّ ــْه ــَراُم َش ــ ــا كِ ُعــــوا َي َودِّ

َياِم الصِّ َشْهَر  َيــا  ــاََّلُم  الــسَّ َوَعَليَك 
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ــُم ُمــنَــاُكــم  ــُت ــْل ــوَن نِ ــُم ــائِ ــصَّ ــا ال ــَه أيُّ
ــم ــاُك ــنَ ــمَّ َصـــْوُمـــُكـــم َوُحـــــقَّ َه ــ َت

ــاُكــم َوَغـــــدًا َتـــْفـــَرُحـــوَن َيــــْوَم لِــَق
ــاََّلِم ـ ــسَّ ــم بِــــــَداِر الـ ــُكـ ــا َربِّـ ــِرَضـ بِـ

ــَيــاِم ــَر الــصِّ ــْه ــَراُم َش ــ ــا كِ ُعــــوا َي َودِّ
َياِم الصِّ َشْهَر  َيــا  ــاََّلُم  الــسَّ َوَعليَك 

        

ـــــٍة فِـــي األَنـــــاِم ــَر أمَّ ــْيـ ُكــنْــُتــم َخـ
َياِم الصِّ بَِشْهِر  َربُُّكم  ُكُم  َخصَّ  

ــٍة َوَمــــَقــــاِم ــَبـ ــْعـ ــَكـ وَحـــَبـــاُكـــم بِـ
ــاِم ــ ــلَّ َع ــ َوبِــــَحــــجٍّ َوُعـــــْمـــــَرٍة ُكـ

ــَيــاِم ــَر الــصِّ ــْه ــَراُم َش ــ ــا كِ ُعــــوا َي َودِّ
َياِم الصِّ َشْهَر  َيــا  ــاََّلُم  الــسَّ َوَعَليَك 

ــاِم ــَي ــصِّ ال ــي  ــالِ ــَي َل فِـــي  اهلُل  ــُق  ــتِ ــْع َي
َواِم ــدَّ ــ ــالـ ــ ــلَّ َيـــــوٍم َوَلـــيـــَلـــٍة بِـ ــ ُكـ
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الِخَتاِم ــي  فِ َومـِـْثــَلــَهــا  ــٍف  َأْلـ ــَف  َأْلـ
الِخَتاِم َيــوَم  َمَضى  َقــد  َمــا  ــَل  ــْث َومِ

ــَيــاِم ــَر الــصِّ ــْه ــَراُم َش ــ ــا كِ ُعــــوا َي َودِّ
َياِم الصِّ َشْهَر  َيــا  ــاََّلُم  الــسَّ َوَعليَك 

         

ــاِم الــَمــنَ ــَذ  ــِذي َل َوَدْع  ــْر  َوَشــمِّ ُقـــْم 
الَغَمام َفيِض  مِْثَل  ْمَع  الدَّ َواْسُكِب 

ــوِل الــِقــَيــاِم ــُط ــَقــى بِ ــا َب ــْم َم ــنِ ــَت َواغ
بِاْنِصَرام َمَضى  َقد  ْهَر  الشَّ َفَتَرى 

ــَيــام ُعــــوا َيــا كِــــَراُم شــهــَر الــصِّ ودِّ
َيام الصِّ َشْهَر  َيــا  ــاََّلُم  الــسَّ َوَعلْيَك 

ــى َواَف ــْعــِد  الــسَّ بَِلْيَلِة  َعـــاٍص  ُربَّ 
ـــــــــٍة َوَتــــاََّلَفــــا بِـــاْنـــكِـــَســـاٍر َوِذلَّ

ــا ــاَف ــي َذْنـــبـــه َوَمــــا مِـــنْـــُه َخ ــِحـ َوُمـ
الــُمــَرام ــِل  ــْي َوَن َقا  بِاللِّ ــَضــى  َواْحــَت
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ــَيــام ــَر الــصِّ ــْه ــا كِــــَراُم َش ــوا َي ــ ُعـ َودِّ
َيام الصِّ َشْهَر  َيــا  ــاََّلِم  الــسَّ َوَعَلْيَك 

ُقود الرُّ َذا  َمَتى  ــى  إَل ِشعِري  ليَت 
ــُعــود ــيــِل الــسُّ ــنَ ــا بِ َوَمـــن َحــظــي مــنَّ

ــاِم َنــُعــود ــَي ــصِّ ــى ال ــَل ــْل َتـــَراَنـــا َع َهـ
ــي بِـــُطـــوِل الــِقــَيــام ــِق ــنِــم َمـــا َب ــَت ــْغ َن

ــَيــام ــَر الــصِّ ــْه ــا كِــــَراُم َش ــوا َي ــ ُعـ َودِّ
َيام الصِّ َشْهَر  َيــا  ــاََّلُم  الــسَّ َوَعَليَك 

َياِم الصِّ َلَيالِي  َعَلى  َنْفِسي  َلَهَف 
َواِم ــدَّ ــ ــال ــ ــُه بِ ـ ــلُّ ــُر ُكـ ــ ْه ــدَّ ــ َلـــْيـــَتـــُه ال

الُمَقاِم َحـــْوَل  ــَهــاَد  الــسُّ ــاََّل  ــْي ُأَح َمــا 
ــاََّلِم ــي ُجــنْــِح الــظَّ ــَد َبــْيــِت اهللِ فِ ِعــنْ

ــَيــاِم ــَر الــصِّ ــْه ــَراُم َش ــ ــا كِ ُعــــوا َي َودِّ
َياِم الصِّ َشْهَر  َيا  ــاََّلُم  الــسَّ َوَعَلْيَك 

ــى ــَولَّ ــْد َت ــاِم َقـ ــَي ــصِّ ــَذا َشــْهــُر ال ــ َه
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ــُت فـِـعــاََّل ــنْ ــَس ــنِــي فِــْيــِه أْح ــَت ــْي َيـــا َل
ــاََّل ــْرِب أه ــُق ــل ــنِــي ُكــنْــُت ل ــَت ــْي َيـــا َل

الــكـِـَرام بِــَجــاِه  ُمْسَتِجيٌر  ــي  َأنِّ َغــْيــَر 

ــَيــاِم ــَر الــصِّ ــْه ــَراُم َش ــ ــا كِ ُعــــوا َي َودِّ
َياِم الصِّ َشْهَر  َيا  ــاََّلُم  الــسَّ َوَعَلْيَك 

َظنِّي فِيَك  ُمْحِسنًا  أرُجـــوَك  َربِّ 
َعنِّي َواْرَض  َمَقاِصِدي  ُتَخيِّب  اَل 

مِنِّي ــاَن  َكـ ـــِذي  الَّ َعـــِن  ــاَوْز  ــَجـ  َوَتـ
ــَراِم ــ ــي ُم ــيِّ َهـــْب لِـ ــبِ ــنَّ ــقِّ ال ــَح ــبِ َف

ــَيــاِم ــَر الــصِّ ــْه ــَراُم َش ــ ــا كِ ُعــــوا َي َودِّ
َياِم الصِّ َشْهَر  َيا  ــاََّلُم  الــسَّ َوَعَلْيَك 

بِــَذْنــبٍــي ــُت  ــْي أَت إَِذا  ــالِــي  ــَي اْحــتِ ــا  َم
ــا اْعـــتِـــَذاِري َوَمـــا َجــوابــي لـِـَربِّــي َم

بَِكْربِي ــُت  ــْع َوَق إَذا  َخــاََّلِصــي  ــا  َم
ــاِم َح ــزُّ ال ــوَم  َيـ فيِع  الشَّ ــاِه  َجـ ــُر  ــْي َغ
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ــَيــاِم ــَر الــصِّ ــْه ــَراُم َش ــ ــا كِ ُعــــوا َي َودِّ
َياِم الصِّ َشْهَر  َيا  ــاََّلُم  الــسَّ َوَعَلْيَك 

ــيــٍم ــٍت َعــظِ ــْيـ ــقِّ َبـ ــَحـ ــي بِـ ــِهـ َيـــا إَلـ
ــِه َوَحـــطِـــيـــِم ــ ــنِـ ــ ــِه َوُركـ ــ ــامِ ــ ــَق ــ َوَم

َبِهيٍم ــيــٍل  َل ــِح  ــُجــنْ بِ ــه  ــاَف َط َولِــَمــْن 
ــا َوَعـــن َجــِمــيــِع األَنـــاِم ــنَّ اعـــُف َع

ــَيــاِم ــَر الــصِّ ــْه ــَراُم َش ــ ــا كِ ُعــــوا َي َودِّ
َياِم الصِّ َشْهَر  َيا  ــاََّلُم  الــسَّ َوَعَلْيَك 

         

بِِفْعلِي َنْفِسي  َظَلْمُت  ــي  إنِّ َربِّ 
لِي َفاْسَتِجب  ــٌب  ــائِ َت ــوَم  الــَي ــا  َوَأَنـ

ــي ــلِ ُنـــوِب َوأْه ــْذنِـــي مِـــَن الـــذُّ َوأِعـ
َوَمَقام َمْسَكنًا  لِي  الُخْلَد  َواْجَعِل 

ــَيــاِم ــَر الــصِّ ــْه ــَراُم َش ــ ــا كِ ُعــــوا َي َودِّ
َياِم الصِّ َشْهَر  َيا  ــاََّلُم  الــسَّ َوَعَلْيَك 
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ــامِــي ــَه ــتِّ ــَه ال ــ ــاِه َط ــَجـ ــا إَلــهــي بِـ َيـ
الِعَظاِم ــوِب  ُن الــذُّ ــَن  مِ ُمِقيلِي  ــْن  ُك

َحـــاِم ــاَن َيــــْوَم الـــزِّ ــ ــ ــا األََم ــْلـــنَـ َوَأنِـ
ــاِم ــ ــلَّ َع ــ ــِه ُكـ ــْثـــلِـ ــِمـ َوَأِعـــــْدَنـــــا لِـ

ــَيــاِم ــَر الــصِّ ــْه ــَراُم َش ــ ــا كِ ُعــــوا َي َودِّ
َياِم الصِّ َشْهَر  َيا  ــاََّلُم  الــسَّ َوَعَلْيَك 

َواِم ــْوَل الـــــدَّ ــ ــِه ُطـ ــ َوَصــــــاََّلُة اإلَلـ
ــاِم ــ ــِع األَن ــي ــِف ــى َش ــَل ــي َع ــاََّلمِـ َوَسـ

الــكِــَراِم ــَحــاِب  َوالــصِّ اآلِل  َوَعــَلــى 
َوِخَتاِم ابتَِدا  فِي  الِمْسُك  َشــَذا  َما 

ــَيــاِم ــَر الــصِّ ــْه ــَراُم َش ــ ــا كِ ُعــــوا َي َودِّ
َياِم الصِّ َشْهَر  َيا  ــاََّلُم  الــسَّ َوَعَلْيَك 
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َقِصْيَدٌة ِفي َوَداِع َرَمَضان

ِد ابِن َفيُروِز األحَساِئي الَحْنَبِليِّ )1( ِلإلَماِم ُمَحمَّ

)ت 1216 هـ / 1801 م(

اِب آل  هَّ ِد بِن َعبِد الوَّ ُد ْبُن َعْبِد اهللِ ْبِن ُمَحمَّ ْيُخ ُمَحمَّ ُهَو الشَّ
ْحمِن  ِد بِن عبِد الرَّ يِخ ُمَحمَّ ، أَخَذ َعْن والِدِه َوالشَّ فيروز الَحنَْبلِيُّ
 ، ِد بِن َغْرَدَقَة الَمالِكِيِّ يِخ َسعِد بِن ُمَحمَّ ، َوالشَّ الَعَفالِِق الَحنَْبلِيِّ
َوَتَولَّى   ، افِِعيِّ الشَّ اللَّطيِف  َعبِد  بِن  ِد  ُمَحمَّ بِن  َعْبِد اهللِ  ْيِخ  َوالشَّ
َف فِي الَفَلِك َوالِحَساِب،  التَّْدِريَس فِي األَْحَساِء َوالِعَراِق، َوَألَّ

َوَلُه َشْرٌح َعَلى »الَجْوَهِر الَمْكنُوِن« فِي الَباََّلَغِة َوَغْيِر َذلِك.

بن  اهلل  لعبد  الهجري  عشر  الثالث  القرن  يف  األحساء  )أعاَّلم  انظر:   )1(
عيسى الذرمان )520-510(
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ــَرَكــاِت  َوالــَب الَخيِر  َلَشْهِر  ــل  َتــرحَّ

ــواِت ــَف ــَواَشــهــَر خــيــٍر َفـــاَتـــَك لِ  َف

ــَهــا َمــَوائِــٌد ــْي ــدَّ فِ ــٍل ُمـ ــ ــاُم َوْص ــ ـ َوأيَّ

ــُد إْقـــَبـــاٍل َوَنـــْيـــِل ِهــَبــاِت ــ ــَوائِ ــ َم

ُشؤوَنُه  المُشوُق  يقِض  َوَلم  ى  َتَقضَّ

َواَحَسَراتِي َصــاِح  َيا  َلْوَعتِي  ــَوا  َف  

َوُحْرَقتِي َوُحْزنِي  نِي  َوِخاَّلَّ ى  َتَقضَّ

ــَع َعــَبــَراتـِـي ــي َم ــَواقِـ َوَلــْهــِفــي َوَأْشـ

ى َفَهْل مِْن ُمْسِعٍد لِي َعَلى الُبَكا َتَقضَّ

ــَهــاِت ــيَّ َف ــ ــا ُأَخ ــَبــاكِــي َي ــْو بِــالــتَّ ــ َوَل

ــٍة  ــَراَق َأِحــبًّ ــ ــوا فِ ــ ــى َذاُق ــَن األَُلـ ــَأْي َف

َكِصَفاتِي َأْوَصاُفُهم  ُرْفَقتِي  َفُهْم   
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َفَيا َفاقِِدي األَْحَباِب َهاُتوا ُدُموَعُكم
ــي ــَراتِ ــي بِــَهــا َزَف ــِف ــي ُأْط ــِع َمــَع أْدُم

ــٍة ــبَّ ــَد َأِح ــْق ْقــــَت َف ــي ُذوِّ ــِم ــا اَلئِ َوَيـ
ــاِت ــَكــَب ــِق الــنَّ ائِـ ــذَّ ــوَم الـ ــَتـــرتَُك لـ لِـ

ْوِم َوالُهَدى َل َشْهُر الَخْيِر َوالصَّ َتَرحَّ
ــاِة ــَج ــِل َن ــْيـ ــاٍل َوَنـ ــ ــِق آَمـ ــي ــِق ــْح َوَت

التَُّقى ُأْولـِـِي  ُدُمــوُع  َفاْنَهلَّْت  َل  َتَرحَّ
َحَسنَاِت ــْن  مِ ــاَز  َح ــْد  َق لَِما  َعَلْيِه 

َوَرْحَمٍة َوَفْضٍل  ــَواٍن  ِرْض َشْهَر  َفَيا 
ِصــاََّلِت َوطِــيــِب  ــَراٍم  إْكـ َشْهَر  ــا  َوَي

ــٍة  ــاٍق َوُغـــْفـــَراِن َزلَّ ــَت َوَيـــا َشــْهــَر إْع
َعــَثــَراِت َعــْن  اهللِ  َصْفِح  َشْهَر  ــا  َوَي

َجنٍَّة  أِلْبــــَواِب  َتْفتِيٍح  ــَر  َشــْه َوَيـــا 
ــاِت رج ــدَّ ــوٍل رافِـــَع ال ــُب ــَر َق ــْه  َوَش

َعائٌِد أْنَت  َهْل  وِم  الصَّ َشْهَر  َحبِيبَِي 
َوَفاتِي َقْبَل  الُعْمِر  اْنــِصــراِم  ُقُبْيَل 
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َضا الرِّ مَِن  َأنِيٍق  َرْوٍض  فِي  ــَع  أِلْرَت
ــاٌت َأْطــَيــُب الــنَّــَســَمــاِت ــَم ــَس َلـــُه َن

ــا  ــِدَن َعــْه تــْجــَعــْلــُه آِخـــَر  إَِلــهــَي اَل 
َوالنََّفَحاِت الَخْيِر  َكَشْهِر  بَِشْهٍر   

َدَعا لَِمْن  ُمْسَتِجيٌب  َكِريٌم  َفَأْنَت 
ــَو آِت ــُذوٌل لـِـَمــْن ُه ــْب َوَفــْضــُلــَك َم
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َقِصيَدٌة ِفي َوَداِع َرَمَضاَن

اِفِعيِّ  ِد الُعثَماِن اأَلْحَساِئيِّ الشَّ ْيِخ َعْبِد اهلِل ْبِن ُمَحمَّ ِللشَّ

)ت 1261 هـ / 1845 م(

، وَحِفَظ  ِد الَماَّلَّ ْيِخ َأبِي َبكِر ْبِن ُمَحمَّ َأَخَذ َعْن َوالِِدِه، َوَعِن الشَّ

بِالَمدَرَسِة  التَّدِريَس  َوَتولَّى  عَر،  الشِّ َوَنَظَم  الُمُتوِن،  مَِن  َعَددًا 

بَِخطِِّه،  الُكُتِب  مَِن  َعَددًا  َوَخطَّ  األَْحَساِء،  فِي  ِة  الُمصَطَفِويَّ

وَسِريِّ  الدُّ َأحَمَد  بِن  ُحَسيِن  ْيِخ  الشَّ َعِن  َفاِع  الدِّ فِي  َنْظٌم  َوَلُه 

ابُّ  : »الشَّ يُخ َعبُد اهللِ بُن َأبِي َبكٍر الَماَّلَّ ، َقاَل َعنُه الشَّ النَّقَشَبنِديِّ

األَقَراِن«)1(،  َعَلى  بَِها  َفاَق  التِي  َوالَفَصاَحِة  األََدِب  ُذو   ، النَِّقيُّ

ْيِخ َعْبِد اهللِ  َوَقْد َوَقْفنَا َعَلى َقِصيَدٍة فِي َوَداِع َرَمَضاَن بَِخطِّ الشَّ

ْيِخ َعْبِد اهللِ الُعثَماِن. بِن َأبِي َبكٍر، َنسَخَها مِْن َخطِّ الشَّ

ص367-366،  الهجري،  عشر  الثالث  القرن  يف  األحساء  أعاَّلم   )1(
وتاريخ وفاته من إمام األنبياء يف الشهر األحسائي خاَّلل خمسة قرون للسيد 

عبد اهلل بن صاَّلح الخليفة، ص63
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: النَّصُّ

: يُخ َعبُد اهللِ بُن َأبِي َبكٍر الَماَّلَّ َقاَل الشَّ

بِن  َهِذِه الَقِصيَدُة فِي َوَداِع َرَمَضان، َنْظُم الَمرُحوِم َعْبِد اهللِ 
اهلُل  َعَفا  ُعثَماَن  بِن  ِد  ُمَحمَّ بِن  َأحَمَد  ْيِخ  الشَّ بِن  ِد  ُمَحمَّ ْيِخ  الشَّ

َعنُهم بَِمنِِّه َوَكَرمِِه َوُجوِدِه، آمِيَن َيا َربَّ الَعاَلِميَن.

بـِـِدَمــاِء لـِـي  مِنِْك  ــوِدي  ُج َعيُن  َأاَل 
ــي ــَزائِ ــيــِه َع ــٌر َقـــلَّ فِ ــاَب َأمـ ــْد َنـ ــَق َل

َوَيا َقلُب اَل َتفَرْح َوَعانِْق َذِوي األََسى
ــي ــ َدَوائِـ َفـــَعـــزَّ  َتـــْبـــَر  اَل  َداُء  ــا  ــ َوَي

َتَصاَعِدي ُحْزنًا  الَقْلِب  َزَفَراِت  َوَيا 
بَِحَشائِي ــُدُه  ــ َوْق ِضــَرامــًا  ــي  ــبِّ َوِش

َوَيا َجفنَِي الَمْقُروَح مِْن َفْيِض َمْدَمِعي
بـِـَرائِــي ــطُّ  َق ــْوِم  ــنَّ ال لِطِيِب  َفَلْسُت 

ــٌل َتــَرحُّ َحــاَن  ــوِم  الــصَّ لَِشْهِر  أِلَنَّ 
ــَراِء ــَب ــُغ ــزُّ فِــي ال ــَع ــيــٍل ُي ــلِ ــا َق َوَعــمَّ
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ــدًا ــِه ُمــَتــَعــبِّ ــلِ ــْي ــي َل ــوَز َمـــْن فِ ــا َفـ ــَي َف
ــاِء ــ ُدَع ــِر  ــْيـ َوَخـ َوَأْوَراٍد  ــٍر  ــِذْكـ بِـ

ــاَيــٌة ــيــِه ِعــنَ ــُه فِ ــْت ــاَل ــْوَز َمـــْن َن ــ ــا َف َوَيـ
ــَزاِء كــِر َخــْيــَر َج ــاَل بِـــَدْرِس الــذِّ َوَنـ

َسْمَعُه َأْوَقـــَر  َقــْد  فِيِه  َمــْن  ــْوَز  َف ــا  َوَي
ــَذاِء َوُه ِغيَبٍة  َعــْن  َأْو  الُفْحِش  َعــِن 

ِزَماَمَها َملَّكْتُه  ــْد  َق ــْن  َم َفـــْوَز  ــا  َوَي
ــَداِء ــُهـ ــَدى لِـ ــَتـ ــمَّ اهـ ــ ــُه ُث ــُس ــف ــِه َن ــ بِ

بَِطاَعٍة َتـــَردَّى  فـِـيــِه  ــْن  َم ــْوَز  َفـ َوَيـــا 
ــاِء ــ ــٍة َوِرَيـ ــَع ــْم ــْن ُس ــا مِـ ــَه ــَص ــلَّ َوَخ

َلْيَلٍة َخْيَر  بَِها  ــى  َواَف َمــْن  ــْوَز  َف ــا  َوَي
ــاِء ــَف ــُر ِش ــْي ــْرآُن َخ ــُقـ ــا ُأنــــِزَل الـ ــَه بِ

َفِضيَلٍة َشْهُر  ْوِم  الصَّ َشْهَر  إِنَّ  َأاَل 
ــَداِء ــَع ــسُّ ــاٍن َمــْوِســُم ال ــ َوَخــْيــُر َزَم

التَُّقى َعَلى  الُمتَِّقيَن  َيجِزي  اهلُل  بِِه 
ــــَة الــُمــَتــنَــائِــي ــاَّلً َزلَّ ــْض َوَيــْغــِفــُر َف
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ــُه ــِمــيــنَ لِــلــصــائِ اهلُل  َأَعـــــدَّ  َوفِـــيـــِه 
ــاِء ــَط ــْن َجــِزيــِل َع َثــَوابــًا َلــَديــِه مِـ

ــًة ــَم َرْح ــَزَل  ــ َأْنـ اهلُل  ــا  َعــَلــْيــنَ َوفِــيــِه 
َحــَمــاِء ــُة الــرُّ ــَم ــا َرْح ــُه َم ــَواَنـ َوِرْضـ

ــُه ــاَب ــنَّ بِــالــَفــتــِح َب ــا َمـ ــنَ ــْي َوفِــيــِه َعــَل
ــي ــِة َجــائِ ــَداَم ــنَّ ــال ــيٍّ بِ ــِص ــلِّ َع ــُك لِ

َوِغْبَطٍة َخْيٍر  َشْهِر  مِــْن  ــِه  بِ ــَأْكــِرم  َف
ُمنَائِِي ُبــُلــوِغ  ــْع  َم اْجــتـِـَهــاٍد  ــِر  َوَشــْه

الَهَوى ُذو  فِيِه  َيْرَتِدْع  ُسُروٍر  َوَشْهِر 
َغـــَبـــاِء ــِه َرْغـــَبـــُة الـــرُّ ــي َوَتـــــــزَداُد فِ

ـــٍة ــِر ِعـــَمـــاَراٍت َوَتــكــِفــيــِر َزلَّ ــْه َوَش
ِضــَيــاِء ــاِل  ــَع َواشــتِ ــٍب  َذْنـ َوَتطِهيِر 

َمَساِجٍد َواْغتَِصاِص  ُنُموٍّ  َوَشــْهــِر 
ــاِء ــِر َهــنَ ــْه ــٍف َوَش ــِري ــْش ــٍق َوَت ــْت َوِع

َفْضُلُه ــاَن  َبـ َلــُهــم  ــوٍم  َقـ مِــْن  ــِه  ــلَّ َفــلِ
ــَجــاِء ــَد َن ــْص ــِه َق ــي ــدٍّ فِ ــِج ــوا بِ ــاُم ــَق َف
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ــوا ــاَدُب ــنَ ِحــيــِل َت ــا َتــَداَنــى لـِـلــرَّ َفــَلــمَّ
ــاِء ــَك ــُب بِ ــوا  ــ ــ ُعـ َودِّ ــوا  ــمُّ ــُل ــَه َف َأاَل 

بَِعربٍَة مِنُهُم  الُكلُّ  َوَقـــاَل  َفَقاُموا 
َوَثنَائِي َضا  الرِّ َشْهِر  َعَلى  َساََّلمِي 

نَا َوالسَّ اللََّطائِِف  َشْهِر  َعَلى  َساََّلمِي 
ــاََّلِء َوَشـــْهـــِر تِـــــاََّلَواٍت َوَشـــْهـــِر ُعـ

لَِربِّنَا ياِم  الصِّ َشْهِر  َعَلى  َساََّلمِي 
ــيــِف َأَســـاِء ــْن َحــلِ ــيٌّ مِـ ــِه ــاََّلٌم َب ــ َس

َفا َساََّلمِي َعَلى َشْهِر الُحُبوِر َمَع الصَّ
َحَشائِي ــَواُت  ــ َم َيحَيا  بِــِه  َســـاََّلٌم 

َجى ِد فِي الدُّ َساََّلمِي َعَلى َشْهِر التََّهجُّ
ــاِء ــ ــاٍت لِــُكــلِّ ُدَع ــ ــاَب ــ ــِر إَِج ــْهـ َوَشـ

َساََّلمِي َعَلى َشْهِر اإِلَصاَباِت لِلُمنَى
ــاِء إَِس َعظِيِم  ــْن  مِ التَّاََّلفِي  َوَشــْهــِر 

ــُه إِنَّ ِك  التَّنَسُّ َشــْهــِر  َعَلى  َســاََّلمِــي 
َدَواِء َخْيُر  ْنِب  الذَّ ُسُيوِف  لُِجرِح 
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لَِصائٍِم الَهنَاِء  َشْهِر  َعَلى  َساََّلمِي 
َنائِي اإِلَســـاَءِة  َكْسِب  َعْن  فِيِه  َغــَدا 

لَِعابٍِد ــوِر  األُُج َشْهِر  َعَلى  َساََّلمِي 
ــَواِء ــ َه ــَؤاِد  ــ ُفـ مِـــْن  َوَداٍع  َســــاََّلَم 

َضاِء مَِن الَهنَا َساََّلمِي َعَلى َشْهِر الرِّ
ــِب َعــَطــاِء ــْح ــَراٍن َوُس ــف َوَعــفــٍو َوُغ

إِنَّــُه الِعَباَداِت  َشْهِر  َعَلى  َساََّلمِي 
ــاِء ــَق َب َخــْيــِر  َبــْعــَد  َرِحـــيـــاَّلً  َأَراَد 

َشَجًى َذِوي)1(  إِنَّا  َواهللِ  َشْهَرَنا  َفَيا 
ــَزاِء ــَداِم َعـ ــِعـ ــي اْنـ ــا فِ ــ ــَك َوإِنَّ ــْي َعــَل

ُحُبوَرَنا َقَضى  َواهللِ  َشــْهــَرَنــا  َوَيــا 
ــمَّ ُطـــوُل َتــنَــائِــي ــا ُثـ ــنَّ ــيــَك َع َتــَقــضِّ

َتُعْد َأَهْل  ُهوِر  الشَّ َخْيَر  َيا  َنْدِر  َوَلم 
الــُغــَبــَراِء مِـــَن  َأم  ــا  ــاَي ــَق َب ــا  ــيــنَ َعــَل

إننا, حتى ال يخفى  )1( لعله ذَوُوا ألنه خرب إن واسمها مدغم فيها وأصله 
)تعليق الشيخ عبد اهلل بن أبي بكر الماَّل(
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ــا ــنَ ــو الــُمــَهــيــِمــَن َربَّ ــرُج ــا َن ــنَ ــنَّ ــكِ َوَل
الــُوَحــَشــاِء ــَس  ــؤنِ ُم َعَلينَا  ــْدَك  ــِع ُي

ــيــَق فـِـيــَمــا ُنــِريــُدُه ــوفِ َوَنــســَأُلــُه الــتَّ
ِرَضــاِء َأَجـــلِّ  فِــي  َعنَّا  الَخْيِر  ــَن  مِ

ــٍة ــَم ــِري َوَنـــســـَأُلـــُه َعـــْفـــوًا َلــُكــلِّ َج
َجائِي ــَو  ُه ــا  َوَم مِنَّا  َسَلفًا  َجـــَرْت 

كِــَتــاَبــُه الَجِميَع  ُيــْعــطـِـي  ــُه  ــَأُل ــس َوَن
ــَداِء ــَه الــشُّ ــِزَل  ــن َم لـِـُيــْعــَطــى  َيِمينًا 

ــَم ــنَّ ــَجــَه بِ ــا  ــنَ ــَق ــْل َخ َه  ُيـــَشـــوِّ َوَأالَّ 
بـِـَشــَقــاِء ــَزا  ــَج ال َيـــْوَم  ــا  ــْخــِزَن ُي َواَل 

ــدًا ــا َغ ــنَ ــي َل ــُه الــتَّــَجــلِّ ــنْ ــُه مِ ــَأُل ــس َوَن
ُمنَائِي َفــُهــَو  مـِـنـْـَك  ُحــُلــوٍل  ــْرَب  َوُقـ

ــاِم َشــَهــاَدًة ــَت ــِخ ــَد ال ــنْ َوَنــســَأُلــُه ِع
ــا َكــْهــفــًا َوَخـــْيـــَر ِوَقـــاِء ــنَ َتــُكــوُن َل

َجِميُعنَا َنرُجو  األَْمَن  مِنَْك  َربِّ  َفَيا 
ــاِء َوَف َخيَر  مِنَْك  َجِميعًا  َوَنــرُجــو 
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َمْطَلٍب ُكلِّ  فِي  اإِلْسَعاَف  َوَنسَأُلَك 
ــي ــائِ ُدَع ُتــِجــيــُب  َربٌّ  ــي  لِ َفــإِنَّــَك 

َولِْلُمْصَطَفى الُمْخَتاِر َنْسَأُلَك َأْن ُتَصلِّ
ــاِء ــاََّلِم َصــَف ــ ــْع َس ــاََّلًة َمـ ــ ــِه َص ــْي ــَل َع

َأَمـــاِجـــٍد ُتـــَقـــاٍة  ــاٍب  ــَحـ وأصـ َوآٍل 
بِِعَشاِء َدى  َغنَّى الصَّ َما  هِر  الدَّ َمَدى 
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َوَكاَن  َوَتوفِيِقِه،  َعْونِِه  َوُحْسِن  َتَعاَلى  اهللِ  بَِحْمِد  ْت  َتمَّ
َسنَِة  افتَِتاِح  ِم  الُمَحرَّ َشهِر  مِن   )21( فِي  َتَمامَِها  مِْن  الَفَراُغ 
)1850م/1267هـ( َسبَع َوِستِّيَن َبعَد الَماَئَتيِن َوَألٍف، َأْحَسَن 
، َقلِيِل الِعلِم َوالَعَمِل، الُمفَتِقِر  اهلُل اختَِتاَمَها، بَِقَلِم َمالِكَِها األََقلِّ
ِد الَماَّلَّ الَحنَِفيِّ  إَِلى َعفِو الَموَلى َعبِد اهللِ بِن َأبِي َبكِر بِن ُمَحمَّ
األَحَسائِيِّ َعَفا اهلُل َعنُهم، َوَأدَخَلُهم فِي َشَفاَعِة َسيِِّد الُمرَسلِيَن، 

آمِيَن.

َكَتْبُتَها َعَلى ُنْسَخِة َناظِِمَها

الَمرُحوِم الَمذُكوِر ِمْن َخطِِّه بَِيِدِه َرحَمُة اهللِ َعَليِه َوَعَلينَا آِميَن

َم ٍد َوَعَلى آلِِه َوَصحبِِه َوَسلَّ َوَصلَّى اهللُ َعَلى َسيِِّدَنا َمواََلَنا ُمَحمَّ

ت َوالَحمُد هلِلِ َربِّ الَعاَلِميَن َتمَّ
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َمْجِلُس َوَداِع َشهِر َرَمَضاَن الُمَباَرِك

ٍد الَماَّلَّ الَحَنِفيِّ اأَلحَساِئيِّ َمِة َأِبي َبكٍر بِن ُمَحمَّ ْيِخ الَعاَّلَّ ِللشَّ

)ت 1270 هـ / 1854 م( )1(

َترَجَمُتُه:

َأُبو  يُخ  الشَّ الُمَصنُِّف  الَعالُِم  اإِلَماُم  ِقيَن،  الُمَحقِّ َخاتَِمُة 
األَُسِر  َأْقَدِم  مِْن  َوِهَي   ، الَماَّلَّ آِل  ُأسَرِة  إَِلى  َينَْتِسُب   ، الَماَّلَّ َبكٍر 
َوَقْد   ، الَحنَِفيِّ الَمذَهِب  َمْشَيَخُة  َوفِيِهم  األَْحَساِء،  فِي  الِعلِميَِّة 
وا الَخَطاَبَة َوالَقَضاَء  ُأوقَِفْت َعَليِهم الَمَداِرُس َواألَوَقاُف، َوَتَولَّ
َيِزيُد  َوالَفتَوى فِي ُعُصوٍر ُمخَتلَِفٍة، َحْيُث امَتدَّ فِيِهُم الِعْلُم لَِما 
َوُدَبي  َظبِي  َأُبو  َأْهِل  َعاَّلََقُة  َكاَنْت  َوَقْد  ُقُروٍن)2(،  َخْمسِة  َعْن 

ًة ِجّدًا. َواإلَماَراِت بَِمَشايِِخ َهِذِه األُسِرِة الَكِريَمِة َقِويَّ

)1( من مجموع: وسيلة الرضوان بختم القرآن، تحقيق شيخنا الشيخ يحيى 
بن الشيخ محمد بن أبي بكر الماَّل حفظه اهلل.

اإلمارات«  يف  المالكي  المذهب  تاريخ  من  »لمحات  انظر:  للمزيد   )2(
للمؤلف.
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َعَليِه  َوَتَتْلَمَذ  َمَداِرِس األَْحَساِء،  ْيُخ فِي َعَدٍد مِْن  َس الشَّ  َدرَّ
َخْلٌق َكثِيٌر مِن َداِخِل األَْحَساِء َوَخاِرِجَها، َوَأكَثَر مَِن التََّصانِيِف 
َعَلى  »َشرٌح  مِنَها:  الُفنُوِن،  َشتَّى  فِي  الثََّمانِيَن  َجاَوَزت  َحتَّى 
َوَلُه   ،» الَقسَطاََّلنِيِّ »َشرِح  مِْن  اْخَتَصَرُه   » الُبَخاِريِّ َصِحيِح 
ُكُتُبُه  اْنَتَشَرْت  َوَقِد  ِف،  َوالتََّصوُّ َوالَعَقائِِد  الِفقِه  فِي  َمنُظوَماٌت 

انتَِشارًا َكبِيرًا فِي الَخلِيِج.

ُد  ْيُخ ُمَحمَّ ِذيَن َدَرُسوا َعَلْيِه الشَّ  َومِْن َأهِل َأُبو َظبِي َوُدَبي الَّ
ْيَخِة صبَحى بِنِْت َشخُبوِط آِل َنهَيان،  بُن َشبِيٍب الَكبِيُر، َزوُج الشَّ
َوالِذي َكاَن مِْن َأْكَبِر ُوَجَهاِء َأُبو َظبِي فِي َوقتِِه، َوَكاَن َعَلى ِصَلٍة 
يِخ َراِشِد بِن َشبِيٍب المهيِريِّ َقاِضي ُدَبي، َوَقد َوَقْفنَا َعَلى  بِالشَّ
فِي  بَِوَفاتِِه  َبكٍر  َأبِي  ْيِخ  الشَّ َأْبنَاِء  َتْعِزَيِة  فِي  َراِشد  يِخ  لِلشَّ ِرَساَلٍة 
ْيُخ َأُبو َبكٍر  َي الشَّ ُمسَتَهلِّ َعاِم )1271ه/1854م(، َحْيُث ُتُوفِّ

َمِة َعاَم )1270ه/1855م()1(. َة الُمَكرَّ بَِمكَّ

َأْدِعَيِة  َمْجُموَعَة  َيقَرُؤوَن  َعامٍّ  بَِشْكٍل  الَخلِيِج  َأهُل  َوَكاَن 

)1( انظر الماَّل، عبد اإلله، »مدرسة القبة الشرعية«، )ص171(.
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َكَخْتِم  ُمنَاَسَباٍت،  ِة  ِعدَّ فِي  الَماَّلَّ  ٍد  ُمَحمَّ بِن  َبكِر  َأبي  ْيِخ  الشَّ
الُقْرآِن، َوَأْدِعَيِة َشْعَباَن َوَرَمَضاَن َوَغيِرَها.

يِخ َأبِي َبكرٍ: َمْجِلُس َوَداِع َرَمَضاَن لِلشَّ

َوَداِع  َمْجلِِس  َعَلى  َمْجلِِسِه  فِي  اهلُل  َرِحَمُه  ْيُخ  الشَّ اعَتَمَد 
الُمَتَوفَّى َسنََة )795هـ(،  الَحنَبلِيِّ  ابِن َرَجٍب  لِلَحافِِظ  َرَمَضاَن 
َوَقاَم بِاختَِصاِرِه َوإَِعاَدِة َتْرتِيِب َبْعِض َمَواِضِعِه، َواإِلَضاَفِة َعَلْيِه، 
تِي  َعِة، َوالَّ َوُهَو َمْجلٌِس َعَلى َطِريَقِة الَمَجالِِس الَوعظِيَِّة الُمَسجَّ
تِي َكاَنْت ُتْقَرُأ فِي الَمَجامِِع َقِديمًا  َتْحَتِوي َفَقَراٍت َوَأبَياتًا، والَّ
ْيُخ َرِحَمُه اهلُل بِاْختَِصاِر َعَدٍد مِْن ُكُتِب  بَِلْحٍن ُمَعيٍَّن، َوَقْد َقاَم الشَّ
، َوَغيِرَها  تِي ُتْشبُِهَها َكـ »َتبِصَرِة« الَحافِِظ ابِن الَجوِزيِّ الَوْعِظ الَّ

مِْن ُكُتبِِه.
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َقْدَرُه  َوَرَفَع  َوَعظََّمُه،  َرَمَضاَن  َشْهَر  َف  َشرَّ الِذي  لِلِه  الَحمُد 

َياَم َوالِقَياَم،  مُه، َوَجَعَلُه أْفَضَل ُشُهوِر الَعاِم، َوَشَرَع فِيِه الصِّ َوَكرَّ

َوَأنَزَل فِيِه كَِتاَبُه، َوَفَتَح لِلتَّائِبِيَن َباَبُه، َفاََّل ُدَعاَء فِيِه إاِلَّ َمسُموٌع، 

َواَل َخْيَر إاِلَّ َمجُموٌع، َواَل ُضرَّ إاِلَّ َمدُفوٌع، َواَل َعَمَل إاِلَّ َمرُفوٌع، 

َفالظَّافُِر الَميُموُن َمِن اْغَتنََم َأوَقاَتُه، َوالَخاِسُر الَمغُبوُن َمْن َأهَمَلُه 

َفَفاَتُه.

َولَِمْن  َتكِفيرًا،  يَِّئاِت  َولِلسَّ َتطِهيرًا،  ُنوِب  لِلذُّ اهلُل  َجَعَلُه  َشْهٌر 

َأْحَسَن ُصْحَبَتُه َذِخيَرًة َوُنورًا، َولَِمْن َوفَّى بَِشْرطِِه َوَراَعى ُحرَمَتُه 

َفَرحًا َوُسُرورًا.

غَبِة  فِيِه مَِن الرَّ َوالَفَساِد، َوازَداَد  الِفْسِق  َأْهُل  فِيِه  َع  َتَورَّ َشْهٌر 

الَمَساِجُد،  ُر  ُتَعمَّ فِيِه  َشْهٌر  َوااِلْجتَِهاِد،  الِجدِّ  َأْهُل    اهللِ  إَِلى 

اِجُد. اكُِع َوالسَّ َوَيكُثُر فِيِه الرَّ
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ُتْغَفُر،  ُنوُب  َوالذُّ ُتْذَكُر،  َواآلَياُت  ُر،  ُتَعمَّ الَمَساِجُد  فِيِه  َشْهٌر 

امِِه  لُِصوَّ الَماََّلئَِكُة  َوُتْكثُِر  بِاألَنَواِر،  الَمَساِجُد  فِيِه  ُتْشِرُق  َشْهٌر 

مَِن ااِلْستِْغَفاِر، َوُيْعتُِق فِيِه الَجبَّاُر فِي ُكلِّ َليَلٍة ِعنَْد اإِلفَطاِر ِستَّ 

فِيِه  َوَتْعُظُم  الَبَرَكاُت،  فِيِه  َتنِْزُل  َشْهٌر  النَّاِر،  مَِن  َعتِيٍق  َأْلِف  مَِئِة 

َوُتْدَفُع  الَعَثَراُت،  فِيِه  َوُتَقاُل  يَِّئاُت،  السَّ فِيِه  ُر  َوُتَكفَّ َدَقاُت،  الصَّ

َرَجاُت، َوترجُم فِيِه الَعَبَراُت. فِيِه النََّكَباُت، َوُتْرَفُع فِيِه الدَّ

فِيِه  حَمِة  الرَّ َوُنُزوِل  الُقْرآِن،  َوتاََِّلَوِة  َوالِقَياِم،  َياِم  الصِّ َشْهُر 

َشْهُر  َوالُغْفَران،  ُنوِب  الذُّ َعِن  َوالتََّجاُوِز  ضَواِن،  َوالرِّ اهللِ  مَِن 

ِد، َشْهُر التِّاََّلَوِة َوالتََّراِويِح،  النُُّسِك َوالتََّعبُِّد، َشْهُر الِقَياِم َوالتََّهجُّ

اَراِت  َوَكفَّ الُقُلوِب،  َعَماَراِت  َشْهُر  َوالَمَصابِيِح،  األَنَواِر  َشْهُر 

ُنوِب، َوُهُبوِط األَْماََّلِك بِِصَكاِك الِعْتِق َوالِفَكاِك. الذُّ

َما َكاَن َأْعَظَم َساَعاتِِه، َوَما َكاَن َأحَلى َجِميِع َطاَعاتِِه، َكاَنْت 

َلَيالِيِه ِعْتقًا َوُمَباَهاًة، َوَأْسَحاُرُه َأوَقاَت ِخْدَمٍة َوُمنَاَجاٍة، َوَنَهاُرُه 

َفَلَقْد  َوُمَعاَفاٍة،  اجتَِهاٍد  َأْحَياَن  َوَساَعاُتُه  َوُمَصاَفاٍة،  ُقْرَبٍة  َزَماَن 
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َكاَن لِلُمتَِّقيَن َرْوَضًة َوُأْنَسًا، َولِلَعاِصيَن َقْيدًا َوَحْبَسًا، َكاَن ُنزَهًة 

اإِلْصَراِر،  ُعَقَد  فِيِه  َحلَّ  لَِمْن  َفُطوَبى  لأِلَْشَراِر،  َوَقْيدًا  لأِلَبَراِر، 

َقُرَب  َقْد  ُهَو  َوَها  ااِلْفتَِقاِر،  َمنِْزِل  فِي  التَّقَوى  بَِروَضِة  َوَحلَّ 

َوَشاِهٌد  بَِأفَعالُِكم،  َعنُْكم  َذاِهٌب  َوُهَو  َتْحِويُلُه،  َوَأِزَف  َرِحيُلُه، 

َأْوَدْعُتُموُه؟  َقْد  َماَذا  ِشْعِري  َلْيَت  َفَيا  بَِأعَمالُِكم،  َغدًا  َعَلْيُكم 

َأو  َصنِيَعُكم،  َحامِدًا  َيْرَحُل  َأُتَراُه  عُتُموُه؟  َودَّ األَْعَماِل  َوبَِأيِّ 

ِحيِل، َوَلم َيْبَق مِنُْه إاِلَّ  ا لَِتضيِيِعُكم؟ َهَذا ُهَو َقْد َعَزَم َعَلى الرَّ َذامًّ

الَقلِيُل، َبِقَي مِنُْه َيوَماِن َأْو َيْوٌم، َكَأنَُّه َحبِيٌب َزاَر فِي النَّوِم.

ــى َتــَولَّ ــْد  ــ َق َشـــْهـــٍر  ــاَأيُّ  َعـــنَـّ اهللِ  ــاَد  ــ ــَبـ ــ ِعـ ــا  ــ َيـ
َعــَلــْيــِه ــي  ــكِ ــْب َن َأْن  ــقَّ  ــاُحـ ــنَ ــْل ــَق ــْو َع ــ ــاٍء َلـ ــ ــِدَمـ ــ بِـ
لَِشْهٍر َنــْبــكِــي  اَل  ــَف  ــْي ـاَك ــِة مِــنَـّ ــَلـ ــْفـ ــَغـ ــالـ َمـــــرَّ بِـ
ــا ــ َأنَّـ ــُم  ــ ــَل ــ ــْع ــ َن اَل  ــمَّ  ــ ــ ُطـــِرْدَنـــاُث َأْو  ــا  ــنَ ــْل ــبِ ُق ــْد  َقـ
ــَو ــِري َمـــْن َه ــْع ــَت ِش ــْي َوالُمَعنَّاَل مِنَّا  الــَمــْطــُروُد 
ــا ــنَّ ــاَوَمـــــِن الــَمــْقــُبــوُل مِ ُيـــَهـــنَـّ َأْو  ى  ــزَّ ــ ــَع ــ ــُي ــ ف
ــْهــُر ُنــورًا ــاَكـــاَن َهـــَذا الــشَّ ــنَ ــْس ــُر ُح ــ ــْزِه ــ ــا ُي ــنَ ــنَ ــي َب
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ــمَّ ُعــْقــَبــا ــُه ــلَّ ــِل ال ــَع ــاْج ــا)1(َف ــنَ ــْس َوُح َخـــْيـــرًا  ــا  ــنَ َل ُه 

        

َباِق،  للسِّ مِْضَمارًا  َرَمَضاَن  وَن  َيُعدُّ الِِحيَن  الصَّ َوإِنَّ  َأاَل 
َيالِي  ُل َعَليِهُم اللَّ ُعوَن لُِفَراقِِه ُكلَّ َكْأٍس ُمرِّ الَمَذاِق، ُتَطوَّ َوَيَتَجرَّ
ا النتَِظاِر َلَيالِي َرَمَضاَن فِي ُكلِّ َعاٍم، َفإَِذا  وَنها َعدًّ اُم، َفَيُعدُّ َواأليَّ
َظِفُروا بَِها َناُلوا َمْطُلوَبُهم، َوَخَدُموا َمْحُبوَبُهم، َفُقُلوُبُهم إَلى َهَذا 
، َولَِساُن َحاِل ُمنِْشِدِهم َيُقوُل: ، َوَمْن أَلِم فَِراقِِه َتئِنُّ ْهِر َتِحنُّ الشَّ

ربِ الصَّ َقِميَص  الــُحــبُّ  َق  ــزَّ َمـ ــْد  َق
ــي أْمـــِري ــرًا فِ ــائِ ــَدوُت َح ــ َوَقـــْد َغ

ــرِّ ــُغ ال ــي  ــالِ ــَي ــلَّ ال تِـــْلـــَك  ــى  ــَل َع آٍه 
ــْدِر ــَقـ الـ َكـــَلـــَيـــالِـــي  إالَّ  ُكــــنَّ  َمـــا 

سنة  المتوىف  الشافعي  الدريني  العزيز  عبد  العارف  للشيخ  القصيدة   )1(
)697هـ(، ترجم له السبكي يف »طبقات الشافعية« وغيره، وقال ابن الملقن: 
المشهورة،  والكرامات  المذكورة،  األحوال  ذو  القدوة،  الزاهد  الشيخ 
)ص381(،  الُمذهب،  العقد  الشائع.  والنظم  الكثيرة،  والمصنفات 

وطبقات األولياء، )ص447(
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الَهْجِر َهــَذا  َبْعِد  مـِـْن  لِي  ــْدَن  ُع إِْن 
َنـــــــْذِر بِـــــُكـــــلِّ  هللِ  ــــــْيــــــُت  َوفَّ

        

َوَقاَم بِالَحْمِد َخطِيُب ُشْكرِي)1)

كْيَف ال َيْجِري لِْلُمْؤمِِن ِعلِى فِِراقِِه ُدُموٌع، َوَهَو اَل َيْدِري َهْل 
َبِقَي َلُه مِْن ُعُمِرِه إَِلْيِه ُرُجوٌع؟

َوَلَيالِيًا َمــَضــْت  ــامــًا  َأيَّ ــْرُت  تــَذكَّ
ُدُمــوُع ِذْكــِرِهــنَّ  مـِـْن  َفَجَرى  َخَلْت 

َعــْوَدٌة ْهِر  الدَّ مَِن  َيْوَمًا  َلنَا  َهْل  أاَل 
ُرُجوُع الِوَصاِل  َوْقِت  إَلى  لِْي  َوَهْل 

َتَواُصٌل الَحبِيِب  إْعَراِض  َبْعَد  َوَهْل 
ــوُع)2( ــُل ــْد أَفــْلــَن ُط ــُدوٍر َق ــُب َوَهـــْل لِ

)1( أوردها الحافظ ابن رجب الحنبلي يف »لطائف المعارف«، يف مجلس 
ذكر السبع األواخر، )ص368(، طبعة دار ابن كثير.

)2( ذكرها الحافظ ابن رجب يف لطائف المعارف، مجلس وداع رمضان، 
)ص387( 
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بَِعاٍد،  َبْعَد ُطوِل  َزاَر  َكَأنَُّه َحبِيٌب  َرَمَضاَن  َيَرى  َمْن  َبْيَن  َفَكْم 
َعِن  بَِحبِيبِه  ُأْنُسُه  َشَغَلُه  َقْد  ُرَقاٍد،  َأَلمَّ فِي طِيِب  َخَياٍل  َطْيُف  َأْو 
فِيِه  َهَجَر  َقْد  َواِم،  الدَّ َعَلى  َرَمَضاُن  َكاَن  َلْو  َيَتَمنَّى  َفُهَو  األَناِم، 

َلِذيَذ الَمنَاِم، َواَلَزَم الُوُقوَف فِي َسَدِف الظَّاََّلِم.

اَمُه  أيَّ َوَيُعدُّ  َهَواِت،  الشَّ لنَْيِل  َمْوِسَمًا  َرَمَضاَن  َيَرى  وآَخُر 
اإِلَناَبِة  فِي  َط  َفرَّ َقْد  َوآَخُر  البَِطااَلِت،  ألَْوَقاِت  اِْستِْعَجااًل 
َبأيَّامِِه  َواكَتَسَب  ِوزِرِه،  َعَلى  ِوْزرًا  بَِرَمَضاَن  َفازَداَد  والتَّْوَبِة، 
ْد مِنُْه لَيْوِم َحْشِرِه، َوَرِضَي بِإْبَعاِد  ُخْسرًا َعَلى ُخْسِرِه، َوَلم َيَتزوَّ

َمْواَلُه َوَهْجِره.

َصْبُر الَوْصُل  َفاَتُه  َقــْد  لَِقْلٍب  َهــْل 
ُعــْذُر ْمَع  الدَّ ُيْرِسِل  َلــْم  لَِطْرٍف  َأْو 

التََّدانِي َبــْعــَد  ــُدوَد  ــصُّ ال ُيطِيُق  َأْو 
ــُر ــْجـ ــُه َغــــــَراٌم َوَهـ ـ ــفَّ ــٌف َشـ ــ ــْدَن ــ ُم

        

ِديَن فِي  َأْيَن ُحَرُق الُمْجَتِهِديَن فِي َنَهاِرِه، َوَأْيَن َقَلُق الُمَتَهجِّ
َأْسَحاِرِه؟
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ــُع ــنَ ــْص َدَهــــــاَك الــــِفــــَراُق َفـــَمـــا َت

ــَزُع ــْجـ َتـ َأْم  لِـــْلـــَبـــْيـــِن  َأَتـــْصـــبِـــُر 

ــَرٌة ــي ِج َوُهــــْم  ــي  ــكِ ــْب َت ُكــنْــَت  إَِذا 
ُعـــــــوا)1( َودَّ إَِذا  ــوُن  ــُكـ َتـ َفــَكــْيــَف 

        

هِر َمْن َربَِح فِيِه، َفَكْيَف اَل َيْجَزُع  إَِذا َكاَن َيجَزُع لِِفَراِق َهَذا الشَّ

َط ُبكاُؤه، َوَقْد  َمْن َخِسَر فِي أيَّامِِه وَلَيالِيِه؟! َلكِْن َماَذا َينَفُع الُمفرِّ

َقبَِل  َفَما  الِمسكِيُن  ُنِصَح  َكْم  َعَزاُؤُه،  َوَقلَّ  ُمِصيَبُتُه  فِيِه  َعُظَمْت 

لِح، َكَما  النُّْصَح، َوَكْم ُدِعَي إَلى الُمَصاَلَحِة َفَما أَجاَب إَلى الصُّ

ائِِريَن  ْت بِِه ُزَمُر السَّ َشاَهَد الَواِصلِيَن فِيِه َوُهَو ُمَتَباِعٌد، َوَكْم َمرَّ

َنِدَم  الَمْقُت،  بِِه  َوَحاَق  الَوْقُت،  بِِه  َضاَق  إَِذا  َحتَّى  َقاِعٌد،  َوُهَو 

َعَلى التَّْفِريِط ِحيَن اَل َينَْفُع النََّدُم، َوَطَلَب ااِلْستِْدَراَك فِي َوْقِت 

الَعَدِم.

)1( ذكرها الحافظ ابن رجب يف لطائف المعارف، مجلس وداع رمضان، 
)ص387( أيضا.



160

ــاُر ــِحــبُّ َوَأْنــــَت َج ــُرُك َمـــْن ُت ــْتـ َأَتـ
ــْم َوَقــــْد َبــُعــَد الـــَمـــَزاُر ــه ــُب ــُل ــْط َوَت

ــاَقــًا ــَي ــتِ ــُم اِْش ــِه ــْأيِ ــَد َن ــْع ــي َب ــكِ ــْب َوَت
ــأُل يف الــَمــنــاِزِل َأْيـــَن َســاُروا ــْس َوَت

ــْم َوُهـــُم ُحــُضــوٌر ــَه ــَؤاَل ــَت ُس ــَرْك َت
ــاُر َيـ ــدِّ الـ ُتـــَخـــبِّـــَرَك  َأْن  َوَتـــْرُجـــو 

الَمَطاَيا ــِم  ــُل َت َواَل  ُلـــْم  فــنَــْفــَســَك 
ــَذاُر ــتِ اِْع ــَك  َل َفَلْيَس  َكــَمــدًا  َوُمـــْت 

        

مِْن  ُقُلوُبُهم  ُق،  َتَدفَّ الُمِحبِّيَن  ُدُموُع  ْق،  َتَرفَّ َرَمَضاَن  َشْهَر  َيا 
ْوِق َما  ُق، َعَسى َوْقَفُة الَوَداِع ُتْطِفي مِْن َناِر الشَّ َأَلِم الِفَراِق َتَشقَّ
َمِن  َيلَحُق، َعَسى  ْكِب الَمْقُبولِيَن  َق، َعَسى ُمنَقطٌِع َعِن الرَّ َتَحرَّ

اْسَتوَجَب النَّاَر ُيْعَتُق، َعَسى َأِسيُر األْوَزاِر ُيْعَتُق.

ِق َعَسى َوَعَسى مِْن َقْبِل َوْقِت التََّفرُّ
َنْرَتِقي الَخْيِر  َمَن  َنْرُجو  َما  ُكلِّ  إَلى 
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ــٌب ــائِ ــُل َت ــَب ــق ــُل َمـــــرُدوٌد َوُي ــَب ــْق فــُي
ــْن َشِقي ــاٌء َوُيــْبــَعــُد َم َوُيــْعــَتــُق َخــطَّ

        

ْهِر  الشَّ َهَذا  فِي  الَعَمِل  َأْحَسَن  مِنُْكْم  َكاَن  َمْن  اهللِ؛  ِعَباَد  َفَيا 
َوالَعَمُل  بِالُحْسنَى  َفْلَيْختِْمُه  فِيِه  َط  َفرَّ َكاَن  َوَمْن  التََّماَم،  َفَعَلْيِه 
الَملِِك  ِعنَْد  َلُكم  بِِه  َيْشَهُد  َصالِحًا  َفاْسَتْوِدُعوُه َعَماَّلً  بِالِخَتاِم، 

ُعوُه ِعنَْد فَِراقِِه بِأْزَكى َتِحيٍَّة َوَساََّلِم. ِم، َوَودِّ الَعاَّلَّ

َأَواِن ُكـــلَّ  ــِن  ــَم ْح ــرَّ ال ــَن  مِـ ــاَّلٌم  َسـ
ــاِن َوَزَم َمَضى  َقْد  َشْهٍر  َخْيِر  َعَلى 

ــُه ــإِنَّ ــَيــاِم َف ــاََّلٌم َعــَلــى َشــْهــِر الــصِّ َسـ
َأَمـــاِن َأيُّ  ــِن  ــَم ْح ــرَّ ال ــَن  مِـ َأَمــــاٌن 

ــرُّ َبــْغــَتــًة  ــُغ ـــاُمـــَك ال ــْت أيَّ ــنِــَي ــْن َف ــئِ َل
بَِفانِي)1( َعَلْيَك  َقْلبِي  مِْن  الُحْزُن  َفَما   

         

ابن  للحافظ  رمضان  وداع  مجلس  من  قبلها  وما  المذكورة  األبيات   )1(
رجب.
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َفَعَلْيُكم َرِحَمُكُم اهلُل بَِكْثَرِة االْستِْغَفاِر مَِن التَّْقِصيِر، َوالَعْزِم 
َعَلى َدَواِم الَجدِّ َوالتَّْشِميِر، َواْعَلُموا أنَُّكْم َفاَرْقُتْم َشْهرًا َعظِيمًا، 
اَّلً َكِريمًا، َقْد َقاَل َيْمَدُحُه َوَيْرثِيِه، َبْعُض الُمْشَتاقِيَن إَلى َما  ُمَفضَّ

أَعدَّ اهلُل مَِن الَخيِر فِيِه:

ـــِذي لـِـَحــَمــاَمــِة الــَجــْرَعــاِء َمـــاَذا الَّ
بِالَماِء َدْمــَعــَهــا  ــَرى  ــَأْج َف ــَجــى  َأْش

َجَهنٍَّم ــَذاُب  َع َأْو  َقْبٍر  ــْوُف  َخ َهــْل 
ــَواِء ــْق ــتَّ ــال ــوَر بِ ــُظ ــْح ــَم ــِب ال ــَجــنَّ ــَت َف

ــِه بِ ــْت  ــطَّ َش ــاِزٍح  ــ َن إِْلـــٍف  ــُد  ــْق َف َأْو 
ــاََّلِء ــْك ــثَّ ال َفـــَعـــْبـــَرُة  الــبِــَعــاِد  َداُر 

َيا الــَحــاِل  لِــَســاُن  َعنَْها  َفــَأَجــاَبــنـِـي 
ــاِء ــكَّ الــَب َحــاَلــِة  ــْن  َعـ ــْل  ــَس َت اَل  َذا 

ِسَوى ِعــَوٌض  َلُه  َما  ُرْزٌء  الَخْطُب 
ــْوَم َجـــَزاِء ــ ــْواَلَك َي ــ ــْن َمـ ــِو مِـ ــْف ــَع ال

َوَسِمْعَتنِي َليِّنًا  َقــْلــُبــَك  َكـــاَن  ــْو  َل
ــاِء ــاَك ُســْحــَب ِدَمـ ــنَ ــْي ــَفــْت َع ــَوكَّ ــَت َل
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ــْرٍم َفــاََّل ــْن ُجـ اُن مِ ــاََّلُه الـــرَّ ــْن َعـ َلــكِ
األَْحَشاِء فِي  األْغَصاُن  َلُه  َخَشَعْت 

ــْت َأْجــــــَزاُؤُه ــَب ــلِّ ــبــًا ُق ــْل ــوُم َق ــُلـ أَتـ
ــاِد َوَزْمــَهــِريــِر َجــَفــاِء ــَع ــبِ بـِـَلــَظــى ال

ــاَءُه ــَشـ ــْت َأْشـــَواُقـــُه َأْحـ ــَق ــْد َشــقَّ َقـ
ــَواِء ــْل ــَب ــِم ال ــَراه ــِم ــى بِ ــَش ــَت ــمَّ اْح ُثـ

َجى الدُّ َواِدي  َلَيالَِيًا  ــُت  َرَأْيـ ــي  إنِّ
ــَراِء ــ ــْت ِخـــَيـــاُم َس ــَب ــِص َفــــإَذا بِـــِه ُن

ــم ــَراُدُه ــِريــِق ُم ــٍل َقــْطــُع الــطَّ ــَوافِ ــَق لِ
أْنــَضــاِء َعَلى  ــوا  ــُب َركِ َعزمِِهم  ــْن  مِ

ُشوا َتَفرَّ َولِلتَُّراِب  الِفَراَش  َهَجُروا 
ــْواَلِء ــَم ــُجــوِد لـِـَطــاَعــِة ال َحـــاَل الــسُّ

الَكَرى َيُذوُقوَن  اَل  آُلــوا  يِل  اللَّ فِي 
ــِر مِـــَراِء ــْي ــَغ ــوا بِ ــاُم َوَنـــَهـــاَرَهـــْم َص

ــٍم ــ الئِ َمــــاََّلَمــــَة  ــوا  ــ ــاُف ــ َخ ــا  ــ َم هللِ 
ــاِء ــَي ــْل ــَع ــا َوالـــــُودِّ َوال ــَف ــُل الــصَّ ــ أْه
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مِْن اْعــَتــاُدوُه  لَِما  َزاُدوا  َلكِنَُّهْم 
ــٍل َظـــاِهـــِر الـــَجـــْدَواِء ــْفـ ِذْكــــٍر َوَنـ

اْسَتْبَشُروا ــمَّ  ُث ــاُن  ــَض َرَم ــى  أَت ا  َلمَّ
اِء ــرَّ ـ ــسَّ ــِة الـ ــاَيـ ــي َغـ ــِه فِـ ــ ــًا بِ ــَرَحـ َفـ

َليلِِهْم ــي  فِ َعــَلــيــِهــُم  ــنَّ  ــِرَف ــْش ُت َلـــْو 
ائِــي ــاُه َعــْيــُن الــرَّ ــْرَض ــا َت َلــَرَأْيــَت َم

ــدًا ــتــَهــجِّ ــًا ُم ــم ــائِ ــي َق ــلِّ ــَص َهــــَذا ُي
الــَوْصــَمــاِء ُجــْمــَلــِة  ــْن  مِ ُمَتَخلِّصًا 

ــَتـــَدبُّـــٍر بـ ِوْرَدُه  ــــُل  ُيــــَرتِّ ــَذا  ــ ــ َه
اِء ــرَّ ــ ــُقـ ــ ــَراَءِة الـ ــ ــ ــِقـ ــ ــ ــٍع لِـ ــ ــبُّ ــ ــت ــ َوَت

َما السَّ َربَّ  َجالِسًا  ُينَاِجي  َهــَذا 
ــاًء ِصــيــَن َعـــْن َدْعـــواِء ــ ــو ُدَع ــْدُع َي

ِه ــدِّ َوالـــُكـــلُّ مـِـنــُهــم َدْمـــُعـــُه فِــي َخـ
ــَواِء َيــْجــِري َكــَمــاِء الــُمــْزِن فـِـي األَْنـ

َتُكْن َلْم  الِعَباَدِة  تِْلَك  َعَلى  َخْوفًا 
ــْوَم لـِـَقــاِء ْحــَمــُن َيـ ــْرَضــى بـِـَهــا الــرَّ َي
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ــُه ــاُمـ ـ َأيَّ ــْت  ــَضـ َمـ ــا  ــمَّ ل ــا  ــَم ــيَّ ِس اَل 
ــَعــَداِء الــصُّ ــِس  بـِـَتــنَــفُّ الــُبــَكــا  َزاُدوا 

َفُهم َوَجــُدوا  بـِـِه  ــٍس  ُأْن َعَلى  َأَسَفًا 
ــاِء ــ ــَش ــ ــِع األَْح ـ ــَوجُّ ــَتـ َيـــْبـــُكـــوَنـــُه بِـ

ــَســاُن َحـــاِل الــُكــلِّ َقـــاَل بِــَعــْبــَرٍة ــلِ َف
ــَداِء َم ُطـــْوَل  َعَلْيَك  ــاََّلُم  الــسَّ مِنِّي 

التَُّقى َشْهَر  َيا  َعَلْيَك  اََّلُم  السَّ مِنِّي 
ــي ــائِ ــَض ــا َأْع ــَه ــا بِ ــَي ــْح َوَتـــِحـــيَّـــٌة َت

ُحْكُمُه َمْن  َيا  َعَلْيَك  اََّلُم  السَّ مِنِّي 
َقَضاِء َوُحــْســِن  بِِرضًا  َمَضى  فِْينَا 

ــنَــا ــاِم َمــَع الــِقــيــاِم لـِـَربِّ ــَي ــُر الــصِّ َشــْه
بِالَعْلَياِء َوالـــَفـــْوِز  ــا  ــِرَض ال ــُر  ــْه َش

َغَدْت إْذ  الُمِريَحِة  التََّراِويِح  َشْهُر 
ــاِء األَْرَجـ فـِـي  َكالِمْسِك  َأْرَيــاُحــَهــا 

نَا بِالسَّ الُمِضْيَئِة  الَمَصابِيِح  َشْهُر 
َواآلاَلِء ــْوِد  ــُجـ َوالـ الــَعــَطــا  ــُر  ــْه َش



166

َكَما َمَساِجُدَنا  ــاَءْت  َضـ ــِه  بِ َشــْهــٌر 
ــي اآلَنـــاِء ــِر فِ ْك ــذِّ ــال ــْت بِ ــَس ــأَن ــَت اِْس

َوالتَُّقى ــِة  ــاَن َي َوالــدِّ َياَنِة  الصِّ َشــْهــُر 
َعَداِء السُّ َمــْوِســُم  َماَحِة  السَّ َشْهُر 

اََّلِح َمَع الَفاََّلِح لَِمْن ُيِجْب َشْهُر الصَّ
ــاِء ــُدَع بِ لُمْخلٍِص  الــنَّــَجــاِح  َشــْهــُر 

ــْدٍن ُفــتِّــَحــْت ــ ــاُت َع ــنَّ ــِه َج ــٌر بِـ ــْه َش
ــْت بِــُحــاََّلِء ــنَـ ـ ــيــَهــا ُزيِّ ــوُر فِ َوالـــُحـ

ــِه ــًا بِ ــَرب ــا َط ــَه ــاُن ــَص ــْت َأْغ ــَي ــنَّ ــَث َوَت
ــَداِء ــُحـ ـَيــْت َأْطـــَيـــاُرَهـــا بِـ َوَتــغــنَـّ

ــَدْت ُصــفِّ ــُة  الــَغــِويَّ َياطِيُن  الشَّ َوبِـــِه 
ــِة اإِلْغـــــَواِء ــنَ ــْت ــْن فِ ــا مِـ ــَه ــًا َل ــْوق َع

ــوٍم َرْحــَمــٌة ــ ــلِّ َي ــِه فِـــي ُكـ َشــْهــٌر بِـ
ــاِء ــَق ــَت ــُع ــَن ال ــ ــٌف مِ ــ ــْن َربِّـــنـــا َأْلـ ــ مِ

َوُمَضاَعفًا َلَظى  مـِـْن  الِقَياَمِة  ــْوَم  َي
اِء ــرَّ ــ ــ َغ ــٍة  ــَلـ ــْيـ َلـ ــي  ــ فِ ــا  ــَمـ ــيَّـ ِسـ اَل 
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َقْدُرَها ِف  الُمَشرَّ الَقْدِر  َلْيَلُة  ِهــَي 
ــاِء ــَيـ ــُة األْشـ ــَل ــْم ُر ُج ــدَّ ــقـ ــا ُتـ ــَهـ َوبِـ

الَماََّل ُكْثِر  مـِـْن  اهللِ  َأْرُض  َوُتِضيُق 
ــاِء ــَم ــلِّ َس ــُك ــي َكــاَنــْت بِ ــتِ ــِة الَّ ــَك ئِ

ِذي َوالَّ َأَساُؤوا  َقْد  َمْن  َشِهُدوا َعَلى 
ــم بِــَثــنَــاِء ــُه ــْجــُزوَن ــوا َي ــنُ ــَس ُهـــْم َأْح

ــِه ــْم بِ ــيــُت ــَر اإِلْســـــاََّلِم ُهــنِّ ــَش ــْع َيــا َم
اِء ــرَّ ــِه بِــالــسَّ ــي ــْد َظـــِفـــْرُتـــْم فِ ــَق ــَل َف

ــِذي ــم بِــالَّ ــْزُت اِم ُف ــوَّ ــصُّ ــا َمــْعــَشــَر ال َي
َعَطاِء َجِزيِل  مِــْن  الُمَهْيِمُن  ــَد  َوَع

ـــنَـــا ــا َفـــاْغـــِفـــْر َلــنَــا َوَتـــَولَّ ــنَـ ــا َربَّـ َيـ
ــي ــْواَلئِ ــا َم ــاَم الــُكــلِّ َي ــْل ِصــَي ــَب َواْق

ِذي الَّ َعَلى  اََّلِة  بِالصَّ َوَخْتِمي  َهَذا 
ــَحــاِء ــْم ــِة الــسَّ ــلَّ ــِم ــال ــا ب ــاَءَنـ َقـــْد َجـ

مِْن الُمْخَتاِر  الُمْصَطَفى  الَهاِشِميِّ 
ــَفــاِء ــِد الــُحــنَ ــيِّ ــْرٍب َوُعـــْجـــٍم َس ــ ُع
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بِِه ُنظَِمْت  َما  َواألَْصــَحــاِب  َواآلِل 
ــَعــَراِء ــُد الــشُّ َمــاِن َقــَصــائِ ُطـــوَل الــزَّ

        

َقُبوَل  َواْسَأُلوُه  اختَِتامِِه،  ُبُلوِغ  َعَلى  اهللِ  ِعَباَد  اهلَل  َفاْحَمُدوا 

بَِحْبلِِه  َواْعَتِصُموا  ُحُقوقِِه،  بَِأَداِء  َوَراقُِبوُه  َوقَِيامِِه،  ِصَيامِِه 

ٍب لَِيْوِم فِْطِرِه، َصاَر ُمْرَتَهنًا فِي َقْبِرِه، َأْيَن َمْن  َوَتْوفِيِقِه، َفَكْم ُمَتَأهِّ

ِذيَن فِي مِْثِل َهَذا  َكاَن َمَعُكم فِي الِعيِد الَماِضي َقْد َذَهُبوا؟ َأْيَن الَّ

َرَمَضاَن  َلَيالَِي  َمَعُكم  َكاَن  َمْن  َوَأْيَن  َوَطِرُبوا؟  َفِرُحوا  َقْد  الِعيِد 

َهاِت،  َشاِهِديَن، َوفِي ُكلِّ َحقِّ اهللِ  ُمَعامِلِيَن، مَِن اآلَباِء َواألُمَّ

َهاِدُم  َأَتاُهْم  َوالَقَراَباِت،  َوالِجيَراِن  َواألََخَواِت،  َواإِلْخَوان 

ُق الَجَماَعاِت، َفَأْخَلى مِنُْهُم  َهَواِت، َوُمَفرِّ اِت، َوَقاطُِع الشَّ اللَّذَّ

اللُُّحوِد  ُبُطوِن  فِي  َتَراُهم  الَمَساِجَد،  مِنُْهُم  َوَعطََّل  الَمَشاِهَد، 

َيْملُِكوَن ألْنُفِسِهْم  َواَل  َدْفعًا،  فِيِه  ُهم  لَِما  َيِجُدوَن  اَل  َصْرَعى، 

ُموا الَبَقاَء َفَبنُوا َمِشيدًا،  ُلوا َأَماَّلً َبِعيدًا، َوَتَوهَّ ًا َواَل َنْفَعًا، َأمَّ َضرَّ

َفاْخَتَطَفُهم َرْيُب الَمنُوِن َفأْبَلى مِنُْهْم َما َكاَن َجِديدًا، َوَسُيَعايِنُوَن 
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        { ،مِْن َهْوِل الَعْرِض َمَقاَمًا َشِديدًا

           { ]آل عمران: 30[.

ُهَو  َوَرْحَمتِِه  اهللِ  بَِفْضِل  الَفَرَح  َأنَّ  اهلٌل:  َرِحَمُكم  اِْعَلُموا  ُثمَّ 
ُروُر، َوَأنَّ الَفَرَح بَِغيرِه ُهَو الُغُروُر، َواْذُكُروا نِْعَمَة اهللِ َعَلْيُكم  السُّ
َر َلُكْم مِْن ِصَياِم َرَمَضاَن، َوأْعَطاُكم مِْن نِْعَمِة اإلْْساََّلِم  َعَلى َما َيسَّ
َواإليَماِن، َفَقْد أَمَرُكْم بَِذلَك َمْن بِِذْكِرِه َيْهَتِدي الُمهَتُدون، َقاَل 

               {:َتَعاَلى
{ ]البقرة: 185[.

َوالَوِعيَد،  الَوْعَد  ُر  يتذكَّ الِعيِد،  َيْوِم  فِي  ِعيَد  السَّ َوإِنَّ  أاَل 
ُل اهلُل فِيِه بِِعْتِق اإِلَماِء  َوَيْطُلُب مِْن َمْواَلُه الَمِزيَد، َفُهَو َيوٌم َيَتَفضَّ

َوالَعبِيِد.

إنََّمـا  الُعـوِد،  بَِرَوائِـِح  َتَتَطيَّـَب  َأْن  الِعيـِد  فِـي  الطِّيـُب  َلْيـَس 
َفا،  ـْدِق َوالصَّ الطِّيـُب َأْن َتُتـوَب َفـاََّل َتُعوَد، َوَتَتطيَّـَب بِطِيِب الصِّ
ـْمَعِة  السُّ لَِبـاِس  مِـْن  َوَتَتـَردَّى  َوالَوَفـا،  الـُودِّ  َمْرَكـَب  وَتْرَكـَب 
بِالِعَبـاَدة،  َوَتَتَحلَّـى  َوالَحَيـاِء،  الـَوَرِع  ثَِيـاَب  َوَتْلَبـَس  َيـاِء،  والرِّ
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َهـاَدة، َوَتْخـُرَج إَلـى الُمَصلَّـى ُخـُروَج َوِجـٍل مِـَن  َوَتْرَتـِدي بِالزَّ
َتُكـوَن  َأْن  َوَتَخـاَف  ـِد،  الصَّ مِـَن  َخِجـٍل  مِْشـَيَة  َوَتْمِشـي  ِد،  الـرَّ
َمـْن  َتْكبِيـَر  وُتَكبِّـَر  َمْقُبوَلـٍة،  َغْيـَر  َوَطاعُتـَك  َمْعُلوَلـًة،  َأْعَماُلـَك 
َر َذْنَبـُه، َوَتِقَف فِي  ـَم َربَّـُه، َوَتَصاَغـَرْت ِعنَْدُه َنْفُسـُه ِحيَن َتَذكَّ َعظَّ
اََّلِة ُوُقوَف َخاِشـٍع، َوَتْرَكَع ُرُكوَع َخاِضٍع، َوَتْسـُجَد ُسـُجوَد  الصَّ
َطائِـٍع، َوَتْجلِـَس لَسـَماِع الُخْطَبـِة َكَمـْن ُأْحِضَر للِحَسـاِب، َوُهَو 
ُن بِالثَِّياِب  َينَْتظِـُر َمـا َيـِرُد َعَليِه مَِن الِخَطـاِب، َوإالَّ َفَما َينَْفـُع التََّزيُّ

ْنَيـا َمِريـٌض. البِيـِض، َوالَقْلـُب مِـْن َهـمِّ الدُّ

َشْهِر  فِي  الَحَراِم  مَِن  َنْفَسُه  َمنََع  مِنُكم  َكاَن  َمْن  إْخَوانِي؛ 
ُهوِر َواألَْزَماِن؛ َفإِنَّ ُمَعاَملَة  َرَمَضاَن، َفْلَيْمنَْعَها فِيَما َبْعَدُه مَِن الشُّ
ُهوِر، َوِعباَدَتُه َلْم َتَزْل َباقَِيًة َعَلى َمَمرِّ  اهللِ اَل َتنَْقطُِع بِاْنِساََّلِخ الشُّ
ُهوِر؛ َفإِْن َكاَن َرَمَضاُن َقِد انَقَضى َكَأنَُّه َطْيُف َخَياٍل، َفإِنَّ َربَّ  الدُّ

َرَمَضاَن َباٍق َلْيَس َلُه َزَواٌل.

َوَأْجَزَل  الُمَباَرِك،  ْهِر  الشَّ َهَذا  فَِراِق  َعَلى  َوإيَّاُكم  اهلُل  َأَعاَننِي 
ْن َباَدَر بِالتَّوَبِة َذْنَبُه َوَتَداَرَك،  َلنَا الَعَطاَء مِْن َرْحَمتِِه، َوَجَعَلنَا مِمَّ
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َفْضلِِه  مِْن  َوَلُكْم  لنَا  َوَوَهَب  ِهَدايتِِه،  َطِريَق  َوبُِكم  بِنَا  َوَسَلَك 
َوَرْحَمتِِه.

مِْن  َعَلينَا  َعاَمُه  َفاْجَعْل  َياِم،  الصِّ َشْهَر  ْغَتنَا  بلَّ َوَكَما  ؛  اللَُّهمَّ
ْمنَا فِيِه  اِم، َوَتَقبَّْل مِنَّا َما َقدَّ اَمُه مِْن َأْسَعِد األَيَّ َأْبَرِك األَْعَواِم، َوأيَّ
اقَتَرْفنَاُه مَِن اآلَثاِم، َوَخلِّْصنَا  َما  َلنَا  َواْغِفْر  َوالِقَياِم،  َياِم  مَِن الصِّ

مِْن َمَظالِِم األََناِم، َيْوَم اَل ُيْرَجى فِيِه ِسَواَك َيا َكِريُم َيا َعاَّلَُّم.

َتْقِصيٍر،  َعَلى  َوقَِياَمُه  َشْهِرَنا  ِصَياَم  ْينَا  َتَولَّ َقْد  إِنَّا  ؛  اللُهمَّ
َك َقلِياَّلً مِْن َكثِيٍر، َوَقْد َأَنْخنَا بَِبابَِك َسائِلِيَن،  ينَا فِيِه مِْن َحقِّ َوأدَّ
إَِلْيَك،  الُفَقَراُء  َفنَْحُن  َخائِبِيَن،  َنا  َتُردَّ َفاََّل  َطالِبِيَن،  َولَِمْعُروفَِك 
ْضنَا، َفاْرَحْم  ْهنَا، َولَِمْعُروفَِك َتعرَّ األَُسراُء َبْيَن َيَدْيَك، إَِلْيَك َتَوجَّ
ُخُضوَعنَا، َواْقَبْل ُخُشوَعنَا، َواْجُبْر ُقُلوَبنا، َواْسُتْر ُعُيوَبنَا، َواْغِفْر 
ُذُنوَبنَا، َوأقِرَّ بُِرؤَيتَِك فِي اآلِخَرِة ُعُيوَننَا، َواْجَعْل َعَمَلنا َمْقُبواًل، 

نَا َمْوُفورًا. َوَسْعَينَا َمْشُكورًا، َوَحظَّ

َفَباِرْك  َأْن َتْجَمَعنَا فِي مِْثلِِه  ؛ إِْن َكاَن فِي َسابِق ِعْلِمَك  اللَُّهمَّ
َلنَا فِيِه، َوإِْن َقَضْيَت بَِقْطِع آَجالِنَا َوَما َيُحوُل بينَنَا َوَبْينَُه، َفَأْحِسِن 
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نَا  َوُعمَّ َماِضينَا،  َعَلى  ْحَمَة  الرَّ َوَأْوِسِع  َباقِينَا،  َعَلى  الِخاََّلفَة 
ُبْحُبوَحَة  الَمْوِعَد  َواْجَعِل  َوِرْضَوانَِك،  بَِمْغِفَرتَِك  َجِميعًا 
يِقيَن  دِّ َوالصِّ النَّبِيِّيَن  مَِن  َعَليِهم  أْنَعْمَت  الِذيَن  َمَع  ِجنَانَِك، 
َربَّ  َمْواَلَنا  َرفِيقًا،  أْوَلئَِك  َوَحُسَن  الِِحيَن  َوالصَّ َهَداِء  َوالشُّ
اِحِميَن، َوَصلَّى اهلُل َعَلى َسيِِّدَنا  الَعاَلِميَن، بَِرْحَمتَِك َيا أْرَحَم الرَّ

ٍد َوَعَلى آلِِه َوَصْحبِِه أْجَمِعيَن. مَّ ُمحَّ
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المصادر والمراجع

المخطوطات:

وداع رمضان للشـيخ راشـد بن الشـيخ مصطفى بن الشـيخ حسـن  �

المدين.

وداع رمضان لناظم مجهول. �

وداع رمضان لناظم مجهول. �

المطبوعات:

اإلمارات يف ذاكرة أبنائها، عبد اهلل عبد الرحمن. �

أعاَّلم األحساء يف القرن الثالث عشر الهجري. �

المقابالت:

السيد أحمد بن محمد بن أحمد كشاري، دبي. �

السيد حمد بن غانم الهاملي، أبوظبي. �

السيد علي بن سعدون المطيوعي المنصوري، غياثي. �

السيدة عائشة بنت عبد اهلل بن جمعة بن بيات الفاَّلسي، دبي. �
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الشيخ محفوظ الصحاري الشحي، رأس الخيمة. �

السيد جمعة بن خميس بن سعيد القبيسي. �


