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 الِقالدة الُمَعلََّقة على ِجيِد الُمَعلََّقة
 

 وسط حاء،البط حيَّ ( ثابت أبو) الُمْقِحم محمد بن عبداهلل الشيخ وصديقي أخي زار
 لمعهدا العلمي، الرياض معهد أطالل على الوقوف إلى الشوق داعي فدعاه الرياض، مدينة
 كتابات   رؤيةُ  راعه منه اقترب فلّما قْرن، ربع قبل والُلغويّة الشرعّية العلوم فيه درْسنا الذي

 الُمسن   قالف فسأله، الحيِّ  أهل ِمنْ  ُمِسنِّ  رجل   من فاقترب أركانه، على ُعلِّقتْ  أعجمّية  
 اآلن وهو الل غة،و  الشريعة ولُكلِّيَّة الِعلمي للمعهد ا  مقرّ  المبنى هذا كان: خدَّيه على ودموعه

 ُمعلَّقة) سمَّاها ائرة  س قصيدة   ثابت   أبو فأنشأ أعجميَّة، لجالية   عاَلميَّة لمدرسة   مقر  : ترى كما
 .ياتاألب بهذه فشاركُتهم والُزمالء، الشيوخ من الُشَعراء بعض عارضها( الذِْكريات

 

 يدي على فؤادي ىقَ لْ أَ  بكاؤكما
 عائد   الُحْزنِ  بارِحِ  من نيدَ وعاوَ 

 ب  صاح قصيدةُ  ْتنيواف َ  َعِشّيةَ 
 تدفَّقتْ  للذكرياتِ  ُمَعّلَقة  

 فاتَّئدْ  كَ رويدَ  الحادي أي ها أال
 ج  العِ  الشوقِ  َسْورةِ  ِمنْ  ؤرّقُهُ يُ 

 تصّرمتْ  ِحسانا   َأيَّاما   َتذكَّرَ 
 َرُعواتَرعْ  رّبي توحيدِ  على شباب  

 ناِمال  أ َعض وا الغرَّاءِ  الس نَّةِ  على
نَ َنا َترى  مالكا  و  َيْمِشي الُنعمانَ  بَ ي ْ

 َتَجل دي بباقي ىدَ وْ أَ  ودمُعكما 
 ومعهدي رَْبعي نحوَ  نينيحَ  أهاجَ 

 َأْكَمدِ  وآهةِ  مصدور   كنَ ْفَثةِ 
 دَّدِ بَ مُ  َصب   قَ ْلبَ  تْ وأْبكَ  تْ فَأذْكَ 
 دِ ُمَسهَّ  ُمِحب   في أْحِسنْ  وباهللِ 

 الُمتبَ لِّدِ  الساِدرِ  َجْفنُ  نام إذا
 ورِدِ مَ  ألفَضلِ  ُروَّاد   لَ وأفضَ 
 حِّدِ وَ مُ  َأْلمعي   ِمنْ  َكمْ  فِلّلهِ 

 ُمَحمَّدِ  النَِّبيِّ  آثارَ  يُ َقف ونَ 
بَ   وأحمدِ  الشَّافعيِّ  ِعْلمِ  وُطالَّ
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 اُلُهمْ ختَ  الحديثِ  َأْهلَ  تَ َرى وِمنَّا
 وُمْسِند   إمام   من فينا كانَ  وكم
 ونَهُ يعُ  الجميلِ  الِشْعرِ  ِمنَ  يوَنروِ 
 مُ َتراهُ  البصرتينِ  ُنَحاةُ  وفينا

، َأبَا  ناوبِ قل ُحْزنَ  َجدَّْدتَ  ثابت 
 َجل دا  تَ  صْبرا ، أستاُذ، يا حَنانْيكَ 

 َلهُ  ىأتَ  إالَّ  الدِّينِ  َرْسمُ  يَ ْعفُ  فَ َلمْ 
 اتجرَّدو  الشَّبابِ  آالفَ  تَ رَ  ألم
 ُسجَّدا ؟ المساجدِ  ُعمَّارَ  تَ رَ  ألمْ 
بَ  تَ رَ  ألمْ   اتألَّقو  العلومِ  ُطالَّ

َهة  هُ  َيْخُبو الضوءَ  إنَّ  فُبشراكَ   نَ ي ْ
 يِنهِ دِ  ناِصرُ  الَحقِّ  إَلهَ  وإنَّ 

 ُمْقِحم   ابنَ  يا نيتَ مْ أقحَ  فقد وبعُد،
 الدة  كقِ  ُصْغُتهُ  جواب   وهذا

 رََّدتْ فَ ت َ  ثمّ  اهللِ  بحمدِ  َتَساَمتْ 
 

 وُمَسدَّدِ  الُعال ذي عطاء   كِمْثلِ 
 دِ وُمْسنَ  صحيح   من َخَتْمَنا قد وكم

 دِ والُمَولَّ  الجاِهِليْ  ِشْعرَ  ونُ ْنِشدُ 
 كالُمبَ رِّدِ  أو والزجَّاجِ  كأخفشَ 

 تَ َتَجدَّدِ  ال القلبِ  هذا ُحْزنَ  أيا
 وَتَجل دِ  لنا ْبر  صَ  ِمن بُدَّ  فال
 ِبُمَجدِّدِ  فضِلهِ  من الَوَرى إلهُ 

 ِد؟رِّ التَّجَ  ُكلَّ  اهللِ  ينِ دِ  لُنْصرةِ 
 ُسجَّدِ  المساجدِ  في بقوم   وأْنِعمْ 

 وُمَسدَِّد؟ حاِذق   وفَ ْهم   بِحْفظ  
 التَ َوق دِ  جميلَ  وضَّاء   وَيرِجعُ 
 ُمْفِسدِ  ُكلِّ  ِمنْ  ناواهُ  َمنْ  وقاِهرُ 

 ِعدِ وْ مَ  غيرِ  ِمنْ  الِشْعر ِغَمارَ  فُخْضتُ 
 لُمَقلَّدِ ا فوقَ  القلبِ  َحبيبَ  َفَضْعها
 َمقِصدِ  بِ وأطيَ  إحساس   قِ بأصدَ 

 
 

 المهنا سليمان بن محمد
 الرياض
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