كنت بسياريت أجوب أحياء الرايض العتيقة ،وأخذتين الذكرى إىل زايرة املعهد العلمي يف
ُ

قضيت فيه أعذب أايم الدراسة (املتوسط والثانوي) ،وحني
الرايض (نواة جامعة اإلمام) الذي
ُ
ٍ
طّل ُبا العربياة ،وال يشبهون الذين
مؤجراً على
مررت على مبناه وج ُدته َّ
مدرسة عاملية ،ال يعرف ا
ُ
دت إىل الوراء زماان ،وتذكرت مشاخيي وزمّلئي الذين ملؤوا الدنيا
درجوا فيه ،فثار احلنني ،وعُ ُ
عمن فاتين ذكر امسه من مشاخيي
وشغلوا الناس ،فجاءت هذه القصيدة ،وأعتذر كل االعتذار ا
األعزاء ،ولوال خشية اإلطالة واإلثقال ،لذكرهتم مجيعا.
ا
األجّلء ،وزمّلئي ا
ُمعلَّقة الذكرايت

ك ِمن ِذ ْكرى ٍ
قِفا ن ْب ِ
زمان ومعه ِد
ِ
ابن قاس ٍم
ويف دربِه األقصى حر ُ
اج ُ

الطر ِيق

غرب
ببطحاء
ِا
ويف غربِ ِه سو ُق احل ِ
مام
ِ
كثعبان ق ْف ٍر يف الثرى
ِ ِ
فسيحهما ُسو ٌق وأكْبُ
ِ
خالقنا
سألتُك ابلرمح ِن

ي طال
وشرقيُّهُ ال ُك ِْْب ُّ
ُ
امتدادهُ
ِ
ِ
ساحتان أُقِيم يف
جانبيه
وعن
ِ
ِ
الصبا
أال اي زمان
الوصل يف معهد ِا
ف على قليب قدمي حنِينِ ِه
وخ اِف ْ

املعبَّ ِد
املُغ اِرِد
ُمتم اِد ِد
م ِ
سج ِد
عُ ِد

فق ْد َلَّ ب دمعي وطال ت ن ُّهدي
1

ِ
ابلعلوم ونغتدي
عليهم
روح
ن ُ
ْ
ِ
ِ
حممد
النيب
أصحاب
بقياةُ
ِا
والتفرِد
ابن اب ٍز» ذو التُّقى
ُّ
وذاك « ُ
وصاحبِ ِه «الفوز ِ
ان» أك ِرْم وأ ِ
مح ِد
ِ
وح ُمغ اِرِد
و«البْ ِن اخلُل ْيفي»( )2فيه ب ُ
وشيخي«ابنفنتوٍخ»()4وشيخي«ابنمسع ِ
د»()5
ُ ْ
ُ
اسعدي
ابن ف ار ٍ
اج»( )7فيا روحي ْ
وشيخي « ُ
و«فه ٌد أخي»( )10و«ابن ِ
املنيف»( )11املُس َّوِد
ُ
الص ِدي
معاً و«أخوهُ»( )13أهنّل قليب َّ
اِ
ٌ
املتفرِد
ل»()15
زالل و«الب ِن الفا ِ
القوسي»( )17أنشودةُ ِ
الغد
و«خال ٌد
ُّ

ِ
معشر
معهد اخل ِري
غداة لنا يف
ٌ
خ كر ٌام كأهنُ ْم
لنا فيه أشيا ٌ
ِ ِ
د»()1
هم ُمفيت الداي ِر «حمم ٌ
فم ْن بين ْ
و«الب ِن العثيم ِ
ني» الوقوِر مكانةٌ

صرهُ
ويغدو «الغُد ااي ُن» ْامرأً فاق ع ْ
ٍ
د ابن قاس ٍم»()3
و«ب ٌ
كر أبو زيد» و«سع ُ ُ

وشيخي«
احمليذيف»()6الذي طاب مورداً
ُ
ِِ
حسينِنا»()9
ابن ُ
و«فيصلُنا احل اج ُي»( )8و« ُ
وشيخي « ُسليما ُن التوجيري»( )12الذي

نهل
و«الب ِن العيوين أي سليمان»( )14م ٌ
يشي»( )16دوحةٌ
و«عب ُدالعزي ِز ُ
ابن احلُر ِا
يسن»()18
ومثلُ ُه ُم شيخي
النبيل « ُحم ٌ
ُ
يقي»( )20املُف َّدى حممداً
أُف اِدي «الطر َّ

ميدي»( )19فاقتدي
اتج «احل ِا
ومثلُ ُه ُم ُ
وأيضاً أُف اِدي «ابن ال ُكليَّ ِة»( )21م ِ
سعدي
ْ
ُ
وودي ل « ِ
عبداحملس ِن الع ْسك ِر»( )23النَّدي
و «صالُ ِمن ِ
ِ
السويلم»(ُ )25مسندي
آل

العليوي يوس ٍ
ف»
سّلمي حملبوب «
ِا ُ
وشي ُخ املعاين «خال ُد ابن س ٍ
ّلمة»()24
ُ
إمامنا
ونِعم الفىت «زي ُد
الكليب»(ُ )26
ُ
وما «عُم ُر العب ُدالكر ِمي»( )28سوى امر ٍئ
()22

عشر
وأما رفاقي الدارسون فم ٌ
ٍ
حممد»()30
كصاحيب الوايف «املهنا
شاعر موطين
و«فوا ٌز اللُّعبُو ُن»
ُ
ابن ٍ
طالب»()33
و ُ
أحبابقليب« ٌ
طالب»()32و« ُ
يجان»( )34امل ِ
و«الب ِن الب ع ِ
حام ُد تنتهي
ُ
ِ
و«للع ِر ِاب»( )36الف اِذ شوقي أبُثُّهُ
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وما «مح ُد النَّ ْفجا ُن»( )27غري ُمس َّد ِد
الشهم م ِ
ِ
نبيل ِ
كم ِ
ٍ
رشدي
ثل «الراشد»(ُ ِ )29
ِ
ت يدي
داه ْم ُّ
كل ما ملك ْ
كر ٌام ف ُ
وأيضاً أخوهُ «خال ٌد»( )31خريُ ُم ْن ِج ِد
ِ
بداايت مولدي
وتوأم روحي ِمن
ُ
ِ
اثنان فاقا يف مع ٍ
وسؤد ِد
مها
ال ُ
ِ
كارم هتتدي
و«الب ِن ال ُفرااين»( )35امل ُ
وال أ ْكتُم األشواق عن ع ْه ِد «م ْق ِع ِ
د»()37
ُ
ُ

مثل ِخلاي «اب ِن م ْعب ِد»
نبيل السجااي ُ
ُ
ِ
ٍ
غياب ومشه ِد
فيهم يف
أفاخ ُر
ْ
ومقتدي
وفيه ومنه
ُّ
كل ح ٍْْب ُ
ِ
التعليم أعذب موِرِد
يروم إىل
ُ
ِ
فم ْن عا ٍمل أو شاع ٍر أو ُُم اِد ِد
ِ
األوطان عُدوان ُمعتدي
ص ُّد عن
ي ُ
ألبعث ذكرى الغاب ِر املتج اِد ِد

اخلضريي»( )38فامرٌؤ
ابن
وأما « ُّ
ِا
علي ُ
ِ
يهم غري أنين
كثريون ال أُحص ُ
لنا معه ٌد فيه املعايل مجيعُها
ِ
ٍ
طالب
كل
وفيه تسامى للعُّل ُّ
ِ
مساء بِ ِ
ّلدان
مشوس يف
وها ُه ْم
ٌ
ٍ
وضابط
وكم من وزي ٍر أو سف ٍري

()39

تذكرت
ُ
فأتيتُهُ
هذا كلَّهُ
أيت بِنايةً
فلما تراءى يل ر ُ
ٍ
قول تناثروا
أعجام
معشر
با
ُ
ٌ
أنتم فأجابين
فساءلتُهُ من
ُ
وقال:

ٍ
ْحمش ِد
ألوان كثرية
جديدة
ِ
حواليه أكواماً ك ُقط ِن املُن ِاج ِد
ُم ِس ٌّن على عُ اكا ِزهِ غريُ ُم ْسع ِد
لِعُ ْج ٍم وقِ ْدماً كان أعرق م ْعه ِد
ِ
املت ه ِاج ِد
كالعابد
وآهاتُهُ
أكاد أ ُس ُّح الدمع لوال جتلُّدي
ُ
ونشرب ِمن ِ
ماء احلياةِ املُن َّك ِد
ُ
ٍ
حبن ٍ
وت و ُّج ِد
عارم
ني
يشي
ٍ
نعيم ويف د ِد
ليايل كنا يف

لقد أمسى املكا ُن كما ترى
دموعُ الع ِ
ني منهُ غزيرةً
لهُ :اي ع ُّم ال ت ْب ِ
ك إنين

كانت
و ْ
فقلت
ُ
فبِْتنا كّلان نشتكي طول شوقِنا
ودمع عُيونِنا
تفرقْنا
إىل أن
َّ
ُ
رع ُى هللاُ أزمان الْباءةِ والتُّقى

هنج التقاةِ ونقتدي
نسريُ على ِ
ِ
ابلنعيم املُخلَّ ِد
هم
ُ
وم َّن علي ْ
ش ِربناً معاً من نب ِع طُه ٍر ُموَّرِد
ٍ
عهد ُحبُّها مل يُب َّد ِد
يبات
قر ُ
ِ
األمس والغ ِد
وال ِزلْت فينا خالد

لنا يف حناايان
قلوب طهورةٌ
ٌ
فرمحاك اي رب على من ت ر َّحلوا
ِ
صو ُن عُهود ُه ْم
وأك ِرْم أحبااءً ن ُ
تُب ِ
ولكن قلوبُنا
اع ُدان الدنيا
ْ
عليك سّلم ِ
هللا اي معهد العُّل
ُ

عبدهللا بن حممد املقحم (أبو اثبت)  /3 -رجب1440 /ه
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احلواشي:
( )1الشيخ العّلمة مفيت البّلد حممد بن إبراهيم آل الشيخ رمحه هللا.
( )2الشيخ عبدهللا اخلليفي إمام احلرم رمحه هللا.
( )3الشيخ سعد بن عبدالرمحن ابن قاسم.
( )4شيخ النحويني عبدالعزيز الفنتوخ.
( )5الشيخ حممد املسعد عامل يف اللغة.
( )6الشيخ املرب إبراهيم احمليذيف.
( )7الشيخ الفقيه األديب حممد بن أمحد الفراج.
( )8الشاعر املعروف فيصل بن حممد احلجي رمحه هللا.
( )9شيخ األدابء والنقاد أ .د .حممد بن سعد ابن حسني.
( )10الشيخ املرب اللغوي فهد بن حممد املقحم.
( )11الشيخ املرب احلافظ عبدهللا بن حممد املنيف.
( )12الشيخ سليمان بن عبدالرمحن التوجيري مدير املعهد.
( )13الشيخ اجلليل املسنِد عبدهللا بن عبدالرمحن التوجيري.
( )14أ .د .سليمان بن عبدالعزيز العيوين أستاذ النحو والصرف.
( )15د .حممد بن عبدهللا الفال أستاذ التفسري.
( )16الشاعر األديب عبدالعزيز بن إبراهيم احلريشي.
( )17الشاعر اللغوي د .خالد بن سليمان القوسي.
( )18أستاذ العلوم الشرعية حميسن احمليسن رمحه هللا.
( )19الشيخ عبدالرمحن احل ِميدي وكيل املعهد وأستاذ العلوم الشرعية.
( )20الشيخ حممد بن محد الطريقي أستاذ العلوم الشرعية.
( )21الشيخ د .حممد ال ُكليَّة وكيل املعهد وأستاذ اللغة والعلوم الشرعية.
( )22الشيخ أ .د .يوسف بن عبدهللا العليوي أستاذ البّلغة والنقد.
( )23الشيخ املتفنن أ .د .عبداحملسن بن عبدالعزيز العسكر أستاذ البّلغة والنقد.
( )24الشيخ املرب خالد بن صال السّلمة أستاذ العلوم الشرعية.
( )25الشيخ الفقيه صال السويلم أستاذ العلوم الشرعية.
( )26الشيخ زيد الكليب أستاذ العلوم الشرعية.
( )27الشيخ محد النفجان وكيل املعهد وأستاذ العلوم الشرعية.
( )28الشيخ عمر بن عبدهللا العبدالكرمي أستاذ اللغة العربية.
( )29الشيخ عبدالرمحن بن عبدهللا الراشد أستاذ العلوم الشرعية.
( )30الشيخ حممد بن سليمان املهنا إمام جامع امللك خالد.
( )31الشيخ د .خالد بن سليمان املهنا أستاذ السنة وإمام املسجد النبوي.
( )32الشيخ طالب بن عبدهللا آل طالب ٍ
قاض سابق وشاعر.
( )33الشيخ انصر بن حممد آل طالب قاضي االستئناف.
( )34الشيخ د .عبدهللا البعيجان إمام املسجد النبوي ،وأخوه الشيخ القاضي د .حممد البعيجان.
( )35الشيخ د .ماجد بن عبدالرمحن الفراين أستاذ الفقه ،ومن أسرته الكرام الذين زاملوين الشيخ هشام بن عبدالرمحن الفراين ،واحملامي أمحد بن
عبدالرمحن الفراين ،والشيخ عبدهللا بن سعد الفراين.
( )36األديب األريب علي بن حممد العرب أستاذ األدب العرب.
( )37الشاعر األديب مقعد بن عبيد السعدي البيشي.
( )38الشيخ د .علي بن عبدالعزيز اخلضريي أستاذ العلوم الشرعية ،وأخوه أمحد الضابط يف وزارة الدفاع.
( )39الشيخ د .حممد بن أمحد معبد الباحث الشرعي يف مشيخة األزهر.
----------------------------
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