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مي يف ، وأخذتين الذكرى إىل زايرة املعهد العلالعتيقة الرايضأجوب أحياء  كنُت بسياريت
الرايض )نواة جامعة اإلمام( الذي قضيُت فيه أعذب أايم الدراسة )املتوسط والثانوي(، وحني 

بُ مبناه وجُدته مؤجَّراً على مدرسٍة عاملية، ال ي  مررُت على  ال يشبهون الذين ا العربياة، و عرف طّلا
درجوا فيه، فثار احلنني، وُعدُت إىل الوراء زماان، وتذكرت مشاخيي وزمّلئي الذين ملؤوا الدنيا 

 يوشغلوا الناس، فجاءت هذه القصيدة، وأعتذر كل االعتذار عمان فاتين ذكر امسه من مشاخي
ء، وزمّلئي األعزااء، ولوال خشية اإلطالة واإلثقال، لذكرهتم مجيعا.  األجّلا

 

 قة الذكرايتلَّ ع  مُ 
 

 ِقف ا ن  ْبِك ِمن ِذْكر ى زماٍن وم عه دِ 
 ويف دربِِه األقص ى حراُج ابُن قاسمٍ 
 وشرقيُُّه الُكْْبِيُّ طال امتداُدهُ 
 وعن جانبيِه ساحتاِن أُِقيم  يف

 امعهِد الصِاب أال اي زمان  الوصِل يف
ِنيِنهِ   وخ فِاْف على قليب قدمي  ح 

 ببطحاء  غربِا الطريِق املعبَّدِ  
 ويف غربِِه سوُق احل ماِم املُغ رِادِ 
 كثعباِن ق  ْفٍر يف الثر ى ُمت م دِادِ 
 ف ِسيِحهم ا ُسوٌق وأكُْب م سِجدِ 
 سألُتك  ابلرمحِن خالِقنا ُعدِ 

 َل َّ ب دمعي وطال  ت  ن  هُّديفق ْد 
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 غداة  لنا يف معهِد اخلرِي معشرٌ 
 لنا فيه أشياٌخ كراٌم كأهنُمْ 

 (1)«مدٌ حم»فِمْن بيِنهْم ُمفيت الدايِر 
 الوقوِر مكانةٌ « البِن العثيمنيِ »و

نُ »ويغدو   هُ اْمر ًأ فاق  ع ْصر  « الُغد ايا
 (3)«مٍ اسسعُد ابُن ق»و« ب كٌر أبو زيدٍ »و

 الذي طاب  مورداً  (6)«احمليذيفُ » وشيخي
 (9)«ابُن ُحس ينِنا»و (8)«احِلجِايُ  فيص لُنا»و

 الذي (12)«ُسليماُن التوجيري  »وشيخي 
 م نهلٌ  (14)«البِن العيوين أي سليمان  »و
 دوحةٌ  (16)«عبُدالعزيِز ابُن احلُر يشياِ »و

 (18)«حُم يسنٌ »ومثُلُهُم شيخي النبيُل 
 املُف دَّى حممداً  (20)«الطريقيَّ » أُف دِاي

 (22)«العليويِا يوُسفٍ »سّلمي حملبوب 
 (24)«خالُد ابُن س ّلمةٍ »وشيُخ املعاين 

 إماُمنا (26)«زيُد الكليبُ »ونِعم  الفىت 
 سو ى امرئٍ  (28)«ُعم ُر العبُدالكرميِ »وما 

 وأما رفاقي الدارسون  فم عشرٌ 
 (30)«املهنا حممدٍ »كصاحيب  الوايف 

 شاعُر موطين« فواٌز اللُّعُبونُ »و
 (33)«طالبٍ  ابنُ »و (32)«طالبٌ » قليب وأحبابُ 

 امل حاِمُد تنتهي (34)«البِن البُ ع يجانِ »و
 الف ذِا شوقي أ بُ ثُّهُ  (36)«ِللع ِرباِ »و

 ن روُح عليهْم ابلعلوِم ونغتدي
 بقياُة أصحاِب النيبِا حممدِ 

 ذو الت ُّق ى والتفرُّدِ « ابُن ابزٍ »وذاك 
 أكرِْم وأ مِحدِ « الفوزانِ »وصاحِبِه 

 فيِه ب وُح ُمغ راِدِ  (2)«الْبِن اخلُل ْيفي»و
 (5)«م ْسع دِ  ابنُ » وشيخي (4)«فنتوخٍ  ابنُ » وشيخي

 اْسع دي روحي   فيا (7)«ف  رااجٍ  ابنُ » وشيخي
 املُس وَّدِ  (11)«املنيفِ  ابنُ »و (10)«أخي فهدٌ »و

 أهنّل قليب  الصَِّدي (13)«أخوهُ »معًا و
 املتفراِدِ  (15)«البِن الفالِ »زالٌل و

 أنشودُة الغدِ  (17)«خالٌد القوسيُّ »و
 فاقتدي (19)«احل ميدياِ »ومثُلُهُم اتُج 

 ُمسِعدي (21)«اْبن  الُكل يَّةِ »أُف دِاي وأيضاً 
 النَّدي (23)«الع ْسك رِ  عبِداحملسنِ »ل  وودي

 ُمسن دي( 25)«صالُ ِمن آِل السويلمِ »و 
 غري  ُمس دَّدِ  (27)«ُد الن َّْفج انُ مح   »وما 
 الشهِم ُمرِشدي (29)«الراشدِ » ثلِ كمِ  نبيلٍ 

 كراٌم ِفداُهْم كلُّ ما م ل ك ْت يدي
 خرُي ُمْنِجدِ ( 31)«خالدٌ »أخوُه وأيضًا 

 وتوأُم روحي ِمن بداايِت م ولدي
 مها اثناِن فاق ا يف م ع اٍل وُسؤد دِ 

نِ »و  امل كارُم هتتدي (35)«البِن الُفر ايا
 (37)«دِ ُمْقعِ »ع ْهِد  وال أ ْكُتُم األشواق  عن
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 فامرؤٌ  (38)«عليُّ ابُن اخلضريياِ »وأما 
 كثريون  ال ُأحِصيهُم غري  أنين

 مجيُعهالنا معهٌد فيه املعايل 
 وفيِه ت س ام ى للُعّل كلُّ طالبٍ 
 وها ُهْم مشوٌس يف مساِء ِبّلِدان
 وكم من وزيٍر أو سفرٍي وضابطٍ 
 تذكرُت هذا كلَُّه فأتيُتهُ 
 فلما تراءى يل رأيُت بِنايةً 
 با معشٌر أعجاُم قوٍل تناثروا
 فساءلُتُه م ن أنتُم فأجابين
: لقد أمس ى املكاُن كما ترى  وقال 

 دموُع العنِي منُه غزيرةً وكانْت 
 فقلُت لُه: اي ع مُّ ال ت  ْبِك إنين
 فِبْتنا كّلان نشتكي طول  شوِقنا
 إىل أن تفرَّْقنا ودمُع ُعيونِنا
 ر ع ُى هللُا أزمان  الْباءِة والت ُّق ى
 لنا يف حناايان قلوٌب طهورةٌ 
 فرمحاك  اي رب على م ن ت  ر حَّلوا

 ُهمْ وأكرِْم أ ِحبااًء ن ُصوُن ُعهود  
 تُ ب اِعُدان الدنيا ولكْن قلوبُنا
 عليك  سّلُم هللِا اي معه د  الُعّل

 

 (39)«ْعب دِ ابِن م  »نبيلُ السجااي مثلُ ِخلاي 
 وم شه دِ أفاِخُر فيهْم يف غياٍب 

 وفيه ومنه كلُّ ح ْْبٍ وُمقتدي
 يروُم إىل التعليِم أعذ ب  م ورِدِ 
 فِمْن عامٍل أو شاعٍر أو ُُم دِادِ 
 ي ُصدُّ عن األوطاِن ُعدوان  ُمعتدي
 ألبع ث  ذكر ى الغابِر املتجدِادِ 
 جديدة  ألواٍن كثرية  حم ْش دِ 
 حواليِه أكوامًا كُقطِن املُن جِادِ 

 ازِِه غرُي ُمْسع دِ ُمِسنٌّ على ُعكا 
 ِلُعْجٍم وِقْدمًا كان أعرق  م ْعه دِ 
 وآهاتُُه كالعابِد املت  ه جِادِ 
 أكاُد أ ُسحُّ الدمع  لوال جتلُّدي
 ونشر ُب ِمن ماِء احلياِة املُن كَّدِ 
 يشي حبننٍي عارٍم وت  و جُّدِ 
 ليايل  كنا يف نعيٍم ويف د دِ 
 نسرُي على هنِج التقاِة ونقتدي

 هْم ابلنعيِم املُخ لَّدِ وُمنَّ علي
 ش رِبنًا معًا من نبِع ُطهٍر ُمو رَّدِ 
 قريباُت عهٍد ُحبُّها مل يُ ب دَّدِ 
 وال زِْلت  فينا خالد  األمِس والغ دِ 

 

 ه 1440/ رجب/ 3 - عبدهللا بن حممد املقحم )أبو اثبت(
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 احلواشي:
 

 رمحه هللا.حممد بن إبراهيم آل الشيخ الشيخ العّلمة مفيت البّلد ( 1)
  اخلليفي إمام احلرم رمحه هللا.هللا( الشيخ عبد2)
 ( الشيخ سعد بن عبدالرمحن ابن قاسم.3)
 ( شيخ النحويني عبدالعزيز الفنتوخ.4)
 ( الشيخ حممد املسعد عامل يف اللغة.5)
 ( الشيخ املرب إبراهيم احمليذيف.6)
 ( الشيخ الفقيه األديب حممد بن أمحد الفراج.7)
 الشاعر املعروف فيصل بن حممد احلجي رمحه هللا.( 8)
 حسني. ابن حممد بن سعد د. ( شيخ األدابء والنقاد أ.9)
 ( الشيخ املرب اللغوي فهد بن حممد املقحم.10)
 ( الشيخ املرب احلافظ عبدهللا بن حممد املنيف.11)
 ( الشيخ سليمان بن عبدالرمحن التوجيري مدير املعهد.12)
 اجلليل املسِند عبدهللا بن عبدالرمحن التوجيري.( الشيخ 13)
 ( أ. د. سليمان بن عبدالعزيز العيوين أستاذ النحو والصرف.14)
 ( د. حممد بن عبدهللا الفال أستاذ التفسري.15)
 احلريشي. بن إبراهيم ( الشاعر األديب عبدالعزيز16)
 ( الشاعر اللغوي د. خالد بن سليمان القوسي.17)
 العلوم الشرعية حميسن احمليسن رمحه هللا.( أستاذ 18)
 ( الشيخ عبدالرمحن احل ِميدي وكيل املعهد وأستاذ العلوم الشرعية.19)
 الطريقي أستاذ العلوم الشرعية.محد ( الشيخ حممد بن 20)
 ( الشيخ د. حممد الُكل يَّة وكيل املعهد وأستاذ اللغة والعلوم الشرعية.21)
 بن عبدهللا العليوي أستاذ البّلغة والنقد. ( الشيخ أ. د. يوسف22)
 ( الشيخ املتفنن أ. د. عبداحملسن بن عبدالعزيز العسكر أستاذ البّلغة والنقد.23)
 ( الشيخ املرب خالد بن صال السّلمة أستاذ العلوم الشرعية.24)
 ( الشيخ الفقيه صال السويلم أستاذ العلوم الشرعية.25)
 ستاذ العلوم الشرعية.( الشيخ زيد الكليب أ26)
 ( الشيخ محد النفجان وكيل املعهد وأستاذ العلوم الشرعية.27)
 ( الشيخ عمر بن عبدهللا العبدالكرمي أستاذ اللغة العربية.28)
 الراشد أستاذ العلوم الشرعية. بن عبدهللا ( الشيخ عبدالرمحن29)
 ( الشيخ حممد بن سليمان املهنا إمام جامع امللك خالد.30)
 ( الشيخ د. خالد بن سليمان املهنا أستاذ السنة وإمام املسجد النبوي.31)
 .وشاعر ( الشيخ طالب بن عبدهللا آل طالب قاٍض سابق32)
 .االستئنافاضي ق طالب آلمد حمانصر بن الشيخ ( 33)
 البعيجان.( الشيخ د. عبدهللا البعيجان إمام املسجد النبوي، وأخوه الشيخ القاضي د. حممد 34)
بن  أمحدامي ، واحملالفراين عبدالرمحنذين زاملوين الشيخ هشام بن ال الكرام ( الشيخ د. ماجد بن عبدالرمحن الفراين أستاذ الفقه، ومن أسرته35)

 الفراين، والشيخ عبدهللا بن سعد الفراين. عبدالرمحن
 ( األديب األريب علي بن حممد العرب أستاذ األدب العرب.36)
 الشاعر األديب مقعد بن عبيد السعدي البيشي. (37)
 ( الشيخ د. علي بن عبدالعزيز اخلضريي أستاذ العلوم الشرعية، وأخوه أمحد الضابط يف وزارة الدفاع.38)
 .يف مشيخة األزهر الباحث الشرعي( الشيخ د. حممد بن أمحد معبد 39)
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