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الموضوع یعرض لمقاطع من قصیدة أبي العالء المعري في رثاء والده، ھذا —خالصة
في والدتھ كذلك، كلھ یمتزج فیھ الحزن بالفلسفة والبكاء بالحكمة  وأبو العالء لھ رثاء

   والعبرة.

  

  أبو العالء، المعرة، معرة النعمان، الرثاء، المراثي، الشام.: الكلمات المفتاحیة

I. المقدمة  

ـ ال تقل عن قصیدتھ  )١(المعري قصیدة في رثاء والده ـ عبد هللا بن سلیمانقصیدة 
 یھا على طریقتھ في فلسفة المعاني واالستطراد في الصور،في رثاء أمھ روعة سار ف

  والتأمل في المصیر اإلنساني
  

II. المقالة موضوع   

  
ـ ال تقل  )٢(ألبي العالء المعري قصیدة في رثاء والده ـ عبد هللا بن سلیمان    

عن قصیدتھ في رثاء أمھ روعة سار فیھا على طریقتھ في فلسفة المعاني واالستطراد في 

                                                           

حیث ذكر ی�اقوت  ؛اختلف في تاریخ وفاة والد أبي العالء المعري(١)
ك�ر اب�ن وذ ،ھ�ـ٣٧٧الحموي في معجم األدباء أنھ توفي بحمص س�نة 

بمعرة النعم�ان س�نة خم�س  أنھ توفي "اإلنصاف والتحري"العدیم في 
وقد رجح الباحثون رأي ابن الع�دیم حی�ث إن مث�ل  .وتسعین وثالثمائة

وھ�و ف�ي الرابع�ة أب�و الع�الء یعق�ل أن یقولھ�ا  ھذه القص�یدة العمیق�ة ال
ال��رأي: د. بن��ت الش��اطئ ف��ي  ھ��ذا، وق��د ذھ��ب إل��ى م��ن عم��رهعش��رة 

ع��دنان عبی��د العل��ي ف��ي د.  ،)٦٨الع��الء المع��ري" (ص كتابھ��ا "أب��و
د. عم�ر ف�روخ ف�ي  ،)٤٢كتابھ "المع�ري ف�ي فك�ره وس�خریتھ" (ص 

    ).١٧كتابھ "حكیم المعرة" (ص 
حیث ذكر ی�اقوت  ؛اختلف في تاریخ وفاة والد أبي العالء المعري(٢)

وذك�ر اب�ن  ،ھ�ـ٣٧٧الحموي في معجم األدباء أنھ توفي بحمص س�نة 
بمعرة النعم�ان س�نة خم�س  أنھ توفي "اإلنصاف والتحري"ي العدیم ف

وقد رجح الباحثون رأي ابن الع�دیم حی�ث إن مث�ل  .وتسعین وثالثمائة
وھ�و ف�ي الرابع�ة أب�و الع�الء یعق�ل أن یقولھ�ا  ھذه القص�یدة العمیق�ة ال

ال��رأي: د. بن��ت الش��اطئ ف��ي  ھ��ذا، وق��د ذھ��ب إل��ى م��ن عم��رهعش��رة 
ع��دنان عبی��د العل��ي ف��ي د.  ،)٦٨(ص كتابھ��ا "أب��و الع��الء المع��ري"

د. عم�ر ف�روخ ف�ي  ،)٤٢كتابھ "المع�ري ف�ي فك�ره وس�خریتھ" (ص 
    ).١٧كتابھ "حكیم المعرة" (ص 

والتأمل في المصیر اإلنساني "فقد كان یؤمن فیما یبدو بأن فناء األجساد ھو  ،الصور
الحقیقة الوحیدة التي ال تقبل الجدل. ومن ثم أخذ یلح على ذلك إلحاحا متصال بال كلل أو 
ملل. كان أبو العالء في ھذه المرثیة یقف على أرضیة من الفھم التقلیدي لمصیر اإلنسان. 

قضیة المصیر اإلنساني بكل أبعادھا المختلفة قد أخذت طریقھا إلى  ومع ذلك كانت مالمح
  یقول أبو العالء: ". )٣(فكره بكل مالمحھا المتنافرة حینا والمنسجمة أحیانا

  نِ زْ المُ  كِ احِ ى ضَ لَ ى عَ تَّ ا حَ ضَ الرِّ  تُ مْ قِ نَ 
     

  )٤(نِ جْ الدَّ  نَ مِ  وسٌ بُ ي إال عَ نِ ادَ فال جَ 
  

ة بالنسبة لھ ال یحتملھا؛ لذلك فھو ناقم على كل فاجعة كبیر هكان موت والد
شيء حولھ في الحیاة، حتى "ضاحك المزن" الذي یعد بشیر خیر ورسول حیاة ینتظره 

  .، ونقم كذلك من نفسھالناس، نقم علیھ الشاعر، بل تمنى أال یحل بھ إال السحاب العابس
  يمِ سُّ بَ ي تَ نِّ سِ  امَ شَ  نْ ي إِ مِ فَ  یتَ لَ فَ 

      
  نِّ ال سِ ي بِ مِ دْ تَ  الءِ جْ النَّ  ةِ نَ عْ طَّ ال مُ فَ 

  
  ىغَ تَ بْ یُ   سُ انِ وَ أَ  اهُ ایَ نَ ثَ  نَّ أَ كَ 

        
  نِ جْ والسَّ  ةِ انَ یَ الصِّ بِ  رٍ كْ ذِ  نُ سْ ا حُ ھَ لَ 

  

ورماح المنایا وأفعالھا، وكیف أنھا  ،مھاكْ وال ینفك أبو العالء یذكر اللیالي وحُ 
  كل شئونھ:ا في أنفذت في أبیھ أمرھا، لكنھ مضى طاھرً 

  لْ زَ اللیالي ولم تَ  یھِ فِ  تْ مَ كَ ي حَ بِ أَ 
  

  نِ عْ على الطَّ  اتٍ رَ ادِ ا قَ ایَ نَ المَ  احُ مَ رِ 

  ىرَ والكَ  سِ فْ والنَّ  انِ مَ سْ الجُ  رَ اھِ ى طَ ضَ مَ 
  

  نِ دْ والرُّ  یلِ والذَّ  یبِ نى والجَ المُ  ھدِ وسُ 
  

قرت فیھ، ومكانتھ التي و االتي یراھ ةعظمالویصف والده بصفات تتناسب مع 
یبرز فیھا وقاره؛ بثقافتھ اإلسالمیة األصیلة،  فیھا تأثریلھ في نفسھ، ویرسم لھ صورة 

جبل أحد كالعھن یوم القیامة! وھل سیبادر  إن كان ھذا الوقار سیخف حین یصبحیستفھم 
ھم مع الناس لینھل من حوض الرسول ـ صلى هللا علیھ وسلم ـ أم أنھ سیأبى أن یتزاحم مع

في تأدب أبي العالء مع رسول هللا وال یدفعنا ھذا إلى الشك ؟! ینفض الزحامفیستأني حتى 
ـ صلى هللا علیھ وسلم ـ فربما قصد أن أباه قد ال یبادر إلى الحوض مع باقي الناس حتى 

كما یتدافع غیره تكون لھ خصوصیة لقاء رسول هللا ـ صلى هللا علیھ وسلم ـ دون تدافع 
قد حقق شیئین: ظھوره بمظھر الوقار، ولقاء رسول هللا الناس، ویكون بذلك من سائر 

  ھذا المذھب وھو صاحب عقل وحجى: هال یذھب تفكیر والد كیفلقاء خاصا، و
  هُ ارُ قَ وَ  فُّ خِ یَ  لْ ي ھَ عرِ شِ  یتَ ا لَ یَ فَ 

  
  نِ ھْ كالعِ  ةِ امَ یَ في القِ  دٌ حْ أُ  ارَ ا صَ ذَ إِ 

  
  ارً ادِ بَ مُ  يَّ وِ الرَّ  وضَ الحَ  دُ رِ یَ  لْ وھَ 

       
  ينِ أْ تَ سْ یَ فَ   امَ حَ ى الزِّ أبَ یَ  مْ أَ  اسِ النَّ  عَ مَ 

  
  ةٍ احَ مَ سَ وَ  ةٍ أَ رْ من جُ  هُ ادَ ى زَ جً حِ 

       
  نِ بْ والجُ  لِ خْ إلى البُ  اعٍ دَ  اجَ الحِ  وبعضُ 

  

 

                                                           

عبد الق�ادر زی�دان  .د ـقضایا العصر في أدب أبي العالء المعري (٣)
  .١٨٣ص ) ١٩٨٦سنة  - ـ القاھرةالھیئة المصریة العامة للكتاب (

  .٩٠٦ص  –القسم الثاني  –سقط الزند شروح (٤)
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