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I. المقدمة  

عندما قتل جرح الفقد ال یلتئم في قلب كل آدمي یصاب بمصاب آدم ـ علیھ السالم ـ 
حتى إن بعض المؤرخین نسب إلى أبي البشر أبیات شعر زعموا أنھ قالھا عند قابیل ھابیل 

  ممن أبدعوا في رثائھم ألبنائھم وبناتھم. ، وشعراؤناقتل ابنھم

  

II. المقالة موضوع   

منذ أن قتل قابیل ھابیل، وجرح الفقد ال یلتئم في قلب كل آدمي یصاب بمصاب 
آدم ـ علیھ السالم ـ حتى إن بعض المؤرخین نسب إلى أبي البشر أبیات شعر زعموا أنھ 

  ھا:منقتل ابنھ، وكأنھ یرثیھ بھا، ومقالھا عند 
  الیھَ عَ  نْ ومَ  الدُ البِ  تِ رَ یَّ غَ تَ 

  
  )١(فََوْجھُ األرِض ُمْغبَرٌّ قَبِیحُ 

  
ولم تتغیر تلك الفطرة التي فطر هللا الناس علیھا من حب األبناء والتعلق بھم، 

ن الرسول الكریم محمًدا ـ صلى هللا علیھ وسلم ـ بكى عندما كان ابنھ إبراھیم في إحتى 
وال نقول إال ما یرضى  ،عین تدمع والقلب یحزنإن ال"حجره وھو یجود بنفسھ فقال: 

  .)٢(وإنا بفراقك یا إبراھیم لمحزونون" ،ربنا
ھكذا كانت عاطفة حب األبناء والتفجع علیھم مع األنبیاء والمرسلین، الذین 
أوتوا من اإلیمان با� والرضا بقضائھ ما لم یؤتھ اآلخرون، فما بالنا بمن ھم أقل مرتبة 

  یكون تفجعھم، وكیف یكون بكاؤھم؟! من األنبیاء، كیف
 ،ملك حادث :قال ؟ما تقول في موت الوالد"رجل عبید هللا بن أبي بكرة سأل 

فموت  :قال ،عرس جدید :قال ؟فموت الزوج :قال ،قص الجناح :قال ؟فموت األخ :قال
  ، وألحد الشعراء: )٣("صدع في الفؤاد ال یجبر :قال ؟الولد

اَرةَ ما َعالََج الُحزَن والَحرَ 
في الــ     

  )٤(أَْحَشاِء من لم یَُمْت لَھُ َولَدُ 
  

                                                           

وھ�ذا الش�عر علق ابن كثیر على ھ�ذین البیت�ین وغیرھم�ا بقول�ھ: "(١)
لف�ھ أوقد یكون آدم علیھ السالم قال كالما یتح�زن ب�ھ بلغت�ھ ف ،فیھ نظر

ابن كثی�ر  –البدایة والنھایة   "وهللا أعلم ،وفیھ أقوال ،م إلى ھذاھبعض
  .٩٥-٩٤ص  ١بیروت) م -(مكتبة المعارف

(  ٣تحقیق الدكتور: مص�طفى دی�ب البغ�ا ـ ط  –صحیح البخاري (٢)
  .٤٣٩ص  ١م) م ١٩٨٧ -بیروت  -دار ابن كثیر

  .١٣٥ص ٣٨)تاریخ مدینة دمشق ج٣(
العتب��ي، انظ��ر: معج��م الش��عراء  البی��ت للش��اعر أب��ي عب��د ال��رحمن)٤(

الھیئ�ة العام�ة لقص�ور (تحقیق: عبد الستار أحم�د ف�راج   –المرزباني 
  ).٢٠٠٣سنة  – القاھرة - ٩٣رقم  ،سلسلة الذخائر –الثقافة 

  
ویتحدث مسكویھ عن الموت فیفرق بین موت طبیعي وموت غیر طبیعي، 

أما الموت الطبیعي فلیس یحزن لھ أحد؛ ألنھ ویفسر حزن اآلباء على األبناء فیقول: "
ان ینتظره، أو بغیر في غیر الوقت الذي ك ضروري، وإنما یجزع اإلنسان منھ إذا ورد

ألن الذي احتسبھ أن یموت ھو  الحالة المحتسبة؛ ولذلك یجزع الوالد على موت ولده؛
  .)٥("قبلھ

ظر إلى ابن الرومي في بكائھ البنھ محمد على أنھ أبدع وأجاد وبلغ نُ وقد     
ال آخرین من شعراء القرن الرابع  نجدالذروة في التفجع على األبناء ورثائھم، غیر أننا 

، ومن ھؤالء أبو الحسن عما بلغھ ابن الرومي من قبل شأًوا في رثائھم ألبنائھمیقلون 
التھامي، وأبو بكر الصنوبري، فالصنوبري رثى ابنتیھ بست قصائد وثالث عشرة 

، ولعلھ بذلك یكون أغزر من رثى أبناءه ـ في عدد القصائد والمقطوعات ـ بین )٦(مقطوعة
ي بالشام، والتھامي رثى ابنھ بثالث قصائد إحداھا ثمانیة شعراء القرن الرابع الھجر

  وثمانون بیتًا مطلعھا:
  ُحكُم الَمنِیَِّة في البَِریَِّة جاري

  
  )٧( قَرارِ  نیا بِدارِ ما َھِذِه الدُّ 

  
  والثانیة ثمانیة وسبعون بیتًا، مطلعھا:

ي نِ انَ أم خَ  اللیلُ  طالَ  أبا الفضلِ 
  يرِ بْ صَ 
  

ال  بَ اكِ وَ الكَ  نَّ لي أَ  لَ یِّ خُ فَ 
  )٨(يرِ سْ تَ 

  
  والثالثة ثالثة عشر بیتًا، ومطلعھا:

  يقِ تَّ ال أَ  من حیثُ  أتى الدھرُ 
  

  )٩(قِ األوثَ  بِ بَ السَّ  نَ مِ  انَ وخَ 
  

حیث إن العاطفة فیھا  ؛واخترت القصیدة الثانیة ألنھا أقرب إلى روح الرثاء    
تاریخي لزمن وفاة ابن التھامي، وھذه وفیھا إشارات عدة تساعد في التوثیق ال ،ةٌ دَ قِ تَّ مُ 

  أرض الشام. مناإلشارات ترجح أنھ مات في أواخر القرن الرابع الھجري بالرملة 
  :)١٠(یقول التھامي

                                                           

نش��ر:  –مس��كویھ و ألب��ي حی��ان التوحی��دي –الھوام��ل والش��وامل (٥)
سلس�لة الس�ید أحم�د ص�قر (الھیئ�ة العام�ة لقص�ور الثقاف�ة و أحمد أمین

، ع��ن طبع��ة لجن��ة الت��ألیف والترجم��ة والنش��ر س��نة ٦٨ال��ذخائر، رق��م 
  .٢٠٧القاھرة ) ص  – م١٩٥١

، ١٤٢، ١٠٥، ١٠٤، ١٠٣، ١٠٢، ٩٩دی���وان الص����نوبري ص )٦(
٥١٥، ٥١٤، ٤٤٣، ٣٤٣، ٣١١، ٢٦٥، ٢٦٣.  

س��نة  - مطبع��ة األھ��رام باإلس��كندریة(وان أب��ي الحس��ن التھ��امي ی��د)٧(
  .٢٧ص  )م١٨٩٣

  .٤٣ص السابق )٨(
  .٥٢السابق ص )٩(
ھ��و أب��و الحس��ن عل��ي ب��ن محم��د ب��ن فھ��د التھ��امي (س��یر أع��الم )١٠(

) كان من أھل تھامة وخ�رج إل�ى الش�ام وق�دم دمش�ق ١٧/٣٨١النبالء 
 وامتدح بھا الشریف أبا عبد هللا محمد بن الحسین بن النصیبي (تاریخ



                                                                                                     

) ویب��دو أن أكث��ر حیات��ھ كان��ت بالش��ام ٢٢١، ٤٣/٢٢٠دمش��ق  مدین��ة
اریخ األدب العرب���ي لبروكلم���ان، ترجم���ة د. عب���د الحل���یم النج���ار (ت���
دمشق أن أبا الحسن التھامي ك�ان  مدینة ) وورد خبر في تاریخ٢/٨٠

ة ف�ي م�دح الش�ریف اب�ن النص�یبي وت�دل أبیاتھ��ا دباألنب�ار وأنش�د قص�ی
   السفر إلى الشریف بالشام ومنھا: معلى أنھ قالھا وھو یعتز

 
 لعیسُ فإذا قَابَلَْت محمًدا ا

 فقبِّل َمنَاِسَم الِعیِس ُشْكرا    
 

 من إذا ِشْمَت َوْجھَھُ بَْعَد ُعْسرٍ 
 قَلََب هللاُ َذلَِك الُعْسَر یُْسرا    

  
ھـ) ٤٠٨) والشریف النصیبي ھذا (ت ٤٣/٢٢٢دمشق  مدینة (تاریخ

ھو أبو عبد هللا محمد بن الحسین، تولى قضاء دمشق في عھد الح�اكم 
حك��م مص�ر وأكث��ر الش�ام ـ وذل��ك س�نة ثم��ان  ب�أمر هللا ـ وق�د ك��ان ل�ھ

) وأرج�ح أن یك�ون ٥٢/٣٤٤دمش�ق  مدین�ة وتسعین وثالثمائة (تاریخ
التھامي انتقل إلى الشام قبل أن یل�ي الش�ریف النص�یبي القض�اء حی�ث 

  لم یرد لھ في مدحھ الذي أعده لھ ما یدل على أنھ قاٍض.
الط�ائیین  وكذلك ورد أن التھ�امي ك�ان امت�دح جماع�ة م�ن آل الج�راح

)، وق�د ٤٣/٢٢٢دمش�ق  مدین�ة منھم المف�رج ب�ن دغف�ل وابن�اه (ت�اریخ
 .ورد أن المفرج بن دغفل كان على الرملة سنة سبع وستین وثالثمائة

ونستنتج من ذل�ك أن أب�ا الحس�ن التھ�امي وص�ل إل�ى الش�ام ف�ي ح�دود 
استقر ف�ي الرمل�ة واتخ�ذ منھ�ا والثلث األخیر من القرن الرابع تقریبًا، 

  ).٢٢/٧٤ر إقامة وتزوج بھا وتقلد فیھا الخطابة (الوافي بالوفیات دا
، ٣/٢٨١ن ابنھ الذي رثاه مات صغیًرا (وفی�ات األعی�ان أویدعم ذلك 

) وقد دفنھ في مدینة الرملة، وی�دل عل�ى ٤٣/٢٢٢دمشق  مدینة تاریخ
  ھ:ل ئھذلك قولھ في رثا

 
ْملَةَ البیضاَء بعَدَك أَْظلََمتْ   أََرى الرَّ

 ْھِرَي لیٌل لیَس یُْفِضي إلى فَْجرِ فدَ     
  
، ی�دل عل�ى ذل��ك وك�ان التھ�امي ق�د ج�اوز األربع�ین عن�دما م�ات ابن�ھ 

  : قولھ
  

 إلى هللاِ أَْشُكو َما أُِجنُّ وإِنَّنِي
 فَقَْدتَُك فَْقَد الماِء في البلِد القَْفرِ     

 
بًا  على حین جزُت األربعیَن ُمَصوِّ

 الشَّْعرِ  والحْت نجوُم الشیِب في ظُلَمِ     
  

وتجمع ـ أو تك�اد ـ المص�ادر والروای�ات عل�ى أن وف�اة التھ�امي كان�ت 
ألن��ھ ك��ان  ؛ھ��ـ٤١٦ف��ي دار البن��ود بمص��ر س��نة بع��د تعرض��ھ للس��جن 

. یحمل كتبًا من حسان بن مفرج بن دغفل حاكم الرملة في ذلك الوقت
 ت��اریخ، ٢/٤١٩، معج��م البل��دان ٣/١٢٤(العب��ر ف��ي أخب��ار م��ن غب��ر 

، وفی���ات األعی���ان ١/٧٧١كش���ف الظن���ون ، ٢٣/٢٢١دمش���ق  مدین���ة
 تاریخ، ٢/٤١٩، معجم البلدان ١٧/٣٨٢م النبالء عالأ، سیر ٣/٢٨١

) وق��د كث��رت ث��ورات حس��ان ھ��ذا ض��د الدول��ة ٢٣/٢٢١دمش��ق  مدین��ة

أم خانني  اللیلُ  طالَ  أبا الفضلِ 
  صبري

  

ال  الكواكبَ  لي أنَّ  لَ یِّ فخُ 
  تسري

  
 كَ بعدَ  البیضاءَ  أرى الرملةَ 

  تْ مَ لَ ظْ أَ 
  

ي إلى ضِ فْ لیس یُ  لیلٌ  يَ رِ ھْ فدَ 
  رِ جْ فَ 
  

  ةً یعَ دِ فیھا وَ  إال أنَّ  ما ذاكَ و
  

إلى  دَّ رَ تَ سْ تُ  نْ ا أَ ھَ بُّ أبى رَ 
  )١١(رِ شْ الحَ 

  
  
  
  
  

  
  

ینادي التھامي ابنھ أبا الفضل، متحیًرا مستفسًرا عما ألم بھ، ھل طال لیلھ أم أن 
تجوب السماء صبره قد خانھ فلم یعد یحتمل االصطبار على فقده؛ لذلك فالكواكب التي 

یخیل إلى الشاعر أنھا ساكنة ال تتحرك، وكأن الزمان ھو أیًضا توقف عن سیره لموت 
إلى  ال یفضي طویالً  بن، ویرى مدینة الرملة التي یصفھا بالبیضاء مظلمةً، ودھره لیالً اال

  .خرة الذي یعد بعشرات السنینفجر أو صباح، وكأنھ یوم من أیام اآل
ن انعكس على الزمان والمكان، وھما فضاء حركة وھكذا نرى أن الحز     

  .یوم الحشر حینالشاعر وحیاتھ وكل ھذا بسب الودیعة / االبن الفقید، التي لن تسترد إال 
 

                                                                                                     

كر كارل بروكلمان عن حسان بن مفرج أنھ خ�رج عل�ى ذالفاطمیة، و
بروكلم��ان الس��لطان الظ��اھر بیب��رس (ت��اریخ األدب العرب��ي لك��ارل 

ـ�� العق��د  ) وھ��ذا الك��الم خط��أ ألن ح��اكم مص��ر ف��ي ذل��ك الوق��ت٢/٨٠
 ص�ورنعل�ي ب�ن مالثاني م�ن الق�رن الخ�امس الھج�ري ـ ك�ان الظ�اھر 

 ٤١١بویع لھ بالخالفة یوم عی�د النح�ر س�نة  الحاكم بأمر هللا الفاطمي.
أخب�ار بن�ي ھ�ـ. انظ�ر: ٤٢٧وم�ات لیل�ة النص�ف م�ن ش�عبان س�نة ھـ، 

تحقی�ق: د. التھ��امي نق�رة، د. عب��د  –عل��ي ب�ن حم��اد محم��د ب�ن –عبی�د 
  .  ١٠٣ص ھـ )١٤٠١ –القاھرة  –الحلیم عویس (دار الصحوة 

ال�ذي م�ات  ـ أرج�ح م�ن ك�ل م�ا س�بق أن التھ�امي فق�د ابن�ھ أب�ا الفض�ل
أثناء إقامت�ھ بالش�ام ف�ي مدین�ة الرمل�ة حی�ث دف�ن بھ�ا، وك�ان ـ صغیًرا 

  ذلك في أواخر القرن الرابع الھجري.
  . ٤٣)دیوان أبي الحسن التھامي ـ ص ١(
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