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یتناول ھذا الموضوع تحلیال أدبیا لمقاطع من مراثي أبي الحسن التھامي البنھ  —خالصة
 یبلغ مبلغ الشباب بعد. الذي مات ولما

  رثاء، التھامي، القرن الرابع، الشام، األبناء.: الكلمات المفتاحیة

I. المقدمة  

رثى أبو الحسن التھامي ابنھ الذي مات بمراثي بدیعة مبكیة تتخللھا الحكمة والموعظة 
  وقد اتعبرت قصیدتھ من نماذج الرثاء المشھورة في رثاء األبناء.

  

II. المقالة موضوع   

  
على ابنھ العدید من الصفات، أكثرھا یصب في معاني النور  ضفي أبو الحسن التھاميی    

   والضیاء واإلشراق:
  ابً وكَ كَ  بُ سَ حْ یُ  ینِ العَ  ءِ لْ مَ بِ  تُ ئْ زِ رُ 
  

  رِ دْ البَ  رِ مَ والقَ  مسِ الشَّ  بینَ  دَ لَّ وَ تَ   
  

  هُ اؤُ یَ ضِ  مَّ نَ ى لَ فَ خْ لو یَ  جَ لَ بْ أَ بِ 
  

  ھرِ على الزَّ  یمُ سِ النَّ  مَّ نَ ا مَ كَ  یھِ لَ عَ   
  

  ھُ امَ مَ و تَ رجُ أَ  تُ نْ كُ  اللٌ ي ھِ سِ فْ نَ بِ 
  

  رِ ھْ الشَّ  ةِ رَّ في غُ  ارُ دَ مقْ الِ  ھُ لَ اجَ عَ فَ   
  

بصفات كذلك أن یصفھ  ىینسال على ابنھ العدید من الصفات النورانیة، ھو حین یضفي و
  :القوة والشجاعة

  ًرافَ نْ ضَ غَ  ا أن یكونَ ونَ جَ رَ  وشبلٌ 
  

  رِ فْ وال ظُ  ابٍ نَ بِ  حْ رَ جْ ولم یَ  اتَ مَ فَ   
  

مات الشبل االبن الذي رجا أبوه أن یكون أسًدا، مات ولم یشتد عوده أو أدوات قوتھ ـ 
  الناب والظفر ـ وما ذلك إال بقضاء هللا:

  ةٍ ربَ غُ  في دارِ  هللاِ  اءُ ضَ قَ  أتاهُ 
  

  رِ دْ والقَ  رِ بْ والقَ  لِ األصْ  یبُ رِ ي غَ فسِ نَ بِ   
  

ووصف  ،في دار غربة، وھذه الدار ھي مدینة الرملة بفلسطین مات االبن وأتاه قضاء هللا
التھامي لھا بدار الغربة داللة على أنھ لم ینس قط وطنھ الذي انحدر منھ ـ أرض تھامة 

عدھا دار غربة، وھذه  فقدبالجزیرة العربیة ـ فعلى الرغم من تلك الحیاة الطویلة بالرملة 
غربة أصل؛ ألن أصولھ من تھامة  ية دار فھالغربة تتعدد، فباإلضافة إلى كونھا غرب

ولیست من الشام، وغربة قبر؛ حیث لم یدفن في موطنھ األصلي، وغربة قدر؛ ألن قدر 
  اإلنسان في بلده وسط أھلھ وعشیرتھ غیر قدره بعیًدا عنھم.

  )١( وتبلغ ذروتھا، فیفعل ما ال بد من فعلھ مرغًما مكرًھا:بھ وتشتد المعاناة 
  ينِ نَّ وإِ  ابِ رَ التُّ  لَ قْ ثِ  ھُ لُ مِّ حَ أُ 

  
  رِّ الذَّ  ئِ وطِ مَ  نْ مِ  لَ قْ الثِّ  یھِ لَ ى عَ شَ ألخْ   

  
  

  ةٍ ینَ مِ أَ  یرَ غَ  اءَ رَ بْ غَ  ھُ عُ ودِ وأُ 
  

  رِّ إلى شَ  رٌّ شَ  ادَ ولكن قَ  یھِ لَ عَ   
  

أن یقاسم ابنھ الردى لفعل، وماتا مًعا، أو لو كان  تھویقسم التھامي أنھ لو كان باستطاع
  :لیست ملًكا لناباستطاعتھ أن یقاسمھ عمره لفعل وعاشا مًعا، لكنما أرواحنا 

  يمرِ ي عُ نِ مَ اسَ قَ یًعا أو لَ مِ ا جَ نَ تْ فمِ     ىدَ الرَّ  ھُ تُ مْ اسَ قَ  یعُ طِ سْ لو أَ  فوهللاِ 

    
  

  انَ یرِ غَ  كُ لْ ا مِ نَ احُ وَ رْ ا أَ مَ نَّ كِ ولَ 
  

  رِ مْ أَ  نْ مِ  یھِ ي وال فِ سِ فْ في نَ  يَ الِ مَ فَ   
  

ویقرر الشاعر حقیقة یعلمھا كل الخلق، وھي أن األیام أخذت ما وھبت لكنھ تمنى لو كانت 
  ا قبل أن یتعلق بھا، ویبني اآلمال الطوال علیھا:أخذت تلك الھبات مبكًرا جدًّ 

  اھَ اتِ بَ إال ھِ  امُ األیَّ  تِ ضَ تَ وما اقْ 
  

  يرِ دْ صَ  ألتْ مَ  نْ أَ  لَ بْ قَ  اھَ تْ ضَ تَ ال اقْ ھَ فَ   
  

  ھُ فُ لْ وإِ  اهُ وَ أن یجري ھَ  قبلِ  نْ ومِ 
  

  رِ ضْ النَّ  نِ صُ في الغُ  اءِ المَ  يَ رْ جَ  يَ بِ لْ قَ بِ   
  

غ البكاء والحزن على فقده البنھ، ألنھ أقرب  وینفطر قلب الشاعر، وتتمزق ذاتھ، فیسوِّ
  األقربین إلیھ:

  يضِ تَ قْ تَ  ى القریبةُ ربَ فالقُ  كِ أبْ  فإنْ 
  

  رِ ا على األجْ یً قْ بُ فَ  رْ بِ صْ أَ  ي وإنْ ائِ كَ بُ   
  
  

  ينِ نَّ أَ  یرَ وى غَ ي القُ وھِ ما یُ  ھُ نْ ي مِ بِ فَ 
  

  رِ بْ على الصَّ  یمُ رِ ي الكَ نِ بْ ا یَ مَ كَ  یتُ نَ بَ   
  

  هِ فؤادِ  جناحُ  محزونٍ  وما صبرُ 
  

  رِ حْ والنَّ  بِ الترائِ  ما بینَ  یرفرفُ   
  
  

  اھَ نَّ أَ كَ  امُ نَ ا ما تَ ینً عَ  بُ لِّ قَ یُ 
  

  رِ فْ ا وال شَ یھَ لَ ي عَ نِ ثْ یَ  بٍ دْ ال ھُ ب  
  
  

  ھُ نَّ أَ كَ ا فَ ھَ انَ سَ نْ ا إِ ھَ عُ مْ دَ ا طَ غَ 
  

  رِ حْ البَ  جُ جَ لُ  ھُ وقَ ى فَ امَ سَ تَ  یقٌ رِ غَ   
  
  

  يتِ ظَ قْ ویَ  یومٍ  لَّ ي كُ ومِ نَ  صُ غِّ نَ یُ 
  

  يرِ جْ یَ  ھُ لَ  رٌ كْ ي وذِ رِ سْ یَ  ھُ لَ  الٌ یَ خَ   
  
  

  هُ ارُ كَ اذِّ  یثِ دِ ي بالحَ رِ دْ صَ  عُ وسِ ویُ 
  

  رِ دْ للصَّ  قُ یَ ضْ أَ  عَ سْ الوُ  ذاكَ  على أنَّ   
  
  

  هِ یرِ غَ ي بِ سِّ أَ التَّ  یھِ لِ سْ یُ وقالوا سَ 
  

  رِ مْ بالجَ  رُ مْ الجَ  أُ فَ طْ ھل یُ  مْ ھَ لَ  تُ لْ قُ فَ   
  
  

  ھِ لِ ثْ مِ بِ  یبُ غِ الرَّ  رحُ الجُ  لُ مِ دَ نْ یَ أَ 
  

  يرِ شْ تَ سْ ویَ  یرُ طِ تَ سْ یَ  أال ال ولكنْ   
  
  

  يلِ  انَ كَ  ةِ یبَ صِ ي بالمُ سِّ أَ التَّ  ولیتَ 
  

  يرِ غْ وال یُ  اكَ نَ ي ھُ لِ سْ افًا فال یُ فَ كَ   
  
  

  يِ نَّ صبًرا فإنِ  ھُ نْ ي عَ ونِ لُ أَ سْ فال تَ 
  

  يرِ بْ صَ  ھِ یِّ ي وفي طَ بِ لْ قَ  ھِ بِ  تُ نْ فَ دَ   
  

  رِ دْ البَ  نَ مِ  اللُ الھِ  دَّ ا قُ مَ كَ  تَ دْ دِ قُ     هُ رُ طْ شِ  كَ نَّ إِ ي فَ بِ لْ قَ  نْ كُ فإال تَ 



    
نھ أن القربى القریبة تقتضي ذلك، وھل یوجد أقرب من یسوغ الشاعر بكاءه المفجع الب

  للشاعر أن یصبر على مصابھ فما ذاك إال طلبًا للثواب. رَ دِّ االبن بالنسبة لألب؟! أما إذا قُ 
  

  
  دیوان أبي الحسن التھامي. )١(
 السابق. )٢(
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