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ْــــكِـــــيـــهِ  َوَل   يــَــبْــكِــيـنِــي (( )) مَازِْلُ   َأبــ
عـام مضى عىل رحيل االبن البار عبداملجيـد رمحه اهلل تعاىل ، وبـّرد مضجعه ، وطُويت
بـرحـيله صفحــة من صفحـات الرب واصـطنـاع املعــروف ، مل يكن حيـسن أو يـستـطيع
قراءهتا غري أبيه ، ثم من كان يتعهدهم بإحسانه ، والذين تسبب يف هدايتهم ، ومل أقرأ
ه منه إىل ٌب أن هـذا التــوجُّ جرَ هـذه الـصفحـة بـإمعـان إال بعـد رحـيله ، وإن تعجـْب فعرَ
أعامل الرب كـان يف اخلمـس أو األربع الـسنـوات األخـرية من حيـاته ، ولقـد أصـابـتني
وحشة بفراقه ، ألنني ال أخرج من املنزل أو أدخل إليه ، أو أمّر بشوارع احلّي إاّل وهو
مـاثل أمامي ، حتى قصاصات اجلرائد التي ُترمى يف الشوارع تذّكرين به ؛ ألنه ال يرى
صفحة من صفحات اجلرائد أو قصاصة منها ، إال ويوقف سيارته ليأخذها من أجل
صيـانة مـا فيهـا من أسامء اهلل الحـسنى ، وما جـلست يف مـكتبتـي غالـبـًا إال وتـذكرت
ل يـدي ، ويـحـادثني قلياًل تلك إالطاللـة اليومية احلـانية ، يدخل عيّل مـبتسمـًا ، ويقبِـّ
ل يـدي مـرة أخـرى ، ويسـألـني عن حـاجتي ، وإن مل يـستطـع املجيئ هــاتفني ثـم يقبِـّ

ـْه (( . مقيمـًا كان أو مسافرًا ، قائاًل يف كل مرة : )) ُتِريد يْش يا ُبويرَ
 نعم لقـد أصابتـني برحيـلة وحشـة مل أستطـع مدافعتهـا إال بالـصرب اجلميل والـرضا

وما زلت أبكيه البكاء الذي ال جياوز ذرف الدموع ، واالستلذاذ بالدعاء له .
 وقد خيطر ببال بعض األحبة : ِلـمرَ رثيت االبن عبداملجيد دون غريه من األقارب؟!
ـي ، وهي أحـق النــاس بــالــرثــاء  وهـــذا التـســاؤل مهـم ويف حمله ، فــأنــا مل أرث ُأمِّ
ـّي ، ألين مل أستـطيع إنشاء بـيت واحد يف رثائهـا ، رمحها اهلل وأكرم وأعـظمهم فضاًل علرَ
نزلـهـا ، وأعىل منــزلتهـا ، ومل أستطـع رثاء أم عبـداملجيـد ، وقد مـاتت معهـا ابنتي لـبابه
بسبـب حادث شنيع ، وهي مثـال الزوجة الـبارة الصاحلـة ، ومل أسمع منها يـومــًا كلمة
نابـية ، رغم تقصريي يف حقها ، وهكذا بالنسبة ألخينا أيب عطية ، وهو شقيقي األكرب
وعميـد أرستنـا ، وأمـا والـدي فمــات وأنـا صغري ، أسـأل اهلل تعـاىل أن يـرمحهـم مجيعـاً

برحـمـتـه الواسعة ، وجيزهيم عني خري اجلزاء ، وجيمعنا هبم يف جنته .
 فمـا رس رثاء االبن عبداملجيد إًذا ؟

 إننـي مل أستطع رثـاء االبن عـبداملجـيد يف بـداية األمـر ، ومضت أشهـر مل أكتب فيه
رثاء ، وُبعيد رمضان املنرصم بدأت أشعر بامليل إىل رثائه ، ألسباب عدة : 
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bceio bceio bceio bceio bceio
bceio bceio bceio bceio bceio

°̄²¶¼ÏÐÒÖÜÏÐÒÖÜÏÐÒÖÜÏÐÒÖÜÏÐÒÖÜÏÐÒÖÜÏÐÒÖÜÏÐÒÖÜÏÐÒÖÜBCEIO

)           (

 أولـهـا : شعوري بأمل إسـاءيت إليه يف فرتة مراهقته ، فـقد قسوت عليه قـسوة شديدة
ال مسّوغ هلـا ، وما زلت أعـاين أمل هذه اإلسـاءة إليه ، رغم تبـدل احلال وحسـن الصلة
بينـي وبينه ، فقـد انكفـأ عيّل انكفـاء عجـيـبـًا ، ومـتَّعني بـربه الغامـر ، وبلغ رضـاي عنه

وبره يب مبلغ املثال الذي ينبغي أن حيتذى وتكون عليه الصلة بني األب وابنه .
 ثانــيـًا : تعلُّق جـدتـه - أعني أمي - به ، وحـبها لـه حـبـًّا مل أر مـثله ، وال أعرف رسًّا

لذلك إىل اآلن ، وهكذا كانت أمه شديدة احلب له ، كثرية اإلشفاق عليه .
 ثالثـها : أنني بـرحيله فقدت الـكثري من قضـاء احلاجـات املهمة يف حـيايت ، مل يكن
أحـد غريه يقـدر عىل قضـائهــا وحتقيقهـا ، وشقيقـه أنس - وهــو ابني الـوحيـد اآلن -
أصلحه اهلل ووفـقه ، يبـذل كل مـا يقـدر عـليه ، وحيـرص عىل بِـّري قــدر اسـتطــاعـتـه
ولكنه مـرتبط بعـمل يستغـرق الكثري من وقـته ، وقدراتـه ما زالت دون قـدرات شقيقه
أيب هديل بكثري ، وهناك ميزة فـريدة عند االبن أيب هديل ، ال يملكها االبن أنس ، وهي
كونه صاحـب عمل ُحـّر ، إذا احتجت إلـيه يف أي وقت ترك ما يف يـده وبادر باملجيء

ا اليوم فإن ذكراه الطـيّـبة ُتـمـثِّـل يل اجلرح النازف العميق . أمَّ
ـّد بالـنسـبة إيّل مـرشوع آمال ِعـراض ، كان  رابعهـا : أن أبا هـديل رمحه اهلل تعـاىل ُيعرَ

خيطط هلا من أجل خدمة مرشوعي العلمّي )) روائع املتون العلمية (( .
 خـامسها : شـدة اهتمـامه بـأمور املسلـمني ، ومتابعـته لقضايـاهم ، كمـا أرشت إىل
ذلك يف املـرثية ، ويف مقـال : )) مثال الـرب واصطناع املعـروف وداعـًا (( وهو مـنشور يف

زاوية )) املقال الشهرّي (( يف موقع )) روائع املتون العلمية (( .
 هـذه هي أهم البـواعث عىل رثـاء االبن البـار أيب هديل ، ووجـدت يف كتابـة بعض
األبيـات يف رثائه بني احلني واآلخـر تنفيسـًـا عن نفيس املكلـومة بفـراقه ، رمحه اهلل تعاىل

ومل أسارع إىل تنقيحها وتـبـيـيضها إال من نحو أسبوعني تقريباً .
 ومـن املبــرشات أنه رمحه اهلل تعـاىل ، رؤيـت له رؤى كثـرية ، من األقـارب وغـريهم
فيها بشارة له بحسن اخلامتة كام نرجوه تعاىل ، مع ما أصابه من بالء ، ولعل اهتاممه يف
آخر حـياته بـكفالـة بعض األيـتام ومـساعـدة بعض الفقـراء والمـرضى واألرامل كان

أفضل أعامله التي نرجو من املوىل تعاىل أن يكون قد قبلها منه ؛ إنه جواد كريم .
 أسـأل اهلل تعاىل الذي متعنـي به يف هذه الدنيا الفـانية أن يمتعني به يف الـدار الباقية
دار النـعيـم املقـيم ، وأن جيــزيـه عنـي خري مــا جيــزي ولــدًا عـن أبيـه ، وأن جيمـعنـي به

وبوالدّي وأمه وأهلنا مجيعـًا مع من نحبهم يف ذاته جلَّ وعال ، يف دار النعيم املقيم .
ب
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ـيَـاِء ْـمِ  َأْو  لَـمْـحِ    الـضِّ كَـمِـثْـِل الْـُحـل
ـى بْـُت الْـمُـَرجَّ َوغِـبْـَت فَـَصـوََّح الـنَـّ

يْـَت    عَـنِّ ْــِن      قَْد   َسـرَّ ْفِء   اْلَمـ ِبِ
ُْنَ    بَـعْـَدَك     َواْلَمـَـاِن َـقَـْدُت   اْل ف
َـالُ         الْـبِـرِّ         َأَن      َأبَـا     هَـِدلٍي مِـث
َــــكِــْن َك   قَـْد  غَـمَـْرَت   َأبَـاَك    ل بِـبِـرِّ
ِبِسِّ   الْـمُـؤْمِِن    اْستَـهَْدْيَ    تَـْسَع
تُـِسُّ َصـَنئِـَع الْـمَـعْـُروِف حِـْرصـًا
َأيَـا   مَـِن       َكَن        ِلْــفُـقَـَراِء     َكـهْـفـًا
َـِسـيـًرا َـْم ك َـــكَــْم كَـْسـًرا َجـبَـْرَت َوك ف

َوتَـطْـمَـُع   َأن     تُـظَـلَّ     بِـعَـْرِش    رَبِّ
َوُكـتْنَ  بُـَنَّ  مِـعْـواًن  َكـرِ يـمـًا
ِـّـزَاٍن َوَذا              نَـظَـرٍ          بَـعِـيـٍد            َوات
ْـِب مِـقْـَدامًا َجـُسـورًا شُـَجـاعَ الْـقَـل
أِْي َذا عَـقْـٍل َحـِصـيـٍف َسـِديـَد الـرَّ
ْـمٍ َوَحـزْمٍ ـْدرِ َذا حِـل َورَْحَ اصلَّ
ًّا ـمَـاحـًا    رَِضيـ طَِلـَق    الْـوَْجـهِ    ِمْ
َعبَـُة     ُدوَن   َجـْرحٍ َوتَـْحـُضـُرَك    الـدُّ

رََحـلَْت     بُـَنَّ    عَْن       َدارِ      الْـفَـنَـاِء
َـّنَـاِء َوَلْ     تَـتْـُرْك   ِسـوَى     ُحـْسِن     الـث
ْدءَ ِل ، بَـْل َكرلَِّداِء َوكُـنْـَت الـرِّ
ُـُق       ِبلْـغَـنَـاِء ْـوَ        الْـفَـأِْل     يَــْدف َوُحـل
ـمَـاَحـةِ    َوالْـعَـطَـاِء َوعُـنْـوَاُن       الـسَّ
َأفَـاَق      َعَ      الْـفَـِجـيـعَـةِ      َوالْـبَـَلِء
يـَاِء ِلَعْـمَـاٍل        تَـغِيـُب       عَِن        الـرِّ
َعَ     ِإْخـفَـائِـهَـا    عَْن      ُكـلِّ   رَاِء
َيْـتَـامِ          فَـيْـضـًا         مِْن            َوفَـاِء َوِلْ
َـــَر         الْـعَـنَـاِء ارِهِ       َأث مَـَحـوَْت       ِبَ
ـنَـاِء ِبلـسَّ عِـيـمِ    َو  َوتَـهْـنَـأَ    ِبلـنَـّ
ـفَـاِء تَـلِـَق    الـصَّ ْـِب  ،  ُمْ َسـلِـيـَم   الْـقَـل
َولَـْم تَـُك ِبلْـعَـوَاطِِف َذا اْحـتِـفَـاِء
َولَـــــِكْ       ُدوَن       عَـْسٍف     َواعْـتِـَداِء
َولَـْم    تَـُك    ِبلْـمُـَداهِـِن    َوالْـمُـَرائِـي
َّـــِل   ِبلْـَحـيَـاِء مَـَع      اْلَد َِب    الْـمُـَجـل
لْـــتِــوَاِء َوبِـْشـُرَك      لَـــْم      تـَُشبْهُ        ِبلِ
لِـَخـاطِــــرِ َســــامِــــــعٍ َيلَـلْـعَـَلِء

ههه ()
قَـلَــتْـَك   َأبَـا  هَـِديـٍل   أُمُّ   َدفْـر
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مَـطِـيَّـتُـَك       الْـعَـزِيـمَـُة         ِف         َأنَـاةٍ
َوَصـبْـٌر        َل     يُـزَعْـزَعُ        َواْحـتِـمَـالٌ

َـوَْت   ِكـتَـاَب   رَبِّ َوكُـتَن ِإَذا  تَـل
أُمُـورُ      الْـمُـْسـلِـمِـنَي      بِـكُـلِّ      َأرٍْض
ِإَذا   انْـتَـَصـَر    الْـهُـَداةُ    بِـكُـلِّ    ِصـقْـعٍ
ْـمٍ       مِـْن       عَـُدوٍّ َوِإْن          رُزِؤُوا       بِـظُـل

َوافِـِض ِف عِـَراٍك َوُكـتْنَ مَـَع الـرَّ
َوتُـعْـمُِل َسـيْـَف عَـقْـلَِك ِف هَـوَاهُـْم
َـّــهُــْم شَـرُّ الْـبَـَرايَـا عَـَرْفَ ِبَن
ُـتَن   تَـــقُـولُ    :   لَْن   يَـبـقَـوْا    طَـوِ يـلً َوك
فَـفِـي   رَحِـمِ   الْـغُـيُـوِب   ِإمَاُم     رُشْـٍد
ارٍ لُـــهَـامٍ َسيَـقْـمَـعُـهُـْم بِـَجـرَّ

ْـرٍ َــتْـَك          َأبَـا  هَـِديـٍل             أُمُّ     َدف قَـل
ْع َـْم تُـمَـتَـّ َأقَـمْـَت بِـهَـا يَـِسـيـًرا ل
ِضـيَـاءُ     الْـعَـيْـِن        َأْنَ     َأبَـا  هَـِدلٍي
َــةٍ         َوَدرٍْب َأرَاَك        بِـكُــلِّ          زَاوِ يـ
أُفِـيـُق   مِـَن    الْـمَـنَـامِ    َوحِـيـَن    آوِي
ُة      مَـا تَـوَارَْت فَـطَـلْـعَـتُـَك        الْـبَـهِـيَـّ
َـالَ      الْـبِـرِّ      َواْلِْحـَسـاِن     عُـْذرًا مِـث

ُـُّل          ِف         رََجـاِء وَك َوقَـائِـُدَك         الـتَـّ
عَـاِء ِـّــنُــهُ تَـَرانِــيـُم الـدُّ تُـزَي
ِـَك   ِبْلََداِء َـّـَر   ُحـْسُن     َصـوْت تَـعَـط
تُــــتَـابِـعُـهَـا بِــهَـمٍّ َواعْـتِـنَـاِء
ُسـرِرَْت بِـنَـْصـرِهـِــْم رَغْـَم الـتَّـَنئِـي
أُِصـبْـَت ِبْلِغْـتِـمَـامِ َواِلسـْــتِـيَـاِء
تُـَحـاوِرُهُـْم      بِـفَـهْـمٍ      ِذي       مَـَضـاِء
ْـِجـئُـهُـْم     ِإَل       شَـَرِكb       الْـعَـيَـاِء فَـتُـل
َـاِء َوهُـْم    ِف    عَـْصـرِنَـا     مِـثْـُل    الْـَو ب
فَـبَـاطِـلُـهُـْم      يَـِصـيـُر     ِإَل       انْــتِـهَـاِء
َـِل الْـفِـَداِء َكـمِـثْـِل َصَلحِـنَـا بَـط
ـقَـاِء يَـُدكُّ      بِـزَْحـفِـهِ         أُطُـــَم         الـشَّ

فَـعِـْشـَت بِـهَـا َعَ رَْضِف اْلِبــَـــاِء
َـاِء بِـزَهْـَرتِـهَـا الْـمَـُشـوبَــةِ ِبلْـغُـث
َـــكَـْم    َأْجـهَـْشـُت    بَـعْـَدَك   ِبلْـبُـكَـاِء ل
َـْم     تَـزَلْ     رَهْـَن    الْـبَـقَـاِء َـَّك     ل َكـأَن
ـيـَاِء َوشَـْخـُصَك مَـاثِـٌل مِـثْـُل الـضِّ
َـُّل    لِـي     بِـُصـبْـِحـَي   َوالْـمَـَسـاِء تُــمَـث
ثَـاِء ـْرُت     ِف    َسـبْـِك    الـرِّ ِإَذا     قَـصَّ
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)18()19(
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)24()25(
َأأُمَّ       هَـِديـِل    اْحـتَـِسـِب    َوُكـوِن
َصـبَـْرِت   بُـنَـيَِّت    َصـبْـًرا    َجـمِـيـلً
ِـِّك   كُـلَّ   حِـيـٍن َأِنِْت   بِـِذكْـرِ    رَ ب
َــــهُ           َأبَـا        هَـِديـٍل ل َأَل  رَحِـَم        اْلِ
َــِلـٍل ـهَـَداِء       ِف      ِظٍّ    ظ مَـَع      اشلُّ
َونَـْرُجـوهُ            تَـعَـاَل           َأْن            نَـَراهُ
رَحِـيـُل      َأبِـي  هَـِديـٍل     ِجـدُّ      رُزٍْء

َسـاِء اِضـيَـاِت      مَِن     الـنِـّ َـالَ   الـرَّ مِـث
مَـاِء جِ   ِبلـدِّ زِْء    الْـمُـَضـرَّ عَـَل    الـرُّ
َوَصـارَ    لَـَديْـِك     َأشْـبَـهَ     ِبلْـُحـَداِء
َتْـقِـيَـاِء َـهُ       ِف         اْل َوَأْكـَرَم      نُـزْل
ُص     َأْو     عَـنَـاِء بِـَل     َكـَدرٍ        يُـنَـغِـّ
ـعَـَداِء      ِ ِف       َدارِ        الْـهَـنَـاِء مَـَع    الـسُّ
َضـا     َخـيْـُر         الْـعَـزَاِء َـــكِـنَّ        الـرِّ َول

ابته عاهة فـيرَـــبِس . حرَ الـنبت : أصرَ ـوَّ )1( صرَ
ـنِّي  : أزلت ما يب من مهوم احلياة ومشكالهتا ، فأمنُت من تبعاهتا بفضل اهلل تعاىل. ْيـترَ عرَ ـرَّ )2( سرَ

ْدء : املعني . )3( الـرِّ
ـاء : - بالفتح واملد -  النفع . ـنرـَ )4( الـغرَ

)5( تغـيب عن الـرياء : أي تـستـرت ، فكـان إحسـانه إىل الفقـراء حماطـاً بالـتكتم ، وبـعض أعامله مل
 نعلم عنها إال بعد موته ، وبعضها مل نعلم عنها شيئًا ، أسأل اهلل تعاىل أن يكون ذلك خبِـيـئة له

 عنده ، ينفعه هبا يف برزخه ويوم الوفود عليه .
ْهف : امللجأ ، يقال فالن : كهـف للضعفاء ؛ أي ملجأ يلجـأون إليه بعد اهلل يف املضائق . )6( الكرَ

)6( و )7( الفقراء واأليتام : املراد هبم الذين كان يتعهدهم برعايته ، رمحه اهلل تعاىل .
)8( السناء : الرفعة .

)9( ُمـؤتـرَــِلق : من األرَلق ، وهو اللمعان .
ُسـوًرا : جريئًا ، ومفردتا مقدامـًا وجسوًرا متقاربتان يف املعنى . )10( جرَ

)26(

^/

^
^

ِن

بقلم أيب عبداملجيد 
عبداهلل بن حممد سفيان احلكمّي

مجعه اهلل بأحبابه يف جنته .
12 / 5 / 1433 هـ 
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ـل : املغـطَّى ، من قـوهلم تـجلَّل فالن بثـوبه ، إذا تغطى ، فـاألدب إذا تغطى بـاحلياء )11( الـمـجـلَّ
 زاده مجااًل وجالاًل .

)12( االلتواء : املكر واخلداع .
ـالء ، العالء : الــرفعــة ، واليــاء - هنـا - لـلتعـجب ، والم العـالء مفتـوحــة مثل الم )13( يــالرَـْلــعرَ

 االستغاثة والندبة .
)14( ِصـْقـع : ناحية  من نواحي املسلمني يف املعمورة .

)15( التنائي : البعد .
ـيـاء ، أي أعيا األطباء عالجه . ـيرَـاء : العجز التام الذي ال حيلة معه ، كقوهلم داء عرَ )16( الـعرَ

)17( هـو بال ريب صالح الـدين األيـويّب ، القـائـد الـذي مل يظهـر بعـد عمـر بن عبـدالعـزيـز مثله
 نسأل اهلل أن هييئ هلذه األمة مثله .

 وذكـره هنـا منـاسـب ؛ ألنه قضـى عىل أكرب دولـة رافـضيـة يف التـاريخ ، وهي الـدولـة الـُعبيـديـة
 املتسمية زوًرا وهبتانًا بـ )) الفاطمية (( .

 وكـان لالبن عبـداملجـيد مـناظـرات مع بعـض الروافـض عرب شبكـة املعلـومات ، ويف كـثري من
 األحيان يتغلب عليهم باحلجج العقلية .

ـهــام : وصـفـــان مـتـقـاربـان ، فـالـجــــّرار : الـجيـش الــبـطـيء يف سـيـــره لـكـثــرتـه اُر اللُّ ــرَّ )18( الـجرَ
 واللُّهام : اجليش الكثري ، كأنه يلتهم كل يشء .

)19( ُأطُم ، األُطُم : البناء املرتفع ، ومجعه آطام ، وقيل : هو كل بناء بني من احلجارة .
ـتْـك : أبغضتك . ـلرَ )20( قرَ

ْفٍر ؛ ملا فيها من اآلفات والدواهي . ْفـر : كنية الدنيا ، وسميت الدنيا ُأم درَ )21( ُأمُّ درَ
)22( رْضف ، الرَّْضـف : احلجارة املحمـاة عىل النـار ، ومنه جاء يف األثر )) كـان يف التشهد األول
 كـأنه عىل الرَّْضف (( أي أنه عـليه الصالة والسالم يـنهض رسيًعا من تـشهده األول ، واإلباء :
رِع به يف الشدائد ، وأحـسب أن ابني أبا هديل رمحة اهلل  أمر ثقيل عىل النفس ، ولكن الـُحــرَّ يـدَّ

 عليه  كان من أهل اإلباء  .
ْهش ، وهي مقدمة البكاء. ـبْـرة تتساقط عند الـجرَ ـِة ، وهي العرَ ـْهـشرَ ْشُت بالبكاء : من الْـجرَ )23( أرَْجهرَ

ْزء : املصيبة بفقد األحبة . )24( و )26( الـرُّ
ج بالدماء : امللطَّخ هبا . َّ )25( الـُمـضرَ

ا ، وهذا أسلوب معروف عند أهل البالغة واألدب . )26( ِجـدُّ ُرْزء : أي رزء شديد اإليالم جدًّ
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