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رثاء البن الرومي



مناسبة النص

موت صدم الشاعر بفقده ولده بعد أن اختطفه ال
ه بعد صراع قصير مع المرض، فامتألت نفس

ببحار الحزن، وفاضت دموعه أسفا وحسرة، 
ؤثرة فأبدع بهذه األبيات ذات الكلمات الباكية الم

الة تعبيرا عن أحزانه التي ال تنتهي، واستح
.عزائه عن ابنه



:التقديم المادي للنص

:عنوان النص

:الشاعر

:نوع النص

:الغرض منه

:المصدر
الفكرة 
:الرئيسة

رثاء البن الرومي

علي ابن العباس)ابن الرومي 

نص شعري

الرثاء

حزن ابن الرومي على فقدان ابنه





:التقديم المعنوي للنص

دعوة الشاعر على الموت1-4

تحسر الشاعر على فقدان ابنه أو خطف 5-7
الموت الينه

8-10
ل وصف الشاعر للمرض الذي أصاب ابنه قب

موته

11-14
تغير حال الشاعر بعد موت ابنه



(4-1) المحور األول

يُركما عنديفَُجودا ، فقْد أْوَدى نظ***بُكاؤكما يْشفي وإْن كاَن ال يُجـِدي -1
من القوم حبات القلوب على عمد***   أال قاتل هللا المنايا ورميها -2
هللف كيف اختار واسطة العقدِ *** توخى ِحماَم الموِت أوسَط صبيتي -3
شْ *** على حين شمت الخير من لمحاتِه -4 دِ وآنسُت من أفعاِلِه آيةَ الرُّ

:المعجم
معناهاالكلمة

بكاؤكما
يجدي
يشفي
فجودا
أودى

نظيركما
ال يجدي

المنايا
حبات القلوب

توحي بشدة الحزن
لكارثةدليل على شدة ا)يفيد /ينفع 

يريح
أبخال* أبكيا بغزير الدمع 

هلك ومات
شبيهكما
ال ينفع

جمع مفردة منية وتعني الموت
أحباب القلوب

اختار: توخى 
قضاء الموت وقدره: الحمام

ط العقدالجوهرة الثمينة والكبيرة التي تكون في وس: واسطة العقد



كما عنديفَُجودا ، فقْد أْوَدى نظيرُ ***بُكاؤكما يْشفي وإْن كاَن ال يُجـِدي -1
من القوم حبات القلوب على عمد***   أال قاتل هللا المنايا ورميها -2
هللف كيف اختار واسطة العقدِ *** توخى ِحماَم الموِت أوسَط صبيتي -3
ْشدِ *** على حين شمت الخير من لمحاتِه -4 وآنسُت من أفعاِلِه آيةَ الرُّ

شرح األبيات

ك شيئا فقد يخاطب الشاعر  عينيه مبينا أن البكاء ربما يريح النفس ولكنه ال يرد  ميتا وال يجدي في ذل
موت وفي البيت الثاني يدعو الشاعر على ال. مات من كان بالنسبة للشاعر كعينيه لباقي جوارحه 

.واختياره عن قصد وتعمد فلذات األكباد

لذي يعتبر وفي البيت الثالث يتحسر الشاعر مبينا أن الموت اختار أوسط أوالده متعجبا من هذا االختيار ا
نه عندما اختيارا لواسطة العقد وجوهرته الغالية ،ثم يبين لنا الشاعر في البيت الرابع أن الموت أخذ اب

.أحس من مالمح ابنه أنه ولد محبا للخير وفرح من أفعاله التي تدل على الرشد

دعوة الشاعر على الموت( 1-4)



:الجماليات

:بكاؤكما

:بكاؤكما يشفي

:جودا
أودى نظيركما 

عندي
: في البيت الثالث

شبه الشاعر عينيه بشخصين  يخاطبهما

نشبه الشاعر البكاء بالدواء الذي يشفي الهم والحز

شبه الشاعر عينيه بشخصين ووجه لهما هذا األمر

دليل شبه الشاعر ابنه في منزلته عنده بعينيه  وهذا
على شدة حبه له

ومشبه الشاعر المنايا بإنسان يختار من يميت من الق

ط شبه الشاعر ابنه بالجوهرة الثمينة التي تتوس:واسطة العقد
العقد وهذا يدل غلى مكانة االبن عنده



بعيد على قرب قريبا على بُْعدِ *** طواه الردى عني، فأضحى مزاره-5
عدِ وأَْخلَفِت اآلماِل ما كاَن من و*** لقد أنجزت فيِه المنايا َوعيدها-6

ْهِد إذ ُضمُّ في اللَّحدِ فَلَم ينَس َعْهَد المَ ***لقد قلَّ بين المهِد واللحِد لبثُهُ -7

المعجم
معناهاالكلمة

طواه
الردى
أضحى
مزاره
أنجزت
وعيدها

المهد
اللحد
ضمه/  لبثه

أخفاه
الموت
أصبح
زيارته
حققت
وعدها

سرير األطفال
الشق الموجود في القبر

دفنهبقاؤه



شرح أبيات المحور
يتحسر الشاعر على ولده الذي طواه الموت وأخفاه فهو قريب

قت ما ويقول بأن المنايا حق. في قبره وزيارته بعيدة عن رؤيته
ائه خددت به عندما اشتد عليه المرض، كما أخلفت اآلمال في شف

عش في ما وعدت به ويواصل في البيت السابع قائال بأن ابنه لم ي
ين هذه الحياة الدنيا إال زمنا قليال وأن المسافة التي تفصل ب
اجأه والدته ومماته قصيرة فلم يكد ينسى عهد الطفولة حتى ف

.الموت وضمه في القبر الموحش

تحسر الشاعر على فقدان ابنه أو خطف الموت ( 5-7)
الينه



الجماليات

(طواه الردى عني)

ا قريب()بعيدا على قرب)
(على بعد

(أنجزت المنايا)

(أخلفت اآلمال)
في البيت السابع

وة شبه الشاعر الردى بإنسان يطوي وهي توحي بقس
الموت

لفكرةمقابلة بين العبارتين تبرز المعنى وتوضح ا

شبه الشاعر المنايا بإنسان ينفذ تهديده

شبه الشعر اآلمال بإنسان يخلف الوعد

بين شطري البيت مقابلة

تضاد بين الكلمتين(اللحد()المهد)



إلى ُصفرةِ الجادي عن ُحْمَرِة الوردِ *** ألح عليه النزف حتى أحاله-8
الرندِ ويذوي كما يَذوي القَِضيُب من ***وظلَّ على األيدي تساقطُ نفسهُ -9

لدِ ولو أنَّهُ أقسى من الحجِر الصَّ ***عجبُت لقلبي كيَف لم يَنْفَِطر لهُ -10

المعجم

معناهاالكلمة
:ألح

:النزف
:أحاله

:الجادي
يذوي

:القضيب
:الرند

:ينفطر
أقسى
:الصلد

استمر
سيول الدم

حوله
الزعفران

ييبس أو يضعف
الغصن المقطوع

شجرة طيبة الرائحة
ينشق

أقوى
الصلب األملس



إلى ُصفرةِ الجادي عن ُحْمَرِة الوردِ *** ألح عليه النزف حتى أحاله-8
الرندِ ويذوي كما يَذوي القَِضيُب من***وظلَّ على األيدي تساقطُ نفسهُ -9

لدِ ولو أنَّهُ أقسى من الحج***عجبُت لقلبي كيَف لم يَنْفَِطر لهُ -10 ِر الصَّ

الشرح

نه يصف الشاعر موت ابنه بعد أن اشتد عليه المرض والنزف حتى حول لو-
لى والذبول بعد حمرة الوجه ونضارته فاللون األصفر يدل عاإلصفرارإلى 

الشحوب بعد النزف والحمرة تدل على تمام الصحة والنضارة والجمال 
يأكل ويواصل الشاعر في البيت التاسع وصف المرض فيقول لقد أخذ المرض

وب قضيب منه شيئا فشيئا وتباطأ خروج روحه فكان يذوب بين أيدينا مثلما يذ
ي في ورغم ذلك كله يتعجب الشاعر من قلبه كيف بق. إذا ألقي في النارالرند

صلب مكانه ولم يتصدع حزنا عليه حتى لو كان هذا القلب من الحجر القاسي ال
.ألن مرآه وهو مريض كان يفتت األكباد



الجماليات

الجماليةالصورةالعبارة

ألح عليه النزف

بين حمرة وصفرة

ويذوي كما يذوي القضيب 
الرندمن 

أقسى من الحجر ولوأنه
الصلد
لم ينفطر لهكيف

حشبه الشاعر النزف بإنسان يل

تضاد بين الكلمتين من حيث المعنى

ه شبه الشاعر ابنه بنبات ذبلت أوراق
وقطفت أغصانه

ي شبه الشاعر قلبه بالحجر الصلب ف
قسوته

بأسلوب استفهام الغرض منه التعج



ِه بعديأال ليَْت ِشعري كيَف حالت بِ *** لعمري لقد حالت بَي الحالُ بعدُ-11
يشي أخا ُزْهدِ و أصبحُت في لذاِت عَ *** ثََكلْتُهُ ثكلُت سُُرري كُلَّهُ إذْ -12

عهدِ أال ليت شعري هل تَغَيَّرت عن***أريحانة العينين واألنِف  والحشا-13
عِ ال تجديإن كانت السُقيا من الدم*** سأُسِقيَك ماَء العيِن ما أسعدت بِهِ -14

المعجم

معناهاالكلمة
:حالت
:الحال
:ثكلت
:الزهد
:الحشا

:ال تجدي

تغيرت
(ياةالح)الوقت الذي يعيش فيه اإلنسان

فقدت
االبتعاد عن لذات الحياة

الجمع أحشاء 
التنفع



ديأال ليَْت ِشعري كيَف حالت بِِه بع*** لعمري لقد حالت بَي الحالُ بعدُ-11
ي أخا ُزْهدِ و أصبحُت في لذاِت َعيش*** ثََكلْتُهُ ثكلُت سُُرري كُلَّهُ إذْ -12

أال ليت شعري هل تَغَيَّرت عن عهدِ ***أريحانة العينين واألنِف  والحشا-13
جديإن كانت السُقيا من الدمعِ ال ت*** سأُسِقيَك ماَء العيِن ما أسعدت بِهِ -14

الشرح

عندما سرورهفقدفي هذه األبيات يتضح لنا تغير حال الشاعر بعد موت ابنه فقد 
دا في توفي ابته وحتى شعره تغير إلى رثاء وحزن على ابنه الفقيد وأصبح زاه

ائحة عيشه وترك كل لذات الحياة الدنيا، ثم يصف الشاعر ابنه بالريحانة ذات الر
.النفاذة والقوية وجعل لعينيه وأحشائه أنفا تشتم هذه الرائحة الطيبة

ه وحتى وإن وفي نهاية القصيدة يقول الشاعر بأنه سيبكي جزنا على ابنه حتى يسقي
.كانت السقيا من الدمع ال تنفع

تغير حال الشاعر بعد وفاة ابنه(11-12)



الجماليات

الجماليةالسياق 
شبه السرور بشيء مادي فقده الشاعرثكلت سرور

الجزنكناية عن البيت الثاني عشر
شبه الشاعر ابنه بالريحانةالعينينأريحانة

الحزن والبكاءكناية عن شدةالبيت الرابع عشر


