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 بسم هللا الرحمن الرحٌم
 المقدمــــــــــة

 

 ازل بالشعر وتمٌزوشتهر بنو تمٌم منذ األأ
فً الشعر الفصٌح فً عصور سابقه 

 ة .وبالشعر الشعبً فً العصور الحالٌ
 ةٌم من أعرق القبائل العربٌن بنً تمأورغم 

 ن شعرائها كان لهمأ. فً جذور التارٌخ 
بٌن  وإظهارها دور كبٌر فً شهرتها أكثر

 القبائل فكان الشاعر قدٌما ٌقوم بدور
وثقافً ومجتمعً ٌجعل منهم  عالمًاإل

منبرا فً مقدمة الشعراء فً الجزٌرة 
  :م فٌها قول شاعرهو العربٌة

 

 ٌمـك بنو تمـبت علٌـاذا غض
 غضابا احسبت الناس كلهمو
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 الشعراء المعاصرٌن
 الجزء الثانً

  
 

 علً بنبن إبراهٌم  محمد:  ثانٌا : الشاعر

 :  التمٌمً السكران

 بنم بن إبراهٌ محمد والروائً الشاعر هو

 الوهبً مشرف آل من السكران علً

 : هللا : ٌرحمه التمٌمً

 أنه وبرأًٌ المعاصرٌن تمٌم بنً شعراء من

 عدٌدة صائدق وله إعالمٌا   مهضوم شاعر
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(  سكران ابن قصر)  القصر قصٌدة منها

 . ساجر بلدة من بالقرب وٌقع

 فً وخصوصا الشعراء كبار من وهو

 مرثٌاته فً بها اشتهر التً قصائده

 المتعددة .

 الشامخ بألقائه الشاعر هذا ٌتمٌز كان

 مرثٌتٌن مرثٌاته اعظم ومن الحزٌن

 توفٌت عندما أبنائه ٌناجً وهو الحزٌنة

 كبٌرا  . تأثٌرا لوفاتها وتأثر منٌرة هزوجت

 الٌوم الثالثاء فجر هللا رحمة الى انتقل

 هـ .61/61/6241

ٌن  محمد الشاعر قالها وخالدة رائعة مرثٌة

 توفٌت حٌنما السكران علً بنإبراهٌم 



فحة  ص  12من  5ال

 

بها  اّلم مرض اثر(  علً ام)  منٌره زوجته

. 

 علً ابنٌه عنده وكان المرثٌة هذه وقال

 ( نواتس5) وعبدهللا( سنوات1)

 المرثٌة هذه مع وأترككم علٌكم الاطٌل

 الصادقة : المؤثرة

 

 ٌاهلل المعبـود ٌاربـنـا العـالـً 

 محصن األعمال باللـوح كاتبهـا

 دمعً ٌلً فوق األوجان همالـً 

 مثل نـٍو ٌـوم هلـت سحائبها

 من مرٌٍض طاٌح عنـدي قبالـً 
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 ٌوم جاه الحـق روحـه ٌجاذبهـا

 ـزل بمنزالـً ٌوم أخذهـا هللا ون

 ودفنـوا خلـً ورزوا نصائبها

 هللا ٌثقـل مـوازٌـن األعـمـالً 

 ٌوم والً وال العرش خلً ٌحاسبها

 ٌوم ّقفوا قلـت ٌا مشتكـى حالـً

 مشتكى حالً على اللً ٌجاوبهـا 

 ٌوم جٌت الدار وأمرحت بالحالـً

 والبزور صغار ما كثـر نشائبها 

 قالوا البزور لـً وش ذا األزوالً

 قلت مدري ٌا علً وش سبائبها  

 قال عبدهللا ٌبً امه وانـا سالـً
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 خابٍر وش صار ما حسن عجائبها 

 قلـت ٌاهلل بـدل الغالـً بغالـً

 بـدل الغالـً لنـا مـن قرائبها 

 قالوا البـزور ما عـاد بـه والـً

 والقرابـة مـا تساعـد قرائبها 

 هـذي الدنٌـا عـذاٍب وغربالـً

 عذابهـا مـن نصائبهاٌا كثـر  

 لٌت خلً قاعـد وال نبـً مالـً

 هو طراتـً ٌـوم عٌنـً تلّدبهـا 

 حسنـة األطبـاع ما تغثـً البـالً

 ما بعد دورتهـا مـن صحاٌبهـا 

 بالٌقظ هً والنـوم داٌـم قبالـً
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 وان غفت عٌنً فقلبً ٌحس بهـا 

 وعذاب العٌن مـن لٌلهـا طـالًِ

 هـاكلمـا ٌطلـع نجـوٍم نحسبـ 

 ٌوم ٌبان الصبح ثـم أذن التالـً

 هل دمع العٌن واحـرق مذانبهـا 

 قاموا البـزور ثمـن خـوا البـالً

 أٌبه وٌـن أمنـا ٌا ٌبـه جبهـا 

 ما بكٌـت ورب ما بكٌـه ٌا عٌالـً

 وأمكم وال السماء الٌـوم طالبهـا 

 ثم ّلجـوا بالبكـاء بٌتهـم خالـً

 واللٌالـً ما تـرجـع بغائبها 

 دي ٌلً حرها واهج الصالـًكب
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 كـن كبـدي بالمناشٌـر تشذبهـا 

 من سباٌب قلـة المـال وعٌالـً

 واللٌـالـً فرقتـنـا مخالبـهـا 

 لو أصوت للغضى قالـوا هبالـً

 جعل من ٌلومنـً فـً لهاٌبهـا 

 مـا مثـل منٌـرة أول وال تالـً

 والصـالة عـداد ذاري هباٌبـهـا 

 

 ابنٌه ٌوصً ة وهوالتالٌ القصٌدة ٌقول ثم

 كبٌر وهو أباهم ال ٌتركوا بأن وعبدهللا على

 أجلهم من فعله بما ٌذكرهم وفٌه السن فً

 عانى بأنه ٌذكرهم وكذلك صغارا وهم

 صغار  وهم وتربٌتهم والدتهم بوفاة األمرٌن



فحة  ص  12من  10ال

 

 

 ٌا هلل الخالق ٌا منشئ مـزون السحـاب 

 تصخر األوالد فـً رد معـروٍف مصٌـب

 خلـون أبوكـم ٌـوم شـابٌاعٌالـً ال ت

 روفوا بحاله وفً حالته وقـت المشٌـب 

 شاب أبوكم وانتم عٌاٍل فً وقت الشبـاب

 حقكـم صـدر وحقـً ورد وهللا ٌثـٌـب 

 ما درٌتوا وش وجرى لً ٌا بوكم من عذاب

 التوي من دونكم فـً لٌـاٍل وجـه ذٌـب 

 خاٌٍف ٌقصر علٌكـم طعـام أو شـراب

 هر كما سهر الصوٌبوان سهر واحدكم اس 

 وانتم بزور ودلهٌن فـً لعـب الكعـاب



فحة  ص  12من  11ال

 

 واشرب الماء كدر منكم وانا أسقٌكم حلٌب 

 وأمكم وسط اللحد فوقهـا لِبـن الخـراب

 والٌتٌـم أبوكـم وحالتـه حالـة غرٌـب 

 

 

 

 المرجع :

 موقع : زاد المسافر

 الكاتب أبو حمود المطٌري

 

 

 



فحة  ص  12من  12ال

 

 

 

 

 
آلة وصحبه صل هللا على نبٌنا محمد وعلى 

 أجمعٌن
 جمعه ونقله توثٌقا :

 بدالرحمن بن ٌحٌىعبدالعزٌز بن ع
 الناصر التمٌمًالعٌونً  

 1511800100واتساب 
أسأل هللا العظٌم رب العرش الكرٌم أن 

  وموتنا ٌكرمنا وإٌا كم
 والرحمة الواسعةبالعفو 

 وٌجمعنا بهم بالفردوس األعلى
  من الجنة آمٌن


