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ملخص
شـــعـراء
قبٌلة بنً تمٌم
فً الجاهلٌة
الجزء الثانً
نقل وتوثيق وتنظيم
عبدالعزيز العبدالرحمن اليحيى العيوني الناصر التميمي

بسم هللا الرحمن الرحٌم

المقدمــــــــــة :

ورد فً (الجزء األول) ما تمٌزت بهً
(بنً تمٌم) منذ األزل بالشعر خاصة فً
الشعر الفصٌح فً عصور سابقه وبالشعر
الشعبً فً العصور الحالٌة  .وصنفت (بنً
تمٌم) من أعرق القبائل العربٌة  .وٌعتبر
شعرائها لهم دور كبٌر فً أكثر من مجال :
فمنهم الفارس ومنهم الحاكم ومنهم من هو
سٌد قومه ومنهم الحكٌم القائد ومنهم
المجاهد ومنهم الصحابً  ،وهذا ما ٌمٌزها
بٌن القبائل فكان الشاعر قدٌما ٌقوم بدور
مزدوج تحتاجه القبٌلة فً ذلك العصر .
عبدالعزٌز العبدالرحمن الٌحٌى العٌونً الناصر التمٌمً

شعراء الجاهلٌة
الجزء الثانً
ثامنا  :سعد بن زٌد مناة بن تمٌم :
شاعر وفارس جاهلً قدٌم ولد سنة
(ٖٓٙم) أي (ٓ )ٕ7سنة قبل الهجرة فٌه
قالت  :النوار زوجة أخٌه مالك (أوردها
سعد وسعد مشتمل  ----ما هكذا تورد ٌا
سعد اإلبل) ٌعتبر صاحب سٌادة وشرف فً
قومه وقد تولى شإون سوق عكاظ بعد
عامر بن الظرب العدوانً  .توفً سنة

(ٓ٘ٗم) أي قبل ( )ٔ77سنة من الهجرة
النبوٌة .

من أشعاره
الوجه
هل ٌَسود ال َفتى إِذا َقب َح َ
الوج
هَل ٌَسود ال َفتى إِذا َقب َح َ
ٌر َعتٌ ِد
ه َوأَمسى قراه َغ َ
َوإِذا الناس فً ال َندِي َرأَوه
َ
َ
سدٌ ِد
غ
ل
و
ق
ٌر َ
َ
ناطِ قا قال َ
ِ
َظل ٌَو َم ِوردِها م َزع َفرا
ٌَ َظل ٌَو َم ِوردِها م َزع َفرا

هً َخناطٌل َتجوس َ
ضرا
الخ َ
َو َ
أَ َجد فِراق الناقِ ِم ٌَّ ِة َفاِن َت َوت
أَ ِم ال َبٌن ٌَح َلولً لِ َمن ه َو مو َلع
َل َقد كنت أَهوى الناقِ ِم ٌَّ َة حِق َبة
َو َقد َج َع َلت أَقرانَ َبٌن َت َق َّطع
ٌرة إِ َّنه
َف َلوال ب َن ٌَّها ه َب َ
عصع
ص َ
سقامً َو َ
ب َن ًَّ ا َّلذي ٌَشفً َ
َلكانَ فِراق الناقِ ِم ٌَّة غِب َطة
َوهانَ َع َلٌها َوصلنا حٌنَ ٌ َق َّطع

تاسعا  :سبٌع بن الخطٌم التٌمً بن عبد
مناة :
من سادات بنً التٌم بن عبد مناة من تمٌم
شاعر فارس جاهلً عاصر بعض
اإلسالمٌٌن وهو فارس نخلة وشهد ٌوم
جزع طالل .
قصٌدة
صدوف َف َقلبه َمخطوف
با َنت َ
صدوف َف َقلبه َمخطوف
با َنت َ
صدوف
َو َنؤَت ِبجان ِِبها َعلٌَ َك َ
َواِس َتو َد َعت َك مِنَ َ
الزما َن ِة إِ َّنها
ِم ّما َتزور َك نائِما َو َتطوف
فار َق أَهلَها
َواِس َتب َدلَت َغٌري َو َ

قٌر َعنٌف
إِنَّ ال َغن ًَِّ َعلى ال َف ِ
دورها
إِ ّما َت َري إِ ِبلً َكؤَنَّ ص َ
صب ِبؤٌَدي الزامِرٌنَ َمجوف
َق َ
َ
َ
جرها
س
ب
ٌت
ذ
َف َز َجرتها لَ ّما أ
َ
ِ ِ
صرٌف
الحنٌنَ َت َجرر َو َ
َو َقفا َ
ٌاءكِ إِنَّ َر َّبكِ هَمه
َفاِق َنً َح َ
ٌر َطفٌف
ٌن َح َ
فً َب ِ
زر َة َوالث َو ِ
عج َمت َو َتتا َب َعت َع َبراتها
َفاِس َت َ
إِنَّ ال َكرٌ َم لِما أَلَ َّم َعروف
َوإعتادَها لَ ّما َتضا ٌَ َق شِ ربها
ِبلِوى َنواد َِر َمر َبع َو َمصٌف
صٌرها
أَ ّما إِذا قا َظت َفإِنَّ َم َ
هَضب ال َقلٌ ِ
ب َف َعردَة َفؤَفوف
َوإِذا َ
ش َتت ٌَوما َفإِنَّ َمكا َنها

الرماح َورٌف
َبلَد َتحاماه ِ
َولَقد َه َبطت ال َغ َ
عازبا
ٌث أَصب َح ِ
ِعاج عطوف
أنفا ِب ِه عوذ الن ِ
برة
روق َو َث َ
م َت َهجمات ِبال َف ِ
حٌنَ اِر َت َبؤت َكؤ َ َّنهنَّ سٌوف
ش ِهدت َ
َولَ َقد َ
الخٌل َ َتحمِل شِ َّكتً
سلوف
ذال َ
شر َفة ال َق ِ
َجرداء م ِ
َ
الناظِ
ٌن ِبمقلَة
ر
م
ما
َترمً أ
َ
َ
ِ
َخوصا َء ٌَر َفعها أَ َ
شم منٌف
َو َمجالِس بٌض الوجو ِه أَع َِّزة
حمر اللِثا ِ
ت َكالمهم َمعروف
أَرباب َنخلَ َة َوالق َرٌظِ َوساهِم
إِ ّنً َكذلِ َك آلَف َمؤلوف
إِ ّنً مطٌعكِ ث َّم إِ ّنً سائِل

َقومً َوكلهم َعلَ ًَّ َحلٌف
ٌر ما جرم أَكون َج َنٌته
مِن َغ ِ
فٌ ِهم َوال أَنا إِن نسِ بت َقذٌف
ض َّلة
َومس ٌَّب َخصِ ر َثوى ِب ِم َ
الرٌاح ٌَزٌف
َوإِذا ت َحركه ِ
َحلَّت ِب ِه َبع َد الهدو نِطا َقها
َ
ِتاج َزحوف
ن
ال
ة
س َّهل
مِسع م َ
ِ
صبا َرٌعا َنه َو َد َنت لَه
َت َزع ال َ
ضعٌف
دلح ٌَنإنَ ِعظا َمهنَّ َ
الحصى َح َجراته َو َكؤ َ َّنه
َتنفً َ
حال حِم ٌَ َر ِبالضحى َمحفوف
ِب ِر ِ

سحٌم بن وثٌل بن عمرو الرٌاحً
عاشرا َ :
الٌربوعً الحنظلً التمٌمً
شاعر مخضرم ولد قبل الهجرة ب (ٓٗ)
سنة الموافق (ٖ٘8م) تواجد فً الجاهلٌة
واإلسالم وبلغ عمره المائة ٌعد شرٌفا فً
قومه له أَخبار مع زٌاد بن أبٌه ومفاخرة
مع غالب بن صعصعة والد الفرزدق .
تواجد أربعٌن سنة فً الجاهلٌة وستٌن فً
اإلسالم أشهر أشعاره أبٌات مطلعها (أنا ابن
جال وطالع الثناٌا) توفً سنة (ٓٙهـ)
الموافق (ٓٙ8م) .

قصٌدته المشهورة
أَ َنا ابن َج َال َ
وط َّالع ال َّث َنا ٌَا
َ
َ
عرفونً
ت
ة
أض ِع العِما َم
م َتى َ
ِ
َوإِنَّ َم َكا َن َنا ِمنْ ِح ْم ٌَ َري
َم َكان ال َّل ٌْ ِ
ٌن
ث ِمنْ َو َ
سطِ ا ْل َع ِر ِ
َوإِنً ال ٌَعود إِ َل ًَّ ق ِْرنًِ
َ
ٌن
ر
ق
َغدَا َة ا ْلغِب إِ َّال فًِ ِ ِ
الر ْكب َع ْنه
ِبذِي لِ َبد ٌَصد َّ
َ
ِ
ٌِن
ح
ل
ه
ت
س
ٌ
ر
ف
َ
ِ
َوالَ تو َتى ِ
َع َذ ْرت الب ْزل َ ْإذ ه ًَِ َخا َط َر ْتنًِ
َ
َ
َ
ون
ب
ل
ً
ن
ب
ا
ال
ب
و
ًِ
ل
ا
ب
ا
م
ف
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
ِ

َو َما َذا ٌَدَّ ِري الش َع َراء مِنً
َ
ْ
ٌِن
ع
ب
ر
األ
س
أ
َو َقدْ َج َاو ْزت َر
َ
ْ
َ
ِ
أَخو َخ ْمسِ ٌنَ م ْج َتمِعا أَشدي
َ
ون
ئ
الش
ة
ر
دَاو
م
ًِ
ن
ذ
َو َن َّج
َ
َ
ِ
َفإِنَّ عالَ َلتًِ َو ِج َرا َء َح ْولًِ
َّ
ون
ن
ظ
الض َر ِع ال
َلذو شِ ق َع َلى َّ
ِ
سؤ َ ْح ٌَا َما َح ٌٌِت َوإِنَّ َظ ْه ِري
َ
ٌِن
َلم ْس َتنِد إِ َلى َن َ
ضد آ م ِ
س َل َف ًْ ِر ٌَاح
ال ِمنْ َ
َك ِرٌم ا ْل َخ ِ
ٌن
الس ٌْفِ َو َّ
ص ِل َّ
َك َن ْ
ضاح ا ْل َج ِب ِ
َفإِنَّ َق َنا َت َنا َمشِ ظ َ
ش َظاهَا
َ
ٌن
شدٌِد َمدهَا عن َق ا ْل َق ِر ِ

الحادي عشر  :ذإٌب بن كعب بن عمرو بن
تمٌم .
ٌعتبر من الشعراء األوائل مع األصمعً
بالمهلهل وضمرة الكنانً عمه الشاعر
العنبر بن عمرو بن تمٌم (هو ابن أخٌه
كعب بن عمرو) .
شارك فً ٌوم (تٌاس) موضع التقت فٌه
قبائل من بنً سعد بن زٌد مناة وقبائل من
بنً عمرو بن تمٌم ونظم قصٌدته (الوحٌدة
المعروفة عنه) فً ذلك الٌوم .
وأبوه (كعب بن عمرو) رئٌس بنً عمرو
وكان ذإٌب حامل لواءهم  .تقلد حكما فً
سوق عكاظ بعد سعد بن زٌد مناة وحنظلة

بن مالك بن زٌد ٌ .عتبر أول من أطال
الشِ عر بعد مهل ِهل .

قصٌدة
َ
َ
نحمِق
م
ك
خا
ٌا َكعب إِنَّ أ
َ
نحمِق
ٌا َكعب إِنَّ أَخا َك م َ
زار أَخٌ َك ٌا َكعب
َفاِشدد إِ َ
أَ َتجود ِبالدَ ِم ذي ال َمضِ َّن ِة فً ال
السقب
ج ّلى َوتلوى الناب َو َ
نوب ِهم
َتنبو ال َمناطِ ق َعن ج ِ
َوأَسِ َّنة َ
الخطً ال َتنبو
إِ ّنً َحلَفت َفلَست كا ِذ َبه

لف الملَب ِد َ
ش َّفه ال َنحب
َح َ
َهر ذو خصِ ل
ٌَن َفك عِندي الد َ
زار ِة مِن َهب َغرب
َنهد الج َ
فارسه
ٌَش َتد حٌنَ ٌرٌد ِ
َ
ش َّد ال ِجدا ٌَ ِة َغ َّمها ال َكرب
أَالنَ إِذ أَ َخ َذت َمآ ِخ َذها
َو َتبا َع َد األَنساب َوالقرب
أَق َب َ
لت تعطً خ َّطة َغ َبنا
سدها َرأب
َو َت َرك َتها َو َم َ
جانٌ َك َمن ٌَجنً َعلٌَ َك َو َقد
بار َك الجرب
تعدي الصِ حا َح َم ِ
الحرب َقد تض َطر جانِ ٌَها
َو َ
الرحب
إِلى ال َم
ضٌق َودو َنه َ
ِ
َولَر َّب َمؤخوذ ِب َذن ِ
شٌرة
ب َع َ
قارف صاحِب ال َذن ِ
ب
َو َنجا الم ِ

الثانً عشر  :عمرو بن األهتم السعدي :
شاعر تواجد فً الجاهلٌة واإلسالم وٌلقب
بالمكحل وهو شاعر مخضرم أدرك اإلسالم
إذ وفد على (النبً محمد صلى هللا علٌه
وسلم) فً جماعة من قبٌلته منهم عطارد
بن حاجب وقد كان عمرو شاعرا مرموقا
وزعٌما وخطٌبا بارزا ٌ .نتسب الشاعر إلى
بنً سعد من تمٌم هو عمرو بن األهتم
واسمه سنان بن سمً بن سنان بن خالد
بن منقر بن عبٌد بن الحارث من بنً كعب
مر بن أدّ
بن سعد بن زٌد مناة بن تمٌم بن ّ
بن طابخة بن إلٌاس بن مضر ،فهو تمٌمً
مضري .

بعض أبٌات شعره
َوكل َكرٌم ٌَ َّتقً ال ّذ َّم بالقِرى
َو َ
الصالِحٌنَ َطرٌق
للخ ٌْ ِر ب ٌْنَ
ّ
ْ
ضاقت ِبالد ِبؤهْ لِها
َل َع ْمر َك ما
َول ِكنَّ ْ
أخ َ
جال َتضِ ٌْق
الق الر ِ
رار َة لِ ْلعلى
َن َم ْتنً عروق ِمنْ ز َ
ومنْ َفدَ كًِ َواألَ َ
شد عروق
كارم ٌَ ْج َع ْلنَ ال َفتى فً أرو َمة ٌَفاع
َم ِ
َو َب ْعض الوالِدٌنَ دَ قٌِق

الثالث عشر  :العنبر بن عمرو بن تمٌم :
شعار جاهلً تنسب إلٌه قبٌلة (بنً العنبر)
وٌقال لها (بلعنبر)  .كان مجاورا فً
(بهراء) له أبٌاتا تعتبر من قدٌم الشعر
الصحٌح ٌ .عتبر بعض بنٌه وأحفاده من
المشاهٌر .

أبٌات من شعره
َ
ي اِضطِ رابها
ِن
م
نً
ب
را
د
ق
دَلو َ
َ
ِ
هراء َواِغتِرابها
َوال َنؤي فً َب َ
إِن ال ِت ِجئ َمألى ٌَ ِجئ قِرابها

المراجــــع :
ٔ  -ابن جرٌر الطبري  -تارٌخ الرسل والملوك  -تحقٌق محمد أبو
الفضل إبراهٌم .
ٕ ـ ابن الكلبً  -جمهرة النسب  -تحقٌق محمود فردوس .
ٖ ـ أبو الفرج األصفهانً  -األغانً .
ٗ  -ابن قتٌبة  -الشعر والشعراء  -تحقٌق أحمد محمد شاكر .
٘  -معجم الشعراء العرب .
 - ٙأحمد بن ٌحٌى البالذري  -أنساب األشراف .

صل هللا على نبٌنا محمد وعلى آلة وصحبه
أجمعٌن
جمعه ونقله توثٌقا :
عبدالعزٌز بن عبدالرحمن بن ٌحٌى
العٌونً الناصر التمٌمً

واتساب ٓ٘ٓ7988ٓ88
أسؤل هللا العظٌم رب العرش الكرٌم أن ٌكرمنا وإٌاكم
بالعفو والعافٌة

