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 بسم هللا الرحمن الرحٌم
 

 المقدمــــــــــة
 

 ازل بالشعر وتمٌزوتمٌم منذ األ ًشتهر بنأ
فً الشعر الفصٌح فً عصور سابقه 

 ة .وبالشعر الشعبً فً العصور الحالٌ
   ةقبائل العربٌن بنً تمٌم من أعرق الأورغم 

دور كبٌر فً شهرتها  لهم ن شعرائهاأإال 
بٌن القبائل فكان الشاعر  وإظهارها أكثر

عالمً وٌكفٌها قول اإل قدٌما ٌقوم بدور
  :م شاعره

 

 ٌمـك بنو تمـبت علٌـاذا غض
 غضابا احسبت الناس كلهمو

 
 



 

 شعراء الجاهلٌة
  

 : أوس بن حجر بن مالك التمٌمًأوال :   
 . شرٌحأبو 

 5٘ولد سنة  . من شعراء العصر الجاهلً
 ٕتوفً سنة و م ٖٓ٘ الموافق جرةهـبل الق
 شاعر تمٌم . مٕٓٙ الموافق جرةهـبل الق

حجر هو  أبوه فً الجاهلٌة من كبار شعرائها
 زوج أم زهٌر بن أبً سلمى كان كثٌر

قامته عند عمرو بن هند فً وأكثر إ راألسفا
  . سالمعّمر طوٌالً ولم ٌدرك اإل الحٌرة

وكانت تمٌم تقدمه  فً شعره حكمة ورقة
بعض وكان   .على سائر الشعراء العرب

  . غزالً مغرماشعره 
 



 

 صائد أوس بن حجرق أسماء

 
ٌُرى من عاجز متضعف  وكائن 

 بكرت أمٌة غدوة برهٌن
 حتى إذا رقد تنكب عنهما

 ولو شهد الفوارس من نُمٌر
 فما أم الردٌن وإن أدلت

 ٌر حاتماً فإن تنكحً ماوٌة الخ
 تنكرت منا بعد معرفة لمً
 سؤرقم بالماء القراح إلٌكم

 علً ألٌة عتقت قدٌماً 
 كان بنو األبرص أقرانكم
 فإن ٌؤتكم منً هجاء فإنما

 وما عدلت نفسً بنفسك سٌداً 
 فٌا راكباً إما عرضت فبلغن
 أبا دلٌجة من لحً مفرد



 

 عٌنً ال بد من سكب وتهمال
 إذا ناقة شدت برحل ونمرقٍ 

 لى بؤعلى ذي معارك منزلُ للٌ
 ٌبصبصن باألذناب حول لبانه
 صحا قلبه عن ُسكره فتؤمال
 زعمتم أن غوال والرجام لكم

 أطعنا ربنا وعصاه قوم
 أضرت بها الحاجات حتى كؤنها
 طلس العشاء إذا ما جن لٌلهم
 تنكر بعدي من أمٌمة صائف
 لعمرك ما آسى طفٌل بن مالك

 ألم تر أن هللا أنزل ُمزنةً 
 نا المجد عن آباء صدقورث

 أٌتها النفس أجملً جزعا
 أجاعلة أم الحصٌن خزاٌة
 حسبتم ولد البرشاء قاطبة



 

 سائل بها موالك قٌس بن عاصم
 نبئت أن دماً حراماً نلته

 هل عاجل من متاع الحً منظور
 عددت رجاالً من قُعٌن تفجسا
 نحن بنو عمر بن بكر بن وائل
 وبالالت والعزى ومن دان دٌنها

 لت على لٌلة ساهرهُخذ
 ألًم خٌال موِهناً من ُتماضرا

 لعمرك ما تدعو ربٌعة باسمنا
 غنً تآوى بؤوالدها

 ال تؤمنوا آراءه وظنونه
ٌَّها  لعمُرك ما ملت ثواء ثو

 ٌا عٌن جودي على عمرو بن مسعود
 فمندفع الغالن غالن ُمنشد

 أتانً ابن عبد هللا قرط أخصه
 أبنً لُبٌنى لسُتم بٌدٍ 



 

 وقافاً إذا الخٌل أحجمتوما كان 
 وفدت أمً وما قد ولدت

 ودع لمٌس وداع الصارم الالحً
 ألم تكسف الشمس والبدر والكواكبُ 

 نبئت أن بنً جدٌلة أوعبوا
 صبوت وهل تصبو ورأسك أشٌب

 حلًت تماضر بعدنا رببا
 

 ش :ػٍمّح تٓ َػثذج تٓ ٔاششج تٓ ل١ : شا١ٔا

 : ِٓ تٕٟ ذ١ُّ

 

 ٕٓذٛفٟ صٕح  ِٓ شؼشاء اٌؼصش اٌجاٍٟ٘

شاػش ِٓ  .  3َٖٓ اٌّٛافك جشجٙـثً اٌل

اٌم١ش ٌٚٗ  ِشبأل اٌطثمح األٌٚٝ واْ ِؼاصشا  

تٟ شّش ٚأصش اٌذاسز اتٓ أ . ِؼٗ ِضاجالخ

فشفغ تٗ ػٍمّح  اٌغضأٟ أخا  ٌٗ اصّٗ شأس



 

ششح د٠ٛأٗ  . ِٚذح اٌذاسز تأت١اخ فأغٍمٗ

:  لاي فٟ خزأح األدبٚ األػٍُ اٌشٕرّشٞ

ّٟ ٠ؼذ ِٓ اٌّخعش١ِواْ ٌٗ ٌٚذ ا ٓ صّٗ ػٍ

 . ٌُٚ ٠شٖ أدسن إٌثٟ صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚصٍُ

 

 لص١ذج ػٍمّح
 

َْ ِش١ةُ    َذا تَه لٌٍَة فٟ اٌِذضاْ غشٚبُ غَ   تُؼ١ْذ اٌشَّثاِب ػصَش دا

١ٌُْٙاذُىٍ   لذ َشػَّ ٚ َٚ  ٚػادْخ ػٛاٍد ت١َٕٕا ُٚخطُٛبُ             فُٕٟ ١ٌٍَٝ 

ٙاُِ  ُِ  ػٍٝ تاتِٙا ِٓ أْ ذُزاَس سل١ةُ            ٕؼَّّح ٌ ال ٠ُْضرطاُع وال

ُٖ ئرا غاب  ًُ ٌُ ذُْفِش ِصشَّ َٓ ٠َُإٚبُ   ػٕٙا اٌثْؼ  ٚذُْشظٟ ئ٠اَب اٌثَْؼً د١

شٍ فال ذَ  َّّ َغ ُِ  َٓ ُّزْ د١س ذَصٛبُ         ْؼِذٌٟ ت١َْٕٟ ٚت١  صمَرِه َسٚا٠ا اٌ

ٍّٟ ٚػاِسضٍ  ٍْ ُرٚ َدث ٟ  ُجٕ       صماِن ٠ّا َْٕخ اٌَؼش  ٛبذَشُٚح تٗ ُج

ذاء ل١ٍَةُ                 َٔد أَ ِا ِروُش٘ا َستَِؼ١َّح   ِٚا أ َِ  ٠َُخػُّ ٌٙا ِٓ شَْش

ٟف ْْ ذَضأٌٟٛٔ تإٌ ضاء فإَّٔ  تص١ٌش تأدٚاِء إٌ ضاء غث١ةُ               ا

ًَّ ِاٌٗئرا ش ْشِء أٚ لَ َّ َّٓ ٔص١ةُ       اب سأُس اٌ ِ٘ د  ُٚ  ف١ٍش ٌٗ ِٓ 

َُٕٗ شَشاَء اٌّاِي د١ُس َػٍِ  ٠شدْ َّٓ ػج١ةُ            ّْ ُ٘ َْٕذ  ٚشْشُر اٌشَّثاب ػ

َُّ ػٕه تِِجضشج ٍفَذ ً  اٌٙ ادِف خث١ةُ             ػٙا ٚص َه ف١ٙا تاٌش   ّ َٙ  َو

ٌش فُذؤٚبُ                   ١َح ٍ أْفَٕٝ َسِو١َة ُظٍِٛػٙاٚٔاجِ  َٙجُّ  ٚداِسَوٙا ذَ

ِٓ غة  اٌضُّشٜ ٚوأٔٙا ٌَّؼح ذخش     ٚذصثُخ ػ َٛ  ٝ اٌم١َٕص َشثٛبُ ُِ

َو١ٍثةُ                ذَؼفَّك تاألْسغٝ ٌٙا ٚأساد٘ا َٚ  سجاٌي فَثَزَّْخ َْٔثٍَُٙ 

 ٌِىٍِىٍٙا ٚاٌمُْصش١٠ْٓ ٚج١ةُ          ٝ اٌذاسز اٌَّٛ٘اب أػٍُّد ٔالرٟئٌ



 

ترٕٟ ِٓ ٔذاَن لَشٚبُ              ٌرِثٍُغٕٟ داس اِشٍب واْ ٔائ١ا    فمذ لشَّ

َٓ ـ واْ ٚج١فُٙائ١ٌََه ـ أت١د اٌٍَّ  ١ٙةُ       ْؼ َِ  َّٓ ُٙ ٌُ ْٛ َ٘ ُّشرثِٙاٍخ   تِ

ُٙٓ ُصثُٛبُ                   ذرَّثُغ أْف١اَء اٌظ الِي َػش١َّح  ػٍٝ غُُشٍق وأَّٔ

ِْ ٚال ِدةٌ  ِْ ػٍٛبُ        ٘ذأٟ ئ١ٌه اٌفشلذا  ٌُٗ فَٛق أصٛاِء اٌّرا

ٙا ُِ ا ِػظا َِّ ا ِجٍُذ٘     تٙا ج١ُف اٌذضشٜ فأ َِّ  ا فَص١ٍةُ فث١ٌط ٚأ

 ُٗ َِ َّْ ِجّا ِٓ دَّٕاٌء ِؼا ٚصث١ةُ         فأٚسدذُٙا ِاء  وأ َٓ األْج ِِ 

ْْ ذَؼف ٓ اٌذ١اِض فا ِْ ٕذَّٜ ِسْدٍَح ٌ فُشوٛبُ      ذُشاد ػٍٝ ِد ُّ َّْ اٌ  فا

 ٚلثٍَه ستَّرٕٟ فَِعؼُد ُستٛبُ      ٚأَٔد اِشٌؤ أفَعد ئ١ٌه أِأرٟ

ِٓ وؼة َست١ثٙا  َس فٟ تؼط اٌُجِٕٛد َست١ةُ ُٚغٛدِ      فأدخ تٕٛ َػِٛف ت

ُِٕٙ ِْ  ٢تُٛ َخَزا٠ا، ٚاإِل٠اُب َدث١ِةُ         فٛهللاِ ٌٛال فاسُس اٌجٛ

ٗ درَّٝ ذغ١َة ُدُجٌٛٗ ُِ  ٚأٔد ٌث١َط اٌذَّاسػ١ٓ ظشٚبُ       ذُمذ

ِّٙا سصٛبُ         ُِظاُ٘ش ِصشتَاٌٟ َدذ٠ذ ػ١ٍ َٚ  ٌَ خَز ِِ  َػم١ال ُص١ٍٛف 

ُُٙ درَّٝ اذّعمٛن تىثشفَ  ُْ جاٌذذَ اِس ُغشٚبُ  ٙ َْ ِٓ شِّش إٌَّٙ  ٚلذ دا

ًُ ِدفاِظٙا ْ٘ ٌِٕ٘ة ٚلاٌس جاٌذخ َٚشث١ةُ   ٚلاذًَ ِٓ غضَّاْ أ ٚ 

 ُُ ِٙ ُْ اٌذذ٠ِذ ػ١ٍ  وّا َخشَخشد ٠ثَش اٌذصاد جٕٛبُ      ذَخشخُش أتذا

صٍِٙاذَجُٛد تِ  ِّ َ اٌٍّماء ذط١ةُ                  َٕفٍش ال ٠ُجاُد تِ ْٛ  ٚأَٔد تٙا ٠

َّْ اٌشجاي  ، ِؼا ، ٚػر١ةُ   األٚس ذذد ٌَثأِٗوأ ًٌّ  ِٚا َجّؼْد َج

 تِشىَّرِٗ ٌُ ٠ُضرٍَْة ٚص١ٍةُ         سغا فَٛلَُٙ َصمة اٌضَّّاِء فذادصٌ 

ُْ صذاتح ٌ ُُ صاتَْد ػ١ٍٙ ُٙ َّٓ دت١ةُ               وأَّٔ  َصٛاِػمُٙا ٌِط١َش٘

ٙا ِِ ُْ ذُٕج ئال شطثح ٌ تٍِجا شٌّ واٌ                فٍ ِّ  مٕاج َٔج١ةُ ٚئالّ ِغ
ِٚ ِدفاٍظ، َوأَّٔٗ ٌّٟ ر ًَّ ِٓ دذ اٌظُّثاخ خص١ةُ      ٚئاِل وّ  تّا اترَ

ٍٟ لذ َخطَثد تٕؼّح ً  د  فُذكَّ ٌِشأٍس ِٓ َٔذاَن َرٔٛبُ          ٚفٟ ُو

ْصٍُُٗ فٟ إٌَّاس ئال لث١ٍُُٗ  ِِ ٍْ ٌَزاَن لَش٠ةُ            ِٚا  ٍٚ، ٚال دا  ُِضا

صػَ اٌمثاب غش٠ةُ       اتَح ٍ تال ذَْذِشِٕٟ  ٔائال  ػٓ َجٕ َٚ  فأٟ  اِشؤ 



 

 
 ضبط بن قرٌع بن عوف بن كعب األ : ثالثا

 : السعدي التمٌمً
سادات بنً تمٌم وشاعر جاهلً سٌد من  

وهو من بنً سعد من بنً تمٌم وهو  قدٌم
من قال المثل المشهور )فً كل واد بنً 
سعد( وقد قالها فً قومه بنً سعد من تمٌم 

د لقومه فً عدة مواقع أهمهما وقد كان قائ
وأبرزها ٌوم صنعاء الجاهلً ضد سكان 
صنعاء وهم من مذحج وحمٌر وكندة 

 الٌمانٌة.
 

قصٌدته المشهورة بعد أنتصاره فً ٌوم 
  صنعاء على أهل الٌمن

 
َمنٍ  ٌَ  َوَشَفٌُت َنفسً ِمن َذوي 



 

 ِبالَطعِن فً الَلّباِت َوالَضربِ 
 مَفَقَتلُتُهم َوأََبحُت َبلَدَتهُ 

 َوأََقمُت َحوالً كاِمالً أَسبً
 َوَبَنٌُت أُطماً فً ِبالِدِهم
َت الَتقهٌَر ِبالَغصب  ألَُثبِّ

 
 
 
 

 : ألسود بن ٌعفر النهشلً: ا رابعا
 
قبل الهجرة الموافق  ٖٕتوفً حوالً عام  

بن ٌعفر النهشلً هو األسود  مٓٓٙلعام 
شاعر  المكنى بؤبً نهشل الدارمً التمٌمً
فً األغانً ورد .  ات تمٌمجاهلً من ساد

ابن  بن ٌعفراألسود  ألبً الفرج األصفهانً



 

عبد األسود بن جندل بن سهم بن نهشل بن 
دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زٌد بن 

 م األسود بن ٌعفر رهم بنت العباب. وأ تمٌم
ر متقدم فصٌح شاع من بنً سهم بن عجل

كان  . س بالمكثرلٌ من شعراء الجاهلٌة
ولما أسن كّف بصره وٌقال له  جواداً  فصٌحاً 

 . أعشى بنً نهشل
 

 قصٌدة
 َغدا فتٌا َدهٍر وَمرَّ علٌهمُ 

 
 َغدا فتٌا َدهٍر وَمرَّ علٌهمُ 
لحقاِن القراِئبا ٌَ  نهاٌر ولٌلٌ 
ا جمٌعا بغبطةٍ  ٌّ  إذا َلقٌا َح

ٌُالقُوا الَعجاِئبا  أناَخ بهم حتى 
 



 

 قصٌدة
 َهل لِشباٍب فات من َمطلب

 ل لِشباٍب فات من َمطلبهَ 
 أم ما ُبكاُء البائِس األَشٌب
َزل ٌَ  إال األضالٌل ومن ال 
ٌَعَصب  ٌُوفً على مهلكه 
 ُبّدلُت شٌبا قد َعال لمتً
 بعد َشباٍب َحسٍن ُمعجبِ 
ت فاَرقُتهُ   َصاحبُته ُثمَّ

ٌَذهبِ   لٌَت شبابً ذاك لم 
 وقد أُرانً والبلى كؤسمه
 إذ أنا لم أصلع ولم أحَدبِ 

 ٌُعرنً الشٌب أثوابه ولم
 أصبى ُعٌون البٌِض كالَربربِ 

 كؤنما ٌوَمً َحولٌ إذا
 لم أشَهِد اللَّهو ولم ألعبِ 



 

 وَقهوٍة صهباَء باكرُتها
 بُجهمٍة والدٌُك لم ٌنَعبِ 

 وطامح الرأِس طوٌِل العمى
 ٌذهُب َجهال كلما َمذهبِ 
 كوٌته حٌن عدا طوَره

ة المكلبِ  ٌَّ  فً الرأس منُه ك
 اَء ناصبُتهاوغارٍة شعو

 بسابٍح ذي ُحُضٍر ُملهبِ 
 تراهُ بالفارِس من بعد ما
 نّكَس ذو الألمِة كاألنكبِ 
 وَصاِحٍب َنّبهُتُه َموهنا
 لٌَس بؤناٍح وال جؤنبِ 

 أروَع ُبهلوٍل خمٌص الحشا
 كالنَّصل ما تركب به ٌركبِ 

 فقاَم وسناَن إِلى رحلهِ 
 وَجسرٍة َدوسرٍة ذعلِبِ 



 

ِج أشرفتهُ   وَمربؤ كالزُّ
 والشمس قد كادت ولم َتغُربِ 

 تّلفنً الرٌُح على رأسهِ 
 كؤننً َصقٌر على َمرَقبِ 
 ذاك وَمولً ٌُمجُّ الندى
 قُرٌانُه أخضُر ُمغَلولبِ 

 قفر َحمته الخٌلُ حتى كؤن
ًَ بالزرنبِ   َن زاهُرهُ أُغش
 جاد السما كان ِبقُرٌانهِ 
 بالنجم والَنثرة والعقربِ 
 كؤنَّ أصواَت َعصافٌِره

 راعً َثلٍَّة ُمحصبِ  أصوابُ 
 قُدُت به أجرَد ذامٌَعةٍ 

 َعبِل الشوى كالصدع األشعبِ 
هُ  ٌّ  َفرداً ُتغنٌنً مكاك

ًَ الولدان والملَعبِ   َتغن



 

 
 : طرٌف بن تمٌم العنبري التمٌمً:  خامسا

فارس جاهلً من بنً عدي بن جندب بن    
العنبر وكان سٌدهم فً زمانه وقائدهم فً 

روب وكان طرٌف كثٌر من المعارك والح
شاعر جاهلً رجل جسٌما وفارس عظٌما 

مرو تمٌم وٌكنى وقد صنف أنه فارس بنً ع
ملقً القناع وسببه أن  اأبا سلٌط وٌلقب ب

فرسان العرب أذا حضرت سوق عكاظ تتقنع 
مخافة األسر أو الثؤر أو القتل أما طرٌف فقد 

ٌتقنع أذا حضر عكاظ وٌقول بكل فخر  كان ال
ً ولذلك سمً بملقً القناع  من شاء فلٌطلبن

ومن القابه أٌضا المحبر وكان أبنه ربٌعة بن 
وقد كانت  طرٌف بن تمٌم فارس وشاعرا

العرب فً عكاظ تصف طرٌف بن تمٌم 
طؤة قائلٌن كان أثقل العرب على عدوه و



 

 وأقراهم لضٌف وأدركهم بثؤر وأٌمنهم نقٌبه
 .وأحوطهم للجار 

 
 طرٌف الٌتقنع فً سوق عكاظ  

 بقٌة الفرسان  مثل
 وٌمشًء فً السوق بدون قناع 
 والٌخاف أحدا وكان الفرسان 

 ٌنظرون الٌه وٌحفظون مالمحه 
 : وقال فً ذلك

 
 بعثوا الً عرٌفهم ٌتوسم  أو كلما وردت عكاظ قبٌلة

 شاك سالحً فً المالحم معلم   فتوسمونً إننً أنا ذالكم
 هو ملثمزغف ترد السٌف و    تحتً األغر وفوق جلدي نثرة

ُد والُهَجٌُم ومازنٌ َحوْ  ٌِّ مُ  لً أَُس َتً َخضَّ ٌْ  وإذا َحلَْلُت َفَحْولَ َب
 وأبو ربٌعة شـؤنــً ومحلم  ولــكــل بكري لدي عدواة

 



 

 الُسَلٌك بن عمرو بن سنان بنسادسا : 
عمٌر بن الحارث بن عمرو بن كعب بن سعد 

  ة بن تمٌم بن ُمر السعدي التمٌمًبن زٌد منا
 

 .ن سلكة بنسبته إلى امه بـ السلٌك بأشتهر 
 قبل اإلسالم والسلٌك من شعراء العرب

 ٌعتبرعاش فً القرن السادس المٌالدي و
 وقد أغربة العرب وفرسانهم وعدائٌهمأحد 

السلٌك لإلغارة والسلب والنهب  أضطر
كان  والصعلكة بسبب الجوع والفقر الذي

كؤّي  سرعته ٌعٌشه وقد عبر عن ذلك بشعره
ٌُضرب المثل و ك آخرلوصع كان فاتكاً عّداًء 

فٌه لسرعة عدوه حتى أّن الخٌل ال تلحقه 
ٌُضرب فٌه المثل ٌُقال  لسرعته وكان  ف

لٌ)  ك ( .أْعَدى من السُّ
 



 

 ٌدة بكى صرد لما رأى الحً أعرضت قص
 

ًَّ أَعَرَضت  َبكى ُصرٌد َلّما َرأى الَح
 َمهاِمُه َرمٍل دوَنُهم َوُسهوبُ 

َفُه َرٌ  ِب الَزماِن َوَفقُرهُ ُوَخوَّ
 ِبالَد َعُدوٍّ حاِضٍر َوَجدوبُ 

 َوَنؤٌي َبعٌٌد َعن ِبالِد ُمقاِعسٍ 
 َوإِنَّ َمخارٌَق األُموِر ُترٌبُ 
ها  َفقُلُت َلُه ال ُتبِك َعٌَنَك إِنَّ
ٌُقضى َلها َفَتنوبُ  ٌة ما  ٌَّ  َقض

ضٌ  ًِّ َلحُم َمَغرَّ كفٌَك َفقَد الَح ٌَ  َس
 َمشوبُ  َوماُء قُدوٍر فً الِجفانِ 

 أََلم َتَر أَنَّ الَدهَر َلوناِن َلوُنهُ 
ًة َوَكذوبُ   َوَطوراِن ِبشٌر َمرَّ

ٌَرَتجً َخٌَر أَوَبةٍ   َفما َخٌُر َمن ال 
ٌة َوُحروبُ  ٌَ ٌَخشى َعَلٌِه ِمر  َو



 

ما  َرَددُت َعَلٌِه َنفَسُه َفَكؤَنَّ
 َتالقى َعَلٌِه ِمنَسٌر َوُسروبُ 
 أٌَُتهُ َفما َذرَّ َقرُن الَشمِس َحّتى رَ 

ٌَثوبُ   ُمضاَد الَمناٌا َوالُغباُر 
 َوضاَربُت َعنُه الَقوَم َحّتى َكؤَنَّما

ٌَصوبُ  ُد فً آثاِرِهم َو  ٌَُصعِّ
ةً  ٌَّ  َوقُلُت َلُه ُخذ َهجَمًة َجبر

بُعد َعَلٌَك َشروبُ  ٌَ  َوأَهالً َوال 
 َوَلٌَلَة جاباٍن َكَررُت َعَلٌِهمُ 

اُب َحبٌبُ  ٌَ  َعلى ساَحٍة فٌها اإلِ
ًِّ ناَقةٌ َعش ت ِبالَحرام ة َكدَّ ٌَّ 

ٌَدعو ِبها َفُتجٌبُ  َهال  ٌِّ  ِبَح
ما  َفضاَربُت أُوَلى الَخٌِل َحّتى َكؤَنَّ
 أُمٌلَ َعَلٌها أٌََدٌع َوصوَتنَتمً

 
 



 

 قصٌدة لعمُر أبٌك واألنباء ُتنمى
 

 َلَعمُر أَبٌَك َواألَنباُء ُتنمى
 َلِنعَم الجاُر أُخُت َبنً ُعوارا

 َلم َتفَضح أَباهاِمن الَحَفراِت 
 َوَلم َترَفع إِلَِخوِتها َشنارا
 َكؤَنَّ َمجاِمَع األَرداِف ِمنها

 َنقًى َدَرَجت َعَلٌِه الرٌُح هارا
عاُف ِوصالَ ذاِت الَبذِل َقلبً ٌَ 

َعَة النوارا ِبُع الُمَمنَّ تَّ ٌَ  َو
وَم قاَمت ٌَ  َوما َعِجَزت َفكٌَهُة 

 ِبَنصِل الَسٌِف َوِاسَتَلبوا الِخمارا
 
 
 
 



 

أبو  وسالمة بن جندل بن عبد عمر:  سابعا
 : مالك، من بنً كعب بن سعد التمٌمً

 
 مٓٓٙجرة الموافق هبل الق ٖٕتوفً  

فرسان تمٌم وهو من أهل شاعر جاهلً من 
حكمة وجودة ٌعد فً فٌه شعره  الحجاز

شاعر  ف الخٌلطبقة المتلمس هو من وص
من شعراء الجاهلٌة المجٌدٌن  جاهلً ٌعد

الثانً شجاع ذاع صٌته فً النصف  وفارس
له عدة قصائد  من القرن السادس المٌالدي

ع بر ً المدٌح والفخر وهو كثٌر الحكمةف
وٌشٌر  فً وصف الخٌل وتغنى بمآثر قومه

عر فً قصائده لذكر السٌف مع تؤثر بالش
ابتداء و الفرسان المعدودٌن فً تمٌم البدوي

قصائده بالتحسر على شبابه الضائع له 
من أشهر  مٓٓٙوان مطبوع توفً سته دٌ



 

قصائده بائٌته التً استرجع فً مطلعها 
ذكرى شبابه وبكى على ما خال من أٌام ثم 
انتقل لٌفتخر بمكارمه وبقومه وقبٌلته وعدد 
مآثر قومه من بنً سعد فً الكرم وقوة 
البؤس ومواقف البالغة والخطابة ووصف 
خٌلهم وفرسانهم وندد ببنً معد وكٌف 

لهم بنو سعد بعزم وهمة وهو ٌقول تصدى 
 فً مطلعها:

 
 أودى وذلك شؤو غٌر مطلوب   أودى الشباب حمٌدا ذو التعاجٌب

عاقٌب  ولى حثٌثا وهذا الشٌب ٌطلبه ٌَ  لو كان ٌدركه ركض ال

 
 ٌوم ملزق

 قال سالمة بن جندل التمٌمً
 

 كما قد أتت أهل الدبا والخورنق    أال هل أتت أنباإنا أهل مؤرب
 ونحن قتلنا من أتانا بملزق          ا منعنا بالفروق نساءناابؤن

 فرٌقً معد من تهام ومعرق     س الركاب وشومهاتبلغهم عٌ
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صل هللا على نبٌنا محمد وعلى آلة وصحبه 
 أجمعٌن

 جمعه ونقله توثٌقا :
 بدالرحمن بن ٌحٌىعبدالعزٌز بن ع

 الناصر التمٌمً العٌونً
 

 8500ٓ00ٓ٘ٓواتساب 
رب العرش  أسؤل هللا العظٌم

 كم كرٌم أن ٌكرمنا وإٌاال
  بالعفو والعافٌة


