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 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 : المقدمــــــــــة
 

 بهً تمٌزتما  (الجزء األول)ورد فً      
فً خاصة زل بالشعر منذ األ (تمٌم ًبن)

 الشعر الفصٌح فً عصور سابقه وبالشعر
بنً ) وصنفت ة .الشعبً فً العصور الحالٌ

 وٌعتبر . ةمن أعرق القبائل العربٌ (تمٌم
:     مجال  من أكثر دور كبٌر فً لهم شعرائها

فمنهم الفارس ومنهم الحاكم ومنهم من هو 
سٌد قومه ومنهم الحكٌم القائد ومنهم 

 وهذا ما ٌمٌزها ،المجاهد ومنهم الصحابً 
 قدٌما ٌقوم بدور بٌن القبائل فكان الشاعر

 . تحتاجه القبٌلة فً ذلك العصر زدوجم
 

 عبدالعزٌز العبدالرحمن الٌحٌى العٌونً الناصر التمٌمً

 



 

 شعراء الجاهلٌة
 الجزء الثانً

  
 ثامنا : سعد بن زٌد مناة بن تمٌم :

 

 سنة ولد قدٌم جاهلً وفارس شاعر

 فٌه الهجرة قبل سنة (7ٕٓ) أي م(ٖٓٙ)

 مالك )أوردها أخٌه زوجة النوار قالت :

 ٌا تورد هكذا ما ---- مشتمل وسعد   سعد  

 فً وشرف سٌادة صاحب اإلبل( ٌعتبر سعد

 بعد عكاظ سوق شإون تولى وقد قومه

 سنة توفً العدوانً . الظرب بن عامر



 

 الهجرة من ( سنة77ٔ) قبل أي م(ٓ٘ٗ)

 النبوٌة .

 من أشعاره

 الَوجه َقب حَ  إِذا الَفتى ٌَسود   هل
 

 الَوج َقب حَ  إِذا الَفتى د  ٌَسو َهل

 َعتٌدِ  َغٌرَ  قراه   َوأَمسى ه  

 َرأَوه   الَنِدي   فً الناس   َوإِذا

 َسدٌدِ  َغٌرِ  َقولَ  قالَ  ناِطقا  
 

َزعَفرا ِورِدها ٌَومَ  َظل    م 
 

َظل   َزعَفرا ِورِدها ٌَومَ  ٌَ  م 



 

 ًَ  الَخَضرا َتجوس   َخناطٌل   َوه

ةِ  فِراق   أََجد   ٌَّ  َوتَفِانتَ  الناقِِم

وَ  لَِمن ٌَحَلولً الَبٌن   أَمِ   موَلع   ه 

ةَ  أَهوى ك نت   َلَقد ٌَّ  ِحقَبة   الناقِِم

ع   َبٌن   أَقرانَ  َجَعَلت َوَقد  َتَقطَّ

ٌَّها َفَلوال َبٌَرة   ب َن ه   ه   إِنَّ

 ًَّ  َوَصعَصع   َسقامً ٌَشفً الَّذي ب َن

ة   فِراق   َلكانَ  ٌَّ  ِغبَطة   الناقِِم

ع   ٌنَ ح َوصل نا َعَلٌها َوهانَ   ٌ َقطَّ

 

 



 

بٌع  عبد بن التٌمً الخطٌم بن تاسعا : س 

 مناة :

 تمٌم من مناة عبد بن التٌم بنً سادات من

 بعض عاصر جاهلً فارس شاعر

 ٌوم وشهد نخلة فارس وهو اإلسالمٌٌن

 .طالل  جزع

 قصٌدة

 َمخطوف   َفَقلب ه   َصدوف   باَنت

 

 َمخطوف   َفَقلب ه   َصدوف   باَنت

 َصدوف   َعلٌَكَ  بِجاِنبِها َوَنؤَت

 إِنَّها الَزماَنةِ  ِمنَ  َوِاسَتوَدَعتكَ 

كَ  ِمّما  َوَتطوف   نائِما   َتزور 

 أَهلَها َوفاَرقَ  َغٌري َوِاسَتبَدلَت



 

 

ًَّ الغَ  إِنَّ   َعنٌف   الَفقٌرِ  َعلى نِ

دوَرها َكؤَنَّ  إِبِلً َتَري إِّما  ص 

 َمجوف   الزاِمرٌنَ  بِؤٌَدي َقَصب  

 بَِسجِرها أََذٌت   لَّما َفَزَجرت ها

ر   الَحنٌنَ  َوَقفا  َوَصرٌف   َتَجر 

ه   َربَّكِ  إِنَّ  َحٌاَءكِ  َفِاقَنً  َهم 

 َطفٌف   َوالث َوٌرِ  َحزَرةَ  َبٌنِ  فً

 َعَبرات ها َوَتتاَبَعت َفِاسَتعَجَمت

 َعروف   أَلَمَّ  لِما الَكرٌمَ  إِنَّ 

ٌَقَ  لَّما عتاَدهاَوإ  ِشرب ها َتضا

 َوَمصٌف   َمرَبع   َنواِدرَ  بِلِوى

 َمصٌَرها َفإِنَّ  قاَظت إِذا أَّما

 َفؤَفوف   َفَعرَدة   الَقلٌبِ  َهضب  

 َمكاَنها َفإِنَّ  ٌَوما   َشَتت َوإِذا



 

 َورٌف   الِرماح   َتحاماه   َبلَد  

 

 عاِزبا   أَصبحَ  الَغٌثَ  َهَبطت   َولَقد

 ع طوف   النِعاجِ  عوذ   بِهِ  أ ن فا  

مات   َتَهج   َوَثبَرة   بِالَفروقِ  م 

ه نَّ  ِارَتَبؤت   حٌنَ  ٌوف   َكؤَنَّ  س 

تً َتحِمل   الَخٌلَ  َشِهدت   َولََقد  ِشكَّ

 َسلوف   الَقذالِ  م شِرَفة   َجرداء  

قلَ  الناِظَرٌنِ  أَمامَ  َترمً  ة  بِم 

ها َخوصاءَ  رَفع   م نٌف   أََشم   ٌَ

جوهِ  بٌض   َوَمجالِس   ة   الو   أَِعزَّ

مر   ه م اللِثاتِ  ح   َمعروف   َكالم 

 َوساِهم   َوالق َرٌظِ  َنخلَةَ  أَرباب  

 َمؤلوف   آلَف   َكذلِكَ  إِّنً

كِ  إِّنً  سائِل   إِّنً ث مَّ  م طٌع 



 

ل ه م َقومً ًَّ  َوك   َحلٌف   َعلَ

رم   ما َغٌرِ  ِمن  َجَنٌت ه   كون  أَ  ج 

 

 َقذٌف   ن ِسبت   إِن أَنا َوال فٌِهم

ٌَّب    بِِمَضلَّة   َثوى َخِصر   َوم س

ه   َوإِذا ك   ٌَزٌف   الِرٌاح   ت َحر 

و   َبعدَ  بِهِ  َحلَّت  نِطاَقها اله د 

لَة   ِمسع   َسهَّ  َزحوف   النِتاجِ  م 

 لَه   َوَدَنت َرٌعاَنه   الَصبا َتَزع  

ل ح   ن إنَ  د   َضعٌف   ِعظاَمه نَّ  ٌَ

ه   َحَجرات ه   الَحصى َتنفً  َوَكؤَنَّ

رَ  بِِرحالِ  ٌَ  َمحفوف   ِبالض حى ِحم

 

 



 

 الرٌاحً عمرو بن وثٌل بن عاشرا : سَحٌم

 التمٌمً  الحنظلً الٌربوعً
 

 (ٓٗب ) الهجرة قبل ولد مخضرم شاعر 

 الجاهلٌة فً جدم( توا8ٖ٘) الموافق سنة

 فً شرٌفا   ٌعد المائة عمره وبلغ واإلسالم

 ومفاخرة أبٌه بن زٌاد مع أَخبار له قومه

. الفرزدق  والد صعصعة بن غالب مع

 فً وستٌن الجاهلٌة فً سنة أربعٌن تواجد

 ابن أنامطلعها ) أبٌات أشعاره أشهر اإلسالم

 هـ(ٓٙ) سنة توفً الثناٌا( وطالع جال

  . م(8ٓٙ)الموافق 
 

 

 

 



 

 قصٌدته المشهورة
 

ع   َجاَل  ابن   أََنا اال وَطالَّ ٌَ َنا  ثَّ

  َتعِرف ونً الِعماَمةَ  أَضعِ  مَتى  

َري   ِمنْ  َمَكاَنَنا َوإِنَّ  ٌَ    ِحْم

ثِ  َمَكان   ٌْ   اْلَعِرٌنِ  َوَسطِ  ِمنْ  اللَّ

ود   ال َوإِن ً ع  ٌَ  ًَّ    قِْرِنً إَِل

  َقِرٌنِ  فًِ إاِلَّ  اْلِغب   َغَداةَ 

د   لَِبد   ِبِذي ْكب   ٌَص     َعْنه   الرَّ

  لِِحٌنِ  َفِرٌَست ه   ت وَتى َوالَ 

ًَ  إذْ  الب ْزلَ  َعَذْرت     َخاَطَرْتِنً ِه

ًْ  َوَبال   َبالًِ َفَما   َلب ونِ  اْبَن



 

ِري َوَماَذا دَّ َعَراء   ٌَ    ِمن ً الش 

  األَْرَبِعٌنِ  َرْأسَ  َجاَوْزت   َوَقدْ 

و ا َخْمِسٌنَ  أَخ  ْجَتِمع  ي م     أَش د 

َذِنً َداَوَرة   َوَنجَّ ئ ونِ  م    الش 

الََلِتً إِنَّ فَ     َحْولًِ َوِجَراءَ  ع 

و َرعِ  َعَلى ِشق   َلذ  ن ونِ  الضَّ   الظَّ

ا ٌَ ٌٌِت   َما َسؤَْح    َظْهِري َوإِنَّ  َح

ْسَتِند     آِمٌنِ  َنَضد   إَِلى َلم 

ًْ  ِمنْ  اْلَخالِ  َكِرٌم   اح   َسَلَف ٌَ    ِر

فِ  َكَنْصلِ  ٌْ اح   السَّ   اْلَجِبٌنِ  َوضَّ

   َشَظاَها ظ  َمشِ  َقَناَتَنا َفإِنَّ 

َها َشِدٌد   ن قَ  َمد   اْلَقِرٌنِ  ع 



 

 بن عمرو بن كعب بن لحادي عشر : ذإٌبا

 .تمٌم 
 

 األصمعً مع األوائل الشعراء ٌعتبر من

 الشاعر عمه الكنانً وضمرة بالمهلهل

 أخٌه ابن هو) تمٌم بن عمرو بن العنبر

 . (روعم بن كعب

 فٌه التقت موضع )تٌاس( ٌوم فً شارك

 من وقبائل مناة زٌد بن سعد بنً من قبائل

 الوحٌدة) قصٌدته ونظم تمٌم بن عمرو بنً

 .الٌوم  ذلك فً( عنه المعروفة

 عمرو بنً رئٌس( عمرو بن كعب) وأبوه

 فً حكما  تقلد  .لواءهم  حامل ذإٌب وكان

 وحنظلة مناة زٌد بن سعد بعد عكاظ سوق



 

 أطال من أول ٌعتبر .زٌد  بن الكم بن

 .م هلِهل  بعد الِشعر

 قصٌدة

نَحِمق   أَخاكَ  إِنَّ  َكعب   ٌا  م 
 

نَحِمق   أَخاكَ  إِنَّ  َكعب   ٌا  م 

د  َكعب   ٌا أَخٌكَ  إِزارَ  َفِاشد 

ةِ  ذي ِبالَدمِ  أََتجود    ال فً الَمِضنَّ

ّلى  َوالَسقب   الناب   َوتلوى ج 

نوِبِهم َعن الَمناِطق   َتنبو  ج 

ة   ً   َوأَِسنَّ  َتنبو ال الَخط 

 كاِذَبه   َفلَست   َحلَفت   إِّنً



 

دِ  َحلفَ  لَب   الَنحب   َشفَّه   الم 

نَفك   ِصل   ذو الَدهرَ  ِعندي ٌَ  خ 

زاَرةِ  َنهد    َغرب   ِمنَهب   الج 

ه   ٌ رٌد   حٌنَ  ٌَشَتد    فاِرس 

ةِ  َشدَّ  ٌَ ها الِجدا  الَكرب   َغمَّ

 َمآِخَذها أََخَذت إِذ أاَلنَ 

 َوالق رب   األَنساب   باَعدَ َوتَ 

ة   ت عطً أَقَبلتَ  طَّ  َغَبنا   خ 

ها َوَتَركَتها  َرأب   َوَمَسد 

 َوَقد َعلٌَكَ  ٌَجنً َمن جانٌكَ 

رب   َمباِركَ  الِصحاحَ  ت عدي  الج 

ٌَها تضَطر   َقد َوالَحرب    جانِ

 الَرحب   َودوَنه   الَمضٌقِ  إِلى

بَّ   َعشٌَرة   بَِذنبِ  َمؤخوذ   َولَر 

قاِرف   َوَنجا  الَذنبِ  صاِحب   الم 



 

 الثانً عشر : عمرو بن األهتم السعدي :

 

 شاعر تواجد فً الجاهلٌة واإلسالم وٌلقب

 اإلسالم أدرك  مخضرم شاعر وهو بالمكحل

 علٌه هللا صلى محمد )النبً على وفد إذ

 عطارد منهم قبٌلته من جماعة فً وسلم(

 مرموقا شاعرا عمرو كان وقد حاجب بن

 إلى الشاعر ٌنتسب. بارزا  وخطٌبا وزعٌما

 األهتم بن عمرو هو تمٌم من سعد بنً

 خالد بن سنان بن سمً بن سنان واسمه

 كعب بنً من الحارث بن عبٌد بن منقر بن

 أدّ  بن مرّ  بن تمٌم بن مناة زٌد بن سعد بن

 تمٌمً فهو مضر، بن إلٌاس بن طابخة بن

 مضري .



 

 رهبعض أبٌات شع 
 

ل   تَّقً َكرٌم   َوك    بالقِرى الّذمَّ  ٌَ

رِ  ٌْ نَ  َوللَخ ٌْ  َطرٌق   الّصالِحٌنَ  ب

كَ     ِبؤْهلِها ِبالد   ضاقتْ  ما َلَعْمر 

جالِ  أْخالقَ  َولِكنَّ  ق   الر  ٌْ  َتِض

روق   َنَمْتنً راَرةَ  ِمنْ  ع  لى ز     لِْلع 

ً   ومنْ  روق   َواألََشد   َفَدِك  ع 

ْجَعْلنَ  َمكاِرم   فاع   أروَمة   ًف الَفتى ٌَ ٌَ  

 َدقٌِق   الوالِدٌنَ  َوَبْعض  

 

 



 

 تمٌم : بن عمرو بن لثالث عشر : العنبرا
  

( العنبر بنً) قبٌلة إلٌه تنسب شعار جاهلً

 فً مجاورا   كان.  (بلعنبر) لها وٌقال

 الشعر قدٌم من تعتبر  له أبٌاتا  ( بهراء)

وأحفاده من  بنٌه ٌعتبر بعض  .حٌح الص

 .المشاهٌر 

 أبٌات من شعره

 

 ِاضِطراب ها َدلِويَ  ِمن راَبنً َقد

 َوِاغِتراب ها َبهراءَ  فً َوالَنؤي  

ِجئ َمألى ِتِجئ ال إِن  قِراب ها ٌَ

 



 

 المراجــــع :
محمد أبو تحقٌق  - تارٌخ الرسل والملوك -ابن جرٌر الطبري  - ٔ

 . الفضل إبراهٌم
 تحقٌق محمود فردوس . - جمهرة النسب -ـ ابن الكلبً  ٕ
 . األغانً - ـ أبو الفرج األصفهانً  ٖ
 . تحقٌق أحمد محمد شاكر - والشعراء الشعر - ابن قتٌبة - ٗ
 .معجم الشعراء العرب  - ٘
 . نساب األشرافأ -أحمد بن ٌحٌى البالذري  - ٙ
 

صل هللا على نبٌنا محمد وعلى آلة وصحبه 
 أجمعٌن

 جمعه ونقله توثٌقا :
 بدالرحمن بن ٌحٌىعبدالعزٌز بن ع
 الناصر التمٌمً العٌونً
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