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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
 ةم من أعرق القبائل العربٌن بنً تمٌأورغم 

 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

 
 



فحة  ص  11من  3ال

 

 معاصرٌنشعراء الال
  

عبد هللا بن  :  الشاعر :أوال 

  : رحمه هللا : لتمٌمًا صقٌه
 

 ببلده هـ ٖٙ٘ٔ عام ولد سعودي شاعر 

 . نجد بالد فً المحمل بمنطقة الصفرات

 منذ والفراسة النبوغ عالمات علٌه بدأت

 والمنطق الحجة بقوة ٌتصف حٌث الصغر

 األنساب فً مهما   مرجعا   وٌعتبر والحافظة

 ومرجعا   العصر هذا فً الشعراء فحول ومن

 ٌقول الخالدة العرب أحداث من كثٌر فً

 وٌحفظ بكفاءة المالحم وٌنثر بجزالة الشعر
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 من الكبٌر الكم وٌستظهر الكبٌرة المطوالت

 وبخاصة التارٌخ ووقائع العرب أخبار

 فٌها علً أبو ٌتبوأ التً الكرٌمة قبٌلته

 عن رالمعب لسانها وٌعتبر مرموقة منزلة

 برنامج فً إسهامات وله ومفاخرها مآثرها

 . ومحفوظاته وقصائده بشعره البادٌة

 هـ3ٕٖٔ عام الشعبً الشعر ٌنظم بدأ

 وله هـ11ٖٔ عام دٌوان أول له وصدر

 من وهو تمٌم بقبٌلته تمجٌدا   شعرٌه مالحم

 الوقت فً تمٌم بنً قبٌلة شعراء كبار

 .المعاصر 

بنً تمٌم  من فحول شعراء النبط له كتابو

رئٌسا لهٌئة  سابقا بٌن الجبلٌن وهو ٌعمل
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االمر بالمعروف فً بلدة الصفرات فً 

 . المحمل

 :وهذه مختارات من أشعره رحمه هللا 

 دناٌاه بحربة ٌطهن تمٌمً

 حالٌف عزوة هً ما رقبة عظم

  ملزاه( لفو)بـ ماهً قبٌلة

 الطواٌف كل بالطٌب لها ٌشهد

  مرساه بنجد   اللً الجبال مثل

 نواٌف وراها ٌزمً نواٌف

 :  قومه فً أقواله ومن

 المرهمات الموغرات الصافنات

 فرسانها البال حل الٌا حنا



فحة  ص  11من  6ال

 

 العامرة بالبٌوت اللواٌح حنا و

 عمدانها البرا رد الٌا وحنا

  الوطٌس حمً الٌا( موسى عصا) وحنا

 كهانها صنع ما وتلقف تمشً

  شهٌد موتة على نبكً وال علٌنا ٌبكً

 جنانها فسٌح فً عله مات من

 وقعة فً المطولة قصٌدتههذه أبٌات من 

 ومضمونها فهدفها ةفخروتعتبر م ودٌعةال

 :ا  ــادحــم  الــــوق واضح

 والدرع والفرس السٌف بكاه من ٌابن

 وخاللهـا بناهـا اللـً العزٌـز عبد

 الثنا كسابة البؤس أهل وإخوانك
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 تلقاها والمهمات اللوازم عند

 الفلك اشهوهب إلى الدنٌنا عمك وبنً

 بعوجاها تنخوت العوجا هل وسٌلة

 تفلها عتزٌت لً اللً جناحٌنك

 ترقاها الشواهٌق طوٌالت بهم

 

 خلٌفة بن حمد الشٌخ فً قالها قصٌدة هذهو

 الشقٌقة قطر دولة أمٌر التمٌمً ثانً آل

 ٌوم مكتبه فً سموه على ألقاها وقد

 .هـ ٕ٘ٗٔ/ٔ/3ٔ الموافق الثالثاء
 

 ت ذكـر هللا علـى كـل قـافّدٌـ

 الخالـق ألـلـً بالمخالـٌـق رّواف 
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 وأخـالف ذا ٌالـً حماكـم ٌخـاف

 تمٌمً الختف من خـاف مـا خـاف

 ٌاشٌـخ جدانـك ربٌـع الضـعـاف

 مزبان من قلبه من الخـوف رجـاف

 أنشهـد إنـك وافـً نسـل وافــً

 من سلسلة لٌـث باألكـوان ٌنشـاف

 ٌـف الهرافـًقاسم مرو السٌـف ه

 مقعد صغى العٌـال للمـال متـالف

 ٌا لحنظلً ٌالرٌـف وقـت الجفـاف

 ٌالصٌرمـً ٌلـً لألمجـاد مٌـالف

 ك خرج من حً أشٌقـر اسنافـًجد

 بخٌل إلى رد البرى ترجـف ارجـف
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 معـرب الجدٌـن ماهـوب هـافـً

 حامً حمى الدوحة وبحره واالرٌـاف
  

 لعام ًالشعب التراث ندوة شارك فً وقد

وكان لها وقع ( ٔ) الجنادرٌة هـ٘ٓٗٔ

 ممٌز وفعال .

 : والحكم األمثال منو

 الكوع على نومً ممسٌت البارحه

 تضٌعً الروابع فٌها علة   من

 منزوع بالمعالٌق كنه القلب

 وسٌعً لقلبً صدري أحسبن وأنا

 مسموع مانٌب الصوت بؤعلى لوصحت

 القطٌعً للذوٌد المدّوه مثل
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  طبوع لها رفناماع تقلب دنٌا  

 الرضٌعً ٌشٌب منها مٌالتها

 سبوع لك تكدر ساعه صفت إلٌا

 ماتطٌعً مٌلها تعدل لوتبً

 البوع وافً نكباتها من ٌذل

 رفٌعً وتاضع مواضٌع   ترفع

 طوع المال صعٌب تجعل صكاتها

 رٌعً كل مع تؤتٌه وغاراتها

 :ل اـــوق

 فزعة الشبر قاصر من ٌرتجى ما

 عارفه رغٌ على حال   ٌنشكى وال

ده لو الردى بٌت ٌَّ  الردى راعً ش
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 متقاصفـة علٌـه جدرانـه البد

 مجالسه ٌفٌدك ال من مع جلوسك

 مترادفـة والهموم حٌاتك تقضً

 اإلٌه ٌشدكو وٌسمو فٌها ٌتمٌز أقوال وله

 :األبٌات  هذه فً

 عقولهـا بقـدر خاطبها والخلق

 هـداك للسبٌـل كرٌـم واشكر

 ضدة اللٌالً سود من جاك وان

 رجـاك بااللـه مكـن تنس ال

 خاطـره تناظر ال ٌعزك ال من

 شـراك غال عقب برخص   بعه

  المعرضة وترك الشٌمة فً العز
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 بـالك الخصٌـم من ال والفعل

 تدفـن  مـا ولو عز   على موتك بـالك الخصٌـم من ال والفعل

 اشـواك ٌمعطن الضواري سحم 

 ساعـة ذلٌـل   تبقـى مـن اعز

 ٌرهـاك قاصـر   ل  نـذ بجـوار

 شعره : من كثٌر فً وٌستعمل هذا األسلوب

  المخطٌة تعرف ٌاللً خطا أكبر

 جٌـاع والنمـور ٌشبـع البس

 نفوسهـا تعز الخنعة عن ْنمور  

 بلعـاع العـدا تخدعهـا مهٌب

 الصعـب مهدٌة الشٌمة حفاظة

 رفـاع والنفوس العروبة ساس
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 : وكـذلـك

 لحومها األسود تحمً ما كان إن

 متـاع الوجٌـه لسودان صارت

 : وكـذلـك

 الحالحٌل حالحٌل من بزعمك انك ترى ٌاللً

ـة مظلـم طرٌق مع لك أشوف ٌَّ  وروحـه ج

 الشٌـل واجدع ٌرٌبك ماال إلى ٌرٌبك ما دع

 دوحـه الـورق ٌدهلـن محٌط فً تشتقً ال

 بالحٌـل الحبـل تمس فال العدود وردت إلى

 صوحه قص من ٌسلمن محوصك بٌر   كل ما

 مناوٌل نصحً عن منك ابغى وال نذٌرك أنا

ت اللً المركب تركب ال  لوحة االمواج هزَّ
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 البعض من ٌحصل ما كثٌرا   وٌإثر علٌه

 الذعا   شعرا   فٌظهر ذلك واضحا فً وزمانه

 :  موجعا  

 روس الدهر غرابٌل من صارت االذناب الٌوم

ل اللً  قراهـا تشحـذ القـرى بمخصبة منوَّ

 ومنحـوس ناحس وقتها بتالً صارت الناس

 داهـا كثـر مـن قلوبهـا تطٌب والهل معاد

 مفروس بالفرس ٌدعً اللً أصبح الكمام لوال

 نساهـا تشبـه الكـدا بحث إلى ناس كثر ٌا
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 : ــكلوكــذ

 اعبـارهـا تـهـل عـٌـن مـن هللا

 مازارهـا الدجـى جنـح فـً النـوم

 التنـام عٌـت العٌـن عذلـت الـى

 اشعـارهـا بنظـم اعالجهـا ـرماغٌ

 الغزٌـر الدمـع مـن محاجرهـا حمـر

 دٌارهـا ممالحـات ٌسقـً هـل لى

 الظـالم مدابٌـس فرقـا علـى بكً

 سنـارهـا بلٌوثهـا العـوض صـار

 للنـمـور الثعالـب شبـه تغرضـت

 احرارهـا وكورهـا فـً باتت والبوم

  الحمٌـر ركـاب-سمع من كرم



فحة  ص  11من  16ال

 

 مهـارهـا ســوّ  ارالمغـو بالفـارس

 الرضٌـع راس شٌبـت دنٌـا قطعك

 لصغـارهـا كبـارهـا كثٌـر اوزت

 مثمـرات زاكٌـات غصـون اذوٌت

 اثمارهـا ماتـذاق غصـون واحٌـت

 تمٌـل الطٌـب علـى داٌـم عادتهـا

 اخطـارهـا شــرور ٌكافٌـنـا هللا

 والمـمـات حٌاتـً عنـدي تعادلـن

 ارهـابجد جا الـدار عٌـب ٌـوم من

 : وكــذلــك

 الصٌد قاٌد كنها ٌاللً ٌابنت

 ماذٌرنه القنص طٌور صٌد
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 غٌد ذرا فً ناعم موز ٌاغصن

 سقنه الرواٌح ناشٌة بالصٌف

 

 القهوة : فًو

 واعٌهـا والدال السٌن ودٌع ٌا قم

 تناحٌهـا المعـادي طوابٌر اللً ٌا

 الغضـى على المنقا البن من احمس

 وٌهـاتس اللً ٌا بالتركٌد اوصٌك

 سرٌبهـا بٌكثـر تحركهـا اصحى

 حالوٌهـا تمـرر نٌـه تجً وال

 رٌحهـا فاح إلى شطرها الجمر عن

 تحاظٌهـا الوالٌـد قـرم ٌا ٌلزمك
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 دقهـا شبرٌـن وقـدر ما نجر وفً

 عزاوٌهـا تكسـر اللً ٌجٌب حسه

 عنقهـا كـن ببغدادٌـة لقـم

 برامٌهـا المستحسـة عنق المهـاة 

 ة هللا علٌه :: رحم هــاتــوف

 السادس اإلثنٌن ٌوم صقٌه ابن توفً

 هـٖٙٗٔ عام رمضان شهر من والعشرٌن

 . (مٕ٘ٔٓ)
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 المراجع

 شاعر أوراق من -ٔ

 ورحل شاعر بنً تمٌم -ٕ

 العثمان عبدالعزٌز عبدهللا

صل هللا على نبٌنا محمد وعلى آلة وصحبه 
 أجمعٌن

 جمعه ونقله توثٌقا :
 بدالرحمن بن ٌحٌىعبدالعزٌز بن ع

 الناصر التمٌمًالعٌونً  

 3811ٓ11ٓ٘ٓواتساب 
 العظٌم رب العر  الكرٌم أن أسؤل هللا

  وموتنا ٌكرمنا وإٌا كم
 والرحمة الواسعةبالعفو 

 وٌجمعنا بهم بالفردوس األعلى
  من الجنة آمٌن


