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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 التاسع

  
 حسٌن بن علً بن تاسعا : الشاعر  : أحمد

ف بن  رحمه هللا . . التمٌمً الوهٌبً مشرَّ

 من الوهبه . : لنسبا -

 قطر فً أو األحساء فً ولد :المنشأ  -

  . هـٖٕٓٔ عام

 عام  األحساء فً توفً : وفاتال -

 هـ .21ٕٔ

 نجد قصد ثم األحساء فً درس :السٌرة  -

 عبدالوهاب بن محمد دعوة ازدهار إبان
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 األمٌر بإمامها واتصل علمائها عن وأخذ

 .تركً  بن فٌصل

 حكم إبان القضاء وتولى بالتدرٌس اشتغل

 .الثانٌة  السعودٌة الدولة

 متحمسا   عالما   كان إذ العلماء شعر شعره

 فً النظمٌة طاقته استهلك الوهابٌة للدعوة

 فً قصائد له عنها والدفاع مبادئها ذكر

 سجال   تعد تركً بن فٌصل اإلمام مدح

 إلى أقرب تعلٌمً شعر وله ألعماله

 بعض فً رمز وربما واألخالق اإلخوانٌات

 الحٌوان أو بالطٌر قصصً شكل فً هذا

 .ٌكاد  أو ٌلتزمه الذي التقلٌد خط فٌبارح
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 :الشعري  اإلنتاج

 كل وفً مرات ثالث نشر واحد دٌوان له

 لٌست مضافة قصائد بالدٌوان تلحق طبعة

 شعره . من لٌست وربما دٌوانه طبٌعة من

 :األخرى  األعمال

 نظم وكذلك - الفتاوى غرر منظومة له 

 ومختصر  - القٌروانً زٌد أبً ابن رسالة

 .مسلم  صحٌح
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 قصائده

 الدنٌا ذم قصٌدة فً

ة   والدنٌا وإٌاك   ٌّ  إنها الدن

  وافتراِئهِ  تخٌٌلِهِ  فً السحر هً

 م  حل وأضغاث سرورها ٌدوم ال غرور   متاع  

  ببهاِئه خادع  

ا له أهانتْ  ٌوما   أكرمتْ  فمن   غد 

نْ    ببكائه آذنت قد أضحكتْ  وم 

عه غدوة   الشَّهدِ  من كأسا   تسقِه ومن  تجرِّ

  مسائه فً الردى كأس  

 بأٌدي عاجال   تنزْعه   الملك تاج   تْكس   ومن

  ِعدائه بأٌدي أو المناٌا
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بها الِعدا أكبر من للمرء إنها أال  وٌحس 

  أصدقاِئه من المغرور  

ها مسمومة   فلّذاتها   ووعود 

  عنائه من ٌرى الظامً فما سراب  

ها ذْكر من هللا كتاب فً وكم   ذمِّ

ها وكم   أصفٌائه من األخٌار   ذمَّ

  بها تجدْ  الكتابِ  آٌاتِ  فدونك

دا ٌجلو ما العلم من   بجالئه الصَّ

  علمه مبلغ   المال جمع   ٌك   ومن

  ِئهبدا مرٌضا   إال قلب ه فما

م   فٌها الزهد   فإن فدْعها   محتَّ

ل   ٌقم لم وإن   بأدائه الورى ج 
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 فٌه ستزهد حٌاته فً زاهدا   ٌذْرها لم ومن

  فنائه بعد الناس  

  بقبِره صرٌعا   ٌوما   فتتركه  

ا رهٌنا   ا أسٌر    ورائه من آٌس 

ى أهلوه وٌنساه   لدٌهم   المفدَّ

 وٌنتهب   غالئه بعد الرْخِص  ثوب   وتكسوه

  التً أمواله ّراث  الو

 بعد وت ْسِكنه شقائه عظٌم   قاسى جْمعها على

  حفرة   الشواهق

  فضائه اتساع بعد به تضٌق

  له وما الزمان طول بها ٌ قٌم

ا حشائه فً سعى دود   سوى أنٌس    لها فواه 

  كربة   ثم غربة   من
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  لبالئه الفتى تحوي تربة   ومنْ 

  وْهولِهِ  الحساب ٌوم   ذا بعد وِمنْ 

ى ٌ جز    جزائه أْوف ى اإلنسان به ف

  غائب   فالموت الموت ذكر تنس   وال

ا بدَّ  وال   لقائه من للفتى ٌوم 

  بالفنا الخلق على موالنا هللا قضى

  قضائه نفوذ من فٌهم بد وال

  التقى عمل من للموت أهبة   فخذ

  انقضائه قبل العمر وقت لتغنم  

  ٌنقضً فالعمر واآلمال وإٌاك

  ورائه من مدودة  م وأسبابها

  فلعله الهدى دٌن على وحافظ
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  انتهائه عند العمر ختام ٌكون

  نصٌحة   فاستمْعها منً فدونك

  صفائه حال التبر لون تضارع

أة     ألنها غش   كل من مبرَّ

 على أصّلً إخائه فً صادق   ودٌد   من بدت

  مسلِّما   الزمان طول

ا رف المسك ٌفوق سالم   شذائه ع 

  محمد   الكرام لالرس خاتم على

  كسائه أهل واآلل وأصحابه

  بالربا اهتزَّ  ما الدٌن فً وأتباعهم

  بندائه طل ها سقاها رٌاض  

دتْ  وما   حدٌقة   فً ق ْمرٌة   غرَّ
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ْرق   فجاوب ها   غنائه بصوت و 

 

 :قصٌدة  أبٌات من

 المسلمٌن إمام 

  لتنجدا المسٌر   أجمعت   أنت إذا

ا تعد   فال دامش الرٌاض فً قصر  ٌَّ  

  ٌزل ولم المسلمٌن إمام   بناه

بنً ما ٌ ؤّسس     والهدى الدٌن على ٌ 

ا القِرى تلتمس األضٌاف حوله ترى  وقوم 

  والنَّدى المكارم   ٌرٌدون

  ٌروم ه ما نائال   كل   فٌرجع  

دا والفضل واإلحسان العدل من   والج 
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ا ْعتفٌن ٌرى كرٌم    أتوا اذا للـم 

دا حّقا   المعروف   ٌطلب   ومنْ    مؤكَّ

د   وإنما طبعا ، الكفِّ  بْسط   تعوَّ

  تعّودا ما دهره من امرئ   لكل

له والضعاف   الٌتامى تعٌش ٌْ  وٌروي ِبن 

فات حدود     الِعدا من المْره 

ب   إال العلٌاء   ٌدرك وهل   مهذَّ

دا سٌف ا اإلحسان إلى أضاف رَّ   مج 

  حوى لقد إمام   من بهذا فأكِرمْ 

ا عفاف ا ا وإقدام  ْؤددا وحزم    وس 

د   وقد ا المختار   سوَّ ْمر    لجوده ع 

دا أن بالندى لهذا فحق ا وَّ   ٌ س 
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را   المْكرمات لفعل تراه   م شمِّ

  أقعدا للناس واإلقدام الجود   إذا

ا الهٌجاءِ  لظى ٌخوض ف ه   فرد   سحاب   وك 

ى ا ٌهمً ند  جٌن    وعْسجدا لـ 

 منهم وٌقمع ورحمة   ِبرفق   ٌرعى من ٌعامل

ى من   تمّرداو طغ 

  أجازهم بالنوال قوم   اجتاز إذا

  غدا أو راح كلَّما بخٌر   فعاشوا

ى ٌ ْخش ى البّراق   العارِض  هو ٌ ْرت ج   وأنِشدْ  و

نِشدا للشعر كنت   إن به،  م 

ا كان إذا فٌه غ صْ  البحر هو  الدرِّ  على ساكن 

  مزبدا كان إذا واحذره

ر   لم العصر أهل قِْست   فإن   مثله ت 
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  وأنجدا أغار من لْ فسائِ  رئٌسا  

  سلٌله الخالف رام لمن أعدَّ 

 فكم مرصدا كاللٌث «عبدهللا» النجم أبا

  غارة   بعد شنها قد غارة  

دا العدو شمل بها أصار   مبدَّ

ٌَّرهم   مجندال   هذا قسمٌن وص

  مصفَّدا الحدٌد فً وهذا قتٌال ،

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سعود عبدالعزٌز:  موقع:  لمصدرا

 . الثقافً البابطٌن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 : السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته
 

 : جزاكم هللا خٌر جمٌعا
 

 : من نشر ملخص الشعراء المعاصرٌنالهدف 
 
عراء والتعرف الش الع رواد موقع القبٌلة على هؤالءاط

ومشاركاتهم التً تصف مشاعرهم لواقع  على جهودهم
ونحن نعتبر أداة نشر  الحٌاة اوما هو علٌه المجتمع

 . إلٌصال المعلومات
 فنرجو من الجمٌع المشاركة فً هذا المجال

أو  عـــــــلألخ مشرف الموق ف من لدٌه معلومات فل ٌقدمها
 . (1ٓ٨٨22ٓ22ٓ) ابــأتسوــــالى ــا علــنــل

 : واذا كان هو شخصٌا شاعرا
 ٌر وبرك للحصول على المعلومات منفٌكون ذلك خ

علما انه سٌذكر اسم الشخص صاحب  مصدرها
 .المعلومات فً الملخص كمصدر للمعلومات 

 
 . وجزاكم هللا خٌر الجزاء وحفظكم هللا
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صل هللا على نبٌنا محمد وعلى آلة وصحبه 

 أجمعٌن
 جمعه ونقله توثٌقا :

 بدالرحمن بن ٌحٌىعبدالعزٌز بن ع
 الناصر التمٌمًالعٌونً  

 1ٓ٨٨22ٓ22ٓواتساب 
أسأل هللا العظٌم رب العرش الكرٌم أن 

  وموتنا ٌكرمنا وإٌا كم
 والرحمة الواسعةفو بالع

 وٌجمعنا بهم بالفردوس األعلى
 نة آمٌنمن الج


