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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 الخامس

  
براهٌم محمد إالشاعر واألدٌب :  خامسا :

  . رحمه هللا . الدامغ

هـ  واصل 7531ولد بمدٌنة عنٌزة عام 

تعلٌمه بكلٌة اللغة العربٌة وانخرط فً سلك 

الوظائف قبل تخرجه
 
.  

رز ـــأب نـــم ويــربـوت بـــوأدٌ رــاعــش

ه ــٌدتـر بقصـاشته ٌمــالقص ةـمنطق عراءـش

)أماه لٌتك تسمعٌن( وهً من القصائد التً 

ٌُعد من  أدرجت ضمن المناهج الدراسٌة، و
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شعراء الجٌل الثانً من أجٌال الشعر 

ثم  عنٌزة السعودي عمل معلًما فً مدارس

ا  ًٌ مدًٌرا إلحدى المدارس ثم موجًها تربو

صدرت له  نٌزةومرشًدا فً إدارة تعلٌم ع

وكتاب )المٌّسر فً  دواوٌن (5)فً الشعر 

قواعد اإلمالء وعالمات الترقٌم( إلى جانب 

مؤلفات أخرى لم تنشر بعد تنوعت ما  (4)

بٌن الشعر والنقد والنثر منها المجموعة 

  . أجزاء (4)الكاملة فً 

 01 وعمره م3175 دٌسمبر 35 فً توفً

 .عاًما 
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 صٌدةق من األبٌات هذه شعره من

 (:البؤس شاعر)

 

  ظالم فً فانطوى الدهر خانه

 مكس بالمخاوف األفق حالك

 طوٌل وجوم فً الفجر ٌرقب

 بنبس ٌنم ال الطرف سارح

 والتمنً والشقا الوهم حظه

 والتأسً واألسى الحزن عٌشه
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 : (السعد مأتم) قصٌدة ومن

 

 أبكانً والبؤس الحزن فقلت بكٌت قالوا

 كتمانً االسماع إلى أفضى

 فأجرٌه عٌنً من الدمع استنزف

 أشجانً منه أروي سخٌاً  دماً 

 كوامنه من فؤادي ٌحمً األنس ال

 ٌلقانً األٌام على السرور وال
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قصٌدة )فً معبد الجمال( نختار 

 : منها

 

 نطق الجماد ورفَّت الورقاء

 وهفت إلى لمح الجمال ذكاء

 وترنَّحت صور الخٌال بخاطري

 فتأّرجت بعبٌرها األفٌاء

 سائلً والعجب ٌمأل قلبه ٌا

 ماذا عشقتم أٌها الشعراء؟

 والمعبد القدسً ٌشهد أننا

 روح الهوى والحق واإلحٌاء

 ومفاتن الحب الجمٌل رهٌنة
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 فً أفقنا والسحر واإلغراء

 لهم الجالل وحسنه وبقاؤه

 ولدى العال هم بسمة رفَّاء

 ٌتعشقون رؤى الجمال وسحره

 وٌؤمنون وهم هم األمناء

 

 : ائل قال فٌهاقصٌدة لح

 

 غلب الهوى منً رزٌن فؤادي

 فنفضت كل تمنعً وعنادي

 وطوٌت فج البٌد ٌعصفنً الطوى

 ألرود فً الجبلٌن بلغة زادي
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 دار لها برد النعٌم ووشٌه

 ورحٌقه للمستهٌم الصادي

 شوق ٌعانقه أجا وٌحوطه

 سلمى بكل محبة ووداد

 جبالن ما شهدا على غٌر الهدى

 سعادوالنبل والتمكٌن واإل

 حفظا لشمر كل مجد تالد

 وطرٌق شمر مخصب األبعاد

 ٌا أمة لم تبن من آجامها

 غٌر الكرامة والندى الوقاد

 

 



فحة  ص  12من  10ال

 

 فلسطٌنهذه القصٌدة 

 

 أماه لٌتك تسمعٌن

 أماه لٌتك تبصرٌن

 أماه والسبع الشداد

 جثت علٌك بغٌر لٌن

 أماه واآلالم تعصر

 قلبك البر الٌمٌن

 أماه واألٌام تقطف

 زهرك الغض الثمٌن

 أماه والمستعمرون

 مستعمرٌنوخادم ال
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 عاثوا بأرضك واستلبوا

 بالتلصص مجرمٌن

 ورموك بالنقم الجسام

 ودنسوا فٌك العرٌن

 واستأصلوك وما دروا

 عن أسدك الموثبٌن

 وتجاهلوك فغرهم

 جهل العبٌد الناقمٌن

 

  : المصدر
 موقع وكٌبٌدٌا . - 7
 جرٌدة الجزٌرة . - 3
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صل هللا على نبٌنا محمد وعلى آلة وصحبه 
 أجمعٌن

 جمعه ونقله توثٌقا :
 بدالرحمن بن ٌحٌىعبدالعزٌز بن ع

 الناصر التمٌمًٌونً الع 

 1311800100واتساب 
أسأل هللا العظٌم رب العرش الكرٌم أن 

  وموتنا ٌكرمنا وإٌا كم
 والرحمة الواسعةبالعفو 

 وٌجمعنا بهم بالفردوس األعلى
 نة آمٌنمن الج


