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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
 رابعالجزء ال

  
 بن الرحمنعبد بن عمررابعا : الشاعر :

 : ٌرحمه هللا . التمٌمً توٌم بن دهمش

 فً نشأ تقرٌبا   ـه0821 عام الدلم فً ولد

 الوطن توحٌد مرحلة وعاصر زراعٌة بٌئة

 بن عبدالعزٌز الملك المؤسس ٌد على

 وللشاعر( مثراه هللا طٌب) عبدالرحمن

 الملك انتصارات فً حربٌة قصائد

 عبدالعزٌز .



فحة  ص  12من  4ال

 

 ـه0511 عام هللا رحمه الشاعر توفً 

 الذي ٌعتبر العامًب مشعر ٌتمٌز . تقرٌبا  

 الجزٌرة ابن لحٌاة ٌوثق ثري مصدر

 متكاملة صورة وٌعكس صدق بكل العربٌة

 حد على القروي أو البدوي للمجتمع األبعاد

 عنها نجد ال طوٌلة زمنٌة فترات وفً سواء

 نصوص فً وجدت وقد الشعر غٌر مصدرا  

 التً النصوص بعض توٌم بن عمر الشاعر

 وتدل الوقت ذلك فً الفالح معاناة تصف

 أهل بٌن االجتماعً الترابط مدى على

 . القرٌة

 فً اعتمدت شهرة ذات هجٌنٌة قصٌدةله 

 للدكتور العبادل كتاب فً جاء ما على نقلها

 اعتمد أنه الى أشار والذي توٌم آل عبدهللا
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 خرٌف بن وفهد رشٌد بن سعود رواٌة على

 والهجٌنً السامري دٌوان فً والزرٌعً

 الشاعر بدأ وقد الحمدان محمد لمؤلفه

 سرعة من تزٌد بأن راحلته مخاطبا   قصٌدته

 وأن المسالك السهلة األرض فً رٌهاج

 حدٌثها فً والتً حبٌبته دٌار به تقصد

 السقم عنه ٌذهب ودواء للشاعر تسلٌة

 لمن ٌشتكً ثم غٌاب بعد إلٌها ٌعود عندما

 البٌضاء فاتنته على متوجدا  ( سعد) سماه

العٌد األول  علٌه ومضى فارقها فقد الجسد

 حٌن وذلك مشاهدتها من ٌتمكن لم والثانً

 الصمان أرض وحالت ارالدٌ به بعدت

 عن ٌتحدث ثم وبٌنها بٌنه العارض وجبال

( كورها) أصبح والتً( سمحه) راحلته
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 مخاطر من خوفا   إلٌه ٌلتجئ للشاعر حصنا  

 أو سباع من تعترضه قد التً الطرٌق

 ال خلفه ٌركب الذي الردٌف أن بل لصوص

 على ٌضع حٌث الركوب من الملل ٌصٌبه

 لٌشعر سوجةالمن الفرش الراحلة ظهر

 قطٌفة على ٌجلس وكأنه بالراحة الراكب

 الباكر الصباح مع األحساء من انطلقوا وقد

 كانوا الغروب وقبٌل الفجر صالة وقت

 رواحٌلهم أطلقوا وقد هدفهم من بالقرب

 طلحة) إلى خطابه ٌوجه ثم الكأل تقتات

 هل الشجرة تلك من ومستفسرا  ( المحواز

 للشاعر أن ٌبدو التً فاتنته شاهدت

 . ذكرٌات معها وحبٌبته
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 أوردهما للشاعر نصٌن ستعرضون 

( العبادل) كتاب فً توٌم آل عبدهللا الدكتور

 الشاعر أن فً األول النص مناسبة تتلخص

 من به ٌستأجر ماال   ٌجد ولم بئره جفت قد

 أن وغرسه زرعه على وخشً الحفر ٌعمق

 لٌقفوا الدلم بأهل فٌستنجد الهالك ٌدركه

 كربته فً وٌساعدوه مصٌبته فً معه

 : بقوله وناداهم

 

 طالبباأل علٌنا شرهت قلٌبنا

 الهٌب كسر والصفا هماج   والماء

 أشراب خمسة ٌجً ما زرٌع   قومً

 كاتٌبالم فً لزا الذمة فً والدٌن
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 األهٌاب ضرب على عاون من لعل

 المنادٌب جمٌع فً ٌعاون واللً

 سباباأل م مجار   فالدنٌا عساه

 اللواهٌب شر ٌكفٌه واآلخره

 حتى عنه ٌتخلوا ولم الدلم أهل له فهب

 وتتلخص الصخور بٌن من الماء تدفق

 أصاب عندما أنه الثانً النص مناسبة

 هناك كانف أتلفها شدٌد برد الشاعر مزرعة

 المستحق دٌنه فأجل ماال   أقرضه قد كان من

 قصٌدة سمع عندما التالٌة السنة إلى

 : فٌها ٌقول التً الشاعر

 

 الجراد روس مثل فٌها البرد
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 الجرٌد هدب كسرت والعواصف

 بداد زرعً لى الصبح جا ٌوم

 سدٌد رأي   أطلبه واتثبت

 عاد الحقان هل فً وابتقٌنا

 بعٌد فرق   بٌنهن كالكواكب

 وزاد حقه طلب لى اللً منهم

 بلٌد والخاطر األعذار ٌقبل

 وزاد حقه طلب لى اللً ومنهم

 عٌد ٌوم عنده الشرع طلب كن

 قٌاد وال لاير ٌوى ما كنه

 حدٌد خاتم وال ٌقوى ما وكنه

 زهاد بربعب ما هللا واحمد
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 سعٌد ٌومه مثلهم عمٌله من

 

 سعد وهذه قصٌدة
 

 الحافً سعد شلً الحزم اقرق مع ذلولً ٌا

 شلً الحزم رقاق مع ذلولً ٌا

 الرداٌف منبوز دار بً وانحري

 ٌسلً هرجه من دار بً انحري

 النكاٌف عقب من الوجعان وٌبري

 اللً عٌنتوا ما خويٌأ سعد ٌا

 النظاٌف الفناجٌل وصف نهدها

 خلً ماشفت وانا عٌدٌن   زل
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 النواٌف وخشوم الصمان دونه

 لً مزبن بالمخافه محهس كور

 خاٌف صرت لً كورها تزبنوأ

 ٌملً ما المحاصر من الردٌف

 القطاٌف زل على كنه جالس  

 المصلً وقت الحسا من ناشرات

 بالحضاٌف معشٌات   والعصٌر

 اللً عٌنتً ما المحواز طلحة

 الوصاٌف زٌن النبا حسن صاحبً

 

 جرٌدة الرٌاض : درصالم
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صل هللا على نبٌنا محمد وعلى آلة وصحبه 
 أجمعٌن

 جمعه ونقله توثٌقا :
 بدالرحمن بن ٌحٌىعبدالعزٌز بن ع

 الناصر التمٌمًالعٌونً  

 1118822122واتساب 
رب العرش الكرٌم أن  أسأل هللا العظٌم

  وموتنا ٌكرمنا وإٌا كم
 والرحمة الواسعةبالعفو 

 وٌجمعنا بهم بالفردوس األعلى
 نة آمٌنمن الج


