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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
 بعاالجزء الس

  
 سابعا : الشاعرة : تهانً التمٌمً .

 المملكة . فً شعراءال رموز من رمزا   فهً

  وهً فً  الدمام مدٌنة فً الشاعرة ولدت 

 . عمرها من الثالث العقد

 النجاحات من العدٌد مسٌرتها خالل تقدم

 اعراتالش أشهر من واحد منها جعلت التً

 عام بشكل العربً الوطن مستوى على

 خاص . بشكل العربً خلٌجال ودول
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 السنوات خالل كبٌر بشكل هااسم معل

  قدمته   التً الممٌز األداء أثر على الماضٌة

 العربً الشعر تعلمت فهً الشعر مجال فً

 األصٌل .

 أثر على العرب مع مقدمة الشعراء  تعتبر 

 العربً الشعر تقدٌم فً رفٌعال الذوق

  األصٌل .

 وتقدم نجاح فً كبٌر دور لألسر كان  

 الكبٌر الدعم جراء التمٌمً تهانً الشاعرة

 . علٌه حصلت التً

فً ركتها المش كبٌر بشكل اسمها لمع 

 منافسة الشاعرة خاضتدة وٌبرامج عد

 فًشاعر الملٌون  برنامجفً  عظٌمة

  الثامن . موسمه
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 وضع فً ساهمت الشاعرة هذه عزٌمة

 فً والشاعرات شعراءال كبار بٌن اسمها

المركز األول فً  على لتحص الخلٌج دول

 . ثامنةال فً موسمه الملٌون شاعر

 بعنوان قصٌدة البرنامج هذا خالل قدمت   

 خطفت القصٌدة هذه الفردوس قصٌدة

 كبار ٌضم الذي البرنامج هذا فً األنظار

 هذه مٌز ما , الخلٌج لدو داخل الشعراء

 الكبٌر والدور ماأل عن تتحدث أنها القصٌدة

 . المجتمع وتقدم األطفال تربٌة على لألم

 . المملكة داخل من جمهور للشاعرة

 فكتبت اقتدار بكل الشِّعر كتبت مثقفة شاعرة

 أن قبل الرائع بإحساسها وللجمال للوطن
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اإلحساس  بقوة أشعارها تتمٌز قلمها ٌكتبه

 . األفكار ورقً المعانً وعذوبة

 

 قصٌدتها بالشٌخ زاٌد

 رحمه هللا

 ن لبسك تاج السحاب وغّنجكم

 من علمك تطغٌن بالحسن ونذوب

 ٌاشٌخة االبداع هذا منهجك

 تتنفسٌن الغٌم ,تتوحد شعوب

 هللا ٌرحم زاٌد الً نمذجك

 مافٌه من بعدك سما تسبً القلوب

 ودام الفالحً من سناه موّهجك

 فانت سالم للمدى شاله هبوب
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 هذه أبٌات من شعرهاو

 االولى نظرْتك.. مْثل بقلبك شفنً

 احتٌاجً تعرف.. اول مْثل عشان

 

 قٌثارةأبٌات من قصٌدة 

 !!العابرٌن اعد لٌه المواجع رب ٌا نادٌت

 سفاح؟ عمري خذا انه رغم بالصمت زمالت لٌه

 هالٌدٌن اكرم ٌارب..  الحاٌرة ٌدٌنً قبري

 وارتٌاح غناٌم.. نورك ضٌا من علٌها واسبغ

 الٌاسمٌن كسفت انً رغم حرمان اشتعل لٌه

 ووشاح وبساط مندٌل الشقى من حاك والحلم

 سنٌن متغابً والحظ.. االمل مٌثاق وآصون
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 الرٌاح ماتسفٌه ٌحرق جمر ثالثٌنً واطوي

 معدمٌن تركهم صبري! صبر كفوفً ٌمنح من

 وجراح حزن من وحسن الدموع اوجان من اال

 

 وهذه أبٌات أخرى

 طّلقه وخوفك..  ومعروفك بطٌبك تبخل ال

 ردي خصمك ولو بٌضا كلمِتك فً نٌِتك وخل

قه بالبٌاض ضٌقً بوجه وقفت شفنً  معتِّ

 ٌدي حاجة متجاهله بالمدى خٌري واْسكبت

 المتلّفقه الِحكا واهل للَنمم جنبً ماالن

 بْسندي مطمع سلطان هوى شعوري لّوث او

 المتفّرقه الفكاري الضٌا بساتٌن ارعى
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 ابتدي لٌن آخره ْمن الطرٌق هذا على واضحك

 

 صدر : مٌكس الوان .الم

 
صل هللا على نبٌنا محمد وعلى آلة وصحبه 

 أجمعٌن
 جمعه ونقله توثٌقا :

 بدالرحمن بن ٌحٌىعبدالعزٌز بن ع
 الناصر التمٌمًالعٌونً  

 8ٓ8800ٓ00ٓواتساب 
أسأل هللا العظٌم رب العرش الكرٌم أن 

  وموتنا ٌكرمنا وإٌا كم
 والرحمة الواسعةبالعفو 

 وٌجمعنا بهم بالفردوس األعلى
 نة آمٌنمن الج


