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فحة  ص  22من  2ال

 

 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

 
 



فحة  ص  22من  3ال

 

 الشعراء المعاصرٌن
 سداالجزء الس

  
السادس : الشاعر الوردي : حمد بن 

 عبدالرحمن المغامس :

 عبد بن حمد : الشاعر لقب هو الوردي

 من المشارفة من المغامس علً بن الرحمن

 . تمٌم بنً من الوهبه

 . هـ1331 عام سدٌر خطامة:  المٌالد

وٌلقب بالشاعر العالمً عطفا على 

 . مشاركته الدولٌة



فحة  ص  22من  4ال

 

 المشاركات

 

 الشعبٌة والخٌمة البادٌة لبرنامج عضو ـ1

 . الرٌاض بإذاعة

 على هللا سالم) بقصٌدة للعالمٌة وصل  ـ2

 بها مثل حٌث(  اللٌل ظالم فً ناره شب من

 . (طوكٌو) الٌابان فً السعودي التراث

 مهرجان فً األول المركز على حصل -3

 . سٌاحٌة قصٌده ألفضل هـ1422 عام أبها

 المجالت فً دٌدةع مشاركات له  ـ4

 . والصحف

 : الشعرٌة أمسٌاته اشهر من  ـ5



فحة  ص  22من  5ال

 

  العٌٌنة أمسٌة . 

  حائل أمسٌة . 

  بالرٌاض الخزامى فندق فً أمسٌة . 

  النبهانٌه . أمسٌة 

  عنٌزة أمسٌة . 

  دار عٌن مهرجان . 

  الزلفً أمسٌة . 

  أم فً الكبٌر المهرجان فً شارك 

 . ((عثمان ابن مخٌم)) رقٌبة

  سدٌر روضة فً بطٌنالبا ملتقى . 

  

 الخاصة واألمسٌات المشاركات

 . العٌد أٌام بسدٌر الخطامه مهرجان-1



فحة  ص  22من  6ال

 

 . العٌد أٌام جل جال أهالً حفل فً شارك-2

 . سعٌد آل أمسٌة أحٌا-3

 المشارفة . اجمتاع فً بقصائد المشاركة-4

 

 عدد على واشتمل مسموع دٌوانله  صدر 

 . الشعر أغراض مختلف فً القصائد من

 . الدوٌش عبدالعزٌز خاأل بصوت والدٌوان

 ائدهقصوهذه بعض من 

 (1 ) 

 

  ٌلدي ٌاناس الشعر حرف من

 قوافٌها فً ٌحرف القصاٌد ٌقرى 



فحة  ص  22من  8ال

 

 البردي وجابت السماد هبوب هبت

 فٌها رٌحته سماده أقشر هبوب

 عندي وجت لٌه فرها بها شعف

 أبغٌها ما عمٌر ٌا وأنا علٌه غصب

 هاٌوذٌ السن كبار ربً مخزٌه

 متحدي لً تبٌن حظه قرد من

 الوردي ٌعرف ما بها اللً شٌطانها

 عالبٌها به تعرقى وجنسه مثله

 قدي ماٌجً ٌخسى رجال كان لو

 وطٌهاأ بالرجلٌن عالبٌه مثله

 قردي منزلة ماٌصنف األسد ترى

 ٌدمٌها جاها لو الموز كالتأ



فحة  ص  22من  0ال

 

 نبدي وش ادري ما وبه تغٌر وقت

 هالٌهاأ جلأ من خشاش نجامل لكن

 قصدي أنا الٌوم ٌعرف ملكع وللً

 ورٌهاأ األٌام مع راشً سلم ون

 ٌجدي ما الجرب ظنوأ تحكحك جرب

 منفردي بقٌاد أقٌده واحد كل

 نطلٌها ٌاعمٌر به زرنٌخ البد

 داوٌهاأ شان من له قلت المنً من

 بالجلدي بالحٌل للدوى الٌنه

 نخلٌها ما به علته صالحه ومن

 وٌستجدي ٌصرخ اٌونسهم حر ومن

 ٌشفٌها وللعالت داوا ماحر



فحة  ص  22من  2ال

 

 العبدي خالق ربً ٌشفٌه ٌاكود

 ٌعادٌها غٌره على نخشى ماعاد

 (2 ) 

 

 والوان شكالأ الوقت ذا فً لناسا

 باإلشاره مقصدي ٌعرف والحر

 عنوان للطٌب والرجل مضى وقت

 ناره شب قلطه ضٌف جاه ال

 بدوان طبع مع حضر طباٌع فٌهم

 مساره عارفٌن المراجل درب

 واخوان ربع كلهم ترابط وفٌهم

 تجاره شغلهم ما هللا طاعة عن



فحة  ص  22من  10ال

 

 دٌوان كل فً تقراه لو الشعر

 وقاره وٌرفع الطٌب على ٌحرص

 وعدوان قوم والناس الجهل ٌوم

 غاره كل فً معروف الفتى فعل

 حوران طٌور بأفعالها تستوي ما

 جاره حمل الحمل زاد احدو كم

 نسوان بٌدٌن العلم صار والٌوم

 وخساره نقص الٌوم الرجال بعض

 الزٌاره وقت للنسوان مدهال

 وصٌوان مجلس البٌت وسط حط لو

 موان صار بالمره قرابه له من

 اختٌاره حسب علم وٌعطً ٌاخذ



فحة  ص  22من  11ال

 

 عوران االزاج بعض خلت نسوان

 ٌساره ٌناظر وال ٌمٌن ٌنظر

 االموان ٌارب طالبك اوختامه

 الحضارة غٌرتها رجال تهدي

 والتذمً تسب ال بالمجالس

 بابه سد لزومك فً ٌقصر ومن

 دمً فار االوادم بعض فعل ومن

 عمً ولد منً فالن سهمته

 حسابه ٌحسب ما والدٌن عنصري

 تتمً ما لك فزعته لك قرٌب كم

 به ٌنغزى ما زمال لك بدا وان

 القرابة تحددها ما والمودة



فحة  ص  22من  12ال

 

 علمً دون من وماسون جاهل

 خصمً وٌوم رفٌق ٌوم منافق

 شبابه ولبأ الردى بعلم ضاري

 طالبه فً داٌم الربع نأ وده

 قرمً وبٌن ال بٌن ٌمٌز ما

 جابه وٌش لً قال له عنا ومن

 همً شال ما والربع للقرابة

 هب حظى ما مثله هلل النعم

 ٌجمً ما ناشف مجهول مارد

 ترابه مغطً حنظلاأل مابه

 سلمً غٌر واسلمه وشر مثله

 سرابه منظر ٌخدعك جو مثل



فحة  ص  22من  13ال

 

 ٌخدمً ما له المصلحة راعً غٌر

 امغابه اٌش ٌالربع هذا جنس

 ٌعمً وال ٌخص شعره شاعر

 به درا كل نشر ال شعره حٌث

 عزمً وقوي جٌد هو من فٌه

 ذرابه زاٌد للربع نخوة فٌه

 نشمً بالحٌل جٌد رفٌقه مع

 به مرحبا ٌا له قال عناله ال

 ٌحمً لساقته داٌم له ٌرتكً

 الذٌابه بٌن قسمته ماخذ ذٌب

 حلمً زود عنده بالعقل راجح

 ٌهابه خصمه حضر ال بالمحاضر



فحة  ص  22من  14ال

 

 دقمً ماهوب فاٌز بالمراجل

 به سعى منه الى مطلبه محصل

 حرمً ماهوب معك وٌعطً ٌاخذ

 الحبابه فٌه الربع بٌن ذا غٌر

 ٌهدمً ما ٌبنً للود مخلص

 به لغى من الٌا المجلس عمار هو

 غمً كل تجلً وٌاه جلسة

 غٌابه حالة فً بالحٌل تفقده

 ٌعزمً الزم مادبه له حضر وان

 به ضرى طبع والجود الكرم

 

 



فحة  ص  22من  15ال

 

 (3 ) 

 خالد بن مدح حفٌده فً قالها القصٌده هذي

 سفره عند المغامس عبدالرحمن حمد بن

 والده مع االمرٌكٌه المتحده الوالٌات الى

 عام لمده بدوره خالد

 بلٌاه بٌتً ٌاشٌن حمد سافر

 دمعتٌنً ذرف جده ان ٌدري ما

 طرٌاه اوحٌت كلما قلبً ٌفز

 عٌنً النوم ماذاقت السفر ٌوم

 ٌاباه قال لٌا صوته صدى اسمع

 ٌجٌنً داٌم اللٌل الًت بالحلم

 نلقاه بغٌناه منا لٌا اول



فحة  ص  22من  16ال

 

 وبٌنً بٌنه البعد حال والٌوم

 ٌبغاه شً أي عطوه حمد ٌابو

 والحنٌنً بعطفكم علٌه وزٌدوا

 وداه صاح لٌا جده متعود

 مشترٌنً بغى ما البقالة صوب

 بكاه اسمع ما انا الحٌن ذا بكى من ال

 ٌبٌنً ٌبكً لً تدور وعٌنه

 واتراضاه اجً احالص متعود

 دورتٌنً به وادور معه اضحك

 كسرناه ما خاطره نمشً بالجٌب

 راكبٌنً كلهم ٌبٌهم واللً

 خاله معه ماخذه خالد ٌالٌت



فحة  ص  22من  18ال

 

 مهتنٌنً ومسى صبح وبشوفته

 ٌاقاه ٌاهلل البال علٌه دٌروا

 غانمٌنً هالسفر فً علكم ٌا

 رجٌناه ما شهر وذى شهور عشرة

 ٌعٌنً بدةلع وهللا بها نصبر

 وزرناه عنٌنا المدة زادت وان

 قاصدٌنً له بوٌنج طائرة فً

 ترجاه خلقه كل ٌاللً ٌاهلل

 سالمٌنً كلهم عٌالً ترد

 تبعناه من على صلو وختامها

 المرسلٌنً خاتم هو البشر سٌد

 



فحة  ص  22من  10ال

 

 (4 ) 

 

 طمام لألخٌار خبٌر على دور

 امهمق عالً معروف البه من

 حشام للربع بالطٌب متخرج

 فدامه ماهو الناس عند مهٌوب

 وخصام عناد به وقت فً تلقاه

 خطامه له كرب نفسه غرته من

 ٌنظام خاله صد ما صاحبه عن

 منامه ٌكدر هم فً خاله

 قام للحمل برك منه لٌا رجل

 والشهامه المرجله ٌعرف ذرب



فحة  ص  22من  12ال

 

 واوهام وساوٌس مابه عشر داٌم

 كرامه وتلقى جلسهم فً ترتاح

 شام القفا هروج عن عزٌزة نفسه

 مالمه الٌة حساب ٌحسب رجل

 لطام وللخصم ربعه مع ذلٌل

 ضامه تهقواه من سهل ماهوب

 ٌاماأل مر على به فاٌز الطٌب

 نظامه وٌعرف مواجٌبه ٌعرف

 لالقٌام حساب عنده وال جزل

 وسامه شافه بالسوق له ماجاز

 دامق الصف مع المسجد روضة

 امامه قبل حاضر الفراٌض وقت فً



فحة  ص  22من  20ال

 

 نام مرقده فً خاله ما والفجر

 منامه فً ٌهتنً ما انفاتته

 باالرحام تكون هللا بامر الرجل

 ندامه واالخر مكسب ٌجً احد

 االسالم دٌن متبع تحسبه احد

 كالمه مع دٌنه ٌخالف وطبعه

 وخمام نذالأ مع توهقنا ٌاما

 المهالس وٌا مخالص نبًم

 ونمام تبل النفس ضعٌف فٌمه

 النمامه نقل الناس بٌن سهمته

 جزام ماهوب جالجد لٌا نقص

 عظامه تشٌله ما النواٌب عند



فحة  ص  22من  21ال

 

 وخٌام مكشات صار من لٌا طٌب

 وابتسامه صدر ساعة والمسألة

 بوسام الوجه على ٌوسم الردى لٌت

 العالمة لمحنا ال نعرفه حتى

 جساماال كبار مع بالشكل ماننخدع

 غشامه والبه رجال نحسبه

 صام صاٌم ما عد وصلوا تمت

 ختامه لشعري هللا نبً على

 (5 ) 

 

 تخلٌه بالك قدره قدرك من

 نهانا الترابط قل عن الدٌن



فحة  ص  22من  22ال

 

 ونغلٌه نعزه الدعوه وجب من

 دعانا من ال بعدٌن نتركه ما

 نجارٌه الزم ممشاه مثل نمشً

 عطانا ماهو مثل قدره ٌهنعط

 نحٌٌه جا لٌا به نرحب مثله

 غالنا من جالنا ارتباطه خلى

 ونشرٌه نبٌعه ما رفٌق حٌثه

 لقانا بغانا وال علٌه نحرص

 ندارٌه وداٌم شوفه على نحرص

 لفانا من لٌا ارحب له ونقول

 طارٌه حل ما كل علومه ناخذ

 نسانا ما واحد عن ماننشغل



فحة  ص  22من  23ال

 

 نجافٌه رانات ٌجافٌنا واللً

 وجفانا عنا راح لو همنا ما

 مشارٌه مع عندنا حقوق ماله

 جانا عاد وال قفا لو حتٌش

 ندانٌه ما المصلحة رفٌق هذا

 وارفقانا كلنا علنا نقص

 عانٌه دون وقف ما مراجل ناقص

 ورانا من وٌنقله كالم ٌسمع

 فٌه واضح والحسد علٌله نفسه

 خفانا ما لنا ٌاضح شوفته من

 معانٌه بٌنات واضح والقصد

 شفانا ما حشا فزعه نطلبه لو



فحة  ص  22من  24ال

 

 (6 ) 

 رقٌبه مبأ بلاأل مزاٌٌن

 

 المغاتٌر اشوف جٌت المزاٌٌن ٌم

 والمجاهٌم هن الصفر وٌا والشعل

 عصٌر مرن ال سٌف ٌا زٌنهن ٌا

 المواسٌم بربٌع الركبً ورى ٌمشن

 صغٌر شًحا ماشٌه خلفه كل مع

 بالتواسٌم مرقمه وارقابهن

 السٌر مهدي وهو ٌتبعهن والسقس

 بمالزٌم قٌد بٌدٌه فحل قدمه

 مناثٌر وهنه مظهرهن حلو ٌا



فحة  ص  22من  25ال

 

 غٌم من رش لطفه غاٌم جو فً

 مناعٌر رجال منقٌها نقوه

 الضٌم ٌعرف ما هلل خوٌهم

 مخاسٌر هن وال لراعٌهن غز

 بتعظٌم ذكر القرآن محكم فً

 الجنازٌر أم مافٌه ىمض وقت

 الصوارٌم برجالهن جٌشنا هن

 المشاوٌر بعٌد من هً قطعت ما ٌا

 تلطٌم الخد تلطم المواطً عراض

 مغاوٌر رجال تمطاها من ال

 المحازٌم شدو والشلف بسٌوفهم

 خرخٌر ونٌتك بسكاكا كنت لو



فحة  ص  22من  26ال

 

 وبنزٌن زٌت تحتاج وال تمشً

 معاشٌر والبه فاطر بٌنهن ما

 مقاطٌم والهن ظرهننوا كحلن

 بتكبٌر مسبح توي الفجر وعقب

 المراجٌم بعالً الخد اعس فطرت ال

 التفاكٌر ندٌر الخالق قدرة فً

 الخواتٌم بحسن النفسنا وندعٌه

 المساٌٌر ضمن جٌت ربعً ولتمٌم

 وتكرٌم والمعزة الوناسة القى

 المسافٌر الوجٌه بٌن صٌهد فً

 ومقٌم البال مرٌح الحالل عند

 المزامٌر صوت تقل ٌلعلع والنجر



فحة  ص  22من  28ال

 

 المالزٌم ٌنطحون اللً مخٌم فً

 المزابٌر والسطول ودلة فنجال

 تطعٌم دون راعٌه ابكار حلٌب

 شعٌر تاكل ما والعشب مرباعهن

 الدٌم عله وقد الوسمً من عشب

 وتقدٌر حشمة للضٌف اسلومهم

 والجٌم والسٌن بالهرج ماٌشغلك

 شاهٌرم الهرافا وٌا الحشو ٌذبح

 الغرارٌم منفذٌن المواقف هل

 التقارٌر وفرز هً النتاٌج وبعد

 مخاتٌم ظروف مشعل لهم سلم

 امٌر كلنا نعرفه سمو صاحب



فحة  ص  22من  20ال

 

 وفهٌم حٌل باخص فطره جمال

 وتدبٌر وصرفه الراي عطاه هللا

 وتحشٌم معزه وله سعود آل من

 الطٌر كما الجزٌرة حام من ابوه

 تثالٌم به ما الحد سنٌن بسٌف

 

العذر والسموحة لم اجد عن سٌرته أرجو 

  هذه المعلومات . الإ

 

 در :المص

 قع قحطان : الناشر راعً الخطامة مو – 1

 بن مغامس . موقع منتدٌات سدٌر . – 2



فحة  ص  22من  22ال

 

 
 

صل هللا على نبٌنا محمد وعلى آلة وصحبه 
 أجمعٌن

 جمعه ونقله توثٌقا :
 بدالرحمن بن ٌحٌىعبدالعزٌز بن ع

 الناصر التمٌمًالعٌونً  

 0503800000واتساب 
أسأل هللا العظٌم رب العرش الكرٌم أن 

  وموتنا ٌكرمنا وإٌا كم
 والرحمة الواسعةبالعفو 

 وٌجمعنا بهم بالفردوس األعلى
 نة آمٌنمن الج


