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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 العاشر

  

محمد عمر  : الشاعر : عاشرا

 السكران التمٌمً  :

 :النسب 

ٌّس من   آل برٌد المشارفة المعاضٌد آل ر

فخذ الوهبة من بطن حنظلة من بنً تمٌم 

والجد الجامع لألسرة هو محمد الوهبً 

 الملقب ) سكران (
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 : نشأمال

 شاعر م 1991 دٌسمبر 6ولد بالرٌاض  

 خٌول . ومالك

 : ةٌتالذاسٌرة ال

 والغزلٌة الوطنٌة األشعار من له كثٌر

 فً كبٌر كان لها اثر التً واالجتماعٌة

 خاصة . العربً والسعودي الجمهور

 قام بعدما المملكة شعراء أوائل من وٌعتبر

 جاءت التً خاصة الوطنٌة القصائد بإلقاء

 البٌعة ذكرى وٌوم الوطنً الٌوم بمناسبة

  . سعود ال عبدالعزٌز بن سلمان للملك
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 :المشاركات 

 المنتدٌات  فً العدٌد من المشاركات له

 الكثٌر فً اشتركو . الشعرٌة والجلسات

 وعلى بٌرةالك الشعرٌة المسابقات من

 من تعد والتً الملٌون شاعر مسابقة راسها

 فً تقام التً الشعرٌة المسابقات واكبر اهم

 .األمارات 

 :ت لتوقعاا

 فً وخاصة الشعر فً متمٌز مستقبل له

 المجال هذا فً مبدع فهو النمطً الشعر

 الجمهور أسرت التً القصائد قدم حٌث

 . العرب الشعراء مستوى وعلى
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  قصائده فً بحور عدة بٌن ٌجمع فهو  

  مكنه مما الكبار الشعراء إال ٌسلكه ما وهذا

 فً العرب الشعراء اشهر من لٌكون

 . المملكة

 

 دهــــئاــقص
 الوطن قصٌدة

 

 ٌشتهٌه ما على بٌده مسوٌه كنه

 ٌكتفٌه اللً البحر على فرعون انهزم

 نبٌه ما أحنا شًء على حدونا مٌر



فحة  ص  11من  1ال

 

 ٌدٌه نكسر نبً ٌدٌنا ٌلوي ٌبً من

             علٌه                                                                                                                          نحول واحنا علٌنا ٌحول وده

 تجٌه ال األحمر والخط براحتك العب

 ٌشاور سفٌه من ٌجٌك وٌش

 ثقتلك قلت ال اظلمك

 تعتلٌه عرشك أراض سبع فً وأنت

 لٌه غٌر من بنا وابشر معوس حاضرٌن

 تبٌه اللً سوي اشارتك رهن بونا كل

 وصاه ٌبغى ما اللً محمد توصً ال

 ٌهدٌه سلمان الحق عن تضلونه من

 فٌه سعود وال الدار ٌجري ما خس

 الوجٌه سودان الوجه أبٌض تقارب ال
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 فٌه والمفعول بالفعل فرق بالقواعد

 ٌعتلٌه اللً فً هللا بارك ال اتركه

 نداه                                                                                              ولبٌنا بصوتها دىنا الوطن

 الخٌر راٌة ٌا رفرفً

  تفرق الٌد على هذه السنة

 قدها وانت البٌت خادم ٌاجاللة

 

 ٌا عٌون الهنوف قصٌدة
 

 ٌف جٌتً ما توقعت تجمعنا الظروفك
 قادٌر ٌنصر دٌنهاكٌف ردتك الم

 ٌا إلهً كم لبثتً بظلمات الكهوف
 من نشدنً قلت غابت وال أدري وٌنها
 مرحبا وأهال هال فٌك ٌاعٌن الهنوف
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 اصبري نفرش لك األرض ال تمشٌنها
 اقبلً ٌعزف لك العود وتدق الدفوف

 والقصاٌد كل وحدة على تلحٌنها
 حول عشر سنٌن وأكثر وحنا فً كسوف

 أشرقت بقدومك الشمس ال تنسٌنها
 الكواكب والمجرة تصفق لك وقوف

 كل منهم قال رد السالم لعٌنها
 المطر بشر بك األرض فرحان وشغوف
 كٌف ٌنسى طفلة الماء وٌنسى زٌنها

 اجلسً لك نصف ساعة تسوٌن معروف
 ودي أغنً بك أبٌات لو تبغٌنها؟

 داخلً فرحة، محبة، حٌاء، تقدٌر، خوف
 خذ الثانٌة بٌدٌنهاكل وحدة تأ
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 قصٌدة المفرق الغربً
 

 لً على المفرق الغربً تمرونهإ
 نكم تشوفونهأٌا حظكم فٌه ٌوم 
•••• 

 قولو له العمر ٌركض والزمن ٌجري
 ٌحسب الناس والدنٌا على هونه ال

•••• 
 ن جونا صافًأعلمً به العام ٌوم 

 قبل ٌجً جونا ناًس ٌحوسونه
•••• 

 ضسرو به بموتر شكمانه ٌهٌ
 واحالاله ي قضبه دركسونه ال
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•••• 
 ي زٌن مسراً معه فً لٌله قمرا
 على ظهر لكزًس ٌعجبك طبلونه

•••• 
 فً هالسوالٌف مدري عن سوالفكم
ًً م تحسونه  فٌنً من الضٌق ش

•••• 
 لً تعلق بواحًد م درى عنهإ

 ٌا عزتً له وكان هللا فً عونه
•••• 

 ٌجٌب طارٌه متقصد ومتعمد
 ٌعرفونه لعله ٌطٌح فً ناسً 

•••• 
 والً ٌحبونه اهملهم وخالهم

 حتى خسرك وخسر ناًس ٌحبونه
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•••• 
 وحٌد والوحده اصعب شً ف هالدنٌا
 تكره الشخص فً نفسه وفً كونه

•••• 
 الصار مدٌون هم وفاقدًن غالً
 باهلل ٌا ناس كٌف ٌسدد دٌونه

•••• 
 داٌم ٌقولون عقب الشٌنه الزٌنه
ًً ٌقولونه  وانا تعبت انتظر ش

•••• 
 وهللا م ابً منه شً ان كانه مقفً
 مغٌر ابدري عقب فرقاي وشلونه

•••• 
 ان كانه بخٌر قلت هللا ٌسهله

 مانٌب قاٌل عساها تدمع عٌونه
•••• 
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 وان عاش من دونً هللا ٌحفظه
 لكن ،المشكله صدق كٌف اعٌش من دونه

•••• 
 تكفون ٌالً تجونه من ٌبشرنً
 عساه مازال رقمً فً تلفونه

•••• 
 ٌه ٌذكرنً لٌا جٌت فً بالهاب

 “ انً تحدٌت كل الناس لعٌونه
•••• 

 ذلت مشاعرك مافاحت والصبت
 عط المالهٌث فنجالً ٌذوقونه

•••• 
 الحب م حرمه ربً وال ذمه

 مدري ورا الناس والعالم ٌذمونه
•••• 
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 سوٌت لك شً لو تزهم به اخوانك
 ٌبطون ٌبطون وهللا م ٌسوونه

 

  هلعنبو من هل دمع قصٌدة

 
 لٌت مالً عٌن تدمع وال قلب رهٌف
 ودي ان الزٌن والشٌن فً عٌنً سوا
 مؤمن أن هللا تعالى وانا عبداً ضعٌف
 ناوٌن بً خٌر لو كنت مدري وش نوا

 فاقد عالج لروحً لٌا جاها نزٌف
 هو صحٌح انسان لكن على هٌئه دوا
 لعنبو من هل دمعه على فرقا ولٌف

 ثواوهللا ان فرقا الرجاجٌل ملعونة 
 اه ٌابابن مصفح وٌا سورن منٌف
 ماوراك اال سنافً وعالً مستوا

 لوتعرفون انه انقا من الثوب النظٌف
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 ماكسرتو خاطر الذٌب ٌوم انه عوا
 طحت لجله طٌحة االوراق فً فصل الخرٌف

 ٌوم طاحت جف ماها وطٌرها الهوا
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هلل لب العالمٌنوالحمد 

 على نبٌنا محمدوالسالم والصالة 
 وصحبه أجمعٌنوآله 

 ـــــــــ
 
 
 

 مواقع : المراجع :
 . وٌكٌبٌدٌا – 1
 الرٌاضٌة . – 2
 المنصة . – 3
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 : السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته
 

 : جزاكم هللا خٌر جمٌعا
 

 : الهدف من نشر ملخص الشعراء المعاصرٌن
 

الشعراء والتعرف  اطالع رواد موقع القبٌلة على هؤالء
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  عـــــــَفمن لدٌه معلومات فل ٌقدمها لألخ مشرف الموق

 . (٠٨٠٨9٠٠٠٠٠) الــــوأتســابى 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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 جمعه ونقله توثٌقا :

 بدالرحمن بن ٌحٌىعبدالعزٌز بن ع
 الناصر التمٌمًالعٌونً  

 ٠٨٠٨9٠٠٠٠٠واتساب 
أسأل هللا العظٌم رب العرش الكرٌم أن 

  وموتنا ٌكرمنا وإٌا كم
 والرحمة الواسعةبالعفو 

 وٌجمعنا بهم بالفردوس األعلى
 آمٌن نةمن الج


