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 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 المقدمــــــــــة
 

فً  ازل بالشعر وتمٌزوشتهر بنو تمٌم منذ األأ
الشعر الفصٌح فً عصور سابقه وبالشعر 

ن بنً أرغم و ة .الشعبً فً العصور الحالٌ
فً جذور  ةتمٌم من أعرق القبائل العربٌ

دور كبٌر فً  ن شعرائها كان لهمأ. التارٌخ 
بٌن القبائل فكان  وإظهارها شهرتها أكثر

وثقافً  عالمًاإل الشاعر قدٌما ٌقوم بدور
ومجتمعً ٌجعل منهم منبرا فً مقدمة 

فٌها قول و الشعراء فً الجزٌرة العربٌة
 :مشاعره
 

 ٌمـك بنو تمـعلٌ بتـاذا غض 
 غضابا احسبت الناس كلهمو

 م0103/ 31/ 31 



 الشعراء المعاصرٌن
 الجزء الثالث عشر

  

بن  لشاعر : ناصراالثالث عشر :
 غالب بن عمر التمٌمً .

 

 النســـب :

بن أحمد بن مرداس من أحفاد عمر بن العبد 

 .  العمري التمٌمً

 المٌالد :

 الخرخٌر م محافظة3992ٌولٌو  7



 ســٌرته :

ٌحمل )دبلوم الحاسب اآللً( بعد الثانوٌة 

 .ٌعمل فً القطاع الخاص و

( 31وعمره تقرٌبا ) الصغر منذ الشعر كتب

 خاص صدٌق له بالنسبة الشعر عتبروٌ سنة

 حرفبأ ترجمهوٌ صدره ٌكنه بما له بوحٌ

والقراء  المتابعٌن ترغب وموزونه معبرة

من الشباب  وٌعتبر والمعنى الشعر غزٌر

الموهبٌن الذي سخر موهبته فً صدق 

بما ٌجعل المتلقً المشاعر ونقل الحقائق 

ٌتابع أحداث المشاعر ومشاعره أقوى 

وله العدٌد من  تواجدا وعاطفته أكثر صدقا

القصائد التً تتضمن ناحٌة األخوة والطٌبة 

 (الصحراء شاعرب)وٌلقب  والصداقة والمحبة



 

 :مؤلفاتــه 

 كتاب ٌتضمن أشعاره .جاري إعداد 

 

 ركات :االمش

  الموسم  شارك فً مسابقة شاعر الملٌون

 التاسع وتم إجازته من قبل اللجنة . 

  قاب فً حمالت عتق الر مشارك  

  شارك فً العدٌد من المناسبات الوطنٌة . 

 



 ــائـد :القص

 

 (93الٌوم الوطنً )هذه قصٌدة 

 المشاعر بالوطن**جات منساقه

 بق رعاٌدهابرقها بالخٌر**ٌس

 ونا شاعر دونها*مثنً الساقه

 كل ما نوت**قصٌده نشٌدها

 ٌاملكنا فٌك*االمداح عشاقه

 والجزاله فً * سموك نرددها

 الوالء والعهد***الزال مٌثاقه

 كل عاًم والمحبه**نجددها

 راٌة التوحٌد**والعز خفاقه



 بالحزم والعزم*نالت شهاٌدها

 ٌاولً العهد شمسك لها اشراقه

 كل **طٌب ٌمجدها بالجزٌره

 من جهودك سارع المجد الفاقه

 حً عٌنك كل ما قمت تعمدها

 من معزي خذت**فعله واخالقه

 تسعد االحباب**والضد تهجدها

 لك والءبالقلب من داخل أعماقه

 تشهد الخفاق** والروح تشهدها

 حن جنودك*بالمهمات سباقه

 لو تبً ورد*** المنٌات ناردها

 من عزومك كل*منا معه طاقه



 والشداٌد كلها* معك نشهدها

 معك حلم الشعب كله ومعشاقه

 ونت وحدك بالصعٌبات تسعدها

 هذه قصٌدة تمٌمٌاً بصدق

 تمٌمٌاً بصدق** الحق ٌشدو

 ونهجُه نهَج* خٌَر المرسلٌنا

 ٌبادُر بالوفاَء** بكل زمناً 

 وال ٌنسى **معى االٌاَم دٌنا

 تواضعه الكرٌم *** لُه رداءًّ 

 لطامعٌناوٌشئم عن* حٌاة ا

 فنحن الجود ان*عدم الكرامُ 

 وننهل بالسخاَء***بما لدٌنا



 ونحن الدِر*والذهُب المصفى

 وفً مظُر *العرٌقِة  اكثرٌنا

 قضاة عكاظ**والفصحاء منا

 واصحاُب  الرسوِل الفاتحٌنا

 نعمَر بالدٌاِر** اذا نزلنا

 ونجعلها هداة** العابرٌنا

 اذا ما الخٌل نادت أٌن اهلً

 نا**الغائرٌنااجبناها وك

 تمٌمٌون ال*نخشى عدواً 

 لغٌر الرِب لسنا** ساجدٌنا

 واخر قولً* المشهوَد صلو

 على الهادي وصحبِه اجمعٌنا



 هذه قصٌدة التمٌمً

 التمٌمً هاض ...فً روس الهضابً

 قام ٌنحت بٌت..... كاٌد من ضمٌره

 بٌن وجد الشعر ...والراس العصابً

 كل واحد قام ٌبحث...... مع نظٌره

 الحزن قلط ضٌوفه.......فً رحابً

 لٌن صارت قصة... الشاعر شهٌره

 سامحٌنً ٌاجمل.....اٌام الشبابً

 ذبلت الزهره........وخالها عبٌره

 من كثر همً....وحزنً واغترابً

 اغلب ابحور الوجد شعري ٌدٌره

 الزمان احٌان.......ٌحتاج التغابً



 لٌن تفهم فً.....عوالمه المثٌره

 .......عنا ما ٌغابًالصدٌق القرم

 والردي الظاق...ٌامسرع مطٌره

 نعرف الطٌب..ونحسبله حسابً

 الغدى حسب البنادق والذخٌره

 الصعاٌب تبغً..الناس الصعابً

 لً تدوس الجمر ماتخشا سعٌره

 ٌابن ابً مرداس...بلغهم جوابً

 قله انك ملتقى..... كل العشٌره

 فٌك عزوتنا اال... ضاق الرحابً

 سله من جفٌره الغدى للسٌف

 مانسٌنا وسمنا...وسط الجنابً



 ٌوم عاد الذٌب.. ماٌامن جوٌره
 

  نجم سهٌل هذه قصٌدة

 سهٌل عجل عن* قلوب المحبٌنٌا

 القٌض ماخلى***لالجواد طاقه

 قدلً عن السجات ٌاحول شهرٌن

 طلعات رجلً*عالمدٌنه اشفاقه

 متحري الفرصه* على شهر تشرٌن

 قهال الح برق الوسم**وامسى دفا

 نطرش بدرب*متعبٌن البعارٌن

 فً خاًٌع كل ثناء*** فٌه ساقه

 مع خوة اربوًع* علٌنا عزٌزٌن



 كلً ٌسابق***للمراجل سباقه

 مره على األحساء**ومره بٌبرٌن

 ومره على الخرخٌر نقطع شقاقه

 رٌح الغضا ٌشفً كبود المعنٌن

 ٌطٌب من قلبه** تزاود زهاقه

 البن االشقر فاًٌح **بٌن جمرٌن

 والهٌل والمسمار ٌعطً مذاقه

 وجمرًٌة بالسمن تبرا الجوٌعٌن

 من ذاق لذتها**ٌزٌد اشتٌاقه

 البر نعمه **ٌاوجٌه المٌامٌن

 فٌه الوله مابٌن** ربع ورفاقه

 هاذا طراة العمر والعمر ٌومٌن



 مسكٌن من خلى حٌاته شفاقه

 لٌل الشعر هذه قصٌدة

 ..والجفن السهٌرمابٌن لٌل الشعر..

 .. جاهزه بالحانهاصٌده ..جات الق

 ... همالً غزٌركن المشاعر وبل .

 ...على ودٌانهاها.سالت شعاٌب

 االعب افكاري...معى القاف العسٌر

 . الشعر بوزانهالٌن استوى نظم ...

 . ومٌقافً كبٌروانا ترى شاعر ..

 واقلط معى روس...العرب واعٌانها

 علومه تستدٌر..ماهمنً بالً.

 ..على ادٌانهاكل البشر تمشً..



 على سلوم اجدادنا....سقنا المسٌر

 ....عالً شانهاٌومنها بالطٌب

 ٌجذبنً البراق...والملحاء النظٌر

 ..لً دخانهاونار الغظاء الفاح.

 وٌغرٌنً النسناس.الهبهب عصٌر

 ....فً سلوانهاالروحكنه ٌرد 

 ..قصة الشاعر جرٌروهللا لعود ..

 ...طاغٌه عنوانهابأفكاره الً.

 ... ند وخشٌرلرهً بندر مالها .

 ٌصعب على الموهوب رسم افنانها

 البرق ٌبرق...والسماء تحري بخٌر

 .. الدٌره وسكانهاٌث ..وهللا ٌغ



 ٌاراعً الهجن هذه قصٌدة

 اراعً الهجن ***بلغتك سالمهٌ

 اهتمامه خذ المرسول مع*جل

 ووده للمقام****الً ٌشرف

** عندي مقامه ًً  عزٌزن غال

 من الخرخٌر**نوى ثم قفى

 ولدري وٌنها***سارت خٌامه

 سنا ضوه بقت فً وسط عٌنً

 ٌشتت مقلت* الٌل وظالمه

 أبوها شٌخ من**شمل القبٌله

 بنى بالمجد هامه**فوق هامه

 تجٌه الناس من كل الطواٌف



 على شوره اذا*حدث كالمه

 رون الخالوي*والمعنىٌجٌ

 وٌلقى كل من**جاهم مرامه

 بنى بالشرق له**دٌره ومسكن

 ومجده طال**الحد الغمامه

 ابن مرداس*** ال جٌته ٌلبً

 تشوف الطٌب عنده والشهامه

 اذا عاهد ما ٌخلف**فً وعوده

 وصدق الحق ٌصدح فً تمامه

 هنا االمجاد **واإلرث المؤرخ

 هنا التارٌخ عاًم**بعد عامه

 والوفاء** ٌجري بدمه تمٌمً



 سلٌل المجد**عشاق الزعامه

 ترانا فالعرب**شرٌان ماكن

 واسمً باقً*ال ٌوم القٌامه

 تشوف آربوعنا*فً كل دٌره

 ولً بصمه على االرض وعالمه

 هذه قصٌدة ٌاغاٌتً

 ٌاغاٌتً باهلل ***ماهزك الشوق؟

 او الغال ماحن   **** قلبك علٌنا

 درب الهوى خابره**عاشق ومعشوق؟

 وانته وال قد ٌوم ****حسٌت فٌنا!

 خالفت طبع العشق **والحب والذوق!

 ٌوًم حنا ننتظر**** وش ٌجٌنا



 التقول كلمة  *** كل مطرود ملحوق

 هاذا وفانا جاك ****شالً جنٌنا؟

 ازرع فرح واجنً مدامع **على الموق!

 ٌالٌت ناخذ بسس *** من ما عطٌنا

 بنٌت لك بالقلب**منزال مرموق

 دمت الً **بقلبك بنٌنا؟وانته ه

 نبادلك بحقوق***وتهضم احقوق

 ماتدري انا نجرحك**** ال بغٌنا؟

 متى ٌبٌن الحب ***وٌلوح بشروق؟

 طال الرجاء****ٌازٌن بالً نوٌنا

 صدري سحابه* الح فً متنه بروق

 ون حر جمره*** بالمحبه سرٌنا



 الصرت ظالم شوف خالقك من فوق

 البد ماتلقى  ****قسى ماخذٌنا

 ٌاقلبً الطٌب متى***ودك اتفوق؟

 ترضى بعض األحٌان *لو ما رضٌنا

 اسرار طٌبك  خلها*وسط  صندوق

 التعشق اال الً نبٌه **** وٌبٌنا

 

 

 الحمد هلل رب العالمٌن

 دائما وأبدا

 : جعالمر

 الشاعر : ناصر بن غالب بن عمر التمٌمً



 : السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته
 

 : اجزاكم هللا خٌر جمٌع
 

 : الهدف من نشر ملخص الشعراء المعاصرٌن
الشعراء والتعرف  اطالع رواد موقع القبٌلة على هؤالء

التً تصف مشاعرهم لواقع  ومشاركاتهم على جهودهم
ونحن نعتبر أداة نشر  ما هو علٌه المجتمع وأالحٌاة 

  إلٌصال المعلومات
َفمن لدٌه .  فنرجو من الجمٌع المشاركة فً هذا المجال

ٌقدمها  من لدٌه معلومات وٌرغب فً نشرهامعلومات ف
 الــــوأتســابى ــا علــنــأو ل عـــــــلألخ مشرف الموق

فٌكون  واذا كان هو شخصٌا شاعرا . (13179٠٠1٠٠)
علما  ذلك خٌر وبرك للحصول على المعلومات من مصدرها

انه سٌذكر اسم الشخص صاحب المعلومات فً الملخص 
 .ت كمصدر للمعلوما

 
 . وجزاكم هللا خٌر الجزاء وحفظكم هللا

 
  



 
 جمعه ونقله توثٌقا :

 بدالرحمن بن ٌحٌىعبدالعزٌز بن ع
 الناصر التمٌمًالعٌونً  

 13179٠٠1٠٠واتساب 
أسأل هللا العظٌم رب العرش الكرٌم أن ٌكرمنا 

  وموتنا وإٌا كم
 والرحمة الواسعةبالعفو 

 وٌجمعنا بهم بالفردوس األعلى
 ة آمٌننمن الج

 


