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 بسم هللا الرحمن الرحٌم
 المقدمــــــــــة

 

زل بالشعر شتهر بنو تمٌم منذ األأ
فً الشعر الفصٌح فً  اوتمٌزو

عصور سابقه وبالشعر الشعبً فً 
ن بنً تمٌم أورغم  ة .العصور الحالٌ

فً جذور  ةبٌمن أعرق القبائل العر
دور  ن شعرائها كان لهمأ. التارٌخ 

بٌن  وإظهارها كبٌر فً شهرتها أكثر
 القبائل فكان الشاعر قدٌما ٌقوم بدور

وثقافً ومجتمعً ٌجعل  عالمًاإل
منهم منبرا فً مقدمة الشعراء فً 

  :مفٌها قول شاعرهو الجزٌرة العربٌة
 ٌمـك بنو تمـبت علٌـاذا غض

 ضاباغ احسبت الناس كلهمو
 مٕٕٔٓ/ ٓٔ/ ٓٔ 



الشعراء 
 المعاصرٌن

 شرعنً الجزء الثا

 

 الثانً عشر : الشاعر :

ناصر بن عبدهللا البكر 

 .التمٌمً 

 مٌالده :

 هـ .٣ٖٙٔ موالٌد



 نســـبه :

آل بوسعٌد من المزارٌع  منآل بكر 

من بنً العنبر من بنً عمرو بن 

 .تمٌم 

 سـٌرته :

 اللغة فً بكالورٌوس على حاصل

 نادي إدارة مجلس وعضو  العربٌة

 شرف وعضو  سابقا األدبً حائل

 فً وكاتب  حائل شعراء دٌوانٌة فً

 العدٌد له  اإللكترونٌة حائل صحٌفة

 نقلتها التً الشعرٌة األمسٌات من

 المهتمة الفضائٌة القنوات بعض

 من العدٌد وأدار  الشعبً بالموروث



 الفصٌحة الشعرٌة األمسٌات

 فً كثٌرة إسهامات وله  ٌةوالعام

 الداخلٌة والصحف المجالت

مغرم بالبحث فً ثناٌا والخارجٌة 

التارٌخ وله كتاب سٌصدر قرٌباً عن 

بنً تمٌم أدباً ولغًة وتارٌخاً وله 

بحوث مخطوطة كبحث )لقٌط بن 

ُزرارة فارس ُمضر( وهو ابن 

المربً األدٌب األستاذ عبدهللا البكر 

مام باألنساب اهت لهالمحقق اللغوي و

العربٌة القدٌمة كوسٌلة لفهم الحٌاة 

العربٌة القدٌمة وكذا شاعرٌته التً 

تنم عن موهبة صاعدة ومن شعره 

لة فً تفرٌعات بنً تمٌم  قصٌدة مطوَّ



فً العصر الحاضر وأعالمهم 

 .  ومشاهٌرهم

اهتمام بالشعر العامً وتوثٌقه  هول

ورصده وٌقوم حالٌاً بتسجٌل 

ً أشرطة كاسٌت مختارات شعرٌة ف

بدأها  (لبنى تمٌم)وٌوزعها عامتها 

بشعر آل دارم )العبادل( وآل 

بوعٌنٌن وتماٌمة قطر آل ثانً 

مراء( والمعاضٌد والكوارة )األ

 و (رمٌزان) و (همٌالن)وأشعار 

شاعر نجد  (القاضً) و (لوٌحان)

وكبار شعراء  (العرفج) الكبٌر و

 (ابن خربوش) و (كالصعٌلٌك)شمرَّ 

فً مدائحهم لمشاهٌر  (رقٌباال) و



أصحاب المضافات الكبرى من تمٌم 

دّواس )و (كعثمان بن دواس)الجبل 

ابن )و (الخوٌر)و (بن عفنان

 وغٌرهم  (لحٌدان

التارٌخٌة المطولة فً  تهٌدوأما قص

تفرٌعات المعاصرٌن من بنً تمٌم 

  : فهً التالٌة

 سمٌت باهلل خلق الكونِ 

 ربً عزٌز وهو عونً

 الكاف والنونِ  أمره بحرف

 ٌقدر قصٌدي و قافٌها

 ذكر القبٌلة من الماضًِ 

 وكتب المشاٌخ بهم تاضً



 ٌا كم كرٌم وكم قاضً

 وهللا ٌشتت عوادٌها

 من ألفٌن عام وحنا حرارِ 

 وملك تالشى واآلخر ٌدار

 واسم القبٌلة له ألف اعتبارِ 

 باقً وعلى هللا ٌبقٌها

 الفعل األول علٌه شهودِ 

 اسودقبل الصحابة وحنا 

 واللً جحد ما له إال ٌعودِ 

 وكل القباٌل تهنٌّها

 هذلول كعب صحٌح الفكر ِ 

 ومنذر بن ساوى مالك هجر



 وابن األغلب علٌه الذكر ِ

 وقطر ومسقط توالٌها

ان ِ   قومً حماة على الصمَّ

 والحـَْزن بطـوله ألٌـن إٌـران

 ومن حد الدهنا الى سفوانِ 

 ما أحد ٌقرب محامٌها

 نٌنا دارِ وبعصر المبانً ب

 واسم القبٌلة عزاز الجار

 طٌب نبانا ونكرم الخطارِ 

 وكل القباٌل تهتوي لٌها

 لكن ذكري عن التالً ِ

 من عصر األلف الى الحالً



 وما اقدر الّحق ترا لحالًِ 

 لكن ربً ٌعّدٌها

 تلقى التمٌمً على رأسهِ 

 ساس المشٌخة ونبراسه

 زٌن المبانً قوي ساسهِ 

 وهللا ٌجمل مبانٌها

 منً وأنا منها ِ  تمٌم

 طٌب نباها واهتوي فنها

 ما اقدر أضحً وابتعدعنها ِ 

 والعاقل أدرك معانٌها

 األصل منا عٌال إلٌاسِ 

 جد جمعنا بخٌر الناس



 ومن مضر اصٍل متٌن الساسِ 

 وعدنان شعب ٌغّذٌها

 حّنا وقرٌش بّجد جدود

 واللً حسدنا علٌه صدود

 اصل أصٌل علٌه نعود

ها ٌّ  وكل القباٌل نوط

 دح تمٌم رسول هللاِ ٌم

 وٌكفٌنا فخر نهزم عداه

 دون العقٌدة بنٌنا جاه ِ

 جاه رفٌع بقاصٌها

 أبو الحسٌن كالمه فرِض 

 فً كل قرن نعز األرض



 قول علٌنا نعّده قرِض 

 والزم نسدد بغالٌها

 وٌوم الوهٌبً جدد اإلسالمِ 

 فخر لنا دون كل همام

 وجده كرٌم ونسل كرامِ 

 اوالد مّشرف فً معالٌها

 بن عثٌمٌن وقبل ذكرهِ وا

 ابن إبراهٌم نعرف أمره

 والمفتً مّنا سلم عمره ِ

 وابن السعدي ٌوافٌها

 وٌاكم وكم نعد القومِ 

 مّنا المشاٌخ واهل السلوم



 وبذكر الحقاٌق ماعلٌنا لومِ 

 والناس تعرف خوافٌها

 وٌا وٌل منهو بغانا بشر  

 وانشد زعٌم الترك ٌومه فرّ 

 بجموع بدو وجمع اغبّر ِ 

 للً نجا دوم ٌطرٌهاوا

 وبقفار مثله لفى المرسولِ 

 وقال الشهادة وأنا المسئول

 وش لً بقوم ما تهاب الهولِ 

 وباقً عظامه بذارٌها

 وذكري لربعً ترى طاٌلِ 

 من حد مسقط الى حاٌل



 وأبً السموحه من الساٌلِ 

 ما اقدر اعدد دعاوٌها

 أبدا بربعً هل الضٌفانِ 

 مزروع جدي رفٌع الشان

 ٌل ألٌن ُعمانِ من ارض حا

 عاشوا بالها وحالوٌها

 أوالد ماضً كما الشمعةِ 

 من عام األلف ولهم سمعه

 بذكري لربعً جرت دمعهِ 

 دمعة عزٌز وٌخفٌها

 محمد الماضً شجاٍع حاشِ 

 بالد الروضة ودونه مهاش



 وٌوم الخالٌق ذبحها المعاشِ 

 ٌكرم من أقصى لدانٌها

 وابن الجاسر من الشجعانِ 

 لشرعانشام و تغلب على ا

 ومعه ابن عشري فتى الفتٌانِ 

 ألجل الحمٌا و بانٌها

 رمٌزان شاعت لنا اخبارهِ 

 اهل الركاٌب تهتدي بناره

 ضرغام هابه هل القارهِ 

 خطو الجهامة ٌقّدٌها

 واوالد بكٍر هل العوده ِ

 بذبح الدباسً خذو فود



 بارض وقفاري مشو رودهِ 

 وطّبوا الٌمامة ومراعٌها

 ودِ اللً بارضه مع ابن سع

 من عهد تركً وحنا افهود

 وكون العصافٌرود منِا ٌزود ِ 

 الى كنزان ودواهٌها

 واللً بحاٌل مع ابن الرشٌدِ 

 ٌا كم بنٌنا ونبانا ٌزٌد

 حتى النصٌه وعمامً تبٌدِ 

 فزعه لحاٌل واهالٌها

 وبكر التركً شجاع وكرٌمِ 

 انشد بحاٌل وتلقى الفهٌم



 ٌخبرك عنهم بعلٍم سلٌمِ 

 ّبٌهاوالشمس ما احد ٌخ

 وسكان حاٌل ولد الحمٌضًِ 

 بارضه ٌشّتً بعد المقٌضً

 و اللً بحٌل عنها معٌضًِ 

 وما قدر اخلً صحارٌها

ٌّض باقصى النفودِ   ركب ٌف

 وجوه الحناشل ٌومه ٌرود

 ومعه المحارم وصد اللدودِ 

 ودلٌل الجماجم نسمٌها

 وجٌران ربعً أهل الفعاٌلِ 

 شمر تعّلو فوق االصاٌل



 حاٌلِ  عسى المسره الوالد

 وجعل المضره لعادٌها

 بداٌد تمٌم من جفٌفا ِ 

 اوالد جد ٌكرم الضٌفا

 عثمان االول راعً الكٌفاِ 

 والجود شٌمه نسوٌها

 وبعده نّسمً ابن لحٌدانِ 

 وابن القبالً وابن ربٌعان

اس شٌخ من السبعانِ   ودوَّ

 اجواد ربعً وعوالٌها

 وزٌدان منا وابن هٌافِ 

 وابن الهرٌشً اكا المضٌا



 ال وجمعه كلهم عٌافِ للم

 اهل الكرامه وبادٌها

 ونسل الشبارم هل النوضهِ 

 باقصى سمٌرا ما بهم عوضه

 واوالد عمٌر هل الروضهِ 

 وعمران االول لوافٌها

 واوالد سلمً اكاالجواد ِ 

 وغنام االول نسل حماد

 واوالد فدغم اهل الزنادِ 

 دوحة صالح ونسقٌها

 وابن مزروع دون الٌمامةِ 

 احد المه امٌر ربعه وال



 صان الوصٌة وزّكى كالمهِ 

 اثري الزعامة لوالٌها

 واوالد محدث بوسط الحصونِ 

 حرار و شامت على المغبون

 وقٌعان صبحا غدا به كونِ 

 وكل السوالف غدت فٌها

 ابن عبهول وابن شرفانِ 

 وابن نحٌط وابن طلٌحان

 وابن جّماز ومعه هدالن ِ 

 شٌوخ الحسٌن وعزاوٌها

 لحوطهِ وصعب المهٌدب على ا

 حوطة سدٌر ومعه سوطه



 شٌٍخ شجاع وقطع شوطه ِ

 عساه للجنه ومرابٌها

 وابن ربٌعه بوسط سدٌرِ 

 ٌوم انتخى به شٌخ الظفٌر

 فّكه وشاله بوقت العصٌرِ 

 والشمس ّحٌه بنواحٌها

 وامٌر الخٌس ابن هبدانِ 

 شاخ و تّشٌخ على العربان

 راسً كالمه ثبْت الجنانِ 

ها ٌّ  وسمعة بالده ٌحل

ٌّخ على الزلفًِ محدث   تش

 والجله القباٌل تبً الحلف



 و دم المعادي بكى الشلفِ 

 وقال المهونه لجانٌها

 واوالد عشري نباهم طالِ 

 بوقت المعارك لهم منزال

 وبقّب االصاٌل علٌهم شالِ 

 منٌعات وربعً توّلٌها

 ابن ناصر عقٌد الحربِ 

 بالده عشٌره بوسط الدرب

 فزع لربعً بٌوم الكربِ 

 ودعوى الشجاعه ٌلّبٌها

 وحوطة تمٌم نباهم فخرِ 

 اهل الشجاعه عساهم ذخر



 قوم هممهم تهد الصخر ِ

 هللا ٌثبت دواهٌها

 اوالد جٍد عرٌب الدار ِ

 همٌالن االول راع الكار

 فزع للعبادل وعقبه سارِ 

 صوب العوادي ٌدواٌها

 ابن خرٌف وابو شٌبه ِ

 ووجعان الراس له الهٌبه

 ٌبه ِوابن عمٌقان بال ر

 وابن فواز ٌنهٌها

 وبذكر النواصر ترى ملزومِ 

 اهل الشجاعه واهل عزوم



 عقٌدهم دبوس اكا الزٌزومِ 

 وارض المعارك ٌرّوٌها

 قاتل عدوه قتال الحرِ 

 مرٍّ بخٌر ومرٍّ بشر

 وعلً الوهٌبً صار ٌكرِ 

 واذرى باشٌقر سوافٌها

 وسلٌمان باالحساء امٌٍر شاعِ 

 ابن ماجد زعٌٍم شجاع

 كٌخا وجنوده فاعِ على ابن 

 طّرد حضرها وبوادٌها

 وابن الخرٌدل اسس الدٌرهِ 

 بوسط الوشم صارت الخٌره



 وجته القباٌل تبً الجٌرهِ 

 وارض النواصر تلّفٌها

 وابن نقٌثان وابن شاٌعِ 

 وابن العقٌلً مشبع الجاٌع

 وابن الشامخ اكالطاٌعِ 

 شٌوخ المذنب وهقاوٌها

 وراس الشجاعة ابن الجرادِ 

 نه بعلم ٌرادقال المهو

 إّن الهزٌمة بارض الطرادِ 

 ولموت نفسً ابّدٌها

 ونسل عزاّز اكالفرٌس ِ

 خمسٌن فارس ما به خٌس



 ابن الشوٌعر حسبهم قٌسِ 

 اهل العزواي ومالفٌها

 جٌت الشٌقر اجدد عهد ِ 

 وٌن الطوٌسه ووٌن الفهد

 وٌن الضواري واهل الزهدِ 

 اثري المشاٌخ باراضٌها

 قِ عقٌد اشٌقر اكا الرقرا

 راعً الشجاعه وعلمه فاق

 ما احد ٌرّده والاحٍد عاقِ 

 ٌاكود ربً بعالٌها

 وابن الحصٌنً زعٌم جسورِ 

 ابن الحسن شجاع مخبور



 وابن الخراشً شٌخ صبورِ 

 نمور تعّلت بوادٌها

 حرب السحٌراء وبعد المدٌنةِ 

 وحرب الغطفاء مابه مشٌنه

 وٌاكم كون وّلت سنٌنه ِ

 دون البالد ومفالٌها

 الجمٌعه وكون معذرِ وكون 

 حروب توالت ومابه حذر

 وفنجال صٌن علٌه النذرِ 

 وكل ترّصد سواقٌها

 ومع النواصر بكون الجفرِ 

 وقبله هزٌمه وبعده ظفر



 ومٍر دفاٍن ومٍر حفر

 حتى استقامت نوادٌها

 وآل الشٌخ وابن بسام ِ

 وابن القاضً علٌه السالم

 شٌوخ تعدو فعول اآلنامِ 

 مقصود ربعً وغناوٌها

 وابن الٌحً راعً خنوقهِ 

 ٌومه تحسس جموٍع تبوقه

 قام وتعّلى ظهر السبوقهِ 

 وصوب المعادي ٌوّدٌها

ٌّل دون الرسِ   وابن العق

 علٍم لفى له وٌومه حس



 اكرم ضٌوفه وال احٍد خسِ 

 وقدور ناره بهوادٌها

 وابن المطوع راعً االصلِ 

 ٌومه تبٌن فعول النجل

 قاده بحبل قود اإلبل ِ 

 ه وطارٌهاالجل الكرام

 ونسل الرحٌبً أهل السٌوفِ 

 أهل الشجاعه بأرض الجوف

 وخلٌف منهم شجاع معروف ِ 

 بالقور ٌسكن عالوٌها

 واوالد دارم بارض الجبٌلِ 

 وبحروب )وكره( امٍر جلٌل



 وفعول ربعً علٌها الدلٌلِ 

 وصارت تمٌم تعّلٌها

 وابن الوبٌضً راع النباِ 

 وابن الرهٌمه الجله سبا

 وجباِ  على عقٌل تعّلى

 خراج القبٌله وباقٌها

 واحمد االول شٌٍخ شرٌفِ 

 شام وتعّلى فوق العسٌف

 اسس بالده وجاه الحلٌفِ 

 وحمى سهلها ونوازٌها

 وملوك تٌما آل البدٌرِ 

 وٌوم الكرامه امره جدٌر



 قادوا البنٌه صوب الغدٌرِ 

 ٌومه تناظر هواوٌها

 نسل العناقر علٌهم قداِ 

 ٌاما تعلوا رقاب العدا

 حرٍب بدا بثرمداِ  كم كون

 واٌمان ربعً تجّلٌها

هِ  ٌّ  كون البطٌحا قبل الوط

ٌّه  كل الجماعه تشد المط

هِ  ٌّ  وبكون الظهٌره الجل الخط

 سٌوف العناقر تعّشٌها

 بداح العناقر اكالفارسِ 

 ٌوم الحناشل غدا حارس



 وصوب المعادي غدا غارسِ 

 سٌفه ورمحه ٌشافٌها

 وآل معمر شٌخان نجد ِ

 س المجدشٌوخ تعّلت برا

 وذكر العناقر ٌثٌر الوجدِ 

 دار المروه وصافٌها

 سنة المجرس ثم عقرباِ 

 وٌوم المبركة جموع غربا

 وكون الحسٌه ٌثٌر طرباِ 

 هذي تمٌم وعزاوٌها

 وعبدهللا مّنا على دٌنهِ 

 اكرم كرٌٍم على حٌنه



 وخرفاش شٌٍخ مابه الشٌنهِ 

 عدوان قومه ٌكّوٌها

 وقوم الدرٌبً هل السطوهِ 

 عارك بعٌد خطوهراع الم

 اهل الكرامه واهل عطوهِ 

 ومن خان ٌبشر بصالٌها

 حجٌالن االول رفٌع المقامِ 

 والعرفجً شٌٍخ تعدى المالم

 ودمعان مّنا ذروة سنامِ 

 شاخوا سنٌن ونحصٌها

 حكام برٌده قبل االلفِ 

ٌّة عام لربعً سلف  م



 ومعه مٌتٌن مابه كلفِ 

 سنٌن اإلمارة ننبٌها

 رهِ وابن الشبٌلً لفى البص

 وٌوم التاجر دخل قصره

 ظّنه بمسجد وقت عصرهِ 

 ماكثر ضٌوٍف ٌغّدٌها

 وشاخ العناقر على مّراتِ 

 ولعنبوا قوٍم تهٌن الذات

 والجل الرٌاسه وشًٍ فاتِ 

 سالت دماهم بسواقٌها

 وبعصر الحداثه لنا الساحهِ 

 ارٍض ملكنا على الراحه



 من حد نزوى الى الواحهِ 

 واحة قطر ما نخلٌها

 عجم بقٌنا عزازِ وبارض ال

 باٌران مّنا شجاٍع فاز

 شامخانً على االصوات حازِ 

 وصوت العروبه ما ٌدّنٌها

 والبٌوض منا عزٌز الروحِ 

 بارض الحجاره علمه ٌلوح

 عقٌد قوٍم ولبى النوح ِ 

 وروح العقٌده ٌنادٌها

 وشٌخ المشاٌخ ابن السهٌلِ 

 ٌارد عدوه ورود السٌل



 وصدام خافه وخاف المٌلِ 

 در بلٌالٌهاواغتاله غ

 وحابس المجالً شجاع وعونِ 

 اسر الٌهود واسر شارون

 فً معركة تسمى طرون

 وما حٍد ٌكذّب مرامٌها

 واسأل نبانا بارض الكركِ 

 شمنا وطردنا جمٌع الترك

 بعبدان اٌضا محٌنا الشركِ 

 من فرقٍة خانت لداعٌها

 وجاسم الخرافً صرٌح الجد

 بكوٌت جابر كّنه ِعدّ 



 سدِ شاخ وتّشٌخ وصار ٌ

 على القباٌل وموالٌها

 وناٌب الخرافً على المجلسِ 

 نسل العناقر مهو مفلس

 كٍل ٌهابه وال ٌبلس

 وٌقول اهالً براعٌها

 واما الزعامه البن ثانًِ 

 عرٌب جٍد وال ٌهانً

 مسعار حرٍب باالكوانِ 

 وقطر نحبه ونفدٌها

 وقابوس مّنا على بالده

 كلّ ٌّوده وٌبً اسعاده



 تمٌم جده ومٌالده

  ٌسدد مساعٌهاوهللا

 وجمال مّنا بارض النٌل

 شاخ وتشٌخ وقال الوٌل

 على النصارى وعلى اسرائٌل

 حّطم رجاها وأمانٌها

 وابن قاسم عرٌب الساس

 واحمد حسن شدٌد الباس

 بفعول ربعً اشد الراس

 واالرض هلل ٌسّوٌها

 والذكر االول علٌنا ٌطول

 وكٍل بوده ٌزٌد وٌقول



 لكن االول ٌبٌن بفعول

 شاهد هللا بتالٌهاوال

 نسل التمٌمً اهل الجهاد

 من عهد عٌسى الٌن المعاد

 بفعول ربعً اشد الراس

 واالرض هلل ٌسّوٌها

 والذكر االول علٌنا ٌطول

 وكٍل بوده ٌزٌد وٌقول

 لكن االول ٌبٌن بفعول

 والشاهد هللا بتالٌها

 نسل التمٌمً اهل الجهاد

 من عهد عٌسى الٌن المعاد



 ٌعاد وقصدي بشعري لربعً

 والجل التمٌمً هداوٌها

 وصالة ربً على المختار

 من نسل خندف ونسل نزار

 بّشر بجنه وانذر بنار

 ّلبى الرسالة وبارٌها

 

 والحمد هلل رب العالمٌن

 دائما وأبدا

 

المرجع : موقع : بلدة قفار 

 التارٌخٌة التمٌمٌة .



 : السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته
 

 : جزاكم هللا خٌر جمٌعا
 

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

التً تصف  ومشاركاتهم والتعرف على جهودهم
 ما هو علٌه المجتمع وأمشاعرهم لواقع الحٌاة 

  ونحن نعتبر أداة نشر إلٌصال المعلومات
.  فنرجو من الجمٌع المشاركة فً هذا المجال

من لدٌه معلومات وٌرغب ومات فَفمن لدٌه معل
أو  عـــــــٌقدمها لألخ مشرف الموق فً نشرها

 . (٨٣٠٠ٓ٠٠ٓ٘ٓ) الــــوأتســابى ــا علــنــل
فٌكون ذلك خٌر  واذا كان هو شخصٌا شاعرا

 وبرك للحصول على المعلومات من مصدرها
علما انه سٌذكر اسم الشخص صاحب 

 .المعلومات فً الملخص كمصدر للمعلومات 
 

 . وجزاكم هللا خٌر الجزاء وحفظكم هللا

 
  



 
 جمعه ونقله توثٌقا :

 بدالرحمن بن ٌحٌىعبدالعزٌز بن ع
 الناصر التمٌمًالعٌونً  

 ٨٣٠٠ٓ٠٠ٓ٘ٓواتساب 
أسأل هللا العظٌم رب العرش الكرٌم 

  وموتنا أن ٌكرمنا وإٌا كم
 والرحمة الواسعةبالعفو 

 وٌجمعنا بهم بالفردوس األعلى
 مٌننة آمن الج


