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فحة  ص  15من  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
 ةً تمٌم من أعرق القبائل العربٌن بنأورغم 

 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

 

 ٌمـو تمك بنـبت علٌـاذا غض
 غضابا احسبت الناس كلهمو

 



فحة  ص  15من  3ال

 

 

 الشعراء المعاصرٌن
 شرالجزء الحادي ع

  
 

والعالم الحادي عشر : الشاعر 

 بن : عبدهللاوالمإرخ 

 بسام آل صالح بن عبدالرحمن

 .التمٌمً 

 النسب : 

 الوهبة .



فحة  ص  15من  4ال

 

 المنشؤ :

 م 2ٕ1ٔ -هـ ٖٙٗٔالقصٌم عنٌزة 

 الوفاة :

  م .ٕٕٓٓ -هـ ٖٕٗٔمكة المكرمة 

 رة الذاتٌة : السٌ

 القرآن درس وفضل علم بٌت فً نشؤ

 القرعاوي عبدهللا الشٌخ كتاتٌب فً الكرٌم

 التفسٌر فً كتًبا والده على درس ثم

 وكان والنحو والفقه والتارٌخ والسٌرة

 واألنساب التارٌخ فً )رحمه هللا( نابًغا

 السعدي عبدالرحمن الشٌخ على درس

 طائفال فً التوحٌد بدار التحق والزمه



فحة  ص  15من  5ال

 

 علمائها من عدد علً درس حٌث للدراسة

 م2٘ٓٔ عام التوحٌد دار من تخرج الكبار

 ثم المكرمة بمكة الشرٌعة بكلٌة التحق ثم

 السنة إتمام بعد رشح العربٌة اللغة بكلٌة

 منذ الحرام المسجد فً مدرًسا لٌكون الثانٌة

 إلى التدرٌس فً واستمر م2ٕ٘ٔ عام

 .وفاته 

 :الشعري  اإلنتاج

 .نجد(  )علماء كتاب فً منشورة قصائد له 

 :األخرى  األعمال

 عمرة شرح العالم )تٌسٌر: كتبه  من

 قرون( ثمانٌة خالل نجد و)علماء األحكام(



فحة  ص  15من  6ال

 

 المآرب و)نٌل ٌة(النجد التوارٌخ و)خزانة

 .الطالب(  عمرة تهذٌب فً

 

 القصائــد :

 : قصٌدتان  له

 مسقط إلى والحنٌن التشوق : فً األولى

 .( القصٌم فً) هرأس

 وهو عبدالعزٌز اسمه من رثاء فً الثانٌة :

 رغم القصٌدتٌن فً القضاء رجال من

 التفصٌل إلى مٌاال  االمتداد تفاوت

 األصدقاء لمجالس: الصورة  واستحضار

 بالنسبة الزمن وتقلبات القصٌم لٌالً فً

 بكفاءة الحٌاة مارس الذي المرثً للصدٌق



فحة  ص  15من  8ال

 

 أبان وقد بربص والشٌخوخة المرض وعانى

 كما الحنٌن مقام فً عواطفه عن الشاعر

 الصدق عن تشف بعبارة الرثاء مقام فً

 . العاطفة  ونقاء

 

 قصائــــده

 القصٌم قصٌدة أٌام

 رجوُع؟ القصٌم ألٌام هل أال

 َولوعُ  أِنستُ  مهما بها فإنً

 بؤوبة ؟ مضٌنَ  بؤٌام   لً وهل

 ضلوع طوته هم   من تخفِّف

 بارق   الح وال شمس   طلعتْ  فما



فحة  ص  15من  0ال

 

 دموع تستفٌض إال الشرق من

 مجالًسا الحزٌن القلب ذكر إذا

 ٌضوع والحدٌثُ  ٌنسى الهم   بها

 تضعضعَ  تتابعتْ  هموم   من جٌوش   دهته

 منٌع وهو الجسم منها

 بقربهم سعدتُ  أصحاب   مجالسُ 

 سرٌع سٌرهن   أنس   وأٌامُ 

 لزائر   كطٌف   إال لٌلها وما

 هجوع واألنام منه تمت ع

 مجلس   كلِّ  فً األنغام شذا حتفو

 ربٌع للقلوب حدٌث   بكلِّ 

 



فحة  ص  15من  8ال

 

 هللا قصٌدة لك

 فؤوجعا أصاب سهم   من هللاُ  لك

 وفّجعا خالٌات   قلوًبا وأدمى

 األلى على سالم   الدنٌا على سالم  

 تصّدعا كرٌم   جٌل   على الم  

ٌّامك على سالم    كلِّها الغرِّ  أ

عا الفارس فٌها كنتَ  لقد  المتربِّ

 صولةً  المحاكمُ  منك شهدتْ  فكم

عا أن خشٌةً  حق   لنصرة  ٌ  ٌُض

 عائل   كل   عل مت نفس   شجاعةُ 

 سعى إن األرض فً ممشاه بؤن ٌحتسبْ 

 والحجا والعلم األخالق من سماء  



فحة  ص  15من  10ال

 

 دعا من كل عل متْ  صدق   وأعمالُ 

 نظٌره عز   اإلخالص من مثال  

عا من أعجزتْ  زهد   وسٌرةُ   تصن 

 رائًعا الوظائف عهد فً كنتَ  لئن

 أروعا التقاعد عهد فً كنتَ  لقد

غت  تالوةً  الحكٌم للذكر تفر 

تله  ومهجعا وممًسى صبًحا ترِّ

 مآثًرا الهوٌش آل فً فؤبقٌتَ 

عا طًٌبا والكافور المسك هً  تضو 

متْ  خمس   بعد عاًما ثمانون  تصر 

 ومسمعا مرأًى الناس فً تكن لم كؤن

 مصابه عبدالعزٌز من عشتُ  لقد



فحة  ص  15من  11ال

 

 متوق عا ٌكن لم غر   حٌن على

لتَ   تجل ًدا المصاب بلواءَ  تحم 

عا ال العزا حسن وعّلْمتنا  التجز 

 ولٌَدها الفراق كان لٌلةً  فٌا

 موضعا الرأس جانب من له أخْذتُ 

 والِبلى والضعف العجزَ  فٌه أشاهد

بتْ  وقد  ُتوّدعا أن أٌامه قر 

ى بالعٌن وٌرمقنً  فتغرورقُ  كلٌلةً  حر 

 أجمعا بالدمع العٌنانِ 

 ممدًدا جسًما الطرفَ  فٌه أقّلب

عا أن أنفاسه أوشكتْ  وقد  َتَقط 

 بثابت   المنون سْكراتِ  ٌعالج



فحة  ص  15من  12ال

 

 وعى قد والقلبُ  واإلٌمان الدٌن من

 ومهجتً قلبً اآلالم فتعتصر

 مدفعا لألمر ٌمناي ملكتْ  وما

 تجل دا الحضور فً دمعً أكفكفُ 

 أربعا الخدِّ  على سالت غادروا فإن

 الحشا كامنَ  ألهبتْ  حزن   حرارة

 أدمعا بالدم العٌنٌنِ  وأسبلتِ 

ه الكرٌم هللا رحمة ففً  وبرِّ

 ومرتعا مؤًوى الفردوس جنة وفً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 



فحة  ص  15من  13ال

 

 والحمد هلل رب العالمٌن

 والصالة والسالم على نبٌنا محمد

 وآله وصحبه أجمعٌن 

 

 

 المراجع :

 نجد علماء: لبسام ا عبدالرحمن عبدهللا - ٔ

 مكة الحدٌثة النهضة مكتبة قرون ستة خالل

 م .211ٔ المكرمة

 .اإلنترنت  على ٌوكٌبٌدٌا موقع - ٕ

 

 



فحة  ص  15من  14ال

 

 
 : السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته

 
 : جزاكم هللا خٌر جمٌعا

 
 : الهدف من نشر ملخص الشعراء المعاصرٌن

 
 الشعراء والتعرف اطالع رواد موقع القبٌلة على هإالء

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
 . (12٠٠ٓ٠٠ٓ٘ٓ) الــــوأتســابى ــا علــنــل

 : كان هو شخصٌا شاعراواذا 
فٌكون ذلك خٌر وبرك للحصول على المعلومات من 

علما انه سٌذكر اسم الشخص صاحب  مصدرها
 .المعلومات فً الملخص كمصدر للمعلومات 

 
 . وجزاكم هللا خٌر الجزاء وحفظكم هللا

 



فحة  ص  15من  15ال

 

  
 

 جمعه ونقله توثٌقا :
 بدالرحمن بن ٌحٌىعبدالعزٌز بن ع

 الناصر التمٌمًالعٌونً  

 12٠٠ٓ٠٠ٓ٘ٓواتساب 
أسؤل هللا العظٌم رب العرش الكرٌم أن 

  وموتنا ٌكرمنا وإٌا كم
 والرحمة الواسعةبالعفو 

 وٌجمعنا بهم بالفردوس األعلى
 نة آمٌنمن الج


