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 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 المقدمــــــــــة

العربٌة  الصحوة  الجزٌرة بدأت فً       

 بن محمد اإلمام الدٌنٌة التصحٌحٌة على ٌد

بعد  اللواء حملوا الذٌن وذرٌته الوهاب عبد

 ذلك .

  الحاضر ٌومنا إلى أثرها الزال التً الدعوة

  والجزٌرة نجد جمٌع أنحاء شملت والتً

 . بأسره العالم إلى وامتدت

هذا الملخص ٌتضمن نبذة مختصرة عن  

 عالم من علماء قبٌلة بنً )تمٌم(  .
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 علماء
 قبٌلة بنً تمٌم

 عشر الجزء الرابع
  

الشاعر العالم  : الثانً واألربعون
ثانً بن منصور بن   الشٌخ :

التمٌمً  راشد بن منصور الراشد
: 

 

 النســـب :

راشد بن منصور الراشد ثانً بن منصور بن 

 . العلً آل بوعٌنٌن العبدلً الدارمً التمٌمً



 المٌالد :

 . هـ الوكرة )قطر(3555

 وفــاته :

 هـ الرٌاض .3535

 ســٌرته :

هـ 3555ولد فً بلدة الوكرة بقطر عام 

 وانتقل مع بعض قبٌلته إلى بلدة عٌنٌن

المملكة العربٌة السعودٌة( فً  - )الجبٌل

 هـ . 3562عام  هجرتهم الثانٌة

طلب العلم على ٌد والده الشٌخ  

 . (منصور بن راشد آل بوعٌنٌن)



انتقل إلى األحساء لطلب العلم ودراسة  

آل )الفقه على المذاهب األربعة عند عائلة 

 .المشهورة بالعلم فً األحساء   (مبارك

انتقل إلى مكة المكرمة الستكمال طلبه  

 . العلم

مدرساً بمدرسة الجبٌل األمٌرٌة   عمل 

وهً أول مدرسة حكومٌة بالجبٌل منذ 

 وتدرج فً العمل هـ3585افتتاحها عام 

 فٌها حتى عٌن وكٌل المدرسة .

ارٌن االبتدائٌة انتقل مدٌراً لمدرسة د 

 هـ .3583عام 

مدٌراً لمدرسة الخالدٌة االبتدائٌة  

 هـ . 3533بالرٌاض عام 



رعٌاً بوزارة عمل بعد ذلك مستشاراً ش 

وزارة لدى المواصالت )للنظر فً قضاٌا ال

 المحاكم الشرعٌة( .

للعلوم الدٌنٌة بوزارة  مفتشاً عاماً  

باإلضافة إلى اإلشراف العام  المعارف

على ما ٌنشر وٌذاع فً اإلذاعة 

والتلفزٌون السعودي لكل ما ٌخص الدٌن 

 واللغة والتارٌخ .

له برنامج )كلمات من نور( ٌذاع  

كل ٌوم فً إذاعة الرٌاض ثم أعٌد  عصر

 فً التلفزٌون .

كان خطٌباً لجامع مطار الرٌاض إلى  

أن توفً منتصف ذوالحجة عام 

 .هـ3535



فجده الشٌخ  تربى فً بٌت علم وفضل 

كان فً مدٌنة الوكرة  (راشد بن علً)

بقطر ٌعلِّم القرآن والحدٌث وٌقضً بٌن 

مشاكلهم وكان إمام الناس الناس وٌحل 

ن كا (منصور)والده الشٌخ  بهموخطٌ

كما كان  خطٌباً وإماماً بمدٌنة الجبٌل

لقاضً الجبٌل فً حل مشاكل مساعداً 

 (محمد بن منصور)ثم أخوه الشٌخ  الناس

الذي كان إماماً فً الجبٌل منذ نعومة 

 )رحمه هللا( . أظفاره وحتى توفاه هللا

فً مجال الشعر  (ثانً)كتب الشٌخ  

العربً الفصٌح الكثٌر من القصائد التً 

ٌغلب على معظمها الطابع الوطنً 

 : والحكمة والدٌنً



 : قصائد فً الحكمة 

ٌّال  كل إلى شرف العلٌاء م

 لوال المشقة حفتها وأهوال

 نلها سوى الشهم المهذب منولم ٌ

 بالعلم فً الناس قّوال وفّعال

 : فً مجال الوصف

 غصن األٌك مطربةقد غردت فوق 

 ونغمت بجمٌل الصوت أطٌار

 حان بشٍر نوالٌها وترسلهاأل

 تحٌة كلها ود وإكبار



إحدى قصائده  )صرخة فلسطٌن(

 الوطنٌة :

 صرخة فً حمى فلسطٌن دوت

 ُتسـمع الكون والوجود جهارا

 ٌملؤ الخافقٌن صوت صداها

 شارك اللٌل طوله والنهارا

 ة أذكت القلوب منصـرخ

 فوافت من االبـاة إنفجارا الظغن

 الغٌرة المضٌة فً األجسامتبعث 

 غلً من المضاضة نارا

 رددت فً بنً الدٌن صوتاً 

 تبتغً الرد من بنً الضاد ثارا



 قد أقضـت مضاجع األبطال

 واسـتذكرت خالد المغوارا

 ـالح الدٌن أو طارق اللٌثوص

 و جٌشــهــا الـجـرارا

 طغات بغوا وشـّنوا هجوماً ل

 فً نفوذهـم غدارا طائعً

 حّلوا باألبرٌـاء عذابـاً وأ

 كّبدوهـم خسـائراً وضرارا

 وترى الطائرات تمطر فٌهم

 قاذفـات الحمٌم كالرعد نارا

 وضحاٌا الهجوم قتلى وصرعى

 والشظاٌا تطٌر فٌهم شـرارا



 وتوالت قصـف المدافع فٌهم.

 فأماتت نسـاءهم والعذارا

 راهم قد شردوا فً الصحاريفت

 دك الٌهود الدٌارابعدمـا 

 داعوا والجوع ٌفتك فٌهـموت

 وٌظجون مـا وجدوا دثارا

 بنً الضـاد أنتم خٌر ذخرٍ ٌا 

 بات للعرب فً فلسطٌن جارا

 فأمّدوهـم بعوٍن سخًٍ 

 ٌبق فً غابر الزمان فخارا

 ذلوا للجهـاد منكم جهوداً واب

 ونفٌسـاً وعسـجد ونضارا



 عاش من كان باذالً بسخاء

 انتصارا وكفاحاً به ٌحوز

قصٌدة طوٌلة) المجد والحلم ( 

فٌصل بن )موّجهه إلى الملك 

منها هذه  (رحمه هللا) (عبدالعزٌز

 : األبٌات

 والحلم واألخـالق والهمم المجد

 وعفة النفس واإلخالص والشمم

 قرٌة والعقل الحصـٌف معاً والعب

 ثم السـماحة والوجدان والشٌم

 بوا جهدهـم طوداً لرفعتهمتقل



 ٌعظمه التارٌخ واألممطوداً 

 على مشرق الدنٌا ومغربها طافوا

 بحثاً لمطلبهم لم ٌعٌهم سأم

 عوا مثلما الدنٌا بأجمعهافأجم

 بأن فٌصـل هذا طودها العلم

 ٌصـل العبقري الفذ قائدهاف

 دانت لهٌبته العربـان والعجم

 للدٌن صـرحاً شامخاً فعلتأقام 

 أركانه فهو ذاك األمـر الحكم

 كتاب هللا مقترناً د فٌنا وسا

 بسنة المصطفى فإنجابت الظلم



 أخرى) تحٌة العٌد (قصٌدة 

بمناسبة اعتالء الملك فٌصل 

 : الحكم

 الكون أشرق وجهه الوضاء

 فعال الوجود من السرور ضٌاء

 واهتزت الدنٌا تمٌس بفرحة

 عمت فظل المال سعداء

 عٌد حٌث العٌد ٌبسم سـعدهلل

 أعالمه خفقت وعم هناء

 عٌدنا عٌد وأما عٌد المال

 عٌدان عٌد هنا وعٌد عالء



 عالء فٌصلنا العظٌم وٌمنهب

 فالحكم فٌصل تاجه الوضاء

 الحمد هلل رب العالمٌن

 دائما وأبدا

 منتدٌات الفرسان . : المرجع

 جمعه ونقله توثٌقا :
 بدالرحمن بن ٌحٌىعبدالعزٌز بن ع

 الناصر التمٌمًالعٌونً  

 2723300200واتساب 
أسأل هللا العظٌم رب العرش الكرٌم أن ٌكرمنا 

  وموتنا وإٌا كم
 بالعفو والرحمة الواسعة

 وٌجمعنا بهم بالفردوس األعلى
 من الجنة آمٌن


