
 14من  1الصفحة 

 

 
 
 

 


 ملخص
 شـــعـراء

 تمٌم ًبن قبٌلة
 المعاصرٌن

 الجزء الخامس عشر
 

 

 
 
 

 
 

وتنظيموتوثيق نقل   

التميمي الناصر  العبذالرحمن اليحيى العيونيعبذالعزيز   

 0507988088  

 

 

 المملكة العربية السعودية

 الرياض

 هـ1443

 



 14من  2الصفحة 

 

 بسم هللا الرحمن الرحٌم
 المقدمــــــــــة

 

فً  ازل بالشعر وتمٌزوتمٌم منذ األشتهر بنو أ
الشعر الفصٌح فً عصور سابقه وبالشعر 

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

دور كبٌر فً  ن شعرائها كان لهم. أالتارٌخ 
بٌن القبائل فكان  وإظهارها شهرتها أكثر

ثقافً و عالمًاإل الشاعر قدٌما ٌقوم بدور
ومجتمعً ٌجعل منهم منبرا فً مقدمة 

فٌها قول و الشعراء فً الجزٌرة العربٌة
  :م شاعره

 

 ٌمـك بنو تمـبت علٌـاذا غض
 غضابا احسبت الناس كلهمو

 مٕٕٔٓ/ ٖٕ/ ٓٔ 
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 الشعراء المعاصرٌن
 الجزء 

 الخامس عشر

 

 صالح الخامس عشر : أحمد

 البسام .
 

 النســـب :

 الوهبة .
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 المٌالد :

 القصٌم . –عنٌزة  مدٌنة هـ ٕٖٓٔ

 الوفــاة :

 .هـ مدٌنة عنٌزة 3ٖٔٔ 

 ســٌرته :

 القرآن وحفظ والكتابة القراءة مبادئ تعلم

 على الدروس بعض وتلقى بلدته فً الكرٌم

 بن )إبراهٌم وهو نجد ومؤرخً علماء أحد

 بلدان بٌن جّواًبا حٌاته قضى .عٌسى( 

 وبلدان العرب وجزٌرة العربً الخلٌج

 بٌن المتوسط تنقل األبٌض البحر شواطئ

ا كثٌرة بلدان ًٌ  .العٌش  لقمة وراء سع
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 على نظمه جًدا قلٌل شعره من المتاح

 أكثرها قلٌلة أغراض فً المقفى الموزون

 عٌسى( بن )إبراهٌم شٌخه رثى فقد الرثاء،

 نظم فً كما سلسة، ولغة تقلٌدٌة معان فً

 فبدت الفراق ٌوم ووصف والرحٌل األسفار

 صدًقا، أكثر وعاطفته حضوًرا أقوى مشاعره

 الرٌب بن مالك منوال على نسج حٌث

 فً ٌجارٌه ال أنه غٌر( األموي الشاعر)

 ما واتساع حاالته وتعقب نفسه امتداد

 .خٌاله  استحضره
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 :مؤلفاتــه 

  بعض ضمنه )الندٌم( بعنوان كتاب له 

( مفقود) والعامً الفصٌح من أشعاره

 .متفرقة  قصائد وله

 المشركات :

  وردت واألخبار المقاالت من طائفة له 

 .)الندٌم( : كتابه  ضمن

 

 علم   رسم هذه قصٌدته عفا

 وأضحى عالٌا باألمس كان ِعلم   رسم   عفا

 ثاوٌا اللحد فً العلم فقٌد

 وفاته بعد العلم بحور   فغاضت
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 المعالٌا ترثً المجد ربوع وباتت

 لفقده ٌبكً والعلم   راحالً  فٌا

 البواكٌا علٌه أشجت وأسفاره

 والد   خٌر   ٌا المٌمون   أٌها فٌا

 والمساوٌا قومه عن الردى ٌذود

قٌاه  هزٌمه الكرٌم هللا فً فس 

 األٌادٌا ٌمدّ  مفضاالً  كان فقد

 ٌذود أحجمتْ  الخٌل   إذا مقداًما كان وقد

 والدواهٌا قومه عن الردى

 ٌجندل ضارًبا الحرب وغى فً تراه فطوًرا

 العواتٌا الحروب فرسان  

 تنوشه والرماح   تراه وطوًرا
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 واألعادٌا الوغى شجعان   ٌصاول

ا عمره قضى ًٌ  الدناٌا ٌردّ  جاهًدا المجد إلى سع

 المعالٌا ٌ شٌد أو

 ورحمة   أمن   هللا سالم   علٌه

 المهاوٌا ٌقٌه ورضوان   وعفو  

 

 العٌش   هذه قصٌدته صفا

 ما بأطٌبِ  حجةً  ثالثٌن   فٌهم لً العٌش   صفا

 لٌا صفا الزمان   كان

 بفرقة   النائبات   دهْتنا أن إلى

 األدانٌا مّنا البٌنِ  دواهً وأقصتْ 
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 أالّ  علىُ   ٌعزّ  وإخوة   أ م   المألوفِ  بلدي وفً

 أمامٌا أراهمْ 

 تفٌض تركت ها قد التً أنسى ال أنس وما

 وداعٌا حان حٌن دموًعا

برة   العٌن من سّحت وقد وقالت  ال حنانٌك   ع 

 الفٌافٌا تطوي تنفك  

 بكاءً  ٌهٌج وصالح   الرحٌل عند ما أنس   ولم

 فؤادٌا منه ذاب

ا عنهم ترّحلت   ًٌ  أجوب سالمهم فً ساع

 والروابٌا سهل ها الفٌافً
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 العلم طلب هذه قصٌدته فً

 خالِ  منزل   إلى الدنٌا بنً مصٌر  

 البالً الطلل دارس   ت بدي بصحراء  

ْمر دارس   تدعو بصحراء    لها دعت إذ الع 

ْبر ْشرِ  فً «إبراهٌم  » الح   شّوال ع 

ٌ ه علٌه مأسوًفا ترّحل    وسع

 وأجٌال قرون   فً حمًٌدا سٌبقى

مام   ا الّدرسِ  فً األٌام   قضى ه  ًٌ  لتحصٌل ساع

 أموال لتحصٌلِ  ال علم  

 ٌافًعا كان مذ العلم فنون   تلّقى

اً  ٌّ  وإقبال نشاط   فً وكهالً  صب

باب   فخاض  طالًبا للعلم البحر ع 
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خٌد   فً ٌ طوي البٌد كذا  وإرقالِ  و 

 وجّلًقا الحجاز   ثم أتى ف ِهْنًدا

 إلكمال العراقِ  أرض إلى وسار

ه ٌبثّ  نجد   إلى وكرّ   علوم 

ْجمعِ  على  ألمثال ٌ لقً الّطالب م 

ْبر شٌخنا فذا  بأخالقه الورى فً جلّ  الورى ح 

 عالً من هللا له المثلى

 

 ـــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــ
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 الحمد هلل رب العالمٌن

 دائما وأبدا

 

 

 : المراجع

 . العربٌة الجزٌرة فً الشعر - ٔ

 فً السعودٌة العربٌة المملكة دور - ٕ

 عبدالحفٌظ:  الحدٌث العربً األدب تطوٌر

 . الندوي
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 : وبركاتهالسالم علٌكم ورحمة هللا 
 

 : 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  ما هو علٌه المجتمع وأالحٌاة 

  إلٌصال المعلومات
ف من لدٌه .  المشاركة فً هذا المجالفنرجو من الجمٌع 

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

فٌكون  واذا كان هو شخصٌا شاعرا.  (٨ٓ3٨٠٠ٓ٠٠ٓ)
علما  ذلك خٌر وبرك للحصول على المعلومات من مصدرها

المعلومات فً الملخص  انه سٌذكر اسم الشخص صاحب
 .كمصدر للمعلومات 

 
 . وجزاكم هللا خٌر الجزاء وحفظكم هللا
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 جمعه ونقله توثٌقا :

 عبدالعزٌز بن عبدالرحمن بن ٌحٌى
 الناصر التمٌمًالعٌونً  

 ٨ٓ3٨٠٠ٓ٠٠ٓواتساب 
أسأل هللا العظٌم رب العرش الكرٌم أن ٌكرمنا 

 وإٌا كم وموتنا 
 بالعفو والرحمة الواسعة

 وٌجمعنا بهم بالفردوس األعلى
 من الجنة آمٌن

 


