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 بسم هللا الرحمن الرحٌم
 المقدمــــــــــة

 

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

 ة .وبالشعر الشعبً فً العصور الحالٌ
 ةربٌن بنً تمٌم من أعرق القبائل العأورغم 

 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

 

 ٌمـك بنو تمـبت علٌـاذا غض
 غضابا احسبت الناس كلهمو

 م0100/ 01/ 01 



 الشعراء المعاصرٌن
 شرع الجزء الرابع

  
سلٌمان بن علً عشر :  الرابع

 التمٌمً : رحمه هللا . الناصري

 مٌالده :

 .هـ تقرٌبا فً بلدة الداخلة 0021عام 

 وفاته :

 هـ .0832عام 



 نسبه :

من آل ابن علً من آل مغٌر من قبٌلة 

الُحصٌن من ضنا النواصر من بنً عباد بن 

 . الحارث بن عمرو بن تمٌم

 سـٌرته :

) راعً الداخلة ( شاعر له  وصفهٌعرف ب

فً المدح  أشعاره (رحمه هلل)شهرته 

والنصح والوصف والمشورة والهجاء وفً 

 .الرثاء 

وقد قرأ على بعض المشاٌخ مثل العالمة 

لما كان مستقرا  (عبدهللا بن دخٌل)الشٌخ 

افته موسوعٌة ومما بسدٌر ولهذا كانت ثق

 ماٌدل على اطالعه على التراث العربً 



 (براهٌم الحقٌلإحمد بن )الشٌخ  قاله

ن الشاعر الشٌخ أ: قائال  (رحمه هللا)

طلب منً كتاب وفٌات  (ان بن علًسلٌم)

 بضرماءعٌان البن خلكان لما كنت قاضٌا األ

مٌرها ابن أفلما زرت المجمعة فً ضٌافة 

متنزهات البرٌة وكان معمر وكنا فً احد ال

ً لٌنا فإمعً نسخته فلما علم بمكانً توجه 

 .هذا المتنزه فسلم علٌنا وجلس 

 : درته قائالابف

 شرح المنبر صدرا  

 بتلقٌك رحٌبا

ًَّ قائال  و  : رد عل

 أترى ضم خطٌبا منك



 ام تضمخ طٌبا

عن جده  (عمر المشاري)الشٌخ  وقال :

م ماتهان جده له اطالع واسع وأ (سلٌمان)

فادة منها لهذا باقتناء الكتب وقراءتها واإل

 (علم)طالب  هو فقط بل (شاعرا)فهو لٌس 

دباء وله خبرة بعلم الفرائض وقد كان األ

بنائه أٌغشون مجلسه لما استقر عند 

بالرٌاض واشهرهم الشٌخ  (بحوطة خالد)

الذي أخذ  (رحمه هللا) (عبدهللا بن خمٌس)

ا له شعاره وصار صدٌقأعنه الكثٌر من 

 (رحمه هللا) (زٌد بن فٌاض)والشٌخ 

وبٌنهما مراسالت وله عالقة قوٌة بالشٌخ 

لما كان  (رحمه هللا) (عبدهللا العنقري)

عبدهللا )والشٌخ القاضً  (سدٌر)قاضٌا لبلد 



ن أوالجدٌر بالذكر  (رحمه هللا) (بن حمٌد

له  (رحمه هللا) (عبدهللا العنقري)الشٌخ 

 (لٌمان بن علًس)كلمة مشهورة فً الشٌخ 

الشعراء  ن نختار منأ)ولو أمرنا :  قائال

الشاعر سلٌمان بن  قاضٌا لوقع اختٌارنا 

تتدفق األبٌات بالمئات على  شاعر . علً (

ما ٌستحق لسانه بدون توقف اذا رأى 

و ذاك واحٌانا  أالتعبٌر عن هذا الموقف 

 بالغبتكون أبٌاته قصٌرة تعالج الموضوع 

شاعر لم ٌتكسب  عبارة وأوجزها وهو

مطلقا فهو شاعر كرٌم النفس عنده بشعره 

باء وشمم وتعال على سفاسف األمور أ

طموح إلى كل مكرمة وفضٌلة كما شهد 

ارفوه وأنه كان ٌقسو فً قصائده بذلك ع



شعاره على بعض من رأى منهم التجاوز أو

والخطأ والزلل من وجهة نظره ورؤٌته لكن 

و أنه أمرة  ء ألولن ٌبتدأ الهجاأٌمكن  ال

 .  و ٌهجو لمجرد الهجاءأٌخطئ على احد 

لى إشعر هذا اللغز وجهه ال فً همن ألغازو

 : احدهم قائال  

 وإن سألتك واجترٌت

 وٌن رحت وٌن جٌت

 والعرب مروك مٌت

 وانت حً لك شنار

فما استطاع هذا الرجل ان ٌحل اللغز فأجابه 

 : سلٌمان قائال  

 سائلً باألجتراي



 عن كمٌت اقول راي

 هو أمامً أو ورائً

 هو جبل والحً ٌسار

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 هو الجبل الحل طبعا  

 

حزنا قصٌدته فً  من أشهر قصائده وأكثرها

الذي توفً عام  (عبدالرحمن)رثاء ولده 

 . فقال قصٌدة ـه0832

  : هذه أبٌات منهاو

 هللا من علم دهانً

 مناب بخٌر من جانً



 أول علم طرق سمعً

 فً خط أحمد الفوزانً

 ٌذكر خط داخل خطه

 جا من بكر بن سحمانً

 غدا القلب مصاب عقبه

 ٌا لٌته خط ما جانً

 ما تجرا  ٌخبرنً به

 إال بكر بن سحمانً

 ٌقول ان ابنك توفى

 واصبر وهللا المستعانً

 وصبر نفسك واترك ذكره

 واعص نفسك والشٌطانً



 ى مرسول كزه لً

 شعبانًمكتوب آخر 

 إلى كتب خط بٌده

 أوفى زمان ما جانً

 شهرٌن ما ٌا صلنً

 حٌث مشٌه هوى دانً

 علم بالخٌر ٌتأخر

 وعلم الشر أسرع ما جانً

 خبر موته جا فً الموتر

 قل صبح فً الٌوم الثانً

 وصبر جمٌل عسى هللا

 ٌجبرنً فً أكبر عٌالنً



 وهللا لوال سوره عم

 مع تبارك والرحمانً

 رحوسوره طه والم نش

 لك صدرك والفرقانً

 وكالم هللا كله شافً

 وان تدبرته كفانً

 ال ندب فً أعال طوٌله

 بصوت ٌسمعه األذهانً

 وارفع صوتً وابري جاشً

 فً ظنً محد خطانً

 وانادي ثم انادي

 وانا فً أرفع مكانً



 ٌا قبر ٌا للً فً صبٌا

 سر باذن هللا البلدانً

 لٌتً عنده ٌوم ٌمم

 والتفت منه السٌقانً

 بلثم عٌنه وخشمهأ

 وألثم اشفته تشفانً

 ولٌتً عنده ٌوم اٌغّسل

 وٌدرجونه فً االكفانً

 ولٌتً معهم ٌوم اٌجهز

 على منجور العٌدانً

 ولٌتً معهم ٌوم امواله

 صالة من دون اذانً



 وقوف ما فٌه اركوع

 وال سجود باالذقانً

 قالوا طولت مرثاته

 ودونت فٌها دٌوانً

 قلت الغالب أو فً ظنً

 ٌب أطول من أحزانًما ه

 هذا ولدي ثومه قلبً

 مات وخافً حبه بانً

 :أحد قصائده بٌات أهذه و

 كل ٌوم ما ٌمر إال بأمور

 باحتكام وانتقاض وانقطاع

 وكل قلب عده افكار تدور



 والسراٌر ما علٌهن اطالع

 وكل فتق ٌوم ماٌرزما ٌعود

 بالتعامل ما ٌزٌد اال اتساع

 وكل من ركب البحر ظن العبور

 المناٌا راصدات كاألفاعو

 مقر السعادة بالعنا طوٌل

 واكثر سعادات الفتى تأمٌل

 الحمد هلل رب العالمٌن

 دائما وأبدا

 المراجع :

 جرٌدة الرٌاض . – 0

 . صحٌفة بنً تمٌم موقع - 0



 : السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته
 

 : جزاكم هللا خٌر جمٌعا
 

 : الهدف من نشر ملخص الشعراء المعاصرٌن
الشعراء والتعرف  ءاطالع رواد موقع القبٌلة على هؤال

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 علــنــلأو  عـــــــلألخ مشرف الموق

 واذا كان هو شخصٌا شاعرا . (1٨1٨233133)
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

 
  



 
 

 جمعه ونقله توثٌقا :
 بدالرحمن بن ٌحٌىز بن ععبدالعزٌ
 الناصر التمٌمًالعٌونً  

 1٨1٨233133واتساب 
أسأل هللا العظٌم رب العرش الكرٌم أن 

  وموتنا ٌكرمنا وإٌا كم
 والرحمة الواسعةبالعفو 

 وٌجمعنا بهم بالفردوس األعلى
 نة آمٌنمن الج


