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 المملكة العربٌة السعودٌة

 الرٌاض

 هـ1443



 بسم هللا الرحمن الرحٌم
 المقدمــــــــــة

 

 
قبٌلة بنً تمٌم فً جمٌع عصورها        

مجموعة كبٌرة من األئّمة   ٌنشأ منها

والصالحٌن  فً كل المجاالت والعلماء 

ٌََّزت بالِحلم  والحكمة  والشجاعة   ظهاروإَتم

 .  وتمٌز  كل ما لدٌها من علم وفكر 

شخصٌة هذا الملخص ٌتضمن سٌرة  

 تفكٌرالشخصٌة وسالمة القوة تمٌزت فً 

 . صده بما ٌنفع البالد اقمو
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 المتمٌزٌن
 قبٌلة بنً تمٌممن 

 الجزء الثانً
 

 

 غشام بن رمٌزان ألمٌرا:  ثانٌا

 العنبري المزروعً مسلط بن

 : التمٌمً

 المٌالد :

 هـ روشة سدٌر .1007



 وفاتــه :

 هـ روضة سدٌر .1079

 نسبه :

 بن مسلط بن غشام بن رمٌزاناألمٌر : 

 من البوسعٌد عشٌرة من سعٌد بن رمٌزان

 من العنبر بنً من حماد أل من المزارٌع

 . تمٌم بنً قبٌلة

 ســٌرته :

 المزروعً مسلط بن غشام بن رمٌزان

 ومن (سدٌر روضة) أمٌر التمٌمً العنبري

 روضة فً ولد القدماء النبطً الشعر رواد

 أشهر من وكان هـ 1007 سنة سدٌر



 الشعراء من كان كما زمانه فرسان

 فً لّقب حتى بالدهاء واشتهر البارزٌن

 له الخطٌر واألمٌر (الضرغام) بالبطل زمانه

 على الحصول سبٌل فً مشهورة مواقف

 مع تحالف كما سدٌر روضة فً اإلمارة

 من واحد بنى وقد (المكرمة مكة) أشراف

 العربٌة الجزٌرة فً السدود وأشهر أكبر

 رغما سدٌر وادي على السبعٌن سد وهو

 السد آثار والتزال له المجاورة البلدان عن

 سدٌر روضة على أمٌرا   وظل اآلن إلى باقٌة

ا عشرٌن من ألكثر  ابن ٌد على وقتل عام 

 المزروعً الهاللً محمد بن سعود) عمه

 روضة فً ودفن هـ 1079 سنة (التمٌمً

 . سدٌر



 ة بناء السد :قص

 : السبعٌن سد 

 ٌستقبل من أول هً سدٌر روضة مدٌنة

 السد هذا قامةإ قبل وكانت سدٌر وادي سٌل

 منه تستفٌد وال المدٌنة عن مجراه منخفضا

 بن رمٌزان) األمٌر ففكر بسٌطة فائدة إال

 إلى الماء ٌرفع حاجزا بوضع (غشام

 لكً ومزارعها المدٌنة نخٌل مستوى

 وادي مع مجراه خذٌأ زاد وما ترتوي

 وقد األخرى البلدان بقٌة إلى (سدٌر)

 ألنه المجاورة البلدان األجراء هذا عارضت

 فضالء كانوا أن بعد الوادي نفس فً حدث

 مخالفتهم فأعلنوا السٌل حق فً مفضولٌن

 األمٌر ولكن المشروع اهذ من وغضبهم



 حزم بكل لهم تصدى (غشام بن رمٌزان)

 السد هذا وأقام علٌهم وتغلب وحاربهم وقوة

 سبب وذلك معبر (سبعٌن) له جعل الذي

 إلى أحٌانا وٌضاف السبعٌن()ب تسمٌته

 (رمٌزان سبعٌن: ) فٌقال (رمٌزان) األمٌر

 خذتأ الروضة ومدٌنة الحٌن ذلك ومنذ

 هذا وفً سدٌر وادي سٌل من األسد حصة

 : (غشام بن رمٌزان) األمٌر ٌقول

 

 األبٌات التالٌة

 منشع فوق من ٌاجبر دٌرة لً

 رقودها ٌسهر بالٌل محالها

 غصٌبة سدٌر وادي لها حكرنا



 حدودها مرهفات اللً بسٌوفنا

  وقعة السٌل مفرق فً لنا جرى

 ٌعودها هللا مالك حضرها اللً

 

 والحمد هلل رب العالمٌن

 دائما وأبدا

 

 

 وكٌبٌدٌا ,موقع أ المرجع :

 
  
 
 



 
 

 جمعه ونقله توثٌقا :
 عبدالعزٌز بن عبدالرحمن بن ٌحٌى

 الناصر التمٌمًالعٌونً  

 0507988088واتساب 
أسأل هللا العظٌم رب العرش الكرٌم أن 

 ٌكرمنا وإٌا كم وموتنا 
 بالعفو والرحمة الواسعة

 وٌجمعنا بهم بالفردوس األعلى
 من الجنة آمٌن

 


