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  اإلھـــــــداءاإلھـــــــداء
 علي إلى كل من ألح علي إلى كل من ألح

  خـاصةخـاصة....بإخراجهابإخراجها
وإلى عموم أبناء عنيزة وإلى عموم أبناء عنيزة 

  ذكوراً وإناثاذكوراً وإناثا
  

  ــــــــــــــــــــ
  

  

  



 بسم هللا الرحمن الرحیم
 

 -وبأفعال أھلھا المتمیزة ، ر ویعتز بتاریخ بلده ـالمطلق بأن یفخ لكل إنسان الحق    
وإنما ، واالستھانة بھ ، والبقصد التعالي على الغیر، اإلدّعاء  بقصدال –إن وجدت 

ومبررات الفخر ، ومن یدّعي احتواء الفضل، الطبیعي وتثبیتھ  بھدف ممارسة الحق
  مغرور فھو تافھ،وحده دون غیره 

 )) ..!صیاحھ الدّیك الذي یظن أن الشمس التشرق إال لتستمع إلى ك(( 
 

 حيعبدالرحمن إبراھیم البط
 
 
  ... ولذا

i   وآطـا  الخياط ثرى أتبع  iتـهبخيمتـه وبستريـح         جر i iواظاللـهـا  

i بعضهـا  امـور واكتب iتـهلوهـا  وبعـده  قبله         مامرسج  i iابطالهـا  

  جالها  عن حدا  من اشجع انه  حيث         سرتـه   وكـاد  عنها  درى  هو لو

i لـو نارهـا تحمـل اللي iتـهواموالهـا  لهـا  روحه  بذل واللي         حر  

  * لهـا واصخى  قدمه احد ماقبله         شفرته   في ماشفّره بعض "عاصن"

i عنيـزة فـي  لجيلٍ  اكتب iتـهقبـل  الشمس تغار منها         غر i iاهاللهـا  

i فـن  كّل من  رضع  ٍ جيل iتـهرافعالها   طيب او  بالعلم  ارتوى لين         د 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
َّة الخیاط التي فیھا السالح الذي أوقفھ على عنیزة: صنعا   *   . اسم صف
  
  
  
  
  



  ھّ  لـھ الـــــمـرحــاط یـ ّ یـطى الخــع ى خ
 

i نحـمـي  البيـض عـن فـر  ال         بالزهـيـد   مانبيـعـه عنـيـزة هــذي(( :لتأسیس iجالـهـا((  
i  العـز ديـرة هـي  ديرتـي هـي iاو  قــدره  رفــع  اهللا         يـدالتلـرجـالـهـا عــز  

  )١(  رحالـهـا  حـطّ او اليمنـى بالضفّـه             نضيـد  غـرس  بـدا عامـر ابـن  يوم من
i  بــه والعتـايـق  لخوالـدا قبـل iالـعـزا  بـيـن  مـنـزلِ لـه         تشـيـد i iوارمالـهـا  
i مـن حايـد او  جاهـا طامـع كـم iماطالـهـا   وهــو  واقـفـى طامـع جـا         بعـيـد  

i  احبـال  تنقـض  بـه  البـة  مـن iيـومـا ؟  المرجلـة  ويـن  :  القيـل         الضديـد i iلـهـا  
i   الفـنـى او  ادهــور فنـيـت         يـزيـد  زيـنـه  عشـقـة  لــه  واحبـنـا iجمالـهـا  
i مـرهــا  لـــه واحبـنـا         الشـديـد  اوبالـوقـت باللـيـن نحبـهـا iوازاللـهــا  
i مــن  تـجـدد  حـبـه  وِالعتَـق iدورة         جـديـد ــّل  حـيــاةـممـان i iاقـبـالـهـا  

i هــو عـودهـا جـالر ديـرة iعـبـر للطّـيـب  تـوارثـوا         والولـيـد  i iاجيـالـهـا  
i عـيـا عزمـهـم  اجــدود عـادة iواخيـالـهـا ارعـودهـا الفتـيـل يــوم         يبـيـد  

i العـالبـي نــاش  الــى  حـده         الحـديـد   صـاف  جوهـره اللّـي والسلّـة iشالـهـا  
i  الـقـرم ـزهالكـ  وامكـوعـبٍ iلـهـامنها   عـلـى  الشلـفـا  بــه  يـورِد         الولـيـد  

i  يـخُـم  جـاهـا  غـاالطَّ  عقـب         عنيـد مـناُو   ضديـد  مـن  حموهـا ما يا iانعالـهـا  
i  صـد  اوجـا  البلـوى  الحلّـت iُـديـداصجـديـد يضـحـك بوجيهـهـم         و i iاهاللـهـا  

i   الجـلــه حاالروا جـالّبـة iـب  يشـري يبـي  واللّـي         بالـمـزيـدايحـض i iجالـهـا  
i  العلـم سجِّـل  شـارخ  بـاب  مـن iفـي         الوكيـد  ٢( وبالـهـا الـعـدو  ذاق  سـاعـة(  

i واقـفـا  نـهـج الزامـل عبـداهللا iلـكـن         شهـيـد ـــدومثقـالـهـا  مـاربــح  هع  
i وشــرباُ جـاره علـى جـره         عضيـد لـه ـهيوم ـودعوس  عـدا  راشـد iاحثالـهـا  

  اعمـالـهـا ابـسـو  الـقـادي إستـبـدل         حـديـد لَــه كـونـه او  الجيـره ماشيـم
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i  الديـره  لفـى عمـه  ابـن  أسبـاب iاو المـزبـن  يبـا جاهـا         طريـد  او تــم i iنالـهـا  
i  عــاده االرحــام  قطّـاعـة iْمـع وعظـه يضيـع         عـويـدوات  اتفالـهـا   شـيـرط  

i ولــد  قـصـدي اثنيـان  والثانـي iغالهـا  مرهبيـن  زايـد  نسـل  مـن         زيــداو  i i)١(  
i حــده والـقـدر نصيبـه جابـه iقمـنـا  ضيفـتـه  او سعـود جابـه         حـديـد i iلـهـا  

i  الضيـافـة  شـيـن عاداتـنـا iاو ٍ  صمـع         للضـديـد  شلـف لّـةيحـنـى  اوس i iلـهـا  
i مـرهـون:ماقـول..سمي والّ iصـيـدصاغـهـا بالخديعـة جـا         الـر  i i٢(واحتالـهـا(  

i مـاهـوب المشـهـور  القـايـد iشــرب ..  الجـيـرة  لكـنّـه         ـلـيـدالب   i iفنجالـهـا  
i ٍ وضـع وضعهـا  وراهـا غاظـه iفـريـد         سلطـتـه مــن مرتـاحـة i iواغـاللـهـا  
i والحصنـي -الديـن  المـام وسوس iـهـا  ابـنــابٍ جــاده         يصيـدسـم i iكتّـالـهـا  
i لـه  ماارخصـوا اميـره عاقـوا iتـالـي         ـدبالمـديبـالـهـا   ٍ  مستـريـح  ٍ لـيـل  واب  

  لـهـا هـيـا والحـرس ..بِشايـر  :قالـوا         مـريـد  رايٍ حكَـل النَّسـري  بابهـا  مـن
i   كعـهـا  الحصـانـي  سـلْـم         بنـديـدi نــد  مالتـقـى بالتِّحـيـل جـا iواهجالـهـا  

  )٣("  مانـالـهـا بالنِّـقـا  والّ بالـبـوق  "         بعـيـد  التبـعـد العـرف  جـواب  دونـك
  )٥- ٤(  مجدالـهـا  الـردي  النَّـذل  ماتَلْتَـَل         الرشيـد   ذيـب  حضـر  مزنـه اخو كان لو

  حـالَـهـا   عـارفـيـنٍ  ثـقـات بِـيـدي         صيـداوق نثـر للزمـن  سجـل اللـي هـذا
i هـــو التحـريـف ازبـالَـة         كيـدي  ابكتبِـه ..  يكتـب  اللـي همنـا  اوال iـالـهـازب  

  )٦( الذاللـهـا  مـاقـدر  ذلـيـلٍ أنـكَـف         الوعيـد  هـاك  عقـب ظاهـر ابـو وحسين
ـِه i   شَـدت بالصفـا اللـي والحامي iـّل ـتفَشا         شـديـدقلـهـا  اولـى امطاولَـه  اب i i)٧(  

i  حطّوهـم السـوق  وسـط والـروم iـا  عقـب         رجيـدهلزالهـازِ بهـم لزِلْـزِ الر  i i)٨(  
i الدنـيـا دلّـتَ  واحـد  شـان  مـن iـشَّـم ٍ  روس         تمـيـدنــادى والفـنـى اتْه i iلـهـا  

i عــد تسعـيـن الوفـا صـار iيـدـدالنـا         واتْعجأضـعـاف باضعـاف  ر  i iامثالـهـا  
i   واهللا أوي جـوهـر  البــن حيـا iاللّـي         وِلـيـد ـلتحي  لـهـا  وابــدى حيلـة  i i)٩(  
i  وشَّــر  بالخبـر  الميـره ُأومـا iـديا  :  يقـول         بـاالـواداللهـا ـفبالمضي  حاس  i i)١٠(  

i  مـركـاض لهـم فـروا  واثنينهـم iـيـدفوا         سوة  علـى  وقـداقتالهـا اوثـار الع  i i)١١(  
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  جـالـهـا   حافظـيـنٍ اهلـهـا  عــادات         عبدالحـمـيـد اوال خـرشـيـد  ماهمـهـم
i احـصــاره ايــامٍ ثـالثـة iهـن  مـن         ـزيـدمـاتررشيـد  حلَـظّْ  خ  i i١(اغْيالهـا(  

i داوى بالـهـرب  او عليـه  صعبـت         ِلهِِـيـدi   منـهـا  خاطـرِه  او ذليـل أقفـى iلـهـا  
i  فكَّـت مـن الخفـرات  مـن  واذكر iويـدالهـا  بعـض  ماساقَـه  عقـب من         عو٢(  ح(  

ـةأدمـي  ـةجـابــت نشـمـي i iـقـيـدقـوا  معـه واللِّـي         عحالَهـا فـي  مابر  i i)٣(  
i تشْـبٍـع  هـدتَـه عـريـنٍ ولبـةْ iيـدـدالمطـرودي  خزنـة  من         م ْن٤(   اريالهـا د(  

i   مـابـه  ابساعـة الصـالة وقـت iـيـدعق         ـاللَـه  تردوالغـريـم  ح ..  حـالـهـالْا  
i  االمــرودن  ابلـبـس غَرتهـم iـاً  فــوق  مـن         والبـديـدقـب  ميحـتـد  i iزرفالـهـا  

i   لـه  اومـا  الـى بِيـده  وامصقَّـلٍ iمــع         وقـيـد بـنـدق  ـلـحالفَـنَـى م i iالـهـابعي  
i فيـهـا غـرنـا اللـي واغْريـس iبِـيـدع         ـوس صفالتهـا  ـردحتالهـا مالم  i i)٦-٥(  

i مــع ماتـالقـى  سـعـدا  خيـاْل iيـدِلـد         ـةيلـام  رِجياو  ..ص غالـهـا قـيـظ i i)٧(  
i غـيـظ  شايـلـه  نصاهـا واللّـي iيــدرِد         ٨(  اهوالـهـا يـقـود اللّـي االمـام وِلْـد(  
i لهـا  يجبـا  وهـو  وايـل بـن  بكر من         اوجديـد   سمـل الثنـا ثـوب لهـم  اللـي i)٩(  
i معطـن  حاكمـه  "اجلـويٍ"  سبـة iلـهـا  أصغـى وال  الشكـوى  مايسمـع         صـديـد i i)١٠(  

i  كثـيـر  واقـطـع البلـد خـلَّ         مـرِيـد   مالـك ياجلـوي : اوقالـوا ملَّـوا iدالَـهـااج  
i  رجـلٍ اوالحصـل ـاماالم  غضب iـح         رشيـدـلصـه  امــورٍ يبطَّالـهـا خـرب i i)١١(  

i تكتـب اللـي  الكتْـب ماثابـت iـكـفّ شــرحٍ  بـهـا اللـي         والقصـيـدي  i iاقوالـهـا  
  )١٣  -١٢( شمالـهـا وذا  اليمـنـى عينـه  ذا         عضـيـد  لـه زامـل  او اليحيـا  عبداللّـه

  لـهـا يـقـرا  وال  ينـظـر بـهـا ماحـد         والبـريـد   االمـراسـل  مـلَّ كتبهـم  مـن
i مــره  المـرزوقـي مرسولـه iـت         واتْـرديـدبمانالـهـا  والهـدف  اركابـه  تَع   i i)١٤(  

ـنيـا يومن االرـن عوشَـرمـاش i iماجـتْ         يفـيـد  يشاررِس ـهالهـا ـتواممح  i i)١٥(  
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i والـوِلـي اهللا  عـلـى أسـنَـد         سعـيـد  او شـقـي حـظِّـه ثـبـت  كـلٍّ iَّلـهـاحـال  
i جمـعـهاُو  "دالَّق  " وِفــا  أول iل         بالوِهـيـدـا حوه  يبقْـداقبالهـا  طـاح  او الع   i i)١(  

i  ابـحـد ـعاتشـلَّ الَرقــابٍ         سجـيـدواُ   سجـد بالوِطـا تطايـح  روسٍ iاسـاللـهـا  
i  باسمالَـهـا  ـواِلفْلفَ  "شْقيـرِه  "بِيسـر         شـريـد    منهـم  الشـرداُو  جميـع  فنْيـوا i)٢(  
  لـهـا   ىواهـفـ جابـهـا اللـي وابذمـة         حصيـد   او  حصـد سيرتـه قطعنـا جمـعٍ

i  وجلْفَـناُ  جـفّ  دمـه  "الجِـرو"و iمـن          بالورِيـد  ـه  للمـوت رشقـة٣(   : بالهـا  بافْم(  
i  لهـا  يرثـى  حالتـه  ادماغـه وادعى         الهبـيـد  ــبلُ ـرـثنَ مـخِّـه  نثـر درجٍ i)٤(  

i هـو  لـو  اللحـم  تـرم  بنـدق  من  (( iدالَّلـهـا  مــع بالـسـوق  قِّـفـتماوِ         بعيـد   ((  
  وشالـهـااُ  واستـجـاب ادمـاغـه يسهـج         الطـريـد  يحـمـا الخيـاط بـه  أرسـل

i السيـل علَّهـا  "امغيـرا  "حصن من iـف  ليـن         الجويـدتَهاي٥(  مشْيالـهـا بالـزهـر اي(  
i مرسالـهـا  للبـلـد  ابشـورِه أرسـل         جهِيـد جهـد  بـذل  اللـي  "طـالل "  لـوال i)٦(  

i اشْكالَهـا  وحـّلاُ  للصلـح سعـى  اللي         حمـيـد  فـعـلٍ  ابــو  البـسـام  المحمـد i)٧(  
i  حــدْ  مالـهـا دمـيا  راحـت iـديـدـك         اتحضحكْـوِتَـهاُ  ابلـيـس تالطْفالَـهـا   وب  

  )١١-١٠-٩- ٨( اـله اجزى  وقحطان بريده  ومير       ِلـلَّـديـدا  اومهـنَّ  شلـهوب ولــــد  وِالَّ     
  الكَّـالـهــا   باجـفـانـهـا إمــولَّــمٍ         عصـيـد  وجـبـة  انَّنـا يحسبـون  جونـا
  )١٢(  لهـا يرمـى والشّبـك ونـاروااُ   غاروا         الصـريـد    مثـل جمعهـم  وفـروا كـروا
i نمــ مفـلـسٍ اوكــلٍّ  واقفـوا         فديـد   ِلـه ركـابٍا   خَسـروا  كسبهـم  مـع iمالـهـا  

  )١٤-١٣( اعيالهـا  قـرم ادغيثـر  بن عبداللّه         مجـيـد   يــومٍ لـنـا بـه ويـومٍاُ  وِرواق
  واشبـالـهـا  ـضـراللَ وربـعـهاُ   ـلِّـيخ         صـيـد  والمسكـيـن صيـاد  يحسبـه جـا

i لهـا تقفـا  ةفطحـ  مـع  فطحتـه  مـن         تفـيـد  عجـالت  عشَّـى  الحبـردي رمـح i)١٥(  
دتْمـدــه مجِ   ثـوبـه  عـلـى  دممن         ـيـدس ثـوع نجـال طعنة١٧- ١٦(  رعالهـااَ   ت(  
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i  تـداحـم شرايـدهـم  واقْفـت iـل         بالصعـيـدطْـمسـريـب ـامواطيـه  ي   i iوالـهـااب  
i  ونــوهاُ بالمنـع  وِمـر  زامـل iكـفَُـوا :يقـول         بالشـديـد.. حـالـة ىيلـهـا  ــو  

  )١(   منزالَـهـا  جنِّـبـوا  ارجـالٍ يمـدح         يشـيـد   بـه ايجاهـر  غانـم ابـن  الجلـه
i   الـوالـي اوربـك  عيـان  شاهـد iعــن العـيـن  ابشـوف  يشهـد         شهـيـد i iالَـهـاقو  
i يــوم بالسعـد الزامـل يدعـي iمدخالـهـا   ماادهـمـوا اللـي ربعـه  مـع         الوِعـيـد  

هصـارت  الْخصمنـا اللـي والنْزي   i iطيـح الـوادي مقطـع في         مصيـداسهالهـا  م i i)٢(  
i افروعـهـا الجِـويـع ملْـفـا          الجـريـد خـضـر  علـى  قامـوا  يومنّهـم iواظاللـهـا  
i  واتلفـوهـا  ابقطـعـه  قـامـوا iبالوِقـيـد         ــوىواعمالـهـا  قولـهـا  تقـاطـع دع  

i يـرعـد  بالـقـدر االَّ  مـادريـوا iـبٍ         رِعـيـدـهـلَّ سحج  ترفتَّالـهـا  مــن  الــد  
i  يـاالمنـا سـوق احتمـى يـوم iـت         والهـديـدـمـارٍ بِيـعـزي عـتعت  i iباجـالـهـا  

  دالَّلـهـا وهــو كـفِّـه عـلـى  روحـه         والشـهـيـد   للشـهـاده يـهـرول كــلٍّ
i جــا  مـن  يومهـا فـي  ماثابهـم iـوا         رِفـيـدبـد  هجيـج هج٣( ختَّـالـهـا عـن الر(  

ـمـم ييـاُ  كُــوم  كضـهـمر المخيالـجـراد مـثـل         دوبِـد  امـطـيهـر i iـالـهـاطب  
i يـضـوى  وبنـدقاُ   ورمـحاُ   سيـف         اوجِـيـد  سـره بهـم  تضـرب  واربوعنـا iلـهـا  

i هــده دواس وابــن  خزعـل iريـدمع         واتْـو بـةصع  َّـب٤( لهـا  ينخـا الوطـن  ح(  
i اجبـال  كمـا  مـزنٍ  ضفـا  ِلينـه iـلَّ         الجلـيـدفتـيـل واطْـفـا المطـر  ه i iاشْعالـهـا  
i يفـعـل  الـلـي ايقلِّبـهـا  دنيـاً iمجزالهـا  الفـرج عنـد  انْفَلـتْ  يامـا         مايـريـد  i i)٥(  
  رجـالـهـا يضـمـنـه  ـدارٍالْــ  ثــارٍ         يعيـد   عـود  سلـم اومـن مـات اللي مات

همصـارٍ  بـه وابـرم دنـا خَصحا  i iـعٍ         شديـدحصـارهـا  :يـقـول  طَـما i iالـهـاغَو  
i  روسٍ بـالـدار ان مـايـدري iلَّ عـن  المـوت         ماتـبـيـداشــوى  الحيـاة ذ i iلـهـا  

i يــامٍو الـعـام وفـوقاُ   شهريـن iا          تـزيـددارو  هاـصـارـوا  حماافْلـح i iباقفـالـهـا  
  عقَّـالـهـا  جهـالـهـا الْـعـنَـتْ لـيـن         نصيـد   مـن انتخيـر اوحنَّـا  بالعـرا  هـم

i   وحــلِّاُ   طـايـل بـال  شـدوا         يـدسـد  رايٍ  واقطـعـوا  تـالحـوا  عقبـه iقْالـهـاعا  
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  لـهـا   يـبـرى عـزهـا الـلـي  الالَّبـة         العتـيـد العز جمـعـةَ عتيـبـه وانـشـد
  )١(  خيالـهـا  يهـتـوِشْ االصايـل فـوق         الكـديـد  ثــار الــى  العـايـل  لطَّامـةَ

  )٣-٢(   اوعالهـا  سوايـا  مـن  المنايا  زِرق          دريـد  شيخَـه  زمـن  مـن  هـوازن نقـوة
i ببلـيـا  اوسـبـال  الجهـام  ويـن iـرِيـدشْـرتْ         طشْعـى  للبلـد  اوسيقـت حلهـا  ي i i)٤(  
  لـهـا يحـمـى وهـو  اسنيـنٍ مـدّة  مـن         معيـدا  عجفـا بالغضـا جربـا  شـان  مـن

  )٥(  اسبالـهـا  تـهـلَّ  مقاسـيـمٍ  لـكـن         اوحـفـيـد  جــد اربوعـنـا روق ووالد
  حوالـهـااَ ابـزيـن مـاجـت  مثـل رِدتْ         مـديـد   حـبـلٍ ماينقـطـع  بينـنـا  مـن

i حلـف  لنـا اللـي مطيـر واذكـر iيــدوِد         ـه  العبيـوي  خـصحالهـا  مـن  حالت  i i)٦(  
i وسلطـانا شريـان بـن دعسـان iماقفيـنٍ  فـي         العقـيـد  ـب٨-٧(  فالـهـا اهللا طي(  

i  الْبعـضٍ بعضنـا  اودخنـه  بِـرواق iفـالـهـا  وِفـــا كــلِّ         زنيـدوو  i iمكيـالـهـا  
i اسـبـاعٍ انشـد  عاصـم آل وِمـن iحـم         تفـيـد٩(    مدهالهـا  ترتجـي  الضـواري س(  
i  مـايـبـدى بالـحـرب  هيـالـة         بالهـديـد  العـذيـه نـجـد  ــواولَ  اللّـي iلـهــا  

  ـاللـهـاواج   دقَّـهــا  كسبـنـا  فيـهـا         رِديـد   مالـه والقـدر دخنـة كـون عـن
  )١١-١٠( اجمالهـا رزيـن خلَّـوا  نفي بِيمن         تسيـد لَـه  ربعـياُو  المطيـر  هـدة  مـن

اع  نعمـيـن ابـو حـزامانــز   i iـل         الـوريـدتفحطـالاُ المركـاض  الس١٢( سجالـهـاِا  و(  
  )١٣(    لهـا  مااطفـى   حرهـا اوجنَّـب  ُأوشَاه         الضـديـد   اوتحـريـض امهـنَّـا  ماثابـه

  )١٤(   وابطالـهـا   ـتـهبالبا  نـعـم والفيـن         الفقـيـد يانـعـماُو اهللا  ضيـف والحربـي
i   مـربـاعٍ بالـديـن  لـهـم  اللـي iـديـدلـهـا مايحـصـى  بالطـيـب واعلومهـم         م  

i  اهللا  يفـعـل  ولكـن .. مااخطـا iـت         مايـريـدتشـيـل تـمـت وِال تـم i iاحمـالـهـا  
i قالـهـا  قبـلـي   احمـيـدان هقلتَـ وِن         بلـيـدi  رذالــهاَ  مـن  الفتنـة  بهـا  ثـور i)١٥(  
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  .قحطان على عنیزة وكانوا معھا على أحسن مایكون فأثر علیھم ولم ینفعھم وشربوا الھزیمة وحدھم  
  :یدان الشویعر حیث قال حم: حمیدان  -١٥. ضیف هللا بن ھدیب أمیر الفردة  من حرب  : ضیف هللا  -١٤

  الخ....یوشي الفتنة مقرود 



ـد ـدوانشعـر  بوفـرسـان  شم i iتـقـوم قـامـوا  الــى  اللّـي         الرشـيـد  i iاجبالـهـا  
i هـجـد  الحـمـر الـدم  نثـارة iُاـفـرح         جِـيـدوهـفـزع  تتـه  اوتـده i iوازوالـهــا  

i  عـرجٍ كالرمـ  دهـم بهـم  الجـت iوِيـدـال         قـحيزيـهـا ماذيـالـهـا اوصـفـق  تن  
i راي  عومـسـت  اللـي  بالسطـوة iفـي         العمـيـد  لـةالـهـا رِجِـل  صـادت حبحب i i)١(  

i   ايهـددنـا  سبـهـان  بـن فهيـد iفــي         اتْهـديـد  بـةنقَّـالـهـا  ماثابـهـا  سـر i i)٢(  
i  الْـراسـه شغـمـوم كـفّ  مـن         صلـيـد  ابـراسـه  فــرخ رمٍقـ  مخبـاط iمالـهـا  
i بِبـال اصبحـوا يـوم  معـه واللـي iب  المـوت  بقايـا  شربـوا         عميـدـراُوشالـهـا   ش  
  )٣(  لهـا ىأسـو ظالـمٍ مـن واستامنـت         وقـيـد   شــرط  بـال خالـد لبـو تمـت

  )٤( شالـهـا   تطايـر الْغوجـه  لَحـه  مـن         الشريـد  مثـل  ـشحنَ الملقـا علـى واللّي
i  ذيـب كمـا تركـي ابـو يشعـاه iفـيـدمثـلِّ         امشـالـهـا  طـغـاهـا خـشـوم  ـما  

i الـثـوب  لَبـسـت بعـزه  اللـي iـلـم         الجـديـداُ  نزايعـهـا لَماعقـالـهـا   وشـــد  
i أقـوالـهـا يـعـرف كــلٍّ         وازيــد وامــدح  لـهـا أمــدح  بايـلٍق iوافعـالـهـا  

i مـثـل لـهـا  ابـسـاعٍ ونَــوه iالـهـا  عــوض  محمدالبريـكـي         البـريـد٥(   جو(  
  )٦(   لهـا ووفـى  .. وِفـى إن  يتمـه وجه         دديـص  واعطـى جـوده مـن وعـد اللي

i نـعـم  الكـرم راع الشَّحـم  وابـا iـيـدعالق         ـد بين الوصل  شدسالهـا    القَعر٨-٧(و(  
  ارجـالـهـا  سجلـوهـا  ذكـريـات بــه         نستعـيـدi   كثـيـرٍ مــن قلـيـلٍ  هــذا

  اذيالـهـا  رتـجـ لفتـنـةا  بــه  ـومـني         مايعـيـدi اهللا اعـسـىو  االمـثـارا يـوم
ـخـصعنـهـا  مالـنـا  دارٍ ت   i iـيـدـحاُ   لنـا دارٍ         ملـهـا ـنّـاوح  ..  لـهـا ـنّـاح  

  )) جالـهـا  نحـمـي البيـض الفرعـن  ((         بالـزهـيـد  مانبيـعـه  الـلـي عنـيـزه
________________________________________________________________  

  
  .ھـ ١٣٢٢سطوة أھل عنیزة  واستردادھا من حكم الرشید  بمساعدة عبدالعزیز بن سعود سنة : السطوة  -١
  .عبدالعزیز العبدهللا السلیم : أبو خالد  -٣.   أمیر السریة الرشیدیة داخل البلد : فھید بن سبھان  -٢
  .والملقا بالجوي خارج البلد ، بالملقا ھو ماجد الحمود العبید  الرشید أمیر السریة التي : اللي على الملقا  -٤
  دخل البلد بخطاب السلیم ألنصارھم في المدینة إلشعارھم، البریكة : وفیھ من یطلق علیھ : محمد البریكي  -٥

  .وكان قد دخل بمالبس  امرأة  ، بموعد الھجوم 
ده  -٦ ّ   كي رغم تنكره فوعدهوھو سلیمان بن ایحیوي أحد رجال األمیر عرف البری، أي أمسك بھ  : من جو

  .أن یصمت مقابل أخذ وجھ لھ عند السلیم وقد وفى االثنان 
  .راع الروغاني ، محمد العبدهللا الیحیى أبا الشحم : أبا الشَّحم  -٧
  .حاملوا الرسائل السریة :   ارسالھا   -٨

 

  
  



  
  
  
  

ھـ ١١٨٢ھذه المنظومة تغطي أحداثــاً  خاصة بعنیزة ابتداء من سنة     
ّ السالم واالستقرار فیھا بعد استعادة أھلھا ١٣٢٢نة لغایة س ھـ حیث حل

وعلى رأسھم عبدالعزیز " السلیم "لھا من حكم الرشید بقیادة أمرائھا 
، بمساعدة عبدالعزیز بن سعود ، وصالح الزامل السلیم ، العبدهللا السلیم 

، ھـ ١٢٥٧بقع ء سنة : ولھذا لم تتضمن  المعارك الكبرى الثالث 
لكونھا مشتركة بین ، ھـ ١٣٠٨والملیدا سنة ، ھـ١٢٦٥یمة سنة والیت

كذلك لم تتضمن الصراعات بین ،  عنیزة وغیرھا من بلدان القصیم 
ولو أن ، أقسامھا ألن ذلك الیدعو إلى االفتخار بأي حال من األحوال 

الخالف بین أقسامھا  عبر تاریخھا أقل بكثیر مما جرى في بلدان نجدیة 
  .غر منھا بحجمھا أو اص

وھذه المنظومة تأتي بعد مرور  مائة سنة وسنة واحدة من استتباب    
  .ھـ ١٣٢٢محرم سنة  ٥األمن واالستقرار الذي بدأ یوم 

  
  
  

  :ملحوظة 
أتم االستعداد لإلجابة على أي سؤال حول مااشتبھ على أيٍّ من القراء الكرام  على

.  
  

  ) عبدالرحمن إبراھیم البطحي( 
 


