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F

بسم اهلل والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء وعىل صحابته األوفياء. 
منذ بداية تفعيل دور جملس سدير بمحافظة املجمعه بتاريخ 1438/1/1هـ 
كان من أولويات أهدافه احلفاظ عىل املوروث التارخيي واملتمثل بعضه بجمع ما 
يمكن مجعه من وثائق إقليم سدير وهي مهمة صعبة ولكن هبمة وإقدام ومثابرة 
وصرب جلنة كتاب من وثائق سدير متكنوا من عمل االتصاالت واملقابالت يف 
خمتلف مدن إقليم سدير وبفضل اهلل وجدوا جتاوبًا من مالك هذه الوثائق وهو 
أمر يستحق الثناء والشكر لكل من قدم ولو وثيقة واحدة، ألن يف ذلك حفظًا 
الوثائق أكثر من  الزمن والضياع، وقد وصل عدد هذه  يندثر بفعل  لتاريخ قد 
4000 وثيقة وهذا الكتاب -اجلزء األول- يمثل 10% من نسبة هذه الوثائق. 

وال شك أن اختيار ما يناسب النرش أيضًا مهمة صعبة، ولكن بجهودهم 
وما  التارخيية  اجلوانب  مجيع  ومعرفة  الوثائق  هذه  نصوص  كتابة  من  متكنوا 
تضمنته هذه الوثائق من معلومات عن أصحاب هذه الوثائق ومن كتبها ومتى 
منه وهذا أحد جوانب  يستفيد  أن  للباحث  تاريخ يمكن  لدينا  فأصبح  كتبت، 

الفوائد العديدة هلذا املجلس وجلنته.
ومعلوم أن إقليم سدير بتارخيه املجيد جزء مهم يف هذا الكيان، الذي تأسس 
عىل يد اإلمام حممد بن سعود رمحه اهلل، لذا فهو حافل بآالف الوثائق وما نقدمه 
اليوم للمطلع الكريم هو جهد املقل متمثاًل يف طباعة اجلزء األول من كتاب »من 

وثائق سدير« يليه بإذن اهلل أجزاء أخرى.
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وهذا يفتح الباب ملشاركة أهايل سدير يف تزويد هذه اللجنة بام يمكن من 
صور الوثائق التي ال تزال حمفوظة لدهيم. 

الوثائق هلا أمهيتها من حيث معرفة أسلوب ونمط احلياة من عدة جوانب؛ 
بني  االجتامعي  والتكافل  املواريث  يف  الرشعية  اجلوانب  عىل  احلرص  أمهها 
األرس، وقد يتجاوز ذلك إىل من هم خارج األرس، وعىل سبيل املثال الصوام 

وعابري السبيل وخدمات املساجد.

ال شك أن البحث امليداين الذي قام به أعضاء جلنة كتاب »من وثائق سدير« 
كان له أثره البالغ يف مجع ما يمكن مجعه؛ وهو قد يمثل القليل املتوقع من املتوفر، 

ولكن البداية صعبة والقادم أفضل خصوصًا لبقية األرس.

ومن فوائد البحث عن هذه الوثائق إعادة إحياء التالف منها واحلفاظ عىل 
املتبقي من التلف، ألهنا متثل تارخيًا ألصحاهبا وللحياة االجتامعية واالقتصادية 

يف وقتها. 

وثائق  »من  كتاب  جلنة  ذلك  يف  ويمثله  املجمعة؛  بمحافظة  سدير  وجملس 
نحو  أمرنا  والة  لتوجيهات  استجابة  اهلام  الوطني  العمل  هبذا  يقوم  سدير«، 
احلفاظ عىل مكونات جزء هام من تاريخ هذا الوطن الغايل يف ظل قيادة سامية 
أوجدت مراكز علميه تقوم هبذه املهمة، مثل دارة امللك عبدالعزيز واملكتبات 

ومراكز الوثائق واملتاحف. 

مالحظات  أو  نقص  أي  االعتذارعن  مع  واللجنة،  املجلس  عمل  ولعل 
يمكن تداركها يف الطبعات القادمة، لعله خيدم بعًضا من واجبه يف خدمة إقليم 

سدير. 
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المقدمة

أخريًا نثمن جهود من قدم ماله هلذا العمل، ومنهم الشيخ األستاذ عبدالعزيز 
بن عيل الشويعر ومعايل الشيخ عبدالرمحن بن إبراهيم أبوحيمد والشيخ األستاذ 
عبدالعزيز بن إبراهيم الشبانات وسعادة املهندس أمحد بن عبداهلل العويد وكاتب 

هذه األحرف.

والشكر موصول لفرسان هذا العمل من أعضاء لجنة كتاب »من وثائق 
سدير« وهم:

محمد بن عبدالله أبابطين-  عبدالعزيز بن محمد الدريس  

عبدالله بن إبراهيم الحقيل-  هشام بن صالح العيفان   

محمد بن عبدالعزيز الفيصل.-  يوسف بن محمد العتيق   

محمد بن يوسف العتيق.- 
يف  للمشاركة  دعوة  هو  لكم  هدية  املجلس  يقدمه  الذي  الكتاب  وهذا 

األجزاء املتبقية من هذا املرشوع اهلام. 

نرجو من اهلل العيل القدير أن يوفقنا خلدمة إقليم سدير وأهله، وأن يكون 
هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم.

اللهم صِل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.

أخوكم     
عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز أبابطين    

المشرف على مشروع »من وثائق سدير«     
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مقدمة لجنة التوثيق

بسم اهلل، والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني نبينا حممد وعىل 
آله وصحبه أمجعني.

أما بعد، فإن الدارس للتاريخ عرب العصور جيد أن للوثيقة حضورًا قويًا يف 
مادته؛ ألهنا تكشف من خالل سطورها حقائق وموضوعات وأحداثًا  إعداد 
معارصة لزمنها أو ناقلة لزمن قبلها، وتفتح أمام الدارس للتاريخ أبوابًا لالجتهاد 
والتحليل وكشف احلقائق، وفقًا للظروف والعوامل التارخيية التي استوجبت 

كتابتها.

 فالوثائق إذا ما توافرت وأتيح هلا الظهور من خمازهنا، تظل مصدرًا حقيقيًا 
لكتابة التاريخ والبحث فيه، فال تاريخ بال وثائق، واملتعامل معها جيد أهنا حتل 

ألغازًا يف التاريخ ال تتكشف إال من خالل دراسة الوثيقة.

تعريف الوثيقة:

الوثيقة المحلية هي: التي كتبت داخل البلد بيد أفراد حمليني، أو صدرت 
من جهات أو هيئات فيها، سواء كانت خاصة متس منطقة أو مدينة أو هجرة أو 
أرسة، أو عامة متس كيان الدولة بأكملها، أو وردت من خارج الدولة جلهات 

تابعة هلا وتتناول قضية من قضاياه)1(.  

د. دالل الحربي جريدة الجزيرة 2015/1/14م.  )1(
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وهلجتها،  لغتها  قراءة  عىل  القدرة  توافر  ينبغي  الوثيقة  من  ولالستفادة 
والتحقق من صحتها بعد معرفة الطريقة التي كانت تكتب هبا يف ذلك العرص 
الذي كتبت فيه، واألسلوب املستخدم يف الكتابة واملصطلحات املتداولة فيها، 
وكم من عبارات وكلامت يف الوثائق يستلزم الرجوع ملعرفتها إىل املعاجم وإىل 

كبار السن ممن عارص وأدرك تداول املصطلحات والكلامت.

ومنطقة سدير تزخر بالكثري من الوثائق التي بدأت تتكشف من خالل جهود 
الوريقات  أن هذه  البعض  يعتقد  منها، وقد  الكثري  الغموض خيفي  فردية كان 

البالية ليست ذات أمهية ولكن مع دراسة الوثيقة يتبني الكثري من فوائدها.

وثائق  من  بسدير  يتعلق  ما  مجع  إىل  يطمح  سدير  وثائق  من  فمرشوع 
امللك  البالد  هذه  مؤسس  فيه  تويف  الذي  العام  وهو  1373هـ  عام  حتى 
عبدالعزيز - رمحه اهلل - لكل مدن وقرى سدير مع مالحظة استبعاد الوثائق 

غري الصاحلة للنرش.

سدير في معجم اليمامة: 

ُسَدْير 
بضم السني، وفتح الدال ، فياء ساكنة ، فراء... وأصله )ذو الّسْدر( من أكرب 
أقاليم )الياممة(، شامليها تنحدر أوديته من ظهر ُطَوْيق )جبل الياممة( وتذهب 
مرشقة منتظمة بلدان )سدير( وقراه ومزارعه، وتدفع يف رياض ومستقرات مياه 

بعد أن تتجاوز اجلبل، هي منتجع اإلقليم ومرتاده ومزدرعه ومرتع ماشيته.

)جبل  مرتفعات  الغرب  ومن  )الَعتْك(،  اجلنوب  من  )سدير(  إقليم  حيد 
طويق( ومنحدراته الغربية، ومن الشامل املرتفعات والقفاف املرشفة عىل روضة 
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مقدمة لجنة التوثيق

باإلقليم  ويلحق  ل(  )جُمَزَّ جبل  الرشق  ومن  وغربا،  رشقا  حوهلا  وما  َبلة(  )السَّ
إداريا ما وراء هذه احلدود رشقا وغربا مما حياذهيا وينتظم )سدير( من األودية 

الكبارعدة أودية، هي: 

وادي الَفقِي وروافده.  - 1

وادي المياه وروافده.  - 2

وادي ُجَوي. - 3

وادي المْشقَر وروافده.  - 4

وادي الَكَلْب.  - 5

وادي ُتَمْير. - 6

وادي الَغاط.- 7

وغير هذه من الروافد والشعاب التي تمد هذا اإلقليم وقاعدة إقليم سدير 
العْوَدة،  الّتويم،  ُجالَجل،  الّرْوَضة،  الَحْوَطة،  فمنها:  بلدانه  أما  )الَمْجَمَعة(، 
َحْرَمه، الغاَط، ُعشيَرة، ُتَمْير، الَعطَّار، الّداِخَلة، الُحُصْون، الَجنُوبّية، الُجنَْيِفي، 
ُجَوي، الَمَعْشَبة، الَحايِر، الُرَوْيَضة، الِخْيس، معاوية، َظْلَماء، أشي.... إلخ أهـ. 

معجم  في  تذكر  لم  التي  المجمعة  لمحافظة  إداريًا  التابعة  والمراكز 
اليمامة هي: 

مشاش  رجوم،  أم  القاعية،  الجماجم،  أم  جراب،  الفروثي،  األرطاوية، 
الشحمة،  حويمضة،  الشعب،  بوضا،  الخطامة،  العمار،  مبايض،  عوض، 

البرزة، مصدة، أم سدرة، مشذوبة.
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أهمية حفظ الوثائق إلكترونيًا:

حفظ الوثائق من اإلرشيف التقليدي في الصناديق والملفات إلى اإلرشيف 
اإللكتروني في وسائط التخزين الحاسوبية وفهرستها وتصنيفها، يساعد على 
مع  التعامل  دون  بسرعة  وعرضها  المفتاحية،  بالكلمات  عنها  االستعالم 
الوثائق األصلية، وفي حال وجود صورة الوثيقة في الحاسب يمكن معالجتها 
وتوضيحها من خالل تكبيرها فكم من كلمة غير واضحة، أو ختم غير واضح 
تم التعرف على كتابته من خالل تكبير الوثيقة!! كما أن فهرستها في الحاسب 

يسهل استخراجها. 

أهمية الوثائق المحلية كما يقول الدكتور فايز الحربي)1(:

معرفة الحياة السياسية واألوضاع األمنية.- 1

معرفة الحياة االجتماعية واالقتصادية ونشاط السكان.- 2

معرفة الحياة الفكرية والدينية والمذاهب الفقهية السائدة.- 3

معرفة أعالم القضاة والفقهاء وأئمة المساجد.- 4

معرفة وفيات األعالم واألعيان.- 5

معرفة اللهجات المحلية والمراحل التي مرت بها.- 6

معرفة العمالت النقدية المتداولة.- 7

تحقيق األنساب ومعرفة تسلسل الجدود.- 8

وثائق من الغاط ص 15.  )1(
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توثيق المصاهرات ومعرفة األمهات. - 9

دراسة الكتابة والمراحل التي مرت بها.- 10

اختصارات أسماء األشهر الهجرية في كتابة الوثائق القديمة:

م )محرم(.- 1

ص )صفر(.- 2

ر1 )ربيع األول(.- 3

ر )ربيع الثاني(.- 4

جا )جماد أول(.- 5

ج )جماد اآلخر(.- 6

 ب )رجب(.- 7

 ش )شعبان(.- 8

 ن )رمضان(.- 9

ل )شوال(.- 10

ذ1 )ذو القعدة(.- 11

ذي )ذو الحجة(.- 12

َجَمع بعضهم أسماء الشهور في:

مصرا رجاج بشن لذا ذي.

مقدمة لجنة التوثيق
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عملنا في الكتاب:

تم التحقق من الوثائق المنشورة بأنها أصلية.- 1

ُرتبت الوثائق حسب تاريخها من األقدم لألحدث مع ترقيمها.- 2

ُقسم الكتاب إلى قسمين: القسم األول المراسالت بين األئمة واألمراء - 3
والملوك من آل سعود وأهل سدير، القسم الثاني الوثائق العامة.

كتابة البيانات األساسية للوثيقة وهي:- 4

تاريخها.  -

لم  الناقل  إذا  إال  يذكر،  ال  والناقل  األول،  يذكرالكاتب  الكاتب:   -
يكتب اسمه فيذكر اسم الناقل، وتحذف خانة الكاتب إذا لم يذكر أو 

لم يعرف خطه.

المصدر.  -

المكان )المحفوظة فيه(.   -

ثم يأتي بعدها صورة الوثيقة ثم نص الوثيقة.

كان - 5 إذا  إال  تعديل،  دون  هو  كما  األصلي  النص  إبقاء  حاولنا  الوثيقة:  نص 
الخطأ يؤدي بالكلمة لمعنى آخر، فيتم التصحيح مثل: )إن شاء الله – إنشاء 
الله( )النخلة – انخله(  )ألمه – لمه( )األرض – الرض( وغيرها من األخطاء.

الذين زودوا الكتاب بصور من وثائقهم هم:

األستاذ إبراهيم بن محمد العبدالجبار- 1



19

األستاذ أحمد بن عبداللطيف المناع- 2

األستاذ خالد بن برغش البرغش- 3

األستاذ خالد بن حسن العوله- 4

األستاذ سعد بن محمد آل عبداللطيف- 5

األستاذ سليمان بن منصور الخميس- 6

األستاذ عبدالرحمن بن عبدالله الهبدان- 7

األستاذ عبدالرحمن بن علي السند- 8

األستاذ عبدالعزيز بن علي أبوحيمد- 9

الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الشايع- 10

األستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الفيصل- 11

األستاذ عبدالعزيز بن محمد الصالح- 12

األستاذ عبدالله بن إبراهيم الحقيل- 13

األستاذ عبدالله بن عبدالمحسن الماضي- 14

األستاذ عبدالله بن بسام البسيمي- 15

األستاذ عبدالله بن حمد العسكر- 16

األستاذ عبدالله بن عبيد الخرجي- 17

األستاذ عبدالله بن عشري الدريس- 18

مقدمة لجنة التوثيق
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األستاذ عبدالله بن علي السوّيد- 19

األستاذ عبدالله بن محمد أبابطين- 20

األستاذ عبدالله بن محمد الربيعة- 21

األستاذ عبدالله بن ناصر الزيد- 22

األستاذ عبدالله بن ناصر العبيد- 23

األستاذ عبدالمحسن بن إبراهيم اللعبون- 24

األستاذ عبيد بن عبدالعزيز الفيصل- 25

الدكتور عماد بن محمد العتيقي- 26

األستاذ عمر بن محمد القضيب- 27

األستاذ فايز بن إبراهيم المفيز- 28

األستاذ فهد بن عبدالله الضبيب- 29

األستاذ فهد بن عبدالعزيز المغيصيب- 30

األستاذ محمد بن حمد المفرج- 31

األستاذ محمد بن صالح الجمعه- 32

الدكتور محمد بن عبدالرحمن البعيجان- 33

األستاذ محمد بن عبدالعزيز السلمان- 34

األستاذ محمد بن عبدالعزيز الفيصل- 35
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األستاذ محمد بن عبدالكريم المنقور- 36

األستاذ منصور بن عبدالعزيز المنصور- 37

األستاذ نايف بن عبدالمحسن البقعي- 38

األستاذ هشام بن صالح العيفان- 39

األستاذ وليد بن عبدالله الخرّيف- 40

فلهم جزيل الشكر والعرفان على تعاونهم وتقديمهم صورًا من وثائقهم؛ 
فهم الداعم األول لهذا المشروع وحق أن يقدم لهم الثناء والشكر على تجاوبهم 

مع أعضاء لجنة كتاب من وثائق سدير.

مقدمة لجنة التوثيق





مراسالت أئمة وملوك وأمراء آل سعود

القسم األول
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رقم الوثيقة: 1

تاريخها: مرسلة من اإلمام عبدالله بن سعود )ت1234هـ( 

المصدر: األستاذ عبدالله بن حمد العسكر 

المكان: المجمعة

نص الوثيقة:

عليكم  سالم  وإخوانه  المنقور  محمد  األخ  إلى  سعود  بن  عبدالله  من 
الله  إن شاء  عليه  العسكر خرجوه  لحمد  الي خطينا  الشي  وبعد  الله  ورحمة 

وخذو الخط إلي...  والسالم )الختم(.
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رقم الوثيقة: 2
تاريخها: مرسلة من اإلمام تركي بن عبدالله )ت1249هـ(

الكاتب: إبراهيم بن سيف
المصدر: األستاذ عبدالله بن ناصر العبيد

المكان: جالجل

نص الوثيقة:
بسم الله الرحمن الرحيم  

حرض حممد بن عبداهلل وسويد بن عيل وتنازعا يف اربع ماية وزنة متر وخلصا عىل 
ما اصطلحا عليه بشهادة عبدالرمحن بن ... وحلف حممد مع شهادة عبدالرمحن ولزم 
سوّيد دفع التمر إليه وأقر حممد بأنه وصل إليه ومل يبق ألحد منهام عىل اآلخر دعوى 
وتنازعا أيضا يف ثالث النخالت التي اشرتا سوّيد من طرف دعوا عيال حممد بن ساعد 
وال صح فيهن بيع ولزم سوّيد ردهن عىل بن عبيد وال ساعد عىل دعواهم عىل حممد فام 
ثبت هلم عليه من حق بحكم الرشع لزمه اداه قال ذلك وكتبه إبراهيم بن سيف )اخلتم(.

بسم الله الرحمن الرحيم
من تركي الى األخ محمد ابن محارب سالم عليكم ورحمة الله وبركاته 
وبعد خط ابن سيف تشرف عليه البن عيد والعمل على ما فيه والسالم )الختم(.
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مراسالت أئمة وملوك وأمراء آل سعود

القسم األول

رقم الوثيقة: 3

تاريخها:  ورد فيها اسم الشيخ عثمان بن عبدالجبار )ت 1242/9/27هـ(

الكاتب: محمد بن موسى

المصدر: األستاذ عبدالله بن حمد العسكر 

المكان: المجمعة

نص الوثيقة:

من تركي بن عبدالله إلى األخ حمد العسكر سلمه الله سالم عليكم ورحمة 
الله وبركاته وموجب الخط إبالغك السالم والسؤال عن حالك والخط وصل 
وصلك الله إلى خير وما ذكرت صار معلوم واشرفنا على شهودك والي يلب 
لنا أن ما فيه نزاع ولكن اشتهوا الدعوى فانتم داعهم عند عثمان واقطع نزاعهم 
وسلم لنا على العيال وإخوانك وكاتبه محمد يسلمون عليك والسالم )الختم(.
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رقم الوثيقة:4

تاريخها: 1258هـ 

الكاتب: عبدالرحمن بن محمد بن عبيد

المصدر: األستاذ عبدالله بن ناصر العبيد

المكان:  جالجل
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مراسالت أئمة وملوك وأمراء آل سعود

القسم األول

نص الوثيقة:
بسم الله الرحمن الرحيم

عليكم  سالم  تعاىل  اهلل  حفظه  عبداهلل  اإلمام  إىل  عبيد  بن  عبدالرمحن  من 
ورمحة اهلل وبركاته وبعد اهلل يطول عمرك ابن أخي لنا وكلني عىل ولده وله قاع 
يف البرصه ويف هاملدة وتصليحه وخماريج حاصله عىل يدي وهالسنة ولده جاب 
يل فتيا أنه مرشد وفوضته عىل قاعه والزم جييني منه استلحاق عىل احلساب وال 
حيسن مني انحدر من غري رخصتك مأمولنا بجنابك تكتب لنا رخصة والسالم. 

من عبداهلل بن ثنيان إىل من يراه سالم عليكم ورمحة وبركاته وبعد ذلك ان 
أراد الشيخ عبدالرمحن بن عبيد سلوك ها لدرب إيل ذكر فأنا مرخص له لقضيان 

الزم موكله والسالم 26 س سنه 1258 )اخلتم(.
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رقم الوثيقة:5

تاريخها: 9/24/ 1259هـ

المصدر: األستاذ عبدالمحسن بن إبراهيم اللعبون 

المكان: حرمة
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مراسالت أئمة وملوك وأمراء آل سعود

القسم األول

نص الوثيقة:

بسم الله الرحمن الرحيم

الله  ورحمة  عليكم  السالم  صالح  بن  ناصر  إلى  تركي  بن  فيصل  من 
وبركاته وبعد من قبل آل مدلج وأهل حرمه الشي اللي معهم به بينه خط من 
الوالد وخطي في السابق فهم عليه والي يذكر خطه غادي ومعه بينة مرضية 
شهود مرضيين فالشيء بذمتك وأمانتك وتقص الشي الي فايت منا وماضي 
والي ما عليه ثبات فال يخرج وانت بالمكان والعمل على هذا والسالم هذا 

غير اللي كتبنا لهم قواعد عن منايحهم حرر 24 ن سنة 1259.

ونقله من أصله خشية التلف وعليه ختم باسم اإلمام فيصل: عبدالرحمن 
نبينا محمد وآله وصحبه  الله على  التويجري وصلى  بن عبدالله بن حمود 

وسلم حرر في 1375/6/30.

النقل مطابق ألصله قاله قاضي المجمعة محمد المطوع في 1375/7/4 
)الختم(.
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رقم الوثيقة : 6

تاريخها: 1277/7/20هـ

الكاتب: عبدالعزيز بن صالح بن مرشد

المصدر: األستاذ إبراهيم بن محمد العبدالجبار

المكان: المجمعة

 نص الوثيقة:
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مراسالت أئمة وملوك وأمراء آل سعود

القسم األول

حال كونه وكياًل مني أنا يا كاتبه على وفا... عبدالعزيز بن محمد الخيال...

عليا  مغارسة  في  بن عجيان  باع من نصيب سيف  قد  بأنه  أقر  قد  عجيان 
القصر في وشي بعد الندا عليها أياما عديدة على عبدالله بن حمد بن عبدالجبار 
ذمة  وبراءة  الثمن  ببلوغ  المذكور  الوكيل  أقر  ريال  بثمن قدره وعدده ستماية 
المشتري وأقر عبدالله بن جبير بأن وصله من الثمن المذكور خمسماية ريال 
مطلبه  تالي  وهي  جبير  بن  لعبدالله  سيف  ذمة  في  ثابت  دين  رياال  وتسعين 
والمبيع المذكور رهن لعبدالله بن جبير وحال البيع فسخ رهنه وإذن في بيعه 
فمبوجب  للجهالة  نافية  معرفة  يعرفانه  والمشتري  البايع  عند  معلوم  والمبيع 
ذلك صح البيع ولزم ولم يبق لورثة سيف في العقار المذكور حق وال مستحق 
شهد على ذلك عبدالكريم بن محمد بن ربيعه وعبدالله بن جبير وموسى بن 
بن  صالح  بن  عبدالعزيز  به  شاهدا  وكتبه  الشباني  ومحمد  مرشد  بن  محمد 
على  شرط  ما  بجميع  صابر  بأنه  عبدالجبار  بن  حمد  بن  عبدالله  وأقر  مرشد 
سيف في ورقة المغارسة شهد به الشهود المذكورون وكتبه كاتبه 20ب سنه 



34

1277 أقر عبدالله بن حمد بن عبدالجبار أن المشترى المذكور باطن الورقه 
بينه وبين شركاه من آل عبدالجبار وعثمان بن أحمد كتبه وشهد به عبدالعزيز 

بن صالح بن مرشد )الختم(.

العقد  ولزوم  الصواب  إال  منه  لي  يظهر  ولم  الصحة  ظاهره  العقد  هذا 
لصحته على الوجه المذكور إمالء عبداللطيف بن عبدالرحمن )الختم(.

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

15 ش سنة 1283 )اخلتم(.
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مراسالت أئمة وملوك وأمراء آل سعود

القسم األول

رقم الوثيقة: 7

تاريخها: مرسلة من اإلمام فيصل بن تركي )ت 1282هـ(

المصدر: األستاذ إبراهيم بن محمد العبدالجبار

المكان: المجمعة

نص الوثيقة:

بسم الله الرحمن الرحيم

الله  ورحمة  عليكم  سالم  عبداللطيف  ابن  محمد  األخ  إلى  فيصل  من 
أنه وّكل على  فإن كان  آل راجح  الي على  السبيل  وبركاته وبعد أشرفنا على 

وقت عبدالعزيز أو سعود فاخبرنا وأنت سالم والسالم )الختم(.
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رقم الوثيقة: 8
تاريخها: بين عامي 1282- 1287هـ تقريبًا

المصدر: األستاذ عبدالله بن ناصر العبيد
المكان: جالجل

نص الوثيقة:
بسم الله الرحمن الرحيم

من عبدالله بن فيصل إلى اإلخوان الكرام عبدالرحمن بن ثاقب وإبراهيم 
بن جالجل وعبدالعزيز بن سلمان وحسن بن عبدالكريم الحيدب وأحمد بن 
عبيد وعبدالرحمن بن جماز وعبدالعزيز بن سعيد ومحمد بن منصور سالم 
عن  والنهي  بالمعروف  القيام  أن  تفهمون  وبعد  وبركاته  الله  ورحمة  عليكم 
المنكر من فرايض الدين ومما كلفنا به رب العالمين وأنا ملزمكم القيام باألمر 
وال  وتدبون  تجلون  والوضيع  الشريف  على  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف 
لكم معارض إن شاء الله ومن اعترض دونكم في ذلك بشي فارفعوا أمره إلينا 
يكون معلوم وأنت يا علي بن سوّيد أنا ملزمك تنفيذ ما ومروك به والقيام على 

من اعترض فإن حصل خلل فال أدب عليك والسالم )الختم(.
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مراسالت أئمة وملوك وأمراء آل سعود

القسم األول

رقم الوثيقة:9

تاريخها: 1285/3/11هـ

المصدر: األستاذ عبدالمحسن بن إبراهيم اللعبون

المكان: حرمة

نص الوثيقة:

بسم الله الرحمن الرحيم

بن  ناصر  إلى  فيصل  بن  عبدالله  من 
صالح السالم وبعد من قبل ديوان أرض 
ابن لعبون ثبت أنه ما قد دخل بيت المال 
ورده  لهم  مضينا  التي  األرض  تابع  وأنه 

عليهم والسالم 11 ر1 سنة 1285

ختم  وعليه  خشية  أصله  من  ونقله 
بن  عبدالرحمن  فيصل  بن  عبدالله  بِاسم 
الله  التويجري وصلى  عبدالله بن حمود 

على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

النقل المذكور مطابق ألصله قاله قاضي المجمعة محمد المطوع حرر في 
1375/7/4 )الختم( )التوقيع(.
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رقم الوثيقة:10

تاريخها: القرن13هـ

المصدر: األستاذ عبدالمحسن بن إبراهيم اللعبون

المكان: حرمة
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مراسالت أئمة وملوك وأمراء آل سعود

القسم األول

نص الوثيقة:

بسم الله الرحمن الرحيم 

السالم  نوابنا  من  يراه  ومن  صالح  بن  ناصر  إلى  فيصل  بن  عبدالله  من 
عليكم ورحمة الله وبركاته وغير ذلك من قبل أرض اللعبون المسماة فيد ال 
بوعود أشرفنا على خط الشيخ ابن عبدالجبار أنها وقت عبدالعزيز بن سعود 
رحمهما الله ما دخلت بيت مال فأنت ال تعرض األرض المذكورة بشي يكون 

معلوم والسالم

فيصل:  بن  عبدالله  باسم  ختم  وعليه  التلف  خوف  أصله  من  نقله 
عبدالرحمن بن عبدالله بن حمود التويجري وصلى الله على نبينا محمد وآله 

وصحبه وسلم حرر في 1375/6/30

في  المطوع  محمد  المجمعة  قاضي  قاله  ألصله  مطابق  المذكور  النقل 
1375/7/4 )الختم(.
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رقم الوثيقة: 11

تاريخها: 1293/4/3هـ

الكاتب: عبدالعزيز بن صالح بن مرشد

المصدر: األستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الفيصل

المكان: تمير
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مراسالت أئمة وملوك وأمراء آل سعود

القسم األول

نص الوثيقة:

بسم الله الرحمن الرحيم
وأخوه  مناع  بن  نارص  بن  وعبداملحسن  فيصل  بن  عيل  عندي   حرض 
يف  العيشبه  يف  مناع  آل  مسيل  يف  احدثوا  الذي  القليب  طرف  من  عبدالرمحن 
الشاميل وأثبت عيل بن فيصل البينة عىل أن القليب املذكورة حدث يف السبل وأن 
ُيزال وأن آل مناع  فيها مرضة وخلصناهم عىل أن ماهلم فيها حق وأن احلدث 
ماهلم يظهروهنا قاله كاتبه  عبدالعزيز بن صالح بن مرشد وصيل اهلل عىل حممد 
وآله حرر 3 ر سنة 1293 ونقله من خطه بعد معرفته وعليه ختمه خوف تلف 

الورقة محد بن عبدالعزيز العريني  وصىل اهلل عىل حممد وآله.

من عبداهلل بن فيصل إىل من يراه وبعد العمل عىل ماذكره الشيخ عبدالعزيز 
ماله معارض واحلدث ُيزال بحكم الشيخ يكون معلوم والسالم  4 حمرم سنة 

.1295
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رقم الوثيقة: 12

تاريخها: 1294هـ

الكاتب: عبدالعزيز بن صالح بن مرشد

المصدر: األستاذ إبراهيم بن محمد العبدالجبار

المكان: المجمعة
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مراسالت أئمة وملوك وأمراء آل سعود

القسم األول

نص الوثيقة:

بسم الله الرحمن الرحيم
موجب حتريره هو أن مبارك بن حجي بعد ما ثبت عندي وكالته من سارة 
بن عبداجلبار  بن محد  نصيبها من زوجها عبداهلل  بيع  السديري عىل  أمحد  بنت 
بن  حممد  الشيخ  بخط  الثمن  وقبض  البيع  عىل  وكلته  العبداجلبار  أمالك  يف 
بأنه قد باع عىل عثامن بن حممد  حممود فأقر مبارك بن حجي حال كونه وكيال 
بن عبداجلبار مجيع ما تستحق ساره بنت أمحد من أمالك العبداجلبار من نخل 
وأرض ومراكزه وبيت مجيع ما خلف عبداهلل بن محد وذلك بعد ما فرزه مبارك 
وعلمه والثمن أربعاميه ريال منها ثالثاميه ريال دين ثابت يف ذمة ساره بنت أمحد 
البايع  واملبيع معلوم عند  ملبارك بن حجي  ريال سلمها عثامن  السديري ومايه 
واملشرتي يعرفانه معرفه نافيه للجهاله واملبيع بجميع حقوقه وحدوده ومرافقه 
شهد عىل ذلك محد بن إبراهيم التوجيري وعبدالعزيز بن حممد بن شبانه وكتبه 
شاهدا به عبدالعزيز بن صالح بن مرشد وصىل اهلل عىل حممد وصحبه وسلم 

حرر غرة ذ سنة 1294 )اخلتم( 

بسم الله
يعلم من يراه بأن عقد مشرتى العقار املزبور أعاله بني عثامن بن عبداجلبار 
ومبارك بن حجي بأنا أمضيناه قاله الفقري إىل اهلل عبدالرمحن بن فيصل حرر غاية 

شوال سنه 4... )اخلتم(

بسم الله
شهد عىل إقرار عبدالرمحن بن فيصل بامضاه للبيع ورضاه بذلك وكتبه محد 

بن عبدالعزيز العريني وصىل اهلل عىل حممد وآله )اخلتم(.
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رقم الوثيقة: 13

تاريخها: القرن 14هـ

الكاتب: أحمد بن عبدالرحمن بن عبيد

المصدر: األستاذ محمد بن عبدالعزيز السلمان

المكان: جالجل
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مراسالت أئمة وملوك وأمراء آل سعود

القسم األول
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مراسالت أئمة وملوك وأمراء آل سعود

القسم األول

نص الوثيقة:

بسم الله الرحمن الرحيم
شهد عندي حممد بن عثامن بن برش وعبدالعزيز بن حسن بن معيوف ونارص 
بن سليامن بن سعيد وحممد بن سعيد بن عبداهلل بن سعيد ومحد بن عبدالرمحن 
بن عيد بأن مجيع أهل جالجل جيزون عىل إمارة سوّيد بن عيل وأخوه إبراهيم 
من أم حزم وفيد احلامد إىل اجلزيع وفيد مسعد وكذلك شهد حممد بن منصور بن 
معيوف بمثل ما شهدوا به كذلك شهد عيل بن عبداهلل بن حجي بمثل ما شهدوا 
به كذلك شهد عندي هديب بن محد بن محدان ومحاد بن عثامن بن ربيعة بمثل 
ما شهدوا به هكذا ما شهدوا به الشهود املذكورون كتبه أمحد بن عبدالرمحن بن 
عبيد وفيد احلامد املذكور هو أعىل اجلنوبية وأم حزم املذكورة هي أعىل الشاملية 
كذلك شهد إبراهيم بن عيسى بن خرّيف بأهنم جيزون مجيع أهل اجلنوبية وأهل 
آنفا شهد عندي عبداهلل احلميدي  به كتبه كاتبه  الشاملية مجيع هكذا ما شهدوا 
ابن  وأن  الشاملية  راعي  هالل  بن  لعبدالرمحن  رجال  بأنه  احلريق  بلد  ساكن 
عبيدين رجال سوّيد جيي ويبطح غروهبم وجيزهيم هكذا ما شهد به كتب شهادته 
عن أمره وإمالئه عبدالرمحن بن محاد بن ربيعة شهد عندي حسن بن عبدالكريم 
األحيدب بأن أهل جالجل جيزون مجيع عىل إمارة سوّيد واجلزوى فيها مصلحة 
للديرة نخيلها ودليها وصالح للجميع وقطع للنزاع كتبه أمحد بن عبدالرمحن بن 
عبيد شهد عندي عبدالرمحن بن عبدالعزيز األحيدب بأن جزوى الديرة مجيع 
فيها صالح ومنفعة وقطع للنزاع بينهم كتبه أمحد بن عبدالرمحن بن عبيد شهد 
عندي عبداهلل بن إبراهيم بن هنداس بأن أهل الشاملية وأهل اجلنوبية جيزون من 

طلعته وآخر من جزاهم بن غانم عىل إمارته كتبه أمحد بن عبدالرمحن بن عبيد
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بسم الله الرحمن الرحيم
من أمحد بن إبراهيم بن عيسى إىل جناب األخ املكرم األمري حممد بن إبراهيم 
بن سوّيد سلمه اهلل تعاىل سالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته وموجب اخلط إبالغك 
السالم والسؤال عن حالك وبعده من طرف جزوى البالد أرشفنا عىل الشهود 
وخطوط العلامء منهم عثامن بن عيسى وابن معيذر وعليها إمضاء من احلكام أن 
البالد جتزي عىل العادة وتتبع املصلحة العامة والذي أرى لكم أن البالد جتزي 
الفرج قريب وهذا ما لزم  تناظر خاطر أحد ونرجو أن  وتتبعون املصلحه وال 
رشحه وسلم لنا عىل العيال واإلخوان ومن لدينا األمري وعثامن ينهون السالم 

وأنت يف أمان اهلل تعاىل والسالم حترير يف 18 ر1 سنة 1314

بسم الله الرحمن الرحيم
اهلل  سلمهم  جالجل  أهل  مجاعة  كافة  إىل  عيسى  بن  إبراهيم  بن  أمحد  من 
تعاىل سالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته وخطكم وصل وصلكم اهلل إىل كل خري 
وبعد من طرف جزوى البالد أرشفنا عىل خطوط العلامء منهم عثامن بن عيسى 
وابن معيذر وعليها إمضاء من احلكام أن البالد جتزي عىل العادة وتتبع املصلحة 

ونرجو أن الفرج قريب ويف هذا قطع للنزاع ومصلحة ظاهرة واهلل املوفق.

السالم  ينهون  وعثامن  األمري  لدينا  ومن  عليكم  يعز  من  عىل  لنا  وسلموا 
وأنتم يف أمان اهلل تعاىل والسالم حرر يف 7 ر1 سنة 1314

بسم الله الرحمن الرحيم
من إبراهيم العسكر إىل من يراه من مجاعة أهل جالجل السالم وبعد خط 
الشيخ العمل عىل ما ذكر يكون عندكم معلوم والسالم ونقله من أصله وعليه 
العسكر  بن عبيد وعليه ختم  بن عبدالرمحن  بن عيسى أمحد  الشيخ أمحد  ختم 
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مراسالت أئمة وملوك وأمراء آل سعود

القسم األول

وذلك ملوجب السفر بالورقة األصلية وصىل اهلل عىل حممد وآله وصحبه وسلم 
ونقل ما يف بطن هذه الورقة وظهرها من خط أمحد بن عبدالرمحن بن عبيد وخط 
الشيخ أمحد بن إبراهيم بن عيسى وعليه ختمه أعرفه يقينًا حرفًا بحرف من غري 
زيادة وال نقصان عبدالرمحن بن محاد بن ربيعة وذلك ملوجب رشعي وصىل اهلل 
عىل حممد وأنا يا كاتبه عبدالرمحن بن محاد بن ربيعة أشهد أن البلد قد أجزت 
كلها مرة بعد مرة جتزي قبل يكمل املاء فإذا أكمل املاء وصبت الشينان فشان 
بينهم  وجزواهم  هلم  اجلنوبية  أهل  وشان  بينهم  وجزواهم  هلم  الشاملية  أهل 

وصىل اهلل عىل حممد

بسم الله الرحمن الرحيم
نظرت فيام مع أهل جالجل من األوراق فإذا أن هذه الورقة والورقة التي 
أثبت ما  عليها كتب محد بن عبدالعزيز وعليها كتب عبدالعزيز بن عيبان هي 
جالجل  شاميل  بني  اجلزوى  إثبات  يف  هبا  العمل  يلزم  التي  األوراق  من  معهم 
وجنوبيها عند قل املاء وتقدير جزواهم مدته عند أهل العدالة والنظر منهم قاله 
وأماله عبداهلل بن عبداللطيف بن عبدالرمحن وكتبه عن أمره صالح بن سليامن 

بن سحامن وصىل اهلل عىل حممد وآله وصحبه وسلم 26 ل سنة 1337

بسم الله
من عبدالعزيز بن عبدالرمحن آل فيصل إىل من يراه وبعد العمل عىل ما أثبته 
بني  اجلزوى  إثبات  وهو  الورقة  املذكورة هبذه  الدعوى  هذه  عبداهلل يف  الشيخ 
أهل جالجل ومن ادعى منهم بغري هذا ال بخط وال بشهود فال عليه عمل يكون 

معلوم والسالم 27 ل سنة 1337



50

ونقله من قلم عبدالرمحن بن محاد بن ربيعة ومن قلم صالح بن سليامن بن 
عبداللطيف  بن  عبداهلل  الشيخ  ختم  وعليه  يقينًا  لقلميهام  املعرفة  بعد  سحامن 
رمحه اهلل وختم اإلمام عبدالعزيز حفظه اهلل ملوجب طلب نظرية لألصل أمحد بن 

عبدالعزيز بن سلامن وصىل اهلل عىل حممد حرر النقل ل سنة 1339

بسم اهلل الرمحن الرحيم

يعلم من يراه بأنه مّلا ورد خط شيخنا املبجل عبداهلل بن عبداللطيف كان اهلل 
له وليًا ونارصًا ومضمون اخلط املذكور أن أهل جالجل جيزون كام رسم أعاله 
وعملوا به وأجزا مجيعهم أهل الشاملية وأهل اجلنوبية مجيعًا ظهر يل أن املصلحة 
ينازع يف االمتناع من ذلك إال صاحب هوى أو جاهل  عامة هلم يف ذلك وال 
باحلال وهو عام مجيع القلبان الذي معهم خطوط مثل أهل أم محار وقليب فيد 
العامر وأم الذهب والذي ما معهم يشء حتى ال يشكل ذلك عىل من نظر إليه 
قاله ممليه عبداهلل بن عبدالعزيز العنقري وكتبه من إمالئه أمحد بن عبدالعزيز بن 
سلامن وصىل اهلل عىل حممد وآله وصحبه وسلم جا سنة 1338 ونقلته من خطي 

أوالً ل سنة 1339 )اخلتم(.
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مراسالت أئمة وملوك وأمراء آل سعود

القسم األول

رقم الوثيقة: 14

تاريخها: 1324/4/6هـ

المصدر: األستاذ عبدالرحمن بن عبدالله الهبدان 

المكان: الخيس

نص الوثيقة:

بسم الله الرحمن الرحيم
من عبدالعزيز بن عبدالرمحن آل فيصل إىل إبراهيم بن هبدان السالم وبعد 
فيها  ماله  عليه  تفيضوهنا  السديري  ملحمد  أمضيناها  اخليس  زكاة  طرف  من 

معارض يكون معلوم  6 ر1 سنه 1324 )اخلتم(.
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رقم الوثيقة: 15

تاريخها: 7/2/ 1327هـ

المصدر: األستاذ عبدالله بن محمد أبابطين 

المكان: روضة سدير
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مراسالت أئمة وملوك وأمراء آل سعود

القسم األول

نص الوثيقة:

بسم الله الرحمن الرحيم 
من عبدالعزيز بن عبدالرمحن آل فيصل إىل األخ املكرم أبابطني سلمه اهلل 
تعاىل آمني السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته بعد ذلك أخي عّرفنا خادمنا براهيم 
بن موسى يبقي عندكم ألف صاع عيش نبي نخرجه إن شاء اهلل تقبضونه عندكم 
إىل ما جييكم منا تعريف وال لكم منه عذر أبد وباهلل ثم بك كفاية هذا والسالم  2 

ب سنة 1327  )اخلتم(.

قبضنا من براهيم بن موسى ألف صاع عيش تنقص مخسة أصواع ونصف 
صاع  امية  ست  واملذكور  صام  لقيمي  والباقي  حب  وسبعني  وربعة  ماية  أربع 

وواحد ومخسني من بيته والباقي من أهل التويم.
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رقم الوثيقة: 16

تاريخها: 8/11/ 1327هـ

المصدر: األستاذ عبدالله بن محمد أبابطين 

المكان: روضة سدير
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مراسالت أئمة وملوك وأمراء آل سعود

القسم األول

نص الوثيقة:

بسم الله الرحمن الرحيم 

حممد  بن  عبداملحسن  املكرم  إىل  فيصل  آل  عبدالرمحن  بن  عبدالعزيز  من 
أبابطني سلمه اهلل آمني

 سالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته عىل الدوام مع السؤال عن صحتكم وعنا 
هلل احلمد بخري بعد ذالك من قبل العيش الذي عندك أبقاه ابن موسى فّيض منه 
عىل فيصل ابن حرش ست ماية صاع له هو أو ايل يبي ابن حرش وفيضو مخس 
ماية صاع عىل هزاع ابن عمر هو ونارص ولده ونارص ابن سدحان ماية ومخسني 
ابن  وولد  فيصل  ورجال  هزاع  رجال  الورقة  حامل  عىل  فيضها  اجلميع  صاع 

سدحان ال تعوقهم يكون معلوم والسالم 11ش سنة 1327 )اخلتم(.
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رقم الوثيقة: 17

تاريخها: 1330/11/27هـ

المصدر: األستاذ عبدالله بن محمد أبابطين 

المكان: روضة سدير

نص الوثيقة:

بسم الله الرحمن الرحيم

السالم  التوجيري  إىل عبداملحسن  آل فيصل  بن عبدالرمحن  من عبدالعزيز 
فيها ال  مساحمينه  حنا  العروض  من  أبابطني  عبداملحسن  زكاة  وبعد من طرف 

تعارضونه من طرفها يكون معلوم  27 ذ1 سنة 1330)اخلتم(.
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مراسالت أئمة وملوك وأمراء آل سعود

القسم األول

رقم الوثيقة: 18
تاريخها: 1334/11/5هـ

المصدر: األستاذ عبدالله بن عبدالمحسن الماضي
المكان: حرمة

نص الوثيقة:

بسم الله الرحمن الرحيم
من عبدالعزيز بن عبدالرمحن آل فيصل إىل جناب األخ املكرم عبداملحسن 

بن عبداهلل بن عبدالكريم سلمه اهلل تعاىل وهداه آمني 
بعد مزيد السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته عىل الدوام مع السؤال عن أحوالكم 
ال زلتم بخري ورسور أحوالنا بحمد اهلل جيدة واخلط املكرم وصل وما عرفت كان 
مغارسة  أهل  لكافة  خط  كتبنا  حنا  النخل  أهل  سنع  طرف  من  خمصوصا  معلوم 
حرمه إن أهل عامرة املغارسة إما يسوقون معهم ما ناب الثمرة ويقاسموهنم عقب 
اخلارج من الراس وإال ياخذون منهم عىل ما خرص العامل وال يعاونوهنم يف يشء 
وهذا تعريف ألهل اخلنيفرية واصلك موجب ذلك هذا ما لزم تعريفه مع إبالغ 

السالم كافة اإلخوان والسالم 5 ذ1 سنة 1334 )اخلتم(.
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رقم الوثيقة: 19
تاريخها: القرن 14هـ

المصدر: األستاذ عبدالعزيز بن محمد الصالح
المكان: عشيرة سدير

نص الوثيقة:

بسم الله الرحمن الرحيم

من عبدالعزيز بن عبدالرمحن آل فيصل إىل جناب األخ املكرم عبدالعزيز 
بن صالح وكافة مجاعته أهل عشرية سلمهم اهلل تعاىل السالم عليكم ورمحة اهلل 
وبركاته اخلط املرسل وصل وما عرفتوا كان معلوم خمصوص من قبل ما أرشتوا 
إليه من طرف املساحمة باجلهاد فحنا قد عرفنا رجالنا بن مخيس من طرفكم بام 

يلزم هذا ما لزم تعريفه والسالم )اخلتم(.
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مراسالت أئمة وملوك وأمراء آل سعود

القسم األول

رقم الوثيقة: 20
تاريخها:1345/8/17هـ

المصدر: األستاذ عبدالله بن عبدالمحسن الماضي
المكان: حرمة

نص الوثيقة:

بسم الله الرحمن الرحيم

من عبدالعزيز بن عبدالرمحن آل فيصل إىل جناب األخ األفخم الشيخ عبداهلل 
بن حممد بن سليم سلمه اهلل تعاىل وأبقاه آمني السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته 
عىل الدوام مع السؤال عن أحوالكم ال زلتم بحال خري ورسور أحوالنا من كرم 
اهلل مجيله بعد ذلك ذكر لنا صالح بن مايض راعي حرمه أن له دعوى عىل أهل 
املجمعة يف شعيب وحنا عرفنا بن عسكر وأهل الدعوى حيرضون مع ابن مايض 
عليه  فالعمل  الرشع  به  حكم  وما  وختلصهم  مسئلتهم  يف  وتنظر  جنابكم  عند 

يكون معلوم هذا ما لزم تعريفه ودمتم حمروسني والسالم  17ش سنة 1345.
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رقم الوثيقة:21 
تاريخها:1347/2/24هـ

المصدر: األستاذ عبدالله بن محمد أبابطين
المكان: روضة سدير

نص الوثيقة:

بسم الله الرحمن الرحيم

من سعود ابن عبدالعزيز ابن عبدالرمحن آل فيصل إىل جناب األخ املكرم 
حممد ابن عبدالعزيز ابن مايض ومجاعته سلمهم اهلل تعاىل آمني 

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته عىل الدوام بعد ذالك تعلمون أن سيدي 
الوالد اإلمام قدم إىل رمحة اهلل وال نحب يلحقه يش من التبعات حنا من فضل اهلل 
مقتدرين عىل وفاه باحلارض بارك اهلل فيكم من كان يدعي عليه بيش قليل أو كثري 
فيبينه لنا وحنا نوفيه بالتامم وال أبيح أحد يكتم يش يدعي به وبعد ذكرنا لكم هذا 
لتربأ ذمة احلي وامليت نرجوا أن اهلل يوفقنا وإياكم للخري هذا ما لزم والسالم  

 24 ص سنة 1347 )اخلتم(.
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مراسالت أئمة وملوك وأمراء آل سعود

القسم األول

رقم الوثيقة: 22
تاريخها:1347/5/17هـ

المصدر: األستاذ عبدالله بن محمد أبابطين
المكان: روضة سدير

نص الوثيقة:

بسم الله الرحمن الرحيم

قاعدة  بعد  التوجيري  محد  إىل  الفيصل  عبدالرمحن  بن  عبدالعزيز  من 
عبداملحسن أبابطني اجلارية يف القايمة جتروهنا لعياله ذكورهم وإناثهم ان شاء 

اهلل 17 ج1 سنة 1347 )اخلتم(.
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رقم الوثيقة: 23
تاريخها: 1352/2/20هـ

المصدر: األستاذ عبدالله بن محمد أبابطين
المكان: روضة سدير

نص الوثيقة:

بسم الله الرحمن الرحيم 

من سعود بن عبدالعزيز بن عبدالرمحن الفيصل إىل جناب املكرم حممد بن 
مايض وكافة مجاعة أهل روضة سدير سلمهم اهلل تعاىل.
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مراسالت أئمة وملوك وأمراء آل سعود

القسم األول

رقم الوثيقة: 24
تاريخها: 3/3/ 1352هـ

المصدر: األستاذ سعد بن محمد آل عبداللطيف
المكان: تمير
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نص الوثيقة:

بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبدالعزيز بن عبدالرمحن الفيصل إىل جناب األخوان الكرام نارص أبو 
بعد  وبركاته  اهلل  ورمحة  عليكم  السالم  اهلل  سلمهم  متري  أهل  مجاعة  وكافة  زيد 
املسلمني  ينفع  فيام  حلمنا  نقطع  ودنا  أن  يدري  منكم  العاقل  أن  تفهمون  ذلك 
من  وقع  وقد  الناس  رب  إال  اليدركه  الناس  رضا  ولكن  وضعيفهم  قوهيم 
السمت  فيه ثالث مسائل األوىل ردى  أمر من احلاظرة نكرهه هلم ألن  سنتني 
الثانية املصلحه تروح لبدوي وكالف يؤجر والثالث مرضة عىل احلكومة وحال 
احلكومة وداخلها وخارجها معروف وهو هاملراكيب ومقصودهم يبي يقلدون 
البادية والبادية فيها أمور األول تأليف قلوهبم والثاين أن املسلمني منعوهم عن 
املغازي اليل هي معيشتهم والثالث تأمني طرق املسلمني مثل ماترون والرابع 
إذا بغوهم املسلمني يف درب أمجلوا صغريهم وكبريهم واملصلحة من هذا كله 
وأغلب  أقرب  ولضعيفهم  املسلمني  لعموم  هي  إنام  باحلكومة  خاصة  ماهيب 
بعيوننا  شفناها  أمرين  يف  ابتدو  الكن  عليها  قر  وليته  هالطبيعة  اخذها  الناس 
وشاهدناها أحد جييه ناس من اجلامميل ويشيلونه فوق بعارينهم وإذا جو بطرف 
الديرة حطو محوهلم وركبوا مركوبه ونوخو واحد جيي براسه ويواجر كالليف 
بغى يركب وعّد  إذا  له واحد مهبول  بالديرة ومشتغلة وحيطهم مركوبة  عندنا 
للسمت  خمالفة  أمور  هذي  وكل  هبا  وركب  وباقان  خاقان  من  مركوبة  ومّجع 
أو  ومشتكي  مأمورللحكومة  قسم  أقسام  أربعة  عىل  أنتم  باخلاطر  بقا  والرشع 
القسم األول  الدنيا وقسم ضعيف طايح  صاحب الزم وقسم أجودي حادته 
مثل األمري واملشتكي وصاحب الالزم أما املشتكي يركب براسه أو رديفه برشط 
أن يكون يف الزم بنّي واما االمري او انسان يف درب من دروب احلكومه فهذا اذا 
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القسم األول

صار له الزم يركب معه أو معه رديفه أو رجال وأما إذا صار ماله الزم فحنا 
مسنعني له كفايته ببالده وأما ابن األجواد املحتاج فهو يركب ويكاري بخمسة 
عرش ريال ويعطا عرشة اريل ما تساوي عنوته ولكن يكتب مكتوب ويرسله عن 
يد أحد من أهل اخلري وايل يقسم اهلل نعطيه إياه وجييه بدون تعب وأما الضعيف 
العروض  الزكاة وهذي زكاة  املسلمني جمرين لكم ربع  الطايح فهذا هلل احلمد 
أمر موجبه اهلل لنا يقومون أعيان البالد واليل هبم خري عىل التجار ويطلبون حق 
اهلل منهم بأمر منا والنظري والذي يعرفون الناس يكتبها ويفكها األمري ونعني من 
عندنا من يفكها وتفّرق عىل ضعفائكم هذا الذي عندي وأقروه عىل مجاعتكم 
كلن يمنع نفسه إال عىل ما ذكرنا ومن جانا عىل غري هالصفة الذي ذكرنا جيزم أنه 
مطرود ومفشل وتدرون واهلل الذي قامت السموات بعدله أن ودي أن عندي 
دنيا من رمل وأبثها عليكم ولكن القدرة هلل سبحانه وقدريت والذي عندي فهذا 
أنا أفرقها عىل الناس فيام يريض وجه اهلل ويؤّمن طرق املسلمني وواردكم أنتم 
أو  عيل  مشقة  وفيه  أقدره  ما  يشء  نفيس  أمّحل  وكوين  وفيكم  منكم  به  أبخص 
يوافق واليصلح العقل  الناس وأحتملها يف ذمتي فهذا يش ما  أموال  إين آخذ 
والدين هذا واهلل املسئول أن يوفق اجلميع ملا فيه اخلري والسالم  3ربيع1 سنة 

1352 )اخلتم(.
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رقم الوثيقة: 25
تاريخها:1352/10/3هـ

المصدر: كتاب تمير لألستاذ محمد بن عبدالعزيز الفيصل
المكان: تمير

نص الوثيقة:

بسم الله الرحمن الرحيم

من عبدالعزيز بن عبدالرمحن الفيصل إىل جناب األخ املكرم حسن بن حممد 
اخلطيب سلمه اهلل تعاىل السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته اخلط املكرم وصل 
وما عرفت كان معلوم خمصوصا ما أرشت إليه من طرف مجاعتك ومالحظتهم 
حيمونه  بغوا  إذا  بأس  فال  الشعب  طرف  من  كذلك  فيك  اهلل  بارك  بالنصيحة 
خليلهم برشط إنه يصري للخيل خاصة ال يمنعون ناس ويرخصون للثانني ألن 
هذا ما يورث الرش والشحناء بني الناس هذا ما لزم تعريفه والسالم 3 ل سنة 

1352 )اخلتم(.
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القسم األول

رقم الوثيقة: 26
تاريخها:1359/7/25هـ

المصدر: األستاذ عبدالله بن عبدالمحسن الماضي
المكان: حرمة

نص الوثيقة:

بسم الله الرحمن الرحيم

من عبدالعزيز بن عبدالرمحن الفيصل إىل محد التوجيري بعده قاعدة صالح 
ابن مايض... ثالثامية وزنة متر وماية صاع عيش جتروهنا باسم عياله ذكورهم 

وإناثهم إن شاء اهلل 25 رجب سنة 1359.
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رقم الوثيقة: 27
تاريخها: 1361/4/11هـ

المصدر: األستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الفيصل
المكان: تمير

نص الوثيقة: 

بسم الله الرحمن الرحيم

من عبدالعزيز بن عبدالرمحن آل فيصل إىل جناب املكرم نارص بن محد أبازيد 
 ومجاعته أهل متري سلمهم اهلل تعاىل السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته اخلط وصل 
وما عرفت كان معلوم خمصوصا من قبل زرعكم يف احلقاقه وطلبكم منع الناس 
عن الرسوس ايل حوهلا فهذا أمر ما يصري وال يمكن نمنع أحد وزرعكم حتفظو 

عليه هذا ما لزم والسالم 1361/4/11 )اخلتم(.
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مراسالت أئمة وملوك وأمراء آل سعود

القسم األول

رقم الوثيقة: 28
تاريخها: 8/8/ 1362هـ

المصدر: األستاذ عبدالله بن محمد الربيعة
المكان: المجمعة
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نص الوثيقة:

بسم الله الرحمن الرحيم

من عبداهلل بن عبدالرمحن الفيصل إىل حرضة املكرم عبدالرمحن بن ربيعة 
اهلل وبركاته وبعد كتابكم وصل وما ذكرتم كان معلوم  السالم عليكم ورمحة 
واحليش وصل ونشكركم تذكرون نعرفكم بحاجتنا من احليش أما حاجتنا من 
متوالية  علينا  ترسلوهنا  وثنتني  منها وحدة هايل جتنا  اخلرضي ثالث شحنات 
بعد  ثم  املوتر واجد  وياخذ  الوزن  وحترصون عىل ختفيف اخلوص حتى خيف 
ثالث الشحنات اخلرضي الذي وحدة منها وصلتنا مع مجعه حتطون اليد عىل 
مائتني فرخ خرضي أيضا حتى جييكم منا خرب يف شيلها اما يف آخر شعبان واال 
يف رمضان إن شاء اهلل وأما حاجتنا يف الدقل فستني سلجة وعرشين أو مخسة 
عرش ذاوية والذي جتدون من املجنون ومن املنيف كثري أو قليل خربونا به هذي 

حاجتنا من الدقل هذا ما لزم )التوقيع( 8/8/ 1362 

تراهم يقولون إن واحد من قالعتكم ردي واخليال ما أظن  القلع  كذلك 
إنه جييكم ألنا مرخصني له وحترصون عىل القالعه الطيبني وال وراكم حسوفه.
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القسم األول

رقم الوثيقة: 29
تاريخها: 1362/9/25هـ

المصدر: األستاذ عبدالله بن محمد الربيعة
المكان: المجمعة
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نص الوثيقة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

ربيعة     بن  عبدالرمحن  املكرم  األخ  إىل  الفيصل  عبدالرمحن  بن  عبداهلل  من 
معلوم  كان  ذكرتم  وما  وصل  خطكم  بعد  وبركاته  اهلل  ورمحة  عليكم  السالم 
تذكرون أن املنيف واملجنون كذلك احلال ويف خطكم السابق أنه قليل عندكم 
فأنتم إن أدركتم يش فيها وإن ما أدركتم يش فال تتعبون أنفسكم تدورون من 
لنا  لنا فيهم لزوم ولكن حنا  الشقراء واملكتومي والدخيني فال  بعيد وأما  حمل 
لزوم يف مخسني حيشه سكري وطاري علينا نجلبها من القصيم ولكن نفضل 
الذي من سدير ألنه أسهل يف النقل وأعمر وأنتم اجتهدوا يف ايل حتصلون منها 
عندكم وعلمونا بعدده حتى إن قرص يش إىل حنا نويص عليه من القصيم وباهلل 

ثم بك كفاية بلغ سالمنا الشيخ العنقري والعيال )التوقيع( 1362/9/25.
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رقم الوثيقة: 30
تاريخها: 1364/8/1هـ

الكاتب: عبدالله المحمد البداح
المصدر: جمعية أشيقر الخيرية مشروع جمع التراث

المكان: أشيقر



74

نص الوثيقة:
 بسم الله الرحمن الرحيم

ليعلم به من يراه بأنه حرض لدينا وكيل وقف مسجد أشيقر الشاميل حممد بن 
عبداهلل الشباين والوقف املذكور هو الكائن يف حرمه وحرض حلضوره أمحد بن 
حممد بن حسن وعبداملحسن بن عبداهلل بن حسن فادعى وكيل الوقف أن داخل 
عىل آل حسن من األرض املسامت الشيحيات قطعة من قبليها فطلبنا منه البينة بام 
ادعاه فشهد عندنا يوسف بن عتيق ونارص بن عبدالرمحن بن عقيل وبراهيم بن 
حسن بأن حد الشيحيات من ِقْبله قليب الصميعا ومنحاهتا وأن هذه القطعة ما 
وضعوا آل حسن يدهم عليها إال منذ مخس عرشة سنة وأن التليل الكائن وسط 
األرض إنام وضع حلفظ السيل فبموجب هذه الشهاده أرشنا عىل آل حسن برفع 
منه  اخلروج  واملشتبه  الشبهة  وفيه هذه  أيدهيم عنها ألن هذا وقف عىل مسجد 
ممدوح رشعا فأجاب املدعى عليهم بام ذكر ورفعوا أيدهيم عنها احتسابا وسامحة 
فجزاهم اهلل خريا ومجيع األرض املذكورة حيدها من ِقْبله ما ذكر أعاله ومن رشق 
احلبس احلاجز بينها وبني املرقبية ومن شامل احلبس ومن جنوب احلبس احلاجز 
اقبلة الفريج وماء هذه األرض املذكورة بشهادة الشهود أنه من ماء  بينها وبني 
إبراهيم  بن  سبحانه  عبدالعزيز  اهلل  إىل  الفقري  ذالك  قال  خيفى  ال  حتى  الفريج 
الرومي وكتبه من  العبيد آل سلمى  وعبداهلل السليامن  بن عبداللطيف وسليامن 
حرر  وسلم  وآله  حممد  عىل  اهلل  البداح  وصىل  املحمد  عبداهلل  بأمرهم  إمالئهم 

يف1364/8/1 )اخلتم(  )اخلتم( عبداهلل بن سليامن الرومي

من سعود  بن عبدالعزيز بن عبدالرمحن آل فيصل إىل من يراه السالم وبعد 
العمل عىل ما ذكروه املشايخ أعاله ماله معارض يكون معلوم إن شاء اهلل 7/30 

)اخلتم(. 
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رقم الوثيقة: 31
تاريخها: 1365/11/23هـ

المصدر: األستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الفيصل
المكان:  تمير

نص الوثيقة:
بسم الله الرحمن الرحيم

65/11/23
من خالد بن عبدالعزيز بن عبدالرمحن الفيصل إىل من يراه  السالم وبعد من 
طرف البعري األشعل الذي عليه وْسَمنا فحنّا بايعينه عىل محد بن براهيم بن صبيح 

بثالثامية ومخسة عرش ريال صايف ماله معارض يف ذلك يكون معلوم )اخلتم(. 
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رقم الوثيقة: 32
تاريخها: 1366/5/1هـ 

المصدر: األستاذ عبدالعزيز بن محمد الصالح 
المكان: عشيرة سدير

نص الوثيقة:
بسم الله الرحمن الرحيم

من سعود بن عبدالعزيز بن عبدالرمحن آل فيصل إىل عبدالعزيز التوجيري 
بعده أجروا لعبدالعزيز بن صالح ماية وزنة متر وأربعني صاع عيش تبع القائمة 
معرفة  بدون  ونقله  اهلل  حفظه  ختم سعود  وعليه  1ج1سنه1366  اهلل  شاء  إن 

اخلط إبراهيم ....... حرر يف 15 رجب سنه  1366.
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رقم الوثيقة: 33
تاريخها: 1366/10/5هـ

الكاتب: عبدالرحمن بن محمد بن حمدان
المصدر: األستاذ  أحمد بن عبداللطيف المناع

المكان: تمير
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نص الوثيقة:
بسم الله الرحمن الرحيم

اىل حرضة املكرم املحرتم ويل العهد سعود ابن عبدالعزيز ابن عبدالرمحن آل 
فيصل سلمه اهلل وهداه وحفظه وقواه آمني 

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته عىل الدوام وبعد ذلك أدام اهلل وجودكم هذا 
مدي سبل عندنا يف متري ما عليه ريع وهو عىل الّدرب وكل موايش البالد ترشب 
َر اهلل عىل مواشيهم  منه وهو حتت يد عبداللطيف ابن مناع وأخيه عبدالعزيز وَدبَّ
وتلفت وتعطل السبل املرجو من جنابكم الرشيف تفضلون عىل املدي بعونه عن 
التعطيل وجتعلونه يف موازينكم وطلبوا منا تعريف جنابكم الرشيف بذلك اهلل ال 

يعدمنا وجودكم هذا ودم ساملا حمروسا بحول اهلل وقوته وصىل اهلل عىل حممد 

10/5/ سنه 1366
خدامكم الداعني لكم أمحد بن فايز ومجاعته أهل متري 

بسم اهلل الرمحن الرحيم 
آل  عبيد  بن  سليامن  ممليه  قاله  أعال  ونظركم  أعاله  ذكر  ما  لدي  ثبت  لقد 
سلمي وصىل اهلل عىل حممد حرر 10/11/ 1366 )اخلتم( الداعي لكم بالسداد

وأخوه  مناع  بن  عبداللطيف  يد  عىل  مطرق  عىل  سبل  مدي  عندهم  يذكر 
وقسم اهلل عىل دبشهم وتلف ووقف املدي ألنه ما عليه سبل من األسبال وطلبوا 

تعريفكم منا وأنتم أحسن نظر  

الوالد إبراهيم الجميعة
سنعو للمذكورأعاله ماية ريال معاونة عىل املدي املذكور حسب... 

سعود  1366/10/14 )التوقيع(.
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رقم الوثيقة: 34
تاريخها: 1367/2/19هـ 

المصدر: كتاب تمير لألستاذ محمد بن عبدالعزيز الفيصل 
المكان: تمير

نص الوثيقة:
بسم الله الرحمن الرحيم

من عبدالعزيز بن عبدالرمحن الفيصل إىل عبدالعزيز التوجيري بعده أجروا 
دينهم  أمر  األرطاوية يصيل هبم ويعلمهم  عّينا ألهل  الذي  بن عمران  ملنصور 
أربعامية وزنة متر ومائتني صاع عيش وراتب له يف الصيف والصفري إن شاء اهلل 

يكون معلوم 19 صفر سنة 1367 )اخلتم(.
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رقم الوثيقة: 35
تاريخها: 1371/10/15هـ

المصدر: األستاذ عبدالله بن محمد الربيعة
المكان: المجمعة

نص الوثيقة:
71/10/15 عدد 12234  
أئمة ومؤذين مساجد املجمعة  

ج من قبل أنتم جيزكم جيز أهل نجد وسنجري لكم ما هو جاري ألمثالكم 
من أئمة ومؤذين أهل مساجد نجد مناخ وغريه

           سعود.
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القسم األول

رقم الوثيقة: 36
تاريخها: 1371/11/11هـ

المصدر: األستاذ عبدالله بن محمد الربيعة
المكان: المجمعة

نص الوثيقة:
عدد 13148  71/11/11 

عبدالرمحن الربيعة ورفقاه املجمعة 

ج عمدنا بن بتال بتكليف عبدالرمحن الدهش بالقيام بعمل الشيخ سليامن 
مدة غيابه وان شاء اهلل فيه الربكة والسداد

                  سعود.
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رقم الوثيقة: 37
تاريخها: 1371/11/14هـ

المصدر: األستاذ عبدالله بن محمد الربيعة
المكان: المجمعة

نص الوثيقة:
املجمعة األخ عبدالرمحن بن ربيعة 

ج كتبكم وصلت بشأن األئمة واملؤذنني واملذكورين أمر سمو سيدي ويل 
العهد املعظم بأن جيري هلم عادة مناخ ويرتب هلم بروة عيش ومتر من الزكاة مثل 

أمثاهلم فهم يعمدون.



وثائق عامة

القسم الثاني
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رقم الوثيقة:38
تاريخها: القرن 11هـ

الكاتب: سليمان بن علي بن مشرف )ت1079هـ(
المصدر: الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الشايع

المكان: الجنيفي
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نص الوثيقة:
بسم الله الرحمن الرحيم 

 مضمونه اين رأيت سنة تبنان وثيقة صحيحة كتب سليامن بن عيل رمحه اهلل 
بام حاصلها أن ربيعة ومانع آل عرشي وقفا عقارهيام اآليت بياهنام عىل أوالدمها 
املسمى  اجلنيفي  قرية  أسفل  يف  الذي  العقار  أحدمها  والعقاران املذكوران 
بالشارخية ما خال قطعة فيها معلومة ذكر أهنا آلل محد بن عرشي مل تكن ملكا 
يف  بجربة  املسمى  هو  اآلخر  والعقار  الوقف املذكور  يف  تدخل  فلم  ذكرنا  ملن 
يف  جرى  ذلك  أن  وذكر  عن حّده  تغني  العقارين  من  كل  وشهرة  عشرية  قرية 
الوقف من الواقفني  باملوقوف حني  صحة عقل وبدن وطوع واختيار ومعرفة 
عىل  حرض  أنه  وذكر  مريض  الزم  رشعي  صحيح  وقف  ذلك  وأن  املذكورين 
ذلك مجاعة من املسلمني منهم العدول وغريهم ثم ذكر أنه شهد به وأثبته وكتبه 
فقري عفو ربه العيل سليامن بن عيل بن حممد بن مرشف وذلك بعد حتققه ومعرفة 
خطه معرفة يقينا ال شك فيه وال مرية قال ذلك وشهد به وكتبه وأثبته أمحد بن 
حممد املنقور ونقله من خط الشيخ أمحد املنقور حرفًا بحرف بعد املعرفة به يقينا 
فقري عفو ربه العيل أمحد بن غنام احلنبيل ونقله من خط أمحد بن غنام بعد معرفته 
وصحبه  وآله  حممد  سيدنا  عىل  اهلل  أبابطني وصىل  عبدالرمحن  ابن  عبداهلل  يقينا 

وسلم )اخلتم(.
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وثائق عامة

القسم الثاني

رقم الوثيقة:39
تاريخها: 1066هـ

الكاتب: عبدالله بن محمد بن ذهالن )منقولة بخط الشيخ إبراهيم بن عيسى(
المصدر: مجموع الشيخ إبراهيم بن صالح بن عيسى

المكان: ُأشي

نص الوثيقة:
أقر حممد بن عيل بن فرهود أّنه باع نصيبه وهو سدس شايع من قرية ُأيش 
املعروفه من قرى منيخ عىل حممد بن عبداهلل البكري بخمسامية حممدية عراض 
قبضها بالتامم شهد بذلك عيسى بن عبداهلل بن الشيخ أمحد بن بسام وعبدالرمحن 
بن ذهالن  ابن حممد  واثبته عبداهلل  اإلمام وكتبه  بن رشيد  بن حممد  بن عيسى 

سنه1066 نقلته من خطه.
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رقم الوثيقة:40
تاريخها: 1083/4/6هـ

الكاتب: عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن بن محمد بن بليهد
المصدر: األستاذ عبدالله بن ناصر العبيد 

المكان: جالجل
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
باع الوكيل حممد بن  الوكالة بأركاهنا  ... وشهرة تغني عن احلد فلام متت 
عبداهلل املذكور تلك الدار من عبدالرمحن بن حممد بن عبيد بيعًا صحيحًا رشعيًا 
مرضيًا بتًّا فصاًل ال ثنيا فيه وال خيار متصل االجياب بالقبول بجميع مرافقها 
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وهو  وعدده  قدره  معلوم  بثمن  الوكالة  عقد  جملس  يف  البيع  وذلك  وطرقها 
ألنه  الوكيل  قبضها  يومئذ  الرائجة  البرصة  رضابة  من  وعرش  حممدية  أربعامية 
وكيل يف القبض وكذا قبضها املوكل أمحد ابن عيسى املذكور وأقر بوصول مجيع 
تلك الثمن إليه وبرئت منه ذمة املشرتي وذالك كله يف صحة عقل وبدن ورضا 
ومعرفة  ومشرتي  ومؤكل  وكيل  من  ورشد  وبلوغ  ترصف  وجواز  وطواعية 
املؤكل  ملك  يف  يومئٍذ  وهي  املبيع  ذلك  جلميع  شاملة  ورؤية  واملثمن  للثمن 
أمحد ابن عيسى املذكور وأقر أيضا قبل البيع أهنا ملكه ويف ملكه وأهنا صارت 
بن عيسى  أمحد  وأقر  يأيت من جهته  بن عبيد وملن  بن حممد  لعبدالرمحن  ملك 
أنه ال يستحق فيها يش وال له فيها يد وال ملك وال دعوى وال طلبه هكذا أقر 
بجميع ذالك فبذلك صارت ملكا لعبدالرمحن بن حممد املذكور وملن يأيت من 
جهته يترصف فيها ترصف امُلاّلك يف أمالكهم وذوي احلقوق يف حقوقهم من 
غري مانع وال مدافع وال منازع ومل يبق ألمحد بن عيسى املذكور فيها حق وال 

مستحق وال ملن يأيت من جهته واهلل أعلم.

شهد عىل مجيع ذلك حممد بن قاسم الصبيحي وسيف ابن عبداهلل الّسيويف 
لقبا وشهد به وكتبه واثبته عبدالرمحن بن حممد بن عبدالرمحن بن حممد بن بليهد 
وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم تاريخ يوم االثنني والبيع املذكور 
يوم األحد سادس يوم من شهر ربيع اآلخر سنة 1083 من هجرة النبي صىل 

اهلل عليه وسلم
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وثائق عامة

القسم الثاني

الحمد لله
نظرت يف هذه الصحيفة الصحيحة فإذا مجيع ما يف بطنها للرشع الرشيف 
واهلل  فساد  وال  بطالن  حوته  ما  إىل  يتطرق  ال  مطابق  الصواب  وملنهاج  موافق 
أعلم قال ذلك بفمه وزبَره بقلمه خادم الرشع الرشيف فقري عفو اهلل حممد بن 
عبداهلل بن حممد بن أيب سلطان عفى اهلل عنه وعنهم بمنه ويمنه وصىل عىل سيدنا 

حممد نبي أويت احلكمة وفصل اخلطاب.
يوم  اهلل  أصلحها  عبدالرمحن  بنت  عينا  ولِدت  الرحيم  الرمحن  اهلل  بسم 
االثنني ثاين شهر صفر اخلري من شهور سنة 1078 من اهلجرة وأيضًا ولِد حممد 

بن عبدالرمحن بن حممد بن عبداهلل بن عيسى بن أمحد...
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رقم الوثيقة:41
تاريخها: القرن11-12هـ

الكاتب: حسن بن عبدالله بن أباحسين )ت 1123هـ(
المصدر: األستاذ عبدالله بن ناصر العبيد

المكان:  جالجل
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة: 
.... وشهد أيضا مهدي....

 رشعًا لقد وقفت املرأة املكلفة العاقلة الرشيدة احلرة مريم بنت سليامن بن 
عامر مجيع حويطها الكائن يف املوضع املسمى بأم غار يف جنوبية جالجل شهرته 
املذكور  احلامي وقفت مجيع احلويط  يليه من جهة اجلنوب  فيد صبيح  بلده  يف 
وهو يومئذ يف ملكها وهي صحيحة العقل والبدن وجعلت مرصف غلته أرباعًا 
فربعها عىل إمام مسجد جالجل اجلامع ويرصف ربعها الثاين يف ثمن أضحية كل 
عام وما فضل عن األضحية قسم أو ثمنه يف املسجد احلرام عىل وجه الصدقة 
ومرصف الربع الثالث نصفان فنصفه إلمام مسجد عمها مبارك بن عامر ونصفه 
يرصف إلفطار صوام شهر رمضان يف مسجد عمها املذكور ووصيها يف ذلك 
عبدالرمحن بن حممد بن عبيد يقوم عليه بعقد املساقات واملزارعة وإصالح حفر 
النخل أي أحواضه ويرصفه يف مصارفه كام تقدم ويشرتي األضحية ويفرقها 
املذكور  لوصيها  أو غريه وجعلت  ولده  كان  إىل من شاء سواء  أن يويص  وله 
وملن أوىص إليه بعده الربع الرابع من العقار املذكور هكذا شهد من ذكرنا من 
أباحسني  بن  عبداهلل  بن  حسن  ربه  عفو  فقري  وأثبتها  شهادهتم  وكتب  الشهود 

حامدا هلل ومصليا عىل نبيه ومسلام.

الحمد لله 
نظرت بتأّمل فيام احتوته هذه الصحيفة فوجدهتا بام فيها ثابتة صحيحة ال يتطرق 
إليها فساد وال بطالن حيث احتوت عىل كافة الرشوط واألركان وقد عرفت كاتبها 
املسّمي نفسه أنه كتبه يقينا كام أعرف شخصه وهو ثابت اخلط نافذ احلكم رشعا قال 
ذلك كاتبه أمحد بن حممد بن حسن وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم.
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رقم الوثيقة:42
تاريخها: 1119هـ

الكاتب: أحمد بن محمد المنقور
المصدر: األستاذ عبدالله بن ناصر العبيد

المكان: جالجل
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة: 
الحمد لله

وكلت  قد  إين  املنقور  حممد  بن  أمحد  ربه....  عفو  إىل  الفقري  كاتبه  يقول 
والثالث من  الثاين  اجلزءين  إجارة  عبيد عىل  بن  عبدالرمحن  الشيخ  بن  عيسى 
رشح اإلقناع عىل أخيه الشيخ حممد بن عبدالرمحن عرشين سنة مبداها دخول 
شهر املحرم من سنة تسعة عرش ومية وألف من اهلجرة النبوية بأمحرين جديدين 
منه  بلغني  وقد  املذكورة  املدة  املذكورة  باألجرة  وأجرهن  أمرته  كام  فعل  وقد 

األجرة املذكورة. 

من  الرشيد  ومن  الويل  من  يل  والوكالة  املذكور  كاتبه  به  خمربًا  ذلك  قال 
مستحقي الكتابني املذكورين مذكور يف ورقة غري هذه بخط الشيخ عبدالرمحن 
وآله  حممد  سيدنا  عىل  اهلل  وصىل  ربه  عبد  امللقب  أمحد  بن  عبداهلل  الشيخ  بن 

وصحبه وسلم )اخلتم(.
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رقم الوثيقة: 43
تاريخها: القرن 11-12هـ

الكاتب: أحمد بن محمد المنقور )ت 1125هـ(
المصدر: األستاذ عبدالله بن ناصر العبيد

المكان: جالجل
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة: 
الحمد لله الذي بيده الفضل يؤتيه من يشاء

بن  ابنه حممد  قد أوىص  عبيد  بن  بن حممد  الشيخ عبدالرمحن  أن  مضمونه 
بنت سليامن بن عامر يف حال صحة كل  النظر يف وقف مريم  عبدالرمحن عىل 
وشهد  السويكت  عبداهلل  بن  حممد  عندي  بذلك  شهد  وعدالته  ورشده  منهام 
بعد  عيفان  ابن  حييى  هو  أصل  عن  فرعا  واصل  بن  عبداهلل  بن  حممد  أيضا  به 
قرية  غار يف  أم  الوقف يف  ذلك  املعتربة وحمل  الشهادة  بلفظ  املعترب  االسرتعاء 
جالجل املسمى بفيد صبيح حيده من الشامل ركية أم غار وجنوبا حامي البلد 
ورشقا ملك فارس وِقْبله السوق القاصد باب أم غار عىل الرب وشهرته تغني عن 
حده فصح ذلك رشعا شهد بذلك من ذكرنا من االصل والفرع كتبه وأثبته فقري 
عفو ربه الغفور أمحد بن حممد املنقور عفى اهلل عنه وعن والديه ومشاخيه بمنه 

ويمنه وصىل اهلل عىل حممد وآله وصحبه وحزبه وسلم.
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رقم الوثيقة: 44
تاريخها: القرن 11-12هـ

الكاتب: أحمد بن محمد المنقور )ت1125هـ(
المصدر: األستاذ عبدالله بن ناصر العبيد

المكان: جالجل
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة: 
الحمد لله الذي بيديه الفضل يؤتيه من يشاء

.... ابنت حممد بن عامر باعت عىل حممد بن عبدالرمحن بن عبيد ما هو يف 
يدها وحتت ترصفها ويف ملكها وهي األرض البيضا الكاينة يف جنويب جالجل 
غار  أم  اجلنوب وضيمة  ابن موسى ومن  آل  العوينة وملك  الشامل  من  حيدها 
ومن الرشق قوع العوينة ومن القبلة ركية آل بن موسى بثمن معلوم قدره مخسة 
وثامنون ومية حممدية عريضة َبرْصّية فاشرتا منها حممد املذكور بالثمن املذكور 
واملعرفة  الشامله  بالرؤية  املذكور  باملبيع  علمهام  حال  بالقبول  اإلجياب  متصل 
الكاملة جرى ذلك يف صحة عقل وبدن وطوع واختيار ومعرفة ثمن ومثمن 
وجواز ترصف من كل من بايع ومشرت فصح ذلك رشعًا لتامم رشوطه وركناه 
وأنه  ولزومه  وصحته  املذكور  بالبيع  املذكورة  البايعة  أقرت  والقبول  اإلجياب 
املذكور ومجيع  املبيع  املذكور مجيع  البيع  املذكور فشمل ذلك  ثمن ملكه  قبض 
عبداهلل  بن  حممد  بذلك  شهد  ذلك  وغري  والطريق  واملسيل  البري  من  حقوقه 
السويكت وكتبه وأثبته أمحد بن حممد املنقور عفى اهلل عنه وعن والديه ومشاخيه 

وصىل اهلل عىل حممد وآله وصحبه.
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رقم الوثيقة: 45
القصّير  محمد  بن  أحمد  الشيخ  عليها  صادق  11-12هـ  القرن   تاريخها: 

       )ت1124هـ(
الكاتب: أحمد بن شبانه

المصدر: األستاذ عبدالله بن ناصر العبيد
المكان: جالجل
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة: 
... بن عبداهلل بن سليم ويص عىل ابنه نارص لقصوره وكونه رضيًعا ثم بعد 
موت أمحد املويص رأى الويص املذكور.... واملصلحة يف بيع نصيب الصبي يف 
بن  خيس  ناحية  عىل  واملدرسة  اجلامع  جالجل  مسجد  عن  رشقا  الكاينة  داره 
إبراهيم بن محاد زمن  واصل الذي يرشب من املسقاة ثم أيضًا وىّل عبداهلل بن 
اإلمام حتوطًا ألمانته عىل ذلك  السويكت  بن عبداهلل  واليته يف جالجل حممد 
الصبي الذي هو نارص بن أمحد بن سليم فوكل الويص املذكور الذي هو عقيل 
حممد بن عبداهلل الويل املذكور عىل بيع نصيب الصبي املذكور يف تلك الدار فلام 
املثل يف  الزيادة عن ثمن  البيع ألجل  الوليان للصّبي يف  رأيا احلض واملصلحة 
باع  عليه  النفقة  حاجة  وألجل  امليت  عىل  الثابت  ين  الدَّ وألجل  الوقت  ذلك 
الشيخ  من  الدار  تلك  أثامن  سبعة  الويص  من  والوكالة  بالوالية  املذكور  حممد 
ثامنية عرش حممدية  تزيد  ماية حممدية  بثمن قدره  بن عبيد  بن حممد  عبدالرمحن 
متصل  عبدالرمحن  واشرتى  املذكور  الويص  إىل  ودفعها  املذكور  الويل  قبضها 
اإلجياب بالقبول وأما ثمن الزوجة مريم ابنة أمحد بن إبراهيم الفراهيد يف تلك 
حممدية  عرش  سبعة  قدره  بثمن  واشرتاه  املذكور  عبدالرمحن  عىل  فباعته  الدار 
قبضتها وبرئت منها ذمة املشرتي وذلك برضاها وجواز ترصفها شهد عىل تولية 
عبداهلل بن إبراهيم ملحمد املذكور عبداهلل بن مصلح وحممد بن جدعان وشهد 
عىل عقد البيع وتوكيل عقيل ملحمد وعىل قبض الثمن مجاعة منهم عبدالرمحن 
بن عمر بن واصل وعبداهلل بن عبدالرمحن بن بلهيد وعبداهلل بن مصلح وشهد 
عىل بيع مريم املذكورة وبلوغ الثمن هلا حممد بن عبداهلل السويكت وعبداهلل بن 
مصلح ويف شهادة َمن ذكرنا أن ظاهر الوليان املذكوران العدالة وذلك بعد ما 
أقرت نرصة ابنة عثامن بن سليم وسلام ابنة عبداهلل بن سليم بأن الدار املذكورة 
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ألخيهام أمحد ثم لورثته من بعده ليس هلام فيها حق وال مستحق بشهادة عبداهلل 
بن بليهد وعبداهلل بن مصلح وكتب ذلك مما يف بطنها وظهرها وأثبته الفقري إىل 
اهلل سبحانه أمحد بن شبانة أمحد بن شبانة وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وآله وسلم 

الحمد لله
أقول وأنا أمحد بن حممد نظرُت بتأّمل فيام احتوته هذه الوثيقة بطنا وظهًرا 
فوجدهتا صحيحة ثابتة ال يتطرق إليها بطالن وال فساد وهي خط أمحد بن شبانة 

أعرفه يقينا كام أعرف شخصه وهو نافذ احلكم واهلل تعاىل أعلم.

قاله كاتبه املذكور وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم.
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وثائق عامة

القسم الثاني

رقم الوثيقة: 46
تاريخها: القرن12هـ

الكاتب: محمد بن عبدالرحمن بن عبيد
المصدر: األستاذ عبدالله بن ناصر العبيد

المكان: جالجل
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نص الوثيقة: 
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله على كل حال

املكلفة جائزة  احلرة  أن  إىل رقمه وتسطريه هو  والباعث  لتحريره  املوجب 
وِقْبله  شامالً  مشهور  معروف  عقارها  وسبلت  وقفت  اخلرّيفيه  مريم  الترصف 
عن ملك آل حدبان ورشقا عن خيس آل باحسني وجنوبا عن اخلرّيفي وقفت 
املسلمني  ويقسم عىل  ملح  بغّلتها  نخله يرشا  الويص من  املذكور خيرج  ملكها 
ثم مرصف غلة املوقوف أرباعا ربع عىل إمام مسجد جالجل اجلامع والصوام 
فيه بينهام وربع عىل قوام... ومقرصة عندها وما تعطل منهن وفذ من الغلة عن 
القوام يش فيرشى به... تفاخت منهن وربع عىل ضحايا هلا ولوالدهيا وربع عىل 
حرم الكعبة املرشفة يدفع فيه ألخيها حممد بن أمحد ووكيله صدقة ثم ضناه من 
ما ذكرنا أرضه  املذكورة  بعد بطن وقفت مريم  بطنا  تناسلوا وتعاقبوا  ما  بعده 
الطرفية  وبري  سيف  آل  قصور  يف  نصيبه  مع  به  علمها  حال  يتعلق  وما  ونخله 
وجعلت النظر ما يف ذلك مدة حياهتا وبعدها الويص عليه يرصفه يف مصارفه 
زوجها إبراهيم بن حممد بن حسن احليدب وجعلت له أن يوايص إىل غريه سواء 
من أوالده أو غريهم وأوسعت له يف عسبان النخل ويف الضحايا يأكل وينتفع 
ال حرج عليه يفعل ما شاء شهد عىل مجيع ذلك إبراهيم بن مشاري وأخيه حممد 
بن مشاري نقلته أنا يا عبدالرمحن بن سليامن بن عبيد من كتب جدي حممد بن 
من  عليها  وخفنا  الورقة  اندرست  بعدما  عليه  وشهادته  عبيد  بن  عبدالرمحن 
الرمحن  ربه  راجي عفوي  كتبه  نقصان  وال  زيادة  بحرف من غري  حرفا  التلف 

عبدالرمحن بن سليامن بن عبيد وصىل اهلل عىل حممد وآله وسلم سنة 1234 
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وثائق عامة

القسم الثاني

الحمد لله
بعد ما تويف زوجها إبراهيم املذكور جعلت الويص هبا بعدها بن أختها حممد 
األول  للويص  ذكرنا  فيام  له  وأوسعت  مصارفه  يرصفه  سلامن  بن  إبراهيم  بن 
وجعلت له أن يويص إىل غريه شهد عىل ذلك من ذكرنا ونقلته أنا يا عبدالرمحن 
بن سليامن بن عبيد من كتب جدي حممد بن عبدالرمحن بن عبيد حرفا بحرف 
من غري زيادة وال نقصان خشية التلف جرا ذلك مضا يا شوال أحد عرش يوم 
سنة أربعة وثالثون بعد املائتني واأللف من اهلجرة كتبه راجي عفوى ربه املنان 

عبدالرمحن بن سليامن بن عبيد وصىل اهلل عىل حممد وآله وسلم.
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رقم الوثيقة: 47
تاريخها: القرن12هـ

الكاتب: حسن بن عبدالله بن أباحسين )ت1123هـ(
المصدر: األستاذ عبدالله بن ناصر العبيد

المكان: جالجل
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة: 
هذا ما وجدت من هذه الوثيقة

وملكهام معلوم حمدود يف العقار املذكور السليامين وفيد العلقمي رشقا عن 
حويط الصوام وفيد واصط وشامالً عن الرَب وطوالع آل عامر ومن املبيع املذكور 
بالقصري  املعروف  البري  املذكورة وثلث  والطوالع  العوينة  بني  الذي  القوع  ثلثا 
العوينة  بقصري  الروبة والطوالع معروف مشهور  الذي بني  ثلثهن وهو  خارج 
القعرّي مع منحاته ومجيع مصاحله ومن  ناحية وضيمة  الرّب عىل  خارج عنها يف 
املبيع ثلثا الفحالنْي القرين اللذين فيها مع ثلثي بري العوينة باع إبراهيم املذكور 
مجيع ما ذكرنا وهو يومئذ يف ملكه وملك أخته نامجة املذكورة من عبدالرمحن بن 
عبيد املذكور واشرتا بثمن مبلغه يومئذ ثالثون قربصيا أمحر وأربع مائة حممدية 
براءة  املشرتي  ذمة  منها  وبرئت  قبضا رشعيا  البايع  قبضها  َبرْصية تشف عرش 
قبض واستيفاء والكل من بايع ومشرت وموكل جايز الترصف طائع خمتار مقر 
بمعرفة املبيع وصحة البيع والبيع املذكور بتا فصال ال ثنيا فيه وال خيار فبموجب 
ذلك البيع صار مجيع املبيع املذكور لعبدالرمحن املذكور وملن يأيت من جهته ملكا 
خالصا وحقا الزما وماال حميوزا يترصف فيه ترصف املالك يف أمالكهم وذوي 
احلقوق يف حقوقهم من غري مانع وال منازع وال مدافع ومل يبق البراهيم املذكور 
وال ألخته املذكورة فيه حق وال مستحق وال دعوى وال طلبة بوجه من الوجوه 
الرشعية شهد عندي بجميع ذلك أمحد بن حممد بن رشيم وشهد بذلك سليامن 
بن محود كتب ذلك وأثبته فقري عفو ربه حسن بن عبداهلل بن أباحسني حامدا اهلل 
ومصليا عىل نبيه ومسّلام وشهد أيضًا عىل إقرار إبراهيم املذكور ونامجة املذكورة 
بذلك عمر بن أمحد بن واصل وحممد بن أمحد بن سلامن وكتب شهادهتام وأثبتهام 

كاتبه املذكور وكفى باهلل شهيدا
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الحمد لله
نظرت إىل ما أثبته الشيخ حسن املذكور يف بطن هذه الورقة وظهرها وإذا هو 
صحيح ثابت نافذ اخلط ال يتطرق إليه فساد وال بطالن بوجه من الوجوه قاله 
كاتبه الفقري إىل اهلل سبحانه أمحد بن شبانه عفى اهلل عنه وصىل اهلل عىل حممد وآله 
وصحبه وسلم ونقله من خط الشيخ حسن املذكور وخط الشيخ أمحد املذكور 
بعد املعرفة خلطهام حرفا بحرف كام وجدت وذلك لعارض رشعي هو خشية 
التلف عىل آخرها بعد ذهاب أوهلا لطول الزمن الفقري إىل اهلل تعاىل إبراهيم بن 

صالح بن إبراهيم بن عيسى وصىل اهلل عىل حممد وآله وصحبه وسلم )اخلتم(

بسم الله الرحمن الرحيم
بن  صالح  بن  إبراهيم  بقلم  هي  الورقة  هذه  أعال  املرقومة  األحرف  هذه 
سنة  جا  سلخ  وحرر  عيسى  بن  عبداهلل  بن  عيل  كاتبه  قاله  يقينا  أعرفه  عيسى 

.1324

)اخلتم(      )اخلتم(



109

وثائق عامة

القسم الثاني

رقم الوثيقة: 48
تاريخها: القرن 12هـ

الكاتب: محمد بن أحمد القصّير )ت1139هـ(
المصدر: األستاذ إبراهيم بن محمد العبدالجبار

المكان: المجمعة
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نص الوثيقة: 
الحمد لله

مضمونه بأنه قد حرض عندي احلران البالغان الرشيدان العدالن  أمحد بن 
براهيم  ونارص بن سامل بن راشد املؤذن فشهدا بلفظ الشهادة املعترب هلا رشعا لقد 
أقرا ابنا عبدالرمحن بن عبداهلل الدهييش ومها حممد وحييى بأهنام قد وكال فايز بن 
حممد بن زامل عىل بيع نصيبهام مما خصهام إرثا من جدهتام موزه بنت القايض يف 
اليعقوبية من أمحد بن شبانه واليعقوبية املذكورة يف جو املجمعة مشهورة هناك 
املذكور ومها يعلامين ذلك  املذكور من أمحد  فايز  فباع  تغني شهرهتا عن حدها 
املذكور  املشرتي  املذكوران من  املوكالن  بلغ  بثمن معلوم  املذكورين  النصيبني 
الشاهدان املذكوران ومها  وصدقهام أمحد املذكور يف ذلك كله شهد عىل ذلك 
بن أمحد  املذكور وكتب شهادهتام وحررها حممد  بن سامل  املذكور ونارص  أمحد 
وهو  رشعًا  بلفظها  بالبتريي  امللقب  عبداهلل  بن  عبداهلل  عندي  شهد  القصرّي 
مكلف عدل لقد أقرت شايعة بنت حممد الدهييش يف حال جواز صدور اإلقرار 
منها رشعا بأهنا قد وكلت فايز بن حممد بن زامل عىل بيع نصيبها مما خصها إرثا 
بن شبانة  أمحد  من  املجمعة  اليعقوبّية يف جو  يف  القايض  بنت  موزة  جدهتا  من 
املذكورة  بثمن معلوم أقرت شايعة  املذكور  املذكور واشرتى محد  الوكيل  فباع 
املجمعة  جو  يف  التي  اليعقوبّية  يف  املذكور  نصيبها  بيع  املذكورعىل  فايز  بوكالة 
وهي مشهورة هناك تغني شهرهتا عن حدها عىل أمحد بن شبانه شهد عىل ذلك 
الشاهد املذكور وكتب شهادته وأثبتها وحررها حممد بن أمحد القصرّي وصىل اهلل 
عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم ونقله من خط حممد بن أمحد القصرّي املذكور 
بعد معرفته يقينا راجي عفوا ربه الغفور عثامن بن منصور وصىل اهلل عىل سيدنا 

حممد وآله وصحبه وسلم )اخلتم(.
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وثائق عامة

القسم الثاني

رقم الوثيقة:49
تاريخها: القرن 12هـ

الكاتب: فوزان بن نصر الله )ت1149هـ(
المصدر: الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الشايع

المكان: الجنيفي
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نص الوثيقة:
الحمد لله

هذا ذكٌر رصيح املباين وفصٌل صحيح املعاين خيرب مضمونه أن الرجل اجلائز 
الترصف فايز بن خلف العرينات قد وقف وحّبس وسّبل مجيع نصيبه يف العقار 
املسّمى بالعرفجي وُهَو نصفه مشاعا وكذا نصيبه يف العونّية وهو ثلثه مشاًعا خارج 
ثمنه والكل يف بلد العطار عىل أوالد أخيه حممد بن خلف بطنا بعد بطن للذكر مثل 
 حظ األنثيني وليس للبنت إال مدة حياهتا وقف فايز املذكور نصيبه من العقارين 
املذكورين ومها يف ملكه مع جواز ترصفه ومع علمه هبام منجزا للوقف املذكور 
قاصدا به الرب عىل جهة معّينة هي أوالد أخيه مل يذكر فيه ما يبطله أو ينافيه شهد 
ذالك  ثبت  بن سليامن فحيث  بن عيل وسلطان  براهيم  العدالن  بذالك عندي 
لدّي حكمت بصحته وألزمُت بموجبه سؤال من له ذالك مني قال ذالك وقرره 
عىل اهلل  وصل  احلنبيل  نرصاهلل  بن  فوزان  العيل  اهلل  إىل  الفقري  وحرره   وأماله 
حممد وسلم ونقله من خط كاتبه من غري زيادة وال نقصان ألجل تالف الورقة 
املنقول منها الفقري إىل اهلل تعاىل عبدالرمحن بن حممد بن عبيد حرر نقال يف ذي 

القعدة 25 سنه  1264

الحمد لله
فأمضيته  الزم  صحيح  حكم  هذا  السويكت  عبداهلل  بن  حممد  وأنا  أقول 
وأنفذته لصحته رشعا واهلل أعلم وصل اهلل عىل حممد وآله وصحبه وسلم ونقله 

من خطه أيضًا عبدالرمحن بن حممد بن عبيد 
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وثائق عامة

القسم الثاني

بسم الله
أقول وأنا الفقري إىل اهلل عبدالرمحن بن حسن إن الصورة التي أبطلها شيخنا 
الشيخ حممد بن عبدالوهاب رمحه اهلل هي ما أوقفه شخص عىل ورثته واشرتط 
فيه ما ال حيل من حرمان أوالد البنات وأما هذا فليس فيه حرمان وإرث يمنع 

صحته فليعلم ذالك واهلل أعلم. 
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رقم الوثيقة: 50
تاريخها: القرن12هـ

الكاتب: محمد بن عبدالله بن غانم السويكت
المصدر: األستاذ عبدالله بن ناصر العبيد

المكان: جالجل
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
... مضمونه بأن عبدالرمحن بن حممد بن عبيد أشهدين أنا يا كاتب األحرف 
حممد بن... السويكت وأشهد معي عبداهلل بن عبدالرمحن بن بلهيد لقد رجع 
عن الوصية التي أوىص هبا يف املايض بحرضيت أنا... فاخليسة التي حتتها بدهلا 
صاحلًا  كان  إن  منهم  فالكبري  تشاحوا  فإن  أوالده  من  الذكور  عليهن  والويص 
لذلك وقد أوسع هلم يساقون أنفسهم عليهن ويبيع بعضهم عىل بعض وياكلون 
من االضحية وكذا اخليسة الكبرية التي يف سطر املقفزية تيل الوضيمه جتاه باب 
الدار عىل ناحية الساقي فقد أوىص هبا أيضًا تقسم يف حرم الكعبة أي يباع نامها 
وله  األضحية  نخالت  يف  ذكرنا  كام  عليها  والويص  املذكور  احلرم  يف  ويقسم 
ما  بالثمن ويفعل كل  ويناقل  نفسه  أو عىل  أخيه  ويبيع عىل  نفسه  يساقي  أيضا 
فيه صالح وأما باق العقار املذكور فقد رجع يف الوصية به كام ذكرنا بشهادة من 
ذكرنا وكتب ذلك وأثبته الفقري إىل اهلل تعاىل حممد بن عبداهلل بن غانم السويكت 

وصىل اهلل عىل حممد وآله وصحبه وسلم

أوىص عبدالرمحن بن حممد ابنه حممد وهو أهل لذلك عىل حويط بنت 
سليامن بن عامر التي أوصت عليه أبيه يرصفه حممد املذكور يف مصارفه شهد 
عىل ذلك سيف بن محود وعمر بن واصل وحييى بن عيفان وحممد بن أمحد 
السويكت وصىل اهلل عىل حممد  به وكتبه حممد بن عبداهلل  بن عيفان وشهد 

وآله وسلم.
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رقم الوثيقة: 51
تاريخها: القرن12هـ

الكاتب: محمد بن عبدالله السويكت
المصدر: األستاذ محمد بن عبدالعزيز السلمان

المكان: جالجل
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
بسم الله الرحمن الرحيم

هذا نسخ وثايق قديمة... تقطعت...على أجرا مسيل الشمالية... 
الحمد لله مستحق الحمد والثناء 

مضمونه أن أهل حوطة الشاملية... وهالل.... الوضيمة ومل حيفروها إال 
نا...  له...  معنا يف غرمها ويكون  فيخرس  فيها  له سيل  أهل...  بإذن من مجيع 
وكل أخذ له منها وغرم معهم... حدثوها برتاضيهام واحدثوا فيها ما يقتسمون 
به السيل مداريج أسهاًم معلومة كل يقصده قدر نصيبه أسهام معلومة واملداريج 
مضبوطة أركاهنا كل ركن... كبش مل يزاد فيه ومل ينقص وكلام بني كبش... أسهاًم 
معلومه موزعة عىل قدر... أمالكهم فابتداؤها من مدرج أم حزم... واقتسموه 
وأخذوا أصل أم حزم نصيبهم منه أسهاًم معلومة وبقي أسهاًم معلومة قاصدة 
إىل من بعدهم إىل أن وصلوا إىل مدرج آل هالل ثم فعلوا به كام فعلوه بمدرج 
أم حزم ثم من بعده مدرج فرحة وفعلوا به كام فعلوه يف مدرج أم حزم ثم من 
بعدمها مدرج فيد أبا سعد وفعلوا فيه كام ذكرناه أوال ثم من بعدمها مدرج تتنه 
كذلك ثم يليه من بعدمها مدرج آل سلامن وفعلوا فيه كام فعلوه أوال فيام ذكرناه 
ثم يليه مدرج فيد بن براهيم وفعلوا فيه كام فعلوه فيام ذكرناه قبله ثم يليه مدرج 
الغبية كذلك عىل  يليه مدرج  ثم  الثامرى كذلك  يليه مدرج  ثم  الندا كذلك  أم 
ما ذكرناه هكذا اتفقوا من ذكرنا عىل ذلك واصطلحوا عىل أن مجيع خسايرها 
التي حتصل فيها من مقاطع ومن إصالح خراب يف املداريج ومن شيل كرى اال 
سد... فكل عليه سد بثقة أن ذلك يستوي فيه أهلها يوزع غرم ذلك عليهم عىل 
قدر أمالكهم أوهلم وآخرهم أي األعىل واألسفل ذلك سواى شهد عىل ذلك 
مجاعة من املسلمني من اهل املسيل وغريهم وشهد به وكتبه وحرره لصدوره 
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عنده الفقري إىل اهلل تعاىل حممد بن عبداهلل السويكت وصىل اهلل عىل حممد وآله 
وصحبه وسلم تسليام ونقله من خط كاتبه من غري زيادة وال نقص الفقري إىل اهلل 

تعاىل عبدالرمحن بن حممد بن عبيد. 

وما  عليه  اتفقوا  ما  هذا  اهلل...  رسول  عىل  والسالم  والصالة  هلل  احلمد 
الزمان  ذلك  هم  ولكن  منها...  ترشب  ايل  وضيمتها  حدوث...  به...  رضوا 
بن  وعمر  عيل  بن  وسيف  سلامن  بن  أمحد  بن  حممد  منهم  الكالم  إطالة  خشية 
أنه  بن مانع وغريمها وذكروا  أمحد بن واصل وعيفان و.... بن حسن وهالل 
مل... قدر ثالثة أقدام قسمة هلم منه كل مدرج بقدم ِرْجل عمر بن واصل رمحة 
اهلل عليه ألن كل مدرج فيها أي يف الوضيمة من مدارجيها موزعة بينهام أسهاًم 
معلومة وأقداًما بقدم عمر بن امحد بن واصل املذكور مبتداهن مدرج أم حزم 
ثم  تتنه  مدرج  ثم  سعد  أبا  فيد  مدرج  ثم  فرحه  مدرج  ثم  هالل  آل  مدرج  ثم 
مدرج آل سلامن ثم مدرج فيد بن براهيم ثم مدرج أم الندى ثم مدرج الثامرى 
ثم مدرج فيد بن جميل والغبية املذكورة فعىل هذا ألهل الغبية املذكورة يف الشعبة 
املذكورة ويف مدارجيها جمرا قدر ثالثة أقدام باالستحقاق إىل أن يصل إىل ملكهم 
يستحقون جرو سيلهم يف الشعبة املذكورة كام ذكرناه أوالً لكوهنا موضوعة بأمر 
رشعي شهد عىل ذلك مجاعة منهم عمر املذكور وحممد بن سلامن وغريمها من 
أهل املسيل وغريهم منهم حممد بن أمحد بن عيدان وحممد بن حصيني وشهد 
السويكت وصىل اهلل عىل حممد  الفقري إىل اهلل حممد بن عبداهلل  به وكتبه وأثبته 
وآله وصحبه وسلم تسليام ونقله من خطه بلفظه سوى ما ذهب الفقري إىل اهلل 

عبدالرمحن بن حممد بن عبيد  
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وثائق عامة

القسم الثاني

مضمونه ما هو أن مجيع أهل... الشاملية يستحقون من الوضيمة... احلوطة 
وهي الشعبة املسيل التي أحدثوها أهل الشاملية من علو أم قصري إىل الغبية عىل 
باطن اجلزر يف شاملية بلد جالجل أن هلم ثالثه أقدام من كل مدرج فيها بقدم 
عمر بن واصل رمحة اهلل عليه ألن كل مدارجيها موزعه أسهاًم معلومة أقداًما بقدم 
عمر بن امحد املذكور مبتداهن مدرج أم حزم ثم مدرج آل هالل ثم مدرج فرحة 
ثم مدرج فيد أبا سعد ثم مدرج تتنة ثم مدرج آل سلامن ثم مدرج فيد بن براهيم 
الثامرى ثم مدرج فيد بن جميل والغبية فعىل هذا  الندى ثم مدرج  أم  ثم مدرج 
يكون ألهل الغبية ثالثه أقدام حا... الوضيمة إىل أن تصل إىل ملكهم يستحقون 
جرو سيلهم قّد أقدامهم يف هذه الشعبة املذكورة لكوهنا موضوعة بأمر رشعي 
شهد عىل ذلك عمر بن واصل وحممد بن سلامن ومجاعة غريمها من أهل املسيل 
وغريهم منهم حممد بن عيدان وحممد بن حصيني وشهد به وكتبه وأثبته حممد 

بن عبداهلل السويكت وصىل اهلل عىل حممد وآله وصحبه وسلم تسلياًم.

بن  بن سلامن وهالل  أمحد  بن  منهم حممد  الشاملية  أهل حوطة  اصطلحوا 
مانع وعمر بن أمحد بن واصل وسيف بن عيل وعيفان بن حممد و... بن حسن 
ويذكرون أهنم مشاورين أهل... احلديثة التي من أم قصري إىل الغبية إنام حدث 
فيها من خراب يف مدارجيها أو مقاطع يف حبوسها أو كرى يف بطنها أهنم يشرتكون 
يف غرم ذلك من أعىل الشعبة إىل آخرها كل منهم عىل قدر ملكه شهد عىل ذلك 
مجاعة منهم.... وصح عنده ذلك لصدوره.... عبداهلل السويكت وصىل اهلل عىل 
حممد ونقله من خطه بلفظه سوى ما ذهب الفقري إىل اهلل عبدالرمحن بن حممد بن 
عبيد وهذه متام ثالث أوراق بخط السويكت نقلت منها ما وجدت ألنه ال خيلوا 

منه مصلحة حتى يكون معلومًا حرر يف 8 ربيع أول سنة 1276.  
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رقم الوثيقة: 52
تاريخها: القرن12هـ

الكاتب: عبدالوهاب بن سليمان بن علي )ت1153هـ(
المصدر: األستاذ عبدالله بن ناصر العبيد

المكان: جالجل

نص الوثيقة:
املسايل  لوضوح  اإلطناب  ...  وتركنا  وتارة  تارة  ونقل  لتفصيل  حيتاج   ...
العبارة مع...األدب أن يذكر املسئول  املذكورة ألن من مل يفهم اإلشارة مل تنفعه 
الدليل إال أن خياَلف ويطلبه منه املخالف فحينيذ تقع املسابقة يف حلبة... اهلل لنا 
ولكم التقلب يف رياض السالمة ... أحوال اجلميع يف... استقامة ال تنسوا حمبكم 
ما  مثل  مشغول  فإنه  املعينات  األوقات  يف  سيام  وال  يف ...واجللوات  الدعاء  من 
أرشتم إليه مع قرص الباع وقلة البضاع أبلغ لنا عىل السالم عىل األوالد وابراهيم 
املنقور وعثامن ومن أردتم السالم عليه هذا وانتم يف أمان اهلل وحفظه قال ذلك 

خمربا به عن مذهبه احلنبيل عبدالوهاب بن سليامن بن عيل حامدًا مصليًا مسّلاًم.
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وثائق عامة

القسم الثاني

رقم الوثيقة: 53
تاريخها: القرن 12هـ

الكاتب: عبدالقادر بن عبدالله العديلي
المصدر: األستاذ إبراهيم بن محمد العبدالجبار

المكان: المجمعة
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نص الوثيقة:
....وحده

لقد أقر احلر املكلف الرشيد عبداهلل بن حممد ابن محاد آل مبارك حال طوعه 
النخلتني  يف  نصيبه  مجيع  أن  وبدنه  عقله  صحة  وحال  ترصفه  ونفوذ  واختياره 
اللتني يف العقار املسّمى بفيد آل مبارك يف قرية املجمعة واحدة منهام عىل الركية 
من رشق واآلخر يف وسطه قبلة عن اخليسة التي تيل الوضيمة يف ذلك املسّمى 
بثمن معلوم  بن عبيكة  بن سعدون  باعه عىل حسني  أنه  مشهورات معلومات 
نصيبه  أن مجيع  آنفا  ذكرناه  بام  اتصافه  املذكور حال  أقر عبداهلل  قبضه من  وأنه 
بالبيع الرشعي بجميع حقوقهن وقدر  املذكور  املذكورتني حلسني  النخلتني  يف 
الثمن هو أربعني حممدية وبلغته وما أقر به هو يف يده وحتت ترصفه حني اإلقرار 
وصدقه حسني املذكور شهد بذلك عبدالعزيز بن عبدالقادر وكتبه وأثبته وألزم 
وآله  حممد  سيدنا  عىل  اهلل  وصىل  عبداهلل  بن  عبدالقادر  مواله  عفو  راجي  به 

وصحبه وسلم واحلمد هلل.
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وثائق عامة

القسم الثاني

رقم الوثيقة: 54
تاريخها: القرن12هـ

الكاتب:  عبدالقادر بن عبدالله العديلي
المصدر:  األستاذ إبراهيم بن محمد العبدالجبار

المكان: المجمعة
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نص الوثيقة:
الحمد لله وحده.... على من ال نبي بعده

املكلف  الرجل  أن  هو  وتقريره  حتريره  عىل  واحلاث  لتسطريه  املوجب 
احلر الرشيد عبداهلل بن سليامن التوجيري قد أقر واعرتف حال صحة عقله 
اإلقرار عىل  يده وحتت ترصفه حني  ما هو يف  باع  أنه  ونفوذ ترصفه  وبدنه 
وذلك  املطوع  سليامن  بن  عبداهلل  بن  وسليامن  شبانه  بن  محد  بن  عبداجلبار 
املوضع  يف  الكاين  سحيم  بخيس  املسّمى  اخليس  نصف  ثلثي  هو  به  املقر 
مجيع  وبلغه  معلوم  بثمن  ذلك  وارض  املجمعة  قرية  يف  عاير  بأم  املسّمى 
بن  عبداهلل  قسمة  عنه  قبلة  نصفه  ثلثي  منه  املبيع  اخليس  ذلك  حيد  الثمن 
ابراهيم  بن  نخل عبداهلل  عنه  املذكور وشامال  النخل  من  التوجيري  ابراهيم 
الباطن  الفرق فرق  البطحاويه وجنوبا عنه جمرى  املذكور أيضا ورشقا عنه 
أقر عبداهلل املذكور آنفا إقراًرا صحيحًا واعرتف اعرتافا رصحيا أنه باع عىل 
باجلهات  املحدود  اخليس  نصف  ثلثي  املذكور  وسليامن  املذكور  عبداجلبار 
ببيعه  أقر  الثمن وما  املقر واملقر هلام وبلغه مجيع  املعلوم عند  بالثمن  األربع 
عبداهلل املذكور من اخليس املذكور املحدود هو يف يده وحتت ترصفه حني 
إقراره وصدقه وأقر أيضا بصحة العقد وصدقه عبداجلبار املذكور وسليامن 
املذكور يف مجيع ما أقر هلام به فبموجب ذلك ثبت البيع فيام أقر به واعرتف به 
عبداهلل املذكور ثبوتا رشعيا متوفرا برشايط صحة اإلقرار ولزم لزوما قطعيا 
ال يتطرق إليه نقض وال إنكار وثبت املقر به للمقر هلام ملكا تاما وحقا الزما 
بجميع حقوقه وكافة مرافقه يترصف كل منهام فيه ترصف املالك يف أمالكهم 
وذوي احلقوق يف حقوقهم شهد بام أقر به عبداهلل املذكور من البيع والقبض 
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وثائق عامة

القسم الثاني

قبض الثمن وبصحة العقد واليد وبأرض املقر به عثامن ابن عبداهلل بن شبانه 
وحممد بن عنيق وكتبه وأثبته وألزم به بعد سؤال من له سؤال ذلك راجي 
العدييل لقبا احلنبيل مذهبا  وصىل اهلل عىل  عفو مواله عبدالقادر بن عبداهلل 

سيدنا حممد واله وسلم.
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رقم الوثيقة: 55
تاريخها: القرن12هـ

الكاتب: عبدالقادر بن عبدالله العديلي
المصدر: األستاذ إبراهيم بن محمد العبدالجبار

المكان: المجمعة
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
الحمد لله

يف  املعروف  مسند  حويط  يف  النخيالت  نصف  امحد  بن  عبداجلبار  وقف 
له وألمه  منه وهو مخسة عرش نخلة ثلث يف ضحايا  أم حزم وهو مجيع نصيبه 
وألبيه وثلث يقسم يف حرم مكه وثلث عشّيات مُجَع سّبل ذلك مجيعه وحبسه 
به  املذكور شهد بذلك شبانه بن حممد وشهد  املذكور عبداجلبار  التفصيل  عىل 
وكتبه وأثبته راجي عفو مواله عبدالقادر بن عبداهلل ونقله من خط عبدالقادر بن 
عبداهلل العدييل املذكور بعد معرفته يقينا عثامن بن منصور وصىل اهلل عىل سيدنا 

حممد وآله وصحبه وسلم نقل يف ربيع األول سنه 1250 )اخلتم(.
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رقم الوثيقة: 56
تاريخها: القرن 12هـ

الكاتب:  عبدالقادر بن عبدالله العديلي
المصدر: األستاذ خالد بن حسن العوله

المكان: المجمعة
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
بسم الله الرحمن الرحيم

يعلم الناظر إليه اين أرشفت عىل حفيظة بخط عبدالقادر بن عبداهلل العدييل 
حني  ترصفهام  وحتت  ملكهام  لفظه يف  صورة  هذا  منها  واملوجود  أوهلا  متقطع 
الوقف وهو بريمها الكائنة يف قرية املجمعة رشقي الصنع صنع الصالح وقبيل 
طالعة آل مبارك شامل السنيدية سنيدية أم احلضافة عىل أوالدمها للذكر مثل حظ 
التفصيل  األنثيني واألرض أرض ذلك البري كذلك تابعة للبري يف الوقفية عىل 
املذكور وكذلك البري الذي جنويب ركية آل مبارك قبيل طالعة صلطان وقفًا عىل 
أوالدمها عىل التفصيل املذكور وكذلك أرض ذلك البري عىل ما ذكر شهرة تلك 
األرض كافية عن التحديد يسامن فرجية وكذلك وقفا أربع نخالت يف ضحاياه 
ثنتان منهام مفرتقتان عىل اللزا ووحدة يف الربكة ووحدة قبيل الركية واحدة ملحمد 
طويلعة  يف  الذي  السباق  أيضا  ووقفا  لوالدهيام  واثنتان  حلسن  وواحدة  ثواهبا 
متقلطة  الطويلعه  يف  زاغرة  عارشهتن  نخالت  عرش  السوق  عىل  الذي  موسى 
املذكور  حسن  ووقف  أوال  املذكور  التفصيل  عىل  أوالدمها  عىل  السباق  عن 
وأخيه حممد املذكور مجيع ما ذكرنا عىل التفصيل املزبور حال رشدمها وملكهام 
تامة وحال صحة من عقليهام وبدنيهام وطوعهام  له معرفة  ملا وقفاه ومعرفتهام 
شهد بذلك حممد بن عساف وحسن بن غانم وكتب شهادهتام وأثبتها وألزم هبا 
العدييل وصىل  بعد سؤال من له ذلك راجي عفو مواله عبدالقادر بن عبداهلل 
اهلل عىل سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم ونقله من خطه عبدالعزيز بن صالح 
بن مرشد ووجدت يف ظهر الورقة املذكورة ما صورته ما يف بطن هذه الورقة 
خط عبدالقادر بن عبداهلل العدييل املشهور أعرفه يقينا لكثرة ما ترددت يف النظر 
يف خطوطه يف صغري وكربي قال ذلك كاتبه عثامن بن عبداهلل بن برش يبلغ من 
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نظر إليه السالم ورمحة اهلل وبركاته احلمد هلل وحده ما يف بطن هذه الورقه خط 
عبدالقادر العدييل يقينا بال تردد قاله كاتبه عثامن بن منصور احلمد هلل وحده ما يف 
بطن هذه الورقة خط عبدالقادر بن عبداهلل العدييل أعرفه يقينا لكثرة ما نظرت 
يف خطه قال ذلك كاتبه إبراهيم بن حممد العتيقي شهد عندي ابراهيم بن حممد 
العتيقي وعبداهلل بن محد بن عبداجلبار بأن سجل هذا الوقف يف بطن هذه الورقة 
كتب عبدالقادر بن عبداهلل العدييل يعرفانه يقينا وعبدالقادر من علامء أهل سدير 
قال  أهل سدير  أحد من حكام  فيه  يلتفت  اآلن ال  إىل  بحكمه وخطه  معمول 
ذلك وأثبت شهادهتام عثامن بن عيل بن عيسى وكتبه بإمالئه محد بن عبدالعزيز 
العريني ونقله من خط املذكورين وإمالئهم وعليه مهورهم عبدالعزيز بن صالح 
بن مرشد ونقله من خط الشيخ عبدالعزيز بن مرشد بعد املعرفة له يقينا حرفًا 
بحرف من غري زيادة وال نقصان ملوجب هو طلب بعض الرشكاء نظرية األصل 
عبداهلل بن عبدالوهاب بن زاحم وصىل اهلل عىل حممد وآله وصحبه وسلم ونقله 
من خط مسمى نفسه عبداهلل بن عبدالوهاب بن زاحم بن عبدالوهاب بن زاحم 
بعد معرفته يقينا حرفًا بحرف من غري زود وال نقص بدون تاريخ وذلك خوف 
تلف األصل لتقطعها راجي عفو ربه املنان عبدالرمحن بن صالح العبدالرمحن 
1383هـ سنة   2  /  25 يف  حرر  وسلم  وصحبه  وآله  حممد  عىل  اهلل   وصىل 
بسم اهلل الرمحن الرحيم النقل املذكور مطابقه ألصله املنقول منه حتى ال خيفي 
قاله راجي عفو ربه القدير عيل بن سليامن الرومي وكتبه من إمالئه بأمره نارص 
بن عبداهلل بن ضاوي وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وسلم حرر يف 17 /3/ 1383 

قايض املجمعة )اخلتم(.
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وثائق عامة

القسم الثاني

رقم الوثيقة: 57
تاريخها: القرن12هـ

الكاتب: عثمان بن عبدالله بن شبانه )ت1161هـ(
المصدر: تاريخ ابن عيسى 2/ 113 تحقيق د. أحمد البسام

المكان: المجمعة

نص الوثيقة:
ومن وثيقة رايتها)1( يف املجمعة قال اشرتى عثامن بن أمحد بن عيل بن سيف العقار 
البرصة  وأربعني حممدية من رضبة  أربعامية  مبلغه  بثمن  املجمعة  بالكلبية يف  املسمى 
الراجية بني املسلمني شهد بذلك عبداحلميد بن عبداهلل بن حممد بن صلطان إمام جامع 
بلد املجمعة وعبداجلبار ابن أمحد بن شبانه وسيف بن أمحد العتيقي إمام مسجد ابن 

سليم يف املجمعة وكتبه وأثبته خادم الرشع الرشيف عثامن بن عبداهلل بن شبانه.

ومن وثيقة باعت رشيفة بنت سليامن نصيبها من الكلبية عىل عثامن بن أمحد بن عيل 
بن سيف بثالثامية وثامنية وسبعني أمحر طري من رضبة سلطان املسلمني امحد بن حممد 
شهد بذلك عبداجلبار بن أمحد بن شبانه وشهد به وكتبه وأثبته عثامن بن عبداهلل بن شبانه.

الناقل الشيخ إبراهيم بن صالح بن عيسى )ت1343هـ(  )1(
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رقم الوثيقة: 58
تاريخها: القرن12هـ 

الكاتب: عثمان بن عبدالله بن شبانه )ت1161هـ(
المصدر: األستاذ عبدالله بن ناصر العبيد

المكان: جالجل
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
الحمد لله

أن  املسائل  السائل وفقنا اهلل وإياك حلفظ  اعلم أهيا  التوفيق  اجلواب وباهلل 
املنكر للرشكة يلزمه البناء مع مدعيها إال أن تقوم بينة باختصاصه لآلخر..عليه 
اليمني ما علمت أين أختص به دونك ألن الظاهر أنه هلام لو يدعياه وبذلك أفتى 
الشيخ عبداهلل بن ذهالن عن شيخه حممد بن إسامعيل بّل اهلل ثرامها بوابل الرمحة 
والرضوان ويلزم هذا املتسبب إعادة اجلدار املنهدم عىل ما كان أوالً ألنه تسبب 
بام ال حيل له فعله هذا إذا ثبت التسبب ببينة واهلل أعلم قال ذلك وكتبه راجي 
عفو ربه سبحانه عثامن بن عبداهلل بن شبانه عفى اهلل عنهام وصىل اهلل عىل سيدنا 

حممد وآله وصحبه وسلم.
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رقم الوثيقة: 59
تاريخها: القرن12هـ

الكاتب: عبدالله بن عيسى المويس )ت1175هـ(
المصدر: األستاذ عبدالله بن ناصر العبيد

المكان: جالجل
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
بأن نصيبه من  ابن حييى  ابن حممد  أقر حسن  لقد  الرحيم  الرمحن  بسم اهلل 
مجيع ما يستحقه يف القرية املحروسة املسامت باملذنب من مجيع العقارات أرضه 
غلته مدة  وله  حياهتن  مدة  وشايعه  وكلثم  شام  وهن  أخواته  عىل  وقف  ونخله 
حياته شهد عىل ذلك عمر ابن حامد اهلندي وشهد كاتبه حممد ابن سليامن ابن 
عضيب بسم اهلل الرمحن الرحيم السبب الداعي التحريره هو أن عمر ابن حامد 
عىل  املذكور  حسن  وقف  من  الورقة  هاذه  بطن  يف  بام  عندي  شهد  قد  اهلندي 
أخواته املزبورات قال ذلك وكتبه وأثبته وألزم بموجبه بعد سؤال من له ذلك 

راج عبداهلل ابن عيسى املويس.
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رقم الوثيقة: 60
تاريخها: القرن12هـ

الكاتب: عبدالله بن أحمد بن سحيم )ت1175هـ(
المصدر: األستاذ عبدالله بن ناصر العبيد

المكان: جالجل
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
وأثاث  ودور  وأرض  نخل  من  أبيها  خّلف  ما  مجيع  من  املسلمني  بني   ...
وطرش وغري ذلك وقبل عبداهلل بن جامع الصلح ملوكلته فأقرت فاطمة املذكورة 
أن ينوهبا من ما عىل أبيها من الدين مايتي حممدّية فوكلت اخيها عبداهلل املذكور 
عىل دفع ما أقرت أنه ينوهبا من دين ابيها بعد اعرتافها بالدين وبأن املايتني تنوهبا 
بأمجعها  بلغتها  الثالثة  املاية  أن  أبيها وأقرت  ذمة  لتربأ  للغرماء  املايتني  دفع  عىل 
من أخيها عبداهلل وبرئت ذمته منها وأن ليس هلا عىل عبداهلل املذكور من جهة 
ما خلف أبيها أو غريه دعوى وال طلبه بوجه ما من الوجوه شهد عىل الصلح 
املذكور دايل بن حممد وعثامن بن سلامن وحممد بن سلامن وعىل اإلقرار بأن ينوهبا 
من الدين ما ذكر وبإبالغها املاية الثالثة وان ليس هلا عىل عبداهلل دعوى بوجه 
ما كام قدمنا دايل بن حممد وحييى بن عبدالرمحن وشهد عىل إقرارها ببلوغ املاية 
من عبداهلل فقط وذلك بعد معرفتي إياها بتعريف من أسكن اليه وكتب شهادة 

الشهود املذكورين بعد طلبها ممن له ذلك. 

وأثبتها وحكم بموجب ذلك بعد أن سألنيه من له ذلك الفقري إىل اهلل عبداهلل 
بن أمحد بن سحيم عفا اهلل عنهم وصىل اهلل عىل حممد وسلم.
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رقم الوثيقة: 61
تاريخها: القرن12هـ

الكاتب: عبدالله بن أحمد بن سحيم )ت1175هـ(
المصدر: األستاذ عبدالله بن ناصر العبيد

المكان: جالجل
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
.... بن عبدالرمحن بن عبيد املسامة بالروبة يف جنويب بلد جالجل املحروسة 
معروفه هناك معرفة نافية للجهالة خارج البلد عن احلامي بني وضيمة احلويطه 
الوسطا ووضيمة أم غار أن هلا رشب من السيل الذي حيدر وضيمة أم غار حق 
سابق متقدم مستحقة الرشب منه بال نزاع هكذا شهد الشاهدين املذكورين بام 
بعد سؤال من  بأمرمها وأثبتها وحكم بموجبها  ذلك حاصله وكتب شهادهتام 
له سؤال ذلك راجي عفو ربه الكريم العيل عبداهلل بن أمحد بن سحيم احلنبيل 

وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم.
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رقم الوثيقة: 62
تاريخها:  القرن12هـ

الكاتب:  عبدالله بن أحمد بن سحيم )ت1175هـ(
المصدر: األستاذ إبراهيم بن محمد العبد الجبار

المكان: المجمعة
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
... وحده

سبب سطره هو أنه شهد عندي إبراهيم ابن عبداهلل التوجيري بلفظها رشًعا 
بعد أن طلب منه أمحد بن حممد التوجيري الشهادة ان العقار املسمى من حويطة 
املذكورة  احلويطة  يف  الكاينة  الشربميه  بري  ثلث  يستحق  النويدر  بفيد  املجمعة 
أيضا والكل من فيد النويدر والشربمّيه مشهور بمكانه شهرة كافية عن التحديد 
وكتب شهادته بأمره وبعد أن طلب مني أمحد املذكور أعالها كتابتها الفقري إىل 

اهلل تعاىل عبداهلل بن امحد بن سحيم عفا اهلل عنهم وصىل اهلل عىل حممد وسلم.

كتب  أعاله  اخلط  أن  أشهد  بأين  اسمه  اآليت  األحرف  كاتب  يا  أنا  أقول 
عبداهلل بن أمحد بن سحيم كتبه محد بن عبدالعزيز العريني وصىل اهلل عىل حممد 

حرر ربيع أول سنه 1284.
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رقم الوثيقة: 63
تاريخها:  1163/1/2هـ

الكاتب:  عبدالله بن أحمد بن محمد بن عبدالله آل سحيم 
المصدر: من أوراق الشيخ إبراهيم بن صالح بن عيسى )ت1343هـ(

المكان: المجمعة
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
موجبه هو أن أوالد حسن بن حممد بن محاد بن شبانة وهم إذ ذاك عبداهلل 
وعثامن وغالية وفاطمة بعد وفاة أخيهم نارص وإرثهم باقي تركته فحرض عبداهلل 
امللقب  إبراهيم  بن  وسليامن  نفسه  عن  نايبًا  وعثامن  نفسه  عن  نايبًا  حسن  بن 
العسكر نايبًا عن غالية ابنت حسن بالوكالة له منها وحرض منصور بن عبداهلل 
بن حممد بن محاد نايبًا عن زوجته فاطمه بنت حسن بالوكالة له منها بشهادة أمحد 
بن بدر بن عيل فلام حشد هؤالء باعوا ملكهم املسمى بخيس حسن بن حممد بن 
محاد بن شبانه يف املجمعة من عقيل بن عبداهلل بن بدر بثمن قدره اثنني وتسعني 
آبارهم  مجيع  من  املاء  نصف  له  ورشطوا  بالتامم  العقد  جملس  يف  مقبوضة  أمحر 
ومقحم  أبانمي  عبداهلل  بن  حممد  ذلك  عىل  شهد  والبديع  والطويلعة  املعيذرية 
بن إبراهيم بن بدر وشهد به وكتبه وأثبته عبداهلل بن أمحد بن حممد بن عبداهلل آل 

سحيم احلنبيل بتاريخ ثاين املحرم سنه 1163 ومن خطه نقلت)1(.

الناقل الشيخ إبراهيم بن صالح بن عيسى )ت1343هـ(  )1(
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رقم الوثيقة: 64
تاريخها: 1166/3/24هـ

الكاتب: عبدالله بن أحمد بن سحيم
المصدر: األستاذ إبراهيم بن محمد العبدالجبار

المكان: المجمعة
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة: 
الحمد لله وحده

مضمونه هو أن املرأتني احلرتني املكلفتني جائزيت الترصف ابنتي حممد بن 
مسند وهن سلام وشايقة فأما سلام فباعت عىل عبداجلبار بن الشيخ امحد بن شبانه 
ما تستحق يف العقار املسمى اجلريف من ما خلف أبيها حممد املذكور أرض ذلك 
ونخله وحقوقه الداخلة واخلارجة وهو يومئذ بيدها وترصفها بثمن مقداره ماية 
وعرشين حممدية َبرْصّية وقبضتا الثمن بأمجعه وبرئت منه ذمة املشرتي املذكور 
ومها أعني البايعة واملشرتي يعلامن املبيع املذكور علاًم نافيًا للجهل به وأما شايقة 
فأقرت حال إقرارها رشعا وإلزامها به حكام لقد باعت من عبداجلبار املذكور 
ما فضل من إرثها من أبيها حممد املذكور من العقار املرسوم أعالها بعد الذي 
باعت عىل ابن عمها أمحد وذلك أيضا معلوما هلا ولعبداجلبار علام نافيا للجهالة 
املذكورة  شايقه  أقرت  الكل  عند  معلوم  عمها  ابن  عىل  أوال  باعت  ما  ألن  به 
وبرئ  ثمنه  وقبضت  صحيحًا  بيعًا  عبداجلبار  من  املذكور  النصيب  باعت  لقد 
وصدقها  عنه  علقها  بذلك  فانقطع  وترصفها  حينئذ  بيدها  وهو  املشرتي  منه 
عبداجلبار فيام أقرت به هكذا وقع من املرأتني من العقد مع سلام بحظرة الشهود 

وإقرار شايقة بام ذكرنا بطن هذه الورقه 

شهد بذلك كله من العقد مع أحد املرأتني املذكورتني وما تفرع عنه وعىل 
وكتبه  بذلك  وشهد  التوجيري  حممد  بن  أمحد  عنه  تفرع  وما  اآلخر  من  اإلقرار 
وأثبته الفقري إىل اهلل تعاىل عبداهلل بن أمحد بن سحيم عفا اهلل عنهم و صىل اهلل عىل 

سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم

حرر 24 ربيع األول سنة 1166 من اهلجرة عىل مهاجرها أفضل الصالة 
والسالم. 
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رقم الوثيقة: 65
تاريخها: 1170هـ

الكاتب:  أحمد بن محمد التويجري 
المصدر: األستاذ خالد بن حسن العوله

المكان: المجمعة
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
بسم الله الرحمن الرحيم

حال  خضري  بن  فريج  الترصف  جايز  أقر  انه  هو  لذلك  الداعي  السبب 
جواز إقراره رشعًا انه اجر حممد بن عثامن بن عبداهلل بن لقامن ثلثي سدس البري 
املسامت فرجيه وبياض أرضها مدة قدرها ماية ومخسون سنه مبتداها سنة واحد 
فريج  اثنني ومخسني حممدية وبلغت  قدرها  بأجرة  املاية واأللف  بعد  وسبعون 
مجيع األجرة وصدقه حممد فيام أقر به شهد عىل ذلك مجاعة من املسلمني منهم 
ضوحيي بن حممد التوجيري وشهد به وكتبه وأثبته راجي عفو ربه العيل أمحد بن 
حممد التوجيري وصىل اهلل عىل حممد وسلم ونقله من أصله صورة طبق األصل 
حرفا بحرف وذلك لضعف ورقة األصل وخشية التلف راجي عفو ربه املنان 
وسلم  وصحبه  وآله  حممد  عىل  اهلل  وصىل  العبدالرمحن  صالح  بن  عبدالرمحن 

حترير النقل يف  1390/11/6هـ

بسم اهلل الرمحن الرحيم: نصادق عىل مطابقته ألصله املنقول منه حتى ال 
الرومي وكتبه من إمالئه  املنان عيل بن سليامن  خيفى قاله ممليه راجي عفو ربه 

بأمره/ حممد بن عبدالرمحن بن نخيالن وصىل اهلل عىل حممد وسلم 

1390/11/12 هـ رئيس حمكمة املجمعه عيل بن سليامن الرومي 

)اخلتم(.
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رقم الوثيقة: 66
تاريخها: القرن 12هـ

الكاتب:  أحمد بن غنام 
المصدر: الدكتور محمد بن عبدالرحمن البعيجان

المكان: روضة سدير
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم 

يعلم الناظر إىل ذلك بأن عبدالرمحن ابن عبداهلل ابن شارخ حال كونه وكياًل 
ألخته مويض بنت عبداهلل قد باع نصيبه مع نصيب موكلته يف ملك ابن شارخ 
يف بلد الروضة يف املسندية ويف الروييس ويف بريطل وهو ثالثة أسهم من أربعة 
عرش سهم من نصيب عبداهلل خارج ثمنهن قد باع َمن ذكرنا السهم املزبور عىل 
سلامن ابن شارخ بثمن معلوم قدره سبعة محران أقر ببلوغه وبراءة ذمة املشرتي 
منه وصدقه املقر له شهد عىل ذلك عبدالرمحن ابن محد وكتب شهادته وشهد به 
الفقري إىل اهلل أمحد ابن غنام وايضا قد أقرت شام بنت عبداهلل ابن شارخ واختها 
العقارات املذكورة وهو سهمني  نرصه بأهنن قد باعن باعن نصيبهن من تلك 
من أربعة عرش خارج ثمنهن عىل سلامن ابن شارخ بثمن معلوم أقرين ببلوغه 
وكتب  محد  ابن  وحممد  محد  ابن  عبدالرمحن  ذلك  عىل  شهد  له  املقر  وصدقهن 
شهادهتام وأثبتها الفقري إىل اهلل امحد ابن غنام ونقله من كتب أمحد حرف بحرف 
وال زيادة وال نقصان عبدالرمحن ابن عبداهلل ابن ناجم وصىل اهلل عىل حممد وآله 

وصحبه وسلم.
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رقم الوثيقة: 67
تاريخها: 1184/3/1هـ

الكاتب: أحمد بن محمد التويجري
المصدر: األستاذ عبدالله بن محمد الربيعة

المكان: المجمعة
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

جواز  حال  نارص  بن  عيل  الترصف  جايز  أقر  بأنه  لذلك  الداعي  السبب 
إقراره رشعا لقد باع مجيع ملكه وملك إخوته رشيدان وعبداهلل وهيا وفاطمة 
احلرحرية  يف  وملكهم  اجلريف  يف  وملكهم  عساكر  بن  فيد  املسمى  العقار  من 
حممدية  وسبعون  مايتان  قدره  بثمن  عقيل  بن  نارص  عىل  الشربمية  بري  ونصف 
بلغت عيل املذكور بأكملها شهد عىل ذلك مجاعة من املسلمني منهم محد بن بدر 
وعبداهلل بن براهيم التوجيري وشهد به وكتبه وأثبته راجي عفو ربه الغني أمحد 
األول سنه  ربيع  أول  وآله حرر ذلك  اهلل عىل حممد  التوجيري وصىل  بن حممد 
العريني  عبدالعزيز  بن  محد  التلف  خوف  معرفته  بعد  خطه  من  ونقله   1184
حرر حمرم سنة 1304 احلمد هلل وحده يعلم الواقف عىل ذلك والناظر إليه بعد 
إبالغ السالم مجيع اإلخوان لقد شهد عندي يا كاتبه بلفظها املعترب رشعا عبداهلل 
عبداهلل  وأخيه  نارص  بن  رشيدان  أقر  لقد  مسعود  بن  وعبداملحسن  سلامن  بن 
وأختيهام هيا وفاطمة أهنام وكال أخيهام عىل بيع نصيبهام من قبل أبيهم وقبض 
ثمنه ملكهام املسمى فيد بن عساكر ونصف البري املسامت الشربمية ونصيبهم من 
اجلريف هكذا صدر من الشهود املذكورين أعاله وكتب شهادهتام عن أمرمها 
راجي عفو ربه القوي الواحد العيل عيل بن أمحد بن راشد وصىل اهلل عىل حممد 
وآله احلمد هلل وحده نظرت فيام كتبه املسمي نفسه عيل بن أمحد يف قرار أوالد 
نارص بن حممد فاذا هو صحيح ثابت قال ذلك وكتبه راجي عفو ربه الغني أمحد 
بن حممد التوجيري وصىل اهلل عىل حممد وآله وصحبه وسلم ونقله من خط أمحد 
بعد معرفته خوف التلف محد بن عبدالعزيز العريني حرر 20 حمرم سنة 1304
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احلمد هلل وحده

نظرت يف هذا اخلط فإذا هو خط محد بن عبدالعزيز العريني أعرفه يقينا وهو 
ثقه معمول بخطه قاله كاتبه إبراهيم بن حممد العتيقي وصىل اهلل عىل حممد وآله 

وصحبه وسلم )اخلتم(.



153

وثائق عامة

القسم الثاني

رقم الوثيقة: 68
تاريخها: القرن 12-13هـ 

الكاتب: حمد بن عثمان بن عبدالله بن شبانه )ت1208هـ(
المصدر: الدكتور عماد بن محمد العتيقي

المكان: حرمة
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نص الوثيقة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم 

هذا ما أوىص به احلر املكلف الرشيد نارص بن حممد الصانع يف حال صحة 
عقله وبدنه وطوعه واختياره عىل أنه يشهد أن ال إله اال اهلل وحده ال رشيك له وأن 
حممدا عبده ورسوله وأن اجلنة حق والنار حق وأن الساعة آتية ال ريب فيها وأن 
اهلل يبعث من يف القبور وأويص أهيل ان يتقوا اهلل ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا اهلل 
ورسوله إن كانوا مؤمنني وأوصيهم بام أوىص به إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن 
اهلل اصطفى لكم الدين فال متوتن إال وأنتم مسلمون وأوىص أن عقاره املعروف 
بالصبيحي يف قرية املجمعة يف خط احلوطة أنه وقف سبل عىل أوالده الذكور 
واإلناث عىل قسم املرياث من مات عن ولد فنصيبه لولده ومن مات عن غري 
ولد فنصيبه ملن يرثه بحكم الرشع وأن زوجاته عىل نصيبهن أوىص نارص املذكور 
بوقف العقار املزبور أرضه ونخله وبريه وكافة مرافقه عىل أوالده تقربًا إىل اهلل 
تعاىل وطلبا لزلفى لديه وأوىص بأن العقار املعروف باهلميل الذي عن الصبيحي 
الصبيحي  عن  باجلامزية  املسامت  غرس  الذي  األرض  وكذا  اجلنوب  جهة  من 
واستثنى املتقدم  الرشط  عىل  أوالده  عىل  الصبيحي  جمرا  عىل  وقف  أهنا   ِقْبله 
العقار املذكورالشقرا الذي عىل الربكة والسلجة ترصف غلة الشقراء عىل  من 
أضحية له وغلة السلجة عىل أضحية لوالدته فاطمة بنت بن بيدوح والسلجة 
للوقف  تبعا  وبعدها  عينها  حياة  غلتها  هلا  الرضاعه  من  مطلق  أم  تاكل  الذي 
والويل عىل ذلك الصالح من أبنائه شهد بجميع ذلك عثامن بن عبداجلبار وكتبه 
اهلل  بن شبانة وصىل  بن عبداهلل  بن عثامن  به وحكم بصحته محد  وأثبته وشهد 
عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم ثم نسخه من كتب كاتبه ملا أرشفت 
الورقة عىل التلف أمحد بن نارص الصانع وذلك يف 23 رجب املبارك سنة 1247  
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وثائق عامة

القسم الثاني

أن  اهلل  آله وصحبه أمجعني ونسأل  املرسلني وعىل  والسالم عىل سيد  والصالة 
يرحم املويص ووالديه وذريته ومجيع أمة حممد أمجعني ونقله من خط أمحد بن 
الورقة عنده  أخذ  يدع  منهم  الورثه كل  لتنازع  يقينا  بعد معرفته  الصانع  نارص 
عبداهلل بن حممد الفاخري وذلك بأمر الشيخ عثامن بن عيل بن عيسى جرا ذلك 

ربيعا أول من سنة 1284 وصىل اهلل عىل حممد وآله وسلم )اخلتم(.
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رقم الوثيقة: 69
تاريخها: القرن 12-13هـ

الكاتب:  حمد بن عثمان بن عبدالله بن شبانة )ت1208هـ(
المصدر: األستاذ إبراهيم بن محمد العبدالجبار

المكان: المجمعة
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

السبب الداعي لذالك هو أن احلّرة املكلفة الرشيدة تركيه بنت عبداجلبار 
سّبلت  لقد  أقرت  واختيارها  وطوعها  وبدهنا  عقلها  صحة  حال  محد  ابن 
يف  نصيبها  وهو  اإلقرار  حني  ترصفها  وحتت  يدها  يف  هو  ما  وأّبدت  وحبست 
العقار املسمى السحيمي واحلويطات واملقريية الذي اشرتت من زوجها حممد 
ابن عثامن الثمريي مما ورثه من أبويه عثامن ونرصه أقرت تركية املذكورة حال 
الذكور  املذكورة لقد سبلت وحبست ما ذكر عىل أوالدها  بالصفات  اتصافها 
واإلناث عىل قسم املرياث من مات من ولد فنصيبه لولده ومن مات عن غري 
ولد فلمن يرثه بحكم الرشع والعقار املذكور مشهور شهرته كافية عن حتديده 
أقرت تركية املذكورة لقد سبلت وحبست نصيبها املذكور أرضه ونخله بجميع 
استثنت غلة ذالك مدة حياهتا شهد  األبيار والطرق واملسيل وأهنا  حقوقه من 
عىل مجيع ذالك شقيقها عثامن ابن عبداجلبار وكتبه وأثبته وحكم بصحته وشهد 
به محد ابن عثامن ابن عبداهلل ابن شبانه عفى اهلل عنهم  وصىل اهلل عىل حممد واله 

وصحبه وسلم 

بسم اهلل 

بشهادته  شبانه  ابن  امحد  فيها  أثبته  ما  فرأيت  الورقه  هذه  وجه  يف  نظرت 
الصحة  وجه  عىل  جاريا  املذكور  العقار  وقف  بصحة  وحكمه  عثامن  وشهادة 
الشيخ االمام  ابن  ابن حسن  والثبوت فحكمت بصحته قاله كاتبه عبدالرمحن 

حممد ابن عبدالوهاب 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

ابن شبانه وتصحيح  ابن عبداهلل  ابن عثامن  قلم محد  بأمري من ورقة  نقل 
الوالد الشيخ عبدالرمحن ابن حسن رمحه اهلل أعرفه يقينا وعليها ختمه وكذالك 
قلم  هذا  أن  عبدالرمحن  واالبن  ابراهيم  الشيخ  ابن  عبداللطيف  عندي  شهد 
الوالد الشيخ عبدالرمحن والداعي لنقله خشية تلف األصل املنقول منه حتى ال 
خيفى قال ذالك ممليه الفقري اىل اهلل حممد ابن عبداللطيف ابن عبدالرمحن وكتبه 

عن أمره عبداهلل ابن إبراهيم الربيعي يف ج سنة 1361 )اخلتم(.
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وثائق عامة

القسم الثاني

رقم الوثيقة: 70
تاريخها: 1210/1/10هـ

الكاتب: عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب
المصدر: األستاذ عبدالله بن ناصر العبيد

المكان:  جالجل

نص الوثيقة: 
بسم اهلل الرمحن الرحيم

ابن  عثامن  ولد  حممد  أن  يراه  من  يعلم 
املعروف  بيتهم  باعو  وأمه  وأخواته  مقيطيب 
يف سوق دايل عند بيت دايل يف بلد جالجل 
وصل  معلوم  بثمن  عبيد  بن  عبدالعزيز  عىل 
عىل  شهد  البيع  رشوط  بجميع  وذلك  إليهم 
ذلك عثامن بن مقيطيب وعيل بن محد العريني 
عاشورا  يف  ذلك  وجرى  جريبه  بن  وعبداهلل 
من سنة عرش بعد املايتني واأللف من اهلجرة 
وصىل اهلل عىل حممد وآله وسلم وكتبه عبداهلل 

ابن حممد بن عبدالوهاب.
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رقم الوثيقة:  71
تاريخها:  ربيع الثاني 1212هـ

الكاتب:  محمد بن عبدالله بن سالم
المصدر: األستاذ إبراهيم بن محمد العبدالجبار

المكان: المجمعة
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

ومحد  عبداجلبار  ابن  لعثامن  ذمته  يف  أن  دخيل  ابن  حممد  به  أقر  ما  إثبات 
ومن  ريال  وأربعون  مائة  ثالث  الدراهم  من  ذمته  يف  ثبت  ما  جممول  العسكر 
التمر تسعة آالف ومخس مائة وزنه متر  العيش مايتني وستني صاع دجن ومن 
ورهنهم يف ذلك ما حتت يده من احلالل من ملكه وكد واليل له يف الدخلة وويش 
وطرشى وفيد ابن ضوحيي سوا بيضا نثيل استثنا أصلها ما يباع وغلتها هلم إال 
أن األصل ما يباع شهد بذلك عىل ثبوت الدين والرهن براهيم ابن نوح وشهد 
به كاتبه حممد ابن عبداهلل ورفع ثبوت ذلك سنة اثنتني وعرش يف شهر ربيع الثاين 

من سنة 1212

بسم اهلل الرمحن الرحيم

وثايق  يكتب  أعرفه وممضينه  املذكور  بن سامل  أن هذا خط حممد  مضمونه 
الديون الذي تعلق بعثامن يوم صار أنه كاتب عندنا وخطه معروف عندنا فانحن 
نمضيه عندنا خاصه قال ذلك وكتبه عيل بن ساعد شهد عندي حممد ابن سامل بام 

يف بطن الورقه كتبه عبدالرمحن أباحسني. 
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رقم الوثيقة: 72
تاريخها: 1214هـ

الكاتب: محمد بن عثمان بن شبانه
المصدر: األستاذ منصور بن عبدالعزيز المنصور

المكان:  المجمعة
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة: 
بسم اهلل الرمحن الرحيم

املكلفان  احلران  أن  لرقمه وحتريره هو  واملوجب  لتسطريه  الداعي  السبب 
حسن بن...... عايص وأخيه حممد بن ابراهيم امللقب مغامس أقرا واعرتفا عىل 
نفسيهام بأهنام باعا... أيدهيم وحتت ترصفهام من املقرات الرشقيه من الشعيب 
خال سبل أبيهام عىل محود بن براهيم امللقب املزيني وصدقهام محود املذكور يف 
إقرارمها باعا ما ذكرنا برشط اخليار أوهلا ثالث سنني مبتداها سنة مخسة عرش 
بعد املائتني واأللف من اهلجرة كل سنة حيل ثلث الدين والثمن املذكور ثامنية 
زرره  ستة  حيل  سنة  كل  وزنة  عرشون  تزيد  وزنة  ماية  وثالث  زرره  محر  عرش 
املبيع املذكور حلمود املذكور و... عىل  وماية وزنة تزيد سبع وزنات والقليب 
محود ثالث النخالت وهن شقرا وسلجة ونبتة بستة محران برشط اخليار ستني 
وأيضا باع حممد نصيبه يف سلجة الساقي رشق عن السبل قبلة عن سهم محود 
الذي اشرتا منهام بحمر زر شهد عىل ذلك كله خرّيف بن براهيم وعبداهلل بن 
حممد امللقب اجلبريي قال ذلك وكتبه وصح عنده وأثبته حممد بن عثامن بن شبانه 

واهلل أعلم وصىل اهلل عىل حممد وآله وصحبه وسلم. 

يعلم من يراه بأن مجيع الشعيب سوا السبل الذي فيه انتقل حلمود بن براهيم 
املزيني بيعًا صحيحًا ال ثنوا فيه وال خيار شهد عىل ذلك محد بن منصور العتيقي 

قال ذلك وكتبه حممد بن عثامن واهلل أعلم شهد.
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رقم الوثيقة: 73
تاريخها: القرن 12-13هـ

الكاتب: محمد بن عثمان بن شبانه
المصدر: األستاذ منصور بن عبدالعزيز المنصور

المكان:  المجمعة
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة: 
بسم اهلل الرمحن الرحيم

يعلم من يراه بأن زويله بنت حممد بن نارص باعت ماهو يف ملكها وحتت 
ترصفها وهو نصيبها من إرثها من زوجها حممد بن عبدالرمحن بن زايد بن عايص 
عىل محود بن براهيم املزيني بثمن قدره عرشة محران زرره أقرت زويلة بقبض 
الثمن وبراءة ذمة املشرتي منه وصار بيعًا صحيحًا باتًا الخيار فيه وبينا مشتمال 
وسيل  ماء  من  حقوقه  نصيبها بجميع  زويلة  باعت  ورشوطه  البيع  أركان  عىل 
وطريق وغري ذلك واثل شهد عىل ذلك كله محد بن منصور العتيقي وشهد عىل 
ذلك حممد بن سامل العتيقي وشهد عىل ذلك محد بن حسن ابن لقامن وكتبه وأثبته 

وصح عنده حممد بن عثامن بن شبانه.



166

رقم الوثيقة: 74
تاريخها: القرن 12-13هـ

الكاتب: محمد بن عثمان بن شبانه
المصدر: األستاذ إبراهيم بن محمد العبدالجبار

المكان: المجمعة
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

 السبب الباعث إىل تسطريه واحلاث عىل حتريره انه شهد عندي عبدالرمحن 
بأن  املعترب هلا رشعا  الشهاده  بلفظ  بن عبدالعزيز بن عقيل واخيه حممد كليهام 
عبداجلبار بن محد بن شبانه وقف وحبس نصف ما هو ملكه وحتت ترصفه من 
العقار املوسوم فيد النويدر عىل ولد ولده شبانه بن عثامن شهد عندي من ذكر 
وايضا شهدا بأن عبداجلبار قدم يف ملكه ضحية له كل عام تذبح تقربا اىل اهلل قال 
ذلك وكتبه حممد بن عثامن بن شبانه واهلل اعلم اماله من اصل هذه الورقه حرفا 
بحرف من الشيخ عثامن بن منصور وشهد انه خط حممد بن عثامن بن شبانه بيده 
وصىل اهلل عىل سيدنا حممد واله وصحبه وسلم وكتبه عثامن بن عبداهلل بن برش 
بعد معرفته يقينا انه خط حممد بن عثامن بن شبانه بيده ونقله من خطه بعد معرفته 
عبدالعزيز بن صالح بن مرشد احلمد هلل وحده اصل هذه الورقه خط حممد بن 
شبانه اعرفه يقينا بال شك وال مريه قال ذلك عثامن بن منصور وصىل اهلل عىل 
من ال نبي بعده واله وصحبه اخلط الذي يف بطن هذه الورقه اعاله خط عثامن 
بن برش وحتته خط الشيخ عثامن بن منصور ولو تعني عيل الفتيا او احلكم لعملت 
بخطهام وحممد بن شبانه قايض يف املجمعه مكتفى بخطه قال ذلك كاتبه عبداهلل 
بن عبدالرمحن ابابطني ونقله من خطه بعد معرفته يقينا عبدالعزيز بن صالح بن 
مرشد ما تضمنه باطن هذه الورقه اعاله صحيح ثابت قاله كاتبه عبدالعزيز بن 

صالح بن مرشد )اخلتم(.
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رقم الوثيقة: 75
تاريخها: صادق عليها الشيخ حسين بن محمد بن عبدالوهاب )ت1224هـ(

الكاتب:  محمد بن عثمان بن شبانه
المصدر: األستاذ إبراهيم بن محمد العبدالجبار

المكان: المجمعة
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

ابن نارص الصانع ما له يف  يعلم من يراه بأن عبداجلبار ابن محد آجر امحد 
الصويلحي  من  شبانه  ال  فيد  من  وحقه  ظلام  وهي  ابيه  من  إرثه  من  املجمعه 
ونصيبه يف ويش وهو احد عشريي ثمن ويش ونصيبه منه سدس احد عشريي 
ثمن آجر عبداجلبار املذكور امحد املذكور مايه سنه بواحد وعرشين امحر وقرشني 
وبلغته  لعبداجلبار  االجره  مجيع  املذكور  امحد  وعجل  زرره  امحرين  سنه  كل 
ابن عبداجلبار بواحد  واملؤجر املذكور نصف نصيب عبداجلبار ونصفه لعثامن 
وعرشين زر ونصف وبلغته االجر عىل ما ذكرنا شهد عىل ذلك براهيم ابن فداغ 

وشهد به وكتبه حممد ابن عثامن وشهد به عيل ابن حسن الصانع واهلل اعلم 

يعلم من يراه ان هاألجره املذكوره ايل يف خط حممد بن عثامن بن شبانه اهنا 
صحيحه وعىل ها احلال ما ألحد طريق يف ها املذكور ألني تنقيض سنني اإلجاره 

قاله حسني بن الشيخ وكتبه بأمره عبداهلل بن سليامن بن عبدالوهاب )اخلتم(.
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رقم الوثيقة: 76
تاريخها: القرن 12-13هـ

الكاتب:  محمد بن عثمان بن شبانه
المصدر: األستاذ إبراهيم بن محمد العبدالجبار

المكان: المجمعة
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

يعلم من يراه بأن خرّيف ابن براهيم غارس براهيم ابن محد عىل نصيبه يف 
احليس بالربع خلريف وثالثة االرباع البراهيم ورشط خرّيف ان نصف ماء البري 
بري احليس انه ألم حصان نصف حق خرّيف وهو ربع البري وايضا غارس براهيم 
املذكور خرّيف عىل نصف األرض...... به عقيل ابن نارص بعد ما وىّل عقيل 
املذكور براهيم املذكور عىل املغارسة خلرّيف قال ذالك وكتبه واثبته وشهد به 
وحكم بصحته حممد ابن عثامن ابن شبانه وصىل اهلل عىل حممد وسلم ونقله من 
اصله خط حممد ابن عثامن بعد معرفته يقينا سليامن ابن عبدالرمحن ابن محدان 

وموجبه خشية تلف االصل وصىل اهلل عىل حممد واله وصحبه وسلم. 
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رقم الوثيقة: 77
تاريخها: القرن 12-13هـ

الكاتب: أحمد العريني 
المصدر: األستاذ عبدالله بن ناصر العبيد

المكان: جالجل
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

مضمون الوثيقه لقد باع سليامن ابن حممد ابن عبيد عىل ابنه حسني ما هو 
يف ملكه وهو معروف حيده منحات حويط احلىل من شامل والقوع وحيده من 
ِقْبله العليان ومن شامل الصميام ومن رشق العلقمي بثمن قدره ثالثني محر وهو 
وأقر  حسني  عىل  باعه  القوع  من  حممد  ابن  براهيم  وحق  حسني  ذمة  يف  الثمن 
ابن  وبراهيم  صخيرب  بن  ضوحيي  ذلك  عىل  شهد  الثمن  وقبض  بالبيع  براهيم 

عبيد وكتب شهادهتم أمحد العريني.
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رقم الوثيقة: 78
تاريخها: القرن 12-13هـ

الكاتب: أحمد العريني 
المصدر: األستاذ عبدالله بن عشري الدريس

المكان: عشيرة سدير
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
هذه ورقه من خط محد العريني غاد اوهلا

وذكرنا هلم من قبل النقص يريح عجرم ستة ايام وما نقص عليهم من املاء 
القسم فاملؤمنون عىل  البري املحدثه ان كان اهنا مطرات عند  النقص من  اخذو 
فعىل  بحالله  مظهرها  وهو  عجرم  قسمة  يف  وصارت  اطريت  وانام  رشوطهم 
عجرم يمني اهنا مقسومة يل وال اطريت عند القسم ان ما ألحد فيها طريق قال 
ذلك وكتبه امحد العريني ونقله من خطه بعد معرفته يقينا كاتبه عثامن بن منصور 
وعليه ما صورته احلمد هلل يف معرفتي ان هذه الورقه خط محد العريني بيده رمحه 
اهلل تعاىل قال ذلك وكتبه حممد بن عمر الفاخري وعليه ايضا وانا يف معرفتي ان 
هذا خط جدي محد رمحه اهلل تعاىل قاله وكتبه نارص بن عيل العريني نقل اجلميع 

بعد معرفته كاتبه عثامن بن منصور )اخلتم(

بسم اهلل الرمحن الرحيم 

شهد عندي محاد بن عرشي بأن ادريس بن عرشي يرد القليب املحدثه من 
بن  ابراهيم  بن  امحد  عبدالعزيز كتب شهادته  ابنه  بعده  غري حقه االصيل ومن 

عيسى. 

18 جا سنه 1317.
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رقم الوثيقة: 79
المتوفى  عبدالجبار  بن  عثمان  الشيخ  اسم  فيها  )ورد  القرن13هـ  تاريخها: 

1242/9/27هـ(
الكاتب: حميد بن حمد

المصدر: األستاذ إبراهيم بن محمد العبدالجبار
المكان: المجمعة
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة: 
بسم اهلل الرمحن الرحيم

بن  عثامن  عىل  باع  انه  التوجيري  محد  بن  عبداهلل  أقر  قد  بأن  يراه  من  يعلم 
عبداجلبار ربع نتفه بثمن معلوم وصل اليه شهد بالبيع وبلوغ الثمن عبداهلل بن 
حممد بن مجاز وشهد به وكتبه محيد بن محد وأقرعثامن بن محد بن شبانه بأنه باع 
نصيبه من ابيه يف ويش وشهوه ونتفه باع اجلميع عىل عثامن بن عبداجلبار بثمن 
بن  به وكتبه محيد  التوجيري وشهد  بن عيل  بذلك عبدالرمحن  ببلوغه شهد  أقر 
محد أقر عىل نفيس وانا عثامن بن عبداجلبار ما رشيت من عثامن وعبداهلل وكيل 

لزوجتي مويض بنت حممد بن شبانه 

بسم اهلل الرمحن الرحيم

بن  عثامن  عىل  باع  التوجيري  عبدالعزيز  بأن  البتريي  عبدالرمحن  شهد 
املشرتي  من  البايع  بلغت  ريال  وعرشين  باثنني  العشيشيه  يف  ارضه  عبداجلبار 

كتبه محيد بن محد

بن  عثامن  كاتبه  قاله  يقينا  اعرفه  محد  بن  محيد  خط  الورقه  بطن  يف  ما 
منصور)اخلتم( وهذا إقرار املرحوم الشيخ عثامن بن عبداجلبار عىل نفسه صحيح 

بال مريه قاله كاتبه عثامن بن منصور )اخلتم(

ما يف بطن هذه الورقه خط محيد بن محد القايض يف بلد الروضه بيده اعرفه 
يقينا وكذلك ما يف بطنها من إقرار عثامن بن عبداجلبار عىل نفسه أعرفه يقينا كتبه 

بيده كتبه وشهد به عثامن بن عبداهلل بن برش )اخلتم(. 
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رقم الوثيقة: 80
تاريخها: القرن 13هــ

الكاتب: حميد بن حمد
المصدر: الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الشايع

المكان: الجنيفي
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

مضمونه بأن محد ابن شايع اوصا بثلث ماله يف حجه ألمه وحجه ألبيه وحجه 
لنفسه وما بقى من الثلث بعد ثالث احلجج يف اضحيه ألبيه واحده وله بنفسه 
 اضحيه الدوام فيام بقى من احلجج املذكوره شهد بذالك ابنه فوزان واخته قوت
وزوجته موىض بنت راشد بن محد وشهد تلفظ الشهود املذكورين عبداهلل بن عيل 
بن رميح وحسن بن محيد وشهد بوصية محد بن شايع دريس ووكل محد بن شايع 
 عىل وصيته الصالح من بنيه شهد بذلك من ذكرنا وكتبه عن امرهم محيد بن محد 
وأوصت مويض بنت راشد بن محد زوجة محد بن شايع بأن هلا من مجيع ماهلا 
حجة االسالم شهد بذلك عبداهلل بن رميح وحسن بن محيد ودريس وشهد به 

وكتبه محيد بن محد وصىل اهلل عىل حممد واله وصحبه وسلم.
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رقم الوثيقة: 81
تاريخها: القرن 13هـ

الكاتب: حميد بن حمد
المصدر: األستاذ إبراهيم بن محمد العبدالجبار

المكان: المجمعة
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

شهد عيل ابن براهيم التواما بأن عبداهلل ابن مقحم أذن لعثامن ابن عبداجلبار 
يف رهن نصف جذع نخله فيام لعثامن من الدين علی ابنه محود إال نصف الدقل 
فال لعثامن فيه رهن ورهن عثامن النصف املذكور بعد اذن عبداهلل ورضاه شهد 

به من ذكرنا وكتبه محيد بن محد.
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رقم الوثيقة: 82
تاريخها: القرن 13هـ

الكاتب:  حميد بن حمد
المصدر: الدكتور محمد بن عبدالرحمن البعيجان

المكان: روضة سدير
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم 

اوصا محد بن حسن ابن شارخ بأنه يشهد ان ال اله اال اهلل وان حممد رسول 
اهلل وان اجلنة حق والنار حق وان اهلل يبعث من يف القبور واوصا بأن املقفزيه ايل 
جنوب البري اضحية لنفسه عامرهتا النصف دايمة ما دام اصلها الذكر واالنثى 
فيها سوى والوكيل عليها ابنه حسن وتذبح بكل سنه يف بيت واحد من العيال 
وتفرق عىل وفق الرشع يفرقها صاحب البيت بحرضه الويل وبعد حسن وليها 
سبل  منهن  حتت النبته  ايل  الوضيمه  يف  ايل  باخلرضيتني  واوىص  العيال  اصلح 
من  الضعيف  عىل  سبل  منها  حدر  ايل  واخلرضيه  مرشفه  مسجد  صوام   عىل 
اليه  يدفع  فالويل  عياله  من  احد  احتاج  ان  محد  ضحيه  واملقفزية  الشارخ  ايتام 
محد  ابن  محيد  وكتبه  به  وشهد  عمر  بن  عبداهلل  بذلك  مترا شهد  يأكله  منافعها 

وصىل اهلل عىل حممد وسلم.
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رقم الوثيقة: 83
تاريخها: شوال 1218هـ

الكاتب: ناصر بن محمد بن مرشد بن عبدالله الزعبي
المصدر: األستاذ عبدالله بن ناصر العبيد

المكان: جالجل
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
جالجل  ابن  سليامن  ابن  عبداهلل  عندي  حرض  لقد  لتحريره  واملوجب   ...
هي  التي  الساقيه  بأن  رشعا  هلا  املعترب  بالشهادة  وشهدا  صخيرب  ابن  وضوحيي 
يف ملك آل عبيد تأيت من بريهم املعروف بري سيف ثم تأيت عىل العقار املسمى 
العلياين وهو حني إٍذ يف ملك عبداهلل الفريح أن سبب نقلها من موضعها األول 
أنه كان للفريح أرض عند براهيم ابن عبيد فطلب براهيم من الفريح أن خييل له 
األرض التي عنده وينقل الساقيه يف أرضه وتكون عىل حاهلا ملك لعيال سليامن 
وله كام له يف التي قبلها من االنتفاع فريض عبداهلل الفريح بذلك وأقره ابراهيم 
برضاء من عيال سليامن فحصل الرىض من اجلميع واستمرت يف ارض ابراهيم 
قال  ونحوه  وحفر  غرس  من  شيئا  فيها  حيدث  وال  الفريح  عبداهلل  حايط  تيل 
ذلك وكرره وهذبه وحرره راجي عفو ربه الصمد عيل العرين ابن محد وكتبه 
بحضوره وامالئه نارص ابن حممد ابن مرشد ابن عبداهلل الزعبي وصىل اهلل عىل 
حممد واله وصحبه واحلمد هلل رب العاملني كان الكتاب صبيحة االثنني أخر يوم 

من شوال يف السنه الثامنة عرش بعد سنه...12.
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رقم الوثيقة: 84
تاريخها: القرن13هـ

الكاتب: محمد بن عبدالله بن سالم
المصدر: األستاذ إبراهيم بن محمد العبدالجبار

المكان: المجمعة
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم 

يعلم من يراه بأن عبدالرمحن ابن نارص ابن عقيل أقر ان خيرج من نخلهم 
اجلريف عرصه ِقْبله عن مرفع اجلريف وخترج عىل جريف عثامن ابن عبداجلبار 
إال  السيل  من  حيبسون  وإهنم ما  عبداجلبار  ابن  عثامن  تينة  عن  ِقْبله  ومهواها 
تواري اجلدر وشهد عىل إقرار عبدالرمحن براهيم بن عثامن ابن شبانه وشهد به 

وكتبه حممد ابن عبداهلل ابن سامل 

نارص  بن  امحد  كاتبه  قاله  عليه  اشهد  سامل  بن  عبداهلل  بن  حممد  كتب  هذا 
وكتبه  ذلك  قال  ثقه  عندي  وهو  يقينا  اعرفه  نارص  بن  امحد  خط  هذا  الصانع 

ابراهيم ابن سيف. 
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رقم الوثيقة: 85
تاريخها: القرن 13هـ كتبت بأمر الشيخ علي بن ساعد )ت 1229هـ(

الكاتب: محمد بن منصور
المصدر: الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الشايع

المكان: الجنيفي
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

من  ربيعه  مقرات ابن  يف  ايل  احلويط  بأن  عيل  ابن  هديب  عندي  شهد 
الشارخيه حمدود بجدار يسمى فيد ال محد انه حلزيم ما البن ربيعة فيه دعوى 
وال للقديري وشهد سامل ابن خلف بام شهد به هديب املذكور كتبه عن امرمها 
حممد ابن منصور ويف شهادة سامل ابن خلف ان النخلتني ايل عىل الربكه من ِقْبله 

ان هن حلزيم مع احلويط املذكور كتبه كاتبه انفا بأمر عيل ابن ساعد 

بسم اهلل الرمحن الوحيم

اىل األخ عيل بن ساعد سالم عليكم ورمحة اهلل وبعد ذكرنا البن سيف وابن 
شايع ان ومجعهم بك يرو فيه فإن كان يف الذي خلصوا فيه فريق فيه وإن كان 

غريه فمثل وال جتونا … 
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رقم الوثيقة: 86
تاريخها: 1222هـ

الكاتب:  علي بن ساعد 
المصدر: األستاذ إبراهيم بن محمد العبدالجبار

المكان: المجمعة
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

 مضمون الوثيقه أن براهيم بن فداغ وحممد بن عبدالرمحن بن ربيعه شهدا 
ارباع  ثالثه  عبداجلبار  بن  عثامن  عىل  باع  بن شبانه  عثامن  بن  براهيم  ان  عندي 
نصيب ابوه يف اليعقوبيه ورشط عثامن عىل البايع املذكور ان كان اخوه حممد ما 
ريض وال أجاز بيع براهيم فنصيب براهيم املذكور من ابوه يف ويش انه لعثامن 
وله اخليار يف نصيب حممد ان كان ما أجاز البيع وثمن اجلميع أقر البايع ببلوغه 
من  شهادة  كتب  القرن  من  وعرشون  اثنني  سنه  من  الصيف  اىل  اخليار  وأجل 

ذكرنا عيل بن ساعد.
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رقم الوثيقة: 87
تاريخها: القرن 13هـ

الكاتب: علي بن ساعد )ت1229هـ(
المصدر: األستاذ عبدالله بن عشري الدريس

المكان: عشيرة سدير
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

حرض عبداهلل بن فوزان وعيل بن نارص خصام يف السيل عيل يقول ما نبيك 
تسكر السيل عنا اذا توارى نخلك فافجر علينا وبن فوزان يذكر ان نخله قديم 
قبل نخل عيل وربعه وان جده بن عرشي جذب له وضيمه وحدرها من شعيب 
الني تطيب نفسه ثم يعربه عىل  الودي وحط مدرج وساقها اىل نخله ويسكره 
احلياله اليل اسفل منه ثم بعد ذلك غرست احلياله وال يطلع عليهم اال الفضل 
صايرين معبار وراكدين عىل هذه احلاله ويذكر عيل ان انحن نباريك يف شغل 
الوضيمه واملدرج وتستلحقنا ويقول بن فوزان مرادي مصلحة لكم الجل الفذ 
يطلع عليكم ولو ما تشغل كان جيي فيها ما يرهي عىل فيد بن عرشي وشغلكم 
مصلحة لكم وعىل هاحلال ما نشوف له احداث عىل بن فوزان عن اليش اليل 
من  املجذوبه  والوضيمه  احد  عىل  احد  يغري  ما  قديم  من  عليه  راكدين  هم 
الفضل  له سوى  اليل هي جمذوبة  للنخل  الذي جاذهبا احق هبا وهي  الشعيب 
عىل احلال االوله اليل هم راكدين عليها وقال ذلك وكتبه عيل بن ساعد شهد 
عندي عثامن بن برش بأن هذا اخلط خط عيل بن ساعد اعرفه كام اعرف شخصه 
يقينا ونقله من اصله  رمحه اهلل وانا كاتب االحرف عبدالعزيز بن عيبان اعرفه 
بلفظه حرفا بحرف من خط عيل بن ساعد وهو من قضاة سدير املتقدمني ومن 
يقينا خلط بن ساعد وبن عيبان امحد بن  خط عبدالعزيز بن عيبان بعد معرفته 
نبينا  عىل  اهلل  وصىل  االصل  ورقة  ضعف  ملوجب  عبيد وذلك  بن  عبدالرمحن 

حممد واله وصحبه وسلم سنه 1326. 
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رقم الوثيقة: 88
تاريخها: القرن 13هـ

الكاتب: علي بن ساعد )ت1229هـ(
المصدر: األستاذ هشام بن صالح العيفان

المكان: جالجل
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

مضمون هذه الوثيقه أن غانم بن محاد أقر حال جواز اإلقرار منه أن قد 
باع عىل حممد بن براهيم أبا الغنيم ما هو يف ملكه وحتت ترصفه وهو العقار 
املسمى بالربيدي معروف مشهور يف موضعه من بلد جالجل بثمن قدره مايه 
وثالثه ومخسون ريااًل أقر البايع ببلوغه إليه فاشتمل البيع مجيع حقوق العقار 
وغريه  الوضيمه  يف  خيس  من  فيه  أحدث  ما  ومجيع  وطرق  ومسيل  ماٍء  من 
اجلميع تبع للمبيع املذكور وأقر غانم أن ما له فيه دعوى وال تبعة بل انتقل 
ملكا للمشرتي جرا ذلك بشهادة عبدالعزيز بن عبدالكريم بن معيقل وشهد 

به وكتبه عيل بن ساعد 

بسم اهلل الرمحن الرحيم

مضمونه شهد رشهان وأخوه عبدالكريم بلفظ الشهادة املعترب هلا بأن عيال 
وقاموا مرتاضني يف  دكتنا  عندنا يف  تركتهم  غانم وعثامن وحممد وقسموا  محاد 
مجيع تركتهم فريض حممد بالذي عنده يف الزلفي ومعه أخته وأخوه عمر والذي 
ذكرنا  ما  عىل  عندنا  من  مرتاضني  وقاموا  ابنتني  وغانم  عثامن  مع  جالجل  يف 
وراحوا أهل الزلفي بنصيبهم بقرة ويشء من احلديد وهم قاسمني مجيع ماهلم 
من عقار وغريه كتب شهادة من ذكرنا بأمرهم موسى بن عبدالرمحن بن سليم 

بأمر من الشيخ عثامن بن منصور وصىل اهلل عىل حممد وسلم

وشهد أيضا بجميع ما شهد به آل رشهان سواء بسواء لفظه كلفظهام عبداهلل 
بن ربيعة كتب شهادته عثامن بن منصور شهد عندي إبراهيم بن حممد أبا الغنيم 
بن  بأن عبدالكريم  ربيعة ونارص بن عويدي  بن  بن معيوف وفوزان  ومنصور 
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بإمالئهم  شهادهتم  كتب  عندنا  الشهادة  مقبوال  املذكوران  ورشهان  رشهان 
عثامن بن منصور

 وشهد عندي عيل بن جمحد بأن حممد بن غانم قدم علينا جالجل وذكرت 
له بيع أخيه نخلهم الربيدي واملريفع وقال اهلل خيلف علينا وعليهم وال أنكر بيعه 
كتب شهادته بإمالئه عثامن بن منصور ونقله من خط كتابه من أوله إىل آخره 

بلفظه بعد معرفته خلطهم الفقري إىل اهلل عبدالرمحن بن حممد بن عبيد 

والربيدي  املريفع  من  عبداهلل  أخيه  ونصيب  نصيبه  منصور  بن  مقرن  باع 
ومجيع ما يستحقون من ذلك عىل غانم بن محاد وأخيه عثامن بإثنني وستني زر 
وصلته شهد عىل ذلك إبراهيم بن ربيعة وحممد بن راشد وعبداهلل بن جالجل 
آنفا  كاتبه  بلفظه  أصله  من  أيًضا  ونقله  بن ذهالن  عبدالرمحن  وكتب شهادهتام 

حتريًرا يف سنة 1280 )اخلتم(.
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وثائق عامة

القسم الثاني

رقم الوثيقة: 89
تاريخها: ذو الحجة 1224هـ
الكاتب: عثمان بن عبدالجبار

المصدر: األستاذ هشام بن صالح العيفان
المكان: جالجل
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نص الوثيقة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

سبب حتريره واحلاث عىل رقمه وتقريره اإلخبار بذكر وهو أن احلر املكلف 
رشعا  منه  اإلقرار  جواز  حال  واعرتف  أقر  حسن  بأيب  املكنى  عليان  بن  محد 
الغديري عىل  املسمى  العقار  ملكه وحتت ترصفه وهو  ما هو  باع  بأنه  ولزومه 
غانم بن حممد بن جمحد حال كون غانم وكياًل هليا بنت إبراهيم أبا الغنيم واملبيع 
املذكور مفروز عندهم معرفة نافية للجهالة وحتديده رشًقا عنه البري املسامت أم 
الصفرا جنوًبا عنه فيد السواكته وبصيالن قبلة عن احلمودية وشامال عنه السوق 
وطريق  ومسيل  ماء  من  واخلارجة  فيه  الداخلة  بجميع حقوقه  واجلميع  العابر 
والثمن ستون ريااًل فرانسة قبض املشرتي منها ثالثون رياال وثالثون مؤجالت 
إىل طلوع ربيع أول من سنة مخس وثالثون بعد املايتني واأللف أقر محد املذكور 
بالبيع وبلوغ ثالثون من الثمن وصدقه املشرتي فبذلك صدقه املشرتي فبذلك 
صار العقار املذكور ملًكا هليا بنت إبراهيم ال يتطرق إليه بطالن وال فساد بوجه 
الوجوه الرشعية ثم ان غانم بن حممد وابنها حممد بن عبداهلل بن جالجل  من 
شهدا أن هيا سبلت تلك العقار املوسوم وجعلت غلته ترصف عىل الضعيف 
من أقارهبا فصح البيع وصح الوقف والعقار يف حمروسة جالجل شهد عىل بيع 
ابن عليان وقبضه الثالثون حممد بن عبداهلل بن ربيعة وعثامن بن خرّيف وشهد 
به وأثبته وصح عنده راجي عفو ربه الغفار عثامن بن عبداجلبار حامًدا وحموقاًل 

ومصلًيا عىل نبيه حممد حرر يف ذي احلجة سنه 1224 
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وثائق عامة

القسم الثاني

بسم اهلل الرمحن الرحيم 

نظرت يف هذه الوثيقة فإذا هو خط صحيح ال يتطرق إليه بطالن وال فساد 
أباحسني  عبدالرمحن  كتبه  فيه شفعه  أباحسني وال  عبدالرمحن  وكتبه  ذلك  قال 
نقصان  وال  زيادة  غري  من  بحرف  حرفا  مهرهم  وعليه  اجلميع  خط  من  ونقله 
أمحد بن حممد بن عبيد وصىل اهلل عىل حممد وآله وصحبه وسلم حرر سنه 1312 
بلفظه بعد معرفته أمحد بن عبدالرمحن بن عبيد ونقله أيضا ملا  ونقله من خطه 
حصل التشاح بني حممد أبا الغنيم والدريس يف امساك هذه الوثيقه عبدالعزيز 
بن حممد بن الشيخ وكتبه عن امر مميل هذه االحرف وهو عبدالعزيز بن حممد 
بن الشيخ، محد بن عبدالعزيز العريني وصىل اهلل عىل حممد وآله وصحبه وسلم 

حرر 25 ذي احلجه سنه 1312 )اخلتم(.
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رقم الوثيقة:  90
تاريخها:القرن13هـ

الكاتب: عبدالرحمن أباحسين )ت1236هـ(
المصدر: األستاذ إبراهيم بن محمد العبدالجبار

المكان: المجمعة
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

يعلم الواقف علی ذلك والناظر اليه لقد خلص ال عساف وابن عبداجلبار 
فيام بينهم من قليب عقيل يف ظلام من قبل الشفعه ماهلم طريق يف الشفعه ألن 
فال  باطال  به  يريدون  حق  البلد.....  يف  مده  آخذ  وهذا  العقال  كحل  الشفعه 
عبدالرمحن  وكتبه  ذلك  قال  عثامن  علی  الشفعه  اجل  من  طريق  هلم  اشوف 

اباحسني. 
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رقم الوثيقة: 91
تاريخها: 1230

الكاتب: عبداللطيف بن حمد بن مفرج
المصدر: األستاذ وليد بن عبدالله الخرّيف

المكان: تمير
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم 
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رقم الوثيقة: 92
تاريخها:1230هـ

الكاتب: عبداللطيف بن حمد
المصدر: األستاذ عبدالله بن ناصر الزيد

المكان: تمير
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم 

يعلم الناظر اىل ذلك بأن حرض مفرج ابن حممد وعبداهلل ابن حممد وبنات 
نارص ابن مانع َبنّا وفاطمه اجلميع يشهدون بالشهاده املعترب هلا رشعا بأن براهيم 
ابن مانع قد اوهب لعيال اخوه فيصل ثلث ملكه من ارض ونخل ويف شهادهتم 
ان عيال فيصل استالو عليه عىل حياة عمهم براهيم سنني كذلك يشهدون ان 
نخل  من  براهيم  من  يطوله  الذي  نصيبه  قسم  انه  ابراهيم  مات  ما  بعد  كديان 
ان كديان  ابن سنيد يشهد  وارض ودار وادخله كديان يف ملكه كذلك حسن 
املذكور بعد ما مات اخيه ابراهيم قسم مجيع مايدعى به من مرياثه من ابراهيم 
من نخل وارض ودار وادخله كديان يف ملكه كذلك حممد بن هالل ويشهد اين 
سألت كديان عن اليش الذي يطوله من براهيم هو انت قسمت وعيال اخوك 
وقال قسمنا كل ابتلغ نصيبه وقسم كديان بعد ما استالو عيال فيصل عىل هاهلبه 
املذكوره شهد عىل ذلك من ذكرنا وكتب شهادهتام بأمرمها عبداللطيف ابن محد 
وصىل اهلل عىل حممد حرر سنة الثالثني بعد املائتني وااللف من هجرة النبي صىل 

اهلل عليه وسلم. 
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رقم الوثيقة:93
تاريخها: القرن 13هـ )قبل 1233هـ(

الكاتب: عثمان أباحسين  
المصدر: جمعية أشيقر الخيرية مشروع جمع التراث

المكان: أشيقر

نص الوثيقة:
... ريال من براهيم البسيمي شهد عىل ذلك العرف املعروف يف جالجل 
املعروف عقب ما  العرف والربع  اباحسني وهو عبداهلل  به وكتبه عثامن  وشهد 

خرج منها حق بنت ابن نارص وحق ابن رميح شهد به كاتبه عثامن اباحسني.
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وثائق عامة

القسم الثاني

رقم الوثيقة: 94
تاريخها: 1233هـ

الكاتب: عبدالعزيز بن عبدالرحمن أبابطين
المصدر: األستاذ منصور بن عبدالعزيز المنصور

المكان:  المجمعة

نص الوثيقة: 
بسم اهلل الرمحن الرحيم

ونصيب  نصيبها  باعت  حليله  ابن  بنت  سلام  ان  يراه  من  به  يعلم   الذي 
عياهلا من الدار والدار يف بلد املجمعه يف سوق الصانع بني دار أبو عامر وبني 
دار خليف ابن سعران ومن قبلته عنها دار ابابطني شهرهتا تغني عن حتديدها 
بثمن قدره مخسة اريل عىل ابراهيم ابن رجب العنيزي شهد عىل ما ذكرنا مجاعة 
من اهل العطار منهم سليامن القديري وعبدالعزيز ابن موسى وحممد ابن عنام 
ابابطني حرر يف سنة ثالثه وثالثني  ابن عبدالرمحن  به عبدالعزيز  وكتبه وشهد 

بعد املائتني وااللف من هجرته صىل اهلل عليه واله وصحبه وسلم. 
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رقم الوثيقة: 95
تاريخها: القرن 13هـ

الكاتب: محمد بن إبراهيم أبالغنيم
المصدر: األستاذ هشام بن صالح العيفان

المكان: جالجل
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

أقول وأنا الفقري إىل اهلل سبحانه وتعاىل أنا يا حممد بن إبراهيم أبالغنيم أين 
واملخزن  السوّيد  وبيت  زهري  ابن  وفيد  واملريفع  بالربيدي  نصيبي  أمضيت  قد 
لوالديت عنام أنفقته عني من خساير الروم كتبه حممد أبالغنيم وصىل اهلل عىل حممد 

وآله وصحبه وسلم

حممد  ذكره  ما  أبابطني  عبدالرمحن  ابن  عبداهلل  األحرف  كاتب  وأنا  أقول 
املذكور صحيح  الوجه  فيه عىل  أبالغنيم يف هذا اخلط من إمضائه ألمه ما ذكر 

الزم وصىل اهلل عىل حممد وآله وصحبه وسلم

يقول كاتبه عبدالرمحن ابن حسن بأين نظرت إىل ما يف هذا اخلط وما أفتى 
به الشيخ عبداهلل فرأيته صحيًحا الزًما وصىل اهلل عىل حممد وآله وصحبه وسلم

هذه الوثيقة املسجل عىل صحتها ثابتة ما أرى هلا معارض قاله إبراهيم بن سيف

ما أجاب الشيخ عبداهلل صحيح كتبه حسن بن حسني نقل ذلك من خط 
بن عبداجلبار ونقله من خط  ابن عثامن  يقينًا عبدالعزيز  له  بعد معرفته  اجلميع 
عبدالعزيز أيًضا بعد معرفته خلطه يقينًا وذلك ملوجب رشعي الفقري إىل اهلل تعاىل 
عبدالرمحن بن حممد بن عبيد ونقله من خط عبدالرمحن بن حممد بن عبيد بعد 
معرفته يقينًا حرًفا بحرف من غري زيادة وال نقصان وذلك ملوجب السفر بالورقة 

عبدالرمحن بن محاد بن ربيعة وصىل اهلل عىل حممد
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

مضمون ذلك بأن سارة بنت عثامن وقفت ما هو يف ملكها وهو نصيب ابنها 
حممد من الربيدي واملريفع وفيد ابن زهري وبيت السوّيد واملخزن عىل عياهلا 
ما تناسلوا وتعاقبوا املحتاج منهم وقادم يف الوقف حجة لنفسها كذلك أربع 
ضحايا قادمات يف الوقف عىل الدوام وتفصيل الضحايا هلا واحدة ولوالدهيا 
ثنتني وألبو عياهلا واحدة والويل عىل الوقف والضحايا واحلجة الصالح من 
عياهلا واستثنت سارة املذكورة االنتفاع بالوقف مدة حياهتا والوقف املذكور 
وقَِّف بعد ما أمضاه ابنها حممد لوالدته سارة كذلك نصيبها من ابنها عبداهلل 
يف مجيع ما ذكرنا تبًعا للوقف املذكور عىل صفة ما ذكر من التفصيل شهد عىل 
ذلك براهيم بن حممد أبا الغنيم وشهد به وكتبه عبداملحسن ابن عيل بن ساعد 
جرا ذلك يف ربيعا األول سنة واحد وأربعني بعد املايتني واأللف وصىل اهلل 

عىل حممد وسلم

بطن  يف  وقفت  ما  عىل  وأشهدتني  عثامن  بنت  سارة  عندي  حرضت  لقد 
واملريفع  وهوالربيدي  حممد  ولدها  هلا  أمضا  الذي  نصيبها  وهو  الورقة  هذه 
وفيد الزهري وبيت السوّيد واملخزن واشرتطت سارة حجة لنفسها كذلك أربع 
ضحايا هلا ولوالدهيا وزوجها والضحايا عىل الدوام واشرتطت انتفاعها به حياة 
عينها وكتبه محد بن حييا حتريره ثاين عرش من ربيعا أول سنة ثالث وأربعني بعد 

املايتني واأللف

شهد عىل ما ذكر يف بطن هذه الورقة عبداهلل بن عبدالكريم بن معيقل وكتبه 
معيوف  بن  حممد  بن  عبداللطيف  بن  عبدالعزيز  الوثيقة  هذه  بطن  يف  بام  شهد 

وكتبه بيده وصىل اهلل عىل حممد وآله وصحبه وسلم
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وثائق عامة

القسم الثاني

أقول وأنا كاتب األحرف عبداهلل ابن عبدالرمحن أبابطني شهد عندي محد 
الورقه من توقيف ساره  بام ذكراه أعال  ابن عبداللطيف  ابن حييى وعبدالعزيز 
إىل  أوله  ونقله من  اهلل عىل حممد وسلم  اعاله وصىل  ذكرا  ما  بنت عثامن مجيع 
آخره من خط كتابه من غري زيادة وال نقصان بعد معرفته يقينًا بخط عبداملحسن 
هو  ملوجب  وذلك  أبابطني  عبدالرمحن  بن  وعبداهلل  حييى  ابن  ومحد  ساعد  ابن 
عبيد  ابن  حممد  ابن  عبدالرمحن  تعاىل  اهلل  اىل  الفقري  منها  املنقول  الورقه  تالف 
وصىل اهلل عىل حممد واله وصحبه وسلم حرر يف 23 ذي احلجة سنه 1265 
ونقله من خط عبدالرمحن بن حممد بن عبيد بعد معرفته يقينا حرف بحرف من 
ابن  محاد  ابن  عبدالرمحن  بالورقه  السفر  ملوجب  وذلك  نقصان  وال  زيادة  غري 

ربيعة وصىل اهلل عىل حممد وآله وصحبه وسلم حرر يف القعدة سنه 1329.
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رقم الوثيقة: 96
تاريخها: القرن 13هـ

الكاتب: عبدالرحمن أباحسين )ت1236هـ(
المصدر: األستاذ محمد بن صالح الجمعه

المكان :  روضة سدير
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
الداعي اىل ذلك لقد شهد عندي مجعة العشريي وعيل بن عبداهلل  السبب 
وان  والربيقا  اجلبارى  عىل  اخلصيمي  من  مايظهر  السيل  بأن  عيل  بن  ومخيس 
ماهلن مسيل مع ها لذي حمدث وان مسيلهن مع الغبيه وشهد اناس غريهم وان 
الوسطى مايظهر منها سيل حرض عىل شهادة اجلميع عبدالرمحن ابابطني وحممد 
حرض  وكذلك  اباحسني  عبدالرمحن  امرمها  عن  شهادهتام  وكتب  جخيدب  بن 
عىل ما شهد به منيس عبداهلل بن عبدالرمحن كتبه عبدالرمحن اباحسني هذا كتب 
عبدالرمحن اباحسني اعرفه كام اعرف شخصه كتبه عبدالعزيز بن زامل اقول وانا 
كاتب االحرف عبداهلل بن عبدالرمحن ابابطني هذا اخلط الذي اعىل الورقه خط 
اباحسني ونقله من خط اجلميع عبداهلل بن عبداملحسن بن فنتوخ وعليه ختم ابن 

زامل وعبداهلل بن عبدالرمحن ابابطني.
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رقم الوثيقة:  97
تاريخها:  1236هـ

الكاتب:  عثمان بن عبدالعزيز بن عبدالجبار 
المصدر: األستاذ إبراهيم بن محمد العبدالجبار

المكان: المجمعة
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

يعلم من يراه بأن عيل بن محد ابانمي وعبدالعزيز ولد عيل بن عيل شهدا بأن 
لطيفه بنت القايض غارست زوجها حممد بن عبداهلل ابانمي علی ركيتها احلبطه 
يف جوا املجمعه بالثلثني له من االثل واخليس السابق واخليس اليل حيدث حممد 
ذره ونصف دجن حيل كل  مئه صاعا نصف  بربع  وأجرة االرض عرش سنني 
سنة أربعون صاعا عرشون يف الصيف وعرشون يف الصفري وابتداء املده سنة 

1236 كتبه عثامن بن عبداجلبار. 
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رقم الوثيقة: 98
تاريخها: صفر 1237هـ

الكاتب:  إبراهيم بن عمر الفاخري
المصدر: األستاذ إبراهيم بن محمد العبدالجبار

المكان: المجمعة
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

السبب الداعي لذلك ان براهيم بن محد بن شبانه أقر حني جواز االقرار منه 
ولزومه انه باع عىل عثامن بن عبداجلبار ما هو يف ملكه وحتت ترصفه وهو قبيل 
احليس معلوم مشهور عندمها شهرته تغني عن حتديده بثمن أقر ببلوغه وبرئت 
املذكور مغارسته  باع عىل عثامن  انه  املزبور  ابراهيم  أقر  منه وكذا  املشرتي  ذمة 
ببلوغه  ابراهيم  أقر  بثمن  للجهاله  نافيه  يف رشقي احليس معلوم عندمها معرفة 
يف  ابراهيم  ومغارسة  احليس  قبيل  صار  ذلك  فموجب  منه  عثامن  ذمة  وبرئت 
الرشقي ملكا لعثامن ملكا ثابتا وحقا الزما ال يتطرق اليه فسادا وال بطالن بوجه 
من الوجوه الرشعيه بل صارا ملكا لعثامن وملن يايت من جهته وليس البراهيم 
من  مجاعه  ذلك  بجميع  شهد  طلبه  وال  دعوى  وال  حقا  جهته  من  يايت  وملن 
املسلمني منهم عثامن بن عيل بن عيسى ومحود بن مليفى وشهد به وكتبه براهيم 

بن عمر الفاخري  وصىل اهلل عىل حممد واله وصحبه )اخلتم(

يعلم من نظر اىل ذلك انه حرض براهيم ابن محد ابن شبانه وأقر واعرتف بام 
ثبت يف بطن هذه الصحيفه وانه ملكا ثابتا وحقا الزما لعثامن بن عبداجلبار ال 
يتطرق اليه فسادا وال بطالن ونظرت فيه فاذا هو عقدا جايزا وبيع الزما وحقا 
ورضاه  وحضوره  واعرتافه  بإقراره  املذكور  ابراهيم  ملك  من  وخارجا  ثابت 
وحمرضه وشهد بذلك امحد ابن نارص الصانع وحممد ابن عبدالرمحن ابن ربيعه 
ومحد ابن نارص ابن عقيل وكتبه واثبته راج عفو ربه احلميد عبداهلل ابن سليامن 

ابن عبيد وجرا ذلك وحرر شهر صفر سنه 1237 )اخلتم(.
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رقم الوثيقة:99
تاريخها: القرن 13هـ
الكاتب: محمد ضباح

المصدر: األستاذ فهد بن عبدالعزيز المغيصيب
المكان:  عشيرة سدير
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
هذا ما أوىص به عبدالرمحن بن عثامن وهو يشهد ان ال اله اال اهلل وان حممد 
عبده ورسوله اوىص بأن يف حقه من غرس خوينه بعرشين وزنه متر سبلها عىل 
امام مسجد عشريه للمدرسه نصفها فإن كان االمام املدرس فهن له شهد عىل 
نخيالت  ان  ايضا  رقيه  شهدت  فرج كذلك  وغالمه  ضباح  حممد  كاتبه  ذلك 

دلو... 



220

رقم الوثيقة: 100
تاريخها: القرن 13هـ

الكاتب: عبدالرحمن بن سليمان بن عبيد
المصدر: جمعية أشيقر الخيرية مشروع جمع التراث

المكان: أشيقر
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

 يعلم من يراه بأن عيال حممد بن واصل وعيال محد ابن واصل وهم عثامن 
وعبداهلل هاذوال عيال حممد وحممد وعمر عيال محد وكلو حممد أبو وضاخ عىل 
ولد  عبدالرمحن  ذلك  عىل  شهد  ثلثني  وهو  وشيقر  يف  اجلنينه  يف  نصيبهم  بيع 
اهلل عىل حممد  بن عبيد  وصىل  كاتبه عبدالرمحن  به  بن زبن وشهد  عبدالوهاب 

وآله وسلم. 
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رقم الوثيقة: 101
تاريخها: رجب  1242 هـ

الكاتب: أحمد بن ناصر الصانع
المصدر: األستاذ هشام بن صالح العيفان

المكان: جالجل
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

يعلم من يراه بأن عبداهلل بن عبدالكريم بن معيقل بعد ثبوت واليته ووكالته 
عىل تركة أبيه عبدالكريم رمحه اهلل تعاىل طلب من عبدالكريم بن رشهان وابنه 
إبراهيم ما ثبت عليهام من الدين ألبيه وهو مايتني وأربعون ريال فرانسه فباعا 
بام  جالجل  حمروسة  يف  حمله  يف  مشهور  العاقول  أم  املسمى  امللك  نصف  عليه 
عليهام من املطلب املذكور أقرا بالبيع بال إجبار وال إكراه بل طلبا لرباءة ذمتهام 
وصدقهام املشرتي وأبرأ ذمتهام قد باع عبدالكريم وابنه إبراهيم عىل عبداهلل بن 
عىل  مشتمال  صحيحا  بيعا  ريال  وأربعون  بامتني  العاقول  أم  قبيل  عبدالكريم 
القبول واإلجياب واملبيع املذكور حيده من ِقْبله جدار طالعة الفريح ومن جنوب 
البطحا ومن رشق الساقي احلاجز بينهام ومن شامل جدار نخل الفريح وسطر 
ابن  يوالن حويط  السطر  إال ست نخالت يف رشقي  املبيع  داخل يف  الوضيمة 
ساعد خارجات عن ابن معيقل وابن معيقل له نصف ماء أم العاقول ونصف 
السيل ومجيع ما يستحقه من احلقوق الداخلة فيه واخلارجة عنه وطريق نصيب 
ابن معيقل مع باب أم العاقول يباري حويط آل ساعد من عند االترنجه وجمرا 
سيل آل رشهان يباري اجلدار من جنوب وست النخالت املذكورات خارجات 
من سطر الوضيمة عن املعيقل لعيال سليامن بن فايز فبموجب ذلك صار املبيع 
املذكور حًقا الزًما وملًكا ثابًتا آلل عبدالكريم بن معيقل وملن يأيت من جهتهم 
شهد عىل ذلك حممد بن حمارب وإبراهيم بن حممد بن برش وحممد بن عبداهلل بن 
عبيد وغانم بن جمحد وعبداهلل بن حممد بن ربيعة وعبدالرمحن العبادي وشهد به 
وكتبه أمحد بن نارص الصانع يف رجب سنه 1242 وصىل اهلل عىل حممد وعىل آله 

وصحبه وسلم )اخلتم(
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أقول وأنا كاتب هذه األحرف عبداهلل بن عبدالرمحن أقر عندي إبراهيم 
املذكور  املبيع  بيعهم  من  الورقة  أعال  ذكر  بام  رشهان  ابن  عبدالكريم  ابن 
بالثمن املذكور عىل عبداهلل ابن عبدالكريم ابن معيقل بيًعا صحيًحا بتا ال ثنيا 
فيه وال خيار هكذا أقر إبراهيم املذكور بالبيع وأقر عبداهلل املذكور بالرشاء شهد 
ابن عامر  ابن عبدالرمحن وعبداهلل احلصني وعبدالعزيز  عىل ذلك عبداملحسن 
وشهد به وكتبه عبداهلل ابن عبدالرمحن أبابطني وعبدالعزيز ابن عامر قد أذن يف 
بيع صطر الوضيمة وأخرجه من رهنه شهد به كاتبه آنفا )اخلتم( وثمن النخل 
املذكور الذي باعاه به عىل ابن معيقل دين يف ذمتهم أعني ال رشهان لعبدالكريم 
معيقل  ابن  عبدالكريم  لورثة  النخل  دينه وصار  من  ذمتهام  فربئت  معيقل  ابن 

كتبه كاتبه آنفا.
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وثائق عامة

القسم الثاني

رقم الوثيقة: 102
تاريخها: 10 /8/ 1242هـ

الكاتب: عبدالعزيز بن سليمان
المصدر: الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الشايع

المكان: الجنيفي
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نص الوثيقة:
يعلم الناظر اليه بأن فوزان ابن عيل العريني باع نصيبه يف النخلتني ايل عىل 
الثمن جرا ذالك  سوق  اخلرضيه ونبته ايل عىل الربكه بثمن معلوم وأقر ببلوغ 
يف سنة 1242 شهد عىل ذالك عبدالوهاب ابن عمري وعبداهلل ابن حسن وكتبه 
شعبان  وسلم 10  حممد  عىل  اهلل  وصىل  سليامن  بن  عبدالعزيز  جرا  بام  وشهد 

والبيع املذكور عىل فوزان ابن محد ابن شايع كتبه كاتبه انفا.
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وثائق عامة

القسم الثاني

رقم الوثيقة:103
تاريخها: 1243هـ

الكاتب: عبدالله بن عبدالرحمن أبابطين  
المصدر: الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الشايع

المكان: الجنيفي

نص الوثيقة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم 

  شهد عندي ناجم بن منيع وحممد بن سالمه بأن مويض بنت ابن منيع اشهدهتام 
  بأهنا باعت مجيع ما تدعي به يف الشارخيه عىل فوزان بن شايع بثمن معلوم بلغها 
 باعت مجيع ما متلك بجميع حقوقه فلم يبق هلا دعوى عىل فوزان يف الشارخيه  
هكذا شهد الشاهدان املذكوران كتب شهادهتام عبداهلل ابن عبدالرمحن ابابطني 
ويف  إقرارها اهنا بايعة القطعة التي فيها النبته التي مل تدخل يف الوقف تارخيه سنه 

1243)اخلتم(.
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رقم الوثيقة:104
تاريخها: القرن 13هـ

الكاتب: عبدالله بن فنتوخ
المصدر: األستاذ خالد بن برغش البرغش

المكان:  تمير
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

أقر عندي ريس ان الوشاحيه يف قرية متري اهنا سبل لقويت الرشيعانيه وان 
ابوه يقول هي عندنا بلمغارسه مغارستها الربع لسبل شهد عىل إقرار ريس محد 
شهد  ايضا  الثمريي  عبدالرمحن  وأماله  به  وشهد  براهيم  بن  وحممد  مبارك  بن 
حممد بن براهيم فرعا عن ابيه براهيم بن حسن انه يشهد ان قويت الرشيعانيه 
بنت حممد بن رشيعان اهنا جدة برغش بن ريس ألبيه هذا صفة ماشهد به حممد 
بن  عبداهلل  وامالئه  بأمره  وكتبه  الثمريي  عبدالرمحن  أمره  عن  شهادته  واثبت 
خشيه  ملوجب  الثمريي  عبدالرمحن  الشيخ  ختم  وعليه  اصله  من  ونقله  فنتوخ 
التلف عيسى بن عبدالعزيز بن خرّيف سنه 1355 وشهد عيل بن حسن نقال 
جدة  رشيعان  بن  حممد  بنت  الرشيعانيه  قويت  بأن  واخيه  نارص  بن  نارص  عن 
برغش كتبه عبداهلل بن محد بن نرصاهلل ونقله من أصله خشية التلف عيسى بن 

عبدالعزيز بن خرّيف 9ر سنه 1355.
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رقم الوثيقة:105
تاريخها: القرن 13هـ

الكاتب: عبدالعزيز بن مانع  
المصدر: الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الشايع

المكان: الجنيفي
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم يعلم الناظر اليه ان فوزان بن شايع واخوانه اشرتوا 
ايامهنم الذي اوجب عليهم املفتى عبدالرمحن الثمريي هلا العبيكه من قبل دعوى 
تدعيها عليهم يف الشارخيه بستني وزنه متر وبلغتها شهد عىل ذالك سعيد بن زيد 
وحممد بن صالح وحممد بن فايز وشهد به وكتبه عبدالعزيز بن مانع وصىل اهلل 

وسلم عىل حممد واله وسلم )اخلتم( )اخلتم(.
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رقم الوثيقة: 106
تاريخها: 1244هـ

الكاتب:  محمد بن موسى بن عتيق
المصدر: الدكتور محمد بن عبدالرحمن البعيجان

المكان: روضة سدير
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

الذي عىل الربكه من جنوب  الذي وقف محد بن حسن يف..... والسلجة 
ووالدهتن  الثلث  وضاممتهن  سنة  كل  مويض  ولوالدته  له  اضحية  يف  املنحاة 
مثل  وللبنات  مصلحتهن  ويأخذ  من اوالدهن  واحد  له  يضحي  سنة  كل 
واحد  كل  يدور  عددهم  عىل  سنة  كل  وتضحي  واحدة  كل  ذلك ياخذهنن 
سنة واخلرضيه ايل عىل الربكه لصوام مسجد مرشفه واخلرضيه الذي حدر من 
الدخينيه عىل جال املنحاة... مويض وقف ومصلحتها لبناته مهريه واختها حياة 
عينهن كل واحدة تاخذ مصلحتها سنه فاذا ماتن صارت لصوام مسجد احلزم 
واخلرضيه ايل حدر من االدمهية وقف حلسن ابنه ومرصف مصلحتها مرصف 
نخلة مويض تكون مصلحة النخلتني بني البنتني فاذا ماتا رجعت لصوام مسجد 
احلزم اجلامع واخليسة ايل يف فيد بن حسن عىل املصفات بني الدخينة واخلرضية 
وقف جمراها جمرا الذي فوقها ألبيه حسن بني الصوام واالمام والوكيل يف ذلك 
عىل دفعه ملستحقيه ووالته وطرح النظر عىل اخللل اهلل ثم االصلح من اوالده 
وكفى باهلل شهيدا كتبه وشهد عىل لفظه حممد بن موسى بن عتيق وصىل اهلل عىل 

حممد واله وصحبه وسلم حرر ذلك سنة اربعة واربعني بعد املايتني وااللف.
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رقم الوثيقة: 107
تاريخها: رجب 1244هـ

الكاتب: أحمد بن ناصر الصانع 
المصدر: األستاذ إبراهيم بن محمد العبدالجبار

المكان: المجمعة
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

أقر محود بن عبداهلل بن مقحم التوجيري بأنه آجر محد بن عثامن بن عبداجلبار 
نصيبهم يف العريفانيه مدة مايه ومخسني سنه بأجرة أقر محود ببلوغها وبراءة ذمة 
محد منها شهد بذلك وأماله عبدالرمحن بن محد الثمريي وكتبه أمحد بن نارص 
الصانع وذلك يف رجب من سنه 1244 من هجره النبي صىل اهلل عليه وسلم 

)اخلتم( )اخلتم(.
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رقم الوثيقة: 108
تاريخها: صفر 1245هـ

الكاتب: منصور بن معيوف
المصدر: األستاذ عبدالله بن محمد أبابطين

المكان: روضة سدير
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
يعلم من يراه بأن حييى الصايغ اشرتى من بنات رشيد العقيد وهن عايشه 
بلد  قبيل  معروفه يف  الروضه وهي  ابيهن يف  دار  من  نصيبهن  وفاطمه وطريفه 
الروضه شامل عنها دار وسيم ورشق عنها دار سعد بثمن قدره تسعه وثالثني 
جديده واملبيع ثالثة أرباع الدار املذكوره شهد عىل ذالك حممد بن فوزان ومحود 

بن غنام كتب شهادهتم منصور بن معيوف. 

شهد حممد بن فوزان ومحود بن غنام بأن الثمن املذكور وصل بنات رشيد 
بن  عثامن  الفقري  واثبتها  شهادهتام  كتب  املذكورات  وطريفه  وفاطمه  عايشه 

منصور حرر يف صفر سنه 1245 )اخلتم(.
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رقم الوثيقة:109
تاريخها: 5/1/ 1245هـ

الكاتب: سليمان بن عبدالله بن األمير
المصدر: األستاذ هشام بن صالح العيفان

المكان: جالجل
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
  بسم اهلل الرمحن الرحيم

يعلم الناظر إليه بأنه حرض عندي ثاقب بن عيفان ويذكر بأين وهبت لنارص 
ابني النخل ثم رجعت عن اهلبة له ألين خفت اهلل أن يكون ذلك حيفًا فهو أسوة 
الورثه وأقر ثاقب املذكور بأن ألمي يف العيفاين ضحية الدوام وهي قد أوصتني 
هبا يف ملكها يف العيفاين وأوىص بضحية الدوام لنفسه يف العيفاين وأوىص أيضًا 
الوزنة لصوام رمضان  الثالثني  قادم اجلميع يف أصله  العيفاين  بثالثني وزنه يف 
عيل  بن  حممد  تقدم  ما  مجيع  عىل  شهد  هلم  فهو  ذريتي  احتاجوا  فإن  اجلامع  يف 
بن عيفان وشهد عليه وكتبه وأثبته سليامن بن عبداهلل جرا ذلك يف أول يوم من 

مجادى أول من شهور سنه 1245 وصىل اهلل عىل حممد وآله وصحبه

بن  عثامن  كتبه  األمري  بن  يقينًا خط سليامن  أعرفه  الورقة  بطن هذه  ما يف   
عبداهلل بن برش هذا خط سليامن بن عبداهلل بن األمري أعرفه يقينًا كتبه عبدالرمح

بن حممد بن عبيد ونقله من أصله من أوله إىل آخره بعد معرفته يقينًا وعليه ختم 
من سموا أنفسهم أمحد بن عبدالرمحن بن عبيد.... وصىل اهلل عىل سيدنا حممد 

وآله وصحبه وسلم سنه 1316.
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رقم الوثيقة:110
تاريخها: جمادى األول 1245هـ

الكاتب:  عثمان بن منصور
المصدر: األستاذ سليمان بن منصور الخميس

المكان: جالجل
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

أقر عبداهلل بن عيل بن عيفان وحممد أخوه بأهنام باعا عىل منصور بن حممد 
بن منصور وأمه مويض بنت عبد هلل بن سليامن وأخته منهام ومن أبيه حممد جيبه   
نصيب ورثة عيل بن عيفان من أم الندا مقراهتا وهدفها إال ما خرج لثاقب من 
ووضيمة  الثمريية  وضيمة  بني  الذي  الكريع  ونصف  وثمني  تسيعني  اهلدف 
الغبية متباعة متباع اهلدف بثمن معلوم قدره عرشة أريل بلغن البائع املذكور من 
املشرتي بعد ما ثبتت وكالة ابنا عيل بن عيفان املذكورين عىل إخوهتم عبدالرمحن 
وَبنّا وخدجية وزوجة أبيهم نرصة بنت عبدالرمحن اللوح بخط األخ عبداهلل بن 
عبدالرمحن أبابطني عىل البيع وقبض الثمن وذلك املبيع بجميع حدوده وحقوقه 
الداخلة واخلارجة وداخل يف ذلك الدويرة التي يف القبلة نصيب عيل بن عيفان 
منها ومشرتى ورثة حممد بن منصور عىل قدر إرثهم من حممد بن منصور وثاقب 

طريقه مع الوضيمة هكذا حرر البيع يف مجادى األول 

شهد عىل ذلك عبدالرمحن بن سليامن بن عبيد وثاقب بن عيفان ومنصور 
بن معيوف وشهد بذلك كاتبه عثامن بن منصور حكم بصحته وذلك من سنه 

1245هـ )اخلتم(.
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رقم الوثيقة:111 
تاريخها: 1247/2/18هـ

الكاتب: ناصر بن علي العريني
المصدر: األستاذ إبراهيم بن محمد العبدالجبار

المكان: المجمعة
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

املكلف  احلر  ان  هو  وحتريره  لرقمه  والباعث  تسطريه  اىل  الداعي  السبب 
جواز  حال  يف  أقر  عبداجلبار  ابن  عثامن  ابن  عبدالعزيز  الترصف  جائز  الرشيد 
اإلقرار منه رشعا ولزومه وهو صحيح العقل والبدن بأنه قد وقف وحبس ماهو 
يف ملكه وحتت ترصفه وهو نصيبه يف العقارين املعروفني ومها اليعقوبيه واحليس 
املعروفني يف جو املجمعه والنصيبان املذكوران مخس تلك العقارين عىل أوالده 
لولده  فنصيبه  ولد  عن  مات  من  وتعاقبوا  ماتنسالوا  بعدهم  من  أوالدهم  ثم 
واوالدهم  اخوته  فعىل  أوالده  عدموا  فان  فكاملعدوم  ولد  غري  عن  مات  ومن 
ارضه ونخله  النصيب  ذلك  املرياث وقف  املذكور عىل قسم  والوقف  كذالك 
واستثنى غلة الوقف مده حياته هكذا صدر منه وهو طايع خمتارا شهد بذلك 
محد ابن عثامن ابن عبداجلبار ومحد ابن عيل العريني وشهد به وكتبه نارص ابن 
عيل العريني حامدا مصليا وقع ذلك لثامن عرشة خلت من صفر سنه 1247 
ونقله من خط العم نارص ابن عيل العريني بعد معرفته وشهاديت عليه ابن أخيه 
محد ابن عبدالعزيز العريني وصىل اهلل عىل حممد 5 ذي القعده سنه 1301 ونقلته 
من خط محد بن عبدالعزيز العريني بعد املعرفة اجلازمة كام اعرف شخصه وانا 
ابن محدان وصىل اهلل عىل حممد  ابن عبدالرمحن  اىل اهلل عز شانه سليامن  الفقري 

وسلم حرر 3 ذا سنه 1341
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

اله  ال  ان  يشهد  بأنه  عبداجلبار  ابن  عثامن  ابن  عبدالعزيز  به  اوىص  ما  هذا 
اال اهلل وحده الرشيك له وان حممد عبده ورسوله وان عيسى عبداهلل ورسوله 
وكلمته القاها اىل مريم وروح منه وان اجلنه حق والنار حق والساعة آتية الريب 
فيها وان اهلل يبعث من يف القبور ويويص اوالده واهل بيته بام أوىص به إبراهيم 
وانتم مسلمون  اال  فال متوتن  الدين  لكم  اهلل اصطفى  ان  بني  يا  ويعقوب  بنيه 
ويوصيهم ان يتقوا اهلل ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا اهلل ورسوله ان كانوا مؤمنني 
ويويص بثلث ماله تقربا اىل اهلل وطلبا للثواب وقفا عىل الضعيف املحتاج من 
أوالده فإن اغتنوا فعىل األقرب الضعيف من قرابته قادما يف غلته ست اضاحي 
له واحده وألمه واحده وألبيه واحده وجلده عبداجلبار وجدته مويض واحده 
وجلده حممد وجلدته لطيفه واحده وجلميع اخوته واحده والضحايا املذكورات 
عىل الدوام وأوىص بخمسني ريال من مجيع ماله تنزع حني يموت وتفرق عىل 
اضعاف الشبانه عىل نظر الويل وجعل الناظر يف ذالك والويل عليه أخيه محد اىل 
بلوغ الصالح من ذريته وجعل الويل عىل بناته أخيه حممد وكذا أوىص لزوجته 
هذه  أن  ذكر  وقد  الدوام  عىل  باضحية  الثلث  من  رميح  ابن  إبراهيم  بنت  هيا 
الوصية ناسخه للوصية الذي قد كتب بيده حيث كانت بعدها واوىص بستني 
وزنة متر خرضي قادمة يف الثلث بعد الضحايا خترج يف شهر رمضان عىل فقرا 
الشبانه شهد بجميع ذالك محد ابن عيل العريني وشهد به وكتبه نارص ابن عيل 
العريني حامدا مصليا وقع ذلك سنه 1247 وصىل اهلل عىل حممد واله وصحبه 
وسلم ونقله من خطه بعد معرفته وشهاديت عليه ابن أخيه محد ابن عبدالعزيز 
العريني حرر 5 ذا سنه 1301 ونقله من خط كاتبه محد ابن عبدالعزيز العريني 
بعد معرفته يقينا من غري شك وال مريه سليامن ابن عبدالرمحن ابن محدان وصىل 
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وثائق عامة

القسم الثاني

اهلل عىل حممد واله وصحبه وسلم حرر3 ذا من سنه 1341 وأيضا قادم يف مجيع 
ماله عرشون ريال لزوجته مضاوي بنت حممد ابن خرّيف قال ذالك وكتبه عىل 
انفا  قاله كاتبه  الوصيه  ابن عبداجلبار صاحب هذه  ابن عثامن  نفسه عبدالعزيز 
عبدالعزيز  ابن  يقينا وشهاديت عليه محد  معرفته  بعد  ونقله من خط عبدالعزيز 
العريني وصىل اهلل عىل حممد واله 5 ذا سنه 1301 ونقله من خطه بعد معرفته 
يقينا حرفا بحرف سليامن ابن عبدالرمحن ابن محدان وصىل اهلل عىل حممد واله 

وسلم حرر 2 ذا سنه 1341.
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رقم الوثيقة: 112
تاريخها:  جمادى األول 1248هـ

الكاتب: عثمان بن منصور
المصدر: األستاذ هشام بن صالح العيفان

المكان: جالجل
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
بسم اهلل االرمحن الرحيم

مضمونه لقد حرض عندي الرجل احلر املكلف الرشيد عبداهلل بن إبراهيم بن 
عيفان وأقر وشهد بلفظ الشهادة املعتربة رشعًا بعد طلب من له ذالك بأن ثاقب 
بن  لعيال محد  أقرب  املعروف اآلن يف جالجل  بن عيفان  إبراهيم بن حسن  بن 
عيل بن عيفان يف الزبري مني أنا يا عبداهلل ومن آل عيل بن عيفان الذين يف الوشم 
الذين هم عبداهلل وحممد وعبدالرمحن أبناء عيل وأن ثاقب بن إبراهيم املذكور هو 
الذي يعصب عيال محد بن عيل املذكورين الذين يف الزبري من دون مجيع آل عيفان 
الذين يف نجد وشهد عندي أيضًا بلفظها املعترب رشعًا محد بن حممد بن سلامن بأن 
ثاقب بن إبراهيم بن حسن بن عيفان وأن عليًا وعبدالرمحن الذين يف الزبري أبناء 
محد بن عيل بن حسن املذكور وأن ما يف نجد من آل عيفان من هو أقرب ألبناء 
بلفظ  أيضًا  عندي  وشهد  املذكور  إبراهيم  بن  ثاقب  من  املذكورين  عيل  بن  محد 
بن  ابني محد  عليًا وعبدالرمحن  بأن  بن واصل  نارص  بن  براهيم  املعتربة  الشهادة 
عيل بن حسن املذكورين الذين يف بلد الزبري قد أقرا عنده بأن ثاقب بن إبراهيم 
بن حسن بن عيفان املعروف اآلن يف جالجل ابن عم أبينا وأهنم ما يقربون أحدًا 
من آل عيفان الذي يف نجد أو يربون مثله هكذا شهد الشهود املذكورون وثبت 
ذكر  بام  املذكور  عيفان  بن  إبراهيم  بن  عبداهلل  إقرار  عىل  وشهد  بشهادهتم  ذلك 
معيوف  بن  حممد  بن  ومنصور  عبيد  بن  سليامن  بن  عبداهلل  الورقه  هذه  أعال  يف 
بتزكية مجاعة  املذكورين  الشهود  عنده عدالة  ثبتت  ما  بعد  وأثبته  اجلميع  وكتب 
من املسلمني هلم منهم عبدالرمحن ومنصور املذكوران وفوزان بن منديل وغريهم 
ووقع االثبات بحرضهتم وحممد بن محد آل راشد الفقري إىل ربه الغفور عثامن بن 
منصور ليكون معلومًا عند من يصل إليه من قضاة املسلمني وحكامهم وصىل اهلل 

عىل سيدنا حممد وآله وصحبه حرر يف مجاد األول سنه 1248 )اخلتم(

شهد فوزان بن منديل بأن هؤالء الشهود لو يشهدون عيل قبلتهم )اخلتم(.
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رقم الوثيقة: 113

تاريخها:  القرن 13هـ

الكاتب: عثمان بن منصور )ت 1282هـ(

المصدر: األستاذ فهد بن عبدالله الضبيب

المكان: جنوبية سدير
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:

 مضمونه بأن احلر الرشيد املكلف عبداهلل الضبيب اوىص يف حال صحة من
عقله وطوعه ورضاه وهو يشهد ان ال اله اال اهلل وان حممد رسول اهلل وان عيسى 
عبداهلل ورسوله وكلمته القاها اىل مريم وروح منه وان اجلنة حق وان النار حق 
وان الساعة آتيه ال ريب فيها وان اهلل يبعث من يف القبور واوىص من خّلف ان 
يتقوا اهلل ويصلحوا ذات بينهم وان يطيعوه ان كانوا مؤمنني واوىص بأن السلجة 
الذي يف مطالع الوسطى الرشقي واملجنون الذي يف غريب الربكة واخلرضيتني 
الذي مط املا عىل اخليس قبال السلج واخلرضية واجلابيه عىل حويط الوسطى 
اجلميع يف ضحايا دوام له ولوالديه وضاممتهن النصف والضحايا املذكورات 
فيهن  حول  او  بدله  ومن  ابدا  مشارهبن  تغري  وال  وفرعهن  واصلهن  بارضهن 
فعليه لعنة اهلل ومالئكته والناس امجعني وألم عيايل مضاوي بنت محد بن حسني 
اخلرضية العليا يف الدعيجي االعىل ضحية دوام مقابلة اخلرضيتني املذكورات 
مشارهبن  يغري  وال  الفرد  معلف  عند  الوسطى  حويط  يف  التي  الذاويه  معها 
يف  االعىل  الدعيجي  يف  املذكورة  اخلرضية  من  حدر  والذي  الثلث  وكدادهتن 
وسطه حلمد اخيه يف ضحيه ضاممتها الثلث ولبنته ساره وامها بنت فوزان ابن 
فارس يف ضحية دوام اخلرضيه عليا سطر الوضيمه والسلجة ايل حتتها والخته 
السطر  … من  والرابعة الخته  دوام  منهن ضحية  التي حدر  مويض اخلرضيه 
املذكور ضحية دوام..... وهن بارضهن وحلوة باب... يقسم ريعها عىل من 
يستحقه ولو برس وهو ربع ما اثمرت به واخلامسه من سطر الوضيمه سبل عىل 
النعش واملغسل فان اغتنى ففي مليط املسجد وما دمر فيه وضاممتها الربع وفيد 
محيد قادم فيه عرشة اصواع يف فضايل رمضان وباقيه يف عامر البيت يف اجلنوبيه 
واوىص بالدعيجي االسفل اصله يف ثالث حجج له ولوالديه دوام كل واحد 
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له حجه القادم فيها والده ألنه ماحج فرضه والويل عىل ذلك ابنه عبدالعزيز ثم 
الصالح من ذريته فمن بدله بعد ما سمعه فإنام اثمه عىل الذين يبدلونه ان اهلل 
سميع عليم شهد عىل ذلك عثامن بن حسني وشهد به واثبته عثامن بن منصور 
والدعيجي اصله وارضه ونخله مجيعه يف احلجج املذكورة ما الحد فيه افتصال 
غري وليه قاله بحرضة من ذكر من املويص شهد به عثامن بن منصور ونخالت 
احلجج اذا فرغت احلجج ترصف عىل اهل بيته يف بلد اجلنوبيه ما بقينا كتبه كاتبه 
ابن  ابراهيم  ابن  عيل  ابن  حسني  بن  محد  ابن  حممد  بن  عبداهلل  وصية  هذه  انفا 
بن عيل  بلدا ومولدا وقد ذكر حسني  والقاره  نسبا  والوهبية  لقبا  الضبيب  عيل 
املذكور يف النسب يف كتاب كتبه سنه 1109تسع سنني تزيد عىل املايه وااللف 
كذلك احللوه الذي عىل مطالع الربكة الغريب والربنيه الذي يف الوضيمه سبلهن 
عبدالعزيز ابنه بدال عن املجنون الذي تلف وهن بارضهن وفرعهن احلمد اهلل 
الضبيب  عبداهلل  وصية  يف  نظرت  أبابطني  عبداهلل  االحرف  كاتب  يا  انا  اقول 
بطن الورقه خط الشيخ عثامن بن منصور فلم ار ما خيالف املرشوع وصىل اهلل 
عىل حممد واله وصحبه وسلم ونقله من خط ما ذكر اعاله حرفا بحرف الجل 
ضعف االصل وذلك بعد معرفته يقينا من غري زيادة وال نقصان الفقري اىل ربه 
سليامن بن إبراهيم ابن معيوف سنه 1321 سبحان الذي ال يفنى وال يموت 

وصىل اهلل عىل حممد واله وصحبه وسلم تسليام كثريا. 

ونقله من خط سليامن بعد معرفته حرفا بحرف حممد بن عبداهلل بن اسامعيل 
وصىل اهلل عىل حممد واله وصحبه وسلم 30 ذى سنه  1332
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وثائق عامة

القسم الثاني

بسم اهلل الرمحن الرحيم   

يعلم من يراه بأن فاضل فيد محيد املذكور وجه الورقه وقف عىل عامر بيت 
املويص عبداهلل الضبيب كام ذكره يف وصيته ويف عقد البيع ان املشرتي صابر بام 
يف الوصيه وعامله حتى ال خيفى قاله ممليه عبداهلل بن عبدالعزيز العنقري وكتبه 
من امالئه امحد بن عبدالعزيز بن سلامن وصىل اهلل عىل حممد واله وصحبه وسلم 

1م سنه 1338) اخلتم (.
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رقم الوثيقة:114
تاريخها: 1248/1/1هـ

الكاتب: عبدالمحسن بن عبدالرحمن أباحسين
المصدر: الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الشايع

المكان: الجنيفي
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
ابن فواز وأقرت  املوجب لذلك هو اهنا حرضت عندي مويض بنت عيل 
ان قد باعت نصيبها يف حيالة فيد ابن رميح ونصيبها يف القوع بجميع حقوقه 
الداخله فيه واخلارجة عنه سيله وبثمن معلوم قدره ريالني وأقرت ببلوغ ثمن 
ابابطني  عبدالرمحن  ابن  وعبدالعزيز  ضباح  ابن  حممد  زوجها  ذلك  عىل  شهد 
وشهد به وكتبه عبداملحسن ابن عبدالرمحن اباحسني وهي احليالة الذي يف جنب 

لفا..... حرر ذلك دخول شهر اهلل املحرم سنة 1248 )اخلتم(.
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رقم الوثيقة:115
تاريخها:6/ 1248/3هـ

الكاتب: ناصر بن علي العريني
المصدر: األستاذ منصور بن عبدالعزيز المنصور

المكان:  المجمعة
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة: 
بسم اهلل الرمحن الرحيم

عن  رجب  بن  وبراهيم  هم  تصاحلوا  محد  بن  ال  ورثة  بأن  يراه  من  يعلم 
ناقده  تقدم  ما  ريال مع  ينقد هلم  انه  الستاد عىل  مدخاهلم عليه من جهة ورث 
بينهم برىض من اجلميع شهد عىل  الريال وانقطعت الدعوى  للورثه ونقد هلم 
ذلك محد بن عثامن وكذا شهد عندي حممد بن مزعل بأن زوجته هيا بنت براهيم 
الكليبي أقرت بأن نصيبها من امها مما ورثته من ابيها حممد الستاد يف الدار باعت 
عىل براهيم بن رجب وبلغها ثمنه وكذا أقر عبدالرمحن بن فهيد بن مسعود وابوه 
فهيد بأهنام باعا نصيبهام من ام عبدالرمحن عينا بنت حممد الستاد وهو ما استحقته 
من ابيها يف الدار عىل براهيم بن رجب وبلغهم الثمن شهد عىل إقرار فهيد وابنه 
وعىل الصلحه املتقدمه واماله عبدالعزيز بن عثامن بن عبداجلبار وكتبه نارص بن 

عيل العريني 6ربيع االوىل سنة 1248 )اخلتم(.
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رقم الوثيقة:116
تاريخها:  شعبان 1248هـ

الكاتب:  أحمد بن ناصر الصانع
المصدر: األستاذ إبراهيم بن محمد العبدالجبار

المكان: المجمعة
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

يعلم من يراه بأن حممد بن منصور الصانع باع عىل محد بن عثامن بن عبداجلبار 
جمرا وضيمة مسيل اليعقوبيه من ملكه بستة اريل أقر حممد ببلوغ الثمن وصدقه 
اثل  فيه  بغا حممد حيدث  كان  فإن  لالثل من جنوب  تربا  محد يف ذلك وجمراها 
الوضيمه خيال  الوضيمه شامل عن  الوضيمه وقشيع  ابعده عن  اذا  مانع  له  فال 
له من االرض الذي ياهله وحممد بن منصور كافل حلمد تبعات من قام عليه 
من وارث او غريه شهد عىل ذلك االمري محد بن حيي وحممد بن نارص بن عقيل 
وخليف بن سعران وشهد به وكتبه امحد بن نارص الصانع وذلك يف شعبان سنه 

1248 )اخلتم(.
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رقم الوثيقة:117
تاريخها: 1249هـ

الكاتب: عبدالله بن حمد بن نصر الله
المصدر: األستاذ خالد بن برغش البرغش

المكان:  تمير
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة: 
بسم اهلل 

يعلم من يراه لقد حرض عثامن بن برغش وريس بن ابراهيم وصلطان بن 
بينهم اثالث ولعثامن زود  انه  محاد تصاحلوا عىل ارض الوشاحيه وريع نخلها 
منهم  وكل  ضحايا  عىل  وقف  الوشاحيه  ان  يذكرون  خرضيه  ثلثه  عىل  نخله 
يضحي بمصلحة ثلثه وبعضهم نارضة عىل بعض شهد عىل ذلك محد بن ريس 
به عبداهلل بن محد بن نرصاهلل وصىل اهلل عىل  بن منيف وكتبه وشهد  وابراهيم 
حممد وسلم جرا ذلك يف سنة تسع واربعني بعد املاتني وااللف ونقله من خط 

ابن نرص اهلل بعد معرفته يقينا حرف بحرف االقل عثامن بن ماجد.  
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رقم الوثيقة: 118
تاريخها: ربيع 1249هـ

الكاتب: عثمان بن منصور
المصدر: األستاذ إبراهيم بن محمد العبدالجبار

المكان: المجمعة
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

أقر محد بن سلامن يف حال صحة من عقله وبدنه بطوعه ورضاه لقد باع عىل 
عبدالرمحن العبادي وكيل أوالد الشيخ عثامن بن عبداجلبار وبعد ثبوت وكالته 
نصيبه من ولد أخيه عبداملحسن بن عبداهلل بن سلامن يف فيد ماجد يف املطلع وهو 
معروف معلوم عند املتعاقدين مفروز بالقسمه نخلتان كبار ومخسه عرش خيس 
بجميع ما يستحق من ارض وطريق وسيل وماء بثمن معلوم قدره سبعه عرش 
ريال فرانسه يف ذمة محد املزبور مطلب هلم من جهة ابيهم وحلمد اخليار ثالثه 
انجم اثالثا النجم األول حيل طلوع رمضان سنه 1249 والثاين طلوع مجادى 
اآلخر سنه 1250 والثالث طلوع رمضان من السنه املذكوره سنه اخلمسني شهد 
وحكم  واثبته  بذلك  وشهد  رشيد  بن  وسليامن  عامر  بن  عبدالعزيز  ذلك  عىل 

بصحته وموجبه عثامن بن منصور حرر يف ربيع سنه 1249 )اخلتم(. 
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رقم الوثيقة:119
تاريخها: رمضان 1250هـ

الكاتب: على بن إبراهيم بن هديب
المصدر: األستاذ عبدالعزيز بن محمد الصالح

المكان:  عشيرة سدير
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
يعلم به الواقف عليه بأن عيل ابن صالح أقر عندي بأنه باع عىل اخيه موسى 
الدخينيه املعروفه يف نخلهم واخلرضيه الذي يف جنبها وحبس املنحات من رشق 
من توايل الطويلعة ملك موسى بثمن معلوم وأقر عيل ببلوغ الثمن شهدا عىل 
ابن هديب جرا  براهيم  ابن  به وكتبه عيل  ذلك اخواهنم حممد وبراهيم وشهد 
ذلك يوم الثالثا اخلتمه من الشهر الرشيف شهر رمضان من شهور سنة 1250 

اخلمسني بعد املايتني وااللف وصىل اهلل عىل حممد. 
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رقم الوثيقة:120
تاريخها: 22 /4 /1251هـ 

الكاتب: أحمد بن يحيى
المصدر: األستاذ فهد بن عبدالعزيز المغيصيب

المكان:  عشيرة سدير
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
...عند عقيل ابن صلطان يف مرضه الذي مات فيه انا ومعي ناس من اهل 
اهل  انفع  وودي  الدنيا  مفارق  انا رجال  وقال  قر...  واعطاين هلم عىل  عشريه 
عشريه وقال انا متصدق عىل املسجد بثالثني ريال يرشا هبا يف املوفيه او حوهلا 
انه موكل  ابن صلطان  ابن جميول اين حرضهتم يقرون خط عقيل  وشهد فهيد 
عبداهلل ابن نارص يشرت بثالثني ريال نخل يف املوفيه اوحوهلا سبل عىل املسجد 
كتب شهادهتم بأمرهم وامالهم امحد ابن حييى وصىل اهلل عىل حممد حترير اخلط 
يوم ثنني وعرشين من ربيعا اخر من سنه 1251 واحد ومخسني ومايتني والف 

بعد هجرته صىل اهلل عليه وسلم )اخلتم(.
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رقم الوثيقة: 121
تاريخها: رجب 1253هـ

الكاتب:  عبدالعزيز بن عتيق
المصدر: األستاذ إبراهيم بن محمد العبدالجبار

المكان: المجمعة
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

أقر عبداهلل بن سليامن احلصني يف صحة من عقله وبدنه لقد باع عىل حممد 
بن عثامن بن عبداجلبار ما هو ملكه ويف يده وحتت ترصفه سدس نخله نخل ابوه 
الداخلة  حقوقه  بجميع  ومشرتاه  ارثه  ابوه  نخل  مجيع  سدس  احلصني  سليامن 
فيه واخلارجة عنه بثمن معلوم قدره ماية ريال وثامنية عرش ريال ونصف ريال 
ثلثي  كامل  هو  املذكور  واملبيع  له  املقر  واصدقه  الثمن  وبلوغ  بالبيع  البايع  أقر 
النخل املذكور وها السدس بجميع حقوقه مبتاعه مبتاع مشرتا النصف الذي 
اشرتوا منه برشوطه من بري ومسيل وطريق وغري ذلك وأقر حممد بن عثامن ان 
مجيع ما هلم عىل عبداهلل بن سليامن احلصني من الدراهم بلغتهم مجيع ما هلم عليه 
من الدراهم بلغهم شهد عىل إقرار كل منهام بام ذكرنا حممد آل عبداهلل اجلمل 
ومنصور بن عبدالرمحن بن مخيس وكتب شهادهتام عن امرمها وشهد به وكتبه 
عبدالعزيز بن عتيق وصىل اهلل عىل سيدنا حممد واله وسلم جرا ذلك وحرر يف 
وهو  احلصني  سليامن  سبل  سوا  املذكور  واملبيع   1253 سنه  شهور  من  رجب 
بن  عثامن  لعيال  عبداهلل  ذمة  يف  وال  نخالت  اربع  وهن  الربكه  وفيود  القبيله 
عبداجلبار سوا ثامنية عرش ماية وزنة متر ومخسني وزنه وهم عىل رهنهم يف ثلث 
النخل الباقي يف التمر املذكور شهد عىل ذلك حممد آل عبداهلل اجلمل ومنصور 
وحسني بن عيل وكتب شهادهتام عن امرمها وشهد به وكتبه عبدالعزيز بن عتيق 

وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وآله وسلم. 
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رقم الوثيقة:122
تاريخها: 6/ 10 / 1256هـ

الكاتب:  منصور بن محمد بن منصور
المصدر: األستاذ إبراهيم بن محمد العبدالجبار

المكان:  المجمعة
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وثائق عامة

القسم الثاني

 نص الوثيقة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

مضمون ذلك لقد حرض عندي  عبداهلل بن حممد بن ربيعه وعثامن بن محاد 
بن ربيعه وشهدا بلفظ الشهادة املعترب بأن فاطمة بنت عثامن بن دريس وشايعه 
بنت عثامن بن دريس وامها لولوه حرضن عندمها وأقرت يف حال جواز إقرارهن 
بأهنن مفضالت ملريم بنت عثامن بن دريس نصيبهن يف املقرييه املعروفه يف جانب 
نخلهم املعروف فيد املوامله من جنوب التي غرس عثامن بن دريس من فيد بن 
جمىل طوعا واختيارا عىل ان مريم املذكوره تقّوم وقفية امها يف املقريية املذكوره 
ان كان هلا فيها وقف او وصّيه وافرتقن عىل ذلك كتب شهادهتام بأمرمها منصور 

بن حممد حرر يف شوال سنه 1256 و صىل اهلل عىل حممد وآله وصحبه وسلم

يقينا وهو  الورقه خط منصور بن حممد بن منصور اعرفه  ما يف بطن هذه 
طالب علم وذو ديانه وامانه كتبه وشهد به عثامن بن عبداهلل بن برش )اخلتم(

هذا خط منصور بن حممد بن منصور اعرفه يقينا من غري شك وحرض عندي 
عثامن بن محاد بن ربيعه وتيقن شهادته املذكوره وانه اثبتها عنه منصور كام هو 

مثبت يف خطه كتبه عبدالرمحن بن حممد بن عبيد حرر يف سنه 1281 )اخلتم(. 
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رقم الوثيقة:123
تاريخها: القرن 13هـ

الكاتب: عبدالعزيز بن عثمان بن عبدالجبار )ت 1273/10/4هـ(
المصدر: األستاذ منصور بن عبدالعزيز المنصور

المكان:  المجمعة
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة: 
بسم اهلل الرمحن الرحيم

حممد  عن  فرعا  مبارك  بن  عبداهلل  بن  محد  عندي  شهد  بأنه  يراه  من  يعلم 
املجمعه  يف  اجلامع  مسجد  عن  قبلة  الذي  القوع  بأن  يشهد  بأنه  اصال  العقاب 
القوع اهنام للعنيز  القهوه يف بيت عبدالعزيز بن نارص بن صالح مما ييل  ومنزل 
شهد  وكذا  االصل  عن  الفرع  شهد  هكذا  صقري  ابن  له  يكون  من  أقرب  وان 
دهش ابن مبارك فرعا عن سليامن بن حاتم فرعا عن حممد العقاب بأن القوع 
واملنزل املذكور لنصار العنيزي هكذا شهد الشاهد املذكور وكتب شهادة اجلميع 

عبدالعزيز بن عبداجلبار وصىل اهلل
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رقم الوثيقة:124
تاريخها: القرن 13هـ

الكاتب: عبدالعزيز بن عثمان بن عبدالجبار )ت 1273/10/4هـ(
المصدر: األستاذ عبدالله بن إبراهيم الحقيل

مكانها: المجمعة
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

شهد عندي عبدالعزيز ابن صالح وحممد ابن سليامن احلقيل وبراهيم ابن 
صالح وبراهيم ابن سليامن ابن مبارك بأن ابراهيم ابن عثامن احلقيل اوىص بثلث 
اومخسني  اوزان  اوعرش  واحده  ووالديه  واحده  له  اضحيتني  فيه  وجعل  ماله 
وثبتها  شهادهتم  كتب  املذكورون  الشهود  شهد  هكذا  ابراهيم  املسجد  عسيب 
يقينا  معرفته  بعد  عبدالعزيز  الشيخ  خط  من  ونقله  عبداجلبار  ابن  عبدالعزيز 
عثامن ابن عبداهلل ابن برش وصىل اهلل عىل حممد واله وصحبه وسلم ونقله من 
خط عثامن ابن عبداهلل ابن برش بعد معرفته يقينا عثامن ابن امحد وصىل اهلل عىل 

حممد واله وصحبه وسلم حرر غرة مجاد اخر سنه 1309. 
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رقم الوثيقة: 125
تاريخها:  1259/4/13هـ

الكاتب: عبدالعزيز بن عثمان بن ناجم
المصدر: الدكتور عماد بن محمد العتيقي

المكان: حرمة
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم 

بلفظ  ثنيان  ابن  وراشد  جراح  ابن  سليامن  عندي  شهد  بأنه  يراه  من  يعلم 
ديه املعروفه يف حمروسة حرمه حلاهلا ما  الشهادة املعتربهلا رشعا بأن مسيل احلامَّ
معها غريها وال ألحد يف مسيلها رشكه وان عرصتها خترج عليها من وضيمة 
امتلت  اذا  اهنا  عبار  ماهلا  أن  ثنيان  ابن  شهادة  يف  باب سمحه  عند  من  اجلامعه 
ابن عثامن  سدت هكذا شهد الشاهدان املذكوران قال ذلك واماله عبدالعزيز 
ابن عبداجلبار وكتبه باماليه عبدالعزيز ابن عثامن ابن ناجم وصىل اهلل عىل حممد 

واله وصحبه وسلم حرر 13 يف ربيع االخر سنه 1259 )اخلتم(.
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رقم الوثيقة:126
تاريخها: القرن 13هـ

الكاتب: عبداللطيف بن حمد
المصدر: األستاذ عبدالعزيز بن محمد الصالح

المكان:  عشيرة سدير
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم 

به  يدعي  ما  مجيع  باع  قد  مغامس  ابن  سليامن  بأن  ذالك  إىل  الناظر  يعلم 
مشرتاه  كذالك  وامه  ابيه  من  وهو نصيبه  عشريه  بلد  يف  املعروفه  الشبريمه  يف 
مويض  اخته  من  مشرتاه  كذالك  عبداهلل  اخيه  من  ومشرتاه  حصيان  اخيه  من 
صالح  ابن  إبراهيم  ابن  صالح  عىل  والبيع  للبيع  تبع  اجلميع  هيله  اخته  ومن 
بجميع  والبيع  املشرتي  وبراءة  الثمن  ببلوغ  سليامن  أقر  واربع  ريالني  والثمن 
حقوقه وحدوده الداخله واخلارجه وهلمذكور نصف االرض املذكوره شهد 
عىل ذالك حممد ابن مغامس وحممد ابن براهيم ابن منيع وعيل ابن ابن فياض 
اهلليل  ام  ان نصيب  به عبداللطيف كذالك  فياض وكتبه وشهد  ابن  وعبداهلل 
اوهبوه صالح والذي اوهبه عبدالرمحن ابن صبيح وعيل ابن هالل ومناع ابن 
باع  حممد  ابن  وعبداهلل  بجديده  نصيبه  باع  هليل  ابن  محد  ابن  وعبداهلل  سعود 
نصيبه بجديده شهد عىل ذالك كاتبه عبداللطيف ابن محد وحرض عبدالكريم 
ابن نرصاهلل وأقر انه بايع نصف نصيب زوجته رقيه بنت عيل ابن مغامس ارثه 
منها والبيع عىل صالح املذكور والثمن جديتني أقر عبدالكريم ببلوغهن والبيع 
وكتبه  براهيم  ابن  عبداهلل  ذالك  عىل  شهد  واخلارجه  الداخله  احلقوق  بجميع 

وشهد به عبداللطيف ابن محد. 
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رقم الوثيقة: 127
تاريخها: القرن 13هـ

الكاتب: عبدالعزيز بن عثمان بن عبدالجبار )ت 1273/10/4هـ(
المصدر: األستاذ عبدالله بن إبراهيم الحقيل

مكانها: المجمعة
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

هذا ما أوىص به براهيم بن سليامن بن براهيم احلقيل بأنه يشهد أن ال اله 
اال اهلل وحده ال رشيك له وان حممدا عبده ورسوله وان عيسى عبداهلل ورسوله 
وكلمته القاها اىل مريم وروح منه وان اجلنة حق والنار حق وان الساعة اتية ال 
ريب فيها وان اهلل يبعث من يف القبور ويويص بثلث ماله قادم فيه حجة له وحجة 
الثلث يف  وباقي  واحده  له واحده وألمه واحده وألبيه  اضاحي  ألبيه وثالث 
اعامل الرب والويل عليه الصالح من ذريته وحيرص الثلث يف نصيبه يف فيد صلطان 
شهد عىل ذلك عثامن بن ناجم وشهد به وكتبه عبدالعزيز بن عثامن بن عبداجلبار 
وصىل اهلل عىل حممد واله وصحبه وسلم ونقله من خط الشيخ عبدالعزيز وعليه 
ابراهيم احلقيل حرر  الورقه عبداملحسن بن  ختمه بعد معرفتهام ملوجب تقطع 

النقل يف 8/15 سنه 1367.
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رقم الوثيقة: 128
التاريخ: القرن13هـ

الكاتب: عبدالعزيز بن عثمان بن عبدالجبار )ت 1273/10/4هـ(
المصدر: األستاذ عبدالله بن محمد الربيعة

المكان: المجمعة
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

مضمونه بأنه قد حرض عندي براهيم بن سعران وعثامن بن عبدالعزيز بن 
صالح وشهدا بلفظ الشهادة املعترب هلا رشعا بأن نارص بن محد بن سامل قد أقر 
عندمها بأن داره املعروفه التي توىف وهي يف ملكه سبل يف اضحية له عىل الدوام 
هكذا شهدا وكتب شهادهتام بأمرمها عبدالعزيز بن عثامن بن عبداجلبار وصىل 

اهلل عىل حممد واله وصحبه وسلم )اخلتم(

بسم اهلل الرمحن الرحيم

هو  فيام  ونقلها  بيعها  يف  اذنت  منافعها  وتعطلت  خربت  بعدما  الدار  هذه 
اصلح للوقف قاله ممليه عبداهلل بن عبدالعزيز العنقري وكتبه من امالئه عبداهلل 
بن زاحم 2 م سنه 1336 وصىل اهلل عىل حممد واله وصحبه  بن عبدالوهاب 

وسلم )اخلتم(.
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رقم الوثيقة: 129
تاريخها: 7/1/ 1261هـ

الكاتب: إبراهيم بن حسن الضبيب
المصدر: األستاذ منصور بن عبدالعزيز المنصور

المكان:  المجمعة



283

وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة: 
بسم اهلل الرمحن الرحيم احلمد هلل وحده والصاله والسالم عىل من ال نبي 

بعده

وعيل  عبداهلل  وهم  املزيني  محود  ابنا  عندي  حرضو  قد  بأنه  يراه  من   يعلم 
النخالت  مخس  سبلو  قد  اهنم  وأقرو  وهيا  حبيبه  اخواهتم  وكذا  وابراهيم 
املعلومات االيت ذكرهن وحتديدهن وجعلو غلتهن ترصف يف اضحيتني لوالدهيم 
لكل منهام اضحيه يف كل عام عىل الدوام والنخالت املذكورات يف االرض التي 
التواجر يف اخلاره من ما ييل ملك احلامزي وهن مخس متتابعات عىل  ناقلو هبا 
من  علياهن  االرض  تلك  اىل  الشعيب  منهن  اخلارج  شامل  من  الساقي  حرف 
حلوتني  بينهام  الذي  والثالث  املسكانيه  الِقْبله  جهة  من  وسفال  السلجة  رشق 
وحممد  الضبيب  عبداهلل  ابن  حسن  ذالك  عىل  شهد  منهم  جرا  هكذا  ومقفريه 
ابن عبدالعزيز ابن شبانه قال ذالك واماله راجي عفو ربه الغفار عبدالعزيز ابن 
عثامن ابن عبداجلبار وكتبه بأمره واماله ابراهيم ابن حسن الضبيب جرا وحرر 
غرة رجب االصب احدى شهور سنة الف ومايتني واحد وستون من هجرته 

صىل اهلل عليه وسلم )اخلتم()اخلتم(.
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رقم الوثيقة: 130
تاريخها: ذو الحجة 1261هـ

الكاتب: علي بن إبراهيم بن هديب
المصدر: األستاذ فهد بن عبدالعزيز المغيصيب

المكان:  عشيرة سدير



285

وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
احلمد هلل

فهد  الترصف  جايز  الرشيد  احلر  الرجل  ان  ماهو  اثبات  لسطره  املوجب 
ابن جعد أقر عندي يف حال صحة من بدنه ساملا يف عقله بأن داره املعروفه يف 
ابن  بيت محد  الذي هو سوق  السوق  وقبليها  دار حميذيف  بلد عشريه رشقيها 
خصيب معلومة مشهوره مع مشرتاه من دار السعيد بأهنا سبل عىل امام مسجد 
عشريه اجلامع بدال عن دار السبل يواسع هبا املسجد شهد عىل ذلك مجاعة من 
اهل عشريه منهم حممد بن سهو وعيل بن مخيس وعثامن ابن نوفل وعبدالعزيز 
ابابطني وحممد ابن خصيب وشهد به كاتبه عيل بن ابراهيم بن هديب حرر ... 

... احلجه شهور سنه 1261 وصىل اهلل عىل حممد وآله

مضمونه بأن مايف بطن هذه الورقه من املبادلة للدارين صحيح الزم ملا ذكر 
بن  كاتبه عثامن  قال ذلك  فيه  أّم  للمسجد ومن  الدايمه  املصلحه  ذلك من  فيه 

منصور بعد ثبوت ذلك عنده )اخلتم(.



286

رقم الوثيقة: 131
تاريخها: 1262/6/20هـ

الكاتب: عبدالرحمن بن محمد بن عبيد
المصدر: األستاذ هشام بن صالح العيفان

المكان: جالجل
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

يعلم من يراه بأنه حرض فيام بني مجاعة من املسلمني عثامن بن ربيعة وحممد 
بن محيدان وشهدا بلفظ الشهادة بأن عينا بنت زايد بن سوّيد بعد معرفتهام لذاهتا 
وذلك يف أيام قدومها جالجل ودعواها يف نصيبها من أبيها زايد وأخيها راشد بن 
زايد يف أمالك آل سوّيد يف جالجل أقرت عندمها أهنا قد باعت مجيع نصيبها من 
أبيها وما تدعيه من إرثها من أخيها يف البيت املعروف ببيت الّسوّيد يف جالجل 
الذي انتقل باالبتياع الرشعي من يعيش بن سوّيد إىل عبدالكريم بن معيقل ومن 
عبدالكريم ملحمد أبالغنيم وكذلك نصيبها يف خمزن البيت املذكور الذي انتقل 
باالبتياع الرشعي من يعيش لعبدالرمحن العبادي ومنه ملحمد أبالغنيم والبيت 
وخمزنه انتقل من ملك حممد باهلبة الرشعية والقبض املعترب لوالدته سارة بنت 
عثامن بن مانع باعت النصيب املزبور يف البيت وخمزنه املشهورين شهرة مغنية عن 
التحديد نافية للجهاله عينا بنت زايد بن سوّيد عىل لطيفة بنت براهيم أبالغنيم 
بسبعة أريل قبضتها عينا املذكورة يف جملس العقد وأقرت عند الشاهدين بقبضها 
وأهنا قد أبرأت احلي وامليت من ال غنيم يف ما هلا من احلق سابًقا والحًقا وأقرت 
البيت وخمزنه حق وال بعض حق وال دعوى وال  التبايع يف  بأن ماهلا بعد هذا 
طلبة وال ملن يأيت من جهتها وأيضا حرض عبداهلل بن نارص الضوحيي وكيل عينا 
املذكوره وأقر بجميع ما تقدم شهد عىل ذلك عثامن بن عبداهلل بن برش وحسن 
بن معيوف وشهد به وكتبه عبدالرمحن بن حممد بن عبيد جرا ذلك يف 20مجادى 
عليه  اهلل  صىل  هجرته  من  واأللف  املايتني  بعد  وستني  اثنني   1262 سنه  آخر 

وسلم )اخلتم(

مايف بطن هذه الورقة اشهد عليه كتبه عثامن بن برش )اخلتم(.
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رقم الوثيقة: 132
تاريخها: 1262/8/23هـ

الكاتب: عثمان بن بشر
المصدر: األستاذ منصور بن عبدالعزيز المنصور

المكان:  المجمعة
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة: 
بسم اهلل الرمحن الرحيم

بينهم  الدار  قسمو  فريح  بنت  وهيا  سعيد  بن  سليامن  بأن  ذلك  مضمون 
ارباع  ثالثة  بن سعيد  لسليامن  ملا صار  احلدبان  الصناع يف سوق  بدار  املعروفه 
هليا  وصار  املسلمني  من  مجاعة  بحرضة  فقسموها  ربعها  وهليا  املذكوره  الدار 
واملوقد  وغرفه  سطيح  من  فوقه  وما  برش  ال  دار  جنب  يف  الذي  العامر  املنزل 
وايضا  املذكور  املنزل  غرفة  عىل  املرتكية  والنخله  العيزاين  يوايل  الذي  والفضا 
ابنت  بينهام بجميع حق  الذي  املراكز  املوقد ومكان  املرتكية عىل درجة  النخلة 
املرتكيه عىل حق بنت فريح لسليامن بن سعيد وهلا محاها  املسّبح  فريح ونخله 
عاير  شنق  عىل  وحيط  سليامن  وبني  بينها  يصلب  واجلدار  اجلدار  صلب  قيمة 
اسفل درجة املوقد اىل عرض جدار املنزل العامر املذكور حتى يظهر لنخلة بنت 
فريح املرتكيه عىل غرفة بنت فريح من محاها قيمة البوع وباب دار هيا يصري مع 
باب املنزل العادي االول يوم هي قهوه لرباهيم بن برش وطريقها عىل الركيه مع 
اي مكان يف القوع شهد عىل ذلك اخيها عمر بن فريح الصانع وعبداهلل بن ربيعه 
وزامل بن زامل وشهد به وكتبه عثامن بن برش حرر 23ش سنه 1262 وصىل 

اهلل عىل حممد واله وصحبه وسلم. 
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رقم الوثيقة: 133
تاريخها: 18 /1264/10هـ

الكاتب: ناصر بن علي العريني
المصدر: األستاذ إبراهيم بن محمد العبدالجبار

المكان: المجمعة

نص الوثيقة:
احلمد هلل

احلسيني  وحمّمد  ناجم  بن  عثامن  شهد 
مقحم  بنت  نرصه  بأن  املعترب  بلفظها 
عقلها  من  صحة  حال  أقرت  التوجيري 
وبدهنا بأهنا أجرت عيال عثامن بن عبداجلبار 
شالل  وام  شهوه  يف  شقص  من  هلا  ماكان 
هالل  املده  مبتدا  سنه  مائه  والعريفانيه 
هذه  منتهى  واخرها   1265 سنه  املحرم 

السنني املذكوره ويف شهادة عثامن بن ناجم ان قدر األجره الذي بلغت نرصه 
ريالني وثامنيه اصواع دجن هكذا وقع وكتب شهادهتام الفقري اىل اهلل نارص بن 

عيل العريني حرر 18 شوال سنه 1264.
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وثائق عامة

القسم الثاني

رقم الوثيقة: 134 
تاريخها: 8 / 8 / 1267هـ

الكاتب: محمد بن عبدالله بن مانع
المصدر: األستاذ سليمان بن منصور الخميس

المكان: جالجل
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نص الوثيقة:
احلمد هلل وحده

بن  عبداهلل  زوجة  شايعة  بأن  واصل  بن  حممد  ابنا  وسليامن  منصور  شهد 
إبراهيم بن عيفان وبنتها مويض بنت عبداهلل بن عيفان باعتا نصيبهام من مقرات 
البايع  الندا يف الشاملية يف جالجل عىل حممد بن سليامن وهي معلومة عند  أم 
واملشرتي شهرهتا تغني عن حتديدها عندهم وعند غالب أهل البلد باعتا عىل 
خيصهام  ما  ومجيع  ودار  ونخل  أرض  من  املذكورة  املقرات  من  نصيبهام  حممد 
منها من بري وسيل وطريق ومجيع حقوقها الداخلة فيها واخلارجة عنها بثمن 
معلوم بلغهام وبرئت منه ذمة املشرتي هكذا شهد الشاهدان املذكوران وأقرت 
مويض بنت عبداهلل بن عيفان عندي بذلك وشهدت بأن أمها باعت عىل حممد 
املذكور نصيبها من املقرات املذكورة كام هو مسطور وكتب شهادهتام حممد بن 
عبداهلل بن مانع حرر يف 8 ش سنه 1267 وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل آله 

وصحبه وسلم

أقول وأنا كاتب األحرف عبداهلل بن عبدالرمحن أبا بطني اخلط املزبور بطن 
الورقة هو خط حممد بن عبداهلل بن مانع نعتمده ونعمل به وصىل اهلل عىل سيدنا 

حممد وآله وصحبه وسلم ش سنة 1267
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وثائق عامة

القسم الثاني

بسم اهلل تعاىل

مضمون ذلك هو أنه مّلا متلك حممد بن سليامن املبيع املذكور يف بطن الورقة 
وهو نصيب شايعة زوجة عبداهلل بن عيفان وبنتها مويض بنت عبداهلل بن عيفان 
يف مقريية أم الندا املعروفة وغرسه حممد بن سليامن وبث فيه شجره انتزعه منه 
أوالد نارص بن عيفان حممد وإخوانه بالشفعة وأسلم له وكيل عيال نارص حممد 
نقد  الذي  الثمن  إبراهيم بن عيفان ثالثة وعرشين رياال منهن عرشة أريل  بن 
عبداجلبار  ابن  عند  خلصوا  ما  بعد  والشجر  الغرس  قيمة  رياالً  عرش  وثالثة 
وصار تثمينه باملذكور شهد عىل ذلك حممد بن عيسى بن خرّيف وشهد به وكتبه 

عبدالرمحن بن حممد بن عبيد حرر يف سنه 1273 

بيده رمحه  أبابطني  عبداهلل  الشيخ  مانع ومن خط  بن  ونقله من خط حممد 
وخط  الشيخ  خط  معرفة  بعد  عبيد  بن  عبدالرمحن  خط  ومن  ختمه  وعليه  اهلل 
ابن عبيد يقينًا حرفًا بحرف لضعف ورقة األصل أمحد بن عبدالعزيز بن سلامن 

وصىل اهلل عىل حممد وآله وصحبه وسلم مجاد أول سنه 1368.
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رقم الوثيقة: 135
تاريخها: 1268هـ

الكاتب: علي بن عبدالله بن علي بن حسن
المصدر: الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الشايع

المكان: الجنيفي
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم 

سليامن  بنت  طرفه  الرشيده  العاقله  احلرة  بأن  وتصطريه  لتحريره  املوجب 
بن فايز قد باعت نصيب سليامن بن فايز وهو ابيها قد باعت نصيبه مستتد عىل 
من  عنه  واخلارجه  فيه  الداخله  حقوقه  بجميع  زيد  يف فيد  فايز  بن  عبدالعزيز 
التبعات ومرهنته  ناقلتن عن عبدالعزيز مجيع  سيل وماء ودرب وغريه وطرفه 
يف ذالك بيتها الذي يف العوده عن الغرور ومن ورا ذلك ضامنة ولدها عبداهلل 
العبدالعزيز مما حيذر بثمن معلوم قدره ثامنية اريل قد بلغها ستة اريل وريالني اىل 
ظهور العمر من سنة تسع واملبيع املذكور سنة ثامن وستني بعد املئتني واالالف 
واملبيع املذكور حمله بلد اجلنيف شهد عىل ذالك عبداهلل بن محد بن عواد وناجم 
بن عبداهلل وعبداهلل بن سليامن وابنها عبداهلل وشهد به وكتبه عيل بن عبداهلل بن 

عيل بن حسن حامد هلل مصيل عىل رسوله.
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رقم الوثيقة: 136
تاريخها:1269/11/4 هـ

الكاتب: ناصر  بن علي بن ماجد
المصدر: األستاذ محمد بن حمد المفرج

المكان:  تمير
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة: 
بسم اهلل الرمحن الرحيم

 يعلم الناظر إليه لقد حرض عندي بنات عبداهلل القرييش وهن سلام وهيله 
ومويض وأقرن بأهنن مغارسات اخيهن حممد عىل نصيبهن يف االرض البيضا يف 
منقوره بالثلث واالرض املذكوره ِقْبلة منقوره شهد عىل ذلك  محد بن براهيم بن 
مفرج وحممد ولد مبارك وشهد به وكتبه االقل نارص  بن عيل بن ماجد وصىل اهلل 

عىل حممد وآله وصحبه وسلم حرر يف 4ذا سنه 1269 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 يعلم الناظر إليه لقد حرضت عندي سلام بنت براهيم القرييش وأقرت بأهنا 
بايعت نصيبها يف ِقْبلة منقورة وأسفل البطني من األرض البيضا وموكلة ابنها 
الثمن  البايع  ونصف  وبلغ  ريال  قدره  معلوم  والثمن  الثمن  قبض  عىل  نارص 
وبرئت منه ذمة املشرتي شهد عىل ذلك  محد بن براهيم بن مفرج وشهد به وكتبه 
االقل  نارص بن عيل بن ماجد وصىل اهلل عىل حممد وسلم حرر يف 4 ذا سنه 1269 
بعد ذلك أقرت عندي هيا بنت عبداهلل القرييش بأهنا موكلة زوجها حسني ولد 
سلوم بن محد بن حممد عىل مراكزة نصيبها يف أبيها يف ِقْبلة منقوره بالثلث وهي 
مربية اخيها من مجيع حارة ابيها واخيها مربهيا من دين ابيها ماتسوق منه.. شهد 

عىل لفظ حسني حممد ولد مبارك وحممد...
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رقم الوثيقة:137
تاريخها: 1270هـ

الكاتب: علي بن عبدالله بن حسن
المصدر: الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الشايع

المكان: الجنيفي
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
بسم اهلل

نصيبها  باعت  قد  العطيشان  بنت حسن  بأن مويض  ذلك  اىل  الناظر  يعلم 
يف طويمن يف القليب املسمى فيد زيد وهو نصيبها من زوجها سليامن بن فايز 
البايع  بلغ  ريال  بثمن معلوم نصف  منه  فيه واخلارجه  الداخله  بجميع حقوقه 
وبرئت منه ذمة املشرتي شهد عىل املبيع املذكور بقرار البايع عيسى بن راجح 
بن  عيل  بأمرهم  الشهود  لفظ  وكتب  ابابطني  عبدالعزيز  بن  حممد  بن  وعبداهلل 
افضل  مهاجرها  عىل  وااللف  املائتني  بعد  سبعني  سنة  حرر  حسن  بن  عبداهلل 

الصالة والسالم. 
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رقم الوثيقة: 138
تاريخها: 1/5/ 1270هـ

الكاتب: ناصر بن علي بن ماجد
المصدر: األستاذ  فهد بن عبدالعزيز المغيصيب

المكان:  عشيرة سدير
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

يعلم الناظر اليه لقد حرض عندي عيل بن هديب بن فايز وحسن بن سنيد 
وشهدوا بالشهادة املعتربه املرضيه بأن هديب بن فايز رمحه اهلل انه اجرا مشرتاه 
اثالث لالمام ثلث  ابن خصيب مراكزته اجلامعه عىل سبلهم سّبله هديب  من 
واملؤذن ثلث والصوام ثلث حيث كان جمرا االصل كتب شهادهتام عن امرمها 
وحضورمها نارص بن عيل بن ماجد وصىل اهلل عىل حممد وسلم حرر 5م سنه 

1270

اقول وانا مُمليه االيت اسمه وختمه انه شهدا عيل بن هديب بن فايز وحسن 
بن سنيد بأن هديب بن فايز وقف ما اشرتاه من محد بن خصيب وهو نصيب 
العامل اثالثا عىل جمرى اصله يف صحته فهو عىل ما سّبل اوالً ووصيته الثانيه 
ال عمل عليها قال ذلك واماله عثامن بن عيل بن عيسى وكتبه عن أمره وامالئه 

حممد بن محد بن عمري وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم )اخلتم(

بسم اهلل الرمحن الرحيم 

العمل عىل ما ذكره الشيخ عثامن بن عيسى ال معارض له قاله ممليه عبداهلل 
بن عبدالعزيز العنقري وكتبه عن امره وامالئه محد بن مزيد وصىل اهلل عىل حممد 

واله وسلم  27 ذي سنه 1336 )اخلتم(.
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رقم الوثيقة: 139
تاريخها: محرم 1270هـ

الكاتب:  محمد بن عمر الفاخري
المصدر: األستاذ إبراهيم بن محمد العبدالجبار

المكان: المجمعة
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل وحده أقر عبدالعزيز بن حممد اخليال واخويه محد وحممد بأن شايعه 
بنت خرّيف بن شبانه قد وكلته عىل بيع نصيبها يف عليا القرص والسفيال الكاينات 
بن  عبدالعزيز  باع  ذلك  وبعد  ايش  يف  نصيبها  ومجيع  املعروف  ايش  شعيب  يف 
حممد املذكور ما تضمنته الوكاله املتقدمه عىل عبدالعزيز بن عثامن بن عبداجلبار 
ربع  املذكور  واملبيع  الثمن  وقبض  بالبيع  البايع  أقر  رياالت  عرشة  قدره  بثمن 
ثمني ما خيص الشبانه من القلبان املذكوره وبذلك مل يبق للمرأة تبعة شهد عىل 
أقر عبدالعزيز بالبيع وقبض الثمن عبداهلل بن محود التوجيري وحممد بن محدان 
بن دخيل وشهد به وكتبه حممد بن عمر الفاخري جرا ذلك يف اخر املحرم من 

سنة سبعني ومايتني والف وصىل اهلل عىل حممد واله وسلم. 
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رقم الوثيقة: 140
تاريخها: 4 / 4 / 1270هـ

المصدر: األستاذ عبدالله بن ناصر العبيد
المكان:  جالجل
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة: 
بيان خرص عيش السدير الزالفي ثالثه وثالثني ألف اخليس والرويضه ستة 
آالف وسبعامية املجمعه ثالثه ومخسني ألف حرمه مخسه وثالثني ألف جالجل 
مخسه ومخسني ألف التويم اثنني واربعني ألف ومخساميه الداخله اربعه وعرشين 
الف وسبعاميه الروضه اربعه وعرشين ألف وسبعاميه احلصون ثالثه وعرشين 
ألف احلوطه سبعة عرش ألف اجلنوبيه سبعة آالف اجلنيفي ثامنية آالف وتسعاميه 
العطار عرشة آالف وثالثاميه العوده تسعة عرش ألف وثالثاميه عشريه ثالثة عرش 

ألف اخلطامه ألف ومايتني متري ثالثة آالف وثالثاميه 4 ر سنه 1270.
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رقم الوثيقة: 141
تاريخها:1271هـ

الكاتب: محمد بن عبدالعزيز  
المصدر: األستاذ  عبدالله بن محمد أبابطين

المكان:  روضة سدير
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
أجرة  ان  بطني  أيب  عبدالرمحن  بن  عبداهلل  الشيخ  خط  حواه  ما  موجب 
كل  ريال  مخس  الروضه  يف  اجلامع  مسجد  رشقي  التي  الدار  يف  الذي  الوقف 
سنه يدفع المام املسجد املذكور قلت وهذه االجرة مقدمة عىل وقف شام بنت 
حممد القريني ملا ختتص به من الدار لسبقه عىل ملكها هلا قال ذلك واماله الفقري 
اىل مواله عبدالعزيز بن حسن وكتبه عن امالئه حممد بن عبدالعزيز حرر سنه 

1271 وصىل اهلل عىل حممد وآله وصحبه وسلم )اخلتم(.
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رقم الوثيقة: 142
تاريخها: رمضان 1271هـ

الكاتب: محمد بن عمر الفاخري
المصدر: األستاذ  منصور بن عبدالعزيز المنصور

المكان:  المجمعة
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

موجب ذلك بأن صالح بن عبداملحسن الصانع أقر يف حال جواز اإلقرار 
بنت نارص  انه قبض ألخويه أمحد وحممد نصيبهام من والدهتام سلام  منه رشعا 
الصانع  بن حممد  منصور  يد زوجها  من  ريال وقرش عني  ثالثه عرش  الصانع 
وأقر صالح بن سليامن العتيقي انه ضامن ملنصور بن حممد ماجاه من التبعات 
من اخوي صالح شهد عىل إقرارمها عبداهلل بن حممد الفاخري وشهد به واماله 
الفاخري جرا  عثامن بن عيل ابن عيسى وشهد به وكتبه بامالئه حممد بن عمر 
ذلك يف رمضان سنة احدى وسبعني ومايتني والف وصىل اهلل عىل حممد واله 

وسلم )اخلتم(.
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رقم الوثيقة: 143
تاريخها: 1271هـ

الكاتب: محمد بن عبدالله بن فهيد
المصدر: األستاذ  نايف بن عبدالمحسن البقعي

المكان:  جنوبية سدير
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

بعد  موته  بعد  عثامن  اخيه  ونايبا عن  نفسه  البقعي عن  بن محد   حرض عيل 
ثبوت واليتة من حاكم الرشع  عبدالعزيز بن حسن  يف بيع ما يويف الدين الثابت 
 عليه  باع  املذكور نصيبه ونصيب اخيه عثامن يف املقرات املسامت بفيد خضري  عىل 
حممد  اخيه  بن محد بثمن قدره وعدده واحد ومخسني رياال بلغته وقىض هبا الدين 
عنه وعن اخيه املذكور من ذالك املبيع أم الرماح بريال  والبيع معلوما عندمها 
اجلنوبية  ببلد  موسوم  والغرر  للجهاله  نافية  معرفة  قدره  ويعرفان  البيع  وقت 
واخلارجه  الداخله  وحدوده  حقوقه  بجميع  واملبيع  الشامليه  باملقرات  وحمدود 
ومرافقه باع املذكور وصدقه املشرتي املزبور بيعا بتا صدر بأركان البيع وكامل 
رشوطه زايدا ببلوغ الثمن ومعرفة الثمن واملثمن شهد عىل ذالك  عيل اجلريوي 
ونارص بن عبداملحسن املنقور وكاتبه شاهدا به  حممد بن عبداهلل بن فهيد حمرر 
سنه 1271 وكذالك أقرت ساره واختها سلام بنت محد البقعي  بأهنام لقد باعا 
عىل حممد اخيهن  املذكور نصيبهام من تلك املقرات املذكورة بثمن قدره عرشين 
بجميع  والجيهالنه  ويعرفانه  التبايع  وقت  املبيع  عندمها  رياال  بلغتهام  معلوما 
بتا  بيعا  البيع  رشوط  عىل  حمتويا  ومرافقه  واخلارجه  حقوقه  وحدوده  الداخلة 
زائدا ببلوغ الثمن  شهد عىل ذالك نارص بن رميح بن عبداهلل وعبداهلل بن منيع 
به  حممد بن عبداهلل بن فهيد حمرر سنه 1272  وعثامن بن راشد وكاتبه شاهدا 
بعض  نظريهتا  طلب  وهو  رشعي  ملوجب  يقينا  له  املعرفه  بعد  خطه  من  ونقله 

الرشكاء الناقل حممد بن بدر بن عيل حرر النقل 10ر2 سنه 1353 .
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رقم الوثيقة: 144
تاريخها: 4/2/ 1272هـ

الكاتب: محمد بن فهيد
المصدر: األستاذ وليد بن عبدالله الخرّيف

المكان: تمير
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

  بأن حممد بن خرّيف بعد ان شهد ان ال إله اال اهلل وان حممدا رسول اهلل وان 
عيسى رسول اهلل وكلمته القاها اىل مريم وروح منه وبأن اجلنه حق والنار حق 
وان املوت حق وأن الساعه اتية ال ريب فيها وان اهلل يبعث من يف القبور اوىص 
يف عقاره بعد وفاء الدين بضحيتني له ولوالدته سلام بنت عيل بن بذار شهد به 
 عثامن بن محد بن حسني وشهد به كاتبه حممد بن فهيد حرر يف ربيعا 2ر سنه 72
واوىص حممد بن عبداحلميد بحجة فرضه قادمة يف اعقاره وارض ودار ووليها 
اوالده عيسى وعبداحلميد شهد به حممد بن نومان وشهد به وكتبه حممد بن فهيد حرره 
يف ربيعا 11ر سنه ونقله من حممد بن فهيد بعد املعرفه يقينا خشية التلف عيسى بن 
 عبدالعزيز بن خرّيف وصىل اهلل عىل حممد واله وصحبه وسلم 26جا  سنه  1360. 
احلجه املرقومه اعاله قضيت بنيابة حممد بن كديان الفيصل واملنوب هلا ظاهر 

بن عبداحلميد.
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رقم الوثيقة: 145
تاريخها: ذو الحجة 1272هـ

الكاتب: عبدالعزيز بن عيبان
المصدر: الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الشايع

المكان: الجنيفي
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

قسموا  فوزان  وعيال  وبراهيم  عبدالكريم  شايع  ال  بأن  ذلك  مضمون 
البراهيم  القصري  ارض  فصارت  والزالل  القصري  وهي  الطالعيه  ارضهم 
وابناء فوزان خارج منها قطعة من شامل عىل صلب عاير الشارخية الرشقي اىل 
الشذرمه التي يف احليط من رشق تبعا للزالل صارت لعبدالكريم وقليب الزالل 
اثالث  فامؤهن  الشارخية  وقليب  القصري  قليب  واما  وحده  عبدالكريم  ختص 
له  جيوز  الذي  مع  عبدالكريم  يعربه  القصري  ماء  من  عبدالكريم  وساقي  بينهم 
واهلبايا من اظهر منها يشء أختص به وارض القصري حيدها عاير الشارخيه اىل 
احلكار وارض الزالل حيدها وضيمة الباطن شهد عىل ذلك عبداهلل بن صالح 
بن محيدان وسوق القصري يباري جدار الشارخيه من ِقْبله اىل ما يوازن املنحات 
يعرب من فوق الساقي شهد عىل ذلك محد بن سلوم بن محيدان وعيل بن سيف 
وشهد به كاتبه عبدالعزيز بن عيبان وكفا باهلل شهيدا وصىل اهلل عىل حممد واله 
بن  عبدالعزيز  خط  من  ونقله   1272 سنه  احلجه  ذي  يف  حرر  وسلم  وصحبه 
عيبان بعد معرفته يقينا حرف بحرف ملوجب رشعي وهو تلف األصل املنقول 

منه عثامن بن عبداهلل بن عمر 17 حمرم سنه 1338.
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رقم الوثيقة: 146
تاريخها: 2/7/ 1273هـ

الكاتب: عبدالله بن عبدالعزيز الدوسري
المصدر: األستاذ عبدالله بن عشري الدريس

المكان: عشيرة سدير
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

سألني ادريس عن حمل له يبي حيفر له فيه بري وهو يف شعيب الودي ويذكر 
الترصف يف  يمنع من  فال  املا  قل  يمنعونه من جهة خوف  يبون  فيه  ان جريانه 
عبداهلل  امالًء  وكتبه  حسن  بن  عبدالرمحن  ممليه  قاله  املرضه  تتحقق  مل  ما  ملكه 
بن عبدالعزيز الدورسي 7 صفر سنه 1273 نقله من خطه امحد بن ابراهيم بن 

عيسى وعليه ختم الشيخ حرر 11 جا سنه 1317 )اخلتم(.

ويف ظهر الورقه ما صورته 

بسم اهلل الرمحن الرحيم

اهلل  ورمحة  عليكم  سالم  عثامن  بن  عبداهلل  االخ  إىل  السديري  حممد  من 
وبركاته وبعد العمل عىل جواب الشيخ الزم والسالم وعليه ختمه.
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رقم الوثيقة: 147
تاريخها: 1273هـ

المصدر: األستاذ  نايف بن عبدالمحسن البقعي
المكان:  جنوبية سدير
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

يعلم به من يراه بأن حممد بن نارص ونارص بن محدان ارشفو عىل ورقة مغارسة 
بيت املال الذي حتت يد البقعي يف بلد اجلنوبيه بالربع للشيوخ اذا تكامل واثمر 
انتقلت االجاره  فاذا اغل  فيه اجارة ستة اصواع حتى يغل  ان شاء اهلل وثابت 
حممد  قاله  سالمه  ابن  خط  يف  عليه  رشفنا  ما  صفة  هذا  بالربع  الغرس  وثبت 

ونارص بن محدان والسالم سنه  1273)اخلتم(.
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رقم الوثيقة: 148
تاريخها: 1273/4/10هـ

الكاتب: عبداللطيف بن حمد
المصدر: األستاذ خالد بن برغش البرغش

المكان:  تمير
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

باع عىل عبداهلل بن عيل بن  بأن برغش بن عثامن قد  الناظر إىل ذلك  يعلم 
السلطاين وهو  سلطان نصيبه من مشرتاه يف مغارسة عبداهلل بن هليل يف جفر 
معلوم بني البايع واملشرتي وام برغش داخلت يف هاملشرتا بسدس مقدره مخسة 
اخوانه وهم  نصيبه  برغش  ماشرتا  بعد  والبيع  ريال  ثالثني  الثمن  اريل ومجيع 
والبيع  املشرتي  ذمه  منه  وبرئت  الثمن  ببلوغ  برغش  أقر  وعبداهلل  عبدالرمحن 
بجميع حقوقه وحدوده الداخله واخلارجه من بري وسيل وطريق شهد عىل ذلك 
عيل بن فيصل وفيصل بن عبيد وسلطان بن ريس وكتبه وشهد به عبداللطيف 
بن محد وصىل اهلل عىل حممد حرر هنار عارش يف ربيع الثاين من سنه ثالثة وسبعني 
ونقله من اصله خشية التلف عيسى بن عبدالعزيز بن خرّيف 14ر سنه 1370 .
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رقم الوثيقة: 149
تاريخها: 1273/5/1هـ

الكاتب: ناصر بن علي بن ماجد
المصدر: األستاذ عبدالعزيز بن محمد الصالح

المكان:  عشيرة سدير
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

أقر عندي صالح بن عيل بأنه باع عىل ابن عمه صالح بن حممد نصف خرضية 
الربكه اصال وفرعا مشهورة يف فيد ال صالح يف الربكة القبلية بثمن معلوم قدره 
ريال بلغ البايع وبرئت منه ذمة املشرتي وصالح بن عيل كافل ماجا صالح بن 
حممد من تبعات اخوانه وغريهم واملبيع بجميع حقوقها الداخله واخلارجه شهد 
عىل ذلك عبداملحسن ابابطني وعثامن بن محاد وعبدالعزيز بن عرفج وشهد به 

كاتبه نارص بن عيل بن ماجد حرر 1جا سنه1273.
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رقم الوثيقة: 150
تاريخها: 1/17/ 1275هـ

الكاتب: علي بن محمد بن ماجد
المصدر: األستاذ عبدالله بن عبيد الخرجي

المكان: عشيرة سدير
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

يعلم الناظر اليه بأنه حظر عندي انا يا عيل بن حممد بن ماجد محد بن برصي 
السيل فصار  ومحد بن سليامن اخلرجي بعد خماصمة محد بن برصي صالل يف 
الهل الرميله النصف ثم عىل محد بن سليامن عىل محد البرصي فقال ابغى نصف 
ما كان لرميله وقال محد بن برصي الصلحة يل ومجاعهم عند مجلة من مجاعتهم 
لرميله  إيل  النصف  ثلثني  برصي  بن  حلمد  ان  منهام  ورضاء  بطوع  واصطلحوا 
بن  وصالل  برخيل  بن  عبداهلل  بشهادة  لرميله  كان  ما  ثلث  سليامن  بن  وحلمد 
وعبدالعزيز  ذهالن  بن  ومضحي  مخيس  بن  وعيل  موسى  بن  وعبداهلل  جميول 
بن نارص بن برخيل حرر ذلك يف يوم اجلمعة هنار سبعة عرش من شهر املحرم 
عاشورا سنه 1275 نقله حرف بحرف عبداللطيف بن عبدالعزيز بن مغيصيب 

حرر نقله 2ر4 سنه 1361

احلمد هلل وحده وبعد نصادق عىل نقل األسطر املذكوره بقلم عبداللطيف بن 
عبدالعزيز بن مغيصيب وصىل اهلل عىل حممد وآله وسلم حرر يف 1418/1/1هـ 

قايض حمكمة متري )اخلتم( )التوقيع( عبداهلل بن سعيد البقّيه.
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رقم الوثيقة: 151
تاريخها: القرن 13هـ

الكاتب: عبدالعزيز بن حميد
المصدر: الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الشايع

المكان: الجنيفي
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
من عثامن ابن حمّمد ابن قعيد اىل جناب األخ املكرم الشيخ محد ابن عبدالعزيز 
اهلل  ورمحة  عليكم  سالم  آمني  بضاعته  التقوى  وجعل  بطاعته  تعاىل  اهلل  اعزه 
اظهروين  مسيلهم  يف  الشايع  دعوا  طرف  من  عمرك  اهلل  طّول  وبعد  وبركاته 
عىل ايّن اقسم بينهم بحرضة الشّياب عبدالكريم وبراهيم وعيال اخوهم فوزان 
وقسمته بينهم اثالث برضا من اجلميع ورحت من عندهم ما الحد عىل احد 
تبعات واألرض اليل فيها الدعوى سيلها لعيال فوزان وتراض حد القسم هم 
والشياب انه ما حيدث فيه هذا ما اخربك به واشهد عليه كتبه عبدالعزيز بن محيد 

يسلم عليك والسالم.
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رقم الوثيقة: 152
تاريخها: القرن 13هـ

الكاتب: علي بن محمد بن ماجد
المصدر: الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الشايع

المكان: الجنيفي
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

اربع  سبلت  اهنا  أقرت  شايع  بن  فوزان  بنت  ساره  الرشيده  احلرة  ان  هو 
السلجة ايل عند الربكه وهن  املعروفات علياهن من شامل حدر من  النخالت 
فيهن  وموصية  الساقي  عن  ِقْبلة  ايل  اخلرضية  جنوب  من  وسفالهن  سطر 
بضحيتني الدوام واحدة ألمها  شايعه وضحيه هلا ولبوها فوزان وجلده الضحيه 
يدبغ وتعلق قربه وعامرهتن بالنصف وهن يف يد املصلح من العيال فان اعتاز 
الضعيف من العيال عازة رضوريه فتدفع اليه متر شهد عىل ذلك زوجها حممد 

بن سهو ونسيبها عبدالعزيز بن نارص وكتبه عيل بن ماجد.



330

رقم الوثيقة: 153
تاريخها: 1275 هـ

الكاتب: عثمان بن ماجد
المصدر: األستاذ محمد بن حمد المفرج

المكان:  تمير
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

يف  وهي  أقرت  منيع  بنت  شام  الرشيده  احلره  بأن  ذلك  اىل  الناظر  يعلم 
صحة من عقلها وبدهنا بأن اخوها كديان يوم بغا يظهر قليب الطالعيه ركية 
انتي واخواتك وقالت ما نحن  ابيكم تعاضدوين  القرييش وقف عليها وقال 
بمعاضدينك وال نبي منه يش واخته هاملذكوره هي الكبريه وهي تشهد باهلل 
ان لوال اهلل ثم هالقليب مات نخلنا وال اظهر هالقليب اال باهلل ثم حالل امه 
بن  به عثامن  بن عبداهلل وكتبه وشهد  فيصل وفيصل  بن  شهد عىل ذلك عيل 
ماجد وشهد مشل وشهد فيصل بن عبداهلل ايضا بأن كديان باع ارثه من امه 
يف اجلفر وخّرج ثمنه عىل طق الركيه املذكور وشهد حممد بن عبداهلل القرييش 
بأن ابوه عبداهلل اعطى كديان هالقليب يظهرها بنصف ارضها وثلثني ماءها 
وال ملنيع فيها مايدعي به كتبه وشهد عىل شهادة حممد القرييش  عثامن بن ماجد 
ايضا شهد عيل بن فيصل بأن عبداهلل القرييش اعطى كديان هالقليب املذكوره 
يظهرها بنصف ارضها وثلثي ماءها وال ملنيع فيها دعوى وباع كديان ارثه من 
القليب واخواته الصغار كتبه عثامن بن ماجد  امه يف اجلفر وخّرجه عىل طق 

حتى الخيفى والسالم... سنه 1275.
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رقم الوثيقة: 154
تاريخها:1275/10/4هـ

الكاتب: أحمد بن محمد السديري
المصدر: األستاذ إبراهيم بن محمد العبدالجبار

المكان: المجمعة
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

بن  لعبدالعزيز  امضيت  السديري  يا امحد بن حممد  انا  بأين  يراه  يعلم من 
عبداملحسن بن عيسى واخيه.. بن عبداملحسن بن عيسى األرض البيضا حيدها 
غرس عبدالوهاب بن راجح من جنوب وحيدها البطحا من ِقْبله وحيدها من 
شامل قليب محد العسكر ام االثل وحيدها من رشق عىل غرس ابن حيدر اىل 
عاير فيد الوهيب واألرض املذكوره عطية مني للمذكورين ماهلم فيها معارض 
شهد بذلك عىل نفسه وكتبه امحد بن حممد السديري وصىل اهلل عىل حممد واله 
انفا  كاتبه  وكتبه  السديري  امحد  بن  عبدالعزيز  ذلك  عىل  شهد  أيضا  وصحبه 
حرر يف 4 شوال سنه 1275 نقله من كتبه بعد معرفته يقينا ال شكا عبداهلل بن 

حسني الفداغ. 
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رقم الوثيقة: 155
تاريخها:1275/11/4هـ

الكاتب: عبدالعزيز بن صالح بن مرشد 
المصدر: األستاذ وليد بن عبدالله الخرّيف

المكان: تمير
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

أقر كديان بن منيع بأن السلجه التي يف البطني حتت الربنيه يف العميم أقر اهنا 
الخته رقيه بنت منيع وان ماله فيها تبعه وال دعوى ويف إقرار كديان ان الذي 
ذالك  عىل  شهد  تبعاهتا  مجيع  ناقل  وهو  ألمها  دين  مقابلة  يف  إياه ابوه  معطيها 
محاد بن عمر وحممد بن ابراهيم ابابطني وكتبه شاهد به عبدالعزيز بن صالح بن 

مرشد 4  ذ1 سنه 1275)اخلتم(.
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رقم الوثيقة: 156
تاريخها: صفر 1276هـ

الكاتب: عبدالعزيز بن إبراهيم أبابطين  
المصدر: األستاذ عبدالله بن محمد أبابطين 

المكان: روضة سدير



337

وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

أقر نارص بن شلفان بأن وصله ريالني من نارص بن صالح اخر يوم من صفر 
اخلري سنه1276 وهن من مطلب نارص بن شلفان عىل نارص بن صالح الذي هو 
راهن نخله فيه وهو نجم السنة املذكورة شهد بذلك عبداهلل بن سليامن بن عمر 
وموسى بن حممد بن مرشد وشهد به كاتبه عبدالعزيز بن ابراهيم ابابطني وصىل 

اهلل عىل حممد واله وصحبه وسلم. 



338

رقم الوثيقة: 157
تاريخها: جمادى األول 1276هـ

الكاتب: إبراهيم بن محمد بن عنيق
المصدر: الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الشايع

المكان: الجنيفي



339

وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

اقتسام  بأهنام  وأقرا  فوزان  بن  عبدالعزيز  أخيه  وبن  شايع  بن  براهيم  حرض 
ملكهام يف الشارخّيه داخلها وخارجها بينهام انصافا واقرتعا عليه فصار البراهيم 
القصري من الرشق ومن  اىل ركية  السيل  السهم االوسط حده من شامل مدخال 
الِقْبله حيده السوق من باب النخل اىل اهلبات جنوًبا ما الحد عليه تبعة اال وضيمة 
تباري ملك عبدالكريم يف سهم ابراهيم اىل ان تدخل يف ملك عبدالعزيز االسفل 
واملقرات القبلية طريق سيلها شامال عنها وصار لعبدالعزيز واخيه حممد املقرات 
جنوب  من  حيده  العادي  احلّيط  إىل  وارًدا  الطالعة  من  االسفل  والسهم  القبلية 
البطحاء ومن الرشق مطالع الّلزا اىل احلّيط العادي ونخلة املطالع الرشقي التي 
حتت الزرنوق املقدمي تبعا البراهيم واملاء يكون عىل جمراه السابق بينهام وبعد هذا 
مل يكن الحد عىل احد تبعة ال اثاًل وال غريه وافرتقا عىل ذلك عن تراٍض منهام شهد 
عىل ما ذكر بينهام عثامن بن حسني وابراهيم بن حسني وكتبه شاهدا بذلك ابراهيم 
بن حممد بن عنيق حرر يف مجادى اول سنه 1276 والسوق يكون متصال من باب 
الشارخّية الشاميل اىل اهلبات الرشقّية شهد به من ذكر وكتبه كاتبه انفا وانا يا كاتب 
وآله  حممد  عىل  اهلل  وصىل  بذلك  بإقرارمها  شاهدا  عيبان  بن  عبدالعزيز  االحرف 
وصحبه  ايضا حرضو ابراهيم وعبدالعزيز وتراضوا عىل ان قسمة القصري نصيب 
القليب رشق عن الساقي  عبدالعزيز واخيه قبلة حيدها الساقي املعروف وطريق 
ييل نصيب ابراهيم وهو طريق للجميع ونصيب ابراهيم الرشقي رشق عن السوق 
كذلك القوعه كل من يف نصيبه يشء فهو له والّصّفه لعيال فوزان ألهنا يف ملكهم 
والفحاحيل بينهم الثالثة والقوع ايل يف صدر الرّداد لرباهيم ألنه يف نصيبه شهد 

عىل ذلك حممد بن سيف وشهد به كاتبه عثامن ابن عيبان )اخلتم(. 



340

رقم الوثيقة: 158
تاريخها: 1276/5/16هـ

المصدر: األستاذ  نايف بن عبدالمحسن البقعي
المكان:  جنوبية سدير



341

وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

لقد حرضا عندي عثامن بن مجعه اخلضريي وعبداهلل بن عبدالعزيز وشهدا 
بأن وضيمة فيد آل ابراهيم مع صطر السبيل ايل ييل احلبس والسيل الردي مانع 
من  للسيل  مطيليع  وللسبيل  السبيل  عىل  يصفي  اجليد  والسيل  الرسابه  يمنع 
الشاهدان  شهادة  ويف  ماجد  بن  عيل  بن  عبدالعزيز  شهادهتام  كتب  احللوه  عند 
املذكوران ان الوضيمه عابرة من مدخال السبيل اىل ما تفيض يف فيد آل ابراهيم 
مع الصطر املذكور كتبه كاتبه واهلل عىل ما نقول وكيل وصىل اهلل عىل سيدنا حممد 
وعىل آله وصحبه امجعني ويف شهادة الشاهدان املذكوران ان املانع الرسابه عن 

السبيل لفيد آل ابراهيم حرر 16 جا يف سنه 1276.



342

رقم الوثيقة:159
تاريخها: 1276/7/11هـ

الكاتب: عثمان بن ماجد
المصدر: األستاذ عبدالعزيز بن محمد الصالح

المكان:  عشيرة سدير



343

وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
بسم اهلل 

ليعلم من يراه بأن مضحي بن مغامس قد اعطى سعود بن حممد بن عرشي 
بطوع مضحي ورضاه  اهلبه  الشبريمة يف عشرية هبة صحيحه وذلك  نصيبه يف 
شهد عىل ذلك كاتبه عثامن بن ماجد كذلك مغامس وعيل عيال حممد بن مغامس 
قد وهبا سعود بن حممد املذكور اعاله نصيبهام يف الشبريمة املذكوره يف عشريه 
هبة صحيحه بطوعهام ورضامها شهد عىل هبتهام اياه الفقري عثامن بن ماجد كاتبه 

والسالم 11 ب سنه 1276.



344

رقم الوثيقة: 160
تاريخها: 2/ 4 /1277هـ
الكاتب: عثمان بن منصور

المصدر: األستاذ محمد بن حمد المفرج
المكان:  تمير



345

وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة: 
بسم اهلل الرمحن الرحيم

 أقرت حصة بنت محد بن ريس يف حال صحة من عقلها وبدهنا لقد باعت 
من  اوالدها  ونصيب  نصيبها  القرييش  عبداهلل  بن  حممد  عىل  ورضاها  بطوعها 
نارص بن ريس يف سيفه مقراة اخليس اربع خيسات ونصيبهم يف االرض البيضا 
خارج منه مخس نخالت الكبار واحده منهن ختصها وذلك معلوم عندمها باعته 
نقذ لعياهلا بثمن معلوم قدره سبعة اريل أقرت ببلوغهن وذلك بجميع حدوده 
وحقوقه شهد عىل ذلك حممد بن براهيم بن عريج وبراهيم بن عضيب وشهد 

بذلك وكتبه واثبته عثامن بن منصور حرر يف 2 ربيع سنه 1277 )اخلتم(.



346

رقم الوثيقة: 161
تاريخها: 1278/2/3هـ

الكاتب: محمد بن إبراهيم
المصدر: األستاذ عبدالله بن محمد أبابطين

المكان: روضة سدير



347

وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

من عبداهلل بن حممد ابن محاد  إىل األخ املكرم عبدالرمحن ابن الشيخ عبداهلل 
اخلط  وموجب  وبركاته  اهلل  ورمحة  عليكم  سالم  رش  كل  من  تعاىل  اهلل  سلمه 
ما  حدث  وال  اجلميع  احوال  اهلل  اصلح  حالك  عن  والسؤال  السالم   ابالغك 
يوجب رفعه اليك اال دايم السالمه واخلط وصل وصلك اهلل اىل رضوانه ورّسنا 
طيبك وصحة حالك ومن طرف السلع عندنا اهلدم قليل وسلع الكويت عىل 
اقيامها وال معهم يش طيب واخلام مفرد العنكلك الطيب بواحد وعرشين وخام 
الكويت بعرشين ومطبق الصليطي باربعني ونصف ومطبق العنكلك من اثنني 
وثالثني اىل مخس وثالثني والشكيه بثانيه والقهوه اهلنديه بسبعة عرش واليمنيه 
من ثامنيه العرش اىل عرشين واطرينا ملحمد من طرف الطويقات وقال اىل جو 
احلاج وكل هاملده احرتي له يعطينا اياهن وال بعد وصلني ومن طرف عبداهلل 
بن عيل فهو مّجل حساب اليش ايل عنده ستامية ريال وذكر للشيخ حممد بن مانع 
وترشف عليه خطه ان شاء اهلل وسلم لنا عىل الوالد واالوالد وابراهيم واملنيع 
شهوان  وبن  االوالد  لدينا  ومن  االخوان  وكافة  معيقل  بن  وعبداهلل  ومحولتنا 
وعبداهلل بن عيل وكاتبه حممد ابن ابراهيم وكافة االخوان ينهون السالم وانت 

سامل والسالم3  ص سنه 1278.



348

رقم الوثيقة: 162
تاريخها: شوال 1278هـ

الكاتب: زامل بن حمد بن محمد
المصدر: األستاذ فايز بن إبراهيم المفيز

المكان: التويم



349

وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

يعلم من يراه بأنه حرض عندي االمري عثامن بن مفيز واجلامعه منهم ابراهيم 
بن سليامن بن عبيد واخوه عبداهلل ومحد بن ابراهيم بن هداب وعبدالعزيز بن 
محاد وحممد بن ملحم وباعوا قوع اخليل املعروف جنوب عن بيت ابن ملحم 
ييل بيت نارص بن امحد عىل عبداملحسن ابن هديب بعرشة اريل بلغتهم منه يف 
جملس العقد وجعلوا الثمن يف ذلول للجهاد شهد بذلك هزاع بن نحيط وشهد 

به وكتبه زامل بن محد بن حممد حرر ذلك يف اخر شوال من سنه  1278.



350

رقم الوثيقة: 163
تاريخها: ذو القعده 1278هـ

الكاتب: عبدالله بن محمد الفاخري
المصدر: األستاذ إبراهيم بن محمد العبدالجبار

المكان: المجمعة



351

وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
بسم اهلل

هذا ما أوصت به احلرة الرشيده ساره بنت عبدالعزيز بن عثامن بن عبداجلبار 
اهنا تشهد ان ال اله اال اهلل وان حممد عبده ورسوله وان عيسى عبداهلل ورسوله 
اتيه  الساعه  وان  والنار حق  اجلنه حق  منه وان  اىل مريم وروح  القاها  وكلمته 
الريب فيها وان اهلل يبعث من يف القبور وأوصت بثلث ماهلا من العقار وحيل 
عبدالعزيز  وألبيها  َفْرضها  حجه  وهي  واحده  هلا  حجتان  منه  يرصف  واواين 
وألبيها  واحده  هلا  اضاحي  وثالث  حجه  عبداجلبار  بن  عثامن  وابيه  عثامن  بن 
واحده وألمها واحده  واالضاحي عىل الدوام ومخسة اصواع عيش وعرشين 
وزنه يَفّرقّن يف رمضان وباقي الثلث وقفًا عىل ابنتها وأوالدها ماتناسلو وتعاقبو 
والويل عىل ذلك عبداهلل بن محد بن عبداجلبار اىل ان ترشد ابنتها ثم ابنتها هي 
بن  عثامن  ذلك  عىل  شهد  بعدها  من  أوالدها  من  الصالح  ثم  ذلك  عىل  الوليه 
عبداهلل بن برش ونارص بن إبراهيم بن رميح قال ذلك واثبت شهادهتام بأمرمها 
واماله عثامن بن عيل بن عيسى وكتبه بأمره وامالئه عبداهلل بن حممد الفاخري 

حرر يف ذا القعده سنه 1278 وصىل اهلل عىل حممد وسلم )اخلتم(

بسم اهلل الرمحن الرحيم 

قد ثبت عندي بالبينه املرضيه بأن الوكيل عبداهلل بن محد بن عبداجلبار قد 
قبض احلجتني من ثلث تركة ساره بنت عبدالعزيز املذكوره ومها املذكوران يف 
هذه الوصيه قال ذلك وكتبه محد بن عبدالعزيز وصىل اهلل عىل حممد وعىل اله 

وصحبه وسلم )اخلتم( )اخلتم(.



352

رقم الوثيقة: 164
تاريخها: 1282

الكاتب: عبداللطيف بن حمد
المصدر: األستاذ  عبيد بن عبدالعزيز الفيصل

المكان: تمير



353

وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم 

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده هذا ما اوىص 
به محد ابن فيصل وهو يشهد أن ال اله اال اهلل وحده ال رشيك له وان حممد عبده 
ورسوله وان اجلنه حق وان النار حق وان املوت حق وان الساعة اتيه الريب فيها 
وان اهلل يبعث من يف القبور وأوىص بثلث ما يدعي به بحجة له وضحيتني لوالديه 
ضحية وله واخيه حممد ضحية واوىص بعرش وزان للصوام وما فذ من الثلث فهو 
لعيال فيصل ابني وعيال عبداهلل اخيه والوكيل عىل ما ذكرت ابني فيصل ثم اخيه 
عبداهلل من بعده ثم الصالح من ذريتهم شهد عىل ذلك عبدالعزيز بن هديب ومحد 
ابن سنيد وعيل ابن فيصل وشهد به كاتبه عبداللطيف ابن محد حرر سنه 1282 

من هجرة سيد املرسلني وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد واله وصحبه امجعني 

ونقله خوف التلف بعد معرفته من كتب االخ عبداللطيف حرف بحرف 
بعد معرفته كام اعرف شخصه ابراهيم ابن نارص ابن هليل جرا النقل سنه 1329 
ل ونقله من قلم ابن هليل بعد معرفته عبدالرمحن ابن عيل ابن محدان وصىل اهلل 

عىل حممد  20 شوال سنه 1369 

بسم اهلل الرمحن الرحيم 

شهد عندي عيل ابن حممد ابن صبيح وابنه حممد بأن محد ابن عبداهلل حج 
حجة جدهتم هيا اليل اوىص هبا ولدها محد ابن فيصل هو واخوانه مجاع يف حاشه 

أبيهم عبداهلل كتبه بأمر الشاهدان ابراهيم بن نارص ابن هليل ذي سنه 1332

 ونقله من قلم ابن هليل عبدالرمحن بن عيل ابن محدان وصىل اهلل عىل حممد 
20 شوال سنه 1369. 



354

رقم الوثيقة: 165
تاريخها:1282/4/25 هـ

الكاتب: عبدالعزيز بن صالح بن مرشد
المصدر: األستاذ عبدالله بن محمد أبابطين 

المكان: روضة سدير



355

وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

وهبت  قد  اهنا  قضيب  بن  عمر  زوجة  موسى  بن  حممد  بنت  نرصه  أقرت 
عيال زوجها عمر بن قضيب نصيبها يف دار زوجها عمر املذكور شهد عىل ذلك 
سعود بن عبداهلل الشباين وكتبه شاهدا به عبدالعزيز بن صالح بن مرشد 25ر 

سنه 1282 )اخلتم(.



356

رقم الوثيقة: 166
تاريخها: جمادى األول 1282هـ

الكاتب: عبدالله بن محمد الفاخري
المصدر: األستاذ  عبدالمحسن بن إبراهيم اللعبون

المكان:  حرمة 



357

وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

براهيم بن  الترصف نارص بن  الرشيد جائز  املكلف  به احلر  هذا ما اوىص 
لعبون بعد ان شهد ان ال اله اال اهلل وان حممدا عبده ورسوله وان عيسى عبداهلل 
ورسوله وكلمته القاها اىل مريم وروح منه وان اجلنة حق والنار حق والساعة 
بنيه ومن خلفه ان يتقو  القبور واوىص  اتية ال ريب فيها وان اهلل يبعث من يف 
بثلث ماله قادم يف غلته  ان كانو مؤمنني واوىص  بينهم  اهلل وان يصلحوا ذات 
ثالث اضاحي عىل الدوام له واحده وألمه تركيه بنت عثامن بن مدلج واحده 
وألبيه براهيم بن نارص واحده وما فضل من غلة الثلث يرصف عىل الضعيف 
املحتاج من اوالده فان اغتنو فعىل الضعيف األقرب فاألقرب والويل عىل ذلك 
بن  وصالح  االمري  بن  حممد  بن  ابراهيم  بن  عبداهلل  ذلك  عىل  شهد  عثامن  ابنه 
العتيقي وشهد به واماله عثامن بن عيل بن عيسى وكتبه بأمره وامالئه  سليامن 
عبداهلل بن حممد الفاخري حرر يف مجادى اول سنة 1282 الف ومايتني واثنني 

وثامنني وصىل اهلل عىل حممد وآله وسلم)اخلتم(.

بسم اهلل الرمحن الرحيم

كاتبه  ذلك  قال  املطهر  الرشع  قواعد  ملوافقتها  ثابتة  الوصية صحيحة  هذه 
عبدالعزيز بن حممد بن الشيخ 10م سنه 1310 )اخلتم(.



358

رقم الوثيقة: 167
تاريخها: شوال 1282هـ

الكاتب: علي بن سند
المصدر: األستاذ  نايف بن عبدالمحسن البقعي

المكان: جنوبية سدير



359

وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

بن شهوان يف حال صحة من عقلها  بنت عبداهلل  بأن ساره  موجب ذلك 
وبدهنا بطوعها ورضاها أقرت يف جواز اإلقرار منها رشعا بأهنا باعت عىل عيال 
عبداهلل بن زكري رمحه اهلل حقها ارثها من امها يف العواديه املعروفه يف حويطة 
ماء  من  واخلارجه  الداخله  وحدوده  حقوقه  بجميع  سدير  بلدان  من  اجلنوبيه 
املذكوره  وبيانه...  قدره  بثمن  الرشعيه  احكام  من  ذلك  وغري  وطريق  وسيل 
من الشارين شهد بذلك عىل احتوى الرشوط زوج املذكوره عبداهلل بن سلطان 
وثامنني  اثنني  سنة  من  شوال  اخر  حرره  سند  بن  عيل  به  وشهد  وكتبه  محد  بن 
بعد االلف واملايتني وصىل اهلل عىل حممد وأقر حسن بن حممد الضبيب بأنه قد 
باع عىل عبدالرمحن بن عبداهلل بن زكري واخوانه نصيبه يف حق امه لولوه بنت 
بلغت  اريل  اربعة  قدره  بثمن  اجلنوبيه  حويطة  يف  العواديه  يف  الضبيب  عبداهلل 
الداخله واخلارجه  املذكور بجميع حقوقه وحدوده  املشرتي واملبيع  البايع من 
به كاتبه عثامن بن  الثمن رسيع بن محدان وشهد  بالبيع وبلوغ  شهد عىل قراره 

ماجد والسالم جرا يف حمرم مبتدا سنة ثالث وثامنني.
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رقم الوثيقة: 168
تاريخها: 1282 هـ

الكاتب: محمد بن هبدان
المصدر: األستاذ  عبدالرحمن بن عبدالله الهبدان

المكان: الخيس 
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم احلمد هلل وحده والصاله والسالم عىل من ال نبي 
يا كاتب هذه االحرف الفقري اىل الرمحن حممد بن هبدان اين قد  انا  بعده أقول 
واحده  ووالديه  وأليب  ثنتني  يل  الدوام  اضاحي  اربع  يف  مايل  بثلث  اوصيت 
والبراهيم اخي وامي واحده ومخسة عرش وزنه للصوام ولالمام عرش وللرساج 
مخس والوكيل عىل ذالك ابني إبراهيم وبنيات اخوي ما عليهن حساب ياكلن 
يف حاليل الني اهلل يرفعهن هذا ما اقول عىل نفيس وكفى باهلل شهيدا حرر سنة 
1282 ونقله من اصله حرفا بحرف خوف التلف راجي عفو ربه العيل عبداهلل 
بن سليامن بن عيل وصىل اهلل عىل حممد وعىل آله وأصحابه وسلم حرر يف 1 مجاد 

1سنه 1351.
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رقم الوثيقة: 169
تاريخها: 1282

الكاتب: حمد بن عبدالعزيز العريني
المصدر: األستاذ إبراهيم بن محمد العبدالجبار

المكان: المجمعة
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

هذا ما اوىص به عبداهلل بن محد بن عثامن بن عبداجلبار انه يشهد ان ال اله 
اال اهلل وحده ال رشيك له وان حممد عبده ورسوله وان عيسى عبداهلل ورسوله 
وكلمته القاها اىل مريم وروح منه وان اجلنة حق والنار حق والساعه اتيه الريب 
فيها وان اهلل يبعث من يف القبور وأوىص من بعده ان يتقوا اهلل ويصلحوا ذات 
بينهم ويطيعوا اهلل ورسوله ان كانوا مؤمنني وأوىص بثلث ماله من عقار وغريه 
حممد  بنت  سلطانه  ولوالدته  واحده  له  حجج  ثالث  ذلك  غلة  يف  قادم  وقف 
السديري واحده وألبيه محد بن عثامن واحده وست اضاحي له واحده وألمه 
ولعمومته  واحده  ابيه  ولوالدي  واحده  امه  ولوالدي  واحده  وألبيه  واحده 
واحده وعرش وزان لصوام مسجد حويزه وما فضل من غلة الثلث يرصف عىل 
القريب املحتاج األقرب فاألقرب الذكر واالنثى سوا من املنتسبني اىل عثامن بن 
عبداجلبار فإن مل يكن فيهم حمتاج فعىل األقرب املحتاج من ذريه شبانه املنتسبني 
اليه وأقر ان خيرج من مجيع ماله ماية ريال تفرق عىل ورثه عثامن بن عبداجلبار 
حسب مرياثهم احتياطا عن يش داخل عليه والويل عىل ذلك عثامن بن حممد بن 
عبداجلبار واالضاحي املذكوره املتقدمه عىل الدوام شهد عىل ذلك عبدالعزيز 
بن حممد اخليال وشهد عىل ذلك واماله عثامن بن عيل بن عيسى وشهد عىل ذلك 
وكتبه بامالئه محد بن عبدالعزيز العريني حرر سنه 1282 وصىل اهلل عىل حممد 
ونقله من خطه بعد معرفته عبدالعزيز بن صالح بن مرشد وصىل اهلل عىل حممد 

وصحبه وسلم حرر سنه 1293 )اخلتم(.
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رقم الوثيقة: 170
تاريخها: ذو القعدة 1283هـ

الكاتب: عثمان بن ماجد
المصدر: األستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الفيصل

المكان: تمير

نص الوثيقة:
بسم اهلل

بن  منهم عيل  اهل متري  اعيان  من  قد حرضو عندي مجاعة  بأن  يراه  من   يعلم 
هديب بن فايز وعبداملحسن ابن نارص املناع وريس ابن ابراهيم وكديان ابن منيع 
وشهدو بأن سيل شعيب الشاميل يف متري لال مانع وال يل احد معهم فيه خرش كتبه عن 
امال الشهود املذكورين عثامن ابن ماجد يقرأ الناظر اليه السالم حرر ذا سنه 1283
يف  حممد  ال  عبداهلل  عند  يطق  بأنه  مخيس  ابن  عثامن  عندي  شهد  كذالك 
الغريزيه وقلت وراك مادنيت فوق من املانع املعيشبة ملك لال مانع كتبه بأمره 

ابراهيم ابن هليل حرر سنه 1306
ونقل هذه الورقه ابراهيم ابن هليل خوف التلف بالعدم جرا النقل سنه 1338.
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وثائق عامة

القسم الثاني

رقم الوثيقة: 171
تاريخها: 1284/3/14هـ

الكاتب: عبدالعزيز بن إبراهيم أبابطين
المصدر: األستاذ عبدالله بن محمد أبابطين

المكان: روضة سدير
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نص الوثيقة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

 أقر حممد بن محد الصانع بأن يف ذمته حلسن بن عبداملحسن ابابطني وحممد 
بن هجرس مائيتني وثامنني صاع ُذره سّلم أربعني ريال عىل سبعة اصواع بالريال 
وهو داخل يف الرهن السابق يف مجيع ماحتت يده من اباعر ومكدته نخل وزرع 
وغريه شهد بذالك عبداهلل بن عيل بن عثامن بن عمر وفوزان بن دامغ وشهد به 
ثلثاه وثلثه البن هجرس  أبابطني واملذكور حلسن  إبراهيم  كاتبه  عبدالعزيز بن 

شهد به من ذكرنا كتبه كاتبه انفا حرر 14 ر1 سنه 1284

ونصف  اريل  سبعة  هجرس  وابن  حلسن  الصانع  حممد  ذمة  يف  حلق  ايضا 
ريال قرضا شهد بذالك وهن داخالت يف الرهن املذكور اعال الورقه وجمراهن 
جمرا السابق اثالث ثلث البن هجرس وثلثان حلسن شهد بذالك  عبدالرمحن بن 
عبداملحسن ابابطني  وشهد به كاتبه عبدالعزيز بن إبراهيم أبابطني حرر 14 ر1 

سنه 1284 

أقر  حسن بن عبداملحسن وابن هجرس بأن وصل من دين حممد الصانع 
ثامنية عرش ريال نزلت من ثمن... والدار شهد به كاتبه عبدالعزيز بن صالح 

بن مرشد
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وثائق عامة

القسم الثاني

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 أقر حسن بن عبداملحسن أبابطني وحممد بن هجرس بأن ما بقي يف ذمة حممد 
بن محد الصانع من الدين املذكور بطن الورقة اال مائة ريال وتسعه وثالثني ريال 
وما سوى ذالك فهو وصلهم متره وعيشه وأقر حممد الصانع بأهنم عىل رهاينهم 
شهد  صفرا  وواحدة  محرا  وواحدة  ملح  نياق مخس  واالباعر سبع  البعارين  يف 
بذالك حممد بن براهيم بن عثامن  بن عمر وحممد بن عبداهلل بن راجح وشهد 
به كاتبه  عبدالعزيز بن إبراهيم ابابطني واملحاسبه جرت غرة رجب سنه 1284 

 شهد عندي  عبدالعزيز بن حممد أبابطني وحممد بن نارص بأن حممد بن محد 
الصانع ارهن حسن  بن عبداملحسن وحممد بن هجرس داره  املعروفة يف الداخله 
ونصيبه يف طالعة ال ابن عمر يف الداخله واملراد بالدار التي يف احلوش يف مطلبهام 

الذي باق عليه كتب شهادهتام بأمرمها ابراهيم بن زيد. 
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رقم الوثيقة: 172
تاريخها: ربيع الثاني 1284هـ

الكاتب:  عبدالله بن محمد الفاخري 
المصدر: األستاذ خالد بن حسن العوله

المكان: المجمعة

نص الوثيقة:
بسم اهلل

يعلم الناظر اليه بأين قد وليت عثامن بن عبداهلل امللقب بعوله يغارس عىل 
أريضة اوالد خضري واوالد مديبس الكائنه يف املوضع املوسوم بحويط ال حسن 
وجيتهد فعل االصح لاليتام شهد عىل ذلك عبداللطيف ابن فوزان وبراهيم بن 
حممد بن سليامن بن جبري قال ذلك واماله عثامن بن عيل بن عيسى وكتبه بأمره 
وامالئه عبداهلل بن حممد الفاخري حرر يف ربيعا الثاين من سنه 1284 وصىل اهلل 

عىل حممد واله وسلم )اخلتم(.
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وثائق عامة

القسم الثاني

رقم الوثيقة: 173
تاريخها: 1285هـ

الكاتب: حسن بن علي آل الشيخ
المصدر: األستاذ محمد بن عبدالعزيز السلمان

المكان: جالجل
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نص الوثيقة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم احلمد هلل وحده

من قام بام جيب عليه للضيف الذي خيتص به سقط عنه ما يوضع عىل البلد 
من جهة الضيف إذا كان اخلارج منه للضيف قدر ما يستحقه لوجوب العدل 
الذي أمر اهلل به قاله ممليه عبداللطيف بن عبدالرمحن وكتبه عن أمره حسن بن 
عيل وصىل اهلل عىل حممد وسلم سنه 1285 ونقله من خطه وعليه ختم الشيخ 

رمحه اهلل عبدالرمحن بن حممد بن نارص حرر ذي سنة 1338.

احلمد هلل وحده

قاله  به وال جيوز ألحد اعرتاض عليه  العمل  يلزم  الوالد رمحه اهلل  ما ذكر 
ممليه حممد بن عبداللطيف بن عبدالرمحن وكتبه من إمالئه عبدالرمحن بن حممد 
بن  حممد  بن  عبدالرمحن  خط  من  أصله  من  ونقله   1338 سنة  حرر  نارص  بن 
السفر باألصل أمحد بن  الشيخ حممد بن عبداللطيف ألجل  نارص وعليه ختم 

عبدالعزيز بن سلامن وصىل اهلل عىل حممد ل سنه 1360

احلمد هلل وحده

أحد  كل  عىل  يكون  وشبهه  كالضيف  الكلف  من  البلد  أهل  عىل  ورد  ما 
املعروف  كالرجل  غريه  عىل  الرجوع  فله  غريه  من  أكثر  يعرتيه  والذي  بحسبه 
املنيص قال ذلك عبدالرمحن بن عدوان ونقله من أصله عبدالرمحن بن حممد بن 
نارص وصىل اهلل عىل حممد وسلم ونقله من خط عبدالرمحن بن نارص أمحد بن 

عبدالعزيز بن سلامن وصىل اهلل عىل حممد.
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وثائق عامة

القسم الثاني

بسم اهلل الرمحن الرحيم

ما ذكر بطن الورقة بقلم حسن بن عيل آل الشيخ أعرفه وهو إمالء الوالد 
رمحه اهلل من غري إشكال وعليها ختمه أعرفه يقينًا قاله ممليه الفقري إىل اهلل حممد 
بن عبداللطيف بن عبدالرمحن وكتبه بأمره وعن إمالئه سليامن بن عبدالرمحن بن 
محدان وصىل اهلل عىل حممد وسلم حرر 7 ذا سنة 1338 ونقله من خط الشيخ 
سليامن بن محدان وعليه ختم الشيخ الفاضل حممد بن عبداللطيف ألجل السفر 
باألصل أمحد بن عبدالعزيز بن سلامن وصىل اهلل عىل حممد وآله وصحبه وسلم 

ل سنة 1360.
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رقم الوثيقة: 174
تاريخها: 1285/8/18هـ

الكاتب: عبدالله بن عثمان بن ناجم
المصدر: األستاذ  منصور بن عبدالعزيز المنصور

المكان: المجمعة
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة: 
بسم اهلل الرمحن الرحيم 

أقرت سلام بنت عبداهلل املزيني وهي صحيحة العقل والبدن جائز الترصف 
بأهنا باعت نصيبها يف عيدان الشعيب عىل نارص ابن عيل املزيني هو عمه براهيم 
انصاف بينهام وهو نصيبها يف العيدان الداخيل من ابيها بثمن معلوم قدره وعدده 
ثالثني ريال أقرت بالبيع وبلوغ الثمن وصدقاها بذالك واملبيع املذكور بجميع 
حقوقه من بري ومسيل وطريق فبموجب ذالك صح البيع ولزم ومل يبقى هلا وال 
ملن يأيت من قبلها يف البيع املذكور حق وال مستحق وال دعوى وال طلبه شهد 
عىل ذالك صالح ابن منصور العتيقي وشهد به كاتبه عبداهلل ابن عثامن ابن ناجم 

وجرا ذالك 18ش سنه 1285 وصىل اهلل عىل حممد )اخلتم(. 
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رقم الوثيقة: 175 
تاريخها: شعبان 1286هـ

الكاتب: عثمان بن ماجد
المصدر: األستاذ محمد بن حمد المفرج

المكان: تمير
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة: 
بسم اهلل

يعلم الناظر إىل ذلك ان تركيه  بنت عبهول قد أقرت بأهنا باعت عىل محد  بن 
إبراهيم بن مفرج مجيع ما تدعي به يف األرض البيضاء يف الطالعيه يف باطن متري 
بثامنية اريل وأقرت بوصوهلا الثمن املذكور وال بقي هلا دعوى وال ملن يأيت من 
جهتها واملبيع املذكور بجميع حقوقه وحدوده الداخلة فيه واخلارجة عنه شهد 
عىل قرارها بالبيع وبلوغها الثمن عيل بن فيصل ونارص بن ربيع وشهد عىل ذلك 
كاتبه  عثامن بن ماجد جرا ذلك يف شعبان من سنة ست وثامنني والسالم ش سنه 

.1286
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رقم الوثيقة: 176
تاريخها: 1286/10/13هـ

الكاتب: عبدالله بن محمد بن زامل
المصدر: األستاذ  نايف بن عبدالمحسن البقعي

المكان: جنوبية سدير
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة: 
بسم اهلل الرمحن الرحيم 

نصيب  عىل  وكيل  كونه  حال  زامل  بن  عبداهلل  بن  عبدالكريم  حرض  لقد 
النخل والدار بوالية من حاكم الرشع محد بن عبدالعزيز  الضبيب من  حسني 
عىل ان عبدالكريم يبيع ويويف الدين عن حسني فحرج عىل نصيبه يف النخل يف 
الطرف وهو نصيبه من امه فباع عبدالكريم النخل عىل عيال عبداهلل بن زكري 
بعد ما حرج عليه مخس مُجَع بثالثني رياال فرانسه وصلن الوكيل من يد املشرتين 
يف جملس العقد وبرئت ذمة املشرتين منهن واملبيع بجميع حدوده وحقوقه من 
بن  عيل  ذلك  عىل  شهد  للمبيع  تبع  بيضا  وارض  اثل  ومن  وطريق  وسيل  ماء 
نارص بن سند وشهد عىل ذلك عبداهلل القديري وشهد به وكتبه عبداهلل بن حممد 
بن زامل حرره يف شهر شوال 13 من سنه 1286 وصىل اهلل عىل حممد وعىل اله 

وصحبه 

بسم اهلل الرمحن الرحيم 

قد صدرت مني الوكاله لعبدالكريم بن زامل يف قضا دين حسن الضبيب... 



378

رقم الوثيقة: 177
تاريخها: 3/13/ 1287هـ

الكاتب: عبدالعزيز بن إبراهيم أبابطين
المصدر: األستاذ عمر بن محمد القضيب

المكان: روضة سدير

نص الوثيقة: 
بسم اهلل الرمحن الرحيم

بطوعه  وبدنه  عقله  من  صحة  حال  يف  قضيب  بن  عمر  بن  براهيم  أقر 
ورضاه انه قد باع ما هو يف ملكه وحتت ترصفه اىل حني صدور هذا العقد وهو 
مجيع عصبه يف ابن عمه محد بن راشد بن مانع يف العقار املسمى بالنعيمه يف 
عالوة الروضه بجميع حقوقه وحدوده ارضه ونخله ومائه ومسيله وطريقه 
قضيب  بن  عمر  بن  حممد  اخيه  عىل  له  الالحقة  املبيع  توابع  من  ذلك  وغري 
الثمن  وبلوغ  بالبيع  البايع  أقر  فرانسه  ريال  عرش  احدى  قدره  معلوم  بثمن 
وبراءة ذمة املشرت ومها يعرفان املبيع معرفة نافية للجهالة شهد بذلك سعود 
بن عبداهلل الشباين وعبداهلل بن رشيدان وشهد به كاتبه عبدالعزيز بن ابراهيم 

ابابطني حرر 13 ر1 سنه 1287.
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وثائق عامة

القسم الثاني

رقم الوثيقة: 178
تاريخها: ربيع األول 1288هـ

الكاتب: أحمد بن عبدالرحمن بن عبيد
المصدر: األستاذ هشام بن صالح العيفان

المكان: جالجل
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نص الوثيقة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

أقر سويلم بن عمريه العازمي يف حال صحة اإلقرار منه رشعًا أنه قد باع 
ما هو يف ملكه وحتت ترصفه وهو ملكه املعروف يف احلويطة حويطة جالجل 
عبداهلل  أوالد  احلقلة  من  بالرشاء  إليه  انتقل  الذي  باملعيزاين  املوسوم  الوصطى 
ِقْبله السوق العابر  احلقيل وعبدالرمحن بن هالل وهو معلوم يف حمله حيده من 
للحويطة ومن جنوب السوق العابر الذي ييل قرص آل ربيعه ومن رشق الكبودي 
ومن شامل طالعة آل حجي ونصيب بن عمريه باع سويلم املذكور املبيع املزبور 
بجميع حقوقه وحدوده الداخلة واخلارجة من ماء وطريق ومسيل وغري ذلك 
من احلقوق الرشعية عىل براهيم بن نارص بن عيفان وبراهيم اشرتى منه باجياب 
البايع يف  قبضها  فرانسه  رياالً  اثنني ومخسني  قدره وعدده  معلوم  بثمن  وقبول 
املبيع املذكور إىل  انتقل  العقد وبرئت منها ذمة املشرتي فبموجب ذلك  جملس 
ملك املشرتي وملن يأيت من جهته ومل يبق فيه للبايع وال ملن يأيت من جهته حق 
وال دعوى وال طلبه إلقرار كل منهام بصحة البيع وثبوته وتوفر رشوطه وخلوه 
غنيم  بن  فوزان  بن  حممد  بن  منصور  ذلك  عىل  شهد  واملفسدات  املوانع  من 
بن  عبدالرمحن  بن  أمحد  وكتبه  به  وشهد  عامر  بن  عبدالرمحن  بن  وعبدالكريم 

عبيد، حرر يف ربيعا أول سنه 1288



381

وثائق عامة

القسم الثاني

ثم بعد ثبوت البيع ولزومه أقر براهيم بن عيفان أنه وقف وسبل وحبس 
ذلك  مرصف  وجعل  للثواب  وطلبًا  تعاىل  اهلل  إىل  تقربًا  املذكور  املعيزاين  وأبد 
الوقف يف أضحية الدوام له واحدة ولوالديه واحدة وقادم يف غلة مخس وزان 
عىل إمام مسجد احلويطة وما فضل بعد الضحايا ومخس الوزن فهو وقف عىل 
الضعيف من ذريتي األقرب فاألقرب ومن بعدهم عىل الضعيف من األقارب 
وقف منجزا مؤبدًا ال يباع وال يوهب وال يورث إىل أن يرث اهلل األرض ومن 
عليها وهو خري الوارثني فمن بدله بعد ما سمعه فإنام إثمه عىل الذين يبدلونه 
شهد عىل ذلك منصور بن حممد بن فوزان بن غنيم وعبدالكريم بن عامر وشهد 

به وكتبه أمحد بن عبدالرمحن بن عبيد حرر يف ربيعا أول سنه 1288.
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رقم الوثيقة: 179
تاريخها: 1288/10/21هـ

الكاتب: عبدالمحسن بن عبدالله بن فنتوخ
المصدر: األستاذ عمر بن محمد القضيب 

المكان: روضة سدير



383

وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة: 
بسم اهلل الرمحن الرحيم

أقرت فاطمة بنت عمر بن قضيب بأن يف ذمتها ثنعرش ريال الخيها حممد 
وارهنته يف ذالك نصيبها من امها وابيها يف الدار وأقرت هيا بنت عمر بن قضيب 
بأن يف ذمتها الخيها حممد ستة اريل وارهنته يف ذالك نصيبها يف الدار من ابيها 
وامها شهد عىل إقرارهن بذالك اخيهن عبدالرمحن وشهد به وكتبه عبداملحسن 
بن عبداهلل بن فنتوخ حرر 21 ل سنه 1288 ونقله من خطه بعد معرفته يقينا 

حرفا بحرف ملوجب احلاجه عبدالعزيز بن ابراهيم ابابطني 9 ذا سنة 1294.
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رقم الوثيقة: 180
تاريخها: ذو القعدة 1288هـ

الكاتب: عقيل بن إبراهيم العسكر
المصدر: األستاذ  منصور بن عبدالعزيز المنصور

المكان: المجمعة



385

وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة: 
بسم اهلل الرمحن الرحيم

موجب رقمه وحتريره واثباته وتقريره هو ان اوالد براهيم ابن حسن ابن 
الذي يف  باعا نصيبهام  بأهنام  أقرا  بحثروب ومها حييى وعبداهلل  امللقب  مغامس 
النخالت  ست  من  نصيبهم  سوا  ربع  وهو  ابيهام  من  ورثاه  ما  وهو  الشعيب 
املعلومات مفرتقات عن الركية ضحايا مل يتناوهلن العقد ثالث نبوب وخرضيه 
وسلجه وادمهيه عىل حممد ابن براهيم ابن رجب بثمن معلوم قدره وعدده سبعة 
اريل فرانسه أقر البايعان بالبيع وبلوغ الثمن وصدقهام املشرتي واملبيع املذكور 
بجميع حقوقه وحدوده ومرافقه الداخلة واخلارجه فبموجب ذلك صح البيع 
ولزم ومل يبقا للبايعان فيه حق وال مستحق بل هو للمشرتي وملن يأيت من جهته 
ملكا ثابتا وحقا الزما وأقر البايعان املذكوران بأهنم حزر ونقلو الذي ينتاهبم من 
الترصف  النقل وجاز  املستثنيات فلذلك صح  الضحايا يف نصيبهم من الست 
املذكور عىل قانون الرشع شهد عىل ذالك عبدالعزيز العتيقي وشهد به وأماله 
واثبته براهيم ابن حممد العتيقي وكتبه بأمره وامالئه عقيل ابن إبراهيم العسكر 
وصىل اهلل عىل حممد واله وصحبه وسلم حرر يف ذا القعده سنه 1288 )اخلتم(.
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رقم الوثيقة: 181 
تاريخها: 1288/12/1هـ

الكاتب: عبدالله بن عثمان بن ناجم
المصدر: األستاذ  منصور بن عبدالعزيز المنصور

المكان:  المجمعة



387

وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة: 
بسم اهلل الرمحن الرحيم

موجب سطره وحتريره واثباته وتقريره هو ان حممد ابن مخيس زوج قوت 
بنت عثامن ابن مغامس ملا كان وكيال هلا عىل بيع نصيبها وهو ثلثي النصف مما 
خيصها من الشعيب يف شعيب الكلب أقر الوكيل املذكور بأنه باع ماكان لزوجته 
بالوكاله املستمره اىل حني العقد وذالك بعد ثبوهتا بالبينه أقر انه باع عىل حممد 
ونخل  ارض  من  النصف  ثلثي  وهو  املذكور  النصيب  رجب  ابن  براهيم  ابن 
وبلوغ  بالبيع  البايع  أقر  اريل  ستة  قدرة  معلوم  بثمن  ومرافقه  حقوقه  بجميع 
الثمن وصدقه املشرتي وما فيه من شبهة سبل فهو منقول يف نصيبها من ست 
ذالك  عىل  شهد  الرشع  قانون  عىل  واملشرتي  البايع  عند  املعلومات  النخالت 
نارص ابن براهيم ابن رميح وصالح ابن حسن الضبيب وشهد به واثبته واماله 
ناجم  ابن  ابن عثامن  امالئه وأمره عبداهلل  العتيقي وكتبه عن  ابن حممد  براهيم 

حرر 1ذ سنه 1288 )اخلتم(.
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رقم الوثيقة: 182
تاريخها: 1289/1/1هـ

الكاتب: محمد بن ناصر الدايل
المصدر: األستاذ عبدالله بن محمد الربيعة

المكان: المجمعة



389

وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
بسم اهلل 

وجه حتريره هو انه قد حرض كال من النسوة الرشيدات املدعّوات مويض 
وكلن  قد  بأهنن  واعرتفوا  فأقروا  النفيسة  محد  ابن  منصور  بنات  ورقيه  وتركيه 
يف  الواقع  البيت  قبض  يف  محدان  ابن  حممد  ابن  عبداهلل  املدعو  الرشيد  الرجل 
البيت  يقبض  مطلقه  وكالة  سدير  قرى  احدى  املجمعة  بلد  من  احلزم  سوق 
املخلف عن والدهن منصور ابن محد املرقوم ووالدهتن شايعه بنت سعد وأمروه 
باقي أجرته يف اضحيتني  فاذا متت عمرته فيرصف  البيت من أجرته  بأن يعمر 
واحدة لوالدهم ووالدهتن املار ذكرمها وكالة صحيحة رشعية يؤجره ويعمره 
من أجرته فام دام خارًبا فترصف أجرته يف تعمريه ثم يرصف اىل االضحيتني اىل 
الورقة عبداهلل  بالوكالة حلامل هذه  املوكلتني  إقرار  منصور وزوجته فبموجب 
ابن محدان يؤجر البيت ويعمل بأجرته ماذكر وكالة رشعية كائنة يف 1 حرر شهر 
حمّرم سنه 1289 الف ومائتني وتسع وثامنني من هجرته عليه الّصالة والّسالم 
شهادة  من  وشهد  الشايقي  سليامن  ابن  وراشد  النفيسة  عبداهلل  الشيخ  بشهادة 
الشهود وكتبه بأمرمها الفقري إىل اهلل تعاىل حممد بن نارص الّدايل حتى يعلم ذلك 

واهلل خري الشاهدين )اخلتم(.
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رقم الوثيقة: 183
تاريخها: ذو الحجة 1289هـ

الكاتب: عبدالله بن محمد بن زامل
المصدر: األستاذ  عبدالرحمن بن علي السند

المكان: جنوبية سدير
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة: 
بسم اهلل الرمحن الرحيم 

وتسعني  واحد  سنة  قرش  وربع  ريال  نصف  البقعي  عيال  من  وصل 
كدت راشد. 

حرض حسن بن عثامن بن زامل حال كونه امري يف بلد اجلنوبيه هو عيل بن 
عواد وعبداهلل بن حممد بن معييل وحممد بن عيل بن زامل وقلطو اجلميع واخذوا 
من عيل بن نارص بن سند لعيال حممد البقعي ثمن ستة اريل بعد ما استدركو من 
اجلوع وارهنو املذكورين عيل يف ثمن السنة املذكوره نصيب براهيم وأخوه محد 
يف مقرات ابوهم التي من توايل الصويلحيه شهد عىل ذلك سالم وشهد به كاتبه 

عبداهلل بن حممد بن زامل حرره يف شهر ذي احلجه من سنه 1289.
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رقم الوثيقة: 184 
تاريخها: 1293

الكاتب:  محمد بن عمر
المصدر: األستاذ إبراهيم بن محمد العبدالجبار

المكان: المجمعة



393

وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

واالثاث  املوايش  من  محد  بن  عبداهلل  زوجها  من  امحد  بنت  ساره  ارث 
الشيخ  خط  عليه  والدار  العقار  غري  وشبهه  النخل  وتعابة  والزاد  والسالح 
اخليال وبني عثامن  اجلاريه بني وكيلها عبدالعزيز  باملحاسبة  بن عبدالعزيز  محد 
فالعمل عليه وكذلك الدين الذي لعبداهلل وعليه هو عىل ما ذكر الشيخ محد وما 
ثبت وصوله من الفلوس اىل عبدالرمحن بن امحد من عثامن بن حممد يلزم املرأه 
ألجل خط الشيخ عبدالعزيز بن صالح بتوكيلها عبدالرمحن يف بيع مخسني نخله 
ولو قلنا بعدم صحة البيع والرهن لكن لزمها الجل الترضير قاله عبدالعزيز بن 

حسن وكتبه عن امالئه حممد بن عمر 6 .. سنه 1293 )اخلتم(.
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رقم الوثيقة:  185
تاريخها: 1294/4/25هـ

الكاتب: عثمان بن ماجد
المصدر: األستاذ محمد بن حمد المفرج

المكان: تمير



395

وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة: 
بسم اهلل 

 من عيل بن فيصل ومجاعته أهل متري اىل الشيخ املكرم عبدالعزيز  بن حسن 
هذا  إليك  اهلل  أحسن  وبعد  وبركاته  اهلل  ورمحة  عليكم  السالم  اليه  اهلل  أحسن 
واصل من مجاعتنا ناس بينهم مشكل ونبي من اهلل ثم منك تفك مشكلهم جزاك 
اهلل خري  وسلم يل عىل االمري وعىل عيالكم وكاتبه أخيكم عثامن بن ماجد يسلم 

عليكم والسالم 25ر2 سنه1294. 
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رقم الوثيقة: 186
تاريخها: جمادى الثاني 1295هـ

الكاتب: عثمان بن إبراهيم الحقيل
المصدر: األستاذ عبدالله بن إبراهيم الحقيل

مكانها: المجمعة
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
بسم اهلل

وجه حتريره

هو انه اقول انا ياظاهر ابن حممد الوكيل الرشعي بالوكالة املفوضة من جهة 
املعروف  امُللك  من  خاّصها  الذي  قبض  عىل  احلجيل  عثامن  بنت  مويض  املرأة 
بن  عثامن  توكيل  يف  الصالح  رأيت  فقد  شئت  من  ل  أوكِّ وأن  وغريه  باحلاير 
ابراهيم احلقيل فوكلته عىل قبض نصيب املوكلة من احلاير وغريه وجعلت له 
اجرة مما يتحصل وذلك هو ضمن ما حيصل له من نخل وارض وبيت ونقود 
وثمن ما حيصل بيده ملوكلته مويض فله مخسه ألهنا قد اذنت يل بالتوكيل وجعلت 
مخس احلاصل للوكيل عثامن املرقوم وكالة صحيحة برشط انه جيتهد ويطالب 
وخياصم ان احتاج اىل ذلك فكل من عنده يشء من مال مويض بنت عثامن ابن 
الذمه وحرر هذه  املرقوم وهو بريء  الوكيل عثامن  فليدفع اىل  عبداهلل احلجيل 
الورقة واشهدنا فيها واهلل خري شاهد حرر يف شهر مجادى الثاين سنة 1295 الف 

ومائتني ومخس وتسعون هجرية.

إقرار ظاهر بن حممد بالوكالة واالجارة )اخلتم(

شهد بذلك احلاج سعود التوجيري )اخلتم(

شهد من إقرار حاج الظاهر حممد النارص الدايل )اخلتم(

اثبت ذلك عبداهلل ابن سليامن النفيسه )اخلتم(

شهد بذلك ابراهيم بن عثامن بن عيسى )اخلتم(
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رقم الوثيقة: 187
تاريخها: 1297/8/17هـ

الكاتب: علي بن نا صر بن سند
المصدر: األستاذ  عبدالرحمن بن علي السند

المكان:  جنوبية سدير
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة: 
بسم اهلل الرمحن الرحيم

عبدالعزيز  الشيخ  فيه  واملحب  اهلل  يف  االخ  اىل  سند  بن  نارص  بن  عيل  من 
ابن حسن سلمه اهلل تعاىل من املوبقات وهداه اىل طريق اخلريات امني السالم 
عليكم ورمحة اهلل وبركاته اما بعد فاملوجب لذلك ابالغ السالم والسؤال عن 
أجره  يؤتى  ممن  واياكم  وجعلنا  الدارين  يف  خري  حال  اهلل  جعلها  احلال  صحة 
مرتني وغري ذلك اثابك اهلل اثابته رضاه يوم جيازى كال اجيازته رجل طلق امرأته 
ان كانت قد غيبته فلام سمعت ذلك الطالق اتت بام غيبته وهو يقول ان كنتي 
اخذه فوقعت اخذه ونظرك فيه كفايه كذلك رجل تويف رمحه اهلل سبل ثلث ماله 
افدنا  يرضع  احدى االوالد  ام وزوجه وولدين  فيه وورثته  ينجزه  بر  يف عمل 
الثلثني  من  ام  املال  زمرة  من  نفقة رضاعه هي  وااليامن عن  التقوى  اهلل  افادك 
ام من نصيبه..... يف الشهر ألنه تعاىل يقول وعىل املولود له رزقهن وكسوهتن 
الشفقه  ام  حضانه  يستحقن  واالم  اجلده  احلسنى...  اليك  اهلل  احسن  كذلك 
تكفي عن احلضانه افتنا ماجور بعون اهلل عىل طاعته هذا وبلغ السالم االخ محد 
بن  العيال وعبدالكريم  لدينا  ترا ومن  الطلبه ومن  والعيال واالخوان  وحسن 
زامل وخواص اجلامعه وحاظره عبدالعزيز بن حسني الكل يبلغ السالم وانت 

يف حفظ اهلل وامانه والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته 17 ش سنه 1297

قد  كنتي  ان  إلمرأته  قال  الذي  وبعد  وبركاته  اهلل  ورمحة  السالم  وعليكم 
اخذيت من مايل يش وتبني اهنا اخذته يقع عليها الطالق املعلق عىل ذلك ولو ردت 
ما اخذت ألنه علقه عىل يش حاصل وان كان الطالق اقل من ثالث فيسرتجع 
ونفقة رضاع الطفل من حصته من املرياث وحضانته االحق هبا امه مامل تتزوج ثم 
جدته من قبلها وسلم يل عىل كافة االخوان ومن لدينا يسلمون عليكم والسالم.



400

رقم الوثيقة:188
تاريخها: القرن 13هـ

الكاتب: عبدالله بن عبدالمحسن بن فنتوخ
المصدر: األستاذ عمر بن محمد القضيب

المكان: روضة سدير
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة: 
بسم اهلل الرمحن الرحيم

اهلل  اال  اله  ان ال  يشهد  بن قضيب وهو  بن عمر  به حممد  ما اوىص  هذا 
ورسوله  عبداهلل  عيسى  وان  ورسوله  عبده  حممدا  وان  له  رشيك  ال  وحده 
وكلمته القاها اىل مريم وروح منه وان اجلنة حق والنار حق وان الساعة حق 
اتية ال ريب فيها وان اهلل يبعث من يف القبور واوىص من بعده تقوى اهلل وان 
يصلحوا ذات بينهم وان يطيعوا اهلل ورسوله ان كانوا مؤمنني واوىص بثلث 
البيت  نصفها  وهو  املوسيه  دار  من  ونصيبه  اجلفيل  فيد  يف  نصيبه  وهو  ماله 
باربع حجج منهن حجتني ألمه مويض  البيت  اليل فوق  واملصيبيح والغرفة 
بنت عبداهلل ابابطني وحجه لبوه عمر وحجة لنفسه واوىص لبنته نوير بخرضية 
من الثلث وهي التي تايل وضيمة القعيسى يف طالعة فيد اجلفيل من جنوب 
املوسيه يف  بدار  املذكوره  الدار  له سبب يف ذهاب برصها ونصف  انه  خوفا 
اضحية دوام لنفسه وهي يف يد زوجته بنت بن ريس واوالده الصغار تنزهلا 
مدة حياهتا ماهلا معارض ان وجدت تضحي واال ما عليها حرج وان كان ما 
ظهرت من البيت الكبري فتاخذ كروهتا وتضحي وباقي الثلث كل عىل مسطاه 
فيه الذكر واالنثى يعملون فيه اعامل بر وكذلك يف ذمتي المحد ولده عرشين 
رياال وهن ارثه من امه قادمات يف حالله ولنوير مخسة اريل وهن من ارثها من 
امها وواصل عبدالعزيز اربعني رياال زواج وسالح حياسبونه عليها والبيت 
الكبري مويص به ابوي عمر يف اضحيه دوام لنفسه والوكيل عىل عياله حممد بن 
عبداهلل البدراين وكل من الرشد يفيض عليه حقه والوكيل عىل عياله الصغار 
عيال بنت ابن ريس عثامن بن عبداهلل بن عبدالرمحن بن عمر حتى يرشدون 

شهد بذلك وكتبه عبداهلل بن عبداملحسن بن فنتوخ.
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رقم الوثيقة: 189
تاريخها: القرن 13-14 هـ

الكاتب: عثمان بن إبراهيم الحقيل
المصدر: األستاذ عبدالله بن إبراهيم الحقيل

مكانها: المجمعة
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

اقول انا يا كاتب احلروف عثامن بن براهيم احلقيل بأين بعت عىل زوجتي 
هيا بنت سليامن ابانمي اخلرضية املعلومة يف وسط نصيبي من فيد سلطان بثمن 
معلوم عدده عرشين ريال بلغني الثمن واستحقت النخلة وهي معلومة قبلتها 
ونخلة  صغرية  خيسة  وشامليها  والقرين  اخوي  عيال  فيد  ورشقيها  شايعه  فيد 
كبريه وجنوبيها السلجه شهد عىل ذلك صالح بن حممد بن سليامن وكتبته عىل 

نفيس وكفى باهلل شهيدا

احلمد هلل

أقرت هيا بنت سليامن ابانمي بأهنا وقفت النخلة املذكورة اعاله يف اضحية 
االضحيه  ترك  يف  عليهم  حرج  فال  اوالدها  احتاجو  وان  ولوالدهيا  هلا  الدوام 
شهد عىل ذلك براهيم بن عبداملحسن احلقيل وشهد به كاتبه عثامن بن براهيم 

احلقيل ونقله من خطه بعد معرفته عبداهلل بن حممد بن سليامن

احلمد هلل

بأهنام  فأقرا  ابنا عثامن احلقيل  براهيم واخته ساره  بأنه حرض  موجب ذلك 
اجازا بيع والدمها ووقف والدهتام وأقرا بأهنام افضال لوالدهتام اخليسة الصغرية 
والنخلة الكبرية اللتان يلياهنا شامال يف التحديد املذكور اعاله متواليات الكبرية 
قبلة والصغرية رشقا ونخلتها املشرتيه جنوبا اجلميع ثالث نخالت هلا يف اضحية 
الدوام ولوالدهيا ومها ولياها شهد عىل أقرارمها حممد بن عيل بن جمحد وشهد 
به كاتبه عبداهلل بن حممد بن سليامن وصىل اهلل عىل حممد وآله وصحبه وسلم ب 

سنه1360.



404

رقم الوثيقة: 190
تاريخها: محرم 1307هـ

الكاتب: عبدالله بن سيف بن مهنا
المصدر: األستاذ عبدالله بن عشري الدريس

المكان: عشيرة سدير



405

وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

اقول انا يا كاتب األحرف اآلتيه عبداهلل بن سيف بن مهنا بأين أقر واعرتف 
عىل نفيس بأين قد بعت النخلة املعروفه يف ام عاير يف الودي يف بلد عشريه عىل 
عبدالعزيز بن دريس بن حسني بن عرشي بثمن معلوم قدره وعدده مخسة اريل 
ماء  من  وحدودها  حقوقها  بجميع  وهي  املشرتي  من  الثمن  ببلوغ  البايع  أقر 
وطريق ومسيل وهي معروفة عند البايع واملشرتي يعرفاهنا معرفة نافية للجهاله 
يأيت  للمشرتي وملن  ملكا  املذكوره  النخلة  فبموجب ذلك صار  وهي خرضيه 
من جهته يترصف فيها بام يشا كيف شاء شهد عىل ذلك واماله ابراهيم بن حممد 
العتيقي وكتبه عىل نفسه وأقر به واثبته عبداهلل بن سيف بن مهنا وصىل اهلل عىل 

حممد حرر يف املحرم يف اول سنة سبع وثالث ماية والف )اخلتم(.
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رقم الوثيقة: 191 
تاريخها: 1307/2/12هـ

الكاتب: إبراهيم بن هليل
المصدر: األستاذ عبيد بن عبدالعزيز الفيصل

المكان: تمير
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة: 
بسم اهلل 

فيصل وعيال  عبدالعزيز وعيال  ابن  املانع وهم عيال عيل  حرضوا عندي 
محد وأقروا بأهنم قسموا ملكهم املعروف يف بلد متري وهي الركيه وما حوهلا من 
ارض وغريه والرفيعه وعرسه ومطربه وطال عيال عيل وعيال عبدالعزيز الركيه 
وماتبعها من ارض وقرص ومليحه وطال عيال عبدالعزيز ارض عرسه وما قداه 
من االرض البيضا وطال عيال عيل نصف الركيه واسفل عرسه وصدر مطربه 
وما قداه من االرض البيضا وطال عيال محد اسفل مطربه وما قداه من االرض 
والرفيعه وارضها وصار لعيال محد ركيه املديريج نصفها الرفعيه ونصف ملطربه 
وثلثي ماء مطر به وثلثها الباقي لعيال عيل من جوايب مطربه بني العيل واحلمد 
انصاف وهن ست نخالت ولعيال عيل ثلث ماء عرسه ونصف جوابيها وهن 
الثلثني  سدس  محد  ولعيال  عبدالعزيز  لعيال  عرسه  ماء  وثلثي  نخالت  ست 
املسهله  وعبار  اثالث  بينهم  والسيل  القرص  خشب  يف  مسطاهم  محد  ولعيال 
قداهم  من  محد  عيال  وباب  للحايط  وثلثني  لرفيعه  ثلثه  الوضيمه  مع  اىل ظهر 
وباب عيال عيل مع الباب العادي وباب عيال عبدالعزيز من عند القرص هذا ما 
تراضو عليه اجلميع وافرتقوا عليه شهدوا عىل ذالك طامي بن عظيب وعبداهلل 
بن مغامس ونارص ابن امحد ابن مناع ونجم ابن ربيعه وكتبه وشهد به ابراهيم 

بن هليل حرر ص12سنه 1307

فهو بني اجلميع عيال عيل وعيال محد  السبل  الركيه من  ماكان يف  كذالك 
وعيال عبدالعزيز شهد به من تقدم وكتبه... آنفا 



408

رقم الوثيقة: 192
تاريخها: 1308/2/8هـ

الكاتب: حمد بن عبدالعزيز بن علي العريني
المصدر: األستاذ عبدالله بن محمد الربيعة

المكان: المجمعة
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

مضمونه هو انه حرض عندي عثامن بن حممد بن عبداجلبار نايبا عن نفسه 
حممد  بن  عبداهلل  عندي  وحرض  عبداجلبار  آل  امالك  يف  رشكائه  مجيع  وعن 
املسمى  النخل  يف  فتداعوا  احلميدي  عبدالرمحن  بن  محود  اخيه  وبن  احلميدي 
فانكر  عبداجلبار  آلل  ملك  ارضه  بأن  حممد  بن  عثامن  فاّدعى  بالوسطا  اآلن 
عبداهلل احلميدي هذه الدعوى واّدعى بأنه احيا تلك االرض فطلبت من عثامن 
بن  عثامن  بقلم  وثيقة  عيّل  فعرض  بدعواه  تشهد  البّينة  عبداجلبار  بن  حممد  بن 
منصور عليها ختمه ونصها شهد عندي حممد بن حمارب وحممد بن حمرج بلفظ 
الشهادة املعترب هلا رشعا بأن عني القليب الذي اظهر عبداهلل احلميدي يف ارض 
ال عثامن بن عبداجلبار وذلك بعد ما زرعوها وان حتديد ارض آل عثامن وارد 
القليب املذكورة هكذا شهد  ِقْبلة  من جنوب إىل جمرى الشعيبه ومن شامل اىل 
الشاهدان املذكوران بحرضة عبدالرمحن الثمريي وعثامن بن ناجم وشهدا بأن 
الظاهر منهام العدالة كتب ذلك واثبته عثامن بن منصور اقول هذا احلد املذكور 
فيها  املّدعى  املذكورة  االرض  هذه  عىل  واقع  هو  فاذا  عليه  وقفت  الورقة  يف 
االرض  عبداجلبار يف هذه  بن  عثامن  آل  ملك  بثبوت  ذلك حكمت  فبموجب 
املذكورة قال ذلك واماله حسن بن حسني آل الشيخ وكتبه عن أمره وإمالئه 
محد بن عبدالعزيز بن عيل العريني وصىل اهلل عىل حممد وعىل اله وصحبه وسلم 

حرر 8 صفر سنة 1308هـ )اخلتم(.
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رقم الوثيقة:193
تاريخها: رجب 1309هـ

الكاتب: محمد بن عبدالله بن ناصر
المصدر: األستاذ عبدالله بن محمد الربيعة

مكانها: المجمعة
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم احلمد هلل

شهد عندي بدر بن عبداهلل بن جعوان وحممد بن نارص التوجيري بأن لطيفه 
عىل  باعت  بأهنا  رشعا  منها  اإلقرار  جواز  حال  يف  أقرت  عمريه  بن  عيل  بنت 
اخيها سعد بن عيل بن عمريه مجيع نصيبها من ابيها ونصيبها من اخيها حسني 
ونصيبها من أمها يف بلد التويم من عقار ودار وتركه ونصيبها من أمها مما ورثت 
يف املجمعه من عقار بثمن معلوم قدره وعدده مخسه وعرشون ريال بلغتها من 
أخيها املشرتي بالتامم وصدقها يف ذلك واملبيع بجميع حقوقه وحدوده واملبيع 
سهم معلوما عندمها يعرفانه معرفة للجهالة شهد عىل ذلك من ذكرنا امال ذلك 
عبدالعزيز بن حممد بن الشيخ وشهد به وكتبه بإمالئه حممد بن عبداهلل بن نارص 

وصىل اهلل عىل حممد واله وصحبه وسلم حرر ب سنه 1309 )اخلتم(.
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رقم الوثيقة: 194
تاريخها: ربيع األول 1311هـ

الكاتب: عبدالله بن سيف بن مهنا
المصدر: األستاذ عبدالله بن عبدالمحسن الماضي 

مكانها: حرمة
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
أقر محد بن هويدي بأنه قبل مرضاب القليب الذي اعطوه اهل حرمه وهي 
يف مسيلهم يف الكلب وهي بني اركية عبدان وبني قليب بن ركبان وهي يف جزع 
الشعيب من رشق ويغرس عليها محد الذي حتتمل واجلامعة املذكورون هم ومحد 
مايض  امارة  عىل  ورقة  وعندهم  ورقه  عنده  بينهم  الذي  باملقاوالت  هويد  بن 
بن محد املايض وحرضة فراج الزيد ومحد بن حسن وعثامن بن نارص بن مدلج 
وحممد بن عبدالعزيز العبدالكريم ومجاعة اهل حرمة ومحد ماهوب حاسد ان 
جا املصلحة للديرة الجل ان قليبه تبع حلرمة واملصلحه للجميع صارت القليب 
املذكورة حلمد املذكور ملك ثابتا وحقا الزما يترصف فيها ترصف اهل األمالك 
يف امالكهم واهل احلقوق يف حقوقهم من غري منازع وال معارض يترصف فيها 
كيف يشاء شهد عىل ذلك عثامن بن عبداهلل بن جالجل وشهد به وكتبه عبداهلل 
اهلل عىل  احد عرش وثالثامئة والف وصىل  اول يف سنة  ربيع  بن سيف حرر يف 

حممد )اخلتم( )اخلتم(.
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رقم الوثيقة: 195
تاريخها: ربيع األول1312هـ

الكاتب: إبراهيم بن عبدالله بن مسند
المصدر: جمعية أشيقر الخيرية مشروع جمع التراث

المكان: أشيقر
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
احلمد هلل

عبدالرمحن  بن  عبداملحسن  بن  حممد  عندي  حرض  بأنه  لذلك   املوجب 
جالجل  نزيل  اباحسني  عبدالرمحن  بن  عبدالعزيز  ابن  وعبدالرمحن  اباحسني 
بأهنم  مجيعا  وأقروا  اخلطامه  نزيل  اباحسني  عبدالرمحن  بن  صالح  بن  وعبداهلل 
باعوا عىل عثامن بن حممد بن عثامن اباحسني الدار املعروفه املشهوره دار منصور 
باعوا  منصور  عمهم  قبل  من  بالعصب  جاءهتم  التي  اباحسني  عبدالرمحن  بن 
الدار املذكوره عىل عثامن املذكور بجميع حقوقها الداخله فيها واخلارجة منها 
من  املذكورين  البايعني  بلغت  ريال  وعرشين  ومخسه  مايه  قدره  معلوم  بثمن 
املشرتي املذكور يف جملس العقد بالتامم والكامل ومل يكن للبايعني املذكورين يف 
البيت املذكور دعوى وال طلبه وال ملن يأيت من قبلهام بوجه من الوجوه وعبداهلل 
بن  حممد  بشهادة  وعبداملحسن  عبدالرمحن  اخوانه  طرف  من  وكيل  صالح  بن 
شهد  عبداهلل  اخاهم  موكلني  بأهنم  عبدالعزيز  بن  وعبدالرمحن  عبداملحسن 
عىل ذلك عبدالكريم ابن عبداملحسن ابن عبدالكريم اباحسني وشهد به كاتبه 

ابراهيم بن عبداهلل ابن مسند حرر يف ر1 سنه 1312.



416

رقم الوثيقة: 196
تاريخها: 1313/2/23هـ

الكاتب: محمد بن ناصر العسكر
المصدر: األستاذ عبدالله بن محمد الربيعة

المكان: المجمعة



417

وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
بسم اهلل 

شهد عندي حممد ابن نارص التوجيري وحممد ابن نارص الشنيفي ومها عدالين 
مقبوالن بأن قليب فيد ابا اجلذعان يوم تبدع بديعه ومها حاظراين يعقالين وان 
ابا  تثبت رشكة  الوقت طوال فعال شهادهتام  ابا اجلذعان مغروس ذلك  خيس 
ذلك  قال  القليب  يف  الوارده  السهوم  قدر  عىل  االسود  فيد  قليب  يف  اجلذعان 
حاكام به ومثبت لصحته عبدالعزيز ابن حممد ال الشيخ وكتبه عن أمره حممد ابن 

نارص العسكر حرر يف 23 صفر سنه 1313)اخلتم( 

بسم اهلل الرمحن الرحيم

حمارب  بن  محد  بن  وعثامن  احلميدي  حممد  بن  عبداهلل  ايضا  عندي  وشهد 
واخوه عبداهلل بن محد بن حمارب بأن ابا اجلذعان مركوز ويرشب من قليب فيد 
ابا  بمدة سنني فعىل هذا يكون نصيب  قليب  ابا اجلذعان  قبل حيفر يف  االسود 
اجلذعان يف قليب فيد االسود من مجلة الرشكاء كل عىل حسب ملكه والشهود 
ممليه  بصحتها  وحاكام  لشهادهتم  مثبتا  ذلك  قال  مرضيون  عدول  املذكورون 
عبدالعزيز بن حممد بن الشيخ وكتبه عن امره محد بن عبدالعزيز العريني وصىل 

اهلل عىل حممد واله وصحبه وسلم حرر 23 ص سنه 1313)اخلتم( 

بسم اهلل الرمحن الرحيم

ما حكم به الشيخ عبدالعزيز بن حممد ال الشيخ رمحهم اهلل تعاىل صحيح 
قاله ممليه عبداهلل بن  دليله حتى ال خيفى  له لظهور حجته وصحة  ال معارض 
عبدالعزيز العنقري وكتبه من امالئه حممد بن عبداملحسن اخليال وصىل اهلل عىل 

حممد واله وصحبه وسلم حرر 29 ذي سنة 1343)اخلتم( )اخلتم(.



418

رقم الوثيقة: 197
تاريخها: صفر 1314 هـ

الكاتب: إبراهيم بن ناصر بن هليل
المصدر: األستاذ محمد بن عبدالعزيز الفيصل 

مكانها: تمير



419

وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
بسم اهلل  الرمحن الرحيم

 من نجم بن ربيعة وبراهيم بن محد العثامن اىل من يراه السالم عليكم ورمحة 
اهلل وبركاته وبعده يوم ظهرنا يف متريه نبعث فيها طب علينا فيها مانع بن عيل 
وطلبنا واعطيناه قطعة ارض يف حتت ارضنا وحّدها ورسمها حتى يكون معلوم 
نجم  إقرار  عىل  شهد  املغامس  ارض  ييل  واسفلها  العبداهلل  ارض  ييل  اعالها 
براهيم  به  وشهد  وكتبه  هديب  بن  هديب  وبراهيم  بن  حممد  العثامن  وبراهيم 
براهيم  بن هليل  بعد  بن هليل حرر ص سنه 1314 ونقله من خط  نارص  بن 
املعرفة يقينا ملوجب طلب بعض الرشكاء نضرية األصل عيسى  بن عبدالعزيز 

بن خرّيف 7  ... سنه 1356 

قايض جالجل )اخلتم( عبداهلل بن محد بن حسني. 



420

رقم الوثيقة: 198
تاريخها: 5/11/ 1317هـ

الكاتب: سليمان بن إبراهيم بن معيوف
المصدر: األستاذ فهد بن عبدالعزيز المغيصيب

المكان:  عشيرة سدير



421

وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة: 
الداعي اىل حتريره هو ان ورثة عبداهلل بن عويد احرضوا يل وصية والدهم 
له  دوام  اضحية  يف  الربكه  عىل  غرسه  يف  خضاري  بثالث  اوىص  انه  فيها  واذا 
اخلضاري  مغارس  اال  ماله  الوصيه  حني  عويد  بن  أعني  انه  واحلال  ولوالديه 
واالصل  مقسوم  غري  وهو  االصل  لصاحب  ومخسني  امخاس  ثالثة  املذكوره 
لسلطان بن وران الفضيل فلام قدم املذكور سنه 1316 واذا ان قصده ان يوقف 
وقفا يف اعامل بر فرد له الورثه نصيبهم يف النخلتني من ثالث النخالت املعينات 
عشريه  بلد  يف  اجلامع  املسجد  امام  عىل  واحده  فوقفهام  والدهم  اضحية  يف 
واالخرى عىل الصوام ثم باع االصل عىل الورثه وساحمهم يف الثمن وكتب ذلك 
يف قايمة اسبال بلد عشريه اعني وقفية النخلتني وبعد ذلك اراد الورثه ابطال 
وقفية صلطان اخلرضيتني املذكورتني وابداهلن بغريهن من نخلهم فامتنع اهل 
البلد من ذلك واالصلح يف ذلك فيام أرى ان الورثه يعيشون من ثلث مورثهم 
عوضا عن اخلرضيتني يصري ذلك الضحية مورثهم وتبقى اخلرضيتني وقفا عىل 
جهتهام املذكوره قال ذلك ممليه راجي عفو ربه امحد بن ابراهيم بن عيسى وكتبه 
بأمره وامالئه سليامن بن ابراهيم بن معيوف يف 11 جا سنه 1317 وصىل اهلل 

عىل حممد واله وسلم )اخلتم(.

يعلم به من يراه بأن هديب بن فايز وقف لوجه اهلل تعاىل اثني عرش صاع مقدمه 
يف معروق السلق من ثلث املال للصوام ثلث وللمؤذن ثلث ولالمام ثلث وقف 
دائم حتى يرث اهلل االرض ومن عليها ومن بدله بعدما سمعه فإنام اثمه عىل من 
بدله ان اهلل سميع عليم وقت توقيف هديب وهو صحيح البدن وافر العقل شهد 
عىل ذلك نارص بن عبداهلل بن زوار وابراهيم بن حممد بن دريس آل عرشي وفهيد 

بن زهران وشهد به كاتبه عبدالعزيز بن مغيصيب حمرره 15 ج سنه 1324.



422

رقم الوثيقة: 199
تاريخها: 1317/6/4هـ

الكاتب: عبدالله بن عبدالمحسن بن فنتوخ
المصدر: األستاذ محمد بن صالح الجمعه

المكان: روضة سدير



423

وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
أقر إبراهيم بن فايز القصيمي بأن وصله من عبداهلل بن مجعه واحد وسبعني 
رياال منها سبعني للواتى بقلم عبداهلل بن راشد عىل طريق املضاربه مع عبداهلل 
لرباهيم وصلته بتاممها سبعني ووصله ريال من الفايده شهد بذلك كاتبه عبداهلل 
بن عبداملحسن بن فنتوخ حرر يف ج2 سنه 1317 ايضا وصله ريال من طرف 

طلبه ناقة له ايضا ريال من طرف بن شهيتون. 



424

رقم الوثيقة: 200
تاريخها: رجب 1317هـ

الكاتب: إبراهيم بن ناصر بن هليل
المصدر: األستاذ محمد بن حمد المفرج

المكان:  تمير



425

وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة: 
بسم اهلل الرمحن الرحيم

   يعلم به من يراه بأهنام حرضا عندي نارص بن عيل الفيصل وأخيه عبدالرمحن 
وإبراهيم بن محد الرباهيم وكيل لوالدته حصه وهو نصيبها ايل خيصها فأقروا 
واعرتفوا بأهنام قسمو امللك املسمى بالركيه وهو مجيع ما خيص  عيل بن فيصل 
وجعلوا ألبيهم رمحه اهلل نصف مليحه وهو نصيب عيل من نخل وارض وتابع 
الركيه وله من  بركة  اىل عىل  للمنحات واجلوايب  يربا  ايل  ثمنه  والحق والبطني 
القلبان ربع ماهن وطال والدة ابراهيم حصه صدر الركيه وهو السهم ايل يربا 
لعبدالرمحن  الركيه  وباقي  شامل  من  قداه  ما  عىل  املصب  من  فوق  يرد  السوق 
به عليهم ال يف ثمن وال يف فاضل والقرص  ونارص وال بقى لرباهيم ما يدعي 
فيهن  لرباهيم  ما  عبدالرمحن  واخيه  لنارص  البالد  ف  ايل  والدار  الركيه  يف  ايل 
واالرض  امخاس  بينهام  واملاء  ثلث  فيهن  ما  واحلايط  البيضا  واالرض  دعوى 
بينهام وما كان بينهام من سيل وبناء جدران وحبوس فهو عىل اجلميع عىل قدر 
االسهم ورضيو بذلك وكل ابتلغ نصيبه برضاء وقبول شهد عىل قرارهم بذلك 
ورضاهم فايز بن عيل وعبداملحسن بن سلطان وعبداهلل بن عبدالكريم وكتبه 
نبينا  اهلل عىل  بن هليل حرر ب سنه 1317  وصىل  نارص  بن  براهيم  به  وشهد 

حممد وعىل اله وصحبه وسلم تسليام 

كذلك تراضو عىل ان ثلث ماء لداخليات الركيه والرباز لثمن وربع مليحه 
لثلث عيل وهم عىل ثمنهم يف األرض البيضا واحلايط شهد به من تقدم وكتبه 
كاتبه انفا وشهد به مانع بن عيل جا سنه 1318 ونقله من خط براهيم بن هليل 

بعد معرفته يقينا من غري زيادة وال نقصان. 



426

رقم الوثيقة: 201 
تاريخها: 1321/11/22هـ

الكاتب: أحمد بن إبراهيم بن عيسى
المصدر: األستاذ منصور بن عبدالعزيز المنصور

المكان:  المجمعة



427

وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة: 
بسم اهلل الرمحن الرحيم

إليه بأن ورثة حممد بن رجب ملا ارادوا ان يرهنوا  نصيبهم يف  الناظر   يعلم 
يرهن  رجب  بن  حممد  البرهيم  بن  اذنت  اخليس  يف  بالطريفيه  املسمى  النخل 
نصيب اخيه  عبدالرمحن يف العقار املذكور يف نفقة لعياله اعني  عيال عبدالرمحن 

قال ذلك وكتبه  أمحد بن إبراهيم بن عيسى 22 ذا سنه 1321 )اخلتم(. 



428

رقم الوثيقة: 202
تاريخها: 1326هـ

المصدر: األستاذ عبدالمحسن بن إبراهيم اللعبون
المكان: حرمة 



429

وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

من عبداهلل بن عبدالعزيز العنقري إىل األخ املكرم أمحد بن سعيد سلمه اهلل 
تعاىل   السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته وبعد ذلك ارشفنا عىل ورقة من اإلمام 
عبداهلل بن فيصل كاتبها اىل نارص بن بريه يف حياة اإلمام فيصل وذاكر الواصل 
اليك نارص بن ابراهيم معه خط من اإلمام يعني اإلمام فيصل رمحه اهلل من طرف 
النخل فأنت ال تعارضه هذا لفظه باحلاظر يا اخي اذا عينوا ورقة النخل بشهود 
مرضيني اعني نخل ابن لعبون فالعمل عىل ما ذكر اإلمام هذا ما لزم والسالم 

سنه  1326.

عبدالعزيز  بن  عبداهلل  الشيخ  ختم  وعليه  التلف  خوف  أصله  من  ونقله 
العنقري..  عبدالرمحن بن عبداهلل بن محود التوجيري وصىل اهلل عىل نبينا حممد 

وآله وصحبه وسلم حرر يف 1375/6/30.

يف  املطوع  حممد  املجمعة  قايض  قاله  ألصله  مطابق  املزبور  النقل 
.1375/7/4



430

رقم الوثيقة: 203
تاريخها: 2/17/ 1327هـ

الكاتب: عبدالله بن زاحم
المصدر: األستاذ محمد بن عبدالكريم المنقور

المكان: حوطة سدير



431

وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة: 
بسم اهلل احلمد هلل

موجب حتريره بأين موكل محد بن عيل املنقور عىل االرض املسامة احلويش 
املسبلة عىل محام مكة يقبضها ويرصف ريعها عىل فقراء املناقري عىل نظره حتى 
بن  عبداهلل  أمره  عن  وكتبه  العنقري  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  ممليه  قاله  الخيفى 
وآله وصحبه وسلم 17 ص سنه   اهلل عىل حممد  بن زاحم وصىل  عبدالوهاب 

1327 )اخلتم(. 



432

رقم الوثيقة: 204
تاريخها: 1327/9/20هـ

الكاتب: عبدالعزيز المفيز
المصدر: األستاذ فايز بن إبراهيم المفيز

المكان: التويم



433

وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

نعم اقول انا يا عبدالعزيز بن حممد بن مفيز بأين قد وقفت وسبلت وحبست 
البالد  التويم مسجد  التويم من قرى نجد عىل مسجدي  بلد  الذي يف  حايطي 
اجلامع ثلثني ومسجد املنيزله ثلث واشرتطت ريعه ومغله مدة حيايت واشرتطت 
ريال عرصة االرض ُيسّلم من راس املصلحه بيد ورثة آل شارخ فعىل ان هذا 
القرار الصادر مني صار احلويط وقف الزما صحيحا عىل مسجد املنيزله ثلثه 
وعىل مسجد البالد اجلامع ثلثني واحلويط املذكور مشتمل عىل نخل واثل فكله 
وقف اليباع وال يورث وال يوهب فمن بدله بعدما سمعه فانام اثمه عىل الذين 
يبدلونه واشهدت عىل نفيس مجاعة من املسلمني واهلل خري شاهد ووكيل جرى 
وحرر عرشين من شهر رمضان سنه ثالثاميه وسبعه وعرشين بعد االلف من 

هجرته صىل اهلل عليه وسلم. 

شهد بذالك ابراهيم اجلعفر  )اخلتم( 

شهد بذالك العديد حممد الرشيد )اخلتم(

شهد بذالك عبداهلل بن عبداملحسن السليامن  )اخلتم(

شهد بذالك عبدالرمحن بن محد  )اخلتم(

شهد بذالك محد بن حممد بن مفيز  )اخلتم(

هذا قراري وصحيحي انا عبدالعزيز املفيز )اخلتم(



434

رقم الوثيقة: 205
تاريخها: رجب 1329هـ
الكاتب: إبراهيم بن هليل

المصدر: األستاذ عبيد بن عبدالعزيز الفيصل
المكان: تمير



435

وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة: 
بسم اهلل الرمحن الرحيم

حرض عندي عبداهلل بن نارص العبداهلل وشهد بأن عثامن بن فيصل أقرا بأنه 
خلص هو وأمه عن نصيبهم يف قرص عرسه بخشب قطعوه وقبضوه وال بقي 
هلم يف القرص دعوى وال ملن يأيت من جهتهم كذالك أنا يا كاتبه اشهد بام شهد 
بن هليل ب سنه  ابراهيم  كتبه  القرص دعوا  ماعاد هلم يف  أن  أقر  أنه  به عبداهلل 

.1329

ونقله من خطه حرفا بحرف ملوجب خشية التلف االقل نارص بن عبدالعزيز 
بن خرّيف  وصىل اهلل عىل حممد حرر يف 1382/7/27هـ.



436

رقم الوثيقة: 206
تاريخها: 1332/10/21هـ

الكاتب: عبدالرحمن بن عثمان الثميري
المصدر: األستاذ إبراهيم بن محمد العبدالجبار

المكان: المجمعة



437

وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

الشهاده  بلفظ  عيل  بن  عبداهلل  وهو  ابانمي  عبداهلل  بن  حممد  عندي  شهد 
وبدر  هم  العامر  حزم  احلزم  تقاسمو  سامل  بن  يوسف  أوالد  بأن  رشعا  املعتربه 
بن عبداهلل وأقرعو وكل عرف نصيبه وافرتقو عن رىض كتب شهادته عن امره 

عبدالرمحن بن عثامن الثمريي 21 شوال سنه 1332 

بسم اهلل

شهد عندي حممد بن عبداهلل بن عيل ابانمي بلفظ الشهادة املعتربه رشعا بأن 
ال يوسف وهم محد وحممد وصالح تقاسموا احلزم هم وبدر وافرتقوا عن رىض 

كتب شهادته بأمره واماله امحد بن مزيد 21 شوال سنه 1332.



438

رقم الوثيقة: 207
تاريخها: 1332/10/27هـ

الكاتب: عبداللطيف بن عبدالعزيز بن مغيصيب
المصدر: األستاذ فهد بن عبدالعزيز المغيصيب

المكان:  عشيرة سدير



439

وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

اىل  بن دريس  بن مايض واخيه فالح ودريس  بن نارص ومحاد  من عبداهلل 
جناب الشيخ املكرم عبداهلل بن عبدالعزيز العنقري سلمه اهلل تعاىل سالم عليكم 
ورمحة اهلل وبركاته وموجب اخلط هو ابالغ السالم وغري ذالك بارك اهلل فيك 
هذا بيت سبل إلمام مسجد اجلامع وهذا له مدة سنني من قبل سنة الربه وهو 
خارب وامام املسجد مستد من دونه بعد حن نشهد ان بيعه وحطه يف يشء غريه 
اما نخلة وإال أرض انه ارصف واسد فأنت ان شفتا انك توكل عليه وكيل يبيعه 
مغيصيب  بن  عبدالعزيز  بن  عبداللطيف  وكاتبه  تعريفك  مالزم  هذا  ساد  فهو 

يسلم ويشهد عىل املضمون وانت سامل والسالم 27ل سنه 1332
ياصل جناب الشيخ املكرم عبداهلل بن عبدالعزيز العنقري 

بسم اهلل الرمحن الرحيم
الدار  بيع  عىل  مغيصيب  بن  عبداللطيف  وكلت  قد  بأين  يراه  من  يعلم   
املذكوره بطن الورقه وجعل ثمنها فيام هو اصلح للوقف حتى الخيفى قاله ممليه 
عبداهلل بن عبدالعزيز العنقري وكتبه من امالئه عبداملحسن بن براهيم احلقيل 

وصىل اهلل عىل حممد وسلم حرر 28 ل سنه 1332 )اخلتم( 
بسم اهلل الرمحن الرحيم

اقول انا ياكاتبه عبداللطيف بن عبدالعزيز بن مغيصيب بعد وكالة الشيخ 
يل عىل بيت السبل املذكور وهو معروف عن املسجد جنوب وعن بيت ال سنيد 
وعدده  قدره  معلوم  بثمن  غازي  بن  حممد  عىل  بعته  اين  الشمس  مطلع  رشق 
ثالثني ريال بلغت يف جملس العقد شهد عىل ذالك سعد بن مضحي ونارص بن 

فهد وكتبه عبداللطيف عىل نفسه حمرره 20ج سنه 1337.



440

رقم الوثيقة: 208
تاريخها: ربيع الثاني 1338هـ 

الكاتب: أحمد بن عبدالعزيز بن سلمان
المصدر: األستاذ عبدالله بن محمد الربيعة

المكان: المجمعة



441

وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

السبب الداعي لتحريره هو بأن عبداملحسن بن حممد بن دغفق حال كونه 
بن  عبدالعزيز  االمام  جهة  من  املجمعه  بلد  يف  القرص  ارض  بيع  عىل  وكيال 
والدكاكني  املسجد  حاجة  اخذ  بعد  واملذكور  اهلل  حفظه  فيصل  ال  عبدالرمحن 
وغريها بأنه باع قطعة االرض املعروفة من القرص املذكور حيدها من شامل مشرتا 
العتيقي ومن ِقْبلة السور ومن جنوب دار ابن يوسف ومن رشق السوق العابر 
جهتي  من  وكيال  كونه  حال  ربيعة  بن  عبداهلل  بن  عبدالكريم  عىل  القرص  من 
قبضها  ريال  بامئتني  وقف  تكون  القران  لتعليم  مدرسة  جيعل  ذلك  رشا  عىل 
عبداملحسن من يد عبدالكريم تامة هكذا صدر شهد عىل ذلك االمري عبداهلل 
بن  عبداهلل  بن  وعثامن  التوجيري  حممد  بن  وعبداملحسن  العسكر  ابراهيم  بن 
جبري واماله شاهدا به عبداهلل بن عبدالعزيز العنقري وكتبه من امالئه شاهدا به 
امحد بن عبدالعزيز بن سلامن وصىل اهلل عىل حممد واله وصحبه وسلم ر2 سنه 

1338)اخلتم(. 



442

رقم الوثيقة: 209
تاريخها: 1339/5/6هـ

الكاتب: محمد بن حسين بن سلطان
المصدر: األستاذ عبدالعزيز بن علي أبوحيمد

المكان: عودة سدير



443

وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

أقر عبدالرمحن ابن محد... بأنه باع املبعل الذي حّجر عليه هو ورشيكه سعود 
بوحيمد يف العتيقّيه عند القاره باع نصيبه وهو نصف االرض عىل عبدالكريم بن 
عبداهلل ابوحيمد بثمن معلوم قدره عرشة اريل بلغت البايع من املشرتي شهد 
عىل ذلك صلطان بن زيد بن حسني وسعود بن حممد بن شويش وكتبه وشهد به 

حممد بن حسني بن صلطان حرر 6 جا سنه 1339.



444

رقم الوثيقة: 210
تاريخها:  1340/1/14هـ

المصدر: األستاذ خالد بن برغش البرغش
المكان:  تمير



445

وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
بسم اهلل

عليكم  السالم  برغش  بن  عثامن  اىل  عسكر  ال  عبداهلل  بن  عبدالعزيز  من 
ورمحة اهلل وبركاته وغري ذالك واصلك خط الشيخ مع ابن عوض ترشف عليه 
يداعيه وال  يقبل  فيهن  او الحد دعوا  القراشا عليه اال كان لك  اوراق  وتفيظ 

يتوقف يكون لديك وانت سامل والسالم 14 حمرم سنه 1340 )اخلتم(.



446

رقم الوثيقة: 211
تاريخها: ربيع األول 1340هـ

الكاتب: عبدالله بن محمد بن ناصر
المصدر: األستاذ عبدالله بن إبراهيم الحقيل

المكان: المجمعة



447

وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة: 
بسم اهلل الرمحن الرحيم

شهد عندي براهيم بن صالح أباحسني وحممد بن محد بن عثامن بن صالح 
بأن براهيم بن محد  املعترب هلا رشعا  الشهادة  التوجيري بلفظ  وعثامن بن مبارك 
بن براهيم احلقيل ساكن بلد الزبري أقر عندهم يف صحة من عقله وبدنه وطوعه 
ورضاه بأنه وهب ابن عمه براهيم بن عثامن بن براهيم احلقيل ما هو يف ملكه 
املجمعة  سفالة  يف  صلطان  بفيد  املسمى  العقار  من  نصيبه  وهو  ترصفه  وحتت 
وهو معروف عندمها وخال بينه وبينه وقبل اهلبه براهيم وقبضه بالتخليه كتب 
اهلل عىل حممد  نارص وصىل  بن  بن حممد  بأمرهم وحضورهم عبداهلل  شهادهتم 

وآله وصحبه وسلم  حرر يف ربيعى االول سنه 1340.



448

رقم الوثيقة: 212
تاريخها: 1340/8/7هـ
الكاتب: أحمد بن سلمان

المصدر: األستاذ عبدالله بن محمد أبابطين
المكان: روضة سدير



449

وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

يعلم االخ عبداهلل بن عبداللطيف أبابطني بعد السالم بأن األخ عبداهلل بن 
الصوام والرساج واالمام هل يوضع  املجعولة عىل  فنتوخ سألنا عن األوقاف 
بأنه ال يوضع عليها يش من ذلك ألهنا  البلد فأفتيته  عليها يش من ما يرد عىل 
جهات بر وقد أفتى بذلك شيخنا الشيخ عبداهلل بن عبداللطيف قدس اهلل روحه 
وذكر من أدلة ذلك أن الزكاة ما جتب فيها فإذا مل جتب فيها وهي حق هلل فغريها 
أوىل واهلل أعلم قاله ممليه عبداهلل بن عبدالعزيز العنقري وكتبه من امالئه أمحد بن 

سلامن يسلم وصىل اهلل عىل حممد حرر 7ش سنه 1340 )اخلتم(.



450

رقم الوثيقة: 213
تاريخها: 1341/4/15هـ

الكاتب: عبدالله الدهش آل محمد
المصدر: األستاذ عبدالله بن محمد الربيعة

المكان: المجمعة



451

وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

الذي  العرف  بأن  بن صالح  امحد  بن  احلسيني وحممد  شهد عندي عبداهلل 
منهم  واحد  وصار  قليب  يف  رشكة  اثنني  بني  صار  اذا  املجمعة  أهل  بني  ماش 
يف  صاحبه  عىل  يرد  ما  انه  اشبهه  وما  علف  سقي  مثل  يف  القليب  عن  مغتني 
القليب هكذا شهدا كتب شهادهتام عن امرمها عبداهلل الدهش آل حممد حرر يف 

15 ر سنه 1341.

بسم اهلل الرمحن الرحيم

يعلم من يراه بأن ما شهد به الشاهدان املذكوران اعاله من العرف اجلاري 
عبدالعزيز  بن  عبداهلل  ممليه  قاله  خيفى  ال  حتى  به  العمل  يلزم  البلد  اهل  عند 
العنقري وكتبه من امالئه امحد بن عبدالعزيز بن سلامن وصىل اهلل عىل حممد حرر 

17 ر2 سنة 1341 )اخلتم(.



452

رقم الوثيقة: 214
تاريخها: 1342/8/11هـ

المصدر: كتاب تمير لألستاذ محمد بن عبدالعزيز الفيصل
المكان: تمير



453

وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

من عبداهلل بن عبدالعزيز العنقري اىل األمري املكرم عبداهلل بن فايز ومجاعته 
التي  اهل متري سالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته وغري ذلك من قبل مكاتباتكم 
تصدر لإلمام أو لنا ال تصري إال بقلم ابن هليل إبراهيم والذي غريه اليكتب 
قلم  بغري  يكتب  يبي  الذي  االنسان  وترى  والغريه  سالمه  ابن  ال  شيئا  احد 
إبراهيم بن هليل ترى االمام يبي يدبه ومن انذر فقد اعذر وهذا عن اختالف 

األقالم هذا مالزم والسالم حرر 11 ش سنه 1342 )اخلتم(.



454

رقم الوثيقة: 215
تاريخها: 1/29/ 1346 هـ

الكاتب: عبدالرزاق بن محمد الدائل
المصدر: األستاذ عبدالله بن محمد الربيعة

المكان: المجمعة



455

وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

بن  الرشيد عبدالرمحن بن حممد  الرجل  انه حرض عندي  سبب حتريره هو 
من  نصيبه  بيع  عىل  الربيعه  عبداهلل  ابن  عبدالرمحن  وكل  قد  بأنه  فأقر  رجب 
نجد  بلدان  احدى  املجمعة  بلد  يف  الواقعني  بديوي  فيد  من  ونصيبه  الشعيب 
الثمن  وقبض  البيع  يف  مفوضا  وكيال  الرويضة  يف  الكائنة  الطريفية  يف  ونصيبه 
املذكورة منه مواجهة فبموجب ذلك صار  الوكالة  وقبل عبدالرمحن بن ربيعه 
عبدالرمحن بن عبداهلل بن ربيعه وكيال من قبل عبدالرمحن بن حممد بن رجب يف 
بيع نصيبه من الشعيب ونصيبه من فيد بديوي ونصيبه يف الطريفية وقبض ثمنه 
وكالة صحيحة رشعية مفوضة جرى وحرر يف اليوم التاسع والعرشين من شهر 
حمرم احد شهور سنة 1346 الف وثالثامئة وستة واربعني هجرية كتبه وشهد به 

الفقري اىل اهلل تعاىل عبدالرزاق بن حممد الدائل)اخلتم(.

شهد بذلك عبدالعزيز بن عبداللطيف بن عبدالكريم )اخلتم(.

 شهد بذلك سعد بن حممد ابن مايض. 

شهد بذلك عثامن بن منصور ابن سويدان.

شهد بذلك عبدالعزيز بن رسيع ابن محدان )اخلتم(. 

عبدالرمحن حممد بن رجب. 



456

رقم الوثيقة: 216
تاريخها:1346/2/7هـ

المصدر: األستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الفيصل
المكان: تمير



457

وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

 من عبداهلل بن عبدالعزيز العنقري إىل االخ املكرم االحشم املحرتم االمري 
وازكى  وبركاته  اهلل  ورمحة  عليكم  سالم  آمني  تعاىل  اهلل  سلمه  فايز  بن   عبداهلل 
واعال وأرشف حتياته عىل الدوام وموجبه السالم مع السؤال عن احلال احوالنا 
عىل ماحتب وخطك الرشيف وصل وكتبنا رده كذلك من قبل االرض التي بني 
امحد ال مانع وبني عمه ان طلب القسم امحد منهم فالزمهم به هذا والسالم حرر 
7 ص سنه 1346 وان كان الحد دعوى رشع فيحرض عندنا والسالم )اخلتم(.



458

رقم الوثيقة: 217
تاريخها: 1348/3/29هـ

المصدر: كتاب تمير لألستاذ محمد بن عبدالعزيز الفيصل
المكان: تمير



459

وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم 

من عبداهلل بن عبدالعزيز العنقري اىل كافة مجاعة اهل متري وفقهم اهلل تعاىل 
الزمنا فيكم  الدوام وغري ذلك قد  امني السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته عىل 
عيل بن عبدالعزيز وعبداهلل ابن نارص وحممد ابن مناع وسليامن أبوحيمد وعيل 
بن طامي نّواب فيكم يأمرون باملعروف وينهون عن املنكر ماهلم معارض وال 
ينارضون وجه أحد ومن عارضهم ترانا بنحطه مادبه وندب به غريه وما أشكل 
عليهم فرياجعون به األخ عثامن ابن ركبان وانت يا ابو زيد ساعدهم ان شاء اهلل 
تعاىل وتراى اشوف معك بروده انت يا بو زيد وال هذا بالواجب عليكم نرجو 

ان اهلل يوفق اجلميع لكل خري والسالم 29 ربيع 1سنه 1348 )اخلتم(.

ومن جهه مسأله الغنا ذكرنا لعيل بن عبدالعزيز ان حنا نبهنا اجلامعه وامتثلوا 
عبداهلل  عند  وهي  االدله  ذكرنا  اكثر  او  ورقه  قدر  فيه  وكتبنا  خري  اهلل  جزاهم 

الدهش ومن نسب عنا إباحته فقد كذب وافرتى. 



460

رقم الوثيقة: 218
تاريخها: 1352/6/27هـ

الكاتب: عبداللطيف بن مغيصيب 
المصدر: األستاذ عبدالعزيز بن محمد الصالح

المكان:  عشيرة سدير



461

وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

من براهيم بن عيسى اىل جناب الشيخ املكرم عبداهلل بن عبدالعزيز العنقري 
سلمه اهلل تعاىل سالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته وبعد طلب مني عبدالعزيز بن 
هزمان  فيها  اخيه  وعبداهلل  هو  من  توان  نخلهم  مصلحة  ان  تعريفكم  صالح 
عرش  وثامنية  ميتني  وصله  وعبداهلل  وزنه  عرش  وسبعة  ميتني  وصله  عبدالعزيز 
وزنه وريالني الرساج ايل شهدنا عليها العام وصلة من عبدالعزيز هزمان وكاتبه 

عبداللطيف بن عبدالعزيز والسالم 27 ج2 سنه 1352 
ورضب  صالح  ال  نخل  كدو  سليامن  ال  بأن  عبيد  بن  عيل  بن  عبيد  شهد 
ومهل  النخل  ضاع  ما  وعقب  ثمره  منه  رصمو  ما  منه  وضهرو  الدهر  عليهم 
زعب عليه عبدالعزيز زعب وذبح عبدالعزيز للزعاعيب ذبيحتني كتب شهادته 

عبداللطيف بن مغيصيب حرر 27 ج2 سنه 1352 
ال  بأن  برصي  بن  ومحد  مطلق  بن  ودخيل  عبداهلل  بن  عويد  عندي  شهد 
سليامن يوم ضيعو نخل ال صالح زمان الدهر سقوط حايل استعاننا عبدالعزيز 
بن صالح وزعبنا معه عىل نخلهم يوم مهل وهو ايل متصنم له وهو كداده كتب 

شهادهتم عبداللطيف بن مغيصيب حرر27 ج2 سنه 1352
شهد حممد بن سهو بأن نارص بن عليوه ادخله األمري معه يف مكدة نخلهم 
باعه ناقه وله ربع الثمر وتدخل األمري له مني يف مكتب يف متر وعيش وعبدالعزيز 
بن صالح هو ايل متصنم يف مكدة نخلهم من موتت ابيهم وال سليامن كدو نخل 
ال صالح ورضب عليهم الدهر وخلو النخل وال رصمو منه ثمر ال شوي وال 
كثري كتب شهادته عبداللطيف بن عبدالعزيز بن مغيصيب وصىل اهلل عىل حممد 

حرر 27 ج2 سنه 1352 
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شهد حممد بن مقبل بأن حنا زاعبني مع ابن صالح عىل نخلهم سنة الدهر 
سقوط حايل وهو كداده من مات ابوه كتب شهادته عبداللطيف بن مغيصيب 

حرر 27ج2 سنه1352

شهد عندي نارص بن ناهض بأن عبدالعزيز بن صالح زاعبن عىل نخلهم 
زمان الدهر وانا مع ايل يزعبون وعبدالعزيز هو كداد نخلهم من مات ابوه اال 
ان ادخل معه كداد كتب شهادته عبداللطيف بن مغيصيب وصىل اهلل عىل حممد 

حرر29 ج2 سنه 1352

اشهد انا يا عبدالرمحن بن راشد بن برخيل بأين زعبت عند عبدالعزيز بن 
صالح يف نخلهم زمان الدهر وان هو كداد نخلهم اال ان ادخل معه يف املكده 
احد كتب شهادته عبداللطيف بن مغيصيب وصىل اهلل عىل حممد حرر29 ج2 

سنه 1352  

كداد  هو  صالح  بن  عبدالعزيز  بأن  ابوحيمد  نارص  بن  حممد  عندي  شهد 
نخلهم من مات ابوه اال انه يدخل معه يف الكد رشيك اىل ما كده ال عيسى وهو 
بن  عبداللطيف  النخل وعبداهلل سكان متري كتب شهادته  قايمن يف فالحة  ايل 

مغيصيب وصىل اهلل عىل حممد حرر 29 ج2 سنه 1352

شهد عندي سند بن محاد بأن عبداهلل بن صالح ما دخل مع اخوه عبدالعزيز 
حممد  عىل  اهلل  وصىل  انفا  كاتبه  شهادته  كتب  سنه  وجه  اال  نخلهم  مكدة  يف 

حرر15 ب سنه 1352
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وثائق عامة

القسم الثاني

بسم اهلل الرمحن الرحيم

الشيخ املكرم عبداهلل بن  من فالح بن مايض وسعد بن برخيل اىل جناب 
عبدالعزيز العنقري سلمه اهلل تعاىل سالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته وبعد طلب 
منا عبدالعزيز بن صالح تعريفكم انه هو الذي متقومن يف ركزهم اىل االن كتبه 

عبداللطيف بن مغيصيب يسلم والسالم حرر 15 ب سنه 1352.
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رقم الوثيقة: 219
تاريخها: القرن 14 هـ

الكاتب: عبدالله بن مشاري
المصدر: األستاذ عبدالله بن محمد أبابطين

المكان:  روضة سدير
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة: 
بسم اهلل الرمحن الرحيم

اوقاف  وكيل  كوين  حال  مشاري  بن  عبداهلل  االحرف  كاتب  يا  انا  اقول 
يعود  بام  بالترصف  العنقري  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  الشيخ  اذن يل  وقد  الداخله 
مصلحته للوقف ببيع او مناقله أو مغارسه او استأجاره فبموجب ذلك بعت عىل 
عبداهلل بن عبداملحسن بن فنتوخ حال كونه ويل صوام مسجد اجلامع يف الروضه 
نخلتني خرضيه وقّطاره بثمن معلوم بلغت البائع من املشرتي وهن معلومات 
بني املتعاقدين يف بطن فيد اجلفيل اصال وفرعا واستحقاقها من االرض والثمن 
ثالثه وثالثني اريال مبذوالت يف الصفاريه الداخليه الذي اشرتيت من اوالد 
سليامن بن معيوف شهد عىل ذلك االمري عبدالعزيز بن حممد بن مهنا وحممد بن 
براهيم بن موسى وكتبه املسمي نفسه ونقله من خطه ابنه مشاري حرفا بحرف 
سنه  14شوال  وسلم  وصحبه  وآله  حممد  عىل  اهلل  وصىل  نقصان  وال  زيادة  ال 

  .1352
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رقم الوثيقة: 220
تاريخها:1353/1/12هـ

المصدر: األستاذ عبدالرحمن بن عبدالله الهبدان
المكان: الخيس

نص الوثيقة:

بسم الله الرحمن الرحيم

من عبدالعزيز بن عبداهلل العسكر إىل عبداهلل بن هبدان سلمه اهلل تعاىل 

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته وغري ذلك من طرف املتوقف أو الغايب 
من أهل اخليس أو من أهل املجمعة تقدم يف نصيبه للجهاد وال لك معارض 

يكون معلوم والسالم 12 حمرم سنه 1353 )اخلتم(.
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وثائق عامة

القسم الثاني

رقم الوثيقة: 221
تاريخها: 1353/10/2هـ 

الكاتب: محمد بن عبدالمحسن بن دغفق 
المصدر: األستاذ عبدالله بن حمد العسكر 

المكان: المجمعة
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نص الوثيقة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

شهد عندي حممد بن عبداملحسن بن حسن بأن يف معرفتي من مدة مخسه 
وستني سنة واالرض الذي يف رشقي اهلالليه يف يد سليامن العسكر وأخيه نارص 
عليها ومن بغى ياخذ منها تراب او حىص ما ياخذ اال باذهنم وحصل سنة يف 
فيهم  املوت  وكثر  جدري  فيهم  وصار  البلد  يف  البدو  طايح  وكثر  الربه  سنني 
اهنم  العسكر  سليامن  واستاذنوا  مقابرهم  يف  يقربون  ما  اهنم  البلد  اهل  ومنعو 
يقربون يف االرض املذكورة مما ييل تراب الشهوان قربوا فيها قدرعرشة قبور من 
البدو وهكذا شهد كتب شهادته من لفظه حممد بن عبداملحسن بن دغفق وصىل 

اهلل عىل حممد واله وصحبه وسلم 2ل سنه 1353

 شهد عندي صالح بن عبداهلل بن صالح وحممد بن امحد بن صالح وأخيه 
ابوثابت وسليامن بن عبداملحسن بن مسند  عبدالكريم وعبداملحسن بن حممد 
من  حنا  بأن  املدهييم  امحد  بن  وحممد  جبري  بن  سليامن  بن  حممد  بن  وعبداهلل 
نعلم  ما  العساكره  يد  اهلالليه من رشق يف  تيل  التي  وان األرض  عرفنا وميزنا 
احد نازعهم فيها هكذا شهدوا كتب شهادهتم من لفظهم حممد بن عبداملحسن 
 1353 سنة  4ل  حرر  وسلم  وصحبه  واله  حممد  عىل  اهلل  وصىل  دغفق  بن 
اخليال. بن عبداملحسن  يقينا حممد  بعد معرفته  بن دغفق   ونقله من خط حممد 
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وثائق عامة

القسم الثاني

رقم الوثيقة: 222

تاريخها: 1354/7/12هـ
الكاتب: علي بن عبدالعزيز بن عبداللطيف

المصدر: األستاذ سعد بن محمد آل عبداللطيف
المكان:  تمير
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نص الوثيقة: 
بسم اهلل الرمحن الرحيم

اىل حرضة جناب عال اجلناب األجل االجمد االفخم املكرم االحشم سيدي 
وسعوده  جمده  الباري  ادام  الفيصل  عبدالرمحن  بن  عبدالعزيز  املرشف  االمام 
وكبت أعدائه وحسوده امني سالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ومغفرته ومرضاته 
الباري علينا وعليكم نعمة اإلسالم مع  ادام  الدوام  وازكا وارشف حتياته عىل 
وظفنا  وجودكم  اهلل  ادام  كذالك  وعافيه  بخري  الزلتم  احوالكم  عن  السؤال 
بن  عبدالعزيز  بن  عثامن  األخ  مكان  يف  العنقري  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  الشيخ 
ركبان والزمنا ان نلتزم بام التزم به من إمامة وعقد زوجيه وكتب وغري ذلك مما 
يلزم نرجو من عميم حسانكم جترون لنا ماجرت به عادتكم عىل أبناء جنسنا 
من طرف الربوه وتفضلون علينا بام تفضلتم به عىل األخ عثامن بن ركبان قبلنا 
وحنا خدامكم وصدر الالزم ولنا معروف عىل حرضت جنابكم مايطلع عليه 
إال الذي يعلم الرسائر وما تنطوي عليه الضامير واعوذ باهلل ان أقول ما ال أفعل 
كذلك ادام اهلل وجودكم عندنا مسجد من مده وحنا ودنا نقضه املوجب ضيق 
واستعنا اهلل وحتملنا كالفته ونفقته وقضيناه وعمرناه جعلنا اسفله خلوه وعلوه 
هيئه وتكلمنا عىل اجلامعه ذات مجعه وحثيناهم عىل  مصابيح وتم عىل احسن 
الصدقه وحصل صدقه ما كفت إن رأى جنابكم خترشون يف االجر وال خيفى 
االجر  لكم  يعظم  اهلل  أن  نرجو  اهلل  بيوت  من  بيت  يف  السيام  الصدقه  فضل 
وحفظه  الباري  امان  يف  قديرودمتم  يش  كل  عىل  انه  والنرص  بالعز  ويؤيدكم 

والسالم 12 ب سنة 1354.    

تعريف اخلادم عيل بن عبدالعزيز بن عبداللطيف راعي متري.
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وثائق عامة

القسم الثاني

رقم الوثيقة: 223
تاريخها: 1358/4/25هـ

المصدر: األستاذ عبدالله بن عبدالمحسن الماضي 
مكانها: حرمة
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نص الوثيقة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

من عبداهلل بن عبدالعزيز العنقري اىل كافة ال مايض وفقهم اهلل تعاىل لكل 
الدوام  عىل  حتياته  وارشف  وازكى  وبركاته  اهلل  ورمحة  عليكم  سالم  آمني  خري 

وبعده

انتم عرب اجواد وال انتم بصفة غريكم وال بد بينكم يف مواريثكم بعض 
لكم  به  ماودنا  شأن  بينكم  وجيي  الناس  قدام  ختاصمون  وكونكم  املشكل 
يكشفون  بن دغفق  بن حسن وحممد  اخليال وامحد  لكم حممد  نرسل  استحبينا 
عىل مسألتكم ويصلحون بينكم بالذي يرون ان شاء اهلل والذي اشوف انكم ما 
ختالفون الشوفه والطفاس ما يغني احد من أراد اهلل له بركة اغتنى ومن انتزعت 
منه الربكة لو جييه اودية متيش ما نفعته نسأل اهلل لنا ولكم التوفيق واالخ عبداهلل 
بن محد العميم حيرض مع الربع وحضوره ان شاء اهلل فيه بركة ألنه من شياب 

املسلمني وناصح للجميع والسالم حرر 25 ر2 سنه 1358.
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وثائق عامة

القسم الثاني

رقم الوثيقة:  224
تاريخها: 1359/1/5هـ

الكاتب: أحمد بن محمد بن حسن
المصدر: األستاذ عبدالله بن محمد الربيعة

المكان: المجمعة
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نص الوثيقة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم 

والعجيان  سلامن  بن  حممد  قاطع  ربيعه  بن  عبدالرمحن  بأن  ذلك  موجب 
اىل  الدهش واخوياهم يطوون سلسله شويشه من عاير اخليس اجلنويب  وامحد 
اخلد اجلنويب ويعطنوهنا ترشق الني تعد اجلاده رفع السلسله عىل سلسله اخليس 
توازن  بغله  قفاها  يف  وحيطون  واحد  السلسله  ظهر  يكون  الدوسا  شغل  قبل 
املطوى فاذا وازنت املطوى حيفروهنا ويصلصوهنا حتى تنتهي عىل ذراع وربع 
عرض وطول وعرضها مع احلصا قبل حتفر ثالث اذرع احلديد ويفصلون يف 
ويركبون  ويطموهنن  سواعد  فيها  وحيطون  كبش  بينهن  اثنني  معابري  جنوبيها 
عليهن بغله وحيطوهنن وسع معابري اخليس وحيطون عىل معرب اخليس الرشقي 
ساف ويضبطون عضوده بحصا وطني وسواعد ويطمونه وحيطون فوقه بغله 
وعىل املعرب اخليس القبيل ساف وحيطون وزرة عىل الكبش الشاميل واجرهتم عىل 
اجلميع مائتني وأربعني ريال فرانسه ووزنتني قهوة وثلث وزنة هيل يسلم هلم 
عبدالرمحن من االجر واملذكوره مايه وعرشين ريال وستني اذا نظم ثلثني الشغل 
وماء  عوامل  من  الشغل  ماينوب  ومجيع  اهلل  شاء  ان  الشغل  اكتمل  اذا  وستني 
وحمافر ومساحي عىل عبدالرمحن وان كان الرتاب احتاج تراب طيب من عرشه 
الطيب  الطوي  عبدالرمحن  عليهم  واشرتط  عبدالرمحن هلم  فيقربه  ورا  االبواع 
به  الطيب شهد عىل ذلك عبدالرمحن بن عبداهلل بن عبداجلبار وشهد  والبنيان 

كاتبه امحد بن حممد بن حسن حرر 5 م سنه 1359.
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وثائق عامة

القسم الثاني

رقم الوثيقة: 225
تاريخها: 1360/1/19هـ

الكاتب: أحمد بن عبدالعزيز بن ربيعه
المصدر: األستاذ عبدالله بن محمد الربيعة

المكان: المجمعة
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نص الوثيقة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

السلامن  حممد  قاطع  ربيعه  بن  عبداهلل  بن  عبدالرمحن  ان  ذلك  موجب 
وعجيان واخيه عثامن وامحد الدهش وعبداهلل الراشد عىل اهنم يطوون تلحيق 
سالسل عىل عضود مدرج الشيخ يف ام الرشي من رشق ومن ِقْبله اما القبليه 
السلسله يف احلزم من شامل  اىل منتهى  الشاميل  القبيل  املدرج  مبتداها من كبش 
وتوازن  ساف  االوله  عىل  وجيعلون  تنتهي  حتى  وعقوب  طيب  وجه  يطووهنا 
التاليه االوله وجيعلون بينهن عقوب وجيعلون عىل العقوب طني حتى يستكمل 
من الكبش اىل احلزم ويقرنوهنن بحىص والسلسله الرشقيه اجلنوبيه من الكبش 
اىل اخلناق مثل الشامليه املذكورة ويتعاهدون اجلميع بطوي طيب واجرهتم عىل 
ذلك سبعني ريال وقاطع املذكورين عىل ثلم شويشه يطوون ثلمها عىل عزى 
وجيعلون  ويطوونه  ينقضونه  الثلم  يوايل  مما  خمتل  كان  وما  وجهني  وجيعلوهنن 
من  اخلارج  املعرب  عىل  وجيعلون  وبغله  وزره  يواليهن  الذي  مثل  طني  عليهن 
لكبش  احتاج  وان  بغله  عليه  وجيعلون  سواعده  ويرفعون  جرب  ساف  شويشه 
املذكورين  يزيدونه واجرهتم عىل ذلك مخسني ريال وقطيع احلىص عىل  لزياده 
مجيعه صح اجرة اجلميع مائه وعرشين ريال قبضو منها ستني ريال والباقي اذا 
تم العمل ان شاء اهلل شهد عىل ذلك عبدالرمحن بن عبداهلل بن عبداجلبار وشهد 
به كاتبه امحد بن عبدالعزيز بن ربيعه وصىل اهلل عىل حممد واله وصحبه وسلم 
حرر يف 19 حمرم سنه 1360 أيضا وصل ابن سلامن وخوياه أربعني ريال يبقاهلم 
عرشين ريال عند الشيخ يف باقي كامل الشغل وامليه املذكوره جرا عليها حساب 

بينا حنا والشيخ 3جا سنه 1360.
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وثائق عامة

القسم الثاني

رقم الوثيقة: 226
تاريخها: 1361/12/3هـ

الكاتب: أحمد بن محمد بن حسن
المصدر: األستاذ عبدالله بن محمد الربيعة

المكان: المجمعة
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نص الوثيقة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم 

من  قبض  بأنه  والدته  عن  وكالته  حال  دريس  بن  عثامن  بن  دريس  أقر 
بن  اربعه عرش ريال عريب وذالك بحضور نارص  عبدالرمحن بن عبداهلل بن ربيعه 
مدلج حال وكالته عن عمه فهد وهي عن مجيع مايدعي به دريس من الريع الذي 
قبض عبدالرمحن بن ربيعه من ثلث مال لطيفه بنت عبداهلل بن عيل بن حسن يف ام 
نخله يف فيد حسني وابا اجلذعان والدهلابه من ثمر واثل وغري ذلك مما سبق تارخيه 
وذلك بأمر وكيله فهد نارص بن مدلج وقد اسقط دريس مجيع مايدعي به عىل بن 
ربيعه وعىل خاله فهد شهد عىل ذلك عبدالرمحن بن عبداهلل بن عبداجلبار وامحد بن 
عبدالعزيز بن ربيعه وشهد به كاتبه امحد بن حممد بن حسن 3 ذ احلجه سنه  1361.

بسم اهلل الرمحن الرحيم 
حرض عبدالرمحن بن عبداهلل بن ربيعه وحرض حلضوره عبداملحسن بن فهد 
ابيه وسلم عبداملحسن لعبدالرمحن  بن مدلج حال كونه وكيال عىل قضاء دين 
باقي طلبه الذي له يف ذمة ابيه فهد بن مدلج وهو ثامنيه ومخسني ريال فرانيس 
ويدعي عبداملحسن عىل عبدالرمحن ان داخل عليه ريع فيام سبق متر وجزة اثل 
ما دخل عليه وما سّلم البن  مقابلة  ابيه متر  أنه يطلب من  وعبدالرمحن يدعي 
مل  انه  يمني عبدالرمحن  داخل عليه وطلب عبداملحسن  الذي  التمر  دريس من 
يدخل عليه لفهد زود متر وال دراهم عن طلبه غري ماذكر فحلف عبدالرمحن انه 
مل يدخل عليه يش زود عن مطلبه وعام سّلم البن دريس من مجيع الريع الذي 
يدعي به عبداملحسن شهد عىل ذلك عبدالكريم بن عبداهلل بن ربيعه وعثامن بن 

محد احلقيل وعبداهلل بن عبدالرمحن بن سعيد وشهد به كاتبه عثامن بن نجران
وصىل اهلل عىل حممد حرر 26 ذي القعده سنه 1362.
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وثائق عامة

القسم الثاني

رقم الوثيقة:227
تاريخها: 1362/10/17هـ

الكاتب: عبدالرحمن بن علي بن حمدان
المصدر: األستاذ عبيد بن عبدالعزيز الفيصل

المكان: تمير

نص الوثيقة:
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

أبيها  من  ارثها  وهو  نصيبها  فيصل  آل  محد  ابن  فيصل  بنت  حصة  أوَهَبت   لقد 
فيصل يف الدار والقوعة عيال إبراهيم ابن عبدالعزيز ال فيصل   وهم عبيد ومحد وحممد 
ابناء ابراهيم املذكور فقبلوا اهلبة واهلبة جمازات هلم حاجني هبا شهد عىل ذلك محود ابن 
عبداهلل ابن سالمه وكتبه وشهد به عبدالرمحن ابن عيل ابن محدان  وصىل اهلل عىل حممد 
17 ل سنه 1362 واملجازات هلم حاج هبا عبيد شهد عىل إقرار حصة بذلك حممد ابن 

عيل ابن عبدالعزيز مع كاتبه عبدالرمحن ابن عيل ابن محدان 20ل سنه 1362.
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رقم الوثيقة: 228
تاريخها: 1365/3/11هـ

الكاتب: عبدالرحمن بن علي بن حمدان
المصدر: كتاب تمير لألستاذ محمد بن عبدالعزيز  الفيصل

المكان: تمير
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وثائق عامة

القسم الثاني

نص الوثيقة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم 

بن  وعبداهلل  مانع  ابن  أمحد  بأن  صبيح  ابن  عيل  ابن  حممد  عندي  شهد 
إبراهيم الفيصل وعيال حممد ابن مناع اهل الشاميل طلبوا مني عيل ولد اخوي 
يبونه يقري عياهلم وقراهم سنه وعطوه ايل قسم اهلل من حالهلم من غري نايب 
اجلامعه أيضا شهد عندي مطلق ابن عيل ابن طامي بأن الفيصل أهل املسهله 
اظهروين اعلم عياهلم من مدة مخسة عرش سنه وعطوين حقي بالوفا والتامم من 

غري نايب اجلامعه 

ايضا

سنتني  اظهروين  الباطن  أهل  بأن  مناع  ابن  عبداهلل  ابن  حممد  عندي  شهد 
اصيل هبم رمضان وأهل الوسيعه سنه اصيل هبم رمضان واهل الشاميل سنتني 
اصيل هبم العرش االواخر من رمضان وعطوين حقي من غري رشط بيني وبينهم 

من حالهلم ما للجامعه فيه تداخل 

أيضا

 شهد عندي حبيش ابن نارص بأن اهل الشاميل الفيصل اظهروا ولدي نارص 
يعلم عياهلم حول دور السنه ويصيل هبم الرتاويح يف رمضان وعطوه اليل قسم 

اهلل من حالهلم 

كتب شهادة اجلميع عن امرهم وحضورهم عبدالرمحن ابن عيل ابن محدان 
وصىل اهلل عىل حممد 11 ر1 سنه 1365 
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أيضا شهد عندي إبراهيم ابن حممد ابن عبدالرمحن بأن أهل الشاميل اظهروين 
اعلم عياهلم ثالث سنني واصيل هبم الرتاويح كتب شهادهتم عن امره وحضوره 

عبدالرمحن ابن عيل ابن محدان وصىل اهلل عىل حممد 20 ر سنه 1365

املسهله  أهل  الفيصل  بأن  أبواحيمد  سليامن  ابن  نارص  عندي  شهد  أيضا 
منهم  اهلل  يقسم  وايل  سنني  ثالث  رمضان  هبم  اصيل  سنني  مدة  من  اظهروين 
يعطوناه من حالهلم ما للجامعه فيهم تداخل كتبه عن امره وحضوره عبدالرمحن 

ابن عيل ابن محدان وصىل اهلل عىل حممد 26ر4 سنه  1365.
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وثائق عامة

القسم الثاني

رقم الوثيقة: 229
تاريخها: 1365/4/6هـ

الكاتب: صالح بن عبدالرحمن بن نصر الله
المصدر: األستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الفيصل

المكان: تمير
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نص الوثيقة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

 شهد عندي عبدالكريم ابن محد ابن حسني وإبراهيم ابن تركي ابن حسني 
فيصل  ال  بأن  اوهيب  أبو  عبدالوهاب  ابن  ومحد  تركي  بن  عبدالرمحن  وأخيه 
ساكنني املسهله من بلد متري نازلني فيها القيض والشتا مايزلون عنها وعندهم 
عياهلم  ويقرون  كثري  وعددهم  وقت  كل  مجاعة  فيه  يصلون  مستقيم  مسجد 
عقبه  عياهلم  يقري  يعرفون  ثم  سنة  كم  عياهلم  يقري  طامي  ابن  ولد  يعرفون 
ابراهيم ابن مغيصيب كم سنة ثم عقبه قراهم ولد حبيش ثم عقبه قراهم ابراهيم 
ابن حممد ال فيصل ثم عقبه قراهم عيل ولد محد ابن صبيح كتب شهادهتم بأمرهم 

وحضورهم صالح ابن عبدالرمحن ابن نرص اهلل حرر 6 ر ثاين سنه 1365 
كتب ماذكر اعاله بعد معرفة اقالم املذكورين عبدالرمحن ابن عيل ابن محدان 

وصىل اهلل عىل حممد 11ر سنه 1365
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

اهل  بأن  امبايض  سكان  صالح  ابن  وساير  هلّيل  ابن  مايض  عندي   شهد 
باهلهم  حملهم  يف  مستقيمني  وهم  سنني  مدة  من  عرفناهم  يوم  من  املسهله 
وصالهتم اال يوم اجلمعه يصلون يف جامع متري هذا ماشهدا به كتب شهادهتم 
حسن ابن حممد اخلطيب وشهد عندي مزعل ابن عرشي ابن هديب بام شهد به 
الشاهدان اعاله عىل ان اهل املسهله مستقيم مسجدها ومزعل ساكن امبايض 

كتب شاهدته كاتبه آنفا 12ر4 سنه 1365
ونقله من قلم حسن بعد معرفته عبدالرمحن ابن عيل ابن محدان وصىل اهلل 
ناجم  ابن  ابن محد  ايضا شهد عندي عبدالعزيز  عىل حممد 15ر4 سنه 1365 
راعي اجلنيفي بأن اهل املسهله عندهم مسجد قديم ويصلون فيه واظهر سنه 
امره  كتبه عن  عياهلم  يعلم  عبدالعزيز  مغيصيب  ابن  ولد حممد  مناع  ابن  حممد 

عبدالرمحن ابن عيل ابن محدان 21 4 سنه 1365.
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وثائق عامة

القسم الثاني

رقم الوثيقة: 230
تاريخها: 1365/11/25هـ

الكاتب: مطلق بن علي بن طامي
المصدر: األستاذ عبيد بن عبدالعزيز الفيصل

المكان: تمير
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نص الوثيقة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل وحده وصىل اهلل وسلم عىل من ال نبي بعده هذا ما اوىص به احلر 
الرشيد املكلف جائز الترصف صحيح العقل حممد بن ابراهيم ابن فيصل وهو 
يشهد اال اله اال اهلل وأن حممد عبده ورسوله وان عيسى عبداهلل ورسوله وكلمته 
اهلل  وان  فيها  ريب  ال  اتية  والساعة  حق  واجلنة  حق  النار  وأن  مريم  اىل  القاها 
يبعث من يف القبور واوىص بثلث ماله له يف حجه وضحيه وثالث وزان لصوام 
لرساج  ونصف  صاع  متريه  معروق  من  عيش  اصواع  وثالثة  االعىل  مسجد 
اىل  املسهلة  باب  من  الشاميل  جادت  به  تكنس  ونصف  وصاع  االعىل  مسجد 
الديرة والوكيل عىل املذكوره ثلث حممد اخيه محد بن ابراهيم ابن فيصل وشهد 
عىل ذالك ابن اخيه عبدالعزيز بن عبيد وشهد به كاتبه مطلق بن عيل بن طامي 

وصىل اهلل عىل حممد 25 ذا سنه 1365

لطقاق  مسقمة  جابيه  نخله  حممد  مال  ثلث  فمن  متريه  ارض  ركزت  فان 
الباب شهد به من تقدم وكتبه كاتبه انفا 25 ذا سنه 1365.
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وثائق عامة

القسم الثاني

رقم الوثيقة: 231
تاريخها: 1366/1/19هـ

الكاتب: عبدالله بن إبراهيم الصانع
المصدر: األستاذ عبدالله بن محمد الربيعة

المكان: المجمعة
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نص الوثيقة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

حرض عبداملحسن بن عبداهلل العسكر ومحد بن نارص التوجيري وعبدالرمحن 
ربيعه  بن  عبداهلل  بن  وعبدالرمحن  صالح  بن  وعثامن  عبداجلبار  بن  عبداهلل  بن 
وامحد  يوسف  ابن  عثامن  بن  وعبدالعزيز  الثمريي  عبدالرمحن  بن  وعبدالعزيز 
احلقيل  عبداهلل  بن  وحممد  شبانه  بن  عبدالعزيز  بن  ومحد  حمرج  بن  حممد  بن 
جبري  بن  عثامن  بن  وحممد  العثامن  دهش  بن  وحممد  السناين  محد  ابن  وعبداهلل 
فاتفقوا مجيًعا عىل استئجار عبدالعزيز بن إبراهيم الثمريي يوميا كل يوم من أيام 
الشغل بثالثة اريل عريب يستأجر الشواغيل ويصلح العوامل ويستجلب عوامل 
السبل وغريها ويتوقف عىل الشواغيل ويكتبهم يوميا واذا كمل األسبوع يكتب 
عدد ايامهم وعدد ما استحقوه من األجرة ويعرضه عىل امني اجلامعة حممد بن 
من  األسبوع  ذلك  يف  استحقه  ما  الشواغيل  من  كل  ويقّبض  التوجيري  نارص 
بن ربيعه  بن عبداهلل  ان عبدالرمحن  أيضا  املذكورون  اتفق اجلامعه  االجرة وقد 
وعبدالعزيز ابن عبدالرمحن الثمريي مفوضان يقاطعان وان الشغل يكون عىل 
نظرمها ليس هلام معارض يف ذلك ال من املذكورين وال غريهم واهنام حيوالن يف 
مجيع ما يؤاجران به عىل امني اجلامعة حممد بن نارص التوجيري كذلك قد صدر 
األمر من اجلامعة املذكورين عىل امحد بن حممد بن حمرج وعبداهلل ابن محد السناين 
حيث كانا وكيلني من قبل اجلامعة عىل بيع مرافق بلد املجمعة اهنام يسلامن ألمني 
اجلامعة حممد النارص التوجيري الفني ريال من قيمة مرافق البلد وقد اتفق اجلامعة 
املذكورون أيضا ان مجيع ما حيتاج اليه يف محاية الوطن عن السيل من الدراهم 
حيال عىل مرافق الوطن يسلم من قيمتها شهد عىل ذلك الشيخ املبجل شيخنا 
عبداهلل بن عبدالعزيز العنقري حفظه اهلل تعاىل وكتبه شاهدا به عبداهلل بن إبراهيم 
الصانع وصىل اهلل عىل حممد واله وصحبه وسلم حرر 19 /1 /سنه 1366هـ.
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وثائق عامة

القسم الثاني

رقم الوثيقة: 232
التاريخ: 1366/5/20هـ

الكاتب: عبدالله بن إبراهيم الصانع
المصدر: األستاذ عبدالله بن محمد الربيعة

المكان: المجمعة
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نص الوثيقة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

بن  وعثامن  التوجيري  نارص  بن  ومحد  العسكر  عبداهلل  بن  عبداملحسن  حرض 
عبداهلل بن عبداجلبار وعبدالرمحن بن عبداهلل بن ربيعه وعثامن بن صالح بن نارص 
الثمريي وحممد بن  ابن عبدالرمحن  الصالح وامحد بن حممد بن حمرج وعبدالعزيز 
اعني  بلدهم  تصليح  عىل  مجيعا  فاتفقوا  السناين  محد  بن  وعبداهلل  جبري  بن  عثامن 
قبلة ورشقا وشامال  نواحيه  السيل من كل  املجمعة وعىل حتصينه عن هيجان  بلد 
وجنوبا وأيضا قد اتفق املذكورون عىل محاية املقابر تصليح ما احتاجت إليه املساجد 
وتوسيع الشوارع النافذة عىل الرب قبلة ورشقا وشامال وجنوبا ومن اتفاق املذكورين 
ان نفقة االعامل املذكورة تكون من قيمة مرافق الوطن الداخلة واخلارجة الذي من 
عامر الصبيخة وجنوبا ورشقا وغري ذلك من املرافق كام ان اجلامعة املذكورين اتفقوا 
انه يقدم يف املرافق اخلارجة جنوبا عن الصبيخة مسجد ُتصىّل فيه اجلامعة ومسجد 
ان جيعل مسجد وقليب  اتفقوا  االعياد وقليب ومدرسة ومقربة وايضا  فيه  ُتصىّل 
يف االرض الكائنة قبلة عن ركية الربطا واتفقوا ايضا ان اجلفرة الواقعة عند باب 
القنطرة خارجا عنه قبلة عن نخل الطالعة تدفن وتنقل يف حملها بركة السبل الواقعة 
اآلن جنوبا عن نخل الطالعة ألن ذلك املحل املنقول اليه اوسع لشاربة املسلمني 
عبدالرمحن  رىض  عن  وافرتاقهم  ذكر  ما  عىل  باتفاقهم  شهد  وغريها  القوافل  من 
بن عبداهلل العنقري وحممد بن نارص التوجيري وكتبه شاهد به عبداهلل بن ابراهيم 

الصانع وصىل اهلل عىل حممد واله وسلم جرا يف 5/20/ سنه1366.  
من  صدوره  صح  قد  اعاله  املذكور  االتفاق  الرحيم  الرمحن  اهلل  بسم 
املذكورين وهو من املصالح العامه واهلمم العالية املوافقة خلريي الدنيا واآلخرة 
بن  حممد  بن  عثامن  امالئه  من  وكتبه  سودا  بن  عبداهلل  بن  عبدالعزيز  ممليه  قاله 

نجران وصىل اهلل عىل حممد وسلم 6/13 سنه 1366 )اخلتم(.
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وثائق عامة

القسم الثاني

رقم الوثيقة: 233
تاريخها:1368/3/2هـ

الكاتب: عبدالرحمن بن حمدان
المصدر: األستاذ عبيد بن عبدالعزيز الفيصل

المكان: تمير
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نص الوثيقة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

 من حممد ابن عبداهلل ابن بتال إىل جناب األخ  املكرم أمحد ابن فايز سلمه اهلل     
 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته بعده جانا  محد ابن إبراهيم ابن فيصل ويذكر 
أن بينه وبني بني خيه ارض ويطلب فرز نصيبه منها فانت ان شاء اهلل تامرهم 
وال  معه  متشيهم  الشيخ  حرض  اذا  دعوى  هلم  كان  ان  إال  منها  حقه  يقسمون 
يتاخرون والعمل عىل ما حيكم به يكون معلوم والّسالم 2ر1 سنه 1368ونقله 
عبدالرمحن ابن عيل ابن محدان من قلم كيتب ابن بتال وعليه ختمه  وصىل اهلل 

عىل حممد 3ر1 سنه 1368 .

بسم اهلل الرمحن الرحيم

 االمري املكرم أمحد بن فايز بعد السالم الزمو رشكاء محد بن براهيم بقسمة 
األرض املشرتكه بينهم حاال اال اذا كان هلم دعوا رشع يف ذالك فاحرضهم معه 
حاال يكون معلوم والسالم حرر 26 /8 سنه 1369 )ختم صالح بن عيل بن 

غصون(.
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وثائق عامة

القسم الثاني

رقم الوثيقة: 234
تاريخها: 1368/3/25هـ

الكاتب: إبراهيم بن عثمان بن حمد الحقيل
المصدر: األستاذ عبدالله بن محمد الربيعة

المكان: المجمعة
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نص الوثيقة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم 

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده 

وبعد فعىل ما يأيت اتفقوا اعيان مجاعة اهل املجمعه واجازوا لعبدالرمحن 
بن  ولعبدالعزيز  عبداجلبار  بن  عبداهلل  بن  ولعبدالرمحن  ربيعه  بن  عبداهلل  بن 
نحو  ويتجه  القنطره  باب  خارج  من  يبدأ  سوق  تنفيذ  الثمريي  عبدالرمحن 
الِقْبله وينتهي اىل برت العقده وقد اذنوا للمذكورين بأن يساوموا ويشرتوا من 
ارباب األراض التي يمر هبا السوق ما حيتاجه من التوسيع ويدفعوا هلم القيمة 
من مرافق البلد. وعليهم ان يسعوا فيام حيفظ مصلحة املجمعه ويربئ ذمتهم 
هبذا الصدد واذا تم امر السوق وانتهى ترسيمه فعىل كل من عبدالرمحن بن 
ربيعه وعبدالعزيز الثمريي مواصلة عملهام وإمتام محاية البالد بحسب ما يف 
االتفاقات السابقه. وعليهام أيضا ان يتتبعوا العمل من ابتدائه اىل انتهائه وما 
كان فيه من نقص او قصور فيتموه ويسددو خلل مجيع األسواق ويوسعوها 
رغبتهام  عىل  يمشونه  مساعدا  نظرمها  عىل  جيعال  ان  هلام  ان  كام  نظرمها.  عىل 
عىل  املطلقه  الصالحيه  اعطوهم  وقد  األجار:  من  يستحقه  ما  له  ويفرضان 
مرافق البلد يرصفان منها ما يستحقه العمل من النفقة: وعىل وكالء املرافق 
ومها امحد بن حممد بن حمرج وعبداهلل بن محد السناين ان يصفيا حساباهتام مع من 
ابتاع منهام ويقبضا منه ما لديه من القيمه ثم يسلامنه لوكيل التأمني والرصف 
ان  العمل  الوكالء عىل  التوجيري. وعىل مساعدا  بن نارص  العمل حممد  عىل 
يصفى حساب عمله يف آخر كل أسبوع ويصححه من قبل عبدالعزيزالثمريي 
الرصف وبموجبه يرصف  لوكيل  يدفعه  ثم  ربيعه  بن  بن عبدالرمحن  وحممد 
ومتى اخل احد ممن ذكرنا بيشء فهو مسؤول عن خلله: واذا وقع عىل الوكالء 
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وثائق عامة

القسم الثاني

عبدالرمحن بن ربيعه وزميله اذى من احد أو اعرتاض يوجب املخاصمه فقد 
عينو اهل املجمعه عمر بن محد العسكر وعثامن الدهش خياصامنه يف ذلك كام 
انه ليس عىل الوكالء الزام اذا ارادواالنفصال من عملهم وقد عينوا ملحمد بن 
نارص التوجيري مائة ريال شهد عىل ذلك عبدالعزيز بن عبداملحسن التوجيري 
وحممد بن عبداملحسن التوجيري وبراهيم بن عثامن بن جبري وعبداهلل بن عمر 
وبراهيم احلدره وكتبه واثبت تواقيعهم اخره عن امرهم عثامن بن محد احلقيل 

ولذا حرر يف 25 -3 -1368هـ.

اعيان اهل املجمعة

عثامن الدهش                             عثامن الصالح    عبداملحسن العسكر    
عبدالعزيز بن يوسف      حممد اجلبريمحد بن نارص التوجيري  

عبداهلل السناينامحد بن حمرج              إبراهيم احلقيل              
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رقم الوثيقة: 235
تاريخها: 1372/1/6هـ

المصدر: األستاذ عبيد بن عبدالعزيز الفيصل
المكان: تمير

نص الوثيقة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

حرضة امري عشريه املحرتم سلمه اهلل تعاىل سالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته 
بعده من قبل  عبداهلل بن حممد املزروعي اما خيلص مع محد بن براهيم ال فيصل 
أو حيرض معه اماله  صالح بن عيل بن غصون والسالم حرر 1/6 سنه 1372 

)اخلتم(.
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خاتمة الكتاب

بحمد اهلل وفضله انتهت جلنة كتاب »من وثائق سدير« من اجلزء األول هلذه 
الوثائق، وال شك أن اللجنة بكامل أعضائها الكرام قد بذلت جهدًا مميزًا يف مجع 
ليس  الوثيقة  عىل  احلصول  أن  اجلميع  يعلم  وكام  الوثائق،  هذه  وكتابة  وتنظيم 
باألمر السهل فهي حتتاج إىل سفر ومواعيد وأخذ موافقات من أصحاهبا. كل 

ذلك من أجل احلفاظ عىل املوروث التارخيي الوثائقي إلقليم سدير.

وال شك أن املصاعب هتون عندما نرى مثل هذا الكتاب الذي حيفظ بني 
دفتيه خالصة هذه اجلهود.

هذا  مراجعة  استكامل  يف  أسهمت  التي  واهليئات  اجلهات  مجيع  ونشكر 
الكتاب وفسحه، فهم أصحاب رأي سديد ومشورة ثاقبة وفقهم اهلل.

القادمة وأن  وأملنا يف جملس سدير بمحافظة املجمعة أن ينفع به األجيال 
تكون اللجنة قد عملت شيئًا من واجبها جتاه سدير وأهله.

اللهم صّل عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم

جلنة كتاب »من وثائق سدير«






