من تراث
الق�ضاء
وثيقة طريفة �شاهدة على الع�صر املا�ضي

ن�ص الوثيقة
«ب���������س����م اهلل احل�����م�����د اهلل رب
العاملني وبه ن�ستعني لقد بعت �أنا يا
عبدالعزيز بن  ...قليبي امل�سمات �أم
ر�شا وهي معروفة احل��دود والكاينة
ب��ح��دري ال�شعيب ال��و���س��ط وطولها
من قبلة �إلى ال�شرق  60بوع للرجال
ال����راه����ي وم�����ن ال�������ش���م���ال ل��ل��ج��ن��وب
حراويهن ويحدها من قبله العو�شزة
ال��ذي مغيب جنوم عن مغرز �سيارة
الق�صاب وم��ن �شمال ج��ال ال�شعيب
وم��ن اجلنوب ح��رف ال�شعيب ياقف
م��اق��ف ح��اف��ة ال�شعيب وم���ن مطلع
�شم�س غ��راي�����س ع��م��ي ن��اي��ف وذل��ك��م
على زي��د ب��ن  ...وه��ي بثمن معلوم
ق��دره �سبعة ع�شر مية تخلف منهن
ث�ل�اث���م���اي���ة ري������ال م���ل���ي ح���ت���ى ب��ي��ع��ة
ال�سمن وال�سمني وا���ش�ترط��ت عليه
� �ش��رط ق �ب��ل ف �ي��ه �أن � ��ه م ��ا ي�ت�ع��ر���ض
ال�شعيب بحبو�س تغري ج��ري��ان��ه �أو
تغري م�شارب ال�سيل وان���ه م��ا مينع
امل�����س��ل��م�ين ي�����ش��رب��ون م���ن ال��ث��م��اي��ل
واحل�ساوة يحفرونها وي�شربون منها
من الديرة ويكلون مغايل حاللهم
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و�أذن��ت ملن ي�شهد و�شهد فهد بن ...
وكاتبه حممد ب��ن را���ض��ي  ...وذل��ك
يف تاريخ ت�سعة من جماد �سنة 1376
من الهجرة النبوية و�صلى اهلل على
حممد و�أله و�صحبه �أجمعني).ا.هـ.
تف�سري الوثيقة
ه��ذه الوثيقة وال��ت��ي كتبت منذ
�أك�ث�ر م��ن ن�صف ق���رن م��ن ال��زم��ان،
حت�����ت�����وي ع����ل����ى م������ف������ردات غ���ري���ب���ة
وم�����ص��ط��ل��ح��ات ف���ري���دة حت��ك��ي لغة
املا�ضي ،ولو تتبعنا بع�ض ما ورد من
تلك الكلمات التي يف ثنايا التدوين،
لوجدنا �أن كلمة (حدري) يق�صد بها
(�أ�سفل �أو حت��ت) ،و�أن كلمة (قبلة)
يق�صد بها جهة الغرب ،و�أن (البوع
�أو ال��ب��اع) و�سيلة القيا�س للم�سافة
ق��ب��ل م���ا ي��ع��رف (امل��ت��ر) ،و�أن كلمة
(الرجل ال��راه��ي) يق�صد به الرجل
����ص���اح���ب ال����ب����اع ال���ط���وي���ل���ة ،وك��ل��م��ة
(حراويهن)تعني (تقريباً) �أو (�شبه
مماثل) ،و(العو�شزة) نوع من �أنواع
ال�شجر ال�بري ذات ال�شوك الكثري،
�أم������ا (م���غ���ي���ب جن������وم) ف��ي��ق�����ص��د ب��ه
(اجلهة التي يقا�س بها الأبعاد)� ،أما

(مغرز �سيارة) فهو مكان ه�ش تعلق
فيه ال�سيارة �أثناء م�سريها ،وحرف
(ال�شعيب) هو (خط التما�س ما بني
العقم وال���وادي) و�أم��ا (اجل��ال) فهو
انحدار العقم جهة الوادي ،و(حافة)
مبعنى (ح���رف ال��ع��ق��م م��ع اجل���ال)،
وكلمة (مطلع �شم�س) جهة ال�شرق
للمزرعة ،و(الغراي�س) هي (النخل
ال�صغري حديث ال��غ��ر���س) ،و(�سبعة
ع�شر مية) ( 1700ري��ال) ،و(ال�سمن
وال�سمني) يق�صد به (عندما ت�سمن
املا�شية ويباع �سمنها يف ال�سوق وقد
ي�������ص���ادف ذل����ك ف�����ص��ل ال���رب���ي���ع وم��ا
ب��ع��ده) .و(احل��ب��و���س) ه��ي احل��واج��ز
�أو امل��وان��ع ،و(م�����ش��ارب ال�سيل) هي(
م�صادر طرقه الفرعية) �أما (الثمايل
واحل�����س��اوة) فهي (امل�ستنقعات وقد
تغطيها ال��ب��ط��اح وال���رم���ال وي�سهل
حفرها وا�ستخراج املاء منها)( ،و�أهل
احل��ل�ال) ه��م (�أ���ص��ح��اب امل��وا���ش��ي)،
(وم��غ��ايل احل�ل�ال) (م��ا غ�لا ثمنه
منها) ،فهذه م�صطلحات غريبة ،ويف
نف�س الوقت طريفة ،جاءت من واقع
ال�سليقة والبيئة التي ك��ان يعي�شها
الأوائ����ل قبل التعليم .فقد �صدرت
ه�����ذه ال���وث���ي���ق���ة يف 1376/6/9ه������������ـ،
بداية الدولة ال�سعودية الثالثة ،ثم
ت��غ�يرت امل��ف��اه��ي��م وامل�صطلحات مع
م���رور ال��زم��ن وال��ت��ط��ور امللحوظ يف
ك��اف��ة ال��ن��واح��ي وخا�صة يف الناحية
الثقافية التي نعي�شها ،وه��ذا دليل
ع��ل��ى ال��ت��ح��ول اجل�����ذري يف �صياغة
الأ�سلوب والطرح يف تدوين الوثائق
وال�������ص���ك���وك ،و����ش���اه���د ع��ل��ى ال��ن��ق��ل��ة
ال���ن���وع���ي���ة يف اجل����ان����ب ال��ق�����ض��ائ��ي
والتوثيقي ،وما جعلنا نعر�ض هذه
الوثيقة �إال ك�شف امل��ق��ارن��ة ،وتكون
�شاهدة على الع�صر املا�ضي مقارنة
بع�صر ال��ت��ق��دم والنه�ضة وال��ت��ط��ور
يف ظ���ل ال���دع���م واجل���ه���ود امل��ب��ذول��ة
للو�صول �إلى حتقيق العدالة والرقي
والنماء واالزدهار ،وباهلل التوفيق.
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