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علة  ال  حازماً  باتاً  �صريحاً  وبيعاً  �صحيحاً 
فيه وال م�صرتيه بل باأمت البيوعات الباتة 
و�أك��م��ل��ه��ا ال ���ش��رط ي��ف��ن��ي��ك وال ق����ول وال 
�ملتعاقدين  ك��ام  م��ن  �شدر  يبطله  ختيار 
ب����اإي����ج����اب وق����ب����ول ����ش���رع���ي���ن ب�����ش��ري��ح��ي 
�الإي���ج���اب و�ل��ق��ب��ول ب��ث��م��ن م���ق���دره للبيع 
ذهبي  قر�شاً  وع�شرون  قر�ش  ماية  �ملرقوم 
معاملة تاريخه كل قر�ش من ذلك �أربعون 
ديونياً مقبو�شة م�شلمة بيد �لبائع �لوكيل 
�مل���رق���وم ل��ل��م��وك��ات م��ن ي��د �مل�����ش��ري كل 
بيد  للق�شار  هو  وم��ا  فري�شته  قدير  على 
�لو�شية ل�شرورة ح�شب �عر�ف كل بذلك 
�ملوكات  عن  �مل��رق��وم  �لوكيل  �لبايع  و�أذن 
للم�شري يف قب�ش �ملبيع بقب�ش �مل�شري 
�ملبيع و�عر�ف بحوزه وت�شلمه خالياً عما 
�ل�����ش��ل��م و�ل��ت�����ش��ل��ي��م و���ش��م��ان  مي��ن��ع ل�شحة 
�أثبت  يجب  حيث  �مل��ب��اي��ع��ات،  على  �ل��وك��ي��ل 
�أع��اه وحكم  �إليه  �مل�شار  ذلك لدى موالنا 
بخ�شو�شه  ولزومه  وثبوته  �ملبيع  ب�شحة 
�شحيحاً  وحكمها  ول��زوم��اً  ثبوتاً  وعمومه 
���ش��رع��ي��اً م��ع��ت��ر م��ر���ش��ي��ا وح����رر يف �ل��ي��وم 
�شنة  �الأول  ربيع  �شهر  و�لع�شرين  �ل��ر�ب��ع 
1199ه� ت�شعة وت�شعن وماية و�لف و�شلى 
�هلل على �شيدنا حممد و�له و�شحبه و�شلم. 
�شهود �حلال: �شهد بذلك �جلد م�شعود بن 
حممد  بذلك  و�شهد  ريب  بن  عبد�ملح�شن 
علي  ب��ذل��ك  و�شهد  �حلميدي  ع��ب��د�هلل  ب��ن 
ب��ن ع��ب��د�هلل �حل��م��ي��دي و���ش��ه��د ب��ذل��ك عن 

�لو�شاية �لقا�شي م�شطفى �لدده.
�ق��ر�ر  على  �أ�شهد  �إ�شافية(  )�شهاد�ت 
�لوكيل بالبيع �ل�شادر بباطنها و�أنا �لفقري 
�إل����ى �هلل ت��ع��ال��ى ���ش��ل��ي��م��ان ب��ن م�����ش��ع��ود بن 
�لفقري  ب��ذل��ك  �شهد  خ��ري��ب،  عبد�ملح�شن 
�إل���ى �هلل حم��م��د ب��ن حم��م��د ع����ارف. �شهد 
�أحمد  ب��ن  حممد  �هلل  �إل���ى  �لفقري  ب��ذل��ك 
�حل�شرمي. �شهد بذلك �أبو حمد بن عبيد 
حممد  ب��ن  حامد  بذلك  �شهد  عي�شى،  ب��ن 
بن  �أثمد  بذلك  �شهد  �لع�شيمي،  حمد  بن 
�إبر�هيم �حل�شرمي، �شهد بذلك ح�شن بن 

�شامل بن خنيفر.
�هلل  �إل���ى  �لفقري  فيه  ذك��ر  كما  �الأم���ر 
عز �شاأنه م�شطفى بن �ل�شيخ �أحمد �ملولى 
ب��ال��ط��اي��ف ون���و�ح���ي���ه �أ����ش���ل���ح �هلل خ��اف��ه 

ختمه(.

ه����ذه �ل��وث��ي��ق��ة ����ش���درت ع����ام 1199هــــــ 
بالطائف من �لقا�شي م�شطفى بن �ل�شيخ 
�أحمد �ملولى، حيث يت�شح �أن م�شاعد ملك 
�أق��ام �لوالية �ل�شرعية  �آن��ذ�ك  مكة �ملكرمة 
ب���االإرث  �ل��ع��ائ��دة  �لق�شار  ح�شة  بيع  على 
ل��ل��ب��ي��ت، وم���ا ه��و ب��اق��ي حت��ت �أي��دي��ه��م من 
�الأر�ش �لكائنة باأ�شفل �حلزم بالطائف )15 
ذهباً.  قر�شاً   120 بقيمة  ذر�ع(   15 × ذر�ع 
وقد �شهد على ذلك كثري من �ل�شهود، كما 
يت�شح �أ�شفل �لوثيقة. �لتي تت�شم باملبالغة 
يف مت��ج��ي��د �مل��ج��ل�����ش �ل�����ش��رع��ي و�ل��ق��ا���ش��ي 
و�ل��ب��ائ��ع��ن وزي����ادة �ل��ع��ب��ار�ت �ل��ت��ي حتمي 
�حل���ق���وق ب��ك��ل��م��ات م���ر�دف���ة وم��ت��ج��ان�����ش��ة 

�ملعنى. و�إليكم ما ورد ن�شاً يف �لوثيقة:

ن�ص الوثيقة: 
)�حل��م��د هلل رب �ل��ع��امل��ن و���ش��ل��ى �هلل 
على �شيدنا حممد و�آله و�شحبه و�شلم هذه 
الزم��ة  ووث��ي��ق��ة  �شرعية  �شحيحة  �حل��ج��ة 
ويو�شح  م�شمونها  يعرف  مرعية  حم��ررة 
�أن�����ه باملجل�ش  م��ك��ن��ون��ه��ا ع���ن ذك����ر م���ا ه���و 
�ل�����ش��رع��ي �ل�����ش��ري��ف �الأط����ه����ر ب��ال��ط��اي��ف 
ونو�حيه  م��ت��ويل خافته  ل��دى  �مل��ح��رو���ش 
�حلنفي  �ل�شرعي  �حلاكم  وم��والن��ا  �شيدنا 
د�م  �أع���اه  �لوثيقن  وختمه  خطة  �مل��وق��ع 
جم����ده وع�����اه م�����ش��م��ون��ه��ا �إل�����ى �مل��ج��ل�����ش 
�ل�شرعي �ملكرم �حلزم جعفر بن �أبي بكر بن 
�ملكرم  ح�شن بن حريب وح�شر حل�شوره 
�ل�شيخ  �مل��رح��وم  ب��ن  ع��م��ر  �ل�شيخ  �مل��ح��رم 
�لوكيل  �أن���ه  عي�شى  ب��ن  ع��ب��د�هلل  ب��ه  ح�شن 
�ل�شرعي �ملطلق من قبل �حلر�ير �مل�شونات 
بنت  مباركة  �ل�شيخة  �ملثيات  �جلليات 
حممد  �ل�شيخ  ب��ن  ب��ك��ري  �ل�شيخ  �مل��رح��وم 
�لعر�بي  م�شعود  �ل�شيخ  زوج���ة  �لعجيمي 
ورحمه  وم�شعود  �أي�����ش��اً  ه��ي  بكري  �ل�شيخ 
باأمر  لها  وليه  �أقامها  ح�شبما  �حُل�شن  و�أم 
�ل�شيخ  كرمية  �لنعم  ويل  وم��والن��ا  �شيدنا 
�ملرحوم  بن  �شرور  �ل�شريف  �جلميع  �شيد 
�شيدنا �ل�شريف م�شاعد ملك مكة �ملكرمة 
و�ج�����ااًل  ورف���ع���ه  جم�����د�ً  �هلل  ز�ده  ح�����ااًل 
�لثابتة وكالة وكالة �ل�شيخ عمر بن �ل�شيخ 
ح�����ش��ن �مل���رق���وم ع��ن �ل�����ش��ي��خ��ات �مل���ذك���ور�ت 
�أع��اه يف �لبيع �الآت��ي ذك��ره وقب�ش �لثمن 
ب�������ش���ه���ادة �مل���ك���رم���ن حم���م���د وع���ل���ي �أب���ن���اء 

بهن  �لعارفن  �حلميدي  عبد�هلل  �ملرحوم 
�مل��ع��رف��ة �ل�����ش��رع��ي��ة غ���ب ح�����ش��ور م���ن ذك��ر 
و�لت�شجيل  �لثمن  وقب�ش  �لوكالة  وثبوت 
و�الإن�����ه�����اء ع��ل��ى �ل���ر����ش���م �جل������اري �مل��ع��ت��اد 
�����ش���رى ج��ع��ف��ر ب���ن �أب�����ي ب��ك��ر ب���ن ح��ري��ب 
�مل��رق��وم مب��ا ل��ه لنف�شه دون م��ال غ��ن من 
�ل�شرعي  باملجل�ش  م��ع��ه  �حل��ا���ش��ر  ب��اي��ع��ه. 
�ل�شيخ عمر بن �ل�شيخ ح�شن �ملرقوم فباعه 
ملكهن  ويف  �مل��رق��وم��ات  للموكات  ه��و  م��ا 
�ل�شرعي  ب����االإرث  لهن  و�ل��ع��ائ��د  وح��وزه��ن 
ح�شة  �لو�شية  وبيع  �ل�شرعي  وبالطريق 
�لق�شار من ذلك ل�شرورة عمارة يف بيتهم 
�ل��ك��اي��ن ب��ال��ط��اي��ف �مل��ح��رو���ش وم���ا ه��و ب��اق 
�أعني  �لبيع  �إلى حن �شدور  �أيديهم  حتت 
�لبناء  م��ن  �خلالية  الأر����ش  �لقطعة  �ملبيع 
�ملحرو�ش  بالطايف  �حل��زم  باأ�شفل  �لكاين 
و�لتي طولها من �ل�شرق �إلى �لغرب خم�شة 
من  وعر�شها  �الأر�����ش  ب���ذر�ع  ذر�ع����اً  ع�شر 
�ل�شام �إلى �ليمن خم�شة ع�شر ذر�عاً بذر�ع 
ح��د�د  بها  ويحيط  يحدها  �ل��ت��ي  �الأر�����ش  
وغرباً  �لبايعن  �مل�شايخ  ملك  �شرقاً  �أربعة 
ب��ن حريب  �أب���ي بكر  ب��ن  ملك ورث���ة ح�شن 
وملك عبد�هلل بن ح�شن بن حريب و�شاما 
بحد  �لبايعن  ملك  ومينا  �ل�شالك  �ل�شيل 
و�شاير  و��شتطر�قه  وطرقه  وح��دوده  ذلك 
�ملتبايعن  ع��ن��د  �مل��ع��ل��وم  �ل�����ش��رع��ي��ة  ح��ق��وق 
��شرى  �شرعاً  للجهالة  نافياً  �شرعياً  علماً 

من وثائق املبايعات يف الطائف


