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هذه الوثيقة ال�صرعية �صادرة يف 
عهد الإمـــام عــبــداهلل بــن في�صل من 
القا�صي عبداهلل بن جريبي�س بتاريخ 
1273/11/7هـ وهي عبارة عن مبايعة 
اأر�ــــــس جــــــاوان واملــ�ــصــيــبــة والــواقــعــة 
)�صفوى(  �صمال  ال�صرقية  باملنطقة 
و�ـــصـــهـــد عــلــيــهــا جــمــلــة مــــن وجـــهـــاء 
بن  عــبــداهلل  ال�صيخ  واأثبتها  املنطقة 
عبدالعزيز املبارك القا�صي مبحكمة 
و�صادق  1363/12/8هــــــ  يف  الظهران 
بن  عبداهلل  بن  �صعود  الأمــر  عليها 
اأمر  جلوي ويف 1365/9/16هــــ �صدر 
ال�صيخ  ِقبل  فتم حتديدها من  امللك 
عــبــدالــلــطــيــف بـــن �ــصــالــح الــعــامــر.. 
ونـــ�ـــصـــتـــعـــر�ـــس لـــكـــم نـــ�ـــس الــوثــيــقــة 

و�صورتها:

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم
)نــ�ــصــخــة مــطــبــوعــة طـــبـــقـــاً لــنــ�ــس 
الوثيقة ال�صادرة عن القا�صي ال�صرعي 

عبداهلل بن جريبي�س عام 1273هـ(

داعـــي الــتــحــريــر هــو اأنـــه قــد بــاع 
الــــرجــــل عـــبـــدالـــعـــزيـــز بــــن عــبــيــجــة 
املــهــا�ــصــر جــنــاب الـــرجـــل اأحـــمـــد بن 
�صالح اآل اإبراهيم اأهل �صفوى متام 
املعلومتني  العينني  جمموع  وكمال 
بــيــنــهــمــا وهـــمـــا عــــني جـــــــاوان وعـــني 
الأرا�ــصــي  مــن  لهما  مــا  مــع  امل�صيبة 
ال�صميلة وحنطة  ببو  قبلة  املحدودة 
ـــمـــاًل �ــصــفــوان  ـــص و�ـــصـــلـــع خـــويـــلـــد و�
نخيل  وجنوباً  البحر  �صيف  و�صرقاً 
اأهل �صفوى بجميع ما للجميع من 
احلدود واحلقوق والتوابع واللواحق 
وال�صماير والعاليق من اأر�س و�صما 
ونــخــيــل وفــ�ــصــيــل و�ــصــنــاومــا وجمــرا 
وممــــــر ومــــرمــــى وطـــــــرق ومــــرافــــق 
املن�صوبات  وكــافــة  املتعلقات  وجميع 
الــ�ــصــرعــيــة الــعــرفــيــة والــلــغــويــة على 
الـــعـــمـــوم والـــغـــطـــالق بــثــمــن قــــدره 
الن�صف  قــــران،  اآلف  عــ�ــصــرة  وعـــده 

)وثيقة مبايعة اأر�ض جاوان وامل�شيبة( عام 1273هـ 
يف عهد الإمام عبداهلل بن في�شل والقا�شي عبداهلل بن جريبي�ض

ذلــــك من  كـــل  قـــــران  اآلف  خــمــ�ــصــة 
املعاملة،  يف  ال�صالكة  القرانات  �صكة 
قب�س البايع الثمن بتمامه وكماله 
مــــن يــــد املـــ�ـــصـــري نــــقــــداً مبــجــلــ�ــس 
ئـــت مــنــه ذمـــة املــ�ــصــري  الــبــيــع فـــ�رّ
براءة �صرعية براءة قب�س وا�صتيفاء 
�صرعياً  �صريحاً  �صحيحاً  بيعاً  حق 
كل  عــلــى  م�صتماًل  مــرعــيــاً  مــعــتــ�اً 
وقبول  اإيــجــاب  مــن  �صرعي  م�صحح 
بيعاً  ال�صرعية  بالتخلية  واإقــبــا�ــس 
بتاً بتال ف�صاًل ل ثنيا فيه ول خيار 
باإ�سقاط  متبوعاً  ن��ذر  وال  وع��د  وال 
جــمــلــة الـــدعـــاوى املــ�ــصــمــوعــة �ــصــرعــاً 
مــن غــن وغـــرر وجــهــالــة ومــواطــاأة 
واأميـــــا نــهــى هلل تــعــالــى وذلـــــك بعد 
من  للجميع  واملعرفة  الــروؤيــة  �صبق 
الــطــرفــني وتـــقـــدم اخلـــــ�ة بـــه من 
اجلـــانـــبـــني مــتــفــرقــني مـــن جمل�س 
الــبــيــع عــلــى الــر�ــصــا والإمـــ�ـــصـــا من 
اإقــــالــــة جــــاريــــاً من  غـــر فــ�ــصــخ ول 
والكمال  ال�صحة  اجلميع يف حالتي 
اإكــراه  غر  من  والختيار  وبالطوع 
اأنــه مل  اإجبار فبموجب ما رقــم  ول 
يبقى للبائع يف املبيع املذكور ول يف 
م�صتحق  ول  حــق  لــه  لقب�صه  ثمنه 
ول دعـــوى ول طــلــب بــوجــه مــا ول 

�صبب بــل �ــصــار املــبــيــع املـــذكـــور مــاًل 
اأمالكه  جملة  من  للم�صري  وملكاً 
واأراد  واأحــب  �صاء  يت�صرف فيه كيف 
تــ�ــصــرف املـــالك يف اأمــالكــهــم وذوي 
له  مــ�ــصــادع  احلــقــوق يف حقوقهم ل 
فيه ول منازع حتى ل يخفى وجرى 
القعدة  ذي  �صهر  من  ال�صابع  باليوم 
1273هـ 1273/11/7هـــ األف ومائتني 
والــثــالثــة والــ�ــصــبــعــني مـــن الــهــجــرة 
اأف�صل  واآلــه  مهاجرها  على  النبوية 

ال�صالة والتحية.
توقيع البايع والكاتب وال�صهود

اأنــــا  �ــصــحــيــح  نــ�ــصــب يل  مــــا   -1
املها�صر  عبيجة  بــن  عــبــدالــعــزيــز 

وكتب عني باأمري. اخلتم
2- كاتبه �صاهداً به خادم ال�صرع 

عبداهلل بن اجريبي�س. اخلتم
وقـــبـــ�ـــس  بـــالـــبـــيـــع  يـــ�ـــصـــهـــد   -3
في�صل/  بــن  عــبــداهلل  خـــادم  الثمن 
فرحان بن خر اهلل. اخلتم )وكيل 
الــبــالد حينذاك عــبــداهلل بن  اأمـــر 

في�صل(.
4- �صاهد مبــا ذكــر عــبــداهلل بن 
نــ�ــصــراهلل بــالــبــيــع وقــبــ�ــس الــثــمــن. 

اخلتم
5- ي�صهد بذلك طامي اآل كليب 

وكتب عنه باأمره. اخلتم
�صهد  الثمن  وقب�س  بالبيع   -6
حممد  ال�صيخ  بن  جعفر  ال�صيخ  به 

الفر�صاين. اخلتم
7- بالبيع وقب�س الثمن ي�صهد 
به �صلمان بن حممد بن ح�صني اأهل 

العرامية. اخلتم
8- ي�صهد بالبيع وقب�س الثمن 
ح�صني الثنيان املها�صر وكتب عنه 

باأمره. اخلتم
9- ي�صهد بالبيع وقب�س الثمن 

�صلمان بن فهد بن حبيب. اخلتم
10- ي�صهد بالبيع وقب�س الثمن 

�صلمان بن حممد بن داود. 
  اخلتم


