من تراث
الق�ضاء
(وثيقة مبايعة �أر�ض جاوان وامل�سيبة) عام 1273هـ
يف عهد الإمام عبداهلل بن في�صل والقا�ضي عبداهلل بن جريبي�س
هذه الوثيقة ال�شرعية �صادرة يف
عهد الإم���ام ع��ب��داهلل ب��ن في�صل من
القا�ضي عبداهلل بن جريبي�س بتاريخ
1273/11/7هـ وهي عبارة عن مبايعة
�أر�������ض ج������اوان وامل�����س��ي��ب��ة وال��واق��ع��ة
باملنطقة ال�شرقية �شمال (�صفوى)
و����ش���ه���د ع��ل��ي��ه��ا ج��م��ل��ة م����ن وج���ه���اء
املنطقة و�أثبتها ال�شيخ ع��ب��داهلل بن
عبدالعزيز املبارك القا�ضي مبحكمة
الظهران يف 1363/12/8ه�����ـ و�صادق
عليها الأم�ير �سعود بن عبداهلل بن
جلوي ويف 1365/9/16ه���ـ �صدر �أمر
امللك فتم حتديدها من قِبل ال�شيخ
ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف ب���ن ���ص��ال��ح ال��ع��ام��ر..
ون�������س���ت���ع���ر����ض ل���ك���م ن�������ص ال��وث��ي��ق��ة
و�صورتها:
خ��م�����س��ة �آالف ق�����ران ك���ل ذل����ك من
�سكة القرانات ال�سالكة يف املعاملة،
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
قب�ض البايع الثمن بتمامه وكماله
(ن�����س��خ��ة م��ط��ب��وع��ة ط���ب���ق���اً ل��ن�����ص م����ن ي����د امل�������ش�ت�ري ن����ق����داً مب��ج��ل�����س
�ّب�ئ���ت م��ن��ه ذم���ة امل�����ش�تري
الوثيقة ال�صادرة عن القا�ضي ال�شرعي ال��ب��ي��ع ف رّ
عبداهلل بن جريبي�س عام 1273هـ)
براءة �شرعية براءة قب�ض وا�ستيفاء
حق بيعاً �صحيحاً �صريحاً �شرعياً
داع���ي ال��ت��ح��ري��ر ه��و �أن���ه ق��د ب��اع م��ع��ت�براً م��رع��ي��اً م�شتم ً
ال ع��ل��ى كل
ال����رج����ل ع���ب���دال���ع���زي���ز ب����ن ع��ب��ي��ج��ة م�صحح �شرعي م��ن �إي��ج��اب وقبول
امل��ه��ا���ش�ير ج��ن��اب ال���رج���ل �أح���م���د بن و�إق��ب��ا���ض بالتخلية ال�شرعية بيعاً
�صالح �آل �إبراهيم �أهل �صفوى متام بتاً بتال ف�ص ً
ال ال ثنيا فيه وال خيار
وكمال جمموع العينني املعلومتني وال وع��د وال ن��ذر متبوعاً ب�إ�سقاط
ب��ي��ن��ه��م��ا وه���م���ا ع��ي�ن ج�������اوان وع�ي�ن ج��م��ل��ة ال���دع���اوى امل�����س��م��وع��ة ���ش��رع��اً
امل�سيبة م��ع م��ا لهما م��ن الأرا���ض��ي م��ن غ�بن وغ���رر وج��ه��ال��ة وم��واط���أة
املحدودة قبلة ببو ال�شميلة وحنطة و�أمي�����ا ن��ه��ى هلل ت��ع��ال��ى وذل�����ك بعد
و����ض���ل���ع خ���وي���ل���د و����ش���م���ا ًال ���ص��ف��وان �سبق ال��ر�ؤي��ة واملعرفة للجميع من
و�شرقاً �سيف البحر وجنوباً نخيل ال��ط��رف�ين وت���ق���دم اخل��ب��رة ب���ه من
�أهل �صفوى بجميع ما للجميع من اجل���ان���ب�ي�ن م��ت��ف��رق�ين م���ن جمل�س
احلدود واحلقوق والتوابع واللواحق ال��ب��ي��ع ع��ل��ى ال��ر���ض��ا والإم�������ض���ا من
وال�ضماير والعاليق من �أر�ض و�سما غ�ي�ر ف�����س��خ وال �إق����ال����ة ج����اري����اً من
ون��خ��ي��ل وف�����س��ي��ل و���ص��ن��اوم��ا وجم��را اجلميع يف حالتي ال�صحة والكمال
ومم������ر وم����رم����ى وط�������رق وم����راف����ق وبالطوع واالختيار من غري �إك��راه
وجميع املتعلقات وك��اف��ة املن�سوبات وال �إجبار فبموجب ما رق��م �أن��ه مل
ال�����ش��رع��ي��ة ال��ع��رف��ي��ة وال��ل��غ��وي��ة على يبقى للبائع يف املبيع املذكور وال يف
ال���ع���م���وم وال���غ���ط�ل�اق ب��ث��م��ن ق����دره ثمنه لقب�ضه ل��ه ح��ق وال م�ستحق
وع���ده ع�����ش��رة �آالف ق����ران ،الن�صف وال دع���وى وال ط��ل��ب ب��وج��ه م��ا وال

�سبب ب��ل ���ص��ار امل��ب��ي��ع امل���ذك���ور م��ا ًال
وملكاً للم�شرتي من جملة �أمالكه
يت�صرف فيه كيف �شاء و�أح��ب و�أراد
ت�����ص��رف امل�ل�اك يف �أم�لاك��ه��م وذوي
احل��ق��وق يف حقوقهم ال م�����ص��ادع له
فيه وال منازع حتى ال يخفى وجرى
باليوم ال�سابع من �شهر ذي القعدة
1273هـ 1273/11/7ه��ـ �ألف ومائتني
وال��ث�لاث��ة وال�����س��ب��ع�ين م���ن ال��ه��ج��رة
النبوية على مهاجرها و�آل��ه �أف�ضل
ال�صالة والتحية.
توقيع البايع والكاتب وال�شهود
 -1م����ا ن�����س��ب يل ���ص��ح��ي��ح �أن����ا
ع��ب��دال��ع��زي��ز ب��ن عبيجة املها�شري
وكتب عني ب�أمري .اخلتم
 -2كاتبه �شاهداً به خادم ال�شرع
عبداهلل بن اجريبي�س .اخلتم
 -3ي�������ش���ه���د ب���ال���ب���ي���ع وق���ب�������ض
الثمن خ���ادم ع��ب��داهلل ب��ن في�صل/
فرحان بن خري اهلل .اخلتم (وكيل
�أم�ي�ر ال��ب�لاد حينذاك ع��ب��داهلل بن
في�صل).
� -4شاهد مب��ا ذك��ر ع��ب��داهلل بن
ن�����ص��راهلل ب��ال��ب��ي��ع وق��ب�����ض ال��ث��م��ن.
اخلتم
 -5ي�شهد بذلك طامي �آل كليب
وكتب عنه ب�أمره .اخلتم
 -6بالبيع وقب�ض الثمن �شهد
به ال�شيخ جعفر بن ال�شيخ حممد
الفر�ساين .اخلتم
 -7بالبيع وقب�ض الثمن ي�شهد
به �سلمان بن حممد بن ح�سني �أهل
العرامية .اخلتم
 -8ي�شهد بالبيع وقب�ض الثمن
ح�سني الثنيان املها�شري وكتب عنه
ب�أمره .اخلتم
 -9ي�شهد بالبيع وقب�ض الثمن
�سلمان بن فهد بن حبيب .اخلتم
 -10ي�شهد بالبيع وقب�ض الثمن
�سلمان بن حممد بن داود.
اخلتم
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