من تراث
الق�ضــاء

وثيقة (حطابة) باملجمعة
ه������ذه ال���وث���ي���ق���ة �����ص����درت م��ن
ال�شيخ عبداهلل بن عبدالعزيز بن
عبدالرحمن العنقري امل��ول��ود يف
الو�شم ع��ام 1288ه���ـ قا�ضي �سدير
وامل���ج���م���ع���ة وال����زل����ف����ي ،وه�����ي م��ن
الوثائق ال�صادرة عام 1345هـ حول
اخت�صا�ص �أه���ل املجمعة برو�ضة
ج��ب��ال وه�����ض��اب ح��ط��اب��ة و�شعابها
والواقعة �شمال غرب املجمعة ،وقد
كانت ت�سمى احل��واط��ب ن�سبة �إلى
اجلبال وم��ا حولها من اله�ضاب،
حيث مت ح�صرها بحطابة كناية
ع�����ن اجل����ب����ل ال������ف������ارد وال�������ض���خ���م
ال���ط���وي���ل .وي�����ش��ت��ه��ر ع���ن ال�����ش��ي��خ
ال��ع��ن��ق��ري مكانته يف ذل���ك ال��وق��ت
ووج�����ود خم��ط��وط��ات خ�� ّل��ف��ه��ا بعد
موته فقد �أل��ف العديد من امل�آثر
وظ���ل قا�ضيا ���س��ت��اً وث�لاث�ين ع��ام��اً
(1360-1324هـ) وتويف عام 1373هـ
باملجمعة وعمره � 83سنة .غفر اهلل
له و�أ�سكنه ف�سيح جناته .واملتتبع
ل��ه��ذه الوثيقة يجد �أن��ه��ا متا�شت
مع ال�صلح املبني على �إقطاع الإمام

عبدالرحمن بن في�صل و�سعود.
وان� �ت� �ه ��ت ب ��االت� �ف ��اق ب �� �ش��روط
وه���ك���ذا ه���و ���س��ل��م الأول���ي��ن وط��ي��ب
توجههم وع��ل��و همتهم ور���ض��اه��م
باحللول التي حتفظ حق اجلميع.

ن�ص وثيقة رو�ضة َح َّطابة
ب�����س��م اهلل ال��رح��م��ن ال��رح��ي��م،
ح�����ض��ر ع���ن���دي الأم����ي���ر م�����ش��اري
ب����ن ع���ل���ي ب����ن ب�����ص��ي�����ص والأم���ي��ر
عبداملح�سن بن عبداهلل بن ع�سكر
وعبداملح�سن بن حمد التويجري
وعبدالعزيز بن حممد بن �شبانة
وع���ث���م���ان ب����ن ع����ب����داهلل ب����ن ج��ب�ير
وعبدالرحمن بن عبداهلل بن ربيعة
وعبدالرحمن بن عبداملح�سن.
و�إب��راه��ي��م بن عبداهلل احلقيل
وعبداهلل بن حممد بن علي وحمد
ب��ن ده�����ش و�أح���م���د ب��ن حم��م��د بن
حم����رج وع��ب��دال��ع��زي��ز ب���ن ع��ث��م��ان
ب���ن ي��و���س��ف وح�����ص��ل ب��ي��ن��ه��م ك�لام
من جهة حطابه ،ذك��ر م�شاري �أن
الإم���ام عبدالرحمن و�سعود �سلم

اهلل اجل��م��ي��ع ك��ت��ب��ا م��ع��ه �إق��ط��اع��اً
على حطابه ،و�أدع���ى جماعة �أه��ل
املجمعة املذكورين �أن عليهم �ضرراً
يف ذل���ك و�أن��ه��م ي��ري��دون مراجعة
الإم����ام ث��م ت��واف��ق��وا ه��م وم�����ش��اري
ع��ل��ى �أن الأم����ر ال����ذي ي�����ص�ير فيه
نزاع بني اجلميع �أن يوافق وقالوا
�أم�����ا �أن�����ت ي���ا م�������ش���اري م���ا دام �أن
اهلل ُم���وج���ودن���ا وه��ااجل��ب��ل فنحن
مو�صني لك ماها يف �أي��ام ال�صيف
عارية وال�شتاء من يطيح املطر �إلى
�أن ييب�س العود ما يدوج فيها �أحد
غري ح�شا�شي �أهل املجمعة ودب�شهم
هكذا ح��دث بينهم ،واف�ترق��وا عن
ت��را���ض��ي��� ،ش��ه��د ع��ل��ى ذل���ك �شجاع
العليم و�شايف بن فني�سان و�إبراهيم
بن عثمان بن �سليمان وحممد بن
دعف�س �ساكن الزلفي قاله ممليه
�شاهداً به عبداهلل بن عبدالعزيز
العنقري وكتبه من �إمالئه �شاهد
به حممد بن عيد و�صلى اهلل على
حممد و�آله و�صحبه و�سلم حرر يف
5م 1325هـ ختمه.
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