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هــــــذه الـــوثـــيـــقـــة �ــــشــــدرت مــن 
بن  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  ال�شيخ 
يف  املــولــود  العنقري  عبدالرحمن 
�شدير  قا�شي  1288هــــ  عــام  الو�شم 
واملـــجـــمـــعـــة والــــزلــــفــــي، وهـــــي مــن 
الوثائق ال�شادرة عام 1345هـ حول 
برو�شة  املجمعة  اأهـــل  اخت�شا�ص 
و�شعابها  حــطــابــة  وهــ�ــشــاب  جــبــال 
والواقعة �شمال غرب املجمعة، وقد 
اإلى  ن�شبة  احلــواطــب  ت�شمى  كانت 
اله�شاب،  من  حولها  ومــا  اجلبال 
كناية  بحطابة  ح�شرها  مت  حيث 
عـــــن اجلــــبــــل الــــــفــــــارد والـــ�ـــشـــخـــم 
الـــطـــويـــل. ويــ�ــشــتــهــر عـــن الــ�ــشــيــخ 
الــوقــت  ذلـــك  مكانته يف  الــعــنــقــري 
ووجـــــود خمــطــوطــات خــّلــفــهــا بعد 
املاآثر  من  العديد  األــف  فقد  موته 
وثــاثــن عــامــاً  �ــشــتــاً  وظـــل قا�شيا 
)1324-1360هـ( وتويف عام 1373هـ 
باملجمعة وعمره 83 �شنة. غفر اهلل 
واملتتبع  جناته.  ف�شيح  واأ�شكنه  له 
متا�شت  اأنــهــا  يجد  الوثيقة  لــهــذه 
مع ال�شلح املبني على اإقطاع الإمام 

وثيقة )حطابة( باملجمعة
عبدالرحمن بن في�شل و�شعود.

وان���ت���ه���ت ب����االت����ف����اق ب�����ش��روط 
وهـــكـــذا هـــو �ــشــلــم الأولــــــن وطــيــب 
ور�ــشــاهــم  همتهم  وعــلــو  توجههم 
باحللول التي حتفظ حق اجلميع.

ابة ن�ص وثيقة رو�ضة َحطَّ
الــرحــمــن الــرحــيــم،  بــ�ــشــم اهلل 
حــ�ــشــر عـــنـــدي الأمــــــــر مــ�ــشــاري 
بــــن عـــلـــي بــــن بــ�ــشــيــ�ــص والأمــــــر 
عبداملح�شن بن عبداهلل بن ع�شكر 
التويجري  حمد  بن  وعبداملح�شن 
�شبانة  بن  حممد  بن  وعبدالعزيز 
وعـــثـــمـــان بــــن عــــبــــداهلل بــــن جــبــر 
وعبدالرحمن بن عبداهلل بن ربيعة 

وعبدالرحمن بن عبداملح�شن.
احلقيل  عبداهلل  بن  واإبــراهــيــم 
وعبداهلل بن حممد بن علي وحمد 
بــن دهــ�ــص واأحـــمـــد بــن حمــمــد بن 
حمــــرج وعــبــدالــعــزيــز بـــن عــثــمــان 
بـــن يــو�ــشــف وحــ�ــشــل بــيــنــهــم كــام 
اأن  م�شاري  ذكــر  حطابه،  جهة  من 
�شلم  و�شعود  عبدالرحمن  الإمـــام 

اهلل اجلــمــيــع كــتــبــا مــعــه اإقــطــاعــاً 
اأهــل  جماعة  واأدعـــى  حطابه،  على 
املجمعة املذكورين اأن عليهم �شرراً 
يــريــدون مراجعة  واأنــهــم  يف ذلـــك 
الإمــــام ثــم تــوافــقــوا هــم ومــ�ــشــاري 
عــلــى اأن الأمــــر الــــذي يــ�ــشــر فيه 
اأن يوافق وقالوا  نزاع بن اجلميع 
اأن  دام  مـــا  مـــ�ـــشـــاري  يـــا  ـــــت  اأن اأمـــــا 
فنحن  وهــااجلــبــل  ُمـــوجـــودنـــا  اهلل 
ال�شيف  اأيــام  مو�شن لك ماها يف 
عارية وال�شتاء من يطيح املطر اإلى 
اأن ييب�ص العود ما يدوج فيها اأحد 
غر ح�شا�شي اأهل املجمعة ودب�شهم 
وافــرقــوا عن  بينهم،  هكذا حــدث 
تــرا�ــشــي، �ــشــهــد عــلــى ذلـــك �شجاع 
العليم و�شايف بن فني�شان واإبراهيم 
بن عثمان بن �شليمان وحممد بن 
ممليه  قاله  الزلفي  �شاكن  دعف�ص 
عبدالعزيز  بن  عبداهلل  به  �شاهداً 
�شاهد  اإمائه  العنقري وكتبه من 
به حممد بن عيد و�شلى اهلل على 
حممد واآله و�شحبه و�شلم حرر يف 

5م 1325هـ ختمه.


