نسعى من خالل هذه الزاوية البحث عن الوثائق القدمية فيما يخص القضاء القدمي؛
ومن ثم تفريغها وحتقيقها وحتليل محتوياتها وإظهار ما فيها من فوائد تاريخية.
وثيقة اجلريفة بالو�شم
هذه خمطوطة عن بلدة اجلريفة ( )1كتبت
قبل 1182هـ (وهي عبارة عن فتوى لل�شيخ
عثمان ال�سحيمي حول بع�ض �أحكام الو�صية).
ن�ص الوثيقة:
(ب�سم اهلل الرحمن الرحيم يعلم الواقف
على ما زبر من �أن �سليمان ()2؛ بن ح�سن
بن فار�س()3؛ �س�ألني عن حكم و�صية جده
له ولأخوته وغريها قال �إن جدي فار�س �أو�صى
()1اجل����ري����ف����ة :ب�����ض��م اجل��ي��م
وفتح ال��راء وي��اء �ساكنة ففاء فتاء
مربوطة بالت�صغري ،قرية يف احلمادة
م��ن �أر����ض ال��و���ش��م تابعة ملحافظة
�شقراء التابعة ملنطقة الريا�ض،
معجم اليمامة ( )1/270بت�صرف.
( )2هو �سليمان بن ح�سن بن فار�س
جد (ج���اراهلل) ال��ذي من ذريته �آل
ج���ار اهلل امل��ع��روف�ين يف اجل��ري��ف��ة،
وانقطع عقبهم من الذكور يف �أوائل
القرن الرابع ع�شر تقريب ًا ،و�سليمان
املذكور �أبو �صالح بن �سليمان بن ح�سن
بن فار�س غر�س احلذيانه املعروفة
يف طويق هو ومهنا بن �سلوم بن �سيف
جد �آل مهنا من امل�شارفة من متيم ،كما
هو م��دون يف �إح��دى الوثائق بخط
�إبراهيم بن �صالح بن عي�سى – امل�ؤرخ
املعروف .-
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لنا يا �أوالد ح�سن مبا ي�ستحق �أبونا لو كان حي ًا
من املرياث و�أو�صى بغلة قطعة ن�صيبه()4؛ من
املبيح تطعم ال�ضيف يف اجلريفة و�أ�شهد على
و�صيته �شهود عدل و�أراد بع�ض الورثة �إبطال
الو�صية هل له ذاك الأمر فقلت جميب ًا للجواب
واهلل �أ�س�أل التوفيق لل�صواب نعم �إذا كان الأمر
كذلك واملو�ص �صحيح العقل حني الو�صية
لزمت الو�صية ملجرد موت املو�صي وقبل املو�صي

ن�ستنتج من ذلك �أن وج��ود فار�س
ج���د �آل ف���ار����س م���ن امل�����ش��ارف��ة يف
اجلريفة كان يف حدود �أواخر القرن
احلادي ع�شر �أو بداية الثاين ع�شر
 1100تقريب ًا؛ لأن كاتب الفتوى
ال�شيخ ال�سحيمي تويف عام 1182هـ
وكتبها يف عهد �أحفاد فار�س.
( )3فار�س امل�شريف :له من الولد
ثالثة :ح�سن �أبو �سليمان امل�ستفتي يف
الفتوى ال�سابقة ،وح�سن املذكور جد
�آل جاراهلل كما ذكر �آنف ًا ،وله فيا�ض
ج��د �آل فيا�ض وحفيده ه��و حممد
بن نا�صر بن فيا�ض بن فار�س الذي
غر�س (العيينة) بجانب جبل طويق
القريبة من هجرة ال�صوح ،واالب��ن
الثالث مو�سى جد �آل مو�سى بن فار�س
من امل�شارفة؛ وعلى ذلك ن�ستنتج �أن
هذه الوثيقة هي �أق��دم وثيقة عرث
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عليها فيما يخ�ص بلدة اجلريفة،
وه��ي تبني �أن �أق���دم م��ن �سكنها يف
الع�صور املت�أخرة هو فار�س امل�شريف
التميمي ،وال���ذي يتفرع منه ثالث
�أ�سر وهم؛ �آل فيا�ض ،و�آل مو�سى ،و�آل
ج���اراهلل ،ال��ذي��ن انقطع عقبهم من
الذكور.
وك��ذل��ك تبني وج���ود �أ���س��رة مهنا
ب��ن �سلوم ب��ن �سيف (ج��د �آل مهنا
م��ن امل�����ش��ارف��ة) يف ذل��ك ال��ت��اري��خ �أو
قريب منه؛ لأن له �شراكة يف غر�س
احلذيانة القريبة من اجلريفة مع
�صالح بن �سليمان بن ح�سن بن فار�س؛
وهذا قريب من تاريخ الفتوى لل�شيخ
ال�سحيمي املتوفى 1182هـ.
ف�إذا كان وجود فار�س امل�شريف جد
�آل فار�س (�آل فيا�ض ،و�آل مو�سى� ،آل
جاراهلل) يف حدود 1100هـ تقريب ًا؛

له �إن كان ر�شيد ًا �أو �إن كان غري ر�شيد قبل له
وليه ولزمه القبول لهذا �إن خرجت الو�صية من
ثلث مال املو�صي ف�إن مل تخرج من الثلث فلزمه
ما زاد على الثلث موقوف على �إجازة الورثة
ف�إن �أجازوا لزمت و�إال فال ومن �أجاز منهم لزمت
يف ن�صيبه مما زاد على الثلث ومن رد �أخذ ن�صيبه
من الزائد على الثلث واهلل �أعلم قال ذلك وكتبه
و�أفتى به عن م�شائخه نق ًال وم�شافهة الفقري
�إلى اهلل عثمان بن عقيل بن عثمان ال�شهري لقب ًا
بال�سحيمي( ،)5و�صلى اهلل على نبينا حممد
و�آله و�سلم).
ونقله من خط ال�شيخ عثمان بن عقيل بعد
معرفته يقينا من غري زيادة وال نق�صان وال تغيري
وال تبديل بل حرف ًا بحرف لعار�ض �شرعي هو
لأن ال�شيخ ال�سحيمي �صاحب الفتوى
ت���ويف 1182ه����ـ وال��ف��ت��وى يف ع�صر
�أحفاد فار�س؛ فرمبا يكن فار�س هو
امل�ؤ�س�س لهذه البلدة� ،أو هو م�ؤ�س�سها
فع ًال كما �أيد ذلك ،الدكتور خليفة
بن عبدالرحمن امل�سعود؛ يف كتابه
م��ن��ط��ق��ة ال��و���ش��م يف ع��ه��د ال��دول��ة
ال�سعودية الأولى؛ �ص117؛ ط ،دارة
امللك عبدالعزيز.
( )4املق�صود �أباهم ح�سن املتوفى
قبل جدهم فار�س ،لأن جدهم جعل
لأبيهم قطعة ن�صيبه من امل�يراث لو
كان حي ًا ،ومن املرياث؛ قطعة ن�صيبه
من امليح لو كان حي ًا و�أو�صى �أن تطعم
لل�ضيف يف اجلريفة ،يعني �أن �أ�صل
امليح (وهي بئر وما يتبعها من �أر�ض
وزرع) ملك لفار�س ومن ورثه من بعده
�أو �أو�صى له بن�صيب فيها.

خ�شية التلف الفقري �إلى اهلل تعالى عبدالعزيز
بن عبداهلل بن عامر ( ،)6بتاريخ جماد الأول
 1314من الهجرة النبوية على مهاجرها �أف�ضل
ال�صالة وال�سالم)(.)7
هذه �أقدم وثيقة عرث عليها تخ�ص بلدة
اجلريفة تعود �إلى تاريخ ما قبل 1182هـ والذي
كتبها تويف يف نف�س العام وهي فتوى ال�شيخ
ال�سحيمي وهي جواب ال�ستفتاء �أحد �أحفاد
فار�س امل�شريف (ب�ش�أن قطعة �أر�ض امليح) وهي
تخ�ص مو�ضوع فار�س امل�شريف الذي يعود تاريخ
وجوده يف اجلريفة �إلى عام 1100هـ تقريب ًا.
�أما بخ�صو�ص بئر امليح ف�إن �أ�صلها يعود
لفار�س امل�ش ّريف ،وذريته من بعده كما تبني ذلك
من الفتوى التي كتبها ال�شيخ ال�سحيمي.

( )5هو ال�شيخ عثمان بن عقيل بن
عثمان (امللقب ال�سحيمي) من بني
ثور من الرباب ن�سبا ال�سبيعي حلف ًا،
ول��د يف �أ�شيقر ون�ش�أ فيها و�شرع يف
القراءة على علمائها ..ويل الق�ضاء
فيها بعد ال�شيخ عبداهلل بن عثمان
بن ب�سام؛ عا�صر الإم���ام حممد بن
عبدالوهاب رحمه اهلل وقبل دعوته،
و�صار له �صلة بعلماء الدرعية فلما
كان يف عام 1182هـ ركب من �أ�شيقر
�إل���ى ال��درع��ي��ة لل�سالم على الإم���ام
عبدالعزيز بن حممد وال�شيخ الإمام
حممد بن عبدالوهاب فلما رجع منها
يريد �أ�شيقر وو�صل ثادق مر�ض فيها
و�أق��ع��ده املر�ض عن موا�صلة ال�سري
حتى وافته منيته فيها – رحمه اهلل
تعالى – �أي �أن��ه تويف عام 1182ه��ـ
(ع��ل��م��اء جن���د) ل��ع��ب��داهلل الب�سام

( )3/707باخت�صار.
( )6ه��و ال�شيخ عبدالعزيز بن
ع���ب���داهلل ب���ن حم��م��د ب���ن ع��ام��ر من
الأ�سلم من �شمر ،ولد يف �أ�شيقر عام
1259ه��ـ تقريب ًا ،له ن�شاط كبري يف
كتابة الوثائق ون�سخ الت�أليف ،تويف يف
�أ�شيقر عام 1356هـ رحمه اهلل( .من
�آثار علماء �أ�شيقر) ل�سعود اليو�سف.
( )7م�صدر ال��وث��ي��ق��ة :جمعية
�أ���ش��ي��ق��ر اخل�ي�ري���ة( ،م�����ش��روع جمع
ال���ت��راث) ب����إ����ش���راف �أ .ع��ب��داهلل
الب�سيمي؛ وعنها منطقة الو�شم
يف ع���ه���د ال�����دول�����ة ال�����س��ع��ودي��ة
الأول����ى (ر���س��ال��ة ماج�ستري بق�سم
ال��ت��اري��خ ب��ك��ل��ي��ة الآداب جامعة
امللك عبدالعزيز) .د .خليفة بن
عبدالرحمن امل�سعود؛ �ص327؛ دارة
امللك عبدالعزيز.
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