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زمان الستة ما خربت الَعال

وال القواعد أخلفوها الناس

زمان القاضي أمين وغيره 

والستة اللي حاميين الناس

منهم من الستة عرْيف ويونس 

وعيد وبكر من خيار الناس

ورحمه القرقي حامي بالدنا 

وبريذعه المسمى قوي الباس

مدمحبنحمدبنعبيدهللابنموزان/الشيخ
هجرية1250الُعال–الحربيالمورعيهبةبن



الزاكةومجعوالقضاةالوالةوتعينياجليشؤونوشاخلارجيةالشؤونيفاملركزيةادلوةلس يادةتنحرصحيثاحمليلابحلمكيعرفكامأ و،والعشريةللقبيةلالس يادةفهيااكنتاترخييةحقبةالُعالعىلمرت
واحلجاجلرحاةلاكتبيفكقريةالقدميةالُعالبدلةذكربداايتاترخيهوتقريباً للهجرة700العامبنيماالتارخييةالفرتةوتعترب،اليوميةوشؤوهنمالناسحياةيفمبارشأ ثرلدلوةليكنملو،والرضائب

للجنوبتقعاليتالتارخييةاملابياتايةمدينةلهنمقارباترخيأ يضاً وهو(والثقايفاحلضاريالتارخييفدراسةالُعالكتابهيفنصيفأ دمعبدهللاادلكتورذكلاىلأ شارحيث)،املسترشقنيبعدمهومن
ىلالتارخيذكلبعدالتارخييةاملصنفاتيفذكرأ يللامبياتيعدملحيث،مغرياءوشاملالقدميةالُعالبدلةمنالرشيق اجلزيرةموحدرايةحتتالُعالدخولاترخيوهوللهجرة1344العاما ىلنصلأ نا 
ثراههللاطيبسعودأ لعبدالرمحنبنعبدالعزيزاملكلاحلديثةالسعوديةادلوةلكيانوابينالعربية

نطواءفرتةاكنتاملرحةللتكلالزمنيةالفرتةأ نالقولونس تطيع ادلوةليفأ وال وروبيةالبدلانيفئنالاكوالتقدمالتطورأ نواعمننوعأ يعامبشلكالعربيةاجلزيرةا ىليصلملحيث،ادلاخلعىلا 
هبمخاصحياةمنطالوضعهذاعلهيمفرضولقد،الشديدوالفقروال وبئةاخلرافاتوأ نترشتال منوفُقداجلهلسادوذلا،ومرصوفلسطنيالشامبالديفكامأ والعامثنيةللحكومةالتابعةاملركزية
وال هايلالقضاةدلىأ والعشائرش يوخعندالواثئقوٌحفظتتسجيهلميكنيشءلكالقدميةومطوايهتمجسالهتميفووثقواوجسلوا،حياهتمشؤونتنظماليتادلاخليةوأ نظمهتمقوانيهنموضعواحيث

املصادرأ مهمنالتارخييةالُعالواثئقوتعترباخملتلفة،احلياةشؤونمنوغريهاورسائلوأ حالفوقواننيومراسالتووصاايومعاهداتومبايعاتعقودمنأ يدهيمخبطاترخيهمكتابةعىلوأ عمتدوا
وتسلسلأ حداثمنعلهيممروماياهتمًحمنطعىلوالتعرفأ جدادانعاشهااليتاملرحةلتكلعىلانفذةمنحتناواليت(ماضيةس نةمخسامئة)القريبوأ هلهاالُعالاترخيعىلالضوءالقتاليتاملكتوبة
.الُعالعىلمرتاليتواال قتصاديةوالس ياس يةاال جامتعيةاحلياةتطور

حرتامعدما ىلتسريال مورأ صبحتحيثماضيةس نةومخسونثالمثائةعىلمايزيدقبلالُعالبدلةحالاملقدمةقصيدةوتصور ومرعيةُمحرتمةالقواعدفيهاكنتمىضزمانالشاعريذكرو،القواعدا 
يونسالش يخوذكر،حربمنصربةالعشريةجدوعريف،الناسبنيابلقضاءوأ ش هترحربمنأ منيالقايضمهنموذكرالوقتذكليفاملعتربينالُعالوأ عيانمشاخيبعضأ سامءويسمي،امجليعمن
منال سريةعشريةجدوبريذعهالالعًُيفالعربيةالقبائلأ قدمعذرةبينمنالقروقعشريةجدالقريقرمحةوالش يخالُعاليفخصربينقبيةلأ جدادوهاموبكرعيدوكذكلحربمنامحلدعشريةجد
.حربقبيةلمنصبح

اململكةتوحيدقبلاليوميةوحياهتمؤوهنمشالُعالأ هلهباأ دارالىتالطريقةعنتقريبيبةصورةلرنمسالقدميةالُعالأ هلقواعدعنحتدثتاليتالواثئقهذهأ نواعمنبعضالبحثهذايفمجعُتًولقد
.السعوديةالعربية

محمدًموىسًعبدالواحد

torco2014@gmail.com



تفقواالعٌاليفالعشائرش يوخبواسطةوضعتوقواننيأ نظمةيهالقواعد حرتاهماعىلبيهنمفاميوا  أ مرحدوثعندالعشائرش يوخعجيمتحيثمبوجهباوالعملا 

هذهبكتابةيقومالغالبويف،عليهتفاقاالً متفاميوثيقةيكتبونمثبيهنمرأ يعىلويتفقوابيهنمفاميويتشاورونامجليعوخيصوالرأ يالقراريفاال جامعيتطلب

عادةدميةالقالقواعدجتديديمتال حيانبعضويفامجليعمنحمرتمقانونالقاعدةهذهوتصبح،العشائررؤساءأ حدأ والبدلةقايضالوثيقة ماكتابهتااب  منلنس ياهناا 

جديدمنكتابهتايعيدونوقدرىأ خمرةعلهياويّطلعونالعشائروش يوخالقضاةدلىواحملفوظةاملكتوبةللقواعدالرجوعيمتحيثعليهأ ختلفواأ مرحلدوثأ والناس

القاعدةنصمثومنعيانوالً العشائرش يوخمناحلضورأ سامءوكتابة(فالنالش يخقهوة)ويسمىاجمللسصاحبا مسكتابةويمت(تزنيلاحلاةلهذهوتسمى)

مسالشهودويضاف،بنودهابعضعىليطراءقداذليوالتحديثمهناواملرادوموُضوعها لزتامويمت،واترخيهاالوثيقةاكتبوا  وعىلالبدلةيفكقانونالقاعدةذههباال 

فهامعشريةش يخلك تفاقمتمباجامعتها  لزاهممعليهاال  تباعواجبحميلمكرسومفيهجاءمباالعملوا  واليتدلهيماحملفوظةالورقيةواثئقالال فالُعالأ هلوميتكلاال 

للمحملاملرافقنياحلجاجمعرشاءواًلوالبيعالُعالا ىلالشايماحلجمحملدخولوقواعداجملاورةالقبائلمعالتحالفاتتشملاليتالقواعدانواعمنالكثريعنتتحدث

تنظاميتقواعدمنريوالكثوالرشاءوالبيعوالصلحوالروهوانتوادلايتواحلطاتالواصاايوأ نواعخارهجامنوالوافدينالُعالساكنبنياخلاواتقواعدوهناك

متواليتالقواعدهذهأ نواعمنضابعهنانس تعرضوسوف،الوثيقةعنهتتحدثاذلياملوضوعحسبالواثئقهذهتصنيفمتولقد،املتنوعةوتقس اميهتاالعيون

س تنباطها .والتقديرالشكرلكفلهماخمللصنيالُعالابناءمنال صلينيمالكهامنعلهيااحلصولمتاليتالتارخييةالواثئقمنالعديدمنا 
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األحالفقواعد

للظروفرا ًونظ،واملدلولاملعىننفسحيملزالوماال مممجيععرفتهقدميمصطلحاحللف

قتصاديةالس ياس ية ا ىلوحلاجهتملسعوديةاالعربيةاململكةتوحيدقبلالُعالبأ هلأ حاطتالىتواال 

نفسهمأ سسوافقداال جامتعيحميطهممعالتعامل وبنيبيهنمأ وبعضهمنيوببيهنممتعددةحتالفاتال 

املتبادةلواملصاحلشرتكامًلاملصريحيثعزنةوقبيةلبيلقبيةلخصوصاً لبدلهتماجملاورةالقبائل

اجملاورةلقبائلامعحتالفاتال ولالنوعالواثئقأ نواعمننوعنيهناونس تعرضالقدميواجلوار

يمتحورئقالواثهذهولك،الُعالداخلاملس توطنةالعشائربنيداخيلحتالفال خروالنوع

عتداءوعدمال منحولالرئييسموضوعها التًزوقد،اخلطرأ والشدةحاةليفوالفزعةاال 

اذليقرارواال س توال مانال منمعحيثامحلدوهللاحلارضعرصانيفال حالفهذهمسببات

حارضةأ بناهئالكلكفلتاليتالرشيفنياحلرمنيخادمحكومةظليفالعزيزةمملكتنابهتنعم

بناءيفمتحالفنيواحدهوثيقةحتتامجليعأ صبححىتامجليعبنيواملساواةمانألوامنألاوابديه

محمدهللاالاً ا هلالرأ يةحتتجممتعنيوالتشددالتعصبعنبعيداواملتطوراملتحرضالوطنهذا

مجيعيفساوةوامًلوال مانال منبنعمةينعمونامجليعأ صبححىتوالوطناملليكمثهللارسول

.امحلدوهللالكرميالعيشرغدبينعمونًووالواجباتاحلقوق



وثيقة حلف بين األيداء وأهل الُعال

نصًوثيقةًاحللف

اكنملاتسطريهمقورحتريرهاكنملا،بعدهالنيبمنعىلوالسالموالصالةوحدههللامحلد

وحرضال يداءمطلقبنهايسالش يخحرضقدهـ1316عامأ ولجامدشهرمنأ ول

رتضواوأ متواعبدادلامئأ محدبنسعيدالش يخ واجلزعةلفزعةابمخسةحلفوحتالفواوا 

برىض،دمايبيوهوادلنياتبيداليبيدحلفوهو،اخلامسمالزميومجيعوالفرق

منوعىلسعيدخالش يحالفهايسابحللفالش يخنيوأ متواأ عالهاملذكوريناملتحالفني

.يتبعهمنوعىلهايسحالفسعيدالش يخوكذكليتبعه

براهمي/وشهدحرض حرضوضعبنمحمدبنعبدهللا/وشهدحرض،رزيقعودةبنا 

وكتبوىسمبنعبدهللابنأ محد/الش يخوشهدحرض،ايسنيمحمدبنأ محد/وشهد

مامبنعبدالرمحن/اال ماموشهد ال مامابندوغاناال مامبنساملاال مامبنصاحلاال 

مشاخييخشً خمت،ال يداءهايسعزنةعرابنمشاخيش يخخمت.دوغانمحمدعبدالرمحن

.عبدادلامئسعيد/العالواكفةالعال



تجديد وثيقة حلف بين األيداء وأهل الُعال

محمدخلقهخريةعىلوسالموصالةوحدههللامحلدالرحميالرمحنهللابسم:الوثيقةنص

مايهوثالثالفعامالثاينربيعشهرستموافقال حديوماكنملاأ نهوحصبهوأ هل

بنبدرنبفرحانالش يخحرضقد،والرشفالعزهلمنجهرةمنوعرشينواثنني

وحرضال يداءرجاءبنمطلقبنبدربنسعودوحرضال يداءرجاءبنمطلق

حرضواالُعالدلةبمشاخيش يخعبدادلامئبنسعيدبنأ محدبنسعيدالش يخحلضورمه

القايضبنداجمليدعببنساملبنصاحلاال مامبنعبدالرمحنالقايضيدىبنياملذكورين

تعاهدواعيدًسوالش يخوسعودفرحاناملذكورينالش يوختعاهدواوقد.دوغانبنمحمد

يكونمنمجيععزنةنعرابمنيتبعهممنوعىلعلهيمبيهنموحتالفواوتصادقواوحتالفوا

منيتبعهومنجامعتهًوسعيدللش يخمخسةحلفاءاكنتاوتبايعهمعليهقوهلمويصبحمعهم

احلييرثهحلفبيدًيماوهوادلنياتبيديبيدالحلفحتالفوا،وغريمهالعالبدلةساكن

لصداقةابوالعهداحللفهذاعىلأ متواوقدحيث،ادلنيادامتماأ بداً امليتعن

ماعىلهللاوقالوامأ نفسهعىلوأ ملواصديقهعىلللصديقيلزمماومجيعواجلزعةوالفزعة

خريهللاوعلهيميشهدملنوأ ذنواأ نفسهمعىلالرمسبذكلأ قرواوقدوكيلنقول

صاحلبنعدسوشهرحرض،القبيلايسنيبنعبداللطيفوشهدحرض.الشاهدين

بنعيلهدوًشحرض،عبداملنعمبنرش يدبنسلامنبنمحمدوشهدحرض،حسيين

مامبنعبدالرمحناال ماموشهدكتبعبداملنعمبنسلامين الش يخفيهمباراملق.صاحلاال 

مبااملقرال يداءمطلقبنبدربنفرحانالش يخفيهمبااملقر،ال يداءبدربنسعود

.عبدادلامئأ محدبنسعيدالش يخفيه
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املرحةلتكليفال خطارمنالكثريالُعالجنبوقدالرأ يوراحجةابحلمكةعرصهيفعبدادلامئبنأ محدبنسعيدالش يخُعرف
ش يوخوبنيبينهتباتواملاكاملراسالتواثئقمنالعديدعلهيانصتالشأ نهذايفعديدةمواقفوهلالُعالاترخيمناملاضية
اذلينالش يوخمنءال يداهايسالش يخأ نكام،العرصذكليفاحلامكةالس ياس يةالسلطاتوبنيبينهأ وال خرىالعشائر
حتمكهمالش يخنيل ننظراًواحلسنواذلكرالوفادةوحسنابلكرموأ ش هترعشريتةأ فرادبنيالكبريةواملزنةلابملاكنةهلميشار
رتأ وااملشرتكواملصرياجلرية الوأ نالُعالوادييفارواال س تقًرال منعىلوحيافظوابيهنمالقدميةالعالقهتكليعززواأ نا 
فقد،هللادرقالمكروهحدوثحاليفلل خرطرفلكيفزعوأ نال حوالمنحالبأ يال خرعىلالطرفنيمنأ اييعتدي
بالغهموعليهعتهجامتتبعهش يخلكعىلأ نوأ كدواالقيامةيوماىلالطرفنيبنياترخييةمكعاهدةالسطورهذهكتبوا فهاهمما  وا 

قامةوالرشاءوالبيعالطرفنينفوذمناطقمناملرورسالمةضامنالتحالفاتمنالنوعهذاويشمل عىلوالورودرعىواملواال 
حللفاملوضوعنفساىلنيةالثاالوثيقةتشريكام.الُعالبدلةجنوبمغرياءقريةيفيقميال يداءهايسالش يخواكن،املياه
كتبتوقدال يداءهايسالش يخوفاةبعدس نواتبس تةال وىلالوثيقاترخيبعدوكتبتالُعالأ هلمععزنةمنال يداء
مامعبدالرمحنالقايضجملسيفهناالوثيقة هيددطاريءأ مرحلدوثأ والزمانتغريعندالواثئقجتديديمتماوعادةاال 
احلفاظيفالعشائرش يوخمنورغبةال منوفقداملنطقةيفالس ياس يةالقالقلاملرحةلتكليفسادتحيثامجليعسالمة
احلدودخارجمنلحممتجهومأ يمنامحلايةلضامنالتحالفاتهذهمثلجيددونأ ويعقدونوممتلاكهتمدايرمهوسالمةأ منعىل

بنمنالفرتةتكليفمتوقعااكنرمباواذلي واملدينةاملكرمةمكةيفافوال رًشالعامثنيةادلوةللسلطةالتابعحائليفرش يدا 
.املنورة



يامنةوثيقة حلف بين عشيرة البدنة وعشيرة الت

الوثيقةنص

براهمي،عبيدهللابنموزان،مهوالهبهالتيامنهحتالفوماهذاوحده،هللامحلد وعيل،وادلرهيمموىسنبسلامينبنوا 

وصاحل،عيليخوالشً ،سعدبنسعيدوالش يخموىسوالش يخ،طالبالش يخوالتيامنة،الكبارانرصبنأ محدبن

محدبنمحمدبنوعبدهللا،مسيدينسلامينبنساملحرض،الغيثأ ابعبدهللامجعةبنوعيل،الغيثأ ابعيلبن

وهوالليلتبيديبيدالحلفوحتالفو،يتبعهمنعىلفصلمهنمواللك،محدبنمحمدبنسلامنبنوأ محد،أ بوعوضه

نابلرجالوالرجالابملالاملالالشعرالكفيفوينبتالبحرينسفملايبيدما ن،هلممايفرشونةالبدهلمصاحوا  وا 

براهميبنسعيدوبشهادةموزانبيتيفجامعةحبرضةهذا،ماهلميفرشوهلمالتيامنةهلمصاحو ،عبدادلامئبنمجعةبنا 

براهميبنأ محدوشهد بنوأ محدهـ،1205امعبيهنمرىض،عيىسبنسعدبنعيىسبنمحمدوخطزبونبنأ محدبنا 

رىضعيىسنبمحمدوخطالشهودبشهادة،طالبوالش يخهواحللفيفمعهم،قايضساملبنمحمدبنعبدهللا

.هـ1205عامبيهنم



وثيقةرشح

س توطن يتشاركحيث،الباديةياةًحعنختتلفاملدينةحياةل نونظراً ،التارخيمرعىلال صيةلالعربيةالقبائلمنالعديدالُعالا 

ذلكل،واملراعياملياهواردومابملاكنمس تقةلش بهالعشريةفهياتكوناليتالباديةحياةمنالعكسعىلواملوارداملاكننفسامجليع

منالتيامنةعشريةبنيحلفقةالوثيهذهلناوحتيك،الزمانملامتعىلوالتعاضدللتعاونالُعالداخلالعشائرأ بناءبنيحتالفاتتتكون

التعاونيشملواذلياحللفموضوعتوضيحيمتمثعشريةلكوأ عيانمشاخيأ سامءالوثيقةتذكرحيثحربمنالهبةوعشريةمشر

ليسأ نهأ ييبيدالمثلهبمخاصةمصطلحاتالُعالأ هلويس تخدم،العامةواملناس باتالزواجوأ مورالعسريةالرضوفيفوالتعاضد

س تحاةلعنكنايةالشعراليدكفيفونبتالبحرماءجفلوحىتمس متروأ نهحمددةمدةهل نفاككةا  يفاملبالغةصيغمنوصيغةا 

ن،ذكلال مرتتطلبحاليفوالرجالابملالاملشاركةعىلأ يضاً احللفويؤكد،احللفقوةوصف نيأً هلمصاحواا  مهنمطلبواا 

اليتاجملمتعيةاراكتواملشوالزواجاتال فراحأ وقاتيفأ والشدائدوقتيفالبعضلبعضهمأ مواهلميقدمواأ يماهلميفرشواالنجدة

مساحللفوثيقةوختتمتامحلدوهللالُعالأ هلبنيومس مترسائدالُعرفوهذا،امجليعتعاونتتطلب املوجودينوالشهوداملاكنصاحباب 

.للهجرة1205للعامالوثيقةهذهاترخيويعودالهجريوالتارخي



قواعد 
دخول 
محمل 

الحج إلى 
الُعال



التجاريالطريقويعتربمبكروقتمنذوااحلجيجوقوافلالتجاريةالقوافلبطرقالعنايةيفاملسلموناخللفاءبدأً 
دربطريقمنجزءيعتربواذليالتجاريةالطرقأ قدممنواملدينةمبكةالشامبالدوابيقدمشقيربطاذليالقدمي
املامليكوحمك,اطميةالفادلوةلعرصيفاحلجمحملمفهومظهوربدأً الاسالميةاخلالفاتتعاقبومع،القدميالبخور
ذكلمنذواةمكاىلاملتجةاحلجقوافلمعاحلجمحملظهوربدأً حيث،الصوفيةوالطرقاملذاهبظهوروبداية
س مترتالوقت عامتدبهالعنايةيفاملتواليةاحلكوماتوا  كسوةحيملمرصيلمحموهناك،هلالكبريةاملزيانياتوا 
حيمهلومزينخرفمًزخش يبهيلكوهوالُعال،يفميراذليهوالشايمواحململميينومحملعرايقومحمل،الكعبة
مناس بةيفواملدينةكةمل مريتسملًُالرشيفنيللحرمنيوالهداايالشموعمنوعددفاخرينمصحفنيوداخهلقوىمجل
وبعضالوسطىاوأ س يالكردوبالدواوروابوتركياالشامبالدجحاجرايتهحتتالشايماحلجمحملوجيمع،خاصة
ا ىلدمشقمنةاملمتدالطريقواكنت،أ شهربأ ربعةاحلجقبلدمشقيفال ماكنهذهمنجيمنعونحيثالفرس
همتولقدسلواك ًوأ كرثهاالطرقأ قرصمنوتعتربابلُعالمتراملنورةاملدينة هباالعنايةوالطريقهبذالموناملساخللفاءا 

احململعىلرشفًيالعامثينالسلطانواكن،املاضيةاال سالميةالعصورطيةلواحلراساتوال ابرابلقالعمعروهاو
ًخشصياالشايم ًالقافةلقيرافواكندمشق،أ هلمنكبريا ًأ والباديةأ مراءمنيكونقدأ مريا ًهلويعنِيّ ومؤذنًٌقاض 
مام أ مننضاماحلجأ مريواجباتأ مهمنواكن،موس يقيةوفرقةمسلحةعسكريةوحراساتوخدموطبيبوا 
وموادومؤنأ موالهممًعحيملوناحلجاجاكنحيثنفوذمهمناطقيفالقافةلتعرباليتالقبائلجهامتمنالقافةل
جتارسلعحيملوالبعضمتنوعةغذائية دفععادةالزمنمعنشأ تذلكلالبادية،لهجامتهدفاً جيعلهممماهبالال 

احلجمحملقافةلعنأ ذامهلرصفالشايماحلجدربطولعىلالقرىوأ مراءوالعشائرالقبائللش يوخ(الرصة)
المثينةالصوفيةيبوالعواحلللالفاخرةواملالبساحلبوبمنومكياتاذلهبيةالنقودمن"رصة"هلمختصصاكنتو

أ قليعطهيموأً بعضهمعنالرصةالسلطانحيجبقدأ واحململأ مراءمناخلاطئةاال جراءاتبعضحتصلقدلكن
ىليؤديمماس نوايً هلمخمصصهومما عسكريةقوةقافةلاليرافقأ نهورمغالقافةلوهنباحلجأ مريعىلثورهتما 

المسلحة القتلاىلال حيانعضبيفتصلاليتوالهنبالسلبحوادثمنابلكثريحتفلالشايماحململسريةأ نا 
ه1280وعامم1724هـ1169عاميفاكنتأ شهرهاالشايماحململلقافةلاملذاحبمنالعديدوقعتولقدوالترشيد

.املتحالفةقبائلاًلمنالعديدبواسطةابلاكملالقافةلوهُنبتاحلجوأ مرياحلجاجأ غلبفهياقتلحيث.م1863

الشاميالحجمحمل



جراءهتاللُعال خيميحيثاالهيالشايماحلجمحملوصولعنددلخولهااخلاصةا 
اىلرساةلاحلجأ مريويُرسلصاحلمدائنيفاحلجرقلعةمنابلقرباحململ
الُعالاىلواحلجاجةلالقافدخوليفورغبهتمبوصوهلمفهياخيربمهالبدلةش يوخ
غتسالوالراحةوالرشاءللبيعوذكل عندًووعهدههللاأ مانعلهيموأ نواال 
س تالم ويكتبونقيقالًشمشاخيش يخمعاحللفمشاخيش يخجيمتعالرساةلا 
أ وعتداءالً وعدمال مانبرشوطادلخولعىلابملوافقةاحململأ مريا ىلرساةل
عتقال خارجالقافةلزنلوتالُعال،داخلالعامثنيةللسلطاتاملطلوبنيمناايً ا 
ىلاحلجاجويدخلاملناخةيسمىماكنيفالُعالأ سوار بواابهتامنةالبدلداخلا 
رجلال فةمخسا ىلال فثالثةيتجاوزتعدادمهأ نالرواةيذكرحيثالغربية
مرأ ة حلراس هتاالبدلةخارجللقافةلاملرافقنيوالعسكراحلرسويبقىعاملكيفوا 
ويقوم،ةالطريقبنفساحلجمنوالعودةاذلهابرحةليفاملرامسهذهوتمت

الُعالأ هلمعاءوالرًشالبيعوتبادلتدعلعنيمنابملياهابلزتودكذكلاحلجاج
يداعويقومون منعودةالحىتك ماانتالُعالأ هلدلىمحولهتممنزادمااب 

قامهتموتس مترمكة الُعالأ هلبعضويلتحق،أ ايمأ ربعةا ىلثالثةالُعاليفا 
مناحململأ مرينيمتكملحالويف،القافةلتكلمعاحلجيفالراغبنيوالبادية
نهالبدلةبدخولالُعالأ هلموافقةعىلحصوهل رشقاحلاجاعقطريقيسكلفا 
ظهوروعند.ءمغرياقريةشاملالفقريقلعةمنابلقربأ خرىمرةوخيميالُعال
القوافلدورقل1909امليالديالعامبداايتيفاحلديدياحلجازياخلط

س تخدامومتالتقليدية فالظروأ دتوكذكلاحلجرحالتيفالقطارا 
ىلابملنطقةمرتاليتالس ياس يةوالتقس اميت يفالُعالأ هلدورتضائلا 
س تقبال مرتشايماًلاحلجحململقافةلأ خرواكنتالشايماحلجمحملقافةلا 
.ميالدي1915للعاماملوافقجهرية1333العاميفاكنتابلُعال



نماذج من راسائل التطمين ألهل 
الُعال من أمير محمل الحج الشامي







قواعد
الخاوات

هباواملسملتبعةامًلالعاداتمنويه،العربيةالقبائللكدلىومنترشةمعروفة،اخلاوةاكنت

مكةمناملهاجرينةاحصاببنيوسملعليههللاصىلالرسولأ ىخولقد،متوارثعريفكقانون

اال خاوة،وةاخلا،اخلوةمثلاملفهوملنفسمسمياتعدةوللخاوة،املدينةأ هلمنوال نصار

هناكيكونوقدىلتعاهللالوجهأ خوةتكونقدطرفنيبنيمنفعةحقيقهتايفويهاملواخاةًو

يتقاضاةأ وواخااملمناملوايخيتقاضاهالغاللأ واملوايشمثلالعيينأ والنقدياملالمنمبلغ

-:هاأ نواًعومنقوىالً الطرفخدماتاىلحيتاجاذليال ضعفالطرفمنالقوي

عتداءأ ينمامحلايةلقاءوذكل،الصغريةالعشائرمنالكبريةالعشائرتتقاضاهما-1) أ وا 

قامةأ واملياهمواردمنوالرشبابلرعيلهاالسامح .امحلىيفاال 

متناعقاءل،مضارهبامنالقريبةاملناطقيفالقرىساكنمنالعشائرتتقاضاهما-(2 العشائرا 

عتداءعنللخوةاملتقاضية .وساكهناالقرىعىلاال 

وحاميهتاقافةلالحراسةلقاءنفوذهامناطقمنالعابرةالقوافلعىلالعشائرتتقاضاةما-(3

عتداءوعدم لهذهتدفعأ نهياعلاكنتالقبائلمنقبيةلأ رضيفالقافةلمرتولكام،علهيااال 

.جديدةخاوةالقبيةل

طرقعنرمهخطودرءرشمهدلفعوعطاايرصرمنالعشائرلش يوخالسلطاتتدفعهما-(4

.احلجيجوقوافلالتجاريةالقوافل



هناك نوعين من الخاوات كانت سائدة لدى أهل الُعال 

/ال ولالنوع

وبعدالبدلةأ هلنمخشصدلىالُعالا ىلاجلديدالقادميزنلحيثفهيااملوجودةالعشائرأ حدمعيدخلوأ نالبدالبدلةيسكنمنأ نعىلتنصقاعدةيه

وهلعلهياماعليهالعشريةأ فرادمنفرداويصبحيشلكيفوتبعيتهحاميتهحتتيكونحبيثخوةمعهويعقد،مهناجاءالىتوالبدلوعشريتهوبنس بةبهالتعريف

.والزواجوالبيوتالبساتنيرشاءيفاحلقهلويصبحمالها

/الثاينالنوع

،املبيتأ وواملروروالرعايةمحلايةاال خرللطرفطرفلكيوفروأ ن،بيهنممايلمقابلأ خذبعدمالطرفانيتفقحبيثطرفنيبنيتكتباال تفاقياتمننوعيه

هذهمنتنشاءوبذكلمعارضةندًووالرشاءالبيعلغرضالُعاليفواال قامةاملبيتا ىلالبدويوحيتاجالُعالخارجال منوالسفرالعبورا ىلالُعالويحيتاجحيث

ذاولكن،وتوثيقهاكتابهتايمتاخلاواتلكوليسلل خر،خدماتهالطرفنيفهياييقدممتبادةلعالقةالطريقة نهال مرلزما  حفظلضامنالطرفنيبنيوثيقةحتريرمتيفا 

.أ فرادهابقيةعىليرسيالعشريةش يخعىليرسيومامتعددةخاواتالُعالأ هلمنعشريةش يخللكأ نيُذكرحيث،الزمنولتقادماحلقوق



وثيقة خاوة آل خليص المزروعي

:الوثيقةنص

بنقرزيومهاملسلمنيمنجامعةحرض،وحدههللامحلد

بنوأ محدانرصالش يخبنوأ محدصقريبنوسلامين،أ محد

اسميأ محدبنساملبأ ن)مقرين،أ محدبنوسعدعودة

أ بوةًوأُخوةالعالونةماروثأ خوةرش يدبنسلامينخاوا

(تنتوصاعمتروصاعشعريصاعأ خاوة

تيويًششهدمطري،بنراشدشهد،مزنلبنمطلقشهد

عىليقوموسلامين،سلميبنمفلحشهد،مرزوقبن

1191س نةانرصسلامينبنسلميوخط،مجيعاحلجاج

.للهجرة

سنة250عنعمرهايزيدالتيالتاريخيةالوثيقةهذهتتحدث

المزروعيخليصآلجدبينمواخاةإتفاقيةعنماضية

لوثيقةاوتوضح،رشيدبنسليمانيدعىالعاُلأهلمنوشخص

بعدصبحويسابقةعالقةتربطهمالطرفينبيناإلجتماعطريقة

ولهعليهمماعليهلهموأخواالعشيرةأفرادمنفردالمواخاة

بهصدويقالعالونةماروثعبارةالىالوثيقةنصويشيرمالهم

لىإيأتيمنكلبهايلتزمالتيالقاعدةوهيالعالونةموروث

بينالدارجالعرفوهوواإلستقرارالدائمةاإلقامةبقصدالعاُل

يةألخهديةالجديدالقادمقدمولقد،الزمانذلكفيالعاُلأهل

الدخانمنوصاعتمرمنوصاعشعيرمنصاعفيتمثلت

خدماتالبتقديميقومأنعلىموافقتهسالمأعطاسليمانأنكما

.أماناتهموحفظمعهموالشراءوالبيعللحجاج



صخربنيمنالزبنمنعيدبنآلخاوةوثيقة

:الوثيقةنص

بنعيدبنعبدهللانبوعيل،العطيفاتمنتليعانبنطاربتواجهماهذا،بعدهنيبالمنعىلهللاوصىلوحدههللامحلد

نتهخلصتأ نتعبدهللابنعيلوقال،حسني هلأ كتبواطاربقالًو،ورقةتعطيينودياليوميلورقةبلقاماوأ انوابويها 

أ خاوةبعدمنوالقبلمنالمجيعالزبنعىلللعطيفاتماورقة

بنبذكلهدًشساملاال مامبنمحدوخطرش يدالقايضبذكلشهدموىسالقايضبذكلشهد،العطيفاتمنعيلبشهادة ا 

.جهرية1232عامعبداجمليداال مام

:الوثيقةرشح

مطالبةللهجرة1272ارخيبتاملؤرخةالوثيقةوتوحض،والوفادةال مناملرورلضامناجملاورةللقبائلاخلاوةيدفعونالالعًُأ هلاكن

بنطاربالش يخةعزًنمنعيلودلمنالعطيفاتعشريةلش يخالصخريالزبنعيدبنحسنيبنعبدهللابنعيلالش يخ

بعدملوادلهورقةأ عطىهوأ نس بقطاربوادلل ناخلاوةبدفعمطالبتهبعدمالُعالرشقوجنوبرشقدايرمهتقعواذلينتليعان

تفاقمامتوهذا،جديدةورقةال نويطلب،الزبنمناخلاوةطلب ثننيعددبشهادةةالوثيقهذهيفالش يخنيبنيعليهاال  منا 

.املعتربينالعٌالقضاة



وثيقة خاوة آل عبدالدائم 

:الوثيقةنص

اذليوال خطارجاحلاعىلالعالوييونسبنمحد/الش يخوأ خيتقدبأ نينمكونةمحمدبنأ محد/الس يدوأ انأ قول

نتوا،كسوةخميطاتعيبوثالثةبصريهعباةعرشين،الُعالطريقعىل عىلاخلالابلمكجعلوااً املشاهدةايرجالوا 

تزنيلوهذاامعالفبعدعرشس نةدغفلجعفربذكلشهد،خشامنادلينرشيفبذكلشهد.العراقأ هلمجيع

عبداملنعمبنمحمدبنأ محدعندورقةمنعيىسبنأ محدعندورقةمنعيىسبنأ محدبنعبدهللابنسلامنالقايض

خاوة.جهرية1186س نةوالتارخيعبدادلاميبنمجعةبشهادة بشهادةبديربنمعرالش يخمنامحلدأ خذوهاواال 

.هـ1186س نةمجعةالش يخخطوهذاعيدبنصاحلبنعبدهللا

:الوثيقةرشح

حيثالعراقمناهدةاملشعشريةمناحلجاجحاميةمقابلالُعالمشاخئل حدتدفعالعرايقللحاجحاميةوثيقةهذه

وأ خرىالبصرييةشاحلامًلمنعدديفتمتثلحمددةعينيةعطاايمقابلوذكل،تاميءعربالعرايقاحلجطريقميراكن

نتقلتمثللهجرة1010للعامال صليةالوثيقةاترخيويعود،خميطة بديرنبمعروش يخهمالبديرعشريةمناخلاوةا 

.للهجرة1186العاميفيونسبنمحدوش يخهمامحلدلعشرية



وثيقة خاوة آل بن جمعة

نصًالوثيقةً

س تاصواأ هنمبأ نفسهمعىلواعرتفواأ قرواجحاجمنالرش يدانحرضواوحدههللامحلد ا 

براهميبنمجعةمن ربيعلكمعلهيوصاته،العالونةمجيععنهلمويصمجعةبنا 

هدًشعالبنمثنبشهدانفسهمعىلوأ شهدرش يدشهدمسنرطلأ وخروف

بنسلاميننبمحمدشهدجحاجمن،القزيعيدخيلبنربيعشهدصقريبنموىس

بنمحدبنمحمددشهسلامنبنعيلبنلكبنمحمدبنصيفيشهدصباحبنسلامن

للهجرة1201س نةوالتارخيأ محدبنأ منيبنامحدوالقايضسلامن

الوثيقةرشح

جحاجمجموعةعنوحتيكالُعالبأ هلاخلاصةاخلاوةأ نواعمننوعالوثيقةهذهتوحض

تفقواوقدمس متربشلكالُعاليفميرون براهبنمجعةالش يخمعا  ش يخمجعةبنميا 

أ مامالُعاليفبعهميًتومنهلمكفيليكونأ نعىلالُعاليفخصربينمنالعيلعشرية

.مضتس نة240عىلالوثيقةهذهويزيدمعرمجيعا ،الُعالأ هل



الدياتقواعد

بسببلورثتهوأً لوليهأ وعليهللمجيناملؤدَّىالعوضأ واملاليهادلية

عتادواقداملايضيفالقبائلمنوكثرياً ،اجلناية العاقةلحتميلعىلا 

راءودل،معدغريمنأ ومعداً اكنتسواء،ادليةاجلاينعصابةأ و

قضاةاديةللبواكن،الناسبنيالفتنةعىلالطريقوقطعاملشألك

وقوععندالهيمحيتمكوناملتخامصنيبنيفاميحيمكونمعروفون

غيابلضويف،امجليعمنوحمرتمةمرعيةأ حاكهممواكنتاخلصومات

قضاةوضعكلذلالرشعيةاحلدودتنفيذيس تحيلوالقانونادلوةلسلطة

اليتوفهمرًضحسبختصهموقواعدقواننيل نفسهمالُعالومشاخئ

حمليةواننيوقأ نظمةهلمووضعوااحلالواقععلهيموفرضهافهياعاشوا

وعىل،بيهنموالعدلال منيسودحىتبيهنمتقعاليتوال روشلدلايت

ادليةدفععدبالُعالمناجلالءالقاتلعىليشرتطاكناملثالسبيل

يفعوضوالال روشنظمواكام،املس تقبليةللمشألكدراءاملرشوطة

.القضاايمنوغريهاواخملاصامتالرسقات



صخربنيمنبكرآلبينديةوثيقة
بليمنوالمواهيب

بنيشهد:الوثيقةنص عرتف،واجلبايرالعظمكسريوهوذايبا  بنويشدًرا 

هلمنقلوا،بكرأ لومجيعسعدبنولعيل،زبنبنمجلعةنقلبأ نهذايب

وعبيدمهالصلطعتيقبنوعبدهللاواذلمة،املاليفالزمهاتمهحس نات

بنرويشدأ لهلميقّوموا،البكرديةمن بكرل لوموايق،وماتناسلواذايبا 

ىلوماتناسلوا حبرضة،اعلهيومنال رضوراثهللايورثحىتال بدينأ بدا 

العزنيرميحنبعيدبنوس يفمرتكبنجنموحبرضة،رويشدبنرش يدودل

أ محدبنومحمدمحمدبنوهلامنالوداعهمحمدبنومحد،محيديبنوجارهللا

التارخييف.مباركبنوعبدهللا،دوغانبنالرمحنوعبد،محمدبنوصاحل

منعىلمجيعاملواهيبعىلالقيامهذا،دوغانبنصاحلخبطهـ1055

وهذاكوريناملذالشهودبشهادةحس نةبكرل ليقّوموذايبأ لعليهيعنوا

اترخيوغاندبنصاحلخطمنأ منيسلامنبنموىسبنعيلالقايضتزنيل

تزنيلعىلشهدهـ1141-02-13املباركسفرشهريفعرشثالثةالتزنيل

براهميوالش يخ،دوغانبنصاحلبنمحمداال مامالورقة وأ لفوظحمساملبنا 

القايضخطًوالورقةيفاملذكورينالشهودبشهادة؟لكالبدععىلهلمذايب

.هـ1141والفمائةبعدس نةوأ ربعنيواحدعامموىسبنعيل



وثيقة دية عاملة إبن رشيد الذي ُقتل في الُعال

الوثيقةنص

عبدهللابننسلاميواانأ قول،الغريعنيفرانس يةرايلمثامنائةفقط

بنمحمدالش يخال مريطرفمنوكيالً حرضتقدبأ نينالعبايس

1311عامأ خرربيع19يفاملؤرخجوابهمبوجبالرش يدعبدهللا

وملسعيدبنعيلوهوالعٌاليفمقتوالً وجداذليرّجاهلديةال س تالم

منسلميهاًتصارولكننظاماً والرشعاً مهنمأ حدعىلالقتليثبت

رايلمثامنائةوقدرهاالّسنِيةاحلكومةمبعرفةللزناعدفعاً الُعالأ هلمعوم

س تلمهتاقدأ عالهمرقومةعنيفرانس ية وملابلامتموانيةادلياخلزينةمنا 

طرفاملذكورولاملقتلورثةوالالرش يدعبدهللابنمحمدلل مرييبقى

وجوهالمنبوجهطلبوالدعوىوالحقبعضوالحقالعٌالأ هل

أ عالهطورةاملسواكليتوبطريق،مطلقاً ال س بابمنبسببوال

مضايئخبمتيالس ندهذاحررت نورةامًلاملدينةحكومةجلانبوا 

قاطعةعامةائهبًرالُعالأ هلمعومذمةوبرائةأ عالهاحملرراملبلغبقبض

الفس نةل ولاجامدشهرمنالسابعاليوميفحتريراً اال عامتدوابهلل

.هـ1311/ال ولجامد/7الهجرةمنعرشواحدىوثالمثائة

العبايسعبدهللابنسلامين:فيهمبااملقر



رشيدإبنعاملة ديةوثيقةشرح

بدلةشاملالواقعبعةالسً سورواملسمىالشاميلالُعالسوربناءبأ س بابالوثيقةهذهترتبط

م1891املوافقهـ1309للعامبناؤهاترخييعودو،هذايومناحىتشواهدهوالباقيةالعٌال

عنيوقد،لعامثنيةاللحكومةالتابعالرش يدالعبدهللامحمدال مريلسطةلالُعالخضعتحيث

بنهواً هوبدأً ًوالُعالأ هلعىلالرجلذكلتسلطحيثسعيدويدعىمواليهأ حدالُعالعىل

هلالزاكةفعدطلبىلاً ال مروتطورالساكنعىلالباهظةوالرضائباتواتالً بفرضعيل
بنهيدأ طلقهأ نكامواملوايشالغاللقبولوعدمنقداً  ومضايقهتمالناسعىلتسلطلاًبعيلا 

ش تىكاليطاقحداىلال موروصلتوعندماهبموالتحرش ىلالُعالأ هلا  ماوخهمش يا 

ليهوصلت ثعىلأ بوهوهربالبدلةبساتنيأ حديفعيلقتلمتوال مورا  ا ىلعائداً ذكلرا 

ثروعىلالرش يدالعبدهللامحمدابل مريمستنجداً حائل جمتعذكلا  تفاقالُعالمشاخئا  عىللال 

تقاءطريقة نتقاما  تفاقمتحيثالرش يدالعبدهللامحمدال مريا  للُعالالشاميلاجلدارناءًبعىلاال 

ثحيالسورجحارةأ حدعىلاملنقوشالتارخيحسبهـ1309بتارخيالُعالأ هلبناهواذلي

س نةهللابربكةاراجلدالُعالأ هلبىن،بديربنمعربنظاهرببناؤهأ مر)النقشنصيقول

أ هلعاقبةملعسكريةمحةلالرش يدالعبدهللامحمدال مريأ رسلاملرحةلتكلوخالل(1309

الُعاليوخشً بنيومراسالتومفاوضاتمناوراتجرتوقدالقاتليسلموهملمهأ نالُعال

عنهحتدثتماوهذاهادليوقبولالطرفنيبنيابلصلحأ نهتتالرش يدالعبدهللامحمدوال مري

.الوثيقة



قاعدة تنظم الديات في الُعال نص الوثيقة

ذاادليةيفقاعدةعنالوثيقةتتحدث:الوثيقةرشح هلطرفمنأ كرثالقاتلاكنا 

ىلاملتخامصنيرجعواحيث،واحدةرقبةمنبأ كرثاملطالبةادلملويلحيق القايضا 

قدميةدةقاعا ىلرجعاذليالزمنذكليفالُعالقايضوهومحيدبنمحمدبنمحد

بنالقايضكتهباابليةورقةيفوجدها أ نعىلتنصللهجرة1034العاميفقايةا 

أ كرثوليسواحدةرقبةديتهواحدرجلقتلعىلأ شخاصعدةا جامتعوهواحلشم

القواعدقدمأً منالوثيقةهذهوتعد،املقتولديةذهبجنيةأ ل فثالثةغرمومهوقد

.ماضيةس نةامئةاربععنمايزيدعىلمعرهايزيدحيثالُعالأ هلواثئقيفاملكتوبة



وثيقة دية بين آل عرفة و آل رويشد من المواهيب



وثيقة تجديد قاعدة الدية 

جامتععنماضيةس نة322عىلمعرهاتزيداليتالتارخييةالوثيقةهذهتتحدث:الوثيقةرشح لبعضا 

بدؤاادلمأ حصابأ نايبدًوحيثالبدلمنالقاتلجالءخبصوصقدميهعرفيةقاعدةلتجديدالُعالش يوخ

أ بناءمثلالرابعةابةالعصأ والنسبمنالرابعالعدحىتالُعالخارجمعهالقاتلعصبةجبالءاملطالبةيف

أ نعىلينصرفالعًٌأ نعىلوالتأ كيدالقاعدةلتجديداال جامتعهبمحدامماوغريمهال خوالوأ بناءالعمومة

س تقبالسكنحقولهادرجةوبأ يحالبأ يالقاتلعصابةجالءتشملالاملقتولدية ادلخيلالوا 

غاللمنال خذمهلفيحقأ مواهلممنديهجامعتهجتدوملابدليةادلمأ حصابطالبحاةلويف،والزواج

غريادلمل حصابحيقوالوالوصاايوال وقافالزاكةفهياجتمعاليتالبدلةخزينةأ موالويهللسدادالثلثة

.أ عملوهللا...ذكل



بهجتودماعلوضالشامغأ واملنديلفرشيهالقدميالُعالأ هلمصطلحيفاحلطة
ًبأ حدزواجتاكليفيفللمساعدةعينيةأ وماليةمشاركةمنالنفس العشريةناءأ 
وتنطق،كلذأ ش بهوماالزواجنفقاتتغطيةيفالعانيةأ والفزعةتعينوكذكل
بوقتهجامعتمعالعشريةش يخجيمعحيثأ واحلطاطاحلطوطمثلطرقبعدة
مشاركةيفرغبتهوعنفالنةمنالزواجفالنبرغبةوخيربمهالزواجقبلمبكر

ملناس بةاتكليفوثيقةتدوينويمت،معهموالوقوفابملساعدةالعرسأ هل

علهياطلقونوياملشاركةتكلنوعومامعهومنعشريةش يخلكمشاركةبتسجيل
اال جامتعيالتاكفلأ نواعمننوعويهعليهيقدرماحيطواحدلكأ نهأ ياحلطاط

كتابةيمتوقدامءوال سوالشهودوالعروسالعريسا مستدوينويمت،الُعالأ هلبني

النسبوحفظالتوثيقمنكنوعاحلطاطواثئقوتس تخدمالعارشاجلدحىتاال مس
أ ايمس بعةا ىلمتتدالزواجمناس بةاكنتحيثالُعاليفخاصةعاداتوللزواج،

.جالزواحبفةلتنهتييوالرتتيباتالفعالياتمنالعديدتتخللها

قواعد 
حطات 
الزواج



:الوثيقةرشح

يفاملعروفنيالُعالمشاخيمنومهالمتمييةالبديرعشريةمشاركةعنالوثيقةتتحدث

شاركحيثةاخلاليصأ رسةبناتا حدىعىلايسنيأ لمنالُعالأ بناءأ حدزواجتاكليف

أ وللوزنتخدميسً مقياسوهوالقبارصهمنبعددأ رستهأ فرادوبقيةبديرطالبالش يخ

منتُعدثحيالُعاليفاملهمةالقواعدمناحلطاطأ واحلطاتواثئقوتعترب،الكيل

وتقاليدمهوعاداهتمموأ نساهبعوائلهاومعرفةالقريبالُعالاترخييفاملهمةاملرجعيةالواثئق

املايضواترخيهم

وثيقة حطة آل بدير التميمي



وثيقة حطة 

:الوثيقةنص

براهمي،صةقباًرثالثةسعيدمحدبنمحمد،قبارصةمخسةسعيدمحمد.... ا 

سامل،ارصةقبس تةهبهأ محدبنهللاعبد،قبارصةمخسةسعيدمحدبن

مثانيةحامدمحمدبنسلامين،قربصنيطوقانبنمحمد،قربصنيطوقانبن

زبونمعربنسلامين،قبارصةثالثةمرزوقسلامينبنعيل،قبارصة

س تةصاحلعيلبنصاحل،قبارصةأ ربعةمحمدبنعبداملنعم،قربصني

س تةعقلمأ محدبنسلمي،قبارصةثالثةعبداحليبنمحمد،قبارصة

ثالثةبدهللاًعبنسلامين،قبارصةمخسةسعيدمحمدبنصاحل،قبارصة

،قبارصةربعةأً عطيةبنموىس،قبارصةثالثةعبدهللابنعيل،قبارصة

سلامينبنأ محد،قربصنيعيىسبنمويس،قربصنيأ بوصالبعيلبنمحمد

.قبارصةأ ربعةجبهسلامينبنمحمد،قبارصةس تةجبه



وثيقة حطة آل خليص  :الوثيقةنص

عرفاً للبدلقاعدةتتضمنقامئةفهذهبعدأ ماالشجعانالربرةوحصبهأ هلوعىلعليههللاصىل

عىلجيزتوأ نأ رادمياسبنأ محدبنمحدبنأ محدبنساملهذا،ادليوانهذايفجاري

مجلعةاهنارذكلواكنال مرهذاجرىحني،مياسبنأ محدبنمحدبنمحمدبنتفاطمة

(هـ1286/اثينربيع/03)عاموالفومائتنيومثاننيس تةس نةالتومانرابعشهريفثالثة

وأ خيهابراهميلقايضابنأ محدالقايضبنساملالقايضبنسلامينالقايض.ابلبيانأ عملوهللا

ب؟؟القايضبنسلامينالقايضبنمجعةالقايض،قربصمائةأ خيهوعيال براهميالقايضنا  ا 

بنمحد؟؟القايضبنرش يدالقايضبنمحمد؟؟بنرش يد،قربصمائة؟؟،واوالده

براهميالقايض مامقربصمائةواوالدها  مامبنمحداال  محمدال مامبنيدعبداجمًلاال مامبنساملاال 

عرشبعةأ ًرواوالدهمويسبنعرايببنعباسبنمحمد،قربصمائةأ خوهواوالدواوالده

بنمويسبنعرايببنسامحنيبنعبدهللا،قربص قربصوعرشينةأ ربعمصطفىأ خيهوا 

س بعاوالدهًوشكربنمحدبنعيل،قربصوعرشين؟؟الريسبنموىس؟؟أ محدالريس

بنعبدهللابنموىس،قربصوثالثنيس بعمحيدبنمحدبنعيلبنعودةبن؟؟وثالثني

موىسبنعىلنبحسنيبنمحمدبنعبدهللا،قربصمخسنيمحمدوأ خيهمتميبنخليفة

ساملأ خيهواوالدةطعميبنعىلبنخبيتموىس،قربصوثالثنيس بعةموىسوأ خيهعريف

وثالثنيس بعهوأ خوانشكربنعبدهللابنساملبنمحمدبنسامل،قربصوثالثنيس بعة

.قربص



قواعد 
المبايعات

والبضائعلسلعاتبادلخاللمنالاممبنيالتجاراتوأ زدهرتالقدممنذواالناسبنيوالرشاءالبيعُعرف

حسبأ يضاً العمالتأ نواعمنالعديدواالبيوعأ نواعمنالعديدالُعالأ هلوأ س تخدمالناسبنيواملنافع

.الُعاليفأ س تخدمتاليتالعمالتمنعديدةانواعالواثئقتوحضحيثالزمنيةاملرحةل



وثيقة شراء أسهم في قلعة الفقير 

قلعة الفقير 

الوثيقةرشح

الُعالجنوباكئنةالالتارخييةالفقريقلعةأ مهيةمدىالهامةالتارخييةالوثيقةهذهتوحض
القادمالشايمجاحلدربملتقىعىلتقعالتارخييةالقلعةهذهأ نحيثمغرياءغربوشامل
جتمنالقادماملرصياحلجودربشامالاحلاجوقاعابلُعالمروراً الشاملمن الغرباها 

دارهتايفاملنطقةقبائلوتتشاركالوجهطريقعنالقادمنيللحجاج عطاايمقابلاميهتاوحا 
بينمنعيلالمنبكروأ لبيلمنالرفاداتبنيمبايعةوهنااملركزيةاحلكومةمنورصر
دفرت)يفهمهموأ ًسالقلعةيفالرفاداتأ سهمويهالقلعةيفالرصةمبوجهباا شرتواخصر
رساليةويهالوزيرودفرتاجلردة مغادرهتمقبلوازملمنحيتاجونهماللحجيجتنقلس نويةا 
.مضتنةسً مائتنيعىلمايزيدقبلوذكل(الفقريقلعةيفمهناجزءوخيزندمشق



وثيقة مبايعة بالعملة القبرصية 

ًالوثيقةً :نص
ًبنًعطية ًبأ نهًابعًمحدان ًنفسه ًبنًعيفهًوأ قرًوأ شهدًعىل ًبنًعبدهللا ًنغميش ًالرحميًوصىلًهللاًعىلًس يدانًمحمدًحرض ًالرمحن ًبنًمجيعًحقبسمًهللا ًتومي ًبنت ًفاطمة زوجته
ًبنًمحم ًبشهادةًانفعًوغنام ًنفسها ًفاطمةًعىل ًبرىض ًقربيصًذهب ًبأ ربعةًعرش ًبنوهبا ًالرافعيةًمنًخنلًوأ رضًومجيعًما ًالبايعنيًدًعىلًًرمويسًمجيعًحقهاًيف ًالبيعًوملكوا ضاهاًعىل
ًا ًاملباركًيف ًالقايضًوخطهًيفًشهرًعاشوراء ًبشهادةًانفعًموىلًعملًوشهدًمحمدًعتيق ًالربع ًالبس تانًوهو .ًثالثةًوعرشينًس نةًوالفًعامًلتارخيالمثنًومكلًمحدانًحقهاًيفًمجيع

:رشحًوتوضيحً

س تخدامًالعمةلًالقربصيةًاذلهبيةًيفًالُعالًويهًمنًالع مالتًاليتًسادًتوحضًهذهًالوثيقةًا 
لفرتةًقصريةًيفًالُعالًويهًمعةلًذهبيةًعامثنيةً س تخداهمًا .  ا 



حقهمطلقبنعودةبنأ محدماابعهذاوحدةهللامحلدالرحميالرمحنهللابسم
معاكناذليعودةنبمجعةبيتقبالاذليحويطيبيتثلهثنبيوتثالثةيف

بيتغربمنحيدةمحيدبنعودةبيتقبالاذليادلربوبيتعيدبنعودة

الريسأ محدبيتقرًشمنحيدهالزقيقيفاذليمعتهبيتالثالثوالبيتمعته
حصيحبيععابخليصأ محدبنمحمدعىلابعه،سالمةبنمحمدبيتغربومن

قرشميةعشطمثانالمثنمبلغالشاريورشىالبايعابعالعالونهبيعمثل
لثالثةايفحقها شرتىالنقصانمنساملاتذواربفهينماصاغمصاري

وهللاأ نفسهمىلعالعمالءشهدوامنافذهومجيعودامرهعامرهوماينوبهحقهالبيوت
محمدشهدزعريانسلامينبنأ محدوشهدجنديبنمحمدوشهدالشاهدينخري

والتارخيعةمجبنأ محدبنمحمدبنأ محدوخطيمش هيدبنمحمدوشهداخلظرواي
.هـ1281عاموالفمائتنيبعدومثاننيواحدس نة

وتوضيحرشح

البيعأ ناىلالوثيقةوتشريمرياثأ نهويبدوا(ادليرة)القدميةالبدلةيفبيوتيفحصةبيععنالوثيقةتتحدث

الصورةوتوحض،لوثيقةاواكتبالشهودةوشهادةاجملاورينوبعضالبيوتموقعالوثيقةوحتددالعالونةبيعمثل

.القدميةالبدلةأ جزءأ قدممنوهوالقدميةالبدلةيفاخلوخة(ممر)سوقمدخلاملرفقة

وثيقة بيع قسم من بيوت



مقواعد بيع اللحو

:الوثيقةرشح

الربعمثلصصابحلتباعاذلبيحةواكنتهمرةجازرينأ يدىعىليمتامجللأ والشاةذحباكن

قبلرغبتهصخشلكحيددحيثخاصقانوناللحومولتوزيع،وهكذاالمثُنوربعوالمثُن

ومس تواهطاعتها س تحسبولكً التقس ميذكلعىلبناءاذلبيحةأ جزءمجيعوتقسماذلحب

عىلبناءالطلبياملشرًتيس تطيعحبيثحمددةتسمياتلهااذلبيحةأ جزءأ نكام،اال جامتعي

والسمنالشعريًووالقمحالمتوربتبادلأ والسائدةابلعمةلاللحمويباع،املرغوباجلزءا مس

أ ايمهناكولكنالالعًُيفيومياً متوفريكنملاللحومبيعأ نكام،الغذائيةاملوادمنوغريه

س بوعلكمنوال ربعاءال حديومبأ هناُذكراذلحبملوعدحمددة (املرشيك)مىيساجلزارواكنا 

كالسوقا ىليذهبوالرجل واملشاركةشاركالًتمنمش تقةواللكمةيشرتيهأ ياللحمليرَش 

.اليشءيف



قواعد
الرهونات

حيازةعنراهناليتخىلمبوجبهاملرهتناملدينًوالراهنادلائنبنيعقدهوالرهن

س تعمل،املرهتناىلبس تاانً اوعقاراً اكنسواءاملرهوناليشء الرهنالالعًُلأ هوا 

تكنمليثًح،بيهنماملعامالتلتنظميالقدميةالرهونأ نواعمننوعوهواحليازي

(الونةالعرهون)يسمىُعريفقانونسنمتذلكل،موحدةنقديةمعالتهناك

عنييفحصصمنميكلماأ ومزرعتهالراهنيرهنحيثقايسُعريفقانونوهو

حتياجاتهلقضاءعينيةأ ونقديةسلفةمقابلاملاء مرصوفاتتغطيةأ وديونهسدادأ وا 

عادةاملرهتنعىلاحلولحلولوعند،الشامبالدأ واحلجاىلسفره حاةلويفنالمثا 

شرًتمعيتكرروهكذاالقادمللحولالرهنمضاعفةيمتاال س تطاعةعدم س متراراطا  ا 

العالونةرهونمثلرهنبعبارةالرهنوثيقةتذييلويمت،وخدمتهالبس تانيفالعمل

.العريفالقانونذكلعىللدلالةل



وثيقة رهن بيت

عنديشكندوبنمحدانبنمحمدبنتأ رهنتماهذاوحدههللامحلد

براهميبنمجعةبنساملعيال القبيلجلامعااببقبايلأ بوهابيتا 

ثىنيفمنافذهومجيعودامرهعامره والكرسالةزيندرامهقرشعرشا 

بنتشهدتالعالونةرهونمثلرهنانقصوالأ مسحوالحر

رضاهاعىلفالواقوهواربيعبنسلامينشهدنفسهاعىلأ بوشوفان

وخطزبنةابًومحمدشهدزيدبنعودةشهدالورقةكتبعىلومفصل

.هـ1025عامأ منيبنموىسالقايض



وثيقة رهن حصة من مياه العيون 

بنمباركهمععندأ رهنموىسبنساملبأ نوثبتحصوحدههللامحلد

نبروسهنرايلنييفالساملاربعهنارورقةربعسامل الرايلعناءجوا 

ويرشهبايسويًروصيةمنسابقمنوالرهنية،سادقرشعرشبتسعة

بنأ محدبنمحمدومهالشهوديدعىلمباركوقولورقةمعهومامبارك

بنسعدبنوموىسشوياكنعبدهللابنوساملنوح وخطاملسأ خوهوا 

.هـ1253س نةوالتارخيسعدبنموىس

:وتعليقرشح

أ خذملنوحيقالُعاليفسائدةاكنتالعيونمياهحصصرهنقواعد

س تخدامالرهن ةالرهنيسدادأ واكملحولاملياهمنالراهنحصةا 

وهنا,ناملرهتاىلاحلصةهذهملكيةتؤولسوفأ واحلولحولقبل

نهفالقروشبعضبناقصالرهنسددلوأ نهاىلالراهنيشري سوفا 

رهونعدةقااىلاال شارةتمتملحيثالتيسرينوعمنبذكليقبل

تفاقيةهذهيفالعالونة .اال 



وثيقة رهن وفك الرهن

:الوثيقةنص

الرهنمبلغاجلديدةعنييفونصفورقةالرهنعبدالواحدأ محدبنساملأ رهنماهذاوحدههللامحلد

حسانخامسةيف،فاككعليهماالنقلركبالالعالونةرهونمثلرهنساملبنموىسعند،جميدي

بريكيتسلامننبعبدالرمحنشهد،الشاهدينخريوهللاأ نفسهمعىلالعمالءوشهد،العيلمجعةيف

.هـ1331س نةوالتارخيبيهنمرىضوخطهشوياكنساملبنحسنيشهد

وهندوارانحسخامسةيفاجلديدةيفونصفورقةهناعبدالواحدبنأ محدبنساملوشفعوصلما

وتسعفرانس يةلرايالشفعةمبلغعبدالواحدبنساملبنموىسعىلالورقةابطنيفاذلياملذكورات

براهميبذكلشهدالشاهدينخريوهللاأ نفسهمعىلالعمالءبشهادة،قروش شهدتوميبنعيلبنا 

.وعرشينواربعوثالمثائةالفس نةوالتارخيبيهنمرىضوخطهتوميبنعيلبنظاهربذكل

:الوثيقةرشح

عادةاملاءحصصيفرهنالوثيقةهذهتوحض مبلغتوضيحعممدتهعىلحولمروربعدالرهنتدويروا 

.الرهنلفكدفعهجيباذليالعوض



وثيقة رهن نخالت الدومة وبعض البداري

نصًالوثيقةً

ونصفلبناتامنواحدهونصفالبداريمنالقبليةالنخةلحوجيبنرابحأ رهنماهذاوحدههللامحلد

مياسأ محدبنسلامينعندالعالونةرهونمثلرهنادلومةيفاليتالبداريمنالطوالاتمناخليارة

بقنوهرابحبرهنايفاككماعلهيمطلعهنوس نةاذلواربمجيعمنساملاتدرامهزرورثالثةيفمحدوأ خوه

1218س نةعامارخيوالتسلامنبنعيىسالقايضخبطأ منيبنيوسفشهدأ نفسهمعىلالعمالءشهدوا

زداد ن،درامهوقرشنيشعريأ صواعوأ ربعمترصاععرشاملذكورالرهنيفرابحا  منيشءجامهوا 

خبطمحيديالمةسبنعيلبنأ محدشهدأ نفسهمعىلالعمالءشهد.يس تافواملاوداعةيضموهالفاكك

زداد،1221س نةعاموالتارخيسلامنبنعيىسالقايض شعريصاععرشيناملذكورالرهنيفرابحا 

بعدالقرنيفوعرشينواحدس نةالقايضسلامنوخطايسنيشهدخرينقبنمجعةبشهادةنضيف

.والفمائتني

الوثيقةرشح

وقبوهلالراهنحاجةيفاكناذليالنخالتماكلطرفنيبنيالتعاقديةالعالقةتنظميالوثيقةهذهتوحض

مهنايس تفيدحىتالنخالتطلعس نةيفاليفكالرهنأ نالرشطيؤكدحيثالقاس يةالرهنبرشوط

أ نالوثيقةتوحضًوخنةللكيف(عذق)قنووىهأ جرتهمقابلخنالتهيلقحأ نالنخلصاحبوعىلالراهن

نس تنتجواهنالًرلصاحلالعملمنس نواتبعدالرهنيفزايدةوطلبالرهنتسديديس تطعملرابح

.املطافهنايةيفالراهناىلأ لتالنخالتملكيةأ نالوثيقةس ياقمن



المعلقعينفيماءورقتينرهن

:الوثيقةنص

عىلهدأ ًشأ قرهبهمحمدبنموىسبنأ محدحرضوحدههللامحلد

ورقتنيقريصسعيدمحمدبنأ محدبنسلامينعندأ رهنبأ نهنفسه

قروشةوأ ربعحمبوبزرجزنيريأ محديفرهناملعلقعنيمنماء

عىلموىسبنأ محدشهد،العالونةرهونمثلرهنقرشونصف

شهدمرخانبنأ محدمحمدشهدصقريأ محدبنعبيدهللاشهدنفسه

ومثاننيواحدس نةوالتارخيوخطهأ منيبنأ محدبنأ منيالقايض

سادسيفاملعلقالورقتنيهـ1181عاموالفمائةبعدس نة

نبجنديبأ نوثبتحص،هـ1181س نةأ منيالقايضخبطحسان

بنلامينسعىلحسانسادسالورقتنيهذهشفعهبهبنموىس

بشهادةيرشعحصيحبيعقرشعرشينالشفعة،صقريالش يخ

.اليمبنصيفيشهدصقريالش يخبنسعيد



بنهلقامنوىصأ ًًوالقدممنذواومعروفةالفرائضفقهيفمعلومةفقهيةقاعدةالوصية بعدةا 

يهوووثقوهابوهاوكًتابلوصيةوناملسلموأ همت،الكرميالقرأ نيفلقامنسورةيفوصااي

العدولالشهودورحبضوتوثيقهاالوصيةكتابةويمتالُعالأ هلدلىال ساس يةالقواعدمن

لهيايلجاءاملويصواكن،القايضدلىأ و وتتنوع،ال جلدنواأ واحلجأ والسفرعندا 

أ والورثةبنياملرياثتوزيعوأً املامتبعدوالبناتال والدرعايةمابنيالوصاايواثئق

حصاءميلجًت مياهيفواحلصصال مالكوحتديدحرصأ واملوىصعىلاليتادليونوا 

.العيون

قواعد 
الوصايا



وصية توزيع أمالك

:نصًالوثيقةً

أ وىص،خللغرينمالصحةحالعىلوهوخليصمحدبنأ محداوىصماهذاوحدههللامحلدللموحدينوعربةللمؤننيتذكرةالرحميهللابسم

هلالأ نبشهادة الا  تناسلواماأ بداً اذلكورمنلذلمورحبسالُعالوادييفماهلجبميعأ وىص،وسملعليههللاصىلهللارسولمحمدوأ نهللاا 

عتازتذااً ،حياةرهيدلبرييفالّسدرخنليفحقهبنتهوأ عطى،خراجمايتبعخراجخيربواىلمثرتهيفايلكواواذلكور أ خوانهمعاتلكا 

بنجنايفوهنخنالتثالثةوهناحلصنيخنليفمثيهناعنزوجتهوأ عطى،حياتهوتسكن القروقجناالقرصبريةلخنيفوحقه،شوياكنا 

تفقواأ محدوأ خيهدمحموحرض،أ محدحقزوجتهمعاذلياحلصنّيًيفاذليوالنخل،عياهلمعومقضهباالقعيسخشبهلواوقف،البيضاء وا 

نهوانشواماحاشوامجيعأ هنموأ خيههوا بذكلشهد.رفيقهعليهقىاتينابعمنيرهنواليبيعواليشءماهلوامليتيأ لكاحلياذلريةعىلحبسا 

بنهوشهدالريسأ محدوشهدعبدهللابنمحدوشهدمحدبنمحمد توماثينيفعرشارهنوخطه،عامربنسعدبنموىسبنسعدوشهدساملا 

.الزمانصيالتعنمحدوالودلالعامروالنارضوعياهلأ خيهمحمدوالويصهـ1283س نةاترخيه

:الوثيقةرشح

عتادواأ هنمفبجانبالوصااييفاخلاصةقواعدمهالعٌالول هلالُعالأ هلدلىالوصيةقواعدمنمنوذجهنا الاصاايمهًوكتابةعىلا  حيرصوناهنما 

نتقالملنعوذريهتمالابناءمناذلكوريفواال رثاحلاللبقاءعىل ندثرتولقدالٌعالأ هلعضبدلىسائدااكنالُعرفوهذاالعائةلخارجاملرياثا  ا 

.الوصاايمناحلاالتتكليفاملرجعهواال ساليمالرشعواصبحامحلدوهللالعاداتهذه



وصية ما قبل الوفاة :الوثيقةنص

انبينايهبنيأ وصامماأ وىص،عامربنسعدبنلعيبأ وىصماهذاوحدههللامحلد

المتوتنفالادلينلمكا صطفاهللا وانهللااهلال ًدأ شهبقوةلأ وىص،مسلمونوأ نمتا 

ال مننيمنهللاشاءاننبعثوعلهيامنوتوعلهياحنياعلهيا،هللارسولمحمدأ نشهد

حمرتفنسيبهامال ميمجعةبنأ محدالُعالوادييفوخملفاتهمباهلأ وصا،هللارمحةيف

اذلكرسوهلورهللاقولعىلبأ نه،عقارمنومايلويصنضريأ خوهوساملمصرتف

بينال نثينيحظمثل ذاوأُمه،القرأ نهويقريترابتهيفخاهلوسامععالخاهلمحمدوا  ا 

دأ محوخط.خاهلمذمةيفومسموحعدمودلهاعىلأ جرهايزوهجاالزواجا ش هتت

.هـ1228عامال ميام

:الوثيقةرشح

كقاعدةالسالمعليهيعقوبوصيةبذكرأ غلهبايفالُعالأ هلأ هلدلىالوصاايتبدأً 

هلأ نوبشهادةمتبعة الالا  وترشح،وسمليهعًلهللاصىلمحمدالنيبعىلوالصالةهللاا 

قرتبأ نهيبدواواذلياملوىصحالالوثيقةهذه بنأ محدخالش يأ وىصحيثأ جهلا 

ماممجعة التقس مييمتوانوعقارهأ مواهلعىلالوقتذكليفالعيلعشريةش يخاال 

القرأ نأ بنهتعلميىلعلنسيبهوصيتهيفويؤكدال نثينيحضمثللذلكرالرشعحسب

ذاأ هنازوجتهوخيرب،الكرمي تشاءمنيزوهجاأ نأ خوهاعاىالزواجأ رادتا 



ًالوثيقةً ًب: نص ًالش يخًمحد نًمحمدًهبهًمحلدًهللًوحدهًهذاًماًأ وىص
ا هلًا الًهللا ًالً  ًالصحةًوالسالمةًأ وىصًبشهادة وهوًعىلًحال
ًالعًُ ًبثلثًماًهلًيفًوادي الًمنًماًوأ شهدًأ نًمحمدًرسولًهللاًأ وصا
ًللحيًوامليتًًو ًاذلكور ًاذلكورًمن ًلعيالًعياهل مجيعًماًحاشًغباًوابن

ًثلثةًهيهًوثلثةًمحمدًوم ًاجلىسًوا شرتىًوا سرتهنًهوًمنًغالل ن
ًب نًعتيقًومجيعًماًمعًمحدًوأ خوهًموىسًوأ لًهبهًوثلثتًسلامين
ًاحلىسًحبسًجد ًثلثةًمحمدًوثلثةًمعتقًومن هًهبهًومحمدًومنًغالل
ًبيوتًوخنلًوبقاعًوم ًبنًعتيقًمن ًفاطمةًبنًهبهًوسلامين اءًوبنته
ًاجلبيلًع ًبيت ىلًأ خوهاًعبدهللاًسكهناًومونهتاًوهباهئاًوكسوهتاًيف

ًالصحنًعىل ًقس بةًمن ًيرّشفًعلهياًمرأ ةً،ًولهاًخنةل ًأ خوهاًولهاًوال
ًالقبليةًهذاًعواضًماًاب ًالنبخة ًامحلرالصغريةًيف عً،ًولهاًخنةلًالنخةل
ًكسوهتاًومونهتاًوسكهناًوهب اؤهاًعىلًأ خوهاًتأ لكهاًحياهتاً،ًوحلمية

ًاحلرثًولكًودل ًالكبريةًيف ًالنخةل ًبنت ًأ ختهًمعهًا ذًاعبيدهللاًولها
ًبأ لك نًأ عوزهن ًالبايقً،ًوا  ًالنقىًمن نيًا عتازتً،ًوهنًيفًوجه

ًالبنات ًالثلثةًحياهتن ًبنًمحم. نصف دًهبهًعىلًأ خوهًوالويصًعبدهللا
ًبنًموىس ًبنًسلامينًهبهًوجندي هللاً. وأ خواتهًوالنارضًأ محد
ًبنًمحمدًهبهًشهدًجن ًبنًالوكيلًعىلًمنًظملً،ًشهدًموىس دي
ًب ًبنًموىس ًبنًسلامينًهبهًشهدًمحمد نًهبهًخبطًموىسًشهدًأ محد

ًبنًعبدهللاًرشاينًس نةً جهريةًمجيعًهوًمن1173ًالقايضًمحد
ًالثلثةً غالل

:الوثيقةرشح

الثلثموالأً ويهالثلثةغاللقاعدةالوصيةهذهلناتبني

ويهيشاءملنوقفهاأ وفهياالتوصيةللمورثحيقاليت

يوصوناليتالُعالأ هلدلىسائدةاكنتاليتالقواعدمن

عىلاملوىصيؤكدكامأ مواهلمثلثمنموهتمبعدهبا

للحرميهنأ مًراليرتكواوأ نالبناتابخواهتمالعنايةأ والدة

برعايةبنائةأً منواحدالكويُلزممماتهبعدفهينيتحمكن

نانهباجبوالواقوفللزواجوجتهزيهاوكسوهتاُأخته ا 

حتاجت نيهًفتسكنبيتواحدةللكوخصصذلكلا  وا 

هنايةالوًصمنتأ لكةماجتدوملالزمانعاتياتأ حوجهتا فا 

.أ خهيامعاتلك

الثلثةغاللوصية



وصية موسى بن عبدالواحد بن جمعة 
في حجته الى بيت هللا الحرام

ابهللالاةقًووالحولوال،نس تعنيوبهالرحميالرمحنهللابسم

احلجنوىامهذابههللايعملاذليوحدههللامحلد،العظميالعيل

عىلأ وىص،مجعةبنالواحدعبدبنموىسبنساملبنموىس

بنساملنبأ محدأ وىص،الُعالوادييفعليهماميكلومجيعاوالده

حانهس بهللااكنفان،ذمتهيفواوالدهوحالهل،الواحدعبد

نهتبعهومنهووأ طعمهمحمدأ ورثوتعاىل اذلكورعنكورلذلثلثهفا 

ن ماعىلنهفاتبعهومنمحمدأ ورثماوتعاىلس بحانههللااكنوا 

املرأ ةًوبرامنأ محدوأ وىص،يعقوببهأ وىصماعىلهللاقال

عىلوىصًُسويريبنعيلبنوموىس،وأ والدهابيهتاعىلوصية

عليهقاتنفا هناابقساملبنأ محداكنفأ ن،وأ والدهامعهبنت

براهمينظريمحمدبنومجعة عىلشهد،نظريعيىسبنعيلبنوا 

بنموىسوخطالشاهدينخريوهللا،علوانمحمدبنساملذكل

(هـ1304).عام13بعدالقرنيفأ ربعس نةسامل



متدادعىلمنترشةالشواهدنرىحيثالُعالمنطقةيفومماكلدولعدةنشاءات ا 

جودًوعىلتدلوأ اثرشواهدولكهاوروافدهامالكبرياجلزلوواديالُعالوادي

عمتدتومجيعها،الوادييفالعيشعىلتعاقبتمتعددةحضارات املياهمصادرعىلا 

حليانمملكةلواديايفسادتاليتاحلضاراتأ مهومن،الواديهبايمتزياليتالوفرية

همتحيث بتكروايةاملاًئالقنواتتقنياتونقلواوطورواابلزراعةاللحيانيونا  وا 

حاليادةاملوجًوالقنواتش بكةوأ نشاواالواديابطنمناملياها س تخراجأ ساليب

نشايئالتطوروجبانب(العيون)نسمهياواليتال رضحتت القنواتناءًبيفاال 

القواننيعتووضاملياهلهذهواال دارةالتوزيعأ نظمةحليانمملكةطورتوختطيطها

احلضاراتوارثتوت.مهناواملس تفيديناملزارعنيعىلالرضائبوفرضتهبااخلاصة

وعاهتممزررييفواس تخدموهاوال رايضالقنواتهذهالعصورمرعىلوال جيال

شاللعني)هذايومناحىتترسيمازالتاليتالعيونهذهأ قدمومن،وحماصيلهم

رثالُعالأ هلميتكلكام(عورشوعنيثربةوعني اليتالتارخييةالواثئقمنمثنيا 

الشغلوقواننيمالكهابنياملياهحصصتقس ميوطرقالعيونهذهأ سامءحتدد

.روضةاملفواخملالفاتاجلزءاتوكذكلووقفهاورههناوبيعهااحلصصوتداول

القواعد 
الزرعية



:الوثيقةنص
قهوةيفلعالونةاكباروحرضوأ مجعنيأ هلوعىلمحمدس يدانعىلهللاوصىلالرحميالرمحنهللابسم]

عسافبنومطريمطريبنوصاحلمطريمحمدبنهللاوعطاء(؟)ابنمحمدالزبنوحرضو،الراحج
.اليومهذاقبلهلمتدعلدخلل هنمتدعلدخلأ جلمنعويضومحمدمطريبنوعطية
حىتالورقةكتبوالراحجقهوةيفالعالونةومجيعوابهتمشاهتمالعالونةمجيعحبرضةالورقةهذهوحرروا
بشهادة.طةلابتكونفهييالزبندخلعىلالعالونةمنورقةطلعتفا ن،علهياومنال رضهللايرث

ثالثالليليفيبطاذلي.جالهلوجلس بحانهوهجها الهاكليشءلك،مجيعأ نفسهمعىلالعالونة
ن،تدعليفينكداذلي،دركعليهماويكرسوهيدحرفنيالهناريفيبطواذليحروف منأ لكوا 
أ ثالثثينوابهتممشاهت،العالونةمجيعحبرضة.دركعليهماحرفهيفأ ورىقعنبهأ ولميونهأ ورمانه
لهاوالورقةأ منيدمحمبنأ محدوخط.العالونةمجيعحبرضتالورقةُكتبتاملباركعاشورأ وليفأ رابع
منأ منيمحمدنبأ محدخطمنتزنيلوهذااحلروفكتبهناروالتارخيمطريمحمدبنأ محدعندنظريه
هللادخيلنبمحدبنجارهللابذكلوشهد(؟)بنموىسبنمحمدبذكلوشهد.متقطعةابليةورقة
بذكلوشهدهللادخيلبنعيلبن(؟)بذكلوشهدنوحبنمحمدبنظاهربنعبدهللابذكلوشهد
بنساملبنسلامينبنسامليدوعىل،عيدبنعبدهللابنعيليدعىلتزنيل.الشمريهاديبنسعود

..(1203س نةمتقطعةابليةورقةمنمويسالقايضبنساملالقايضوخط.عبدالرمحن

وثيقةًملكيةًوتنظاميتًيفًعنيًتدعل

:الوثيقةرشح

اكنتأ هناحيثتدعلعنيدخليفحقوقهمبتحديدخصربينمنالزبنعشريةمنعيدأ لأ رسةقيام

وعىلالعنيجمرىعىلالتعدايتبعضحصلقدأ نهالوثيقةنصمنويبدواالسابقمنأ مالكهممن

فمينالُعالأ هلابيقنيوببيهنمالعالقةتنظمقواعدوضعواال جامتعمتذلكل،الزبنوبساتنيأ مالكبعض

يفاملذكورةواعدالقومنأ ثرلهاوليسابطةلفاهناأ خرىورقةظهورحاليفالوثيقةوتؤكدذكلخيالف

الامثرمنيأ لكمنوكذكلالليليفأ والهناريفالعنيجمرىيقطعملنوالعقوبةالغرامةنوعيةحتديدالوثيقة

ه1203بتارخي)الالعًُأ هلمجيعحبضورالراحجعشريةجملسيفاال جامتعواكن.املزروعاتيفخيربأ و



قانون عيون المنشية



إتفاق على تقسيم عيون الحلف

الوثيقةنص

سليمانالقاضيبيتفيالمسلمينمنجماعةحضرو
بنجمعةبنوإبراهيمعودةبنحمدوهمسالمبن

سالمةبنأحمدبنومحمدنوحبنوإبراهيمسعد
شويكانعبدهللابنوسالمعودةبنسليمبنوحمد

القاضيوقلطواالغايبينعلىالحاضرينوفصلوا
يقسمالذيهوالعيونقسمفيسالمبنسليمان

البيانعليهالذيوهوالقسامةطولةالحلفعلى
خيروهوهللاشهدأنفسهمعلىالحالشهود

1255عامشويكانسالموخط1255عامالشاهدين
وعليهالبيانوعليهوجبهثلثعينكلفيقسامهوله

.1255عامشويكانسالموخطالدين



قواعد توزيع مياه العيون

اجلديدةوماءالزحوفوجبةيفوربعمخسةالعوجاءماءورقةومثنسدسنصفدرعرابعةونصفمخسةعلميخامسةحساناثنيةيفورقاتوس تةورقاتس تةمسعوداثنيةاجلديدةماءقسم:الوثيقةنص

.بيهنمساقطوالغنبتقسمتماطولماهذاورقةونصفورقةسدسونصفاثنيةلكفضيةمنوهلعلميخامسةمنورقتنيعليهواحدلكلكهممامهمنسدسربعمنهمرهون

ذكليفعلهيااملتعارفالتسمياتوكذكلاملزارعنيبنيوالاوقاتاحلصصتوزيعوطريقةالعيونمياهتقس ميقواعدمنجزءالوثيقةهذهتبني:الوثيقةرشح



دعلوثيقة قاعدة عقوبات على المخالفين في عين ت

براهميبنأ محدالقايضقهوةيفاملسلمنيمنجامعةحرضوحدههللامحلد:الوثيقةنص هلموسوواوأ ملوا،لامينسبنأ محدبنا 

عليه،قاميوالشغلةالضحيهناريبطواذليالضحيةهناروبطوطهاوصيحاهتاوشغلهاتدعلعنيتوايلمنبالدمهيفقاعدة

ذاالضحيةهناريرسحماواذلي،لدلخلقروشمخسة التدعلخادمأ والناسيشوفوابنّيًمرضمابهاكنا  السواينخادموا  ا 

ن،لدلخلقروشعرشةعليه أ حدوالكةيرًشأ حدواليشاريهأ حدواليبايعهأ حدالقروشعرشةلدلخليسوقالعىصوا 

عليهخيدمهوالااريهيشوالايبايعهوالامعهيرشكوالايرشكهواليل،معهيش تغلوالخيدمهواليشغهلأ حدوالمعهيرشك

ن،لدلخلقروشعرشة ن،املعملميش يهماماءهلاكنوا  يبايعوايناذلوالعالونة،قروشعرشةاملعملعىلاملعملمشاهوا 

براهمياحلضورومه.قروشعرشةعليهمنهيشرتيوالاالعايص بنوابراهميبوهريراموىسبنوعبدالرمحنعودةبنمحدودلا 

وأ محدحمفوظعبدهللانبوعيلهللادخيلبنسلامنبنوعيلحمفوظسلامنبنأ محدبنوعيلعيىسبنسعدبنوموىسمجعة

بنواملعملحسنبنومحمدنوحبنمحمدبنوأ محدحسنيعبدهللابن دوغانبنصاحلبنمحمدبنعبداجمليدواال مامسلامينا 

حضوروغريمهالغايبنيعىلفصلواواحلارضين،محيدبنمحدبنوعيلعتيقبنسعدبنوعطيةابومحودموىسبنوعبدهللا

والتارخيأ منيبنوىسمالقايضخبطحسيينعبدهللابنقامسوابوعتيقبنسعدبنوعطيهالريسأ محدبنشتيويودخل

.جمريوالدخيلماهلوالعايصجهرية1180س نة

: رشحًالوثيقةً

رامةًبعرشةًقروشًلصندوقًالعنيًواذليًميتنعًدًالغديترشحًهذهًالوثيقةًقاعدةًتنظميًعقوابتًاخملالفنيًللعملًيفًيومًعيدًال حضىً،ًحيثًحتدثًتعدايتًعىلًجمرىًالعنيًمنًبعضًاخملالفنيًومتًحت

نهًايضا .رمًعرشةًقروشًيغعنًادلفعًالًأ حدًيبيعًوالًيشرتيًمنهًوالًأ حدًيقامسهًاللحمًوالًيش تغلًمعهًأ حدًويفًحاةلًأ نًمعملًالعنيًخالفًهذهًالتعلاميتًفا 



ومهاحللفكبارمهو،علوانحسنبنسلامنبنمحمدبنساملبيتيفاملسلمنيمنجامعةحرضووحدههللامحلد:الوثيقةنص
مبنومحدأ محدالقايضبنرش يدالقايضبنمحمدالقايضبنورش يد،أ محدالقايضبنسلامينالقايض مامبنساملاماال  اال 
براهمينافعاًلمنوحرض،طعميةبنمحدبنعودةبنموىسالصربةومن،عبدهللابنشعيببنوعبدهللا،عبداجمليد بنمجعةبنا 
براهمياحملمدمنوحرض،سعد السالمةمنحرضًو،حسنيبنعيدبنوعبدهللامحمدبنظاهروأ خيهنوحبنأ محدبنمحمدبنا 
براهميبنوسامل،هللادخيلبنعودةبنمحدبنعودة منوحرض،انرصيخالشً بنأ محدبنوعبدهللا،هللادخيلبنساملبنا 
ب،طالببنأ محدبنوسلامن،عبدالكرميبنساملبنومحمد،عبدالكرميبنساملبنعبدهللااحملفوظ بنصاحلبنراهميوا 

براهميبنسعيدبنأ محدامحلدمنوحرض،عبدالكرمي منوحرض،عيىسبنأ محدبنموىسبنومحمد،مجعةالش يخبنا 
مامالعيلمنوحرضأ محدودلبنعبدهللابنومحد،أ محدودلبنمحمدبنحسنيبنصاحلالزحوف مامنبأ محداال  ،مجعةاال 
براهميبنأ محدبنومحمد منصوربنموىسبةالوهًيمنوحرض،عبدالواحدبنمباركبنوعوادعامربنعىلبنوسعد،مجعةبنا 
.عبدهللابن

عىلجييبأ ايههنأ جرومهعيننيعلوانمحمدبنساملأ جروأ هنمعىلوتطاوعووهتاودو،ربعهشالمهنماللكاملذكورينوامجلاعة
الرشايطومن،يونالًعأ هلقانونالنصفوالشغَالالنصفال صلل هلنصفنيوال جاره،خاطرهعىليش هتيهاذلينظرهحسن
حيصدووال،يعمروهخيربواواذلي،الناسعىلخيربواوالعنهحيرفوهاماأ يضاً ومهالعيونوجمرعنهمينعهمأ حدماتركبهاذليبيهنم
بمثنهخنليقلعواوال،زرع .شغلهاويأ يترتس تقحىتهلالعيننيتنقسموال،العنيقاطعتهعامربرييدفنواوالاال 

تفصيلقدرعىلفهيادهيعانأ حدفالسلامنمحمدبنساملمعالعيننيوشور،والعدلالعرفأ هلوبنرض،علوانمحمدبنساملبنرض
.هلالناس

هيدوامالكنلبرياقاطعهااذليامحلرايفاذليالعيونمنواحدةحالومن،الورقةابطنيفاذليأ نفسهمعىلاملذكورينبشهادة
مثلالعنيكوالفوعليه،مسلوةلشعرةعنيلكيفزراعهحقهلوساملهواهعىليدورهاوالتالية،عنهحيرفها،يدفنوهوالالبري
ذا،ذكلومايش بهوقدوموعتهلوحبلوحمفارعتهل يتبعهماخراجالعنييفقهمشيفتحأ ويرسحواذليربعهعىلينبهساملرسحوا 
جارهومعهشغلعليهمامسلوةلشعرةعنيلكيفاملرأ سحقيفهلوساملونزل؟خراج .سابقعنا 

العملتركواواحللف.جهرية1277س نةالتارخيأ محدبنساملالقايضبنموىسالقايضخبطالتوفيقوابهللخرياً ذكلعىلومه
.العيونمبجرى

إتفاقية تأجير عيون



وثيقة تنظيمات في عيون المنشية :الوثيقةنص

منجامعةواحرًضقدالنبويةالهجرةمنعرشومخسةوثالمثائةالفعامتسطريهورمقاترخيهاكنملا1315س نةصفر10وحدههللامحلد

رتضواأ متوامجيعاملنش يةالعيونأ هلأ عيانومهعبدادلاميبنأ محدبنسعيدالش يخعنداملسلمني ل جلبيهنمجاريعرفيبنوأ نعىلوا 

رتضواوغريهالزراعةمنومالزموخضاروزروعخنيلمنأ رزاقهمحصن النخيلأ وخلضاراأ والزروعاىلتطباليتادلابةأ نأ نفسهمعىلوا 

نيرفعهاوالواثلثواثيناولصاحهباعىلويشكوهاتأ لك ذاالسارقهجةومنهغرًيوالُخرسالفاعلعىلماعقرهاأ وقتلهاأ ورضهبافا  ا 

عليهالليليفيرسقواذليالكبريعىلمانصفعليهالصغريوالودلنقديةفرنس يةرايلوعرشينمخسةجزاءعليهالراشدالبالغرسق

رتضماهذا.مخسنيواحلوشمائةادلاكنوبيتجميديمائتنيعليهاملرأ ةبيتيرسقواذليفرنس يةرايلمخسني وابهللأ نفسهمعىلواا 

براهميوشهدحرض.صفر10هـ1315عاموهذااال عامتد .رزيقعودةبنا 

:الوثيقةرشح

وأ جمتعواالوقتذكليفةاجلنوبيالعالأ سوارجنوبعبدادلاميبنسعيدالش يخأ نشاءهاواليتاملنش يةمبنطقةاخلاصةالوثيقةهذهتوحض

ابلعمةلالغراماتحددتًواملزارعمنابلقربيرعىاكناذليواحلاللادلوابوأ حصابواخملالفنيالرساقملعاقبةوقاعدةقانونبيهنموكتبوا

.اجمليديةوالعمةلالفرنس ية



لقاءفيهحاولتواذليالعملهذاامحلدوهللمت وماالعريقُعالالاترخيمنجزءعىلالضوءا 

واحلصولقرائهتاس تطيعًناليتالرثيةاملعلوماتمنابلكثريتزخرالتارخييةالُعالواثئقزالت

هامتماملثريةالتارخييةواملعلوماتاال س تنتاجاتمنالكثريعىل .لال 

متنانالشكرخبالصأ تقدمأ نهنايفوتينوال سواءهداجًلهذايفشاركمنللكواال 

ساملعبدهللاالعزيزومعيالعزيزوادليرأ سهموعىلأ والتوجيهابلريئأ وابلواثئقابملشاركة

انيفوالش يخيدًعبنأ محدبنعيلوالش يخاحلريبعبدادلامئبنساملوالش يخعبدالواحد

عبدهللابنمحمدسواملهنداملورعيمجعةساملبنعبدالعزيزواملهندساحلريبعبدادلامئبن

مامعبدالرمحنبنمحمدوال س تاذاملزروعياجلود فلهمأ بوزبنةاحلصبنعبدهللاوال س تاذاال 

.والتقديرالشكرخالصمينمجيعا




