األسواق

األسواق الخمسة






سوق الصقور يوم األحد
سوق بني سلمان يوم االثنين
سوق آل لحسن يوم االربعاء
سوق آل الهندي يوم الخميس
سوق آل فاطمة يوم الجمعة
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مقدمة األسواق

يعتبر السوق مجتمعا تجاريا منظما يعقد من أجل تبادل السلع الزراعية أو الحرفية وفض الخصومات
وتبليغ األخبار العامة للناس  .وألجل ذلك فقد كان يحدث به بعض المشكالت من السلب والنهب
والقتل والتخريب وهنا البد من وضع قانون يحمي السوق ومرتاديه  ،وهذا القانون يعتبر سائدا على
الجميع ومن خالف قانون السوق طبقت عليه وعلى قبيلته وممتلكاته العقوبة  .حيث تعتبر القبيلة التي
تدعو إلى السوق من أكبر القبائل و أقواها  .فهي تدعوا إلى السوق وتنظمه وتشرف عليه وتجعله يوما
للسالم وأمنا لمن كان خائفا من ثأر أو خالفه  ،كما تتعهد هذه القبيلة بحماية من نزح إلى السوق منذ
وقت خروجه من داره حتى العودة إليها  .ولقد كان في نجران عدة أسواق تتصف بالهدوء واألمان.
وأشتهرت نجران تاريخيا ً بسوقها القديم  ،الذي كان من ابرز أسواق شبه الجزيرة العربية

()1

إن أسواق العرب القديمة  :عدن ،ومكة ،وال ُجند ،ونجران  ،وذو المجاز  ،وعكاظ  ،وبدر ،
ومج َّنة  ،وحجر اليمامة  ،وهجر البحرين ولقد كان سوق نجران هذا من كبريات أسواق شبه
الجزيرة العربية لوقوعه على مفترق الطرق القديمة وكذلك لكونه من األسواق المستقرة والتي
تحمل طابع الديمومة والمحلية فلم يكن هذا السوق من األسواق الموسمية والتي تعقد في فترات
محدودة من العام وتستقطب العديد من المرتادين من كافة األقطار في وقت معلوم بل كان سوقا
دائمة ولعل هذا الذي جعل بعض المهتمين بذكر أسواق العرب القديمة في الجزيرة يغفلون ذكر
سوق نجران اويعدون هذا السوق من األسواق الثانوية إال انه ال شك كان هذا السوق من أقدم األسواق
وأكبرها بل عده البعض هو المعول عليه في البيع والشراء وال شك أن سوق نجران كان من األسواق
المهمة في شبه الجزيرة العربية والتي كانت تخرج عن المفهوم الحالي لكلمة السوق حيث قصدها
الكثير من طالب السلع والبضائع وكذلك كانت موطنا خصبا للشعر وسائر فنون األدب وفي سوقها
هذا الكبير يقول احد مرتاديها والذين لم يقصدوا من طالبها السلع والبضائع فقط بل التنزه وتهادي
األشعار فيقول :
إن تكونوا قد غبتم وحضرنا
واضعا في سراة نجران رحلي

ونزلنا أرضا بها األسواق
ناعما غير أنني مشتاق

غير أن ابرز الطرق البرية والتي أطلت عليها نجران فأثرت في تاريخها تأثيرا بالغا (درب البخور)
ذلك الطريق الذي لعب دورا خطيرا في االقتصاد العالمي وفي السياسة الدولية ألعظم إمبراطوريتين
في تلك الحقبة من التاريخ الفارسية والبيزنطية فلقد لعب هذا الطريق دورا اقتصاديا بارزا في
التجارة العالمية منذ األلف األول قبل الميالد حيث عني هذا الطريق بنقل عروض التجارة وخاصة
البخور والصمغ والتوابل والعقيق واألصباغ وهي أغلى عروض التجارة في ذلك الوقت من بالد
اليمن والحبشة إلى مصر والعراق وفارس .

______________________
( )1بحث ماجستير بعنوان  :حركة الشعر في نجران للكاتبة ف .ردادد ضاوي العتيبي

األشياء المعروضة في األسواق النجرانية (للبيع )
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أ -األطعمة من الحبوب و غيرها
 -1الحنطة  -2الشعير  -3الذرة  -4الدخن  -5التمر  -6الزبيب  -7العسل  -8السمن  -9االق ط -10
الملح

ب -بيع الحيوانات و غيرها
 -1الم اعز  -2الض ان  -3البق ر  -4اإلب ل  -5الخي ل  -6البغ ال  -7الحمي ر  -8الحط ب -9
الفحم(األسود)  -10القرض

ج -التوابل و األطياب و األقمشة
 -1التوابل بأنواعها  -2و األطياب بأنواعها  -3التبغ (الغليون)  -4النش وق " و ه و م ادة ذات رائح ة
توضع في األنف"  -5األقمشة ومنها (األبيض –األسود – األحمر)  -6غط اء رأس الم رأة  -7غط اء
رأس الرجل (عمامة)
وهذه األشياء كان يقوم بها قوم مخصصين ويأنف القبيلي م ن أن يل ي أي منه ا كم ا ي أنف القبيل ي ع ن
األكل في األسواق.

د -القهوة و مستلزماتها
 -1القهوة (البن – القشر " قشر القهوة"  -2البهارات  -3قوالب السكر
و أوعية للقهوة و القشر و البهارات وهي مصنوعة من الجلد (قطفه) و مفردها (قطف)
هـ -المكاييل و الموازين و العملة
 -1الصاع  -2السدس (سدس المد)  -3الشطر (الشطاري) نصف السدس  -4الربع ة (نص ف الش طر)
 -5ميزان ض خم لشش ياء الثقيل ة  -6مي زان لشش ياء المتوس طة  -7مي زان لشش ياء الخفيف ة  -8الجني ة
األنجليزي جورج ( وهو ن وعين ج ورج أيم ن و يس اوي عش رين فرانس ي – ج ورج أيس ر و يس اوي
الفرانص ي (البري زا) يس اوي أربع ين بقش ة (عمل ة يمني ة) و
سبعة عشر فرانص ي – بري زا) -9ال
البقشة ق طعة ذات عشر بقش (ربع فرانصي ) وقطعة ذات خم س بق ش (ثم ن فرانص ي) و قطع ة ذات
أرب ع بق ش (عش ر فرانص ي) معمول ة م ن النيك ل األب يض  10قطع ة ذات بقش ة و اح دة و قطع ة ذات
نصف بقشة و قطعة ذات ربع بقش ة و ه ذه ال ثالث معمول ة م ن النح اس األحم ر  -11الرط ل يس اوي
فرانصي (بريزا)
وزن ستة عشر أوقية  -12األوقية تساوي وزن
وهذه العمل المتداولة و إال فمعظم األشياء يتبادلون بعضه ببعض (مقايضة)
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و – األوعية للحبوب و التمر و الزبيب و السمن و الماء
 -1كيس مصنوع من الصوف (غرارة) سعة  24صاع  -2ظرف مص نوع م ن الج د س عة  24ص اع
 -3زمآلة مصنوعة من الجلد سعة  24صاع  -4جمشه (معلقة ) سعة  12ص اع  -5م زاده مص نوعة
من الجلد سعة  3أصواع  -6مسب مصنوع من الجلد سعة صاع واحد  -7أوعية للسمن مصنوعة من
الجلد سعة كل واحد  5أرطال  -8قرب كبيرة و ه و وع اء مص نوع م ن الجل د للس من س عة ك ل واح د
منها  20رطل  -9كان يوم السوق يوجد للشرب قرب ماء كبيرة سعة كل واحد منها  20رطل  -10و
كذلك مشاريب ماء للشرب مصنوعة من الجلد سعة كل واحد  10أرطال.
ز – األشياء التي يلي عرضها السمران فقط
 -1الحبال بأنواعها  -تصنع من ليف النخل
 -2الزنابيل بأنواعها – تصنع من خوص النخل
 -3الحفران بانواعها – تصنع من خوص النخل
 -4المناعش بأنواعها – تصنع من خوص النخل و هي وعاء لنقل السماد
 -5الخبار بأنوعها – تصنع من خوص النخل و هي و عاء لحماية عذوق ثمار النخل

ح – الصناعات المتنوعة المعروضة في السوق
 -1الحدادين يعرضون مصنوعاتهم بالسوق (كالسكاكين و المسامير و الفؤوس و المحامس (للقهوة) و
الصيجان و غيرها )
 -2النساجين (الحاكة) يعرضون منتجاتهم بالسوق (كالبسط و المفارش و بيوت الشعر و غيرها)
 -3النجارين يعرضون مصنوعاتهم بالسوق (كاألبواب و النوافذ و المفاتيح و غيرها )
 -4ذوي الص ناعات (الطيني ة) يعرض ون أدوات (للط بخ) ك البرم و مفرده ا برم ه و أدوات (للقه وة)
ك الجمين و فرده ا جمن ه و أدوات (للم اء) ك الكيزان و الص طول و الفناجي ل الطيني ة و مراكي ب م ن
الطيبن و مفرده ا (مرك ب) يوض ع في ه الجم ر و أوعي ة القه وة و أدوات (للخب ز) كالتن انير و مفرده ا
تنور و يصنع جميع ذلك من الطين المجفف (المخصص لتلك الصنعة).

أنواع األسلحة المستعملة للصيد و للزينة و للدفاع عن النفس و ربما تعرض للبيع في األسواق
 -1القسي – مفردها قوس
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 -2السهام  -مفردها سهم و هي النبال
 -3العود و هو سالح من الخشب الصلب (سنانه من الخشب)
 -4الرمح وهو من الخشب و سنانه من الحديد
 -5الدبوس عصا طويلة ولها سنان حديد طويلة ودقيقة
 -6الحربة مصنوعة من الحديد شبه السيف لها حد من جهتين
 -7الثلثة عصا في رأسها مثل الكرة من حديد وفيها نتؤات من ثالث جهات و ربما دل ذلك على تسميتها
 -8السيوف و الخناجر والجنابي
منها محلى بالفصوص العقيقية و الفضة
منها المحلى بالفضة الخالصة
منها المموه بالذهب
 -9السبيكي – منها كبير و وسط و صغير و جرابها من الفضة و بعضها جرابها من الخشب و الجلد
 -10البنادق -:
الفتيل (العربية)
الهطفاء
الشبيكة
أم تاج (قصيرة)
أم تاج (طويلة)
الشرفاء
أم بريتم
العصملي
البشلي

األوزان في السابق و الوقت الحالي
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القنطار

 -:المتعارف عليه هو مائة رطل

المن

 -:وزن قدرة رطلين

الرطل

 -:ستمائة و أربعة وثمانون درهم و هو أثنى عشر أوقية

األوقية

 -:سبعة و خمسون درهما ً

المثقال

 -:درهم و دانقان و نصف دانق وهو أربعة و عشرين قيراط

القيراط

 -:خمسة و ثمانون حبة و وزن كل حبة مائة من حبوب الخردل

كيلو

 -:آلف جرام و هو رطلين و خمس
 -:و هو تقريبا خمسة و ثالثون أوقية و ثلث

شرح معاني مفردات وردت في الوثائق.
س ّير  :مرافق للحماية .
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قطير  :الجار.
مقطر  :الذي يقبل الجوار.
حشم  :خفر الذمة(.من يعتدي على من هو في وجه رجل أو مستجير به)
مقيم حشمة  :الذي ينتصف ممن خفر الذمة.
جنية  :جريمة.
شوفه  :مثل به .
ّ
شوفه وشائفه  :من يلحق االذى بالنساء واالطفال.
مجبأ  :ضريبة للسوق او القبيلة.
العاني  :الخال وابن األم من غير القبيلة.
الرادمة  :كفيل على كفيل .
مأكلة  :مال مرهون وله ثمر وللمرتهن ان يأكل منه برضا الراهن.
النقى  :جزاء يضعونه على من اعتداء في السوق .
ظمة  :قد عرف الظمة بتعريفات خاطئة وهي ان قبيلة ضعيفة تعمد الى قبيلةة قويةة وتسةتجير بهةا .
وهذا تعريف خاطئ  ،فالظمة أن تعمد قبيلة إلى قبيلة فتعطيها الظمة علةى أن حةدم مةن هةذق القبيلةة
اعتداء  ،فتردعه واذا حدم منها منهوب فترد المنهوب وتعمد القبيلة ذاتهةا الةى قبيلةة اخةرى فتفعةل
الشيء ذاته  .وقلما تجد قبيلة ال يكون لها ظمة وعليها ظمة – ( بل قد تكون لها اكثر من ظمةة مةع
اكثر من قبيلة وعليها اكثر من ظمة الكثر من قبيلة ) .لذا تةأمن القبائةل االعتةداء علةى بعةض ونهةب
بعضهم بعض.
العقير  :منصد  :يقصدون السوق وأهله .
الوداء  :ما يحكم به العاقل من مال أو غيرق .
القداء  :رضا بما يحكم به العاقل.
الصافي  :القهوق البن .
القشر  :القشرق الخارجيه للقهوق البن .
الزيمي  :نوع من الزبيب .
الطبان  :الذي يشتغل في النخل .
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الحبيط  :شريك في األرض .
قرمة السوق  :أي أرض السوق نفسه دون أحرامه .
بقعه الوادي  :أي أرض الوادي .
يقابل  :يرضى بالتحكيم .
القاعدق  :الوثيقه .
قوامه  :حرب .
ظاهرق  :إعالن للناس وإخبارهم بما أستجد من األمور .
وزاء  :يحمي من لجأ اليه يطلب األمان .
وزاء وزيادة  :يحمي من لجأ اليه يطلب األمان ويقف معه في قضيته .
رزم  :أوقف عن التصرف.
قرع  :توقيف أو منع.
حيد شافه  :الحجر الضخم الذي يربط فيه الدلو.
صرخ  :الوقف إلى جنب.
قصر (قصرة)  :منع أو منعة.
يركز (يركزونه)  :يبني أو (يبنونه)
صياح  :طالب الفزعة.
الفزاع  :الملبي للصياح.

المخارجة  :المصالحة و الخروج من المشكلة
تهادوا (هدق)  :تضاربوا  ،اشتباك
بطرهم  ،بطر  :فعل فيهم دون سبب
يربع  ،ربيع  :يصاحب  ،صاحب  ،رفيق
قوموا المر  :أسسوا االمر و ثبتوق
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طرحوا وجوههم  :قدموا و جوههم و ضمنوا لهم
جوخة  :لبس من حرير (دقلة)
عويل  :صدقة تذبح بنية الميت
صمادة  :عمامة صفراء أو حمراء مقلمة
عبا  :تساوي أو تكفاء
الحيد السوداء  :أي دفن سبب الخالف
شارح  :حامي النخل و الزرع
قلطو  :قدموا الوجبة
القاعدة (قاعدة)  :وثيقة
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 1200هـ -الكفالء والضمناء في وثيقة باطن بني عمرو.

حضروا المذكورين م ن بن ي عم رو حض ر ه ادي ب ن محم د ب ن س قله وحض ر محم د ب ن عل ي س داح
وتكفلوا بآل سدران وحضر محمد بن صالح بن العريمي وتكفل بآل العريمي وحضر ابن مكي وتكفل
بآل مح ريض وحض ر مخل ص اب ن مع وض وتكف ل ب آل عيب ان وحض ر غ انم ب ن محم د وتكف ل ب آل
شاحن وحضر صالح بن فريح وتكفل ب آل بل يم وحض ر محس ن ب ن ف ارس وتكف ل ب آل ياس ين وحض ر
فارس بن الري وتكفل بآل عطيه وحضر علي وتكفل بآل فرحان ابن زاه ر وحض ر حم د ب ن الح ل
وتكفل بآل قيذان وحضر صالح بن حمد وتكفل بآل محمد بن عطاف وحضر علي بن مهدي بن ضبعة
وتكفل بآل الصوفي وحضر صالح بن معيض وتكفل بآل مشرف وحض ر محم د ب ن غ انم وتكف ل ب آل
منيف وحضر هادي بن سعد وتكفل بآل شيبه وحضر حسين بن جبران وتكفل بآل هقل وحضر مهدي
بن سالم بن جفيش وتكفل بآل قويان وحضر حسين ب ن خام ان وتكف ل ب آل عب د ض وحض ر زاه ر ب ن
حدجان وتكغل بآل علي بن موسى وابن ألقهس.
 1200هـ وثيقة باطن بني عمرو_ باطن بني عمرو موقع اللقاءات واالجتماعات لـ( رجال ي ام الهام ة
_ وفيه اآلن السوق القديم بالبلد القديم وفيه قصر األمارة القديم واآلن يسمى أبو السعود .
نص وثيقة باطن بني عمرو :
بسم ض الرحمن الرحيم
ثم أن المذكورين من بني عمرو وطرحوا وجيهم كلهم لرفيقه وكان صحبتهم واحدة في الباطن وفي ما
يعوره وكان صحبتهم واحدة ويوم يجي مف زاع عل ى ع ور فك أنهم عل يهم ص ح الرفق ه وم ن ع اب ف ي
صاحبه نهار المفزاع فكان هو حشم من ذكر في هذى لقاعدة وكأنهم عليه بالوجه الواحد والفزاع آمن
مم ن وم ن واره ( وم ن أخ ل ب الرقم فعي ب م ن ف ي وجي ه الص لح ) والم ذكورين كله م متكف ل برفيق ه
برضاهم وتضامنهم فيما في قواعدهم _ وحد الباطن من علوى علوب الشبل الى حده من حادر جمامه
ومن عمل فسأله واالحيلة دون من ذكر فانه عاب وحشم من ذكر في هذه القاعدة وكان أثره اث ر س يل
في الباطن في وجيه من ذكر وكأنهم عليه بالوجه الواحد ومن آمن عم من المذكورين وال خال وال أخ
فال علقة في وجيه الضمناء والكفالء ومن صنع شائفة فأنه حشم الضمناء والصلحاء ومن جاس الباطن
على غير شرع فان ماله من بني عمر رفقه وال شريك والعلقه والم ن ق ام بمقام ه وح ال دون ه وك ان
من قت ل وه و حائ ل دون الب اطن فمال ه وثق ا ون اثق  .وطرح وا بندق ه في ه فان ه ع اب وحش م الض مناء
والصلحاء وان من قتل في الباطن فكان من ذكر معه كلهم بالوجه الواحد ويوم يخلونه ف ان الب اطن ل ه
وأنهم عابوا فيه وأن ماحد يزبن علي بن علي بن العريمي يوم يفعل في الباطن وكان ما ذكر ف ي ه ذه
القاع دة ف ي وجي ه الص لحاء وه ذا بت اريخ ش هر ص فر سن ـ1200ـ ة ش هد عل ي ب ن مه دي ب ن الج ذع
بمحضره وشهد وكتب الفقيه حسين بن مفرح بخطه وض خير الشاهدين .
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1203هـ -وثيقة سوق الصقور ( األولى ).
بسم ض الرحمن الرحيم

وال عدوان إال على الظالمين وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم .
حضروا المذكورين اآلتي ذكرهم م ن رج ال الص قور ث م انه م توجب وا عل ى ش رح الس وق عل ى
رضا ض سبحانه ورسوله وأول شرحهم أن من عاب في الصقور او من حشمهم او عضدهم أن
شوفهم أو قتلهم بطر أن ماله في سوقهم مدخل ومن أن أحرق نخل الص قور أن مال ه ف ي لس وق
أمان وال مدخل ومن جنا في حبيط ضرر فالمخارجة بينه وبين حبيطه ومن خارج بالشيمة فان ه
يقبل ه من ه وان الص قور ال يعترض ونه بمخارج ة وأن اقف أ فك ل أح د تض مه ب الده وك ان م ا ف ي
السوق دين وال هده وال نتره ويوم يربع فيه راعي جنية فكان أول السوق له وال يعترضه راعي
الجنية بالسوق بل يحاكية صاحب العقل من الصقور ويخرج أمن من أهل الجنية ووجيه الكفالء
من الصقور وكان حرم السوق من علو الخنقة وقرن سري من حدرا لخنقة ومن يم ن الم زروع
( المزرع) ومن قبله حرف السنه ومن مد يده في سوق الص قور وح دوده فم ا ل ه من ا رفي ق وال
ربيع و سير والخال وال جد وال أخ وال علق ومن دخل م دخلنا وام ن س وقنا من ا م ن غي ر اه ل
الجنايا فال لهم أمان وال مدخل وكان في وجيه الكفالء والرد ماء م ن الص قور نه ار الس وق م ن
البدي الي الغربة على ربيع مربع وكان ابن نشوان أن حمل هو وابن در  ..وكان أمان الصقور
بينهم بين نهار السوق -عان شيبان(يحد السوق)من حدرا ومن قبله القبر األبيض ويمن م ن اب ن
ثامر ومن علو المش راح وك ان نه ار الس وق مافي ه عقي ر وال ظيف ه ف ي وجي ه الكف الء والردم اء
وك ان س وقنا س وق ي ام نه ار الجمع ه وك ان اب ن س ليمان م ا علي ه عقي ر وم ن قتل ه والعض ده
واالشوفه واال فعل به منكره فال بقاله في دحضة امنا في وجيه الكفالء وال رد م اء م ن الص قور
وم ن أدخ ل علي ه فكان ه حش م قطي ره وعاني ه وقطي ره وك ان الكف الء الم ذكورين ش مل وك ان ال
عبدض على جاري عادتهم في قتولهم بينهم بين وكان ابن الثعل وابن عوض على جاري عادتهم
م ن دون أرق ابهم و نه ار الس وق وك ان الغرام ه إذا ته ادو نه ار الس وق واذا تف اعلوا ف ال تلح ق
الوجيه أهل السوق وكان من الصقور خ ائفين من ه ف ال ي دخل الس وق اال برفي ق واليخ رج اال
برفيق.
شهود وكفالء وردماء وثيقة سوق الصقور":
حضر مانع بن محمد وحسين بن....على ال محمد وبنيان بن علي وصالح بن....على ال عوير
بن جعفر وفردان بن حمد ال سالم بن جعفر وف دعان ب ن عل ي وس يار ب ن محم د عل ى ال درم ه
وحمد بن شايع على ال محسنه وضويان وحمد بن على بن معم ر عل ى ال العض ل ب ن ح ال ب ن
نشوان وحمد ب ن مط رود عل ى ال ع وض وحم د ب ن مط رود عل ى ال قع وان وحس ين ب ن عل ي
وعل ي ال ش امان ال حم د ب ن ح ش وعل ي ب ن س فيع عل ى ال س فيع ومحم د ب ن بطن ين عل ى ال
عرعر وحسين بن عكيدان على ال الهجاف ومسفر بن جريب على ال بادي وناصر ب ن حس ين
على ال رقيب على ال خليعه ومهدي بن هادي عل ى ال حم د عبي د عل ى ال قم يص وه ادي ب ن
علي ابن دلعم على ال ححره وحمد بن حسين على ال قيروعالن بن علي على ال عميره ثم ان
كفالء ال حمد بن حش تكفلوا ابن....واب ن الش ريف وعل ي ب ن محم د عل ى ال عب اه وص الح ب ن
علي على ال مد مديبع وحسن بن محسن على حيدان وحمد بن حسن على ال ابو زيد وال جويد
ومحمد بن صالح على ال عميش وناصر بن صالح ال وجازع بن زيد على ال وديع وصالح بن
قطران على ال الحويذق وحضر حسين بن هركيل على ال اشتيوي ال غدير ومحمد ابن ع امر
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على ال جراده ومحمد بن مهره على ال عيد وحمد بن ناشر ..وابن جميل داخل كفالء ال جراده
وكان ابن الوتر وابن خويران داخل كفالء ال علي بن غ انم وض س بحان الموف ق للص واب وض
خير حافظ وهو ارحم الراحمين بتاريخ شهر صفر ســـ1203ـه ش هد بني ان ب ن عل ي ب ن مه ذل
شهد مهدي بن هادي بن حزله شهد جازع بن حمد ......شهد مسفر بن حمد ابوزيد.
شـــــهد وكتب الفقيه بخطه علي بن سلمان وض خير الشاهدين.
ملحق  :وكان غرم الصقوربينهم أرباع وكل ربع على تفريقه .
هذا ما تواجبوا عليه الصقور في حرم سوقهم اللي عنده جنية.....يوم للجني ة ال ى عن ده للص قور
جنيه أنه أمن وكان حد أمنه من علو امبرب ره وم ن يم ن اب ن خش يم درب ه مس با بي ر ح ارث م ن
قبليها منه وقبله..فورت خظيره ودرب ابن معمر ودرب ابن شامان و فورت خظيرة وكان ح ده
من قبله سايلة العجمة ونثق أمبربره من حدرا مرفع سليمان وكان الحدود كلن بنثقه وكان ماذكر
الى وجيه الكفالء المذكورين ،ش هد حم د ب ن ع امربن غاب ان وش هد ع زان ب ن حس ين ب ن بني ان
وشهد حفشان بن علي وشهد مهدي بن خمران وشهد حس ين ب ن ف راس وكت ب وش هد غ انم ب ن
محسن بن غانم بتاريخ شهر ربيع اول سنـ1284ـة .
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1241هـ -وثيقة سوق آل لحسن ومذكر أهل المراطة و آل عباس.
..يوم الخميس ما يجي من آل لحسن قوامه عال قبيلي من علوب الشبل ...............في الس وق
حشمة فتنة قريب واال بعي د وإال ص احب وإال اجنب ي أن  ............رفي ق وال ربي ع وال ج وير
وأنهم عليهم بالوجه الواحد وأن يوم يبدي في السوق شيء يقوم آل لحسن ومذكر ويرضون م ن
عليه شيء فإن  ......لحسن ومذكر جميع لحتا كلن يعود بالده بروسهم وطوارفهم وأن جنية آل
لحسن ومذكر مقطوعة من السوق ويوم قبيلي يدخل جنية ص احبه فك ان عل ى رفيق ه أن يخرج ه
سالم مسلم وال للجنية في السوق بقا في وجيه المذكورين  ......ومن قضا على آل لحسن ومذكر
بشينه واال عاب فيهم واال بطرهم واال شوفهم واال اكلهم فما له في الس وق بق ا وأن عل ى مواج د
الذي ياخذوه العشر ما يدخل السوق  ........يوم الخميس آللحسن ومذكر أه ل الرض ا ال ذي ف ي
هذه القاعده وأن األمان آلل لحسن ومذكر رفيق ومرف ق وربي ع ومرب ع وأن م ا ش رح ف ي ه ذه
القاعده إلى وجيه  ............الصلحاء والض منا وك ان م ا يغي ر قواع ده الرض ا وال يب ريهم ب رأ
وكان من حشم آل لحسن ومذكر قصد أن ما يدخل السوق وي وم يج ي فل ه وع ده فيس وق وين زل
 .......ومنحاه منحاه وأمانه أمانه ويوم كلن يرجع يالده ويرتفع وعده فأنه يرجع مكانه – أقروا
الجميع بما ذكر وأن كان يوم يحل العان من المكارمة فكان ه ذه القاع ده ل ه ف ي وجي ه الص لحاء
والضمنا :
( الكفال والصلحاء والضمنا لوثيقة سوق آل لحسن ومذكر أهل المراطه ).
كريش وعليان على آل دويس ومهدي بن سالم عليه وعلى عياله ومهدي بن صالح عكوز على
آل هدير وعسفان وعلي بن بشر على آل صالح بن فايد ومهدي على آل داه ش وحم د ب ن محي ا
على آل محيا وهادي بن عوير على آل علي بن حمد خرصان على آل علي ب وعل ي ب ن مه دي
على آل علي بن حسين و حسين بن علي على آل ناصر ومحمد صقره على آل مدارش ومحمد
بن علي آل كثيم ومحمد بن محسن على آل جهير و كريم بن محمد على جميح وهادي ب ن عل ي
على آل هدشان و فولي بن مريح على آل دايش وسالم بن مهدي على آل سالم بن بنيان وعبدض
بن حمد على آل نتيفه ومران على آل فنيعل وحسين بن محم د عل ى آل مش بب وراش د ب ن عل ي
على آل شليه ومحمد بن علي على آل جابر وهادي ب ن محم د عل ى آل غب اش ومحم د ب ن س الم
على آل عمره وصالح بن قور على آل كلثم وحسين بن سعيد على آل حسن بن قزي ومحمد بن
حسين على علي بن قزه ومحمد بن عجيم على آل سحيم ومهدي بن محمد على أبن دوشان على
آل مسفر بن جابر ومحمد بن حسين على آل معيوف وصالح بن مسيحل على آل دوكل وحسين
بن حمد بن حيقان على آل محمد ومهدي بن علي على آل هادي وعبيدان على آل قيزوع وسالم
بن محمد على آل خرش وأبن جليدان وسالم بن عيسى على آل صيده وحسين بن علي على حمد
بن هادي وقريح على آل راكان .وأقروا الجميع بما ذكر ورضوا الص لحاء والض مناء – مه دي
بن داهش وكريش وعلي بن محسن بن حنتور وحسين بن عرفج ومهدي بن زيد وذيبان وعيدان
ومسفر بن عجيم وسعيد بن راكه  .هوالء ردماء آل الحارث برضى وأختيار ورضي الص لحاء
والض مناء م ن آل الح ارث وك ان ض من الم ذكورين متكفل ين ب آل الح ارث ش مل – حض روا آل
علي بن لحسن ورض يوا وق دموا ف ي م ا ذك ر ص ليح وض مين حض ر حس ين ب ن حس ن عل ى آل
خراش ومقهد على آل خميس وآل حجيله من داخل كفال آل خميس وعب دض ب ن حس ين عل ى آل
مهدي بن كثير وعلى آل مملوك ومسفر بن هادي على آل مباري والفقيه محمد بن علي بن ثانية
على آل حمد بن فهيد وعلي بن مسفر وأن الصلحاء م ن آل عل ي ب ن لحس ن وآل لحس ن وم ذكر
عند عند النقي من الصلحاء والردماء  .حضروا الصلحاء من آل علي بن لحسن ثم أنهم رضيوا
وقدموا الضمنا على ما شرح في هذه القاعده – حضروا على آل رقابي ومسفر بن حسن صغير
ومسفر بن محمد بن هادي بن جابر على آل فرحان ومشرق وحسين ب ن مه دي عل ى آل حس ين
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بن غانم وعلي بن هديبان على آل حرمل وهادي بن الدمغا وحمد بن هادي ومحمد ب ن حشيش ن
على آل سالالن وحسين بن سعيد بن حليمان عل ى آل الهلم اء وحم ران عل ى آل هران ه وص الح
بن حس ين على آل حسين وعلي بن هادي على آل شقير وهادي بن عل ي عل ى آل مح ور وعل ي
بن مناع على آل ورس وعلي بن حمد على آل منيع.
الضمناء علي بن لحسن ومقهور بن حسين وهادي بن جابر بن بريعي وحمد بن حسين ابن ناعم
ومسفر بن هادي بن هطيل وعبدض بن حسين بن نص يب وخفج ان وس عيد ب ن رمث ه  .......ب ن
حمد وتكفلوا بآل علي بن لحسن على ما شرح برضا الصلحاء والضمناء وأن الصلحاء والضمنا
كل بقدمت قبايلهم بتاريخ محرم الحرام 1241هـ
حضر حمد بن هادي علىآل ضاعن وسعيد بن فهيد ومسفر بن علي وأحمد ب ن المه يش عل ى آل
دمك وعامر بن كححله على آل ساعد آل صلخان – شهد عب دض ب ن حس ين ب ن نص يب وه ادي
بن جابر بن الدمغا ومشهد مش رق ب ن عيس ى وش هد ف ارس ب ن جله م وش هد س عيد ب ن حم د ب ن
عريج وشهد سالم بن دعقان وشهد علي بن حسن حنتور والفقيه محمد ب ن عل ي ثاني ة وض خي ر
الشاهدين وكان صلحاء آل الحارث وضمناهم بين آل الح ارث وبي نهم وب ين آل عل ي ب ن لحس ن
ومذكر وصلحاء آل علي بن لحسن وآلل الحارث ومذكر ومن جعل في هذه القاعدة من بني عله
بتاريخ وشهود ومن الرجا ويمن وصعده وغرب أن ما هي األمان وأن غرامت الحمه بينهم بين
ما عليهم مثار .
 تراضوا أهل السوق آل لحسن ومذكر أهل المراطه أن ي وم س وقهم الخم يس ب دل ي وم الجمع هوما كان في يوم الجمعه من أمان هو آل لحسن وآل كثير كان هو يوم الخميس في وجيه من ذكر
من الكف ال والردم اء وأوجي ه الم ذكورين أن ح رم الس وق ي وم الخم يس يح ده م ن ش رق ص عيبه
وقشر المشراح ويحده من جمامة وغربي الزورق ثم جباله وأسفل المش يقر وأس فل مغ ره وذل ك
قويع السري المذكور وكان من جاء فيه شيء من خارج الحدود المذكورة في غي ر أه ل الس وق
ما هو في الوجيه .
 حضروا الصلحاء م ن بن ي م ر أه ل المراط ه والكف الء وطرح وا وج يههم  ،حض ر حم د ب نصالح وعكام بن هادي وق دموا عل ى آل بش ر وحس ين ب ن مس فر عل ى آل قس ان وحض ر جله م
وقدم على آل موسى وحضر صالح بن علي وقدم على سيهل وخرصان عل ى آل زمان ان وحم د
بن صالح على آل العجم وحاسر على آل فالح ومبارك بن قمع على آل هشه وأن الض منا ش مل
وقدموا الضمنا حضر شرى بن ص الح وحض ر جله م ب ن مري ع وض منوا عل ى م ا ذك ر وش رح
برضا وأختيار وقـ ُ ْـدمت قبايلهم وأن الضمنا شمل  .وأن آل لحسن ومذكر عند النقي من ص ليح
وضمين – اقروا الجميع فيما ذكر وقدموا ولد م ر ف ي المراط ه الوجي ه ش هد ص الح ب ن مه دي
وشهد شري بن صالح ومهدي بن صالح ب ن بش ر وج ه ص الح ب ن قرم ه وش هد عل ي ب ن ه ادي
خنتور وشهد حس ين ب ن قط ران وش هد محم د ب ن مس فر وش هد الفقي ر إل ى ض واولي اه وح دوده
الفقيه صالح بن علي صبح وض خير الشاهدين بتاريخ جماد أول سنة 1242هـ

( ملحق وثيقة آل لحسن )
1276هـ  -حضروا المذكورين من آل عباس ثم كانهم طرحوا وجيههم وكفالهم وردماهم عل ى
حسب ما في هذه القاعدة ثم كانهم رضيوا انهم ادخلوا بالدهم ومنافعهم فيما بنوا آل لحسن وأهل
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السوق ومذكر أهل المراطه  ،وطرحوا وجيههم في السوق وذلك فيما يعور السوق والبالد أمان
وضمان واستقامة وكان ما بنوا المذكورين من مكاني الس وق فك انهم رض وا ب ه للعب اس م ا له م
وعليهم ما عليهم وكانهم قدموا كفيل ورادمه برضاهم الجميع والضمناء على بن حمد بن سراب
وتكفل بآل صالح ابن هطيل وكديسي على آل محمد بن هطيل وحسين بن حيسي على آل جماح
ومه دي ب ن ص الح عل ى ب ن م روع آل مه دي ب ن عج يم وحس ين ب ن عل ي ب ن ش يطه عل ى آل
..........
على أل بنيان وحسين بن ناصر الجفر على آل جحيح وسويدان بن علي بن جالي على آل جالي
وآل دخنه ومهدي بن الحتر على آل غيظان وعل ي ب ن عل ي عل ى آل دب يش ومط رف عل ى آل
جيحر وآل عذبه وعلي أتام على آل نعمان وصالح ب ن حس ين عل ى آل جلب اب ومحم د ب ن عل ي
غرزان على آل غرزان أهل نجران ويحيى بن هادي بن غري ر عل ى  ......وعل ي ب ن ض بعان
على آل رواس ومحمد بن مهدي بن قمع على آل مش عل وعل ي ب ن عل ي ب ن بني ان وحس ين ب ن
شايع وعلى آل كليوه ومحمد بن زايد على آل زراج وحسين بن علي بن جابر على آل صخري
وعلي بن حترش على آل طومر وعلي بن حسين على آل كريش وناصر صعيبان على آل نديل
وهادي بن مرشد على آل كائد وآل قنيزع ومنور ابن محمد على آل علي  -وكان المذكورين من
آل عباس قدموا وجيه الردما الذين رضيوا أهل السوق على – ما شرح في قواعد السوق وك ان
الردما والصلحاء شمل علي بن حمد سراب  ........أبن مانع ومحمد بن زائد أبن ش يح وحس ين
بن محمد بن جابر وكانوا أهل السوق عند النقي برضا وأختي ار وك ان الحدودال ذي حرم وا أه ل
السوق من يوم دعوا أبن عباس م ن ش رق ح د ب الد أب ن س راب ويم ن  .....ونث ق ش عب نهوق ه
وكان نثق درب أبن سراب يال صعيبه في الوادي يحد قابل حرم .
شهد الحاج محسن بن صالح غرير وشهد الحاج دخشه بن نعمان وشهد علي بن حمد بن سراب
وشهد محمد زائد بن شيخ وش هد عب دض ب ن حس ين ب ن مس حل وش هد مه دي ب ن ص الح ........
وشهد الحاج مرح بن حسين بخطه وض خير الشاهدين بتاريخ رمضان سنة 1276هـ.
حضر المذكورين من آل لحسن ومذكر أهل المراطة أهل السوق ثم أن كانهم رض يوا فيم ا ذك ر
في هذه القاعدة يال وجيه الكفال والردماء م ن أه ل الس وق وك ان الرض ا ال ذين تراض وا ب ه فيم ا
يقوي بالدهم وسوقهم وتراضوا ما بقا في السوق حشمه وال مالم وكان من حصل منه شيء في
جناية أهل السوق وحمل وه أه ل الس وق بش يء ث م أدب فك ان ف ي ظه ره إال أح د وده يعاون ه م ن
نفسه وكانهم تراضوا أن قافل ة المض يق ونهوق ه ال ذي ت دخل بالده م أنه ا أمن ه ف ي ح رم الس وق
الم ذكور ف ي القواع د ب الد ي ام وذل ك ي وم الرب وع والخم يس والجمع ة وك ان مجباه ا عل ى حم ل
الصافي ثمن ( )..وحم ل الزيم ي ( )..وعل ى الثورص عده ( )..وحم ل القشرص عده ( )..والح ب
صعده (مكيال) ..........والتمر صعده (مكيال) وك ان القش ر والص افي والث ور ماله ا م زل ب الد
أهل السوق إال قد شريت من بقعت أهل السوق وكان ما شري من حمل قشر وصافي فكان على
المشتري من حمل قشر وصافي فكان على المشتري المجبا الم ذكور وك ان م ن ش را م ن بقع ت
أهل السوق ( من يام ) ثور فكان ما عليه مجبا وكان من ارفقه ا فكان ه عي ب أه ل الس وق وك ان
القشر والصافي والثور فكان ما دخل بالد أهل السوق يبغا ال بالد العلي ا فك ان مجب اه في ه وك انهم
أمنوه ا م ن أه ل الس وق طالع ة ونازل ه م نهم م ن اهله ا وك ان األم ان ف ي الح دود الم ذكورة م ن
اعترضها م ن غي ر أه ل الس وق ف ال بقال ه س وق وال ب الد وال رفي ق وال قطي ر وال مق يم حش مة
وكان البالد والسوق للمتفوض ازا وزياده ويد وي وم قبيل ي يعترض ها ف ي ح رم الس وق الم ذكور
ويحصل فيه شيء من أهل السوق فكان يال ظهور أهل السوق على حس ب قواع د الس وق وك ان
الخسر المذكور ماضي على أهل وعلى قطير ومقطور وكان ما ذك ر ف ي ه ذه القاع ده البص يرة
إلى وجيه أهل السوق كفيل ورادم ه جمي ع وك ان كفاله ا ثالث ة م ن تراض وا ب ه م ن آل الح ارث
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ومن آل المهري ( و) واحد من مذكر أهل المراطة وك ان  ...........أمن ين م ؤمنين وي وم تج ي
القافلة من غير بالد ليام فكان من طاقت ه عل يهم م ن الثالث ة المرض يين ك ان يجباه ا وكان ت إل ى
ذمته ما هو ألهل السوق من حق  ......وكان ما حصل من مجبا فكان ه بحس ب ك ل وع د بوع ده
وكانه في ما شاب آهل الس وق وكان ت المخس ورة من ه وك ان م ا س رق م ن المجب ا فكان ه م ا ف ي
وجيه آهل السوق منه شيء فيما حصل .
شهد مانع بن جمعان وشهد محمد بن منصور  ،وش هد حم د ب ن حم د ب ن ش ري وش هد عل ي ب ن
حسين بن فحيح وشهد صالح بن ناصر مرسل وشهد صالح بن عسكر وكتب وشهد الح اج ح زم
بن حسين  ............وض خير الشاهدين  ،تاريخ شعبان سنـــ( 1276هـ )ـة
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سوق الربوع (قبائل آل لحسن و آل عباس)
تأسس هذا السوق عام  1241هـ حسب الوثائق و المصادر التاريخية الموثقة ،وكان يقع هذا
السوق على الضفة الجنوبية لوادي نجران بالقرب من جبل رعوم األثري حاليا ً  ،و كان يقام
هذا السوق يوم الخميس في بادئ األمر إلى أن اتفقت القبائل بإقامته يوم االربعاء من كل
أسبوع.
كان يقع هذا السوق على خط طول ( )17،28،30و خط عرض ()44،05،22
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1244هـ-وثيقة سوق آل الهندي ( األولى ).
بسم ض الرحمن الحيم
حضروا المذكورين من آل الهندي جميع  -وقطعوا من القرن الىالخلقة بعد أبن شامان ومن قت ل
بعده والى جنا -فيه  -في ماله واالحاله فكان مابق ا علي ه ف ي م ال والف ي ح ال -ظم ه اال رج ل
تخارج مخارج القتل في ابن شامان واال من فــُعـِ َل به بعده الفي حال والمال -ومابقالهم شريك
وال قطير والسيّر والف يهم مق يم حش مه وك ان القط اع قط ع المس مار -والبق ا له م ظم ه م ن ال
الهندي من اليوم الى اخر يوم وكان ..................................
بقا له سير والظمه وال قطير وكان داخل دحضة الى وجيه المذكورين ذل ك منه و بي اع مش تري
من دون شريك آلل الهندي الذين قد شتوا معهم هذا القيض وبعد هذا القيض فال بقا له م ش ريك
وك ان ه ذا القاع دة ي وم أح د م ن آل الهن دي م ا يط رح وجه ه فيه ا فك ان ه و م ا يخرمه ا وك ان
المذكورين أهل القاعده من دونه والبق ا ل ه س ير والقطي ر وك ان م ن ق ام مع ه م ن الم ذكورين
فكانه عيب كفيله وكان يوم أنه يطيح في الصقور قتل بعد ابن شامان وأحد يخرج من حج ة اب ن
ش امان فكان ه عي ب الم ذكورين وك ان ه ذه الوجي ه اليحله ا الش رع والح ق والدع وى وك ان
المذكورين اهل القاعدة امنوا داخل سوقهم المن قريب والمن بعي د وال ص احب جني ة فكان ه ف ي
وجيه المذكورين ووجيهم للس وق وماب دأ في ه وك ان ال نص يف وال عثم ان م ادخلوا ف ي القط اع
والقط را ال داخلين دحض ة مابق الهم م ن ال الهن دي س ير والقطي ر والمق يم حش مه م ن الي وم ال ى
اخراليوم اال ان يشدوا ويحلوا في القابل واال في الجربة واال ف ي رج الء وي وم يح ل ف ي غيره ا
فكانه هدر.
كفالء وردماء وضمنا وشهود وثيقة سوق آل الهندي :
حضر علي بن خويران على الـ فارس بن علي  ،حضر محمد بن حمد على الـ فلح وص الح ب ن
نهاية على الـ محسن بن فارس ومحمد بن شوقة علىالـ مجلي وعلي بن ظرف ان عل ى ال ـ عرف ان
وصالح بن مانع على الـ شهوان وعلي بن شاهر على ال قوزي وغانم بن جفيش على الـ جفيش
وسعيد بن راجح على ال شغب وحسن بن على عل ى ال ال ديك واحم د ب ن عل ي عل ى ال ـ غمش ه
وسويد الـ عبدان عل ى ال مرض ي وعل ي ب ن س رفه عل ى ال ـ مقات ل ومحم د ب ن ناص ر عل ى ال ـ
حرث وجعفر بن خليفه على ال جعفر وعلي بن حسن على ال اب و زب ده وعل ي ب ن مه دي اب ن
حبيشان على الـ مخارش وهادي بن علي على الـ جريب ومحمد بن مسفر على الـ قراد ومطارد
بن عجيم على الـ حمد ومانع ب ن حم د عل ى ال ـ عيف ه......ابن حص ص عل ى ال ـ ص الح امط ارد
وعل ي ب ن حم د عل ى ال ـ س نان وه ادي ب ن س الم ال ـ حرش ب وعم ي ب ن محم د عل ى ال ـ حط اب
وحسين بن شالط ال مراغان ومصلح بن ص الح عل ى ال ـ دوي س وص الح ب ن شمس ان عل ى ال ـ
حوكاش ويحي بن منعر على الـ حزم وصالح بن حمد على  ....ومحمد بن حيد على الـ جم اهر
وحسن بن هدران على الـ عجي وحسين ابن زليق  ......على الـ العنثري وصالح بن فرده على
الـ زعرر وهمسان على الـ علي بن جابر وقاسم بن حليالن على القطعان وعبالن على الـ محمد
ب ن ج ابر وزبي ر ب ن ش اجع عل ى آل حزي ه ـ ـ ـــ ـ عل ى آل دحب اش وزائ د ب ن ـــ ـ ــ ـ عل ى آل
أباالمسان ومشلول على آل ضويعن وهادي بن عوير على آل معوض وحسن بن عيسى على آل
شوبل وسالم بن حسن قطران على آل عامر وحضر مشعل على آل مشعل ـــ ـــ ـــ ـــــ
وصالح بن عويضه عل ى آل عُم ي وعويض ه عل ى آل ـــ ـ ـــ ـ ــــ ـ وص الح ب ن س محه عل ى آل
جواد وفارس بن شريف على الربعة وناجي بن الضماد على أل شاس ومسفر بن عل ي عل ى آل
حديب وعلي بن زميع على آل سنبل ووجه حسين ربيق على أل محمد ــ ـــ ـــ وحضر مانع بن
حصص وطرح وجهه وحضر مهدي بن حمد وطرح وجهه وحضر جعم ل وط رح وجه ه م ع
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وج ه أب ن حص ص عل ى آل ص الح امط ارد وحض ر حم د ب ن جمع ان وط رح وجه ه م ع عُم ي
والشريف محسن بن ناجي على آل محسن والشريف حسين ب ن محس ن عل ى آل ياس ين ومه دي
بن حسن على آل فتس وعسالن بن جلغم عل ى آل خرص ان وحس ين ب ن عط وه عل ى آل عط وه
وحديحان على آل عُمي ومحمد بن صغرى على آل خزانان ومحدر بن حمد على آل مريح .
وحضر المذكورين واوجبوا ( أن ) ما بقا في حال دحظه البياع المشتري أو أحد غيره عن ده لـ ـ
آل الهندي حجة فكان ما بقا فيه ظمه من اليوم إل ى آخ ر ي وم إل ى وجي ه قواع د الس وق وض مناه
وكان طالب الدم من آل الهندي أو مطلوبه ما بق ا علي ه ظم ه م ن الي وم إل ى آخ ر ي وم ف ي داخ ل
دحظة جميع (  ..من بني سلمان ان يامن لحقهم غرم في السوق ان ه يس وق بم ا لحقه م إل ى عن د
صاحب الحجة إلى وجيه اهل السوق )...
وكان حال البياع المشتري في دحظة ما بقا فيه ظمه من اليوم إلى آخر يوم دون آل نصيف وآل
عثمان وكان الحال في دحظة وعنده لآلل الهندي حجة ما بقا فيه ظمه وكان م ا ذك ر إل ى وجي ه
كفيل ورادمه وكان ال َب َن على الحم ل قرش ين ونص ف عل ى ع ادة الص عيب وكان ت م ن أول م ن
لقاها من آل الهندي وكانهو يؤدي لص احبه مش رعة م ن قرش ين ونص ف عل ى ( حم ل ) الحم ل
وعلى الفرس المجلوبة قرش ( وعلى ) المطيه المجلوبه نص ف ( ق رش) وك ان م ن س رق ال َب َن
وطردوه آل الهندي ولحقوه واخذوه فال فيه ألحد سير على ع ادة الص عيب ويعط ي ك ل مش رعة
وكان من قتل أخيه أو صاحبه وال حشمة وال شوفه فكان في وجيه آهل القاعدة فال ل ه أم ان م ن
الهن دي إل ى وجي ه أه ل القواع د م ن آل الهن دي ( وخلوطه ا ) وك ان الم ذكورين م ن آل الهن دي
وخلوطها امنوا يوم سوقهم يوم الجمعة من ش رقه إل ى غرب ه إل ى وجي ه كفي ل ورادم ة وك ان آل
اباالحارث لهم حقهم وعليهم حقهم مما  ........آل الهندي من فائدة وخس ر .وك ان ح دود الس وق
من علوا – حدر بيت ابن سراب ومن حدرا الدريب ومن قبله الحمظ وصنعاء
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1263هـ -وثيقة سوق الصقور ( الثانية).
حضر المذكورين األتي ذكرهم من رجال الصقور ثم اتفقوا على ش رح س وقهم أول ش ي رض ا
ض سبحانه ورسوله ثانيا م ا ق اموه ي وم الجمع ة المب ارك وأسس وه ف ي وس ط وط نهم وأمالكه م
ألمسماه دحظة التي حدودها من علو الجبل المسمى الخلقة ومن حدرا الرهوة وم ن يم ن ال وادي
العظم ومن قبله الجبل العظم ه ذي ح دود ال وطن يك ون تراض و الص قور ي ا م ن ع اب ف يهم أو
حشمهم أو عضدهم أو شوهم أو قتلهم بطيران ماله من سوقهم مدخال ومن حرق نخ ل الص قور
إن مالهم في سوقهم أمان ورضيوا الصقور يا م ن دخ ل وط نهم الم ذكور بعالي ه وتع دى الح دود
المذكورة من علوا أو من حدرا أو من يمن أو من قبلة لسوقهم وهو منوي في احد م ن الص قور
شيئ إما قاتلهم وإال حاشمهم وإال احرق نخلهم وإال أعضدهم وإال شوفهم فيكون سوقهم له ذاك
اليوم وال يحاكيه إال صاحب العقل من الصقور ويكون يوم يعود ثانيه فكأنه هدر لصاحب الجنيه
دمه وحالله ويكون سوقهم امن من قرحة الش مس إل ى غروبه ا للص قور جمي ع ولم ن دخل ه م ن
صاحب و أجنبي ومن فعل فيه شي ولحقه احد من الصقور وذبح ه أو فعل ه فيك ون م ا س وا فه و
يلزم الجميع ال صقور جميع م ا ع دا م ن فع ل إال غرم ه م ن ح ال الص قور ويك ون ح دود س وادة
السقوق من قابل بربره ومن يمن المسبا الفارق ف ي وص ط دحظ ه إل ى يش ب قاب ل وح ادر وم ن
قبله صفاة العجمه ومن حادر القبليه وخظيره ثم من حدود سوادة السّوق إال من داخله ا فه و م ن
عايب وإال نقي صاحب وال أجنبي لحتى يتعدا الحدود المذكورة أعاله حدود الوطن وحد سوادت
ال ّس وق الم ذكور أع اله إل ى وجي ه أه ل الس وق حض روا الص قور وقلط و الكفال ة عل ى لح امهم
الصغار فيما ذكر أعاله وكان الكف الء الم ذكورين ش مل ويك ون ألغرام ه أي ال ته ادو ي وم ال ّس وق
وإال تفاعلوا فال تلح ق وجي ه أه ل ال ّس وق وك ان م ن الص قور خ ايفين من ه ف ال ي دخل ال ّس وق إال
برفيق من الصقور ويخرج برفيق
( -)1حضر مانع بن محمد وحسين بن هره وكفلوا على آل محمد ( -)2وحضر بنيان ب ن عل ي وزاه ر
بن علي وكفلوا على آل عوير بن جعفر ( - )3وحضر ف ردان ب ن حم د وكف ل عل ى آل س الم ب ن جعف ر
( -)4وحضر فدعوان بن علي وسالم بن حمد وكفلوا على آل درمه ( -)5وحضر حمد ب ن ش ايع وكف ل
على آل محسنه ( -)6وحضر على ابن صويان وعلي بن معمر وكفل وا عل ى آل عنس ل ( -)7وحض ر
حمد بن مطروح وكفل على آل عوض وعلى آل قعوان ( -)8وحضرو ه وال الكف الء آل عب د ض (-)9
كفل آل حمد بن حنشو علي بن سفيع على آل سفيع ( - )10ومحمد ب ن بطن ين عل ى آل عرع ر( -)11و
حسين بن عكيران على آل هجاف ( -)12ومسفر بن جريب على آل ب ادي ( -)13و ناص ر ب ن حس ين
على آل رقيب ( -)14وكريشه على آل جيلعه ( -)15و مهدي بن هادي على آل حم د( -)16عبي د ب ن
على آل قميص ( -)17عمادي بن عل ي عل ى آل دلق م وعل ى آل حم ده ( -)18حم د ب ن حس ين عل ى آل
قير ( -)19وعيران بن علي على آل عميره ( -)20كفال آل حمد بن حش على ب ن قذيل ه وب ن الش ريف
( -)21وعلي بن محمد على آل عباه ( -)22و حسين على آل حيدان (-)23و حم د ب ن حس ين عل ى آل
بو زيد ( -)24و صالح بن عل ى آل عم يش (-)25و ناص ربن ص الح عل ى آل عاص ي ( -)26كف ال آل
ب و زي د ج ازع ب ن زي د عل ى آل ودي ع (-)27و كف ل هركي ل ب ن عل ي عل ى آل هركي ل وكف ال آل غ دير
( -)28محمد بن عمر على آل جراده ( -)29ومحم د ب ن مه دي عل ى آل عبي د (-)30وحم د ب ن ناش ر
عل ى آل قص اص ( -)31وص الح ب ن قط ران عل ى ال حوي ذق م ن ال زح اف وض الموف ق للص واب
شهود ألورقه شهد بنيان ابن علي بنيان شهد هادي بن خزله وشهد جازع بن حمد شهد مسفر بن حم د
أبو زي د ش هد حفش ان ب ن عل ي ش هد مه دي ب ن حم ران كت ب الفقي ه عل ي ب ن محس ن ب ن عل ي ح رر
بتاريخ صفر  1236هـ.
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