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 ،والضبابية الغموض من حالة الفترات بعض في المنطقة تاريخ تكتنف
 التي الشفهية الروايات على ادعتماال ولكثرة ،ندرتها أو الوثائق النعدام وذلك
 تغفل كما ،األحيان من كثير في تنقصها ةالدق أن إال ،شأنها من نقلل ال

 ،أحيانا بعضها تضارب عن ناهيك ،اتوالمعلوم الوقائع من الكثير بطبيعتها
 ماعمو العربية الجزيرة شرق منطقة في غموضا   التاريخية الفترات أشد من وإن

 األحساء في الجبرية السلطنة سقوط تلي التي فترةلا هي خصوصا والظفرة
 .الهجري عشر الثاني القرن أواخر ىإل يليها وما م1527/ ـه933

 ،بالمنطقة تتعلق أنها يرى الفترة هذه من وثائق على الباحث وقف وقد
 مخطوطات وهي ،والفكري السياسي تاريخها من مهمة صفحة وتشكل
 .الميالدي عشر بعالهجري/السا رشع الحادي القرن إلى ودتع أحسائية

 القيسي سلمة بن مبارك الّشيخ أوراد من جزءا المخطوطات تحتوي
 ــ الهجري العاشر القرن في عاشوا الذين األحساء علماء من وهو ،وأشعاره
 وله ،والسلوك والتربية التعليم في كبير أثر له وكان ،الميالدي عشر السادس

 من كبير عدد عنه أخذ وقد ،المنثورة حكملوا الشعرية المنظومات من عدد
 .األربعة المذاهب اعأتب من األحساء علماء
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 والحكم النصائح في النصوص من مجموعة المخطوطات هذه وفي
 في الكبرويّة الّطريقة في وسند   ،سلمة بن مبارك للشيخ والقصائد واألوراد
 بن عبداهلل خللشي قصيدة وفيها ،كرامب الشيخ إليها ينتسب التيو التصوف
 بن محّمد فالح أبي للشيخ يذكر وقصيدتان ،(م1298هـ/768) اليافعي أسعد
 من وهو ،>الفالح أبو المواضع بعض وفي< بعمان الّسلطان علي بن محّمد
 من العداسنة أسرة علماء أحد المجموع ذلك كتب ،مبارك الّشيخ تالميذ
 فالح أبيب التكني عن رظالنا يتغافل أن نكيم وال ،باألحساء الشافعية علماء
 لقبهت إلى إضافة ،فالح بو آل ــ الحاكمة الياسية األسرة باسم شبهه ومدى
 في داخلة كانت وإن الظفرة منطقة أن معروف هو ومما ،بعمان السلطان باسم
 ،عمان اسم عليها يطلقون كانوا األحساء أهل أن إال الجغرافي البحرين إقليم
 الشيخ مدح في العقيلي يقول كما ،عمان أمير أو عمان بشيخ حاكمها ىويسم
 [ شعبي] :األول خليفة بن زايد
 زايد صـــدفالق عمان شـــيخ قيل إذا

 

 كســــيرها بجوده جابر الحمى منيع 
 

 ،الظفرة حّكام أحد هو المذكور السلطان أن الباحث نظر في يرجح مما
 هذا أن ــ البحث في سيظهر امك ــ هذا ويؤكد ،فالح بو آل أسرة تنسب وإليه
 وتؤكده ،انتشارها مع المتداولة العمانية المصادر من مصدر في يرد لم االسم
 فالح بو آل أسرة جد أن ؛السن كبار يتداولها التي الشفهية اياتالرو كذلك
 ــ الغرب ــ من قدم وأنه ،البرتغالي المد   واجه وأنه ،والدين العلم أهل من كان
 .عمان جهة من يأت ولم ساءاألح جهة أي

  :تحتويه مال موجز عرض مع بالمخطوطات تعريف يلي فيماو
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  :(1)األّول  املخطوط :أوال 
 بخطّ  وهي >سلمة بن مبارك الّشيخ أوراد مجموع< كتاب من أوراق بقية

 حسين بن محّمد الّشيخ ابن اهلل عبد الّشيخ ابن محّمد بن صالح الّشيخ العاّلمة
 المشكالت كشف< مصنفاته ومن ،عشر الحادي القرن اءملع من ،العدساني

 إلى المخطوط يرجعو (2).سلمة بن مبارك الّشيخ وأوراد >الّتركات قسمة في
 العدساني والشيخ ،(م1650/ـه1060) بتاريخ الهجري عشر الحادي القرن
 المال حسن بن إبراهيم الشيخ وكذلك ،مبارك الشيخ تالميذ أدرك

 الناسك وظيفة) كتاب في مبارك الشيخ أوراد عجم يالذ (م1639هـ/1048)
 وأكمل سلمة بن اركمب الشيخ أتباع من (سلمة بن مبارك الشيخ بأوراد الُمعلمة

 ،(3)(م1626هـ/1035) المال علي بن محمد الشيخ العالمة أخوه جمعه ما
 .تالميذه تالميذ أو الشيخ لتالميذ معاصر فالناسخ

 : المجموع هذا ويتضمن
 بلهجة ،فالح أبي للّشيخ والّتصوف ةموالحك نّصحال في نقصيدتا *

 كما الهاللي ّشعرال من وتقرب البداوة سمات عليها تظهر الفصحى من قريبة
 .األبيات دراسة في سيأتي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أحمد بن العزيز عبد خالمؤر حوزة في وهي ،البادي إبراهيم سينح الباحث اعليه دلني (1)

 .األحساء ــ العصفور
 ازدهار مظاهر ،الّذرمان .61ص ،ءاألحسا في العلمّية الحياة على أضواء ،العرفج :انظر (2)

 .39ص ،قرون ةتس خالل األحساء ضاةق ،المال .96ص ،األحساء في العلمّية الحركة
 .11 ــ 8ص ،األحساء في فعيالّشا هبالمذ ،والعرفج

 .الحنفي المال حسن بن إبراهيم للشيخ المعلمة الناسك ظيفةو مخطوط (3)
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 وقصيدتان ،االستعاذة قصيدة) سلمة بن مبارك للشيخ قصائد ثالثة *
 ( االستغفار في

 الّشيخ إلى سوبةمنلا ةي  و  ر  ب  كُ ال الّطريقة في فالح أبي الّشيخ إسناد ذكر *
 فالح أبو الّشيخ فيها لقبو ،(1)(م1221هـ/618) الّشافعي الكبرى الدين نجم
 .>علي بن محّمد بن محّمد< اسمه وذكر بعمان الّسلطان بأّنه

  :(2)الّثاني املخطوط :ثانيا 
 ويبدو ،اإلمالئية األخطاء كثرة المخطوط في ويالحظ ،مجهول   ناسخه

 لنفس وهو ،ناقصة وأوراق ،خروم وفيها ،األولى عن رأخمت زمن في كتب أنه
 : ومحتواه ،>سلمة بن مبارك الشيخ وكالم أوراد مجموع< الكتاب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الجناب أبي الدين نجم المحدث اإلمام خراسان شيخ إلى سندها يرجع الكبروية الطريقة (1)

 يد على شهيدا (م1221هـ/618) عام المتوفى ،الشافعي الخيوقي الخوارزمي عمر بن أحمد
 ،العطار الهمذاني العالء وأبي ،السلفي هرطا بيأ :من سمع :الذهبي اإلمام قال ،ارالتت

 .األصول وحصل ،بالحديث يوعن ،وطبقتهم ،الفراوي ابن المنعم وعبد ،بنيمان بن ومحمد
 ،وسمع ،البالد طاف :الحاجب بن عمر وقال ،السنة في إمام ،شافعي هو :نقطة ابن قال

 ،للغرباء جأمل ،ةوسن حديث صاحب وكان ،الناحية تلك شيخ وصار ،خوارزم واستوطن
 .الئم لومة اهلل في يخاف ال ،الجاه عظيم
 الدين نجم فخرج ،مائة وست عشرة مانيث سنة ،األول ربيع في خوارزم على التتار نزلت
 في وهو الشيخ وقتل ــ  ــ قتلوا حتى البلد ابب على فقاتلوا ،للجهاد خرج فيمن الكبرى
 الذهب شذرات ،العماد وابن (22/111) ،ءالنبال أعالم يرس ،الذهبي) :انظر .انينالثم عشر
 .وفارس والشام والهند النهر وراء ما بالد في الكبروية الطريقة انتشرت وقد (7/141)

 الخاّصة المكتبات أحد عن ،حسين آل الرحمن عبد بن نحس .د الّشيخ منه بصورة زودني (2)
 .باألحساء
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 .سلمة بن مبارك لّشيخل قصائد وعدة السلوك في الحلبية المنظومة *
 .اليافعي أسعد بن عبداهلل للّشيخ قصيدة *
 .نيالّسالفت نيدتيالقص نفس وهما فالح أبي للّشيخ قصيدتان *
 .السلوك في سلمة بن مبارك للّشيخ ونصائح كلمات مجموعة *
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 البحث تقسيم

 هذه بها كتبت الّتي الحقبة نستجلي أن سنحاول ،تقّدم ما خالل من
 : يلي كما وذلك ،منها نستنتجه أن يمكننا وما ،الوثائق

 .سيا بني ةارإم اموقي الجبرية اإلمارة سقوط :األول المبحث *
 .الشفهية والروايات فالح أبو السلطان :نيالثا المبحث *
 .البحث نتيجة :خاتمة *
 .المخطوطات نص :ملحق *

 
Z Z Z 
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حث   ول المب 

 الأ 

 ياس بني إمارة وقيام الجبرية اإلمارة سقوط :أوالا  

 البحرين) العربية الجزيرة شرق في الدول أوسع حّكام ،الجبور أو ،جبر بنو
 وامتد ،(م1417/هـ820) الهجري التاسع القرن في لتهمدو قامت ،(وعمان
 وأجزاء ونجد العربي الخليج سواحل جميع إلى ،األحساء من انطالقا نفوذهم
 وقد ،(1)فتراتهم بعض في >هرمز< مملكة حكم الجبور انتزع بل ،عمان من كبيرة
 الجبور حكم لتأثير ويشهد ،(2)الجبرية األراضي ضمن داخلة الظفرة أرض كانت
 اإلمام مذهب الجبرية اإلمارة اعتمدت حيث ،الفقهي المذهب دةحو الظفرة في

 ياس نيب وأمراء جبر بني أمراء بين ظاهرا   تشابها نجد كما ، أنس بن مالك
 ومواجهة ،خصوصا المالكي والمذهب بالعلم وتمسكهم الحكم طريقة في

 المحلية التمور عأنوا بعض تسمية جبورلا آثار من تتبعه يمكن ومما ،البرتغاليين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1/190، الاّلمع الّضوء ،الّسخاوي (1)
 م1505هـ/911 ت) زامل بن أجود أخيه أو زامل بن سيف السلطان عهد في ذلك كان (2)

 السلطة بانتزاع م1487هـ/893 عام الداخل عمان على رالجبو سيطر أجود عهد ففي ،(تقريبا
 ماليالش عمان في امتدادهم أن يشير وهذا ،الخروصي الخطاب نب عمر وتولية النباهنة من
 في امتداد لهم كان الجبور أن مذكراته في البوكيرك وردأ وقد ،ذلك من أقدم الساحل ــ

 هيئة، دلبوكيرك أفونسو سجالت :انظر ،فكان وخور صحار ميناء خلف الواقعة األراضي
 .(1/86) ،والثقافة للسياحة أبوظبي
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 الأ 

 ياس بني إمارة وقيام الجبرية اإلمارة سقوط :أوالا  
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 .(1)الجبور من هالل بني إلى نسبة >الهاللي<و >الجبري< بالتمر
 بن غصيب عهد في (م1527ـ/ه933) سنة األولى الجبور دولة انتهت

 زعيم مغامس بن راشد الشيخ بالحرب منه أخذها ،الجبري هالل بن زامل
 في ترةف األحساء حكم وبقي ،(2)ةالبصر في للجبور واليا كان وقد ،المنتفق

 بن غصيب بن مقرن يد على جبر آل استعاده ما وسرعان ،مغامس آل يد
 التي السنة أي (م1556هـ/963) عام حكمهم سقط ما سرعان ثم ،زامل

 .(3)الظاهري عقيل ابن الشيخ يرى كما األحساء على العثمانيون فيها استولى
 على العثمانيين باستيالء ينته لم المنطقة في الجبري الوجود إن إال
 بن زامل بن سالم بن منيع األمير األحساء نواحي في منهم فكان ،األحساء

 انحدر أن إلى األتراك وشينا كان الذي الخالوي راشد الشاعر ممدوح سيف
 .(4)(م1591هـ/999) سنة العراق إلى

 من يالثان النصف في منقسمين كانوا الذين الجبور من هالل بنو ومنهم
 كان فاألولى ،كتلتين إلى ،(الميالدي عشر دسلساا الهجري/ العاشر القرن)

 ،والظاهرة الظفرة منطقتي في نفوذها ويمتد ،األحساء واحات في مقرها
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الالمع الضوء ،السخاوي :انظر وعمان البحرين في وامتدادهم ومذهبهم الجبور حول للمزيد (1)
 ،المستفيد تحفة ،والعبدالقادر (2/372) ،المنظمة الفرائد الدرر ،يروالجزي (1/190)
 وابن (104 ــ 97) ،الجبور دولة ،والمسلط (2/187) ،هجر تاريخ ،والمال ،(1/120)

 .(5/431) ،الزهور بدائع ،إياس
 .2/374 ،الفرائد الّدرر ،الجزيري (2)
 .(1/241) ،ءاألحسا في الحاكمة األسر أنساب ،عقيل ناب ،الظاهري (3)
 .(4/78) ،العراق عشائر ،العزاوي (4)
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 وقطن ناصر ،زامل بن هالل بن علي بن قطن أوالد هم الكتلة هذه وزعماء
 وكانت ،خلالدا نعما في مقرهم فكان هالل بني من الثانية الكتلة أما ،وعلي

 .(1)زامل نب هالل بن جفير دوالأ في زعامتهم
 حيث ،متين حلف عالقة كانت بالجبور ياس بني عالقة أن يظهر والذي

 عام حدود في لعمان وغزوه الجبري الهاللي قطن بن ناصر األمير ذكر ورد
 حصن في بحمايته وقاموا له ياس بنو تعصبف (2)(م1633هـ/1042)

 ناصر عمان إمام يشج دض الشعيب معركة في هإبل نود تلوااقو ،(3)الظفرة
 .(4)اليعربي مرشد بن

 ياس بني إمارة مقيا رنقدّ  أن اإلشارات هذه خالل من ويمكننا
 عام سقوطها إلى حكمها أواخرو الجبرية الدولة ضعف فترة في واستقاللها

 طقةالمن في وحضوره الياسي الوجود قوة على يدل ومما ،(م1527/هـ933)
 ،(5)(م1587ـ/ه955) بالبي اللؤلؤ جرتا دنع ياس بني صير جزيرة ذكر دوور
 (م1559/ هـ966) كاستنلي اإليطالي الرسام رسمها التي العالم خريطة فيو

 .(6)>عرب ياس< باسم المنطقة سّكان فيها وذكر القانوني سليمان للسلطان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .148ص ،الجبور دولة ،صالح ،المسلط (1)
 .76ص ،مرشد بن ناصر اإلمام سيرة ،خلفان بن عبداهلل ،قيصر بن (2)
 .2/959 ،األّمة ألخبار الجامع الغمة فكش ،سعيد بن سرحان ،اإلزكوي (3)
 .89ص ،مرشد بن ناصر اإلمام رةسي ،خلفان بن اهلل عبد ،قيصر بن (4)
 86ص ،م1995 هواك ،الّلؤلؤ لساحل األسطوري الّتاريخ اإلمارات ،بيلكوك بيغان كزافييه (5)

 .87 ــ
 مارس 4هـ/1434 الثاني ربيع 22 ،12342العدد ،الّدار أخبار ملحق ،الخليج صحيفة (6)

 .12ص ،م2013
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 لإلمارة تابعة نتك لم ياس بني بقيادة الظفرة منطقة أن نضيف أن وينبغي
 ما الجبور عن استقاللهم يؤكد ومما ،الهجري شرع ثانيال نالقر في الجبرية

 أمراء أحد ذكر حيث الصحاري بشير بن لعبداهلل (اآلثار لقط) كتاب في ورد
 وقعت الجبور بها هزم معركة في الياسي محمد بن هالل األمير وهو ياس بني
 .(1)(م9616هـ/1071) سنة

 
 
 

 بعساالهجري/ال عشر  حاديلا)  القرن  منذ ساي بني أمراء :ثانيا 
 .(امليالدي عشر 

 أن إال ،البحث يتناولها التي الفترة حول بالكثير المصادر تسعف ال
 بعض أسماء إلى تشير ،والعمانيون البرتغاليون دونها التي الكتابات بعض

 تهكشف ما ذلك يؤكدو ،المعارك بعض في ياس بني قيادة تولوا الذين األمراء
 ،الحقبة كتل إلى تعود الحصون من لعدد آثار وجود من األثري المسح ةهيئ

 فيما وهو ،(2)الظفرة ببادية السرة منطقة في يقع الذي الكبير الحصن أضخمها
 ياس بنو له بوتعص الجبري قطن بن ناصر األمير دخله الذي الحصن يظهر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ 257 ،األوائل ياس بني أمراء يختار ،الظفرة حسن ،المهيري :انظر اصيلالتف من للمزيد (1)

 لسيف تبعا يريالمه يرى حيث ،الحادثة فيها وقعت التي السنة ضبط في خالف وهناك 270
 (هـ1107) أنها السعدي هاشل بن علي بن فهد ويرى (هـ1070) أنها البطاشي حمود بن

 .يلي فيما يريالمه عبداهلل الباحث نظر وجهة وسنذكر
 .164ص ،المتحدة العربية اإلمارات دولة آثار إلى مدخل ،الدفينة ةالحضار ،هيليير بيتر (2)
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 /هـ4310) ماع في ذلك كانو ،(1)اإلزكوي يذكر كما عمان إمام جيش ضد
 .(2)(م1633

 .بإيجاز األمراء هؤالء عن ذكر ما يلي فيما وسنعرض

 :الياس ي محمد الشيخ 

 برتغالية حملة أن (م1642هـ/1052) عام البرتغالية الوثائق ذكرت
 ،قّصر بينهم شخص 300 وهم ،داس جزيرة في الياسية الحامية إلى وجهت

 مهده من يونتغالالبر نتمك حصنا فيها بنى قد الياسي محمد الشيخ وكان
 أعدم حيث مسقط إلى ونقل الياسي محمد شيخال وأسر ،به الهزيمة وإلحاق

 .(3)وصهره ابنه مع
 التي الشعيب معركة أن المهيري محمد نب عبداهلل النسابة الباحث ويرى

 محمد بقيادة ياس بني بين كانت والتي ،اإلمام سيرة في قيصر ابن ذكرها
 من اليعربي اإلمام وجيش ةهج من القبوس من تهموجماع عيسى ابني وصقر
 قيصر ابن ذكره ما وملخص ،الياسي محمد الشيخ عهد في انتك ،جهة

 : الصحاري
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عبداهلل محمد حسن تحقيق ،األمة ألخبار الجامع لغمةا كشف ،سعيد بن سرحان ،اإلزكوي (1)
 .959ص ،النابودة

 .15ص ،بيأبوظ حّكام تاريخ :الحصن قصر ،الحجي وعفراء مايترا جوينتي (2)
 العرب) بعنوان عمل ورفة ،اإلمارات تاريخ تدوين في دةجدي اهيممف ،فارينيا دياس أنطونيو (3)

 عشر السادس القرن من ،العربي والخليج المتحدة يةالعرب اإلمارات منطقة في والبرتغاليون
 .(3/196) (عشر الثامن القرن إلى
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 لمحاربة جيشا جهز (م1649/ـ ه1059 ت) دمرش بن ناصر اإلمام أن<
 .وسلبا انهب عمان أطراف على غزواته تكرار من ومنعه الهاللي قطن بن ناصر
 رناص إبل دون من ياس بنو فالتقاه ،نقط بن لناصر إبال داقاص الجيش وسار

 مقدم وكان .المشهورة الظفرة بقرب وهو الشعيب له يقال موضع في قطن بن
 قتل وقد ،والبأس بالشدة معروف عيسى بن صقر يسمى رجال ياس بني قوم
 من جماعته ومعه ،أيضا قتل عيسى بن محمد يسمى أخ له وكان ،المعركة في
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 أن به األحرى وكان ،القبيسات أي ،القبوس جماعتهم أن وذكر ،العسكري

 من الياسي شللجي قادة تقديم نأ اكم ،منهما كانا إن فالح بو آل إلى ينسبهم
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 .دوبي كما سيياال محمد يخالش حكم فترة في نكا (م1633هـ/1042)

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .89ص ،مرشد بن صرنا اإلمام سيرة ،خلفان بن اهلل عبد ،قيصر بن (1)
 ،م1833 ــ 1818 طحنون الشيخ سيرة في المكنون احإيض ،محمد بن عبداهلل ،المهيري (2)

 .31ص
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 :الياس ي محمد بن هالل الشيخ 

 عبداهلل العماني للمؤرخ (صحار في المؤلف اآلثار لقط) بكتا يف ورد
 الهجري عشر الثاني القرن علماء أحد الحضرمي الصحاري مسعود بن بشير بن
  :يلي ما

 أناس منهم وقتل ،وأصحابه الياسي محمد بن هالل الجبور والتقى<
 نعما أهل من أناس الجبور عند وكان ،أسارى رجال ةجمل منهم وأخذ كثير

 ،طالب بن راشد بن مسعود السيرة في الذين اإلمام ووالة ،ياس بني وقتلوهم
 شهر في نكا لما ،الصبيحي محمد بن وعدي ،محمد بن علي بن ومحمد
  >(1)هـ1071 سنة اآلخرة جمادى

 قراءة ةوبصع بسبب دثةالحا هذه تاريخ تحديد في ختالفا وقع وقد
 أن إلى األعيان حافإت في البطاشي حمود بن سيف فذهب ،األصلي النص

 محمد بن عبداهلل الباحث ويرجح (م1660هـ/1070) عام في وقعت الحادثة
 بن فهد الباحث ويذهب ،أدلة بعدة ذلك على ويستدل القراءة هذه المهيري

 سلسلتل كوذل (2)(م9616هـ/1107) عام في وقعت أنها إلى السعدي هاشل
 في الحادثة هذه سبقت ةاقعو كانت حيث األصل صاحب ذكرها التي الوقائع

 .(م1684هـ/1095) عام
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جمعة بن ثاني بن ناصر تأليف ،مرشد بن ناصر اإلمام دولة افتتاج خبر في رسالة في هكذا (1)
 .42 ،عمان ذاكرة ،السعدي هاشل بن فهد وتصحيح ضبط ،الصحاري الرحيلي

 ــ 257 ،األوائل ياس بني أمراء تاريخ ،لظفرةا حسن ،المهيري :انظر التفاصيل من مزيدلل (2)
270. 
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 الجبور وبين بينهم يكن لم ياس بني أن النص هذا خالل من لنا يظهر
 آل له ينتسب اسم إلى محمد بن هالل اسم يشير كما ،الفترة هذه في تحالف

 فالح بو آل أن والنسابون رواةلا معجي حيث ،لاله بني اسم وهو ،فالح بو
 كما ،المذكور هالل من أقدم يكون قد األكبر الجد الله نأ إال ،هالليون

 بعد لما حكمه امتد الياسي محمد بن هالل الشيخ أن النص من يظهر
 .(م1696هـ/1107)و ،المهيري قراءة حسب (م1660هـ/1070)

 من محمد بن لهال خالشي أن يريالمه محمد بن عبداهلل الباحث ويرى
 .(1)آنفا المذكور اسيالي محمد الشيخ ابن يكون أن المحتمل
 

 فالح الشيخ 

 الذي محمد بن هالل الشيخ والية بين تمتد التي الفترة الغموض يسود
 مر ما حسب (م1696هـ/1107) أو (م1660هـ/1070) عام موجودا كان
 االنجليز نوّ د الذي نهيان بن عيسى بن ذياب الشيخ ووالية ،اختالف من

 اإلنجليز عند اراتإش من ورد ما سوى ،(م1793هـ/1207) عام وفاته تاريخ
 وجود نقل ما ودراسة مطالعة خالل من ويبدو ،المحليين المؤرخين وبعض
 مرويات على المدونين اعتماد إلى مرده دقة وعدم ،الروايات في تضارب
 .قديمة ألحداث شفهية

 كان الذي فالح الشيخ إلى بونتسني حفال بو آل أن ورد ما وخالصة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .32ص ،نفسه المصدر (1)
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 لم والذي عليهم كأمير ياس بني قبائل شيوخ انتخبه وقد ،الظفرة في يقيم
 اإلمارات تاريخ في المفصل في جاء ،النتخابه معينا   اريخات المصادر تذكر
 أبوظبي في الحاكمة العائلة جد فالح الشيخ وانتخب :األعيان نهضة عن نقال
 فقطع ،وحزما   وكرما   شجاعة الناس خيار من ألنه ساي نيب ىعل ا  يرأم اآلن
 نيسك وكان ،بنانه من أطوع له وصاروا الجميع وأحبه ،الشقاق بردا

 كتابيه في المطوع صالح بن عبداهلل هذه االنتخاب قصة ذكر وقد ،(1)الظفرة
 .(2)(الجمان عقود)و (الجواهر)

 بو آل أن بيةنألجا والمصادر نالمحليي المؤرخين روايات اتفقت وقد
 وذهب .وسعدون ،وسلطان ،دومحم ،نهيان :فروع أربعة إلى ينقسمون فالح
 فالح الشيخ أبناء هم األربعة هؤالء أن إلى غباش بن سعيد بن محمد الشيخ

 عاش أنه ويرى ،(4)المهيري عبداهلل الباحث ذلك في تبعه وقد ،(3)المباشرين
 ،(5)المباشر محمد بن هالل خالشي ابن وأنه ،عشر السابع القرن أواخر في
 .(6)الكندي أحمد بن علي الباحث يميل الرأي هذا وإلى

 : المهيري عبداهلل الباحث رأي حسب فالح أبو آل نسب تسلسل ويكون
 .(م1642هـ/1052) سنة ذكر ،الياسي محمد الشيخ *

 .(1/58) ،اإلمارات تاريخ في المفصل ،حنظل فالح (1) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،حنظل فالح تحقيق ،عمان في سعود آل أيام في الجمان عقود ،المطوع صالح بن عبداهلل (2)

 .252 ــ 250ص
 .24ص ،نفسه لمصدرا (3)
 .أيضا 24ص في كما فالح الشيخ أحفاد يكونوا أن المحتمل نم أن ذكر أنه إال (4)
 .32ص ،نفسه لمصدرا (5)
 .141 ــ 140ص ،والمؤرخين الرحالة كتابات في الظفرة ،أحمد بن علي ،الكندي (6)
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 .(م1660هـ/1070) ،سنة ذكر ،الياسي محمد بن هالل الشيخ *
 أواخر في عاش أنه ويرى ،الياسي مدحم نب هالل بن حفال الشيخ *

 .الميالدي عشر بعوالسا الهجري عشر الحادي القرن
 أوائل في عاش أنه ويرى ،محمد بن هالل بن فالح بن نهيان الشيخ *

 .الميالدي عشر والسابع الهجري عشر الثاني القرن
 أواسط في عاش وقد ،هالل بن فالح بن نهيان بن عيسى الشيخ *

 .الميالدي عشر الثامن وأواسط ،هجريلا رشع الثاني نقرال
 نةس المتوفى ،هالل بن فالح بن نهيان بن عيسى بن ذياب الشيخ *

 .(م1793هـ/1207)
 

 : الباحث مالحظات

 أوردها التي الحادثة تاريخ في السعدي إليه ذهب ما إلى ذهبنا إذا *
 /ـه1052) الياسي محمد الشيخ بين الزمنية الفترة فستكون حاريالص

 وال ،ما نوعا طويلة (م1696هـ/1107) محمد بن هالل الشيخو (م1642
 بوقوع أي المهيري هللعبدا الباحث بقول ذناأخ حال في تفاوتال هذا يظهر

 .(م1660هـ/1070) عام في الحادثة
 أن المهيري عبداهلل الباحث ذكره الذي النسب لتسلسل يتوجه قد *
 انتقال يلزم وال ،كبير المتاح العم بناءأو اإلخوة بين الحكم انتقال احتمال
 .الولد إلى الوالد من الحكم
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 بعده ومن المطوع أورده الذي لتاريخيا الحدث أن يالحظ كما *
 مرويات من هو وإنما ،معين تاريخ دون ورد ــ فالح الشيخ انتخاب ــ السالمي

 ننوطح للشيخ األكبر الجد أن هنيل. س المالزم ذكر وقد ،لشعبيا الموروث
 نهيان وهم أوالد أربعة له كان ــ يسمه ولم ــ عيسى بن ذياب نب شخبوط بن

 نهيان بن عيسى الشيخ ذرية في استمر الحكم وأن ،وسلطان ومحمد وسعدون
  (1).(م1793هـ/1207) سنة توفي الذي عيسى بن ذياب الشيخ بعده ومن

 مباشرينلا األبناء ليسوا ،وسلطان ومحمد وسعدون نهيان أن نراه والذي
 ،منهم ذكرا أقدم فالح الشيخ وأن ،الشعبية الرواية في المذكور فالح خللشي

 .الحاكم اسم يذكر لم هنيل المالزم تقرير أن اخصوص
 

Z Z Z 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .289ص ،والقبلية السياسية صراعاتوال القبائل ،حسين الحاج صقر ترجمة (1)
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حث   ي   المب 

ان   الي 
و السلطان ئ  لأح ا  ي ن الق  ق ئ 

ائ  ات   الوث  ة   والرواث  هي 
ف   الش 

 

 :املنطقة في التصوف تاريخ حول  ملحة : 

 حول لمحة نذكر أن الوثائق ةاسرد في الشروع لقب الحاجة اقتضت
 اآلونة في وتاريخه العلم هذا ولح يُثار ما لكثرة ،المنطقة في التصوف تاريخ

 ،مستقال مذهبا   التصوف فيظن ،القراء بعضل لبسا   يسبب قد وما ،األخيرة
 .المسلمين فرق من فرقة والصوفية
 قةيرط أن وأصله< :هوأهل التصوف عن متحدثا خلدون ابن العالمة قال
 بعدهم ومن والتابعين الصحابة من وكبارها األمة سلف عند تزل لم القوم هؤالء
 تعالى اهلل إلى قطاعواالن العبادة على العكوف وأصلها ،والهداية الحق طريقة

 لذة   من الجمهور عليه يقبل فيما والزهد وزينتها الدنيا زخرف عن واإلعراض
 الصحابة في عاما ذلك وكان ،للعبادة ةوالخل في الخلق عن واالنفراد وجاه ومال

 الناس وجنح بعده وما الثاني القرن في ياالدن على اإلقبال فشا فلّما ،والسلف
  (1)>والمتصوفة الصوفية باسم العبادة على المقبلون تصاخ الدنيا مخالطة إلى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .467ص ،المقدمة ،خلدون ابن (1)
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 ،المسلمين علوم من علم هو بل ،المذاهب من مذهبا ليس التصوفف
 اعتنى من على أطلق اسم هو بل ،الفرق من لفرقة ااسم ليس الصوفية ماسو

 واسم ،الفقه بعلم اعتنى من على الفقهاء ماس أطلق كما ،التصوف بعلم
 .الحديث بعلوم اشتغل من على المحدثين
 الالئقة اآلداب عن الباحث العلم هو< :بقولهم التصوف علم عرفو

 قدو< :المالكي قورّ ز أحمد الشيخ لاوق .(1)>األرباب رب وبين العبد بين
ر   وُرِسم   التصّوف ُحد    التوجه لصدق كلها وترجع ،األلفين تبلغ بوجوه وفُس 
 .(2)>تعالى اهلل إلى

 
 الخليج في التصوف 

نا ــ مفهومه بيّنا كما ــ التصوف يزل لم  المعرفية للمنظومة أساسيا مكو 
 تخرج ولم ،جيل نع جيال العلماء هيتناقل ،وغربا شرقا اإلسالمي العالم في

 .الحال بطبيعة ذلك عن العربي الخليج ساحل منطقة
 قوي حضور البحث يتناولها التي الفترة في سيما ال فللتصو كان وقد

 شرق في السنّية الدول أقوى شكلت التي الجبرية السلطنة فنرى ،المنطقة في
 تحت وضمت ،(3)(م1525 ــ م1417) (هـ932 ــ هـ820) العربية الجزيرة

 للتصوف راعية ،عمان من وأجزاء ونجد والبحرين األحساء أرض امهحك
 .(1/176) ،السراج بنور االبتهاج ،المأمون بن أحمد ،لغيثيلبا (1) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .الثانية لقاعدةا ،التصوف قواعد ،أحمد بن أحمد ،زروق (2)
 .تقريبا هـ1000 عام إلى الجبور لنفوذ تابعة المناطق بعض بقيت (3)
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 التزكية علماء من عدد كنفها في يعيش ،الشرعية لعلوما سائر جانب إلى
 المذاهب أتباع من واألحساء البحرين علماء ألسماء والمتتبع ،والسلوك
 بنديةشالنقو والكبروية ةالقادري الطريقة مشايخ من عددا يجد آنذاك األربعة
 وفي ،الشعبية الثقافة في حاضرا   نجده كما ،وغيرها السهروردية والعادلية

 .العلماء جدانو
 ،الناس عليها يحافظ التي واألوراد األذكار في للتصوف حضورا   يجد كما

 تابهك في (م1500هـ/903) الشهير المالح ماجد بن أحمد الدين شهاب قال
 الحصن وعّدة< البحر حزب >تتركوا وال< :البحر يركب نم ناصحا >الفوائد<

 الصوفي الشاذلي الحسن بيأ اإلمام وأذكار أوراد من البحر وحزب (1)>الحصين
 .الشهير

 

 
 ماجد بن أحمد للمالح الفوائد كتاب من

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .109 ــ 108ص ،والقواعد البحر علم أصول في الفوائد ،أحمد ،ماجد ابن (1)

 

kايات الشفهيةبين الوثائق والرو  السلطان أبو الفالحl w  
 

25 

 : البحث يتناولها التي الفترة في المنتشرة الصوفية الطرق ومن
 هـ/618) رىب  الك   ينالد نجم للشيخ ترجع التي ةي  و  ر  ب  الك   الطريقة *
 سلمة بن كمبار الشيخ المنطقة أهل من إليها المنتسبين أعالم ومن ،(م1221
 المالكي الحبيشي راشد العالمة والشيخ ،الكبروية الطريقة شيخ القيسي
 الذين مغامس آل يد على والمقتول ،جبر بني دولة في الحسبة متولي الكبروي

 راشد بن عبداهلل الشيخ وابنه ،(م1525هـ/931) عام في ساءاألح على لبواتغ
 .الحبيشي
 الجيالني القادر بدع الشيخ إلى سندها يرجع التي القادرية والطريقة* 
 صاحب الخالوي دراش الشهير الشاعر ،(م1166/هـ561) سنة المتوفى
 الجبور حكام آخر سالم بن منيع األمير فيها يمدح يتال ،الروضة قصيدة

 انتمائه على تدل كثيرة أبيات قصيدته وفي ،باريقت (م1591/هـ1000ت)
  :(1)كقوله ،التصوف ألهل

 [ شعبي]
ــي ــن ول ــق م ــق أهــل طري ــذي الطري ــم ال  له

 

 
  

 

ــــــه اهلل قالهــــــا بشــــــرى اهلل مــــــن  واجب
ــــوم    ــــن بصــــدري عل ــــا شــــيوخي م  قبلته

 

 
  

 

ـــــوقّيني رواس   ـــــه ابلـــــيس عـــــن ت  حاجب
 

 العادلي الدين بدر يخشلل تنسب التي السهروردية العادلية الطريقةو* 
 البحرين أهل من عدد عنه أخذ الذي ،(م1575/هـ973) المصري يريثالح

 .281 ــ 280ص ،وشعره حياته الخالوي راشد ،اهلل بدع ،خميس بن (1) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 أو العادلية تسمى طريقته وكانت ،التمراس وبينهم بينه وكانت ،واألحساء
 .البدرية

 السيد األنوار أبي اإلمامك والصير الخيمة رأس هلأ بعض له وانتسب
 (م1694/ه1105) سنة وفىمتال الشافعي الحسيني المدني محمد بن حسن
 الوجود لتقوية >بستك خان< بهم استعان الذين المنورة المدينة علماء من وهو

 ومكث >جلفار< الخيمة رأسب أقام وقد ،جاورها وما فارس بالد يف السني
 .(م1677 ــ م1675) (هـ1087 ــ 1085) عامين مدة بها

 /هـ1145) هايتومف يرصال عاّلمة المنتفقي صالح محمد الشيخ يقول هوفي
  :(1)(م1732

ار  األن اأب      ت  ي   ن  ع    د  م     ح  م   ناب و 
 

ن  ح   اذ  ف    ورالم   س     الغّرا ط يب ة نم   ش  ه 
 

ل اد  م  ع   ام  أ ق   ين  ا ل   ف ي د   م وض          ك 
 

اع  ت  االبب   نم   ض     عوض       ان   ىأت   د   كر 
 

م  س        ه  ل ي  ع   ن  ت   ام     يال  د  نم   م  ر   ش       
 

م  س         ك   اال  ه  ش     ن   اق  ائ  ف   اي  ز  اطع  ال ر   ر 
 

 بن اهلل عبد الشيخ الخليج في السهروردية العادلية الطريقة على كان وممن
 بن عثمان والشيخ (هـ1059) سنة حيا كان العادلي الظهراني نشوان بن محمد
 .(2)البحرين ءعلما من وهما (هـ1066) سنة حيا كان ،الشويهي ربيعة بن حمد

 اإلماراتي الشاعر المنطقة في الطرق لهذه ويقال الحضور ىإل ويشير
 مشبها يقول حيث (م1711/ـه1123 في ياح كان) ظاهر ابن الماجدي الشهير

 .اإلمارات تراث نادي ،171ص المنتفقي صالح بن محمد الشيخ ،الصير شاعر ديوان :ظران (1) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .43ص ،البحرين وأدباء علماء ،يوسف بن بشار ،الحادي (2)
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  :(1)والرفاعية البدرية من الصوفية عّباد بحركة النخيل حركة
 لكنهـــا تميـــل هـــذي على هـــذي

 

ـــا  اده ـــّ ـــب ـــة   ع ـــدري ـــي ب ـــاع  ورف
 

 العّباد سّيما ال ،العصر ذلك ألهل يكون أن ربستغالم من فليس
 عن بنا يخرج تعدادها كثيرة أمثلة ولذلك ،صوفي وتوجه مشرب والزهاد
 .البحث مقصد

 
Z Z Z 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .320ص ،العميمي بخيت بن لطانس ،وأشعاره سيرته ظاهر بن الماجدي (1)
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خ   ال سلطان   ي  و ال ش  ب   لاح ا   ف  
 األحسائية الوثائق ودراسة تحليل

 غالب وظن قوي الاحتم ورد ،آنفا المذكورة الوثائق على الوقوف بعد
 في الظفرة منطقة حاكم هو ائقوثلا هذه في فالح بأبي الموسوم شخصلا أن

 مقاربة يلي فيما ولنحاوس ،بوفالح آل أسرة جد وأنه ،الهجري العاشر القرن
 : ذلك على تدل التي القرائن وتقديم ،النظر وجهة

 
 الزمنية الفترة :أوال

 من هوو (م1650ه /1060) العدساني صالح الشيخ مخطوطة في جاء
 : األحساء في الشافعية ءماعل

 : بعمان السلطان علي بن محمد بن محمد الفالح أبو قال<
 تعالى اهلل رحمه سلمة بن مبارك الشيخ وبركتنا لشيخنا السلسلة وهذه

 > ينآم
 : مبارك الشيخ آل مخطوطة وفي فيها جاء كما

 ....>فالح أبو الشيخ قال<
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 الكبار األحساء علماء أحد وه ،الشافعي القيسي سلمة بن مبارك الشيخو
 األسر من وهي العداسنة أسرة إليه وتنتسب العلم أهل من جملة هعن ذأخ

 .باألحساء العلمية
 بكر أبي بن محّمد الّشيخ عن أخذ مبارك الّشيخ أن وطةالمخط تذكر
 في له ترجم وقد ،(م1497/هـ902) الّسخاوي اإلمام تالميذ أحد الّشغري

 اهلل عبد أبو عمر بن دمّ حم بن محّمد بن بكر أبي بن محّمد< :بقوله الاّلمع الّضوء
 ،الماضي دمحمّ  بن أحمد الّشهاب أخي ابن ،الّشافعي الحلبي ثمّ  ،الّشغري
 وفاة وبمعرفة (1)>وغيرها بالقاهرة منّي سمع سائح فقير   ،طنبل بابن ويُعرف

 ووفاة ،بعده الّشغري وفاة نقدر الّشغري شيخ (م1497/هـ902) الّسخاوي
 العاشر القرن من األّول النّصف في نكوتف ،يالّشغر بعد مبارك الّشيخ

 أحد ألنّ  كوذل ،(م1527هـ/933) الجبور حكم سقوط قرب ،الهجري
 بين أي (2)مغامس ابن دولة عهد في قتل الحبيشي راشد الّشيخ وهو تالميذه
 .(م1556 ــ م1527) الموافق (هـ963 ــ هـ933) عامي

 أنه رفنقدّ  ،سلمة نب كارمب الشيخ تالميذ من فالح اأب خالشي أن بماو
 العاشر القرن أواسط في وعاش (م1527هـ/933) الجبور دولة سقوط عاصر
 بال الجبرية الدولة عن وانفصالها ياس بني إمارة قيام عاصر أنه أي ،جرياله
 .شك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(7/199) ،الالمع الضوء ،ويالسخا (1)
 منها طوطاتالمخ بعض عن نقال حسين آل رحمنال عبد بن حسن الشيخ عن شفهية إفادة (2)

 .الحبيشي راشد بن عبداهلل للشيخ المريدين سيف
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 الظفرة أهل بين الصلة قدم على يدل مما وهو نذكره أن بنا يجدر ومما
 بأحد تيمنا بالحبيشي سمي المناصير من ةالمطاوع أحد أن ،األحساء لماءعو

 .(1)األحساء علماء
 

 الشفهي املوروث :ثانيا

 المذكور السلطان كون على ينص ما ــ اآلن حتى ــ لوثائقا من لدينا ليس
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 : وهي األخرى االحتماالت جميع وتقلص ذلك ترجح التي القرائن بعض

 .الشعبي ثروموال وافقةم    1
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 .واإلمارة البداوة بين والجمع ،المالكي المذهب اتباع ذلك في يذكر ما
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 برتغاليال الغزو إبان ياس بني حكم أنه رويو ،(2)والصالح العلم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .المنصوري يعروف بن محمد بن علي رواية (1)
 وهما ،مقرن بن طيب والشيخ مقرن بن المر الشيخ المرحومين :منهم كبير عدد عن رويتها (2)

 بن بطي بن سلطان السيد بواسطة ،مبالعل اشتغال ولهما ،بأهلها والعارفين البالد أعيان من
 .مقرن
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 سقوط بعد وذلك (1)(م1600م/1500) /( تقريبا هـ0100 ــ هـ905)
 أن نرى التي الفترة وهي ،أيامها أواخر في أو إماراتها وتشتت الجبرية الدولة
 الياسي محمد بن هالل الشيخ بعد وليس المنطقة في ابتدأ فالح بو آل حكم

 .(2)(م9616هـ/7011) أو (م1660هـ/1070)
 الشيخ سماب لمصادرا ضبع تسميه الذي فالح بو آل دج أن ونرجح

 كالوثيقة اسمه بجهل بعضها صرح بل اسمه المصادر بعض تذكر لم بينما ،فالح
 الشيخ باسم المصادر بعض تذكره بينما ،(3)هنيل المالزم كتبها التي اإلنجليزية

 االبن سلي أنه نرجح ،(4)الفتن نار وأخمد الياسية القبائل وحد أنه تذكرو فالح
 ،(م1696هـ/1107) أو (م1660هـ/1070) محمد بن هالل للشيخ المباشر
 .وسلطان ومحمد وسعدون نهيان من كل ووالد

 المذكور السلطان هو أنهو ،هذا من أقدم لتاريخ يرجع شخص هو بل
 .أعلم الىتع واهلل ،أبنائه أحد أو فالح أبي باسم ئيةاألحسا الوثيقة في

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سلطان بن زايد الشيخ له المغفور عن رواية البادي إبراهيم حسين الباحث الزيادة بهذه تفرد (1)

 .م2016دبي/ ،نهيان آل
 .مر اكم الوثيقة نص قراءة في االختالف حسب (2)
 .289ص ،والقبلية السياسية والصراعات القبائل ،حسين الحاج صقر ترجمة (3)
 ياس بني قبائل كانت وقد :الفالحي الحكم قبل ياس بني حال وصف في المطّوع يقول (4)

 ،له بانتخابهم هايرأس منها حاكم قبيلة لكل كان حيث ،اليوم بجمهوريات شيء أشبه العديدة
 وكان فالح فانتخب ،عاما وحاكما رئيسا ليكون منهم واحدا القبائل رؤساء مجموع ينتخب ثم

 ،عمان في سعود آل آيام في الجمان عقود ،صالح بن عبداهلل ،المطوع :انظر .لذلك أهال
 .252ص
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 العمانية المصادر في سماال بهذا شخص وجود عدم    2
 في عمان حكام ذكر تتناول التي العمانية المصادر تقراءسا محاولةب قمنا

 أي نجد فلم ،ومخطوط مطبوع بين فالح أبو فيها عاش التي الزمنية الفترة
 النبهانيين دولة في ال ،الداخل عمان في االسم بهذا لسلطان إشارة أو ذكر
 /ـه1034 ــ 906 :الثانية)و (م1500 ــ 1154هـ/906 ــ 549: األولى)

 أن تأكيدا االستقراء هذا ويزيد ،األمراء من غيرهم وال (م1624 ــ 1500
 وليس المشرب صوفي المذهب سني الوثائق في المذكور الفالح أبو السلطان
 .الداخل عمان وأمراء النباهنة سالطين كان كما إباضيا

 الداخل عمان في االسم بهذا نبهاني سلطان وجود عدم نعتبر أن فيمكننا
 بعمان يسمى مافي وحاكما سلطانا كان أنه على للشك مجاال عيد ال الدلي

 فيها عاش التي الفترة أن سيما وال ،(1)الظفرة منطقة أو الظاهرة ؛الشمالي
 كانت (عشر الحادي وأوائل الهجري العاشر القرن أواخر) المذكور السلطان

 كيةلما همو ــ ياس بني حلفاء ــ الهالليين رالجبو أمراء بين صراع   فترة
 القوى من وغيرهم نبهان بني سالطين وبين ،صوفي مشرب ولهم المذهب

 : احتمالين أمام هنا ونقف ،اإلباضية الداخل عمان في
 الظفرة لمنطقة حاكماو ياس لبني أميرا المذكور فالح أبو يكون أن إما *

 .لباحثا رجحهي ما وهو ،فالح بو آل أسرة جد يكون وأن
 تكرر ظاهرة أن يقال وقد ،عمان في وربالج راءأم من يكون أن وإما *

 وقد ،عمان اسم يليها وما الظفرة منطقة لىع يطلقون األحساء منطقة أهل أن ذلك ويؤكد (1) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .البحث أول في ذكره سبق كما ،عمان بشيخ شخبوط بن خليفة بن زايد الشيخ سمي
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 على الولد يسمى أن أي ،الجبور من هالل بني أمراء عند واضحة األسماء
 الداخل وعمان الظاهرة في الجبور سلطة أن ذلك عن والجواب ،والده اسم

 على نيسيطرو فكانوا ،الجبريين هالل بني من معروفة أفخاذ في انحصرت
 ،ولوى ،>البريمي< وتؤام ،وينقل ،وبات ،بيوالغ ،راواب الشأن سمد مناطق

 ومركزهم ،هالل بن علي بن قطن ذرية أبناء بين موزعة ،واألفالج ،ومقنيات
 ناصر األمير قادتهم أبرز ومن ،ياس ببني قوية صلة ولهم ،األحساء واحات في
 أبو بينها ليس ،معروفة اؤهموأسم ،هالل بن علي بن جفير ذريةو ،قطن بن

 .وتحقيق بحث مزيد ىإل ويحتاج قائما يزال ال االحتمال أن الإ ،فالح
 

 ينالعيوني فالح بن هالل بني من سلطان بن جابر بن أحمد الشيخ    3
 .(م1575ه /983)

 من قديمة أسر في وفالح هالل اسم ورود له نشير أن يجدر مما
 اكم الظفرة في مراعيهم كانت والذين ،رجب بني قبل األحساء أمراء العيونيين

 حمى قد كان العيوني عبداهلل بن الفضل أن المقرب ابن ديوان شراح ريذك
 : العيوني المقرب ابن علي قول عند ومراعيها >بينونة رمل<

 ُمصـــرم   الرملِ  إلى ثاج   من يرع   ولم
 

 حالئبه   اســـــُتبيحت إال عهده على 
 

 على (بينونة رمل) بالرمل يقصد هأن المقرب ابن ديوان شارح ذكر وقد
 عبداهلل بن الفضل األمير وكان (خارجة رمل)بـ المعروفة ،(عمان ريقط)

 .(1)حماها قد العيوني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 =والنسخة (504و، 453و ،449و ،33) ،الهندية الطبعة ،المقرب ابن ديوان :انظر (1)
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 حالئبه   اســـــُتبيحت إال عهده على 
 

 على (بينونة رمل) بالرمل يقصد هأن المقرب ابن ديوان شارح ذكر وقد
 عبداهلل بن الفضل األمير وكان (خارجة رمل)بـ المعروفة ،(عمان ريقط)
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 =والنسخة (504و، 453و ،449و ،33) ،الهندية الطبعة ،المقرب ابن ديوان :انظر (1)
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 من األحساء علماء أحد تملك في (هالل) واسم (فالح) اسم ورد وقد
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 .العيوني عبداهلل بن الفضل األمير ذرية من وهو ،(1)>ربيعة من عبدالقيس إلى
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 فالح أبي شيخبال صلة له يكون أن يستبعد وال ،الحقبة تلك في العيونيين
 .أعلم هللاو ،علي بن محمد بن محمد

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،قربالم ديوان ،الحلو عبدالفتاح ،(37) ،برلين نسخة ،(541و، 494و، 53) ،الرضوية =

 .(2/1034) ،هوشرح العيوني المقرب ابن ديوان ،الخطيب موسى بن أحمد ،591ص
 سعبدالقي بني من هم فالح بو آل منهمو ياس بني أن المهيري محمد بن عبداهلل الباحث يرى (1)

 هالل حول للمزيد .النووي الحمض الفحص بواسطة إليه توصل ما حسب وذلك ،ربيعة من
 بن لجبر نجد أهل أنساب في ونبذة .230 ،الظفرة حصن ،المهيري عبداهلل :انظر فالح بن
 ــ هـ1424 ــ األولى الطبعة ،93ص (4) رقم هامش ،عساكر بن راشد تحقيق ،رسيا

 .الرياض ،السعودية العربية المملكة ،زيعوالتو شرللن التاج درة ،م2003
 أحمد الشيخ أجداد أسماء بتتبع ،الخالدي الصيخان علي لألستاذ منشورة غير دراسة حسب (2)

 .المذكور
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 ولهجته الشعري  أسلوبه :ثالثاا 

 كتبت فاألبيات ،البادية أهل من أنه فالح أبي الشيخ أبيات في يظهر
 أو ،الظفرة أهل من أنه يؤيد مما ،الفصيح من القريب الهاللي بالشعر
 .الداخل عمان أهل من ليس أنه شعره يؤكد كما ،(1)الظاهرة

 شعراء الز ماو شعارهأ في وردت التي الكلمات بعض وسنعرض
 : يستخدمونها البادية أهل من الجزيرة

 : ياألشات 

 : فالح أبو الشيخ يقول ،شتاء جمع
ـــــدا   دائمـــــا   قيامـــــا   ِصـــــياما    وت عبُّ

 

ـــرا    ِذك ـــواء   و  هم   س ـــرُّ  واألش   اتيا ح 
 

 صيريب< قصة في ورد وقد ،الشعبي الشعر في شائع االستخدام وهذا
 : العنزي قول في ،البادية هلأ عند ةشهيرال >الجرباء<و >الوضيحي
 الوشـــيعه مكبـــرين بنـــت تقصـــد

 

ــار  ــا خّط ــاوي باألشــاتي أهله  (2)مق
 

 .الشتاء في ضيوفهم أي
 الثالث القرن أهل من السديري أحمد بن عبداهلل األمير قول ذلك ومن

  :الهجري عشر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .عمان تواريخ في معروفة أسماؤهم الهالليين من الظاهرة أمراء ألن مستبعد الظاهرة من وكونه (1)
 .321ص ،اآلداب عومجم األنساب كنز ،حمد ،الحقيل (2)
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 قالنقاني واتسـ واسـقت مالغراضـك
 

 (1)هلمك ياتاالشـــــ ردب نم بيمه 
 

 نيساالح 

 : فالح أبو الشيخ يقول ،اتالحسن بمعنى
 مضــاع    الحســاني بأضــعا    جــزا   

 

 واألياديـــا الرضـــا وأوالهُ  الجـــزاءِ  
 

 : الخالوي يقول ،كذلك شائع استخدام وهو
 بمثلهــا الحســاني راعــي عمــل يجــزي

 

 (2)بالنكايد النكد راعي عمل ويجازي 
 

 من ليست قصيدتينال ةلهج أن الشعبي الشعر مارس من على فىيخ وال
 الخليج وساحل واألحساء نجد أهل شعر من وأنها ،الداخل عمان لأه أشعار
 .العربي

 أبي الشيخ لهجة كبير حد   إلى تشابه التي القصائد بعض على وقفنا وقد
 نطقةالم هذه أهل من أنه يؤكد مما ،أسلوبه وفي بل قصيدتيه أحد في فالح
 : وهي

 : بعق ابن قصيدة *
 الجفر بعلم لمهتمينا عند خيالية خصيةش وهو ،قبع بنال تنسب
 ، والحسين للحسن معلما كان نهإ يقال ،الزمان آخر وحوادث والمالحم
 من سيحصل وما الزمان ادثحو فيها يذكر ،طويلة المية قصيدة له وتنسب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(2/21) الهاجري حقيقت ،وشعراء شيوخ (1)
 .295ص ،خميس بن عبداهلل ،الخالوي (2)
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 .(1)الفتاوى مجموع يف تيمية بنا الشيخ وضعها على هنبّ  وقد ،المالحم
 لألحداث نالمعاصري بعض يؤلفها هذه عقب ابن مالحم أن ويظهر

 هذه أيامنا في نرى كما ،عقب ابن قصيدة في ذلك على اطلعوا أنهم زاعمين
 .سيحصل بما تنبؤ وفيها للسابقين تنسب التي القصائد بعض

 ولويق ،أبياتا منها يحفظ لظفرةا في الرواة من عددا أن العجيب ومن
 عييستر الذي أن إال ،حصحي غير ووه ــ بوفالح آل من عقب ابن أن بعضهم
 أبي الشيخ أبيات من قربها السن كبار يرويها التي عقب ابن أبيات في االنتباه
 : فيها يقول التي ،والقافية الوزن في فالح

ـــا تجـــّرد ـــى العـــزم ضـــعيف ي  تبق
 

ــــعيد  ــــن ا  س ــــد م ــــال أجاوي  الرج
 

 عــــزا تنــــال االنقطــــاع بصــــدق
 

 المنــال أقصــى مــن العــزم وصــدق 
 

 : بياتهأ من الظفرة أهل ويهير ما وهو عقب بنا الق

ـــد ـــوا وق ـــاب درج  وصـــّبغوها الثي
 

ــد  ــوا وق ــع الحــرام خلط  الحــاللِ  م
 

 وقصـــروها اللحـــي ورقـــوا وقـــد
 

 البغـــالِ  أذنـــاب شـــروات وغـــدت 
 

ــــه ــــالظفيره وحقيق ــــا ي ــــك م  يجي
 

ــــن  ــــان م ــــداد الجيم ــــال أع  الرم
 

 وفيهـــــا منهـــــا ذبحهـــــا ويغـــــدي
 

ــــا فــــي خبــــال   فــــي ل  خبــــا   لِ خب
 

ــــك ــــن وياتون ــــدباس م ــــاس   ال  ن
 

ـــــــناي  ـــــــع نهمش ـــــــمالِ  تقرق  للش
 

 يـــاس   عقـــب الصـــبيحي يســـكنهاو
 

 (2)الطـــوالِ  الطراطيـــر أهـــل وبعـــد 
 

 .(11/55و4/79) ،فتاوىال مجموع (1) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .161ص ،الكندي بن مصبح لظفرةا قاضي ،أحمد بن علي ،المرر الكندي (2)
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 ذكرها عقب البن تنسب أبيات على بحريني مخطوط في وقفت وقد هذا
 أهل إلى رسالته في (م1569هـ/977) السهروردي العادلي الدين ربد الشيخ

 دولة سقوط افيه ذكر وقد ،الحبيشي الشيخ أوالد لىع هافي يرد التي األحساء
 يبةقر وهي ،فتنة في البالد دخول ثم ،بعدهم حبشي عبد وتولي ،جبر بني
 .الكندي مصبح الشيخ يرويها التي األبيات من

 
 

 ه /1329) الياسي الهاملي بطحان بن خليفة بن سيف الشيخ قصيدة* 
 .(م1911

 عشر الثالث القرن أواسط في شواعا ذينلا ،الظفرة علماء من وهو
 ومما ،والبحرين األحساء في درس وقد ،ودلما ليوا بين ترددي وكان ،الهجري
  :(1)األحسائي المال بكر أبي بن عبداهلل الشيخ إلى رسالة وهي قصيدته في يقول

 أهـــــال ثـــــم أهـــــال ثـــــم فـــــأهال
 

ـــــا لنـــــا مـــــن تحيـــــة  ـــــالي من  بب
 

 ســــهال ثــــم ســــهال ثــــم وســــهال
 

 الشــمالي نســناس ّب هــ امــ عــدد 
 

 بصـــوت   القمـــري غـــرد مـــا عـــدد
 

 عـــالي األغصـــان ىعلـــ بترجيـــع   
 

 إلــــيكم مشــــتاق نحــــ مــــا كــــذا
 

ـــدمع  ـــاد ب ـــوق ج ـــالي الخـــد ف  س
 

 بوجــــــد   ســــــرائره أّنــــــت مــــــاو
 

 باحتفـــالي وجمـــع   وصـــل   علـــى 
 

ـــــــين    أرض نحـــو وفـــود ســـارت ومـــا ـــــــالي بصـــــــوت   ملّب  وابته
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 حفال بو آل نسب في الموسوي مخطوطة* 
 وهي ؛الوثيقة هذه يخص فيما عليها التنبيه بيج التي موراأل من

 التاريخية المعلومات بعض تذكر لتيوا الموسوي إلى تنسب لتيا المخطوطة
 للرد المهيري محمد بن اهلل عبد الباحث تصّدى وقد ،فالح بو آل نسب حول
 نهيان آلل أنسابا ذكر قد المخطوطة صاحب وكان ،(1)وتفنيدها فيها ما على

 بوأ إلى نسبهم يعود فالح بو آل أن إلى أشار ثم ،الصحة من نصيب لها سلي
 المخطوطة نفس في ذكره ما بذلك خالف وقد ،ليع بن محمد بن محمد فالح
 زايد بن عيسى بن طحنون إلى يرجعون أنهم فالح بو آل نسب منها ينقل التي

  (2).الهاللي
 في يوفق لم الموسوي مخطوطة على اعتمد من أن لي يظهر والذي

 محمد بن محمد حفال أبو وثيقة وهي بدراستها نقوم التي الوثيقة بين الجمع
 .أصال صحتها في يُشك التي ،العراقية الموسوي وثيقة نيوب ،علي بن
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 أرشيف في ياس بني قبيلة كتابه في ،المهيري محمد بن بداهلللع ،عشر الثالثة المقالة :ينظر (1)

 .149ص ،الغربية صحيفة
 .155 ــ 151 ،الغربية صحيفة أرشيف يف ياس بني قبيلة ،مدمح بن عبداهلل ،المهيري (2)
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A 

 : يلي فيما البحث نتيجة ألخص أن ويمكن
 العاشر القرن في الجبرية الدولة سقوط إثر فالح بو آل إمارة قيام *

 .يالهجر
 هو بعمان السلطان علي بن محمد بن محمد فالح أبو أن نالظ غلبة *

 .الياسية فالح بو آل شيرةع جد
 ومؤسسيه الظفرة مجتمع هوية في أساسي والعلمي الديني بعدال *
 .األوائل

 ليكشفوا للباحثين فاتحة التحليالت من أوردته فيما يكون أن أرجو
 ،والزلل السهو عن فالطر يغضوا وأن ،المجيد تاريخنا من الكثير عن النقاب

 .السبل وإراءة الخطأ بتصويب ويكرموني
 

 أعلم الىوتع سبحانه واهلل
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  (1)الوثائق نص تحقيق 

[ 
دة  صي  ولي الق 

 [الأ 
  :آمين به اهلل نفعنا فالح أبو الشيخ قال مما

لّن ـــا الغـــرام   فـــي موتـــا   ان  كـــ فـــ ن    فك 
 

ـــهيد    ل ف ي اهلل   وح كم   ش ي ا ق  الخ   ماضـــ 
 

 ســـعيدة   ح يـــاة   يفـــ ع يشـــا   كـــان   وإن  
 

الحين   بجمع   لحقنا  اضــيا الصــ   (2)األر 
 

ــا يغفــر   فــاهلل   ،ال كــان   وإن    م ضــى م 
 

ـــة    ـــ    بتوب ـــذ ي نص ـــان   الّ ـــي ا ك  م اض
 

ــن   ل   ف ل  ــذ  من   ي خ  ح  ــر  ــا  وق   ال ن وا م ــاو   ت ع
 

ـى  لـ  ـر   ع  ــ البِـّ ـا صــفا   وىوالتق  يـ   وت واخ 
 

ـــــياما    وت عبُّـــــدا   ا  دائمـــــ قيامـــــا   ص 
 

ذ كـــرا    ـــ ســـواء   و  هم  ح   (3)واألشـــاتيا رُّ
 

ـــد   ـــواله م   لتوحي ـــنا    م  ـــر    ب أ ص  ذ ك
 

ــــدود   ف ــــوق   وأدم عهــــم    ــــا الخ   ه وام ي 
 

ـــوى ف ــي ن فوســـا   أمــاتوا ـــا اله   ل حيات ه 
 

ــــاء    ــــاالفأو بق ــــا ه ف ــــا الج   والتجافي
 

بِّ  كؤوس   رواأدا الــذكر   الحــ  م   بــ   ب ينه 
 

م    ـــوب ه  ا   ومحب ـــر  ـــم   س  ـــان   له  ـــاق يا ك   س 
 

ـــي لِّ ـــم   ي ج  ـــه  م   ل ه  ـــماء   ن   م حاســـنا   الس 
 

ـــوا إذا  ـــي أظلم ـــنا    ي جل ي س ـــد  ياال  اج 
 

ـــر   فلـــم   ـــنه م ت  يـــر   م   وخاشـــع   بـــا    غ 
 

ـــة   وذي  ـــى أّن ـــوان   م لق يا ونش ـــاح   ص 
 

ــم   مــرة   م ــن   ف كلّه  ــبِّ  خ   ت شــيم ن الح 
 

ي كثير    ـــّ ّتأس يا الن فس   ه وى عن ال اه   ن 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .فالح بأبي يتعلق ما تحقيق على فيه اقتصرنا (1)
 يكون ما ربأق وهو ،النبطي لهالليا الشعر على بتكت األبيات أن يخفى وال ،المرضيين أي (2)

 .الفصيح إلى
 .وشتاءهم صيفهم أي (3)
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ود   أق ام وا ت   ح ت ى الح قِّ  ح د  م  ـــ  م   س  ب ه 
 

ــىإ  ر     ل ــد  ــالوا علــىاأل ال ن  ــا و  ال ي ع   الم 
 

ـــــوى شـــــي ا   ال أن   رأوا  ق بل ـــــه   اهلل   س 
 

ــــا    ــــوى شــــي ا   وال يقين ــــا اهلل   س   باقي
 

ـــو   ـــالق   ه  ـــّرزاق   الخ ب   ال ال ـــر     ر   غي
 

ــوار    هــو  ــلُّ  الم وجــود   ال ــا والك   فان ي 
 

ـــت    عـــزائم   ضـــعا    (1)أويناســـا   ت رك 
 

ـــون  ـــي يتيه ـــه ف ـــالل   تي ـــا الض   ورائي
 

ـــة   بعـــزم   ســـاق   عـــن رت  وشـــمّ   وهم 
 

 وشــــانيا خــــال   فيــــه ءســــوا لشــــان   
 

ــــق   ــــد   ل طــــ    ذي بتوفي ــــق   مري ِّ  م وف
 

ـــيم    ـــ عالني عل ـــا ب ـــ وم ـــا انك  خافي
 

ان ي ــد  ــر   ه  ي ــرق   ل خ  ــدا   الط  ب  ــى م  ن ت ه  وم 
 

ــي ر    ــي   وص  ــيخا   ل  ــا رشــد  ال إلــى ش   هادي
 

 مضاع    (2)الحساني بأضعا    جزا   
 

ــــزاء    ــــا وأوال    الج ــــاواألي الرض  ادي
 

 والرضــا بالحمــد   عشــت   مــا لــه   وإنِّــي
 

كر   والنعماء   البؤس   على  ـــ  يا والش ان  ث 
 

 
Z Z Z 
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 .أناس تصغير (1)
 .الحسنات (2)
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 ال ]

دة  صي  ة  الي   ق  ي   [اث 
 : ــ اهلل رحمه ــ فالح أبو الشيخ وقال
ـــا تجـــّرد   ـــعيف   ي  ـــزمِ ال ض  ـــى ع   تبق

 

ــــعيدا    ــــن س ــــدِ  ِم ــــالِ  أجاوي  الرِج 
 

ـــ االن ِقطــــاعِ  بِِصــــدقِ   اعــــز   الُ ت نـ 
 

 نــالِ الم أقصــى مــن العــزمِ  وصــدقُ  
 

ــــِذي نيا ِف ــــدُّ ــــاالت   ال ــــو   خي  وله
 

ـــــة   وال  ـــــلُ  ثق ـــــى يمي ـــــالِ  إل ي  خ 
 

ال ــــرك ن   و   قــــوم   اتِ خلطــــ إلــــى ت 
 

ا  ــو  ُم وا ع  ــمُّ ــاهوا ص  ــي ف ت ــاللِ  ف  ض 
 

ن   و  ــــر  ــــز   ي  دِ  الع  ــــالُجر  ــــذاكيال بِ  م 
 

ط ي    ــــــالِ  وهنــــــدي   وبِــــــالخ   الن ص 
 

ــــــع   ن  م   ت  مشــــــّيدا بالحصــــــونِ  و 
 

هــــاتِ   ــــالِ  بِجمــــعِ  النفــــوسِ  وت ي   م 
 

ــــذ  ف   ــــنُهم ُخ ــــا   ع ــــماال   أو ي مين  ِش
 

ــــــةِ لِنا  ــــــالءِ  حي ــــــاال الخ الِ تِ ع  ب  ز 
 

 حقـــــا   اهللِ  ديـــــنُ  لقـــــومِ ا طريـــــقُ 
 

ــــــهُ   ــــــك   ح ِقيقت ــــــالِ  رأُس  لمثل  م 
 

ـــد   ُكنـــت   فـــإن   ـــُذق   الُمري  شـــرابا   ف 
 

ـــق    ـــا طري ـــن األولي ـــرِ  ِم ي ـــي خ   وال
 

ُكــــــن   ــــــومِ  و  ــــــا   تّباعــــــا للق   ُمحّب
 

ــــ عــــزا   ل  ت ن ــــ  يــــرُ  ك  وقلُب  ســــالِ  غ 
 

ــن   ــي وُك ــى الســابقين   ف ــالي إل ع   الم 
 

ــــاك    ــــون   أن   وإي  ــــع   تك ــــ م   واليالت 
 

ـــب   وال لُ ـــن   ت ط  ـــا   األســـباِب  ِم  ِرزق
 

 الُســـؤالِ  ِفـــي نصـــيبك   تجعـــل   وال 
 

ـــــك بُّ ـــــل   فر  ـــــقِ  كاف ـــــّرا للخل  ُط
 

ــــالِ  فــــي ورزقــــك   قهمُ بــــرز  ف   الك 
 

ـــــل   ـــــهِ لال واجع ـــــك   ل ـــــهُ  علي  ِمن
 

ـــي   مقـــالِ ال فـــي رقيبـــا    ـــالِ  وِف  الِفع 
 

 ح رامـــــا   تبه  ُمشـــــ كـــــل   واجعـــــل  
 

ــــع    ــــاحِ  واقن ــــن   بالمب ــــاللِ  ِم  الح
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 ال ]

دة  صي  ة  الي   ق  ي   [اث 
 : ــ اهلل رحمه ــ فالح أبو الشيخ وقال
ـــا تجـــّرد   ـــعيف   ي  ـــزمِ ال ض  ـــى ع   تبق
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د] ة   سي  ق  ة   الطري  َّ روئ   ب 

ُ
 [الك

 : بعمان السلطان علي بن محمد بن محمد الفالح أبو قال
 آمين تعالى اهلل رحمه سلمة بن مبارك الشيخ وبركتنا لشيخنا السلسلة وهذه

 : العبد يقول أن وهو ،التوبة تعالى اهلل إلى الطريق أول
 .ثالثا >إليه وأتوب القيوم الحي هو إال إله ال الذي اهلل أستغفر<

 .الشيخ خدمة والتزام بعدها الذكر وتلقين
 تعالى اهلل إلى ناوقدوت شيخنا من والتصديق باإليمان الطريق أخذنا ونحن

 محمد عن أخذ ووه ريغالش بكر أبي بن محمد عن أخذ وهو سلمة بن مبارك
 العيص محمد عن أخذ وهو الجامي الرحمن دعب عن أخذ وهو الخراساني
  روحه اهلل قّدس الكبرى الدين نجم إليه ونرجع إليه نيرجعو الذي وشيخهم

 عن أخذ وهو ياسر بن عمار عن أخذ وهو السهروردي عن أخذ وهو
 الجرجاني مقاس أبي عن أخذ وهو النساج بكر أبي عن أخذ وهو الغزالي أحمد
 عن أخذ وهو الكاتب أبي عن أخذ وهو بيالمغر عثمان أبي عن أخذ وهو
 وهو السقطي سري عن أخذ وهو الجنيد عن أخذ هوو باريالروذ علي أبي
 حبيب عن أخذ وهو الطائي داود عن أخذ وهو الكرخي معروف عن أخذ

 أخذ وهو طالب أبي بن علي أخذ وهو البصري الحسن عن أخذ وهو العجمي
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 .(1)العالمين رب عن أخذ وهو جبرايل عن أخذ وهو ‘ البشر سيد عن
 .العالمين رب هلل والحمد السلسلة آخر وهذا

 ملئ وسلم وصحبه آله وعلى محمد موالنا سيدنا على اهلل وصلى
 ملئ وسلم وصحبه آل وعلى محمد والناوم سيدنا على اهلل لىوص السموات
 وصحبه آله وعلى محمد سيدنا آل وعلى محمد سيدنا على وصل ،األرضين

 مسلمينال جميع وعن عنا بها وتفرج الُعقد بها ُتحل صالة بينهما ما ملئ وسلم
 الراحمين أرحم يا برحمتك الكرب

 فيما قوة وال حول وال ينالعالم رب هلل والحمد المرسلين على وسالم
 .العظيم العلي اهلل باسم إال كتبت

 (.مستقلة ورقة في األوراد خاتمة في وجاء)
 ذي شهر من السابع األربعاء نهار توفيقه نوُحس اهلل بحمد األوراد هذه تّمت

 ‘ هجرته بعد (2)وألف ستين سنة من مالحرا ةالقعد
 مواله عفو إلى وأحوجهم اهلل عباد أفقر بقلم

 سواه من عن وكرمه بفضله الغني
ي انب دمحم نب اصحل

 
خ ي 
 
ي انب اهلل دبع الش

 
خ ي 
 
 يادعلاس ح  ي نب دمحم الش

 
ين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 والتربية والصحبة الزمةبالم ينتقل والذي التصوف أهل عند معروفال األخذ هنا خذاأل معنى (1)

 به دقصيُ  وال وعقائده سالماإل شريعة ‘ النبي إلى بالوحي أي العالمين رب عن خذواأل
 .ورسومها الطريقة أوراد

 م1650 ــ 10 ــ 31ل موافقال (2)
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