
   ) م1873   حوالي  -  م1795   قبل ( ) ھـ1290   حوالي  -  ھـ   1210   قبل (

  )الحلقة األولى(

   الليلم بن درویش شیخ قبیلة المنانـعـة وعمدة قـریة قـسا     

 :شرق المحرق من األعداء والغزاة   بیت كالقلعة لیحمي   عاش في

وعمدتھا والمقدم منأھلھا الشیخ سالم بن    مازلنا نسمع منذ زمن طویل عن شیخ قاللي     
ً    كان في   والذي   المناعي   درویش آل بن عجمي الشجاعة والقوة    لألمثال في   زمنھ مضربا

  یمثل طرازاً    ھذا الرجل الذي   !! العرب البحرین فحسب بل عند   لیس عند أھالي   ،   والبأس
فھو من أشھر من تصدى للدفاع عن قریة    ،   عشائرمن نوعھ بین شیوخ القبائل وال   فریداً  

  ،   خاضھا بكل جرأة وبسالة   عدد من المعارك التي   وذلك في   ،   ضد األعداء والغزاة   قاللي
حاجة ماسة    كادت أن تندثر في   الشك أن ذكره وأخباره العطرة وسیرتھ المرضیة التي 

یقال بأن تاریخ    والحق   ،   بعد جیل   منھا األجیال جیالً یستفید    كي   ،   تحیى من جدید   لكي
قدوة أو    في   ،   یستفید   الرجال واألبطال ھو منبع خصب ومرتع رحب لكل من أراد أن

ولھذا وغیره فقد أحببت أن أجمع سیرة    ،   شجاعة أو بطولة أو كرم أو نخوة أو مروءة
اعتبرھا محاولة    لكني  -  قدره   أعلم أنھا ال تفي   والتي  -  ھذه األسطر   ھذا العلم في

وأرجو إن كان فیما ذكرت شيء من الھفو    ،   الستشراف الحقیقة والبحث عن الضائع
شیخ   :  وھ . وراءالقصد وهللا من   ،   على ذلك أن أنبھ یخلو منھ البشرعادة   ال   الذي  -  والزلل

الشیخ سالم بن درویش بن    ،   الشجاع الشھم   ،   جیھ الماجدالو   ،   قبیلة المنانعة بالبحرین
 .  البحریني   التمیمي   المناعي   خلیفة بن عبد هللا آل بن عجمي

 :  قبیلة المنانعة

یتحدث    وھو   من القسم التاریخي   4ج   1844ص  « دلیل الخلیج »  قال عنھم لوریمر في   
  لجزیرة المحرق في   الشرقي   على الساحل الشمالي   تقع قریة قاللي  : عن قریة قاللي

فیما عدا اثنین من العدد    ،   من الطین وفروع األشجار   منزالً    450   وتتكون من   ،   البحرین 
  ،   وأحدھما القریب من البحر على ھیئة برج   ،   المذكور من الحجر األحمر والبناء الجید

یرجع    وبجوار المنزل المربع توجد ثالثة مدافع وذخیرة   ،   لمالحونبھا ا   یھتدي   وكعالمة 
كلھم من السنة    وسكان قریة قاللي   ،   یعرف مصدرھا   ال   والتي   ،   تاریخھا إلى عھد سحیق

  ،   وصید السمك   ،   ویعملون بصید اللؤلؤ وتجارتھ   ،   منزل   100   وخاصة قبیلة المنانعة
ً    60   قریةوتملك ال  ً    55  :  وھي   قاربا وخالف ما    ،   وأربعة مراكب ومركب ركوة   ،   سمبوكا

ً    21   ذكر فھناك ولكن بھا من    ،   یوجد بھا نخیل وال زراعة   لصید اللؤلؤ وال   مركبا
ً    12   الحیوانات ً   . وقطیعان من الماشیة اھـ   ،   حیوانا ھو برج   :  والبرج المشار إلیھ آنفا

موضع    يف ءاجو  شیخ قبیلة المنانعة   المترجم لھ الشیخ سالم بن درویش آل بن عجمي
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وقال عنھم   .  تمیم   ینحدرون من بني :  یتحدث عن أصلھم أنھم   وھو   44ص  / 5ج.  آخر
  في  :  قاللي  :  97ص  « القرن العشرین   جزیرة العرب في  »  كتابھ   األستاذ حافظ وھبة في

وأكثرھم من قبائل    ،   وسكانھا من أھل السنة   ،   الجھة الشمالیة الشرقیة من الساحل 
  تمیم   المنحدرة من بني   فضل قبیلة المناعي . یشتغلون بالغوص وصید األسماك   ،   المنانعة

  كسر المیمینوھو بفتح التاء و   ،   والجد االكبر لقبیلة المنانعة على أرجح األقوال ھو تمیم :
نسبة إلى تمیم بن مر بن إد بن طابخة بن إلیاس بن مضر بن نزار بن معد بن   :

صلى هللا    یجتمع نسبھم مع النبي . ) 79 - 78 / 3 (  للسمعاني  ) األنساب (  كتاب  :  أنظر . عدنان
وأخبار    ،   فضل تمیم أحادیث كثیرة   وقد جاءت في   ،   إلیاس بن مضر   علیھ وسلم في

محجة القرب إلى  »  كتاب   فقد جاء في   ،   شھیرة نذكر بعضھا على سبیل المثال ال الحصر
ال   :  هللا عنھ   قال أبو ھریرة رضي  :  341ص   للحافظ عبد الرحیم العراقي  « محبة العرب

 سمعت   ،   تمیم من ثالث سمعتھن من رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم   أزال أحب بني
وجاءت   :  قال  . «  على الدجال   أشد أمتي  » :  یقول   رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم

وكانت سبیة   :  قال  . «  ھذه صدقات قومنا  » :  صلى هللا علیھ وسلم   صدقاتھم فقال النبي
فإنھا من ولد    ،   أعتقیھا  » :  منھم عند عائشة فقال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم

  .) 2525 (  برقم   صحیحھ »  أخرجھ مسلم في  . «  ماعیلإس
أخرجھا   .  یذكر الدجال   ولم «  المالحم   في   ھم أشد قتاالً   » :  روایة ثانیة بلفظ   وجاء في
  حدثنا عمر بن حمزة   ،   حدثنا عبد الصمد  :  دمحأ لاقو .) 2543 ( « صحیحھ »  في   البخاري

ً    ،   تمیم عنده   ونال رجل من بني   ،   خالد حدثنا عكرمة بن   ،    ،   من حصى لیحصبھ   فأخذ كفا
ً    فالن رجل من أصحاب النبي   حدثني  :  وقال عكرمة  ذكروا    صلى هللا علیھ وسلم أن تمیما

  ،   تمیم عن ھذا األمر   من بني   أبطأ ھذا الحي  :  صلى هللا علیھ وسلم فقال رجل   عند النبي
 . «  ما أبطأ قوم ھؤالء منھم  » :  فنظر رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم إلى مزینة فقال 
  تمیم   فأقبلت نعم حمر وسود لبني   ،   تمیم بصدقاتھم   أبطأ ھؤالء القوم من بني  :  وقال رجل 
تمیم عند    ونال رجل من بني  . «  ھذه نعم قومي  »:  صلى هللا علیھ وسلم   فقال النبي   ، 

ً    ،   تمیم إال خیراً    ال تقل لبني  » :  صلى هللا علیھ وسلم فقال   النبي   فإنھم أطول الناس رماحا
 .) 168 / 4 ( « مسنده »  ھذا حدیث صحیح أخرجھ أحمد في  :  قال العراقي  .«  على الدجال 
 :  ھریرة قال   يبأ نعو . رجالھ رجال الصحیح  : ) 51 / 10 ( « المجمع »  في   وقال الھیثمي 
ثبت    ،   ھم ضخام الھام  » :  تمیم فقال   قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وذكر بني 

ً    ،   آخر الزمان   نصار الحق في   ،   األقدام أخرجھ البزار وذكره  «  على الدجال   أشد قوما
صلى هللا    ربما ضرب النبي  :  قالوعن بشیر بن نھیك  .) 50 / 10 ( « المجمع »  في   الھیثمي

  ،   ھذا حسن صحیح  :  قال العراقي  . «  تمیم   أحبوا بني  » : وقال   علیھ وسلم على كتفي
فقال رسول هللا صلى هللا علیھ   :  الدرداء   حدیث أبي   وفي  .«  مسنده  »  أخرجھ البزار في 

وإذا حاربت    ،   وإذا كاثرت فكاثر بتمیم   ،   یشیا أبا الدرداء إذا فاخرت ففاخر بقر » :  وسلم
  من حدیث أبي   وأخرج الطبراني  . «  مسنده  »  أخرجھ البزار في  «. .  فحارب بقیس

عظماء    ،   رجح األحالم   ،   ثبت األقدام  » :  تمیم فقال   وسألوه عن بني  :  ھریرة إلى أن قال 
 «  یضرھا من ناوأھا   ھضبة حمراء ال   ،   آخر الزمان   ل فيأشد الناس على الدجا   ،   الھام
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وغیرھا كثیر من األحادیث  .  غریب أخرجھ الطبراني   ھذا حدیث حسن  :  قال العراقي 
  الفضل العمیم في  » جزء أسمیتھ بـ   وقد جمعتھا في   ،   تنبأ بفضل ھذه األسرة الكریمة   التي

  . هللا إخراجھ آمینیسر   «  تمیم   مناقب بني 

  :  فخاذ قبیلة المنانعةأ

وآل    ،   ومنھم الھاشل  ،  آل بن عجمي  :  تنقسم قبیلة المنانعة إلى عدة أفخاذ منھا      
قطر    وآل نجم في   ،   وآل حمد   ،   وآل صالح ومنھم آل بن ھندي   ،   قطر   عطیة في
وتتفرع ھذه األفخاذ إلى عائالت تسكن قطر    ،   قطر والشارقة   وآل رمل في   ،   والبحرین

  .  وآل إبراھیم   ،   والبحرین والكویت ومنھا البدید

  :  الخلیج العربي   المنانعة في آل بن عجمي    تنقالت 

لقد كانت القبائل العربیة ومنذ زمن طویل تتنقل من موضع إلى آخر داخل الجزیرة     
ومنھا تسلط    ،   طلب العیش والرزق  :  ك لعدد من األسباب منھاوذل   ،   العربیة وبجوارھا

غیر ذلك من    أو   ،   أو حصول القحط   ،   أو القوى االستعماریة   ،   القبائل الكبیرة علیھم
ھجرت الجزیرة العربیة وسكنت    ومن ھذه القبائل التي   ،   األسباب الكثیرة والمعروفة

بعد قلیل تفصیل رحلتھم    وسیأتي   ،   المنانعة  « آل بن عجمي »  بالقرب من بالد فارس
ً ضیأ لئابقلا هذھ نمو .  رحلتھم تلك   تنقلوا فیھا في   واألماكن التي وقد   ؛  آل بو سمیط  :  ا

  وقد سكنوا في  ، آل بن علي و   ،   رحلوا من الجزیرة العربیة وسكنوا لنجة وقریة مغوه
جزیرة قیس وأرجعھم إلى البحرین    كذلك سكنوا في  ،  والمعاودة   ،   جزیرة قیس مدة 

  وقد سكن جزء كبیر منھم في  ، المشاري   وقبیلة   ،   حاكمھا الشیخ محمد بن خلیفة آل خلیفة
قریة صروباش    وسكن قسم منھم في  ،ھاجر   وبني   ،   فارس   وسكنوا في  ، خالد   وبني   ،   لنجة 

  .  قریة انخیلوه وغیرھم كثیر   وسكن قسم منھم في  « والدواسر »  ،   سوقریة الفوار

 تمیم   إلى شط بني   آل بن عجمي   رحلة

  ھل كانوا في   بدأت منھ رحلة آل بن عجمي   ال نعلم الموضع الذي :  قرب منطقة بوشھر   
  ال نستطیع ترجیح رأي   وبالتالي   ،   وذلك لبعد الزمن   ،   البحرین   أم كانوا في   ،   قطر مثالً  
الجزیرة    یسكنون ناحیة من نواحي   ولكن األكید أنھم كان   ،   على آخر دون قرائن وإثباتات 

  تمیم قرب منطقة بوشھر   وقد انتقلوا منھا لظروف معینة إلى منطقة شط بني   ،   العربیة
بناء على روایة المعمر الحاج   ) م1837 (  ھـ1253   وقد كانوا بھا سنة   ،  )المحمرة (

تمیم    حیث ذكر أن والده من موالید شط بني   یوسف بن ھاشل آل بن عجمي   إبراھیم بن
ً    78   عن  ) م1913 (  ھـ1331   سنة   وقد توفي   یكون من موالید سنة   وبالتالي   ،   عاما

ثم انتقلوا بعد ذلك إلى    ،   تمیم   شط بني   كانوا فیھا في   السنة التي   وھي  ) م1837 (  ھـ1253 
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  .  منطقة شیروه

  :  إلى شیروه   يمجع نب لآ   رحلة

  وھذه القریة تقع على ساحل الخلیج العربي   ،   إلى قریة شیروه   ثم رحل آل بن عجمي    
  35   مسافة  ) رمكيالع (  قریة   وجنوب شرقي   ،   كیلو مترات   6   مسافة  ) رأس بالدود (  غربي 
  ،   بعضھا باألحجار واألسمنت والجص   منزل مبني   200   القریة على   تحتوي   ،    كیلو متراً  
  یوجد بھا حصن للحاكم محاذ للبحر ھكذا   كما   ،   باألحجار والطین   وبعضھا اآلخر مبني 
 .) تاریخ عرب فارس   صھوة الفارس في (  كتابھ   یصفھا عبد الرزاق محمد صدیق في 

أن آل   '' : مقابلة أجریت معھ   في   یوسف بن ھاشل آل بن عجمي   ویذكر الحاج إبراھیم بن
  ولم   ،   تلك الفترة من آل عالق   وكان حكامھا في   ،   سكنوا منطقة شیروه   بن عجمي

بالرحیل عنھا یستقروا بھا لوقت طویل وذلك ألن حاكمھا أراد فرض نفوذه علیھم فقاموا  
 .'' إلى جزیرة قیس

  :  إلى جزیرة قیس   آل بن عجمي   رحلة  

من منطقة شیروه    قام الشیخ سالم بن درویش بالنزوح ھو وجماعتھ من آل بن عجمي     
  جنوب   ،   میاه الخلیح العربي   وھذه الجزیرة تقع في   ،   واستقروا بھا مدة   ،   إلى جزیرة قیس

 .  كیلومتراً    27   مسافة   وتبعد عن قریة جارك مقر حكم آل علي   ،   یة كرزهقر   غربي 
لعبد الرزاق   « صھوة الفارس »  أنظر للمزید عنھا كتاب  .  سكانھا سنیون شافعیو المذھب 

  .  محمد صدیق

  :  إلى جزر البحرین   آل بن عجمي   رحلة  

ى البحرین وذلك عندما زار الشیخ سالم بن من جزیرة قیس إل   ثم رحل آل بن عجمي     
  واستأذن حاكمھا الشیخ محمد بن خلیفة آل خلیفة والذي   ،   أحد األیام   درویش البحرین في

  ،   ینزل بھا ھو وجماعتھ فوافق على ذلك   أن   في  ) م1842 (  ھـ1258   تولى الحكم سنة 
ثم ذھب سالم وأحضر    ،   ا صالحة للسكنىحیث وجدوھ   قریة قاللي   وطلب منھ النزول في 

  الروایة التي   يھ هذھو.  عشیرتھ وحصل على وثیقة من الشیخ محمد بن خلیفة بذلك
  ،   رحمھ هللا تعالى   یوسف بن ھاشل آل بن عجمي   یؤكدھا المعمر الحاج إبراھیم بن 
  الروایة التي   وھي  ) م1991 (  ھـ1412   والمتوفى سنة  ) م1890 (  ھـ1308   المولود سنة 
  .  نرجحھا لعدد من األسباب لیس ھذا مقام بسطھا 

  :  إلى جزر البحرین   رحلة آل بن ھندي

ً    ،   قطر   قبیلة المنانعة فقد كانوا في   أما باقي    وآل بن    ،   إلى البحرین   ثم حضروا تباعا
ن الثالث عشر وأوائل القرن الرابع أحضرھم جدھم راشد إلى البحرین أواخر القر   ھندي
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وأصبح الجمیع تحت إمرة الشیخ سالم بن    ،   وقد نزلوا قریة قاللي   ،   عشر الھجري
  .  درویش شیخ قبیلة المنانعة

  :  مذھب األسرة الفقھي

إمام دار الھجرة أحد مذاھب    مذھب اإلمام مالك بن أنس األصبحي   تتبع أسرة المناعي   
المجلد    للوریمر الجزء الثاني  « دلیل الخلیج »  كتاب   فقد جاء في  .  ة والجماعةأھل السن

  120   والمحرق والحد   قاللي   أن المنانعة عدد بیوتھم في  : 248األول قسم الجغرافیا ص
  ً  .  وینتمون إلى المذھب المالكي   ،   بیتا

  :  مولد المترجم لھ الشیخ سالم بن درویش

وذلك لبعد الزمن وقلة    ،   یعرف موضع والدة الشیخ سالم بن درویش على التحدید   ال    
  .  المصادر المتوافرة لدینا

  : ھـأتـنش

وكان    ،  المطوع المبادئ   وتعلم في   ،   أسرة محافظة   نشأ الشیخ سالم نشأة صالحة في    
 ً أو عن شیوخھ الذین درس    ،   عن نشأتھ وال نعرف الكثیر  .  للعلم والقراءة واالطالع   محبا

  فالمعلومات والوثائق عن ھذه الفترة المتقدمة من حیاة المترجم لھ شحیحة للغایة   ،   علیھم
ً   .  ھذا الشأن   وال تسعفنا إال بنتف قلیلة في   ،  وأھلھ كثیر     للعلم   لكن المؤكد أنھ كان محبا

  .  القراءة والمطالعة

  :  دهزواجھ وأوال

 :  ورزق بعدد من األوالد منھم   ،   وبعد أن شب وكبر تزوج الشیخ سالم بن درویش   
  .  ودرویش   ،   وعلي   ،   الشیخ محمد وقد تولى مشیخة القبیلة بعد والده 

 :  تولیھ مشیخة قبیلة المنانعة

 ، فاة شیخ القبیلةیذكر أن الشیخ سالم بن درویش قد تولى مشیخة قبیلة المنانعة عقب و     
وعلى إثر ذلك قام رجال األسرة الكریمة بمبایعة الشیخ سالم بن درویش على السمع   

 ھترسأل نكت مل ملاس خیشلا ةماعز نإف ملعللو .  ذلك   عادة األسرة في   والطاعة كما ھي
  ،   نھموما جاورھا حیث كان المقدم من بی   منطقة قاللي   بل كانت لكافة أھالي   ،   بسحف
فقد نصبھ آل خلیفة الكرام حكام    ،   وقتھ   في  ) وما جاورھا   ُعمدة قاللي (  یقال   وكان كما 

  .  وقد قام بھ أحسن قیام حتى وفاتھ رحمھ هللا تعالى   ،   ھذا المنصب   البحرین في
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  : تولیھ حمایة الناحیة الشرقیة من جزیرة المحرق

نجل حفیده   -  الرحمن بن حسن بن محمد بن سالم بن درویشیذكر الحاج المعمر عبد    
أن حاكم البحرین آنذاك الشیخ محمد     -     االحیاء   وأقرب الناس لھ من الناحیة النسبیة في

قد ولى الشیخ سالم بن درویش الضاحیة الشرقیة من جزیرة    ،   بن خلیفة آل خلیفة
  ة كماـالوثیق   والدفاع عنھا ونص ما جاء في   ،   یقوم على حمایتھا وحراستھا   المحرق

   :  یحفظھ ھو كالتالي 

 بسم هللا الرحمن الرحیم                              

یحدھا من الشمال قصار    والتي   ،   الضاحیة الشرقیة من المحرق للشیخ سالم بن درویش
ً    ،   أبو خصیفة ً    ،   قلعة عراد   وجنوبا ً    ،   ار بوشاھینقص   وشرقا ولھ    ،   مشبر أم انخیلة   وغربا

  ،   ھكذا ذكر نص الوثیقة  .  ھذا ما لزم وهللا خیر شاھد ووكیل   ،   كذلك خمسة عشر نخالً 
یوسف    ولكن الحاج إبراھیم بن   ،   ذكر أنھ قد ضاع منھ   وعندما سألتھ عن النص األصلي 

أنجال عبد هللا بن عیسى بن  »  لھذه الوثیقة محفوظ عند   یقول بأن النص األصلي   بن ھاشل
وعلى كل فأمر تولیة الشیخ سالم بن درویش   « بن سالم بن درویش آل بن عجمي   علي

  لمھ القاصيـیع   ،   وخبره متواتر ومألوف   ،   وما جاورھا أمر معروف   لقریة قاللي
  لھذه    نت آمل أن أقف على النص األصليولكن ك   ،   یختلف فیھ اثنان   وال   ،والداني 

  .  الوثیقة

  :  بناء المنزل والبرج والجامع 

  وبعد أن وصل الشیخ سالم بن درویش وجماعتھ من جزیرة قیس إلى البحرین بدءوا   
وقد قام الشیخ    ،   كانت قبلھم شبھ خالیة من الناس   والتي   یبنون ویعمرون قریة القاللي 

  كبیرٌ    شكلھ شبھٌ    یعد كالثكنة العسكریة وفي   والذي   ،   منزلھ الشھیر بقریة قاللي سالم ببناء
وقد سبق معنا قبل قلیل ما    ،   إال أن حجمھ أصغر من القالع   ،   ذلك الوقت   بالقالع في 

 ) دلیل الخلیج (  یقول في   ذكره لوریمر عن منزل وبرج الشیخ سالم نعیده للتذكیر
على    تقع قریة قاللي  » :  یتحدث عن قریة قاللي   وھو   من القسم التاریخي   4ج   1844ص 

من    منزالً    450   وتتكون من   ،   البحرین   لجزیرة المحرق في   الشرقي   الساحل الشمالي
فیما عدا اثنین من العدد المذكور من الحجر األحمر والبناء    الطین وفروع األشجار،

  ،   بھا المالحون   یھتدي   وكعالمة   ،   وأحدھما القریب من البحر على ھیئة برج   ،   الجید
  والتي   ،   یرجع تاریخھا إلى عھد سحیق   وبجوار المنزل المربع توجد ثالثة مدافع وذخیرة 
یتذكره الحاج عبد الرحمن بن حسن    امك ھتروص هذھف لزنملا امأ .  یعرف مصدرھا   ال 

  بناء جید من الطوب األحمر   مبني   ،   مربع الشكل   ،   فھو منزل كبیر فسیح   ،   ن عجميآل ب
وبھ بعض    ،   ولھ باب من األمام وباب من الخلف    ،   یحیط بھ سور من جھاتھ األربع   ، 

بھ بعض كما أن    ،  « حوش »  وفناء واسع من جمیع الجھات   ،   وسلم إلى السقف   ،   النوافذ
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وتجد    ،   یضیف فیھا الشیخ سالم ضیوفھ وزائریھ من داخل وخارج القریة   الخیام التي
وھذا    ،   وبھ برج   ،   والقھوة والتمر وما إلى ذلك   یقدم فیھا الشاي   بالخیام جلسة عربیة

  ،   ثقوب أعلى سطح المنزل توجد ثالثة   وفي   ،   یشبھ بشكل كبیر أبراج قلعة عراد   البرج
وھو مفید    ،   وإطالق النار على الغزاة أو المعتدین   ،   وذلك لوضع أفواه البنادق من خاللھا 

یھتدون بھا عند خروجھم إلى البحر    فھو مثل العالمة التي   ،   كذلك للمالحین والبحارة
ى أن تصدع على حالھ إل   لمسافات بعیدة ھكذا كان منزل الشیخ سالم بن درویش وقد بقي

  فقام أبناء الشیخ سالم بإعادة بناءه من جدید لكن بشكل آخر   ،   وتشقق بعد وفاة الشیخ سالم
 .  قبل ذلك كان علیھ   غیر الشكل الذي 

  :  مجلسھ وإصالحھ بین الناس

یرتاده األھل واألصدقاء منداخل    كان لدى الشیخ سالم بن درویش مجلس كبیر     
  ،   غایة اإلكرام   یأتیھ الضیوف من بلدان شتى فیضیفھم ویكرمھم   فكان   ،   وخارج البحرین

یخرجون من مجلسھ إال وھم    وال   ،   ویأتیھ المتخاصمون فیحل نزاعاتھم ویصالحھم 
ً    ،   الخاطر   مجبوري  . بكل ما للكلمة من معنى   لقد كان الشیخ سالم ُمصلحا

  : أعمالھ ووظائفھ

یتحلى بھ من    وذلك لما   ،   ووظائف عدیدة   ،   شیخ سالم بن درویش أعماال كثیرةتولى ال     
 :  توالھا   ومن ھذه المھمات التي   ،   صفات رشحتھ لمثل ھذه المھمات الصعبة والشاقة

1 -    ً تعود إلیھ وترجع    ،   لقبیلة المنانعة لسنوات طویلة   كان الشیخ سالم بن درویش شیخا
  ،   ألبناء قبیلتھ   كما كان ھو اآلمر الناھي   ،   یصدر عنھا   كل ما   یھ ومشورتھ فيإلى رأ

وتكون القبیلة    ،   ویختم بختمھ على ذلك   ،   یقوم بكتابة العقود والمواثیق باسم القبیلة   وكان 
مع كبار  یتم بالتشاور   والشك أن ذلك   ،   یصدر عنھ من عقود أو مواثیق   ملزمة بكل ما

ً    یكن رحمھ هللا مستبداً    فلم   ،   أفراد القبیلة یشاورھم    بل كان   ،   رأیھ وقولھ   بسلطتھ فارضا
  .  یقوم بھ   كل أمر   ویأخذ رأیھم في

  فكان أھالي   ،   والمقدم من أھلھا   ،   وما جاورھا   كما كان الشیخ سالم ُعمدة قریة قاللي   - 2
رأیھ    بدلوه ویبدي   یدلي   وكان   ،   أمورھم وقضایاھم   عون إلیھ ویشاورونھ فيیرج   القریة 

ً    لھم ویذكر ما ً    یراه صالحا ً    ،   وراجحا  .  األخذ بھ أو رده   لھم الخیار في   تاركا

من    ،   كما تولى الشیخ سالم حراسة المنطقة الشرقیة من جزیرة المحرق الموكلة إلیھ   - 3 
وقام بھذه المھمة    ،   حاكم البحرین الشیخ محمد بن خلیفة آل خلیفة لسنوات عدیدة قبل

األعداء    عنھا أیدي فدافع عنھا وصدّ    ،   الشاقة ھو وأبناء قبیلتھ وقریتھ خیر قیام
  .  والطامعین والغزاة

7 
 



  والتي   ،   ھایشرف علی   كما كان لدى الشیخ سالم عدد من السفن الشراعیة لصید اللؤلؤ   - 4
أو لمواجھة    ،   وذلك لصد األعداء   ،   فترة وجیزة   یمكن أن تتحول إلى سفن حربیة في 

  وھي  « المحمر »  وسفینتھ   ،  « المرادي »  محتملة مع الغزاة ومن سفنھ المشھورة سفینتھ
 .  من نوع البتیل 

 5 -    ً   ،   مھنة آباءه وأجداده  ) للؤلؤتجارة ا (  مھنة الطواشة   في   كما عمل الشیخ سالم أیضا
وذلك لإلشراف على تجمیع المحار    ،   من أبناءه   یرسل أحداً    أو   ،   یخرج إلى البحر   فكان 

یأخذه إلى بالد الھند    من الآللئ   یجتمع عنده العدد الكافي   وبعد أن   ،   واستخراج اللؤلؤ
  .  البعیدة لیبیعھ على تجار اللؤلؤ ھناك

عدة مناطق    في  ) المزارع ( :  أي  ) النخیل (  كذلك كان لدى الشیخ سالم عدد كبیر من   - 6
المساحة الزراعیة   :  والمراد بالنخل عند أھل البحرین (  نخالً    15   بالبحرین تجاوز عددھا

  ،   واللیمون   ،   ویتخللھا األترج   ،   السابق كان أكثر المرزوعات من النخیل   وفي   ،   الخصبة
ویقوم    ،   یتولى اإلشراف علیھا   فكان الشیخ سالم  ) والموز وغیرھا   ،   والخیار   ،   والطماطم 

  .ھو ورجالھ بحصادھا عند نضوج الثمار

قریة    في  ) مصائد األسماك ( :  أي  ) الحظور (  من   یمتلك عدداً    كان الشیخ سالم   وأخیراً    - 7
ً    وكان   ،   قاللي  . یتولى اإلشراف علیھا أیضا

   
................................................................................................    

 

   الليــدة قـــریـة قــمـــعلة المنانــعـة وـخ قبیـشی

 )الحلقة الثانیة(

  يف مھاسیو ءادعألا  مفرده لیواجھالمدفع ب یجرّ    الشیخ سالم بن درویش
 حمایة البحرین من المتربصین بھا 

 : الدفاع عن البحرین   معارك الشیخ سالم بن درویش في

  : وقعة الدوالب  - 1

فقد ذكر المؤرخ الشیخ    ،   الدفاع عن البحرین   كان للشیخ سالم بن درویش دور مھم في   
شارك    وقعة الدوالب والتي   108ص  « التحفة النبھانیة »  ھكتاب   في   محمد بن خلیفة النبھاني
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  وكان في   : بالقول   وقد علق المؤرخ النبھاتي . فیھا الشیخ سالم بن درویش مشاركة فعالة
رئیس قبیلة التاتعة وأحد شجعان    السیخ سالم بن درویش العجمي   جیش الشیخ علي 

  ألنھا خرعت العدو أي  « خرعت »  اقعة لفظوكان تاریخ ھذه الو . العرب المشھورین
  ،   یذكر وسمیت بوقعة الدوالب نسبة إلى دوالب نخل بلدة مني   أرھبتھ ففر بدون قتال 
یذكر الحاج عبد الرحمن بن   . «  یستقى بھ الماء   الذي   السواني   الناعور أي  : والدوالب ھو 

دخل المعركة    لشیخ سالم بن درویش والذيأن ا   : المناعي   حسن بن محمد آل بن عجمي
ً    بن خلیفة قد أبلى فیھا بالءً    مع جیش الشیخ علي وكان معھ جماعة كبیرة من    ،   حسنا
  ،   ویذكر أن الجیش المنافس كان أكبر بكثیر من جیش الشیخ علي   ،   جماعتھ قبیلة المنانعة

وجعل الشخص    ،   بربط المدافع بین النخیل أنھ قام   فكرة ذكیة وھي   إال أنھ قد فكر في 
وبعدما    ،   من الجند والمدافع   كبیراً    فظن العدو أن ھناك عدداً    ،   یتولى عدة مدافع   الواحد

وتم    ،   آثر الفرار والھرب على البقاء   ،   العدو   وزادت الجراح في   ،   كثر ضرب المدافع
  . ف وراءه إال من أصیب أو من قتل من جیش األعداءیخل   ولم   ،   ذلك بالفعل

 : وقعة دامسة  - 2

شارك فیھا الشیخ سالم بن درویش ونجلھ محمد بن سالم وجماعتھ    ومن المعارك التي
منطقة الحد حیث    البحر شرقي   نسبة إلى منطقة في   وھي  ) وقعة دامسة (  قبیلة المنانعة

یذكر ذلك األستاذ جاسم بن    كما   ،  ) م1867 (  ھـ1284   نةوقد كانت س   ،   جرت المعركة
یؤكد ھذه الروایة ویقویھا أن الشیخ سالم بن درویش كان عمدة    اممو  محمد المناعي

وھذه المنطقة قد كانت موكلة إلیھ درویش من أول    ،   تلك الفترة   وما جاورھا في   قاللي
  . اعتھتلك المعركة ھو وجم   المشاركین في

  : دفاع الشیخ سالم عن قریة قاللي   - 3

مرة من المرات حاولت    أنھ وفي   ویذكر الحاج عبد الرحمن بن حسن آل بن عجمي    
وفور أن رآھا    غازیة دخول البحرین عن طریق التسلسل من ناحیة قریة قاللي،   سفینة

ً   -  الشیخ سالم بن درویش جمع رجالھ وجماعتھ   -  طارئ   ألي عادتھ   كما ھي   وكان متیقظا
وبعد أن تأكد الشیخ سالم أن السفینة القادمة    ودعاھم ألخذ مواقعھم للدفاع عن القریة،

أعطى األمر لرجالھ ببدء    ،   سفینة محاربة جاءت للفساد واإلفساد   باتجاه القریة ھي
حیث كانت    ،   وذلك من منزلھالقذائف على ھذه السفینة الغازیة    ورمي   ،   إطالق النار

ومن     ومع كثرة القذائف المتتالیة على السفینة فقد أصیبت وتصدعت،   ،   المدافع والذخیرة
وذلك على بعد مسافة داخل     البحر بمن فیھا من محاربین وغزاة،   غرقت في   ثم

البحرین    الى أھاليونجى هللا تع    وتم ذلك و� الحمد قبل وصولھم إلى البر،    البحر،
  .  على وجھ الخصوص من ذلك الشر المحدق   وقریة قاللي

 

9 
 



 

 : صفاتھ

تحلى الشیخ سالم بن درویش بالعدید من الصفات واألخالق الحمیدة     
الدنیا    والزھد في    والورع،    ق، وحسن    والمروءة،    والنخوة،     والشھامة،    الكرم،   : مثل

  ومن خالل عبارة الشیخ النبھاني .  لشجاعة والقوة والبأس وطول القامةكما اشتھر با
  ً ً    نستدل أیضا   وعبارة النبھاني    الشجاعة،   لألمثال في   على أنھ كان رحمھ هللا كان مضربا
وأحد شجعان العرب     رئیس قبیلة المنانعة،   الشیخ سالم بن درویش آل عجمي »  : تقول 

یقل بأن الشیخ سالم من شجعان البحرین    القارئ أنھ لم   الحظ أخيو  .« المشھورین
أن شجاعتھ قد فاقت    أي    بل قال إنھ من شجعان العرب المشھورین،    المشھورین،

ً     البحرین،   شھرتھا أھالي   ینبغي   لألمثال عند العرب وھذا ملحظ مھم   فأصبحت مضربا
  . التنبھ لھ 

  : لم بن درویشمن أخبار الشیخ سا 

  ً الشجاعة فھو كذلك مضرب لألمثال    لألمثال في   یذكرأن الشیخ سالم مثلما كان مضربا
یجر بمفرده المدفع    ھذا المقام أنھ رحمھ هللا كان   یذكر في   ومما    القوة والبأس،   في

لقریة وذلك أثناء حراستھ     ویتحرك بھ بكل سھولة،    الموجود عنده لضرب األعداء،
 .  قاللي

 : ومن أخباره أیضا

  ویحركھا من الشاطئ  !! لوحده ؟  « الخشب »  یدفع السفینة   ما ذكر من أنھ كان   
یحتاج من خمسة إلى ستة من الرجال    حین أن تحریك السفینة   إلى البحر في  « الساحل »

الجسم على    وصالبة فيیدل على بنیة قویة    وھذا وال شك    األشداء لثقلھا وكبر حجمھا،
 !!  غیر عادیة   درجة

 : ومن أخباره

ً    ومما    ھـ1286   مرة من المرات وقبل عام   يفف : ھذا الخبر   یذكر من أخباره أیضا
استدعى حاكم     بن خلیفة آل خلیفة،   قتل فیھا الشیخ علي   السنة التي   وھي  ) م1869 (

فقدم الشیخ سالم على     لیفة الشیخ سالم بن درویش،بن خلیفة آل خ   البحرین الشیخ علي
بحفاوة تامة    ولما أن دخل علیھ وسلم قابلھ الشیخ علي    بقصره بالمنامة،   الشیخ علي

یا شیخ سالم أرید أن أعطیك حصان من    : ثم قال لھ الشیخ علي    غایة اإلكرام،   وأكرمھ
  مو قادرین نروضھ أتعبنا   :  أجابھ الشیخ عليلماذا ؟   : ملاس خیشلا ھل لاقف .  أحصنتي

ً    : ملاس خیشلا لاقف.  مداخلا بھذف .  روح ھات الحصان   : لخادمھ   يلع خیشلا لاق مث حسنا
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یتفلت ویقوم بالقفز ویتحرك بشكل    یحاول أن   فلما جاء بھ وھو    ،ناصحلا رضحأو
ً    عشوائي یمسكھ لكن بصعوبة بالغة من كثرة حركتھ    ویحاول الخادم أن    وشماال،   یمینا

 ماقف .  یا شیخ سالم   خبرتك عنھ   ھذا الحصان الذي   : فقال الشیخ علي .  وقفزه وھیجانھ
 -  یعطیھ اللجام   بذلك أن   ویعني  -  ھات الحصان  : مداخلل لاقو ھماقم نم ملاس خیشلا
ً    یجري   فأعطاه اللجام وأخذ  فأخذ الشیخ سالم لجام الفرس وشده بقوة     من الحصان،   خوفا

یمسك بھ ویضع رأسھ على األرض مدة    وظل    شدیدة حتى طرح الحصان على األرض،
ولكن الشیخ سالم أحكم السیطرة علیھ لدرجة جعلت     یحاول القیام والحركة،   والحصان

األرض ونثر    قیھ فيفما كان منھ إال تحریك سا    یستطیع القیام من مكانھ،   الحصان ال
ً    الغبار والرمل یا    : ھذا المشھد قال للشیخ سالم   وبعد أن شاھد الشیخ علي    وشماال،   یمینا

یا طویل العمر    : ملاس خیشلا لاقف !! أنا ما عطیتك الحصان علشان تذبحھ ؟    شیخ سالم،
 نع ملاس خیشلا ماق تقولا نم ةھرب دعبو .  ولكن أرید أن أؤدبھ    أنا ما أرید أذبحھ،

ً نظ اودعتباو اوفاخ دھشملا اذھ سانلا ىأر املف ھماجل كرتو ناصحلا منھم أن الحصان    ا
ألن الحصان قد قام من     ھذه المرة،   سیعود إلى حركتھ العنیفة وقفزه لكنھم فوجئوا في

 ً یركض بھ    امتطاه وقامفقام الشیخ سالم على الفور و    یتحرك،   للغایة ال   مكانھ وكان ھادئا
وأمواج البحر ترتطم بھ    یجري   إلى ناحیة البحر بسرعة فائقة ودخل بھ إلى البحر وھو

ثم ذھب بھ إلى البحر     انطلق منھ،   وتتناثر على جانبیھ ثم رجع بھ إلى المكان ذاتھ الذي
ً    مرة أخرى وال زال ثم قام الشیخ سالم     شدیدا،   یذھب بھ ویعود حتى أنھك الحصان إنھاكا

 لاقف. یا طویل العمر   لك   ھذا الحصان ھدیة مني   : وقال لھ   بأخذ الحصان للشیخ علي
فقال  .  یرجع مرة ثانیة حق شطانتھ   وأنا خایف    وخطر،   الحصان شري    ال،   : يلع خیشلا

 ً  . مرة ثانیة  « یصقل »  فسیر   ولن    ال أنا أدبتھ خالص،   : للشیخ علي   الشیخ سالم مطمئنا
 . ھذا ما حصل   وفعالً  

 : ومن أخباره أیضا

إلى رحمة هللا    وقد توفي   عن الحاج حمد المناعي   نقالً    المناعي   ما ذكره األستاذ شوقي   
ومن      یذھب إلى جزیرة قیس لصناعة سفنھ،   الشیخ سالم بن درویش كان   : تعالى أن

ً   . ) المرادي (  قام بصناعتھا سفینتھ   يأشھر ھذه السفن الت أن الشیخ سالم بن    ویذكر أیضا
جزیرة قیس خالف حول    مرة من المرات حصلت بینھ وبین بعض أھالي   درویش في

الجزیرة ھذا البیت للشیخ سالم    فقال بعض أھالي    أمر لم نستطع معرفة تفاصیلھ بعد،
 ً   :  بھ وھو قولھم   تھكما
  سالم مـا شـد اللـزم                  

 وانھـزم  ) المرادي  (  خلّ                    

الشیخ سالم بن ) خشب (  سفینة   : كما ذكرنا ھو  )  المرادي(و    االلتزام،  : اللزم ھو
  أي  ) وكسرھم (  فرجع علیھم الشیخ سالم بن درویش   : یقول الحاج حمد المناعي    درویش،
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بل ترك     أن الشیخ سالم بن درویش ما ثبت على التزامھ ووعده،   : تیبلا ىنعمو  وأدبھم 
فلعلھا     وھرب ولعل ھناك تفاصیل لھذه الحادثة لم نقف علیھا بعد،  ) لمرادي ا(  سفینتھ

   .  تتضح لنا فیما بعد

 : بناء المساجد   قریة قاللي   من أعمالھ الخیرة في

وذلك     موضع سكناه،   قریة قاللي   ش ببناء ثالثة مساجد فيقام الشیخ سالم بن دروی  
وغیرھم من     ھو وجماعتھ من أفراد قبیلة المنانعة،    عندما ازدھرت القریة بسكناه،

 : وھذه نبذة عن كل مسجد    سكنت القریة فیما بعد،   األسر الكریمة التي

  :) جامع سالم بن درویش (  الجامع المدعو   - 1

وقد     من مالھ،   وأوقف علیھ جزءاً     الشیخ سالم بن درویش ببناء جامع قرب منزلھ، قام
وذلك لكون الشیخ سالم بن     ھذا الجامع فیما بعد بجامع الشیخ سالم بن درویش،   سمي

وھذا وصف للجامع     ورحمھ رحمة واسعة،   درویش قد بنى ھذا الجامع فجزاه هللا خیراً 
 ً   المذكور حالیا

 : وصف الجامع

ولھ صالة كبیرة     مصل،   1500   ویسع    مربعا،   متراً    1117   مساحة الجامع   تبلغ -  
  .  وبھ مركز لتحفیظ القرآن الكریم    وموقف للسیارات،

  : موقعھ
    ً   .  قاللي   252   مجمع    ،5202   شارع    ،96   مبنى رقم   في   یقع الجامع حالیا

 : جامعأئمة ال

خلیفة بن أحمد    عبد هللا المحمود،   الشیخ عبد المحسن بن محمود آل محمود،
 .  عبد الرزاق سلطان سالم وغیرھم    محمد عبد الرحمن فھید،   لمناعي،

  : الخطباء

سالم    المال حسن علي    یوسف المحمود،   الشیخ محمود    الشیخ عبد المحسن آل محمود، 
 . 320للسید صالح الجودر ص  « مساجد المحرق »  باتك ھنع دیزملل رظنأ .. وغیرھم

 : المسجد الغربي   - 2

یستدرك    وھذا مما    بمنطقة قاللي،   كما قام الشیخ سالم بن درویش ببناء المسجد الغربي 
حیث ذكر أن مؤسس    723ص  )مساجد المحرق (  كتابھ   على السید صالح الجودر في
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غیر صحیح فالشیخ    وھذا    المناعي،   ھو محمد بن راشد بن ھندي   غربيال   مسجد قاللي
  یذكر الحاج عبد الرحمن بن حسن آل بن عجمي   سالم بن درویش قد بناه قبلھ كما

  وال نعلم ھل ھو مؤسسھ أم ھو مجدده لقلة المصادر وبعد الزمن    حفظھ هللا،   المناعي 

  : وصف المسجد

 « حوش»و  « لیوان »  ویذكر أن المسجد لھ    مربعا،   متراً    286   جدمساحة المس   تبلغ
وكانت توجب     ولھ باب واحد من الشرق،    الجھة الشمالیة،   وتقع المنارة في    فناء، 

  .  مصل   200   ویسع المسجد    بالقرب من المسجد عین،

 : من أئمة المسجد

نجم عبد هللا     عبد هللا محمد الشروقي،    الجودر، أحمد عیسى    شقیقھ إدریس،   توفیق،
 . وغیرھم   المناعي

   : المؤذنون

  .  وغیرھم   خلیفة إبراھیم الشروقي    إبراھیم جاسم بن مرشد،

  : موقع المسجد

 دیزملل رظنأ .  قاللي    ،252   مجمع    ،5240   شارع    ،964   بمنى   یقع المسجد في     
  .  327للسید صالح الجودر ص  ) اجد المحرقمس (  باتك

  : المسجد الشمالي   - 3

  وبالتالي   ، الشمالي   د ثالث ھو مسجد قالليـكما قام الشیخ سالم بن درویش ببناء مسج
وجعل ذلك    أصبحت الحصیلة ثالثة مساجد بناھا الشیخ سالم بن درویش جزاه هللا خیراً  

 « مساجد المحرق »  كتابھ   ا ما ذكره السید صالح الجودر فيوأم . میزان حسناتھ آمین   في
غیر    فھذا   من أن مؤسس المسجد ھو محمد بن راشد بن ھندي   325ص 

یذكر الحاج عبد    كما   فالمسجد قد بناه الشیخ سالم بن درویش قبل بن ھندي    صحیح،
  .  حفظھ هللا   المناعي   الرحمن بن حسن آل بن عجمي

   : لمسجدوصف ا

  یسع المسجد    ، امدق  40   ولھ منارة واحدة بارتفاع    مربعا،   متراً    196   مساحة المسجد   تبلغ
   .  وباب من الناحیة الشرقیة    مصلیا،   150 

13 
 



 
   : موقع المسجد

   .قاللي    ،52  مجمع  - 5134   شارع    ،329   مبنى   العنوان التالي   یقع المسجد في

 : أئمة المسجد 

  عیسى بن خلیفة الشروقي    المناعي،   عیسى بن علي    المناعي،   الشیخ حسن بن علي
  .مھریغو

 : المؤذنون

 جدمسا (  وللمزید أنظر كتاب  .  وغیرھم   عبد هللا خلیفة المناعي    أحمد حسین الحمر،
  .  325للسید صالح الجودر ص  -  )المحرق

 : خ سالموثیقة علیھا خط الشی

من حاكم البحرین الشیخ    ھذه الوثیقة وھي    فیھا ذكر للمترجم لھ،   ومن الوثائق التي  
  :  بالیوز خلیج فارس جاء فیھا ما نصھ   بن خلیفة آل خلیفة إلى كرنل بیلي   علي

  بسم هللا  "       

جاه    األفخم عالياألجل المكرم األحشم     إلى جناب حمید المآب،  . بن خلیفة   من علي
 دعب. سلمھ هللا تعالى وحماه وبلطفھ تواله آمین  . بالیوز خلیج فارس المحترم   كرنل بیلي

حررنا لجنابك كتاب وعرفناك بما لزم    ،ریخب تلزال كرطاخ زیزع نع لاؤسلا لوأ
ثم حال   « طمس باألصل »  حال   وأشرفت علیھ وأنت في   إن شاء هللا وصلك،   تعریفھ،

طمس  (  للبانیان وھو واصلك   األخ سالم بن درویش بالمطلب الثاني   التاریخ جاني
والبد معھ جواب وصاه من عند األخ الشیخ محمد بن خلیفة إن شاء هللا     ، ) باألصل

 ً  - ـ ھ1282   سنة رجب  28  .  ودم سالم محروس والسالم   كفایة،   تفھمھا من راسھ شفاھا
  ."م1865 / 12 / 16  الموافق 

  :  وھذا نص ما كتبھ الشیخ سالم بن درویش ثم ختم بختمھ   

الجاه األجل األفخم البالیوز    یا سالم ابن درویش من صاحب عالي   أنا   قد وصلني  "    
 ھـ1282  رجب سنة   28   في   صاحب ورقة حوالة ألف قران قد وصلني

  ." م1865 / 12 / 16   الموافق (  الختم                                                       
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  : بعض ما قیل فیھ

 « التحفة النبھانیة »  كتابھ   في   الشیخ المؤرخ محمد بن خلیفة النبھاني   أثنى علیھ كثیراً     
وأحد    رئیس قبیلة المنانعة،   الشیخ سالم بن درویش آل عجمي  : كما مر معنا حیث قال عنھ 

 -  قریة قاللي   ما زال أھالي   كما أن الرجل ومع بعد وفاتھ،  . ن العرب المشھورینشجعا
یتذكرونھ بكل خیر ویثنون علیھ ویترحمون علیھ ویقولون ما سمعنا عنھ إال   -  بشكل عام 

   . عنھ   كل خیر فرحمھ هللا تعالى ورضي

  : وصیتھ

  :   جاء فیھا ما نصھوھذا نص وصیة الشیخ سالم بن درویش رحمھ هللا     

 بسم هللا الرحمن الرحیم     

وأشھد    أشھد أن ال إلھ إال هللا،   وعلى آلھ وصحبھ وسلم،   اللھم على سیدنا محمد،   وصلي  " 
ھذه وصیة سالم    وأشھد أن الممات حق،    وأشھد أن الحیاة حق،   عبده ورسولھ،   أن محمداً 

ومن بعد من صلح من    فوكیل ثلث المال محمد ابنھ،   ممات،بن درویش إذا راد هللا علیھ ال
  قاللي،   في   ھذه مادة الثلث ونخل الدوالیب التي   ومن بعد من صلح من الذریة،   أوالده،

  الثلث في   ومتولي   المسجد،   ید متولي   عراد والبدیعة فھم وقف على   في   ودوالب الذي 
  وكل جمعة   وقراءة رمضان والنوافل،   رج منھ أضحیة ثالث،ویخ   وغیره،   مسجد قاللي 
ینوبھ من مؤذن وإمام وغیره من    وعمار المسجد وما   یتصرف بھ،   یصیر فیھا إطعام 

والمخزن    یكون عمارھا من الخراب،   وعمار عیون الدوالیب المذكور الموقوف   التوابع،
ھذا النخل زیادة لھذه األعمال    و وقف من وفيالمنامة المأذون عنھ كیال فھ   في   الذي

ومن    وإبراھیم لھم أصل إكمال ألفین وخمسمائة قران،   خلیفة،  : وعیال درویش . المذكورة
على    وقف على المجلس،  )المحمر (  والبتیل . المتاع ألفین وخمسمائة قران الجمیع قران

 ً الطاھرة والعبید كلھم أحرار ال علیھم بقاء  . للجماعة   من تنصب من األوالد وصار متبوعا
الممالك ھذا الوصیة إن شاء هللا ما    ورماجي   وسعید،   ومبروك،   الصغار السن،   ال مشتري

فإن طول هللا العمر  . والسالم  ، یبدلونھ   فمن بدلھ بعدما سمعھ فإنما إثمھ على الذین  ،  تتغیر
   . یصیر من الرأس والسالم   بر الدومان وھذه   وفي   تفصیل دفة الغوص،   فلھا زیادة في

    . ھـ1288   ربیع أول سنة   15   في

                              صحیح ناصر بن محمد بن سالم                                        
 "   )ھذا الوقف   يلوتم(                                               

  : ھـاتـفو 
الشیخ سالم بن درویش وقد تجاوز    وبعد حیاة حافلة بكافة الخیرات والمبرات توفي   
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بكامل قواه العقلیة     خیر ولطف وعافیة من هللا تعالى،   الثمانین من العمر وھو في
بعد أن خرجت الجموع الغفیرة من جماعتھ ومن    ودفن بمقبرة قریة قاللي   ، والحسیة

 . غیرھا لدفنھ رحمھ هللا تعالى رحمة األبرار   لقریة ومنا   أھالي

 : بیع مكتبة سالم بن درویش 

  3500   یذكر أنھ كان لدیھ مكتبة ضخمة ملیئة بالكتب والمخطوطات تقدر بحوالي     
وناصر بن محمد بن    ، حسن بن محمد بن سالم   : وقد قام أحفاد الشیخ سالم وھم    كتاب، 

وقد بیعت كل الكتب     بن سالم بن درویش بعرضھا للمزاد العلني،   مد بن عليوأح    سالم،
 ىلع ةحضاو ةلالد لدیل تاطوطخملاو بتكلا نم لئاھلا مكلا اذھو .  یبق منھا شيء   ولم

كان علیھ الشیخ سالم بن درویش فمثل ھذه المكتبة ال تكون عند    يذلا عالطالا ىدم
ً     شخص عادي، ً    كان شراء الكتب فیھا عسراً    تلك الفترة التي   في   خصوصا      وصعبا

   .  للغایة
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