
 اعينّ فة المَ لیْ خَ  هللا بنْ بدُ عَ 
 حیاة قصیرة ، وعطاء خیري مایزال مستمراً 

 

 ة:ـمدّ ـقـم -

 اكتنفھا حیاتھ .ھو أحد ابرز رجال العمل الخیري في عائلة آل بن عجمي المنانعة     
وال تعرف  اسمھ بذكر عنھا األخبار والمعلومات ، فتجد الناس تلھج  وشحتْ  الغموض ،

 ً ً  !. ماتَ   قلة من عائلتھ القریبین جداً عن سیرتھ ، إالّ  شیئا ، ولم  في سن مبكرة نسبیا
جمع ثروة كبیرة من  نسیان تفاصیل حیاتھ .أحد أسباب ھذا ، وربما یكون  یخلف أوالداً 

  ،الفقراء والموعوزینقارب انقاذ لكثیرمن كانت فالمال ، خصص ثلثھا ألعمال الخیر ، 
في القضاء على محنة الغوص على اللؤلؤ تسببت ؛ ممن عائلتھ من ُكثر  أفرادٌ  منھم

على كارثة كساد اللؤلؤ لّت حَ فلقد ؛ مصدر رزقھم ، وأحالتھم إلى عاطلین عن العمل 
 فأفقرت،  عشرینات القرن الماضيایة بدمع ، وذلك عامة شعوب منطقة الخلیج العربي 

القائم على ھذا  -، وجعلت إقتصاد بلدانھم الحاجة إلى حضیض غنیھم وأردت بفقیرھم 
د انتعاش باللوجاء ظھور النفط وانتاجة لیعید ل أدنى المستویات .في  -الدخل من النوع 

األعداد الكبیرة من العاطلین الذین خلفتھم تلك المأساة .  حیاتھا االقتصادیة ، ویستوعب
للمرحوم جاریة الة الوقفیة تركلقد كان لو .اربعیناتھ حتى استمرت ولكن آثار المأساة 

، من الناس ، على تأمین العیش الكریم في حیاتھم  الكثیرفضل كبیر في مساعدة عبدهللا 
 ً تھ واقربائھ ، فكان علینا واجب االمتنان لھ وتقدیرة ، بتدوین ما أھالي قری وخصوصا

  الطیبة .سیرتھ تیسر لنا من 

 :حالتھ االجتماعیة التعریف بھ وب -

عبدهللا بن خلیفة بن درویش بن سالم بن درویش آل بن عجمي الكامل : اسمھ      
 عامي سبعینات القرن التاسع عشر المیالدي (مابینفي لد في قریة قاللي وُ المنّاعي ، 

الشیخ سالم بن درویش رئیس الكبیر ه دّ تربى في بیت ج، و م تقریباً) 1875 - 1870
تدعى (طرفة) من قبیلة من بدو الكویت ج والده (خلیفة) من امرأة تزوّ  قبیلة المنانعة .

        یم فترة وجیزة في الكویت یقحیث كان والده یسافرإلى البصرة ، و،  يالمطیر
وكذلك المطیري ،  من قبیلة ، وربما كان على عالقة متینة مع جماعةفي طریقھ إلیھا 

على كان د أنھ ـال أستبع. و )1( إلى ھناك ھتالذي تبع عادة أبیة في زیارابنھ عبدهللا ، 
ھالل فجحان  التاجر ، وھوالكویت ھذه القبیلة المعروفین ب عیاندة بأحد أة جیّ ـمعرف
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في فجحان المطیري حكایة ن : إما یجدر ذكره . وم المطیري ، الملقب بـ (ملك اللؤلؤ)
في ھذا سیرة عبدهللا بن خلیفة  تشبھ إلى حد كبیر، عالم التجارة والثروة والمال دخولھ 

ً فترة زمنیة واحدة عاش الرجالن خالل وكذلك المجال .  لد وُ  المطیري، ولكن  تقریبا
ً الثالثة وبعمر ال ،توفى بعده بثماني عشرة سنة و، بعدة سنوات عبدهللا قبل   ثمانین عاما

فقد تمتع  . ولیس ھذا فحسب ؛وأوج غناه في ریعان رجولتھ وھو ، بینما مات عبدهللا 
ً  لؤلؤٍ  صار تاجرَ ، ووالثروة بالجاه ھالل  بلدان الخلیج العربي  شھرتھ عمتْ ،  المعا
وقف من  بما تركھُ ارتبطت وحیدة من سمعة  عبدهللا إالّ ذكر تَ فَ بینما خَ  ، والھند
 .المعطاء طیب السیرة ھذا الرجل ل ناتدوینذا من دواعي ھو .ألعمال الخیر! صھُ خصّ 

ج جاسم من شریفة جاسم ومحمد وسالم . تزوّ ھ إخوة ، ھم : من والدی  لدى عبدهللا    
د من شیخة بنت احمد ج محمّ بنت عیسى بن ھاشل ، وأنجب منھا راشد وعیسى . وتزوّ 

ج سالم من لولوة بنت ا . وتزوّ وزمزم وھیَ  یوسف بن ھاشل ، وأنجب منھا یوسف بن
فأحفاد  بذا. ووثاجبة  ، وأنجب منھا عائشة وفاطمة  الحمدانإبراھیم بن محمد بن خلیفة 

، من جھة خلیفة بن درویش بن الشیخ سالم بن درویش  لنسمن  بقيَ  نمجاسم أآلن ھم 
 ً  . األب طبعا

أنھ فمن المحتمل ، لم نعرف شیئا عن طفولتھ وتعلیمھ في بحثنا عن سیرة عبدهللا ،     
بیت عز  في نشأأنھ ، وبخاصة ھل ذلك العصرأعلى عادة ، خل الُكـتّاب (المطّوع ) دأ

وجاه ، یحرصون على تعلیم أبنائھم حفظ القران ومبادئ القراءة والكتابة . ولكننا لم 
         ، كما لم نجْد لھ أیة رسائل صادرة عنھ بخط یده نحصل على ما یثبت لنا ذلك 

القراءة أمیّة ومن المعروف أن  .أیة وثیقة صادرة عنھ خالل حیاتھ وأ، أو توقیعھ 
عقبة في نجاح وتفوق الشخص في ممارسة أیة تجارة أومھنة لم تكن تشكل  ، والكتابة
تّاب خاصین ، أو من أبناء العائلة المتعلمین جار واألعیان یستعینون بكُ ، وكان التُّ آنذاك 

  .إلنجاز معامالتھم ورسائلھم  

    سالم الشیخ ا بنت علي بن ھیَ (من عبدهللا ج وّ فقد تزعن حیاتھ االجتماعیة ، أما     
      ا ولداً ویقال أنھ انجب من ھیَ  .ة ونورة وانجبت لھ : لولوة وحصّ  )بن درویش 
، ویذكر الوجیھ محمد بن عبدهللا المناعي أنھ سمي  صغیراً  طفالً توفي د) اسمھ (محمّ 

المنّاعي ، وانجبت فاطمة لولوة من احمد بن عیسى بن ھندي ابنتھ جت تزوّ  . باسمھ
  ة من عبدهللا بن عیسى جت حصّ . وتزوّ وأنیسة وعیسى وشریفة وعبدهللا مریم وعائشة و
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وسالم وعلي وعیسى وفاطمة  -توفي صغیرا  -وجاسم حمد أالمنّاعي ، وانجبت محمد و
من احمد بن عبدهللا بن المنّاعي ، وانجبت درویش نورة وزكیة ولبنى . وتزوجت 

ة بنت عبدهللا بن من حصّ عبدهللا ج ثم تزوّ  .ریفة وأمینة ونیلة وبدریة ومریم وسالم وش
احمد بن خلیفة المنّاعي ، وھي أرملة الشیخ عبدالرحمن بن عبدالوھاب الخلیفة ، وكان 

ھم : سلطان ومریم ونورة ، ولكنھا لم تنجب من زوجھا األخیر ، لدیھا ثالثة أبناء 
الھدایا أحضر ویقال أن زواجھ بھا تم بعد سفرتھ الوحیدة إلى الھند ، حیث  .(عبدهللا ) 

 ً في تعرفھ علیھا ومن ثم  الكثیرة لعائلتھ ، وشاءت الصدفة أن تكون المناسبة سببا
شمال  لھا  خّصصھكان یزورھا في البیت الذي خالل زواجھ بھا و ان بھا . راالقت

بعد ذلك ، توفي عنھم . وقد حدث خالف  ، وعاش أبناؤھا في رعایتھ إلى أنالمحرق 
وھي أمور یكثر  .التركة موجودات حول  المذكورةابن وبین بین ورثة المرحوم عبدهللا 

  .ث وفاة المورّ حدوثھا بعد 

 : عملھ في الطواشة وتجارة اللؤلؤ -

في صید اللؤلؤ وتجارتھ . أغلب أفراد عائلتھ  عملیبیت عز وجاه ، نشأ عبدهللا في     
ذاتھا ، ولكن عملھ اقتصرعلى الطواشة في البر ، وشراء اللؤلؤ  المھنةفي فاشتغل 

وبیعھ . ولم یذكر عنھ أنھ امتلك سفینة یذھب بھا إلى ھیرات الغوص لشراء اللؤلؤ ، 
ً في شبابھ وقیل أنھ  . وكانت بدایة عملھ في شراء أحد نواخذة الغوص عند  عمل غیصا

، ثم بیعھا بثمن أغلى قلیال . وفي صقلھا تنظیفھا وعمل على وال، حبات اللؤلؤ الصغیرة 
ات عرض علیھ أحد نواخذة الغوص لؤلؤة من نوع یقال لھا المجھولة ؛ إحدى المرّ 

 بعد إزالتھ ، ویتم بیعھا وھي اللؤلؤة المغطاة بغالف صدفي یصعب تمییز جودتھا إالّ 
مبلًغ كبیر من ب(حصباة) ، أي لؤلؤة ثمینة ، باعھا ربح وحصل على فكان أن  ، ظحبال

ً ، كانت فاتحة خیرالمال  ً قویّ  ، ودافعا ، وھذا في تجارة اللؤلؤ ھ بحماس طانخرفي الھ  ا
 غناه حصولھ على  بسب إذ كان؛ ما حصل أیضا لتاجر اللؤلؤ فجحان المطیري 

على شراء ھذا النوع من اللؤلؤ ، وكان لھ بعد ذلك  دأبَ عبدهللا  ویقال أن. حصباة 
یساعدونھ في د ، یة في معرفة اللؤلؤ الجیّ االذین لدیھم خبرة ودرأصدقاء من الداللین 

الذي كان یزوره ، زبربن جعفر من لؤلؤ، منھم : لدیھ یتولون تسویق ما كما ذلك ، 
ً اللؤلؤ وصقلھ  تنظیففي  بخبرتھ اشتھردائما في مجلسھ في قاللي ، و  ، ومنھم أیضا

   .د مھدي یّ ـوسحجي أحمد بن سلمان 
كبیرة ، جعلتھ من  عبدهللا ثروة عَ مَ جَ  –القصیرة نسبیاً  - هوفي غضون سنوات عمر   

 .، وحظ كبیر ؛ وذلك بفضل ماتمتع بھ من فطنة وذكاء فطريّ كبار تجار اللؤلؤ 
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 :من المال ثروتھ  -   

، حیث تم  للعمل الخیريّ ثھا ثل المال ، أوقفَ كبیرة من عبدهللا بعد وفاتھ ثروة  تركَ     
جمیع أفراد عائلتھ ، القریبین  عمُّ . وكانت زكاتھ تعدد من النخیل والعقار بھا شراء 

 ق ، واستمرتْ من الفقراء من أھالي قاللي والمحرّ  اً كبیر أعمْ منھم والبعیدین ، وكذلك جَ 
لولوة  وھنّ ورثتھ من البنات آلت إلى روتھ فقد نین عدیدة بعد وفاتھ . أما ثلثا ثلس جاریةً 
وإلى زوجتیھ (ھیا وحصة) ، وإلى العصبة من أفراد عائلتھ ، وھم:  ،ة ونورة وحصّ 

و (حسن وجاسم) ابنا محمد  ، ( أحمد وعیسى وابراھیم )أبناء علي بن سالم بن درویش 
   .)2(بن سالم بن درویش

م�ن العق�ار( عمارت�ان وع�دد م�ن  ع�دداً عب�دهللا : الت�ي تخ�ص ثل�ث مالك األوتضمنت     
  : النخیل ھيق ، وأربعة من الدكاكین ) بالمحرّ 

 نخل الفھادي  -
 نخل المدھون  -
 نخل معامرات الشعیبي  -
 نخل الحالفي  -

ع وجمیعھا بمنطقة القطیف ، وكان القلیل من محاصیلھا یباع ، أما معظمھا فیوزّ      
 والمحتاجین ، حتى بدایة خمسینات القرن الماضي .على بیوت العائلة 

  :ثلث وصیتھ ، وحكایة ال -

    ً لعمل الخیر ، واسند وكالتھ إلى رجل ال�دین  أوصى عبدهللا قبل وفاتھ بثلث ثروتھ وقفا
بھ وبعائلتھ ، ویُ�ذكر أن  ةالمعروف احمد بن جاسم الجودر ، الذي كان على عالقة وطید

ك�ان الم�ذكور . و توزیع زكات�ھ لیةمسؤوبفھ وكلّ  ،أموالھ في حیاتھ  یُودع لدیھكان عبدهللا 
ً ت�اجًرا یعم��ل  (احم�د الج�ودر)  ً  عمومیّ��ا ّرق ، ح��ا) بس�وق الم، یمل��ك عم�ارة (متج��رً  أیض�ا

بع�ض ھ وودائ�ع ص�ھا لودائع�(تجوري) لحفظ األموال ، خصّ  كبیرة ة وفیھا خزانة حدیدیّ 
ة ف�ي ذل�ك بن�وك تق�وم بھ�ذه المھّم�وج�د تال حی�ث ؛ عمالئ�ھ و زمالئھ ومعارفھار من التجّ 

وبعد وفاة عبد هللا بن خلیفة قام أحم�د ب�ن جاس�م بش�راء مجموع�ة م�ن النخی�ل ف�ي الوقت . 
من العقارات والدكاكین في المحّرق .  وصار یصرف ریعھا ف�ي  منطقة القطیف ، وعدد 

م ، انتقل��ت 1929 وبع��د وف��اة احم��د الج��ودر ع��ام ة .أعم��ال الخی��ر، كم��ا ج��اء ف��ي الوص��یّ 
عل�ى اط�الع  -مث�ل أبی�ھ  -وكالة الوقف وراثةً إلى ابنھ (جاسم) . ول�م یك�ن ھ�ذا حریص�ا ً

ض ل��ھ ، إل��ى جان��ب م��ا تع��رّ  م��ن بی��ع وش��راء الورث��ة عل��ى تص��رفاتھ ف��ي إدارة الوق��ف
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نظ�راً لألزم�ة الت�ي حص�لت  -بحسب ما أشیر في إع�الن المحكم�ة  -المذكور من افالس 
 ام الورث�ة بش�كوى ، یطلب�ون فیھ�. وعلی�ھ تق�دّ إل�ى ھب�وط أس�عارة  أدتْ في أسواق اللؤلؤ و

ف�ي التاس�ع م�ن ذي  لھ�م ؛ حی�ث أص�درتْ  نقل الوكالة إل�ى غی�ره ، واس�تجابت المحكم�ة 
 ً ف في ثلث المرحوم ، طلبت فیھ منع المذكور من التصرّ 720/1357برقم  الحجة إعالنا

بمناش�دة م��ن یرغ�ب ف�ي اس��تئجار أو : واس�تالم واردات األم�الك ، واختتم��ت اإلع�الن ، 
رش�ح الورث�ة المرح�وم عیس�ى ب�ن  الملك ، بأن علیھ إخبار المحكمة بذلك . وقد   ضمان

لجاس��م ، لم��ا یرون��ھ فی��ھ م��ن التق��وي واألمان��ة  كال��ة ب��دیالً الواعي ب��أن یت��ولى عل��ي المنّ��
 وحص��لوا عل��ى -ف��ي ق��رار المحكم��ة الورث��ة ش��ھادة ع��ن بحس��ب م��ا ورد  -ة والص��الحیّ 

 . م1940دیسمبر17 الموافق ھـ 1359ذوالقعدة  17موافقة المحكمة في 
وبعد وفاة عیسى بن علي تولى الثلث نجلھ عب�د هللا ب�ن عیس�ى ، وم�ن بع�ده ابن�ھ محم�د     

 بن عبد هللا المناعي . 

م��ن س��یرة ا  ج��زءً  ع��دُّ دنا م��ن اإلش��ارة إل��ى مث��ل ھ��ذه الخالف��ات س��وى أنھ��ا تُ ول��یس قْص��   
من مس�ؤلیات الم�ؤرخ . وق�د س�بقنا ، ھو م عنھ ، وأن االلتزام بذكر حقیقة ما حدث المترجَ 

 . )3( ذلكإلى نشر أحد الباحثین 

 منزلھ التراثي ، وحكایة ھدمھ : -

      ً ز      كبیراً وسط القریة ، تمیّ  بعد أن توفرَّ لعبدهللا الثروة والمال ، شیّد لھ بیتا
، ضّم فیھ عائلتھ . وبعد وفاتھ آَل ملكھ بالشراء إلى ببنائھ المعماري المحلي الجمیل 

ة) . ویُعّد المنزل من المعالم األثریة الوجیھ عبدهللا بن عیسى المنّاعي ( زوج ابنتھ حصّ 
ً البارزة في القریة ، الذي یعود تأسیسھ إلى بدایة القرن العشرین . وبقي   المنزل متماسكا

لھ ید الترمیم ، بعد ما أصاب  نتظر أن تمتدّ حتى أواخر القرن الماضي ، یَ بنیانھ في 
بعض جدرانھ االنھیار ، وبدالً من الحفاظ علیھ ، سارع المسؤولون في بلدیّة المحّرق 

م 1967العام إلى ھدمھ ؛ بدعوى أنھ قدیًم وأیل للسقوط ! ، وكانت العائلة قد ھجرتھ في 
من معاولھم ، حیث أجھزوا علیھ  إلى السكن في المنامة . ولم تُجِد كل المناشدات إلنقاذه

م ، من دون علم 2006في عطلة عید األضحى من عام ، وتم ذلك وتحویلھ إلى أنقاض 
ال یمكن  قیِّمةة الھدم في ضیاع ثروة تراثیة وقد تسببْت عملیّ  أصحابھ أو استشارتھم .
لمقتنیات كانوا یحتفظون ، في غرفھ المغلغة ، بكل اّالك المنزل أن تُعّوض ؛ حیث أن مُ 

من أثاث وأواٍن للطبخ ومراوح وغیرھا ، إضافة إلى ما یحتویھ البیت  ،التراثیة النادرة 
من أبواب ونوافذ وسقوف خشبیة تقلیدیة جمیلة ، وجدران ورواشن مزخرفة بنقوش 

 فنیة ، محلیّة الطابع !. 
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 حكایة وفاتھ : -

غفلة ، وھو في بدایة العقد  الموتُ في كامل حیویتھ ونشاطھً ، حین فاجأه عبدهللا كان     
ً 1920الخامس من عمره ، وتشیر إحدى الوثائق إلى أن وفاتھ حدثت عام  .  )4( م تقریبا

یذھب مع بعض اصدقائة اعتاد أن ویذكر أحد أقربائھ أن سبب وفاتھ : ھو أن عبدهللا 
اطئي نّھ) من المواقع الضحلة القریبة من شجار(المِ في قارب صغیر اللتقاط المحَ 

وبعد ویكون وقت ذلك في غیر اشھر الصیف . ،  )5(البحرین الشمالي والشرقي 
 ً ً  حصولھم على المحار، یفلقونھ بحثا وط) بعد یأكلون لحمھ (الخرُ  عن اللؤلؤ ، وأحیانا

كانوا وا وجبة منھ ، أكل منھا جمیع من ، وصادف ذلك الیوم أن أعدّ والملح غلیھ بالماء 
على القارب ، وبعد فترة من تناولھم إیاھا أصیب عبدهللا بآآلم في بطنھ ، أعقبھ إسھال 

سبب الوفاة قد  الشاطئ . وأشیع أنّ بھ حاد أدى إلى مفارقتھ الحیاة قبل الوصول إلى 
قاللي عدد من بّحارة  تقصیت ھذه الحكایة لدىتعود إلى تسممھ من تلك األكلة ! .. وقد 

ممن كانوا  لم یسمعوا أن أحداً ، قائلین : بأنھم بوا من ذلك السبب عجّ ت، فالمعروفین 
 َ غریبة غیر متوقعة ، كما أن  یأكلون لحم المَحار حدث لھ ذلك !.. ولكن للموت أسبابا

ً  -منھ للنجاة   .!غرب ما ھو أ -أیضا

ً عزّ على وفاتھ ، ومایزال لھ في قلوب الناس مَ  تكاد تمضي عامھاھي مئة        ة وامتنانا
اعي : أن والدتھ ( لولوة ابنة صاحب ویذكر األخ عبدهللا بن احمد ھندي المنّ  كبیرین .
 .، وفقھ هللالیوم من رجال األعمال البارزین  تبركاً ، وھا ھوباسمھ اسمتھ السیرة ) 

 ھُ َعَملُ إذا ماَت اْبُن آَدَم اْنقََطَع "  یقول الحدیث الشریف :؛  ولكن ذكره باقٍ ، مات عبدهللا     
وقد فازعبدهللا  .یَْدُعو لَھُ "  إّال ِمْن ثَالٍث : ِمْن َصَدقٍَة َجاِریٍَة ، أْو ِعْلٍم یُْنتَفَُع بِھ ، أْو َولٍَد َصاِلحٍ 

    بإوالھا ، فجزاه هللا خیر الجزاء.

 اعي أحمد علي المنّ                                                                        
 م2016سبتمبر  6                                                                          

 

  : امشوالھ

یقومون كان العدید من عائلة البنعجمي و، أنھ كان یزور الكویت و البصرة الشیخ سالم بن درویش ذكرعن  - )1(
عائالت غیرھم من المن و ھناك .لھم معارف مصاھرات وصالت قرابة مع فرع المنانعة ، وود لوج ؛بذلك 

 ھ التقى بأحد أمراءأن: أبراھیم بن ھاشل في زیارة لھ إلى البصرة المرحوم ذكر ی و .معروفة القبلیة ال
الشیخ سالم بن درویش وابنھ  ھممن، وعن بعض رجال المنانعة المشھورون فسألھ المنتفق من ون دالسع

 .عالقات صداقة أو نسب تجمع بینھم ، دلیال على وجود محمد  بن سالم 
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 أشرنا لمن نعرف من الورثة ، حیث لم نتمكن من االطالع على وثیقة الفریضة : لنتأكد من عددھم وأسمائھم. )2(
الجزء الثالث ،  -راجع حول الخالف على وكالة الوقف ووثائقھ : كتاب (أعیان البحرین ) لبشار الحادي  - )3(

 م .2010، طبعة  386-383من ص  -علي المناعي عن حیاة تاجر اللؤلؤ عیسى بن 
بعد فترة ، سدده الورثة عبدهللا عبارة عن رصید استالم عن دین كان على المرحوم وھي حسب وثیقة ، ب - )4(

 م.1920نوفمبر  12الموافق  ـ ،ھ1339صفر  29  في ، مؤرخوجیزة من وفاتھ
وھي أقرب المواقع شرق شمال قاللي ، میاھھا ، الكشاشة : المعروفة ) ھمن مواقع التقاط المحار(المجن )5(

ً بالقوارب  رزْ ضحلة ، ویذھبون إلیھا عند الجَ  قرب سترة تقع ،  ةشویج.  قدام على األ ویلتقطون المحار مشیا
 ، شرق بحر قاللي . لْحیَرةأو  القصمولفي الصیف :  مجنةومن مواقع ال.  ، ومیاھھا ضحلة أیضاً 

 :  المصادر
 م2016/ أغسطس  2بتاریخ   -محمد بن عبدهللا المناعي رجل األعمال مقابلة مع  -
 م2017ینایر  24بتاریخ  -راشد بن جاسم المناعي جاسم بن ابني راشد مقابلة مع نجیب واخیھ  -
 الموقع .الخاص برشیف اإلمجموعة وثائق من  -
 

 المالحق :
 المعماریة.القدیم ونماذج لتصامیمھ صورة لمنزل عبدهللا بن خلیفة  -
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