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 تاجر اللؤلؤ المشهور
 اعيـّ لي المنـعيسى بن ع

 ) م1952 - م1861 ( ) هـ1371 هـ1277(
 

ب�ن خليف�ة ب�ن  س�الم ب�ن دروي�شالشيخ الحاج عيسى بن علي بن المحسن، المعمر،  ،تاجر اللؤلؤ المشهور: هو     
 .آل بن عجمي المناعي التميمي عبد هللا

 
 :نبذة عن المنانعة

إلى قبيل�ة عن�زة، وم�نهم  قبيلة المنانعة، فمنهم من يقول بأن المنانعة تنتسباللغط حول نسب  هذه األيامكثر في      
الم�دعي أنها تنتسب إلى تميم حي�ث أن والموافق لألدلة والوثائق لكن الصحيح من يقول إنها تنتسب إلى قبيلة تميم، 

نها من تميم فإنه يمتلك عدة أدلة دامغ�ة، وه�ا أن�ا يقول بأ بأن القبيلة من عنزة ال يملك دليالً واحداً على ذلك، أما من
 .أسردها للفائدة

 
  :الدليل األول

عبدالرحمن بن حسن الحنبلي والت�ي طبع�ت  من نظم الشيخ إسحاق بن''  أرجوزة في العقيدة ''ما ورد في كتاب     
ي الحف�ظ إل�ى غاي�ة، واعتن�ى لمباشرة طبعها وتصحيحها من انتهى ف وقد تصدى ''): م1892(هـ 1310في الهند العام 

التميم�ي  عناية، حميد المساعي الجاهد في إشاعة ال�دين والس�اعي، الش�يخ س�لطان ب�ن محم�د المن�اعي بمراعاة اللفظ أتم
نسب المنانعة إلى قبيل�ة بن�ي  وهذا نص صريح وواضح منذ ما يزيد على مئة وعشرين عاماً يشير إلى. ''والحنبلي

 تميم
 
  :الدليل الثاني 

 من نظم الشيخ إسحاق بن عبدالرحمن بن حس�ن الحنبل�ي والت�ي طبع�ت'' أرجوزة في العقيدة" ما ورد في كتاب    
ف�ي أن يك�ون ل�ه ف�ي الخي�ر  بإشارة الش�اب األدي�ب والتق�ي األري�ب، الب�اذل جه�ده ''): م1892(هـ 1310في الهند العام 

وه�ذا ن�ص . '' ن علي المناعي التميمي نزيل بلدة الش�ارقةب نصيب، ذي المعتقد السليم، والخلق العظيم، عبدهللا بن أحمد
 الفترة نفسها، يشير إلى انتساب المنانعة إلى تميم، كما يالحظ أن الشخصية األولى وهي آخر في الكتاب نفسه وفي

أحم�د المن�اعي شخص�ية  الشيخ سلطان بن محمد المناعي شخصية بحرينية، أما الشخصية الثاني�ة وه�ي عب�دهللا ب�ن
المناعي على انتسابها إلى قبيل�ة تم�يم حت�ى م�ع اخ�تالف  راتية من أهالي بلدة الشارقة، مما يدل على اتفاق أسرةإما

من المنانعة وأهالي البحرين من المنانعة متفقون على أن نس�بهم يرج�ع إل�ى قبيل�ة  مواضع سكناها، فأهالي الشارقة
  تميم بني

 
 : الدليل الثالث

       :  م�ن القس�م الجغراف�ي) 4/1467) (دلي�ل الخل�يج(كتاب�ه  ج ل�وريمر ف�ي.رق اإلنجلي�زي جما قاله عنهم المستش     
 ولهم مئة. قبيلة عربية ليست بدوية تتكون من غواصي وتجار اللؤلؤ في البحرين وقطر المنانعة مفردها مناعي وهي" 

 70عشرة منازل في الدوحة و الحد ولهممنزل في البحرين في قاللي وعشرة منازل في مدينة المحرق وعشرة منازل في 
 . '' اإلمام مالك ويدعون أنهم من ساللة بني تميم منزالً في أبوالظلوف وهم من المسلمين السنة على مذهب

سنة عن نسبهم فأخبروه أن نسبهم يرجع  100السن من المنانعة قبل نحو  لقد سأل هذا المستشرق اإلنجليزي كبار 
اإلنكلي�ز م�ن  و كان هناك أي اختالف في نس�ب القبيل�ة ألش�ار إلي�ه ل�وريمر، ألن�ه ك�ان ه�دفتميم، ول إلى قبيلة بني

فك�انوا يبحث�ون ع�ن مواض�ع الخ�الف،  وضع هذه الموسوعة هو إحداث الفُرقة ونش�ر الفوض�ى ف�ي بل�دان الخل�يج،
زون عليه��ا، حساس��ية ب��ين أبن��اء البل��د الواح��د ويرك�� ومواض��ع الن��زاع، ومواض��ع الث��أر، والمواض��ع الت��ي تش��كل

ليس�تخدموها وق�ت م�ا أرادوا لب�ث الفرق�ة أو لنش�ر الن�زاع، وبالت�الي فل�م يك�ن  ويفصلون فيها ويطيلون فيها ال�نفس،
  . عام 100اختالف في نسب قبيلة المنانعة قبل  هناك أي

    
  :الدليل الرابع

آب�اءهم يقول�ون  رات أنه�م ك�انوا يس�معونعدد كبير من قبيلة المنانعة من أهالي البحرين وأه�الي اإلم�ا ما يتناقله    
القبيلة بالتلقي والسماع كابراً عن كابر وأباً ع�ن  وهذا يتناقله العارفون من أبناء. '' المنانعة يرجعون إلى تم�يم ''بأن 
 الناس مؤتمنون على أنس�ابهم، فل�يس هن�اك أي داٍع لتخطئ�ة اآلب�اء واألج�داد،: تقول والقاعدة المتعارف عليها. جد

 . ، والدليل قد أشرنا إليه قبل قليل وصاً إذا ما وافق قولهم الدليلخص
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  :الخامس الدليل
ب�ن أحم�د آل ث�اني وه�و م�ن  رواه�ا الم�ؤرخ المرح�وم الش�يخ محم�د) لمحات من تاريخ قط�ر(ما ورد في كتاب     

عة من بني كع�ب م�ن بن�ي المنان ''من أن ) 77ص) م تحقيق الشيخ ناصر بن علي األحمد آل ثاني1873مواليد العام 
جديدة وهي أن المنانع�ة ينتم�ون إل�ى فخي�ذة يق�ال له�ا بن�ي كع�ب الت�ي  وهذا يؤكد ما مضى ويضيف معلومة .''تميم

 .فال تعارض  أشرنا إلى قبيلة بني تميم ترجع في أصولها كما
 

  :الدليل السادس 
 : 367ب�راهيم ج�ار هللا الش�ريفي صللباح�ث إ) المعاض�يد وقط�ر ت�اريخ ونس�ب وحض�ارة( ما ورد ف�ي كت�اب     

ث�اني ب�ن قاس�م آل  قال الشيخ المؤرخ جاس�م ب�ن.. المنانعة ومنهم عيسى بن حمد وسالم بن درويش آل عجمي"
وهذا يؤك�د م�ا س�لف م�ن أن المنانع�ة . ''تميم ثاني عندما سألته عن نسب المنانعة أن المنانعة من قبائل عمرو بن

من أدلة صريحة وواضحة ت�دل عل�ى أن نس�ب المنانع�ة يرج�ع إل�ى بن�ي  لى غير ذلكإ. ينتسبون إلى قبيلة بني تميم
 . تميم

 
 :الرد على المخالفين

م�ن أن ) 120ص) (الوجد في أنساب ملوك نجد مثير(وأما ما ذكره راشد بن علي بن جريس الحنبلي في كتابه     
األمي�ر م�انع ب�ن المثي�ب ه�و  '': الخاطئ�ة، يق�ولم�ن ذك�ر ه�ذه المعلوم�ة  أول وأقدم وهوالمنانعة ينتسبون إلى عنزة، 

  ."ومن ذريته المنانعة بقطر 850,وقطر وعمان، وكان مستقالً سنة ..  والحسا والقطيف الذي بنا الدرعية
 

  : ولـأق    
لم تذكر جميع المصادر التي أشارت إلى مانع المريدي أنه بنا الدرعية،الحس�ا، القطي�ف، قط�ر، وعم�ان، فه�ذا   -1
ح، ث�م كي�ف يق�وم ش�خص واح�د ببن�اء الدرعي�ة واألحس�اء والقطي�ف وقط�ر وعم�ان فه�ذا كل�ه ك�ذب ه غي�ر ص�حيكل

وافتراء فالدرعية واألحساء والقطيف وقطر وعمان موجودة منذ آالف السنين، ولم يقم ببناءه�ا ش�خص واح�د، ب�ل 
 .هي موجودة قبل والدة هذا الشخص بآالف السنين

) عن�وان المج�د(كم�ا تش�ير جمي�ع المص�ادر، بم�ا فيه�ا  "م�انع ب�ن المثي�ب" ول�يس "م�انع ب�ن ربيع�ة"اس�مه ه�و   -2
 .وتاريخ إبراهيم بن صالح بن عيسى وغيرهما لعثمان بن بشر،

  "ومن ذريته المنانعة بقطر '': قوله  -3
 ! !استند عليه ، واالجتهاد يحتاج إلى دليل ولم يذكر الكاتب أي دليل هذا اجتهاد من الكاتب :  أوالً 
مانع الذي نسب المنانعة له ش�يء، ومنَّ�اع  يالحظ أيضاً أن مما يشير إلى بطالن هذا القول وهشاشته هو أن  : ثانياً 

والنسبة إلى منَّاع بالتشديد هي المنَّ�اعي وبالت�الي فيفت�رض عل�ى ه�ذا  شيء آخر، فالنسبة إلى مانع بالتخفيف مانعي
 . مانعاً، والفرق بينهما كبير وظاهر المنانعة يدعى منَّاعاً وليس الكالم أن جد

 أص�دق ال�دالئل ف�ي أنس�اب بن�ي(جانب الصواب، وتبعه على هذا الخطأ الفدعاني في كتاب�ه  فهو اجتهاد خاطئ    
تكلم�وا ع�ن نس�ب  حيث أشار إلى نف�س المعلوم�ة، ونش�رها ف�ي كتاب�ه، كم�ا تبعهم�ا بع�ض المعاص�رين مم�ن) وائل

الواح�دة، ث�م انتش�رت ف�ي ش�بكة اإلنترن�ت، لتجع�ل  وم�ة الخاطئ�ة ب�ين أبن�اء القبيل�ةالمنانع�ة، ث�م انتش�رت ه�ذه المعل
 .أصالً  الخالف ينتشر بينهم، وليس هناك اختالف

الظاهري عن هذا الكتاب الذي ذكر  المؤرخ والباحث أبو عبدالرحمن بن عقيل) مثير الوجد(يقول محقق كتاب     
انتقاده به، لقلة مصادره وكثرة أخطائه، وأنه ال تخل�و جوان�ب  مما يمكن هذه المعلومة الخاطئة، ومنهجه فيه الكثير

علي�ه بم�ا  وأن أعل�ق) مثير الوج�د(فقد رغبت إلى دارة الملك عبدالعزيز أن أحقق كتاب  '': يقول من مادته من اختالق،
أن فيه سعة مجال للنقد، لقلة علمي المسبق ب يلزم، إذ أزمعت على إعادة طبعه، فما وسعني إال االستجابة، على الرغم من

فه�ل يُعتم�د مث�ل ه�ذا الكت�اب المل�يء باألخط�اء، .  ''مادت�ه م�ن اخ�تالق مصادره، وكثرة أوهامه، وال تخلو جوان�ب م�ن
حاش�اهم  ، وتترك األدلة الصريحة الص�حيحة، إثبات نسب عائلة كريمة عريقة كعائلة المنانعة باعتراف محققه في

 .العدنانية، وليس إلى قبيلة عنزة ل أن نسبة عائلة المنانعة يرجع إلى قبيلة بني تميمفال أحد يرضى بهذا، والحاص
 

 :نسب آل بن عجمي
ينتسب المترجم له إلى أسرة آل بن عجمي التي هي أحد فروع عشيرة المنانعة المنتشرة في كافة دول الخليج،     

ن الكالم واللغط في نسبها فهي كما وقفت عليه وللعلم فإن أسرة آل بن عجمي أيضاً من األسر التي لم تسلم م
عاماً تشير إلى نسب آل بن عجمي وأنهم من المنانعة بل هم في 133وثيقة عمرها وهذه  ،تنتسب إلى قبيلة المنانعة

الحقيقة شيوخ المنانعة حيث إن جد المترجم له الشيخ سالم بن درويش آل بن عجمي المناعي كان شيخاً للمنانعة 
، وقد كتب هذه )التحفة النبهانية(ي البحرين، كما أشار إلى ذلك المؤرخ محمد بن خليفة النبهاني في في وقته ف

في آل بن عجمي المناعي اليوسف بن عبد هللا راشد بن شاهين الحاج المشهور تاجر اللؤلؤ الوثيقة المشار إليها 
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قديماً جداً كتاب وقد كتبت على غالف لمناعي التاجر الحاج شاهين بن عبد هللا اليوسف آل بن عجمي اثواب والده 
 :ا نصهفيه مورد  )اللدنية للقسطالني الزرقاني على المواهبمحمد بن عبد الباقي شرح (واسمه 

للعالمة القسطالني  )المواهب اللدنية(شرح اإلمام العالمة الشيخ محمد بن عبد الباقي الزرقاني المالكي على  "    
الشيخ لمين بعلومهما آمين وهو أحد ثمانية أجزاء وبال اإلعانة هذا الجزء الثاني الموقوف على الشافعي نفع هللا المس

وإذا انقطع نسله فهو وقف لطلبة العلم أوقفه الحقير إلى هللا ، وعلى ذريته من بعده  إبراهيم بن هاشل بن عجمي المنانعة
هـ ألف 1297ليوسف جرا في خمسة عشر ذا الحجة سنة راشد بن شاهين اليوسف في ثواب والده شاهين بن عبد هللا ا

 ". ومايتين وسبع وتسعين
 

 : في الخليج العربي أسرة آل بن عجميكانت تتردد عليها المواضع التي 
المناعي أن البنعجمي هم أصالً من منطقة نجد بالمملكة بن عيسى بن علي محمد بن عبد هللا العم يذكر الوجيه      

وبالتحديد منطقة الدرعية ثم انتقلوا منها إلى منطقة سيهات على سواحل الخليج العربي، ومنها  العربية السعودية
 .انتقلوا إلى البحرين وبالتحديد منطقة قاللي بجزيرة المحرق

ويقال بأن البنعجمي كانوا يتنقلون بين بنادر الخليج ويزورون بعض تلك المن�اطق ألغ�راض معين�ة كش�راء اللؤل�ؤ 
الت�ي ، و) المحم�رة(منطق�ة ش�ط بن�ي تم�يم ق�رب منطق�ة بوش�هر ومن تلك المناطق ) صناعة السفن(ن أو وشر السف

بناء على رواية المعمر الحاج إبراهيم بن يوسف بن هاشل آل ب�ن عجم�ي ) م1837(هـ 1253سنة زاروها حوالي 
عام�اً ، وبالت�الي  78 ع�ن) م1913(ه�ـ 1331حيث ذكر أن والده من مواليد شط بني تميم وقد ت�وفي س�نة المناعي 

ويقال أيض�اً ب�أن البنعجم�ي وهي السنة التي كانوا فيها في شط بني تميم، ) م1837(هـ 1253يكون من مواليد سنة 
 6مس�افة ) رأس بال�دود(منطقة ش�يروه، وه�ذه القري�ة تق�ع عل�ى س�احل الخل�يج العرب�ي غرب�ي كانوا يترددون على 

عض�ها بمنزل مبني  200كيلو متراً، تحتوي القرية على  35مسافة  )العرمكي(كيلو مترات ، وجنوب شرقي قرية 
باألحجار واألسمنت والجص، وبعضها اآلخر مبني باألحجار والطين ، كما يوجد به�ا حص�ن للح�اكم مح�اذ للبح�ر 

 ). صهوة الفارس في تاريخ عرب فارس(هكذا يصفها عبد الرزاق محمد صديق في كتابه 
 زارواأن آل ب�ن عجم�ي  : " يوس�ف ب�ن هاش�ل آل ب�ن عجم�ي ف�ي مقابل�ة أجري�ت مع�ه ويذكر الح�اج إب�راهيم ب�ن    

وذلك ألن حاكمها أراد فرض نفوذه عليهم المقام  مبهطل ، ولم ي كامها في تلك الفترة من آل عالق، وكان حُ  منطقة شيروه
 ".   فقاموا بالرحيل عنها إلى جزيرة قيس

جزي�رة ق�يس، وه�ذه الجزي�رة تق�ع ف�ي عل�ى جماعته م�ن آل ب�ن عجم�ي هو و يترددالشيخ سالم بن درويش كان     
. كيل�ومتراً  27مياه الخليح العربي، جنوب غربي قري�ة ك�رزه، وتبع�د ع�ن قري�ة ج�ارك مق�ر حك�م آل عل�ي مس�افة 

 . لعبد الرزاق محمد صديق ) صهوة الفارس(أنظر للمزيد عنها كتاب  .سكانها سنيون شافعيو المذهب
اكمها الشيخ محم�د وذلك بدعوة من حالشيخ سالم بن درويش البحرين قدم ) م1842(هـ 1258ام وفي حوالي ع    

ين��زل به��ا ه��و وق��د خي��ره ف��ي أن يخت��ار منطق��ة ) م1842(ه��ـ 1258ب��ن خليف��ة آل خليف��ة وال��ذي ت��ولى الحك��م س��نة 
ب س�الم وأحض�ر حي�ث وج�دها ص�الحة للس�كنى، ث�م ذه�فختار موضعاً مرتفعاً عن البحر هو قرية قاللي وجماعته 
مم�ا ه�و و. تجي�ز ل�ه التص�رف ف�ي تل�ك المنطق�ةوحصل على وثيقة من الشيخ محمد بن خليفة من سيهات عشيرته 

 .أن أول من سكن تلك المنطقة كان الشيخ سالم بن درويش وجماعتهمعروف ومشهور بين األهالي 
 

 : أسرته
ه�ي الس�يدة فاطم�ة فالدت�ه أم�ا ووش�يخ المنانع�ة،  نجل،  آل بن عجمي علي بن سالم بن درويشالحاج هو فوالده أما 

ش�ريفة، وهي�ا، : أحمد، وإبراهيم وأما أخواته فه�ن: وأما إخوته فهم .الكويتأسرة معروفة بمن  بنت علي البوكحيل
 .وشيخة

 
 :السنوات األولى

وحفظ قس�طاً م�ن  فتعلم المبادئ) المطوع(ودخل الُكتاب  وترعرع، ولد عيسى بن علي في قرية قاللي وبها نشأ    
 .آل محمودبن عبد الرحمن بن محمود الشيخ محمود القرآن الكريم كما استفاد وتعلم من 

م�ع الش�تاء فك�ان ي�ذهب فص�ل أما في  ،الصيفصل في قاللي في فغيصاً عيسى بن علي ولما شب وكبر عمل     
وبع�د أن  ،ف�ي الش�تاء س�يالن يغ�وص هن�اك حي�ث إن موس�م الغ�وص ف�ي س�يالن يك�ونن�واحي إلى بعض أصدقائه 

يع�ودون إل�ى فيم�ا بي�نهم ث�م ينتهي الموسم يأخذون ما يجتمع عندهم من الآللئ فيبيعونها في الهند ويتقاسمون النقود 
 .البحرين

 
 :عمله في تجارة اللؤلؤ

وه�ي م�ن ن�وع الج�البوت وه�ي ، "رس�الن" ااس�مهس�فينة وك�ان عن�ده ثم ترك الغوص وعمل في تج�ارة اللؤل�ؤ     
ويذكر العم ماضي بن حسين بن أحمد الحمر أن عيس�ى ب�ن عل�ي ك�ان يعام�ل الج�زوى معامل�ة ة بسرعتها، مشهور

عيس�ى ب�ن عل�ي ك�ان في تلك الفترة كان النواخذة يطعمون الجزوى الج�ريش ف�ي ح�ين أن ": الوالد ألوالده، ويقول
ة واح�دة تس�تمر ح�والي الش�هر ث�م ، وكان يحسن معاملتنا، حتى أنه كان يخرج إلى البح�ر م�ر)الرز(يطعمنا العيش 
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نع�ود بع�دها ونس�تقر ف�ي البح�رين بض�عة أي�ام أو يعود إلى البلد، وال يطيل المدة أكثر م�ن ذل�ك ك�ي ال يش�ق علين�ا، 
  ."للعمل حوالي أسبوع ثم نعود مرة أخرى

 وني�اكلكله�م ة خ�ذاالنو: الم�رات قي�ل ل�هويشير العم محمد ب�ن عب�د هللا المن�اعي إل�ى أن الج�د عيس�ى ف�ي إح�دى     
أنا إذا ركبت الجالبوت هذوال البحاحير مثل عي�الي، : عيسى بن علي فقال !!ياكلون جريشكلهم والبحاحير  ،عيش

وه�ذا مم�ا ي�دل عل�ى عدالت�ه رحم�ه هللا وأن�ه ال يح�ب أن يتمي�ز ع�ن . كل مثلهم جريش، أو كلن�ا ناك�ل ع�يشإما أن آ
 .غيره من الناس

  
 : بحارة عيسى بن علي

محمد بن أحمد الشبعان، سلطان بن عيسى المناعي، ماضي بن : ا يذكرهم العم محمد بن عبد هللا المناعي همكم    
أحمد بن حسين الحمر، محمد بن إبراهيم الماجد، وماجد ب�ن إب�راهيم الماج�د، وخليف�ة وإب�راهيم المن�اعي، وخم�يس 

ض�يب، ومحم�د ب�ن س�لوم وه�و م�ن أه�ل ظف�ار وعبد هللا بن مال هللا، وعلي بن ع�وض، وش�اهين ب�ن ق ،بن مال هللا
 .بعمان وغيرهم

 
 : من أصدقائه

الشيخ عبد الوهاب بن حجي الزياني، والش�يخ : للحاج عيسى بن علي المناعي العديد من األصدقاء من أشهرهم    
وم�ن أص�دقائه م�ن أه�ل . عبد الرحمن بن عبد الوهاب الزياني، والحاج أحمد مراد، والحاج عبد هللا سيار وغيرهم

 .قطر الحاج عبد هللا بن علي المسند
 

 : مصائد السمك
 حظرةبصيد الصافي، كذلك لديه  اً وهو المسكر العود وكان مشهور "مشرف"عيسى بن علي كان لديه يذكر أن    

وي�ذكر أن  .واالهتم�ام به�ا يداص�يق�وم برعاي�ة ه�ذه المالحاج خليفة بن أحمد المناعي هو م�ن وكان  "البطح" ااسمه
أه�الي  اف�ةكجان�اً لم نص�يديمالين يد ه�ذم�ن ص�جع�ل من حبه لفعل الخي�ر وأعم�ال الب�ر واإلحس�ان عيسى بن علي 

 .شيئاً  ال يبيع منهرحمه هللا فكان  ،طوال العام يأكلون منه ،قاللي
 

 : لؤلؤة فريدة
يذكر األستاذ محمد بن جاسم بن حمدان الملقب بوحميدة أنه في مرة من المرات حصل زميل�ه محم�د ب�ن س�الم و    

ثم باعها عيس�ى ب�ن عل�ي  ،روبية100بقيمة المناعي ي عيسى بن علالحاج باعها على ف ،المناعي على لؤلؤة كبيرة
 .روبية على أحد تجار اللؤلؤ6000بمبلغ ستة آالف 

 
 : زواجه وأوالده

لول�وة ث�م توف�ت عن�ده، ث�م : تزوج عيسى بن علي ثالث زوجات األولى من جماعته من المنانعة ورزق منه�ا ب�ـ    
وكانت تسكن الكويت، وفي أح�د زي�ارات عيس�ى ب�ن عل�ي تزوج مزنة بنت عبد العزيز الجمل وأصلها من القصيم 

فتزوجها وأحضرها معه إلى البحرين ورزق منها بـ عبد هللا، وعائشة ثم طلقه�ا، شحت له رُ إلى الكويت مع والدته 
 .ثم تزوج من السيدة حصة بنت عبد هللا العبهوبي ورزق منها بـ عبد الرحمن، ومريم

 
 : لمناعيبن عيسى ا عبد هللا نجلهنبذة عن 

مق�دام ": يصفه العم محمد نجله بأن�هم 1910مواليد عام الحاج عبد هللا بن عيسى المناعي كان أما أشهر أوالده ف    
إذا أخبرناه بأن الزكاة تساوي المبلغ الفالني فإن�ه يخ�رج مثله�ا  ،كثير العطاء والتصدق ،جريء طموح يحب الخير

ك�ان عن�ده فراس�ة ف�ي و ،ه عيسى فيسافر به إلى الهند ويبيعه هن�اككان يأخذ محصول اللؤلؤ من والد ،عشر مرات
كم�ا يع�رف الخش�ب ول�و رأه�ا بع�د س�نوات  ،اللؤلؤ يعرف اللؤلؤة لو شاهدها م�رة واح�دة يعرفه�ا ول�و بع�د س�نوات

وعبد الرسول محمد عب�د  ،وحسن مديفع ،وإلى جانبه كل من يوسف بوحجي ،يتذكرها عمل في لجنة فحص اللؤلؤ
كانت له مطالبات بتعليم البنات في قاللي وقد جعل من بيته مدرسة لتعليم البنات وأجره  .م1957في عام  ،الرسول

 ."رحمه هللا م1966سبتمبر  23وتوفي في مستشفى النعيم في  ،مرات10حج  ،على الحكومة
  

 : أول سيارة في قاللي
إل�ى قالل�ي اش�تراها عيس�ى ب�ن عل�ي م�ع ش�قيقه يذكر العم محمد بن عبد هللا المن�اعي أن أول س�يارة أحض�رت      

م ولونه�ا أخض�ر، 1930إبراهيم بن علي المناعي وكانت من نوع سيتروين وهي شركة فرنس�ية وم�ن ط�راز ع�ام 
دخل إل�ى قري�ة قالل�ي ك�ان ف�ي ) راديو(كذلك يقال بأن أول جهاز مذياع  .اشتراها من الحاج خليل بن إبراهيم كانو

 ).R.C.A(كة بيت عيسى بن علي وهو مار
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 :واألبقار الزراعة
والرط�ب الغ�رة، والت�ين ويق�ول الع�م ) الت�رنج(األت�رج : كان لدى عيسى بن علي في بيت�ه زراع�ة ص�غيرة فيه�ا    

محمد إنه من أفضل ما ذاقه في حياته، ويضيف كنا نشعر ببركة عجيبة في هذه الزراعة الصغيرة، ف�األترج نأكل�ه 
 ،غي�رهالش�يخ عب�د المحس�ن المحم�ود، وبي�ت ونوزع عل�ى الجي�ران كبشكل يومي بشكل يومي، والرطب نأكل منه 

 .ثالث بقراتبالقرب من الزراعة يوجد كذلك و
كان من عادة عيسى بن علي أن يذبح في يوم العيد ثمانية خرفان أو عجالن كبي�ران حي�ث يك�ون غ�داء العي�د و     

وف�ي أح�د األعي�اد وص�ادف ي�وم جمع�ة . ش�خص200 -150 ويتم إطعام أهالي قرية قاللي ويحضر الغ�داء ح�والي
شخصاً حضروا للمعايدة على الحاج عيسى بن علي  فطلب إحضار الل�بن، فأحض�ر 50وبعد الصالة تجمع حوالي 

وشرب الناس حتى شبعوا، وبعد ذلك حضر أحد الحضور من األهالي إلى منزل الحاج عيسى بن عل�ي فس�أل أح�د 
لذي أحضر للناس، من كم بقرة حلبوته؟ فأجابه بأنه من بق�رة واح�دة حي�ث أن البق�رتين هذا اللبن ا: الساكنين بالبيت

ال إل�ه إال هللا : اذك�ر هللا فق�ال: فأجاب�ه!!! هذا اللبن كله من بقرة واح�دة: فتعجب هذا الرجل وقال. اآلخرتين حاملين
 !!!لكن بعد أن فات األوان ولم يصبحوا الصباح إال وهذه البقرة ميتة

  
 : رقيقاللي الش مة مسجدإما
لكنه ليس إماماً ثابتاً حيث إنه ي�دخل إل�ى البح�ر ويس�افر لكن�ه  رقيقاللي الشمسجد متطوعاً ل اً إمامكان يذكر أنه     

 دون أن يأخذ أجراً على إمامتهعاماً و20لمدة حوالي ظل على هذه الحال يقدم من قبل المصلين وفإذا كان موجوداً 
م�ن أن�ه ك�ان ي�ؤم ف�ي مس�جد ) مس�اجد المح�رق(أما ما ذكره األخ صالح الجودر في كتابه  .رحمه هللامن األوقاف 

 .قاللي الشمالي فهذا ينفيه حفيده العم محمد بن عبد هللا المناعي بشكل قاطع
 

 :قراءة دالئل الخيرات
أحيين�ي غني�اً، وأمتن�ي  الله�م: كان يقرأ كل يوم دالئل الخيرات ومن ضمنها يقرأ هذا الدعاء ويردده كثيراً وهو    

وق�د اس�تجاب هللا تع�الى دعائ�ه فع�اش ط�ول حيات�ه : يقوم العم محمد المن�اعي. قوياً، واحشرني في زمرة المساكين
ول�م ول�م يثق�ل س�معه، ول�م يل�بس نظ�ارة طبي�ة، غنياً، ومات قوياً وقد جاوز التسعين عاماً ولم تسقط له سن واح�دة، 

ومم�ا ي�دل عل�ى قوت�ه أن أخت�ه طلب�ت من�ه ف�ي ي�وم وفات�ه أن . ن أي�ة أم�راضيسقط شعره كذلك، ولم يك�ن يع�اني م�
يصنع لها حبالً للسقاء وهو عبارة عن قطعة مغلقة من الجلد يوضع فيها الل�بن وت�ربط بحب�ل ويعل�ق بطريق�ة معين�ة 

إلى ش�د بق�وة  الحبل بعضه مع بعض وبعد ان انتهى يحتاج الحبل كليتم رج اللبن فيه، وبالتالي فقد قام عيسى بتشبي
إمساك الحبل م�ن جه�ة وق�ام عيس�ى ب�ن عبد الكريم بوالخادم وأخيه أحمد كبيرة لكي ال ينفتل فقام محمد بن عبد هللا 

ثالث�ة الحب�ل بق�وة وبع�د أن انته�وا ق�ال فس�حب ال ل لهم عيسى استحبوا بق�وةعلي بإمساك الحبل لوحدة بيد واحدة فقا
يس�حبهم كله�م ويف�رقهم م�ن قوت�ه رحم�ه في هذه المراة لكنهم تفاجؤوا أنه : قوةبالحبل مرة ثانية لهم مداعباً اسحبوا 

 .هللا
 

 : ثلث عبد هللا بن خليفة المناعي
حيث أن عبد هللا بن خليفة المناعي قد م�رض فأوص�ى بثل�ث م�ن الترك�ة : أما قصة الثلث فهي على النحو التالي    

ق�ام الح�اج أحم�د بن خليفة  ة عبد هللان جودر، وبالتالي وبعد وفاألعمال الخير والبر على يد الحاج أحمد بن جاسم ب
بن جاسم بشراء مجموعة من العقارات والدكاكين في المحرق كما قام بشراء نخل في القطيف، ليصرف ريع ه�ذه 
العقارات في أعمال الخير، وبعد وف�اة الح�اج أحم�د ب�ن جاس�م ب�ن ج�ودر ت�ولى الثل�ث بع�ده نجل�ه جاس�م لك�ن نظ�راً 

زمة التي حصلت في أسواق اللؤلؤ واالنتكاس�ة وهب�وط األس�عار قام�ت حكوم�ة البح�رين باس�تالم العق�ارات م�ن لأل
وق�د واف�ق عيس�ى ب�ن عل�ي عل�ى توليه�ا واس�تمر متولي�اً له�ا  ،جاسم وتحويلها إل�ى الح�اج عيس�ى ب�ن عل�ي المن�اعي

م�ن التم�ور والرط�ب م�ن نخ�ل  وك�ان ي�ذهب ف�ي ك�ل موس�م قط�اف ليأخ�ذ كمي�ة ض�خمة ،لسنوات طويلة إلى وفاته
وض�عها ف�ي مخ�زن مخص�ص ل�ذلك، ث�م يق�وم وبش�كل ل�ة تم�ر ويق�وم بق 400القطيف فكان يملئ السفينة بأربعمائة 

وف�ي الي�وم الت�الي يفع�ل مث�ل ذل�ك إل�ى أن  ،على الفقراء من أهالي قاللي وس�ماهيج وال�ديرلتين لتوزع قيومي بفتح 
بن علي تولى الثلث نجله عبد هللا ب�ن عيس�ى وبع�د وفات�ه ت�واله الحفي�د الع�م  وبعد وفاة عيسى .لةقتنتهي األربعمائة 

  .محمد بن عبد هللا المناعي
 

 :تخص الثلث مجموعة وثائق
 .وهذه بعض الوثائق المتعلقة بثلث عبد هللا بن خليفة والذي كان متولياً له عيسى بن علي    

 
 : الوثيقة األولى  -1

 :يسى بن علي الثلث المذكورع هذه وثيقة تشير إلى تولي
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 حكومة البحرين
 محكمة البحرين العدلية

 إعالن
 59-707العدد 

 59ذي القعدة  17تاريخ 
بهذا تعلن محكمة البحرين الكبرى في خصوص ثلث المرحوم عبد هللا بن خليفة المناعي المتولية عليه بأنه�ا ق�د أم�رت    

ذكور وذل�ك بن�اء عل�ى طل�ب جماع�ة ص�احب الثل�ث وموافق�ة المحكم�ة الرجل عيسى بن علي المناعي أن يتولى الثل�ث الم�
 .ليعلم. الشرعية على ذلك فمن حال هذا التاريخ يصبح هو المتولي فيؤجر ويعمر

 حكام محكمة البحرين الكبرى 
 

* * * 
 

 :الوثيقة الثانية  -2
ي حول ثلث عبد هللا ب�ن خليف�ة وهي من قضاة محكمة البحرين الكبرى إلى منصور بن محمد بن إبراهيم القطيف    

 : المناعي تقول
 محكمة البحرين الكبرى

 1359رقم لسنة 
 1359في   

 
 .حضرة األجل األمجد منصور بن محمد بن إبراهيم القطيفي المحترم

 .بعد السالم عليكم ورحمة هللا
لكم أن تتولوا على ثل�ث المرح�وم  هـ الذي ذكرنا فيه1358جمادى األولى  27المؤرخ في  408ثم نسبة إلى كتابنا رقم     

أحمد بن جاسم الجودر ونخبركم اآلن أن ذلك قد خط�أ ونأس�ف ل�ذلك إذ أنن�ا أردن�ا أن تتول�وا عل�ى أم�الك ثل�ث عب�د هللا ب�ن 
خليفة المناعي المذكورة أسماؤها أدناه ولهذا نرجوكم أن تتولوا على ثلث عبد هللا بن خليفة المناعي ونرجوكم أن ترسلوا 

وكما نرجوكم أن تتخلوا عن أمالك ثلث أحمد . إلى المحكمة العدلية إذ هي اآلن المتولية على ثلث المذكور بأجمعه حاصله
. بن جاسم الجودر المذكورة في كتابنا رقم المذكور أعاله وتعلموها إلى محمد بن عبد هللا بوعائشة وقد كتبنا ل�ه ع�ن ذل�ك

 .هذا ما لزم بيانه ودمتم
 

 رين الكبرىقضاة محكمة البح
 : أسماء نخيل الثلث

 نخل الفهادي  -1
 نخل المدهون  -2
 نخل معلمرات الشعيبي  -3
 نخل الحالفي  -4

 ..........مهر                           
 

* * * 
 

 :ةلثالوثيقة الثا  -3
غ زك�اة النخي�ل م�ن الح�اج وهذا سند من مالية القطيف بالمملكة العربية السعودية يشير إلى اس�تالم المالي�ة مب�ال     

 :عيسى بن علي المناعي ورد فيها ما نصه
 

 المملكة العربية السعودية
 1350عدد 

 سند واردات
 فقط أربعين روبية ال غير

 
ورد لصندوق المالية الجليلة بالقطيف المبلغ المرقوم أعاله مناولة محمد الفرياني عن عيسى بن علي المناعي وذلك      

 هـ 1352جمادى أول سنة  5وتحرر هذا سنداً باالستالم في  1351/1352عن زكاة عام 
 

 مدير المالية     تاب ـرئيس الك     مدير المحاسبة  أمين الصندق  كاتب الزكاة   
 مهره في الورقة     مهره في الورقة                     التوقيع                   التوقيع      التوقيع        

 
* * * 
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 :الوثيقة الرابعة  -4
 :وهذا سند آخر ورد فيه ما نصه

 
 المملكة العربية السعودية

 2246عدد 
 سند واردات

 فقط ماية وأربعة وتسعين روبية واثنتين ونصف آنة ال غير
 

ك ورد لصندوق المالية الجليلة بالقطيف المبلغ المرقوم أعاله مناولة محمد الفرياني عن عيسى بن علي المن�اعي وذل�    
 هـ 1352جمادى الثاني سنة  8وتحرر هذا سنداً باالستالم في  1351/1352عن زكاة عام 

 
 مدير المالية    رئيس الكتاب     مدير المحاسبة أمين الصندق كاتب الزكاة

 مهره في الورقة   مهره في الورقة     التوقيع        التوقيع                   التوقيع     
 

* * * 
 

 : هـالقـوأخه ـصفات
، ت�وفي ف��وق  ، ق�وي البني��ة كم��ا ك�ان ذا رأي وحكم��ة ،احليم� ،م�ع الن��اس امتس��امح ،ذكر أن��ه ك�ان طي��ب القل�بيُ�    

ع�الي  ،طوي�ل القام�ة ،التسعين ولم تس�قط ل�ه س�ن واح�دة ول�م يش�كو م�ن أي م�رض، أم�ا ش�كله فك�ان أس�مر البش�رة
له دور مهم في ف�ك النزاع�ات وح�ل المش�كالت ب�ين الن�اس ويذكر أنه كان  .مليء الجسم ،عيونه فيها بريق ،الهامة

وباألخص بين أهالي قرية قاللي، وكان محبوباً ب�ين الن�اس ول�ه ش�عبية كبي�رة ووجاه�ة بي�نهم، وك�ان عن�دما ي�ذهب 
يتخابر أهل الدكاكين بأن عيسى ب�ن عل�ي موج�ود ف�ي ال�دكان الفالن�ي فيت�رك أص�حاب ال�دكاكين دك�اكينهم  للمحرق

ذهبون للسالم عليه وتحيته ليس لغ�رض مع�ين أو لحاج�ة إنم�ا ك�ان ذل�ك لمحب�تهم ل�ه وتق�ديرهم فق�ط ال وأعمالهم وي
 .غير

 
 : المراسالت

ال�ذي ك�ان يعم�ل ف�ي منطق�ة ب�ن عيس�ى لم أقف لعيسى بن علي إال على رسالة واحدة وصلته من ابنه عبد الرحمن 
 :لةرفحا بالمملكة العربية السعودية وهذا نص ما ورد في الرسا

 
 من رفحا    

 إلى البحرين) م26/7/1950(هـ 1369شوال  10بتاريخ      
 
 .حضرة األجل األمجد األكرم المكرم سيدي الوالد العزيز عيسى بن علي المناعي المحترم 

     الحم�د ال نس�أل إال بعد مزيد التحية وفائق االحترام مع السؤال ع�ن ص�حتكم ال زل�تم ف�ي أت�م ص�حة وعافي�ة وعن�ا الحم�د ل بخي�ر هللا     
 .عنكم

قب�ل ه�ذا أرس�لت لك��م جمل�ة مكاتي�ب وال ج��اءني م�نكم ج�واب عس��ى الم�انع خي�ر، أرج��و أن تكتب�وا ل�ي س��ريعاً بواس�طة البوس�طة ف��ي     
المنامة ألن المكاتب اآلن تضل بواسطة بوسطة الحكومة وم�ن الخب�ر ف�ي بوس�طة الش�ركة وذل�ك إذا وض�عتم عليه�ا طواب�ع بقيم�ة أرب�ع 
آنات وأنا سأكتب لكم كذلك في البوسطة بواسطة الشيخ عبد الرحمن الزياني في المنامة وال يحت�اجون اآلن إلرس�الها بواس�طة عب�د هللا 

 .شوال 1بن عبد المحسن ألنها تأتي رأساً إلى رفحا من المنامة، وتجدون العنوان بطي المكتوب المرسل لكم بتاريخ 
اح جداً من ناحية العم�ل والس�كنى وال يك�درني إال أل�م ف�راقكم أرج�و هللا أن يجمعن�ا وإي�اكم عل�ى أت�م م�ا أنا في أتم صحة وعافية ومرت    

 .يرام غير أن الغبار عندنا كثير جداً 
) أب�و جس�وم(إبالغ سالمي العم إبراهيم واألخوان خليفة وعبد هللا ومحمد وأحمد وسالم وعلي والوالدة العزيزة والولد العزيز محمد     

على الخال خليفة والعمات واألخ�وات العزي�زات وجمي�ع أف�راد العائل�ة كبي�رهم وص�غيرهم وم�ن لي�دنا أب�و عب�د هللا وإب�راهيم يخص�ونكم و
 .بجزيل السالم

 
 إبنكم المطيع                                                                                                                                   

 عبد الرحمن بن عيسى المناعي
 

* * * 
 : هـاتــوف
وفاة جده يقول كنا في صالة المغ�رب وك�ان الج�د عيس�ى ه�و اإلم�ام وك�ان المناعي محمد بن عبد هللا العم يذكر     

أحض�رنا ل�ه أتين�اه ووبع�د أن أت�م الص�الة ح�اول القي�ام لص�الة الس�نة فل�م يس�تطع فالش�تاء فص�لى بن�ا فصل ذلك في 
يطل�ب حض�ور الجد عيسى وكان القريب من المسجد وهو بيت ابنه عبد هللا سجادة وحملناه إلى أخته بيت أخته هيا 

أش�هد أال إل�ه إال هللا وأش�هد أن : فلم�ا انته�ى م�ن قراءته�ا ق�الوك�ان يق�رأ س�ورة ي�س الشيخ عبد المحسن آل محمود 



 388 

ه هللا رحمة األب�رار فغس�له الش�يخ عب�د المحس�ن وكفن�ه وحمل�ه الموت حق وانتقلت روحه الطاهرة إلى برائها رحم
وي�ذكر الع�م محم�د ب�ن عب�د هللا أن�ه ل�م يب�ق أح�د م�ن األه�الي ل�م يحض�ر لتعزيتن�ا ف�ي  ،أهل قاللي إلى مثواه األخير

لت�ي ل�م أر ق�ط ف�ي حي�اتي ه�ذه األع�داد الكبي�رة ا اوأن�،  كذلك لم يذهب أحد منهم إلى عمله في ذل�ك الي�وم ،المرحوم
، م��ن المن��اطق غيره��اوم��ن والب��ديع وعس��كر ج��و من��اطق بعي��دة كفك��انوا يأتونن��ا م��ن  ،ج��اءت تعزين��ا ف��ي المرح��وم

وهذا إن دل عل�ى ش�يء لي�دل عل�ى مع�دن  ،ثالثة أيام دون توقف جماعات خلف جماعات مدةواستمر هذا الوضع ل
 . تعالىهذا الرجل األصيل وسمعته الطيبة بين الناس وأياديه البيضاء رحمه هللا

   
 :ةترجمالمصادر 
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