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 تاجر اللؤلؤ المشهور
 اعيـّ لي المنـعيسى بن ع

 ) م1952 - م1861 ( ) هـ1371 هـ1277(
 

الحاج عيسى بن عل�ي ب�ن المحسن، المعمر،  ،تاجر اللؤلؤ المشهور: هو     
 .آل بن عجمي المناعي التميمي بن خليفة بن عبد هللا سالم بن درويشالشيخ 

 
 :نسب آل بن عجمي

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

ن الكالم واللغط في نسبها فهي كما وقفت عليه من األسر التي لم تسلم م
عاماً تشير إلى نسب آل 133وثيقة عمرها وهذه  ،تنتسب إلى قبيلة المنانعة

بن عجمي وأنهم من المنانعة بل هم في الحقيقة شيوخ المنانعة حيث إن جد 
المترجم له الشيخ سالم بن درويش آل بن عجمي المناعي كان شيخاً للمنانعة 

ي البحرين، كما أشار إلى ذلك المؤرخ محمد بن خليفة النبهاني في وقته ف
تاجر اللؤلؤ ، وقد كتب هذه الوثيقة المشار إليها )التحفة النبهانية(في 

آل بن عجمي المناعي اليوسف بن عبد هللا راشد بن شاهين الحاج المشهور 
التاجر الحاج شاهين بن عبد هللا اليوسف آل بن عجمي في ثواب والده 

محمد بن عبد شرح (قديماً جداً واسمه كتاب وقد كتبت على غالف لمناعي ا
 :ا نصهفيه مورد  )اللدنية للقسطالني الزرقاني على المواهبالباقي 

شرح اإلمام العالمة الشيخ محمد بن عبد الباقي الزرقاني المالكي  "    
لمين للعالمة القسطالني الشافعي نفع هللا المس )المواهب اللدنية(على 

بعلومهما آمين اهو ز د امانية زجزاء ابال اإلعانة هذا الجزء الثاني 
اعلى ذريته  الشيخ إبراهيم بن هاشل بن عجمي المنانعةالموقوف على 

اإذا انقطع نسله فهو اقف لطلبة العلم زاقفه الحقير إلى هللا ، من بعده 
ليوسف جرا راشد بن شاهين اليوسف في اواب االده شاهين بن عبد هللا ا

 ". هـ زلف امايتين اسبع اتسعين1297في خمسة عشر ذا الحجة سنة 
 

 : في الخليج العربي زسرة آل بن عجميكانت تتردد عليها المواضع التي 
المناعي أن بن عيسى بن علي محمد بن عبد هللا العم يذكر الوجيه      

وبالتحديد  البنعجمي هم أصالً من منطقة نجد بالمملكة العربية السعودية
منطقة الدرعية ثم انتقلوا منها إلى منطقة سيهات على سواحل الخليج 

 .العربي، ومنها انتقلوا إلى البحرين وبالتحديد منطقة قاللي بجزيرة المحرق
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ويقال بأن البنعجمي ك�انوا يتنقل�ون ب�ين بن�ادر الخل�يج وي�زورون بع�ض تل�ك 
ومن ) صناعة السفن(ن المناطق ألغراض معينة كشراء اللؤلؤ أو وشر السف

الت�ي ، و) المحم�رة(منطقة شط بن�ي تم�يم ق�رب منطق�ة بوش�هر تلك المناطق 
بن��اء عل��ى رواي��ة المعم��ر الح��اج ) م1837(ه��ـ 1253س��نة زاروه��ا ح��والي 

حي�ث ذك�ر أن وال�ده م�ن المناعي إبراهيم بن يوسف بن هاشل آل بن عجمي 
عام��اً ،  78 ع��ن) م1913(ه��ـ 1331موالي��د ش��ط بن��ي تم��يم وق��د ت��وفي س��نة 

وه�ي الس�نة الت�ي ك�انوا ) م1837(ه�ـ 1253وبالتالي يك�ون م�ن موالي�د س�نة 
منطقة ويقال أيضاً بأن البنعجمي كانوا يترددون على فيها في شط بني تميم، 

) رأس بال�دود(شيروه، وهذه القرية تق�ع عل�ى س�احل الخل�يج العرب�ي غرب�ي 
كيل��و  35مس��افة  )العرمك��ي(كيل��و مت��رات ، وجن��وب ش��رقي قري��ة  6مس��افة 

عض��ها باألحج��ار واألس��منت بمن��زل مبن��ي  200مت��راً، تحت��وي القري��ة عل��ى 
والج��ص، وبعض��ها اآلخ��ر مبن��ي باألحج��ار والط��ين ، كم��ا يوج��د به��ا حص��ن 

ص�هوة (للحاكم محاذ للبحر هكذا يصفها عبد الرزاق محمد صديق في كتاب�ه 
 ). الفارس في تاريخ عرب فارس

يوس��ف ب��ن هاش��ل آل ب��ن عجم��ي ف��ي مقابل��ة  وي��ذكر الح��اج إب��راهيم ب��ن    
كامه�ا ف�ي ، اكان  ُ  منطقة شيراه زاراازن آل بن عجمي  : " أجريت معه

اذلك ألن  اكمها زراد فرض المقام  مبهطل ، الم ي تلك الفترة من آل عالق
 ".   نفوذه عليهم فقاموا بالر يل عنها إلى جزيرة قيس

عل�ى جماعت�ه م�ن آل ب�ن عجم�ي هو و يترددالشيخ سالم بن درويش كان     
جزيرة قيس، وهذه الجزيرة تقع في مياه الخليح العربي، جنوب غربي قري�ة 

. كيل��ومتراً  27ك��رزه، وتبع��د ع��ن قري��ة ج��ارك مق��ر حك��م آل عل��ي مس��افة 
) ص�هوة الف�ارس(أنظ�ر للمزي�د عنه�ا كت�اب  .سكانها سنيون شافعيو الم�ذهب

 . لعبد الرزاق محمد صديق 
الشيخ سالم بن درويش البحرين قدم ) م1842(هـ 1258ام وفي حوالي ع    

اكمها الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وال�ذي ت�ولى الحك�م وذلك بدعوة من ح
ين��زل به��ا ه��و وق��د خي��ره ف��ي أن يخت��ار منطق��ة ) م1842(ه��ـ 1258س��نة 

حي��ث وج��دها فخت��ار موض��عاً مرتفع��اً ع��ن البح��ر ه��و قري��ة قالل��ي وجماعت��ه 
وحص�ل عل�ى م�ن س�يهات ب سالم وأحض�ر عش�يرته صالحة للسكنى، ثم ذه

مم�ا و. تجي�ز ل�ه التص�رف ف�ي تل�ك المنطق�ةوثيقة من الشيخ محمد بن خليف�ة 
أن أول من سكن تلك المنطقة ك�ان الش�يخ هو معروف ومشهور بين األهالي 

 .سالم بن درويش وجماعته
 

 : زسرته
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ش�يخ  نج�ل،  آل ب�ن عجم�ي عل�ي ب�ن س�الم ب�ن دروي�شالح�اج ه�و فوالده أما 
أس��رة م��ن  ه��ي الس��يدة فاطم��ة بن��ت عل��ي البوكحي��لفالدت��ه أم��ا ووالمنانع��ة، 
: أحم��د، وإب��راهيم وأم��ا أخوات��ه فه��ن: وأم��ا إخوت��ه فه��م .الكوي��تمعروف��ة ب

 .شريفة، وهيا، وشيخة
 

 :السنوات األالى
ودخ�ل الُكت�اب  وترع�رع، ولد عيسى بن عل�ي ف�ي قري�ة قالل�ي وبه�ا نش�أ    

وحفظ قسطاً من القرآن الكريم كما استفاد وتعلم من  فتعلم المبادئ) المطوع(
 .آل محمودبن عبد الرحمن بن محمود الشيخ محمود 

 ،الصيفصل في قاللي في فغيصاً عيسى بن علي ولما شب وكبر عمل     
س��يالن ن��واحي إل��ى م��ع بع��ض أص��دقائه الش��تاء فك��ان ي��ذهب فص��ل أم��ا ف��ي 

وبع�د أن  ،ف�ي الش�تاء يغوص هناك حيث إن موسم الغوص في سيالن يك�ون
ينته��ي الموس��م يأخ��ذون م��ا يجتم��ع عن��دهم م��ن الآلل��ئ فيبيعونه��ا ف��ي الهن��د 

 .يعودون إلى البحرينفيما بينهم ثم ويتقاسمون النقود 
 

 :عمله في تجارة اللؤلؤ
 ااس��مهس��فينة وك��ان عن��ده ث��م ت��رك الغ��وص وعم��ل ف��ي تج��ارة اللؤل��ؤ     

وي�ذكر الع�م ة بس�رعتها، وهي م�ن ن�وع الج�البوت وه�ي مش�هور، "رسالن"
ماضي بن حسين ب�ن أحم�د الحم�ر أن عيس�ى ب�ن عل�ي ك�ان يعام�ل الج�زوى 

ف���ي تل���ك الفت���رة ك���ان النواخ���ذة يطعم���ون ": معامل���ة الوال���د ألوالده، ويق���ول
، )ال�رز(عيس�ى ب�ن عل�ي ك�ان يطعمن�ا الع�يش الجزوى الجريش في حين أن 

ة واح�دة تس��تمر وك�ان يحس�ن معاملتن�ا، حت��ى أن�ه ك�ان يخ�رج إل��ى البح�ر م�ر
حوالي الشهر ثم يعود إلى البلد، وال يطي�ل الم�دة أكث�ر م�ن ذل�ك ك�ي ال يش�ق 

نعود بعدها ونستقر في البحرين بضعة أيام أو حوالي أسبوع ثم نع�ود علينا، 
  ."للعمل مرة أخرى

ويش��ير الع��م محم��د ب��ن عب��د هللا المن��اعي إل��ى أن الج��د عيس��ى ف��ي إح��دى     
ي��اكلون كله��م والبح��احير  ،ع��يش وني��اكلكله��م ة خ��ذاالنو: الم��رات قي��ل ل��ه

أنا إذا ركبت الجالبوت هذوال البح�احير مث�ل : عيسى بن علي فقال !!جريش
وه�ذا مم�ا ي�دل عل�ى . كل م�ثلهم ج�ريش، أو كلن�ا ناك�ل ع�يشعيالي، إما أن آ

 .عدالته رحمه هللا وأنه ال يحب أن يتميز عن غيره من الناس
  

 : بحارة عيسى بن علي
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محمد بن أحمد الش�بعان، : ا يذكرهم العم محمد بن عبد هللا المناعي همكم    
سلطان بن عيس�ى المن�اعي، ماض�ي ب�ن أحم�د ب�ن حس�ين الحم�ر، محم�د ب�ن 
إب��راهيم الماج��د، وماج��د ب��ن إب��راهيم الماج��د، وخليف��ة وإب��راهيم المن��اعي، 

وعبد هللا ب�ن م�ال هللا، وعل�ي ب�ن ع�وض، وش�اهين ب�ن  ،وخميس بن مال هللا
 .ضيب، ومحمد بن سلوم وهو من أهل ظفار بعمان وغيرهمق
 

 : من زصدقائه
الش�يخ : للحاج عيسى بن علي المناعي العديد من األص�دقاء م�ن أش�هرهم    

عب��د الوه��اب ب��ن حج��ي الزي��اني، والش��يخ عب��د ال��رحمن ب��ن عب��د الوه��اب 
وم�ن أص�دقائه . الزياني، والحاج أحمد مراد، والحاج عبد هللا سيار وغي�رهم

 .من أهل قطر الحاج عبد هللا بن علي المسند
 

 : مصائد السمك
وه�و المس�كر الع�ود وك�ان  "مش�رف"عيس�ى ب�ن عل�ي ك�ان لدي�ه يذكر أن    

الح��اج وك��ان  "ال��بطح" ااس��مه حظ��رةبص��يد الص��افي، ك��ذلك لدي��ه  اً مش��هور
 .واالهتم�ام به�ا يداص�يق�وم برعاي�ة ه�ذه المخليفة بن أحم�د المن�اعي ه�و م�ن 

جع�ل من حبه لفعل الخير وأعمال الب�ر واإلحس�ان ويذكر أن عيسى بن علي 
 ،طوال الع�ام يأكلون منه ،أهالي قاللي افةكجاناً لم نصيديمالين يد هذمن ص
 .شيئاً  ال يبيع منهرحمه هللا فكان 

 
 : لؤلؤة فريدة

يذكر األستاذ محمد بن جاسم بن حمدان الملقب بوحميدة أنه في مرة من و    
باعه�ا عل�ى ف ،المرات حصل زميله محمد بن سالم المناعي على لؤلؤة كبيرة

ث�م باعه�ا عيس�ى ب�ن عل�ي  ،روبي�ة100بقيمة المناعي ي عيسى بن علالحاج 
 .روبية على أحد تجار اللؤلؤ6000بمبلغ ستة آالف 

 
 : زااجه ازاالده

ت�زوج عيس��ى ب��ن عل��ي ث��الث زوج��ات األول��ى م��ن جماعت��ه م��ن المنانع��ة     
لولوة ثم توفت عنده، ثم تزوج مزنة بنت عبد العزي�ز الجم�ل : ورزق منها بـ

وكانت تسكن الكويت، وفي أحد زيارات عيسى بن علي وأصلها من القصيم 
فتزوجه��ا وأحض��رها مع��ه إل��ى البح��رين ش��حت ل��ه رُ إل��ى الكوي��ت م��ع والدت��ه 

ورزق منها بـ عبد هللا، وعائشة ثم طلقه�ا، ث�م ت�زوج م�ن الس�يدة حص�ة بن�ت 
 .عبد هللا العبهوبي ورزق منها بـ عبد الرحمن، ومريم
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 : لمناعيبن عيسى ا عبد هللا نجلهنبذة عن 

موالي��د ع��ام الح��اج عب��د هللا ب��ن عيس��ى المن��اعي ك��ان أم��ا أش��هر أوالده ف    
 ،مق��دام ج��ريء طم��وح يح��ب الخي��ر": يص��فه الع��م محم��د نجل��ه بأن��هم 1910

إذا أخبرن�اه ب�أن الزك�اة تس�اوي المبل�غ الفالن�ي فإن�ه  ،كثير العط�اء والتص�دق
ه عيسى فيس�افر كان يأخذ محصول اللؤلؤ من والد ،يخرج مثلها عشر مرات

ك�ان عن�ده فراس�ة ف�ي اللؤل�ؤ يع�رف اللؤل�ؤة ل�و و ،به إلى الهند ويبيع�ه هن�اك
كم�ا يع�رف الخش�ب ول�و رأه�ا  ،شاهدها مرة واحدة يعرفها ول�و بع�د س�نوات

وإلى جانبه كل من يوسف  ،بعد سنوات يتذكرها عمل في لجنة فحص اللؤلؤ
 .م1957في عام  ،وعبد الرسول محمد عبد الرسول ،وحسن مديفع ،بوحجي

كانت له مطالبات بتعليم البنات في قالل�ي وق�د جع�ل م�ن بيت�ه مدرس�ة لتعل�يم 
وتوفي ف�ي مستش�فى النع�يم ف�ي  ،مرات10حج  ،البنات وأجره على الحكومة

 ."رحمه هللا م1966سبتمبر  23
  

 : زال سيارة في قاللي
إل�ى قالل�ي يذكر العم محمد بن عبد هللا المناعي أن أول سيارة أحضرت      

اشتراها عيسى بن علي مع شقيقه إبراهيم بن علي المناعي وكانت م�ن ن�وع 
م ولونه��ا أخض��ر، 1930س��يتروين وه��ي ش��ركة فرنس��ية وم��ن ط��راز ع��ام 

ك�ذلك يق�ال ب�أن أول جه�از م�ذياع  .اشتراها من الحاج خليل بن إبراهيم كانو
ك��ة دخ��ل إل��ى قري��ة قالل��ي ك��ان ف��ي بي��ت عيس��ى ب��ن عل��ي وه��و مار) رادي��و(
)R.C.A.( 
 

 :ااألبقار الزراعة
) الت�رنج(األت�رج : كان لدى عيسى بن علي في بيته زراعة ص�غيرة فيه�ا    

والرطب الغرة، والتين ويقول العم محمد إنه م�ن أفض�ل م�ا ذاق�ه ف�ي حيات�ه، 
ويضيف كنا نشعر ببركة عجيبة في هذه الزراع�ة الص�غيرة، ف�األترج نأكل�ه 

بي�ت ون�وزع عل�ى الجي�ران كبش�كل ي�ومي بشكل يومي، والرطب نأك�ل من�ه 
ب��القرب م��ن الزراع��ة يوج��د ك��ذلك و ،غي��رهالش��يخ عب��د المحس��ن المحم��ود، و

 .ثالث بقرات
كان من عادة عيسى بن علي أن ي�ذبح ف�ي ي�وم العي�د ثماني�ة خرف�ان أو و     

عج��الن كبي��ران حي��ث يك��ون غ��داء العي��د وي��تم إطع��ام أه��الي قري��ة قالل��ي 
وف�ي أح�د األعي�اد وص�ادف ي�وم . شخص200 -150 ويحضر الغداء حوالي

شخص�اً حض�روا للمعاي�دة عل�ى الح�اج 50جمعة وبعد الصالة تجم�ع ح�والي 



 386 

عيسى بن علي  فطلب إحضار الل�بن، فأحض�ر وش�رب الن�اس حت�ى ش�بعوا، 
وبعد ذلك حضر أحد الحضور من األهالي إلى منزل الحاج عيسى ب�ن عل�ي 

ل��ذي أحض��ر للن��اس، م��ن ك��م بق��رة ه��ذا الل��بن ا: فس��أل أح��د الس��اكنين بالبي��ت
. حلبوت��ه؟ فأجاب��ه بأن��ه م��ن بق��رة واح��دة حي��ث أن البق��رتين اآلخ��رتين ح��املين

اذك�ر هللا : فأجاب�ه!!! هذا اللبن كله من بق�رة واح�دة: فتعجب هذا الرجل وقال
ال إل�ه إال هللا لك�ن بع�د أن ف�ات األوان ول�م يص�بحوا الص�باح إال وه�ذه : فقال

 !!!البقرة ميتة
  

 : رقيقاللي الش مة مسجدإما
لكن�ه ل�يس إمام�اً ثابت�اً  رقيقالل�ي الش�مس�جد متطوعاً ل اً إمامكان يذكر أنه     

يق��دم م��ن قب��ل فحي��ث إن��ه ي��دخل إل��ى البح��ر ويس��افر لكن��ه إذا ك��ان موج��وداً 
دون أن يأخ�ذ أج��راً عام�اً و20لم�دة ح�والي ظ�ل عل�ى ه�ذه الح��ال المص�لين و
أم�ا م�ا ذك�ره األخ ص�الح الج�ودر ف�ي  .رحم�ه هللام�ن األوق�اف  على إمامت�ه

من أنه كان يؤم في مسجد قاللي الشمالي فه�ذا ينفي�ه ) مساجد المحرق(كتابه 
 .حفيده العم محمد بن عبد هللا المناعي بشكل قاطع

 
 :قراءة دالئل الخيرات

كان يقرأ كل يوم دالئ�ل الخي�رات وم�ن ض�منها يق�رأ ه�ذا ال�دعاء وي�ردده     
ز يين���ي غني���اً، ازمتن���ي قوي���اً، اا ش���رني ف���ي زم���رة  الله���م: كثي���راً وه���و
وق�د اس��تجاب هللا تع�الى دعائ�ه فع��اش : يق�وم الع�م محم��د المن�اعي. المس�اكين

ط�ول حيات��ه غني�اً، وم��ات قوي��اً وق�د ج��اوز التس�عين عام��اً ول��م تس�قط ل��ه س��ن 
ولم يسقط ش�عره ك�ذلك، ول�م ولم يثقل سمعه، ولم يلبس نظارة طبية، واحدة، 

ومما يدل على قوته أن أخته طلبت منه ف�ي ي�وم . ن أية أمراضيكن يعاني م
وفات��ه أن يص��نع له��ا ح��بالً للس��قاء وه��و عب��ارة ع��ن قطع��ة مغلق��ة م��ن الجل��د 
يوض��ع فيه��ا الل��بن وت��ربط بحب��ل ويعل��ق بطريق��ة معين��ة لي��تم رج الل��بن في��ه، 

الحبل بعضه مع بعض وبعد ان انتهى يحت�اج  كوبالتالي فقد قام عيسى بتشبي
وأخي�ه أحم�د إلى شد بقوة كبي�رة لك�ي ال ينفت�ل فق�ام محم�د ب�ن عب�د هللا  الحبل

إمس�اك الحب�ل م�ن جه�ة وق�ام عيس�ى ب�ن عل�ي بإمس�اك عب�د الك�ريم بوالخادم 
ثالث�ة الحب�ل فس�حب ال ل لهم عيس�ى اس�تحبوا بق�وةالحبل لوحدة بيد واحدة فقا

لك��نهم : ق��وةبالحب��ل م��رة ثاني��ة بق��وة وبع��د أن انته��وا ق��ال له��م م��داعباً اس��حبوا 
 .يسحبهم كلهم ويفرقهم من قوته رحمه هللافي هذه المراة تفاجؤوا أنه 

 
 : الث عبد هللا بن خليفة المناعي
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حي��ث أن عب��د هللا ب��ن خليف��ة : أم��ا قص��ة الثل��ث فه��ي عل��ى النح��و الت��الي    
المناعي قد م�رض فأوص�ى بثل�ث م�ن الترك�ة ألعم�ال الخي�ر والب�ر عل�ى ي�د 

ق�ام ب�ن خليف�ة  ة عب�د هللان ج�ودر، وبالت�الي وبع�د وف�االحاج أحمد بن جاسم ب�
الحاج أحمد بن جاسم بشراء مجموعة من العق�ارات وال�دكاكين ف�ي المح�رق 
كم�ا ق��ام بش�راء نخ��ل ف�ي القطي��ف، ليص��رف ري�ع ه��ذه العق�ارات ف��ي أعم��ال 
الخير، وبع�د وف�اة الح�اج أحم�د ب�ن جاس�م ب�ن ج�ودر ت�ولى الثل�ث بع�ده نجل�ه 

زمة التي حص�لت ف�ي أس�واق اللؤل�ؤ واالنتكاس�ة وهب�وط لألجاسم لكن نظراً 
األسعار قامت حكوم�ة البح�رين باس�تالم العق�ارات م�ن جاس�م وتحويله�ا إل�ى 

وق��د واف��ق عيس��ى ب��ن عل��ي عل��ى توليه��ا  ،الح��اج عيس��ى ب��ن عل��ي المن��اعي
وك��ان ي��ذهب ف�ي ك��ل موس��م  ،واس�تمر متولي��اً له��ا لس�نوات طويل��ة إل��ى وفات�ه

من التمور والرطب من نخل القطي�ف فك�ان يمل�ئ  قطاف ليأخذ كمية ضخمة
وضعها ف�ي مخ�زن مخص�ص ل�ذلك، لة تمر ويقوم بق 400السفينة بأربعمائة 

عل��ى الفق��راء م��ن أه��الي قالل��ي لت��ين لت��وزع قث��م يق��وم وبش��كل ي��ومي بف��تح 
وفي اليوم التالي يفعل مثل ذل�ك إل�ى أن تنته�ي األربعمائ�ة  ،وسماهيج والدير

ب�ن عل��ي ت�ولى الثل��ث نجل�ه عب�د هللا ب��ن عيس�ى وبع��د  وبع�د وف��اة عيس�ى .ل�ةق
  .وفاته تواله الحفيد العم محمد بن عبد هللا المناعي

 
 :تخص الثلث مجموعة ااائق

وهذه بعض الوثائق المتعلقة بثلث عبد هللا بن خليفة والذي كان متولي�اً ل�ه     
 .عيسى بن علي

 
 : الوايقة األالى  -1

 :يسى بن علي الثلث المذكورع هذه وثيقة تشير إلى تولي
 

  كومة البحرين
 محكمة البحرين العدلية

 إعالن
 59-707العدد 
 59ذي القعدة  17تاريخ 

بهذا تعلن محكمة البحرين الكب�رى ف�ي خص�وص ال�ث المر �وم عب�د هللا    
بن خليف�ة المن�اعي المتولي�ة علي�ه بأنه�ا ق�د زم�رت الرج�ل عيس�ى ب�ن عل�ي 

ذكور اذل��ك بن��اء عل��ى طل��ب جماع��ة ص��ا ب المن��اعي زن يت��ولى الثل��ث الم��
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الثلث اموافقة المحكمة الشرعية عل�ى ذل�ك فم�ن  �ال ه�ذا الت�اريخ يص�بح 
 .ليعلم. هو المتولي فيؤجر ايعمر

  كام محكمة البحرين الكبرى 
 

* * * 
 

 :الوايقة الثانية  -2
وه��ي م��ن قض��اة محكم��ة البح��رين الكب��رى إل��ى منص��ور ب��ن محم��د ب��ن     

 : ي حول ثلث عبد هللا بن خليفة المناعي تقولإبراهيم القطيف
 محكمة البحرين الكبرى

 1359رقم لسنة 
 1359في   

 
 . ضرة األجل األمجد منصور بن محمد بن إبراهيم القطيفي المحترم

 .بعد السالم عليكم ار مة هللا
ه�ـ 1358جم�ادى األال�ى  27الم�ؤرخ ف�ي  408ام نسبة إلى كتابنا رق�م     

لكم زن تتولوا عل�ى ال�ث المر �وم ز م�د ب�ن جاس�م الج�ودر  الذي ذكرنا فيه
انخب�ركم اآلن زن ذل�ك ق�د خط�أ انأس�ف ل�ذلك إذ زنن�ا زردن�ا زن تتول�وا عل�ى 
زم��الك ال��ث عب��د هللا ب��ن خليف��ة المن��اعي الم��ذكورة زس��ماؤها زدن��اه اله��ذا 
نرج��وكم زن تتول��وا عل��ى ال��ث عب��د هللا ب��ن خليف��ة المن��اعي انرج��وكم زن 

إل���ى المحكم���ة العدلي���ة إذ ه���ي اآلن المتولي���ة عل���ى ال���ث  ترس���لوا  اص���له
اكما نرجوكم زن تتخلوا ع�ن زم�الك ال�ث ز م�د ب�ن جاس�م . المذكور بأجمعه

الجودر المذكورة في كتابنا رقم المذكور زعاله اتعلموها إلى محمد بن عبد 
 .هذا ما لزم بيانه ادمتم. هللا بوعائشة اقد كتبنا له عن ذلك

 
 رين الكبرىقضاة محكمة البح

 : زسماء نخيل الثلث
 نخل الفهادي  -1
 نخل المدهون  -2
 نخل معلمرات الشعيبي  -3
 نخل الحالفي  -4

 ..........مهر                           
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* * * 
 

 :ةلثالوايقة الثا  -3
وهذا سند من مالية القطيف بالمملكة العربية السعودية يشير إل�ى اس�تالم      

غ زك�اة النخي�ل م�ن الح�اج عيس�ى ب�ن عل�ي المن�اعي ورد فيه�ا م�ا المالية مبال
 :نصه

 
 المملكة العربية السعودية

 1350عدد 
 سند ااردات

 فقط زربعين رابية ال غير
 

ارد لص��نداق المالي��ة الجليل��ة ب��القطيف المبل��غ المرق��وم زع��اله مناال��ة      
محم���د الفري���اني ع���ن عيس���ى ب���ن عل���ي المن���اعي اذل���ك ع���ن زك���اة ع���ام 

 هـ 1352جمادى زال سنة  5اتحرر هذا سنداً باالستالم في  1351/1352
 

رئ������������������يس      مدير المحاسبة  زمين الصندق  كاتب الزكاة   
 مدير المالية     تاب ـالك

                    التوقيع                   التوقيع      التوقيع        
 مهره في الورقة     مهره في الورقة 

 
* * * 

 :الوايقة الرابعة  -4
 :وهذا سند آخر ورد فيه ما نصه

 
 المملكة العربية السعودية

 2246عدد 
 سند ااردات

 فقط ماية ازربعة اتسعين رابية ااانتين انصف آنة ال غير
 

ارد لص��نداق المالي��ة الجليل��ة ب��القطيف المبل��غ المرق��وم زع��اله مناال��ة     
ك ع���ن زك���اة ع���ام محم���د الفري���اني ع���ن عيس���ى ب���ن عل���ي المن���اعي اذل���
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جم���ادى الث���اني س���نة  8اتح���رر ه���ذا س���نداً باالس���تالم ف���ي  1351/1352
 هـ 1352

 
    رئيس الكتاب     مدير المحاسبة زمين الصندق كاتب الزكاة
 مدير المالية

مه�������ره ف�������ي     التوقيع        التوقيع                   التوقيع     
 مهره في الورقة   الورقة 

 
* * * 

 
 : هـالقـازخه ـصفات

كم�ا ك�ان ذا رأي  ،احليم� ،م�ع الن�اس امتسامح ،ذكر أنه كان طيب القلبيُ     
، توفي فوق التسعين ولم تسقط له سن واحدة ولم يشكو  ، قوي البنية وحكمة

 ،ع�الي الهام�ة ،طوي�ل القام�ة ،من أي مرض، أم�ا ش�كله فك�ان أس�مر البش�رة
ل��ه دور مه��م ف��ي ف��ك وي��ذكر أن��ه ك��ان  .مل��يء الجس��م ،عيون��ه فيه��ا بري��ق

النزاع��ات وح��ل المش��كالت ب��ين الن��اس وب��األخص ب��ين أه��الي قري��ة قالل��ي، 
وكان محبوباً بين الناس وله شعبية كبيرة ووجاهة بينهم، وكان عندما ي�ذهب 

يتخابر أهل الدكاكين بأن عيسى بن علي موجود في الدكان الفالن�ي  للمحرق
ذهبون للس�الم علي�ه وتحيت�ه فيترك أصحاب الدكاكين دك�اكينهم وأعم�الهم وي�

 .ليس لغرض معين أو لحاجة إنما كان ذلك لمحبتهم له وتقديرهم فقط ال غير
 

 : المراسالت
لم أقف لعيسى بن علي إال على رسالة واحدة وص�لته م�ن ابن�ه عب�د ال�رحمن 

الذي كان يعمل في منطقة رفحا بالمملك�ة العربي�ة الس�عودية وه�ذا بن عيسى 
 :لةنص ما ورد في الرسا

 
 من رفحا    

 إلى البحرين) م26/7/1950(هـ 1369شوال  10بتاريخ      
 
 ضرة األجل األمجد األكرم المك�رم س�يدي الوال�د العزي�ز عيس�ى ب�ن عل�ي  

 .المناعي المحترم
بعد مزيد التحية افائق اال ترام مع السؤال عن صحتكم ال زلتم ف�ي زت�م     

 .عنكم     الحمد ال نسأل إال صحة اعافية اعنا الحمد ل بخير هللا 
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قبل هذا زرسلت لكم جملة مكاتيب اال جاءني م�نكم ج�واب عس�ى الم�انع     
خير، زرجو زن تكتبوا لي سريعاً بواسطة البوسطة في المنامة ألن المكاتب 
اآلن تضل بواسطة بوسطة الحكومة امن الخبر في بوسطة الش�ركة اذل�ك 

آن��ات ازن��ا س��أكتب لك��م ك��ذلك ف��ي إذا اض��عتم عليه��ا طواب��ع بقيم��ة زرب��ع 
البوسطة بواس�طة الش�يخ عب�د ال�ر من الزي�اني ف�ي المنام�ة اال يحت�اجون 
اآلن إلرسالها بواسطة عبد هللا بن عبد المحسن ألنها تأتي رزساً إلى رفح�ا 

 .شوال 1من المنامة، اتجدان العنوان بطي المكتوب المرسل لكم بتاريخ 
اح ج�داً م�ن نا ي�ة العم�ل االس��كنى اال زن�ا ف�ي زت�م ص�حة اعافي�ة امرت��    

يكدرني إال زلم فراقكم زرجو هللا زن يجمعنا اإياكم على زتم م�ا ي�رام غي�ر زن 
 .الغبار عندنا كثير جداً 

إب��الغ س��المي الع��م إب��راهيم ااألخ��وان خليف��ة اعب��د هللا امحم��د از م��د     
عل��ى ا) زب��و جس��وم(اس��الم اعل��ي االوال��دة العزي��زة االول��د العزي��ز محم��د 

الخ��ال خليف��ة االعم��ات ااألخ��وات العزي��زات اجمي��ع زف��راد العائل��ة كبي��رهم 
 .اصغيرهم امن ليدنا زبو عبد هللا اإبراهيم يخصونكم بجزيل السالم

 
                                                                                                                                  

 إبنكم المطيع 
 عبد الر من بن عيسى المناعي

 
* * * 

 : هـاتــاف
وف��اة ج��ده يق��ول كن��ا ف��ي ص��الة المن��اعي محم��د ب��ن عب��د هللا الع��م ي��ذكر     

الش�تاء فص�لى بن�ا فص�ل المغرب وكان الجد عيسى هو اإلمام وكان ذلك في 
أحضرنا له أتيناه ووبعد أن أتم الصالة حاول القيام لصالة السنة فلم يستطع ف

القري�ب م�ن المس�جد وه�و بي�ت ابن�ه سجادة وحملناه إلى أخته بيت أخت�ه هي�ا 
يطل��ب حض��ور الش��يخ عب��د المحس��ن آل محم��ود الج��د عيس��ى وك��ان عب��د هللا 

أشهد أال إل�ه إال هللا وأش�هد : فلما انتهى من قراءتها قالوكان يقرأ سورة يس 
ه هللا رحم�ة األب�رار أن الموت حق وانتقلت روحه الطاهرة إلى برائه�ا رحم�

ويذكر  ،فغسله الشيخ عبد المحسن وكفنه وحمله أهل قاللي إلى مثواه األخير
العم محمد 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 

ل�م أر ق�ط  اوأن�،  كذلك لم يذهب أحد منهم إلى عمله في ذلك الي�وم ،المرحوم
فك��انوا  ،لت��ي ج��اءت تعزين��ا ف��ي المرح��ومف��ي حي��اتي ه��ذه األع��داد الكبي��رة ا

، م�ن المن�اطق غيره�اوم�ن والب�ديع وعس�كر ج�و من�اطق بعي�دة كيأتوننا م�ن 
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 ،ثالث�ة أي�ام دون توق��ف جماع�ات خل�ف جماع��ات م��دةواس�تمر ه�ذا الوض�ع ل
وهذا إن دل على شيء ليدل على معدن هذا الرجل األصيل وس�معته الطيب�ة 

 . تعالىبين الناس وأياديه البيضاء رحمه هللا
   

 :ةترجمالمصادر 
العم محمد بن عبد هللا بن عيسى بن عل�ي ب�ن س�الم ب�ن الوجيه مقابلة مع   -1

 .، حفيد المترجم لهدرويش المناعي
 .مقابلة مع األستاذ أحمد بن علي المناعي  -2
 .مقابلة مع الباحثة في التراث السيدة فاطمة السليطي  -3
 .مجموعة وثائق، خاصة بالكاتب  -4
 .التميمي) الحمر(مقابلة مع العم ماضي بن أحمد بن حسين   -5
 .مجموعة وثائق، خاصة بالكاتب  -6
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