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كلية اآلداب /جامعة البصرة

الممخص
شكمت دراسة شخصية السيد عمي كمال الدين من حيث المضمون
والموضوع جانباً ىاماً في تاريخ البحرين لكونيا تتناول شخصية سبقت اوانيا
في وعييا وان ارتكازه عمى إرث ديني وعممي اسيم اسياماً فاعالً في بمورة
شخصيتو ونضجيا وقدرتيا عمى التأثير في المجتمع خصوصاً أنو سميل الدوحة
الغريفية ومن ابناء مراجعيا العظام ابتداء من جده األعمى السيد حسين الغريفي
مرو اًر بجده السيد محسن وانتياء بأبيو السيد إبراىيم (رحميم اهلل) وىما المذان
تكفمال برعايتو واحتضانو عممياً مرسخين كل الصفات والمزايا الحميدة التي
يرتضييا العمماء ألبنائيم كما ورث السيد عمي كمال الدين كثي اًر من صفات
جده ووظائفو التي اختطيا لخدمة المجتمع.
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طيبة خمف عبداهلل.د.أ

Sayed Ali Kamal Aldien AlGuraifi )His scientific and
upbrin)

Prof. Dr. Teeba Khalaf Abdullah
Assis. Lect. Nawal Abd Al- Kadhum Khifi
College of Arts / University of Basrah

Abstract
The study of Sayed Ali Kamal Aldien’s character in
terms of content and subject is an important aspect in the
history of Bahrain for being dealing with a character
preceded premature in consciousness,
though his
dependence on religious and scientific legacy contributed
effectively and efficiently in the development of his
personality and his maturity and ability to influence in the
community, especially that he originates from the
descendant family of Al-Ghuraifis, and being one of the
sons of its great references starting from his top grandfather
Sayed Hussain Al-Ghuraifi through his Grandfather Sayed
Mohsen and ending with his father, Sayed Ebrahim (God's
mercy upon them), the two whom they took good care of
him and scientifically embraced him, providing all noble
qualities and characteristics, which is acceptable to
scientists for their children; Sayed Ali Kamal Aldien also
inherited a lot of the qualities of his grandfather and
functions, those which he planned to serve the community.
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السيد عمي كمال الدين الغريفي سيرتو ونشأتو

مقدمة
تعد األسرة الغريفية من األسر العربية الشمائل ،ىاشمية النسب ،موسوية

االنتماء ،ترجع إلى جدىا األعمى العالمة السيد الحسين الغريفي ( ،)1ومن األسر
العممية ذات التاريخ العممي واألدبي الحافل داخل البحرين وخارجيا ،وبيت آل

الغريفيʺ من أسمى البيوت مجداً وشرفاً ،وأعالىا نسباً ومذىباً ،وارفعيا في المكانة

العممية والثقافة الدينية ،وأشيرىم في المأل الشيعي العموي ،رجالو معروفون بكل
فضيمة فييم ،عمماء فقياء زعماء أدباء ،يوجد جميل ذكرىم في كثير من المعاجم،

وىذه الشجرة الطيبة أصميا ثابت في”غريفة“ وفروعيا نامية في النجف والبصرة

والمحمرة ومينا وبوشير وشيراز وطيران وبيبيانʺ (.)1

نسبو :

وترجع األسرة الغريفية  -باستقرارىا وتوطنيا -إلى قرية الغريفة( ،)3التي كانت

تطل عمى شارع البديع الواقعة ما بين قرية الشاخورة وأبو صيبع ،التي اندثرت اآلن
ويظير أن سكان القرية أو بعضيما ،انتقموا إلى جوار قرية الجفير ،حيث أسسوا ليم
قرية أطمق عمييا اسم ”الغريفية“  ،ومما ذكر عن أىل الغريفية أن قريتيم ال يسكنيا
إال السادة العمويون حص ًار ،كما حدث لقرى عديدة في البحرين ،مثل كتكان ،وسبسب،

والفارسية وحويص ،والرويس وغيرىا( ،)4وىنالك قريتان في البحرين حممتا اسم

”الغريفية“  ،األولى تقع جنوب الشاخورة ،خربت ىذه القرية منذ زمن( ،)5رغم ما حوتو
من بساتين وعيون إال أنيا اندثرت ،ولم يبق منيا إال الرسوم واآلثار التي تعود إلى

عصور سحيقة( ،)6وكانت ىذه القرية منسوبة إلى السيد الحسين بن حسن الغريفي جد

السادة الغريفيين( ،)7اما القرية الثانية فكانت تقع عمى الساحل الشرقي بمنتصف

الطريق ،بين رأس الجفير ورأس ”أم الحصم “( ،)8وفييا نخيل كثير ومياه جارية ،وقد
أصابيا الجفاف ،وكان عمل أىل القرية األساسي منحص اًر في صيد المؤلؤ والسمك
والفالحة ،وذكر أن أصل القرية جاءت من الغريفية السابقة الذكر(.)9

ولقد زخر تاريخ البحرين بالعديد من الشخصيات البارزة سواء أكانت دينية أم

اجتماعية أم سياسية ،وبرزت من األسرة الغريفية -بشكل خاص -شخصيات تبوأت
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ال أن ظيور شخصية دينية واجتماعية وسياسية في آن واحد ،شكل
تمك األدوار إ ّ
أىمية بالغة في ىذا الموضوع؛ وعميو أفردنا الدراسة بشكل تفصيمي ليذه الشخصية
التي تركت بصمة واضحة في سطور تاريخ ىذا البمد ،أال وىو السيد عمي كمال
الدين الغريفي.

 -مولده ونشأتو العممية

ىو السيد عمي بن السيد إبراىيم بن السيد محسن بن السيد عبد اهلل بن السيد
أحمد بن السيد عبد اهلل بن السيد أح مد بن السيد عمي بن السيد عموي بن السيد أحمد
– المعروف بالحمزة الشرقي -بن السيد ىاشم البحراني بن السيد عموي بن العالمة

السيد حسين الغريفي( ،)11الذي ينتيي نسبو إلى السيد إبراىيم المجاب بن اإلمام
موسى بن جعفر الكاظم .)11( 

والده السيد إبراىيم بن السيد محسن بن السيد عبد اهلل ،ولد في البحرين في

منطقة النعيم ،ونشأ وترعرع في كنف والده السيد محسن ،بعدىا ىاجر إلى النجف

األشرف في ريعان شبابو  ،عام 1913م ،لينيل من عموم أىل البيت ،)11(
ووصفو التاجر في كتابو منتظم الدرين في أعيان

اإلحساء والقطيف والبحرينʺ

اشتغل مدة مديدة عمى فضالء النجف األشرف ،وحين تم لو المرام مع ما كان
متحمياً بو من الورع والصالح والتقوى والفالح من تحصيل العموم واستنباط األحكام،
وأجيز من شيوخو العظام.)13( ʺ...

ووالدتو فاطمة بنت عبد اهلل بن عبد اهلل بن عمران آل رحمة ،المستوطنة في

منطقة النعيم من البحرين ( ،)14والتي تقرب والده في النسب ،ورزق منيا عدة أبناء

وىم السيد عمي  ،والسيد حسين (.)15

وجده السيد محسن بن السيد عبد اهلل بن السيد احمد  ،وكان يعرف بالسيد
ّ
محسن النعيمي نسبة إلى منطقة حي النعيم حيث كان يسكنيا  ،وصار عالماً كبي اًر

لمنطقة النعيم ومرشدىا وامام جماعتيا ،ولم يقتصر دوره عمى ىذه المنطقة فحسب،

بل شاطر الشيخ خمف العصفور ( ،)16في إدارة أمور األىالي في سائر قرى البحرين
ومناطقيا  ،وكان مجمسو -الواقع غربي النعيم -يعقد بشكل يومي(.)17
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آب

()18

ولد السيد عمي بن إبراىيم كمال الدين في النجف االشرف في العراق في 16

وىناك من يرى أنو ولد في  11آب سنة1917م ،وصحب السيد ابراىيم

زوجتو وابنائو إلى النجف االشرف فقد كان السيد عمي قد بمغ عمره ست سنوات
سماه
والسيد حسين ثالث سنوات ،بعدىا رزق السيد ابراىيم بمولود ثالث في النجف ّ

جعف اًر (.)19

اىتم والده السيد إبراىيم ال غريفي بتدريسو وتعميمو وأخيو كذلك ،وىو السيد

حسين الذي يصغره ،نظ اًر الستقرار أسرتو بالنجف االشرف( ، )11وأشارت الرسالة التي
بعثيا السيد إبراىيم الى والده بما جاء في بعضيا...ʺ:ونعرفكم ايضو بان خادمكم
عمي ختم القرآن في اليوم الثالث والعشرون من شير جمادى األولى ،واآلن يكتب

وحسين في الجزء األول ،ونسألكم الدعاء لنا وليم التوفيق والصالحʺ( ، )11ويمحظ
من مراجعة تاريخ تحرير الرسالة ،ومقارنتو بعمر السيد عمي كمال الدين ،يتضح أنو

كان بعامو السابع  ،وىو ما يدلل عمى ذكائو وقدرتو عمى االستيعاب والحفظ في سن

مبكرة ،وىذا ما أدركو والده وجده بعد ذلك ،فتوليا رعايتو عمميا متوسمين فيو المنزلة
الرفيعة والمقام الكبير .
اختار السيد عمي لقب (كمال الدين) ،وىو المقب نفسو الذي اختاره من قبل
جده األعمى السيد حسين الغريفي بن السيد حسن بن السيد احمد بن السيد عبد اهلل
بن السيد عيسى بن السيد خميس بن السيد احمد بن السيد ناصر بن السيد كمال

الدين عمي( ،)11وكان يعرف بالسيد عمي النعيمي ،نسبة إلى منطقة سكناه في حي

النعيم( ،)13ولقب السيد عمي بالعالم( ، )14وكان السيد يعرف بمقب آخر أيضاً ،أال وىو

بالسيد الكاشاني ،تيمناً بقائد الثورة الدستورية في طيران ،وكان السيد يبتيج سرو اًر
كمما نودي بالكاشاني(.)15

توفي السيد إبراىيم في النجف  ،عام  1917م وعمى ما يبدو أنو أصيب
بمرض فجائي أدى إلى وفاتو ،وكان تأثير النبأ شديداً عمى جده السيد محسن الذي

بيم وحزن شديدين؛ إذ كان السيد إبراىيم ابنو الوحيد من الذكور ،ولم يبق من
أصيب ّ
ذريتو -عمى قيد الحياة -سوى ابنتين ىما :والدة العالم السيد عموي الغريفي ،ووالدة
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الحاج جعفر الحداد؛ وعميو أرسل السيد محسن زوج ابنتو الحاج احمد الحداد إلى
العراق ؛ ألجل إحضار أحفاده :عمي وحسين وجعفر الذين بقوا مع أميم بنت الحاج
عمران دون و ٍ
ال ،فسمك الحاج الحداد الطريق بيم من منطقة طويريج إلى البصرة؛
وبعدىا استقموا إحدى السفن الخشبية إلى البحرين(.)16

وكان السيد محسن بن السيد عبد اهلل الغريفي ،من ابرز أفراد األسرة الغريفية

الذين استقروا في موطنيم البحرين في تمك الحقب ،ومن بعده أحفاده ،ومنيم السيد

عمي (.)17

وبعد مرور ثالثة اعوام عمى استقرار األبناء الثالثة في البحرين ،توفي االبن
الثالث السيد جعفر عن عمر ناىز الخمس سنوات

()18

 ،في حين ذكر بأنو وافاه

األجل عن عمر سبع سنوات اثر إصابتو بمرض توفي عمى أثره ،فكانت وفاتو صدمة

كبيرة لمسيد محسن لفقد حفيده ،وعميو اقترح المقربون منو السفر إلى النجف لرؤية
منزل ولده ،فنزل السيد عند ىذا المقترح وسافر بيدف الزيارة أوالً ،ولرعاية حفيديو

السيد عمي والسيد حسين عممياً من خالل إلحاقيم بالحوزة العممية في النجف االشرف

ثانياً( ،)19ولكثرة تعمق جدىم السيد محسن بحفيديو (عمي وحسين) ،وحبو الشديد ليما،
عمد إلى كتابة وصيتو التي حدد فييا الحصص الشرعية لممكو من البساتين

حصة(عمي وحسين) تحديدًا باالسم(.)31
واألراضي ،محددًا فييا ّ
واصمت أسرتو االىتمام بتعميمو الديني ،فقد درس عمى أيدي عممائيا في
الحوزات الدينية ،كالشيخ عبد اهلل محمد صالح ،والسيد عدنان الموسوي ،والشيخ
محمد عمي المدني ،والشيخ عبد الحسين الحمي قاضي التمييز آنذاك ،والشيخ عبد اهلل

بن إبراىيم المصمي( ، )31والقاضي الشيخ محمد صالح آل طعان(.)31

وعزم السيد محسن السفر إلى العراق عام 1911م ،برفقة حفيديو السيد عمي
والسيد حسين ،فطمب من الشيخ عبد اهلل المصمي اإلنابة عنو في منطقة النعيم لكونو
العالم الوحيد في المنطقة في إمامة الجماعة ،ورعاية شؤون المنطقة ،فمبى الشيخ
المصمي الطمب ،تاركاً قريتو (السنابس )ليستقر في النعيم

()33

 ،وسكن منزل السيد

محسن الذي قد روى حفيده السيد صادق الغريفي ،تفاصيل رحمتو إلى العراق ،عمى
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وفق ما سمعو من عمو السيد حسين بن إبراىيم ،والسيد عموي بن احمد الغريفي،

المذان أفادا بان جدىم السيد محسن قد قاسى في ىذه السفرة الشدائد والمحن،
وتعرضوا لمخطر عندما كان حفيداه يركبان عمى بعير وىو عمى بعير آخر ،فأوقفيم
قاطع طريق مصوباً بندقيتو نحو حفيديو ،قائالً :ىات ما عندك من مال واال قتمتيما،

فرد السيد عميو إنيما أوالد رسول اهلل  وىما يتيمان ،فرفع قاطع الطريق بندقيتو من
رأسييما ووضعيما في انف البعير وقال بميجتو العراقية ( :ىذا ىم يتيم وابن رسول

اهلل) ،وىو يعمم إن قتل البعير لن يصموا إلى النجف بسالم ،فدفع السيد لو كل ما لو

من أموال وبمغ النجف ،وبعد زيارة أمير المؤمنين ألحق حفيديو بالحوزة العممية،

ودخل منزل ولده السيد إبراىيم ،واخذ يقمب الذكريات

()34

 ،وسرعان ما حمت الفاجعة

حيث أصيب السيد محسن بنوبة قمبية ،تزامناً مع وقوفو عمى قبر ابنو السيد إبراىيم،
وأدت إلى وفاتو بعد عدة أيام ،تاركاً حفيديو بذمة اهلل والمؤمنين ،ودفن السيد محسن
في كربالء ،في الصحن الشريف لمقام اإلمام الحسين تحديداً ،فسمك السيد عمي

كمال الدين طريق العمم ،وانخرط في الحوزة العممية ،بينما اتجو أخوه السيد حسين،

لمعمل بالتجارة ،معتمدين عمى ما ترك جدىما السيد محسن من أموال (.)35

وىاجر السيد عمي كمال الدين إلى العراق عام1916م لالستزادة من طمب
العمم في حوزات النجف االشرف الدينية ،وبقى ىناك 7سنوات

()36

 ،إذ درس عند

كبار الفقياء والمجتيدين ،أمثال آية اهلل العظمى السيد أبو الحسن األصفياني ،وآية

اهلل العظمى السيد محسن الحكيم ،معتاشاً عمى الكفاف في سبيل تحصيل العموم

الشرعية ،وبعدىا قفل عائدًا إلى بمده ثانية عام 1933م ،وكانت نتيجة ىذه الرحمة
العممية حصولو عمى العديد من اإلجازات الشرعية من قبل كبار العمماء ،ومن ابرز

الذين اجازوه آية اهلل العظمى الشيخ محمد رضا آل ياسين( ،)37وآية اهلل العظمى
السيد محسن الحكيم  ،وآية اهلل العظمى ابو القاسم الخوئي

()38

 ،ومن الذين تتممذوا

عمى يد ىوالء العمماء اإلجالء كانوا مرافقين لمسيد عمي كمال الدين في تحصيل العمم

آنذاك ،ومنيم الخطيب محمد عمي آل حميدان ،والسيد رضي السيد سممان

()39
الموسوي  ،بعدىا رجع الى البحرين عام1933م ،وكان يطمح أن يكون خطيباً
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حسيني ًا ،لكنو لم يوفق في امتيان الخطابة  ،نظ اًر لميمو الشديد إلى طمب العموم

الدينية(.)41

ولقد سرد السيد عمي كمال الدين ،الى نجمو محمد حسن قصة ” إلباسو

العمامة”  ،إذ أشار الى أنو عقدت جمسة موسعة في مجمس المرجع السيد أبو الحسن
األصفياني عام 1941م ،وحضرىا العديد من العمماء والفقياء منيم :السادة والشيوخ،
ʺ فأمرني السيد أبو الحسن بالجموس أمامو ،وتال عمي بعض اآليات القرآنية،
وعبارات توضح اإلجازة الشرعية الصريحة ،داعياً اهلل إن يوفقني ،ويسدد خطاي في

حياتي المقبمة في البحرين ،ثم ألبسني عمامة جديدة ،كان قد لفّيا عمى ركبتو،

عوضاً عن عمامتي القديمة ،وسممني اإلجازة الشرعية مكتوبة بخط يده ،وكان
وقبمت
بجانبو السيد محسن الحكيم وكثير من العمماء ،فشكرت السيد أبا الحسن ّ

يده ،ثم قبمت يد السيد محسن الحكيم ،ولما حاولت تقبيل يد احد أساتذتي الفقياء،
وىو شيخ كبير ،سحب يده بقوة وىمس في أذني قائالً :يا سيد ...نحن الذين نقبل
أيدي أبناء رسول اهلل وأبناء أمير المؤمنين ،وال نقبل أن يقبموا أيدينا ألن ىذا أمر

يعيبناʺ  ،وشكرتو عمى ما بذلو من جيود طيبة لرعايتي وتعميمي ،بعدىا صافحت كل
الحاضرين مثنياً عمييم باالمتنان والتقدير

()41

 ،ومنو نستشف مدى نبل أخالقو

والسجايا الحميدة المغروسة في نفسو ،وما أبداه من االحترام والعرفان بالجميل ،إنما

ىو داللة واضحة لطيب معدنو  ،واألثر الذي تركتو تربية األسرة بداخمو.
وتزوج السيد عمي كمال الدين من ثالث نساء ،األولى ىي فاطمة بنت السيد

سممان بن السيد محمد الموسوي العدناني ،ورزق منيا بثالثة أوالد وثالثة بنات،
والثانية ىي فرح بنت الحاج عبد الحسين االسكافي المستوطن في منطقة بالد القديم،
ورزق منيا بولدين ٍ
وبنت واحدة ،أما ا ألخيرة فتدعى رسمية بنت الشيخ جعفر الساعدي
التي تزوج منيا في منفاه بالنجف االشرف ،ورزق منيا بخمسة أوالد ذكور وخمس
بنات

()41

 ،وبيذا بمغ عدد أبنائو من الذكور عشرة ،وىم السيد محمد حسن كمال

الدين(عضو سابق في مجمس الشورى البحريني) منذ تأسيسو ،وابراىيم وسممان،
وك انوا من الزوجة األولى ،وجعفر وجالل من الزوجة الثانية ،والخمسة اآلخرون
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عباس وصادق( خطيب المنبر الحسيني )  ،ورضا وحيدر واحمد( إمام لمجماعة في

الصالة وخطيب المنبر الحسيني كأخيو )  ،فكانوا من زوجتو الثالثة ،ومن ىؤالء

األوالد والبنات رزقو اهلل تعالى أحفادا ،بين ذكور واناث منتشرين بإنحاء البحرين(.)43

كان السيد عمي كمال الدين طيب المعشر مع أوالده ،وحمو الفكاىة ،فقد اعتاد

عمى أن يسرد القصص عمييم بأسموب شيق جذاب ،يستوعبون ما يقولو بسيولة،
ويأنسون بحديثو معيم ،أما مايخص أخالقو مع زوجاتو الثالث فعرف عنو بأن

اليناديين بأسمائين المجردة ،بل يكنيين بأسماء أبنائين البكر كـ(أم محمد حسن)،و
(أم جعفر) و( أم عباس ) ،وبيذا فقد زرع في نفس أبنائو الكثير من صفاتو ،فقد كان

جو اسري متماسك ،عمى الرغم من
بعيداً عن الشخصية المتسمطة ،فنشأ أبنائوٌ في ًّ
بساطة حياتيم المعاشية( ، )44إلى جانب ذلك لم يسمح السيد ألحد بالتكمم عن شخص
حال غيابو ،مثمما لم يسمح ألوالده بيذا األمر ؛إذ أن لكل شخص حرمة ال يجوز

انتياكيا(.)45

وذكر أن السيد عمي كمال الدين كان رجالً متنو اًر ومتحض اًر بكل ما تعنيو

الكممة ،فقد حرص عمى تعميم أبنائو  ،وأرسميم إلى المدارس منذ الصغر ،متجاىالً

العادات والتقاليد السائدة التي كانت ترى ،بأن ذىاب األبناء إلى المدارس عند بعضيم
فيو مفسدة ،وسعى لتعميميم في البيت ،وتوسيع مدارك عقوليم ،وكان يردد عمييم ما

يحفظو من ألفية ابن مالك في قواعد المغة العربية شع اًر ،وينقل ليم كل ما ىو ظريف،

ومفيد من أميات الكتب التي كان قد قوأىا ،بل يتولى مسألة تمقينيا بنفسو ألبنائو

حتى تترسخ في عقوليم تماماً (.)46

وسعى السيد عمي كمال الدين عمى توظيف دوره التربوي ألبنائو ،بشكل أدق

تزامناً مع براعتو في تصوير المعمقات الشعرية ،والحديث عن التاريخ بكل مراحمو

سواء أكان تاريخ الخمفاء الراشدين أم الدولة األموية أم العباسية ،بعدىا التعريج إلى
تاريخ الحضارة العربية اإلسالمية ،ضارباً ليم األمثال لؤلشخاص الذين كان ليم دور
مؤثر في تمك المرحمة ،كما فسح السيد لزوجتو االولى المجال ،بأن تتبوأ دورىا

أإلرشاد وتعميم األبناء ،خصوصاً أنيا كانت تنحدر من ساللة عممائية ،وقارئة وروائية
ممحق العدد الرابع والعشرون ( حزيران )1028

06

م.م .نوال عبدالكاظم خفي

أ.د.طيبة خمف عبداهلل

لمقصص واألحاديث ،ىذا من جانب ،ومن جانب آخر لم يغفل السيد عن تعميم أبنائو
ألصول الدين وتفرعاتو

()47

 ،التي تعد من أولوياتو كرجل دين ومصمح اجتماعي

بارز ومعروف لدى األوساط الشعبية.

وعاش السيد عمي كمال الدين حياتو مياالً لمخير واإلحسان ،حميماً ،وكاظماً

لمغيظ ،ويعفو عمن ظممو ،وقمبو مميء بالحب والرحمة حيث قبل الحق وقال الحق،
وطمب الحق و كان يذكر محاسن اآلخرين ،ويعف لسانو عن مساوئيم ،ولم يخادع

ولم يغش قط ،وما ابتاله اهلل عز وجل بآفة الزىو والخيالء ،بل منحو اهلل تعالى من
األعمال الصالحة الكثيرة ،ولعل ابرز النصائح التي أسداىا لولده محمد حسن قولوʺ:
يا ولدي ...إذا أردت أن تعيش سعيداً،فال تضع راسك عمى الوسادة وفي قمبك ذرة
حقد عمى احد من الناس ʺ(.)48

ومن األمور األخرى المتعمقة بشخصية السيد عمي كمال الدين أنو إنسان

متواضع ،ويسمم عمى كل من رأى حتى األطفال

()49

 ،الذين يتسابقون فيما بينيم

إلفشاء السالم عميو ،ويبدأ كل واحد بالتفاخر ،وشرح صمتو مع السيد عمي ،كأن يقول

أحدىم :إن السيد صديق والدي ،واآلخر :تربطنا صمة قرابة ،وىكذا(.)51

وذكر من جوانب شخصية السيد عمي أنو كان شخصية مريحة لمغاية،
ومتواضعاً في تعاممو ،لدرجة أنو كان يجالس الصغير والكبير ،وىذه الميزة جعمت منو

شخصية مقبولة اجتماعياً من فئات المجتمع كميا

()51

 ،وعالقاتو واسعة مع المسيح

والييود والبونيان والطوائف األخرى ،وكذا األطباء األجانب الذين أخذ يستقبميم في

منزلو ،وكانت الممرضة فاطمة الزياني تترجم ليم ،ومنو فسر عن حجم أريحيتو،
وأسموب تعاممو مع الجميع من مقتضى إنساني بحت(.)51

وعثر السيد محمود الغريفي عمى رسالة ضمن مقتنيات والدتو التي حصمت
عمييا من جدىا العالم السيد عمي كمال الدين الغريفي البحراني ،كتب عمييا اسمو ولم
يتحقق إ ن كانت من تصنيفو أو استنساخو عمى الرغم من عمميم أنيا من أوراقو ،
والرسالة عبارة عن مخطوط شرح صفات الرسول ،وحقق المخطوط في كتيب من

الحجم الصغير يقع في  51صفحة ،وقسم إلى مقدمة ومدخل لتحقيق المخطوط الذي
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صور الورقة األولى واألخيرة منو وممحقين احدىما :األربعون حديثا حول رسول اهلل ،
واآلخر :زيارة الرسول األكرم ،وقائمة بأسماء المصادر والمراجع التي حقق بيا(.)53

وكان السيد عمي كمال الدين ممماً بعمم األنساب ،وفي ىذا الصدد ذكر أن

ىناك شخصاً قد قصد السيد عمي ألجل معرفة شجرة عائمتو ،فطمب منو السيد ذكر

ثالثة أو أربعة من أجداده ،وعندما استحضر الرجل أجداده لمسيد الذي بحث في
األمر ،اتضح بأن نسب الرجل متصل بعبد شمس من قريش ،فسألو الرجل بدىشة،

ورد الرجل والحيرة تكاد
من ىم بنو عبد شمس ،فأجاب السيد ىم أنفسيم بنو أميةّ ،
تعقد لسانو :إن جدنا ىو يزيد بن معاوية ،قاتل اإلمام الحسين بن عمي  ،فقال
السيد لو صحيح ما قمتو ،وعمى أثر الجواب ىذا غمر الحزن والتأثر الشديد السائل،

واخذ بالبكاء ،فسارع السيد لتيدئتو موضحاً لو ʺ:أن اإلنسان ال يحاسب عمى ما

فعمو أجداده ،وحين ننظر عائمة كل إنسان ستجد حتماً أن ىناك ما يعيب في
سمسمة أجداده ،وليس احد منا مبرءاً من ذلك ،واتوني بأفعالكم ال تأتوني

بأنسابكمʺ(.)54

وضمن ىذا السياق أشار إبراىيم كمال الدين نجل السيد ،إلى أن الشيخ عبد

اهلل بن خميفة كان يقف بسيارتو عند مدخل شارع الشيخ عبد اهلل بالمنامة ،إلنتظار
مجيء السيد عمي كمال الدين لسؤالو عن انساب القبائل ،فيشرح السيد األنساب

وأفرادىا فرداً فرداً(.)55

وذكر أن السيد عمي كمال الدين امتمك خاصية غريبة في معرفة أنساب

األشخاص ،وأصوليم بمجرد النظر إلى وجوىيم ،مضافاً لبراعتو بعمم األنساب(.)56

ذكر السيد إبراىيم كمال الدين أن لوالده معرفة ،بالفمك واألبراج ودراية بيما،

وحول ىذا األمر كان أىالي البحرين يستشيرون السيد في تعيين أسماء أبنائيم السيما

عندما يمرض أحد األطفال ،فيرجع السيد إلى برجو والفمك الدائر حولو ،وبعدىا يطمب
من ذوي الطفل تغيير اسمو ،حتى ينفك سوء الطالع عنو ،وحاول السيد تعميم أبنائو

لمعرفة االبراج(.)57
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لقد كان لمسيد عمي كمال الدين وقفة تأممية نسجت بخيالو لنظم الشعر ومن ذلك
قولو -:
وقام لي في سماء العز أربعة

ممك وأىل وأسوار وأوطان

وماعدا ساحتي والحق أربعة

جند وخيل وأنصار وأعوان

وأقمقني لخير الرســـــل أربعة

حب وود واخالص وايمان

وطالبتني إلى المختار أربعة

حمد ومدح وأدب وعرفان

منو أضاءت عمى األيام أربعة

نجم وشمس وأقمار وقران

وساعدتـو من الجبـــار أربعـــة

حفظ ونصر وتأييد وغفران

وكممتـــو بـــــأذن الــــــمـــو أربـــعة

ضب وديك وثعبان وغزالن

منو استقامت لنا في الدىر أربعة

عدل ودين واسرار واعالن

وىل فــــي ثغــــرة الـــدرى أربـــــــعة

در وشيد وياقوت ومرجان

وعنو ولــــت من األقــــــوام أربعة

نفل وقمب وخنرير وشيطان

خير النبيين حارت فيو أربع من

انس وجن وأمالك وولدان

نـــــور غــــرتــــــو تفتـــــــق أربعــــة

بـرق ولمع واشــراق ولمعان

()98

 -دوره في الحياة العامة في البحرين

 -2دوره االجتماعي

مثّل الجانب االجتماعي دو اًر محورياً وىاماً لمسيد عمي كمال الدين ،تزامنا

األساسي كرجل دين ومصمح إجتماعي.

وذكر بأن السيد عمي كمال الدين ورث من جده السيد محسن الكثير من

الصفات منيا مساعدة األىالي والعوائل الفقيرة( ،)59وفي ىذا الصدد كان لمسيد محسن
دور اجتماعي كبير ومتميز في معالجة الكثير من القضايا أبرزىا ،عندما عصف
باألىالي آنذاك الكثير من المصائب والمحن وانتشرت اإلمراض ،واآلفات بين األىالي
منيا مرض الجدري الذي فتك باألىالي فتركت المنازل خاوية ،وخالية من أىميا

لدرجة أن الجثث ظمت في المنازل قرابة اليومين أو أكثر ،حيث لم يج أر أحد أن يدنو
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منيا لتجييزىا ،ومواراتيا خشية العدوى منيا ،فشمر السيد محسن عن ساعديو ،وأخذ

يستنيض اليمم ويشجع األىالي بدفن موتاىم متعيداً ليم بتوفير ما يمزميم من أدوات

وأكفان وغيرىا من األمور ،كما قام السيد بصنع الحموى والخبز في جوار المغتسل،

وفي المقبرة نيا اًر وليالً فيذه الخطوة التشجيعية من لدن السيد صار سنة متبعة عند
أىالي منطقة النعيم حتى يومنا ىذا

()61

 ،فال شك إن كان السيد محسن قد أثر في

المجتمع بيذا الشكل فميس بمستغرب أن تترجم تمك الصفات والخمق في شخص السيد

عمي ال ذي كما يبدو أنو تأثر بشخصية جده ،ودوره المؤثر في المجتمع من منظور
تاريخو الشفاىي الذي نقل إليو ،فتجسد جزء كبير في ذىنيتو التي انطمق منيا ،واختط

لنفسو ىذا الدور الذي لمسو في بعض األوقات من خالل مرافقتو ورعاية جده لو.

ولقد كان السيد عمي كمال الدين مثاالً واضحاً لمعالم الرباني ،حيث عرف عنو

الورع والتقوى والزىد ،ومن أوليات واجبو االجتماعي ،مساعدة أبناء عوائل الفقراء

الموجو ،وعرف عنو بطيب
والمحتاجين ،وما تميز بو أنو كان األب واألخ والعالم و ّ
النفس والتعايش مع الجميع برحابة صدر( ، )61برز بشكل مؤثر في جوانب عدة منيا:
طريقة تفقده أحوال أىالي منطقتو والمناطق المجاورة ليا وأقربائو ،فيذكر نجمو السيد

صادق أن السيد عمي كمال الدين كان وصوالً لؤلرحام بطريقة عجيبة مثمت بطرق
منطقة النعيم (مسقط رأس الوالد)منزالً بعد منزل حتى يكمل زيارة المنطقة شرقاً،

وكانت رحمة التفقد ىذه تكمن مع مرافقة أبنائو معو ،وتستغرق -عادة  -شي اًر

ونصف ،وتتخمميا الزيارات اليومية إلى كل منزل ،مطمعاً ألحواليم وطريقة حياتيم،

وما صادفيم من مشاكل ،وبعدىا يكرر زيارة المنطقة مرة أخرى ومن حيث ابتدأ :أما

ما يتعمق بيوم الخميس فيذا بحد ذاتو مخصص باألساس لزيارة منطقة بالد القديم

دون سواىا ،ويكون وقت الزيارة مفتوحاً منذ الصباح حتى المساء؛ إذ إن زوجتو الثانية
مقيمة في ىذه المنطقة ،وىذا اليوم مخصص لمبقاء عندىا(.)61

وكان السيد عمي كمال الدين ،طرق بعكازه باب كل منزل ألجل إفشاء السالم

عمييم واالستئذان إن كان إحد في المنزل ،فكان بمثابة األب لكل أسرة ،لدرجة أنو

يدخل المطابخ ويتفقد أكميم ،وكثي اًر ما تجد بعض ربات المنازل أن قدرىا عمى
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األرض ومغروف منو ،من قبل السيد الذي يجمس مع أبنائو ويتناولون منو ،فتعرف

ربة المنزل إن السيد كان في منزليا،ألنو وقت زيارتو لكل قرية  ،معروف عندىم بل

متوقع( ، )63ىذا واتخذ نمطاً آخر في التواصل مع األىالي من خالل مجالستو لبعض

أصحاب المحالت التجارية الصغيرة ،فيستغل تواجده معيم لغرض التبميغ والتفقو في

الدين ،كما مارس األسموب نفسو مع بعض األسر التي ترغب في االستفسار عن
أمورىم الدينية والدنيوية ،ويتخذ من ىذه المحال مق ًار لو لمن أراد معرفة أمر ما،

وبيذا النيج وفق في جمع األىالي في مجمسو ،واإلجابة عمى المسائل الشرعية التي

يجيمونيا

()64

 ،وقال الحاج إبراىيم أنو كان يتردد بإستمرار عمى منزل السيد عمي

كمال الدين ،كغيره من أىالي منطقة النعيم ،حيث يكون مجمسو مفتوحاً صباح الجمعة

من كل أسبوع ،وفي أيام المناسبات وفي األيام األخرى(.)65

وذكر أن السيد عمي كمال الدين كان قد خصص معظم وقتو لزيارة منطقة

النعيم ،وكان معدل المنازل التي يزورىا يومياً من  51 – 45منزالً ،ومن ضمنيا

تفقده أحوال األىالي الفقيرة ،وابدأ مساعدتو الجادة ليم ،وعرف عنو عدم التردد
بمساعدة أي شخص يمجأ إليو(.)66

وذكر الحاج صادق البحارنة أن السيد عمي كمال الدين ،كان معتاداً عمى

ال األحاديث
ال مع والده ،متباد ً
زيارة منزليم وبشكل مستمر ،فقد كان يقضي وقت ًا طوي ً

في شتى المواضيع

()67

 ،وأشار السيد ميدي بن حسين الغريفي حسب ما سمع إنو

أينما يتجو السيد إلى مكان ما إالّ واكتظ ذلك المكان باألىالي الذين يتجميرون

حولو(.)68

وعد أول مأتم أسس في البحرين
وكان السيد معتاداً لزيارة مأتم عيسى آل نوحّ ،
طوال شير محرم  ،وفي األيام األخرى يتوجو لزيارة منزل الحاج عيسى آل نوح،

ويتناول وجبة العشاء عندىم فتكون محطتو األخيرة(.)69

وحدثنا السيد إبراىيم كمال الدين نجل السيد ،أن والده كان يعرف أىالي

البحرين فرداً فردًا ،وبيذا الصدد قد روى لنا رواية بأن السيد قبل وفاتو لما نقل إلى

مستشفى السممانية بعد أصابتو بالجمطة القمبية ،كشف عميو احد أطباء المستشفى

ممحق العدد الرابع والعشرون ( حزيران )1028

61

السيد عمي كمال الدين الغريفي سيرتو ونشأتو

ويدعى الدكتور الشماسي ،وأثناء قيام الدكتور بالكشف عميو أخذ األخير يسألو عن

اسمو؟ فأجاب من أقرباء العالمة السيد ىاشم التوبالني البحراني ،فأخذ السيد يفصل
لو نسبو ،وسألو أنت ابن ميدي أم ابن عبد اهلل ،وأخذ يسيب في تفصيل عائمتو فردًا

فرداً ،وبعدىا التفت إلى أحد الممرضين المرافق مع الدكتور وسألو عن منطقتو فأجاب
أنو من الجفير ،وبدأ السيد يفصل لو عن عائمتو ونسبو(.)71

وكان األسموب الذي اتبعو السيد عمي كمال الدين قد ترك صداه وأثره لدى

المجتمع البحراني ،لكونو يتمتع بشخصية محبوبة ،ليا قيمة عندىم خصوصاً أن

وظيفتو الشرعية تركزت في جانب اإلصالح بين الناس ،ونبذ الفرقة والخالف بين

أبناء وطنو قاطبة( ، )71ومن ىذا الجانب ذكر بأن السيد عمي كمال الدين كان يتدخل
في أي خالف يحدث بين أىالي القرى ،وميما كانت حدتّو ومستوى المشادة فيو،
حيث تصل إلى حالة الضرب بالمناجل ،فينا يتدخل السيد ويفصل بين الجميع ،وكان
حكمو نافذاً ،وأمره مطاعاً لدى الجميع ،وال يحتاج المتخاصمون الرجوع إلى المحاكم
لمفصل بينيم(.)71

وعد اإلصالح واإلرشاد الديني الوجو اآلخر لمسيد عمي كمال الدين ،سواء
ّ
أكان في إجابتو ألسئمة السائمين من األىالي ،أم لمحاولة نصحيم عن تصرف ما،
ط من كرامة البشر ،ومن ىذا االتجاه توجو أحد األىالي ،وكان من
ترك أث اًر أو ح ّ

أسبح أم
المصمين وراء السيد بالسؤال إليو حيث قالʺ :ياسيدنا أييما أفضل ّ
استغفرʺ ،فأجابو السيد بيدوء شديد ʺ يا أخي الثوب الوسخ أحوج إلى الصابون من
البخور ،يا أخي عميك أن تكون شجاعاً في االبتعاد عما يغضب اهلل ويؤذي

الناسʺ

()37

.
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 -1إمامتو لممسجد

كان السيد عمي كمال الدين إمام مسجد السيد محمد في منطقة النعيم (،)74

وقد صمى فيو فريضة الظيرين والمغربين فقط ،حيث يقف خمفو في الصالة جميرة

من المصمين مؤتمين بو  ،وطوال انشغال السيد بالعمل السياسي في الييئة لم ينقطع
عن حضور المسجد ألنو لم يو ّكل شخصاً آخر ينوب عنو حال تعذره عن

الحضور

()75

.

وأشار الحاج إبراىيم إلى أنو كان من ثمة المصمين الذين يصمون خمف السيد

عمي كمال الدين ،وقد وصف صالتو بأنيا متوسطة في وقتيا ،وعند انتيائو من

الفروض الواجبة يتجو إليو المصمون لعرض أسئمتيم الدينية والثقافية العامة والتي
يستشكمون فييا ،فيجيبيم برحابة صدره المعتادة

()76

.

ولقد أدى السيد صالة الجماعة في أغمب قرى البحرين ،وحول ىذا األمر قال

نجل السيد :حدثني كل من سممان الصايغ والحاج محمد سيادي بأنيما في بعض

األوقات كانوا ينتظرون مجيء السيد قبل غمق الجسر ليصمي بيم جماعة في المحرق

سنة وشيعة ( ،)77ىذا من جانب ومن جانب آخر ذكر السيد عباس كمال الدين أن
ّ
والده كان قد صمى في عدة أماكن دعي إلييما إالّ أنو لم يمتزم بالصموات الثالث في
ىذا المسجد أو ذاك ،كما أنو لم يمتزم بأداء صالة الجمعة

()78

.

وذكر أن السيد عمي كمال طمب منو الحضور إلى القطيف ،في منطقة سييات
ألجل الصالة والوعظ واإلرشاد ،لبى الطمب وبقي لسنوات ىناك يمارس دوره

الديني

()79

.

أصولي لما رجع من العراق عام
وكان السيد يقمد اإلخبارين ،بعدىا تحول إلى
ٍّ
 1941م ،فتركو أىل النعيم ولم يصموا وراءه ،ألن أىالي النعيم إخباريون ،كحال
البحارنة ككل ،عندىا اتجو إلى مسجد أبي عراق في المنامة ،فقد كان دائم التردد
لزيارة صديقو التاجر الشواف
-3مأذونيتو الشرعية

()81

.
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كان مأذوناً من قبل الجيات الشرعية في الدولة إلجراء عقود الزواج ،إذ تزوج

عمى يديو عدد كبير من المواطنين ،والمقيميين في البحرين ،وكان األىالي يتبركون
ويتفألون بالخير بعقده لقران أبنائيم وبناتيم ،حيث كان دقيقاً في تحري الميمة المباركة
التي يستحب أن يعقد القران فييا ،وكان ييتم بذلك كثي اًر ،فضالً عن أنو عمى درجة

كبيرة من اإليمان والتقوى وحسن المعشر والخمق ،األمر الذي جعل األىالي يتبركون

بو ويتوسمون فيو الخير لحياتيم الزوجية

()81

عمل خالل السنوات( 1936م 1946 -م)

()81

 ،كما مثبت بالتواريخ وبخط السيد بأنو
.

وحاول السيد عمي كمال الدين الغريفي -قدر اإلمكان  -الصمح بين األزواج

المختمفين ،إذ أنو ال يحبذ الطالق إال في الحاالت النادرة ،وغالباً ما كان يتحجج

عندما يأتيو أحد ما وقد عزم عمى الطالق ،ومع ذلك فإن السيد بأسموبو يثنيو عن

ق ارره بحجة نفاذ الورق لديو مثالً ،ونصح الزوج بأن يعيد تفكيره مرة أخرى في األمر
ويراجعو بعد أسبوع ،وما إن تنتيي الميمة حتى يكون الزوج قد عدل عن رأيو

()83

.

وكان السيد يتخذ من طرائفو حموالً لممشاكل التي تنشأ عند بعض األسر ،

وحول ىذا األمر حدثنا السيد جعفر نجل السيد عمي كمال الدين قائالً ،أتى لوالده أحد

األشخاص ألجل اخذ المشورة من السيد لمصالحة زوجتو التي طردتو من المنزل قائالً

لو :البس بشتك(العباية) وكن في كامل ىندامك ،وتمشى أمام المنزل في وقت تنشر
زوجتك الثياب فوق السطح فتراك ،ففعل الزوج ما قال لو السيد ،ولما رأتو الزوجة،

سألتو :لم اذا ىذا اإلىتمام بيندامك عزمت عمى الزواج؟ فقال :نعم ،فسحبتو غاضبة
ادخل المنزل ،وغمقت خمفو الباب ،وبيذا رجع الزوج لمنزلو بأمان

()84

.

وذكر أن السيد عمي كمال الدين حفظ كل عقود الزواج التي أجراىا ألىالي

البحرين في منزلو ،وفي صندوق خصصو ليذا األمر ،خوفاً من ضياعيا حيث كان
تجار المؤلؤ ىم الوحيدون الذين يمتمكون صناديق لحفظ أشيائيم ووثائقيم الميمة ،ولما

أبعد السيد عن البحرين ،طمب من أوالده إعادتيا إلى أىميا (.)85
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 –6ممارستو لمطب الشعبي
حرص السيد عمي كمال الدين بحكم عالقتو اإلجتماعية ،ودوره كرجل دين
عمى توظيف كل مواىبو ،لخدمة المجتمع ،وحول ىذا األمر حدثنا السيد صادق كمال

الدين نجل السيد عن عيادة األسنان التي عولج فييا المرضى عن طريق العالج

الروحي ،وكان مقرىا في منطقة النعيم ،وبمجمس منزليم تحديداً ،واستطرد السيد

بالحديث عمى وفق ما سمعو من سيدة تدعى(أم محمد) زوجة حسن زكريد التي

وصفت بشكل دقيق الطريقة التي عولجت بيا ،فقالت كان فكي متورماً فأتى السيد

بقرطاس -ورق– مكتوب عميو حروف ،ووضع مسما اًر في الخشبة ،وقال لي :ضعي

يدك عمى أحد األسنان ،وضرب عمى الحرف ،وسألني ىل ىذا ىو الذي يؤلمك؟

فأجبتو (ال)  ،وضرب عمى حرف آخر مرة ثانية ،حتى وصل إلى السن الذي
يؤلمني ،وقال سيبقى سنك طالما بقي المسمار في الخشبة ،ومن الطريف في األمر
بأن ىذه السيدة ،قد سقط جميع أسنانيا عدا ىذا السن حسب قوليا

()86

.

وذكر السيد ميدي عن بعض المرويات العتقاد الناس بالسيد ،عمى وفق ما

سمعو من عمو في فترة ما زار السيد عمي كمال الدين رجل كبير في السن ،وعمره

شيء من القرآن الكريم ليشفى من
ناىز  81أو 91عاماً  ،فطمب منو األخير قراءة
ً
مرضو ،فنصحو السيد بالتوجو إلى المستشفى ،وأخذ يمازحو قائالً لو قرأت عميك كل

سور القرآن فمن تشفى ،ومع ىذا أصر الرجل المسن عمى طمبو ،عندىا نزل السيد

لرغبتو ،وق أر عميو سورة من القرآن الكريم واضعاً يده عمى رأس الرجل

()87

 ،وعادة

كانت نسوة األحياء يخرجن مع أطفالين من منازلين كمما سمعن بقدوم السيد،

ويتجميرن حولو طالبات منو قراءة سور من القرآن عمى رؤوس أطفالين لمتبرك

()88

.

واتخذ السيد من الزعفران كمداد لكتابة آيات من القرآن الكريم كطريقة

لممعالجة ،وحرص البحارنة م ار اًر عمى طمبيا من السيد عندما كان في المنفى ،وعندما
رجع إلى البحرين استمر بالمعالجة بيذه المادة ومساعدة كل من قصده

()89

.

وكن النسوة يترددن عمى منزل السيد ألجل إعطائين ما يسمى وقتئذ بـ(الزلجة)

وىي عبارة عن رقية شرعية تتضمن عدداً من األدعية واألوراد واآليات القرآنية،
ممحق العدد الرابع والعشرون ( حزيران )1028

60

السيد عمي كمال الدين الغريفي سيرتو ونشأتو

تستعمميا النساء لتفادي عسر الوالدة ،وتخفيف آالميا ،فضالً عن ىذا كان األىالي

يمتجئون إلى المشعوذين حيث تنسب أمراضيم (مس الجان)  ،وتعزو وفاة األطفال

المصابين بالدم الوراثية إلى (التابعة) وىي جنية تتبع النساء المواتي ينجبن أوالدًا

يتسمون بجمال الشكل فتقتميم ،وفي ىذه الحالة يشوه المولود بالفحم لكي يبعد عنو

التابعة ،وتوزع النذور عمى ساحل البحر التي كانت تسمى (العدوة) المكونة من
السكر ودىن الغنم مع كسر البيض عمى الصخور ،ومن ثم تدعى الجان لتناول ىذه

الوجبة ،لكي يخرج مسيا من البشر ،وأمام ىذه المعتقدات يمجأ األىالي إلى عمماء

الدين لمتبرك بيم وطمب مساعدتيم في إبعاد ىذه األمراض والحسد عنيم ،فكان منزل

السيد عمي كمال الدين م از اًر لكل نساء الحي طالبات منو العالج والبركة

 –9دوره في حل خالفات ممكية األراضي

لقد ساد في عيد الشيخ عيسى بن عمي (1913 – 1869م)

()91

()91

.

 ،ظمم كثير،

نظ اًر الختالس أفراد من آل خميفة ،وبعض حمفائيم أراضي كثيرة من المواطنين

األصميين ،ولصعوبة أثبات ممكيتو خالل تمك السنوات ،اقترح المقيم البريطاني أن أي

شخص يقدم وثيقة ممكية مكتوبة ستكون كافية إلسترداد أرضو ،أو تثبيت ممكية

األرض لمدة عشر سنوات ليكون مستحقاً إلسترجاعيا

()91

.

وكان أجداد السيد عمي كمال الدين يحررون الكتب إلثبات ممكيتيا ألصحابيا

كما جاء في ʺمضمون الصحيح الشرعي يدل عمى أنو قد باع الرجل المكرم الحاج
عمي بن محمد البوري جناب الرجل المكرم الحاج حسين بن إبراىيم بن الحاج
حسين البنائي العالي تمام وكمال النخيل خمسة أسيم من عامة ستة أسيم من
النخيل األربعة األولى المسمى المعيمرة المحدد شرقاً بساقية ميدوبة ،وغرباً باب

أبي عبيد .......وليعمم إن المغراس المي عمى باب أبي عبيد فرجة الغرب تابع

لمنخل المسمى المعيمرة حتى ال يخفى ،جرى ذلك وصح عميو اإلشياد باليوم
العشرين من شير عاشوراء سنة  2156حرره شاىداً بو األقل عبد اهلل بن السيد

أحمد الغريفيʺ

()93

 ،كما ʺ دلت ىذه الحجة الشرعية داللة قطعية عمى أن قد

حضر الرجل األكرم كاظم بن المرحوم الحاج عمي وابنة أخيو نفرة بنت المرحوم
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أحمد بن الحاج عمي وأختو زينب بنت الحاج عمي المذكور وأوالدىا عبد اهلل وأحمد
وأختيما خديجة الفروم وباعوا جميعاً جناب األمجد الحاج حسين بن المرحوم

إبراىيم جميعاً أىل عالي تمام وكمال البيت المعموم بينيم الكائن بقرية عالي من

أعمال البحرين  ...حرر ذلك وصحح عميو اإلشياد باليوم العاشر من شير جمادى
الثانية من سنة  2621الثانية عشر والثالثمائة بعد األلف حرر وشاىداً بو األقل
محسن بن المرحوم عبد اهلل الغريفيʺ

()94

.

وكان السيد إبراىيم بن السيد محسن الموسوي والد السيد عمي كمال الدين

شاىدًا عم ى وثائق ممكية األرض أو العقار وعميو فميس من المستغرب عمى السيد
عمي كمال الدين أن يقوم بالدور ذاتو المتمثل بالشيادة عمى ممكية األراضي العائدة

لممزارعين الذين فقدوا وثائقيم بعد أن قام (ديمي)

()95

بحرقيا وطالب المزارعين مجدداً

بجمبيا أو إحضار شيود لتثبيت ممكيتيم إذ كان السيد عمي كمال الدين يقوم بالشيادة
لممزارعين وجمب شيود آخرين ألجل تثبيت حقيم ،وتعد شيادة السيد عمي كمال الدين

شيادة قطعية وال يستدعى الرجوع إلى المحاكم

()96

.

وذكر في أحد زيارات السيد عمي كمال الدين إلحدى القرى وقت تأسيس دائرة

الطابو

()97

( ،التسجيل العقاري) كان يحث أىل القرية بتوسيع دائرة بيوتيم استعداداً

لمتسجيل ،فبادر أحد المواطنين بالقولʺ :يا سيد كيف تحثنا عمى توسيع بيوتنا في
أرض ليست لنا ،أما ذلك بحرام؟ فأجاب السيد ىذه أرضكم وأرض أجدادكم ،أنتم من
زرعيا وعمرىا وىي ليست ممكاً ألحد غيركم .فال ح ارم في استعادة أرض

أجدادكمʺ ...

()98

.
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الخاتمة

في ضوء المعمومات الواردة في البحث  ،يمكن إيراد بعض االستنتاجات ،التي

تم التوصل إلييا من خالل دراسة الموضوع  ،وىي :
 -1إن ارتكاز السيد عمي كمال الدين عمى إرث ديني وعممي  ،أسيم اسياماً فاعالً
في بمورة شخصيتو ونضجيا وقدرتيا عمى التأثير في المجتمع خصوصاً أنو سميل
الدوحة الغريفية ،ومن أبناء مراجعيا العظام ابتداء من جده السيد محسن وانتياء
بأبيو السيد ابراىيم (قدس سره) ،المذان رسخا فيو كل الصفات والمزايا الحميدة.
-1لقد استطاع السيد عمي كمال الدين استيعاب األىالي ،والتأثير فييم من خالل
أسموبو المرن ،وحكمتو ومنطقو اليادئ الذي أسيم بشكل كبير ،في ترسيخ الروابط
األسرية بشكل أوثق.
 -3أن التواصل اإلجتماعي لمعامة والخاصة الذي أفرده السيد عمي كمال الدين،
وجعمو من أوليات مسؤولياتو اإلجتماعية والدينية ،كان ييدف من ورائو تدعيم دوره
كرجل دين ُج ّل اىتمامو خدمة المجتمع ،وارشاده بالوجو الذي يراه أصوب ،وبطريقة

محببة لمنفس ،ىذا من جية ،ومن جية أخرى أراد أن يوظف دوره التربوي ويرسخو

لدى أبنائو الذين اعتادوا عمى مرافقتو أثناء زياراتو ،ومن خالليا تمكنيم من التعرف
عدت بمثابة رسالة
عن قرب لمدى الدور الذي تركو والدىم في المجتمع ،ومن ثم ّ
حاول السيد من خالليا أن يحفزىم عمى نيج السموك ذاتو ،لتكون سنة يتوارثيا السمف
عن الخمف.
-6أن السيد عمي كمال الدين لم يتخذ من مسجد منطقتو مكاناً ثابتاً لمصالة ،بل
تعدى ذلك إلى مناطق البحرين قاطبة ،ومنو يدلل عمى حجم الروابط اإلجتماعية
التي زرعيا السيد في نفوس أىالي المناطق والقرى ،التي حاول من خالل تواجده في
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مساجدىا ممارسة دوره الديني الذي أثر في المجتمع بشكل كبير ،والدليل عمى ذلك
طمب األىالي والقائمين عمى المساجد حضوره لمصالة بيم.
 -5وظف السيد عمي كمال الدين دراستو الدينية في عدة أوجو ،ولعل المجوء إلى
القرآن الكريم في المعالجة ،تمك نابعة من دوره كرجل دين مطمع عمى ما ورد من
روايات وآثار في الطب النبوي ،ومنيا حاول تكريسيا في نفوس المجتمع ،ومن ثم
قدرتو بعممو ىذا عمى توجيو المجتمع الوجية الصائبة من خالل التمسك بالدين وآثاره
الدينية.
 -6وثق السيد عمي كمال الدين شيادتو لتثبيت ممكية األراضي من خالل الثقة
التي حازىا من األىالي والحاكم ،ولم تكن ىذه الثقة وليدة الصدفة ،وانما ىي تراث
استممو
ال عما كان يتحمى بو السيد من وثاقة وسمعة شخصية بين
من والده وأجداده ،فض ً
األىالي والحاكم.
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اليوامش
( )1ابن الحسن بن احمد بن سميمان الغريفي البحراني  ،الذي يتصل نسبو بالسيد محمد
العابد ابن اإلمام

موسى الكاظم ،وىو جد السادة الغريفيين البحرانيين األصل،

والمتفرعين من مناطق خارج حدود البحرين ،كالنجف االشرف والمحمرة وبيبيان وابو شير
وغيرىا ،وقد قال العمماء في حق السيد حسين أقواال كثيرة  ،منيم :محمد بن الحسن الحر
العاممي الذي أشار السيد أبو محمد الحسين بن الحسن بن احمد بن سميمان الغريفي
البحراني ،الى أنو ʺ كان فاضالً فقيياً أدبيا شاع اًر  ،ʺ ..وذكره السيد المدني وأثنى عميو
بالعمم والفضل واألدب ،بل نقل نبذاً من شعره ،وذكر صاحب ”رياض العمماء“ ،نص الحر
العاممي في كثير مما ترجم ليم ،وقال الشيخ سميمان الماحوزي عنو ايضاً ʺومنيم – اي
عمماء البحرين – السيد العالمة ذو الكرامات…كان أوحد زمانو واعبدىم وأزىدىم..كان منشئاً
شاع اًرʺ  ،ومن آثاره العممية كتاب الغنية في ميمات الدين عن تقميد المجتيدين  ،وكتاب
شرح الرسالة الشمسية ،ورسالة سيل التناول في شرح المائة عامل  ،وحواش متفرغة عمى
بعض الكتب  ،ورسالة في عمم العروض والقافية ،توفي عام1591م ،ودفن في مقبرة ابي
اصبع ،وىي من اقرب القرى إلى بمدة= =الغريفية .ينظر :سالم النويدري ،أعالم الثقافة
اإلسالمية في البحرين خالل 14قرناً ،ط ،1مج ،1مؤسسة العارف،بيروت – لبنان ،1991،
ص .467 -465
( )1نقالً عن عبد الحسين االميني النجفي ،شيداء الفضيمة ،دار الشياب ،قم  -إيران( ،د .
ت) ،ص ص .371 – 369
( )3تقع في أقصى شرق المنامة ،وتقع منطقة الفاتح إلى الجية الشرقية منيا ،ومنطقة
الجفير إلى الناحية الشمالية الغربية منيا ،ومنطقتا أم الحصم وميناء سممان الصناعية إلى
الجية الغربية منيا ،وتطل الغريفة عمى سواحل البحر من نواحييا الشرقية والجنوبية  .ينظر:
أسامة يوسف احمد السيد  ،الموسوعة البحرينية ،ط ،1دار الحكمة ،مممكة البحرين،1119،
ص .146
()4عبد اهلل سيف ،السيد عمي كمال الدين مثال رجل الدين الوطني ،جريدة األيام العدد
( ، )5795البحرين 11،يناير عام  1115م ،ص.11
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( )5إبراىيم المبارك ،حاضر البحرين  ،ط ،1مركز الجالوي لمدراسات والبحوث  ،المنامة –
مممكة البحرين  ،1114 ،ص.43
( )6محمد عمي التاجر،عقد الآلل في تاريخ أوال ،مؤسسة األيام لمصحافة والطباعة والنشر،
البحرين ،1994،ص .36
( )7سالم النويدري ،المصدر السابق ،ص ص .138-137
( )8ج،ج ،لوريمر ،دليل الخميج  -القسم الجغرافي ،ج  ،1مكتب سمو أمير قطر (الدوحة)،
(د.ت)  ،ص .174
( )9محمد عمي التاجر ،المصدر السابق ،ص .36
( )11محمد عمي بن أحمد بن عباس التاجر البحراني ،منتظم الدرين في اعيان االحساء
والقطيف والبحرين  ،تحقيق ضياء بدر سنبل ،ط ، 1مج  ،3مؤسسة طيبة الحياء ،
بيروت – لبنان 1431 ،ىـ ،ص .57
( )11عمي محمد محسن العصفور ،بعض فقياء البحرين في الماضي والحاضر ،ج،3
ط ،1دار العصفور لمطباعة والنشر ،بيروت-لبنان1993 ،م ،ص.111
( )11نقالً عن محمد عمي بن احمد بن عباس التاجر البحراني ،المصدر السابق ،مج ،1
ص.48
( )13مقابمة مع السيد ميدي بن حسين بن إبراىيم الغريفي  ،منطقة جبمة حبشي– مممكة
البحرين 1114/1/9 ،م.
( )14محمد ىادي الغريفي 31 ،عاماً عمى رحيل السيد العالم العالمة السيد عمي الغريفي
الممقب بـ(كمال الدين) ،المجمة الحسينية ،مجمة موسمية تصدر من منطقة النعيم /مممكة
البحرين1114 ،م ،ص ص .15 – 14
( )15سالم النويدري ،المصدر السابق ،مج  ،1ص ص .764 – 763
( )20ىو العالمة الشيخ خمف بن أحمد بن محمد بن احمد بن حسين بن محمد بن احمد
بن إبراىيم العصفور البحراني ،ولد في مدينة بوشير اإليرانية ،وقيل في مدينة دالكي الواقعة
عمى بعد  61كيمو متر من بوشير عام 1868م ،فنشأ وترعرع تحت ظل أفاضل أسرتو،
فأخذ منيم المبادئ وأتقن مقدمات العموم الدينية  ،وبعدىا ىاجر إلى النجف االشرف عام
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 1888م ،حيث مكث في المدينة المذكورة ستة اعوام ،الزم خالليا بحث الشيخ آية اهلل كاظم
مدرسي عصره ،لو أبحاث في الفقو والعقائد ،ولو حواش عمى=
الخراساني وغيره من مشاىير ّ
=بعض الكتب الفقيية ،منيا :كتاب األنوار الجعفرية في الجواب عن سؤال الشيخ جعفر بن
محمد الستري عن الحق والحقيقة ،وقصد السبيل في إبطال من يحمل ويحرم بال دليل ،المنع
في الجمع بين العمويتين ،منتخب الفوائد في األدعية وغيرىا ،توفي في 9كانون األول
عام1936م في مدينة كربالء حيث دفن في الصحن الحسيني .ينظر :محمود طرادة ،العقد
الزاىر في ترجمة الشيخ باقر ،ط،1نينوى -قم1419 ،ىـ.ق ،1118 -ص 141؛محسن آل
عصفور ،مقدمة الحدائق الناضرة ،ط ،1مطبعة سيد الشيداء ،قم ،إيران 1419 ،ىـ ،ص
391؛ محسن آل عصفور ،موسوعة تاريخ عمماء آل عصفور– وقفات وومضات من حياة
الشيخ عبد الحسين آل عصفور ،مجمع البحوث العممية ،مممكة البحرين1111 ،م ،ص 66
– .81
( )17محمد ىادي الغريفي ،عمماء آل الغريفي (،د.م) (د.ت)  ،ص ص . 17
( )18عمي محمد محسن العصفور،بعض فقياء البحرين في الماضي والحاضر،ج ،3ط،1
دار العصفور لمطباعة والنشر  ،بيروت – لبنان  ،1993،ص ص .113-111
( )19محمد ىادي الغريفي ،المصدر السابق ،ص.14
( )11عبد اهلل آل سيف  ،كشكول آل سيف ،ط ، 1دار المحجة البيضاء ،بيروت –
لبنان ،1115 ،ص .118
( )11نقال عن محمد ىادي الغريفي ،المصدر السابق ،ص . 14
( )11محمد ىادي االميني ،معجم رجال الفكر واالدب في النجف خالل الف عام ،مج ،1
(د.م)،1991 ،

ص .917

( )13محمد ىادي الغريفي ،المصدر السابق ،ص .19
( )14مقابمة مع السيد سممان كمال الدين  ،منطقة أبي صيبع (اصبع) – مممكة البحرين،
يوم الجمعة الموافق 1114/1/11م.
( )15مقابمة مع الحاج صادق البحارنة  ،المنامة – مممكة البحرين  ،يوم األحد الموافق
1114/1/18م.
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( )16محمد حسن كمال الدين ،عمى ضفاف الوطن  /العالم المصمح السيد عمي إبراىيم
كمال الدين ،ط ،1مؤسسة أفكت جرافك لمدعاية والنشر واإلعالن ،مممكة البحرين،1117 ،
ص .37
( )17سالم النويدري ،اسر البحرين العممية أنسابيا – تاريخيا العممي والثقافي – إعالميا ،
ط ،1دار المودة ،بيروت – لبنان ،1994 ،ص .138
( )18محمد حسن كمال الدين ،المصدر السابق ،ص .41
( )19محمد ىادي الغريفي ،المصدر السابق ،ص .11
( )31محمد حسن كمال الدين ،المصدر السابق ،ص .41
()31ىو عبد اهلل بن إبراىيم بن حسين بن خمف بن عمي بن حسين بن ياسين المصمي ،كان
من أئمة الجماعة المعروفين في النعيم ،وتمقى عمومو الدينية في العراق ،بعدىا رجع إلى
البحرين عندما حصل عمى إجازات شرعية من العالمة الشيخ عبد اهلل بن محمد صالح آل
طعان ،والعالمة الشيخ عمي بن حسن آل موسى التاروتي وغيرىما ،ثم رحل إلى القطيف
وتتممذ فييا عمى يد الشيخ احمد بن منصور آل سيف البحراني ،وقد كمف بمنصب القضاء
الرسمي إال أنو رفضو ،توفي عام1954م،ودفن بمقبرة أبي عنبرة قرب قبر السيد عدنان
الموسوي .ينظر :سالم النويدري،أعالم الثقافة اإلسالمية ،مج  ،1ص .678 – 676
( )31عمي محمد الميدي  ،العالمة السيد عمي ،بن ابراىيم الغريفي عالم الدين والمصمح
االجتماعي ،الجميل  ،مجمة المواقف  ،العدد( ، )841مممكة البحرين ،االثنين  15ابريل
 ،1991ص 11؛ىو الشيخ محمد بن صالح بن احمد بن صالح آل طعان البحراني ،ولد
عام 1864م ،ومارس التدريس في داره بمدينة المنامة ،وكان

لو تالمذة معروفين

أشيرىم وأبرزىم :السيد عمي ابن إبراىيم الغريفي المعروف بـ(كمال الدين)،احد األقطاب=
=السياسيين ،وتولى الشيخ منصب القضاء بعد وفاة السيد عدنان بن عموي آل عبد الجبار
القاروني،حيث قام بمعالجة الشؤون القضائية في مدينة المنامة ،وجمس لمقضاء في أحدى
حسينيات الحي الذي قطنيا (فريق الحطب)،وتعرف الحسينية بـ( ماتم الصفافير )  ،ولو
مصنفات :شرح منظومة والده في الشكوك والسيو ،ولو كتاب في الفقو أكثر العبادات ،ولو
كتاب في الدعاء سماه ذرايع اآلمال فيما يخص السنة من األعمال،وكتاب في أدعية مناسك
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الحج ،ولو منظومة في األصول الخمسة مبسوطة جيدة تامة،ولو بعض األشعار،توفي عام
1913م في كربالء ودفن في حجرة من حجرات الصحن الشريف .ينظر :عمي بن حسن
البالدي البحراني ،انوار البدرين في تراجم عمماء القطيف واالحساء والبحرين ،تحقيق عبد
الكريم محمد البالدي  ،ج ،1مؤسسة اليداية  ،بيروت – لبنان ،1113 ،ص 591-584؛
محمد عمي بن احمد بن عباس التاجر البحراني ،المصدر السابق ،مج  ،3ص .195
( )33تعد من ضواحي مدينة المنامة ،وكانت قديماً منفصمة عنيا ،إال أنيا اتصمت بعد ذلك
بطرفيا الغربي ،ويعتقد تسميتيا بالنعيم لما تتمتع بو من نعيم غامر بالعيود السابقة  ،وبرع
أىميا في صناعة السفن الخشبية التي توارثوىا عن األجداد  ،وفييا مصانع لمسفن المشتيرة
في الخميج ،وفي ىذه المنطقة بنيت عيادة طبية صغيرة عام 1931م فقد وضع حجر أساسو
عام 1937م ،وتحولت بعد ذلك إلى مستشفى حكومي عرف بـ(مستشفى النعيم) الذي افتتح
عام1941م ،ومن العوائل القابعة في ىذه المنطقة ىم آل الغريفي وآل التيتون ،وآل نوح ،أما
عمماء ىذه المنطقة فيم السيد محسن بن عبد اهلل الغريفي ،والشيخ عبد اهلل بن إبراىيم
المصمي ينظر :مجموعة باحثين،موسوعة تاريخ البحرين،مج ،1ط،1مممكة البحرين،1119،
ص ص161-161؛عيسى الوطني ،لمحات من ماضي البحرين ،ط ،1و ازرة الثقافة
واإلعالم ،1111،ص.36
( )34محمد ىادي الغريفي ،المصدر السابق ،ص .11
( )35محمد حسن كمال الدين ،المصدر السابق  ،ص ص .41-41
( )36عمي محمد الميدي ،المصدر السابق،ص.11
( )37ولد في الكاظمية عام 1877م ،التي كانت موطنو وموطن أسرتو،وبدأ تعميمو بدراسة
النحو والمقدمات عمى عيد جده الكبير ،وعندما توفي األخير كان عمر الشيخ حينيا 11
عاماً ،فدرس مقدمات العموم عمى يد الشيخ عبد الحسين البغدادي في الكاظمية ،بعدىا تتممذ
عمى يد والده ثم خالو السيد حسين الصدر في الكاظمية أيضا ،وبعدىا مكث في النجف
االشرف عام 1919م ،فكان من إعالميا الشامخة ومراجعيا الكبرى ،ومن مؤلفاتو :سبيل
الرشاد في شرح نجاة العباد لمشيخ صاحب الجواىر ،وشرح التبصرة في الفقو ،وىو كتاب
استداللي ،وشرح مشكالت العروة الوثقى وغيرىما ،توفي عام 1951م ،في الكوفة ،ودفن في
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النجف االشرف .ينظر :حسن األمين ،مستدركات اعيان الشيعة ،ج ،7دار التعارف
لممطبوعات ،بيروت  -لبنان ،1987 ،ص146؛ جواد شبر ،ادب الطف او شعراء الحسين
من القرن االول اليجري حتى القرن الرابع اليجري ،ج،11ط ،1دار المرتضى  ،بيروت-
لبنان ،1988 ،ص ص .17-16
( )38ىو أبو القاسم ابن السيد عمي اكبر ابن السيد ىاشم الموسوي النجفي ،ولد في بمدة
خوي من أعمال أذربيجان عام1899م ،وىاجر بصحبة والده إلى النجف االشرف عام
1918م ،بعدىا أكمل دراسة المقدمات وتتممذ عمى يد شيخ الشريعة األصفياني ،والشيخ
ميدي األصفياني والشيخ ضياء الدين العراقي والشيخ محمد حسن األصفياني ،والشيخ
محمد حسين النائيني ،ثم تصدى لمتدريس بصورة واسعة حيث القي محاضرات قيمة= =في
الفقو واألصول والتفسير ،فكان فقيياً أصولياً ومجتيداً ومحققاً نحري اًر وعالماً مدققاً ،ومن كبار
مراجع التقميد وأساتذة الفقو واألصول ،ومن زعماء الدينيين فقد كان زعيم الحوزة العممية
النجفية دون منازع  ،وكان المرجع األعمى لمطائفة بحق ،فقام بتشييد المآثر في إيران والعراق
وتشجيع الحوزات بصورة عامة ،وشيد بإجازاتو جميرة من العمماء واألعالم أبرزىم أستاذه
المير از النائيني ،والشيخ األصفياني والبالغي وغيرىم عام1931م،ولو من المؤلفات 19
مؤلفاً منيا :أجود التقديرات ،وتقريرات في الفقو ،والبيان في تفسير القرآن ،ونفحات اإلعجاز
في الرد عمى حسن اإليجاز وغيرىما .ينظر  :محمد ىادي االميني ،المصدر السابق ،مج،1
ص ص 533-531؛ محمد حرز الدين ،معارف الرجال في تراجم العمماء واالدباء ،تحقيق
محمد حسن حرز الدين  ،ج ،1مطبعة الوالية  ،قم -ايران1455 ،ىـ  ،ص 187-185؛
ابراىيم السيد كمال الدين ،المصدر السابق ،ص ص .65-64
( )39عبد اهلل آل سيف ،المصدر السابق  ،ص.118
( )41عمي محمد الميدي ،المصدر السابق ص.11 ،
( )41محمد حسن كمال الدين ،المصدر السابق  ،ص ص .48-47
( )41ابراىيم المبارك ،ص .163
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( )43العالمة السيد عمي الغريفي (قدس سره) شبكة النعيم الثقافية  ،األربعاء 5
سبتمبر،1117من

شبكة

المعمومات

العالمية

االنترنت

وعمى

الموقع

:

www.alnoaim.org
( )44محمد حسن كمال الدين ،المصدر السابق ،ص ص .68 -67
( )45مقابمة مع السيد سممان كمال الدين.
( )46إبراىيم السيد عمي كمال الدين ،ذاكرة الوطن ،ط ،1جمعية العمل الوطني الديمقراطي،
مممكة البحرين1116 ،م ،ص ص .19 – 18
( )47المصدر نفسو ،ص.19
( )48محمد حسن كمال الدين ،المصدر السابق ،ص ص .144-143
( )49مقابمة مع السيد إبراىيم كمال الدين  ،في منطقة مقابا – مممكة البحرين  ،يوم األحد
الموافق 1114/1/11م.
( )51مقابمة مع الحاج عمي بن محمد عمي آل نوح ،منطقة النعيم – مممكة البحرين  ،يوم
السبت الموافق 1114 ⁄8 ⁄31م.
( )51مقابمة مع الشيخ جاسم المؤمن،منطقة ابو قوة – مممكة البحرين  ،يوم االحد الموافق
.1114 ⁄8 ⁄19
( )51مقابمة مع السيد سممان كمال الدين
( )53من أوراق العالم المجاىد السيد عمي كمال الدين الغريفي البحراني (من أعالم القرن
الرابع عشر اليجري)  ،شرح صفات الرسول ،تحقيق :محمود الغريفي البحراني،ط ،1ثامن
الحجج( ،د .م)1418،ىـ .
إبراىيم السيد عمي كمال الدين ،المصدر السابق  ،ص ص .65-64
( )54إبراىيم السيد عمي كمال الدين ،المصدر السابق  ،ص .85
( )55مقابمة مع السيد إبراىيم كمال الدين.
( )56مقابمة مع السيد سممان كمال الدين.
( )57مقابمة مع السيد إبراىيم كمال الدين.
( )58عمي محمد الميدي ،االمصدر السابق ،ص .13
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( )59مقابمة مع الشيخ جاسم المؤمن ،المصدر السابق.
( )61محمد ىادي الغريفي ،المصدر السابق ،ص.19
( )61محمد ىادي الغريفي 31 ،عاما عمى رحيل السيد ،ص.11
( )61مقابمة مع السيد صادق كمال الدين ،منطقة كرباباد -مممكة البحرين  ،يوم االثنين
الموافق 1113⁄9⁄ 13م.
( )63مقابمة مع الحاج عمي بن محمد عمي آل نوح ،المصدر السابق.
( )64محمد ىادي الغريفي ،عمماء آل الغريفي ،ص .33
( )65مقابمة مع الحاج ابراىيم خميفة حماد ،منطقة النعيم – مممكة البحرين ،يوم الثالثاء
الموافق 1114⁄9⁄11م.
( )66مقابمة مع السيد ميدي بن حسين الغريفي.
( )67مقابمة مع الحاج صادق البحارنة
( )68مقابمة مع السيد ميدي بن حسين الغريفي
( )69مقابمة مع الحاج عمي بن محمد عمي آل نوح ،المصدر السابق.
( )71مقابمة مع السيد ابراىيم كمال الدين
( )71عمي محسن العصفور ،المصدر السابق،ص .113
( )71مقابمة مع السيد ابراىيم كمال الدين .
( )73محمد حسن كمال الدين  ،المصدر السابق،ص .56
( )74عمي محسن العصفور ،المصدر السابق،ص .113
( )75مقابمة مع السيد ميدي بن حسين الغريفي
( )76مقابمة مع الحاج ابراىيم خميفة حماد
( )77مقابمة مع السيد ابراىيم كمال الدين
( )78مقابمة مع السيد عباس كمال الدين  ،منطقة الدراز – مممكة البحرين  ،في يوم
االربعاء الموافق 1114⁄1 ⁄19م.
( )79مقابمة مع الشيخ احمد خمف العصفور  ،منطقة بوري – مممكة البحرين  ،في يوم
االربعاء الموافق 1114⁄8 ⁄11م.
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( )81مقابمة مع الحاج ابراىيم خميفة حماد
( )81عبد النبي النشابة  ،بعض م ازرات البحرين  ،ط(،1د.م)  ،1111،ص ص .15-14
( )81مخطوط خط بيد السيد عمي كمال الدين الغريفي .
( )83مقابمة مع السيد سممان كمال الدين.
( )84مقابمة مع السيد جعفر كمال الدين
( )85مقابمة مع السيد ابراىيم كمال الدين
( )86مقابمة مع السيد صادق كمال الدين
( )87مقابمة مع السيد ميدي بن حسين الغريفي
( )88مقابمة مع السيد ابراىيم كمال الدين
( )89مقابمة مع السيد عباس كمال الدين ،
( )91ابراىيم السيد عمي كمال الدين  ،المصدر السابق  ،ص.71
( )52ىو الشيخ عيسى بن عمي بن خميفة بن سممان بن احمد الفاتح بن محمد بن خميفة ال
خميفة ولد في البحرين عام 1849م  ،تربى عمى يد مشاىير المربين والعمماء ،فأخذ منيم
العمم واألدب واإلجتماع والسياسة واإلدارة ،وكان ذكياً فصيحاً يتذوق الشعر ،ويشجع الشعراء،
تولى الحكم وىو ابن  11عام ،وبعد أن اجمع الكل عمى اختياره حاكماً لمبالد ،وفي عيده
تطورت المؤسسات القضائية واإلدارية ،إذ عرف عيد الشيخ العدالة االجتماعية واألمن،
وافتتحت مدرسة اليداية الخميفية عام 1919م ،وخمف خمسة أبناء ىم  :سممان وحمد راشد،
ومحمد ،وعبد اهلل ،وقد طالت سنين حكمو ،وفي أواخر أيامو قد عيد لنائبو وولي عيده
الشيخ حمد مسؤولية إدارة أمور البالد حتى وافاه األجل عام1931م .ينظر :عمي أبا
حسين ،الشيخ عيسى بن عمي ال خميفة  ،مجمة الوثيقة ،العدد( ، )19البحرين ،يوليو عام
،1991ص  31؛عمي أبا حسين ،مسيرة الخير والعطاء في البحرين ،البحرين1991 ،م،
ص . 19 – 17
( )51سعيد الشيابي ،البحرين  1971 – 1911قراءة في الوثائق البريطانية ،ط ،1دار
الكنوز ،بيروت – لبنان1996 ،م ،ص.76
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( )56مخطوط خط بيد السيد عبد اهلل بن السيد احمد الغريفي ،في يوم االحد الموافق11
محرم عام 1194ه  4 ⁄شباط عام 1877م ـ .
( )56مخطوط خط بيد السيد محسن بن السيد عبد اهلل بن السيد احمد الغريفي ،في يوم
االحد  11جمادى الثاني عام 1311ىـ 9⁄كانون االول عام 1894م.
( )59ىو ديمي كالييفا كير كابا تريك ،ولد في  13نيسان عام1888م  ،وقد نقل في
نياية الحرب العالمية االولى مع الجيش اليندي إلى اإلدارة المدنية في العراق بصفة حاكم
سياسي في الديوانية ،وابان ثورة العشرين التي تفجرت رداً لسموكو المتعسف مع أحد
رؤساء عشيرة بني حجيم ،واىانتو لمشيخ فتولد الفتيل لتمك الثورة وعمى إثرىا حوصر
مركزه ،وىرب منو ليتمقى العقوبة البريطانية بإنزال رتبتو العسكرية من كولونيل إلى ميجر،
وثم تعيينو وكيالً سياسياً في البحرين(1916 – 1911م) ،توفي في  17ايمول عام
1966م .ينظر :عبد اهلل بن خالد آل خميفة وعمي أبا حسين ،تاريخ آل خميفة في
البحرين ،ج ،1ط ،1مركز الوثائق التاريخية ،مممكة البحرين ،1115 ،ص316؛ روبرت
بمكريف ،تشارلز دالبرم بمكريف مستشار قديم في البحرين  ،مجمة الوثيقة ،البحرين ،العدد
 ،1985 ،16ص41؛ جمال زكريا قاسم ،تاريخ الخميج العربي الحديث والمعاصر ،مج
 ،3دار الفكر العربي ،القاىرة ،1111 ،ص.194
( )96مقابمة مع السيد ابراىيم كمال الدين
( )56استحدثت دائرة الطابو في البحرين عام1914م ،وخصصت الحكومة ميزانية
لمتعويضات لحل بعض المشاكل ،أما ما يتعمق بالقوانين فكانت تصدر عمى شكل إعالنات،
وبعد عامين تم إنشاء أول قسم لممساحة

المساحين
وألحق بالطابو ،واستعين بعدد من
ّ

الينود ،وظمت دائرة الطابو لسنوات تحت إشراف المستشار بمكريف .ينظر :مناف يوسف
حمزة  ،منار البحرين في تاريخ الطابو والمساحة ،،ط ،1المؤسسة العربية لمطباعة والنشر،
بيروت -لبنان،1116،ص.76-74
( )98نقالً عن إبراىيم السيد عمي كمال الدين ،المصدر السابق ،ص.14
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