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�أ�سرة الزنكي
فـي الوثائق العثمانية
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�سابعا� :أ�سرة الزنكي فـي الوثاثق العثمانية
ي�ض���م الأر�ش���يف العثماين عدداً كبرياً من الوثائق وامل�صادر التاريخية،
والتي تعود �إىل حقبة احلكم العثماين ،الذي حكم العامل الإ�س�ل�امي ،بالإ�ضافة
�إىل تركي���ا نف�س���ها ،قرابة ال�س���تة قرون ،ولق���د حفظت تلك الوثائ���ق التاريخية
وغريه���ا من الوثائ���ق فـي مدينة �إ�س���طنبول ،ومت االهتمام بها م���ن قبل الدولة
العثمانية ،وما تالها فـي حكم اجلمهورية الرتكـية ،من خالل تخ�صي�ص الق�صور
القدمية كمجمع لتلك املـدخرات من الأر�ش���يف العثماين ،حافظت هذه الوثائق
على تاريخ الأمة الإ�سالمية خالل فرتة تعادل �ستمائة �سنة بحكم الإ�سالم ،علماً
ب����أن ع���دد الوثائق العثمانية تقدر بـ  150ملي���ون وثيقة ،تعمل احلكومة الرتكية
الآن على �أر�شفتها.
وقد وجد فـي بع�ض تلك املحفوظات وثائق خمطوطة تخ�ص الكويت فـي
عهد ال�شيخ مبارك ال�صباح ،وذلك من خالل مرا�سالته مع الوالة ورئي�س الوزراء
فـي الدولة العثمانية ،وكانت تلك الوثائق م�صدر �إ�شعاع للتاريخ ال�سيا�سي لدولة
الكويت ،فـي فرتة حكم ال�ش���يخ مبارك ال�ص���باح وما تالها ،بالإ�ضافة �إىل ذلك
�أنه فـي تلك الفرتة ا�ست�شهد ال�شيخ مبارك ال�صباح ب�شهادة وجهاء �أهل الكويت
وكبار جتارها لدى الدولة العثمانية ،ولقد حظيت �أ�س���رة الزنكي بذكر رجاالتها
فـ���ي تلك الوثائق ،متمثل���ة ب�إبراهيم وعبدالرحيم وحمم���د الزنكي رحمهم اهلل
تعاىل.
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الوثيقة العثمانية الأوىل

وثيقة عثمانية �صدرت فـي عام 1822م
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ن�ص الوثيقة العثمانية الأوىل
قد ح�ضر جمل�س ال�شرع ال�شريف الأنور ،وحمفل الذكر املنيف الأزهر،
الرجل الر�شيد فـي عقله ،وال�سديد فـي فعله ،املدعو جا�سم بن �صالح املعموري،
الوكيل علي البيع والت�س���جيل وقب�ض الثمن ،من قبل املر�أة املدعوة �صاحله بنت
احلاج حممـد ،الثابتة وكالته عنها بوجهه ال�شرعي ،ب�شهادة العارفـني واملعرفـني
لذاته���ا باملعرف���ة ال�ش���رعية ،وهما احلاج قا�س���م بن حممد ،و�أحمد بن قا�س���م،
و�أق���ر واعرتف مطيوعه ال�ص���افـي ،واختياره الوافـي ،من غ�ي�ر جرب وال �إكراه،
فـ���ي حال ن�ص���ح منه الأقادير ال�ش���رعية ،وتعترب من االعرتاف���ات املرعية ،ب�أنه
فـي حال ن�ص���ح منه الأقادير ال�ش���رعية ،وتعترب من االعرتافات املرعية ب�أنه قد
باع بالوكالة بالبيع البات ال�ص���حيح الوا�ضح ،وعقد العقد ال�صريح الراجح ،من
حامل هذا الكتاب ال�ش���رعي ،وناقل ذا اخلط���اب املرعي ،جناب �أبو كرم املكرم
ال�ش���يخ حممد بن املرحوم ال�ش���يخ �أحمد �آل رزق ،وهو قد ا�ش�ت�رى منه بخا�ص
ماله لنف�س���ه دون غ�ي�ره ،ما هو ملك املوكلة وبيدها وحتت ت�ص���رفها� ،إىل حني
�صدور عقد البيع منهما ،وذلك جميع قطعتي الأر�ض املزرعتي الدجى والنخيل،
الواقعتني فـي قرية املطيحه من قرى ال�سراجي ،من م�ضافات الب�صرة الفـيحاء،
جهت من الأ�سوار الداخلة �إحديهما فـي معاف �آل عبد ال�سالم وامل�ؤديه ،ثانيهما
ماي���ة نخلة جرادي ،واثنني وثالثني نخلة بطري���ق املقطوع ،يحد القطعة الأوىل
قبل���ة مبل���ك ورثة املال �أحمد بن عبد القادر ،و�ش���ماالً و�ش���رقاً مبلك حممد بن
احلاج غلوم ح�سني ،وجنوباً مبلك ورثة ابن خلفه وتتمة ملك معروف بن عابدين،
وحتد الثانية قبلة بالنهر ،و�شماالً مبلك عبداهلل مهنا العنيزي وتتمة وقف �سيد
الزبري ر�ض���ي اهلل عنه ولوقف جامع املطيحه ،و�ش���رقاً بالطريق العام ،وجنوباً
مبل���ك حمم���د بن حامد الطبطبائ���ي ،بحمله التوابع واللواح���ق ،وكافة احلقوق
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واملراف���ق ،وم���ا لهما من ال�س���واقي وامل�س���افـي ،بثمن معني منق���ود ،ومبلغ مبني
معدود ،قدره وبيانه �ألف قر�ش عني بيعاً ابتياعاً� ،ص���حيحني �شرعيني مدعيني،
م�ش���تملني على الإيجاب والقبول من الطرفـني ،وقد �أقر البايع املذكور بالوكالة
بقب�ض الثمن امل�س���طور ،متاماً وكماالً ،قب�ضنا بالربامج من يد امل�شرتي املذكور،

و�أن���ه مل يب���ق ملوكله فـي البي���ع املحرر دع���وى وال طلبه وال حق م�س���تحق ،و�أنه
ملك امل�ش�ت�ري ،وداخل فـي مل���ك �أمالكه ،وحوزة مملوكاته ،يت�ص���رف به كيفما
ي�شاء ،ويختار ت�صرف املالك فـي �أموالهم وذوي احلقوق فـي حقوقهم ،من غري
معار�ض يعار�ض���ه �ش���رعياً ،وال خما�صم يخا�ص���م قطعياً ،بكل وجه من الوجوه،

و�س���بب من الأ�سباب ،وقد �أقر امل�ش�ت�ري املرقوم ،بقب�ض البيع املر�سوم ،كما هو
طريق قب�ض مثله و�أمثاله بعد الر�ؤية واملعرفة التامة ال�ش���ريفة ،و�إ�سقاط دعوى
الغنب والتغرير ،واخليار على القول امل�صحح املختار ،وقد �صدق كل واحد منهما
الآخ���ر فـيم���ا �أقر به م���ن جريان العقد م���ع التقاب�ض ،ت�ص���ديقاً وجاهاً وكاففاً
حتقيقاً �ش���فاهاً ،وكتب وحررها الواقع �أثر الطلب يحررا فـي اليوم الرابع ع�شر
من �شهر حمرم احلرام ،من �شهور �سنة �أربعني ومائتني و�ألف.
			
�شهد بذلك

			
عبداهلل بن �سند
�شهد بذلك
			
ال�سيد حممود ابن ال�سيد
				
علي الرديني

الأكرم ال�سيد حممد

�سيد ابن �سيد حممود الرديني

ال�شهود املوقعني على وثيقة متلك ال�شيخ حممد بن �أحمد بن حممد بن
ح�سني بن رزق عام 1822م.

-240-

عثمان بن �س���ند  /ال�ش���يخ حممد الزواوي العبدالباق���ي  /حممد العبد الرزاق
 /عب���د اهلل اب���ن �س���ند  /ال�س���يد حمم���ود ابن ال�س���يد علي الرديني  /ال�س���يد
حممد �س���عيد حممود الرديني  /عبد العزيز ابن �ش���هوان  /فوزان بن ابراهيم
الدليج���ان � /أحم���د ب���ن يو�س���ف مو�س���ى  /املال �إ�س���ماعيل بن امل�ل�ا حممود/

عبد الوهاب مو�س���ى العبد ال�سالم /حممد ابن �صالح املعموري /احلاج حممد
بن �شيخ برتان عبد الباقي� /أحمد ابن م�صطفى افندي /قا�سم عثمان /حممد
بن �سليمان بن مو�سى /ناجي ابن عبد العزيز ابن احل�سني /عبد اهلل بن رجب/
حممد العبد الرزاق� /أحمد ابن م�ص���طفى �أفندي /حمد بن دروي�ش /حمد بن
عيد/عبدالعزيز ابن عبداهلل/عبدالعزيز ابن حممد �شهاب/عثمان بن زهري/
من�صور بن دليم/ابراهيم بن حممد رزق/مال ح�سني ابن علي/عثمان بن حمال.
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الوثيقة العثمانية الثانية

وثيقة عثمانية �صدرت عام 1896م
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الوثيقة العثمانية الثانية

وثيقة عثمانية �صدرت عام 1896م
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ن�ص الوثيقة العثمانية الثانية
ح�ضرة �سمو رئي�س الوزراء
« الله���م متعن���ا ببقاء �أمري امل�ؤمنني وحامي بي�ض���ة الدي���ن املبني ،خليفة
الر�س���ول �آمني �إنـن���ا و�أهايل الكويت نعر�ض �أنا �س���اكنني بواد غري ذي زرع بهذا
املحل ،من مائتي �س���نة مع ال�ص���باح ،وهم ر�ؤ�س���ا�ؤنا رغبتنا لطف دولتنا العلية
ال غ�ي�ر ،ومـن قوة �إ�س�ل�اميتنا وغريتنا حمام�ي�ن على دولتنا العلي���ة وكم تلقينا
باالفتخار من الوالة ال�سابقني وامل�شري الفخم الأوامر لكون بذلنا �أموالنا و�أعمالنا
لدولتنا العلية بكيفـية �أننا تكبدنا متاعب وبذل الأموال اجل�س���يمة ،وفـي حادثة
ل���واء جن���د مع املمنوني���ة لدولتنا العلية حيث فري�ض���ة ذمتن���ا �أداء �أمر العبودية
وكيفـية ذلك �أننا حتت رئا�س���ة �ش���يخنا مبارك بك ال�صباح وفـي معية املغفور له
حممد نافذ با�ش���ا وم�ش�ي�ر والية بغداد رجب با�شا واملرحوم حمدي با�شا و�أمري
لواي الآن باردواي ال�س���اد�س حممد �س���عيد با�ش���ا وجملة من الع�ساكر املن�صورة
و�أمثاله���م م���ن �أمراء امللوكي���ة والكل منهم وهلل احلمد ليومنا هذا ي�ش���هد احلق
بخدمات ال�شيخ مبارك بك ال�صباح مع خدامه وعبيدكم من الآباء والأجداد من
مائتي �س���نة فاحلال ح�سب الن�صيب ،والقدر على ال�شيخ حممد ال�صباح و�أخيه
�صار عليهم هجوم من بع�ض �أ�شقياء البادية قتلوه ليال بدون �إ�شعار �أحد فال بد
ل�ص���الح وخلدمات دولتنا العلية �أن يكون فـيها رئـي�س من هذه العائلة ال�ص���لبة.
فلم جند لذلك مقتد ًرا وذا ديانة وعفة ،وغرية وحمية وعدالة الدولة العلية �إال
�شقيق املرحوم ،وهو ال�شيخ مبارك بن ال�صباح يكون كقائم مقام لنا نكون �آمنني
فـي �أوطاننا� ،س���املني على الأمن والأمان فـي �أطرافنا من �ش���ر غارات الأ�شقياء
البدو �أن ن�س�ت�رحم بعبدكم ال�ص���ادق �ساعة �أقدم تعيني امل�ش���ار �إليه مبارك بك
ال�ص���باح قائمقام لنا لالطمئنان من نزاع وفنت ع�ش���اير املتوح�ش���ة وقد عر�ضنا
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الكيفـي���ة مبوجب عر����ض قبل هذا الوايل والية الب�ص���رة اجلليلة وا�س�ت�رحمنا
بتعيني �شيخ مبارك بك قائمقام لنا فلم نتوفق بالإجراء وال اجلواب فان جربنا
�أن ن�ص���رح عتباتك العلية بهذه العري�ضة م�س�ت�رحمني كل ا�سرتحام �إجراء ذلك
ونكون رافعني �أكف الدعوات اخلريية لدوام ملج�أ اخلالفة العظمى �إىل كل حال

لوليه».
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ال�شهودة املوقعون على الوثيقة العثمانية الثانية
�أحمد ال�ص���باح  /جابر عبد ال�ص���باح  /خليفه عبد ال�ص���باح /جابر �ص���باح /
دعيج جابر ال�ص���باح� /س���عود خليفة ال�صباح� /سليمان ال�ص���باح /مدر�س طلبة
العلم خالد العد�س���اين /قا�ض���ي الكويت حممد عبد اهلل العد�ساين� /سامل بن
جراح ال�ص���باح /حمود �س���ليمان ال�صباح� /س���يد عبد الوهاب رفاعي /مدر�س
طلبة العلم �أحمد �ش���افع  /مدر�س طلبة العلم حممد الفار�س /حممد اليو�سف
�أحمد /حجي ابن طبان� /إبراهيم بن ن�ص���يف� /س���يد عبد اهلل رفاعي� /صالح
بن جربان /حممد مدين/حممد بن �سبقي /ماخر انوخان� /أحمد بن مبارك/
عبد الرزاق اخلليل/حممد الرحمة بن �س���ليم /حممد العزيز� /سليم احل�شني/
روحاين �أنور بن حمد العمر �/أحمد العبادلة /حممد بن يو�س���ف /عبد العزيز
بن عي�س���ى /عي�سى املح�سن�/إبراهيم العبدالعزيز� /سليمان بن نظيف /حممد
بن مبارك /عبد اهلل بن را�ش���د /عبد اهلل بن ح�س�ي�ن /حازم الهزيق /حمد بن
حجي /عبداهلل بن �إبراهيم/عي�س���ى بن �إبراهيم /عي�سى بن غامن /عبدالعزيز
ال�ص���قر /حممد امل�سلو�س حممد بن ناظرين/عبد الوهاب عريفان /حممد بن
ن�صر اهلل� /إبراهيم بن غامن/عبدالوهاب ا�سعدان /فهد الدويريج  /عبدال�سالم
بن �إبراهيم /عبد الرحمن بن �شهاب�/إبراهيم الغرفان�/أحمد الغرفان� /سليمان
عبد العزيز /عبد العزيز املاجد /عبد العزيز/عبد العزيز /مود ال�سطع /عبد
اللطيف� /أحمد بن حممد /فهد اخلالد/عبد الوهاب العدوان /عبد املح�س���ن
بن يو�سف /نا�صر بن يو�سف /ح�سن بن يو�سف /يو�سف بن خمي�س� /أحمد بن
�سعدي /املطوع عبد اللطيف /عبد اهلل الر�شيد العدوان /عثمان الفقر� /سليمان
ال�س���يد /عبد الرحمن العبد اجلابر/عبداهلل املاجد /عبد اللطيف /حممد بن
ع�س���كر /داود بن �س���ليمان� /أحمد بن �س���ليمان احلور /عبدالعزيز امل�ش���اري/
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عبدالرزاق /عبد اهلل بن عريفان� /أحمد بن حيدان� /إبراهيم بن حممد الغامن/
�ش���عيب بن عبدال�س�ل�ام /حممد ال�سهلي/عي�سى العود /يو�سف املطوع /جا�سم
اليو�س���ف /علي الدبو�س /م�ضر بن عبداهلل /حممد �سعيد الهرون /حممد بن
�ص���الح /عبد العزيز احلرم /ن�صر الغفاري� /س���ليمان ال�سليم /حممد ح�سن/

عبد العزيز املفلوح /حممد بن ب�ش���ر /مفلح العبد /عبداهلل ال�سليمان /حممد
امل�ص���ارح عبد العزيز احلرم /عبداهلل بن عي�س���ى/علي بن عبد ال�سالم� /سليم
العبد اجلادر /ن�ص���ر احلراق /عبد اهلل ال�ش���مايل /علي ال�ش���مايل /عبد اهلل
الر�شود /علي بن حممد /خ�ضر بن �سليمان/را�شد بن فرج� /صالح ال�سداين/
ح�سن العبدالغفور /ح�سني بور�سل /حممد امل�صفي /خ�ضر القفي /حجي �سيد
عبدي /عي�س���ى املناعي /حممد بن حجي�/سليمان الياقب � /أحمد بن �سنان/
علي بن �أحمد� /سامل بن لوفان/عبد الرحمن العزيز /عثمان الفار�س مبارك بن
ن�صر /عبد الكرمي بن حممد العمر� /أحمد العبد ال�سالم /جرب الغامن /خليفة
ب���ن عبداهلل /خليفه بن �س���نان/عبداهلل بن عي�س���ى /ح�س���ن احلراقي /فار�س
الوقيان� /سامل /عبداهلل يو�سف الرزاق /هالل بن حجاج� /سليمان بن جميل/
عي�س���ى عبداهلل /حممد بن عمر/حممد الرخمي عي�سى الغون /عبد الرحمن
�س���ليمان /عبد ال�س���ليمان /عبداهلل العزيز� /أحمد العزيز /العبداجلليل /عبد
الرحيم بن ح�سن� /إبراهيم بن ح�سن/داود بن �سليمان.
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الوثيقة العثمانية الثالثة

وثيقة عثمانية �صدرت عام 1896م
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الوثيقة العثمانية الثالثة

وثيقة عثمانية �صدرت عام 1896م
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الوثيقة العثمانية الثالثة

وثيقة عثمانية �صدرت عام 1896م
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الوثيقة العثمانية الثالثة

وثيقة عثمانية �صدرت عام 1896م
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ن�ص الوثيقة العثمانية الثالثة
ح�ضرة �سمو رئي�س الوزراء.
ال يخفى �أننا �أهايل الكويت ،بلدتنا وباديتنا من �ص���ارت فـيها ال�س���كنة،
رئي�س���نا الذي يحمينا وي�ؤمن �س���بلنا وطرقنا وهو من عائلة ال�ص���باح ،الت�سل�سل
واح���د بع���د واح���د ومن ذل���ك الي���وم �إىل يومنا ه���ذا ونح���ن قائمني ب�أنف�س���نا
باخلدم���ات املفرو�ض���ة بخدمة الدولة العلية �س���يفنا جمردي���ن �إىل الذب عنها
و�أرواحنا فاديتها �أمام الع�سكر املظفرة املن�صورة مفتخرين بهذا ال�شرف العظيم
الذي فـيه ر�ض���ا خليفة فخر العاملني ،و�سيد الثقلني ،منعمني بظل امللوكية ،ولنا
رواتب �س���نوية ن�أخذها من احلكومة مكاف�أة خلدماتنا ف�أ�س����ألوا �أ�صاحب الدولة
م�شري بغداد نايف كانت خدماتنا فـي �أثناء فتوحات الأح�ساء والقطيف وا�س�ألوا
الوالة ال�س���ابقني الذين �ش���رفوا قطرنا بالزمن ال�س���لف وا�س����ألوا حممد حافظ
با�ش���ا ح�ي�ن دعانا خلدمته بذهابه �إىل الأح�س���اء كيف كان���ت طاعتنا وانقيادنا
لأم���ره وه���ل �أمر �إج���راء هذه خدمتنا مب���روره بامليـدان من ذل���ك �إىل الآن وقد
عر�ض���نا على والية الب�ص���رة اجلليلة م�ض���بطة تت�ض���من وفاة قائمقامنا حممد
با�ش���ا ال�ص���باح وطلبنا تعيني �ش���قيقه مبارك ال�ص���باح مبحله ،ملا اعرتف بلدتنا
من هيجان العربان والع�ش���اير وت�س���ابقهم على �أموالنا وموا�شينا و�سلب الأمنية
واغت�ش���ا�ش الطرق وقطع ال�سبل وكان اجلواب لنا ال�صدود واالغربار والتوعيد
والتهديد وعر�ض���نا ثالث ن�سخ م�ض���ابط لظل العتبة امللوكية ونظارته الداخلية
ملقامكم العظماء ومل نوفق للمق�ص���ود ،ولوال انتظ���ار احلكومة العلية ،ملا �أخذنا
الكوي���ت لنا وطنا وال م�س���كنا حيث �إنها �أر�ض قف���راء ال نخيل وال مزارع خالية
من امل�ص���الح خرياًو�أهاليها على الإطالق بدو ،و�س���كان البلد الذين تكون بهذه
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ال�صفة ما تتحمل تعي�ش لأجلها فراق وم�صائب من قبل الوايل املعر�ض املت�سلط
يعمل مبا ي�شاء وغاية ا�سرتحامنا من مراحم الدولة �أن ت�ؤمنا فـي �أوطننا وتزيل
وح�ش���تنا بتن�صيب رئي�سنا ال�شيخ مبارك ال�ص���باح كقائمقام مبحل املتوفـى و�إذا
مل نتوفق لذلك فمهلنا مقدار �شهرين حتى ن�ؤكد لنا وطنا �آخر ونهاجر من هذه
البل���دة لغريها ونرتكها خالية �أمام والة الأمور فـيكون بها ما ي�ش���اء الآن والأمر
على كل حال حل�ضرة من له الأمر.
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ال�شهودة املوقعون على الوثيقة العثمانية الثالثة
حمود �س���لمان ال�صباح /احمد ال�صباح �/س���ليمان دعيج ال�صباح � /سامل جراح
ال�ص���باح /جاب���ر عبداهلل ال�ص���باح /خليفة عبداهلل ال�ص���باح /دعيج ابن جابر
ال�ص���باح/نقيب زادة خلف /ابراهيم ال�س���يد احمد رفاعي�/سليمان ال�سيد علي
رفاعي� /سيد عبداهلل ال�سيد ح�سني رفاعي /عبدالوهاب ال�سيد ح�سني الرفاعي
� /س���يد حممد ال�س���يد زيد رفاعي� /س���يد عبداهلل ال�س���يد يو�س���ف الرفاعي/
قا�ضي الكويت حممد بن عبداهلل العد�ساين� /سيد ها�شم رفاعي� /سيد يا�سني
رفاعي� /سيد عبداهلل ال�سيد يو�سف الرفاعي� /سيد حممد ال�سيد رفاعي /فهد
الدويري���ج /عبدالعزيز الزبر  /فريد اخلالد اخل�ض�ي�ر /مدر�س طلبة العلم يف
الكويت احمد حممد ال�شافعي /مدر�س طلبة العلم �شريف الكويت حممد عبداهلل
فار�س احمد بن �سعيد /عثمان القفري /احمد العدوان� /سليمان العبداجلليل/
عبداملح�س���ن البدر /عبداهلل االبراهيم /عبدالرزاق العبداجلليل /عبداللطيف
الفوزان /عبداللطيف املطوع /عبدالرحمن بن �ش���هاب� /ش���بيب بن ال�ش���هاب/
حممد �س���عيد الهارون  /احمد العزيز /عبداهلل العيد اكرب /حممد الدربا�س/
داود ال�س���لمان /حممد انفري /عبدال�سالم ابراهيم /حممد ال�سهيل /عبداهلل
الر�شود /ن�صري بن علي الهذبه /عبدالعزيز الفرح /عبداهلل بن را�شد /هالل
ب���ن حممد /ابراهيم احلمد الفوزان /عبداهلل العثمان /عبدالوهاب العرفات/
ابراهي���م احلمد الفوزان  /عب���داهلل بن را�ش���د/عبدالعزيز الفرح /عبدالعزيز
فهد ال�ص���الح �س�ي�ران اجلدار /هالل بن حممد /عبدالعزي���ز املطوع /احلمود
�سعود /احمد ال�سلمان /احمد بن احلمريان /علي ال�شمل عبداحلميد /حممد
ح�س���ن /علي عبدال�س�ل�ام /حممد بن ح�س�ي�ن  /علي بن حممد باقر /عبداهلل
ب���ن ال�س���يد حجي بن �أبي عبدين /ح�س�ي�ن العب���د الغفور /عبداهلل بن �ص���الح
-256-

مار�ش���مال /عبدالرحمن بن ح�س�ي�ن  /حممد ال�ص���الح /عبدالعزيز اجلا�سم/
ابراهي���م ب���ن ح�س�ي�ن  /حممد اهنام /زاح���م العثمان /حمم���د العزيز عثمان
الفار�س /جا�سم بن حممد �صارح /حممد فهد احلرم  /ح�سني احلرام/عبداهلل
بن ابراهيم عبدالعزيز/عبداهلل بن ح�س�ي�ن/ابراهيم العبدالعزيز املطوع /خليل

ب���ن غامن /حمم���د العثمان /ابراهي���م العبدالعزيز/خالد الب���در /عبدالرحمن
البدر/عبدالرحمن بن احم���د /حممد العمر/عبداهلل احلمد/عبداهلل الفرج/
حممد الفرج /حممد امل�سعود�/ش���مالن الرومي/عبدالرزاق العدوان  /مرزوق
بن احمد /حمد بن �ش���حران /عبداللطيف بن عي�س���ى� /س���لطان عبدالباقي/

عبداملح�س���ن ال�سيد احمد�/س���ليمان اجلورع /عبدالوهاب العبا�س /حممد بن
�س���ليمان /ح�س���ن بن حممد /عي�سى بن عبداهلل /عبداهلل بن خالد � /سليمان
بن بندر /عبداهلل بن نا�ص���ر /عبداهلل بن ابراهيم /حممد بن جا�سم� /سلطان
بن عبدالرحمن /عبدالعزيز بن �س���لطان /علي بن �سليمان /حممد بن جا�سم/
داود بن �س���لطان /نا�ص���ر بن حممد /علي بن عبدالعزيز /احمد بن ابراهيم/
احمد بن ابراهيم/جا�سم بن ح�سني /عبداللطيف العبدالرزاق.
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ن�ص الوثيقة العثمانية الرابعة
مقام رئي�س الوزراء املعظم
ن�ض���ح ب�آالم الدعوات ،فـي الأ�ص���ائل والغدوات ،ل�س���يدنا �أمري امل�ؤمنني
وخليفة ر�س���ول رب العاملني ومن نال خدمة غرراً للدولة العلية العثمانية ونحن
الفقراء العبيد �أهايل الكويت الآمنني بعدالتكم مبا فـي �أعناقنا البيعة لإمامكم
قدمنا جملة ا�سرتحامات للمقامات العلية ولوايل الب�صرة فت�شاغل عنا ت�شاغل
من لي�س له الرعاية �إما لق�صد بريرة فـينا �أو �أن مل ير فـيما عر�ضناه كفاية بحيث
�أمنا من ثالثة �ش���هور حـ�س���ب ما بلغنا يتوعدنا بالتهديد وبني �أن قد وردين من
الآ�س���تانة و�أنا جادين .ومن عر�ض حركاته بوا�سطة املحركني جلب �أبناء حممد
ال�ص���باح �إليه من طرفنا �س���راً من دون �سبب ،وقد �أعطاهم من مقا�صد ما �شاء
اهلل ،وذلك ملقا�ص���د لفرد معنا وهذه احلركات هي خمالف املراحم فنحن فـي
زمن �أمري امل�ؤمنني ودخالته من هذا الوايل و�أن ال يحوجنا هذا الوايل للمهاجرة
و�إنن���ا عبيدكم من���ذ اتخاذنا الكوي���ت داراً وجماورين العرب املتوح�ش�ي�ن فراراً
ف�أهل الريا�س���ة فـينا والتقدم �إىل هذا الوطن عيال ال�ص���باح �س���لفا وخلفاًوقد
منت عليهم الدولة بطرح وال �سعت تنظر املراحم بالإجازة والنيا�شني والت�أ�سي�س
على ما هم عليه من املعاملة و االمتنانية �س���ابقاً والحقاً وكلها انتقل الأمر �إىل
واحد من ه�ؤالء ال�ص���باح �أقرت الدولة العلية املن�ص���ورة على حمله جار ب�أعلى
�س���ابقني الأول الحتي���اج ه���ذا املحل مبثل هذه الأنعام يك���ون بلدنا مواجه رماح
الغرب وم�صادر وموارد لأهل االغت�صاب واالنتهاب فلم يخت�ص �ساكنه �إال بدوام
ه���ذه املعاملة م���ن الدولة عليه لتوجب احتمال التكليف���ات وال لنا فـيه رغبة �إال
م�شاهده لطف دولتنا العلية ومالطفة والة الأمور ال�سابقني .وقد عر�ضنا �سابقاً
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بانتقال حممد ال�صباح وال ت�شغل �إال بتعيني مبارك ال�صباح وقد علمتموه رجال
الدولة العلية ،وورد الأمور املحلية �سابقا ما ظهر من اخلدمات لأوامره ون�شهد
وي�ش���هد له بل لأهله واال�س���تحقاق حمله و�إقراره �أهل العق���د واملجاورين لنا�س
الديار ملا فـيه من الذود وحماية من ت�سلط الأعراب وت�أمني الوطن و�أبناء �سبيله

فلهذه عر�ض���ناه لنبني من مراحمكم اقداره مبحله �أرخى ذلك الت�أمني �أنفعودفع
ال�شقاق واالفرتاق وقدمنا لأعتابكم ال�سامية تلغرافات تت�ضمن هذه وقت �إي�صال
الفروج ،ف�س���تفرحنا مبراحمكم رفع هذا طلب تعجيله ليح�ص���ل الأمن والدعوة
وال�س���كون ،مبراحمكم نلوذ وبعدالتكم نفوز فال جتعلونا من عجايب �أخوتنا من
فطعة مي�ؤو�سني والأمر هلل ثم لويل الأمر.
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ال�شهودة املوقعون على الوثيقة العثمانية الرابعة
جابر عبد اهلل ال�صباح  /خليفة عبد اهلل  /جابر ال�صباح  /دعيج جابر ال�صباح/
�أحمد ال�ص���باح � /س���عود خليفة ال�صباح  /جابر ف�ضل ال�صباح � /سليمان دعيج
ال�ص���باح  /جراح �س���امل ال�صباح  /يا�سني ال�سيد عبد الوهاب � /إبراهيم ال�سيد
ح�س���ن رفاعي /عبد الوهاب �س���يد ح�س���ن رفاعي  /حمود ال�س���لمان ال�صباح/
مدر����س طلبة العلم �أحمد ال�ش���افعي  /مدر�س طلبة العل���م فـي بالكويت حممد
الفار����س /مدر����س طلب���ة العلم فـي الكويت خالد العد�س���اين /قا�ض���ي الكويت
حممد بن عبد اهلل العد�س���اين /عبد العزيز الزين  /عبد اهلل ال�س���يد يو�س���ف
رفاعي� /س���ليمان ال�س���يد علي رفاعي  /حممود ال�س���يد �أحم���د  /جيد الغامن
 /خال���د البدر /را�ش���د بن زي���ادان الفار�س /عثمان عب���د اهلل  /عبد الرحمن
البدر /عبد اللطيف  /حممد املتم � /س���ليمان العبد اجلليل  /حممد املطوع/
العب���د اهلل ان�ص�ي�ر عبد احل�س���ن  /عثم���ان القفري /فري���د اخلالد احلقري /
عبد العزيز  /حممد �صالح  /عبدالعزيز يو�سف  /فوزان الفوزان  /عبدالعزيز
 /فار�س الوفيان  /عبد اهلل ال�س���ليمان  /حممد بن فرج  /عبد اهلل الإبراهيم
 /ح�س���ن ب���ن حاج���ي عبدي /عب���د الرحيم  /عب���د الكرمي حممد ب���ن على /
يو�سف املطوع /عبد الوهاب ال�سعدون /حممد بن ن�صر � /إبراهيم بن �إ�سحاق/
عبد املاجد � /س���امل بوقماز /حاجي ال�شمايل  /عي�سى املناعي � /أحمد �أنوري
 /حيدر عبد الغفور  /حممد العمر /ن�ص���ر  /عبد بن زايد  /حممد امل�ص���اعي
 /حمم���د ن�ص���ر اهلل  /خليفة بن عي�س���ى � /إبراهيم الغ���امن /علي بن حممد /
حممد املناع  /حممد بن ح�س���ن  /نا�ص���ح التهامي /جالل بن فجان� /أحمد بن
يو�س���ف  /ح�س�ي�ن بن ح�س���ن /عبد اهلل بن حممد را�ش���د  /خ�صيم بن را�شد /
عب���د اهلل املناع /عبد اهلل بن عي�س���ى /جربين بن �ش���اهني /ح�س���ن الرعيد /
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حمم���ود الفتاح /حممد � /س���عيد بن العبد ال�س�ل�ام /حمم���ود بن حمد  /عبد
الرحم���ن ب���ن �إبراهيم � /أحمد بن عثمان  /عي�س���ى احلدميي /عبد اجلليل بن
�إبراهيم /عبد العزيز  /العلي بن ح�سن /ح�سن املرافـي /عبد العزيز اخلرمي/
عب���د الوهاب بن عري�ض���ان /داود املرزوق /عبدالرحم���ن الزين /حممد العبد
احلميد /حممد ب�س���ورعي  /عبد الوهاب املطوع /عبد ال�س���يد خمي�س يو�سف
�ش���اهني /ن�ص���ر امل�سبع /علي بن قفال  /حممد بن املحمد /عبد الرزاق /عبد
اهلل الغنم /غامن بن فهد � /إبراهيم بن �أحمد نعمت /يو�سف بن خمي�س� /سامل
العبد القادر /حممد �سليمان اجلا�سم /خليل بن �سعد /م�سعود بن عبد العزيز/

عبد الرحمن املزيد  /عبداهلل بن عي�س���ى /علي عبد ال�س�ل�ام� /صالح بن علي
 /علي �شيخ �أحمد /عبد اهلل بن مطرود � /إبراهيم بن ح�سن /على ال�شمايل/
ح�س���ن رم�ض���ي /عبد العزيز /ح�س���ن ب���ن ف�ش���ماذي  /عبد الرحمن �ش���هاي.
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الوثيقة العثمانية اخلام�سة
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ن�ص الوثيقة العثمانية اخلام�سة
رقم110 :
عل���ى اث���ر التقرير امل�ش�ت�رك الوارد من م�ش���يخة احلرم النب���وي العلية
ومديريته���ا البهية يف بي���ان تلقيهما طلبا من قبل كل من :حممد و�آ�س���ية و�آمنة
و�ص���احلة ورقي���ه بالإبالغ عن وفاة والده���م �إبراهيم بن �أحمد بن رزق بتاريخ 5
ربي���ع الأول  1318ووالدته���م فاطمة رزقية بتاريخ  5ذي القعدة  1317وكالهما
م���ن �أه���ايل املدينة املنورة ،وطلبه���م �إجراء الالزم يف تخ�ص���ي�ص وظيفة الدعاء
التي كانت لهما البالغة �شهريا خم�سني قر�شا لكل منهما حتت رقم مائة و�سبعة
وت�س���عني ورقم مائة وخم�س�ي�ن يف عهدتهم اعتبارا من تاريخ بقاء هذه الوظيفة
�شاغرة .وقد �أفادت �إدارة امل�صاريف �أنه تبني من التدقيق يف ال�سجل �أن الوظيفة
ال�شهرية البالغة ع�شرة قرو�ش امل�سجلة حتت رقم مائة و�سبعة وت�سعني يف عهدة
�إبراهيم والوظيفة ال�ش���هرية البالغة �أربعني قر�ش���ا يف عهدة فاطمة رزقية ،و�أن
وظائف الدعاء هذه تخ�ص����ص بوافة �أ�ص���حابها للأوالد والأقارب ،ومل�س���تحقني
�آخري���ن يف حال عدم وجود �أوالد و�أقارب ح�س���ب النظ���ام ،وعليه ف�إن الوظيفة
�سالفة الذكر املنحلة بوفاتهما البالغة جمموعهما خم�سني قر�شا �شهريا تخ�ص�ص
لأوالدهما ب�ص���ورة مت�س���اوية اعتبارا من تاريخ بقائها �ش���اغرة ح�س���ب الإ�شعار
املحلي ،واقت�ض���ى عر�ض ذلك على مقام ال�صدارة ال�سامي ،والأمر حل�ضرة ويل
الأمر.
يف  28حم�����رم ���س��ن��ة  1319و  5م����ار�����س  1317ن���اظ���ر الأوق�������اف
الهمايونية.
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