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اأ�سرة الزنكي

فـي وثائق الدوائر احلكومية
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اأ�سرة الزنكي فـي وثائق الدوائر احلكومية

اجتهت الكويت مع انطالقة القرن الع�سرين نحو اإقامة دولة املوؤ�س�سات،   

والتـــي بـــداأت باإن�ســـاء بع�ـــص الدوائر احلكوميـــة، التـــي تهتم بنواحـــي احلياة 

االجتماعية واالقت�سادية وال�سيا�سية، على الرغم من حمدودية الدخل القومي، 

واالعتمـــاد على التجارة فقط، فتعاون اأبناوؤها للنهو�ص بها نحو البناء والتنمية، 

وكان �سدور تلك الوثائق احلكومية رافداً مهماً فـي حفظ تاريخ الكويت املجيد، 

وحفظ الوثائق االأ�سرية، واأ�سبح لتلك الوثائق اأر�سيفاً خا�ساً بها، بحيث حتفظ 

ن�ســـخ غري التي ت�ســـلم ل�ساحب العالقة، حتى ميكن الرجوع اإليها عند احلاجة، 

وال زالـــت بع�ص تلك الوثائق حمفوظة فـي اأر�ســـيف الدولـــة اإىل وقتنا احلايل، 

ومت ا�ســـرتجاع بع�ص هذه الوثائق بعد اأن �ُســـِلَب جزء كبري منها من قبل النظام 

العراقي الغا�سم على دولة الكويت يف عام 1990م.

وفــــي ظـــل االهتمامـــات التاريخيـــة التي ت�ســـهدها الكويت فــــي العهد   

املعا�سر، اأ�ســـبح لتلك الوثائق الدور الكبري فـي ا�ستخال�ص احلقائق التاريخية 

لتلـــك املرحلــــة، وها نحن نعر�ص بع�ص تلك الوثائق التي تخ�ص اأ�ســـرة الزنكي، 

والتي تعترب رافداً مهماً لدرا�سة تاريخ االأ�سرة فـي تلك املرحلة.
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الوثيقة احلكومية الأوىل

وثيقة حكومية �سدرت فـي عام 1914م 
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ن�س الوثيقة احلكومية الأوىل

امل�شاهمون ف الآلة 

وهذا ك�سف مف�سل باآ�سماء ال�سخ�سيات امل�سرتكني يف �سرا ء هذه االآلة   

وقرين كل �سخ�ص املبلغ الذي �ساهم فيه واأ�سهمه تن�سر الأول مرة.

عدد االأ�سهم

500

1000

1000

1000

1000

500

1000

1000

300

250

200

200

200

200

5000

10000

10000

10000

10000

5000

10000

10000

3000

2500

2000

2000

2000

2000

نا�سر البدر

فهد اخلالد واخوانه

�سقر العبداهلل

ح�سني بن علي بن �سيف

هالل املطريي

اإبراهيم بن م�سف

جا�سم بودي

حجي حممد علي معرفـي

اأحمد احلميظي

مال �سالح املال

عبداهلل الر�سيد البدر

عبداهلل ال�ساير ال�سحنان

عثمان الرا�سد

حممد ال�سامل ال�سديراوي

ا�سم امل�ساهم اأو امل�سرتك�سعر االأ�سهم بالروبية
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عدد االأ�سهم

400

100

500

200

200

150

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

4000

1000

5000

2000

2000

1500

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

�سامل اأبو قماز

زاحم بن عثمان

عبدالرحيم زنكي

يو�سف املطوع

حممد تقي واأوالده

اإبراهيم الغامن و�سركاه

يو�سف بن مانع

عبدالرحمن بن بحر

فار�ص الوقيان

عبدالرزاق الدو�سري

حمد الداود املرزوق و�سركاه

حممد بن امطري

عبدالعزيز بن خمي�ص

خالد بن �سليمان البدر

فهد بن �سليمان احلمود

جمعة احللواجي

ا�سم امل�ساهم اأو امل�سرتك�سعر االأ�سهم بالروبية
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الوثيقة احلكومية الثانية

وثيقة حكومية �سدرت فـي عام 1928م 
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ن�س الوثيقة احلكومية الثانية

ب�شم الل

دائرة الأوقاف العامة 2201

احلمد لل وحده، وال�شالة وال�شالم على من ل نبي بعد.. اأما بعد

فليعلم الناظر فـي هذا ال�سطور، اأن الرجل املكرم البالغ العاقل الر�سيد،   

احلاج اإبراهيم بن ح�ســـني الزنكي، قد اعرتف فـي حال ال�ســـحـة وكمال العقل 

والر�سـد، اأنـه قد وقف وقفا ناجزا �سرعيا موؤبدا، بيته الذي هو �ساكنه، املحدود 

قبلته بيت الواقف، و�ســـماال بيت جا�سم بن حجي، و�سرقا بيت اإبراهيم العامر، 

وجنوبـــا الطريـــق النافذ، على ابنه خالد، ثم على الذكور من ولد خالد، ثم على 

ذكور ذريته، وهكذا، ما تنا�سلها.

يخت�ص هذا الوقف بالذكور من ذرية خالد، فلي�ص لالإناث فـيه ا�ستحقاق،   

فاإذا انقطع الذكور من الذرية - والعياذ باهلل من ذلك - كان البيت املذكور وقفا 

علـــى االإناث من ذرية خالد املذكور، والناظر على البيت املذكور احلاج اإبراهيم 

- الواقف بنف�سه - مدة حياته، ثم ال�سالح من ذكور املوقوف عليهم ما تنا�سلوا، 

وقفا �ســـحيحاً �ســـرعيا ناجزا، ال يبـــاع وال يرهن وال يورث، فمـــن بدله بعد ما 

�سمعه فاإمنا اإثمه على الذين يبدلونه، وكان ذلك فـي العا�سر من جمادى االأوىل، 

من �سنة �سبع واأربعني بعد الثالثمائة واألف، من هجرة من له ال�سرف �سلى اهلل 

عليه و�سلم، و�سرف كرم.
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�ساهد بذلك اقراره يف ال�سحى

اإ�سماعيل بن عبد اهلل

�سهيد بذلك اإقراره فـي ال�سحة

اإبراهيم بن عبد اهلل

�سهد بذلك اإقراره فـي ال�سحة 

حممد بن عبد العزيز املقهوي

�سحح اإبراهيم بن ح�سني زنكي

�سدرت بتاريخ: 10 جماد اول 1347هـ 
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الوثيقة احلكومية الثالثة

وثيقة حكومية �سدرت فـي عام 1931م 
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ن�س الوثيقة احلكومية الثالثة 

ب�شم الل 

ف�ي ذو احلجه �شنة 1350

نعم اإين اأنا مرمي بنت اإبراهيم الزنكي، قد قب�ســـت من يد اأخوي خالد   

بن اإبراهيم الزنكي ا�ســـتحقاقي من مرياثي من اأبوي، من نقدي وحقوقـي، وال 

بقي لـي عنده حق وال م�ستحق، وهو ما له عندي ال حق وال م�ستحق، واأعطيته 

الورقـــة الأجل البيان، واأ�ســـهدت على نف�ســـي جماعة من امل�ســـلمني، واهلل خري 

�ساهد ووكيل. جـرى وحرر فـي ذي احلجة 25�سنة 1350.

ثبت لدي ما ذكر بهذه الورقة، ب�ســـهادة ح�ســـن بن عبد الرحيم الزنكي،   

ويو�سف بن علي بن عبد ال�سالم.

�سهد بذلك علي بن عبد ال�سالم

�سهد بذلك عن اإقراره فـي ذي احلجة 27، �سنة1350هـ.

ح�سن العبد الرحيم الزنكي

وكيل الق�ساء فـي الكويت

يو�سف بن عي�سى القناعي

هذه الورقه مطابقة لورقة االأ�سل، منقولة بجميع ما فـيها حرفا بحرف،   

من غري زيادة وال نق�ص، حتريرا فـي 19 ربيع اأول، �سنة 1355هـ.

اأثبت ذلك عبد اهلل بن يو�سف، قا�سي املحكمة ال�سرعية بالكويت.  

حاكم الكويت ال�شيخ

اأحمد اجلابر ال�شباح
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الوثيقة احلكومية الرابعة

وثيقة حكومية �سدرت عام 1932م
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ن�س الوثيقة احلكومية الرابعة

ب�شم الل الرحمن الرحيم

حكومة الكويت

النمرة 58

�شنة 1351ه�

ال�سبب الداعي اإىل حترير هذه االأحرف ال�سرعية هو اأنه قد باع خالد   

بـــن ابراهيـــم بن ح�ســـني زنقي بوكالته عـــن عمه عبد الرحيم بن ح�ســـني زنقي 

الثابتة وكالته مبوجب ورقة وكالة من عبد الرحيم وم�ســـدقة من وكيل الق�ســـاء 

ال�ســـرعي يف الكويت ال�سيخ يو�سف بن عي�ســـى موؤرخه يف 24 حمرم 1351 باع 

على عبد الر�سى بن ح�سني املطوع وهو  اي�سا قد ا�سرتا ما هو ملك ملوكله وهو 

الدكان املحدود قبله دكان الع�سيمي واجلدار للبيع و�سماال دكان �سامل بن علي 

ابوقماز واجلدار م�ســـرتك و�ســـرقا الطريق العام وجنوبا قهوة ال�سيوخ واجلدار 

للمبيع بثمن قدره وعدده خم�ســـماية روبية قب�ســـها البائع الوكيل خالد املذكور 

من يد امل�ســـرتى عبد الر�ســـى املزبور بالوفا والتمام فكان بيعا �سحيحا �سرعيا 

مبوجب ما ذكر �ســـار هذا الدكان ملكا لعبد الر�ســـى املذكور يت�ســـرف فيه مبا 

�ساء حتى ال يخفى حتريرا يف 7 �سفر 1351هـ.
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الوثيقة احلكومية الام�شة

وثيقة حكومية �سدرت فـي عام 1953م 
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ن�س الوثيقة احلكومية الام�شة

بهذا النقل بناء على ماأذونيه ف�ي الريا�شة بتاريخ 1953/8/8

املحكمة ال�شرعية

تاريخ 14 ذي القعدة، �شنة 1372ه� / 25 جولي �شنة 1953م رقم : 125

بناء على طلب عبد الوهاب حممد الزنكي، بتاريخ 8 ذي القعدة، �ســـنة   

1372هــــ، املوافـــق 19 جوالي، �ســـنة 1953م، رقم 125، املقيـــد فـي دفرت قيد 

طلبـــات الوفاة والوراثة، املطلوب به حتقيق وفاة حممد الزنكي، انح�ســـار اإرثه 

فـي ورثته.

وبعد �سماع �سهادة كل من يو�سف واأحمد بن عبداهلل الفهد، ويو�سف بن   

خالد الزنكي، املقيدة فـي دفرت القرارات وال�ســـهادة، جلد »4«، بتاريخ 9و12ذي 

القعدة، �ســـنة 1372هـ، املوافق20و23 جوالي، �ســـنة 1953، حتت اأرقام 238 و 

239 و 245، حتقق لدى املحكمة ال�سرعية وفاة حممد الزنكي منذ اأربع واأربعني 

44 �سنة تقريبا فـي مدينة الكويت، وانح�سارها فـي زوجته فاطمة بنت اأحمد، 

واأوالده منها: جا�سم وعبدالوهاب ودالل وطيبة ومنرية.

ثم وفاة جا�ســـم بن حممد الزنكي من اأربع ع�ســـرة 14 �ســـنة تقريبا، عن   

اأمه فاطمة بنت اأحمد، وزوجته اأ�ســـماء بنت عبد الرحيم الزنكي، واأبنائه منهـا 

حممد وح�سني البالغني، واأحـمد الـقا�سـر، بو�ساية مدير االأيتام، ثم وفاة اأ�سماء 

بنـــت عبدالرحيم الزنكي منذ ع�ســـر �ســـنوات تقريبا، عـــن والدها عبد الرحيم 

الزنكي عن اأبنائها حممد وح�سني واأحمد اأبناء جا�سم بن حممد الزنكي فقط.

ثـــم وفاة عبدالرحيم الزنكي منذ �ســـت �ســـنوات تقريبا عـــن زوجته هميان بنت 
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بنـــي حيي، واأوالده منها مبارك و�ســـبيكة، وفـي غريها ح�ســـن وعبداهلل ومرمي 

وفاطمـــة، ثـــم وفاة دالل بنت حممد الزنكي منذ ثالث �ســـنوات تقريبا عن اأمها 

فاطمة بنت اأحمد، وزوجها جا�سم بن حممد بن جا�سم، وبنتها �سيخة بنت علي 

بن عبدالرحيم الزنكي، واإخوتها االأ�سقاء عبد الوهاب وطيبة ومنرية فقط، من 

غري وارث لهم �سوى من ذكر، و�سدر ذلك فـي يوم ال�سبت 14 ذي القعدة، 1372 

هجرية، املوافق 25 جوالي، �سنة 1953 م.

قا�سي املحكمة ال�سرعية قا�سي املحكمة ال�سرعية  قا�سي املحكمة ال�سرعية  

     خالد اجل�سار            اأحمد خمي�ص اخللف        اأحمد عطية

اإىل مدير الت�سجيل للعمل مبوجبه 9 / 8 / 1953

رئي�ص حماكم الكويت

عبداهلل اجلابر ال�سباح
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الوثيقة احلكومية ال�شاد�شة

وثيقة حكومية �سدرت عام 1960م
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ن�س الوثيقة احلكومية ال�شاد�شة

�سادق علي �سحة توقيع رئي�ص الق�ساء ال�سرعي

نائب رئي�ص املحاكم

رقم 173

التاريخ 21 �سوال 1379هـ

املوافق 1960/4/16م

حمكمة الكويت ال�سرعية

اإعالم ر�سمي

ح�ســـر لدى املحكمة ال�ســـرعية فـي الكويت، ح�سن عبدالرحيم الزنقي،   

وبعد تعريفه ب�ســـهادة بدر نا�ســـر املعيلي، وعبداهلل حممد امل�ساري، اأقر اإقرارا 

�ســـرعيا باأنه اأو�ســـى بثلثه مـــن جميع خملفاتـــه على يد ابنيه �ســـهيل وحممد، 

ينفقانه جمتمعني ومنفردين فـي وجوه اخلريات واملربات وعمل االإح�سان، وفـي 

كل فعـــل خيـري يعود نفعه على املو�ســـي بعد موته، وبنـــاء على طلبه حرر هذا 

االإعالم بتاريخ اإعالمه.
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الوثيقة احلكومية ال�شابعة

وثيقة حكومية �سدرت فـي عام 1960م 
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ن�س الوثيقة احلكومية ال�شابعة 

�سادق على �سحة توقيع رئي�ص الق�ساء ال�سرعي

رئي�ص العدل

عبد اهلل اجلابر ال�سباح 

رقم : 313

التاريخ 12 ذو القعدة 1379هـ

املوافق : 1960/5/8م

حمكمة الكويت ال�سرعية

اإعالم ر�سمي

ح�سرت لدى املحكمة ال�سرعية فـي الكويت بزة بنت حممد بن حممود   

املعو�ســـرجي، واأقرت وهي فـي حال �ســـحتها وكمال عقلها، باأنها اأو�ست بثلثها 

مــــن جميع خملفاتهـــا، على يد بنتي بنتها مرمي، وهما دانـــة و بدرية، بنتا علي 

الزنكي، تنفقانه جمتمعني فـي وجوه اخلريات واملربات وعمل االإح�ســـان، وفـي 

كل فعل خريي يعود نفعه على املو�ســـية بعد موتهـــا، واإذا احتاجت اإحداهما اأو 

كلتاهما اإىل �سيء مـن هذا الثلث، فلهما اأن ياأكال منه باملعروف. كما اأقرت بزة 

املذكـــورة باأن جميع االأثاث املوجود فـي بيتها، يعود اإىل دانة وبدرية املذكورتني، 

و�سهد على تعريفها واإقرارهـا بذلك حمد بن رجاء الق�سوري، و�سليمان الديبان 

احلمزة، وبناء على طلبها حرر هذا االإعالم بتاريخ اأعاله.

رئي�ص الق�ساء ال�سرعي
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الوثيقة احلكومية الثامنة

وثيقة حكومية �سدرت فـي عام 1991م




