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اأ�سرة الزنكي

فـي الوثائق العد�سانية 
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مقدمة

متثل الوثائق العد�ســـانية جزءاً مهماً مـــن تاريخ الكويت احلديث، والتي   

تعرف بتلك الوثائق التي تعرب عن ال�ســـك ال�ســـرعي ل�ســـاحب امللك، وقد كان 

م�سدر التوثيق فـي العامل العربي اإىل عهد قريب متمثاًل فـي املحاكم ال�سرعية، 

وهي التي ت�سدر الوثيقة ل�سالح املتملك.

ومع تويل رجاالت اأ�ســـرة العد�ســـاين الق�ســـاء فـي الكويـــت فـي القرن   

التا�سع ع�سر امليالدي، بداأت تلك الوثائق تاأخذ منحى اآخر، حني اأ�سبح القا�سي 

ال�ســـيخ حممد بن عبداهلل العد�ســـاين، الذي توىل الق�ساء فـي �سنة 1857م، اإذ 

حملت هذه الوثائق فـي عهده �ســـمة الت�ســـمية العد�ســـانية البـــارزة، فكانت كل 

وثيقة تكتـب فـي واجهتها » احلمد هلل �سبحانه. كما ذكر لدي واأنا العبد الفاين 

حممد بن عبداهلل العد�ساين« وتاأتي الديباجة بعدها.

هذا (ال�ســـبب الداعـــي اإىل حترير هذه االأحرف ال�ســـرعية، هو اأنه قد   

ح�ســـر لـــدي »فالن بن فالن، باأنه باع مـــا ميلكه البيت/ الفالين / يحده كذا / 

على – فالن بن فالن، باأنه باعه عليه بثمن وقدره وعدده مائة ريال، �سلم الثمن 

بتمامه وكماله اإىل البائع، وجرى فـي كذا من التاريخ).

وعلـــى وجه العموم فاإن هـــذه الوثائق تعد جزءاً من تاريخ الكويت، وكما   

قلت: حفظت لنا ال�ســـيء الكثري، فهناك بع�ص العائالت التي انتهى ذكرها فـي 

تاريـــخ الكويت املعـــروف، لكن هذه الوثائـــق حفظت هذه االأ�ســـماء والعائالت، 

باالإ�ســــافة اإىل اأ�ســـلوب الكتابة واخلط الذي كان ي�ســـتعمل فـي تلك الفرتة من 

الزمن.
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 و�سوف نحاول من خالل هذه احللقات اأن نتتبع تاريخ اأ�سرة الزنكي، من خالل 

الوثائق العد�ســـانية املحتفظة لديهم، والتي متثل اأهم م�ســـدر من م�سادر تاريخ 

تلك االأ�سرة.
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الوثيقة العد�شانية الأوىل

وثيقة عد�سانية �سدرت عام 1864 م
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ن�س الوثيقة العد�شانية الأوىل 

احلمد لل �شبحانه 

جرا كما ذكر لدي وانا لعبد لفاين

حممد ابن عبد الل لعد�شاين 

الباعث لتحريره هو اأنه قد باع حممد ابن هزمي من حامل هذا الكتاب   

اح�ســـني ابن حجي وهو اي�سا قد ا�ســـرتا منه ما هو ملكه اإىل حني �سدور هذا 

العقد منه وذلك املخزن املحدود قبلتا بيت حممد ابن مزيد و�سماال دكان هزمي 

و�سرقا الطريق لنافذ وجنوبا دكان وقف م�سجد ال�سوق بثمن قدره وعدده ت�سعة 

وخم�ســـني ريال �ســـلم لثمن بتمامه وكماله امل�سرتي ملذكور بيد لبايع املزبور بيعا 

�سحيحا �سرعيا حتى ال يخفى جرا يف جماد لثاين �سنة 1281.

�سهد بذلك

حممد بن �سامل العبدالرزاق

�سهد بذلك

فرج بن عبداهلل بن فرج
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�شرح الوثيقة العد�شانية الأوىل

وثيقـــة عد�ســـانية �ســـدرت عـــام 1864م والتي يظهر فيها �ســـراء اجلد   

ح�ســـني بن حممد بن حجي املخزن املحـــدود، والذي هو ملك حممد بن هزمي، 

مببلغ وقدره ت�ســـعة وخم�ســـني رياالً املتداول فـي ذلك الوقت، وهذا املكان قبلًة 

بيت حممد بن مزيد، و�سماالً دكان هزمي، و�سرقاً الطريق النافذ، وجنوبا دكان 

وقف م�ســـجد ال�ســـوق، علماً باأن نف�ـــص الدكان الذي قام ابنـــه عبد الرحيم بن 

ح�ســـني الزنكي ببيعـــه على ناظر مالية املدر�ســـة املباركية احلـــاج فهد اخلالد 

واإخوانه الن�ساء م�سروع املدر�سة يف ذلك الوقت. 

واجلد ح�ســـني بن حممد بن حجي هو الناجي الوحيد من ذرية حممد   

بن اأحمد بن حممد بن ح�ســـني بن رزق، �سنة الطاعون عام 1831م، والذي كان 

الأ�سره املناع الدور االأكرب يف رعايته وحفظه بعد اهلل. 
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الوثيقة العد�شانية الثانية

وثيقة عد�سانية �سدرت عام 1872 م
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ن�س الوثيقة العد�شانية الثانية

احلمد لل �شبحانه 

ثبت ما ذكر يف هذه الورقه لدي العبد الفاين حممد ابن عبد اهلل لعد�ساين  

ال�سبب الداعي اىل حترير هذا الكتاب ال�سرعي هو انه قد ح�سر لدي   

خادم ال�سرع ال�سريف املوقع ا�سمه وختمه اعاله را�سد ابن عبد العزيز ابن رزق 

وحممد ابن فهد اخل�ســـرم الوكيل عن �ســـيخه بنت عبـــد العزيز ابن رزق زوجة 

حممد ابن رزق وتخا�ســـما وادعا را�ســـد على حممد قائال ان يل ارثا من ابوي 

وارثا من اخواين اثنني قب�ســـه ابن عمي حممد ابن رزق واالأن اطلبه من تركته 

واجابه حممد بان ابوك مات من مدة ثالثني �ســـنه وال نعلم لك �ســـيئ ام مالك 

�ســـيئ وطلبت على را�ســـد بينة تثبت دعواه بان حممد ابن رزق ماة وطلبك ثابه 

يف ذمتـــه فاإن اثبـــت على ذلك بينة فطلبه ثابت وان عجز عن البينه مل يثبت له 

�سيئ هذا ما تخال�سا عليه لئال يخفى جرا وجرد فـي رجب �سنة 1289.
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�شرح الوثيقة العد�شانية الثانية

وثيقة عد�سانية �ســـدرت عام 1872م، ويظهر فيها التخا�سم واخلالف   

االأ�ســـري، حيث ادعى را�ســـد بن عبد العزيز بن اأحمد بن رزق من اأن زوج اأخته 

�ســـيخة وابن عمه حممد بن خالد بن رزق كان يحتفظ باإرثه من اأبيه واإرث من 

اإخوته وعددهم اثنني، من قبل اأكرث من ثالثني �ســـنة، واالن يطالب اأخته �سيخة 

عن طريق وكيلها حممد بن فهد اخل�سرم، والذي يرتبط بعالقة قرابة معها، باأن 

تقوم ب�ســـداد حقوقه من تركة زوجها ابن عمه، الذي توفـيئ فـي �سنة ال�سكوى، 

وطالب اأخته �ســـيخة عن طريق وكيلها حممد بن فهد اخل�سرم البينة والربهان 

على م�سداقية ادعائه.
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الوثيقة العد�شانية الثالثة

وثيقة عد�سانية �سدرت عام 1884 م
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ن�س الوثيقة العد�شانية الثالثة

احلمد لل �شبحانه

ثبت كما ذكر لدي وانا العبد لفاين

حممد ابن عبدالل العد�شاين

ال�ســـبب الداعي اىل حترير هذه االحرف ال�ســـرعيه، هو انه ملا خال�ص   

ابراهيـــم ابن ح�ســـني حجي اخوانـــه: عبدالرحيم وحممد وامنه وح�ســـه، ابناء 

ح�ســـني ابـــن حجي، وزوجة ابوهم �ســـالمه عـــن البيت والدكاكـــني واحلاره بعد 

تثمينها باربعماية ريال، واعطا كل منهم ح�ســـته، للزوجه خم�سني ريال، وللولد 

�ســـبعه وثمانني ريال ون�ســـف وللبنت اربعـــة واربعني ريال اال ربع، �ســـار البيت 

املذكور املحدود قبلتا بيت القحطاين، و�ســـماال بيت ابن مطيع، و�سرقا الطريق 

النافذ، وجنوبـا بيت العد�ســـاين وبيت النجار، خا�ســـة ابراهيم ابن ح�سني ماال 

وملكا له من ارثه من اأبوه ح�ســـني يت�ســـرف فـيه مبا �سا، لئال يخفى جرا وحرر 

فـي 12 ربيع االول �سنة 1302هـ.
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�شرح الوثيقة العد�شانية الثالثة

وثيقة عد�ســـانية با�سم حممد عبداهلل العد�ساين، �سدرت فـي 12 ربيع   

االأول �سنة 1302 للهجرة، املوافق 1884/12/20م، وهي عبارة عن ح�سر ورثة 

للمرحوم ح�سني بن حممد بن حجي، املولود عام 1824م، واملتوفـى عام 1884م، 

عن عمر ناهز ال�ستني عاماً، علما باأنه الناجي الوحيد من ذرية حممد بن حجي 

�ســـنة الطاعون عام 1831م، والتي اأهلكت معظم �ســـكان الكويت، ومل ينرُْج منهم 

اإال قرابة اأربعمائة نفر، هم نواة املجتمع الكويتي احلا�سر، علما باأن ح�سني بن 

حممد بن حجي ال يتجاوز عمره ال�سابعة فـي تلك ال�سنة، وتربى فـي كنف اأ�سرة 

املناع، والذي يعتقد اأنهم اأخواله.

وانه  خرْ
ُ
- قـــام االبـــن االأكرب اإبراهيم بن ح�ســـني بـــن حجي مبخال�ســـة اأ  

َخَواته وزوجة اأبيه، عن تركة املرحوم ح�سني بن حممد بن حجي.
َ
واأ

- قـــدرت اأمالك املرحوم ح�ســـني بـــن حممد بن حجـــي باأربعمائة ريال   

�سوي�سري، والريال منه كان ي�ساوي: (روبيتني ون�سف الروبية) فـي ذلك الزمن، 

وهو مبلغ كبري فـي ذلك الع�سر.

- ميتلك املرحوم ح�ســـني بن حممد بن حجي منزله الذي كان موجودا   

فـي فريج الو�ســـط، والدكاكني التي كانت تتوزع فـي �ســـوق املناخ القدمي، الواقع 

فـي براحة ال�سبعان، والتي اأطلق عليها براحة الزنكي، وبعد ذلك �سميت برباحة 

بـــن بحر، وكذلك امتلك ح�ســـني بـــن حجي، »احلارة«، وهي عبـــارة عن (فريج) 

متكامل من جمموعة من البيوت وال�ســـكك، علما باأن املرحوم ح�ســـني بن حجي 

كان ميتلك جمموعة كبرية من العبيد، تقدر باأكرث من ت�سعني عبداً، مت حتريرهم 
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عام 1925م، مبوجب القانون الذي اأ�سدره ال�سيخ اأحمد اجلابر املبارك ال�سباح 

رحمه اهلل.

- اأجنب املرحوم ح�ســـني بن حممد بـــن حجي من زوجته املرحومة ابنة   

عمه، مرمي بنت يو�سف بن حجي ثالثة اأبناء، هم اإبراهيم وعبدالرحيم وحممد، 

وابنة وحيدة ا�سمها اآمنة، تزوجت من حممد بور�سلي، واأجنبت جا�سم بن حممد 

بور�ســـلي، الذي قتل فـي معركة ال�ســـريف عام 1901م مع ابن خاله ح�ســـني بن 

اإبراهيـــم بـــن ح�ســـني بن حجي، وبنت ا�ســـمها مرمي بنت حممد بور�ســـلي، وقد 

تزوجها علي نا�ســـر را�ســـد بور�سلي، اأخو عبداهلل نا�ســـر را�سد بور�سلي، الذي 

تزوج من نورة بنت ح�ســـن بن عبدالرحيم الزنكي، كذلك تزوج املرحوم ح�ســـني 

بن حممد بن حجي من �ســـالمة، والتي اأجنبت بنتا ا�ســـمها ح�سة، تزوجها عبد 

اللطيف حممد املباركي، واأجنب منها حممد ومبارك و�سبيكة ومرمي.

- ا�ســـتدخل اإبراهيم بن ح�ســـني بن حجي منزل والده ح�سني بن حممد   

بن حجي الكائن فـي حي الو�ســـط، فـي �ســـكة عنزة، واملحدد قبلة (غربا) بيت 

القحطـــاين، و�ســـماال بيت ابـــن مطيع، و�ســـرقا الطريـــق النافـــذ، وجنوبا بيت 

العد�ســـاين وبيت النجار، حيث �ســـكن اإبرهيم بن ح�ســـني بن حجي ذلك املنزل، 

وقام اأي�ســـا ب�ســـراء منزل موزة العامر، وربط املنزلني بامل�سقف، كما عرف عند 

الكويتني مب�سقف الزنكي. 
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الوثيقة العد�شانية الرابعة

وثيقة عد�سانية �سدرت عام 1884 م
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ن�س الوثيقة العد�شانية الرابعة

احلمد لل �شبحانه

ثبت كما ذكر لدي وانا العبد الفاين

حممد ابن عبدالل العد�شاين

ال�ســـبب الداعي اىل حترير هذه االحرف ال�ســـرعيه، هو انه ملا تقا�ســـم   

ابراهيم وعبد الرحيم وحممد واآمنه وح�سه ابنا ح�سني ابن حجي وزوجة ابوهم 

�ســـالمه، عن البيت والدكاكني واحلارة، �ســـار �ســـهم حممد ارثه من اأبوه �سبعه 

وثمانني ريال ون�ص، و�ســـهم ح�ســـه ارثها من ابوها اربعة واربعني ريال اال ربـع، 

عند اخوهم ابراهيم، اقمته عليهم وكيال بقـب�ص مالـهم ويحفظه فـي حرز ماله، 

وان ينفق عليهم باملعروف من مالهم، وهو اي�سا قبل الوكالة والتزم بادائها كما 

ينبغي ان يوؤدى ويلتزم، لئال يخفى جرا وحرر فـي 13 ربيع االول �سنة 1302هـ.
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�شرح الوثيقة العد�شانية الرابعة 

تعترب تلك الوثيقة واحدة من اأقدم الوثائق العد�سانية فـي تاريخ الكويت،   

حيث تعترب من اأقدم الق�ســـمات ال�ســـرعية املوثقة فـي تاريخ الكويت، ومن اأقدم 

وثائق ح�سر الرتكة التي احتوت عليها الوثائق العد�سانية، حيث تعود اإىل العام 

1302هـ، املوافق عام 1884م، والتي تعترب ق�ســـمة �ســـرعية ملرياث ح�ســـني بن 

حجي (الزنكي)، والذي متثل فـي البيت والدكاكني واحلارة بني اأبنائه: اإبراهيم 

وعبدالرحيم وحممد واآمنة وح�ســـة، وزوجته الثانية �ســـالمة. بحيث �سار �سهم 

االبن حممد �ســـبعة وثمانني رياال ون�سف الريال، فـي حني اأ�سبح ن�سيب البنت 

ح�سة اأربعة واأربعني رياال ون�سف الريال، وقد اأقيم اإبراهيم بن ح�سني بن حجي 

(الزنكي) وكيال عن كل من حممد بن ح�ســـني وح�ســـة فـي اإدارة ن�ســـيبهما من 

مرياث والدهما، وفـي االإنفاق عليهما باملعروف من مالهما. 

وقد قبل اإبراهيم تلك الوكالة، وتعهد بااللتزام مبا جاء فـي هذه الوكالة.   

وقـــد حـــررت تلك الوثيقة بتاريـــخ 13 ربيـع االأول �ســـنة 1302 هــــ، املوافق 30 

دي�ســــمبـر �سنة 1884م. وقد و�سع ختم القا�سي حممد بن عبد اهلل العد�ساين 

على تلك الوثيقة، التي تعترب من اأقدم الوثائق العد�سانية ، والتي تعرب عن حالة 

مـــن الرخاء املادي واالقت�ســـادي الـــذي متتعت به هذه العائلـــة فـي تلك الفرتة 

املبكرة من تاريخ الكويت فـي الع�سر احلديث.

وتعـــرب الوثيقـــة ب�ســـورة جلية عـــن اأن توزيـــع مرياث ح�ســـني بن حجي  

(الزنكي)، الذي مت وفقا للمواريث ال�سرعية، بحيث اإنه قد اأعطى الذكر �سعف 

ن�سيب االأنثى، كما و�سع االأخ االأكرب و�سيا على اإخوانه فـي اإدارة اأمالكهم. 

وتعتـــرب هذه الوثيقة من اأقدم الوثائق العد�ســـانية، اإذ يعود تاريخها اإىل   

اأكرث من 130 �سنة.
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الوثيقة العد�شانية الام�شة

وثيقة عد�سانية �سدرت عام 1884 م
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ن�س الوثيقة العد�شانية الام�شة

ب�شم الل

احلمد لل �شبحانه 

ثبت كما ذكر لدى وانا العبد الفاين

حممد بن عبد الل العد�شاين

ال�ســـبب الداعي اىل حترير هذه االحرف ال�ســـرعية هو انه قد ح�سرة   

لدي طيبة بنت ال�ســـيخ �ســـامل اآل العبد الرزاق واقرت واعرتفت وهي �سحيحة 

البدن والعقل نافذة الت�سرف يف القول والفعل بانها قد اوقفة بيتها العود الذي 

هي �ســـاكنته على بنتها �ســـريفه بنت علي بن مو�ســـى بن رزق ومن بعدها على 

ذريتها ما تـنا�ســـلو بطنا بعد بطن وقفا �سحيحا �سرعيا فمن بدله بعدما �سمعه 

فامنا اثمه على الذين يبدلونه لئال يخفى جرا وحرر يف 11 �سوال �سنة 1302.
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�شرح الوثيقة العد�شانية الام�شة

وثيقة عد�ســـانية �ســـدرت عام 1884م، بح�سور طيبة بنت ال�سيخ �سامل   

بن اإبراهيم العبد الرزاق، واأو�ســـت باأن بيتها التي هي �ســـاكنته قد وقفته على 

بنتها �ســـريفة بنت علي بن مو�ســـى بن رزق، ومن بعدها على ذريتها ما تنا�ســـلوا 

بطناً بعد بطن، وقفاً �سحيحاً �سرعيا، فمن بدله بعد ما �سمعه فاإمنا اإثمه على 

الذين يبدلونه، علماً باأن املو�سى عليها �سريفة بنت علي بن مو�سى بن رزق هي 

زوجة حممد بن يو�سف ال�سقر، كما هو مبني يف العد�سانيات ال�سابقة. 
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الوثيقة العد�شانية ال�شاد�شة

وثيقة عد�سانية �سدرت عام 1892 م
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ن�س الوثيقة العد�شانية ال�شاد�شة

احلمد لل �شبحانه 

ثبت كما ذكر لدي وانا العبد الفاين 

حممد ابن عبدالل العد�شاين

ال�ســـبب الداعي اىل حترير هذه االحرف ال�ســـرعيه، هو انه قد ح�ســـر   

لـــدي كل من عبدال�ســـالم ابـــن ابراهيم ابن نرثه، وحجي بن عبدي، و�ســـهد كل 

منهم هلل تعاىل بان ح�ســـه بنت ح�ســـني ابن حجي، العارفــــني لها معرفة تامة، 

اقرت واعرتفة بعد بلوغ ر�ســـدها، �سحيحة البدن والعقل، طايعة خمتارة، بانها 

قب�سة وت�سلمة من يد اخوها ابراهيم ابن ح�سني ابن حجي اربعة واربعني ريال 

اإال ربع، ارثها من ابوها ح�سني، من قيمة البيت والدكاكني واحلارة، قب�سته منه 

بالوفـــا والتمام، ومل يبق لها حـــق وال دعوا وال طالبه بوجه من الوجوه، وابرات 

ذمته من جميع الدعاوي واملطالبات براءتا �ســـرعية براءت قب�ص وا�ستيفا حق، 

لئال يخفى جرا وحرر فـي 11جمادا االآخر �سنة 1310هـ.
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�شرح الوثيقة العد�شانية ال�شاد�شة

متثـــل تلك الوثيقة ا�ســـتكماال لوثائـــق االإرث التي �ســـبق احلديث عنها،   

حيث هي �ســـهادة واإقرار من كل من عبد ال�ســـالم بن اإبراهيم بن نرثه، وحجي 

بن عبدي، باأن ح�سة بنـت حـ�سني بن حجي (الزنكي)، واللذان هما على معرفة 

�سخ�ســـية بها، قد بلغت �ســـن الر�سد، وتتمـتع بال�سحة اجل�سدية والعقلـية، وقد 

قبـ�ست وا�ستلمت من يد اأخيها ميـراثها ال�سرعي عن والدهـا ح�سـني بـن حجي 

(الزنكـــي)، فــــي البيت والدكاكني واحلـــارة، ما مقداره اأربعـــة واأربعون رياال اإال 

ربعـــا، وبـاأنهـــا قد اأبراأت ذمة اأخيهـــا من جميع الدعاوى واملطالبـات ال�ســـرعية 

والقانونيــــة، وقـــد حتـــررت هذه الوثيقـــة فـي تاريـــخ 11جمادى االآخرة، �ســـنة 

1310هـ، املوافق 8 اأبريل �سنة 1892م.

ومتثل هذه الوثيقة مرحلة انتقالية فـي تاريخ الوثائق العد�سانية اخلا�سة   

باالأ�ســـرة، حيث ق�سمت الرتكة ق�سمة �ســـرعية، ثم تال ذلك ت�سليم تلك احلقوق 

اإىل اأ�ســـحابها متى بلغوا �ســـن الر�ســـد، ومتى اأ�ســـبح باإمكانهم اإدارة �ســـوؤونها 

وت�ســـيري اأمورها، وهذا االأمر ينطبق اأي�ســـا على البنت متى بلغت ر�ســـدها، فـي 

داللة وا�ســـحة على حر�ـــص العائلة على توطيد العالقة بـــني اأفرادها، وفقا ملا 

يقت�سيه ال�سرع. 
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الوثيقة العد�شانية ال�شابعة

وثيقة عد�سانية �سدرت عام 1892 م
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ن�س الوثيقة العد�شانية ال�شابعة

احلمد لل �شبحانه

ثبت كما ذكر لدي وانا العبد الفاين 

حممد ابن عبدالل العد�شاين

ال�ســـبب الداعي اىل حترير هذه االحرف ال�ســـرعيه، هو انه قد ح�ســـر   

لدي حممد ابن ح�سني ابن حجي بعد بلوغ ر�سده، واأقر واعرتف طايعا خمتارا، 

�ســـحيح البدن والعقل، بانه قب�ص وت�ســـلم من يد اخوه ابراهيم ابن ح�ســـني ابن 

حجي �ســـبعه وثمانني ريال ون�ص، ارثه من اأبوه ح�ســـني، وذلك من قيمة البيت 

والدكاكني واحلارة، قب�سها منه بالوفا والتمام واقر بقب�سها ومل يبق له حق وال 

م�ســـتحق وال دعوا وال طالبه بوجه من الوجوه، وابرا ذمته من جميع الدعاوي 

واملطالباة براءتا �ســـرعية، براءت قب�ص وا�ســـتيفا حق، و�سهد على اقراره بذلك 

عبدال�سالم ابن ابراهيم ابن نرثه، وحجي ابن عبدي، لئال يخفى جرا وحرر فـي 

11جماد االآخر �سنة 1310هـ.
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�شرح الوثيقة العد�شانية ال�شابعة

متثـــل الوثيقة التالية اإقرارا من جانب حممد بن ح�ســـني بن حجي بعد   

بلـــوغ ر�ســـده، باأنه - وهو بكامل قـــواه العقلية - قد قب�ص وت�ســـلم من يد اأخيه 

اإبراهيم بن ح�ســـني بن حجي مرياثه ال�ســـرعي من اأبيه ح�سني، ما قيمته �سبعة 

وثمانون رياال ون�سف الريال، وذلك قيمة البيت والدكاكني واحلارة، وبذلك قد 

اأبراأ ذمة اأخيه من جميع الدعاوى واملطالبات براءة �سرعية، وقد �سهد على ذلك 

كل مـــن عبد ال�ســـالم بن اإبراهيم بن نرثه، وحجي بـــن عيدي، وقد حررت هذه 

الوثيقة بتاريخ 11جمادي االآخرة ل�سنة1301هـ املوافق 8 اإبريل 1892م.

ت�ســـعنا الوثيقة اأمام نوع جديد مـــن الوثائق التي متثل توثيقا للعالقات   

االجتماعيـــة بـــني العائلة، بحيـــث اإن االأخ االأكرب ما اإن بلغ اأخوه االأ�ســـغر �ســـن 

ر�ســـده، قام بت�سليمه مرياثه ال�ســـرعي، واأتاح له حرية الت�سرف فـيما ورثه عن 

والده، مبا انعك�ص على �سورة الرتابط االجتماعي الذي متيزت به العائلة. 

ويعـــود تاريـــخ تلك الوثيقة اإىل اأكرث من 128عامـــا مبا يجعلها من اأقدم   

الوثائق العد�سانيات فـي تلك الفرتة املبكرة من تاريخ الكويت. 
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الوثيقة العد�شانية الثامنة

وثيقة عد�سانية �سدرت عام 1912 م
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ن�س الوثيقة العد�شانية الثامنة

احلمد لل �شبحانه

ثبت

الباعث لتحرير هذه االأحرف ال�ســـرعيه، والكلمات املعتربة، هو اأنه قد   

ح�ســـر جمل�ص ال�سرع ال�ســـريف االأنور، وحمفل احلكم االأزهر فـي بلد الكويت، 

الرجل العاقل الر�ســـيد، الثابت ب�ســـهاده عارفـيه، واأح�ســـر معه الأجل ال�ســـهاده 

حممد ح�سن املظفر مدوه، واقر اقرارا �سرعيا فـي حال �سحته واختياره جلواز 

ت�ســـرفه و�ســـحة اقراره قائال اأنه : نعم اأنا جا�ســـم حممد الزنقي، قد قب�ســـت 

مـــن يد عمـــي عبدالرحيم ابن ح�ســـني ارثي مـــن الدراهم املرتوكـــه من والدي 

حممد املذكور، وهو االألف ريال واأربعماية ريال و�ســـتة اأريل، قب�ستها منه نقدا، 

وت�سلمتها متاما على الوجه ال�سرعي وال�سلح، وقد ابرءة ذمة عمي عبدالرحيم 

املذكور من جميع الدعاوى املتعلقه بالدراهم املذكوره، ابراء عاما م�ســـقطا لكل 

دعـــاوي، اأيا دعوى كانـــت، كليتاً وجزءية من جميع الوجـــوه، ذكرت او مل تذكر، 

و وابـــرءة عمي عبدالرحيم املذكور عن جميع االأميان واملخا�ســـمات، بحيث مل 

يبقي يل عليه بعد ذلك حق وال م�ستحق، باأي وجه كان فـي كل وقت وزمان، اقرا 

بذلك جا�ســـم ابن الزنقي اإقرارا �سحيحا �سرعيا، وحرر ما هو الواقع بالطلب، 

الثامن والع�ســـرون من �سهر ربيع االأول، احد �سهور ال�سنة، والثالثني بعد االألف 

وثالثماية هجرية، على مهاجرها اأف�سل ال�سالة. 

�سهد بذلك من قرره عبداهلل بن �ساير ال�سحنان.  

�سهد بذلك من قرره ابراهيم ابن عبدالعزيز املطوع.   
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�شرح الوثيقة العد�شانية الثامنة

متثـــل تلك الوثيقـــة اإقرارا من جانب حممد ح�ســـن املظفر مدوه، الذي   

ح�سر اإىل جمل�ص الق�ساء ال�سرعي فـي الكويت، واأقر باأن جا�سم حممد الزنقي 

(الزنكي)، قد قب�ص من يد عمه عبد الرحيم بن ح�سني الزنكي مرياثه ال�سرعـي، 

الـــذي ورثـــه عن والده حممد بن ح�ســـني بن حجي (الزنكـــي)، الذي قدر مببلغ 

األف واأربعمائة و�ستة رياالت، قب�سها نقداً وت�سلمها من يد عمه، الذي اأبراأ ذمته 

من كل املطالب ال�ســـرعية والقانونية املتعلقة بهذا االإرث، وم�سقطا لكل دعاوى 

ق�سائية للمطالبة بهذا االإرث، وقد �سهد على هذا االإقرار واأقر بذلك.

وقـــد حررت الوثيقة فـي اليوم الثامن والع�ســـرين من �ســـهر ربيع االأول   

ل�ســـنة 1336هـ، املوافق 12 من يناير �سنة 1918م. وقد �سهـد على تلك الوثيقـة 

كل من عبداهلل بن �ساير ال�سحنان، واإبراهيم بن عبد العزيز املطوع. 

ومتثـــل تلـــك الوثيقة اأهمية خا�ســـة للعائلة، حيث ظهـــر الأول مرة لقب   

الزنكي فـي الوثائق الر�ســـمية، وكانت الكلمة تكتب بالقاف (الزنقي). كما تعرب 

مبـــا ال يدع جماال لل�ســـك علـــى املكانة التي متتعـــت بها تلك االأ�ســـرة فـي هذا 

الوقـــت، حيث ورث جا�ســـم بن حممد بن ح�ســـني الزنكي عـــن والده ما مقداره 

اأربعة اآالف واأربعمائة و�ستة رياالت فرن�سية. 

وكانـــت قيمة الريال الفرن�ســـي كبرية جدا، مقارنـــة بغريه من العمالت   

التي كان يتم تداولها فـي ذلك الوقت، حيث كان ي�سك من الذهب، مبا يعرب عن 

قيمته ال�سرائية العالية فـي تلك الفرتة، ومعنى هذا اأن املبلغ الذي ورثه جا�سم 

بن حممد بن ح�ســـني الزنكي يعترب ثروة هائلة مبقايي�ص الع�سر الذي قدر فـيه 

هذا االإرث. 



-163-



-164-

الوثيقة العد�شانية التا�شعة

وثيقة عد�سانية �سدرت عام 1913 م
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ن�س الوثيقة العد�شانية التا�شعة

احلمد لل �شبحانه

ثبت ما ذكر لدي وانا العبد الفاين حممد بن عبدالل العد�شاين

ال�ســـبب الداعي اىل حترير هذه االأحرف ال�ســـرعيه، والكلمات املعتربة   

املرعية، هو انه قد ح�سر ال�سرع ال�سريف االأنور، وحمفل احلاكم االأزهر فـي بلد 

الكويت، الرجل العاقل الر�ســـيد جا�سم ابن حممد الزنقي، واقر اقرارا �سرعيا، 

باأنه قب�ص من يد عمه عبدالرحيم ابن ح�سني الزنقي الفـني ريال ومايتني ريال 

وثالثة اريل، قب�ســـها ملوكلته اخته دالل بنت حممد الزنقي، الثابثه وكالته عنها 

ب�ســـهادة حممد ح�سن ابن مظفر ن�ســـيب مدوه، وعبداهلل ابن حزمي، العارفـني 

لذاتها متام املعرفه، وذلك ما هو ارثها من الدراهم املرتوكه من والدها حممد 

الزنقي، قب�ســـها جا�ســـم املذكور من يد عمه عبدالرحيم نقدا وت�ســـلمها متاما 

على الوجه ال�ســـرعي وا�ســـلح املدعي، وقد اأبرء ذمة عمـــه عبدالرحيم املذكور 

من جميع الدعاوي املتعلقه بالدراهم املذكوره، ابراء عاما م�ســـقطا لكل دعوى، 

ايتا دعوى كانت كليه اأو جزئية، من جميع الوجوه، ذكرة اأو مل تذكر، وابرء عمه 

عبدالرحيـــم عن جميع االأميان واملخا�ســـمات، بحيث مل يبقا له وال ملوكلته بعد 

ذالك حق وال تعلق باأي وجه كان، فـي كل وقت وزمان.

اقر بذالك جا�ســـم املذكور اقرارا �ســـحيحا �سرعيا، وحرر ما هو الواقع   

بالطلب، فـي اليوم ال�ســـاد�ص والع�سرون من �سهر ذي احلجه، احد �سهور ال�سنة 

احلاديه والثالثني بعد االألف وثالثمايه هجريه، على مهاجرها اف�ســـل ال�سالة 

وازكا التحيه.

�سهد بذلك عنه وقره حممد بن ح�سن املظفر.

�سهد بذلك عداهم عبداهلل حزمي.

�سحيح جا�سم بن حممد زنقي.
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�شرح الوثيقة العد�شانية التا�شعة

جاءت تلك الوثيقة على غرار الوثيقة ال�ســـابقة، التي تعرب عن حالة من   

اال�ســـتقرار العائلي واالجتماعي الذي تتمتع به العائلة خالل تلك الفرتة، والتي 

جعلت اأفرادها حري�ســـني كل احلر�ص علـــى توثيق كل املعامالت التي تتم فـيما 

بينهم، من اأجل حفظ حقوق الورثة ال�سرعيني وتاأ�سيل جميع احلقوق. 

وقـــد جـــاء فـي الوثيقة اأن جا�ســـم بن حممد الزنقـــي (الزنكي) قد قدم   

اإىل املحكمـــة ال�ســـرعية فــــي الكويـــت، حيث اأقر باأنـــه قد قب�ص مـــن يد عمه

عبد الرحيم بن ح�ســـني الزنكي ما قيمته 2203 رياالت فرن�ســـية، وذلك ن�سيب 

موكلتـــه اأختـــه دالل بنت حممد الزنكي، التي وكلت اأخاها وفقا ل�ســـهادة حممد 

ح�سن بن مظفر، وعبد اهلل بن حزمي، وبهذا قد ت�سلمت مرياثها ال�سرعي. 

وقـــد اأقر واعرتف جا�ســـم بن حممد الزنقي (الزنكي)، باأنه قد ا�ســـتلم   

ن�ســـيب اأختـــه من يد عمه، وتنازل عن كل الدعـــاوى املتعلقة بهذا املرياث حمل 

النزاع، واأقر باأنه مل يبق له وال ملوكلته بعد ذلك اأي حقوق جتاه عمه. 

وقـــد حـــررت تلك الوثيقة فـي يوم ال�ســـاد�ص والع�ســـرين من �ســـهر ذي   

احلجة، ل�سنة 1331هـ، املوافق 26 نوفمرب 1913م. وقد �سهد على هذه الوثيقة 

كل من حممد بن ح�ســـن املظفر، وعبد اهلل بن حزمي، و�ســـدق وختم على ذلك 

جا�سم بن حممد بن زنقي (الزنكي). 
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الوثيقة العد�شانية العا�شرة

وثيقة عد�سانية �سدرت عام 1915 م
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ن�س الوثيقة العد�شانية العا�شرة

احلمد لل �شبحانه 

ثبت ما ذكر ف�ي هذه الورقه من الإقرار لدي، واأنا لعبد الفاين حممد ابن 

عبدالل العد�شاين

ال�ســـبب الداعـــي اىل حترير هـــذه االأحرف ال�ســـرعيه، والكلمـــات املعتربه   

املرعيه، هو انه قد ح�سر لدي الرجلني العاقلني الر�سيدين، حممد ح�سن ابن مظفر 

ن�سيب مدوه، وعبدالعزيز ابن علي ابن خميزمي، و�سهد كل منهما هلل تعاىل بال�سهادة 

املعتربة �ســـرعا بظاهـــر العداله، باأن املرءه العاقله الر�ســـيده، طيبه بنت حممد ابن 

ح�سني الزنقي، العارفـني لذاتها متام املعرفه، انها قد وكلت من قبلها وانابت منابها 

بالوكالة اخيها جا�سم ابن حممد ابن ح�سني الزنقي، على قب�ص ا�ستحقاقها من ارثها 

من ابيها حممد املذكور، يقب�سه من عمها عبدالرحيم ابن ح�سني الزنقي، وبقب�سه 

منه تربء ذمة عبدالرحيم من مال طيبه املذكوره، ثم ح�ســـر لدي الوكيل جا�ســـم ابن 

حممد الزنقي، واقر اقرارا �ســـرعيا انه قب�ص وت�ســـلم من يد عمه عبدالرحيم ابن 

ح�ســـني الزنقي الفـني ريال ومايتني ريال وثالثة اريل، وذلك ا�ســـتحقاق اخته طيبه، 

ارثها من ابيها حممد املذكور، قب�ســـها من يد عمه عبدالرحيم قب�ســـا متاما، وابرء 

ذمـــة عمـــه عبدالرحيم عن ما يتعلق الأخته طيبه عند عمه عبدالرحيم من ارثها من 

ابيها، اإبراء عاما م�ســـقطا لكل دعوى، ايتا دعوى كانت، كلية اأو جزئية، ذكرة اأو مل 

تذكـــر، بحيـــث مل يبقا له وال ملوكلته، اأخته طيبه، حـــق وال بع�ص حق، وال دعوى وال 

مطالبة بوجه من الوجوه. اقر بذلك جا�ســـم املذكور اقرارا �ســـحيحا �سرعيا، وحرر 

ما هو الواقع فـي اليوم ال�ســـابع من �ســـهر ربيع الثاين، �ســـنة الف وثالثمايه واربعه 

وثالثني هجرية. 

�سهد بذلك عن اإقرارها عبدالعزيز ابن علي املخيزمي

�سهد بذلك عن اإقرارها حممد ح�سن مظفر
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�شرح الوثيقة العد�شانية العا�شرة

حتتوي الوثيقة على نوعني من املعامالت االقت�ســـادية فـي تلك الفرتة،   

حيث جاء فـيها اأنه قد �ســـهد كل من حممد بن ح�ســـن مظفر، وعبد العزيز بن 

علـــي بـــن خميزمي، اأمـــام املحكمة ال�ســـرعية، باأن طيبة بنت حممد بن ح�ســـني 

الزنقي، املراأة العاقلة الر�ســـيدة، قد وكلت من جانبها اأخاها جا�ســـم بن حممد 

بن ح�ســـني الزنقي (الزنكي)، فـي ا�ســـتالم اإرثها ال�سرعي من والدها، وذلك من 

عمهم عبد الرحيم بن ح�سني الزنقي. 

اأما ال�ســـق الثاين من الوثيقة، فـيمثل اإقرارا من جانب جا�سم بن حممد   

بن ح�سني الزنقي (الزنكي)، باأنه قد ا�ستلم من يد عمه عبد الرحيم بن ح�سني 

(الزنقـــي) مبلـــغ 2203 رياالت، وذلك قيمة ن�ســـيب اأختـــه طيبة بنت حممد بن 

ح�سني الزنكي من مرياث والدها، وقد تنازل عن كل الدعاوى واملطالبات جتاه 

عمه عبدالرحيم بن ح�سني الزنكي. 

وقد حررت الوثيقة فـي تاريخ ال�ســـابع من ربيع الثاين، �ســـنة 1334هـ،   

املوافق 11 من فرباير، �ســـنة 1915م. وقد �ســـهد على هذه الوثيقة كل من عبد 

العزيز بن علي املخيزمي، وحممد بن ح�سن املظفر. 

ومتثل الوثيقة نوعا مميزا من الوثائق العد�سانية التي تعرب عن �سرورة   

توثيـــق كل املعامالت التي تخ�ص االأ�ســـرة مبا يحفظ حقـــوق اأفرادها، ويحافظ 

على ال�سيغة القانونية جلميع املعامالت املتعلقة بهم.
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الوثيقة العد�شانية احلادية ع�شر

وثيقة عد�سانية �سدرت عام 1915 م
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ن�س الوثيقة احلادية ع�شرة

�شحيح 

جابر املبارك ال�شباح 

احلمد لل �شبحانه 

جرا كما ذكر لدي وانا لعبد الفاين

حممد ابن عبد الل العد�شاين 

ال�ســـبب الداعـــي اىل حترير هذه االحرف ال�ســـرعيه والكلمات املعتربة   

املرعيه هو انه قد ح�سر لدي عبد الرحيم ابن ح�سني زنقي واقر اقرارا �سرعيا 

باأنه قد باع بالبيع ال�سحيح الوا�سح وعقد بالعقد ال�سريح الراجح على املدر�سه 

اخلرييـــه املباركيه وذالك مبا هو ملكه وحتت ت�ســـرفه وهـــو الدكان الواقع فـي 

ال�ســـوق الداخلي فـي حملة بيت فهد ال�ســـهلي الذي يحده قبلتا بيت حممد ابن 

مزيد و�سماال دكان هزمي و�سرقا الطريق وهو ال�سوق وجنوبا دكان وقف م�سجد 

ال�ســـوق بثمن قدره وعدده الف ربيه وخم�ســـاية ربية قب�سها البايع عبد الرحيم 

املزبور من يد نا�ســـر مالية املدر�ســـه احلاج فهد اخلالد واخوانه قب�ســـا متاما 

فكان بيعا �سحيحا �سرعيا و�سراء حمررا مرعياً م�ستمال على االأيجاب والقبول 

خاليا من املوانع ال�سرعيه فموجب ما ذكر من البيع وت�سليم الثمن واقرار البايع 

بقب�ســـه من يد النا�ســـر بالوفا والتمام �ســـار الدكان املبيع املذكـــور ماال وملكا 

للمدر�ســـه املذكوره من �ســـاير ما لها من االمالك حتى ال يخفى وقد جرا ذالك 

وحرر فـي اليوم الرابع والع�سرين من �سهر ربيع االأول احد �سهور ال�سنة الرابعه 

والثالثني بعد االألف وثالثمايه هجرية على مهاجرها اف�سل ال�سالة والتحيه.

�سحح عبد الرحيم

بن ح�سني زنكي 
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�شرح الوثيقة العد�شانية احلادية ع�شرة

وثيقة عد�ســـانية �ســـدرت عام 1915م، والتي مت فيها بيع عبد الرحيم   

بن ح�ســـني زنقـــي الدكان الذي كان ميتلكـــه، الواقع فـي ال�ســـوق الداخلي، فـي 

حملة بيت فهد ال�سهلي، اإىل ناظر مالية املدر�سة اخلريية املباركية، احلاج فهد 

اخلالد واإخوانه مببلغ وقدره األف وخم�ســـمائة روبيه حيث �سار الدكان املذكور 

ملكا للمدر�ســـة املباركية والذي يعتقد باأن عملية ال�ســـراء جاءت لتجهيز االأر�ص 

لكي تتم عملية بناء املدر�سة، علماً باأن الدكان يحده قبلة بيت حممد بن مزيد

(املعو�ســـرجي)، و�سماالً دكان هزمي، و�سرقاً الطريق، وهو ال�سوق، وجنوبا دكان 

وقف م�سجد ال�سوق.
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الوثيقة العد�شانية الثانية ع�شرة

وثيقة عد�سانية �سدرت عام 1918 م
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ن�س الوثيقة العد�شانية الثانية ع�شرة

احلمد لل �شبحانه

جرا ما ذكر لدي وانا لعبد الفاين حممد ابن عبدالل العد�شاين

ال�ســـبب الداعي اىل حترير هذه االأحرف ال�ســـرعيه، هو انه قد ح�ســـر   

لـــدي عبداللطيف ابن احمـــد املطوع اجلناعي، وابراهيم ابن عبدالعزيز املطوع 

اجلناعي، و�ســـهد كل منهما هلل تعاىل باأن عبدالرحيم ابن ح�ســـني الزنقي، قد 

خال�ص زوجة اخيـه املرحوم حممـد ابن ح�سني الزنـقي، فاطمـه بنت احمد، عن 

ثمينها من زوجها حممد املذكور، �ســـلم لها الفـني ريـال ومايتني ريال وخم�ســـني 

ريـــال، عـــن جميع مـــرتوكات حممد من نقد وحاره، ومن جميع االأ�ســـياء، �ســـوا 

البيت والدكان ما كان عليهم ق�ســـمه، واي�ســـا �ســـلم لها �سد�سها من بنتها، بنت 

حممد املذكور، وثالثمايه ريال وثمانيـه وع�ســـرين ريال قب�سة الدراهم املذكوره 

بالوفاء والتمام، وابرئة ذمته عبدالرحيم برائة �ســـرعية، ومل يبقا لها عنده حق 

وال بع�ص حق وال دعوى وال مطالبه، �سهادة �سحيحة �سرعية، فبموجب ما ذكر 

مـــن �ســـهادة املذكوره، مل يبقـــا لفاطمه املذكورة عنـــد عبدالرحيم من مرتوكات 

اخيه حممد �ســـوا البيت والدكان، من �ســـهمها و�سهم ابنتها، حتى ال يخفى جرا 

وحرر فـي 5 ذي القعدة �سنة 1337هـ.
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�شرح الوثيقة العد�شانية الثانية ع�شرة 

حتتوي الوثيقة على نوعني من املعامالت فـي تلك الفرتة، رغم تعلقهما   

ب�ســـخ�ص واحد، حيث االأوىل ت�ســـري اإىل اأنه قد ح�سر كل من عبد اللطيف ابن 

اأحمـــد املطـــوع اجلناعي، واإبراهيم ابـــن عبد العزيز املطوع اجلناعي، و�ســـهدا 

باأن عبد الرحيم ابن ح�ســـني الزنكي قد خال�ص زوجة اأخيه حممد بن ح�ســـني 

الزنكـــي، (فاطمـــة بنت اأحمد)، عـــن مرياثها من زوجها، البالـــغ األفـني ومائتني 

وخم�سني رياال، عن جميع مرتوكات زوجها من نقد وحارة، ومن جميع املمتلكات 

�سوى البيت والدكان، وما كان عليه ق�سمة. 

والثانية ت�سري اإىل اأن فاطمة بنت اأحمد اأخذت اأي�سا ال�سد�ص من بنتها،   

البالـــغ ثالثمائة وثمانية وع�ســـرين رياالً، وقب�ســـت كل هذا، واأبـــراأت ذمة عبد 

الرحيم براءة �سرعية، ومل يبق لها عنده حق وال دعوى وال مطالبة، �سوى حقها 

فـي البيت والدكان من �سهمها و�سهم ابنتها. 

وقد حتررت هذه الوثيقة فـي 5 ذي القعدة، ل�ســـنة 1337 هـ، املوافق 2   

اأغ�ســـط�ص، �ســـنة 1918م، وتدل هذه الوثيقة على مدى الرثاء االقت�سادي الذي 

متتعت به اأ�ســـرة اآل الزنكي، واحلر�ص على تطبيق �سريعة اهلل، ما يربز �سفات 

اأ�سا�سية لدى هذه االأ�سرة، العفة والتدين واالأخالق احلميدة. 
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وثيقة عد�سانية �سدرت عام 1920 م
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ن�س الوثيقة العد�شانية الثالثة ع�شرة 

احلمد لل �شبحانه     جرا ما ذكر لدي، وانا العبد الفاين

عبدالعزيز بن حممد العد�شاين

ال�سبب الداعي اىل حترير هذه االحرف ال�سرعيه، هو انه قد باع قا�سم   

بـــن حممـــد الزنقي، مـــن حامل هذا الكتـــاب حممد بن ابراهيم بن ال�ســـيخ بن 

ج�ســـار من اهايل الكويت، وهو اي�ســـا قد ا�سرتا منه ما هو ملكه، وهو احلوطه 

الواقعة فـي حملة القبله، املحدوده قبلتاً و�سماال الطريق، و�سرقا حوطة دغي�سم، 

وحممد له بربع اجلدار، وجنوبا حوطة حمد املري، واجلدار يخ�ص حممد، بثمن 

قدره وعدده �ســـتمايه و�ستني ربيه، و�ســـلم الثمن بتمامه وكماله امل�سرتي حممد 

املذكـــور بيد البائع قا�ســـم املزبور، قب�ســـه بالوفا والتمام، فكان بيعا �ســـحيحا 

�ســـرعيا، فبموجب ما ذكر �ســـارة احلوطه املبيعه املذكوره ماال وملكا للم�سرتي 

حممد املذكور، يت�ســـرف فـيها مبا �ســـاء، حتى ال يخفا جرا وحرر فـي 11جماد 

الثاين، �سنة1339هـ.

انتقلت اإىل ملك عبدالعزيز احل�ساوي بال�سراء ال�سرعي، فـي 26 جمادى   

الثاين �سنة 1340هـ.
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�شرح الوثيقة العد�شانية الثالثة ع�شرة 

متثل تلك الوثيقة عقد بيع احلوطة، ملك قا�سم (جا�سم) بن حممد الزنقي  

(الزنكي)، اإىل حممد بن اإبراهيم بن ال�ســـيخ بن ج�سار من اأهايل الكويت، وقد 

حددت حدود تلك احلوطة املوجودة فـي منطقة القبلة، بالطريق من الناحيتني 

ال�ســـمالية والقبلية، ومن ال�سرق بحوطة دغيم، وجنوبا بحوطة حمد املري، وقد 

قـــدر ثمـــن احلوطة مببلغ 660 روبية، وقد ت�ســـلم البائع ثمـــن احلوطة من مال 

امل�ســـرتي، ومبوجب هذا العقد اأ�ســـبحت تلك احلوطة ملكا للم�سرتى، يت�سرف 

فـيهـــا كيفما �ســـاء، وقد حرر هـــذا العقد فـي تاريخ احلادي ع�ســـر من جمادى 

االآخرة، ل�سنة 1339هـ، املوافق 20 فرباير 1920م.

كمـــا اأ�ســـيفت على الوثيقـــة مالحظة فـي نهايتهـــا، اأن تلك احلوطة قد   

انتلقـــت ملكيتهـــا فـي العام التايل اإىل عبد العزيز احل�ســـاوي، وذلك بتاريخ 26 

جمادى االآخرة، ل�سنة 1340هـ. 

وتعرف احلوطة: باأنها م�ساحة من االأرا�سي التي يتم بناء �سور منخف�ص   

حولها، لتحديد حدودها، وحماية ملكيتها، وكانت قد انت�سرت فـي الكويت فـي 

تلك الفرتة. 
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الوثيقة العد�شانية الرابعة ع�شرة

وثيقة عد�سانية �سدرت عام 1920 م
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ن�س العد�شانية الرابعة ع�شرة

�شفحة 567 

احلمد لل �شبحانه 

جر كما ذكر لدي وانا العبد الفاين 

عبد العزيز حممد العد�شاين

ال�ســـبب الداعـــي اىل حترير هذه االحرف ال�ســـرعيه والكلمات املعتربة   

املرعيه هو انه قد باع �ســـعود بن �ســـليمان بن نفيد ا�ســـالتاً عن نف�سه وبوكالته 

عن اخيه عبد اهلل وعن اختيه �ســـبيكه ومرمي بنتي �سليمان بن نفيد وعن �سقر 

زوج لولوه بنت حمد وعن ابنها حممد بن �سقر وباع حمد ال�سميط بوكالته عن 

لطيفه الغنيم زوجة قا�سم بن نفيد وعن بناتها هيا و�سبيكه و�سيخه بنات قا�سم 

بن نفيد وعن ح�سة عبدالرحمن وباع احمد الغامن بوكالته عن عيال �ساره بنت 

حممـــد بـــن نفيد عن حبابه ولولوه ومو�ســـي ويعقوب وخالد وعن �ســـريفه بنت 

�ســـليمان وباع عبد اهلل بن �ســـليمان ا�ســـتحقاق امه دالل بنت عبد اهلل بن علي 

وبـــاع ورثة عبد اهلل بن اأحمد اجلميع باعوا على حامل هذا الكتاب حجي عبد 

الرحيم بن ح�سني الزنقي من اأهايل الكويت وهو اي�سا قد ا�سرتا منهم الدكان 

املوروث لهم من مورثهم حممد بن نفيد الواقع يف حملة قهوة ابو نا�سي املحدود 

قبلتا دكان حجي علي البهبهاين و�سماال كان عيال حمود املقهوي و�سرقا الطريق 

وجنوبا قهوة ابو نا�ســـي بثمن قدره وعدده ثالثة اآالف ربيه �ســـكر و�ســـلم الثمن 

بتمامه كماله امل�سرتى حجي عبد الرحيم املذكور بيد البائعني املحرره ا�سمائهم 

اعاله قب�ســـوه بالوفا والتمام فكان بيعا �ســـحيحا �سرعيا و�سراء حمررا مرعيا 

م�ســـتمال على االيجاب والقبول خاليا من املوانع ال�سرعيه فبموجب ما ذكر من 
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البيع وت�سليم الثمن �سار الدكان املبيع املذكور ماال وملكا للم�سرتي حجي عبد 

الرحيم املذكور يف �سائر امالكه يت�سرف فيه ت�سرف اهل االمالك يف امالكهم 

وذوي احلقـــوق يف حقوقهـــم من غري ممانع وال منازع حتـــى ال يخفى وقد جرا 

ذلك وحرر يف اليوم ال�سابع من �سهر جماد االول احد �سهور �سنة الف وثالثمايه 

وت�سعه وثالثني من الهجره النبوية.

�شحح

عبد الل بن خالد الع�شداين

مفتى الكويت
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�شرح الوثيقة العد�شانية الرابعة ع�شرة

وثيقـــة عد�ســـانية �ســـدرت عـــام 1920م، مت مبوجبهـــا �ســـراء احلـــاج  

عبـــد الرحيم بن ح�ســـني الزنكـــي من اأهـــايل الكويت الـــدكان الواقع يف حملة 

قهـــوة اأبـــي نا�ســـي، ملك ورثـــة حممد بن نفيـــد، مببلغ قدره ثالثـــة اآالف روبية 

واأ�سبح الدكان املذكور من �سائر اأمالكه، يت�سرف فيه ت�سرف اأهل االأمالك يف 

اأمالكهم، وذوي احلقوق يف حقوقهم، من غري ممانع وال منازع، ويظهر من تلك 

الوثيقـــة القدرة املاليـــة التي يتمتع بها عبد الرحيم بن ح�ســـني الزنكي يف ذلك 

الوقت، واإ�ســـارة القا�سي العد�ســـاين اإىل احلاج عبدالرحيم بن ح�سني الزنكي، 

باأنه من اأهايل الكويت، وهذا منطوق يعرب عن االأ�سالة والعراقة لذلك الرجل. 
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الوثيقة العد�شانية الام�شة ع�شرة

وثيقة عد�سانية �سدرت عام 1921 م
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ن�س الوثيقة الام�شة ع�شرة

�شفحة رقم 699

احلمد لل �شبحانه

جلد 1

حكمت ب�شحة البيع وانا العبد الفاين عبد الل بن خالد العد�شاين

ال�ســـبب الداعي اىل حترير هذه االحرف ال�ســـرعيه هو انه قد ح�ســـر   

لدي عبد الرزاق بن �سامل العبدالرزاق الوكيل من قبل �سريفه بنت علي بن رزق 

الثابتـــه وكالتـــه مبوجب اعالم �ســـرعي بيده حتت منره �ســـفحة 36 وتاريخ 28 

�ســـوال �سنة 1340هـ واقر بانه قد باع ا�ستحقاق موكلته �سريفه املذكوره باالرث 

ال�ســـرعي من زوجها حممد بن يو�ســـف ال�ســـقر من حامل هـــذا الكتاب احلاج 

حمد بن املرحوم عبد اهلل بن يو�سف ال�سقر وهو اي�سا قد ا�سرتا منه ا�ستحقاق 

موكلته من ال�ستة القطع النخيل الواقعات فـي الدوا�سر من ناحية الفاو.

االوىل فهي احلده املقيده حتت منرة 168422 من منرة ال�ســـندات على   

الرتتيـــب ومنـــرة 69 مـــن منرة االعطاء علـــى الرتتيب واملحدوده قبلتا اال�ســـي 

ال�سنيه ويتمها ال�سبخ و�سماال ملك ورثة ابراهيم بن عبدالرزاق ويتمها ال�سعبانيه 

و�سرقاً الطريق العام الفا�سل بينها وبني ملك عاي�سه بنت يو�سف البدر وجنوبا 

النهر الفا�سل بنها وبني احلوز ويتمه ال�سبخ بتاريح 4 �سباط �سنة 311.

والثانيـــه احلـــده املقيده حتت منـــره 168423 من منرة ال�ســـندات على   

الرتتيـــب ومنرة 70 من منرة االعطاء على الرتتيـــب املحدوده قبلتا النهر الذي 

يف تعبة عبود بن علي الفا�سل بينها وبني ملك عاي�سه بنت يو�سف البدر و�سماال 

ملك ورثة ابراهيم بن عبد الرزاق و�ســـرقا النهر امل�ســـتحد الفا�ســـل بينها وبني 

ملك را�سد بن يو�سف ال�سقر و�سركاه وجنوبا النهر الفا�سل بني احلدة واحلو�ص 
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بتاريخ 4 �ســـباط �سنة 311 والثالثه ال�ســـعبانيه املقيده حتت منره 168424 من 

منرة ال�سندات على الرتتيب ومنرة 71 من منرة االعطاء على الرتتيب املحدودة 

قبلنا ملك ورثة ال�ســـيد بركات الرديني و�ســـماالً ال�ســـماويه من ارا�سي ال�سنيه 

و�ســـرقاً حزم �سلهة البحريه وجنوباً ال�سطانيه ملك ورثة ال�سيد بركات الرديني 

ويتمهـــا احلده بتاريخ 4 �ســـباط �ســـنة 311 والرابعه نهـــر احلايك املقيدة حتت 

منـــره 168425 من منرة ال�ســـندات على الرتتيب ومنـــره 72 من منرة االعطاء 

على الرتتيب املحدوده قبلتا ال�سماويه من ارا�سي ال�سنيه و�سماال النهر الفا�سل 

بينها وبني اجلايل ملك نقيب الب�ســـره و�ســـرقا ملك را�ســـد بن يو�ســـف ال�سقر 

و�سركاه وجنوبا ال�سماويه بتاريخ 4 �سباط �سنة 311.

واخلام�ســـه املحيله املقيده حتت منرة 16426 من منرة ال�ســـندات على   

الرتتيب ومنره 73 من منرة االعطاء على الرتتيب املحدوده قبلتا ال�سبخ �سماال 

و�ســـرقا وجنوبا ارا�ســـي ال�ســـنيه بتاريخ 4 �سباط �ســـنة 311 وال�ساد�سه املحليه 

املقيده حتت منرة 16427 من منرة ال�سندات على الرتتيب ومنره 74 من منرة 

االعطاء على الرتتيب املحدوده قبلتا ال�ســـبخ �ســـرقا ملك عاي�ســـه بنت يو�سف 

البدر و�ســـماال ارا�سي ال�سنيه وجنوب النهر الفا�سل بينها وبني ارا�سي ال�سنيه 

بتاريـــخ 4 �ســـباط �ســـنة 311 بثمن قدره وعـــدده ثالثة اآالف ربيه و�ســـلم الثمن 

بتمه وكماله وكاله امل�سرتي احلاج املذكور بيد الوكيل البايع عبد الرزاق املزبور 

قب�ســـه ملوكلته بالوفا والتمه فكان بيعا �ســـحيحا �سرعيا فبموجب ما ذكر �سار 

ا�ستحقاق �سريفه املذكوره فـي ال�ست القطع مذكوره ماال وملكا للم�سرتي احلاج 

حمد املذكور يت�سرف فيه مبا ي�ساء حتى ال يخفى جرا وحرر فـي ذالقعده  �سنة 

.1340
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�شرح الوثيقة العد�شانية الام�شة ع�شرة

وثيقة عد�ســـانية �ســـدرت عام 1921م، يظهر فيها بيع �سريفة بنت علي   

بن رزق �ست قطع زراعية فـي منطقة الفاو فـي الب�سرة، وهي عبارة عن ب�ساتني 

نخـــل، ن�ســـيبها من زوجها حممد بن يو�ســـف ال�ســـقر، اإىل حمـــد عبد اهلل بن 

يو�سف ال�سقر، ومتت البيعة عن طريق وكيلها عبد الرزاق بن �سامل بن اإبراهيم 

العبـــد الـــرزاق، والذي يرتبط معها بعالقة ن�ســـب، علماً بـــاأن املبلغ املدفوع عن 

االأرا�ســـي ال�ست هو ثالثة اآالف روبيه، و�ســـريفة بنت علي بن رزق متزوجة من 

حممد ال�ســـقر، وهو ابن يو�سف ال�سقر، الذي قام بتجديد بناء م�سجد ال�سوق 

الكبري مبعاونة بع�ص حم�ســـني الهند، عام 1255هـ، وهذا دليل على ارتباط اآل 

بن رزق مع اآل ال�سقر فـي ذلك الوقت. 
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الوثيقة العد�شانية ال�شاد�شة ع�شرة

وثيقة عد�سانية �سدرت عام 1923 م
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 ن�س الوثيقة العد�شانية ال�شاد�شة ع�شرة

موجـــب حتريره هو انه قد ح�ســـر لدي يو�ســـف بن مانـــع، وابراهيم بن   

م�ســـلم اجلناعي، و�ســـهدا هلل تعاىل بال�سهاده املعتربه �ســـرعاً ب�ساهر العداله، 

بان عبد الوهاب بن حممد الزنقي، ر�سيد ح�سن املعامله، حاف�ص ملاله، هذا ما 

�سهده ال�ساهدان املذكوران، فبموجب �سهادتهما ثبت ر�سد عبد الوهاب املذكور، 

ومن عنده �سي من مال ابيه فـيجب عليه دفعه اليه.

حتى ال يخفى، حتريرا فـي 25 ربيع الثاين 1342   

حرره العبد الفاين عبد اهلل بن خالد العد�ساين  
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�شرح الوثيقة العد�شانية ال�شاد�شة ع�شرة

حـــررت الوثيقة على يد عبدالرحمن عبداهلل بن خالد العد�ســـاين عام   

1923م.

�ســـهد كلٌّ من يو�ســـف بن مانع، واإبراهيم بن م�ســـلم اجلناعي، على بلوغ   

عبد الوهاب بن حممد الزنكي �سن الر�سد، واأنه حافظ ملاله.

ومبوجب هذه ال�ســـهادة، فـــاإن عبد الوهاب بن حممد الزنقي ي�ســـتحق   

ا�ستالم اأموال اأبيه للت�سرف فيها.
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الوثيقة العد�شانية ال�شابعة ع�شرة

وثيقة عد�سانية �سدرت عام 1924 م
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ن�س الوثيقة العد�شانية ال�شابعة ع�شرة

�شفحة 43 احلمد لل �شبحانه

ثبـــت مـــا ذكر لـــدي، وانا العبد الفـــاين عبداهلل بن خالد العد�ســـاين -   

قا�سي الكويت.

املوجب لتحريره هو انه قد ح�سر فـي املحكمه ال�سرعيه، حمكمة الكويت،   

الرجـــل البالغ العاقل الر�ســـيد عبدالوهاب بن حممد زنكي، واقر واعرتف بانه 

قب�ـــص وت�ســـلم من يد عمـــه عبدالرحيم بن ح�ســـني الزنكي، اربعـــة اآالف ريال 

واربعماية ريال و�ســـتة اريل، وذالك املبلغ هو ا�ســـتحقاقه باالرث ال�ســـرعي من 

جميـــع مرتوكات ابيـــه حممد الزنكي، اقـــر بذالك عبدالوهـــاب املذكور اقرارا 

�ســـحيحا �ســـرعيا، ومل يبقى له بعد ذالك عند عمه عبدالرحيم حق وال بع�ص 

حـــق، وال تعلـــق باي وجه كان، حتى ال يخفى حتريرا فـي 5 جماد االوىل، �ســـنة 

1343هـ.
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�شرح الوثيقة العد�شانية ال�شابعة ع�شرة

متثـــل الوثيقة اإقـــرارا من جانب عبد الوهاب بـــن حممد الزنكي، الذي   

ح�سر اإىل حمكمة الكويت ال�سرعية، بعد اأن بلغ �سن الر�سد، باأنه قد قب�ص من 

يد عمه عبد الرحيم بن ح�سني الزنكي ما قيمته 4406 رياالت، وهو املبلغ الذي 

ميثل ا�ستحقاقه من مرياث والده.

وقـــد اأقر عبدالوهاب بن حممـــد الزنكي، باأنه قد اأبراأ ذمة عمه من كل   

املطالبات واحلقوق اخلا�ســـة بن�ســـيبه، من مرياث والده حممد بن ح�ســـني بن 

زنكي. وقد حتررت تلك الوثيقة فـي 5 جمادى االأوىل، ل�ســـنة 1343 هـ، املوافق 

1 يناير 1924م.
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ن�س الوثيقة العد�شانية الثامنة ع�شرة 

احلمد لل �شبحانه

�شك ب�شحة هذه الوكاله، وانا العبد الفاين 

عبدالل بن خالد العد�شاين 

قا�شي الكويت

موجب حتريره، هو انه قد ح�سر حمكمة �سرعية بلد الكويت، الرجالن   

البالغان العاقالن الر�سيدان، وهما اأحمد بن عبداهلل بن عبل، ويو�سف بن مانع، 

و�سهد كل منهما هلل تعاىل على وجه االقرار بان منريه بنت حممد زنقي اقرت 

امامهمـــا، بانها وكلـــت من قبلها وانابـــت منابها اخاهـــا عبدالوهاب بن حممد 

زنقي، على قب�ص وا�ستيفا ما كان لها عند عمها عبدالرحيم زنقي، مبلغا قدره 

وعدده الفني ومايتني اريال، وثالثه اريل فران�سه.

وذالك ا�ستحقاقها باالرث ال�سرعي من والدها حممد املذكور، ثم ح�سر   

عبـــد الوهاب املـــوكل اإليه، وقرر قائـــال ومعرتفا بكمال الطـــوع واالختيار، بانه 

قب�ص وت�سلم من يد عمه عبدالرحيم زنقي املذكور املبلغ امل�سطور، البالغ عدده 

الفني ومايتني اريال، وثالثة اأريل فران�ســـه، وذالك ا�ســـتحقاق موكلته منريه بنت 

حممد زنقي، املوروث لها من والدها، وقد ابراء وا�ســـقط ذمة عمه عبدالرحيم 

املذكور، ابراء تاما عاما، فلم يبقى لعبد الوهاب وال ملوكلته عند عبدالرحيم اي 

حق، وال بع�ص حق وال دعوى، وال معلق بوجه من الوجوه، اأو �سبب من اال�سباب، 

وذالك فـي اليوم العا�ســـر من �سهر حمرم، �سنة الف وثالثماية وخم�سة واربعني 

هجريه، على �ساحبها اف�سل �سالة وازكى حتيه، (10حمرم �سنة 1345).
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�شرح الوثيقة العد�شانية الثامنة ع�شرة

جاءت هذه الوثيقة على غرار الوثيقة ال�سابقة، التي حتتوي على نوعني   

مـــن املعـامــــالت، االأوىل متثـل توكيـالت مـن جانب منـــرية بنت حممد الزنكي، 

الأخيـها عبد الوهاب بن حممد الزنكي، فـي قب�ص وا�ستالم مرياثها الذي ورثته 

عـــن والدها، والذي قدر مببلـغ 2203 رياالت فرن�ســـية، وذلك ب�ســـهـادة كل من 

حـمـــد بـــن عبـــد اهلل بن علي، ويو�ســـف بن مانـــع، اللذين ح�ســـرا اإىل املحكمة 

ال�سرعـية بالكويت، واأقرا ب�سحة هذا التوكيل.

كما حتتوى الوثيقة نف�سها على اإقرار من جانب عبد الوهاب بن حممد   

الزنكـــي، باأنـــه قد قب�ص من يد عمـــه عبدالرحيم الزنكي، مبلـــغ 2203 رياالت 

فرن�سية، قيمة مرياث اأخته منرية بنت حممد الزنكي عن والدها، وقد اأبراأ ذمة 

عمه من كل املطالبات واال�ستحقاقات املتعلقة بهذا االإرث، وقد حتررت الوثيقة 

فـي اليوم العا�سر من �سهر حمرم، ل�سنة 1345هـ، املوافق 21 يوليو 1926م. 
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ن�س الوثيقة العد�شانية التا�شعة ع�شرة

احلمد لل �شبحانه

حكمت ب�شحة البيع وانا العبد الفاين عبدالل بن خالد العد�شاين

ال�ســـبب الداعـــي اىل حتريـــر هذه االحرف ال�ســـرعية، هو انـــه قد باع   

ابراهيـــم بـــن عبدالرحمن العامر، مـــن حامل هذه الكتاب: ابراهيم بن ح�ســـني 

الزنقي، وهو اي�ســـا �ســـرا منـــه ما هو ملكه، ومنتقل له ارثـــا من موزه بنت علي 

العامـــر، وهو البيـــت الواقع فـي حملـــة العامر، املحدود قبلة بيـــت ورثة حمود 

الربغ�ص، و�ســـماال بيت جا�ســـم بن حجي، و�ســـرقا بيت البائع، وجنوبا الطريق 

العـــام، مببلـــغ وقدره وعـــدده ثالثـــة اآالف واربعمايه ربيه، و�ســـلم الثمن بتمامه 

وكماله امل�ســـرتي ابراهيم بن ح�سني املذكور بيد البائع ابراهيم بن عبدالرحمن 

العامر املزبور، قب�سه بالوفا والتمام، فكان بيعا �سحيحا �سرعيا، و�سراء �سرعيا 

م�ستمال على االيجاب والقبول، خاليا من املوانع ال�سرعيه، ومن حيث البيع رفع 

البائع يده عن املبيع، وو�ســـع امل�ســـرتي يده عليه، فموجب ذلك �سار هذا البيت 

ملبيع ماال وملكا للم�ســـرتي ابراهيم بن ح�ســـني زنقي املذكور، يت�سرف فـيه مبا 

�ساء، حتى ال يخفى حتريرا فـي 15 ربيع الثاين، �سنة 1347هـ. 



-206-

�شرح الوثيقة العد�شانية التا�شعة ع�شرة

متثـــل الوثيقة عقد بيـــع بيت اإبراهيم بن عبد الرحمـــن العامر، املنقول   

لـــه اإرثا من موزة بنت علي العامر، اإىل اإبراهيم بن ح�ســـني الزنكي، وهو البيت 

الواقـــع فـي حملة العامر، املحدود باحلد القبلي ورثة حمود الربغ�ص، و�ســـماال 

بيت جا�ســـم بن حـجي، و�ســـرقا بيت البائع، وجنوبا الطريق العام، وقد حددت 

قيمتـــه بثالثـــة اآالف روبية، و�ســـلم امل�ســـرتي اإبراهيم بن ح�ســـني الزنقي الثمن 

بتمامه وكماله ليد البائع اإبراهيم بن عبد الرحمن العامر، فكان بيعا �ســـحيحا 

�ســـرعيا م�ســـتمال على االإيجاب والقـبـول، خاليا من املوانع ال�سـرعـيـة، واأ�سبح 

البيت ملكا للم�ســـرتي يت�ســـرف فـيه كيفما �ســــاء. وقد حرر هذا العقـد بتـاريخ 

15 ربيع االآخر، �سنة 1347هـ، املوافق 30 �سبتمرب �سنة 1928م.

وهذا العقد يدل على مدى تو�سع اأ�سرة الزنكي فـي التجارة والعقار، مبا   

ي�ســـع بني اأيدينا دليال على املكانة االقت�سادية التي متتعت بها تلك العائلة فـي 

تلك الفرتة. 




