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اإهـــداء

اإىل روح �ساحبة القلب الكبري التي كانت مدر�سة لنا فـي حياتها، وظلت    

نربا�سا يجمعنا بعد مماتها.

االأم التي اأ�ّسلت فـينا روح التوا�سل وااللتحام مع املا�سي العريق، املليء    

بالبطوالت وق�س�ص الكفاح والكرم، وكل االأخالق الفا�سلة، عرب نقلها لذكريات 

نعدها من اأهم حمطات تاريخ �ســـجرة هذه العائلة العريقة، ور�ســـخت فـينا قيم 

املا�ســـي، مـــن حب للكفاح، واإخال�ـــص فـي العمل والتفاين فـيـــه، من اأجل رفعة 

وطننا، وانتماء للوطن، وكانت قريبة جدا اإىل بيت جدها عبد الرحيم بن ح�سني 

الزنكـــي؛ حيث اإن املوت خطف والديها فـي �ســـن مبكـــرة من عمرها، وها نحن 

نقطف اإحدى ثمارها.

فالكتـــاب الذي بني اأيدينا يعد ثمرة مـــن ثمارها الغزيرة الطيبة، وميثل   

حلمة قوية بني اأفراد هذه العائلة ال�ساخمة بوفائها، واالأ�سيلة بعروقها، املمتدة 

اإىل ن�ساأة هذا البلد الكبري العريق الكويت.

املوؤلف
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مقدمة

اأ�ســـرة ي�ســـار اإليها بالبنان مع ن�ســـاأة الكويـــت فـي القرن الثامن ع�ســـر    

امليالدي، يعرفها القا�ســـي والداين، اأال وهي اأ�ســـرة اآل الزنكي الكرمية، والتي 

ك�ســـبت �ســـهرتها من دورها االقت�ســـادي وحر�ســـها على تنمية ورخاء املجتمع 

الكويتـــي، وحر�ســـها على تقدمي كل اأنـــواع اخلري والرب والتوا�ســـل مع املجتمع 

الكويتي فـي العديد من النواحي.

متيزت املجتمعات العربية ب�ســـفة عامة، ودولة الكويت ب�ســـفة خا�سة،     

باأنها جمتمعات اأ�سرية ن�ساأت من ترابط جمموعة من االأ�سر من خالل عالقات 

ن�ســـب وم�ســـاهرة، ومن خـــالل امل�ســـاركة فـي العديد مـــن االأن�ســـطة التجارية 

واالقت�ســـادية التي متيز اأي جمتمع، لذلك فاإن عملية التاأريخ الأ�ســـرة من اأ�ســـر 

هذا املجتمع فـي حقيقة االأمر هي حماولة جادة للتاأريخ للمجتمع ب�سفة عامة، 

اأو التاأريخ لدولة الكويت العريقة ب�سفة خا�سة. 

ولقد حاولت من خالل هذا البحث اأن اأبرز دور اأ�سرتي فـي تاريخ دولة   

الكويت فـي الع�ســـر احلديث، لذا جمعت ما ا�ســـتطعت من معلومات موثقة ال 

ي�ســـوبها �ســـك عن تلك االأ�ســـرة، كي ال ياأفل جنم من النجوم التي �ســـطعت فـي 

�ســـماء دولة الكويت اإّبان ن�ســـاأتها، تلك هي اأ�سرة الزنكي (بن حجي) التي تركت 

ب�سمة �سهد لها التاريخ، و�سجل مواقفها العظيمة، فـي الكفاح والعمل واالأخالق 

والقيم الفا�سلة، واأيدتها االأقالم ال�سادقة امل�سهود لها بامل�سداقية والعراقة فـي 

معرفة االأن�ســـاب واالأ�سول، لعل فـي هذه ال�سفحات دعوة ل�سبابنا اإىل التم�سك 

بتاريخ وقيم املجتمع وعاداته، واحلفاظ على هويتنا، وتعميق انتمائنا اإىل وطننا 

احلبيب، وتعزيز الدافع الوطني لديهم، واأن نرتك �ســـجاًل موثقاً الأهم االأحداث 
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التـــي مر بها وطننا على مدى تاريخه، لكي ت�ســـبح نربا�ســـاً ينـــري لهم الطريق، 

ودلياًل مر�سدا فـي عامل طغت عليه املاديات، وابتعدت فيه عن القيم واالأخالق 

احلميدة.

وعلى الرغم من �ســـعوبة البحث لتعذر احل�ســـول على املادة التاريخية   

التـــي اختزلـــت، اإما فـي ذاكـــرة الناقلني لها عن املعا�ســـرين لتلـــك احلقبة من 

التاريخ، واإما باملعلومات التي وجدت فـي جمموعة من الوثائق املختلفة، �ســـواء 

كانـــت وثائق عثمانية، اأو وثائق حكومية، اأو وثائق عد�ســـانية، ن�ســـرت فـي هذا 

البحث ليقف عليها اجلميع ال�ستنباط العرب ومواعظ التاريخ.

وال �سك فـي اأن هناك املزيد من احلقائق التاريخية التي ج�سدت تاريخ   

تلك االأ�ســـرة، التي �ســـتكون انطالقة من تلك الدرا�ســـة ؛ تليق بحق هذه العائلة 

الكرمية، التي �سرفني اهلل باالنتماء اإليها.

املوؤلف
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من هنا كانت البداية

لعبـــت الهجـــرات دوراً مهمـــاً فـي ن�ســـاأة دول اخلليج العربـــي فـي وقتنا   

احلا�ســـر، فــــي اأعقاب الظروف االقت�ســـادية القا�ســـية التي �ســـربت اجلزيرة 

العربية، لت�ســـتقر االأ�ســـر فـي مـــكان يوؤمن انطالقها لبنـــاء االأوطان من جديد، 

وتاأمني العي�ص الكرمي الأبنائها، فا�ستقر املقام لعدد من االأ�سر فـي الكويت، فـي 

منت�ســـف القرن الثامن ع�ســـر امليالدي، وكان من بينها عائلـــة الزنكي املعروفة 

اآنذاك بعائلة ابن رزق، التي تنحدر من قبيلة اخلوالد الواقعة فـي �ســـرق �ســـبه 

ٍ من بني  اجلزيرة العربية، ومتخذة من االأح�ســـاء عا�سمة لها، وهم من بني َجربرْ

َعِقيل بن عامر بن بني خالد.

اأ�سرة الزنكي فـي تفاهم �سمن لها اال�ستقرار االجتماعي �سمن منطقة   

بهيتـــة، والتي ت�ســـم املنطقة املعمورة من الكويت، وكانت ت�ســـم اآنذاك األفا اإىل 

األفـني من البيوت الطينية، تركز ن�ساطهم فـي املجال البحري املطلني عليه، اإال 

اأن القدر قد خباأ للكويت ما مل يكن فـي احل�ســـبان، عندما �ســـرب الكويت عام 

1831م وبـاء الطاعون، الذي �ســـهد منعطفا كبرياً فـي تاريخ الكويت؛ اإذ ق�ســـى 

على اأ�ســـر باأكملها، وذهبت فـي طي الن�ســـيان، وترك لبع�سها فرداً اأو اأكرث ممن 

مت�سكوا بها، وف�سلوا اأن يفنوا �سهداء باإذن اهلل.

لقـــد كان عام الطاعون غايـــة فـي االأهمية التاريخية التي مر بها وطننا   

احلبيـــب، حيث كادت اأن تتغري تركيبته االجتماعية واالقت�ســـادية وال�ســـكانية، 

وكان مـــن املمكـــن اأن تتغيــــر خريطة اأر�ص الكويت والب�ســـر عليهـــا، لوال جهـود 

بعـ�ص االأ�ســــر، والتي منها اأ�ســـرة اآل الزنكي، التي �ساهمت فـي بناء الكويت من 

جديـــد، ما بعد الطاعون، لتحافـــظ بذلك مع االآخرين فـي احلفاظ على وطننا 
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احلبيب. فقد اأدى الطاعون اإىل فناء جميع اأفراد اأ�ســـرة اآل الزنكي، عدا اجلد 

ح�ســـني، اأحد اأبناء حممد بن اأحمد بن حممد بن ح�ســـني بن رزق، والذي فنيت 

اأ�ســـرته بكاملها ومل يَنرُْج منها اإال ذلك الطفل، والذي كان عمره �ســـبع �ســـنوات، 

و�ســـعته اأ�سرة اآل مناع فـي االأيحلة حتى ال ي�ساب بهذا الوباء الفتاك، وقد مثل 

نقطة البداية اجلديدة الأ�سرة اآل الزنكي فـي الع�سر احلديث، وُقدر له اأن يكون 

موؤ�س�ص اأ�سرة الزنكي، التي عرفت فـي زمانه باأ�سرة احلجي.

 التي كان لها الف�سل فـي
»1«

اإنها (االأيحلة) 

حماية اجلد ح�سني بن حممد بن حجي من مر�ص الطاعون عام 1831م.

واأبنـــاء اأحمـــد بـــن رزق الباقـــون، هـــم (يو�ســـف وعبد املح�ســـن وخالد   

وعبدالعزيـــز)، و�ســـيكون تركيزنا من خالل هذا البحـــث على االبن حممد وهو 

االبن االأكرب لل�سيخ اأحمد بن حممد بن رزق الأنه نواه الأ�سرة الزنكي.

(1) (الرتاث الكويتي) للفنان اأيوب ح�سني رحمه اهلل.
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مـــن هنـــا كان لزاماً علينا اأن نحاول االإملام بحال الكويت اأثناء الطاعون،   

ومـــدى تاأثـــريه على املجتمـــع الكويتي، وعلى االأ�ســـر الكويتية وقتئـــٍذ. لقد مثل 

الطاعـــون حقبـــة فا�ســـلة فـي تاريخ الكويـــت، ونقلة نوعية كبـــرية فـي الرتكيبة 

ال�ســـكانية لدولة الكويت فـي الع�ســـر احلديث، حيث اأدى اإىل موت العديد من 

�سكان الكويت، ومل ينج منهم اإال ما يربو على اأربعمائة �سخ�ص تقريبا من اأهلها، 

بعـــد اأن كان عـــدد �ســـكان الكويت قد جتاوز ع�ســـرة اآالف ن�ســـمة، قبل حدوث 

الطاعون عام 1831م، وفق ما اأوردته الوثائق التاريخية. ولقد اأتى بفكر �سكان 

الكويـــت الناجني من املوت اأن يلتحقوا باأ�ســـرهم فــــي املناطق املجاورة للكويت، 

اإال اأن عامل الدين وفقيههم ال�ســـيخ �ســـعود بن حممد اأبى اإال اأن يتم�سك بالبقاء 

فـي وطنه الكويت، و�سجع الكويتيني على الزواج من املناطق املحيطة بهم، مثل: 

جند والزبري وغريها، حتى تنامى عدد �ســـكان الكويت اإىل اأربعة اآالف ن�ســـمة 

بعد �سنوات قليلة من انق�ساء الطاعون.
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الطاعون فـي كتب التاريخ

ورد ذكر طاعون عام 1831م فـي العديد من امل�سادر التاريخية الكويتية،   

فـي اإ�سارات متفاوتة على خطورة هذا املر�ص، ومدى تاأثريه على تاريخ الكويت 

واملنطقـــة فـي هذا الوقـــت، حيث ذكر االأديب اأحمد الب�ســـر الرومي فـي كتابه: 

»مقاالت عن الكويت« (�ص 32) الطاعون، وقال عنه:

كان من اأفظع ما عرفه العراقيون والكويتيون والنجديون، حيث كان وباء   

كا�ســـحاً، اأفنى اأكرث �ســـكان هذه املناطق تقريباً، وظهرت اأوىل االإ�ســـابات بهذا 

الطاعون فـي مدينة »تربيز«، اإحدى مقاطعات اإيران.

 »1«
وقـــال ال�ســـيخ عثمـــان بن ب�ســـر النجدي فــــي كتابه: »عنـــوان املجد«  

الطاعـــون: فــــي عام 1831م: وقع الطاعون العظيم، الذي عم العراق وال�ســـواد 

واملجرة و�ســـوق ال�سيوخ، والب�ســـرة والزبري والكويت وما حولها، ولي�ص هذا مثل 

الوبـــاء الذي قبله (يق�ســـد وبـــاء الكولريا عام 1820م) امل�ســـمى (العقا�ص)، بل 

هـــذا هـــو الطاعـــون املعتاد، ونعـــوذ باهلل من غ�ســـبه وعقابه، وحل بهـــم الفناء 

العظيم الذي انقطعت ب�ســـببه قبائل وعوائل، وخلت من اأهلها منازل، واإذا دخل 

فــــي بيـــت مل يخرج وفـيه عني تطـــرف، وجثا النا�ص فــــي بيوتهم ال يجدون من 

يدفنهـــم، واأموالهـــم عندهم لي�ص لهـــا واٍل، واأنتنت البلدان من جيف االإن�ســـان، 

وبقيت الدواب واالأنعام �ســـائبة فـي البلدان، لي�ص عندها من يعلفها وي�ســـقيها، 

حتـــى مـــات اأكرثها، ومات بع�ص االأطفال عط�ســـى وجوعى، وخرج اأكرثهم اإىل 

امل�ســـاجد رجاء اأن ياأتيهم من ينقذهم، فماتوا فـيها حيث ال تقام فـيها جماعة، 

وبقيت البلدان خالية ال ياأتي اإليها اأحد«.

(1) عثمان بن ب�سر النجدي : عنوان املجد، الريا�ص، �سنة 2002.
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 »1«

وذكر املوؤرخ ال�ســـيخ عبد العزيز الر�ســـيد فـي كتابـــه »تاريخ الكويت«  

الطاعون: اأ�سيبت الكويت فـي عام 1831م بطاعون عظيم ق�سى على كثري من 

اأهلها، لوال امل�سافرون من اأهلها الذين مل يرجعوا اإليها اإال بعد �سفاء جوها من 

تلـــك الظلمـــة، رجعوا اإليها، ولكن وجدوا الطاعون قد فتك بكثري من ن�ســـائهم، 

فا�ســـطروا اإىل ا�ستقدام عو�ســـهن من البالد املجاورة كالزبري وجند وغريهما، 

وبذلـــك حفظوا البلد من العدم والفنـــاء، وفـي اأثناء تلك املعمعة اأغلق اأهل بيت 

فـي منطقة »�ســـرق« دارهم، وادخروا فـيها ما يكفـيهم من طعام و�ســـراب، ومل 

ي�ســـمحوا الأحد بالدخول عليهم خوفا من ت�ســـرب العدوى، فكان هذا البيت من 

جـــراء هـــذا التحفظ هو الوحيد فـي الكويت الذي مل ي�ســـب مـــن يد الطاعون 

ب�سرر، غري اأن امراأة حاولت اخلروج لتنظر ما اأ�ساب اأهلها فاأنزلوها بحبل من 

ال�ســـطح ثم رجعت اإليهم اأخرياً فلم يفتحوا لها، فرجعت اأدراجها وق�سى عليها 

الطاعون، كما ق�سى على غريها.

وتذكر الروايات اأي�ســـاً اأن اأحد م�ســـايخ الدين اأ�سار - فـي �سدة الوباء-   

على الكويتيني اأن يغادروا املباين والبيوت فرتكوها، وبنوا لهم اأكواخاً فـي منطقة 

»ال�سويخ«، وكان القادم اإليهم ي�سمع التهليل والتكبري قبل و�سوله اإليهم مب�سافة 

بعيدة، وبقوا اأياما فـي هذه االأكواخ واخليام، وظلوا يدعون اهلل حتى رفع عنهم 

البالء وعادوا اإىل م�ساكنهم.

وقـــد حدث هذا الطاعون - كما قيل - فـي اأيام ال�ســـتاء، وكانت �ســـفن   

الكويت التجارية التي ت�سافر اإىل الهند فـي مثل هذا الف�سل من كل عام خارج 

الكويت، وكانت حتمل عدداً ال باأ�ص به من الرجال، هوؤالء جنوا من �ســـر الوباء، 

اإذ �سادف حدوثه غيابهم، وكانوا اإما فـي عر�ص البحر واإما فـي الهند، ومل يكن 

(1) عبد العزيز الر�سيد : تاريخ الكويت، الطبعة الثالثة.
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الطاعون قد و�سل اإىل هناك، فلما و�سلوا اإىل الكويت وجدوها �سبه خالية من 

ال�ســـكان، اإال من بع�ص ال�ســـعاف الذين جنوا من املوت، فكانوا االأ�سا�ص الثاين 

الذي انت�سل الكويت من الفناء املحتم واالنقرا�ص التام.

واإنـــه مل�ســـاب عظيـــم حني يجد املرء نف�ســـه بـــني مر�ســـى مل يبق على   

مفارقتهم احلياة اإال ب�سع �ساعات، وجثث مرتاكمة ملقاة فـي الطرقات واالأزقة 

والبيوت ال جتد من يواريها الرتاب، واأطفال ت�ســـرخ اإما من اأمل املر�ص، اأو من 

فقدهـــم من يقوم على اإطعامهم ورعايتهم، فتجدهم يهيمون على وجوههم فـي 

ال�ســـوارع، تتلقفهم االإ�ســـابات الطاعونية فـي كل حلظـــة، ومهما فكر املرء فـي 

ذلـــك اليوم ليبحـــث له عن طريق للخال�ص، فاإنه عاجز عن ذلك، فقد كانت كل 

اأبـــواب اخلال�ص فــــي ذلك اليوم مقفلة، وكل �ســـبل الفرار م�ســـدودة، كان اأهل 

الكويت فـي ذلك اليوم كما قيل : البحر اأمامهم، وال�ســـحراء خلفهم، والطاعون 

 وي�ســـاء القادر القدير، اأن يتال�ســـى املر�ص �سيئاً 
»1«

عندهم، فلي�ص لهم اإال اهلل !

ف�ســـيئاً حتى ينعدم قبل اأن تنعدم الكويت، واإذا االأحياء من اأهلها ال يجدون من 

ميت اإليهم ب�سلة القرابة اإال النادر القليل، ويتنف�ص �ساعرهم النبطي ال�سعداء، 

ويتلفت مينة وي�ســـرة فـيجد االأر�ص كما كانت، ولكنه ال يجد االأهل واالأ�ســـحاب 

واالأحبـــاب، فتـــذرف عيناه وي�ســـرق بالدمع، ثم يرفع عقريتـــه متاأملاً لينف�ص عن 

نف�ســـه، ويقول (من ق�سيدة طويلة يقال اإن ناظمها �سعود بن حممد، وقد �سمي 

اأحد اأحياء الكويت القدمية با�سمه، والذي �سمي بفريج �سعود):

(1) اأحمـــد الب�ســـر: مـــن تاريـــخ االأوبئة فــــي الكويت وجاراتهـــا، جريدة عامل اليـــوم، الكويت، 25 

اأغ�سط�ص �سنة 2007م.

ال���ف�������ش���ا دوي  م����ث����ل  امل�������ن�������ازل  ����ش���ف���ن���ا 

وا ح�������ش���رت���ي ل���ي���م���ن ط�������را م�����ا م�����ش��ى

عق�������ب ال�شك�������ن �شارت خالي�������ا خماريب

ع�����ش��ر ي����ذك����رين الأه�������ل والأ����ش���اح���ي���ب
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ما بعد الطاعون

فـي ظل انعدام و�ســـياع امل�ســـتندات والوثائق، حر�ســـت االأمهات الالئي   

تركن اأطفالهن بعد اإ�سابتهم باملر�ص، على تعريف هوؤالء باأ�سمائهم واأ�سماء االأب 

واجلد، حتى ميكن التعرف عليهم بعد العودة مرة اأخرى.

لقـــد مثلـــت الكويت فـي تلك الفـــرتة وطنا يلفظ اأنفا�ســـه االأخرية، وهو   

ي�ســـارع من اأجل البقاء مع مر�ص قلما تنجو منه مدينة فـي العامل، وطنا قيَّ�ص 

اهلل له اأن ينجو بف�ســـل عزمية اأهله، وبف�ســـل ت�ســـافر العديد من اجلهود التي 

قام بها الذين جنوا من املر�ص.

قامـــت فرق االإنقاذ بالبحث عن الناجني، وفقا لقواعد مهمة فـي كيفـية   

التعامل مع امل�ســـابني، منها �سرورة القيام بعملهم فـي اأثناء الليل، حيث الظالم 

الدام�ص، وهو االأمر الذي اأ�سفى على عملهم �سعوبة اأخرى، تتمثل فـي �سرورة 

البحـــث عن الناجني اأثناء الليل، مع احلر�ص علـــى مغادرة املنطقة املنكوبة قبل 

�سروق ال�سم�ص، قبل اأن ين�سط الوباء مرة اأخرى.

كمـــا تعلّـــم الناجون كذلك اإقامـــة ما ُعرف فـيما بعد باحلجر ال�ســـحي   

للذيـــن جنـــوا من الطاعون، فـي مكان يبعد عن املنطقة امل�ســـابة، وهذا احلجر 

كان بال�ســـويخ، لكي يتم التاأكد من عدم حمل اأي منهم للوباء، الذي انت�ســـر كما 

تنت�سر النار فـي اله�سيم.

ولقـــد اأبرزت اأحداث الطاعون املعدن االأ�ســـيل الأهل هـــذا البلد، حيث   

مت�ســـك اأهل الكويت ببلدهم، ورف�ســـوا مغادرتُه مهما كان الثمن، وذلك بالرغم 

مـــن ال�ســـائعات عـــن اأن الوباء ميكث فــــي املدينة التي يدخلها فرتة، قد ت�ســـل 
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فــــي بع�ص االأحيـــان اإىل عدة اأعوام، وهو االأمر الـــذي يجعل اجلميع يفكر فـي 

املغادرة واالنتقال اإىل منطقة اأخرى، لكنهم رف�ســـوا ذلك، واأ�ســـروا على البقاء 

فـي اأر�ســـهم، حتى لو كان م�ســـريهم هو نف�ص م�سري ذويهم الذين ماتوا ب�سبب 

الطاعون، مت�ســـكا ب�ســـنة النبي �ســـلى اهلل عليه و�ســـلم فـي عدم مغادرة موطن 

الوباء، ووفاًء للوطن الغايل.

اإن فكـــرة مغـــادرة البالد كان معناها نهاية وطن، وت�ســـتت �ســـعب، ولكن   

فكرة الناجني اإىل ال�سويخ ودفن املوتى داخل بيوتهم، �ساعدت فـي اإخراج البالد 

مـــن كابو�ص الطاعون بف�ســـل اهلل، الذي ا�ســـتجاب لدعاء ال�ســـاحلني من اأهل 

البالد بعد مرور ثالثة اأ�سهر من بدء الطاعون.

وجتـــدر االإ�ســـارة اإىل اأنـــه مت دفن املوتى مبالب�ســـهم وبدون تغ�ســـيل اأو   

تكفـني، كما يدفن ال�سهداء مبالب�سهم فـي �ساحة املعركة.
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هكذا حفظ اهلل �ساللة الزنكي

مثلـــت النجاة من الطاعون البداية احلقيقـــة لتاريخ دولتنا احلبيبة فـي   

ع�ســـرها احلديث، حيث اأفرز لنا نوعية جديدة من ال�سكان، حتمل بني طياتها 

تناق�ســـاً غريباً فـي امل�ســـاعر واالأحا�سي�ص، و جتمع بني العديد من املتناق�سات، 

مـــا بني بيوت خربة قد دمرها الطاعون، واأفنـــى اأهلها على بكرة اأبيهم، وبيوت 

حولت قبورا ل�ســـاكنيها، وال نتخيل اأن ن�سكن فـي بيت فـيه قبور اأهلنا، فاإذا كان 

هـــذا املوقف يثري فـي نفو�ســـنا االأ�ســـى واحلزن على فراقهـــم، فاإنه فـي الوقت 

نف�ســـه قد دفعهم دفعاً نحو �سرورة االنت�سار على الطاعون، و�سرورة الثاأر منه 

باإعادة بناء مدينتهم، متم�سكني مبا تركه االآباء واالأجداد من موروثات ح�سارية، 

وتقاليد اأ�ســـيلة، بقيت فـي نفو�ص اأهلنا، وخلقـــت فـيما بينهم نوعاً من التكافل 

االجتماعي، والتكافل ال�سيا�ســـي واملادي، وهو االأمر الذي ما زلنا ننعم به حتى 

االآن.

وهنا وجب علينا اأن نناق�ص فكرة كيف ميكن احلفاظ على حياة من جنا   

من الكويتيني فـي املناطق التي اأ�سابها املر�ص، حيث حر�ص الكثري من ال�سكان 

على �ســـرورة جتنب االختالط مبن تعر�ـــص للمر�ص، حيث اإنه ينتقل عن طريق 

الهـــواء، ومـــن ثم قـــام الكثري من ال�ســـكان باإغالق اأبواب منازلهـــم عليهم، ومنع 

دخول اأو خروج اأي �سخ�ص منها، ومن خرج ال يعود مهما كان الثمن.

وفــــي هذا اجلانب يجـــب اأن نوؤكد على بع�ص اجلوانب االإن�ســـانية التي   

خلـــق منهـــا الطاعون حاالت ا�ســـتثنائية فــــي تاريخ الكويت، ودلـــت مبا ال يدع 

جماالً لل�ســـك على مدى خطورة هذا املر�ص، ومدى قدرته على الفتك بالب�سر، 

ومقدرته على االنتقال بني ال�سكان ب�سـورة رهيبة، وب�سرعـة ال ميكن اأن يتخيلها 
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اإال مـــن عا�ـــص من قبل جتربة مع الوباء نف�ســـه، حيث تواجـــد بع�ص من ماّلحي 

ال�ســـفن الكويتية فـي بالد الهند خالل فرتة تعر�ســـها للطاعون، والحظوا قيام 

ال�سلطات الهندية باإن�ساء نظام احلجر ال�سحي، وبتطبيق منع دخول وخروج اأي 

�سخ�ص من املنطقة املوبوءة، مهما كلفهم ذلك من ت�سحيات.

اإن اهتمامنـــا باإفراد هذه ال�ســـفحات للحديث عن وبـــاء الطاعون، ينبع   

مـــن اعتبار �ســـنة الطاعون �ســـنة حا�ســـمة فـي تاريـــخ الكويت احلديث ب�ســـفة 

عامة، وعائلة الزنكي ب�ســـفة خا�ســـة، حيث توفـي جميع اأفراد عائلة ابن حجي 

»الزنكي«، ومل يَنرُْج منهم اإال ح�سني بن حممد بن اأحمد بن رزق، �ساأنها فـي ذلك 

�ســـاأن العديد من االأ�ســـر الكويتية، ومل يبق منها �سوى �سخ�ص واحد، حمل على 

عاتقه عبء احلفاظ على ن�ســـل تلك االأ�ســـرة ووجودها على وجه االأر�ص، اإنني 

اأت�ســـاءل: ما هو م�سري االأ�ســـرة لو مل يكتب للجد ح�سني النجاة من الطاعون؟! 

ما هو م�سري االأ�سرة لو كان م�سريه م�سري غريه من االأ�سر التي زالت اأ�سماوؤها 

من تاريخ الكويت، ومل يعد لها وجود فـي تاريخ الكويت، وهي اأ�ســـر ال ميكن اأن 

ي�ستهان بها فـي تاريخ الكويت؟

وعندمـــا بـــداأت الدولـــة فــــي تثمـــني املنـــازل داخل ال�ســـور، وت�ســـجيع   

املواطنني على ال�ســـكن فـي املناطق اجلديدة خارج ال�ســـور، وكان ذلك مع بداية 

اخلم�سينيات من القرن الع�سرين، ثم بداأت امل�ساريع التجارية واال�ستثمارية فـي 

البناء والتعمري، واأخذت عمليات احلفر والت�ســـييد، وهنا تفاجاأ البناوؤون بوجود 

العظام وبواقي اجلثث مدفونة بع�سها فوق بع�ص، وعند درا�سة تلك احلالة فـي 

دائرة ال�ســـحة، وال�ســـوؤال عن تلك احلالة من كبار ال�ســـن اأكدوا باأن تلك اجلثث 

هي لبواقي �ســـنة الرحمة (الطاعون: 1831م)، والتي ق�ســـت على معظم �سكان 

الكويت.
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يعد الطاعون نقطة فا�ســـلة فـي تاريخ اأ�ســـرة الزنكـــي، حيث مثل نهاية   

مرحلة مهمة فـي تاريخ تلك العائلة، فقد كانت تتمتع بالرثاء والرخاء الذي ظهر 

بو�ســـوح من خالل متلك االأ�ســـرة للعديد من البيوت والدكاكـــني، واحلارة التي 

�ســـميت با�سمهم، باالإ�سافة اإىل جتارة رائجة فـي الكويت، كما مثل نقطة البدء 

من ال�سفر بعد اأن ح�سد الطاعون جميع اأفراد االأ�سرة، وق�سى على العديد من 

وثائق امللكية اخلا�ســـة باالأ�سرة، �ساأنها فـي ذلك �ساأن العديد من االأ�سر الكربى 

فـي تلك الفرتة.

ولكن كتب اهلل النجاة للجد االأكرب ح�سني بن حممد بن حجي »الزنكي«،   

وكان عمره �سبع �سنوات، بف�سل تلك الطريقة التقليدية التي عرفها الكويتيون، 

 بعد وفاة كل اأ�سرته، ومل يبق 
»1«

حيث قامت اأ�ســـرة اآل مناع بو�ســـعه فـي االأيحلة

منهم �ســـواه، وبف�ســـل جهود اأ�ســـرة اآل مناع جنا اجلد االأكرب لالأ�ســـرة من هذا 

الوباء، وهذا خلق فـي نف�ســـه حتدياً جديداً و�ســـراعاً مريراً بعد اأن فقد جميع 

اأهله، وذلك بعد اأن جنا بف�ســـل اهلل �ســـبحانه وتعاىل، ثم بف�سل رعاية اأ�سرة اآل 

مناع، التي حفظت له مرياثه من اأبيه حممد بن اأحمد بن حممد بن رزق.

لقد خلقت حادثة الطاعون فـي فكر هذا اجليل الذي عا�ســـرها مرارة   

مل تنته، وحر�ســـاً على موا�ســـلة الكفاح، وتاأ�ســـي�ص اأ�ســـر جديدة تعيد للكويت 

بهجتها التي �ســـلبها منها الطاعون، وتقدم له فر�سة جديدة للعودة اإىل احلياة، 

وهو ما قام به ح�ســـني بن حممد بن حجي، حيث تزوج من ابنة عمه مرمي بنت 

يو�ســـف بن اأحمد بن حجي، واأجنب منها ثالثة اأبناء، هم اإبراهيم وعبدالرحيم 

وحممد، وابنة وحيدة ا�ســـمها اآمنة، كذلك تزوج ح�سني من �سالمة واأجنب منها 

ابنه وحيدة ا�سمها ح�سة والتي تزوجها عبد اللطيف حممد املباركي. 

(1) اأدرك الكويتيـــون اأن املر�ـــص ينتقل عـــن طريق الهواء ومن ثم جلئـــوا اإىل طريقة حماولة منع 

الهواء من الو�سول مبا�سرة اإىل االأطفال وذلك بو�سعهم فـيما عرف االيحلة وهي عبارة عن خزان 

للماء ي�سنع من الفخار ليحافظ على نقاوة املاء من احل�سرات واالأوبئة.



-25-

فاأمـــا اإبراهيـــم فقد تـــزوج من خديجة عبـــد اهلل الفرج، ابنة ال�ســـاعر   

املعـــروف، واأجنـــب منهـــا رقية وعبـــداهلل، وبعد ذلـــك تزوج منرية عبـــد العزيز 

العبيدي، اأخت ال�ســـاعرة املعروفة مو�ســـي عبد العزيـــز العبيدي، واأجنب منها 

ح�سني (�سهيد معركة ال�سريف 1901م) وعبد العزيز ولطيفة و�سيخة، ثم تزوج 

بزة حممد حممود املزيد (املعو�سرجي)، واأجنب منها خالد ومرمي.

واأمـــا عبد الرحيم فقد تزوج �ســـارة حممد بور�ســـلي، التـــي اأجنب منها   

مـــرمي، والتي تزوجـــت من اإبراهيم اأحمد احلاي، ومن بعده حمد اإبراهيم املري، 

  واأجنب منها: ح�ســـن وعبداهلل واأ�سماء وفاطمة ، 
»1«

ثم تزوج �ســـلطانة (كرجية)

ثم تزوج هميان عي�سي بن حيي، واأجنب منها علي ومبارك و�سبيكة.

واأما حممد االبن االأ�سغر حل�سني بن حممد بن حجي (اآل زنكي)، فقد   

تزوج من فاطمة اأحمد حممد العبيدي، واأجنب منها جا�سم وعبدالوهاب وطيبة 

ودالل ومنرية.

واأمـــا ابنته اآمنة فقد تزوجت من حممد بور�ســـلي، واأجنب منها جا�ســـم  

(�سهيد معركة ال�سريف 1901م)، ومرمي التي تزوجها علي نا�سر را�سد بور�سلي، 

اأخـــو النواخذة عبد اهلل نا�ســـر را�ســـد بور�ســـلي، الـــذي تزوج من نورة ح�ســـن

عبدالرحيم الزنكي.

وبعد وفاة زوجة ح�سني بن حجي (الزنكي) االأوىل مرمي بنت يو�سف بن   

حجي، تزوج من �ســـالمة، واأجنب منها ابنة وحيدة ا�سمها ح�سة، والتي تزوجت 

مـــن عبـــد اللطيف حممد املباركي، واأجنبت له كاًل مـــن حممد ومبارك، وبنتني 

هما �ســـبيكة ومرمي، ويعترب عدد من اأبناء اأ�ســـرة املباركي من ن�ســـل ح�سة بنت 

(1) من جمهورية جورجيا احلالية.
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ح�ســـني بن حممـــد بن حجي، وقد امتهنت اأ�ســـرة املباركي مهنة الطوا�ســـة فـي 

ذلك الوقت (التجارة فـي اللوؤلوؤ)، وبرز العديد من رجالها فـي جماالت التجارة، 

خا�سة جتارة اللوؤلوؤ.
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ن�سب اأ�سرة » اآل زنكي «

وقبل الدخول فـي تاريخ هذه العائلة الكرمية، علينا اأن نرجع اإىل اأ�سل   

لقب »زنكي«، الذي ا�ســـتهرت به هذه االأ�ســـرة فـي اأواخر القرن التا�ســـع ع�ســـر 

وبدايـــة القرن الع�ســـرين، كانت تطلق كلمة زنكي على الغني والوجيه وال�ســـهم، 

وقـــد امتد هـــذا التاأثري حتى اأ�ســـبح لقباً يطلق على اأ�ســـرة احلجـــي، نظرا ملا 

امتازت به من ثراء ووجاهة اجتماعية ومكانة مرموقة داخل املجتمع الكويتي.

وعن ت�ســـمية االأ�ســـرة بذلـــك اللقب، كما اأوردها يل �سخ�ســـيا العـــم فهد خالد 

اإبراهيـــم الزنكـــي رحمـــه اهلل، قوله: عند قـــدوم اأحد االأعراب من ال�ســـحراء، 

لبيع ما يحمله من ب�ســـاعة فـي �ســـوق املناخ القدمي، وكان قد ترك اأمواله اأمانة 

عند اأحد التجار فـي ال�ســـوق، على اأمل اأن يعود اإىل ال�سوق مرة اأخرى لي�سرتي 

حاجاته بعد اأن يبحث عن رزقه فـي ال�سحراء. 

فعـــاد بعـــد ذلك اإىل �ســـوق الكويت القـــدمي (املناخ)، وطلـــب من التاجر   

اإبراهيم بن ح�ســـني بن حجي مبلغ االأمانة، فما كان منه اإال اأن �ســـاأله عن قيمة 

املبلـــغ، فقـــام فاأعطاه املبلغ كاماًل دون نقا�ص اأو جدال، واأخذ االأعرابي يت�ســـوق 

فـي ال�ســـوق ل�سراء حاجاته، واإذا باأحد التجار ي�ساأله عن عدم ح�سوره ال�ستالم 

اأمانته، فقال له اإنني ا�ســـتلمت املبلغ من اأحد التجار، فعندما ذهبوا اإىل التاجر 

اإبراهيـــم بن ح�ســـني بن حجي للتاأكد، اأجابهم باأنه فعـــل ذلك حتى ال يقال عنه 

كالم مي�ص �ســـمعته واأمانته، وهنا اأخذ االأعرابي ي�ســـيح فـي ال�ســـوق وهو يردد 

كلمة زنكني (لقب العائلة فيما بعد)، والتي تعني باللهجة الرتكية الرجل الرثي، 

واأ�سبح هذا (اللقب) مرتبطاً با�سم اأ�سرة بن حجي خا�سة، واأنهم ميلكون دكاكني 

كثرية، كما هو مثبت فـي الوثائق العد�سانية.
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اأما بالن�ســـبة الأ�ســـرة الزنكي داخل الكويت، والتي نحن ب�ســـدد التاأريخ   

لها، فاإن ن�سبها يعود اإىل ال�سيخ اأحمد بن حممد بن ح�سني بن رزق، املولود فـي 

الكويت عام 1756م، والذي يعترب من اأ�ســـهر رجاالت اجلزيرة العربية فـي ذلك 

الوقت، والذي تعود اأ�ســـوله اإىل قبيلة بني خالد، وقد كانت هذه االأ�ســـرة حتتل 

مكانة كبرية فـي املجتمع الكويتي. وقد �ســـارك اأحمد بن رزق فـي اأعمال والده 

التجارية، فاكت�ســـب مهارة وخربة، وكـــون ثروة كبرية، حتى اعترب من اأكرب جتار 

الكويت واخلليج فـي تلك الفرتة.

وقد �ســـهد ال�سـيخ حممد بن ح�ســـني بن رزق وولده اأحمد بن رزق فرتة   

تاأ�ســـيـ�ص دولـــة الكويت، فكان اأول من جلب االأخ�ســـاب اإىل الكويـــت، واأول من 

ا�ســـتخدم ال�ســـفن الكبرية لل�ســـفر والتجارة، وقد كان وا�سع الرثاء والكرم. وقد 

زيـــن تاريـــخ هذا الوجيه اأحمد بن رزق بالعديد من ال�ســـفحات امل�ســـرقة، منها 

قيامه بتاأ�سي�ص اأم ق�سر، التي �سميت بهذا اال�سم ن�سبة اإىل الق�سر الفخم الذي 

بناه فـيها، و�ســـوره ب�ســـور ح�سني، واتخذه م�ســـتى له ودارا ربيعية، كهمزة و�سل 

لنقل الب�سائع وا�ستريادها، ومر�سى ل�سفنه الكبرية التي كانت حتمل االأخ�ساب.

اأما اأول اإ�سارة لهذا اال�سم فقد ظهرت فـي اأواخر القرن التا�سع ع�سر، حيث بداأ 

يطلق على اأ�ســـرة بن حجي لقب الزنكي، مبعنى االأنيق، اأو التاجر الرثي ح�ســـن 

املظهر والطلعة، فكان يطلق عليهم باملكاتبات الر�ســـمية بن حجي، لكن �ســـفوياً 

اأطلق عليهم لقب (زنقي) زنكي. وهذه الت�ســـمية (الزنكي) اأتت من عامة النا�ص 

فـي ذلك الوقت، حيث اأطلقت على هذه االأ�سرة، ملا لها من ن�ساط جتاري اأ�سبغ 

عليها لقب الزنكي، مبعنى الغني والرثي. 

ولكن مع نهاية القرن التا�ســـع ع�ســـر اأخذت تتوارى كلمة حجي، وحلت   

حملها كلمة الزنكي، وكانـت تكتب فـي الوثائق العد�سانية زنقي بالقـاف، ولي�ست 
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بالـكاف، حتى طغى لقب الزنكي على العائلة، وتال�ســـت كلمة حجي التي كانت 

تعترب اللقب الر�سمي لالأ�سرة.

وقـــد ظهـــر هـــذا اللقب على هـــذه االأ�ســـرة، التي كانت متلـــك فـي تلك   

احلقبة من الزمن جمموعة من الدكاكني والبيوت، وكان لها ن�ســـاط اقت�ســـادي 

مع الدول املجاورة، وكان عندهم هناك اأي�ســـا اأكرث من ت�سعني مملوكاً، للخدمة 

وتاأديـــة واجبات ال�ســـيافة والعمل، ومت حترير تلك املماليـــك فـي عام 1925م، 

بالقرار التي اأ�سدره ال�سيخ اأحمد اجلابر ال�سباح حاكم الكويت اآنذاك، واأ�سبح 

هوؤالء من االأ�سر الكويتية التي �ساهمت فـي الدفاع عن الكويت وبناء نه�ستها.

وحقيقـــة فاإن عائلة الزنكـــي هي االمتداد احلقيقي لواحـــدة من اأهم العائالت 

الكويتية فـي تلك الفرتة، عائلة ال�سيخ اأحمد بن حممد بن ح�سني بن رزق، الذي 

، والذي تعود اأ�سوله اإىل بني خالد، والذي يعد 
»1«

ولد بالكويت فـي عام 1756م

واحداً من اأثرى اأثرياء الكويت فـي ذلك الوقت، فهو واحد من اأهم ال�سخ�سيات 

االقت�ســـادية فـي تاريخ الكويت، و ذاعت �ســـهرته فـي الكويت واالأح�ســـاء وقطر 

والبحرين والب�ســـرة، وعا�سر فرتة تاأ�ســـي�ص دولة الكويت، ولعب دوراً مهماً فـي 

. وقد اأطلقت 
»2«

دعم املجتمع الكويتي، من خالل جمعه بني املال واالأدب والكرم

عليه العديد من امل�ســـادر التاريخية لقب »حجي«، وهو نف�ص اللقب الذي اأطلق 

على عائلة الزنكي فـي البداية. 

وقد �سارك ال�سيخ اأحمد بن حممد بن رزق والده فـي اأعماله التجارية،   

فاكت�ســـب مهارة وخربة، وكون ثروة كبرية، وهو اأول من ا�ستخدم ال�سفن الكبرية 

لل�ســـفر فــــي الكويـــت، وقد كان وا�ســـع الرثاء والكرم، و�ســـار له من�ســـب عاٍل، 

(1) عثمان بن �سند: �سبايك الع�سجد فـي اأخبار اأحمد جنل بن رزق االأ�سعد، طبعة بومباي �سنة 1315هـ.

(2) عثمان بن �سند : �سبايك الع�سجد فـي اأخبار اأحمد جنل رزق االأ�سعد، طبعة بومباي �سنة 1315 هـ.
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وحظـــوة لـــدى االأمراء ورجال احلكومـــة العثمانية، حيـــث كان يجمع بني االأدب 

»1«
واملال والعلم.

وقد حفلت حياة هذا الرجل بالعديد من االأدوار املهمة، وهو االأمر الذي   

جعل العديد من املوؤرخني ي�سعونه فـي مقدمة ال�سخ�سيات التاريخية فـي تاريخ 

الكويت، من حيث اأعمال الرب واخلري فـيها.

(1) يو�سف بن عي�سي القناعي : �سفحات من تاريخ الكويت، الطبعة اخلام�سة.
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ال�سيخ مبارك ي�ست�سهد باأحمد بن رزق واأ�سرته

ُحِفَظترْ حدود الكويت قدمياً اأيام ال�سيخ مبارك ال�سباح رحمه اهلل، وفقا   

ملا رواه ال�ســـيخ عبد العزيز الر�ســـيد فـي كتابه قائـــال: راأت احلكومة العثمانية 

بعد ف�ســـلها فـي حمالتها املتنوعة على الكويت، اأن تقطع من حدودها ت�ســـييقا 

على عدوها مبارك وعلى بلدته، فاأقامت نقطا ع�ســـكرية فـي بوبيان واأم ق�ســـر 

و�ســـفوان، فـي اآخر �ســـنة 1319هــــ (1901م)، ولكن مباركاً هـــب للدفاع عنها، 

وادعـــى اأن تلـــك االأماكـــن داخلة فـي حـــدود الكويت، واأن لـــه حججا وبراهني. 

فالق�سر الذي فـي اأم ق�سر مل يبنه اإال ابن رزق فـي اأيام جابر اآل ال�سباح، وابن 

 
»1«

رزق وهو من رجال الكويت امل�ســـهورين، الذين لهـــم فـيها اليوم اآثار واأقارب«

وهذا رد وا�ســـح من ال�ســـيخ مبارك ال�ســـباح على من يدعي باأن اأ�ســـرة اأحمد 

بن رزق قد انقطع ن�ســـلها فـي �ســـنة الطاعون فـي عام 1831 م، ويوؤكد باأن لهم 

اأقـــارب واآثـــاراً فـي الكويت، والذي يعترب امتدادا الأ�ســـرة بن حجي (اآل الزنكي) 

فـي الع�سر احلديث.

ومن خالل تلك االأدلة ميكننا اأن نوؤكد مبا ال يدع جماالً لل�سك، اأن عائلة   

الزنكـــي تتميـــز باأنها واحدة من اأقدم واأعرق االأ�ســـر الكويتيـــة، التي لعبت دوراً 

مهماً فـي تاأ�ســـي�ص دولة الكويت فـي الع�ســـر احلديث، انطالقاً من ن�سب عريق 

واندماجاً مع املجتمع الكويتي على مدى التاريخ.

(1) يو�سف بن عي�سي القناعي : �سفحات من تاريخ الكويت، الطبعة اخلام�سة.
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كتاب �سبائك الع�سجد فـي اأخبار اأحمد جنل رزق الأ�سعد

األف هذا الكتاب املوؤرخ الكويتي االأ�ســـيل عثمان بن �سند، م�سقط راأ�سه   

قرية الد�ســـت فـي جزيرة فـيلكا، وقام باإهداء الكتاب اإىل اأبناء املرحوم ال�ســـيخ 

اأحمد بن حممد بن ح�ســـني بن رزق، املتوفـى عام 1809م، ذلك التاجر الكويتي 

املعروف، �ســـاحب االأيادي البي�ساء فـي عمل اخلري واالإح�سان، �ساحب الق�سر 

املعروف، والذي �سميت املنطقة با�سمه (اأم ق�سر).

وقد ختم املوؤلف كتابه، برتاجم اأبناء ال�ســـيخ اأحمد بن رزق، وهم حممد   

ويو�سف وعبد املح�سن وخالد وعبد العزيز.

طبـــع الكتاب اأول مرة فــــي الهند مبطبعة البيان فـي بومباي، على نفقة   

ال�سيخ عبد اهلل اأفندي العبا�سي، ال�سهري ببا�ص اأعيان، فـي اخلام�ص من ال�سهر 

ِعيـــَدترْ طباعتُه ثانيـــة فـي املنطقة 
ُ
احلـــرام �ســـنة 1306هـ، املوافـــق 1888م، واأ

نف�سها فـي بومباي، �سنة 1315هـ، املوافق 1897م، وكتبُه بخطِه اجلميل الكاتب 

املعـــروف: حممـــد املباركي، �ســـنة 1895م، والذي يُعترََبُ اأجمـــل اخلطاطني فـي 

الكويت فـي ذلك الوقت، ن�ساأل اهلل عز وجل اأن يرحم كل من �ساهم فـي حفظ 

ذلك الكتاب من ال�ســـياع، ليكون مرجعا اأ�ســـيال لدولة الكويت ومنطقة اخلليج 

العربـــي، ولقد مت طباعة ن�ســـخة جديدة من كتاب �ســـبائك الع�ســـجد يف اأخبار 

اأحمد جنل رزق االأ�ســـعد تاأليف عثمان بن �ســـند خالية من ال�ســـوائب واالأخطاء 

املطبعية على يد الكاتب عادل الزنكي. 

علماً باأن هناك اإ�سدارا للموؤلف بعنوان الوجه االآخر، �سدر عام 2015م   

وهي عبارة عن رواية ي�ســـرد فيها املوؤلف حياة ال�ســـيخ حممد بن ح�سني بن زرق 

مع ابنه اأحمد، وكذلك فرتة تواجد االإمام عبد الرحمن بن في�سل اآل �سعود مع 
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ابنـــه امللك عبد العزيز اآل �ســـعود، رحمهما اهلل، فــــي الفرتة (1892م/1901م) 

ولقد تف�سلت �ساحبة ال�سمو امللكي االأمرية فهدة بنت �سعود بن العزيز اآل �سعود 

بالتقدمي لتلك الرواية، ولها منا كل التقدير واالحرتام.

ولقد نالت تلك الرواية كتاب �ســـكر من اأمري االإن�ســـانية ال�ســـيخ �ســـباح   

االأحمـــد اجلابر ال�ســـباح حفظه اهلل ورعـــاه، وويل عهده االأمني ال�ســـيخ نواف 

االأحمد اجلابر ال�سباح ن�ساأل اهلل تعاىل لهما ال�سحة والعافية والعمر املديد.
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حياة ال�سيخ اأحمد بن حممد بن ح�سني بن رزق»1«  

)1809/1756( م

�سخ�ســـية ظهرت وذاع �ســـيتها، وكرث خريها، وعم ف�سلها، غا�ست فـي   

االأعماق اأ�ســـولها، وا�ســـراأبت نف�ســـها بالعزة واالأنفة والكربياء، عوملت معاملة 

كبـــار احلكام فـي منطقة اخلليج العربـــي، وامتلكت الكثري من الرثوات التي مل 

ميتلكهـــا الكثـــري من رجاالت اخلليـــج فـي تلك الفرتة، ولعبـــت اأدواًرا مهمة فـي 

�سياغة وت�سكيل تاريخ منطقة اخلليج العربي، ما جعل كل دولة من دول اخلليج 

حتاول اأن تن�سبه اإليها، على اعتبار اأنه اإحدى رعاياها.

وهذا اأمر يدفع اإىل الت�ســـاوؤل، ويثري فـي نفو�ســـنا الكثيـر مـن الف�سـول   

والرغبة فـي التعرف عن كثب عن هذه ال�سخ�سية، لعلنا جند اأجوبة للعديد من 

الت�ساوؤالت التي طـراأت عـلى اأذهـاننـا، اإنهـا �سخ�سيـة ال�سيـخ اأحمد بـن حممد بن 

رزق (1809/1756م)، التاجر الكبري، واملح�سن ال�سهري، ف�سخ�سيته غري عادية 

على جميع املقايي�ص واالأ�سعدة، فقد ا�ستهر بالبذل واجلود واخلري، واالإح�سان 

اإىل الفقـــراء واملحتاجـــني، كما عرف عنه تعمري عدد مـــن القرى واملناطق فـي 

عـــدة نواح مـــن جزيرة العرب، وتربع حلفـــر العديد من االآبـــار والربك الكبرية 

لتخزيـــن املياه، وعمر بها امل�ســـاجد، وبنى احل�ســـون والق�ســـور، ورفع البنيان، 

فف�سله واإح�سانه وجوده قد عم العديد من الدول التي نزل وعا�ص فـيها.

ذاع �ســـيت ال�ســـيخ اأحمد بن حممد بن زرق فـي كل البالد، كيف ال وهو   

من متيز بذكاء وكرم ودهاء و�سيا�ســـة منقطعة النظري، حتى فاق كل اأقرانه فـي 

ع�ســـره، وبلغ مبلغ امللوك والعلماء واالأدباء، واأ�ســـبح يق�سده القا�سي والداين، 

(1) ال�سيخ عثمان بن �سند: �سبائك الع�سجد يف اأخبار اأحمد بن رزق اال�سعد.



-38-

و�ســـدق ابن �سند حني و�ســـفه فقال: (قطب تدور عليه اأفالك املطالع)، ف�سار 

من اأ�سهر رجاالت الدولة فـي القرن الثامن ع�سر، ومن املرجح اأن ال�سيخ حممد 

بن ح�ســـني بن رزق وابنه اأحمد، هما اأول من ا�ســـتخدما ال�ســـفن الكبرية لل�سفر 

بالكويت.

واإن املتتبع لن�ســـاط ال�ســـيخ اأحمد بن حممد بن رزق االقت�ســـادي، يجد   

اأنه �ساحب ن�ساط جتاري فـي املقام االأول، �سواء فـي جتارة اللوؤلوؤ، التي اعترب 

هو املتحكم فـي �سوقها فـي منطقة اخلليج العربي، حتى اإنه فـي يوم من االأيام 

ا�ســـرتى جميع املح�ســـول من اللوؤلوؤ من قطر، وفـي البحرين اعترب هو املتحكم 

فـي �سوقها، وكان �ساحب اإطاللٍة على االأ�سواق العاملية فـي الهند ب�سفة خا�سة، 

وكذلك امتالكه للعديد من ال�سفن الكبرية، التي كانت جتوب البحار فـي عملية 

نقـــل ال�ســـلع واملنتجات بـــني دول اخلليج العربي بع�ســـها وبع�ـــص، وبني منطقة 

اخلليج العربي واملناطق املجـاورة لها فـي بالد فار�ص، وبالد الهند.

هذا ال�ســـكل االقت�سادي املرتبط مب�سالـح جتـارية مع تلك الدول، جعله   

�ســـديد احلر�ص على تنمية عالقات الود مع القوى ال�سيا�ســـية املحيطة به فـي 

منطقـــة اخلليج العربـــي، وذلك بهدف حماية جتارته فــــي املقام االأول، والعمل 

على تنميتها.

كما اأن التنقالت الكثرية التي قام بها ال�سيخ اأحمد بن حممد بن رزق مع   

والده، بني الكويت واالأح�ســـاء، والزبارة فـي قطر، وجو فـي البحرين، وجردالن 

فــــي الب�ســـرة، جتعـــل من ال�ســـروري - بل ومـــن املهم - جدا تتبـــع عالقته مع 

القـــوى ال�سيا�ســـية؛ حيـــث مل تكن تتم تلك التنقـــالت ع�ســـوائيا، واإن كانت تتم 

اأغلـــب اأحوالها حتت وطاأة ظروف خارجية، كانت تدفعه نحو التنقل والرتحال، 

قد ت�ســـل اإىل اتخاذ قواعد له فـي كل املناطق التي تنقل فـيما بينها، وهو اأمر 
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مثري للحرية، ويطرح العديد من الت�ســـاوؤالت حول طبيعة دور تلك ال�سخ�ســـية 

فــــي تاريـــخ املنطقة؛ حيث كانت املنطقة متر مبرحلة غاية فـي اخلطورة وقتها، 

خا�ســـة فـيمـــا يتعلق بتكوين الـــدول احلديثة فـي اخلليج العربـــي، وفـي عالقة 

املنطقة بالقوى االإقليمية والعاملية.

وهنـــا نقف اأمام اأ�ســـرة حممد بن ح�ســـني بن رزق وابنـــه اأحمد لنعرف   

تاريخهـــم، وتاريـــخ عائلتهـــم العريقة الرثيـــة الطيبة، التي حتـــب فعل اخلريات 

والتعمري فـي اأر�ص اهلل. 

تنحدر اأ�سرة ال�سيخ اأحمد بن رزق من قبيلة اخلوالد من اجلبور، و�سكنت   

مدينـــة احلرميلـــة من جند، ثم انتقلت اإىل بلد الغـــاط فـي قرية احلريق جنوب 

مدينة الريا�ص.

هاجرت تلك االأ�ســـرة مثل باقي االأ�ســـر النجديـــة اإىل املناطق املجاورة،   

نتيجـــة للظروف االقت�ســـادية التي اأملت باملنطقة مع بداية القرن الثامن ع�ســـر 

امليالدي، واجته والد ال�سيخ اأحمد بن رزق نحو الكويت، تلك البلدة املطلة على 

�ســـاحل بحر العدان، والتي مل تعمر قبل ورود اأبيه العظيم ال�ساأن اإال بربهة من 

الزمان.

بداأ ال�ســـيخ حممد بن رزق فـي جتارة اللوؤلوؤ، الذي اأطلق عليه فيما بعد   

لقـــب بن رزق، الأنـــه كان مرزوقاً من اهلل؛ فكان اهلل مين عليـــه بالرزق الوفـري. 

وحني وفاة ابنه ال�سيخ اأحمد بن رزق قدرت ثروته باألف األف ومائة األف ريال.

وفـي اأثناء تواجد ال�سيخ حممد بن ح�سني بن رزق فـي الكويت مع منت�سف القرن 

الثامن ع�ســـر امليالدي، بنى له بيًتا بارًزا �ســـاخًما، وجلب له االأبواب وال�سبابيك 

بالكامل من الهند، واأدخل فـي عمل االأبواب وال�سبابيك النحا�ص، وكان من ثالثة 
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اأدوار، ولي�ص كباقي منازل اأهل الكويت، والتي كانت تتكون من دور واحد؛ لذلك 

اأطلق عليه ق�سر ابن رزق، ويا اأ�سفى فقد كان من اأوائل املنازل التي مت هدمها 

فــــي مدينـــة الكويت عام 1963م، علًما باأن منزل ال�ســـيخ حممد بن ح�ســـني بن 

رزق، كان جماوًرا لبيت املرزوق، وبيت البدر على �ساحل اخلليج العربي.

ورزقـــه اهلل بابنـــه الوحيـــد اأحمد بـــن رزق، الذي غذاه ب�ســـفات الكرم   

واجلود منذ ال�سغر، حتى ذكر عنه فـي اأيام �سبابه، اأنه جل�ص مع االأوالد عندما 

كان عمره ع�ســـر �سنني، فربز له معا�ســـر فـي �سورة �ساعر، فاأن�سده من منظوم 

تلـــك البلـــدة؛ ليعلم بذلك قـــدره، وعندما اأكمل ما عنده، قام اإليه وك�ســـاه برده، 

فاأثنـــى على الغـــالم، ودار حول ذلك جدل، وبداأ اخلرب ينت�ســـر فـي االآفاق، وملا 

اأخرب اأبو ال�ســـيخ حممد بن رزق ا�ستب�ســـر، وقال: البني �ســـاأن كبري �سيظهر فـي 

القريـــب العاجـــل، ثـــم مل مت�ص اإال اأيام ق�ســـرية مـــن الزمان، حتـــى اأخذ يبتاع 

اجلواهر ا�ستعانة بذلك على املاأثور، وهو مكفول باأبيه، خمتاٌل بالدالل بني ذويه، 

ملحـــوٌظ بلواحـــظ االإكرام، من اخلا�ص والعام، م�ســـاٌر اإليه باالأ�ســـابع، معروٌف 

بكرمي ال�ســـناع، ماألوف بظريف الطباع، ملقيـــة اإليه املعايل بعنانها، ناظرة اإليه 

باإن�سان اأعيانها.

وكان ال�سيخ حممد بن رزق من اأهل امل�سورة فـي الكويت، يرجع اإليه فـي   

االأمور، وي�ست�سار من اجلميع، فـي�سري دائما مبا هو اأوفق؛ لرجاحة فكره، وثقابة 

راأيه، و�ســـداد مقولته، وقد ُعرف ب�ســـنع اخلري، وبذل املعروف؛ ف�سعى اإىل بناء 

اأعمال اخلري الأهل هذه املدينة، وبنى ال�سيخ حممد بن ح�سني بن رزق م�سجًدا 

يطلق عليه االآن م�سجد ال�سوق الكبري.
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وعندمـــا تعر�ســـت الب�ســـرة عـــام 1773م للطاعون الكبـــري، الذي فتك   

باأهلها، واأخذ يهدد املدن التي حولها، ومنها الكويت، وتبع ذلك ح�ســـار الفر�ص 

للب�سرة عام 1775م، وا�ستمر عاماً ون�سف العام حتى �سقطت فـي عام 1776م، 

وهنـــا فكر ال�ســـيخ حممد بن اأحمـــد بن رزق فـي الهجـــرة اإىل البحرين، وكانت 

تطلق على ال�ســـاحل املمتد من جنوب الب�ســـرة اإىل �ســـاحل عمـــان، واتخذ من 

مدينة االأح�ســـاء م�ســـتقرا له، مع العديد من االأ�سر التي قدمت معه، واأ�سبحت 

تلك املدينة مركزا لتجارته الوا�سعة، التي كانت جتوب اخلليج اإىل الهند.

وكعـــادة ال�ســـيخ حممد بن رزق فـي ممار�ســـة هوايتـــه املحببة له، وهي   

البذل واجلود واالإح�سان اإىل الفقراء، وبناء امل�ساجد وحفر االآبار، اإال اأن وجوده 

فـي تلك املنطقة اأ�سبح خطراً عليه، كونه تاجر اللوؤلوؤ املميز فـي منطقة اخلليج 

العربي، فاأراد اأن يحافظ على جتارته من اأعدائِه الذين اأخذوا يهددون االأح�ساء 

والقطيـــف لل�ســـيطرة عليها، ما دفعـــه اإىل التوجه اإىل قطر مـع اأ�ســـرتـه، وابنه 

دائرة اأوقاف الكويت العامة (ال�ســـوق) اأ�ســـ�ص هذا املج�سد حممد بن ح�سني بن رزق �سنة 1169هـ 

جدد بناءه يو�سف اآل �سقر مبعاونة بع�ص حم�سني الهند �سنة 1255هـ.
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الوحـيد الـذي قد ا�ســـتـد عـوده، ومع اأحبائه اأي�ســـا، واتخذ من الزبارة مالًذا له 

ولتجارته، وكان ذلك فـي عام 1776م.

واأخذ يبني له ق�ســـرا كبريا، وافقه على تدبريه، فـي اتخاذ ذلك املنتجع   

وتعمريه، وت�سميته بالزبارة، فعمره هو وابنه، وحكما منه العمادة، وزيناه بالعدل 

فـي البداوة وذوي احل�ســـارة، حتى �ســـرب املثل مبحا�ســـن اآثارهما، فاهلل اأزان 

اأيامهما بال�ســـرور و�ســـعة الـــرزق، فما اأبهج هذه االأيـــام، واأكرث خريها وفرجها، 

حتى اأ�سبح ي�سرتي ما يجمع من لوؤلوؤ قطر والبحرين.

و قد اأح�ص ال�سيخ الكبري حممد بن ح�سني بن رزق بدنو االأجل، فحر�ص   

على تزويج ابنه ال�سيخ اأحمد، حتى تكون له ذرية حتمل ثقافة هذا الرجل وابنه، 

وت�ســـاعده علـــى حمل تلك االأمانـــة، وحتقـق له ذلك بتزويج ابنـــه اأحـمد، اإال اأن 

اهلل قد اأخذ روحه الطاهرة قبل اأن يرى اأحفاده، فبقى ال�سيخ اأحمد بن حممد 

بـــن رزق لي�ص له من م�ســـاعد، علـــى كرمه اإال الكف وال�ســـاعد، حتى بقى اأكرث 

مـــن عـــام، ال ياألف املنام، حذًرا من معاديه، اأن يق�ســـر عن مكارم اأبيه، فما زال 

ي�ســـدد ويقارب، ي�ســـنع �سهام الراأى الثاقب، لي�ســـيب بها اأعلى املراتب، اإىل اأن 

نظرته ال�سعادة، و�سدرته على ذويها ال�سيادة، ودقته على منابرها، واأقبلت اإليه 

بحذافـريها؛ فمالأ اللَّها بعظم اللُّها، واألقت اإليه املروءة قالئدها، و�ســـلمت اإليه 

الفتوة مقاليدها، فرتقى اإىل مقام ال ي�ستطاع ارتقاوؤه.

رزق ال�سيخ اأحمد بن رزق بخم�سة اأبناء، هم: حممد (1780م)، ويو�سف   

(1785م)، وعبد املح�سن (1787م) من زوجته االأوىل، وهي من اأقربائه، وخالد 

(1792م)، وعبد العزيز (1794م) من زوجته الثانية، وهي ابنة ال�ســـيخ اإبراهيم 

العبد الرزاق، واأخت لعبد الوهاب و�سامل وجميعهم ولدوا فـي الزبارة.
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وفكر ال�ســـيخ اأحمد بن رزق فـي ف�سل الزبارة عن بر قطر، بحفر خليج   

طوله ثالثون ميال، ولكن قومه مل ير�سوا بذلك؛ الأنهم اأهل بادية، وال ي�ستغنون 

عن رعي اأغنامهم واإبلهم فـي بر قطر.

ومن طرائف ما وقع لل�سيخ اأحمد بن حممد بن رزق، باأن غرق له مركب   

بجملة اأموال ال حتت�ســـب، وحني بلغه اخلرب �ســـرب، وما اكفهر، وما ت�ســـايق وال 

حزن، وتب�ســـم وما اأبدى ال�ســـجر، بل زاد تب�سمه، وتعاظم ف�سله وكرمه؛ وتزوج 

فـي احلال بكرا، ون�سر موائد الكرم ن�سرا، واأظهر ب�سا�سة وب�سرا، فراأى اأعداوؤه 

منه العجب، واأقروا له بعلو الرتب، واحلق ما �ســـهدت به االأعداء، فهو الكرمي؛ 

الأنه اأعطى بال اإكداء، وقد وقعت له هذه الطرفة، وهو فـي الزبارة؛ حيث ا�ستد 

عوده، وكرثة اأعداوؤه.

ويروى اأن وايل بغداد �ســـليمان با�ســـا، اأر�سل نائبه علي با�سا بحملة اإىل   

منطقة االأح�ساء عام 1798م، الإعادة �سيطرة الدولة العثمانية على بع�ص املناطق 

التي مت فقدها، فا�ســـطر اإىل طلب امل�ســـاعدة من ال�ســـيخ اأحمد بن حممد بن 

رزق، وهو فـي الزبارة، فاأر�ســـل اإليه ال�سيخ اأحمد بن رزق الهدايا والعطايا التي 

مل يكن يتوقعها، اأر�سل اإليه ع�سرين األف دينار، اأو �سعفها، ومالب�ص من احلرير 

الغايل، وعقودا من اللوؤلوؤ، وجملة من الهدايا التي كان لها االأثر الكبري.

ومتيزت مدينة الزبارة باأنها اأ�سبحت منارة لالأدباء وال�سعراء، واأهل العلم   

والدين والعلماء، وعندما قفل الوزير عن املحا�سرة، لقلة الزاد و�سعف املنا�سر، 

وبلـــغ خربه الزبارة، وكانت الأحمد ترجع اال�ست�ســـارة، اأمر اأهلها باالرحتال، اإىل 

جزيرة اأوال، فـي البحرين، ليعي�ص وي�ستقر فـي قرية جو.

وعمر فـيها االأرا�ســـي، �ســـنة 1797م، وبنى فـيها الق�سور، فكان تعمريه   

بالطاعات واملرا�سي، ببناء امل�ساجد وحفر االآبار، م�ستقًرا ب�سفنه كبرية االأحجام، 
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متنقلة بني مواين مدن اخلليج العربي والب�سرة وبالد الهند، وغريها من املدن.

وعندمـــا تعر�ســـت البحريـــن عام 1800م للعدوان، و�ســـيطر �ســـلطان بن اأحمد 

حاكـم م�سـقط عليها، وعـني اأخـاه �سعـيًدا حاكـًما عليها من قبلـه، ارحتل ال�سيخ 

اأحمـــد بـــن رزق اإىل الب�ســـرة، حفاًظا على اأمواله وجتارتـــه، التي اأدت اإىل منو 

موانئ العديد من مدن اخلليج العربي، وخا�سة مدينة الب�سرة، ونزل فـي قرية 

جردالن، وترك ابنه حممد فـي الكويت فـي املنـزل الذي ولد فـيـه، وقـال عـنهـم 

ال�ســـيـخ اإبراهيم بن ف�ســـيح احليدري البغـــدادي يف كتابه: (عنـــوان املجد فـي 

بيـــان اأحـوال بغداد والب�ســـرة وجند)، �ص163: »من البيـــوت الرفـيقة القديـمـة 

فــــي الب�ســـرة بيت ابن رزق، وهو بيت جمد وف�ســـل وجتـــارة وخري، وكانت لهم 

ال�سدقات الكثرية، واالآثار احلميدة، والرثوة التامة، والعز الكامل، وقد �سارت 

ديارهـــم بالقع، وبقى الكامل حممد من االأخيـــار فـي الكويت، وهذه داللة على 

اعتزار ال�سيخ اأحمد بن رزق بوطنه الكويت االأ�سيل«.

وعندمـــا ارحتل ال�ســـيخ اأحمد بن رزق اإىل الب�ســـرة، وحط فـيها رحله،   

وب�ســـط فــــي �ســـكانها ف�ســـله، تلقوه مـــن بعيد، وجعلـــوا يوم قدومه يـــوم عيد، 

وا�ستن�ســـقوا ملا واجهوه اأخالقه، واأ�ســـابوا من بهجته واإ�ســـراقه، وا�ســـتغنوا عن 

امل�سابيح منه بالطالقة.

وتعتـــرب فرتة مكوث ال�ســـيخ اأحمد بن حممد بـــن رزق فـي جردالن فـي   

الب�سرة، من عام 1800م اإىل وفاته عام 1809م، هي االأكرث ا�ستقراًرا فـي حياته؛ 

حيث ا�ســـتغل وجوده وا�ســـتقراره فـيها، اإىل تقريب العلماء ورجال الدين، وفـي 

عمل اخلريات، من حفر االآبار وتعمري امل�ســـاجد، وامل�ســـاركة فـي بناء املدار�ص، 

وفـي ال�سرف على اأوجه اخلري والرب، وختم ال�سيخ عثمان بن �سند احلديث عن 

اأبناء ال�سيـخ اأحمد بن حممد بن رزق، وهم االإخوة االأ�سقاء على التوايل: حممد 
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ويو�ســـف وعبد املح�سن، واالإخوة غري االأ�ســـقاء، وهم خالد وعبد العزيز؛ حيث 

اأبدع فـي احلديث عن �سريتهم وال�سفات التي ات�سفوا بها.

وعندما علم الوايل العثماين فـي بغداد �ســـليمان با�ســـا بقدوم ال�ســـيخ   

اأحمـــد بـــن رزق اإىل الب�ســـرة، فــــي مدينة جردالن، وجـــه اإليه باأوامر �ســـريفة، 

ومالب�ص فاخرة لطيفة، باأن يختار من الب�ســـرة اأف�ســـل دار، واأن يعامل كامللوك 

ال التجار،علمـــاً باأن ال�ســـيخ اأحمد بـــن رزق رف�ص اخلروج علـــى احلاكم ودولة 

اخلالفة العثمانية، وكان داعماً لهم عند طلب احلاجة. 

وملا نزل ال�سيـخ اأحمد بـن حممــد  

بن رزق فـي جردالن، عام 1800م، اأفا�ص

على �سكانها موائد كرمه واإح�سانه، واأخذ

يقيــم بنيــانه، وي�سيـــد قــواعــده واأركانــه،

و�سنع فـي هذا البنيــان االآطام املحكمــة،

واأعلى فـيه ال�سرف وقّومــه، وعمــر فـيــه

م�سجده، واأكرم رّكعــه و�سجــّده، يق�ســده

النا�ص من االآفاق، وتنهال اإليه الرفاق، للعبادة واالرتزاق.

و�سعى ال�سيخ اأحمد بن رزق اإىل بناء ميناء جماور له فـي �سمال الكويت؛   

ليكون مر�سى ل�سفنه الكبرية، التي كانت جتوب البحار، حمملة بالنا�ص واملواد، 

كما بنى له ق�ســـراً فـي تلك املنطقة، حتى اإن املنطقة �ســـميت ن�سبة اإىل ق�سره، 

امل�ســـهور باأم ق�ســـر، ولقد كان عام 1809م هو عام وفاة ال�ســـيخ اأحمد بن رزق 

وانتقالـــه اإىل جـــوار ربـــه، ويعترب من االأعـــالم الذين كان لهم االأثـــر الكبري فـي 

ازدهار منطقة اخلليج العربي.

حطام ق�ســـر ال�سيخ اأحمد بن حممد بن رزق يف 

مدينة ام ق�سر الذي مت بناوؤه عام 1802 م.
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حمل اإقامة اأ�سرة الزنكي

ن�ســـاأ الكويتيون فـي املدينـــة القدمية، وارتبط تاريخ اأ�ســـرهم باأحيائها،   

التي قطنها اأجدادهم قدمياً، وال يزال كثرٌي من �سكان هذه االأحياء واأحفادهم، 

يفتخرون بانتمائهم لهذه االأحياء فـي الوقت احلا�سر.

و�سكنت اأ�سرة الزنكي فـي حي الو�سط (بهيتة)، وهي من مناطق الكويت   

القدمية، حيث ق�ســـمت مدينة الكويت اإىل اأحياء �سكنية كبرية و�سغرية، �سكنها 

الكويتيـــون، وكان التعـــاون والرتابـــط هـــو ال�ســـائد بني �ســـكانها، رغم اختالف 

اأعراقهـــم وطوائفهم واأجنا�ســـهم، وكانت اللحمة فـيما بينهـــم قوية، فلم يعرفوا 

القبلية وال الطائفـية، وهي اأحد اأ�ســـباب قوتهم، حيث عجز اأعداوؤهم عن �ســـق 

هذا الرتابط والتالحم.

ويعترب حي الو�سط (بهيتة) االأقدم �سكناً فـي االأحياء الكويتية، ومنه مت   

التو�ســـع �سرقاً وغربا ً وجنوباً، و�ســـنف بع�ص املوؤرخني جزءاً منـه �سمـن احلي 

ال�ســـرقي، والن�سف االآخر �سمن احلي القبلي، وهو حي �سغري احلجم، مقارنة 

مبا ذكرت من االأحياء، وال يقل حي الو�سط اأهمية عن احلي القبلي وال�سرقي، 

ويقع فيه بيت االإمارة، وق�سور اآل �سباح واأ�سرهم، وعمل اأهايل احلي فـي مهنة 

الغو�ص، وظهر منهم الكثري من النواخذة و الطوا�ســـني، باالإ�ســـافة اإىل عملهم 

فـي مهنة �سناعة ال�سفن ال�سراعية، والتجارة، وفـي هذا احلي ظهر الكثري من 

ال�سخ�سيات ورجال العلم، الذين �ساهموا فـي ن�ساأة الكويت. 

ويقع احلي الو�ســـط ما بني احلي القبلي وال�ســـرقي، حتى دروازة العبد   

الرزاق، ويف�ســـله عن احلي ال�ســـرقي �سارع امليدان، وي�سم هذا احلي جمموعة 

من اأ�سهر معامل مدينة الكويت املعروفة، مثل:
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- دائرة اجلمارك ودائرة املراكب التجارية.

- اأ�سواق الكويت القدمية وال�سفاة.

- املدر�سة املباركية. وهي اأول مدر�سة فـي تاريخ الكويت.

- النادي االأدبي.

- املكتبة االأهلية.

ويكفـي لكي ندلل على اأهمية حي الو�سط  

فـي تاريخ الكويت، اأن �ســور مدينـــة الكويت منـــذ

اإن�سائه للمرة االأولــــى، كان يحـيط باحلــــي مــــــن

جميع جهاتــه، وهـــو االأمــر الـــذي اأ�سفـــى علــــى

مــوقعـــه اأهميــــة كبيــرة. وقـــد ا�سرتكــــت عائلـــة

الزنكي مع غريها من العـــائـالت - التــي �سكنــت

تلك املناطق - فـي بناء �سور الكويت، الأن ال�ســـور

يقوم بحمــايتهــم من غارات البـــدو، واعـتـــداءات

العربان على تلك االأحياء ال�سكنية.

ومما ترددت روايته عن اأ�سماء بع�ص رجاالت االأ�سرة، اأنها قد ا�سرتكت   

بنف�ســـها فـي مراحل بناء ال�ســـور، التي مرت بها عملية االإن�ساء، حيث قامت كل 

اأ�سرة بامل�ساهمة فـي بناء املنطقة الواقعة بالقرب من حمل �سكنها.

اأما حي القبلة فهو من اأ�سهر االأحياء الكويتية القدمية، وقد عمل �سكان   

هذا احلي فـي التجارة وال�سفر، وا�ستخدموا ال�سفن ال�سراعية، ومبا اأنهم عملوا 

فـي مهنة التجارة وال�ســـفر ال�ســـراعي، فمن البديهي اأن اأغلبية نواخذة ال�ســـفر 

ال�ســـراعي فــــي الكويت قدمياً واأ�ســـهرهم، هم من �ســـكان احلـــي القبلي، و مل 

�سور الكويت عام 1920
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يقت�ســـر عمـــل اأهايل احلـــي القبلي على ما ذكـــرت، بل عملوا اأي�ســـا فـي مهنة 

الغو�ـــص بحثاً عـــن اللوؤلوؤ، وظهر منهم طوا�ســـون ونواخـــذة ، ذكرهم فـي تاريخ 

الكويت، وفـي هذا احلي ظهر الكثري من �سخ�ســـيات الكويت، الذين لعبوا دوراً 

كبـــرياً فـي ن�ســـاأة الكويت قدميـــاً، ويالحظ اأن اأغلبية جتـــار الكويت فـي الوقت 

احلايل كان اأجدادهم من �سكان احلي القبلي قدمياً، حيث ورثوا هذه املهنة منذ 

القدم عن اأجدادهم رحمهم اهلل.

يقع حي القبلة فـي الق�ســـم الغربي من مدينة الكويت القدمية، و�ســـمي   

»بجبلـــه« كمـــا ينطقها الكويتيون قدميا، وذلك الأنه كان قبلة اأهل الكويت قدمياً 

من جهة الغرب، وبداية احلي القبلي من امل�ست�ســـفى االأمريكي حتى (البهيتة)، 

بالقرب من ق�سر ال�سيف، وهي املنطقة الواقعة ما بني ال�سارع اجلديد و�ساحة 

ال�ســـفاة »ق�ســـر نايف«، و�ســـوالً لدروازة اجلهراء، اإحدى اأ�ســـهر بوابات �ســـور 

الكويت.

ومما ال�سك فـيه اأن �سكن اأ�سـرة  

الزنكـي فـي حي الو�سط، مبا يحويه مــن

ق�ســور اآل ال�سبــــاح، ومـــن بيـــوت كبـــار

التجار وكبار رجــاالت الــدولــــة، ليلقــــي

ال�ســـــــوء علــى مكــانـــة تلــــك االأ�ســــــرة

وو�سعهـــــــا االجتمــــــاعـــــي وال�سيا�ســــي

واالقت�ســـــادي، ويجعـــل منهــا واحدة من اأهم االأ�سر الكويتية، التي �ساركت فـي 

�سناعة و�سياغة تاريخ دولة الكويت فـي الع�سر احلديث، ولي�ص هناك من �سك 

فـي اأن تلك املناطق متثل نقطة االنطالق لدولة الكويت احلديثة.

بيوت اإبراهيم وعبد الرحيم وحممد اأبناء ح�سني

بن حجي (الزنكي)
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وقد هياأ �ســـكن االأ�ســـرة فـي تلك املنطقة، اأن تختلط بالعديد من االأ�سر   

ذات االأهمية الكبرية فـي تاريخ الكويت االقت�سادي وال�سيا�سي والثقافـي، االأمر 

الذي اأ�ســـفى على درا�سة وتاأ�سيل تاريخ تلك االأ�سرة عملية مهمة، لكونها متثل 

جزءا من منظومة اجتماعية را�ســـخة، �ســـارك اأفرادها فـي �ســـياغة هذا البلد 

ال�سغري بحجمه، الثقيل بلحمته القوية.
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دور اأ�سرة اآل الزنكي

 فـي تاريخ الكويت
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اأوًل: الدور الجتماعي 

اأ-الأ�شهار:

ْن َخَلَق َلُكْم ِمْن 
َ
َياِت�������ِه اأ قـــال املـــوىل عز وجل فـي كتابه الكـــرمي: {َوِمْن اآَ  

َياٍت ِلَقْوٍم  نَّ ِف َذِلَك لآَ ًة َوَرْحَمًة اإِ َلْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكْم َمَودَّ ْزَواًجا ِلَت�ْشُكُنوا اإِ
َ
ُكْم اأ ْنُف�شِ

َ
اأ

.
»1«

ُروَن} َيَتَفكَّ

انطالقـــا من تلـــك التوجيهات القراآنية الكرميـــة، كان من الطبيعي فـي   

ظـــل املكانـــة االجتماعية التي حظيت بها اأ�ســـرة الزنكي فــــي املجتمع الكويتي، 

اأن ترتبط بالعديد من العالقات مع غريها من االأ�ســـر الكويتـية، مبا يتما�ســـى 

مـــع هذه املكانـــة، ومبا يدعم وجودها داخل املجتمـــع الكويتي، ويخلق حالة من 

التجان�ص بني االأ�ســـر الكويتية، خا�سة فـيما يتعلق بعالقة امل�ساهرة، وهو االأمر 

الذي نالحظه من خالل زواج اأفراد من اأ�سرة الزنكي بغريها من االأ�سر الكبرية، 

وذات التاأثري الكبري فـي املجتمع الكويتي كاأ�سرة العبيدي.

عـلماً اأن اأ�سرة العبـيدي تـدعـى مبنطقة الزلفـي »اأ�سرة الع�سيمي«، وهي   

من قبيلة عتيبة، واأخذت ا�ســـم العبيدي ت�ســـغرياً جلدهم االأكرب عبداهلل، حيث 

ت�سغر االأ�سماء فـي الكويت من عبداهلل اإىل (عبيد اهلل).

وهنـــا تظهـــر العالقة اخلا�ســـة فـيما يتعلق بامل�ســـاهرة التي ربطت بني   

االأ�سرتني، منذ بداية ظهور االأ�سرتني على م�سرح االأحداث داخل الكويت، حيث 

ظهرت �سلة القرابة مع اآل العبيدي كالتايل: 

(1) �سورة الروم اآية (21).
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- زواج اإبراهيـــم بـــن ح�ســـني الزنكـــي من منـــرية عبدالعزيـــز عبد اهلل   

العبيدي، وهي �سقيقة ال�ساعرة مو�سي العبيدي، ووالدهما �ساعر من ال�سعراء 

امل�سهورين فـي تلك احلقبة، وكان يعرف بالزلفي فـي منطقة جند.

- زواج حممد بن ح�سني الزنكي من فاطمة اأحمد حممد العبيدي.  

كذلـــك ارتبطـــت عائلة الزنكـــي بعالقة امل�ســـاهرة مع عائلة بور�ســـلي،   

وتتفـق جميـع الروايـات وكتب تاريـخ منطقة اخلليـج واجلزيرة العربية، اأن عائلة 

بور�سلي هي اأول من �سـكن وتوطن فـي الكويت قبل تاأ�سي�سـها، وتعترب من اأقدم 

العوائل املنحدرة من قبيلة اخلوالد (اجلبور) التي �سكنت الكويت، حيث تزوجت 

اآمنـــة بنت ح�ســـني بن حجي مـــن حممد بور�ســـلي، واأجنبت منه جا�ســـم، الذي 

ا�ست�سهد فـي معركة ال�سريف1901م، ومرمي التي تزوجت من علي نا�سر را�سد 

بور�ســـلي، كما تزوج عبد اهلل نا�ســـر را�ســـد بور�ســـلي من نورة، ابنة ح�سن عبد 

الرحيم الزنكي، وتزوج عبدالرحيم بن ح�سني الزنكي من �سارة حممد بور�سلي، 

واأجنب منها مرمي، التي تزوجها اإبراهيم اأحمد احلاي، وتزوجت من بعده حمد 

اإبراهيم املري. 

مبا اأن اآل بور�سلي من اأوائل من توطن و�سكن الكويت، فمن البديهي اأن   

رجاالتها كانوا من اأوائل من امتهنوا البحر مبهامه الرئي�ســـة الثالث، من �ســـيد 

االأ�ســـماك، والغو�ص على اللوؤلوؤ، واالأ�ســـفار اإىل موانئ اخلليج العربية، وموانئ 

الهند واليمن و�ســـرق اأفريقيا، وقد برز من رجاالت اآل بور�ســـلي اأمري النواخذة 

فـي الكويت، عبداهلل نا�سر را�سد بور�سلي، زوج نورة ح�سن عبدالرحيم الزنكي، 

الذي �سهد له بحارة الكويت فـي ذلك الوقت. 

كما ارتبطت االأ�ســـرة بعالقة امل�ســـاهرة مع اأ�سرة الرتكيت، بزواج طيبة   

حممد ح�سني الزنكي من عبد اهلل حممد اإ�سحاق الرتكيت، واأجنب منها اأوالده 
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�ســـليمان واإبراهيم وحممود و�ســـعود، وكذلك زواج عبد الوهاب حممد الزنكي 

من مرمي عبد ال�ســـالم �ســـعيب (الرتكيت)، وزواج يو�سف خالد اإبراهيم الزنكي 

من �سيخة عبد ال�سالم �سعيب (الرتكيت)، علما باأن اأ�سرة الرتكيت من العائالت 

الكويتيـــة القدميـــة، ذات اأ�ســـول عربية عريقة، كان لهـــا دوٌر ثقافـيٌّ فـي جمال 

نه�سة االأدب والعلوم، وعملت فـي التجارة، و�ساهمت فـي بناء الكويت احلديثة.

كمـــا ارتبطـــت االأ�ســـرة بعالقـــة امل�ســـاهرة مع عائلـــة ال�ســـاعر الكبري  

عبـــد اهلل الفـــرج، الذي كان يعترب واحداً من اأهم ال�ســـعراء، ومـن اأغنى االأ�ســـر 

الكويتية التي تنتـمي اإىل قبيلـة الدوا�سر فـي تلك الفتـرة، حيث عرف عبد اهلل 

، حيث تزوج اإبراهيم بن ح�سني الزنكي من خديجة 
»1«

الفـرج بال�ســـاعر املليونري

(1) هو عبد اهلل بن حممد بن فرج بن عبد الرحمن بن فرج بن �ســـليمان بن طوق امل�ســـعري الدو�ســـري 

هكذا ذكر ن�سبه ابن عمه االأديب املوؤرخ خالد الفرج �سنة 1374هـ رحمه اهلل فـي مقدمة الديوان. 

ولد �سنة 1251هـ بالكويت، ورحل مع اأبيه اإىل الهند، وكان اأبوه من جتار الكويت، وكذلك   

جده، فاالأ�ســـرة اأ�ســـرة ذات ثراء، ولكن ال�ســـاعر عبد اهلل مل تكن لديه هذه امليول للتجارة كما هو 

�ساأن اأبيه وجده، ن�ساأ �ساعرنا عبد اهلل فـي الهند مع اأبيه، وكانت بيئته التي عا�ص فـيها يغلب عليها 

الرتفـيه والرخاء ورغد العي�ص، حيث كان عبد اهلل وحيد اأبيه فان�ســـب اهتمام اأبيه عليه، واأغدق 

عليـــه بـــكل ما يريد، وتعلم فـي الهند اللغة االأردية بجانب اإتقان اللغة العربية، حيث در�ســـه هناك 

اأ�ساتذة خمت�سون.

عا�ـــص عبـــد اهلل الفرج فـي الهند �ســـباه و�ســـبابه، حيث راأى وعا�ســـر وعاي�ـــص الثقافة   

الهندية، فاأ�ســـبح بذلك متو�ســـع املدارك بالثقافة العربية والهندية الأنه يتقن االأردية، ولذلك تاأثر 

الفرج مبو�سيقى الهند. يقول االأ�ستاذ خالد الفرج رحمه اهلل: ن�ساأ ال�ساعر »اأي عبداهلل بن فرج« 

فـي الهند، فتاأثر مبو�ســـيقاها اإىل حد كبري، الأنه تعلمها على اأ�ســـاتذة املو�سيقى هناك، وراأيت فـي 

خملفاته كتباً لالأحلان مكتوبة بالنوتة وعليها تعليقات بخطه، مما يدل على ت�سلعه فـي هذا الفن، 

ذكـــر ذلـــك فـي مقدمة الديوان. ومن مواهب عبداهلل الفرج رحمه اهلل الر�ســـم والت�ســـوير، وكان 

رحمه اهلل خطاطاً فـي غاية الرباعة بالقلم الفار�سي واخلط العربي. 

وفــــي عام 1270هـ توفـي اأبوه ال�ســـيخ حممد بن فـــرج بالهند، وترك له ثروة هائلة، وهو   

الوريـــث الوحيد له، وكما ذكرت �ســـلفاً اأن �ســـاعرنا مل يكن من العقـــول التجارية وتفكريه مل يكن 

للتجارة، بل لالأدب وال�سعر والغناء، وكان عمره ثماين ع�سرة �سنة عندما توفـي اأبوه. 

�ســـعره: اأح�ســـن �ســـنعاً املوؤرخ االأديب خالد الفرج ابن عم �ســـاعرنا، فجمع �ســـتات �سعر   

عبداهلل الذي كاد اأن ي�سيع، فقام �سنة 1338هـ بطباعة الديوان فـي الهند، وهي الطبعة االأوىل، 

ويعد هذا التاريخ قدمياً جداً، اإذ اإن املطبوع هذا من اأوائل املطبوعات فـي االأدب ال�سعبي.
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ابنة ال�ســـاعر عبد اهلل الفرج، وهي البنت الكربى لل�ســـاعر عبداهلل الفرج، ومل 

يرزق باأوالد، وقد اأجنبت خديجة من اإبراهيم رقية، التي تزوجت من ابن عمها 

ح�ســـن عبدالرحيم الزنكي، والتي توفيت فـي مدينة الطائف بعد تاأدية فري�سة 

احلج، وكذلك االبن عبد اهلل الذي توفى وهو يف اخلام�سة والع�سرين من عمره.

علماً باأن ال�ســـاعر املعروف عبداهلل بن حممد الفرج، يرجع اأ�ســـله اإىل   

قبيلة الدوا�سر، وهي من اأكرب القبائـل العربية فـي �سبه اجلزيرة العربية، مركـز 

تواجدهـا فـي وادي الدوا�ســـر فـي جند، انتقل جد ال�ســـاعر اإىل مدينة الزبارة 

فــــي قطـــر، عند اإن�ســـائها على يد ال�ســـيخ حممد بـــن رزق وابنه ال�ســـيخ اأحمد 

بـــن رزق، رزقـــه اهلل وهـو فــــي الزبارة ولدين، هما عبـــداهلل، وحممد وهو والد 

ال�ســـاعـر عبـــداهلل الفـرج، حيـث تربـيـا مع اأبناء ال�ســـيخ اأحمـــد بن رزق، وزاوال 

معهـــم الن�ســـاط البحري والتجاري، خا�ســـة فـي بالد الزبـــارة فـي قطر ثم فـي 

الهند، فا�ستطاعا اأن يكونا ثروة كبرية.

وارتبطت اأ�ســـرة اآل الزنكي بامل�ســـاهرة مع اأ�ســـرة املباركي، املنتمية اإىل   

قبيلة الدوا�ســـر، حيث تزوج عبداللطيف حممد املباركي من ح�ســـة بنت ح�سني 

بـــن حممد بن حجي (اآل الزنكي)، واجنبت له كاًل من حممد ومبارك و�ســـكبية 

ومـــرمي، وقـــد امتهنت اأ�ســـرة املباركي فـي ذلـــك الوقت (التجارة علـــى اللوؤلوؤ)، 

وبرز العديد من رجالها فـي جماالت التجارة، خا�ســـة جتارة اللوؤلوؤ كما اأ�ســـلفنا 

احلديث عنها �سابقا.

كما ربطت امل�ســـاهرة اأ�ســـرة الزنكي بعائلة املزيد (املعو�ســـرجي)، حيث   

تزوج اإبراهيم بن ح�سني الزنكي من بزة بنت حممد بن حممود املعو�سرجي. واآل 

مزيد (املعو�ســـرجي) وهم من حي الو�ســـط ويرجع اأ�سلهم اإىل حوطة بني متيم، 

وي�ســـمون باملعو�ســـرجي ن�ســـبة اإىل جدهم �ســـعد املزيد ماأمور اجلمارك، الذي 
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يع�ســـر زمن ال�سيخ مبارك ال�سباح (جابي الع�ســـور)، اأي ال�سرائب، كان مبارك 

ال�سباح يثق ثقة عمياء ب�سعد املزيد فـي جباية ع�سر التجارة.

ومن اأمثلة امل�ســـاهرات الطيبـــة، تلك التي ربطت اأ�ســـرة الزنكي بعائلة   

العثمان، »املنحدرة من قبيلة اخلوالد« التي ينتمي لها الفا�ســـالن، املال عثمان 

عبداللطيـــف العثمـــان، و عبـــد اهلل عبد اللطيف العثمان، حيـــث تزوجت لولوة 

بنت اإبراهيم اأحمد احلاي، ابنة مرمي بنت عبدالرحيم الزنكي، من املال عثمان 

عبداللطيـــف العثمـــان، (والذي اأجنب منهـــا اأحمد واإبراهيم و�ســـالح وحممود 

واآمنـــة وفاطمة و�ســـبيحة ورقية)، ولقد تلقى املال عثمان تعليمه فـي املدر�ســـة 

املباركية على يد ال�سيخ �سيد عمر عا�سم، وكان نابهاً، وقد ا�ستطاع اأن ي�ستوعب 

الدرو�ص ب�سرعة عجيبة، وحفظ القراآن الكرمي كله فـي �سن مبكرة، وفـي اإثرها 

عني مدر�ســـاً فـي املدر�ســـة املباركية، وعمره مل يتجاوز ال�سابع ع�سر، لكن طوله 

الفارع �ســـاعده على الظهور، وفر�ص نف�سه كمدر�ص، ولقد ح�سل باختالطه مع 

املدر�سني الذين يكربونه فـي ال�سن اال�ستفادة الكبرية.

عمل املال عثمان - وهذا هو اللقب الذي عرف به - مب�سجد اليا�سني،   

وقد ا�سطفاه ال�سيخ اأحمد اجلابر اأمري الكويت االأ�سبق ليكون اإماماً وخطيباً له 

ردحاً من الزمن. وعندما مر�ص املال عثمان زاره ال�ســـيخ اأحمد اجلابر واطماأن 

عليـــه، وقـــدم له هدية عبـــارة عن قطعة اأر�ص على البحر فــــي منطقة العقيلة، 

و�سمى االأر�ص القريبة من منزل مال عثمان »لوقه«، اليقه لك (تنا�سبك) يا مال 

عثمان.

بعدها انتقل املال عثمان للعمل اإماما مل�سجد علي العبد الوهاب املطوع،   

قـــرب بوابة ال�ســـامية، وظل فـي هذا امل�ســـجد زمنـــا، بعدها انتقـــل اإىل منزله 

فـي منطقة الفـيحاء، و�ســـار اإماًما للم�ســـجد املحاذي ملنزله، وبعدها انتقل اإىل 
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منطقة املن�ســـورية، و�ســـار اإماماً مل�ســـجد املن�سورية الرئي�ســـي، وظل فـي هذا 

امل�ســـجد اإماما وخطيبا ل�ســـالة اجلمعة، وكان امل�ســـجد يكتظ بامل�ســـلني الذين 

ي�ســـلون وراء املال عثمان. عمل املال عثمان مدر�ســـا فـي املدر�ســـة املباركية ثم 

القبلية، وبعدها فـي مدر�ســـة املرقاب، وله الف�ســـل فـي عقـــد زواج العديد من 

االأ�ســـر الكويتيـــة قدميا وحديثا، وكان ي�ســـمى الذي يعقد الـــزواج فـي الكويت:

(مالك).

وقد ت�ســـرفت اأنا موؤلف الكتاب بال�ســـالة خلف املال عثمان فـي �ســـالة   

القيام، فـي الع�ســـر االأواخر من رم�ســـان، وكان ال�سيخ رحمه اهلل يتمتع ب�سوت 

عذب وخ�سوع فـي ال�سالة، وهذا ما جعلني اأ�سرت�سل فـي احلديث عنه.

اأمـــا اأخوه عبداهلل عبداللطيف العثمان، فهو اأكرث من اأعطى الزكاة فـي   

�سنوات حياته، واأحد البارزين الذين ا�ستهروا بالغنى، وهبه اهلل الرثوة الطائلة، 

فاأغـــدق بهـــا على كل حمتاج و�ســـاحب حاجـــة، جمع بني املـــال الوفـري واجلود 

والكرم، كان »حامت طائي« الكويت فـي زمانه، واأ�سبح مثاالً لكل خري.

ومن عالقات امل�ســـاهرة التي جتدر االإ�ســـارة اإليها، زواج ابنتي ال�ســـيخ   

اأحمـــد حممد الفار�ســـي مـــن اثنني من اأبنـــاء عائلة الزنكـــي، االأوىل دانة، التي 

تزوجت من ح�ســـن عبدالرحيم الزنكي، والثانية عائ�سة، التي تزوجت من خالد 

اإبراهيم الزنكي.

علما باأن ال�ســـيخ اأحمـــد بن حممد الفار�ســــي (1933/1839م)، يـرجع   

اأ�ســـلـه اإىل قرية القلعة فـي مكة املكرمة، واأطلق عليه لقب الفار�ســـي، الإقامته 

فــــي بـــر فار�ص لتدري�ص علوم الدين لفرتة حمـــددة، ثم عاد بعدها اإىل الكويت، 

ويعتـــرب من م�ســـايخ الكويت القالئل الذي ميكـــن اأن نطلق عليه لفظ عامل، مبا 

حتمله هذه الكلمة من معنى، نال ال�ســـهادة العلمية من االأزهر ال�ســـريف، وكان 
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واعظـــاً مـــن الدرجة االأوىل، فـــكان اإذا وعـظ ملك قلوب �ســـامعيه، واإن الكويت 

مل تعهد فـي تاريخها واعظاً من اأهلها مثله، له الف�ســـل بعد اهلل فـي فكرة بناء 

ال�ســـور حول الكويت قبـــل معركة اجلهراء عام 1920م، بناء على عر�ســـه على 

ال�ســـيخ �ســـامل املبارك ال�ســـباح، الذي قبل براأيه ال�ســـديد فـي هذا االأمر، وقد 

متيـــز ال�ســـيخ اأحمد بالورع، وحر�ســـه على االأمر باملعـــروف والنهي عن املنكر، 

توفـي رحمه اهلل عام 1933م، و�سهد جنازته معظم اأهل الكويت، وكانت و�سيته 

الوحيدة اأن ي�ســـلي على جنازته العامل املعروف فـي ع�ســـره ال�سيخ عمر عا�سم 

االأزمريي رحمهما اهلل جميعاً.

كذلك ارتبطت اأ�سرة الزنكي مع اأ�سرة املري، وذلك بزواج مرمي ابنة عبدالرحيم   

بــــن ح�ســــني الزنكي من اأحمــــد بن حممد املري، وهو من اأ�ســــرة عريقــــة لها تاريخها 

امل�ســــرف فـي الكويت، واأجنبت منه ابنة وحيدة وهي فاطمة التي تزوجت من اأحمد 

املن�ســــور، وهي كذلك اأ�ســــرة ذات جمد عريق، لها جهودها الال حمدودة فـي خدمة 

الكويت، واأجنبت منه خم�ص بنات هم: (مرمي، طيبة، �سبيكة، لطيفة، �سيخة).

وكذلـــك ارتبطت اأ�ســـرة الزنكي مع اأ�ســـرة البكر، بزواج جا�ســـم حممد   

البكر من دالل حممد الزنكي، علما باأن ح�سة البكر جدة لعدد من اأبناء االأ�سرة 

من ناحية االأم، لزواجها من ال�ســـيخ اأحمد حممد الفار�ســـي، وهذه االأ�ســـرة لها 

تاريخها امل�سرق فـي جمتمع الكويت االأ�سيل.

كذلـــك هناك ارتباط بني اأ�ســـرة مـــدوه، بزواج اأحمد حممـــد مدوه من   

فاطمة عبدالرحيم بن ح�سني الزنكي، واأجنب منها ابنة وحيدة ا�سمها م�ساوي، 

والتي تزوجت من عبدالكرمي عبد اهلل العماين، علما باأن اأ�ســـرة مدوه كان لها 

الكثـــري من االأعمال اخلـــرية للمجتمع الكويتي، والتي ال تُن�ســـى خا�ســـة بتربع 

حممد مدوه رحمه اهلل مبقربة الأهل الكويت يف منطقة �سرق.
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مـــن خـــالل ما ذكر من اأهم االأ�ســـر التي ارتبطت باأ�ســـر اآل الزنكي عن   

طريق امل�ســـاهرة، يتبني حر�ص عائلة الزنكي على االرتباط باالأ�سر امل�سهود لها 

بالعراقة والعلم والف�سل، ذلك اأن عائلة اآل الزنكي كانت من العوائل التي تركت 

ب�ســــمة فـي بناء دولـــة الكويت، وقد حر�ص اأبناوؤها على امل�ســـاهمة فـي اأعمال 

اخلري والرب، مثلهم مثل االأ�سر الكويتية التي اأخذت على عاتقها مهمة بناء هذا 

الوطن احلبيب وت�سييده.
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ب- ق�سة اجلوار مع اآل �سعود

من الثابت تاريخيا اأن اأ�ســـرة الزنكي كان لها دور رائع فـي دعم االأ�ســـرة   

ال�ســـعودية احلاكمـــة فــــي فرتة وجودها فــــي الكويت. والتي امتـــدت ملا يقارب 

الع�ســـر �ســـنوات، عا�ســـتها فـي جوار عدد من االأ�ســـر الكويتية التي احت�سنتها 

خالل فرتة �ســـيطرة ابن ر�ســـيد على الريا�ص. وكان من بني هذه االأ�ســـر اأ�ســـرة 

الزنكي، وقد �سكنت االأ�سـرة ال�سعوديـة فـي براحة ال�سبعـان بحي الو�سـط، وهي 

نفـ�ص املنطـقة التي يقطنها اآل الزنكي. 

ومل يكن اختيار اآل ال�ســـباح فـي ا�ســـتقرار اآل �سعود فـي براحة ال�سبعان   

فـي بيت العامر، املال�سق لبيت عبد الرحيم بن ح�سني اآل الزنكي جمرد �سدفة، 

واإمنا كان مدرو�ســـا ب�ســـورة متميزة ودقيقة؛ حيث اإنه يحقق لهم اجلوار بعوائل 

كويتيـــة عريقة كاأ�ســـرة الزنكي، وكان هـــوؤالء كبار التجار فـي براحة ال�ســـبعان، 

التي تعترب البور�ســـة االقت�ســـادية للبالد فـي ذلك الوقت، حيث اإن هذا املكان 

موقع البيت الذي �سكنه االإمام عبد الرحمن بن في�سل اآل �سعود رحمه اهلل



-61-

يحقق لهم االأمن واالأمان فـي ربوع تلك املنطقة، باالإ�سافة اإىل اأنها حلقة و�سل 

لالأخبار التي ياأتي بها البدو اإىل هذا املكان، فـي اأثناء تنقلهم باجلزيرة العربية، 

مما يوؤمن الآل �سعود االت�سال مع القادمني من الريا�ص وما حولها، لتتبع الو�سع 

ال�سيا�سي هناك، حتى حتني الفر�سة لهم الإعادة احلق اإىل اأ�سحابه.

�ســـكنت االأ�ســـرة ال�ســـعودية خالل فرتة تواجدها فـي الكويت فـي بيت   

العامــــر، الذي كان مال�ســـقا ملنزل اأ�ســـرة عبـــد الرحيم ح�ســـني الزنكي، قرب 

 .
»1«

م�سجد البحر احلايل، القريب من �سوق اخل�سار القدمي

ويال�سق هذا املنزل منزل اأو م�سكن عبد الرحيم ح�سني الزنكي، الـذي   

كــــان يعتبــــر واحداً من اأثـريـــاء الكـويت فـي تلك الفـــرتة، وكان من الطبيعي اأن 

ي�ســـبح االإمام عبد الرحمن بن في�ســـل اآل �سعود حمط اأنظار الكثري من االأ�سر 

االإمام عبد الرحمن بن في�سل اآل �سعود رحمه اهلل

(1) فـي�ســـل ال�ســـمحان: - معركة ال�سريف، بني امل�ســـادر التاريخية والروايات ال�سفهية، الكويت، 

�سنة 2007م.
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الكويتية، حيث داأب االإمام عبد الرحمن بن في�سل اآل �سعود على زيارة العديد 

مـــن الدواوين الكويتية عندما توجه له الدعوة لذلك، ومن هذه الدواوين ديوان 

اخلمي�ص املوجود فـي منطقة �سرق املدينة.

حيـــث يلتقـــي بوجهـــاء العائـــالت الكويتية فــــي ذلك الوقـــت، وكان من   

بينهم عبدالرحيم بن ح�ســـني الزنكي، حيث يعترب اجلار املال�ســـق ملنزل االإمام

عبد الرحمن اآل �ســـعود، وكان نعم اجلار جلاره فـي مواجهة حمنته، وخ�سو�سا 

بعد امتناع الوايل العثماين املوجود فـي الب�ســـرة عن �ســـرفه م�ستحقات االإمام 

. وكان هذا داأب اأهـــل الكويت فـي اإكرام ال�ســـيف 
»1«

عبـــد الرحمـــن اآل �ســـعود

واحـــرتام اجلار، ولقد ردت اأ�ســـرة اآل �ســـعود هـــذا اجلميل للكويت واأ�ســـرة اآل 

�سباح، اإبان العدوان العراقي الغا�سم على بلدنا احلبيب الكويت 1990م، وذلك 

ال�ستعادة الوطن املحتل الكويت من النظام العراقي ال�سدامي البائد.

(1) حممد بن اإبراهيم ال�سيباين: - االأمري عبد العزيز اآل �سعود فـي الكويت، جملة تراثنا، العدد 

اخلام�ص ع�سر ل�سنة 1999م، الكويت.
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ج- الأخوة فـي الر�ساعة تربط بني اأ�سرة الزنكي واآل �سعود

قامت زوجة عبد الرحيم بن ح�سني بن حجي  

(اآل زنكـي)، هيمــان بن عي�سـى بن حجـي بامل�سـاركـــة

فـي اإر�ســاع االأمري �سعــود بن عبد العزيز اآل �سعــود،

ب�سبــب كثــرة االأعمــال التــي كانت تقــوم بهــا زوجـــة

عبد العزيز بن عبد الرحمـن اآل �سعــود، ما اأثر علــى

الناحيـــة ال�سحيـــــة لزوجـــة عبــد العزيز اآل �سعـــــود

»و�سـحــى بنـــت حمـمـــد بــن برغـــ�ص بـــن عــريعـــر«،

.
»1«

التي اأجنبت له ولده البكر االأمري »تركي«

حيث اأدت تلك االأمور اإىل ن�سوب حليبها، وهو االأمر الذي دفع اجلريان   

اإىل الت�ســـامن مع االأ�ســــرة، حيـث قـامـت زوجة عبد الرحيم بن ح�سني الزنكي، 

وهي هيمان عي�سى بن حجي مبهمة اإر�ساع االأمري �سعود. 

ومن اجلدير بالذكر اأن زوجة امللك عبد العزيـز  

اآل �سعـود، هـي التـي كانـت حتــدد ب�ســورة كبـيــرة اأي

الن�ساء ميكن لها اأن تر�سع اأبناءها، الأن هذه املر�سعة

�سـوف يكـون اأبناوؤهــا اإخــوة لالأمــراء ال�سعودييـن فــي

الر�ساعة، وهــي مكانـة ت�سرفــت بها اأ�ســرة الــزنكــي،

وكان اختيارها لزوجة عبد الرحيم بن ح�سني الزنكي

ينبع مــن كــونهـمــا ينتميــان اإىل نفـــ�ص القبيلــة، وهي

امللك عبد العزيز بن عبد 

الرحمن اآل �سعود رحمه اهلل

امللك �سعود بن عبدالعزيز 

رحمه اهلل

(1) توفـيت و�ســـحى رحمها اهلل فـي الريا�ص �ســـنة 1389هـ / 1969م، بعد وفاة ابنها امللك �سعود 

باأربعني يوما وقد عرفت طوال حياتها بال�ســـالح والكرم، حيث اأو�ســـت بثلث مالها �ســـدقة جارية 

للفقراء وامل�ساكني، كما �سّيدت العديد من امل�ساكن فـي الريا�ص.
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قبيلـــة بني خالد، ف�ســـال عن عالقة اجلوار احلميمة التـــي ربطت بينهما، وقد 

اأدى ذلك اإىل م�ســـاركة اأبناء عبد الرحيم بن ح�ســـني الزنكي وهيمان عي�سى بن 

حيي لالأمريين تركي و�سعود ابني عبد العزيز اآل �سعود فـي الر�ساعة.

وقد ظلت زوجة عبد الرحيم بن ح�ســـني بن حجي (اآل الزنكي)، هيمان   

عي�سى بن حجي، تقوم مبهمة اإر�ساع ورعاية االأمريين �سعود وتركي، طوال فرتة 

وجود االأ�ســـرة ال�سعودية فـي الكويت، بل وتكفلت برعايتهما خالل غياب اأمهما 

الإعداد ق�سر احلكم، بعد عودة الدولة ال�سعودية. 

اإن ال�ســــرف الـذي حظيت به اأ�ســـرة اآل الزنكي بجوار اأ�ســـرة اآل �سعـود   

اأثـناء فرتة اإقامتهم فـي الكويت، التي امتدت ملا يقارب الع�سر �سنوات، واالإخوة 

بالر�ســـاعة بني اأفراد االأ�ســـرتني، يوؤكد مكانة اأ�ســـرة اآل زنكي فـي نفو�ص حكام 

الكويت اآنذاك، و�سيوفهم اأ�سرة اآل �سعود الكرام. 

وملـــا عـــرف به امللك �ســـعود بـــن عبد العزيـــز اآل �ســـعود - رحمه اهلل -   

مـــن الرب واالإح�ســـان والوفـاء باملـعــــروف، بـادر بتوجيـه الـدعــــوة اإىل اأبويـه من 

الر�ساعـة، عبد الرحيم بن ح�سني الزنكي، وهيمان عي�سى بن حيي الأداء فري�سة 

احلج واإكرامهما، تقديرا لدورهما وبرا بهما. وذلك فـي بداية حكم امللك �سعود 

للمملكة العربية ال�سعودية. 

ولكـــن اقت�ســـت حكمـــة اهلل اأال تتـــم تلبيـــة تلـــك الدعوة، حـيـــث تـوفـي  

عبد الرحيم بن ح�سني الزنكي قبل ذلك التاريخ فـي عام 1946م، كما اأن زوجته 

هيـمـان عي�ســـى بـــن حيي قد بلغـت من العمــــر عتـيا، واأ�ســــبـحـت غـيـر قـادرة 

على تلبية تـلك الـدعوة؛ نـظـرا اإىل تقـدمـها فـي ال�ســــن، اإذ قاربت الت�ســـعني من 

عمرها اآنذاك، وتوفـيت فـي عام 1959م.
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وهذا ما يثبت لدينا - بال �سك - اأن االأ�سرة ال�سعودية احلاكمة حفظت   

جلميـــع االأ�ســـر والعوائل الكويتية، وعلى راأ�ســـها اأ�ســـرة اآل �ســـباح الكرام هذا 

املعـــروف، وهـــي متلك ما يوثق لذلك، بل اإنها اأوفت وزدات، حني ا�ســـتعانت بها 

الكويت حكومة و�ســـعبا للوقوف بوجه العدوان العراقي الغا�ســـم، فـي الثاين من 

اأغ�سط�ص 1990م، وحترير الكويت احلبيبة. 
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د – العمل اخلريي وامل�ساهمة فـي بناء امل�ساجد 

والأوقاف اخلريية:

انطالقا من الوازع الديني الذي حتلت به اأ�ســـرة الزنكي، وحر�ســـاً منها   

على االهتداء بكتاب اهلل و�ســـنة الر�ســـول �ســـلى اهلل عليه و�ســـلم، فلقد اأوقفت 

االأ�ســـرة العديد من االأوقاف على اأعمال اخلري، حيث قال اهلل �سبحانه وتعاىل 

وَن َوَما ُتنِفُقوْا ِمن �َشْيٍء  بُّ ا ُتِ ى ُتنِفُقوْا ِمَّ فـي كتابه الكرمي {َلن َتَناُلوْا اْلِبَّ َحتَّ

َباِت َما  نِفُقوْا ِمن َطيِّ
َ
ِذيَن اآَمُنوْا اأ َها الَّ يُّ

َ
 وقال �سبحانه {َيا اأ

»1«
 ِبِه عليم}

َ هّ
َفاإِنَّ الل

ِبيَث ِمْنُه ُتنِفُقوَن َوَل�ْشُتم  ُموْا اْلَ ْر�سِ َوَل َتَيمَّ
َ
�������َن الأ ْخَرْجَنا َلُكم مِّ

َ
ا اأ َك�َشْبُتْم َوِمَّ

.
»2«

 َغِنيٌّ َحِميد}
َ هّ
نَّ الل

َ
وْا ف�يِه َواْعَلُموْا اأ ن ُتْغِم�شُ

َ
ِباآِخِذيِه اإِلَّ اأ

فـــكان مـــن الطبيعي فـي ظـــل الرثاء الذي متتعت به االأ�ســـرة، وفـي ظل   

عالقاتها املت�ســـعبة داخـــل املجتمع الكويتي، وفـي ظل تعر�ـــص املجتمع الكويتي 

للعديـــد من االأزمات، وقد تبلورت جهود عائلة الزنكي فـي العديد من املجاالت 

اخلرييـــة، التـــي اأظهرت مبـــا ال يدع جماالً لل�ســـك، اأن نفو�ســـهم اخلرية اأحبت 

عمـــل اخلري وذلك بالتـــربع باالأموال ووقفها على وجوه اخلري والرب، ومن اأمثلة 

ذلك التربع لبناء امل�ســـاجد لرعاية حفظة القراآن الكرمي ودوره، من خالل وقف 

اأمالكها على العديد من م�ساريع اخلري.

الوقـــف اإنفاق للمال فـي جهات الرب واخلـــري والنفع الدائم، وميتاز عن   

غريه من ال�سدقات بدوامه وتاأييده وا�ستمراره، واأنه ال يباع وال يوهب وال يورث، 

فهو منبع خري ال ينقطع، وعطاء دائم، و�سدقة جارية.

(1) �سورة اآل عمران االآية (92).

(2) �سورة البقرة االآية (267).
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وهـــو اأداة مهمـــة فـي التنمية االقت�ســـادية، عن طريـــق اإغناء املحتاجني   

ورفـــع م�ســـتواهم املادي، مبـــا يزيد من حركـــة العجلة االقت�ســـادية، ويرفع من 

م�ســـتوى الرفاهية فـي املجتمع، وفـيه م�ســـاعدة للمحتاجـــني وتخفـيف من اآثار 

الكوارث الطبيعية.

وينق�شم الوقف اإىل العديد من الأ�شكال منها:

- الوق�������ف الريي: وهو ر�ســـد الواقف لوجوه الرب، �ســـواء كان على اأ�ســـخا�ص 

معينـــني، كالفقراء وامل�ســـاكني والعجـــزة، اأو كان على جهة بر عامة، كامل�ســـاجد 

وامل�ست�سفـيات واملدار�ص وغريها من املرافق وامل�سالح العامة.

- الوقف الذري: وهو ما جعل ا�ستحقاق الريع فـيه اإىل الواقف اأوالً، ثم الأوالده 

وذريته واالأقربني، ثم اإىل جهات خري وبر فـي النهاية.

- الوقف امل�شرتك: بع�سه خريي واالآخر اأهلي، مثل اأن يُوقف عقاراً ويجعل غلته 

منا�ســـفة اأو غري منا�ســـفة بني اأوالده والفقراء، اأو لبناء م�سجد اأو م�ست�سفى اأو 

غري ذلك.

والوقـــف الـــذري و�ســـيلة مهمة فـي �ســـلة الرحم والتكافـــل االجتماعي   

والتاأمني االجتماعي، وحماية االأ�ســـرة من الفقر والعوز، و�سيانتها من االحتياج 

للنا�ص، بتاأمني م�سدر دخل ثابت لهم.

وقد امتلكـت عائلة الزنكي كـل اأ�سكال الوقف، مبا فـيه الوقف اخليـري،   

والوقف الذري، والوقف امل�سرتك، وفـي هذا داللة وا�سحة على الروؤية الدينية 

التـــي امتلكتهـــا عائلة الزنكي على مر الزمن، وهو االأمر الذي و�ســـح من خالل 

الوثائق العد�سانية، التي متثل ما امتلكته عائلة الزنكي من اأوقاف داخل الكويت، 

وفقا ملا جاء يف �سجالت االأوقاف بدولة الكويت.
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ومن امثلة رجالهــا اخليـــرين احلـــاج ح�ســـن  

عـبدالرحيم ح�سيـــن الزنكي (1972/1882م)، كــــان

مرافقاً لـــوالده فــي جتـــارتـــه فـــــــي �ســــوق املنـــــاخ

القدمي، والزم والده فـي اأداء فري�ســة احلـــج وزيــارة

م�سجد الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلـــم، كمـــــــا قــــام

بزيارة فل�سطني لزيارة املـ�سـجــــد االأقـ�ســى، عـلـمـــــاً

باأن هـــــذه الــــــزيــارات تــمـــــت عن طريــــق البحـــر،

وعمل فـي جتارة الذهب، رغم احل�ســار االإجنليـــزي

على جتارة الذهب فـــي الــحـــرب العامليـــة االأولــــى،

اأطلق عليه ال�سحفـي امل�سهور يو�سف �سهاب: (حمامة امل�سجد)، فـي مقالة فـي 

�سحيفة ال�سيا�سة بعد وفاته عام 1972م فـي امل�ست�سفى ال�سديراوي، رحمه اهلل 

واأ�سكنه ف�سيح جناته.

فقد اأو�ســـى اجلد ح�ســـن عبد الرحيم بن ح�سني الزنكي –رحمه اهلل-   

بثلث مـمـتـلـكـاته الإنـفـاقها فـي وجوه اخلري، وعـمـل اخلـيـر والـبـر واالإحـ�ســــان، 

والـتـ�سـدق من الثلث بعد موته، وقد و�سع هذه املخ�س�سات حتت و�ساية ابنية 

�سهيل وحممد رحمهم اهلل، وقد تـم تـ�سـديـق هـذه الـو�سية فـي حمكمة الكويت 

ال�سـرعية بـتـاريخ 21 �سوال 1379م املوافق 1960/4/16.

وبوفاة اأبناء املرحوم ح�ســـن عبد الرحيم الزنكي �ســـهيل وحممد رحمهم   

اهلل اأ�سبحت الهيئة العامة ل�سئون الق�سر الو�سي على ذلك الثلث اخلريي.

جاء ن�ص الو�سية كالتايل:

احلاج ح�سن عبدالرحيم 

الزنكي
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»ح�ســـر لدى املحكمة ال�سرعية فـي الكويت ح�سن عبد الرحيم الزنقي،   

وبعد تعريفه ب�ســـهادة بدر نا�ســـر املعيلي وعبد اهلل حممد امل�ساري، اأقر اإقراراً 

�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 خـــريي يعود نفعه على املو�ســـي بعد موته، وبناء علـــى طلبه حرر هذا 

.
»1«

االإعالم بتاريخ اإعالمه« 

ولقد كان ملنطوق تلك الو�سية االأثـــر  

الفاعل يف قيام الهيئة العامة ل�سوؤون الق�سر

م�سكورة باإن�ساء دار الزنكي، والتـــي حتتـــوي

على ديوان لالأ�ســـرة، مـــع مـركـــز لالأن�سطــة

الثقافيـــة واالجتماعية يف منطقة كيفان. 

كمـــا امتلكت االأ�ســـرة اأحد اأهم واأقدم االأوقاف مـــن حيث تاريخه، ومن   

حيـــث طبيعتـــه، حيث اأوقف اإبراهيم بن ح�ســـني الزنكي بيته الذي كان ي�ســـكنه 

وقفـــاً ذريـــاً على ذرية ولده خالد من الذكور، وفقاً ملا جاء فـي الوثيقة رقم 220 

:
»2«

بدائرة االأوقاف العامة، والتي جاءت كالتايل

» ب�سم اهلل،،،  

احلمد هلل �ســـبحانه وال�ســـالة وال�ســـالم على من ال نبي بعده، اأما بعد،   

فليعلم الناظر فـي هذه امل�ســـطورات، باأن الرجل املكرم البالغ العاقل الر�ســـيد، 

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

والر�سد، اأنه قد وقف وقفـاً ناجزا �سرعيا موؤبدا، بيته الذي هو �ساكنه، املحدود 

(1) الوثيقة احلكومية ال�ساد�سة.

(2) الوثيقة احلكومية الثانية.
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قبلته بيت الواقف، و�ســـماال بيت جا�سم بن حجي، و�سرقا بيت اإبراهيم العامر، 

وجنوبا الطريق النافذ، على ابنه خالد، ثم على ذكور ذريته، وهكذا، وما تنا�سلها، 

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

انقطع الذكور من الذرية والعياذ باهلل من ن�ســـله، كان البيت املذكور وقفا على 

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

نف�سه مدة حياته، ثم ال�سالح من ذكور املوقوف عليهم ما تنا�سلوا، وقفاً �سحيحاً 

�ســـرعياً ناجزاً، ال يباع وال يرهن وال يورث، فمن بدله بعد ما �ســـمعه فاإمنا اإثمه 

على الذين يبدلونه، وكان ذلك فـي العا�ســـر من جمادى االأوىل، من �ســـنة �ســـبع 

واأربعني بعد الثالثمائة واألف، من هجرة مـن له ال�ســــرف �ســـلى اهلل عليه و�سلم 

و�سرف وكرم.

كما اأو�ســـت بزة بنت حممد بن حممود املعو�سرجي، بثلث مالها الإنفاقه   

على وجوه اخلري وعمل االإح�ســـان، وفقا ملا جاء فـي االإعالن الر�ســـمي ال�سادر 

من املحكمة ال�سرعية الكويتية رقم 313، بتاريخ 12 ذي القعدة 1379هـ، املوافق 

1960م.

�ساهد بذلك اإقراره فـي ال�سحة

اإ�سماعيل بن عبد اهلل

�ساهد بذلك اإقراره فـي ال�سحة

اإبراهيم بن عبد اهلل

�ساهد بذلك اإقراره فـي ال�سحة

حممد بن عبد العزيز املقهوي

اإبراهيم بن ح�سني زنكي

اخلتم«
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حيث جاء فـي احلكم:

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

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

من جميع خملفاتها على يد بنت بنتي مرمي، وهما دانة وبدرية بنتا علي الزنكي، 

ينفقانه جمتمعني فـي وجوه اخلري واملربات وعمل االإح�سان، وفـي كل فعل خريي 

يعود نفعه على املو�سية بعد موتها، واإذا احتاجت اإحداهما اأو كلتاهما اإىل �سيء 

مـــن هـــذا الثلث فلهما اأن ياأكال منه باملعروف، كما اأقرت بزة املذكورة باأن جميع 

االأثاث املوجود فـي بيتها يعود اإىل دانة وبدرية املذكورتني، و�سهد على تعريفها 

واإقرارها بذلك حمد بن رجاء الق�ســـوري و�سليمان الديبان احلمزة، وبناء على 

»1«
طلبها حرر هذا االإعالم بتاريخ اإعالمه«.

التوقيع رئي�ص الق�ساء ال�سرعي:

كما اقتدت االأ�ســـرة بالر�ســـول �سلى اهلل عليه و�ســـلم فن�سطت فـي بناء   

امل�ســـاجد فــــي اأغلـــب املناطق القريبـــة منهم، بل والبعيدة عن �ســـكنهم اأي�ســـا، 

وحر�ست على التربع وامل�ساركة فـي بناء العديد من امل�ساجد.

ومن الثابت تاريخيا اأن االأ�ســـرة قد قامت باإن�ســـاء العديد من امل�ســـاجد   

داخل الكويت، ومن اأهمها م�ســـجد ال�ســـوق الكبري، الذي يعود فـي االأ�ســـل اإىل 

اأ�ســـرة الزنكي، حيث بناه ال�سيخ حممد بن ح�سني بن رزق، وكان م�سجد ال�سوق 

مـــن اأهم امل�ســـاجد داخل مدينة الكويت فـي تلك الفـــرتة، حيث كان العديد من 

االأعيان واالأمراء يقومون بتاأدية �سالة العيدين و�سالة اجلمعة فـي هذا امل�سجد، 

قبل بناء م�سجد الدولة الكبري.

(1) الوثيقة احلكومية ال�سابعة.
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كما �ساهمت االأ�سرة فـي بناء م�سجد القروية، على مقربة من الفنطا�ص،   

وذلك فـي عام 1915م، حيث ورد ذكر ا�سم عبد الرحيم بن ح�سني الزنكي فـي 

ك�ســـوف املتربعـــني لهذا العمل اخلـــريي، وفقا ملا جاء فــــي اأوراق وكيل املعتمد 

الربيطـــاين فــــي الكويت، عبـــد اهلل بن عبد االإله القناعـــي، الذي دعا رجاالت 

الكويـــت اإىل التـــربع لبناء م�ســـجد حلي القروية، حيث ال يوجد م�ســـجد قريب 

عندهـــم، وهـــو االأمر الـــذي يكبد �ســـيوخهم العديد من امل�ســـاق الأداء فري�ســـة 

»2«
ال�سالة.

(1) حممد بن اإبراهيم ال�سيباين : جريدة القب�ص، العدد 10061، بتاريخ 22 يونيو 2001.

(2) حممد عبد الهادي جمال : اأ�سواق الكويت.
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ثانيًا: الدور القت�سادي

اأ- العمل التجاري: 

اأكدت معظم الدرا�ســـات التاريخيـــة التي حتدثت عن تاريخ الكويت فـي   

تلـــك الفـــرتة، على اأن اأ�ســـرة الزنكي قد اأ�ســـهمت فـي العديد من امل�ســـروعات 

االقت�ســـادية اخلدمية، التي تهدف فـي املقام االأول، اإىل خدمة �ســـعب الكويت 

وتنمية املجتمع فـي دولة الكويت خالل تلك الفرتة.

وقد حققت عائلة الزنكي درجة كبرية من الرثاء خالل حياة ح�ســـني بن   

حجـــي، (الذي جنا من الطاعـــون كما ذكرنا)، وهو االأمر الذي ميكن تاأكيده من 

خالل الوثائق التي تخت�ص بتق�ســـيم تركتـــه بني اأبنائه، وفقاً ملا جاء فـي الوثيقة 

»1«
العد�سانية املوؤرخة للعام 1884م.

كما ظهر ذلك بو�سوح فـي قيام اإبراهيم بن ح�سني الزنكي ب�سراء منزل   

اإبراهيـــم عبد الرحمن العامـــر، مببلغ ثالثة اآالف واأربعمائة روبية، وفقا ملا جاء 

فـي الوثيقة العد�سانية، والتي قالت ما يلي:

» احلمد هلل �سبحانه    حكمت ب�سحة البيع واأنا العبد الفاين«

عبد اهلل بن خالد العد�ساين

ال�ســـبب الداعـــي اإىل حتريـــر هذه االأحرف ال�ســـرعية، هـــو اأنه قد باع   

اإبراهيم عبد الرحمن العامر حامل هذا الكتاب اإبراهيم بن ح�سني الزنكي، وهو 

اأي�سا �سرا منه ما هو ملكه ومنتقل له اإرثا من موزة بنت علي العامر، وهو البيت 

(1) الوثيقة العد�سانية الثالثة التي تو�سح كيفـية تق�سيم تركة ح�سني بن حجي (الزنكي) بني اأبنائه 

وزوجة اأبيهم �سالمة.
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الواقع حمله العامر املحدود: قبلة بيت حمود الربغ�ص، و�ســـماال بيت جا�سم بن 

حجي، و�ســـرقا بيت البائع، وجنوبا الطريق العـــام، مببلغ ثالثة اآالف واأربعمائة 

روبية، و�ســـلم الثمن بتمامه، وكما له امل�ســـرتي اإبراهيم بن ح�ســـني املذكور بيد 

البائـــع اإبراهيم بن عبد الرحمن العامر املزبور قب�ســـه بالوفـــاء والتمام، فكـان 

بيعا �ســـحيحا و�ســـرعيا، و�ســـراء علـــى االإيجــــاب والقـبـول، خالـيا مـــن املـوانع 

الـ�ســــرعية ومـن حـيـث البـيـع ورفع البائع يـده عن املبيع، وو�ســـع امل�ســـرتي يده 

عليـــه، فبموجب هذا �ســـار هذا البيت املبيع ماال وملكا للم�ســـرتي اإبراهيم بن 

ح�سني زنقي املذكور، يت�سرف فـيه مبا �ساء، حتى ال يخفى حتريرا فـي 15 ربيع 

»1«
الثاين 1347هـ.

وقد امتلكت اأ�سرة الزنكي العديد من املحالت والبيوت والدكاكني، فـي   

اجلزء ال�ســـرقي من براحة ال�ســـبعان، خالل القرن التا�ســـع ع�سر وبداية القرن 

، والتي كانت ت�ســـم عدداً كبرياً من املحالت التجارية والعر�ســـان، 
»2«

الع�ســـرين

التي تباع فـيها اأنواع خمتلفة من الب�سائع. حيث كانت اجلمال القادمة من قرى 

الفنطا�ص وال�سعيبة والفحيحيل واأبو حليفة واجلهراء حتمل املنتجات املختلفة، 

مثل اخليـار والبطـيخ والرقي، ومثل حم�سول الطماطم اأهم املنتجات، وخا�سة 

اأثناء املو�سم، وكان ي�سدر جانب كبري من تلك اخل�سراوات اإىل الب�سرة وعبادان، 

حيث يبداأ مو�ســـم الطماطم فـي الكويت قبل مو�ســـمه فـي الدول املجاورة، مما 

ي�ســـجع على ت�سدير كميات كبرية منه اإىل املوانئ القريبة والتابعة لتلك الدول، 

. ومت تكليف اأحمد 
»3«

والتـــي يكـــون املنتـــج فـيها �ســـحيحا، واالأ�ســـعار م�ســـجعة

(1) الوثيقة العد�سانية التا�سعة ع�سر  وثيقة �سراء بيت العامر.

(2) عرفت هذه الرباحة فـي اأغلب املراجع التاريخية برباحة ال�سبعان ن�سبة اإىل العوائل القدمية 

التي �ســـكنت من قبيلة �ســـبيع التي كانت متتلك تلك الرباحة ومن بعدها اأ�ســـرة اآل الزنكي و اأ�سرة 

البحر.

(3) حممـــد عبد الهادي جمال : اأ�ســـواق الكويـــت القدمية، مركز البحوث والدرا�ســـات الكويتية، 

الكويت �سنة 2004م، 2�ص 228.
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عبداهلل الرويح، زوج �ســـيخة اإبراهيم الزنكي، باالإ�ســـراف على ت�ســـدير الزائد 

مـــن اخل�ســـراوات اإىل العـــراق واإيران، عن طريـــق االأبوام (املراكـــب) التي كان 

ميتلكها اآل الزنكي، حيث كان يتم و�ســـع حم�سول الطماطم فـيما عرف باللوذة 

(�سلة كبرية م�سنوعة من الق�سب القا�سي)، وذلك من اأجل حماية الطماطم من 

 .
»1«

التلف، وكان يتم �سحن ما يقرب من 400 لوذة فـي الرحلة الواحدة

وكانت هذه االأبوام ال تاأتي فارغة، واإمنا كانت متالأ بال�سلع التي يحتاجها   

ال�ســـعب الكويتي فـي ذلك الوقت، كاالأرز وال�ســـكر والبهارات وغريها من املواد 

الغذائية الرئي�ســـة، والتي كانت متالأ الدكاكني التي كان ميتلكها اآل الزنكي فـي 

براحة ال�سبعان، وكان البدو الذين كانت اإبلهم تنوخ عند �سوق املناخ القدمي فـي 

براحة ال�ســـبعان، ي�ســـرتون حاجاتهم من املواد الغذائية بعد اأن يفرقوا �ســـلعهم 

التي كانت بحوزتهم.

(1) حممد عبد الهادي اجلمال :- املرجع ال�سابق �ص 228.

قوافل البدو وقد اأناخت جمالها فـي املناخ القدمي، ل�سراء ما حتتاجه من مواد

من اأ�سواق املدينة، كاالأرز وال�ساي وال�سكر والقهوة وغريها من املواد الغذائية
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ولقد مثلـت براحة ال�سبعان �سـوقا اقت�ساديـا  

رائجاً، يتم فـيه تبادل العديد من ال�سلع واملنتجـــــات

الزراعية، وتعترب البور�سة االقت�سادية للكويت فـــي

ذلك الع�سر، وهذه داللة على املكانة االقت�ســـاديــــة 

املرموقة لالأ�سرة داخل املجتمع الكويتي.

وقد �سيطر على الرباحــة فــي هــذه الفتــرة  

�سخ�سية قـــويـــة مـــن عـــائــلـــة الــــزنـــكــي، وهـــــــو

عبد الرحيم بن ح�ســـني الزنكي الذي كان من اأبرز ال�سخ�ســـيات االقت�ســـادية 

فــــي ذلك الوقت، حيـــث قدرت اأمواله من اأجل اإخراج الـــزكاة منها - مع بداية 

القـــرن الع�ســـرين، - باأكرث من 650 األف روبيـــة، وهو اأمر يدل على مدى الرثاء 

الـــذي متتـــع به عبد الرحيم بن ح�ســـني الزنكي، حيث كان قائما على الن�ســـاط 

االقت�ســـادي لالأ�سرة، حيث توىل الو�ســـاية على اأبناء اأخيه حممد، الذي توفـي 

وهو فـي ريعان ال�سباب، وتوىل اإدارة اأعمال االأ�سرة بكاملها، من خالل التجارة 

فـي املناخ الواقع فـي براحة ال�سبعان.

وما يثبت ذلك تلك الوثيقة التالية:  

احلاج عبدالرحيم بن ح�سني 

الزنكي رحمه اهلل
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ب�سم اهلل    من الكويت اإىل بومبي   30 ذي احلجة 1335هـ

جناب االأكرم االأفخم رجل االأخ فـي الدين / حممد ال�ســـامل ال�سديراوي   

املحرتم دام بقاءه اآمني.

ال�ســـالم عليكـــم ورحمة اهلل وبركاته على الـــدوام بعد اأخي هذه مدة ما   

جانـــا منكـــم تعريف نرجو اهلل املانع خري بعد اأخي و�ســـل الزيـــاين وال لنا فيه 

حمولـــة، و�ســـل بالالي�ســـانة وال لنا فيه حمولـــة ما عرفنا ال�ســـبب بعد اأخي ما 

حدينـــا عليك مـــن طرق اأقول وال حدينـــا عليك بلي قيام حنا منتع ان�ســـاء اهلل 

جتتهدون وحتملونه مع اأول مركب وبعد اأن كان اأخذتو فيه الدراهم مبوجب ما 

عرفناكم �ســـابق عي�ص زنقون امبارك واإن كان ب�ســـمك اتعريف وانتم ما انتم ما 

اخذمت �ســـيء اخذنا ماية كي�ص �ســـكر جاوي ياب�ص ابي�ص طيب واإن كان ما حلق 

فانـــت اخي تاأخذ لنا الزم اذا ماية كي�ص �ســـكر وتبدل لنـــا الزم حتى نحول لكم 

الدراهم و�سوف طريق حتميلك الزم اإذا حتمل لنا الالزم اتبدل لنا وحر�سا الزم 

�سرفنا وب�سالمي جميع الوالد ودمتم �ساملني والدوام.

عبد الرحيم بن ح�سني زنكي 

ن�ستخل�ص من هذه الر�سالة املر�سلة فـي عام 1335هـ املوافق 1917م:

اأول: ر�ســـالة مر�ســـلة من عبد الرحيم بن ح�سني الزنكي، اإىل وكيل وممثل اإمارة 

الكويت فـي بومباي، ال�سيد حممد ال�سامل ال�سديراوي، يخربه باأن هناك مركبني 

و�سال اإىل الكويت، وال توجد له ب�ساعة فيهما وي�ستف�سر عن ال�سبب.

ثاني�������ا: يطلـــب منه حتميل اأول مركـــب مبائة كي�ص عي�ص، من نـــوع عي�ص زنقون 

امبـــارك، وهو اأرز من اأف�ســـل االأنـــواع فـي بر فار�ص من منطقـــة زنقون، يعادل 
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عي�ص العنرب فـي بالد العراق، وفـي حالة عدم كفاية الكمية حتملون اأرز ب�سمك 

(ب�سمتي الهندي).

ثالثا: كذلك حتميل مائة كي�ص �سكر جاوي ياب�ص اأبي�ص طيب.

رابعا: و�سوف نر�سل لكم قيمة الب�ساعة، و�سالمي جلميع االأوالد ودمتم �ساملني.

املر�سل عبد الرحيم بن ح�سني الزنكي

وقد برز العديد من رجال اأ�سرة الزنكي الذين عملوا فـي التجارة، وعرفوا   

بالعديد من ال�ســـفات احلميدة، كال�ســـدق واالأمانة، والذي و�ســـح من خالل ما 

كتبه فرحان الفرحان عنه، فـي مقالته عن اأ�سرة الزنكي، والتي ن�سرت فـي املوقع 

الر�ســـمي لتاريخ الكويت، وقد متكنت اأ�ســـرة الزنكي من جمع ثروات طائلة من 

هذا العمل، وهو االأمر الذي انعك�ص على م�ساكنهم فـي منطقة الكويت القدمية، 

وعلـــى الوكـاالت التجاريـة التي امتلكوها داخل الكويت وخارجها، وكذلك يذكر 

فرحـــان الفرحـــان فـي مقالته الرائعة عن اأ�ســـرة الزنكي، اأنهـــا كانت متلك فـي 

تلك احلقبة من الزمن جمموعة من ب�ســـاتني النخيل فـي منطقة الب�سرة، وكان 

عندهم هناك اأي�ســـا اأكرث من ت�ســـعني مملوكاً للخدمة وتاأدية واجبات ال�سيافة 

والعمل، وكما ذكرت �ســـابقاً اأن هذه االأ�سرة كانت توزع جهودها بني نخيلها فـي 

الب�ســـرة فـي ف�ســـل ال�سيف، وجتارتها بالكويت فـي ف�ســـل ال�ستاء، واإر�سال ما 

مت اإنتاجه من هذه النخيل اإىل الهند فـي تلك الفرتة على ال�ســـفن ال�ســـراعية، 

ففـي وقت كانت العائالت التي تتميز بالفعاليات االقت�سادية والن�ساط التجاري 

حمـــدودة، بـــرز اجلد الكبري ح�ســـني بن حممد بـــن حجي الذي كّون اأ�ســـرة اآل 

الزنكي اليوم. 
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وقـــد مت بيع اأجزاء من هذه املمتلكات فـي عام 1340 هـ اإىل عبدالعزيز   

احل�ساوي، وفقا ملا جاء فـي الوثيقة العد�سانية، حيث جاء فـي الوثيقة:

»احلمد هلل �سبحانه

جـــرى مـــا ذكر لدي واأنا العبد الفاين عبد العزيز بن حممد العد�ســـاين  

ال�ســــبب الداعـي اإلـى حتـرير هـذه االأحرف ال�ســــرعية، هو اأنـه قـد باع   

قا�ســــم بن حممد الزنقي من حامل هذا الكتاب حممد بن اإبراهيم بن ج�ســـار 

من اأهايل الكويت، وهو اأي�سا قد ا�ستمر فـيه ما هو ملكه، وهو احلوطة الواقعة 

فـي حملة القبلة، املحدودة قبلة و�ســـماال الطريق، و�ســـرقا حوطة دغيم وحممد 

لـــه بربـــع اجلدار، وجنوباً حوطة حمد املري واجلدار ويخ�ص حممد، بثمن قدره 

وعدده �ستمائة و�ستون روبية، و�سلم الثمن بتمامه وكله للم�سرتي حممد املذكور، 

بيد البائع قا�ســـم املزبور، قب�ســـه بالوفاء والتمام، فكان بيعا �ســـحيحا �سرعيا، 

فبموجب ما ذكر احلوطة املبيعة املذكورة ماال وملكا للم�ســـرتي حممد املذكور، 

يت�سرف فـيها مبا ي�ساء، حتـى ال يخـفى جرى وحرر فـي 11 جمادى الثاين �سنة 

»1«
1339 هـ«.

وتوؤكد جمموعة من الوثائق العد�ســـانية التي �ســـجلت الق�سمة ال�سرعية   

وفك الو�ســـاية عن اأبناء ح�ســـني الزنكي، اأن االأ�ســـرة كانت على جانب كبري من 

الرثاء والوجاهة االقت�ســـادية، حيث اإنه على �ســـبيل املثال ال احل�ســـر، قد جاء 

مـــرياث فاطمـــة بنت اأحمـــد (الثمن) فــــي زوجها حممد بن ح�ســـني الزنكي ما 

مقداره 2250 رياالً، مبا يعني اأن مرياث حممد بن ح�سني الزنكي عن والده كان 

 وهو مبلغ غاية فـي ال�سخامة، خا�سة اأننا نتحدث عن 
»2«

مقداره 18 األف ريال

عام 1337هـ املوافق 1919م.

(1) الوثيقة العد�سانية الثالثة ع�سر .

(2) الريال ي�ساوي روبيتني ون�سف تاريخ الكويت، عادل حممد العبد الغني �ص23.
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حيث جاءت الوثيقة العد�سانية كما يلي :

» احلمد هلل �سبحانه 

جرى ما ذكر لدي واأنا العبد الفاين حممد بن عبد اهلل العد�ساين  

» ال�ســـبب الداعي اإىل حترير هذه االأحرف ال�سرعية، هو اأنه قد ح�سر   

لـــدي عبد اللطيف بن اأحمد املطوع اجلناعـــي واإبراهيم بن عبد العزيز املطوع 

اجلناعـــي، و�ســـهد كل منهما هلل تعاىل باأن عبد الرحيم بن ح�ســـني الزنقي قد 

خال�ـــص زوجة اأخيه املرحوم حممد بن ح�ســـني الزنقـــي، فاطمة بنت اأحمد عن 

ثمنها من زوجها حممد املذكور، �سلم لها األفـي ريال ومائتي ريال وخم�سني رياالً 

عـــن جميع مرتوكات حممد من نقد وحارة، ومن جميع االأ�ســـياء، �ســـواء البيت 

والدكان اأو ما كان عليه ق�سمة، واأي�سـا لها �سد�سها من بنتها بنت حممد املذكور 

ثالثمائة ريال وثمانية وع�سرون رياالً، قب�ست الدراهم املذكورة بالوفاء والتمام، 

واأبراأت ذمة عبد الرحيم براءة �ســـرعية، فبموجب ما ذكر من ال�سهادة املذكورة 

مل يبق لفاطمة املذكورة عند عبد الرحيم من مرتوكات اأخيه حممد �سوى البيت 

والدكان من �ســـهمها و�ســـهم ابنتها، حتى ال يخفى ُحرب وحرر فـي 5 ذي احلجة 

»1«
�سنة 1337هـ«.

كما جاء فـي وثيقة عد�سانية اأخرى اأن عبد الوهاب بن حممد بن ح�سني   

الزنكي قد ت�ســـلم هو اأي�ســـا ن�ســـيبه من مرياث اأبيه بعد بلوغه �ســـن الر�سد ما 

مقداره 4406 رياالت. كما جاء فـي الوثيقة التالية:

(1) الوثيقة العد�سانية الثانية ع�سر.
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احلمد هلل �سبحانه ثبت ما ذكر لدي واأنا العبد الفاين   

عبد اهلل بن خالد العد�ساين 

قا�سي الكويت

» املوجب لتحريره اأنه قد ح�سر فـي املحكمة ال�سرعية حمكمة الكويت   

الرجل البالغ العاقل الر�سيد عبد الوهاب بن حممد الزنكي، واأقر واعرتف باأنه 

قب�ص وت�ســـلم من يد عمه عبد الرحيم بن ح�سني الزنكي اأربعة اآالف واأربعمائة 

ريال و�ستة اأريلة، وذلك املبلغ هو ا�ستحقاقه باالإرث ال�سرعي من جميع مرتوكات 

اأبيه حممد الزنـكي، اأقر بذلك عبد الوهاب املذكور اإقرارا �سحيحاً �سرعياً، ومل 

يبـــق له بعد ذلك عند عمـــه عبد الرحيم حق وال بع�ص حق وال تعلق باأي حاجة 

»1«
كان، حتى ال يخفى حتريرا فـي 5 جمادى االأوىل �سنة 1343هـ«.

كـمـا اأكـدت وثيقة عـد�سـانية اأخـرى علـى حدوث توزيع الرتكة اخلا�سـة مبحمد 

بن ح�سني الزنكي، من خالل اإقرار منـرية بنـت حمـمـد الـزنكـي، بـاأنـها قد وكلت 

اأخاها عبد الوهاب بن حممد الزنكي فـي قب�ص وا�ســـتالم ن�ســـيبها من مرياث 

والدها، من عمها عبد الرحيم الزنكي.

حيث جاء فـي الوثيقة املوجودة كما يلي:

حكمت ب�سحة هذه الوكالة واأنا العبد الفاين  احلمد هلل �سبحانه 

عبد اهلل بن خالد العد�ساين 

قا�سي الكويت

(1) الوثيقة العد�سانية ال�سابعة ع�سر.
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مبوجب حتريره هو اأنه قد ح�سر حمكمة �سرعية بلد الكويت الرجالن   

البالغان العاقالن الر�سيدان، وهما حمد بن عبد اهلل بن عبل ويو�سـف بن مانع، 

و�ســـهد كل منهمـــا هلل تعاىل على وجـــه االإقرار، بـاأن منــــرية بنـت حمـمد زنقي 

اأقــــرت باأنها وكلت اأخاها عبد الوهاب بن حممد زنقي عـلـى قبـ�ص وا�ســـتيفـاء 

مـا كـان لـها عن عمها عبد الرحيم زنقي، مبلغا وقدره وعدده األفان ومائتا ريال 

وثالثة اأريال فران�ســـة، وذلك ا�ســـتحقاقها باالإرث ال�ســــرعي من والدها حممد 

املذكـور، ثـم حـ�سر عبد الوهاب املوكل اإليه وقرر قائال ومعرتفا بكمال الـطـوع 

واالختيار، باأنه قب�ص وت�سلم من يد عمه عبد الرحيم زنقي املذكور املبلغ البالغ، 

عـــدده األفان ومائتا ريال وثالثة اأريال فران�ســـة، وذلك ا�ســـتحقاق موكلته منرية 

بنت حممد بن زنقي املوروث لها من والدها، واأقر واأبراأ ذمة عمه عبد الرحيم 

املذكـــور اإبـــراء تاما عاما، فلم يبق لعبد الوهاب وال ملوكلته عند عبد الرحيم اأي 

حق وال بع�ص حق، وال دعوى وال معلق مبوجب من الوجوه و�سبب من االأ�سباب، 

وذلك فـي اليوم العا�ســـر من �ســـهر حمرم �سنة األـف وثالثمائة وخـمـ�ص واأربعني 

 »1«
هجرية على �ساحبها اأف�سل �سالة واأذكـى تـحـية (10 حمرم �سنة 1345هـ).

اإن مثل تلك الوثائق ت�سع بني اأيدينا دليال دامغا على املكانة االقت�سادية 
 

املميزة التي متتعت بها عائلة الزنكي داخل املجتمع الكويتي، اإذ اإن قيمة االألفـني 

ومائتـــي ريـــال، تعادل ما قيمته اأكرث من خم�ســـة اآالف روبية، هي قيمة مـيـراث 

منــــرية بنت حممد مـــن والـدها فـقط، وهو مبلغ كبري مبقايي�ص الع�ســـر الـذي 

�سـجلت فـيه تلك الوثائق.

(1) الوثيقة العد�سانية الثامنة ع�سر.
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ب- امل�شاركة ف�ي تاأ�شي�س حمطة لتقطري املياه �شنة 1913م:

تقـع دولة الكـويـت فـي منطقة �سحراوية ال تتوافر فـيها م�سـادر طبيعية   

للميـــاه العذبـــة، اإال فـيما نـــدر، غري اأن موقعها على �ســـاحل البحـــر مكنها من 

اإن�ساء حمطات التحلية، التي وفرت املياه العذبة، لتكون دعامة اأ�سا�سية للتطور 

االجتماعي واالقت�سادي خالل اخلم�سني عاما املا�سية.

واعتمد الكويتيون قدميا على االأمطار لتاأمني حاجتهم من املياه، وقاموا   

ببناء ال�ســـدود الرملية، وت�ســـييد الربك فـي بع�ص ال�سعاب والوديان، لالحتفاظ 

مبياه االأمطار اأطول فرتة ممكنة.

وقد حركت قلة املاء فـي الكويت اأحا�ســـي�ص �ساعر الكويت ال�سهري فهد   

بور�ســـلي، املتوفـى �ســـنة 1961م، عندما ظهر النفط وتدفق بغزارة فـي الكويت، 

االأمر الذي جعله يتمنى لو حتول هذا النفط اإىل ماء، وفـي هذا داللة وا�ســـحة 

على مدى معاناة الكويت من نق�ص املياه، فكتب ق�سيدة.
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ل�����������ي�����������ت ه����������ال����������ن����������ف����������ط ال���������غ���������زي���������ر

ق اأوروب����������������������������������ه ن���������ف���������ط���������ه���������ا غ�����������������������������رهّ

اأه������������ل������������ه������������ا م����������������ات����������������وا ع�������ط�������ا��������ش�������ه

ي�������������زي�������������ده الل  خ��������������������ري  ق�������������ل�������������ت 

م������������ا ن��������ب��������ي ال��������ن��������ف��������ط وم������ع������ا�������ش������ه

ج�����������اب�����������وا )ك�������ن�������دي���������������ش�������ه( ج�������دي�������دة

������������ه م������������ن ال��������ف��������ج��������ر ���������ش��������اي��������ل ْق������������َربهّ

������ش�����������������������رب�����ن�����������������������ا ول  زرع��������ن��������������������������ا  ل 

م��������������ن ع�������ج�������م�������ن�������ا وم�������������������ن ع�������رب�������ن�������ا

ع�����������������رب�����������������اي�����������������ن م����������������������ا ت��������ب��������ي��������ع��������ك

ي�����������ن�����������ق�����������ل�����������ب م������������������������������������اٍي غ�����������دي�����������ر

وال������������ظ������������م������������ا ْب�������������ه�������������ا ي���������������ش�������ت�������دي�������ر

������������ش�����������اع ب��������ال��������ط��������و���������ش��������ه ال������ف������ق������ري

وازرع���������������������������������������وا ح��������ن��������ط��������ة و��������ش�������ع�������ري

�����������ش����������رن����������ا ل����������ل����������ع����������امل ط�������م�������ا��������ش�������ه

ق����������������ال����������������وا ب������������ال������������ع������������امل وح�����������ي�����������دة

ي�����������ش�����ب�����ه درب  ل�������������و  ي���������ب���������ي  ب�������������������س 

ك����������������ل ق���������ي���������ظ���������ة ن�����������������ش��������ي��������ح رب��������ن��������ا

ك������������������ل م������������������ن اأ���������������ش��������������ب��������������ح خ������ط������ري

وامل��������������������������ه��������������������������ارا م��������������������ا ت�������ط�������ي�������ع�������ك

قال فـيها:-



-86-

م��������������ن ع����������وي����������ن����������ك م��������������ن ف�������زي�������ع�������ك

�������������ش������������ف ب����������������������������الدك ي�����������������ا ول������������دن������������ا

م������������������ا ن������������ل������������وم������������ك ي������������������ا ب��������ل��������دن��������ا

ن�������������������ش���������ت���������ك���������ي ع�������������ن�������������د الأم�������������������������ري

م����������������ا ب�����������ه�����������ا م�����������ف�����������ر������������س ح�������������ش������ري

وال�������������������������ش������������ب������������ب ك�����������������������رة ع������������ددن������������ا

وجلـــاأ بع�ص ال�ســـكان اإىل بناء برك فـي منازلهم، حلفـــظ مياه االأمطار   

التي تت�ســــاقـط على االأ�سطح، ومن الو�سائل التـي ا�ستخدمـت فـي هـذا املـجـال 

(ال�ســـرت)، وهو عبارة عن قطعة مربعة كبرية من القما�ص تن�ســـب عـلى �ســـطـح 

املنــــزل، وفــــي و�ســـطها فوهة ت�ســـب املاء املتجمـــع من املطر فــــي الربكة. كما 

ا�ســـتخدم ال�ســـكان االأوعية اخل�ســـبية والفخارية جلمع ميـــاه االأمطار وحفظها 

لوقت احلاجة.

ونظـــرا لعدم كفاية كميات املياه املتجمعة من االأمطار، اعتمد ال�ســـكان   

فـي �ســـد حاجتهم من املاء على االآبار التي حفروها و�سط املدينة، وفـي مناطق 

حويل وال�ســـامية والعديلية، والنقرة والفنطا�ص والفحيحيل واجلهراء، اإ�ســـافة 

اإىل جزيرة فـيلكا.

ومع ازدياد عدد ال�سكان تبني عدم كفاية مياه االآبار، وظهرت اأزمة املياه   

الأول مرة فـي عهد ال�ســـيخ مبارك ال�ســـباح، احلاكم ال�سابع للكويت، وباالأخ�ص 

عامي 1907م و 1908م، وذلك ب�ســـبب قلة �ســـقوط االأمطار فـي ذلك ال�ســـتاء، 

وقد بادر اأحد املواطنني اإىل ا�ســـترياد املياه من �ســـط العرب على ظهر �سفـينته 

ال�ســـراعية، ل�ســـد حاجات ال�ســـكان من املاء الأغرا�ص ال�ســـرب واال�ســـتعماالت 

اليومية. 
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ولكن هذه العملية مل تكن جمدية من الناحية العملية، نظرا لبعد امل�سافة   

وقلة كمية املياه التي ميكن اأن حتملها ال�سفن، وكذلك لوقوع تلك العملية حتت 

رحمة العالقات بني ال�سيخ مبارك ال�سباح وبني كعب فـي الب�سرة.

كما اأن هذه العملية مل تكن �ســـحية بدرجة كبرية، حيث كانت ال�ســـفن   

فـي هذا الوقت، تقوم باحل�سول على املياه مبا�سرة من م�سب النهر فـي منطقة 

�سط العرب، وذلك من خالل التوغل داخل املنطقة، والتاأكد من �سالحية املياه 

لل�سرب فـي تلك النقطة.

ومـــن ثـــم تبداأ عملية تعبئة ال�ســـفن باملياه، والتي كانت ت�ســـتغرق ما بني   

3 اإىل 4 �ســـاعات، وهـــو اأمـــر - من الناحيـــة العملية ومع تزايد عدد ال�ســـكان 

فــــي الكويـــت - مل يكن ذا جدوى حقيقية، حيـــث كان من املمكن اأن يقوم رجال 

اجلمـــارك العراقية بحجز تلك ال�ســـفن ومنعها من املغادرة، حتى ت�ســـدد بع�ص 

الر�ســـوم اجلمركية، وهو االأمر الذي كان يعرقل ويحد من القيمة االقت�ســـادية 

لتلك العملية فـي هذا الوقت، على الرغم من العائدات الكبرية التي كانت تعود 

 »1«
على اأ�سحاب تلك ال�سفن من جراء تلك العملية.

كمـــا اأن اعتمـــاد الكويـــت على املياه الواردة من �ســـط العـــرب، كان من   

املمكن اأن يعيد اأطماع الدولة العثمانية فـي الكويت مرة اأخرى، اإذ من املمكن اأن 

ت�ســـتخدم تلك العملية كاأداة لل�سغط على حاكم الكويت ال�سيخ مبارك ال�سباح، 

لكي يقبل باأي نوع من التبعية للدولة العثمانية، وهو االأمر الذي عار�ســـه ب�سدة 

فـي بداية حكمه.

(1) حممد بن اإبراهيم ال�ســـيباين : من اأوراق خان بهادر عبد اهلل بن عبد االإله القناعي، جريدة 

القب�ص العدد 10152، بتاريخ 21 �سبتمرب 2001.



-88-

ومل يتوقـــف االأمـــر عند هذا احلد، بل واجهت هـــذه العملية الكثري من   

امل�ســـاعب والعقبات االأخرى، فكانت حركة ال�ســـفن تتاأثر بظروف املد واجلزر، 

اأي ن�ســـبـة تـوفر املياه فـي �ســـط العرب �ســـيفا و�ســـتاًء، ففـي اأيام ال�سيف مثال 

كانت عملية نقل املياه ت�ستغرق يومـا ون�سـفاً، بـمعدل 14 رحلة فـي ال�سهر، الأن 

ماء النهر يدفعه الهـواء املتجه من ال�ســـمال، اأما عندما تكون الرياح �ســـرقية مع 

وجود العوا�ســـف، فاإن الرحلة الواحدة كانت ت�ســـتغرق حوايل ثمانية اأيام، هذا 

باالإ�سافة اإىل الر�سو بعيدا عن ال�ساحل، الذي قد ي�ستغرق وقتا اأي�سا.

ومما واجهته العملية من م�ساعب اأي�سا، االإجراءات التي كانت تتم من   

قبل �سلطات اجلمارك العراقية وال�سرائب وعمليات التفتي�ص، وذلك خوفا من 

اأن ت�سارك هذه ال�سفن فـي عمليات التهريب، ح�سب ادعاء هذه ال�سلطات، وكان 

ذلك من خالل �ســـيطرة �ســـلطات االنتداب الربيطاين على العراق والكويت من 

حيث املوافقة على ا�ســـتمرار النقل، هذه العقبـات كانت توؤدي فـي اأحيان كثيـرة 

 »1«
اإىل تاأخر و�سول املياه، اأو ارتفاع اأثمان املياه فـي الكويت.

لذلك فلقد اأ�سار املعتمد الربيطاين  

 فـي الكويت علــــى ال�سيخ مبـــارك الكبيـــر،

باإمكانية �سراء اآلة اإجنليزية لتقطيـر امليـــاه،

عرفت با�سم الكنـدي�ســـة، مببلـــغ 250 األــف

روبيــة، من اإحــــدى ال�ســــركات االإجنليــــزية

املتخ�ســـ�ســـــة فــــي ت�سنيــــــع تلـــك االآالت،

وهي �سركة �سرتيك للمـالحـــة فــــي الهـــند،

 »2«
حلل تلك امل�سكلة.

(1) د. مو�ســـى الغ�ســـبان: حكام الكويت اجتهدوا فـي حل م�سكلة املياه، جريدة عامل اليوم، بتاريخ 

.2008 / 8 / 18

(2) الكندي�سة كلمة م�ستقة من كلمة (Condenser) االإجنليزية التي تعني املكثف الذي يتم من 

خالله تكثيف الغاز والبخار وحتويله اإىل �سائل. 

اآلة تغطري املياه (اآلة الكندي�سة)
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ولكن ال�ســـيخ مبارك مل يكن ميلك هذا املبلغ الكبري ل�ســـراء تلك االآلة،   

لذلك جلاأ اإىل كبار جتار الكويت اآنذاك من اأجل امل�ساهمة فـي �سراء تلك االآلة 

 »1«
حلل تلك امل�سكلة.

وبنظـــرة �ســـريعة على الوثيقـــة املوجودة بـــني اأيدينا والتي متثل ك�ســـفاً   

مف�ساًل باأ�سماء ال�سخ�سيات امل�سرتكة فـي �سراء اآلة تقطري املياه، والتي جاءت 

 »2«
كالتايل:

(1) يو�سف عبد املح�سن الرتكي :- ما�سي الكويت.

(1) الوثيقة احلكومية االأوىل.

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



-90-

وبنظرة متفح�ســـة للوثيقة، يتبني لنا اأن اأ�ســـرة الزنكي قد �ساهمت فـي   

تلك ال�ســـركة مببلغ 5000 روبية، خم�ســـة اآالف روبية لها فـيها، وهو مبلغ كبري 

مبقايي�ص الع�ســـر الذي مت فـيه �ســـراء تلك االآلة، وهذا االأمر ي�ســـع اأمام اأيدينا 

دلياًل على املكانة التي حظيت بها اأ�سرة الزنكي بني االأ�سر الكربى فـي املجتمع 

الكويتـــي، ويو�ســـح لنـــا الدور الكبـــري الذي قامت به االأ�ســـرة خلدمـــة املجتمع 

الكويتـــي، فلـــم يكــــن الـهدف مـن هذا امل�ســـروع هو حتقيق الربـــح الذي يهدف 

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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اإليـــه كل تاجـــر لديه اأموال يحاول تنميتها، ويعمل جاهدا على حتقيق اأعلى ربح 

ممكن، واإمنا كان الهدف االأ�سا�ســـي فـي نظرنا هو دعم ال�ســـيخ مبارك ال�سـباح 

فـي مواجهة القوى اخلارجية املحيطة بالكويت، والتي لديها الرغبة فـي التحكم 

فـي الكويت و�سعبها. 

اإن م�ســـاركة االأ�ســـرة فــــي هذا امل�ســـروع كان ينبع من اإميانها باالأ�ســـرة   

الواحدة، وظلت الكويت تعاين من �ســـح موارد املياه مع تنامي اأعداد ال�ســـكان، 

حتى و�ســـلت فـي منت�ســـف القرن املا�سي - مع انت�سار تقنية حتلية مياه البحر 

فـي الكويت - للحل الدائم لهذه امل�سكلة باإذن اهلل.

ولقد كرمت الدولة تلك ال�سخ�سية بت�سمية اأحد �سوارع الكويت با�سمه اإكراما ملا قام به خلدمة 

وطنه الكويت.
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ج- رجال من الأ�شرة �شاركوا ف�ي بناء القت�شاد

حممد ح�شن الزنكي )1924 – 2000( م

بداأ والدي رحمه اهلل حياته العملية فـي �سن  

اخلام�سة ع�سرة، من خالل العمل فـي حمل لبيع املواد

الغذائية فـي براحة ال�سبعان، بالقرب من منزل والده

رحمه اهلل.

وبعـــد ذلك عمل فــــي اأول مطار فـي الكويت، والـــذي كان موقعه خارج   

ال�سور، فـي منطقة (احلزام االأخ�سر) وحالياً ت�سمى (حديقة �سهيد)، والذي قام 

بت�ســـغيل هذا املطار االإمرباطورية االإجنليزية، وهو عبارة عن مهبط للطائرات 

للتزود بالوقود على خط (بريطانيا – الهند – بغداد).

ولكن خلطورة العمل فـي هذا املوقع، فقد طلبت منه والدته دانة ال�سيخ   

اأحمد حممد الفار�ســـي ترك العمل، وااللتحاق مع خاله �ســـيخان ال�سيخ اأحمد 

الفار�ســـي، فـي العمل بتزويد �ســـركة نفط الكويت مبواد البناء، لت�ســـييد منازل 

ال�سركة فـي منطقة االأحمدي.

الوالد حممد ح�سن

عبدالرحيم الزنكي رحمه اهلل
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ثم انتقل للعمل فـي القطاع اخلا�ص عام 1950م، مع �سركة ثنيان ثنيان   

الغـــامن ومـــن بعده مع اأبنائـــه رحمهـــم اهلل، اإىل اأن تقاعد عن العمـــل فـي عام 

1988م.

ولقد كان رحمه اهلل خمل�ســـاً فـي اأداء عمله، �ســـادقاً فـي تعامالته، ال   

يقبل بالتق�ســـري فـي اأداء الواجب، وكان متديناً وحمافظاً على اأداء �سالته فـي 

امل�ســـجد، رغم مر�سه فـي �سنواته االأخرية من عمره، رحمه اهلل واأ�سكنه ف�سيح 

جناته باإذنه تعاىل.

عبدالوهاب حممد ح�شني الرنكي

)1995/1906( م

ولد فـي مدينة الكويت، فـي احلي االأو�سط  

فـي فريج الفهد، متجاورين مع اأ�سر عديدة، عا�ص

يتيم االأب بعد وفاة اأبيه عام 1909م، وحتمل اأعباء

متابعة اأبنــاء اأخيـــه االأكرب جا�ســم – رحمه اهلل –،

والــذي توفــى عـــام 1939م، وعمـــل عبـــدالوهـــاب

الزنكي فـي بداية حياتــــه العملية فـي ال�سـرافــــة،

والتي درت له عائداً مالياً كبرياً، وعمل رحمه اهلل

فـي �سركة نفط الكويت عـام 1934م، فـــي حــركــة

التنقيب عن البرتول فـي حقل املقوع، وقــد قا�سـى

مع غريه من الكويتيـني من �ســـعوبة الطقـ�ص، ومن االإ�ســـابات التي كان بع�سها 

�ســـديدا، وفــــي اآخر حياته قدم اأحـــد اأبنائه فداًء للكويت، وهو ال�ســـهيد جمال 

عبدالوهاب الزنكي (1990/1957)، فـي مواجهة الغزو العراقي لدولة الكويت 

عام 1990م.

احلاج عبدالوهاب بن حممد 

الزنكي رحمه اهلل
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ثالثًا: الدور الثقافـي 

اأ - امل�شاركة ف�ي تاأ�شي�س املدر�شة املباركية:

�ســـاأنها �ساأن غريها من االأ�ســـر الكبرية داخل الكويت، فقد قامت اأ�سرة   

الزنكي فـي التربع من اأجل اإن�ساء اأول �سرح تعليمي وطني داخل الكويت، وهي 

املدر�ســـة املباركيـــة، التي تعترب اأوىل املدار�ص فـي تاريـــخ التعليم داخل الكويت، 

وقد بداأت الدعوة اإىل هذا امل�ســـروع على يد يو�ســـف بن عي�سى القناعي، الذي 

كتب مذكرة و�ســـح فـيها ف�ســـل العلـــم وخطورة اجلهل علـــى املجتمعات، وتبنى 

الدعوة الإن�ساء مدر�سة لتعليم الطلبة الكويتيني فـي مدر�سة كويتية. 

وقد عر�ص االأمر على ال�ســـيخ �ســـامل مبارك ال�سباح، الذي تردد بداية   

فــــي قبـــول االأمر، وطلب عر�ســـه على ال�ســـيخ مبارك ال�ســـباح ليقرر بنف�ســـه

م�سري هذا االقتـراح. اإال اأن يو�سـف القناعـي بـادر

بالــدعـوة اإلــى التبــرع الإن�ســاء هـذه املدر�ســة، وقـد

بادرت العديد مـن االأ�ســر الكربى اإلـى التبــرع مــن

اأجــل اإن�ســـاء هـــذه املــدر�ســـة، وكان مـن بيـن هــذه

االأ�سـر اأ�ســرة الزنكي، التـي كانت لــهــا م�ســـاهمـــة

فـــي اإن�ســاء املدر�ســــة، وكان من نتيجــــة تبــرعهــــا

تخــريـج دفعــة اأولــى، وكان من بيــن اأوائــل الطلبــة

الـــذيــن التحقـــوا باملـــدر�ســة املــبــاركـيـــــة وقتهــــا، 

الطالـــب: خالد بـــن اإبراهيم الزنكي، والذي تخرج مـــع الدفعة االأوىل من طلبة 

املدر�سة.

احلاج خالد بن اإبراهيم 

الزنكي رحمه اهلل



-95-

اإن هـــذه الدفعـــة التي كان مـــن بينها اأحـــد اأفراد االأ�ســـرة، متثل نقطة   

فا�ســـلة، وعالمة م�سيئة فـي تاريخ الكويت الثقافـي والتعليمي، حيث الأول مرة 

يتـــم تخريج دفعة من الطلبة الكويتيني داخـــل الكويت، ومن ثم توالت الدفعات 

كالغيـــث ينهمر، لكي ي�ســـخ فـي �ســـرايني احليـــاة الثقافـية فــــي الكويت اأجياال 

حملت على عاتقها م�ســـوؤولية بناء الوطن، وحتملت امل�ســـوؤوليات اجل�ســـام، وهو 

خالد بن اإبراهيم الزنكي، وذلك فـي عام 1912م.

اأ�سماء اأول دفعة من خريجي املدر�سة املباركية عام 1912م

ب- حفظ العد�شانيات القدمية وامل�شحف الأثري: 

متتلك عائلة اآل الزنكي جمموعة من اأقدم الوثائق العد�سانية، التي تعترب   

امل�ســـدر الوطني االأ�سا�ســـي لتاريخ الكويت فـي الع�سر احلديث، و�سوف نحاول 

فــــي هـــذه االأوراق اأن نعر�ص بع�ســـاً من هذه الوثائق، التي متثـــل وثائق ملكية، 

ووثائـــق تركة، ووثائق ح�ســـر تركـــة، وغريها من الوثائق التي تعترب م�ســـتندات 

قانونيـــة فـي املقـــام االأول، حتظى بالقبـــول لدى املحاكم وامل�ســـالح احلكومية، 
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وتعترب امل�ســـدر االأ�سا�ســـي للملكية فـي الكويت، خا�ســـة بعد اأن اأحرقت اأغلب 

وثائق امللكية، بعد اجتياح الطاعون للكويت فـي عام 1831م.

اإن امتالك اأ�سرة الزنكي لهذا الكم من الوثائق العد�سانية، والتي �سوف   

نحلل ونعر�ص بع�ســـاً منها فـيما يلي، لت�سع بني اأيدينا دلياًل قاطعاً على عراقة 

واأ�ســـالة وقدم وم�ساهمة اأ�ســـرة الزنكي فـي حياة الكويت، لكونها عامال فاعال 

فـي العديد من االأحداث التي �سنعت تاريخ دولتنا.

وهنا اأتوقف عند وثيقة كتبت فـي �سنة 1302هـ -1884م، قبل اأكرث من   

مائة ثالثني �ســـنة، والتي تعترب من اأقدم الوثائق العد�ســـانية ، حيث تقول هذه 

الوثيقة:

احلمد هلل �سبحانه  

ثبت كما ذكر لدي واأنا العبد الفاين حممد بن عبداهلل العد�ساين  

ال�ســـبب الداعي اإىل حترير هذه االأحرف ال�ســـرعية، وهو اأنه ملا تقا�سم   

اإبراهيـــم وعبدالرحيم وحممد واآمنة و ح�ســـة اأبناء ح�ســـني بـــن حجي، وزوجة 

اأبوهم �ســـالمة، عن البيت والدكاكني واحلارة، �ســـار �ســـهم حممد اإرثه من اأبوه 

�سبعة وثمانني رياال ون�سفا، و�سهم ح�سة اإرثها من اأبيها اأربعة واأربعني رياال اإال 

ربعـــا عند اأخوهم اإبراهيم، اأقمته عليهم وكيال بقب�ص مالهم ويحفظه فـي حرز 

نرْ ينفق عليهم باملعروف من مالهم، وهو اأي�سا قبل الوكالة والتزم باأدائها 
َ
ماله، واأ

كمـــا ينبغي اأن يـــوؤدي ويلتزم، ولئال يخفى جرى وحرر فـي 13 ربيع االول �ســـنة 

 »1«
.1302

(1) الوثيقة العد�سانية الرابعة.
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وهنـــا نذكر وثيقة عد�ســـانية اأخرى مبخال�ســـة اإبراهيم بن ح�ســـني مع   

اإخوته، والتي كتبت فـي عام 1302هـ، نيف 1884م، وهي من الوثائق العد�سـانية 

القدميـة بتاريخ الكويت، حيث تقول هذه الوثيقة: 

احلمد هلل �سبحانه  

ثبت كما ذكر لدي واأنا العبد الفاين حممد بن عبداهلل العد�ساين  

ال�ســـبب الداعي اإىل حترير هذه االأحرف ال�ســـرعية، وهو اأنه ملا خال�ص   

اإبراهيـــم بن ح�ســـني حجي اإخوانـــه عبدالرحيم و حممد و اآمنة و ح�ســـة اأبناء 

ح�سني بن حجي وزوجة اأبوهم �سالمة، عن البيت والدكاكني واحلارة بعد تثمينها 

باأربعمائة ريال، واأعطى ُكالَّ منهم ح�ســـته، للزوجة خم�سني رياال، وللولد �سبعة 

وثمانني رياال ون�ســـفا، وللبنت اأربعة واأربعني رياال اإال ربعا، �ســـار البيت املذكور 

املحدود قبلنا بيت القحطاين، و�ســـماال بيت بن مطيع، و�ســـرقا الطريق النافذ، 

وجنوبا بيت العد�ساين وبيت النجار خا�سة اإبراهيم بن ح�سني ماال وملكا له من 

اإرثه من اأبيه ح�سني يت�سرف فـيه مبا �ساء، لئال يخفى جرى وحرر فـي 12 ربيع 

 »1«
االول �سنة 1302هـ.

وهنا نتوقف عند وثيقة اأخرى كتبت فـي 1310هـ، املوافق 1892م، حيث   

تقول: 

»احلمد هلل �سبحانه: ثبت كما ذكر لديَّ واأنا العبد الفاين«  

حممد بن عبد اهلل العد�ساين.

ال�ســـبب الداعي اإىل حترير هذه االأحرف ال�ســـرعية، هو اأنه قد ح�ســـر   

لديَّ حممد بن ح�ســـني بن حجي، بعد بلوغ ر�سده واأقر واعـرتف طايعا خمتـاراً 

(1) الوثيقة العد�سانية الثالثة.
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�ســـحيـح البـــدن والعقل، باأنه قب�ـــص من يد اأخيه اإبراهيم بن ح�ســـني بن حجي 

�سبعة وثمانني رياال ون�سف الريال، اإرثه من اأبيه ح�سني، وذلك من قيمة البيت 

والدكاكني واحلارة، قب�سا منه بالوفاء والتمام واأقر بقب�سها، ومل يبق له حق وال 

م�ستحق و ال دعوى وال طالبة بوجه من الوجوه، واأبراأ ذمته من جميع الدعاوى 

واملطالبات براءة �سرعية، براءات قب�ص وا�ستيفاء حق، و�سهد على اإقراره بذلك 

عبد ال�سالم بن اإبراهيم بن نرثه، و حجي بن عبدي، لئال يخفى جرى وحرر فـي 

»1«
11 جمادى االآخرة 1310«.

وفــــي نف�ـــص تاريخ تلـــك الوثيقة، امتلكت االأ�ســـرة وثيقـــة ال تقل اأهمية   

عن الوثيقة ال�ســـابقة من حيث قيمتها التاريخية، ومن حيث تو�ســـيحها للمكانة 

التي حظيت بها االأ�ســـرة، وتو�ســـح احلالة االقت�ســـادية للكويت فـي تلك الفرتة 

املتقدمة، حيث تقول هذه الوثيقة:

»احلمد هلل �سبحانه«   

ثبت كما ذكر لدي واأنا العبد الفاين حممد بن عبد اهلل العد�ساين  

ال�سـبب الداعي اإىل حتـرير هـذه االأحـرف ال�سـرعيـة، هـو اأنه قد ح�سر   

لدي كل من عبد ال�سالم بن اإبراهيم بن نرثه وحجي بن عبدي، و�سهد كل منهم 

هلل تعـــاىل باأن ح�ســـة بنت ح�ســـني بن حجي، العارفـني لهـــا معرفة تامة، اأقرت 

واعرتفت بعد بلوغ ر�سدها �سحيحة البدن والعقل طائعة خمتارة، باأنها قب�ست 

وت�سلمت من يد اأخيها اإبراهيم بن ح�سني بن حجي اأربعة واأربعني رياالً اإال ربعا، 

اإرثها من اأبيها ح�سني من قيمة البيت والدكاكني واحلارة، وال دعوى وال طالبة 

بوجه من الوجوه، واأبراأت ذمـته من جميع الدعاوى واملطالبات براءات �سرعية، 

بـــراءة قب�ص وا�ســـتيفـاء حـق، ولـئال يخفى جرى وحرر فــــي 11 جمادى االآخرة 

»2«
�سنة 1301هـ.«

(1) الوثيقة العد�سانية ال�سابعة.

(2) الوثيقة العد�سانية ال�ساد�سة.
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هـــذه مناذج من عدة وثائق متتلكها االأ�ســـرة عندمـــا كانت تاأخذ موقعها   

االقت�ســـادي، الذي اأخذ ا�ســـم (اآل زنكي) فـي اأواخر القرن التا�سع ع�سر، ويدل 

ذلـــك علـــى اأن هذه االأ�ســـرة قد اأخذت مكانـــة رفـيعة فـي الو�ســـع املايل، لهذا 

اأطلقت عليها هذه الت�سمية (الزنكي) واأخذ هذا اال�سم باال�ستمرار.

كمـــا متتلك عائلـــة الزنكي واحدا من   

اأهم امل�ســـاحف االأثريـــة، وال نبالغ لو قلنا اإنه 

من اأقدم امل�ســـاحف فـي الكويـــت، من حيث 

تاريـــخ طباعته، ومـــن حيث االإخـــراج الفني، 

ومن حيث نوعيـــة التغليف، حيث يعود تاريخ 

طباعته اإىل عام 1303 هـ. املوافق 1885 م.

هـــذا امل�ســـحف وقيمتـــه التاريخيـــة واالأثريـــة، يدلل مبـــا ال يدع جماال   

لل�ســـك، على االهتمام الثقافـي، واحلر�ص على احلفاظ على كتاب اهلل الكرمي، 

وحمافظـــة االأجيـــال املتعاقـبة على هذا االإرث، الــــذي ال يقدر بثمن، من ناحية 

قيمتـــه املعنويـــة والتاريخيـــة، وقد حافظت على هذا امل�ســـحف العمة �ســـبيكة 

عبدالرحيم الزنكي، الذي تلقته من املرحوم والدها عبدالرحيم ح�سني الزنكي 

وهو امل�سحف اخلا�ص به، الذي مل يفارقه فـي حياته، وتربعت به العمة �سبيكه 

رحمها اهلل ملوؤلف هذا الكتاب، ليكون داعماً لدور االأ�سرة التاريخي والثقافـي.

وكذلك متلك ال�ســـيخ اأحمد بن حممد بن ح�سني   

بـــن رزق كتـــاب تف�ســـري القـــراآن الكـــرمي لالإمـــام البغوي 

باأجـــزاءه االأربعـــة، وكان ذلـــك عـــام 1195هــــ، علما باأن 

الن�سخة االأ�سلية لهذا الكتاب موجودة لدى وزارة االأوقاف 

منطقـــة  املخطوطـــات يف  اإدارة  االإ�ســـالمية،  وال�ســـئون 

العديليـــة، ومكتـــوب على هذه الن�ســـخة العبـــارة التالية:
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(احلمد هلل �سبحانه هذا اجلزء اجلليل الرابع من تف�سري القراآن العظيم لالإمام 

البغـــوي كثالثـــة االأجزاء التي قبله قد ملكـــه اهلل الأجل املكرم اأحمد بن املرحوم 

حممد بن ح�سني ابن رزق احلنبلي يف 17 من املحرم عا�سوراء �سنة 1195هـ من 

هجرته �سلى اهلل عليه و�سلم.

ج: رعاية حفظة القراآن الكرمي 

وكان الأ�ســـرة اآل زنكي دور فـي ت�ســـجيع حفظة القراآن الكرمي من خالل   

التـــربع، مـــن اأجل رعاية كتاب اهلل واملحافظة عليـــه، وقد ُذكر ذلك فـي برنامج 

(االأ�ســـرة) الذي تقوم بتقدميه االأ�ستاذة عائ�ســـة اليحيى، اأثناء مقابلتها الأحدى 

حمفظـــات القراآن الكـــرمي، والتي اأوردت ذكر دور االأ�ســـرة فـي حتفـيظ القراآن 

الكـــرمي فـي دولة الكويت، حيث اأكدت �ســـيفة الربنامـــج على اأن االأهايل داخل 

مدينة الكويت كانوا ير�ســـلون اأبناءهم اإىل عائلة الزنكي، وكانت تقوم باإعطائهم 

مبلغاً من املال نظري ت�ســـجيعهم على قراءتهم للقراآن وحفظه، وهو االأمر الذي 

ي�ســـفـي علـــى دور العائلة جانبـــاً جديداً من اجلوانب امل�ســـرقة، واالإ�ســـهامات 

الثقافـية واملجتمعية فـي دولتنا احلبيبة.

كما �ساركت االأ�سرة فـي تكرمي حفظة القراآن الكرمي وقرائه، من خالل   

مـــا ذكـــر فـي العديد من الوثائق التي تتناول دور االأ�ســـرة فــــي حتفـيظ القراآن 

الكرمي ودعم حفظته.

د: امل�شاهمة ف�ي اإن�شاء املكتبة العامة

اإذا كنـــا نتحدث عن الدور الثقافــــي لعائلة الزنكي، فمن االأحرى بنا اأن   

نتلم�ص دور االأ�ســـرة فـي نربا�ص الثقـافة ومفتاحها، اأال وهو املكتبات، التي متثل 

ع�ســــب اأي نه�ســـة ثقافـية فــــي اأي جمتمع، ومعلما من املعـــامل التي تزدان بها 
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املدن فـي العامل، هي مركز علم، ودليل ح�سارة، ومدر�سة ذاتية لكل راغب فـي 

االعتماد على نف�ســـه بالتعلم، عن طريق القـــراءة احلرة اأو املنظمة. وقد امتلك 

اأبناء الكويت هذا االإح�ســـا�ص بدور املكتبات العامة، وراأوا اأنها �ســـرورة، كخطوة 

من خطوات التقدم.

فقد ن�ساأت فكرة اإن�ساء مكتبة اأهلية عامة هنا، فـي الوقت الذي كان فـيه   

احل�سول على الكتاب اأو ال�سحيفة من اأ�سعب االأمور، ب�سبب �سعوبة املوا�سالت، 

وانقطـــاع ال�ســـالت مع املراكـــز الثقافـية اخلارجية. كان ذلك فـي �ســـنة 1922م، 

عندما اجتمع عدد من املهتمني، وتداولوا فـي اجتماعهم مقرتحاً موؤداه: (�سرورة 

اإن�ســـاء مكتبة اأهلية عامة فـي الكويت)، ي�ستفـيد منها اجلميع بالقراءة واالطالع، 

ومتابعة كل جديد فـي اخلارج، عن طريق ال�سحف التي تردها، وتكون فـي الوقت 

نف�سه جماال للقاءات الثقافـية، واملناق�سات فـي كل ما يفـيد.

وبعد اقتناع املجتمعني بالفكرة، واالإقرار بوجاهتها، راأوا �ســـرورة البدء   

بالعمل على تنفـيذها، على اأن يكون ذلك ب�سم عدد اآخر من اأبناء الكويت اإليهم، 

حتى ينه�ص اجلميع بالعبء املنتظر، فكان اأن ر�ســـحوا عددا من ال�سخ�ســـيات 

املعروفة، التي كان لها اهتمام بال�ســـاأن الثقافـي، ووافق اجلميع على امل�ســـاركة 

فــــي هـــذا العمل الوطنـــي املهم، اآخذين علـــى عواتقهم االلتزام ماديـــاً ومعنوياً 

مبا يجب على كل واحد منهم، ومل يعتذر اأحد عن عدم اال�ســـرتاك فـي الفرتة 

االأخـــرية مـــن فرتات العمل فــــي املكتبة االأهليـــة، وبعد اإن�ســـاء مبناها اخلا�ص 

كان ال بد من تعيني �ســـخ�ص يتوىل اإدارتها، ويكون فـي الوقت نف�ســـه �ســـاحب 

معرفة واطالع، يعرف فـي �سوؤون الكتب ومتفرغا لها، فتم اختيار ال�سيخ حممد 

حممد �سالح الـرتكيت، لكي ت�سنـد اإليه اأمانـة املكـتبة فـي و�سعها اجلديد، وقد 

دخلت املكتبة �سمن م�سوؤولية دائرة معارف 
ُ
ا�ستمر فـي عمله هذا حتى بعد اأن اأ

الكويت.
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كانت املكتبة االأهلية من اأهم ما �سعد به املفكرون من اأبناء البالد، فقد   

كان تنفـيـــذ فكرتهـــا حلماً من االأحـــالم اجلميلة، التي تـــراود كل حمب للقراءة 

واالأدب والثقافة ب�ســـورة عامة. ويدلنا ا�ســـتمرارها - علـــى الرغم من العوائق 

الـتـــي جابهتهـــا منذ البداية - على مدى تعلق من�ســـئيها وقرائها بها، باعتبارها 

اأمـــراً ال غنـــى عنـــه. ومن املالحـــظ اأن الرجال الذيـــن دعوا اإىل فكـــرة املكتبة 

االأهلية، ثم اإىل اإن�سائها، ومتابعة عملها، وجمابهة ال�سعاب التي واكبت عملها، 

كل هوؤالء كانوا من االأغنياء الذين ي�ســـتطيعون احل�ســـول على الكتب واملجالت 

بكل و�سيلة، وكان منهم من لديه مكتبة كبرية جداً.

نعـــود اإىل بداية احلديث عن الرجال الذيـــن قاموا بهذه املهمة الوطنية   

الثقافـية، وهي اإن�ســـاء املكتبة االأهلية، وهي اأول مكتبة عامة فـي البالد، فنوؤكد 

مـــرة اأخـــرى اأن هوؤالء لي�ســـوا فــــي حاجـــة اإىل املكتبة، الأنهم ميلكـــون من املال 

وال�ســـالت الداخلية واخلارجية ما ميكنهم من احل�ســـول علـــى ما يريدون من 

كتب و�سحف، بل وجدنا اأكرثهم ميتلك مكتبته اخلا�سة التي يتعهدها باإ�سافة 

كل جديد اإليها، ولكنهم قاموا بهذه املهمة خدمة لوطنهم، والأبناء وطنهم، الأنهم 

عرفوا اأهمية توافر الكتب وال�سحف بني اأيدي النا�ص، وراأوا اأن االأمم ال تتقدم 

اإال بالعلم، واأن املكتبات من اأهم روافد ذلك، فحر�سوا على القيام بهذه املهمة، 

ال يريـــدون جزاء وال �ســـكورا، اإال اأن يـــروا املكتبة، وقد بداأت عملها، و�ســـارت 

منهاًل عذباً يرتاده العطا�ص اإىل املعرفة.

وكان العم املرحوم �ســـهيل الزنكي رحمه اهلل،   

واحـــداً من اأوائل الرجال الذيـــن اأخذوا على عاتقهم 

تلك امل�سوؤولية، وال يخفى الدور الذي قام به املرحوم 

العـــم �ســـهيل الزنكـــي، لكل مـــن ارتاد املكتبـــة العامة 

فــــي وقت وجوده فـيها، حيث قـــام باإمدادهم بكل ما 
العم �سهيل ح�سن عبد الرحيم 

الزنكي رحمه اهلل
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يحتاجون اإليه من اإر�ساد وتوجيه، وحتفـيز على موا�سلة الدرا�سة، وتعلم كيفـية 

البحـــث فـي املكتبات، بل وفـي توفــــري الوقت واجلهد على هوؤالء الباحثني، من 

حيث درايته بكل ركن من اأركان املكتبة.

ومـــن حيث كونه حلقة و�ســـل بني الثقافة اخلارجيـــة واملجتمع الكويتي،   

من خالل عالقاته املت�ســـعبة مع كبار املثقفـني، ومن خالل حر�ســـه على متابعة 

طلبـــة العلـــم الكويتيني خارج الكويت، وقد اأكد العديد من ال�سخ�ســـيات العامة 

على هذا الدور.

ومن ذلك ما اأ�ســـار اإليه املوؤرخ فرحان الفرحان، اإىل دور �ســـهيل الزنكي   

داخل املكتبة العامة، حيث قال:

»فـي اللقاء مع هذا اال�ســـم وهذه االأ�ســـرة عندما كنت اأذهب اإىل مكتبة   

احلكومة فرع واحد، وكان يديرها �ســـهيل ح�ســـن الزنكي فـي منت�ســـف القرن 

املا�سي، ذلك الرجل الذي ال ين�ساه اأي اإن�سان ياأتي اإىل هـذه املكتبة، الذي يتمتع 

بـــه مــــن اللـطـف والدمـاثة واالأخــــالق الرفيـعـة، الـذي يرحب بـك باالبت�ســــامة 

قبـل الكالم. كان �سهيل اأبو علي ملتقى املثقفـني والباحثني فـي تلك احلقبة من 

الزمن، لقد تعرفت على املرحوم عبد اهلل اأحمد ح�سني الرومي رحمه اهلل فـي 

»1«
هذه املكتبة العتيدة.«

(1) فرحان الفرحان : القبائل واالأن�ساب التي �سكنت �سرقي اجلزيرة العربية فـي الوطن احلديث 

اآل الـزنـكـي، جريدة القب�ص.

لقد كرمت الدولة تلك 

ال�سخ�سية بت�سمية اأحد 

املكتبات العامة با�سمه 

اإكراما وتقديرا 

ملا قام به من جهود خلدمة 

وطنه الكويت
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ولقد �ســـارك العن�سر الن�سائي فـي تطور النه�سة الثقافية فـي الكويت،   

منذ اأوائل ال�ســـتينيات وما قبلها، وكان من ن�ســـاء اأ�سرة الزنكي والذي متثل فـي 

ان�ســـمام االأخت القديرة هيا عبد الوهاب حممد الزنكي، اأم في�ســـل، منذ عام 

1962م، فـي العمل فـي املكتبات املدر�ســـية، والتي ا�ســـتطاعت اأن تنمي قدراتها 

املكتبيـــة، باعتمادها علـــى تنمية مهاراتها الذاتية، من خـــالل البحث والتطوير 

الذاتي، وكذلك االلتحاق بالدورات التدريبية املتنوعة، ومل تقف عند هذا احلد، 

بل اأكملت درا�ستها اجلامعية لتنال �سرف العمل فـي اإدارة املكتبات، والذي كان 

له االأثر الفعال فـي تطوير العمل فـي االإدارة املركزية، من خالل امل�ســـاركة فـي 

املوؤمترات التنموية املتنوعة.

ولقد نالت العديد من ال�ســـهادات التقديرية وكتب ال�سكر، من م�سئويل   

وزارة الرتبيـــة فــــي ذلك الوقـــت، على االإجنـــازات واالإبداع فــــي تطوير العمل 

االإداري.

ومـن خـالل تـلك االأعـمـال الـجليلة، يت�سح لنا مبا ال يدع جماال لل�سك،   

اأن عائلة الزنكي قد اأّدترْ دوراً ثقافـياً مهماً فـي حياة الكويت، ال يقل اأهمية عن 

دورها االقت�ســـادي واالجتماعي واخلريي وال�سيا�ســـي فـي تاريخ دولة الكويت، 

حيث �ساهمت واأدت دورا مهما فـي العديد من االأحداث الثقافـية املهمة واملوؤثرة 

فـي تاريخ دولة الكويت الثقافـي، وفـي احلفاظ على هويتنا الوطنية، وحمايتها 

من املوؤثرات اخلارجية، التي ميكن اأن تع�سف بكيان جمتمعنا، وبقيمنا وتقاليدنا 

االإ�سالمية والعربيـة االأ�سيلة.
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ه�: ق�شة اأول مكتبة اأهلية

ومل تتوقـــف اإ�ســـهامات عائلـــة الزنكي عند هذا احلد، واإمنا ا�ســـتمرت   

لتقدم لنا منوذجا جديدا من االأدوار الثقافـية فـي جماالت اأخرى، حيث قدمت 

لنـــا �ســـاحب اأول مكتبة اأهليـــة فـي تاريـــخ الكويت فـي الع�ســـر احلديث، وهو 

املرحـــوم حممد اأحمد الرويح، (اأمه �ســـيخة بنت اإبراهيم بن ح�ســـني الزنكي)، 

رحمـــه اهلل، ابـــن اإحـــدى ال�سخ�ســـيات الكويتية التـــي لها ذكر طيـــب عند اأهل 

الكويت قدميا.

ولـــد املرحـــوم حممد اأحمـــد الرويح رحمـــه اهلل فـي عـــام 1889م فـي   

الكويت، وهو من عائلة �سكنت الكويت قـديـمـا فـي احلـي ال�سرقـي، اأحـد اأحـيـاء 

مـديـنــــة الكويـــت القدمية، ترعرع رحمه اهلل فـي منـــزل والده، الكائن فـي حي 

الدبو�ص، القريب من فريج الزهاميل.

بداأ املرحوم العم حممد الرويح درا�سته فـي �سن   

ال�ساد�سة، ودر�ص فـي مدر�سة ال�سيخ اأحمد الفار�سي 

رحمـــه اهلل، وتعلم على يديه القـــراءة وحفظ القراآن 

الكـــرمي ومبادئ احل�ســـاب، ولرغبته فـي زيادة قدرته 

على القراءة، تعلم فـي مدر�ســـة املرحوم عبدالوهاب 

احلنيان، حيث ق�ســـى فـيها مدة �سنتني، حتى اأ�سبح 

قادرا على قراءة الكتب التي كان يرغب فـي قراءتها، 

وعندما كرب �ســـعر والده رحمه اهلل فـي حاجته اإىل ابنه حممد فـي العمل معه 

فـي »الدكان«، الواقع مقابل م�ســـجد ال�ســـوق القدمي، لكي ي�ســـاعده، حيث قام 

باإخراج ابنه حممد من مدر�سته، ليظل بجانبه لي�ساعده فـي عمله فـي الدكان.

احلاج حممد اأحمد رويح

رحمه اهلل
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بـــداأت عالقته بالقـــراءة من خالل حر�ســـه رحمه اهلل علـى جمال�ســــة   

الكـثــــري مـــن املثقفـني ورجال االأدب مـــن اأهل الكويت فـي ذلـــك الوقت، ومنهم 

املرحوم ال�ساعر حممود �سوقي االأيوبي رحمه اهلل، وذلك خالل الرحالت الربية 

الأ�ســـاتذة املدر�ســـة املباركية، عام 1918م، وكان ال�ساعر حممود �سوقي االأيوبي 

خـــري عون و�ســـديق له فـي جمال�ـــص االأدب فـي ذلك الوقت، وقد قام ال�ســـاعر 

االأيوبي بتزويده بكل ما يحتاجه من كتب لقراءتها.

وفـي اإحدى املرات، وخالل جلو�سه مع كبار ال�سن من رواد االأدب وال�سعر   

فـي ديوان عمه، �ســـادف رجاًل �ســـريراً فـي هذا املجل�ص، يروي للح�سور ق�سه 

عنـــرتة بن �ســـداد، فلمـــا انتهى الرجل طلب منه العم حممـــد الرويح رحمه اهلل 

تزويده بهذه الق�ســـة لقراءتها، ولكن الرجل ال�ســـرير �ســـخر منه قائال له »اأنت 

�ســـغري ال�ســـن، وال تقدر على قراءتها، وق�سة عنرتة املكونة من ثمان جملدات، 

لي�ص مبقدورك دفع ثمنها«.

وكان لكالم الرجل ال�سرير اأثر كبري على العم حممد، اأدى اإىل اإ�سراره   

على اقتناء هذه الق�ســـة، وبعد اأيـــام، وبينما هو جال�ص فـي دكان والده املرحوم 

اأحمد الرويح رحمه اهلل، اإذا برجل ميني يعمل مرا�ساًل فـي القن�سلية الربيطانية، 

وكان كثري املرور على الدكان، الأنه فـي نف�ص الطريق اإىل القن�سلية الربيطانية، 

حامـــال معه الكتب والر�ســـائل لل�ســـفارة، قد مـــرَّ من اأمام الـــدكان، فطلب منه 

اإح�سار ق�سة عنرتة، وما هي اإال اأيام، فاإذا باملرا�سل يح�سر الق�سة، فا�سرتاها 

العم حممد رحمه اهلل منه مببلغ ن�سف روبية، فقراأها وباعها لرجل اآخر مببلغ 

روبيتـــني، بعد اأن قراأها �ســـعر العم حممد بحاجة كبرية ل�ســـراء الكتب وبيعها، 

والتقى بال�سديق اليمني مرة اأخرى، وطلب منه تزويده بكتب الق�س�ص وال�سعر 

واالأدب، حيـــث قام اأي�ســـا بتزويـــده بالدول التي تتوافر فيهـــا الكتب، كالبحرين 
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والهند وم�ســـر، لكي يكون فـي مقدوره ا�ستريادها. وكان جلده من اأمه اإبراهيم 

ابن ح�ســـني الزنكي االأثر الكبري فـي ت�ســـجيعه ماديا فــــي اقتناء الكتب العلمية 

واالأدبية فـي ذلك الوقت.

قام العم حممد الرويح رحمه اهلل مبرا�سلة اإحدى دور الن�سر فـي الهند،   

ل�ســـراء بع�ص كتب االأدب وال�ســـعر والق�س�ص، وو�ســـلت الكتب اإىل الكويت بعد 

اأيـــام، وكان �ســـعـرها 400 روبـيــــة، حيـث �ســـعـر املرحـوم العــــم مـحمـد الرويـح 

رحمـه اهلل بالـحـرج من والده رحمه اهلل، لعدم توفر املبلغ املطلوب ل�سراء هذه 

الكتب، فقام باإبالغ �سديق لوالده ف�ساعده فـي توفـري املبلغ، فت�سلم العم الكتب 

القادمة، ثم قام بعر�سها.

فــــي عام 1920م مت عر�ص الكتب للبيع، والقت اإقباالً من اأهل الكويت،   

الذين تهافتوا على اقتناء مثل هذه الكتب مقابل اأ�ســـعار منا�ســـبة، مما اأدى اإىل 

ا�ســـتمرار العم حممد الرويح رحمه اهلل فـي ا�ســـترياد املزيد من الكتب لبيعها، 

وتكـــون له راأ�ص مال، وقام بعدها بافتتاح اأول مكتبة فـي تاريخ الكويت، بالقرب 

من م�سجد ال�سوق القدمي، والقت املكتبة اإقباال كبرياً من قبل اأهل الكويت، مما 

دفعـــه اإىل البحث عن مكان اأكرب، حيث افتتـــح مكتبة غري االأوىل التي افتتحها 

�ســـابقاً، وذلـــك فـي عام 1923 ميـــالدي، فـي »�ســـارع االأمـــري، املباركية« وقـام 

با�ســـتـرياد الكثيـر من الكتـب من البـحرين وم�سر والهند وبـيـروت، وقام بعدها 

باإح�ســـار ال�ســـحف واملجالت، وفتح جمال اال�ســـتعارة لبع�ـــص مرتادي املكتبة، 

لقراءة الكتب واإرجاعها، وانتقلت املكتبة فـي عام 1927 للميالد - التي عرفت 

الحقاً با�ســـم »املكتبة الوطنية« - اإىل املقر الذي ت�ســـغله فـي ال�ســـوق الداخلي 
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القدمي، حيث برز دورها، وا�ستهرت كاإحدى اأ�سهر املكتبات فـي الكويت، وظلت 

فــــي موقعها منذ ذلك احلني، حتى مت جتديد ال�ســـوق الداخلي حيث ظلت فـي 

نف�ص مكانها.
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رابعًا : الدور ال�سيا�سي

اأ- التوقيع على وثيقة حكم ال�شيخ مبارك ال�شباح:

مثلت الكويت حلما فـي ذهن كل اأفراد تلك االأ�ســـرة الكرمية، من خالل   

حر�سها على الت�سحية بالغايل والنفـي�ص، فـي �سبيل 

الدفاع عن تـلك االأر�ص، واحلـر�ص على وهب الروح 

والنف�ص فداء لدولة الكويت، وتر�ســـيخا حلكم اأ�سرة 

ال�سباح الكرام، وذلك منذ بروز االأ�سرة على ال�ساحة 

كواحـــدة من اأكرب االأ�ســـر، التي مثلت نـــواة املجتمع 

الكويتـــي فـي الع�ســـر احلديث على مـــدى تاريخه، 

وفــــي ال�ســـفحات االآتية نربز دور اأ�ســـرة اآل الزنكي 

فـي دعم اأ�سرة ال�سباح فـي تويل احلكم.

لقد تعر�ســـت دولة الكويت لهزة عنيفة كادت تفقدها ا�ستقاللها، الذي   

متتعـــت به على مـــدى تاريخها الطويل، وذلك فـي اأعقاب مقتل ال�ســـيخ حممد 

ال�ســـباح واأخيه ال�سيخ جراح ال�سباح، وحدوث فراغ �سيا�سي كان من املمكن اأن 

يوؤدي اإىل خ�ســـوع الكويت للدولة العثمانية، اأو حدوث �ســـراع بني اأبناء ال�سعب 

الكويتي نف�سه.

هـــذا االأمر كان من �ســـاأنه اأن يعر�ص ال�ســـلم واالأمـــن االجتماعي داخل   

الكويـــت للخطـــر، فـي ظل عدم اعرتاف الدولة العثمانية بحكم ال�ســـيخ مبارك 

ال�سباح، وهذا ما جعل الكويت عر�سة للعديد من االأخطار، منها هجمات البدو 

علـــى اأطراف الدولـــة، وطمع جريان الكويـــت ممن كان يوؤيد الدولـــة العثمانية 

لتحقيق هدف الدولة العثمانية، وهو �سم الكويت كوالية تابعة للدولة العثمانية، 

ال�سيخ مبارك الكبري

رحمه اهلل
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وهو االأمر الذي كان يعار�سه ال�سيخ مبارك ال�سباح ويعمل على عدم حدوثه.

ولكن مع اختيار اأهايل الكويت ومبايعتهم لل�سيخ مبارك ال�سباح حاكما لدولتهم 

فـي عام 1896م، عقد اجتماع ح�ســـره ال�ســـيخ مبارك ال�ســـباح واأعيان البلدة 

اآنذاك، وكان وايل الب�ســـرة مياطل فـي االعرتاف بحكم ال�سيخ مبارك ال�سباح، 

»1«
نظرا للعالقات العدائية التي كانت تربطه بال�سيخ وقتئذ.

لذلك بادر زعماء ووجهاء العائالت الكربى فـي الكويت، اإىل كتابة ثالث   

ر�سائل للمناداة بال�سيخ مبارك ال�سباح حاكما لهم، والتاأكيد على اأنهم هم الذين 

اختـــاروه، لقناعتهـــم باأنه هو الوحيـــد القادر على قيادة �ســـفـينة البلد فـي تلك 

الفـــرتة، ومبايعة منهم له باالإمارة. ومل يقت�ســـر االأمر علـــى ذلك، بل تعداه اإىل 

الطلب من الدولة العثمانية االعرتاف بهذا االختيار، حتى يت�ســـنى لهم الدفاع 

عن اأرا�سيهم، ومواجهة االعتداءات التي تتعر�ص لها الكويت من جانب القبائل 

املناوئة للكويت، والتي اأرادت ا�ستغالل تلك احلادثة فـي االعتداء واالإغارة على 

االأرا�سي الكويتية. 

لي�ص هذا فح�سب، بل �سكل معار�سو حكم ال�سيخ مبارك ال�سباح خطرا   

اآخر على دولة الكويت، وخا�سة يو�سف االإبراهيم، الذي داأب على تاأليب اأعداء 

مبارك ال�ســـباح على الكويت، بل و�سل به االأمر اإىل مهاجمة الكويت، وحماولة 

غزوها من البحر.

اأر�ســـلت تلك الر�ســـائل اإىل االأ�ســـخا�ص املوجهة اإليهم، فاالأوىل اأر�سلت   

اإىل ال�ســـلطان العثماين، والثانية اإىل رئي�ص جمل�ص الـــوزراء، والثالثة اإىل وزير 

الداخلية، ووقع عليها اأعيان الكويت، وكبار رجاالت االأ�سر املوجودة فـي الكويت 

فـي تلك الفرتة. 

(1) ال�سيخ عبد العزيز الر�سيد : تاريخ الكويت، الطبعة الثالثة، الكويت، �سنة 1999.
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جاء ن�س الر�شالة الأوىل املوجهة لل�شلطان العثماين كالتايل:

» اللهـــم متعنا ببقـــاء اأمري املوؤمنني، وحامي بي�ســـة الدين املبني، خليفة   

الر�ســـول اآمني، اإننا واأهايل الكويت نعر�ص اأنا �ســـاكنني بواد غري ذي زرع بهذا 

املحل مـن مائتي �ســـنة مع ال�ســـباح، وهم روؤ�ســـاوؤنا، رغبتنا لطف دولتنا العلـيـة 

ال غـــري، ومــــن قوة اإ�ســـالميتنا وغريتنا حمامني على دولتنـــا العلية، وكم تلقينا 

باالفتخـــار من الوالة ال�ســـابقني وامل�ســـري الفخـــم االأوامر، لكون بذلنـــا اأموالنا 

واأعمالنـــا لدولتنا العليـــة، بكيفـية اأننا تكبدنا متاعب وبذل االأموال اجل�ســـيمة، 

وفــــي حادثة لـــواء جند مع املمنونيـــة، لدولتنا العلية، حيث فري�ســـة ذمتنا اأداء 

اأمر العبودية وكيفـية ذلك اأننا حتت رئا�ســـة �ســـيخنا مبارك بك ال�ســـباح، وفـي 

معية املغفور له حممد نافذ با�ســـا، وم�ســـري والية بغداد رجب با�ســـا، واملرحوم 

حمدي با�سا، واأمري لواي االآن باردواي ال�ساد�ص حممد �سعيد با�سا، وجملة من 

الع�ســـاكر املن�سورة، واأمثالهم من اأمراء امللوكية، والكل منهم وهلل احلمد ليومنا 

هذا ي�ســـهد احلق بخدمات ال�سيخ مبارك بك ال�سباح، مع خدامه وعبيدكم من 

االآباء واالأجداد، من مائتي �ســـنة، فاحلال ح�ســـب الن�ســـيب والقدر على ال�سيخ 

حممد ال�ســـباح واأخي، �ســـار عليهم هجوم من بع�ص اأ�سقياء البادية، قتلوه ليال 

بدون اإ�ســـعار اأحد، فالبد ل�ســـالح وخلدمات دولتنا العلية اأن يكون فـيها رئي�ص 

من هذه العائلة ال�سلبة. 

فلـــم جند لذلك مقتـــدًرا وذا ديانة وعفة وغرية وحميـــة وعدالة الدولة   

العليـــة اإال �ســـقيق املرحوم، وهو ال�ســـيخ مبارك بن ال�ســـباح، يكـــون قائم مقام 

لنـــا، نكـــون اآمنني فـي اأوطاننا، �ســـاملني علـــى االأمن واالأمان فــــي اأطرافنا، من 

�ســـر غارات االأ�ســـقياء البدو، اأن ن�سرتحم بعبدكم ال�ســـادق، �ساعة اأقدم تعيني 

امل�سار اإليه مبارك بك ال�سباح قائم مقام لنا، لالطمئنان من نزاع وفنت ع�ساير 
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املتوح�ســـة، وقد عر�ســـنا الكيفـية مبوجب عر�ص قبل هذا الوايل والية الب�سرة 

اجلليلَة، وا�ســـرتحمنا بتعيني �ســـيخ مبارك بك قائم قام لنا، فلم نتوفق باالإجراء 

وال اجلواب، فان جربنا اأن ن�ســـرح عتباتك العلية بهذه العري�ســـة م�ســـرتحمني 

كل ا�ســـرتحام اإجراء ذلـــك، ونكون رافعني اأكف الدعـــوات اخلريية لدوام ملجاأ 

»1«
اخلالفة العظمى اإىل كل حال لوليه«.

وبعد انتظار اأ�سبوع اآخر، ومل ي�سل رد من ال�سلطان العثماين، بادر زعماء   

االأ�ســـر الكربى بالكتابة مـــرة اأخرى، ولكن هذه املرة لرئي�ـــص الوزراء العثماين، 

حيث مت ا�ستالم تلك الر�سالة فـي الق�سطنطينية، فـي 18 يونيو 1896م. جاءت 

الر�سالة كالتايل:

ح�سرة �سمو رئي�ص الوزراء.  

ال يخفى اأننا اأهايل، الكويت بلدتنا وباديتنا ومن �ســـارت فـيها ال�سكنة،   

رئي�ســـنا الذي يحمينا ويوؤمن �ســـبلنا وطرقنا، وهو من عائلة ال�سباح، الت�سل�سل 

واحد بعد واحد، ومن ذلك اليوم اإىل يومنا هذا ونحن قائمني باأنف�سنا باخلدمات 

املفرو�ســـة بخدمة الدولـــة العلية، �ســـيفنا جمردين اإىل الذب عنهـــا، واأرواحنا 

فاديتها اأمام الع�ســـكر املظفرة املن�سورة، مفتخرين بهذا ال�سرف العظيم، الذي 

فـيه ر�سا خليفة فخر العاملني، و�سيد الثقلني، منعمني بظل امللوكية، ولنا رواتب 

�ســـنوية ناأخذها من احلكومة مكافاأة خلدماتنا، فا�ساألوا ا�ساحب الدولة م�سري 

بغداد نايف عن خدماتنا فـي اأثناء فتوحات االأح�ســـاء والقطيف، وا�ساألوا الوالة 

ال�سابقني الذين �سرفوا قطرنا بالزمن ال�سلف، وا�ساألوا حممد حافظ با�سا حني 

دعانا خلدمته بذهابه اإىل االأح�ساء، كيف كانت طاعتنا وانقيادنا الأوامره، وهل 

(1) د. �ســـلطان بن حممد القا�ســـمي: بيان الكويت (�سرية حياة ال�سيخ مبارك ال�سباح)، ال�سارقة، 

دولة االإمارات العربية املتحدة، الطبعة االأوىل، �سنة 200، �ص22.
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اأمـــر اإجـــراء هذه خدمتنا مبروره بامليدان من ذلك اإىل االآن، وقد عر�ســـنا على 

والية الب�ســـرة اجلليلة م�سبطة تت�سمن وفاة قائم مقامنا حممد با�سا ال�سباح، 

وطلبنا تعيني �سقيقه مبارك ال�سباح مبحله ملا اعرتف بلدتنا من هيجان العربان 

والع�ســـاير وت�سابقهم على اأموالنا وموا�ســـينا، و�سلب االأمنية واغت�سا�ص الطرق، 

وقطع ال�سبل، وكان اجلواب لنا ال�سدود واالغربار والتوعيد والتهديد، وعر�سنا 

ثالث ن�سخ م�سابط لظل العتبة امللوكية ونظارته الداخلية ملقامكم العظماء، ومل 

نوفق للمق�سود. 

ولـــوال انتظـــار احلكومة العلية ملـــا اأخذنا الكويت لنا وطنا وال م�ســـكنا،   

حيـــث اإنهـــا اأر�ص قفراء ال نخيل وال مزارع، خالية من امل�ســـالح خرياً، واأهاليها 

علـــى االإطالق بدو، و�ســـكان البلد الذين تكون بهذه ال�ســـفة مـــا تتحمل تعي�ص، 

الأجلها فراق وم�سائب من قبل الوايل املعر�ص املت�سلط، يعمل مبا ي�ساء، وغاية 

ا�ســـرتحامنا من مراحم الدولة اأن توؤمنا فـي اأوطننا، وتزيل وح�ســـتنا بتن�ســـيب 

رئي�سنا ال�سيخ مبارك ال�سباح كقائم مقام مبحل املتوفـى، واإذا مل نتوفق لذلك، 

فمهلنا مقدار �سهرين حتى نوؤكد لنا وطنا اآخر، ونهاجر من هذه البلدة لغريها، 

ونرتكها خالية اأمام والة االأمور، فـيكون بها ما ي�ســـاء االآن، واالأمر على كل حال 

»1«
حل�سرة من له االأمر.«

وقـــد ذيلت هاتان الر�ســـالتان بتواقيع العديد من كبـــار العوائل الكويتية   

فـي تلك الفرتة، وكان من بينها ثالثة من اأبناء ح�سني بن حجي » الزنكي«، وهم 

اإبراهيم بن ح�ســـني بن حجي ، وعبد الرحيم بن ح�ســـني بن حجي ، وحممد بن 

ح�ســـني بـــن حجي ،  وهو االأمر الذي يوؤكد دور اأ�ســـرة الزنكـــي فـي دعم وتاأييد 

حكم اأ�سرة ال�سباح الكرام لدولة الكويت.

(1) د. �ســـلطان بن حممد القا�ســـمي: بيان الكويت (�سرية حياة ال�سيخ مبارك ال�سباح)، ال�سارقة، 

دولة االإمارات العربية املتحدة، الطبعة االأوىل، �سنة 2004، �ص 330.
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اإن املتتبـــع ملـــا جاء فـي تلك الر�ســـائل ليالحظ مبنتهى الو�ســـوح، مدى   

اإ�سرار اأهل الكويت فـي تلك الفرتة على اختيار وتاأييد حكم اآل ال�سباح الكرام 

للكويت، حتى اإنهم قد اأكدوا فـي ر�سالتهم على خطورة االأو�ساع داخل الكويت، 

فـي حال تخلي اأ�ســـرة ال�ســـباح عن احلكم، اأو رف�ص الدولة العثمانية االعرتاف 

بال�سيخ مبارك ال�سباح حاكما لدولتهم، حيث اإنهم اأظهروا االأخطار التي تتعر�ص 

لهـــا الكويـــت، فـي ظل عدم وجود حكم معرتف بـــه من جانب الدولة العثمانية. 

وو�سل االأمر باأهايل الكويت فـي تلك الفرتة، ومن بينهم اأ�سرة الزنكي، بالتهديد 

مبغـــادرة الكويـــت وتركها خاوية من �ســـكانها، مـــا مل تعرتف الدولـــة العثمانية 

بال�سيخ مبارك ال�سباح حاكما لدولتهم.

وعندما اندلعت الفتنة - لو �سئنا ت�سميتها بذلك - فـي اأوائل عهد ال�سيخ   

مبـــارك ال�ســـباح، عندما حاول يو�ســـف االإبراهيم الذي عرف بعدائه ال�ســـديد 

لل�ســـيخ مبـــارك، وبدعـــم من وايل الب�ســـرة حمدي با�ســـا، الذي عـــرف بعدائه 

ال�ســـديد لل�ســـيخ مبارك ال�سباح اأي�ســـا، والتاآمر لعزل ال�ســـيخ مبارك ال�سباح، 

قام اأهايل الكويت بتقدمي كتاب اإىل رئي�ص الوزراء العثماين فـي 27 يوليو �سنة 

1896م. جاء ن�سه:

»مقام رئي�ص الوزراء املعظم«  

ن�ســـح باآالم الدعوات، فـي االأ�سائل والغدوات، ل�ســـيدنا اأمري املوؤمنني،   

وخليفـــة ر�ســـول رب العاملني، ومن نال خدمـــة غراراً للدولة العليــــة العثمـانية، 

ونحـــن الفقراء العبيد اأهايل الكويت االآمنـــني، بعدالتكم مبا فـي اأعناقنا البيعة 

الإمامكم، قدمنا جملة ا�ســـرتحامات للمقامات العلية ولوايل الب�ســـرة، فت�ساغل 

عنـــا ت�ســـاغل من لي�ـــص له الرعاية، اإما لق�ســـد بريـــرة فـينـــا اأو اأن مل ير فـيما 

عر�ســـناه كفاية، بحيث اأمنا من ثالثة �ســـهور ح�سب ما بلغنا يتوعدنا بالتهديد، 

وبني اأن قد وردين من االآ�ستانة واأنا جادين. 
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ومن عر�ص حركاته بوا�ســـطة املحركني جلب اأبناء حممد ال�ســـباح اإليه   

من طرفنا �ســـراً من دون �ســـبب، وقد اأعطاهم من مقا�ســـد ما �ســـاء اهلل وذلك 

ملقا�ســـد لفرد معنا، وهذه احلركات هي خمالف املراحم، فنحن فـي زمن اأمري 

املوؤمنـــني ودخالتـــه، ومن هذا الوايل واأن ال يحوجنا هذا الوايل للمهاجرة، واإننا 

عبيدكم منذ اتخاذنا الكويت داراً، وجماورين العرب املتوح�سني فراراً. 

فاأهل الريا�سة فـينا والتقدم اإىل هذا الوطن عيال ال�سباح �سلفا وخلفاً،   

وقـــد منـــت عليهم الدولة بطرح وال �ســـعت تنظر املراحـم باالإجـازة والنيا�ســــني 

والتاأ�سيـ�ص على ما هم عليه من املعاملة، واالمتنانية �سابقاً والحقاً، وكلما انتقل 

االأمر اإىل واحد من هوؤالء ال�سباح اأقرت الدولة العلية املن�سورة على حمله جار 

باأعلـــى �ســـابقني االأول الحتياج هذا املحل مبثل هـــذه االأنعام يكون بلدنا مواجه 

رماح الغرب وم�سادر وموارد الأهل االغت�ساب واالنتهاب، فلم يخت�ص �ساكنه اإال 

بدوام هذه املعاملة من الدولة عليه لتوجب احتمال التكليفات، وال لنا فـيه رغبة 

اإال م�ساهده لطف دولتنا العلية ومالطفة والة االأمور ال�سابقني. 

وقد عر�ســـنا �سابقاً بانتقال حممد ال�سباح وال ت�سغل اإال بتعيني مبارك   

ال�سباح وقد علمتموه رجال الدولة العلية وورد االأمور املحلية �سابقا ما اأظهر من 

اخلدمات الأوامره، ون�ســـهد وي�سهد له بل الأهله واال�ستحقاق حمله واإقراره اأهل 

العقد واملجاورين لنا�ص الديار ملا فـيه من الذود، وحماية من ت�ســـلط االأعراب، 

وتاأمني الوطن واأبناء �سبيله، فلهذه عر�سناه لنبني من مراحمكم اقتداره مبحله 

اأرخـــى ذلك التاأمني اأنفع ودفع لل�ســـقاق واالفرتاق، وقدمنا الأعتابكم ال�ســـامية 

تلغرافات تت�سمن هذه وقت اإي�سال الفروج ف�ستفرحنا مبراحمكم رفع هذا طلب 
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تعجيله ليح�ســـل االأمن والدعوة وال�ســـكون مبراحمكم نلوذ وبعدالتكم نفوز فال 

.»1«
جتعلونا من عجايب اأخوتنا من فطعة ميوؤو�سني واالأمر هلل ثم لويل االأمر«

وقد ذيلت هذه الر�ســـالة ك�ســـابقتها، بالعديد من تواقيع االأ�سر والعوائل   

الكربى داخل الكويت، وكان من بينهم اإبراهيم بن ح�ســـني بن حجي (الزنكي)، 

واإخوته عبد الرحيم وحممد. 

اإن خطـــورة هذه الر�ســـالة ينبع مـــن اللهجة التي كتبـــت بها، حيث هدد   

اأهايل الكويت مبغادرتها اإذا مل تقر احلكومة العثمانية ال�ســـيخ مبارك ال�ســـباح 

حاكما على الكويت، واإذا مل تتوقف التحري�ســـات التي يقوم بها وايل الب�ســـرة 

�سد ال�سيخ مبارك ال�سباح. وهذا االأمر ي�سع بني اأيدينا دليال جازما على روؤية 

اأ�سرة الزنكي فـي �سرورة تويل اأ�سرة ال�سباح احلكم، اعرتافا منهم بدور عائلة 

ال�سباح فـي ا�ستقرار االأمور داخل دولة الكويت.

ولقـــد اآتت تلـــك الر�ســـائل ثمارها، حيث تبـــني للدولـــة العثمانية مدى   

ال�ســـعبيـة التي يتمتع بها ال�ســـيخ مبارك ال�ســـباح داخل الكويـــت، ومن ثم فقد 

اأحجمت الدولة العثمانية عن االنقياد وراء دعاوى ومطالبات يو�سف االإبراهيم 

وحمدي با�سا وايل الب�سرة، واخلا�سة بعزل ال�سيخ مبارك ال�سباح وتعيني حاكم 

اآخر، اأو التدخل الع�سكري فـي الكويت من اأجل عزل ال�سيخ مبارك ال�سباح.

(1) د. �ســـلطان بن حممد القا�ســـمي: بيان الكويت (�سرية حياة ال�سيخ مبارك ال�سباح)، ال�سارقة، 

دولة االإمارات العربية املتحدة، الطبعة االأوىل، �سنة 2004، �ص30.
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ب- مبايعة ال�شيخ مبارك ال�شباح: 

وقد مثلت هذه الر�ســـائل تاأييداً وا�ســـحاً و�ســـريحاً، واعرتافاً �ســـمنياً   

بالوالء لالأ�ســـرة احلاكمة اأ�سرة ال�سباح الكرام، وهو االأمر الذي يدعم ما نرمي 

اإليه، من التاأكيد على والء اأ�ســـرة الزنكي الأ�سرة ال�سباح، وحر�سها على مبايعـة 

مــــن ي�ســـلح لتـــويل حكم الكويت من اأ�ســـرة ال�ســـباح الكرام، وهـــو االأمر الذي 

اأ�ســــفـى على تـاريخ تلك االأ�سرة مزيدا من امل�سداقية، من خـالل حـر�ص اأ�سـرة 

الزنكي على ا�ســـتـقـرار اأمور واأحوال دولة الكويت على مدى التاريخ، ورف�ســـها 

اأي حماولة للحديث عن امل�ســـائل اخلالفـية، التي ميكن لها اأن توؤثر على البناء 

االجتماعي والرتكيبة االجتماعية لدولة الكويت.

وقد كانت عائلة الزنكي فـي طليعة االأ�ســـر والعوائل التي حر�ســـت على   

مبايعة حكام اأ�سرة ال�سباح على مدى تاريخ الكويت، وهو االأمر الذي حدث مع 

ال�سيخ مبارك ال�سباح اأثناء مبايعته، ليقود الكويت اإىل بر االأمان، وينجو بها من 

كيد املعتدين الطامعني، وهذا االأمر تكرر اأي�سا بعد وفاة ال�سيخ مبارك ال�سباح 

حتى وقتنا هذا، عندما حمل لواء امل�سوؤولية ربان ماهر من اأبناء اأ�سرة ال�سباح، 

اأال وهـو �ســـمو االأمري ال�ســـيخ �ســـباح االأحمد اجلابر ال�سباح حفظه اهلل (اأمري 

االإن�سانية).

ج-: معركة ال�شريف عام 1901م : 

» الدم فداء للوطن«  

اإن معني عطاء اأ�ســـرة الزنكي مل ين�ســـب، ومل يتوقـــف عن التدفق، فلم   

ينح�ســـر دور اأ�ســـرة الزنكـــي على الـــدور الدبلوما�ســـي فقط، واإمنـــا امتد اإىل 

الت�ســـحية بالدمـــاء الطاهرة فـي �ســـبيل الدفاع عن الكويـــت وترابها على مدى 
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تاريخها الطويل، حيث قدمت االأ�سرة ثالثة �سهداء فـي واحدة من اأهم املعارك 

التي هددت كيان الكويت، وهي معركة ال�ســـريف التي حدثت فـي عام 1901م، 

والتـــي تعترب واحدة مـــن اأهم املعارك فـي تاريخ دولـــة الكويت احلديث، واأثرت 

على تاريخ املنطقة باأ�سرها فـي تلك الفرتة.

حدثت معركة ال�سريف بني ال�سيخ مبارك ال�سباح وابن ر�سيد، فـي عام   

1901م، نتيجة جمموعة من االأ�سباب منها: 

اأول: م�ســـاندة واحتواء اأ�ســـرة ال�سباح الأ�سرة اآل �ســـعود، بعد اأن �سيطرت اأ�سرة 

اآل ر�سيد على كل املناطق التي كانت حتكمها االأ�سرة ال�سعودية، ومن ثم حدوث 

حتالف بني ال�سيخ مبارك ال�سباح واالإمام عبد الرحمن اآل �سعود على اأن يكونوا 

»1«
يدا واحدة �سد ابن ر�سيد، املدعوم من جانب الدولة العثمانية.

ثانيا: قيام ابن ر�سيد باحت�سان اأعداء ال�سيخ مبارك ال�سباح، من اأمثال يو�سف 

االإبراهيم، الذي رف�ص مبايعة مبارك ال�ســـباح، وحاول مراراً مهاجمة الكويت، 

.»2«
وحتري�ص الدولة العثمانية �سد ال�سيخ مبارك ال�سباح.

اأي اأن هناك عدة عوامل جعلت من حدوث ال�ســـدام فـي ال�سريف اأمرا   

حتميا، فلدى كل من ال�ســـيخ مبارك ال�ســـباح وابن ر�سيد االأ�سباب الكفـيلة باأن 

توغر �سدورهم �سد االآخر، وجتعله يتحني الفر�ص للق�ساء عليه واإنهاء حكمه، 

وهو االأمر الذي حدث فـي معركة ال�سريف فـي �سنة 1901م.

لقد مثلت معركة ال�ســـريف اأهمية كربى فـي تاريخ الكويت، حيث كانت   

حماولـــة من جانب ال�ســـيخ مبارك ال�ســـباح للدفاع عن الكويـــت، وحمايتها من 

(1) فـي�سل ال�سمحان : معركة ال�سريف بني امل�سادر التاريخية والروايات ال�سفهية، الطبعة االأوىل 

�سنة 2007، الكويت.

(2) فـي�سل ال�سمحان : املرجع ال�سابق، �ص 36.
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ابن ر�ســـيد، الذي ظهرت اأطماعه فـي الكويت بعد ا�ستيالئه على جند، ومن ثم 

بداأ يبحث ويبيت املكائد لي�ســـتويل على الكويت، لتكون منفذه البحري، فيك�سر 

بذلك عزلة حائل اجلغرافـية، ويب�سط �سيطرته على ميناء الكويت ذي االأهمية 

التجارية.

كما كان ال�سيخ مبارك ال�سباح يدرك اأن عودة اآل �سعود اإىل حكم جند،   

من �ساأنه اأن يدعم وجوده داخل حدود دولته، ويحمي الكويت من غارات القبائل 

التي داأبت على االإغارة على الكويت، وهو االأمر الذي كبد الكويت خ�سائر كبرية 

نتيجة توقف التجارة الربية، ورحالت احلج عرب االأرا�سي الكويتية، ب�سبب عدم 

توافر االأمن فـي منطقة جند لوجود ابن ر�سيد.

وهكذا كان على ال�سيخ مبارك ال�سباح اأن يعد العدة ملهاجمة ابن ر�سيد   

فـي عقر داره، دون اأن ينتظر هجومه على الكويت، وبالفعل خرج ال�سيخ مبارك 

ال�ســـباح فـي ح�ســـد كبري يتكون من ع�سرة اآالف مقاتل، منهم (1200) من اأهل 

الكويـــت، ومعهم الكثري من القبائل التي �ســـاركت فـي هذا اجلي�ص تباعا، حيث 

بلـــغ خـــرب هذا اجلي�ص كل من كان فـي �ســـبه اجلزيرة العربيـــة، حيث اإن املوؤرخ 

عبد العزيز الر�سيد و�سع له و�سفا دل على مدى قوة هذا اجلي�ص قائال: »�سار 

اجلي�ص وقد اأثقلت وطاأته االأر�ص، ومالأ الف�ساء كرثة وعدداً. �سار تردد اجلبال 

»1«
�سداه، وترتعد من زئريه االأ�سود«. 

وانطالقا من خطورة تلك املعركة فـي تاريخ الكويت، فلقد قررت اأ�ســـرة   

الزنكـــي حتمل قدرها املحتوم، فـي الت�ســـدي لالأخطـــار اخلارجية التي هددت 

الكويت، لدعم حكم اأ�ســـرة ال�ســـباح، فقرر العديد من اأبناء االأ�سرة اخلروج مع 

ال�ســـيخ مبارك ال�ســـباح اإىل ال�ســـريف، من اأجل مواجهة اأطماع ابن ر�سيد فـي 

الكويت، وت�سديدا على والئها وانتمائها لدولة الكويت، وحر�سها على الت�سحية 

(1) عبد العزيز الر�سيد : تاريخ الكويت، �ص 62.
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بالغـــايل والنفي�ص فـي �ســـبيل الدفاع عن تراب و�ســـيادة دولـــة الكويت، ودعمها 

الأ�ســـرة ال�ســـباح الكرام الذين ارت�ســـوا بهم حكاما، ووقفوا بجانبهم على مدى 

تاريخ الكويت الطويل فـي ال�سراء وال�سراء، اإميانا منهم بوحدة امل�سري، وبوحدة 

الهدف الذي ي�سعون اإليه، اأال وهو م�سلحة الكويت قبل كل �سيء.

لقد مثلت معركة ال�ســـريف كارثة ع�ســـكرية وفقا للمفاهيم الع�سكرية،   

حيث نتج عنها هزمية نكراء للجي�ص الكويتي، ووقوع العديد منهم فـي االأ�ســـر، 

فلـــم يكن م�ســـريهم باأف�ســـل حاٍل من م�ســـري من قتل فـي املعركـــة، حيث قتل 

خالل تلك االأحداث ما يقرب من 400 من اأهايل الكويت فقط، والذين خرجوا 

»1«
ب�سحبة ال�سيخ مبارك ال�سباح.

تعتـــرب معركة ال�ســـريف كارثة حقيقيـــة حلت باجلي�ـــص الكويتي، حيث   

ا�ست�ســـهد العديد من �سباب الكويت ورجاالتها خالل تلك املعركة، فما من بيت 

فـي الكويت اإال وقد خ�ســـر �سهيداً خالل تلك املعركة، وهذا االأمر ميكن تلم�سه 

من خالل تتبع اأ�ســـماء قتلى اجلي�ص الكويتي فـي تلك املعركة، والتي جاءت فـي 

العديد من امل�سادر التاريخية.

اإن فكرة اخلروج مع ال�ســـيخ مبارك ال�ســـباح اإىل ال�سريف، قد تاأ�سلت   

فـي نفو�ص العديد من �ســـباب الكويت فـي تلك الفرتة، ومن ثم فلقد �ســـجع من 

التحق بجي�ص ال�ســـيخ مبارك ال�ســـباح غريه من ال�ســـباب على امل�ســـاركة، على 

اأ�سا�ص اأنها معركة حم�سومة نتيجتها �سلفاً، وهو االأمر الذي ينطبق على �سباب 

عائلة الزنكي، فها هو حممد بن عوي�ص، ابن ال�ساعرة الكبرية مو�سي العبيدي، 

والـــذي التحق باجلي�ص الكويتي قبيل معركة ال�ســـريف، يقنع ابن خالته (منرية 

العبيدي) ح�ســـني بن اإبراهيم بن ح�ســـني الزنكي بامل�ســـاركة معهم فـي املعركة، 

علـــى الرغـــم من اأنه كان حديـــث الزواج، وزوجتـــه حامل بطفلهمـــا االأول. كما 

(1) فـي�سل ال�سمحان : معركة ال�سريف، �ص 125.
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ا�سرتك معهم جا�سم حممد بور�سلي، اأمه اآمنة بنت ح�سني بن حجي (اآل زنكي).

وكاأنهم قد اتفقوا على اأال يفرتقوا فـي الدنيا وال فـي االآخرة، حيث كان م�سريهم 

ال�ســــهـادة، وا�ست�سهـد ثالثتهـم يف تلك املعركة، حمـمد بن العويـ�ص، وح�سني بن 

اإبـراهيم بن ح�ســـني الزنكي، وجا�سم حممد بور�ســـلي ، لي�سجلوا اأ�سماءهم فـي 

�ســـجالت ال�سرف اخلا�ســـة بدولة الكويت، وليقدموا لنا مثاال على حب الوطن 

الكامن فـي نفو�ص رجاالت العائلة، وعلى الت�سحية بالغايل والنفي�ص فـي �سبيل 

دولة الكويت.

اإن عظم الفاجعة التي حلت بالكويت، وبطبيعة احلال بعائلة الزنكي، قد   

دفع ال�ساعرة مو�سي العبيدي اإىل اأن تقدم لنا واحدة من اأعظم ق�سائد الرثاء 

فــــي تاريخ االأدب العربي فـي الع�ســـر احلديث، عندما جاءهـــا خرب وفاة ابنها 

وغريه من �سباب الكويت فـي تلك املعركة، والتي ن�سوق منها تلك االأبيات، لكي 

تكون جت�سيدا للماأ�ساة التي عاي�ستها الكويت فـي تلك الفرتة. 

تقول مو�ســـي العبيـــدي وهي تبكـــي بحرقة على كرب م�ســـابها، عندما   

جاءهـــا قريني�ـــص بن كعمـــي الر�ســـيدي، واأبلغها بخرب وفاة ابنهـــا االآخر حممد 

العوي�ـــص مبعركة ال�ســـريف، واأخذ يعـــدد القتلى، ومن بينهـــم ابنها وابن خالته، 

فقالت تلك االأبيات ال�سهرية:

ق���ل���ت اآه م����ن ع�����ل��م ل���ف���ا ب����ه ق�����ري�����ن��ي�����س

����س ال�����ق��ل��ب ت�����م��ري�����س ع�����ل��ٍم ل��ف��ا ب���ه م�������رهّ

وال���ي���وم ل���ه ع���ن ج��ف��ن ع��ي��ن��ي م��راري�����س

ي�������ا ل�����ي�����ت م���������ن����ه����و م�����������ي�����ٍت م�����������������ادرا ب���ه

���ت ف�������ي ال�����ش��م��ري ال��ت��ه��اب��ه وال����ن����ار ع���جهّ

�����ش����راب����ه زاده  امل��������ذي��������وق  واحل�����ن�����ظ�����ل 
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لقـــد قدمت عائلة الزنكي ثالثة �ســـهداء من خـــرية اأبنائها خالل معركة   

ال�سريف �سنة 1901م، وهو االأمر الذي ي�سع بني اأيدينا دليال جديداً على مدى 

م�ســـاهمة اأ�ســـرة الزنكي فـي الت�ســـحية بالدماء الزكية الطاهرة فداء للكويت، 

ودفاعا عن �ســـرعية وجودها، وحر�ســـا على تدعيم وجود حكم اأ�ســـرة ال�سباح 

الكرام فيها، مهما كلفهم ذلك من ت�سحيات عظمت وتعالت، ولكن كل ذلك يهون 

اإذا كان ذلـــك يخـــدم ويدعم الكويت، ويحمي حمى هـــذا الوطن من كل اعتداء، 

ومن كل عدو يرتب�ص بهذا ال�سعب وبتلك االأر�ص على مدى التاريخ.

ال�عي�س ر  اللي كف�ي على �ش�مهّ عبد الل 

ت��ت��ل��ي ه��واج��ي�����س ال��ق��ل��ب  ووردت ه��م��وم 

ط��ق��ي��ت ب����اب ال���ل���ي ه���روج���ه م��ن��اح��ي�����س

ي�����������������الل ي����������اف����������ك����������اك امل������ح������اب������ي�������������س

��ا م���ع ال���ب���ريق حل����رب ال�����ش��ن��اع�����ي�����س ق�����فهّ

اب������ج������اه حم����م����د وي�����ع�����ق�����وب واإدري���������������س

واع���������داد م���اه���ب���ت ه����ب����وب ال��ن�����ش��ان��ي�����س

ب��ه ل����ف����ا  خ�����ب  اأي  اأدري  م�����ا  وال������ي������وم 

ودم����ع����ي ك���م���ا وب������ل ن�������ش���ا م����ن ���ش��ح��اب��ه

وي�������ن احل����ب����ي����ب وق���������ال م�����ا ع���ل���م���ن���ا ب��ه

اإن������������ك ت�����ف�����ك حم�����م�����د م��������ن �����ش����واب����ه

ج���اب���ه امل����خ����ال����ي����ق  رب  ����م����ه  �����ش����لهّ واأن 

ع���������ش����ى ط����ل����ب����ت����ي ع�����ن�����د رب���������ي جم����اب����ه

ع���ل���ى ال���ن���ب���ي ���ش��ل��ي��ت ه����و وال�����ش��ح��اب��ه
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ففـي تاريخ ال�ســـعوب �ســـهداء يجب اأن يذكرهم التاريخ باأحرف من نور،   

ويجب اأن حتفر اأ�سماوؤهم فـي ذاكرة ال�سعوب، الأنهم �سحوا باحلياة رغم قيمتها، 

ورغم احلر�ص عليها، فلم ي�ســـنوا بها على االأوطان، وقدموها فداء للوطن عن 

طيب خاطر، فـي مالحم ن�ســـجت فـي خيال ال�ســـعوب، وفـي �ســـجالت البطولة 

والت�سحية فـي �سبيل الوطن.

د: الغزو العراقي للكويت عام 1990م ودور الأ�شرة:

لقـــد مثل غزو العـــراق للكويت فـي عام 1990م جتربـــة مريرة، كان من   

الواجب علينا تلم�ص دور االأ�ســـرة فـي هـــذه الكارثة التي حلت بالكويت، وكادت 

اأن توؤدي اإىل عواقب ال ميكن توقعها.

مل تعـــرف الكويـــت على امتـــداد تاريخها احلقد على جـــار، ومل تعرف   

اجلور على اأحد، بل كانت على الدوام بلداً م�ساملاً ميد يد العون والعطاء للدول 

ال�ســـقيقة وال�ســـديقة، ومن ثم فاإن الكويـــت مل تتوقع مطلقـــاً اأن تتعر�ص لغزو 

بربري غادر، من جار مل تتوان يوماً عن منا�سرته معنويا وماديا.

واإذا كان عبد الكرمي قا�ســـم قد اأخفق فـي حتقيق اأطماعه ال�ســـيطانية   

فـي الكويت، عندما افتعل اأزمته ال�ســـهرية عام 1961م، فقد نفذ �سدام ح�سني 

فــــي عـــام 1990م ما اأخفق فـيه عبدالكرمي قا�ســـم، ففـي الثاين من اأغ�ســـط�ص 

عام 1990م �ســـمعت العروبة والقيم العربية واالإ�ســـالمية �سوت ناعيها، متمثاًل 

فـي العدوان العراقي االآثم على دولة الكويت العربية امل�ســـلمة امل�ســـاملة، بل اإن 

االإن�ســـانية وقيمها املتعددة �ســـهدت فـي ذلك اليوم مذبحتها على ن�سب الطمع، 

وحب املال، وغريزة العدوان لدى نظام �ســـدام ح�ســـني، الذي اأ�ســـهر عدوانيته، 

�ســـواء على مواطنيه فـي الداخل، اأو على دول اجلوار تارة، وعلى دولة الكويت 
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تارة اأخرى، واأثبت ذلك النظام اأنه بهذه العدوانية اإمنا ينتمي اإىل �سريعة الغاب 

وغدر الذئاب.

وقـــد اأثبت نظـــام بغداد بعدوانه االآثم على دولـــة الكويت اأن العروبة مل   

تكن بالن�ســـبة له �ســـوى مطية تبلغه ماآربه، وحتقق له اأطماعه التو�سعية، �سارباً 

عر�ص احلائط بقيم العروبة وما تفر�سه من التزامـات. وعلى الرغم من حترير 

دولـــة الكويـــت فـي فرباير 1991م، فاإن الغزو الغا�ســـم من جانب جار ال�ســـمال 

الغادر يبقى مرادفاً للذكريات البغي�سة.

ففــــي ال�ســـاعات االأوىل من �ســـباح الثاين من اأغ�ســـط�ص عام 1990م،   

اجتاحت ثالث فرق ع�سكرية عراقية قوامها مئة األف جندي احلدود الكويتية، 

مدعومـــًة بعدد هائل من الدبابات والطائرات احلربية، فتقدمت الفرقة االأوىل 

نحو مدينة الكويت لل�ســـيطرة عليها و�ســـل احلياة فـيها، وتقدمت الفرقة الثانية 

نحو منابع النفط الحتاللها، فـيما انت�سرت الفرقة الثالثة على احلدود الكويتية 

ال�سعودية ل�سمان احتالل كامل االأرا�سي الكويتية.

واإذا كان طاغية بغداد قد حقق ماآربه ال�ســـريرة باال�ســـتيالء على اأر�ص   

الكويت وثروتها اآنذاك، فاإنه قد اأخفق فـي النيل من القيـادة ال�سرعيـة لل�سـعـب 

الكويتي، حيث �ســـكل انتقال ح�ســـرة �ســـاحب ال�ســـمو اأمري البالد ال�سيخ جابر 

االأحمد ال�ســـباح، وويل عهده ال�ســـيخ �سعد العبداهلل ال�ســـامل ال�سباح رحمهما 

اهلل، اإىل اململكة العربية ال�سعودية ال�سربة االأوىل، التي وجهت اإىل خمططات 

احلكام الطغاة فـي بغداد. 

فقد ا�ســـتطاعت ال�ســـرعية الكويتية بقيادة �ســـمو االأمري الراحل، اإدارة   

االأزمـــة واملعركـــة ال�سيا�ســـية بحنكة واقتـــدار، من خالل ح�ســـد التاأييد الدويل 

الر�ســـمي وال�سعبي لق�ســـية الكويت العادلة، وطرد املحتل الغا�سب، وكانت اأول 

كلمة وجهها �سموه رحمه اهلل اإىل ال�سعب الكويتي االأبي ال�سامد، تعك�ص اإميانه 
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باهلل، ويقينه بالنـ�سر على الغزاة، وخروج الكويت من هذه املحنة بعزمية واإرادة 

اأهلها.

حيـــث مثلـــت الكلمات االأوىل التي وجهها �ســـمو االأمري الراحل ال�ســـيخ   

جابر االأحمد ال�ســـباح، نربا�سا يهدي ال�ســـعب الكويتي احلر االأبي اإىل �سرورة 

ال�ســـرب واملقاومة، مع ب�ســـارة بجالء الغمـــة وزوال العدوان؛ حيث قال �ســـموه: 

ُقوا  اِبُروا َوَراِبُطوا َواتَّ وا َو�شَ ِبُ ِذيَن اآَمُنوا ا�شْ َها الَّ يُّ
َ
م�ست�سهدا باالآية الكرمية {َيا اأ

»1«
ُكْم ُتْفِلُحوَن}.   َلَعلَّ

َ َّ
الل

يا اأبناء �سعبنا الكرمي.. يا اأهل الكويت، يا اأبناء ذلك الرعيل االأول الذي   

عرب بحور امل�ستحيل، وبذل الدم والعرق رخي�ساً من اأجل اأن تكون الكويت عزيزة 

اجلانب، �ســـاخمة الهامة .. اأحتدث اإليكم اليوم وم�ســـاعر االأمل واحلزن تعت�سر 

قلبي، االأمل الأن كويتنا العزيزة تعر�ست لعدوان غا�سم ا�ستهدف اأر�سنا و�سعبنا، 

بعد اأن اجتاحت هذا البلد ال�ســـغري االآمن امل�سامل مئات الدبابات، وانهال عليه 

ع�سرات االألوف من اجلنود، وع�سفت ب�سمائه ال�سافـية جموع الطائرات، تن�سر 

الرعب والدمار، وما يحزننا اأيها االإخوة اأن م�سدر هذا العدوان الغا�سم مل يكن 

عدوا معروفاً فنتقي �سره، اأو بعيداً عنا فرنتاب فـي اأمره، بل ولالأ�سف ال�سديد، 

جاء العدوان من اأخ وجار قريب، �سددنا اأزره فـي حمنته، ووقفنا اإىل جانبه فـي 

�ســـيقه، واأ�ســـابنا من جراء ذلك ما اأ�ســـابنا وكنا نقول: اإمنا هذا واجب االإخوة 

والعروبـــة وحق اجلوار، فكان جزاوؤنا ما راأيتـــم وعلمتم وعانيتم .. فاأين االإخوة 

واأين حق اجلوار، وال منلك اإزاء هذا اإال اأن نقول (ح�سبنا اهلل ونعم الوكيل).

االإخوة واالأخوات ..

اإن كان العـــدوان قـــد متكن من احتالل اأر�ســـنا، فاإنه لن يتمكن اأبداً من   

اال�ســـتيالء على اإرادتنا، فعزميتنا واإرادتنا هما عزميـــة واإرادة اآبائنا واأجدادنا، 

(1) �سورة اآل عمران االآية (200).



-126-

الذيـــن واجهـــوا اأعتى التحديـــات، فلم تلن لهم قناة، ومل يخ�ســـعوا الأي عدوان، 

وكويـــت اليـــوم هي كويت االأم�ص .. اأر�ص العـــزة والكرامة .. بلد الرجال ومنبت 

االأبطال .. مل تطاأطئ راأ�سها للغزاة، وال خف�ست جبينها للمعتدين.

وي�ســـهد التاريـــخ اأن الكويت مـــرت مبحن كثرية،   

واآالم ج�سيمة، وتعر�ست العتداءات وغزوات متعددة على 

مر الزمن، ولكن ب�ســـمود الكويتيني وعزميتهم واإميانهم، 

بقيت الكويت حـــرة اأبية مرفوعة الراية، عزيزة اجلانب، 

طاهرة الرتاب، �ساخمة الكرامة. وبقدر ما �سجل التاريخ 

للكويت هذه احلقائق امل�سرفة فـي اأو�سع �سفحاته، بقدر

ما �سجل للمعتدين فـي الوقت نف�سه �سفحات مظلمة من العار واخلذالن.

ومـــن الثابـــت تاريخيا اأن اأ�ســـرة الزنكي كانت من االأ�ســـر التي مل تغادر   

الكويت بل �ســـمدت، اإال من كان منها خارج البالد قبل الغزو الغا�ســـم، وقاموا 

بدورهم الذي كتبته عليهم االأقدار، وهو الت�سحية بالغايل والنفـي�ص فـي �سبيل 

هـــذه االأر�ـــص، فقد قدمت عائلـــة الزنكي دماً زكياً جديداً فـــداًء للكويت، حيث 

ا�ست�سهد ال�ساب جمال عبد الوهاب حممد ح�سني الزنكي، فـي منطقة العديلية 

 وفقا ملا جاء ب�ســـهادة مكتب ال�سهيد و�سجالته 
»1«

اأثناء الغزو الغا�ســـم للكويت. 

اخلا�سة ب�سهداء الكويت اأثناء الغزو العراقي الغا�سم.

ال�شهيد: جمال عبدالوهاب الزنكي، من مواليد عام 1957م، ومن �سكان   

منطقة العديلية، وا�ست�ســـهد بتاريخ 1990/12/18م، ا�ست�سهد جمال وهو يقوم 

بواجبه املدين جتاه اأهله واأبناء وطنه، وكان طيلة فرتة الغزو الغا�ســـم يعمل مع 

ال�سهيد جمال عبدالوهاب 

الزنكي رحمه اهلل

(1) الوثيقة احلكومية الثامنة �سهادة من مكتب ال�سهيد با�ست�سهاد جمال بن عبد الوهاب الزنكي 

خالل اأحداث العزو العراقي الغا�سم فـي عام 1990م.
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اأبنـــاء منطقتـــه، من اأجل تقدمي اخلدمات لهم، وحتقيق عودة ال�ســـرعية لكويت 

اخلري وامل�ستقبل، رحم اهلل ال�سهيد، واأدخله ف�سيح جناته. 

وت�ســـتمر رحلة العطاء، وي�ســـتمر عطاء عائلة الزنكـــي الذي مل ينقطع،   

لتقدم لنا اإ�سهامات عديدة فـي العديد من امليادين املختلفة فـي الوقت احلايل، 

فـي خدمة الكويت و�سعبها، وفـي اإثراء وتنمية املجتمع الكويتي فـي كل امليادين، 

لكي تقدم لنا منوذجا يُحتذى به فـي خدمة االأوطان، وفـي احلر�ص على امل�سلحة 

العليا.
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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. 
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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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الوثيقة العد�شانية الثامنة ع�شرة

وثيقة عد�سانية �سدرت عام 1926 م
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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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الوثيقة العد�شانية التا�شعة ع�شرة

وثيقة عد�سانية �سدرت عام 1928 م
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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. 
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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 



-226-

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
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اأ�سرة الزنكي

فـي الوثائق العثمانية
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�سابعا: اأ�سرة الزنكي فـي الوثاثق العثمانية

ي�ســـم االأر�ســـيف العثماين عدداً كبرياً من الوثائق وامل�سادر التاريخية،   

والتي تعود اإىل حقبة احلكم العثماين، الذي حكم العامل االإ�ســـالمي، باالإ�سافة 

اإىل تركيـــا نف�ســـها، قرابة ال�ســـتة قرون، ولقـــد حفظت تلك الوثائـــق التاريخية 

وغريهـــا من الوثائـــق فـي مدينة اإ�ســـطنبول، ومت االهتمام بها مـــن قبل الدولة 

العثمانية، وما تالها فـي حكم اجلمهورية الرتكـية، من خالل تخ�سي�ص الق�سور 

القدمية كمجمع لتلك املـدخرات من االأر�ســـيف العثماين، حافظت هذه الوثائق 

على تاريخ االأمة االإ�سالمية خالل فرتة تعادل �ستمائة �سنة بحكم االإ�سالم، علماً 

بـــاأن عـــدد الوثائق العثمانية تقدر بـ 150 مليـــون وثيقة، تعمل احلكومة الرتكية 

االآن على اأر�سفتها.

وقد وجد فـي بع�ص تلك املحفوظات وثائق خمطوطة تخ�ص الكويت فـي   

عهد ال�سيخ مبارك ال�سباح، وذلك من خالل مرا�سالته مع الوالة ورئي�ص الوزراء 

فـي الدولة العثمانية، وكانت تلك الوثائق م�سدر اإ�سعاع للتاريخ ال�سيا�سي لدولة 

الكويت، فـي فرتة حكم ال�ســـيخ مبارك ال�ســـباح وما تالها، باالإ�سافة اإىل ذلك 

اأنه فـي تلك الفرتة ا�ست�سهد ال�سيخ مبارك ال�سباح ب�سهادة وجهاء اأهل الكويت 

وكبار جتارها لدى الدولة العثمانية، ولقد حظيت اأ�ســـرة الزنكي بذكر رجاالتها 

فــــي تلك الوثائق، متمثلـــة باإبراهيم وعبدالرحيم وحممـــد الزنكي رحمهم اهلل 

تعاىل.
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 الوثيقة العثمانية الأوىل

وثيقة عثمانية �سدرت فـي عام 1822م 
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ن�س الوثيقة العثمانية الأوىل

قد ح�سر جمل�ص ال�سرع ال�سريف االأنور، وحمفل الذكر املنيف االأزهر،   

الرجل الر�سيد فـي عقله، وال�سديد فـي فعله، املدعو جا�سم بن �سالح املعموري، 

الوكيل علي البيع والت�ســـجيل وقب�ص الثمن، من قبل املراأة املدعوة �ساحله بنت 

احلاج حممـد، الثابتة وكالته عنها بوجهه ال�سرعي، ب�سهادة العارفـني واملعرفـني 

لذاتهـــا باملعرفـــة ال�ســـرعية، وهما احلاج قا�ســـم بن حممد، واأحمد بن قا�ســـم، 

واأقـــر واعرتف مطيوعه ال�ســـافـي، واختياره الوافـي، من غـــري جرب وال اإكراه، 

فــــي حال ن�ســـح منه االأقادير ال�ســـرعية، وتعترب من االعرتافـــات املرعية، باأنه 

فـي حال ن�ســـح منه االأقادير ال�ســـرعية، وتعترب من االعرتافات املرعية باأنه قد 

باع بالوكالة بالبيع البات ال�ســـحيح الوا�سح، وعقد العقد ال�سريح الراجح، من 

حامل هذا الكتاب ال�ســـرعي، وناقل ذا اخلطـــاب املرعي، جناب اأبو كرم املكرم 

ال�ســـيخ حممد بن املرحوم ال�ســـيخ اأحمد اآل رزق، وهو قد ا�ســـرتى منه بخا�ص 

ماله لنف�ســـه دون غـــريه، ما هو ملك املوكلة وبيدها وحتت ت�ســـرفها، اإىل حني 

�سدور عقد البيع منهما، وذلك جميع قطعتي االأر�ص املزرعتي الدجى والنخيل، 

الواقعتني فـي قرية املطيحه من قرى ال�سراجي، من م�سافات الب�سرة الفـيحاء، 

جهت من االأ�سوار الداخلة اإحديهما فـي معاف اآل عبد ال�سالم واملوؤديه، ثانيهما 

مايـــة نخلة جرادي، واثنني وثالثني نخلة بطريـــق املقطوع، يحد القطعة االأوىل 

قبلـــة مبلـــك ورثة املال اأحمد بن عبد القادر، و�ســـماالً و�ســـرقاً مبلك حممد بن 

احلاج غلوم ح�سني، وجنوباً مبلك ورثة ابن خلفه وتتمة ملك معروف بن عابدين، 

وحتد الثانية قبلة بالنهر، و�سماالً مبلك عبداهلل مهنا العنيزي وتتمة وقف �سيد 

الزبري ر�ســـي اهلل عنه ولوقف جامع املطيحه، و�ســـرقاً بالطريق العام، وجنوباً 

مبلـــك حممـــد بن حامد الطبطبائـــي، بحمله التوابع واللواحـــق، وكافة احلقوق 
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واملرافـــق، ومـــا لهما من ال�ســـواقي وامل�ســـافـي، بثمن معني منقـــود، ومبلغ مبني 

معدود، قدره وبيانه األف قر�ص عني بيعاً ابتياعاً، �ســـحيحني �سرعيني مدعيني، 

م�ســـتملني على االإيجاب والقبول من الطرفـني، وقد اأقر البايع املذكور بالوكالة 

بقب�ص الثمن امل�ســـطور، متاماً وكماالً، قب�سنا بالربامج من يد امل�سرتي املذكور، 

واأنـــه مل يبـــق ملوكله فـي البيـــع املحرر دعـــوى وال طلبه وال حق م�ســـتحق، واأنه 

ملك امل�ســـرتي، وداخل فـي ملـــك اأمالكه، وحوزة مملوكاته، يت�ســـرف به كيفما 

ي�ساء، ويختار ت�سرف املالك فـي اأموالهم وذوي احلقوق فـي حقوقهم، من غري 

معار�ص يعار�ســـه �ســـرعياً، وال خما�سم يخا�ســـم قطعياً، بكل وجه من الوجوه، 

و�ســـبب من االأ�سباب، وقد اأقر امل�ســـرتي املرقوم، بقب�ص البيع املر�سوم، كما هو 

طريق قب�ص مثله واأمثاله بعد الروؤية واملعرفة التامة ال�ســـريفة، واإ�سقاط دعوى 

الغنب والتغرير، واخليار على القول امل�سحح املختار، وقد �سدق كل واحد منهما 

االآخـــر فـيمـــا اأقر به مـــن جريان العقد مـــع التقاب�ص، ت�ســـديقاً وجاهاً وكاففاً 

حتقيقاً �ســـفاهاً، وكتب وحررها الواقع اأثر الطلب يحررا فـي اليوم الرابع ع�سر 

من �سهر حمرم احلرام، من �سهور �سنة اأربعني ومائتني واألف.

�سهد بذلك    عبداهلل بن �سند   

�سهد بذلك

االأكرم ال�سيد حممد ال�سيد حممود ابن ال�سيد    

�سيد ابن �سيد حممود الرديني علي الرديني    

ال�سهود املوقعني على وثيقة متلك ال�سيخ حممد بن اأحمد بن حممد بن   

ح�سني بن رزق عام 1822م.
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عثمان بن �ســـند / ال�ســـيخ حممد الزواوي العبدالباقـــي / حممد العبد الرزاق 

/ عبـــد اهلل ابـــن �ســـند / ال�ســـيد حممـــود ابن ال�ســـيد علي الرديني / ال�ســـيد 

حممد �ســـعيد حممود الرديني / عبد العزيز ابن �ســـهوان / فوزان بن ابراهيم 

الدليجـــان / اأحمـــد بـــن يو�ســـف مو�ســـى / املال اإ�ســـماعيل بن املـــال حممود/

عبد الوهاب مو�ســـى العبد ال�سالم/ حممد ابن �سالح املعموري/ احلاج حممد 

بن �سيخ برتان عبد الباقي/ اأحمد ابن م�سطفى افندي/ قا�سم عثمان/ حممد 

بن �سليمان بن مو�سى/ ناجي ابن عبد العزيز ابن احل�سني/ عبد اهلل بن رجب/ 

حممد العبد الرزاق/ اأحمد ابن م�ســـطفى اأفندي/ حمد بن دروي�ص/ حمد بن 

عيد/عبدالعزيز ابن عبداهلل/عبدالعزيز ابن حممد �سهاب/عثمان بن زهري/

من�سور بن دليم/ابراهيم بن حممد رزق/مال ح�سني ابن علي/عثمان بن حمال.
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ن�س الوثيقة العثمانية الثانية

ح�سرة �سمو رئي�ص الوزراء

» اللهـــم متعنـــا ببقاء اأمري املوؤمنني وحامي بي�ســـة الديـــن املبني، خليفة   

الر�ســـول اآمني اإنـنـــا واأهايل الكويت نعر�ص اأنا �ســـاكنني بواد غري ذي زرع بهذا 

املحل، من مائتي �ســـنة مع ال�ســـباح، وهم روؤ�ســـاوؤنا رغبتنا لطف دولتنا العلية 

ال غـــري، ومـن قوة اإ�ســـالميتنا وغريتنا حمامـــني على دولتنا العليـــة وكم تلقينا 

باالفتخار من الوالة ال�سابقني وامل�سري الفخم االأوامر لكون بذلنا اأموالنا واأعمالنا 

لدولتنا العلية بكيفـية اأننا تكبدنا متاعب وبذل االأموال اجل�ســـيمة، وفـي حادثة 

لـــواء جنـــد مع املمنونيـــة لدولتنا العلية حيث فري�ســـة ذمتنـــا اأداء اأمر العبودية 

وكيفـية ذلك اأننا حتت رئا�ســـة �ســـيخنا مبارك بك ال�سباح وفـي معية املغفور له 

حممد نافذ با�ســـا وم�ســـري والية بغداد رجب با�سا واملرحوم حمدي با�سا واأمري 

لواي االآن باردواي ال�ســـاد�ص حممد �ســـعيد با�ســـا وجملة من الع�ساكر املن�سورة 

واأمثالهـــم مـــن اأمراء امللوكيـــة والكل منهم وهلل احلمد ليومنا هذا ي�ســـهد احلق 

بخدمات ال�سيخ مبارك بك ال�سباح مع خدامه وعبيدكم من االآباء واالأجداد من 

مائتي �ســـنة فاحلال ح�سب الن�سيب، والقدر على ال�سيخ حممد ال�سباح واأخيه 

�سار عليهم هجوم من بع�ص اأ�سقياء البادية قتلوه ليال بدون اإ�سعار اأحد فال بد 

ل�ســـالح وخلدمات دولتنا العلية اأن يكون فـيها رئـي�ص من هذه العائلة ال�ســـلبة. 

فلم جند لذلك مقتدًرا وذا ديانة وعفة، وغرية وحمية وعدالة الدولة العلية اإال 

�سقيق املرحوم، وهو ال�سيخ مبارك بن ال�سباح  يكون كقائم مقام لنا نكون اآمنني 

فـي اأوطاننا، �ســـاملني على االأمن واالأمان فـي اأطرافنا من �ســـر غارات االأ�سقياء 

البدو اأن ن�ســـرتحم بعبدكم ال�ســـادق �ساعة اأقدم تعيني امل�ســـار اإليه مبارك بك 

ال�ســـباح قائمقام لنا لالطمئنان من نزاع وفنت ع�ســـاير املتوح�ســـة وقد عر�سنا 
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الكيفـيـــة مبوجب عر�ـــص قبل هذا الوايل والية الب�ســـرة اجلليلة وا�ســـرتحمنا 

بتعيني �سيخ مبارك بك قائمقام لنا فلم نتوفق باالإجراء وال اجلواب فان جربنا 

اأن ن�ســـرح عتباتك العلية بهذه العري�سة م�ســـرتحمني كل ا�سرتحام اإجراء ذلك 

ونكون رافعني اأكف الدعوات اخلريية لدوام ملجاأ اخلالفة العظمى اإىل كل حال 

لوليه«.
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ال�شهودة املوقعون على الوثيقة العثمانية الثانية

اأحمد ال�ســـباح / جابر عبد ال�ســـباح / خليفه عبد ال�ســـباح/ جابر �ســـباح /

دعيج جابر ال�ســـباح/ �ســـعود خليفة ال�سباح/ �سليمان ال�ســـباح/ مدر�ص طلبة 

العلم خالد العد�ســـاين/ قا�ســـي الكويت حممد عبد اهلل العد�ساين/ �سامل بن 

جراح ال�ســـباح/ حمود �ســـليمان ال�سباح/ �ســـيد عبد الوهاب رفاعي/ مدر�ص 

طلبة العلم اأحمد �ســـافع / مدر�ص طلبة العلم حممد الفار�ص/ حممد اليو�سف 

اأحمد/ حجي ابن طبان/ اإبراهيم بن ن�ســـيف/ �ســـيد عبد اهلل رفاعي/ �سالح 

بن جربان/ حممد مدين/حممد بن �سبقي/ ماخر انوخان/ اأحمد بن مبارك/ 

عبد الرزاق اخلليل/حممد الرحمة بن �ســـليم/ حممد العزيز/ �سليم احل�سني/ 

روحاين اأنور بن حمد العمر /اأحمد العبادلة/ حممد بن يو�ســـف/ عبد العزيز 

بن عي�ســـى/ عي�سى املح�سن/اإبراهيم العبدالعزيز/ �سليمان بن نظيف/ حممد 

بن مبارك/ عبد اهلل بن را�ســـد/ عبد اهلل بن ح�ســـني/ حازم الهزيق/ حمد بن 

حجي/ عبداهلل بن اإبراهيم/عي�ســـى بن اإبراهيم/ عي�سى بن غامن/ عبدالعزيز 

ال�ســـقر/ حممد امل�سلو�ص حممد بن ناظرين/عبد الوهاب عريفان/ حممد بن 

ن�سر اهلل/ اإبراهيم بن غامن/عبدالوهاب ا�سعدان/ فهد الدويريج / عبدال�سالم 

بن اإبراهيم/ عبد الرحمن بن �سهاب/اإبراهيم الغرفان/اأحمد الغرفان/ �سليمان 

عبد العزيز/ عبد العزيز املاجد/ عبد العزيز/عبد العزيز/ مود ال�سطع/ عبد 

اللطيف/ اأحمد بن حممد/ فهد اخلالد/عبد الوهاب العدوان/ عبد املح�ســـن 

بن يو�سف/ نا�سر بن يو�سف/ ح�سن بن يو�سف/ يو�سف بن خمي�ص/ اأحمد بن 

�سعدي/ املطوع عبد اللطيف/ عبد اهلل الر�سيد العدوان/ عثمان الفقر/ �سليمان 

ال�ســـيد/ عبد الرحمن العبد اجلابر/عبداهلل املاجد/ عبد اللطيف/ حممد بن 

ع�ســـكر/ داود بن �ســـليمان/ اأحمد بن �ســـليمان احلور/ عبدالعزيز امل�ســـاري/ 
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عبدالرزاق/ عبد اهلل بن عريفان/ اأحمد بن حيدان/ اإبراهيم بن حممد الغامن/ 

�ســـعيب بن عبدال�ســـالم/ حممد ال�سهلي/عي�سى العود/ يو�سف املطوع/ جا�سم 

اليو�ســـف/ علي الدبو�ص/ م�سر بن عبداهلل/ حممد �سعيد الهرون/ حممد بن 

�ســـالح/ عبد العزيز احلرم/ ن�سر الغفاري/ �ســـليمان ال�سليم/ حممد ح�سن/ 

عبد العزيز املفلوح/ حممد بن ب�ســـر/ مفلح العبد/ عبداهلل ال�سليمان/ حممد 

امل�ســـارح عبد العزيز احلرم/ عبداهلل بن عي�ســـى/علي بن عبد ال�سالم/ �سليم 

العبد اجلادر/ ن�ســـر احلراق/ عبد اهلل ال�ســـمايل/ علي ال�ســـمايل/ عبد اهلل 

الر�سود/ علي بن حممد/ خ�سر بن �سليمان/را�سد بن فرج/ �سالح ال�سداين/ 

ح�سن العبدالغفور/ ح�سني بور�سل/ حممد امل�سفي/ خ�سر القفي/ حجي �سيد 

عبدي/ عي�ســـى املناعي/ حممد بن حجي/�سليمان الياقب / اأحمد بن �سنان/ 

علي بن اأحمد/ �سامل بن لوفان/عبد الرحمن العزيز/ عثمان الفار�ص مبارك بن 

ن�سر/ عبد الكرمي بن حممد العمر/ اأحمد العبد ال�سالم/ جرب الغامن/ خليفة 

بـــن عبداهلل/ خليفه بن �ســـنان/عبداهلل بن عي�ســـى/ ح�ســـن احلراقي/ فار�ص 

الوقيان/ �سامل/ عبداهلل يو�سف الرزاق/ هالل بن حجاج/ �سليمان بن جميل/ 

عي�ســـى عبداهلل/ حممد بن عمر/حممد الرخمي عي�سى الغون/ عبد الرحمن 

�ســـليمان/ عبد ال�ســـليمان/ عبداهلل العزيز/ اأحمد العزيز/ العبداجلليل/ عبد 

الرحيم بن ح�سن/ اإبراهيم بن ح�سن/داود بن �سليمان. 
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ن�س الوثيقة العثمانية الثالثة

ح�سرة �سمو رئي�ص الوزراء.

ال يخفى اأننا اأهايل الكويت، بلدتنا وباديتنا من �ســـارت فـيها ال�ســـكنة،   

رئي�ســـنا الذي يحمينا ويوؤمن �ســـبلنا وطرقنا وهو من عائلة ال�ســـباح، الت�سل�سل 

واحـــد بعـــد واحـــد ومن ذلـــك اليـــوم اإىل يومنا هـــذا ونحـــن قائمني باأنف�ســـنا 

باخلدمـــات املفرو�ســـة بخدمة الدولة العلية �ســـيفنا جمرديـــن اإىل الذب عنها 

واأرواحنا فاديتها اأمام الع�سكر املظفرة املن�سورة مفتخرين بهذا ال�سرف العظيم 

الذي فـيه ر�ســـا خليفة فخر العاملني، و�سيد الثقلني، منعمني بظل امللوكية، ولنا 

رواتب �ســـنوية ناأخذها من احلكومة مكافاأة خلدماتنا فاأ�ســـاألوا اأ�ساحب الدولة 

م�سري بغداد نايف كانت خدماتنا فـي اأثناء فتوحات االأح�ساء والقطيف وا�ساألوا 

الوالة ال�ســـابقني الذين �ســـرفوا قطرنا بالزمن ال�ســـلف وا�ســـاألوا حممد حافظ 

با�ســـا حـــني دعانا خلدمته بذهابه اإىل االأح�ســـاء كيف كانـــت طاعتنا وانقيادنا 

الأمـــره وهـــل اأمر اإجـــراء هذه خدمتنا مبـــروره بامليـدان من ذلـــك اإىل االآن وقد 

عر�ســـنا على والية الب�ســـرة اجلليلة م�ســـبطة تت�ســـمن وفاة قائمقامنا حممد 

با�ســـا ال�ســـباح وطلبنا تعيني �ســـقيقه مبارك ال�ســـباح مبحله، ملا اعرتف بلدتنا 

من هيجان العربان والع�ســـاير وت�ســـابقهم على اأموالنا وموا�سينا و�سلب االأمنية 

واغت�ســـا�ص الطرق وقطع ال�سبل وكان اجلواب لنا ال�سدود واالغربار والتوعيد 

والتهديد وعر�ســـنا ثالث ن�سخ م�ســـابط لظل العتبة امللوكية ونظارته الداخلية 

ملقامكم العظماء ومل نوفق للمق�ســـود، ولوال انتظـــار احلكومة العلية، ملا اأخذنا 

الكويـــت لنا وطنا وال م�ســـكنا حيث اإنها اأر�ص قفـــراء ال نخيل وال مزارع خالية 

من امل�ســـالح خرياًواأهاليها على االإطالق بدو، و�ســـكان البلد الذين تكون بهذه 
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ال�سفة ما تتحمل تعي�ص الأجلها فراق وم�سائب من قبل الوايل املعر�ص املت�سلط 

يعمل مبا ي�ساء وغاية ا�سرتحامنا من مراحم الدولة اأن توؤمنا فـي اأوطننا وتزيل 

وح�ســـتنا بتن�سيب رئي�سنا ال�سيخ مبارك ال�ســـباح كقائمقام مبحل املتوفـى واإذا 

مل نتوفق لذلك فمهلنا مقدار �سهرين حتى نوؤكد لنا وطنا اآخر ونهاجر من هذه 

البلـــدة لغريها ونرتكها خالية اأمام والة االأمور فـيكون بها ما ي�ســـاء االآن واالأمر 

على كل حال حل�سرة من له االأمر.
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ال�شهودة املوقعون على الوثيقة العثمانية الثالثة

حمود �ســـلمان ال�سباح/ احمد ال�سباح /�ســـليمان دعيج ال�سباح / �سامل جراح 

ال�ســـباح/ جابـــر عبداهلل ال�ســـباح/ خليفة عبداهلل ال�ســـباح/ دعيج ابن جابر 

ال�ســـباح/نقيب زادة خلف/ ابراهيم ال�ســـيد احمد رفاعي/�سليمان ال�سيد علي 

رفاعي/ �سيد عبداهلل ال�سيد ح�سني رفاعي/ عبدالوهاب ال�سيد ح�سني الرفاعي 

/ �ســـيد حممد ال�ســـيد زيد رفاعي/ �ســـيد عبداهلل ال�ســـيد يو�ســـف الرفاعي/ 

قا�سي الكويت حممد بن عبداهلل العد�ساين/ �سيد ها�سم رفاعي/ �سيد يا�سني 

رفاعي/ �سيد عبداهلل ال�سيد يو�سف الرفاعي/ �سيد حممد ال�سيد رفاعي/ فهد 

الدويريـــج/ عبدالعزيز الزبر / فريد اخلالد اخل�ســـري/ مدر�ص طلبة العلم يف 

الكويت احمد حممد ال�سافعي/ مدر�ص طلبة العلم �سريف الكويت حممد عبداهلل 

فار�ص احمد بن �سعيد/ عثمان القفري/ احمد العدوان/ �سليمان العبداجلليل/ 

عبداملح�ســـن البدر/ عبداهلل االبراهيم/ عبدالرزاق العبداجلليل/ عبداللطيف 

الفوزان/ عبداللطيف املطوع/ عبدالرحمن بن �ســـهاب/ �ســـبيب بن ال�ســـهاب/ 

حممد �ســـعيد الهارون / احمد العزيز/ عبداهلل العيد اكرب/ حممد الدربا�ص/ 

داود ال�ســـلمان/ حممد انفري/ عبدال�سالم ابراهيم/ حممد ال�سهيل/ عبداهلل 

الر�سود/ ن�سري بن علي الهذبه/ عبدالعزيز الفرح/ عبداهلل بن را�سد/ هالل 

بـــن حممد/ ابراهيم احلمد الفوزان/ عبداهلل العثمان/ عبدالوهاب العرفات/ 

ابراهيـــم احلمد الفوزان / عبـــداهلل بن را�ســـد/عبدالعزيز الفرح/ عبدالعزيز 

فهد ال�ســـالح �ســـريان اجلدار/ هالل بن حممد/ عبدالعزيـــز املطوع/ احلمود 

�سعود/ احمد ال�سلمان/ احمد بن احلمريان/ علي ال�سمل عبداحلميد/ حممد 

ح�ســـن/ علي عبدال�ســـالم/ حممد بن ح�ســـني / علي بن حممد باقر/ عبداهلل 

بـــن ال�ســـيد حجي بن اأبي عبدين/ ح�ســـني العبـــد الغفور/ عبداهلل بن �ســـالح 
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مار�ســـمال/ عبدالرحمن بن ح�ســـني / حممد ال�ســـالح/ عبدالعزيز اجلا�سم/ 

ابراهيـــم بـــن ح�ســـني / حممد اهنام/  زاحـــم العثمان/ حممـــد العزيز عثمان 

الفار�ص/ جا�سم بن حممد �سارح/ حممد فهد احلرم / ح�سني احلرام/عبداهلل 

بن ابراهيم عبدالعزيز/عبداهلل بن ح�ســـني/ابراهيم العبدالعزيز املطوع/ خليل 

بـــن غامن/ حممـــد العثمان/ ابراهيـــم العبدالعزيز/خالد البـــدر/ عبدالرحمن 

البدر/عبدالرحمن بن احمـــد/ حممد العمر/عبداهلل احلمد/عبداهلل الفرج/ 

حممد الفرج/  حممد امل�سعود/�ســـمالن الرومي/عبدالرزاق العدوان / مرزوق 

بن احمد/ حمد بن �ســـحران/ عبداللطيف بن عي�ســـى/ �ســـلطان عبدالباقي/ 

عبداملح�ســـن ال�سيد احمد/�ســـليمان اجلورع/ عبدالوهاب العبا�ص/ حممد بن 

�ســـليمان/ ح�ســـن بن حممد/ عي�سى بن عبداهلل/ عبداهلل بن خالد  / �سليمان 

بن بندر/ عبداهلل بن نا�ســـر/ عبداهلل بن ابراهيم/ حممد بن جا�سم/ �سلطان 

بن عبدالرحمن/ عبدالعزيز بن �ســـلطان/ علي بن �سليمان/ حممد بن جا�سم/ 

داود بن �ســـلطان/ نا�ســـر بن حممد/ علي بن عبدالعزيز/ احمد بن ابراهيم/ 

احمد بن ابراهيم/جا�سم بن ح�سني/ عبداللطيف العبدالرزاق.
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الوثيقة العثمانية الرابعة

وثيقة عثمانية �سدرت عام 1896م
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ن�س الوثيقة العثمانية الرابعة

مقام رئي�ص الوزراء املعظم

ن�ســـح باآالم الدعوات، فـي االأ�ســـائل والغدوات، ل�ســـيدنا اأمري املوؤمنني   

وخليفة ر�ســـول رب العاملني ومن نال خدمة غرراً للدولة العلية العثمانية ونحن 

الفقراء العبيد اأهايل الكويت االآمنني بعدالتكم مبا فـي اأعناقنا البيعة الإمامكم 

قدمنا جملة ا�سرتحامات للمقامات العلية ولوايل الب�سرة فت�ساغل عنا ت�ساغل 

من لي�ص له الرعاية اإما لق�سد بريرة فـينا اأو اأن مل ير فـيما عر�سناه كفاية بحيث 

اأمنا من ثالثة �ســـهور حـ�ســـب ما بلغنا يتوعدنا بالتهديد وبني اأن قد وردين من 

االآ�ســـتانة واأنا جادين. ومن عر�ص حركاته بوا�سطة املحركني جلب اأبناء حممد 

ال�ســـباح اإليه من طرفنا �ســـراً من دون �سبب، وقد اأعطاهم من مقا�سد ما �ساء 

اهلل، وذلك ملقا�ســـد لفرد معنا وهذه احلركات هي خمالف املراحم فنحن فـي 

زمن اأمري املوؤمنني ودخالته من هذا الوايل واأن ال يحوجنا هذا الوايل للمهاجرة 

واإننـــا عبيدكم منـــذ اتخاذنا الكويـــت داراً وجماورين العرب املتوح�ســـني فراراً 

فاأهل الريا�ســـة  فـينا والتقدم اإىل هذا الوطن عيال ال�ســـباح �ســـلفا وخلفاًوقد 

منت عليهم الدولة بطرح وال �سعت تنظر املراحم باالإجازة والنيا�سني والتاأ�سي�ص 

على ما هم عليه من املعاملة و االمتنانية �ســـابقاً والحقاً وكلها انتقل االأمر اإىل 

واحد من هوؤالء ال�ســـباح اأقرت الدولة العلية املن�ســـورة على حمله جار باأعلى 

�ســـابقني االأول الحتيـــاج هـــذا املحل مبثل هذه االأنعام يكـــون بلدنا مواجه رماح 

الغرب وم�سادر وموارد الأهل االغت�ساب واالنتهاب فلم يخت�ص �ساكنه اإال بدوام 

هـــذه املعاملة مـــن الدولة عليه لتوجب احتمال التكليفـــات وال لنا فـيه رغبة اإال 

م�ساهده لطف دولتنا العلية ومالطفة والة االأمور ال�سابقني. وقد عر�سنا �سابقاً 
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بانتقال حممد ال�سباح وال ت�سغل اإال بتعيني مبارك ال�سباح وقد علمتموه رجال 

الدولة العلية، وورد االأمور املحلية �سابقا ما ظهر من اخلدمات الأوامره ون�سهد 

وي�ســـهد له بل الأهله واال�ســـتحقاق حمله واإقراره اأهل العقـــد واملجاورين لنا�ص 

الديار ملا فـيه من الذود وحماية من ت�سلط االأعراب وتاأمني الوطن واأبناء �سبيله 

فلهذه عر�ســـناه لنبني من مراحمكم اقداره مبحله اأرخى ذلك التاأمني اأنفعودفع 

ال�سقاق واالفرتاق وقدمنا الأعتابكم ال�سامية تلغرافات تت�سمن هذه وقت اإي�سال 

الفروج، ف�ســـتفرحنا مبراحمكم رفع هذا طلب تعجيله ليح�ســـل االأمن والدعوة 

وال�ســـكون، مبراحمكم نلوذ وبعدالتكم نفوز فال جتعلونا من عجايب اأخوتنا من 

فطعة ميوؤو�سني واالأمر هلل ثم لويل االأمر. 
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ال�شهودة املوقعون على الوثيقة العثمانية الرابعة

جابر عبد اهلل ال�سباح / خليفة عبد اهلل / جابر ال�سباح / دعيج جابر ال�سباح/ 

اأحمد ال�ســـباح / �ســـعود خليفة ال�سباح / جابر ف�سل ال�سباح / �سليمان دعيج 

ال�ســـباح / جراح �ســـامل ال�سباح / يا�سني ال�سيد عبد الوهاب / اإبراهيم ال�سيد 

ح�ســـن رفاعي/ عبد الوهاب �ســـيد ح�ســـن رفاعي / حمود ال�ســـلمان ال�سباح/ 

مدر�ـــص طلبة العلم اأحمد ال�ســـافعي / مدر�ص طلبة العلـــم فـي بالكويت حممد 

الفار�ـــص/ مدر�ـــص طلبـــة العلم فـي الكويت خالد العد�ســـاين/ قا�ســـي الكويت 

حممد بن عبد اهلل العد�ســـاين/ عبد العزيز الزين / عبد اهلل ال�ســـيد يو�ســـف 

رفاعي/ �ســـليمان ال�ســـيد علي رفاعي / حممود ال�ســـيد اأحمـــد / جيد الغامن 

/ خالـــد البدر/ را�ســـد بن زيـــادان الفار�ص/ عثمان عبـــد اهلل / عبد الرحمن 

البدر /عبد اللطيف / حممد املتم / �ســـليمان العبد اجلليل / حممد املطوع/ 

العبـــد اهلل ان�ســـري عبد احل�ســـن / عثمـــان القفري/ فريـــد اخلالد احلقري /

عبد العزيز / حممد �سالح / عبدالعزيز يو�سف / فوزان الفوزان / عبدالعزيز 

/ فار�ص الوفيان / عبد اهلل ال�ســـليمان / حممد بن فرج / عبد اهلل االإبراهيم 

/ ح�ســـن بـــن حاجـــي عبدي/ عبـــد الرحيم / عبـــد الكرمي حممد بـــن على / 

يو�سف املطوع/ عبد الوهاب ال�سعدون/ حممد بن ن�سر / اإبراهيم بن اإ�سحاق/

عبد املاجد / �ســـامل بوقماز/ حاجي ال�سمايل / عي�سى املناعي / اأحمد اأنوري 

/ حيدر عبد الغفور / حممد العمر/ ن�ســـر / عبد بن زايد / حممد امل�ســـاعي 

/ حممـــد ن�ســـر اهلل / خليفة بن عي�ســـى / اإبراهيم الغـــامن/ علي بن حممد / 

حممد املناع / حممد بن ح�ســـن / نا�ســـح التهامي/ جالل بن فجان/ اأحمد بن 

يو�ســـف / ح�ســـني بن ح�ســـن/ عبد اهلل بن حممد را�ســـد / خ�سيم بن را�سد /

عبـــد اهلل املناع/ عبد اهلل بن عي�ســـى/ جربين بن �ســـاهني/ ح�ســـن الرعيد /
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حممـــود الفتاح/ حممد / �ســـعيد بن العبد ال�ســـالم/ حممـــود بن حمد / عبد 

الرحمـــن بـــن اإبراهيم / اأحمد بن عثمان / عي�ســـى احلدميي/ عبد اجلليل بن 

اإبراهيم/ عبد العزيز / العلي بن ح�سن/ ح�سن املرافـي/ عبد العزيز اخلرمي/ 

عبـــد الوهاب بن عري�ســـان/ داود املرزوق/ عبدالرحمـــن الزين/ حممد العبد 

احلميد/ حممد ب�ســـورعي / عبد الوهاب املطوع/ عبد ال�ســـيد خمي�ص يو�سف 

�ســـاهني/ ن�ســـر امل�سبع/ علي بن قفال / حممد بن املحمد/ عبد الرزاق/ عبد 

اهلل الغنم/ غامن بن فهد / اإبراهيم بن اأحمد نعمت/ يو�سف بن خمي�ص/ �سامل 

العبد القادر/ حممد �سليمان اجلا�سم/ خليل بن �سعد/ م�سعود بن عبد العزيز/ 

عبد الرحمن املزيد / عبداهلل بن عي�ســـى/ علي عبد ال�ســـالم/ �سالح بن علي 

/ علي �سيخ اأحمد/ عبد اهلل بن مطرود / اإبراهيم بن ح�سن/ على ال�سمايل/ 

ح�ســـن رم�ســـي/ عبد العزيز/ ح�ســـن بـــن ف�ســـماذي / عبد الرحمن �ســـهاي. 
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الوثيقة العثمانية الام�شة
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ن�س الوثيقة العثمانية الام�شة

رقم: 110

علـــى اثـــر التقرير امل�ســـرتك الوارد من م�ســـيخة احلرم النبـــوي العلية   

ومديريتهـــا البهية يف بيـــان تلقيهما طلبا من قبل كل من: حممد واآ�ســـية واآمنة 

و�ســـاحلة ورقيـــه باالإبالغ عن وفاة والدهـــم اإبراهيم بن اأحمد بن رزق بتاريخ 5 

ربيـــع االأول 1318 ووالدتهـــم فاطمة رزقية بتاريخ 5 ذي القعدة 1317 وكالهما 

مـــن اأهـــايل املدينة املنورة، وطلبهـــم اإجراء الالزم يف تخ�ســـي�ص وظيفة الدعاء 

التي كانت لهما البالغة �سهريا خم�سني قر�سا لكل منهما حتت رقم مائة و�سبعة 

وت�ســـعني ورقم مائة وخم�ســـني يف عهدتهم اعتبارا من تاريخ بقاء هذه الوظيفة 

�ساغرة. وقد اأفادت اإدارة امل�ساريف اأنه تبني من التدقيق يف ال�سجل اأن الوظيفة 

ال�سهرية البالغة ع�سرة قرو�ص امل�سجلة حتت رقم مائة و�سبعة وت�سعني يف عهدة 

اإبراهيم والوظيفة ال�ســـهرية البالغة اأربعني قر�ســـا يف عهدة فاطمة رزقية، واأن 

وظائف الدعاء هذه تخ�ســـ�ص بوافة اأ�ســـحابها لالأوالد واالأقارب، ومل�ســـتحقني 

اآخريـــن يف حال عدم وجود اأوالد واأقارب ح�ســـب النظـــام، وعليه فاإن الوظيفة 

�سالفة الذكر املنحلة بوفاتهما البالغة جمموعهما خم�سني قر�سا �سهريا تخ�س�ص 

الأوالدهما ب�ســـورة مت�ســـاوية اعتبارا من تاريخ بقائها �ســـاغرة ح�ســـب االإ�سعار 

املحلي، واقت�ســـى عر�ص ذلك على مقام ال�سدارة ال�سامي، واالأمر حل�سرة ويل 

االأمر.

ـــــــاف االأوق ـــاظـــر  ن  1317 مــــار�ــــص   5 و   1319 �ــســنــة  حمـــــرم   28 يف 

الهمايونية.
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الامت�ة

فــــي نهايـــة هذه الرحلـــة الطويلة، التـــي حاولنا جاهديـــن حتري الدقة   

وامل�ســـداقية فـي نقلها، م�ســـتعينني باهلل، ثم بالوثائق الر�ســـمية التي وفقنا اهلل 

اإىل جمعها، ندعو اأبناءنا اإىل اإىل موا�ســـلة البحث، لتغطية ما مل يرد فـي هذا 

الكتاب.

وقد ظهر وا�ســـحا مبا ال يدع جماال لل�ســـك، دور عائلة الزنكي الرائد،   

مـــع عوائـــل الكويت، فـي حتقيق التكافل االقت�ســـادي واالجتماعي وال�سيا�ســـي 

املطلوب، لبناء وطن قوي باإمكاناته، را�سخ بالتفافه حول حكامه، �سامخ بعزميته 

و�سالبته، موؤمن بحقه وحقوق جريانه فـي التعاي�ص باأمن و�سالم.

وفــــي اخلتـــام اأرجو اأن اأكون قد وفقت فـي توثيق حقبة هامة فـي تاريخ   

دولة الكويت.

واآخر دعوانا اأن احلمد الل رب العاملني ...

املوؤلف



-269-



-270-

املراجع وامل�شادر

- ال�ســـيخ عثمان بن �ســـند: �سبائك الع�ســـجد فـي اأخبار اأحمد بن رزق االأ�سعد، 

طبعة بومبي �سنة 1315 هـ.

- اأحمـــد الب�ســـر: من تاريـــخ االأوبئة فـي الكويت وجاراتهـــا، جريدة عامل اليوم، 

الكويت، 25 اأغ�سط�ص �سنة 2007م.

- اأحمد م�سطفـى اأبو حاكمة: تاريخ الكويت احلديث، الكويت �سنة 1985،

- جريدة االأنباء، العدد 1873 بتاريخ 13 / 3 / 1981. 

- د. �ســـلطان بن حممد القا�ســـمي: بيان الكويت (�ســـرية حياة ال�ســـيخ مبارك 

ال�سباح)، ال�سارقة، دولة االإمارات العربية املتحدة، الطبعة االأوىل، �سنة 2004.

- د. �ســـلمان بـــن �ســـعود بن عبـــد العزيز : تاريخ امللك �ســـعود بـــن عبد العزيز

(1319 هـ - 1389 هـ / 1902 – 1969)، �ص 41.

- ال�ســـيخ عبد العزيز الر�ســـيد: تاريـــخ الكويت، الطبعة الثالثة، الكويت، �ســـنة 

1999، �ص 244.

- عبد الواحد حممد راغب :- فجر الريا�ص، مكتبة الدارة املئوية، �سنة 1999م 

– 1419 هـ.

- عثمان بن ب�سر النجدي: عنوان املجد، الريا�ص، �سنة 2002.

- فرحـــان عبد اهلل اأحمد الفرحان:- تاريخ املواقع واالأمكنة فـي دولة الكويت، 

طبعة �سنة 2008.
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- القبائل واالأن�ساب التي �سكنت �سرقي اجلزيرة العربية فـي الوطن احلديث اآل 

الزنكي، جريدة القب�ص، العدد 12509، بتاريخ 28 مار�ص 2008.

- �ســـنوات فـي رحاب الكويت االإمام عبد الرحمن اآل �ســـعود وحا�سيته، جريدة 

القب�ص العدد 12523 بتاريخ 11 ابريل �سنة 2008.

- فـي�ســـل ال�ســـمحان : معركـــة ال�ســـريف بني امل�ســـادر التاريخيـــة والروايات 

ال�سفهية، الطبعة االأوىل �سنة 2007، الكويت.

- حممـــد بن اإبراهيم ال�ســـيباين :- االأمري عبد العزيز اآل �ســـعود فـي الكويت، 

جملة تراثنا، العدد اخلام�ص ع�سر ل�سنة 1999م، الكويت.

- حممـــد عبـــد الهـــادي جمـــال :- اأ�ســـواق الكويـــت القدمية، مركـــز البحوث 

والدرا�سات الكويتية، الكويت �سنة 2004م.

- مـــن اأوراق خـــان بهادر عبد اهلل بن عبد االإلـــه القناعي، جريدة القب�ص العدد 

10152، بتاريخ 21 �سبتمرب 2001.

- د. مو�سى الغ�سبان حكام الكويت اجتهدوا فـي حل م�سكلة املياه، جريدة عامل 

اليوم، بتاريخ 18 / 8 / 2008.

- يو�ســـف بن عي�سي القناعي : �ســـفحات من تاريخ الكويت، الطبعة اخلام�سة، 

�سنة 1987.

- يو�سف عبد املح�سن الرتكي :- ما�سي الكويت. الكويت �سنة الطبع.
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فهر�شت املحتوى

- اإهداء 

- املقدمة 

- من هنا كانت البداية 

- الطاعون فـي كتب التاريخ 

- ما بعد الطاعون 

- هكذا حفظ اهلل �ساللة الزنكي 

- ن�سب اأ�سرة اآل زنكي 

- ال�سيخ مبارك ي�ست�سهد باأحمد بن رزق واأ�سرته 

- كتاب �سبائك الع�سجد فـي اأخبار اأحمد جنل رزق االأ�سعد 

- حياة ال�سيخ اأحمد بن حممد بن رزق 

- حمل اإقامة اأ�سرة الزنكي 

- دور اأ�سر اآل زنكي فـي تاريخ الكويت  

اأول: الدور الجتماعي 

- اأ- االأ�سهار 

- ب-  ق�سة اجلوار مع اآل �سعود 

- ج- االإخوة فـي الر�ساعة تربط بني اأ�سرة الزنكي واآل �سعود 

- د- العمل اخلريي وامل�ساهمة فـي بناء امل�ساجد واالأوقاف اخلريية 
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ثانيا : الدور القت�شادي

- اأ- العمل التجاري 

- ب- امل�ساركة فـي تاأ�سي�ص حمطة لتقطري املياه 

- ج- رجال من االأ�سرة �ساركوا فـي بناء االقت�ساد 

ثالثا : الدور الثقاف�ي

- اأ- امل�ساركة فـي تاأ�سي�ص املدر�سة املباركية 

- ب- حفظ العد�سانيات القدمية وامل�سحف االأثري 

- ج- رعاية حفظة القراآن الكرمي 

- د- امل�ساهمة فـي اإن�ساء املكتبة العامة 

- هـ- ق�سة اأول مكتبة اأهلية

رابعا : الدور ال�شيا�شي

- اأ- التوقيع على وثيقة حكم ال�سيخ مبارك ال�سباح 

- ب- مبايعة ال�سيخ مبارك ال�سباح  

- ج- معركة ال�سريف عام 1901م وبناء �سور الكويت 

- د- الغزو العراقي للكويت عام 1990م ودور االأ�سرة 

- اأ�سرة الزنكي فـي الوثائق العد�سانية 

- اأ�سرة الزنكي فـي وثائق الدوائر احلكومية 
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- اأ�سرة الزنكي فـي الوثائق العثمانية 

- اخلامتة 

- قائمة امل�سادر واملراجع 

- فهر�ص املحتوي  



-275-


