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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.




