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سمو ويل العهد الشيخ نواف األحمد الصباحسمو أمري البالد الشيخ صباح األحمد الصباح

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك الصباح

 المقدمة
 الحمدلله والصالة والسالم عىل رسول الله وعىل آله وصحبه وسلم، وبعد ؛

تاريًخا لها  فإن  الكرمية  املرتوك  عبدالله  آل  بعائلة  للتعريف  الكتاب  هذا  كتبت   فإين 

 مرشًفا ، وسوف نذكر يف هذا الكتاب نسب العائلة وهجرتها وتجارتها وأبرز شخصياتها.

 والحمد لله رب العاملني
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 نسب عائلة آل عبداهلل المتروك
ربيعة قبيلة  إىل  تنتسب  التي  عنزة  قبيلة  إىل  املرتوك  عبدالله  آل  عائلة  نسب   يرجع 

العائلة هذه  أفراد  أبرز  ومن  املرتوك  محمد  بن  عبدالله  ذرية  من  وهم   العدنانية 

اشتهرت الذي   ) مرتوك  بن   ( املرتوك  محمد  بن  عبدالله  بن  محمد   /  الحاج 

الدول. من  وغريها  وباكستان  والهند  واملحمرة  واألحواز  البرصة  يف  تجارته 

َوأُنَثى َذَكٍر  ِمْن  َخلَْقَناُكْم  إِنَّا  اُس  النَّ َها  أَيُّ  يَا 
أَْكَرَمُكْم إِنَّ  لَِتَعاَرُفوا  َوقََبائَِل  ُشُعوبًا   َوَجَعْلَناُكْم 

َ َعِليٌم َخِبيٌر ِ أَْتَقاُكْم إِنَّ اللَّ ِعْنَد اللَّ

[احلجرات 13]

قال تعالى:
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 رسالة من الشيخ/سعود بن محمد الصباح اىل الحاج/عبدالله بن محمد املرتوك والد

الحاج/محمد بن عبدالله املرتوك

تاريخ الرسالة 1336ه-1918م

الحاج/ عبداهلل بن محمد المتروك
 الحاج عبدالله بن محمد املرتوك هو الجد الذي تناسلت منه عائلة آل عبدالله املرتوك

 حيث سكنت هذه العائلة يف عنيزة ثم انتقلت إىل الزلفي ثم انتقلت إىل الكويت وتعترب

نجد هي مسقط رأس عائلة آل عبدالله املرتوك .

كانت الخري حيث  بالتجارة وعمل  املرتوك شغفه  بن محمد  عبدالله  الحاج   عرف عن 

 لديه حملة حج من اإلبل وكان اليرد السائل ويكرم الضيف وأهم ما ميز الحاج عبدالله

 املرتوك تجارته وحبه لهذا العمل باإلضافة إىل األمانة والصدق وتعامله مع الكثري من

تجار الكويت.
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 التاجر الحاج/ محمد بن عبداهلل
بن محمد المتروك

أبرز أفراد هذه العائلة
التاجر الحاج/ محمد بن عبدالله بن محمد املرتوك »بن مرتوك«

 ولد التاجر الحاج محمد العبدالله املحمد املرتوك »بن مرتوك« يف الحي الرشقي )رشق(

يف الكويت عام 1302هجري املوافق 1885 ميالدي.

املحمد عبدالله  الحاج  والده  مع  التجارة  يف  املرتوك  العبدالله  محمد  الحاج   اشتغل 

 املرتوك الذي كان له مكتب يف الكويت ومكتب يف البرصة ومكتب يف املحمرة، واكتسب

 من والده خربة واسعة مكنته من االنتشار املحيل واإلقليمي، فتمركز يف مدينة البرصة

 يف العراق بعد وفاة والده رحمه الله، وتوسعت معامالته التجارية حتى شملت الهند

 وباكستان ودول الخليج، وكان لولده عبدالله محمد العبدالله املرتوك مكتب يف األحواز،

الرشاكات من  العديد  تكوين  من  املرتوك  محمد  الحاج  مكن  اإلقليمي  االنتشار   هذا 

 التجارية، ومن هذه الرشاكات رشاكته مع صالح وإبراهيم الفضل يف كراتيش ومع خالد

 الفايز الخميس ونارص عبد املحسن الخرايف وولده عبداملحسن النارص الخرايف ومحمد

االبراهيم وولده العبدالله وعبداللطيف  الصقر   املرزوق ويوسف حيدر معريف وحمد 

سليامن االبراهيم )الدورة( وبن سنان رحمهم الله جميعا.

 وكانت رشاكة الحاج محمد عبدالله محمد املرتوك مع الحاج نارص عبداملحسن الخرايف

 وولده عبداملحسن النارص الخرايف األطول واألشهر،  وكانت من الرشاكات التي يرضب

فيها املثل يف اإلخالص والثقة املتبادلة.

تحت 1939م  سنة  البرصة  يف  التجارة  غرفة  عضوية  املرتوك  عبدالله  بن  محمد   تقلد 

التصنيف 939/940 رقم 38م تاريخ 1393/7/13ه. 

سنة رمضان  من  العارش  يوم  عرص  البرصة  يف  املرتوك  العبدالله  محمد  الحاج   تويف 

1377هجري املوافق 1958م.
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حسن بن عبداهلل المتروك)بن متروك(

رسالة من حسن بن عبدالله املرتوك اىل أخيه محمد بن عبدالله املرتوك

تاريخ الرسالة 1922م - 1340ه

حسني بن عبدالله املرتوك شقيق محمد بن عبدالله املرتوك

تاريخ 1914م - 1332ه

حسين بن عبداهلل المتروك)بن متروك(
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صور بعض كبار رجاالت العائلة

الحاج محمد بن عبدالله املرتوك يف مكتبه يف الهند

الحاج صالح بن حسن املرتوك

الحاج عبدالعزيز بن حسن املرتوك  الحاج عبدالله بن محمد املرتوك

ابن الحاج محمد بن عبدالله املرتوك
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من الأعمال الخيرية التي تقوم بها العائلة

مسابقة آل عبدالله املرتوك لحفظ القرآن الكريم ومراجعته »سنوية«

قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:

)خيركم من تعلم القرآن وعلمه(
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وقفة  مع أحد رجاالت الكويت
عبداللطيف الكاظمي:

 كان البعض من زبائن الوالد يأخذون ما يحتاجونه من مواد غذائية من الوالد عىل أن

 يسددوا أسعارها بعد ذلك.. لكن الذي حدث أن البعض مل يسدد ما عليه من حقوق

 للوالد ومل تكن املبالغ قليلة يف ذلك الوقت وحاول الوالد رحمه الله تحصيل ديونه من

اىل فاضطر  تسديدها  يستطيع  ال  الزبائن  من  ديون  عليه  كان  من  لكنه وجد   الزبائن 

كانت الذي  املرتوك،  الله  عبد  املرحوم محمد  والبدء يف عمل جديد مع  املحل   إغالق 

 تربطه صلة قرابة مع الوالد فساعده ووقف مع الوالد يف العمل التجاري الجديد وكان

التابع التجاري  املكتب  فرع  كان يف  العمل حيث  الله معهم يف هذا  زيد رحمه   أخي 

 للمرحوم محمد املرتوك يف خرم شهر،  بعدها توقفت عن الدراسة وشعرت برغبة إىل

الباب فتح  الذي  األمر  الدفاتر  أن أصبحت لدي معرفة يف مسك  بعد   الوظيفة خاصة 

 أمامي للوظيفة خاصة وأن حركة السوق يف ذلك اليوم تحتاج إىل من تتوفر لديه معرفة

الدفاتر وهذا ما ساعدين عىل االلتحاق بوظيفة لدى املرحوم محمد املرتوك  يف مسك 

 الذي كان رشيكاً مع املرحوم عبد املحسن الخرايف يف تلك الفرتة، وهذا ما دفع املرحوم

كانت التي  بالرشكة  الخاصة  الدفاتر  بوظيفة مسك  بالقيام  تكليفي  إىل  املرتوك   محمد 

محمد مع  العمل  مدة  وكانت  الغذائية،  املواد  من  وغريها  والتمور  بالحبوب   تتعامل 

 املرتوك خمس سنوات والذي ساعدين بالعمل لدى محمد املرتوك هو أخي زيد رحمه

 الله حيث كان يعمل يف هذه الرشكة قبل أن ألتحق بوظيفتها وقد كان مسؤوالً عن فرع

 خرم شهر – بإيران -  ولذلك فقد كان يقيم هناك دامئاً لظروف العمل الذي كان يتطلب

 تواجده خارج الكويت وحني عاد من هناك وترك العمل لدى محمد املرتوك تركت معه

العمل يف الرشكة أيضا.

 رسالة من الحاج محمد بن عبدالله املرتوك إىل زيد العبدالحسني الكاظمي عندما كان يعمل يف مكتبه يف

املحمرة وفيها مباركة له لرشاكته مع بن برش

تاريخ الرسالة 1941م - 1360ه
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شراكة المتروك و الخرافي

 بدأت الرشاكةالتجارية بني الحاج محمد بن عبدالله املرتوك والحاج نارص بن عبداملحسن

 الخرايف و من بعده مع ولده عبداملحسن النارص الخرايف واستمرت هذه الرشاكة قرابة

 الستني عاًما وقد كانت من الرشاكات التي يرضب فيها املثل وقد أثنى عليها الكثري من

 رجاالت الكويت وهي رشاكة لن ينساها تاريخ الكويت فقد اشتهرت بالصدق واألمانة

والثقة املتبادلة.

 بعض اإلنجازات للتاجر محمد المتروك
و عبدالمحسن الخرافي

 أول مبنى يف الكويت مبني من الخرسانة شيد املبنى التاجر محمد املرتوك

وعبداملحسن الخرايف.
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من أفضل خمسة تجار يف الكويت يف األرشيف الربيطاين

 محمد املرتوك وعبداملحسن الخرايف

السفينة املشهورة)ممتاز(

وكان النوخذة لهذه السفينة عبدالعزيز إبراهيم املشعل
رسالة من محمد بن عبدالله املرتوك إىل نارص العبداملحسن الخرايف

ويوصل فيها السالم إىل ولده عبداملحسن 

تاريخ الرسالة 1914م - 1332ه

بعض الرسائل التجارية بين المتروك و الخرافي
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رسالة من عبداملحسن الخرايف)البحرين( إىل محمد املرتوك

تاريخ الرسالة 1918م - 1336ه

ختم محمد املرتوك وعبداملحسن الخرايف يف البرصة

 ختم محمد املرتوك وعبداملحسن الخرايف يف املحمرة



27 26

رسالة تعزية إلى ولي عهد الكويت رسالة إلى الشيخ/ أحمد الجابر الصباح

الشيخ/عبدالله السامل الصباح

أمري دولة الكويت الحادي عرش

الشيخ/أحمد الجابر الصباح

أمري دولة الكويت العارش

 رسالة تعزية من الحاج/محمد بن عبدالله املرتوك إىل ويل عهد الكويت الشيخ/عبدالله السامل الصباح وذلك

 بوفاة أمري دولة الكويت الشيخ/أحمد الجابر الصباح.

 رسالة من الحاج/محمد بن عبدالله املرتوك إىل الحاكم العارش للكويت الشيخ/ أحمد الجابر الصباح

مبيًنا فيها اهداءه بشتني
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 بعض الرسائل التجارية بين
التاجر محمد المتروك و تجار الكويت

رسالة من عبدالوهاب بن عبدالعزيز العثامن إىل محمد بن عبدالله املرتوك

تاريخ الرسالة 1947م - 1365ه

رسالة من جاسم املرزوق إىل محمد العبدالله املرتوك

تاريخ الرسالة 1922م - 1340ه

رسالة من جاسم بن محمد بودي إىل محمد بن عبدالله بن مرتوك

تاريخ الرسالة 1912م - 1330ه
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رسالة من الشيخ/سعود بن محمد الصباح إىل محمد بن عبدالله بن مرتوك

تاريخ الرسالة 1918م - 1336ه

رسالة من عبدالله بن حمد الخالد إىل محمد بن عبدالله املرتوك

تاريخ الرسالة 1916م - 1334ه
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رسالة من محمد بن ثنيان الغانم إىل محمد بن عبدالله بن مرتوك

تاريخ الرسالة 1922م - 1340ه

رسالة من أحمد وحمود الخالد إىل محمد املرتوك وعبداملحسن الخرايف

تاريخ الرسالة 1933م - 1351ه

رسالة من عبدالرحمن بن محمد البحر إىل محمد املرتوك وعبداملحسن الخرايف 

تاريخ الرسالة 1935م - 1354ه
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رسالة من عبدالرحمن بن شاهني الغانم إىل محمد املرتوك وعبداملحسن الخرايف

تاريخ الرسالة 1936م - 1355ه

رسالة من يوسف الصقر العبدالله إىل عبدالله بن محمد املرتوك ابن التاجر محمد املرتوك

تاريخ الرسالة 1930م - 1348ه

رسالة من حمد بن عيل القايض إىل محمد بن عبدالله املرتوك

تاريخ الرسالة 1922م - 1340ه
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كشف حساب النوخذة عبدالرحمن بن عبدالقادر آل عبدالجادر 

تاريخ الرسالة 1904م - 1322ه

رسالة من فهد املرزوق إىل محمد املرتوك وعبداملحسن الخرايف

تاريخ الرسالة 1940م - 1359ه
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رسالة من محمد بن مرزوق املرزوق إىل رشيكه محمد بن عبدالله بن مرتوك

تاريخ الرسالة 1922م - 1340ه

لرؤية المزيد من الوثائق راجع موقع
www.bin-matrook.com
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الخاتمة

 بعد التوضيح املخترص لعائلة آل عبدالله املرتوك أشكر كل من سعى بتزويدي

 مبعلومات عن هذه العائلة وأسأل الله أن يبارك يف هذه العائلة وأن يحفظها

من كل سوء ومكروه.

والحمدلله رب العاملني

المراجع

كتاب رجاالت يف تاريخ الكويت

كتاب سجل الكويت 1956

كتاب البطاقات الربيدية

األرشيف الربيطاين

www.bin-matrook.com

-

-

-

-

-
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 الفهرس
املقدمة

نسب عائلة آل عبدالله املرتوك

الحاج عبدالله بن محمد املرتوك

 رسالة من الشيخ سعود بن محمد الصباح

أبرز أفراد العائلة

صورة التاجر الحاج محمد بن عبدالله املرتوك

رسالة من حسن بن عبدالله املرتوك

حسني بن عبدالله املرتوك

 صور بعض كبار رجاالت العائلة

األعامل الخريية التي تقوم بها العائلة

شجرة العائلة

وقفة مع أحد رجاالت الكويت

رشاكة املرتوك والخرايف

بعض اإلنجازات للتاجر محمد املرتوك وعبداملحسن الخرايف

بعض الرسائل التجارية بني املرتوك والخرايف

أختام املرتوك والخرايف

رسالة إىل الشيخ/أحمد الجابر الصباح

رسالة تعزية إىل ويل عهد الكويت

بعض الرسائل التجارية بني محمد املرتوك وتجار الكويت

الخامتة

املراجع 
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