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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.




