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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.
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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.



-42-

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.




