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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.




