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ن�سب اأ�سرة » اآل زنكي «

وقبل الدخول فـي تاريخ هذه العائلة الكرمية، علينا اأن نرجع اإىل اأ�سل   

لقب »زنكي«، الذي ا�ســـتهرت به هذه االأ�ســـرة فـي اأواخر القرن التا�ســـع ع�ســـر 

وبدايـــة القرن الع�ســـرين، كانت تطلق كلمة زنكي على الغني والوجيه وال�ســـهم، 

وقـــد امتد هـــذا التاأثري حتى اأ�ســـبح لقباً يطلق على اأ�ســـرة احلجـــي، نظرا ملا 

امتازت به من ثراء ووجاهة اجتماعية ومكانة مرموقة داخل املجتمع الكويتي.

وعن ت�ســـمية االأ�ســـرة بذلـــك اللقب، كما اأوردها يل �سخ�ســـيا العـــم فهد خالد 

اإبراهيـــم الزنكـــي رحمـــه اهلل، قوله: عند قـــدوم اأحد االأعراب من ال�ســـحراء، 

لبيع ما يحمله من ب�ســـاعة فـي �ســـوق املناخ القدمي، وكان قد ترك اأمواله اأمانة 

عند اأحد التجار فـي ال�ســـوق، على اأمل اأن يعود اإىل ال�سوق مرة اأخرى لي�سرتي 

حاجاته بعد اأن يبحث عن رزقه فـي ال�سحراء. 

فعـــاد بعـــد ذلك اإىل �ســـوق الكويت القـــدمي (املناخ)، وطلـــب من التاجر   

اإبراهيم بن ح�ســـني بن حجي مبلغ االأمانة، فما كان منه اإال اأن �ســـاأله عن قيمة 

املبلـــغ، فقـــام فاأعطاه املبلغ كاماًل دون نقا�ص اأو جدال، واأخذ االأعرابي يت�ســـوق 

فـي ال�ســـوق ل�سراء حاجاته، واإذا باأحد التجار ي�ساأله عن عدم ح�سوره ال�ستالم 

اأمانته، فقال له اإنني ا�ســـتلمت املبلغ من اأحد التجار، فعندما ذهبوا اإىل التاجر 

اإبراهيـــم بن ح�ســـني بن حجي للتاأكد، اأجابهم باأنه فعـــل ذلك حتى ال يقال عنه 

كالم مي�ص �ســـمعته واأمانته، وهنا اأخذ االأعرابي ي�ســـيح فـي ال�ســـوق وهو يردد 

كلمة زنكني (لقب العائلة فيما بعد)، والتي تعني باللهجة الرتكية الرجل الرثي، 

واأ�سبح هذا (اللقب) مرتبطاً با�سم اأ�سرة بن حجي خا�سة، واأنهم ميلكون دكاكني 

كثرية، كما هو مثبت فـي الوثائق العد�سانية.
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اأما بالن�ســـبة الأ�ســـرة الزنكي داخل الكويت، والتي نحن ب�ســـدد التاأريخ   

لها، فاإن ن�سبها يعود اإىل ال�سيخ اأحمد بن حممد بن ح�سني بن رزق، املولود فـي 

الكويت عام 1756م، والذي يعترب من اأ�ســـهر رجاالت اجلزيرة العربية فـي ذلك 

الوقت، والذي تعود اأ�ســـوله اإىل قبيلة بني خالد، وقد كانت هذه االأ�ســـرة حتتل 

مكانة كبرية فـي املجتمع الكويتي. وقد �ســـارك اأحمد بن رزق فـي اأعمال والده 

التجارية، فاكت�ســـب مهارة وخربة، وكـــون ثروة كبرية، حتى اعترب من اأكرب جتار 

الكويت واخلليج فـي تلك الفرتة.

وقد �ســـهد ال�سـيخ حممد بن ح�ســـني بن رزق وولده اأحمد بن رزق فرتة   

تاأ�ســـيـ�ص دولـــة الكويت، فكان اأول من جلب االأخ�ســـاب اإىل الكويـــت، واأول من 

ا�ســـتخدم ال�ســـفن الكبرية لل�ســـفر والتجارة، وقد كان وا�سع الرثاء والكرم. وقد 

زيـــن تاريـــخ هذا الوجيه اأحمد بن رزق بالعديد من ال�ســـفحات امل�ســـرقة، منها 

قيامه بتاأ�سي�ص اأم ق�سر، التي �سميت بهذا اال�سم ن�سبة اإىل الق�سر الفخم الذي 

بناه فـيها، و�ســـوره ب�ســـور ح�سني، واتخذه م�ســـتى له ودارا ربيعية، كهمزة و�سل 

لنقل الب�سائع وا�ستريادها، ومر�سى ل�سفنه الكبرية التي كانت حتمل االأخ�ساب.

اأما اأول اإ�سارة لهذا اال�سم فقد ظهرت فـي اأواخر القرن التا�سع ع�سر، حيث بداأ 

يطلق على اأ�ســـرة بن حجي لقب الزنكي، مبعنى االأنيق، اأو التاجر الرثي ح�ســـن 

املظهر والطلعة، فكان يطلق عليهم باملكاتبات الر�ســـمية بن حجي، لكن �ســـفوياً 

اأطلق عليهم لقب (زنقي) زنكي. وهذه الت�ســـمية (الزنكي) اأتت من عامة النا�ص 

فـي ذلك الوقت، حيث اأطلقت على هذه االأ�سرة، ملا لها من ن�ساط جتاري اأ�سبغ 

عليها لقب الزنكي، مبعنى الغني والرثي. 

ولكن مع نهاية القرن التا�ســـع ع�ســـر اأخذت تتوارى كلمة حجي، وحلت   

حملها كلمة الزنكي، وكانـت تكتب فـي الوثائق العد�سانية زنقي بالقـاف، ولي�ست 
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بالـكاف، حتى طغى لقب الزنكي على العائلة، وتال�ســـت كلمة حجي التي كانت 

تعترب اللقب الر�سمي لالأ�سرة.

وقـــد ظهـــر هـــذا اللقب على هـــذه االأ�ســـرة، التي كانت متلـــك فـي تلك   

احلقبة من الزمن جمموعة من الدكاكني والبيوت، وكان لها ن�ســـاط اقت�ســـادي 

مع الدول املجاورة، وكان عندهم هناك اأي�ســـا اأكرث من ت�سعني مملوكاً، للخدمة 

وتاأديـــة واجبات ال�ســـيافة والعمل، ومت حترير تلك املماليـــك فـي عام 1925م، 

بالقرار التي اأ�سدره ال�سيخ اأحمد اجلابر ال�سباح حاكم الكويت اآنذاك، واأ�سبح 

هوؤالء من االأ�سر الكويتية التي �ساهمت فـي الدفاع عن الكويت وبناء نه�ستها.

وحقيقـــة فاإن عائلة الزنكـــي هي االمتداد احلقيقي لواحـــدة من اأهم العائالت 

الكويتية فـي تلك الفرتة، عائلة ال�سيخ اأحمد بن حممد بن ح�سني بن رزق، الذي 

، والذي تعود اأ�سوله اإىل بني خالد، والذي يعد 
»1«

ولد بالكويت فـي عام 1756م

واحداً من اأثرى اأثرياء الكويت فـي ذلك الوقت، فهو واحد من اأهم ال�سخ�سيات 

االقت�ســـادية فـي تاريخ الكويت، و ذاعت �ســـهرته فـي الكويت واالأح�ســـاء وقطر 

والبحرين والب�ســـرة، وعا�سر فرتة تاأ�ســـي�ص دولة الكويت، ولعب دوراً مهماً فـي 

. وقد اأطلقت 
»2«

دعم املجتمع الكويتي، من خالل جمعه بني املال واالأدب والكرم

عليه العديد من امل�ســـادر التاريخية لقب »حجي«، وهو نف�ص اللقب الذي اأطلق 

على عائلة الزنكي فـي البداية. 

وقد �سارك ال�سيخ اأحمد بن حممد بن رزق والده فـي اأعماله التجارية،   

فاكت�ســـب مهارة وخربة، وكون ثروة كبرية، وهو اأول من ا�ستخدم ال�سفن الكبرية 

لل�ســـفر فــــي الكويـــت، وقد كان وا�ســـع الرثاء والكرم، و�ســـار له من�ســـب عاٍل، 

(1) عثمان بن �سند: �سبايك الع�سجد فـي اأخبار اأحمد جنل بن رزق االأ�سعد، طبعة بومباي �سنة 1315هـ.

(2) عثمان بن �سند : �سبايك الع�سجد فـي اأخبار اأحمد جنل رزق االأ�سعد، طبعة بومباي �سنة 1315 هـ.
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وحظـــوة لـــدى االأمراء ورجال احلكومـــة العثمانية، حيـــث كان يجمع بني االأدب 

»1«
واملال والعلم.

وقد حفلت حياة هذا الرجل بالعديد من االأدوار املهمة، وهو االأمر الذي   

جعل العديد من املوؤرخني ي�سعونه فـي مقدمة ال�سخ�سيات التاريخية فـي تاريخ 

الكويت، من حيث اأعمال الرب واخلري فـيها.

(1) يو�سف بن عي�سي القناعي : �سفحات من تاريخ الكويت، الطبعة اخلام�سة.




