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اإهداء

�إىل كل �أم تغمده���ا �هلل بو��س���ع رحمت���ه �أن نتذكر   

عطاياها وجزيل �أعمالها �لرب�قة يف �حلياه �لدنيا و��أن ال 

نن�س���ي �لدعاء لهم باملغفرة من �هلل عز وجل �لذي و�سعت 

رحمته كل �سيء. 
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مقدمة

�أ�سرة ي�سار �ليها بالبنان مع ن�ساأة �لكويت يف �لقرن   

�لثام���ن ع�سر �مليالدي يعرفه���ا �لقا�سي و�لد�ين �أال وهي 

�أ�سرة �آل �لزنكي �لكرمية و�لتي ك�سبت �سهرتها من دورها 

�القت�س���ادي وحر�سها علي تنميه ورخاء �ملجتمع �لكويتي 

وحر�سه���ا علي تقدمي كل �نو�ع �خلري و�لرب و�لتو��سل يف 

�ملجتمع �لكويتي يف �لعديد من �لنو�حي.

وها هو �إ�سد�رنا �جلديد �ملتمثل يف كتاب �ل�سندوق   

�الأ�س���ود و�لذي يحتوي علي كوكبة م���ن �لن�ساء �خلالد�ت 

م���ن �أ�سرة �لزنكي و�لتي تظه���ر ت�سحياتهم وعطائهم �لال 

حمدود وكذلك ربط �ال�سرة بالعديد من �لعو�ئل �لكويتية 

و�لتي يغفل عنها �لعديد من �أبناء �الأ�سرة يف وقتنا �حلايل 

وه���ا هي �لكوكبة �الوىل و�لتي �سيعقبها كوكبة من �لن�ساء 

�خلالد�ت باإذن �هلل.

امل�ؤلف 
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احللقة الأوىل

اآمنة ح�سني بن حيي )الزنكي(

ولدت �آمنة ح�سني بن حيي (�لزنكي) عام 1844م   

وه���ي �لبنت �لبكر الأبيها رحمهم���ا �هلل ، وتزوجت من 

حممد بور�سلي و�أجنبت منه ولد وبنت هما:

1) جا�سم حممد بور�سلي

2) مرمي حممد بور�سلي

جا�س���م حممد بور�سلي قتل يف معركة �ل�سريف   

عام 1901م مع �بن خاله ح�سني �إبر�هيم ح�سني �لزنكي

�أم���ا م���رمي حممد بور�سل���ي فتزوجت من عل���ي نا�سر 

عبد�هلل بور�سل���ي و�جنب منها (نا�سر/�سامل/حممد/

و�سحى/�ساره/مرمي/�سريفة) وهو �أخو عبد�هلل نا�سر 

عب���د�هلل بور�سلي زوج ن���وره ح�سن عبد�لرحيم �لزنكي 

ور��سد و�أحمد.

توفي���ت �آمنة ح�سي�����ن بن حي���ي (�لزنكي) عام   

1942م رحمها �هلل تعاىل.
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احللقة الثانية

ح�سه ح�سني بن حيي )الزنكي(

ولدت ح�س���ة بن ح�سني بن حيي (�لزنكي) عام   

1875م تزوج���ت ح�سة بن ح�سني ب���ن حيي (�لزنكي) 

م���ن عبد�للطيف حممد �ملبارك���ي و�أجنبت منه ولد�ن 

و�بنتان هم:

1) حمم���د عبد�للطي���ف حممد �ملبارك���ي و�أجنب من 

�الأبناء (خالد/ يو�سف/ بر�ك/ حممد/ عبد�لرحمن/ 

هنادي/ �أماين).

2) مب���ارك عبد�للطي���ف حممد �ملبارك���ي و�أجنب من 

�الأبناء (عبد�للطيف / منرية).

3) �سبيكة عبد�للطيف حممد �ملباركي.

4) م���رمي عبد�للطي���ف حمم���د �ملبارك���ي تزوجت من 

مبارك عبد�لرحيم ح�سني �لزنكي ومل تنجب منه �أبناء.
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توف���ت ح�س���ة ح�سني ب���ن حيي (�لزنك���ي) عام   

1957 رحمه���ا �هلل ولقد كان���ت ح�سة ح�سني بن حيي 

(�لزنك���ي) م�س���در �إلهام و��س���ع لتاريخ �الأ�س���رة الأنها 

عمرت يف �حلياة، ونقلت �ملعلومات �لتاريخية لالأجيال 

�ملتاأخرة.
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احللقة الثالثة

رقية اإبراهيم ح�سني الزنكي

ولدت رقية �إبر�هيم ح�سني �لزنكي عام 1862م،   

وه���ي �لبنت �لبكر الأبوها �إبر�هي���م ح�سني �لزنكي من 

�أمها خديجة عبد�هلل �لفرج.

وتزوجت رقية �إبر�هي���م ح�سني �لزنكي من �بن   

عمه���ا ح�سن عبد�لرحيم ح�س���ني �لزنكي و�أجنبت منه 

ثالث بنات هم:

1)  ن���ورة ح�س���ن عبد�لرحي���م ح�س���ني �لزنك���ي و�لتي 

تزوج���ت من عبد�هلل نا�سر بور�سل���ي و�لذي مل تنجب 

منها �أبناء.

2) من���رية ح�س���ن عبد�لرحي���م ح�سني �لزنك���ي و�لتي 

تزوجت من �بن خالتها حممد �أحمد �لرويح.
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3) طيب���ة ح�س���ن عبد�لرحي���م ح�س���ني �لزنك���ي و�لتي 

تزوجت من عبد�لرحيم حممد �أحمد �لقطان.

علم���اً باأن رقية �إبر�هي���م ح�سني �لزنكي توفيت   

عام 1919م رحمهم �هلل تعاىل جميعا.
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احللقة الرابعة

�سيخة اإبراهيم ح�سني الزنكي

ول���دت �سيخ���ة �إبر�هي���م ح�س���ني �لزنك���ي عام   

1884م م���ن �أمها منريه عبد�لعزي���ز عبد�هلل �لعبيدي 

وتزوجت من �أحمد عبد�هلل �لرويح و�أجنبت منه ولد�ن 

وثالث بنات هم:

1- حممد �أحمد عبد�هلل �لرويح.

2- عبد�للطيف �أحمد عبد�هلل �لرويح.

3- �سبيكة �أحمد عبد�هلل �لرويح وتزوجت من عبد�هلل 

�أحمد �لرويح.

4- منرية وتزوجت من عبد�هلل �أحمد �لرويح.

5- دالل �أحمد عبد�هلل �لرويح تزوجت من عبد�لعزيز 

حمد �ملري.
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توفي���ت �سيخ���ة �إبر�هي���م ح�س���ني �لزنكي عام   

1962م رحمه���ا �هلل، علماً ب���اأن �سيخة �إبر�هيم ح�سني 

�لزنك���ي �أخ���ت ر��س���د نا�س���ر بور�سلي و�ل���د �ل�ساعر 

�لكويت���ي �ملعروف فهد ر��سد نا�سر بور�سلي عن طريق 

�الأم من���رية عبد�لعزيز عب���د�هلل �لعبيدي رحمهم �هلل 

جميعاً.
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احللقة اخلام�سة

مرمي اإبراهيم ح�سني الزنكي

ولدت مرمي �إبر�هيم ح�سني �لزنكي عام 1902م   

من �أمها بزة حممد حممود �ملعو�سرجي

تزوج���ت مرمي �إبر�هيم ح�س���ني �لزنكي من �بن   

عمها علي عبد�لرحيم ح�سني �لزنكي و�أجنبت منه:

1- د�نة علي عبد�لرحيم �لزنكي (تزوجها �سهيل ح�سن 

عبد�لرحيم �لزنكي).

2-  بدري���ه علي عبد�لرحي���م �لزنكي (تزوجها حممد 

ح�سن عبد�لرحيم �لزنكي).

3- ح�سني علي عبد�لرحيم �لزنكي.

علماً باأن م���رمي �إبر�هيم ح�سني �لزنكي توفاها   

�هلل بعمر مل تتجاوز 35 �سنة وكان ذلك يف عام 1937 

ن�ساأل �هلل لها �لرحمة.
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احللقة ال�ساد�سة

مرمي عبدالرحيم ح�سني الزنكي

     ولدت مرمي عبد�لرحيم ح�سني �لزنكي عام 1867م 

وهي �ملولودة �الأوىل الأبوها عبد�لرحيم ح�سني �لزنكي 

من �أمها �سارة حممد بور�سلي ومل تنجب غريها.

تزوجت م���رمي عبد�لرحيم ح�س���ني �لزنكي من   

�أحم���د حممد �ملري و�أجنب���ت منه بنت وحي���دة �إ�سمها 

فاطمة �أحمد حممد �مل���ري (1892م/1990م) تزوجها 

حمد �أحمد �ملن�سور و�أجنبت منه خم�سة بنات هم:

(مرمي/ طيبة/ �سبيكة/ لطيفة/ �سيخة) كذلك تزوجت 

م���رمي عبد�لرحيم ح�سني �لزنكي م���ن �إبر�هيم �أحمد 

�حلاي و�أجنبت منه �بنت���ان هما: لولوة �إبر�هيم �أحمد 

�حلاي و�سارة �بر�هيم �أحمد �حلاي.

لول���وة �إبر�هيم �أحمد �حلاي تزوجت من عثمان   

عبد�للطيف �لعثمان و�أجنبت منها: (�أحمد/ �إبر�هيم/ 

�سالح/ �آمنة/ فاطمة/ �سبيحة/ رقية).
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�أم���ا �س���ارة �إبر�هيم �حل���اي، فتزوجت م���ن �بن عمها 

عب���د�هلل �حل���اي و�أجنب���ت من���ه: (حمم���د/ يو�سف/ 

عبد�لعزيز/ م�ساري).

توفي���ت م���رمي عبد�لرحيم ح�س���ني �لزنكي عام   

1949م رحمها �هلل و�أدخلها ف�سيح جناته.

علماً باأن م���رمي عبد�لرحيم ح�سني �لزنكي قد   

ر�أت روؤيا بوفاة �أبيها عبد�لرحيم ح�سني �لزنكي يف يوم 

وفاته، كما روى لنا ذلك �لعم �سالح عثمان عبد�للطيف 

�لعثمان رحمهم �هلل تعاىل.
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احللقة ال�سابعة

اأ�سماء عبدالرحيم ح�سني الزنكي

ول���دت �أ�سماء عبد�لرحيم ح�س���ني �لزنكي عام   

1884م من �أمه���ا �سلطانة (تلهتيف) من �أ�سول كرجيه 

وتزوج���ت من �بن عمها جا�س���م حممد ح�سني �لزنكي 

و�أجنبت منه:

1- حمم���د جا�سم حمم���د ح�سني �لزنك���ي (تزوج من 

مرمي حممد بن حيي �لعبد�هلل).

2- ح�س���ني جا�سم حمم���د ح�سني �لزنك���ي (تزوج من 

فاطمه نا�سر عبد�للطيف �لعي�سى).

3- �أحمد جا�سم حممد ح�سني �لزنكي.

4- هي���ا جا�س���م حممد ح�س���ني �لزنك���ي توفيت وهي 

�سغرية بعمر �ل�سابعة بحادث، علماً باأن جا�سم حممد 

ح�سني �لزنكي قد تويف يف عام 1939م



-22-

وتوفي���ت �أ�سماء عبد�لرحيم ح�سني �لزنكي عام   

1943م قب���ل وفاة �أبيها و�ل���ذي توفى عام 1946م ويف 

نف�س �ل�سنة �لتي توفيت فيها �أ�سماء عبد�لرحيم ح�سني 

�لزنكي توفى �أخوها عل���ي عبد�لرحيم ح�سني �لزنكي 

عام 1943م رحمها �هلل و�أ�سكنها ف�سيح جناته.
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احللقة الثامنة

فاطمة عبدالرحيم ح�سني الزنكي

ول���دت فاطمة عبد�لرحي���م ح�سني �لزنكي عام   

1885م من �أمه���ا �سلطانه (تلهتيف) من �أ�سول كرجيه 

وتزوجت من �بن عمها ح�سني �إبر�هيم ح�سني �لزنكي، 

�إال �أنه قت���ل يف معركة �ل�سريف عام 1901م علماً باأن 

زوجت���ه فاطمه عبد�لرحيم ح�سني �لزنكي كانت حامل 

يف �بنه���ا �الأول، فلما علم���ت با�ست�سهاد زوجها حزنت 

حزناً �سديد�ً و�أ�سقط حملها، وكانت تلك م�سيبة كبرية 

بفقدها �لزوج و�البن، �إال �أن �هلل �أبدلها بزوج �أخر هو 

�حل���اج �أحمد حممد مدوه �ل���ذي �أكرمها و�أجنبت منه 

�بن���ة وحيدة هي مو�س���ي �أو م�ساوي (2002/1920م) 

و�لتي تزوجت من عبد�لكرمي عبد�هلل �لعماين و�أجنبت 

منه �سالح وزينب و�سهام.



-24-

احللقة التا�سعة

�سبيكة عبدالرحيم ح�سني الزنكي

ول���دت �سبيك���ة عبد�لرحيم ح�س���ني �لزنكي يف   

�لكوي���ت ع���ام 1915م. وتزوجت من �أب���ن عمها خالد 

�إبر�هي���م ح�سني �لزنكي و�أجنبت منه ثالث �أوالد و�ربع 

بن���ات هم (نوري / غ���ازي / عبد�لرحيم / �سبيحه / 

نعيمه / غنيمه / �إقبال).

حر�س���ت �سبيكة عبد�لرحيم ح�سني �لزنكي كل   

�حلر�س على جمع ن�ساء �الأ�سره يف �ملنا�سبات �ملختلفه.

�إحتفظ���ت �سبيك���ة عبد�لرحيم ح�س���ني �لزنكي   

بامل�سحف �خلا�س بو�لدها عبد�لرحيم ح�سني �لزنكي 

و�لذي يعترب �رث تاريخي لالأ�سرة.

توفيت �سبيكه عبد�لرحيم ح�سني �لدزنكي عام 2009م.
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احللقة الـعا�سره

منرية ح�سن عبدالرحيم ح�سني الزنكي

ولدت منرية ح�س���ن عبد�لرحيم ح�سني �لزنكي   

يف عام 1903م من �أمها رقية �إبر�هيم ح�سني �لزنكي.

تزوج���ت من �بن خالتها حمم���د �أحمد عبد�هلل   

�لرويح �ساحب �ملكتبة �لوطنية وقد �أجنبت منه ولد�ن 

و�بنتان هما:

1- حممود حممد �أحمد عبد�هلل �لرويح.

2- م�ساعد حممد �أحمد عبد�هلل �لرويح.

3- ح�سة حممد �أحم���د عبد�هلل �لرويح وتزوجت من 

يو�سف عبد�لرز�ق �ل�سجاري.

4- �سبيكة حممد �أحمد عبد�هلل �لرويح  وتزوجت من 

�سليمان خليفه بور�سلي.
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ولقد َمن �هلل عليها بحب عمل �خلري وم�ساعدة   

�الآخري���ن خا�سة م���ن ذوي �الأرحام و�لتي فرجت ُكرب 

كثرية ال يعلمها �إال �هلل.

     ولقد كتب �هلل لها �لوفاة �أثناء �لغزو �لعر�قي لدولة 

�لكوي���ت يف مدينة �لدمام يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية 

و�أثن���اء نظرت���ي �الأخرية له���ا بوجهها �ملبت�س���م رحمها 

�هلل تع���اىل و�لعدد �لهائل �لذين �سلو� عليها وح�سرو� 

حلظ���ات دفنها، �أ�س���األ �هلل لها �لفردو����س �الأعلى من 

�جلنة.
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احللقة احلادي ع�سر

طيبة حممد ح�سني الزنكي

ول���دت طيبة حممد ح�سني �لزنكي عام 1898م   

م���ن �أمها فاطمة �أحمد حمم���د �لعبيدي وتزوجت من 

عب���د�هلل حممد �إ�سح���اق �لرتكيت و�أجنب���ت منه �أربع 

�أوالد هم:

1- حممود عبد�هلل حممد �إ�سحق �لرتكيت.

2- �إبر�هيم عبد�هلل حممد �إ�سحق �لرتكيت.

3- �سلمان عبد�هلل حممد �إ�سحق �لرتكيت.

4- �سعود عبد�هلل حممد �إ�سحق �لرتكيت.

علم���اً باأنه���ا عمرت وتوفي���ت متاأخ���رة يف عام   

1987م ن�ساأل �هلل لها �لرحمة.
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احللقة الثاين ع�سر

دلل حممد ح�سني الزنكي

ولدت دالل حمم���د ح�سني �لزنكي عام 1900م   

من �أمها فاطمة �أحمد حممد �لعبيدي.

وتزوج���ت دالل حمم���د ح�س���ني �لزنكي من �بن   

عمها علي عبد�لرحيم ح�سني �لزنكي و�أجنبت منه �بنة 

وحيدة هي �سيخة علي عبد�لرحيم ح�سني �لزنكي.

�إال �أن دالل حمم���د ح�سني �لزنكي �نف�سلت عن   

زوجه���ا علي عبد�لرحيم ح�س���ني �لزنكي وتزوجت من 

بع���ده جا�س���م حممد بن جا�سم �لبك���ر، ومل تنجب منه 

�أبناء وتوفيت يف عام 1950م ن�ساأل �هلل لها �لرحمة.
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ا�سرة الذنكي

اخلامتة

فــــــُتــــــُكــــــْم اآبـــــائـــــي بـــــتـــــ�ا�ـــــســـــٍع َعــــــرَّ

ــُعــّمــِرهــا ــــْد بـــــارَك اهلل الـــعـــزيـــُز ِب َق

ـــل َمــــْعــــروف َلـــــدئ اإخــــ�اِنــــِه ـــالـــكُّ َف

نكيِّ َيحفظها الذي الزَِّ اأ�سَرُة  ِذي 

با َبــ�اكــرِي ال�سِّ ِمــْن  َفــاخَلــرْي فيها 

مـــا ِمــْنــُهــم اإلَّ وَقـــــْد �ــَســِهــَد اللـــئ

وَكــــــــذا جــــــــــدوِدي َرمـــــــز كــــل اإِبــــــــاِء

ــــٍة وَعـــــنـــــاِء ــــقَّ وِبــــــــَرْغــــــــِم ُكــــــــلِّ َمــــ�ــــسَ

ــــْ�ثــــ�ٌق َلـــــدئ احُلـــَكـــمـــاِء والـــكـــلُّ َم

ـــلَّ ِبــنــاِء ــمــاَء َفــطــاَل ُك �ــَســَمــَك الــ�ــسَّ

ـــِتـــْثـــنـــاِء ـــــِرْد ِبـــــا ا�ـــسْ ـــــطَّ واخَلـــــــري ُم

ــْحــراِء َعـــَزمـــاِتـــِه يف الــَبــحــِر والــ�ــسَّ
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يِن َخرْيَ �َسهاَدٍة �َسِهُدوا َلُهْم يف الدِّ

ـــُلـــ�ا َتـــَرحَّ الــــذيــــَن   
ُ
اهلل َحــــــِم  َولــــــرَيْ

ــدقــاَ َقــْ�َلــَة َوهـــ� الـــذي َقــد قــال �ــسِ

َفــَتــبــاَركــاُّ اهلل الــذي َجــَعــَل الــِ�فــاَق

ــه ُحــــّبــــًا ِبــــعــــاِدَل ــغــُت هــــذا كـــــاٌم �ــسُ

ــــــْم اآبــــــاِئــــــي ــــــُك ــــــُت ْف بــــتــــ�ا�ــــســــع َعــــــرَّ

ــْلــِم والــَهــْيــجــاِء ـــهـــاَدٍة يِف الــ�ــسِّ و�ـــسَ

حــــيــــاِء
َ

ِبــــاأ ِفــــــــِق الــــلــــهــــمَّ -  َوْلــــــــَ�ْ

ِريــــــــاِء ِبــــــغــــــرْيِ  بـــــــــــاِرْك يِل  يـــــــــــاَربِّ 

ــــْجــــَح ِبــــالبــــنــــاِء ـــْم والــــنُّ ـــُه ـــيـــَق َحـــِل

الآبـــــــــــاِء بـــ�ـــســـجـــرة  َعــــــِلــــــْمــــــُت  ِاْذ 

بـــــــاِء  اإِ
ــــــلِّ ــــــــُز ُك َوكـــــــذا جـــــــــُدوِدي َرْم

�سعر / �سمري الرفاعي
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