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ح�صرة �صاحب ال�صمو ال�صيخ نواف الأحمد اجلابر ال�صباح

اأمري دولة الكويت
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�صمو ال�صيخ م�صعل الأحمد اجلابر ال�صباح

ويل عهد دولة الكويت
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اهداء

اإىل روح والدي العزيز الذي كان مدر�سة يل يف   

زرع روح العط���اء والقيادة من���ذ ال�سغر ومل اأكن اأنتظر 

املدي���ح الذي ال يغني من ج���وع ولكن اأنتظر ر�سى اهلل 

عز وجل وهذه اأمنية يف احلياة وال�سعي كل ال�سعي اىل 

اإعادة اأجماد اأ�سرة كادت اأن ت�ن�سى  لوال حكمة اخلالق 

يف اإظهار احلقائق التاريخية، و مل نرتك باب من ابواب 

البحث والتحري للو�سول اىل احلقائق التاريخية �سواء 

كان ذلك من امل�سادر التاريخية املختلفة اأو من املجال 

العلمي البحت و�سدق ال�ساعر اإذ يقول:

املوؤلف 

وم�������ن ل يح�������ب �ص�������عود اجلب�������ال

ي��ع��ي�����ش اب�����د ال����ده����ر ب����ن احل��ف��ر
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مقدمة

اأ�س���رة ي�س���ار اإليها بالبنان مع ن�س���اأة الكويت يف   

القرن الثامن ع�سر امليالدي يعرفها القا�سي والداين، 

اأال وه���ي اأ�س���رة األ الزنك���ي الكرمي���ة والت���ي ك�سب���ت 

�سهرته���ا من دورها االإقت�س���ادي وحر�سها على تنمية 

ورخ���اء املجتم���ع الكويت���ي، وحر�سها عل���ى تقدمي كل 

اأن���واع اخلري والرب والتوا�سل م���ع املجتمع الكويتي يف 

العديد من النواحي، وها هو اإ�سدارنا اجلديد املتمثل 

يف كت���اب »حتى ال نن�سى« والذي يظهر اخلطوات التي 

خطيناها منذ الوهلة االوىل حتى بلوغ الهدف املن�سود 

الذي �سجع االخرين على م�ساركتنا يف اظهار احلقائق 

التاريخية.   

املوؤلف 
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احللقة الأوىل

لقاء �سمو الأمرية فهدة بنت �سعود بن 

عبدالعزيز ال �سعود مع

ال�ستاذ/  عادل حممد الزنكي

مت ه���ذا اللقاء يف فندق �سرياتون الكويت وذلك   

ي���وم اجلمعة 8 م���ن �سفر عام 1432 هج���ري املوافق 

14 يناي���ر 2011 م، ومت هذا اللقاء بعد االت�سال الذي 

مت م���ن قب���ل �سمو االأم���رية فهدة قبل �س���اله اجلمعة 

بن�س���ف �ساعة وح���ددت يل موعد اللق���اء والذي كان 

بعد �سالة اجلمع���ة مبا�سرة ومت خالل اللقاء مع �سمو 

االأم���رية فهدة بنت �سعود اآل �سع���ود عن ق�سة اجلوار 

الت���ي كانت تربط اأ�سرة اآل �سع���ود واأ�سرة الزنكي اأثناء 

تواج���د االإمام عبدالرحمن بن في�سل واأ�سرته الكرمية 

يف الكويت وق�سة ر�ساعة اجلدة هميان بنت عي�سى بن 

حي���ي زوجة عبدالرحيم بن ح�سني الزنكي الأبناء امللك 

عبدالعزي���ز رحمه اهلل وق���د اأعربت االأمرية فهدة بنت 
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�سع���ود اآل �سعود عن �سعادتها لتل���ك املعلومات القيمة 

ومت اإه���داء �سمو االأمرية ن�سخ م���ن كتاب االأ�سرة وكان 

بع���د هذا اللقاء املزيد م���ن التوا�سل والذى كررت فيه 

�سم���و االأمرية تاأييدها لتلك اجلهود املبذولة يف اإظهار 

احلقائق التاريخية على الواقع. 
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احللقة الثانية

موافقة �سئون الق�سر علي الكتاب املرفوع 

من الأ�ستاذ عادل حممد الزنكي على 

اإن�ساء دار لأ�سرة الزنكي

     مت رفع مقرتح من قبل االأ�ستاذ عادل حممد الزنكي 

اإىل مدي���ر عام �سئون الق�سر الإن�س���اء دار لالأ�سرة من 

الثلث اخلريي للجد ح�سن عبدالرحيم الزنكي بو�ساية 

�سئون الق�سر، مو�سحاً املربرات ال�سرعية لتحقيق ذلك 

اله���دف ومت درا�سة املقرتح من قب���ل اللجنة ال�سرعية 

يف (�سئ���ون الق�س���ر) والتي اأقرت باإن�س���اء م�سروع دار 

الزنكي من باب العمل بو�سية اجلد رحمه اهلل ويف كل 

عمل يع���ود نفعه للمتويف وهذا ب���اب من اأبواب اخلري 

وهي �سلة الرحم، ومت اختيار املنزل الكائن يف منطقة 

كيفان احلايل ليك���ون مقر لتلك الدار، ووافقت الهيئة 

العام���ة ل�سئ���ون الق�سر على ذلك املق���ر والذي ا�سبح 

مركزا لتجمع االأ�سرة م�ساء كل يوم اأحد من كل اأ�سبوع. 
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احللقة الثالثة

التجمع الأول لأ�سرة الزنكي 

فـي �سالة الهاجري فـي

�ساحية عبداهلل ال�سامل

     حر�ست االأ�سرة على العمل على حتقيق ال�سلة 

والتوا�سل بني اأفراد االأ�سرة من خالل التجمعات التي 

يتحق���ق بها �سلة الرحم والت���واد وقد مت ذلك مببادرة 

م���ن اال�ستاذ ع���ادل حممد الزنك���ي بالدعوة اىل حفل 

ع�ساء يف �سال���ة الهاجري يف منطقة �ساحية عبداهلل 

ال�سامل بتاريخ 2005/12/8 م

   وكان لهذا اللقاء االأثر الفاعل يف تعارف االأخوة من 

اأبناء اال�سرة ويف عقد املزيد من اللقاءات والتجمعات، 

ولق���د اأ�ساد العديد من رجاالت االأ�س���رة بتلك املباردة 

الطيب���ة والتي كانت منطلقا الإظه���ار ال�سورة امل�سرفة 

لالأ�سرة . 
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جتمع االأ�سرة يف �سالة الهاجري عام 2005م.
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احللقة الرابع

اإعالن ال�سيخ علي بن حممد بن مبارك بن 

علي بن �سعود العقيلي اجلربي اخلالدي 

فـي اململكه العربيه ال�سعوديه باأن احلام�ض 

النووي لأ�سرته مطابق لأ�سرة الزنكي

    اأعل���ن ال�سي���خ علي بن حممد بن مبارك بن علي بن 

�سعود العقيلي اجلربي اخلالدي حفيد ال�سلطان �سيف 

بن اأجود بن زامل بن ح�سني بن جرب العقيلي اخلالدي 

باأن���ه قد قام بعمل احلم�ض النووي DNA له �سخ�سياً 

واأظه���رت نتائج العينة تطابقها متاما مع اأ�سرة الزنكي 

يف الكوي���ت، وهناك الت�س���ادق لالأ�سرتني لفرتة لي�ست 

ببعي���دة ويف ا�ست�سارة املخت�سني يف ذلك املجال اأفادوا 

ب���اأن هن���اك قرابة بني االأ�سرتني واأنه���م االقرب للعينة 

م���ن غريه���م واأعلن ال�سيخ علي ب���ن حممد بن مبارك 

العقيلي اجلربي اخلالدي باأنه م�سئول عن اإعالن تلك 

النتيجة و�سحة املعلومات. 
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احللقة اخلام�سة

اأ�سرة الزنكي تلتقي فـي �ساله احل�ساوي 

فـي منطقة النزهة

من منطلق ا�ستمرارية اللقاءات االجتماعية بني   

اأف���راد االأ�سرة كان هذا اللق���اء بتاريخ 2010/3/28م، 

وكان احل�سور متميزاً.

حي���ث تخلل هذا احلفل ع�ساء اأقيم على �سرف   

احل�س���ور وقد اأق���ام املرحوم ب���اإذن اهلل االأخ عبداالله 

�سهيل الزنك���ي معر�ساً فنياً لل�س���ور القدمية والنادرة 

نال���ت اإعجاب احل�سور واأن تلك اللقاءات كانت الدافع 

االأقوى نحو مزيداً من الرتابط بني اأفراد االأ�سرة. 
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جتمع االأ�سرة يف �سالة احل�ساوي عام 2010.
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احللقة ال�ساد�سة

اللقاء املفتوح لأ�سرة الزنكي فـي جاخور كبد 

برعاية الأخ عدنان حممد الزنكي

مت ه���ذا اللق���اء يف منطق���ة كب���د يف جاخ���ور   

االأخ عدن���ان حمم���د الزنك���ي ي���وم االثن���ني املواف���ق 

2009/2/2م، ح�س���ره جمع من اأف���راد االأ�سرة، تخلل 

ذل���ك اللق���اء امل�سابقات الريا�سي���ة املختلفة كما مت يف 

تل���ك االم�سية اإطالق االألعاب النارية التي اأ�سفت على 

نفو����ض احلا�سرين روح البهج���ة وال�سرور وتخلل ذلك 

اللق���اء حفل ع�ساء مفتوح على �سرف احل�سور واأعرب 

احل�سور عن �سعادتهم بهذه االأم�سية.
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جتمع االأ�سرة يف جاخور كبد عام 2009م.
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احللقة ال�سابعة

املخيم الربيعي لأ�سرة الزنكي 

والذي اأقيم يف بر بنيدر عام 2010 م

اأقي���م املخيم الربيع���ي الأ�سرة الزنك���ي يف ربيع   

عام 2010 يف منطقة بنيدر ومت جتهيز املخيم بو�سائل 

الرتفيه املختلفة ومت ن�سب خيمتني كبريتني اإحداهما 

للن�ساء واالأخرى للرجال.

  وا�ستم���ر املخي���م حتى نهاية �سه���ر فرباير عام 

2011م، ومت اإفتتاح املخيم بحفل ع�ساء ح�سره العديد 

م���ن اأفراد االأ�سرة واأقربائه���م وعدد من املدعوين وقد 

اأع���رب احل�س���ور ع���ن �سعادته���م لتلك الدع���وة والتي 

اأ�ساع���ت ج���و من الف���رح وال�س���رور كم���ا كان للتواجد 

الن�سائ���ي االأث���ر الفاعل يف اإطفاء اجل���و العائلي الأبناء 

االأ�سرة. 
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جتمع االأ�سرة يف بربنيدر عام 2010م.
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احللقة الثامنة

افتتاح دار الزنكي مبنطقة كيفان بح�سور 

ال�سيخ في�سل �سعود املحمد ال�سباح 

امل�ست�سار فـي الديوان المريي

مت افتت���اح دار الزنكي مبنطق���ة كيفان بح�سور   

ال�سي���خ في�س���ل �سعود املحم���د ال�سب���اح امل�ست�سار يف 

الديوان االأمريي ولفيف م���ن ال�سيوف واأفراد االأ�سرة 

تخل���ل حفل االفتتاح حف���ل ع�ساء على �سرف احل�سور 

برعاية اال�ستاذ عادل حممد الزنكي علماً باأن احل�سور 

كان���ت الفت���اً ومتمي���زاً يجم���ع االأ�سرة م���ع العديد من 

ال�سخ�سي���ات وال�سيوف ومت حتديد يوم االأحد من كل 

اأ�سب���وع بعد �سالة الع�ساء موع���داً لالإلتقاء االأ�سبوعي 

يف الديوان. 
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افتتاح دار الزنكي مبنطقة كيفان

بتاريخ : 2018/11/25م
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احللقة التا�سعة

�سدور كتاب لالأمري تركي الأول بن 

عبدالعزيز اآل �سعود من قبل

مركز امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود 

يحفظه اهلل

�سدر هذا من قبل مركز امللك �سلمان لدرا�سات   

تاري���خ اجلزيرة العربية وح�سارته���ا رقم (23) و�سدر 

الكت���اب ع���ام 2019 م املواف���ق 1440 هج���ري وق���ام 

ً من االأ�ستاذ وليد بن حممد الب�سر  بتاألي���ف الكتاب كالاُ

واالأ�ست���اذ ابراهيم بن عبدالعزيز اليحيى، حيث تطرق 

الكت���اب اإىل اجل���رية التي متت ب���ني اأ�س���رة اآل �سعود 

واأ�س���رة الزنكي اأثن���اء تواجدهم يف الكوي���ت ور�ساعة 

اجلدة هميان بن���ت عي�سى بن حيي زوجة عبدالرحيم 

بن ح�سني الزنكي للملك �سعود بن عبدالعزيز اآل �سعود 

رحم���ه اهلل وهذا  له االأث���ر الفاعل يف تثبت املعلومات 

التاريخية وحقيقتها. 
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احللقة العا�سرة

�سدور كتاب عن حياة امللك عبدالعزيز بن 

عبدالرحمن اآل �سعود يف الكويت للكاتبة 

�سيماء نبيل عبداهلل املال

�سدر هذا الكتاب عام 2019م للموؤلفة االأ�ستاذة   

�سيم���اء نبي���ل عب���داهلل املال حت���ت ا�سم »حي���اة امللك 

عبدالعزي���ز ب���ن عبدالرحمن اآل �سع���ود يف الفرتة من 

1892م اىل 1902م اأثناء وجودهم يف الكويت«.

ويعت���رب ه���ذا االإ�س���دار االأول عن حي���اة امللك   

عبدالعزي���ز واأ�سرت���ه رحم���ه اهلل ومل ي�سبقها اأحد يف 

الكتابة يف ذلك املجال من حيث املو�سوع وامل�سداقية، 

تطرق���ت الكاتب���ة �سيماء املال ع���ن معلومات فريدة مل 

يتطرف اأحد لها يف ال�سابق ومن هذه املعلومات عالقة 

اجل���رية والر�ساع���ة التي مت���ت بني اآل �سع���ود واأ�سرة 

الزنكي يف الكويت يف عام 1902 م. 
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احللقة احلادي ع�سر

�سدور رواية الوجه الآخر للموؤلف

عادل حممد الزنكي

احتوت الروايه على حقيقة ن�ساأت اأ�سرة الزنكي   

وعالقتها املختلفة يف �ستى اجلوانب التاريخية املختلفة 

و�سدرت تلك الرواي���ة عام 2015م ونالت تلك الرواية 

كت���اب �سكر من �ساحب ال�سم���و ال�سيخ �سباح االحمد 

اجلاب���ر ال�سب���اح رحم���ه اهلل، واأم���ري الب���الد �ساحب 

ال�سم���و ال�سيخ ن���واف االحمد اجلاب���ر ال�سباح حفظه 

اهلل ورعاه.
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احللقة الثاين ع�سر

مقابلة ال�سيخة بيبي اليو�سف ال�سباح يف 

برنامج ليال الكويت

بتلفزيون دولة الكويت الر�سمي

م���ن خالل برنامج ليايل الكويت والذي يبث يف   

التليفزي���ون الر�سم���ي للدولة بتاري���خ 2018/12/31م 

ا�ست�س���اف الربنام���ج ال�سيخة بيب���ي اليو�سف ال�سعود 

املحمد ال�سباح ومت تداول ا�سم هميان بنت عي�سي بن 

حي���ي زوجة عبدالرحيم ح�س���ني الزنكي باأنها اأر�سعت 

ال�سيخ���ة م���رمي بنت مب���ارك ال�سباح م���ع امللك �سعود 

ب���ن عبدالعزي���ز اآل �سع���ود وكان ذلك يف ع���ام 1902م 

اأثناء والدتها البنها علي عبدالرحيم ح�سني الزنكي يف 

ف���رته تواجد اأ�سرة اآل �سعود يف دولة الكويت. ( 1892 

م/ 1902 م ) وه���ذا دلي���ل من االدلة التي تعزز املحبة 

واالأخوة بني ال�سعبني الكويتي وال�سعودي.

علماً باأن تلك املقابلة باإدارة املذيع املتالق �سعود   

املزيعل.
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احلاج عبدالرحيم بن ح�سني الزنكي (بن حيي)
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احللقة الثالثة ع�سر

اأ�سرة الزنكي بني الراوية والوثيقة

ملوؤلفه عادل حممد الزنكي

لقد حاول الباحث يف هذا الكتاب يف ابراز دور   

اأ�سرة الزنكي يف تاريخ دولة الكويت يف الع�سر احلديث، 

ل���ذا جمع ما اأ�ستط���اع من معلومات موثق���ة الي�سوبها 

�س���ك عن تلك االأ�سرة كي الياأفل جنم من النجوم التى 

م���ن �سطعت يف �سماء دولة الكوي���ت اإّبان ن�ساأتها، تلك 

هي اأ�سرة الزنكي (بن حيي) اىَل تركت ب�سمه �سهدلها 

التاري���خ و�سجل مواقفها العظيم���ة، يف الكفاح والعمل 

واالأخ���الق والقيم الفا�سله وايدته���ا االأقالم ال�سادقة 

امل�سهود لها بامل�سداقي���ه والعراقه يف معرفة االأن�ساب 

واال�سول.
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احللقة الرابعة ع�سر

كتاب �سبائك الع�سجد يف اأخبار اأحمد جنل 

رزق الأ�سعد )1809/1756م(

تاأليف عثمان بن �سند )1827/1766م(

األف هذا الكتاب املوؤرخ الكويتي االأ�سيل عثمان   

ب���ن �سند م�سقط راأ�سه قري���ة الد�ست يف جزيرة فيلكا 

الكويتي���ة ول���د يف ع���ام 1766 وتنقل لطل���ب العلم بني 

مدين���ة الكويت والب�سرة وبغداد وبالد ال�سام واحلجاز 

واالح�ساء وغريها من املدن العربية طلباً للعلم الديني 

واالأدب والثقاف���ة واللغ���ة، متي���ز باأ�سلوب���ه النرثى ذي 

ال�سج���ع املكلف ولكن���ه ال يخلو من املف���ردات الغريبة 

واملح�سنات اللفظية البديعة.

األ���ف ه���ذا الكت���اب الذي ب���ني اأيدين���ا �سبائك   

الع�سج���د يف اأخبار اأحمد جنل رزق االأ�سعد و�سرد فيه 

�س���رية وحياة التاج���ر الكويتي املع���روف ال�سيخ اأحمد 

ب���ن حممد ب���ن ح�سني بن رزق املول���ود يف الكويت عام 
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1756م واملتويف ع���ام 1809م واأهدي هذا الكتاب اإىل 

اأبنائه من بعده وكان ذلك يف عام 1810م وهم (حممد/

يو�سف/عبداملح�سن/خالد/عبدالعزيز) تخليداً لذكراة 

العط���ره. علماً باأن هذا الكتاب مل ياأخذ حقه كم�سدر 

من م�سادر التاأريخ يف الكويت واجلزيرة العربية.
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ا�سرة الذنكي

اخلامتة

ف������ُت������ُك������ْم اآب�����ائ�����ي ب�����ت�����وا������ص�����ٍع َع������رَّ

َق����ْد ب�����ارَك اهلل ال���ع���زي���ُز ِب��ُع��ّم��ِره��ا

���ل َم����ْع����روف َل�����دئ اإخ����واِن����ِه َف���ال���كُّ

نكيِّ َيحفظها الذي الزَّ �صَرُة 
ُ
اأ ِذي 

با َب��واك��رِي ال�صِّ ِم��ْن  َف��اخَل��رْي فيها 

م���ا ِم��ْن��ُه��م اإلَّ وَق�����ْد ���َص��ِه��َد الل���ئ

وَك��������ذا ج����������دوِدي َرم�������ز ك����ل اإِب��������اِء

����ٍة وَع�����ن�����اِء ����قَّ وِب��������َرْغ��������ِم ُك��������لِّ َم���������صَ

وال���ك���لُّ َم����ْوث����وٌق َل�����دئ احُل���َك���م���اِء

��م��اَء َف��ط��اَل ُك���لَّ ِب��ن��اِء ���َص��َم��َك ال�����صَّ

���ِت���ْث���ن���اِء �����ِرْد ِب�����ا ا����صْ واخَل�������ري ُم�����طَّ

��ْح��راِء َع���َزم���اِت���ِه يف ال��َب��ح��ِر وال�����صَّ
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يِن َخرْيَ �َصهاَدٍة �َصِهُدوا َلُهْم يف الدِّ

���ُل���وا َت���َرحَّ ال����ذي����َن   
ُ
اهلل َح������ِم  َول������رَيْ

��دق��اَ َق��ْوَل��َة َوه���و ال���ذي َق��د ق��ال ���صِ

َف��َت��ب��اَرك��اُّ اهلل ال��ذي َج��َع��َل ال��ِوف��اَق

��غ��ُت��ه ُح����ّب����ًا ِب����ع����اِدَل ه����ذا ك�����اٌم ���صُ

ْف������ُت������ُك������ْم اآب������اِئ������ي ب����ت����وا�����ص����ع َع������رَّ

��ْل��ِم وال��َه��ْي��ج��اِء ���ه���اَدٍة يِف ال�����صِّ و����صَ

ح����ي����اِء
َ

ِب����اأ ِف��������ِق ال����ل����ه����مَّ -  َوْل��������َ�ْ

ِري��������اِء ِب������غ������رْيِ  ب�����������اِرْك يِل  ي�����������اَربِّ 

����ْج����َح ِب����الب����ن����اِء َح���ِل���ي���َق���ُه���ْم وال����نُّ

الآب�����������اِء ب�������ص���ج���رة  َع������ِل������ْم������ُت  ِاْذ 

ب�������اِء  اإِ
َوك�������ذا ج���������ُدوِدي َرْم��������ُز ُك������لِّ

�صعر / �صمري الرفاعي
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