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ديوان املسباح يجمع نخبة املجتمع الكويتي من أهل العلم والفكر والسياسة

العم مسباح ناصر املسباح متحدثا للزميل محمد راتب

بعض رواد الديوان

العم مسباح ناصر المسباح

محمد راتب
جمعتهم القيم الفاضلة، وملت شملهم األخالق احلميدة، وجعلوا من ديوانهم 

مركزا للعلم ومنارة لإلرشاد ومدرسة تخرجت منها أجيال كثيرة على االحترام 
واألدب واملكتسبات احلميدة وحسن التعامل مع اآلخرين.. بهذه الكلمات 

البسيطة في ظاهرها، والعظيمة في جوهرها، حتدث ناظر وقف املسباح، 
العم مسباح ناصر املس�باح، إلى »األنباء« وذلك في لقاء صحافي جمعنا به 
بعد افتتاح الديوان اجلديد في منطقة الشعب، مستعرضا مراحل تأسيس 
الديوان منذ كان فس�حة ترابية إلى أن مت تشييده كصرح معماري مميز، 

يجمع احلداثة في التصميم والعراقة في املقصود من تأسيسه. 
ودعا املس�باح رواد الدواوين إلى االلتزام مبوروث اآلباء واألجداد، 

والذين استغلوا الديوان للم الشمل والتسامح ونبذ الفرقة والدعوة إلى 
إخماد الفنت والتوجه إلى خدمة البلد بكل اإلمكانيات والطاقات، 

مش�يرا إلى أن بعض الدواوين أصبحت اليوم لألسف 
مكانا يجتمع فيه البعض على اللغو والغيبة 

والتش�هير بالناس، وهو ما لم يعرفه 
اآلباء واألجداد م�ن قبل.. فإلى 

التفاصيل:

ناظر ديوان المسباح دعا إلى الحفاظ على موروث اآلباء واألجداد 
من التناصح والتمسك بالقيم ونبذ الفرقة والتشهير بالناس

مسباح ناصر المسباح ل� »األنباء«:
دواوين الكويت منارات علمية ساطعة 
جت أجياالً على القيم الفاضلة والمكتسبات الحميدة خرَّ

ماتشهده بعض الدواوين اليوم من اللغو والتشهير باآلخرين وفضح األسرار لم يكن معروفاً وال مستساغاً لدى الجيل األول
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تش�ييد الدي�وان الجديد ج�اء ثم�رة تعاون
المشكورة  الشهرية  ومساهماتهم  العائلة  أبناء  من 

بداية، هل لك أن تقدم لنا نبذة 
عن ديوان املس��باح، وم��ن الذي 

وضع اللبنة األولى فيه؟
ديوان املسباح يعتبر من أول 
الدواوين في منطقة الشعب، فقد 
تأسس سنة 1961، وكانت عائلة 
املسباح هي أول من سكن هذه 
املنطقة عندما كانت بال كهرباء 
واس���تمرت كذلك ملدة سنتني، 
وقد تس���تغرب مني إذا ذكرت 
لك أن الديوان كان مجرد فسحة 
رملية على حافة الشارع يتم 
االجتماع فيها ليال، وكانت تلم 
كبار الس���ن من أهل الكويت، 
وخاصة من أهالي منطقة شرق. 
الديوان شيئا  بعد ذلك تطور 
فشيئا، حيث مت ضمه كحجرة 
داخل املنزل مبساحة ال تتجاوز 
24 مترا، ثم أضيفت مس���احة 
أخرى إليه ليصبح حجرتني بدل 
واحدة، وبعدها أصبح حجرة 

طويلة مبساحة 32 مترا.

فكرة الوقف

كيف كان تط��ور وضع ديوان 
املسباح قبل أن يصبح وقفا؟ وما 

دورك فيه؟
الديوان كما ذكرت لك، تأسس 
ع���ام 1961 على يد عمي خالد بن 
مسباح املسباح رحمه اهلل، والذي 
توفي سنة 1988، وقبل أن يتوفى 
بربع س���اعة أوصاني وكان في 
كامل صحته فقال لي: إذا مت يا 
مسباح فال تغلقوا الديوان بعد 
موتي، فس���ألته: ملاذا؟ فأجابني 
بالقول: كي ال يقول الناس ورواد 
الديوان أن الذي جمعهم وفرقهم 

هو شخص واحد.
وبع���د االنتهاء م���ن فترة 
العزاء، كان تفكيري مشوش���ا 
إزاء الوصي���ة، فالعم خالد له 
إخ���وان أكبر مني س���نا، وهم 
أعمام���ي، فألهمني اهلل تعالى 
فك���رة أن جنعل الديوان وقفا، 
أنفذت وصية  وبذلك أكون قد 
العم خال���د، فكلمت والدي في 
البداية، فوافق، ثم كلمت عمي 
علي املسباح فوافق هو وزوجته 
عائشة املسباح، أما العم جاسم، 
العائلة،  أنه كان كبير  فبحكم 
فإنني استحييت أن أطرح عليه 
الفكرة في بداية األمر، ثم جترأت 
وكلمته فوافق، وبعد شهرين 
توفي رحم���ه اهلل، ولم يغير 
أبناؤه أحمد وفهد ومسباح الكالم 
من بعده، وبذلك مت اإلجماع من 
قبل العائل���ة على التنازل عن 
البيت للوقف، ثم قمنا بإجراءات 

على توثيق وقف الديوان في 
وزارة العدل.

مركز علمي

ولك��ن.. م��ا ال��ذي كان يجمع 
كبار السن وعائلة املسباح في هذا 

املجلس العريق؟
ديوان املس���باح كان مبنزلة 
مجل���س للتش���اور والتناصح، 
وكذلك كان مركزا علميا مصغرا 
يتم من خالله اإلرشاد إلى االلتزام 
بالدين والقيم والعادات، واحلث 
على األخالق، والتباحث � بصورة 
راقية � في كل ما يتناول وضع 
البلد وآخر املستجدات، لدرجة أن 
ه���ذا الديوان كان له تأثير كبير 
في املنطقة نظرا ملا كان يشهده 
من تش���اورات قبل االنتخابات، 
واستطيع أن أقول لك إن الديوان 
كان في السابق مبنزلة البرملان 
املصغر الذي متارس فيها احلياة 
الدميوقراطية، وأيضا كان يزورنا 
بع���ض الدعاة إللق���اء اخلواطر 
املفيدة، ومنهم ابن عمنا الشيخ 
ناظم املس���باح، والشيخ عجيل 
النشمي، والش���يخ عبداحلميد 
الباللي، كما اننا ال ننسى الشيخ 
علي الس���الم العلي وتوجيهاته 

الوقف من خالل وزارة العدل، 
وهو ما أرش���دنا إليه احملامي 
ونائ���ب رئي���س مجلس األمة 
عبداهلل الرومي فتم وهلل احلمد 

توثيق الوقف في احملكمة.

ثمرة تعاون

من ناحية التكلفة املادية، كيف 
انتق��ل ذلك البيت الق��دمي إلى هذا 

الصرح اجلميل واملميز؟
الديوان كما تراه في الصور 
القدمية، كان بيتا قدميا، لكن 
تطوره ووصوله إلى هذا الصرح 
اجلديد جاء ثمرة لتعاون أبناء 
العائل���ة صغارا وكبارا، حيث 
ارتأى اجلميع أن يكون هناك 
استقطاع ش���هري لالشتراك 
واملساهمة في تطوير وجتديد 
بناء الديوان، وهذا ما مت بالفعل، 
فقد كان االس���تقطاع بقيمة 10 
دنانير ش���هريا، وبفضل اهلل 
تعال���ى، ثم تعاونن���ا مت بناء 
الصرح اجلديد، وأسميناه ديوان 
خالد بن مسباح املسباح، وفاء 
للعم خالد رحمه اهلل، والذي 
الديوان  إغ���الق  أوصى بعدم 
قبل وفات���ه، ومما يجدر ذكره 
أن اليوم يصادف مرور 18 سنة 

املتواصلة وارش���اداته احلكيمة 
لي، وذلك سعيا للم شمل العائلة 
الكرمية وجزاه اهلل خير اجلزاء 

على مساعيه.

عائلة المسباح

من هم رواد ديوان املسباح؟
الدي���وان كان واليزال حتى 
اليوم يجمع رجال األدب والعلم 
والدين، وكبار السن. وأبناء عائلة 
املسباح هم كل من دخل الديوان 
وش���اركنا في أفراحنا وأتراحنا 
ومناسباتنا، وكل من لبى دعوتنا 
وساهم بالنصح واإلرشاد والدعاء. 
الديوانية وزير  وأذكر من رواد 
اإلرشاد واألنباء سابقا الشيخ جابر 
العلي رحمه اهلل، والذي كان يأنس 
بأهل البحر في ديوانية املسباح، 
ولم يكن يقطع الديوان، وأبناء 
العوائل املعروف���ة في الكويت، 
مثل املضف، واجلناعات، وعلي 
طويرش، واللوغاني، واملطوع، 
وكذل���ك إبراهيم القبندي والذي 
مازال م���ن رواد الديوان، والعم 
علي احلقان، والعم خليفة الراشد، 
الفارس، وعيسى  وعبداللطيف 

صورة تذكارية لديوان املسباح أخذت عام 1963 وهي من مقتنيات جمال اللوغاني
من اليمني: علي اللوغاني – عبداهلل محمد – عبدالعزيز اللوغاني – جاسم الفضالة – حسني بن سالم – ناصر املسباح – عبدالرحمن البصيري – علي املسباح )العود( – 

عبدالقادر احمد – خالد بن عامر
من اليسار: الطفلة سمية ناصر – مسباح املال – عيسى احلربان – عبداهلل الفالح – سعود ابو رياض

وقوفا: اخلادم عبداهلل – خالد املسباح صاحب الديوانية – مسباح الناصر
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توثيق وقف ديوان املسباح في وزارة العدل قبل 18 سنة

صورة تذكارية لرواد ديوان املسباح األوائل من اليمني: املرحوم طلحة املسباح واملرحوم جاسم صالح املسباح واملرحوم خالد بن مسباح واملرحوم جابر اللوغاني واملرحوم علي 
املسباح »العود« واملرحوم صالح املسباح

اجليل اجلديد من رواد الديوان

العم ابو ناصر مسباح ناصر ومسباح جاسم وفهد املسباح وخالد املسباح

العم خليفة الراشد

العم خليفة الراشد: الجيل الجديد أمامه مسؤولية 
الحفاظ على تراث الدواوين العريقة وشيم األولين

على هامش لقائنا مع العم مس��باح ناصر املس��باح، حتدثنا إلى العم الفاضل خليفة الراشد )أبو عدنان(، 
والذي يعتبر من أهم الرواد املخضرمني للديوان منذ بداية تأسيسه حتى االنتهاء من تشييده بحلة عصرية 
مميزة. وقال العم أبو عدنان: »أس��تغل هذه الفرصة ومن هذا املنبر الكرمي ألبارك إلخواني أصحاب ورواد 
ديوان املس��باح بإمتام تش��ييد هذا الصرح، والذي يعتبر من أعرق دواوين الكويت الناجحة بكل املقاييس، 
ففيه اجتمعنا مع أبناء هذه العائلة املباركة، وتعارفنا مع الكثير من أبناء الوطن الغالي، ورجاالت األدب والفكر 
والعلم والدين والسياس��ة، وتداولنا القضايا التي تهم مس��تقبل هذا البلد، ومن هنا، اس��تطيع أن أقول: إن 
تاريخ الديوان كان مش��رقا برواده األفاضل، ونسأل اهلل أن يجعل اخلير في اجليل اجلديد ليكملوا مسيرة 
آبائهم وأجدادهم ويحافظوا على املوروث التاريخي من العادات األصيلة والقيم احلميدة واألخالق الفاضلة 
التي نفتخر بها. وأضاف العم أبو عدنان بالقول: إن الديوانية كانت بسيطة، ومازالت بأجوائها حتمل معنى 
البس��اطة والبعد عن التعقيد، فقد ملت وجمعت نخبة أهل الكويت، وهي ترحب بكل من زارها، والذين ليس 
بينه��م إال املودة واالحت��رام، وهو ما جعلهم حريصني على االلتزام مبواعي��د الزيارة وعدم التخلف عنها، 
مش��يرا إلى أن العم أبو ناصر حتمل أعباء متابعة عمران الديوان في جميع مراحله، بل إنه اس��تأثر بخدمة 
رواده فجزاه اهلل عنا كل خير، وال ننس��ى أيضا الدعاء للعم خالد املس��باح مؤس��س الديوانية، وكذلك العم 
جاس��م املسباح والعم ناصر املسباح، والعم علي املس��باح، والذين كان لهم الفضل بعد اهلل سبحانه في لم 
شمل العائلة واإلجماع على أن يكون الديوان وقفا. ولفت العم أبو عدنان إلى أنه لم يشهد خالل العقود التي 
الزم فيها ديوان املسباح، أيا من الصفات الذميمة كالغيبة والنميمة والتشهير بالناس، بل إن التدخني لم يكن 
مسموحا في الديوان، وقال: لقد كنا نستغل جميع األوقات التي كنا نقضيها معا في التشاور واحلديث فيما 
ينفعن��ا وينفع البلد. وفي ختام حديثه، توجه العم أبو عدنان بنصيحته إلى الش��باب واجليل اجلديد الذين 
دخلوا الديوانية، وحثهم على االلتزام مبوروث اآلباء واألجداد من التناصح والتشاور واحملبة وعدم التخلف 
عن الواجب، وعدم إضاعة الوقت، وهو الهدف الذي أس��س الديوان من أجله، وأن يكونوا أسرة واحدة فيما 

بينهم، وأال يتوانوا في خدمة البلد وأبنائه.

ى دعوتنا وس�اهم بالنص�ح أو الدعاء أبن�اء عائلة المس�باح هم كل من ش�اركنا أفراحن�ا وأحزاننا ولبَّ
سنوقف االستقطاع الشهري من تتمة المنشور ص 28

املقبل،  تاريخ األول م����ن يوليو 
وجزاكم اهلل ألف خير، والش����كر 
املالية  اجلزيل موص����ول للجنة 
التي س����اندتني، وحتملت معي 
األعباء واملش����قة في احلسابات، 
وهم: مسباح جاسم )أبو جاسم( 
وفاي����ز صال����ح )أبو مش����عل(، 
ومس����باح عل����ي )بوعب����داهلل(، 
ومساعد ناصر )بوناصر( ومهند 
عثم����ان )بوعثمان(، وعيس����ى 
عبدالعزي����ز )بوطلحة(، وطالل 

طالب )بوعمر(.
وأدع����و اجلميع إلى احملافظة 
على النصح واإلرش����اد، ونسأل 
اهلل أن يجمعنا على فرح وطهارة 
القل����ب، وأود أن أذك����ر نفس����ي 
وأذكركم بض����رورة احلفاظ على 
موروث آبائنا وأجدادنا من األصالة 
والعراقة التي ينشدها جميع أبناء 
الش����عب الكويت����ي، والتي حثنا 
عليها الدين اإلس����المي احلنيف، 
كما أوصي إخواني رواد ديوانية 
املسباح ودواوين الكويت قاطبة، 
بلم الشمل، والتسامح، ونبذ الفرقة، 
واالحترام، وأن نتعلم آداب املجلس، 
وأن يكون لدينا اإلميان الراس����خ 
بأنن����ا جميعا أس����رة واحدة، بل 
جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له س����ائر اجلسد بالسهر 

واحلمى.

كلمة أخيرة

األخي��رة  كلمت��ك  ه��ي  م��ا 
ل�»األنباء«؟

أتوجه بالشكر اجلزيل جلريدة 
»األنب���اء«، وللقائمني عليها من 
عائلة املرزوق وعلى رأسهم األخ 
فواز املرزوق ويوسف املرزوق 
الراش���د، وأدعو  واألخ عدن���ان 
إخواني وأبن���اء العائلة من هذا 
املنبر إلى أن نك���ون يدا واحدة 
ونتكاتف عل���ى اخلير واحملبة 
والتس���امح، فالعوائل أو الدول 
إذا افترقت اعتراها الضعف، كما 
أدعو جميع الدواوين في الكويت 
إلى التسامح والتآخي والتآزر وأن 
نكون مجتمعني كأسنان املشط، كما 
كنا قبل فترة االحتالل وأن ننبذ 
احلسد والبغضاء، وأن نحافظ على 
اللمة واحملبة والتسامح وبذل ما 
لدينا من إمكانيات خلدمة هذا البلد 
الذي أعطانا كل شيء، وأن نخمد 
الفنت إذا ظهرت بوادرها ال أن نكون 
عونا على إش���عالها وانتشارها، 
وان ندعو بدعاء رسولنا الكرمي 
ژ: »اللهم اكفنا شر الفنت ما ظهر 

منها وما بطن«.

أود من ه����ذا املنبر الكرمي أن 
أهنئ رواد الديوان الكرام، من عائلة 
املسباح ومن جميع أهالي الكويت 
وقياداتها األفاضل، وذلك مبناسبة 
إمتام هذا الصرح وتشييده والذي 
تكلل بفضل جهودهم وتبرعاتهم 
السخية على مر األيام والسنني، 
وأس����أل اهلل س����بحانه وتعالى 
أن يجعلها في ميزان حس����ناتنا 
وحس����نات كل من ساهم في ذلك 
من أه����ل اخلير رجاال ونس����اء،  
بالنصح واإلرش����اد، وأستش����هد 
في هذا املقام بق����ول اهلل تعالى: 
)وقل اعملوا فسيرى اهلل عملكم 
ورسوله واملؤمنون وستردون إلى 
عالم الغيب والش����هادة فينبئكم 
مبا كنت����م تعملون(، وبقوله جل 
وعال: )وتعاونوا على البر والتقوى 
وال تعاونوا على اإلثم والعدوان(، 
ڈ. كما أنني أقول آلل املسباح 
كافة ولكل من ساهم ومن لم يساهم 
أو قطع مساهمته الشهرية لظروفه 
اخلاصة، أقول للجميع: هذا ديوانكم 
لكم وألبنائكم وأحفادكم، ونحن 
نقدر ظروفكم، ونفيد اجلميع بأننا 

حدث بني الناس من سوء تفاهم، 
بل كنا نعمل على اإلرشاد والنصح 
سرا، فاملثل يقول: »انظر بجيبك 
وطالع عيبك«. وكان إذا حتدث أحد 
رواد الديوان، ال يقاطعه أحد إلى 
أن يكمل حديثه، ولم يكن يتحدث 
أحد من الشباب والصغار إذا كان 
هناك من يكبرهم سنا وقدرا وعلما، 
حيث كانوا يستمعون ويتعلمون، 
وال يتح����دث أي منهم إال إذا وجه 
إليه س����ؤال. ومع ذلك، فإن هناك 
الديواني����ات والتي  الكثير م����ن 
مازالت وهلل احلمد، حتافظ على 
هذا املي����راث العظيم من األخالق 
والدعوة إلى النصح ونبذ العادات 
الذميمة، وأستشهد في هذا املقام 

بقول الشاعر:
إمنا األمم األخالق ما بقيت

فإن هم ذهبت أخالقهم ذهبوا

نصيحة وشكر

مع جتديد الدي��وان الذي متتد 
عراقته إلى ستينيات القرن املاضي، 
ما الكلم��ة التي توجهها ألبناء عائلة 

املسباح ولرواد هذا الديوان؟

العبداجللي���ل وعبدالقادر أحمد 
وأحمد املعيوف وأحمد وخليفة 
الفهد، وأبناء احلافظ، والرومي، 
والبدر، وجاسم اخلرافي، وجاسم 
العماني، واملرحوم محمد الفضالة، 
وس���عد املكيم���ي، ومصطف���ى 
الرفاعي، واألخ يوسف الوهيب، 
واألخ محمود عبدالرزاق، ويوسف 
املناعي، وعلي السيف، وعبداهلل 
الكندري، وال أنسى في هذا املقام 
أن أذكر األخ عدنان الراش���د أبو 
يوس���ف، والذي كان له حضور 
قوي وبارز في الديوان، ومشاركة 

فاعلة في جميع املناسبات.

كبار الشخصيات

من أهم الشخصيات التي زارت 
ديوانكم؟

الديوان زاره الكثير من كبار 
الشخصيات، على رأسهم صاحب 
الس���مو األمير الش���يخ صباح 
األحمد، وسمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد، وقبلهما سمو األمير 
الراحل الشيخ جابر األحمد، رحمه 
اهلل، والشيخ س���عد العبداهلل، 
رحمه اهلل، وأوالد سمو الشيخ 
سالم العلي، والشيخ جابر العلي، 
والش���يخ فهد س���عد العبداهلل، 
السالم،  والش���يخ أحمد صباح 
وغيرهم من الشيوخ ورجاالت 
الدولة الذين ال أذكر أس���ماءهم، 
وكلهم زارونا وشاركونا أحزاننا 

وأفراحنا.

تغيرات

الديواني��ات  فك��رة  تط��ور 
ووصوله��ا إلى يومنا هذا، ما الذي 

اعتراه من تغيرات؟
الس����ابق  الديوانية كانت في 
مركزا للحفاظ على القيم والعادات 
احلميدة، والدعوة إلى كمال األخالق 
وحسن التصرف، والدأب املتواصل 
على لم الش����مل والتسامح ونبذ 
الفرقة واحترام الصغير للكبير 
وإرشاد الكبير للصغير، والتعلم 
من آداب املجلس، أما بعض الدواوين 
اليوم، فقد أصبحت ولألسف مكانا 
يجتمع فيه بعض الناس على اللغو 
والتسلية ومشاهدة التلفاز وتناول 
الورق،  السياسة ولعب  أحاديث 
وخال منه����ا اإلرش����اد والتعليم 
والنصيحة واالحترام، حتى أنها 
أضحت مكان����ا للغيبة والنميمة 
وفضح أسرار الناس والتشهير بهم 
والتكلم في أعراضهم، وفي السابق 
لم نكن نسمع أسرارا تفضح مهما 
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