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يزخر تاريخ العرب واملسلمني بالعديد من
األسماء الالمعة في مجاالت العلم املختلفة ،هؤالء
العلماء ذاع صيتهم قدميا ً ،وتبارى كل منهم في
إثراء احلياة بعلمه واكتشافاته التي مازالت مؤثرة
وذات بصمة واضحة منذ مئات السنني حتى اليوم.
ونحن ب��دورن��ا في «ال��وس��ط» نحاول إلقاء الضوء على
مسيرة عدد من هؤالء العلماء واملفكرين والدعاة  ،سواء على
املستوى احمللي أو العربي واإلسالمي ،محاولني مجددا ً منحهم
القدر اليسير من حقهم علينا  ،وليتواصل اجليل احلالي مع
ذكراهم العطرة .فعلى مدى الشهر الكرمي سنبحر في ذكريات
رموزنا ،لننهل من علمهم الوفير ،ونتعلم كيف
برع كل منهم في مجاله ،آملني التوفيق في عرض
مسيرتهم.
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مجهوداته في مجال الدعوة

بدأ الشيخ في جهوده الدعوية
م��ن��ذ أوائ�����ل ش��ب��اب��ه ف���ي أواخ����ر
ال��س��ت��ي��ن��ي��ات ،ح��ي��ث ك���ان ضمن
جماعة التبليغ التي تتنقل من مكان
آلخ��ر لنشر الدعوة داخ��ل الكويت
وخارجها ،ثم اجته في إطار العمل
السلفي للدعوة إلى الله باحلكمة
واملوعظة احلسنة ،كما كان داعية
ومعلما في مدارس الكويت لكال من
اللغة العربية والتربية اإلسالمية،
وي���ق���وم ك���ذل���ك ب��إل��ق��اء اخل��ط��ب
واحمل���اض���رات ف��ي مسجد حصة
الهديب في منطقة بيان ال��ذي يؤم
املصلني فيه في اخلمس صلوات،
وم��س��ج��د ش��ري��ف��ة ال��وق��ي��ان ال��ذي

كان داعية ومعلم ًا في مدارس الكويت
ل �ل �غ��ة ال �ع��رب �ي��ة وال �ت��رب �ي��ة اإلس�ل�ام �ي��ة

اإلجنازات العلمية

للداعية الدكتور ناظم املسباح
العديد من املؤلفات والكتب ،وهي
ك��ت��ب ي��ت��م ت��دري��س��ه��ا ف��ي املعاهد
واملدارس داخل الكويت وخارجها،
وم��ن أشهر ه��ذه املؤلفات  :قواعد
وف��وائ��د م��ن األرب��ع�ين ال��ن��ووي��ة،
وال��ذي مت ترجمته للغة التركية
واإلجنليزية واأللبانية ،األشهر
احل���رم ،احل��ق��وق السوية للحياة
الزوجية ،مختصر أحكام احليض،
ه��داي��ة الناسك ألح��ك��ام املناسك،
ض���واب���ط ال��ع�لاق��ة ب�ي�ن امل��س��ل��م
واألجنبية ،القطوف الدانية في
األح��ادي��ث الثمانية ،التبيان في
فضل وشرح أعظم آية في القرآن (
آية الكرسي ) ،تبصرة السائل عن
مختلف املسائل في مجلدان .
والدرر املالح في خطب املسباح،
أب��و ب��ك��رة م��ن ف��ض�لاء الصحابة،
ردود هامة على دعاة تولية املرأة
الوالية العامة ،من فضائل الصيام
وح��ك��م��ه وآداب�����ه ،ش���رح أح��ادي��ث
الصيام من بلوغ امل���رام ،ورسالة
الدكتوراه ” بهجة األنظار بشرح
جوامع األخبار “ ،رد على الدكتور
عبد احلميد األن��ص��اري في تولية
املرأة الواليات العامة ،إحتاف األنام
بفتاوى الصيام ،اللمعة في الرد
على فتوى الدكتور علي جمعة،
املوسم الفياض .
كما أن له سلسلة من احملاضرات

إعداد:

وليد سماحة

الدكتور ناظم املسباح

الشيخ ناظم املسباح يلقي محاضرة

يخطب فيه يوم اجلمعة .
وق��د تأثر الشيخ في معتقداته
وأفكاره بالعلماء الكبار مثل  :ابن
تيمية ،اب��ن القيم ،اب��ن ب���از ،ابن
عثيمني ،األلباني وغيرهم ،وقد قرأ
الكثير من كتب الفقه ،وكان ينشر
كل الفوائد التي يتعلمها في املساجد
ليعم العلم والنفع ف��ي املجتمع،
وللدكتور ناظم ديوانية مفتوحة
خاصة ب��ه ،ي��دع��وا إليها املشايخ
وطلبة العلم لالستفادة واملناقشة،
ك��م��ا ي��دع��وا إل��ي��ه��ا امل��س��ئ��ول�ين في
ال��دول��ة ،لكي يساهم في بث روح
الترابط ب�ين ال��ن��اس ،حيث يتسم
ال��دك��ت��ور ن��اظ��م ب��ك��رم��ه وحسن
ضيافته ،وشعاره في هذا ” وإني
لعبد الضيف ما دام نازال وما شيمة
لي غيرها تشبه العبدا ” .
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إمام وخطيب بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية الكويتية

الشيخ ناظم املسباح مع ابنه املعرس عمر ناظم املسباح

ناظم املسباح هو داعية كويتي،
وه���و إم����ام وخ��ط��ي��ب ف��ي وزارة
األوق�����اف وال��ش��ئ��ون اإلس�لام��ي��ة
الكويتية ،كما أن��ه رئيس جمعية
إحياء التراث اإلسالمي فرع بيان
وم��ش��رف ،وع��ض��و راب��ط��ة علماء
الشريعة ل��دول مجلس التعاون
اخلليجي .
هو الدكتور ناظم بن محمد بن
سلطان بن حمود املسباح ،وكنيته
أب��ا محمد ،وه��و من عائلة كويتية
عريقة ،وه��ي عائلة املسباح التي
تعد من املريخات من قبيلة مطير،
وقد ولد الدكتور ناظم في السابع
من مارس عام  ،1951وله العديد
من النشاطات الدعوية في الكويت
وخارجها ،كما أن��ه عضو في عدد
من اجلمعيات واللجان ،ومن أشهر
مشايخه الشيخ عبد الله السبت
والشيخ عبد الرحمن عبد اخلالق .
درس ال��دك��ت��ور ن��اظ��م املسباح
في م��دارس الكويت ،وحصل على
دبلوم معهد املعلمني ع��ام ،1971
حيث مت تعيينه بعدها مدرسا في
مدارس وزارة التربية ،وتلقى العلم
على يد عدد من العلماء واملشايخ،
وال����ذي ق���ام مبجالستهم وتعلم
منهم ط��رق ال��دع��وة إل��ى الله ،وقد
حصل بعد ذل��ك على بكالوريوس
في العلوم العربية واإلسالمية،
من رئاسة وفاق امل��دارس السلفية
بفيصل آباد في باكستان ،ثم حصل
على املاجستير هناك ف��ي رسالة
بعنوان املرأة والواليات العامة في
اإلسالم ،وقد حصل على الدكتوراه
في الفلسفة والدراسات اإلسالمية،
م��ن جامعة ك��ول��وم��ب��وس أمريكا
باإلمارات العربية املتحدة ،وكانت
الرسالة بعنوان ” بهجة األنظار
بشرح جوامع األخبار ” .
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بعنوان بلغوا عني ولو آية وهي :
ما يستفاد من حادث تغيير القبلة،
دع��وة ل��وط عليه ال��س�لام لقومه،
احل��ب والبغض ف��ي ال��ل��ه ،وصف
احلور احلسان ،اتقوا الظلم ،إجابات
على أسئلة فقهية في الصالة ،العفو
من مكارم األخالق ،االبتالء ،كما أن
له عدد من النشرات التوعوية مثل
 :نصيحة لكل ناخب ،إلى الناخبات
مع التحية ،من األخطاء في احلج،
شرح آيات الصيام ،وله كذلك عدد
من املواد املسموعة واملرئية ،والتي
يضعها أوال ب���أول ع��ل��ى موقعه
الرسمي على اإلنترنت .

املؤمترات والندوات

شارك الدكتور ناظم في العديد
م��ن املناسبات الهامة كالندوات
وال�������دورات وامل����ؤمت����رات داخ���ل
ال��ك��وي��ت وخ��ارج��ه��ا ،مثل  :دورة
وزارة التربية بدولة الكويت التي
استمرت ملدة عام في مهارات اللغة
العربية من نحو وص��رف وبالغة
ع��ام  ،1974م��ؤمت��ر هيئة شئون
القصر ف��ي دول��ة الكويت ،مؤمتر
دب��ي ال��دول��ي للقصر ع��ام ،2006
املؤمتر العاملي ” منهجية اإلفتاء في
عالم مفتوح ” وال��ذي كان برعاية
األمير الشيخ صباح األحمد عام
 ،2007واملؤمتر األول لرابطة علماء
الشريعة ل��دول مجلس التعاون
اخلليجي في البحرين عام ،2007
وال���ذي ك��ان حت��ت ع��ن��وان التعليم
الشرعي في دول مجلس التعاون
اخلليجي  ..الواقع والطموح .
وال����دورة ال��ـ  19ملجمع الفقه
اإلس�لام��ي ال��دول��ي ف��ي ال��ش��ارق��ة
ب��اإلم��ارات العربية املتحدة عام
 ،2009مؤمتر نصرة غزة املنعقد
في تركيا عام  ،2009مؤمتر بيت
الزكاة السادس عام  2009املنعقد
في مسقط بسلطنة عمان ،والدورة
العشرون حملاسبي زكاة الشركات
عام  2009في بيت الزكاة الكويتي،
وامل��ؤمت��ر ال��ث��ان��ي ل��راب��ط��ة علماء
الشريعة ل��دول مجلس التعاون
اخل��ل��ي��ج��ي ،امل��ن��ع��ق��د ف��ي الكويت
ع��ام  ،2010حت��ت ع��ن��وان الوطن
وامل��واط��ن��ة ف��ي م��ي��زان الشريعة،
ومؤمتر السبيل لوحدة اجلزيرة
العربية في البحرين .

في مكتبته اخلاصة

من إحدى الندوات

