
رجال الكويت من اآلباء واألجداد األوائل وعبر مئات السنني املاضية سطروا بأحرف من نور إنجازات رائدة في شتى املجاالت السياسية واالقتصادية والتربوية والثقافية 
والعلمية، وساهموا بشكل كبير في بناء وازدهار وتطور وتنمية هذا الوطن. هؤالء الرجال مثال يحتذى في الوالء الصادق للكويت وألسرة الخير، ودافعوا بأرواحهم ودمائهم 
وأموالهم في سبيل الحفاظ على وحدة الوطن وحمايته من أي اعتداء خارجي وغرسوا في نفوس األجيال التالية قيم الوالء والتعاضد والتعاون والتالحم في السراء والضراء 
الترابية  الطقس وقساوة الصحراء والزوابع  الظروف املعيشية الصعبة من حــرارة  الخير والنعم. ورغم  وفي مختلف املحن واألزمــات االقتصادية واألمنية وخالل توفير 
املسمومة، إضافة إلى عدم توافر املوارد االقتصادية البسيطة التي يحتاجها االنسان، وحرمان أهل الكويت من أبسط وسائل الحياة ومتطلباتها مثل املياه العذبة للشرب أو 

األراضي الزراعية، وغيرها من أساسيات العيش الكريم.
إال أن هؤالء الرجال تمسكوا بهذه األرض الطيبة ودافعوا عنها وبنوا أسوارها، وجاهدوا في سبيل الحصول على لقمة العيش بالغوص في أعماق 
البحار وبناء السفن بهدف الوصول إلى دول العالم للتجارة ونقل البضائع علمًا بأن مناطق قريبة منهم في دول مجاورة تتوافر فيها نعمة األنهر واملواد 

الغذائية ويسر الحياة وسهولتها وهذا دليل أكيد على الترابط القوي والفاعل بني املواطن وأرضه ووطنه.
وعرفانا بهؤالء الرجال، ودورهم التاريخي ومواقفهم النبيلة، فقد رأينا نشر هذه اللقاءات التي تعزز األهداف الوطنية التي نسعى لتحقيقها ولتربية أبناء 
هذا الجيل على النهج الذي سار عليه الرعيل األول من أبناء هذا الوطن. إن أبناء هذا الجيل يحملون في أعناقهم دين وأمانة تجاه أولئك الرعيل الذين قامت 

على سواعدهم حضارة ونمو هذا الوطن وحافظوا عليه بأرواحهم دون عصبية قبيلة أو مذهبية وكانت قبيلتهم وخيمتهم هي الكويت.
فليحمل أبناء هذا الجيل هذه األمانة ويؤدوا الرسالة لدعم مسيرة الوطن نحو التطور والتنمية والوحدة الوطنية.
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إعداد د. أحمد أبوسيدوذكريات.. ولقاءات

الشيخ عبدالله النوري مفتي الكويت
نذر حياته للوعظ واإلرشاد الديني وسيظل منارة في املجتمع اإلسالمي

الرقعي فبراير 1928التقيت  الــذي استشهد في معركة  السالم  القى أول قصيدة تأبني للشيخ على 
املرحوم الشيخ عبدالله النوري عدة مرات في مكتبه الخاص في منزله بمنطقة القادسية.

وبعد عدة لقاءات مع املرحوم تطورت العالقة حتى أصبحت أكثر من عالقة صحافي بمفتى الكويت 
فضيلة الشيخ عبدالله. وكانت اللقاءات تتوالى معه في مختلف املناسبات الدينية في شهر رمضان 
وموسم الحج، واملولد النبوي الشريف واإلســراء واملعراج، لعرض وبحث العديد من الفتاوى وأسئلة 
الطيبة، فقد  الهادئة  يــوم دخلت عليه وهــو على غير عــادتــه  الخاصة. وذات  املناسبات  الــقــراء، حتى 
كان يحدث سكرتيره الخاص بشدة غير مسبوقة وعندما شاهدت هذا املوقف، انسحبت وخرجت 
العودة والجلوس  للخروج حتى طلب منى  للباب  انهاء املوضوع وما أن عدت  له  ليتسنى  من مكتبه 

للمناقشة في املوضوع.
اعتذرت له ولكنه أصر على الجلوس وقال يا أخ أحمد األخ السكرتير يعمل لدي سكرتيرًا من فترة 

بعد الظهر، ومقابل اال يدفع له الراتب الشهري يقوم بالسكن في امللحق الخارجي الخاص في البيت 
الله  وطلبت منه أن يطبع ورقــة يؤكد فيها أن عمله مقابل السكن مجانا، وأنني أخشى أن يتوفاني 
املاضية، وهــو يصر على رفــض كتابة هذا  السنوات  فيقوم أحدهم بمطالبته بمبالغ اإليجار خــالل 
العقد. هنا تنفست الصعداء وقلت له أحمد الله أنك أنت فضيلة الشيخ عبدالله النوري وال داعي لهذا 
النقاش الن أوالدك أطال الله عمرك وأبقاك ذخرًا لهم لن يقوموا بهذا الفعل، وهذه قناعة األخ السكرتير، 
فهم من أسرة خير وأسرة قمت بتربيتها على أصول الدين والخلق والدين. هذا موقف من مواقف 
عديدة شهدتها على املرحوم الشيخ عبد الله النوري، املرحوم الشيخ من مواليد الزبيد في العراق في 
1905/5/17 وكان قد بدأ تعليمه في املدارس التركية عام 1914 في مدارس االحتالل البريطاني في 
العراق وتخرج من دار املعلمني في بغداد 1922 ثم هاجر مع والده إلى الكويت واستوطنها في شهر 

إبريل عام 1923.

تربى الشيخ عبدالله في بداية حياته على يد 
جدته وكانت تحبه حبًا جما ألنها لم ترزق طول 
حياتها إال بالشيخ عبدالله فكان أول ذكــر في 
ذريتها، علمه والده القراءة والكتابة منذ صغره 
فختم القرآن وهو في الثامنة من عمره واحتفل 
به والــده لختمه القرآن ألنه كان في زمانه ختم 
القرآن مرحلة مهمة في حياة املسلم فاستقبل 
والده األقارب واألصحاب للتهنئة، وكان استاذ 
الــشــيــخ عــبــدالــلــه هــو الــشــيــخ عــبــدالــلــه بــن خلف 
الـــدحـــيـــان وكـــــان الــشــيــخ الـــنـــوري دائـــمـــا يــذكــره 
«الشيخ عبدالله الخلف» بالخبر إذ كــان ورعا 

وتقيا ومتواضعًا.
فــي عـــام 1961م اتــجــه الــشــيــخ عــبــدالــلــه الــنــوري 
ملهنة املــحــامــاة واســتــمــر فــي مــمــارســتــهــا حتى 

عام 1977م.
الشيخ عبدالله النوري.. خدم اإلسالم واملسلمني 
وبـــاألخـــص ســفــراتــه املــتــعــددة إلـــى شـــرق آسيا 
لتفقد أحــــوال املسلمني وتلبية احتياجاتهم، 
عاملنا الجليل كان أديبا وحكيما حكمة العلماء 
الـــكـــبـــار ولــــه مـــؤلـــفـــات قــيــمــة فـــي الـــديـــن واألدب 
والتاريخ واالجتماع وهــي «املنبر» و«املــرشــد» 
و«قطف األزاهير» وتضم مجموعة من الخطب 
واملـــواعـــظ والــنــصــح واالرشـــــاد وصـــدر لــه كتاب 
«شهر في الحجاز» تضمن مذكراته عن سفره 
إلى الحج وكتاب «البهانية سراب» كما صدر له 
مجموعة من الكتب في التاريخ واالجتماع منها 
«األمثال الدارجة في الكويت» وكتاب «حكايات 
كويتية» و«قصة التعليم في الكويت في نصف 
قـــرن» كما صــدر لــه أيــضــا ديـــوان شعر بعنوان 

«من الكويت».
وقــــد كــــان لــلــشــيــخ عــبــدالــلــه الـــــنـــــوري.. بــرنــامــج 
تلفزيوني تحت اســم «مــع الــديــن» كــان يــرد من 
خــاللــه عــلــى أســئــلــة املــشــاهــديــن وأذيـــعـــت أولـــى 
حلقاته عــام 1964م بشكل متواصل حتى قبل 
وفاته في عام 1981م، كما كان له أيضا العديد 
من البرامج اإلذاعية املتضمنة الوعظ واإلرشاد 
والرد على أسئلة املستمعني، وبمناسبة األسئلة 
فقد كانت تصله من املشاهدين أو املستمعني أو 

عن طريق البريد.
الشيخ محمد نوري بن مال أحمد بن محمد بن 
أحمد بن زكريا املوصلي، ولد في يوم الثالثاء 
29 ديــســمــبــر 1868 املـــوافـــق 14 رمــضــان 1285، 
مة هاجر إلى الكويت واستوطنها بناء 

ّ
وهو عال

على دعــوة من املواطنني الكويتيني لالستفادة 
مـــن عــلــمــه، فــقــد ملـــع فـــي مـــجـــاالت الــعــلــم واألدب 
واملوعظة الحسنة، وتولى تدريس اللغة العربية 
في املدرسة املباركية، وكان أيضا أماما ملسجد 
الخالد وفي يوم الجمعة 18 مارس 1927 املوافق 
14 رمضان 1345هـ كان الشيخ يؤم املصلني في 
صالة العشاء وتالها بأول ركعتني من التراويح 
ثم قــال البنه الشيخ عبدالله أن يتقدم لالمامه 
ألنـــه أحـــس بــتــعــب شــديــد فــذهــب مـــع اثــنــني من 

الجماعة ليرتاح فعندما وصل إلى البيت أحس 
بــأنــه فـــي حــاجــة لــالســتــفــراغ لــكــنــه لـــم يستفرغ 

وذهبت روحه للمولى عز وجل.
عمل في القضاء : فكان مساعد رئيس املحاكم 
وكــان رئيس املحاكم في ذلك الوقت هو الشيخ 

عبدالله الجابر.
عمل في وزارة األوقاف والشؤون االسالمية.

كــمــا عــمــل مـــديـــرًا لــــإلذاعــــة : وقــــد أدخـــــل بــرامــج 
جديدة على اإلذاعة تناسب الوقت منها «الدين 
نصيحة» وبــرنــامــج «طبيبك مــعــك» وبــرنــامــج 
«أطـــــفـــــال» وبــــرامــــج أخــــــرى وكــــــان يـــتـــولـــى هـــذه 
الــبــرامــج بنفسه وعــمــل إمــامــا ملسجد اليعقوب 

«الخالد» ومسجد دسمان.
وقـــد نــشــرت هـــذا الــلــقــاء بمناسبة حــلــول شهر 
رمــضــان املــبــارك يــوم األربــعــاء 5 رمــضــان 1395 
املــوافــق 1975/9/10 وجـــرى الــحــوار فــي مكتبه 

بالقادسية 
ومما يلفت النظر مكتبته الضخمة املــوجــودة 
في هذه الغرفة الخاصة الحتوائها على مئات 
الكتب واملــجــلــدات التى توحي لناظرها بقيمة 
مواردها العلمية في تغذية الروح والعقل لينشر 
نـــور الــعــلــم مــن حــولــه ويستطلع كــل جــديــد في 
مؤلفات علوم الدين الحديثة وما كتب السابقون 

في ذلك.
وعلى مكتبه العديد من الرسائل البريدية التى 
قد وصلت إليه مؤخرا يستفسر فيها أصحابها 
عن شؤونهم الدينية والدنيوية املتعددة ليقوم 
بــاإلجــابــة عليها وتحليلها وتــوضــيــح معالم 

الطريق أمامهم.
قابلني كــعــادتــه بابتسامته املــرحــة ورحـــب بي 

ترحيبه الحار املعروف وبدأت الحوار.
● مشكلة رؤيـــة هــالل رمــضــان ملـــاذا لــم يتوصل 
املسلمون لحلها بعد رغم العديد من االجتماعات 
بني وزراء األوقاف لتوحيد يوم الصيام وملاذا يكون 

الشهر في الكويت أقل في عدد األيام من غيرها؟
■ في الحقيقة مشكلة رؤيــة هــالل رمضان هي 
مــشــكــلــة املـــشـــاكـــل وكـــــان األولــــــى بــاملــســلــمــني أن 
يجتمعوا على توحيد الهالل فقد ثبت عند أهل 
الــحــديــث ومنهم الحنابلة أنـــه إذا رؤي الهالل 
في قطر من األقطار اإلسالمية لزم توحيد يوم 
الصوم ويوم الفطر في جميع األقطار اإلسالمية 
واذكـــــر أنـــه عــقــد عـــدة مــؤتــمــرات لــتــوحــيــد رؤيـــة 
هالل رمضان ولكن كلها كانت تنتهي بال شيء، 
وانني شخصيًا ال أدري ما السبب في ذلك ألنني 

لم أحضر أحد هذه املؤتمرات.
الشــك أنــك تعلم أن الشهر العربي 29 يوما كما 
قال رســول الله صلى عليه وسلم «الشهر تسع 

وعشرون فإن غم عليكم فأكملوا العدة».
السنة القمرية بــال شــك 354 يوما ومعنى ذلك 
أن الشهر 29 يوما وأقل من النصف ألنه في كل 
أحد عشر شهرا يكون ثالثة وخمسني يوما اذن 
فال غرابة أن نرى رمضان منذ خمس سنوات أو 

أكثر من ذلك ال يتعدى التسعة والعشرين يوما 
ومن الغريب جدا أن نسمع عن أقطار إسالمية 
ليست بعيدة عنا تــصــوم بعدنا بــأيــام وتفطر 
بــعــدنــا كــذلــك بـــأيـــام وال أدرى مـــا هـــو عــذرهــم؟ 
لــقــد اجتمعت ببعض علمائهم وســألــتــهــم عن 
هذا التأخير فلم يجيبوا بكلمة غير قولهم في 
«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» علما بأن هذا 
الحديث ال يقصد به قطر دون آخر فاملسلمون 
فــي جميع األقــطــار وحـــدة متماسكة ال تفرقها 
حـــدود فاملسلم فــي املــغــرب كاملسلم فــي املشرق 

يتبع بعضهم بعضا ال سيما في العبادات.
● ما صــورة رمضان األمــس ورمضان اليوم في 

الكويت؟
■ رمضان شهر مبارك وصيامه ركن من أركان 
اإلســالم الخمسة التي نعتز بها نحن املسلمني 
فقد أخبرنا رسولنا الكريم صــلــوات الله عليه 
وســالمــه أن أركــــان اإلســــالم خــمــس، وعــد صيام 
رمــضــان رابــعــا لــهــا، ولــرمــضــان فينا ذكــريــات، 
وأعظم هذه الذكريات أن الله عز وجل بعث نبيه 
مــحــمــدًا صــلــى الــلــه عــلــيــه وســلــم هـــاديـــا للناس 
وأنزل عليه أول ما أنزل من القرآن في هذا الشهر 
وقــــال فـــي مــحــكــم تــنــزيــلــه (شــهــر رمـــضـــان الـــذي 
أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى 

والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه».
وعــن بــدايــة نشأته وتعليمه قــال رحمه الله إن 
والده بدأ بتعليمه حروف الهجاء وهو في سن 
الرابعة ثم أتبعه بتعليمه القرآن الكريم فختمه 
وهــو فــي الثامنة ثــم التحق بــاملــدارس التركية 
حتى عام 1941 وعندما احتل االنكليز البصرة 
دخل املدارس األهلية حتى أكمل االبتدائية ملدة 
4 سنوات ورشح في العام 1939 للهجرة – 1920 
لاللتحاق بـــدار املعلمني فــي بــغــداد حيث أكمل 

السنة األولــى ثم رافــق والــده الى الكويت، حيث 
عمل والده مدرسا للدين والنحو بناء على طلب 

من الشيخ عبدالله الخلف - رحمه الله -. 
وكـــــان الــشــيــخ عــبــدالــلــه الــــنــــوري يـــحـــرص على 
تثقيف نفسه وقد انعكس هذا على شخصيته 
املــتــســامــحــة وعــلــمــه الــغــزيــر وثــقــافــتــه الــواســعــة 
وعمله الصالح مما جعله يتبوأ أعلى املناصب 
ولعل تعلقه الشديد بالقراءة وولعه باملطالعة 
منذ الصغر أوصله الى تثقيف نفسه اضافة الى 

حضوره مجلس العلم واألدب.
وكــان شيخنا عبدالله الــنــوري مربيا ومدرسا 
ومعلما، بدأ عمله في مدرسة محمد العجيري 
في حي القبلة عام 1341هـ املوافق 1923 للميالد 
وكان عمره 18 عاما، وقد تضافرت عوامل عدة 
في دفعه الى التوجه نحو التدريس منها نشأته 
ب الله ثراه - مدرسا.  وتربيته ولكون والده - طيّ
وعني أيضا مدرسا في املدرسة األحمدية ثم في 
عام 1942 مدرسا متطوعا في املعهد الديني ملدة 

3 سنوات بني عامي 1942 – 1945م. 
وقد أمضى الشيخ عبدالله النوري - رحمه الله 
- فــي الــتــدريــس بـــاملـــدارس الحكومية 12 عاما 
وعمل أيضا عمال إضافيا في التدريس وإمامة 

املسجد 8 سنوات.
وقد أطلقت الحكومة اسمه على إحدى مدارس 
البنني بوزارة التربية تقديرا وتكريما لجهوده 
الحميدة في ميدان التدريس والتعليم وتخليدا 
ألعماله الجليلة وأيضا هناك جمعية عبدالله 
النوري وهي جمعية خيرية مباركة لها الكثير 

من اإلنجازات. 
وكــــان - رحــمــه الــلــه - خطيبا بليغا وفصيحا 
ومــحــدثــا سلسًا مــؤثــرا سمحا يجيد الخطابة 
ــن  مـــا جــعــل أكــثــر الـــنـــاس تــحــضــر خــطــبــه، وضــمّ
كتابه «أحاديث» نظرته لإلمامة خاصة خطبة 
الجمعة، ألنه من األئمة الذين جددوا في الخطبة 
حيث رأى ان التقليد في الخطبة جمود، ألن أكثر 

األئمة ينقلونها من املؤلفات القديمة املعتمدة. 
كان – رحمه الله – يختار موضوع خطبته من 
الكتب واألحاديث وكان يحدث الجميع مبسطا 
العلم الشرعي للكبير والصغير وكــان يرتجل 
الخطبة ولــعــل مهنة الــتــدريــس ســاعــدتــه كثيرا 
فــي أن يــكــون إمــامــا وخطيبا ألنـــه خــتــم الــقــرآن 
فــي وقـــت مبكر ولــعــل املــصــادفــة كــانــت فــي عــام 
1340هـ املوافق 1927م عندما شعر والده بإعياء 
وهــو يــؤم املصلني فــي صــالة الــتــراويــح فاعتذر 
واستخلف ابنه عبدالله إلكمال الصالة، وذهب 
إلــى بيته مــع اثــنــني مــن املصلني لــيــرتــاح ولــدى 
وصوله للبيت أحس بحاجة إلى االستفراغ لكنه 

لم يستفرغ وذهبت روحه إلى املولى عز وجل.
عمل الشيخ عبدالله النوري إماما ملسجد الخالد 
منذ سنة 1346 – 1352هـــــ وعــمــل إمــامــا ملسجد 
دسمان في عهد املرحوم الشيخ أحمد الجابر، 
ومــســجــد بـــن بــحــر ســنــة 1378 وأخـــيـــرا مسجد 

العثمان في القادسية حتى وفاته. 
حـــرص الــشــيــخ عــبــدالــلــه الـــنـــوري عــلــى دراســتــه 
الفقهية على يد مشايخ عصره يأخذ من بحر 
علومهم ولــم يكتف بمالزمته العلماء والتعلم 
بل نهل من معني الكتب حيث قرأ وفهم أمهات 
الكتب في التفسير والوعظ والخطابة والفتاوى، 
هذا ما جعله علما في وقته في املجال الخطابي 
ومــن شــدة تعلقه بالقراءة وجــد بعد وفاته في 

مكتبته 7 آالف كــتــاب وهـــذا ســاعــده فــي إعـــداد 
مــواد للبرامج الدينية فــي اإلذاعـــة والتلفزيون 
وإلقاء الخطب والفتاوى عبر الهاتف واملجالس 
وكان بحق داعية لإلسالم بماله وبمقاله ويكفي 
أن نعرف انه خبير بعادات األسر الكويتية، نعم 
م النشء 

ّ
كــان فقيها وعاملا وداعــيــة ومــرشــدا عل

الــوســطــيــة الــحــقــة فـــي املــســاجــد ودور الــعــبــادة 
بالكلمة والــخــطــبــة وتـــجـــاوزت شعبيته حــدود 
الــكــويــت وكــــان ردحــــا مــن الــزمــن رئــيــســا للجنة 
اإلفتاء ومرشدا عاما للخطباء واألئمة وكانت 
دروســـه تتحول الــى مؤلفات وتنشر فــي داخــل 
وخارج الكويت وهو انموذج يصلح لهذا الزمان 

ألنه كان منفتحا سابقا لعصره. 
وبـــــــرع الـــشـــيـــخ عـــبـــدالـــلـــه الـــــنـــــوري فــــي تــألــيــف 
مجموعة مــن الــكــتــب واملــــــــــــــؤلــفــات وهـــي نتيجة 
عــمــلــه بــالــخــطــابــة والــكــتــــــــابــة واإلعــــــداد اإلذاعــــي 
والتلفزيوني واملؤتمرات فبدأ بمؤلفات الفتوى 
الــشــرعــيــة وهــــي املــجــمــوعــة الـــتـــي أطـــلـــق عليها 
سلسلة سألوني وتضم خمسة كتب وتقع فيما 
يــزيــد على ألــفــني وستمئة صفحة وهــي عبارة 
عن أسئلة الناس من داخل الكويت أو خارجها 
وإجابات الشيخ عبدالله النوري عليها ومنها 
أيـــضـــا ســـألـــونـــي فـــي الـــعـــبـــادات وســـألـــونـــي في 
املرأة ومن مؤلفاته أحاديث الرشد واملحمديات 
واملعجزة الخالدة وكلها دروس وعبر دينية ثم 
كتب حكايات من الكويت وخــالــدون في تاريخ 
الــكــويــت وقــصــة التعليم فــي الــكــويــت واألمــثــال 
الـــدارجـــة بــالــكــويــت وهـــو مــن جــزأيــن ولـــه أيضا 
إصدارات في التاريخ الشعبي للكويت والعروة 
الوثقى والبهائية سراب وله كتاب مذكرات عن 
حــيــاة املـــرحـــوم الــشــيــخ أحــمــد الــجــابــر ويــعــرض 
فيه ما قام به الشيخ أحمد الجابر من أعمال في 
حقبة حكمه املجيد من تاريخ الكويت، والكتب 
تعكس شخصية الشيخ اإلمام عبدالله النوري 

املجدد في عصره. 
الكويت بلد الشعراء والشيخ عبدالله النوري 
– رحمه الله – بدأ بكتابة الشعر صغيرا يافعا، 
حيث انه ألقى أول قصيدة له في تأبني املغفور له 
الشيخ علي السالم الصباح الذي وقع شهيدا في 
معركة الرقعي في شهر فبراير 1928م وكان عمر 
شيخنا 22 عاما وفي ذلك الوقت، دخلت الكويت 
عــصــر نــهــضــة األدب الــعــربــي فــكــان لــنــا شــعــراء 
أفذاذ من أمثال السـيد عبـدالله الرفاعي واملرحوم 
أحـــمـــد خـــالـــد املــــشــــاري واملـــــرحـــــوم عــبــدالــعــزيــز 
الــرشــيــد الــبــداح وسبقهم شــاعــرنــا الكبير فهد 

بورسلي وصقر الشبيب. 
لم يتخـذ الشيخ عبدالله النوري الشعر مهنة وال 
وسيلة كسب بل عرض شاعريته على مواطنني 
وأجـــاد وشمل شعره كــل أنـــواع الشعر الوطني 
واالجتماعي والديني ومع ذلك فهو لم يترك إال 
ديــوانــا مطبوعا واحـــدا هــو «مــن الــكــويــت» وقد 
طبع مرتني بالكويت 1962م والثانية في القاهرة 
1965م ويعزى انصرافه عن طبع شعره انه مع 
تقدم عمره اهتم بتبـسيط ونشـر الفقه اإلسالمي 
لعامة املسلمني. ومن يقرأ أشعاره – رحمه الله 

– يدرك عظمة ملكته الشعرية. 
من الطريف في أشعاره انها تعكس وجهة نظره 
في هذا الفن وتكشف مدى تعلقه بالشعر ومن 

أبيات قصيدته: 
مــــــــــــا الــــــــشــــــــعــــــــر إال كــــلــــمــــة 

أدت مــــــع اإليـــــــجـــــــاز مــعــنــى 
تــــــــــرتــــــــــاح عــــــنــــــد ســــمــــاعــــهــــا 

أذن الـــــخـــــلـــــي مـــــــع املــــعــــنــــى 
صــدرت ومصدرها الضمير 

وأحـــــكـــــمـــــت مـــعـــنـــى ومـــبـــنـــى
يــقــول الــشــيــخ عــبــدالــلــه الـــنـــوري فــي رثــــاء والـــده 
سنة 1927م شعرا يفيض حنينا وشجنا ومنه 

هذا البيت: 
فــيــا أبــــــوي انـــــي فــــي شــجــون 

يــمــزق مهجتي حــرقــا اذاهـــا 
وملا توفي معلمه الشيخ عبدالله الخلف وحزن 

عليه حزنا شديدا قال: 
دعيني اسطر في املراثي القوافيا

على من فقدنا اليوم فيه املعاليا
في عام 1935م عني عبدالله النوري في محاكم 
الكويت بناء على طلب من الشيخ عبدالله الجابر 
وكانت هناك حينذاك محكمة شرعية تنظر في 
جميع القضايا يرأسها عالمة الكويت الشيخ 
عبدالعزيز بن قاسم حمادة ومحكمة تنفيذية 
تنفذ ما يحكم به القاضي الشرعي وتنظر في 

القضايا املستعجلة وقضايا البادية والتأديبية 
أو الجزائية ويرأسها أحد أفراد األسرة الحاكمة 

وكان الشيخ عبدالله الجابر الصباح. 
وقــد استمر فــي عمله فــي املحاكم 21 عــامــا من 
935م حتى 1956م، وعمل أثناء عمله هذا أيضا 
فــي األوقـــــاف وإمـــامـــة مسجد دســمــان واإلذاعــــة 

واملعهد الديني وأعمال تطوعية ال حصر لها. 
من يقرأ تاريخ الشيخ عبدالله النوري - رحمه 
الله - يعرف أنه إمام مفت وقاضي وفقيه وعالم 
ألنــــه أعــــد نــفــســه بــطــريــقــة مــتــعــمــقــة لــهــذا الــــدور 
الديني، فكان مفتيا ومستشارا ومعلما وكما 
يعلم القارئ فإن املستشار مؤتمن والفتوى لها 
أهميتها عــنــد الــنــاس ومــســؤولــيــاتــهــا ضخمة 
وعــظــيــمــة ولــهــذا مــن يــنــظــر فــي تــاريــخ الــكــويــت 
يجد لدينا أعالما من القضاة من أمثال عبدالله 
حيان، الشيخ يوسف القناعي، الشيخ يوسف 
بن حمود، عبداللطيف العدساني، الشيخ جمعة 
بن جــودر وكــل هــؤالء في زمنهم خدموا الناس 
وأعانوا ولي األمر ألن الناس ال تثق إال بالعلماء 
واملصلحني خاصة فيما يتعلق بالفتوى وهم 
بــال شــك مــصــابــيــح مضيئة وشــيــخــنــا عبدالله 
الـــنـــوري أحــدهــم علما وتــقــوى وورعــــا ومــكــارم 

أخالق. 
فــــي ســـنـــة 1953م تــــم تــعــيــني الـــشـــيـــخ عــبــدالــلــه 
النوري مديرا لإلذاعة الكويتية بجانب وظيفته 
بــاملــحــاكــم وقــــد عــيــنــه الــشــيــخ عــبــدالــلــه املـــبـــارك 

الصباح الذي كان وقتها نائبا ألمير الكويت. 
فــي عـــام 1961 افــتــتــح الــشــيــخ عــبــدالــلــه الــنــوري 
مكتبا للمحاماة فــي عــمــارة العوضي بمنطقة 
شــرق وحقق هــذا املكتب نجاحا حيث اختص 
بــدعــاوى املـــواريـــث والــوصــايــا وقــضــايــا الــوقــف 

والقضايا التجارية. 
وكــــــان الــشــيــخ – رحـــمـــه الـــلـــه – مــــن املــؤســســني 
لجمعية املحامني الكويتية وكــان معه املرحوم 
مــحــمــد مــســاعــد الــصــالــح، املـــرحـــوم عــبــدالــعــزيــز 
الصرعاوي، واملحاميان حمد يوسف العيسى 

ومحمد النصرالله. 
تــرك الشيخ املهنة في عــام 1977 وقــد شــارك في 
مؤتمر املحامني العرب الذي انعقد في القاهرة 

1964م وكان أحد أبرز أعضاء الوفد املشارك. 
كان – رحمه الله – كثير األسفار، ففي عام 1924 
زار الهند وبرقته أحمد الفرحان ورافــق الشيخ 
عبدالله الجابر الــى مصر ولبنان والــى القدس 
عــام 1961 علما بــأن الشيخ حج في سنة 1932 
واعتمر مرات كثيرة بدأت األولى 1969 ثم سافر 
الــــى بــاكــســتــان 1975 ثـــم الــــى الـــشـــرق األقــصــى 
مــالــيــزيــا وانــدونــيــســيــا واســتــرالــيــا والـــواليـــات 

املتحدة. 
يــوم السبت 11 ربــيــع األول 1401هـــــ املــوافــق 17 
يناير 1981م، شيعه كل الذين عرفوا فضله في 
نشر اإلسالم وإعالء كلمة الحق وكان في مقدمة 
املشيعني املرحوم بــإذن الله سمو األمير الوالد 
الــشــيــخ ســعــد الــعــبــدالــلــه وكـــان حــيـــــنــذاك رئيسا 
ملجلس الوزراء وجموع غفيرة من داخل وخارج 
الكويت قدمت للمشاركة في العزاء تحمل نعشه 

الطاهر حبا ووفاء. 
«عــبــدالــلــه الـــنـــوري» األولــــى كويتيا والخامسة 

عربيا في الجمعيات الخيرية األكثر شفافية
اخــــتــــارت مــجــلــة «فـــــورنـــــس– الـــشـــرق األوســــــط» 
جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية لتحتل 
املركز األول في الكويت والخامس ضمن قائمة 

الجمعيات األكثر شفافية في العالم العربي.
وقــالــت «فـــورنـــس - الــشــرق األوســـــط» فــي مسح 
أجــرتــه مــؤخــرا أن هــنــاك 54 جمعية خيرية في 
الــدول العربية اتسم أداؤهــا بالشفافية العالية 
واملميزة السيما فيما يتعلق بإجمالي الدخل، 

وانفاق املساعدات الخيرية.
وقالت الــدوريــة الشهيرة : «ان الجمعيات التي 
تضمنتها قائمتها لشفافية الــعــمــل الــخــيــري 
استحقت مكانها عــلــى الــقــائــمــة بــجــدارة ألنها 
تجسد أرفــع معايير الشفافية في حساباتها»، 
مشيرة إلــى أن هــذه الجمعيات الخيرية تــدرك 
أهــمــيــتــهــا فــــي مــجــتــمــعــاتــهــا بــمــا يــؤهــلــهــا ألن 
تصبح سفيرا للعمل الخيرى بالطريقة واآللية 
الـــتـــي وضـــعـــت ألجــلــهــا بــــاألســــاس ضــمــن اطـــار 
واضــــــح ال يــقــبــل الــــشــــك. وفـــــي الـــكـــويـــت جــــاءت 
جمعية الــشــيــخ عــبــدالــلــه الـــنـــوري الــخــيــريــة في 
املركز األول في الكويت والخامس عربيا ضمن 
قائمة الجمعيات الخيرية األكثر شفافية لتتبوأ 

الجمعية في الكويت هذه املكانة.

عمل في مهنة املحاماة 
ونائبًا لرئيس املحاكم

قدم البرنامج 
التلفزيوني «مع الدين» 

منذ عام 1964 
حتى عام 1981

كان مدرسًا في مدرسة 
العجيري 

وفي املباركية 
وفي األحمدية
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