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وليد سماحة

نادر عبدالعزيز النوري أحد رموز »اإلصالح االجتماعي«
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يزخر تاريخ العرب واملسلمني بالعديد من 
األسماء الالمعة في مجاالت العلم املختلفة، هؤالء 
العلماء ذاع صيتهم قدمياً، 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 مجدداً 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.

جانب من حفل تكرمي القائمني على جمعية عبدالله النوري اخليرية

جانب من جنازة املغفور له بإذن الله نادر النوري صورة للراحل قبل وفاته ومعه حفيدتيه

الشيخ نادر عبد العزيز النوري، هو أحد 
أه��م الشخصيات ال��ب��ارزة بالكويت، ذلك 
الرجل الذي كان له عالمة ب��ارزة في العمل 

الدعوي واخليري بدولة الكويت وخارجها.
وال��ش��ي��خ ه���و أح���د م��ؤس��س��ي احل��رك��ة 
اإلسالمية ف��ي الكويت، ذل��ك ال��رج��ل ال��ذي 
تربى في أحضان إحدى اجلمعيات اخلاصة 
باإلصالح االجتماعي، وكان صديقا للشيخ 
عبد الله املطوع امل��ع��روف باسم أب��و بدر، 
وال��ذي كان يترأس جمعية اإلص��الح، وكان 
لهذا الرجل تأثير كبير على شباب جيله، 
وذلك بتواضعه وزهده وكذلك بخلقه وعلمه 

.
هذا وتشهد العديد من البلدان اإلسالمية 
باجلهود اخليرية واإلغاثية التي ق��ام بها 
الشيخ نادر النوري، وكذلك تلك اجلهود التي 
تعلقت مبشاريعه الدعوية واالجتماعية 
والتعليمية، والتي لم تقتصر على الكويت 

فحسب بل أنها انتشرت في ربوع األرض.
ولد نادر عبدالعزيز محمد النوري سنة 
1954م في كيفان، والده الشيخ عبدالعزيز 
ال��ن��وري، ال��ذي اشتهر بحبه لنشر الدعوة 
وجمع التبرعات في العديد من ال��دول، كان 
الشيخ نادر رحمه الله السابع بني أخوته، 
درس في مدرسة اخلليل بن أحمد االبتدائية، 
وقد عرف بنشاطه وشقاوته وقتها، لكن ذلك 
لم مينعه من أن يتربى تربية صاحلة ضمن 
أسرة محافظة تهتم بأعمال اخلير والدعوة 
وما إلى هنالك من أم��ور تقربها من الله عز 

وجل.
حصل ن��ادر عبدالعزيز محمد النوري 
على شهادة في إدارة األعمال سنة 1977، 
وف��ي منتصف الثمانينيات متكن م��ن نيل 
ماجستير في الدراسات اإلسالمية، وخالل 
سنوات الدارسة، بدأ نادر عبدالعزيز محمد 
النوري يعمل في عدة مجاالت بغية احلصول 

على اخلبرة التي تؤهله ليكون محل والده 
يوماً م��ا، حيث اشتغل كمساعد في املعهد 
التجاري واستمر في عمله سنتني، ثم عمل 
كخطيب تابع لوزارة األوقاف ولكن بصفته 
متطوعاً، ليصبح ف��ي ب��داي��ة الثمانينات 
باحًثا في ش��ؤون الفقه اإلسالمي، وبعدها 
عمل ملدة عقد كامل مديًرا ب��وزارة األوق��اف 
في قسم الشؤون اإلسالمية، وبقي في ذلك 
املنصب حتى سنة 1992. حبه للخير جعل 
ن��ادر عبدالعزيز محمد النوري ينخرط في 
عمل اجلمعيات اخليرية، ليتسلم بعد ذلك 
زمام األمور ويكون على رأس عدد منها، مثل 
جمعية النجاة، وجلنة مسلمي آسيا، والهيئة 
اخل��ي��ري��ة اإلس��الم��ي��ة، وجمعية فلسطني 
اخليرية التي شارك بتأسيسها سنة 1996، 
وأخيراً وجمعية عبد الله النوري، التي كان 
فيها املؤسس والرئيس، وإل��ى جانب ذلك 
فقد عرف عنه ثقافته الشديدة التي استمدها 
من كتب التاريخ اإلس��الم��ي املتواجدة في 

مكتبته اخل��اص��ة. اشتهر ن��ادر عبدالعزيز 
محمد النوري بزياراته املتعددة لكافة دول 
العالم، وقد هدفت تلك ال��زي��ارات إلى نشر 
الدعوة وجمع التبرعات الالزمة للمنظمات 
اخليرية واإلن��س��ان��ي��ة، وم��ن البلدان التي 
زاره��ا الصني واليابان والهند واندونيسيا 
وباكستان والفلبني وماليزيا وأستراليا 
وروس��ي��ا وألبانيا والبوسنة والهرسك 
واليمن وأثيوبيا ونيجيريا والصومال 
والسودان وأرتيريا و املكسيك، مقتدياً بذلك 
في مسيرة والده الشيخ عبدالعزيز النوري، 
وعمه عبد الله النوري، ال��ذي كان له األثر 
الكبير في سيره على طريق الدعوة وحب 

اخلير.
وام��ت��ازت شخصية الشيخ منذ صغره 
باحملافظة على الصالة واالل��ت��زام بتعاليم 
الدين وازداد التزامه تباعا مع األي��ام، حتى 
أن عمه الشيخ عبد الله النوري قد أوصاه 
بجمعية عبد الله النوري، عندما رأى فيه 

قربه للدين وااللتزام فأراد أن يوليه شئون 
اجل��م��ع��ي��ة، ونتيجة حل��ب ال��ش��ي��خ للعمل 
اخليري فقد انخرط في هذه اجلمعية مثل 
جده وعمه الذين كانوا من أهم رجال اخلير 
في الكويت.  أما عن أعمال الشيخ عبد الله 
النوري اخليرية، فقد متكن هذا الشيخ من 
توسيع العمل اخليري في الكويت وخارجها، 
فأقام العديد من األعمال اخليرية املتميزة، 
فكان من بينها أنه متكن من تكفل 370 طالب 
وكان هؤالء الطالب في 16 دولة، فضال عن 
تكفل املعلمني الشرعيني عن طريق صرف 
مبالغ شهرية، وكذلك تكفل 115 معلم في 
26 دولة، هذا وقد متكن من تنفيذ مشروع 
إفطار صائم في 37 دول��ة، وقد استفاد من 
هذا املشروع أكثر من 30 ألف شخص، كذلك 
مشروع األضاحي وقد متكن من تنفيذه في 
50 دول��ة واستفاد منه حوالي 190 ألف 
شخص. كانت من بني املشاريع اخليرية التي 
قام بها عدد من االنشاءات، حيث أنشأ 160 
مسجد وكذلك أنشأ 14 مدرسة إسالمية، هذا 
فضال عن خمسة مستوصفات طبية وكذلك 
عمل على حفر 424 بئر سطحي، فضال عن 
حفر 58 بئر ارتوازي وكذلك عمل على إنشاء 

12 مركز إسالمي.
وك��ان��ت م��ن ب��ني األم���ور ال��ت��ي اه��ت��م بها 
مشاريع طباعة املصاحف، وكذلك صرف 
مبالغ وقفية لبناء مساجد ولترميم مساجد، 
وك��ذل��ك مبالغ ري��ع وقفية لعمل أضاحي 
وأخ���رى إلف��ط��ار الصائم وأخ���رى لرعاية 
األي��ت��ام، وكذلك وف��ر مبالغ وقفية خاصة 

بالتأهيل والتعليم وذلك لدعم دور العلم.
أما عن وفاة الشيخ النوري فقد توفي ذلك 
الشيخ اجلليل في السادس عشر من أبريل 
من عام 2014، ومت تشييع جنازته في اليوم 
التالي، وقد شارك في هذه اجلنازة آالف من 

أبناء الكويت ومحبي الشيخ اجلليل. النوري ووضع حجر أساس مشروع خيري

الشيخ بني كتبه
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