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 ملخص مشروع البحث
 -ٖٕٖٔ)هتدؼ الدراسة الراىنة إىل تسليط الضوء على اآلراء الرتبويػة عنػد الخػيب عبػداهلل النػوري 

وصػوال إىل ربديػد  وفحص جهوده يف حركة النهضة الفكرية ؿبليػا وعربيػا( ـٜٔٛٔ -ٜ٘ٓٔ= ىػ ٔٓٗٔ
وعليػػو فػػذف ىػػره الدراسػػة تسػػعى إىل رصػػد ومناقخػػة . ن أجلهػػاأىػػم األفكػػار الرتبويػػة الػػ  عمػػن  ػػا وعمػػ  مػػ

فكره، واستحوذت على اىتماماتو وذلك مػن أجػ   أىم القضايا الرتبوية ال  تناوؽبا الخيب النوري وشغلت
  .الكوي  االستفادة من إرثو الثقايف يف تنمية اجملتمع

ربليػ  كتابػات النػوري ومسػ تو ى قػـو علػتعتمد ىره الدراسة على اؼبنهج الوصفي التحليلي الري ي
 . العلمية والعملية وبياف مدى أنبيتها يف إثراء اغبق  الرتبوي اؼبعاصر

Abstract 
Educational Views of Abdullah Al-Noori 
 
The current study aims to shed light on the educational views 

of Sheikh Abdullah Al-Noori (1323 - 1401 A.H = 1905 - 1981 
A.D) and to examine his intellectual heritage in the Arab world 
and locally in order to identify the most important educational 
ideas. Furthermore, this study seeks to monitor and discuss the 
most significant educational issues addressed by Sheikh Alnoori to 
enrich the cultural heritage field of education today. 

 المقدمة
 يف اغبقػػػػ  وفلعػػػػاملليسػػػػتثمرىا االفوائػػػػد والعػػػػ   تقتػػػػنصعمليػػػػة تراكميػػػػة باعتبارىػػػػا السػػػػليمة  الرتبيػػػػة

 .دبرور الزمن يعلو الصرح ويكتم  اإلصبلحو  ،الرتبوي
واليػـو مػن " خالػدوف يف تػاريب الكويػت"كتابػا ففيسػا بعنػواف كتػب  عبداهلل النوري معلم فقيو مقتدر  

ال يبكنػك أف تضػع "حيػث طبلع على حياة العظماء وىرا يعد مػن مبػادا النحػاح أىم فصائح اػب اء اال
كػػػرلك ال يبكنػػػك أف تضػػػع عقلػػػك وقلبػػػك يف بعػػػ  . يػػػدؾ يف إفػػػاء صػػػمي دوف أف يلتصػػػ  بعضػػػو بيػػػدؾ

فذذا قرأت عن الخخصػيات اػبالػدة فػذف احتمػاالت . أعماؿ ىؤالء األساترة دوف أف يعل  بعضها بعقلك
 (. ٕٙ٘ـ، ص ٕٛٓٓكاففيلد، " )الدا يف ففسك تزدادأف يرتؾ ىرا تأث ا خ

لكويػػت فحسػػب بػػ  دولػػة الػػيل لالقػػيم يعتػػ  الػػرتاث الػػري تركػػو عبػػداهلل النػػوري مػػن الػػرتاث الػػوط  
النػػػػوري مػػػػرأ وعػػػػا  وأحػػػػد مفػػػػاخر (. ٘، ص ٕـ، جٜ٘ٛٔاؼبنصػػػػور، )ؼبنطقػػػػة اػبلػػػػيج واعبزيػػػػرة العربيػػػػة 

مػػػػود األرفػػػػاعوط مػػػػن أعػػػػبلـ الػػػػرتاث يف العصػػػػر اغبػػػػديث الكويػػػػت يف العصػػػػر اغبػػػػديث وىػػػػو كمػػػػا يقػػػػوؿ ؿب
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دعائمهػا تتبػع و دراسة اآلراء الرتبوية للخيب عبداهلل النوري يسعى ىرا البحث إىل (. ٖ٘ٔـ، ص ٕٕٓٓ)
ومػػن . أمػػبل يف توجيػػو مسػػ ة اؼبسػػتقب  علػػى أكمػػ  وجػػويف عػػا  األمػػل واليػػـو الرتبويػػة الفكريػػة وأبعادىػػا 

 جهػػودهمػػا يتيسػػر مػػن سػػيتناوؿ ىػػره الخخصػػية عػػ  ترصبػػة حياتػػو وفحػػص  أجػػ  ذلػػك فػػذف البحػػث الػػراىن
 ربطهػػا بطائفػػة مػػنب ومػػن أجػػ  ذبليػػة قيمػػة مػػا سػػب  سػػيقـو الباحثػػاف. وشػػرح وتػػدعيم أفكػػاره ومواقفػػوتتبػػع و 

إف ربػػط األدبيػػات . والتحػػديات الفضػػائ  ظهػػروت ،كػػي تتضػػح اؼبسػػائ الرتاثيػػة واغبديثػػة  األدبيػػات الرتبويػػة 
وىرا اؼبنهج ىو األليػ  دبثػ  ىػره الدراسػات الػ   التقارأ والتمايز قد تكخف عوام اإلفادة و  ت ز مواطن

  .ومواطن التحديات وسب  تطوير التدريل وتنمية العق  سبد عا  الرتبية بس ة اؼببدعني 
استخػػػراؼ اؼبا ػػػي، : ولعػػ  مػػػن أخػػػص خصػػائص التفكػػػ  االسػػرتاتيحي" يقػػوؿ عمػػػر عبيػػد حسػػػنو

سػتقبلية حبيػث ، وبنػاء اػبطػة اؼبافب القوة والنهػوض، وجو  لعم  التارىبي، واستيعاأ التحارأوالتوغ  يف ا
خػػرىا باالعتبػػار واالسػػتعداد ؽبػػا، ، ودراسػػة االحتمػػاالت والتػػداعيات اؼبمكنػػة، ألتكػػوف وا ػػحة األىػػداؼ

ن حالػة ، وذبنب عثرات دعوات اإلصبلح والتحديد والتغي ، والػتخلص مػوعدـ خلط األىداؼ بالوسائ 
 (.باختصار ـ،ٖٕٓٓ ضبيداتو،" )االفطفاء الثقايف، الري يبعثر القدرة، ويعط  اإلرادة

 التحديػػػد واإلصػػػبلح يف الفكػػػر الرتبػػػوي اإلسػػػبلمي يف حبثػػػو( ـٜٕٓٓ)يقػػػوؿ سػػػعيد إظباعيػػػ  علػػػي 
تمػػع علػػى الػػرغم مػػن أف الفكػػر بطبيعتػػو ىػػو صبلػػة األسػػل النظريػػة واؼبسػػارات الرئيسػػية غبركػػة الواقػػع يف ؾب"

يتحػػوؿ مػػػن ىػػرا اعبافػػػب الػػري يػػػوحى  –علػػػى يػػد لببػػػة مػػن اؼبفكػػػرين  –معػػني أو يف قطػػاع بعينػػػو ، فهػػو 
، باإل ػػافة إىل طػرح تصػورات مسػػتقبلية ؼبػا هبػب أف يكػػوف ، إىل فقػدهركػػة الواقػعالنظػري حب دبحػرد االففعػاؿ

اء اإلفسػاف بنػاء شػامبل يؤىلػو يوجو الفكر الرتبػوي العمليػة الرتبويػة كبػو بنػ(. ٔص " )عليو حاؿ ىرا الواقع
للمسػػػػانبة اإليبافيػػػػة اعبػػػػادة يف اكتخػػػػاؼ العلػػػػم واؼبعرفػػػػة والتفاعػػػػ  مػػػػع معطيػػػػات العصػػػػر العلميػػػػة والتقنيػػػػة 

صبػع ذبػارأ تزدىػر مػن خػبلؿ الرشػيدة الرتبية وعلى ىدي ما سب  فذف (. ٜٖ٘ـ، ص ٕٓٔٓاعبعفري، )
، وىػػػػو ا ػػػػرؾ (ٓ٘ـ، ص ٕٔٓٓمػػػػاىروزاده، )مػػػػع معطيػػػػات العصػػػػر بػػػػركاء األجيػػػػاؿ اؼبتتاليػػػػة وتو يفهػػػػا 

 .األساس ؼبث  ىره األحباث يف رصد حركة اجملتمع
 

 أهمية الدراسة الحالية
ا نػف دراسة الخخصػيات الوطنيػة اؼبػؤثرة يف مسػ ة التنميػة واإلصػبلح، سبنحنػا اغبػل النقػدي، وسبكنإ

نػا أكثر مو وعية و بطا، كمػا سبنحمن ربديد أسباأ القصور ومواطن التقص ، وإعادة تقومي الواقع بقيم 
االطػػبلع علػػى التحػػارأ السػػابقة الػػ   ئػػب، كمػػا ربقػػ  لنػػااغبػػل بالتنػػاق  بػػني الواقػػع القػػائم واؼبثػػاؿ الغا

خضعت لبلختبار التارىبي، فنضيف عقوالً إىل عقلنػا، وذبػارأ إىل ذباربنػا، وتبصػرفا دبػدى سػبلمة وسػائلنا 
يف إطػار  الفكػرعػ  مثػ  ىػره الدراسػات، حصػر وال ت. نحنػا الوقايػةوجدواىا، وربق  لنػا العػ ة والعظػة، وسب
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، وإمبػػا تعػػ  التعػػرؼ علػػى اؼبػػنهج وطريقػػة  ذلػػك الزمػػافالزمػػاف واؼبكػػاف واؼبخػػكبلت الػػ  كافػػت مطروحػػة يف
والبػد أف فػدرؾ أف األفكػار الرتبويػة الصػاغبة . التعام  وردود األفعاؿ، واكتناز اػبػ ات الػ  صػقلها التػاريب

  (.ـ، مقدمة الكتاأٖٕٓٓافظر ضبيداتو، ) بلحها لك  عصرصر ماض، ال يع  بالضرورة صلع
، العلػي، ٕٔٔـ، ص  ٜٜٛٔالعلػي وعخػروف، )وشػاعر فقيو وواعظ وتربوي ودبا أف عبداهلل النوري 

فمػػػن حقػػػو يف الكويػػػت ومؤسسػػػاهتا اعبديػػػدة عاصػػػر عمليػػػات بنػػػاء الرتبيػػػة اغبديثػػػة  (ٔٛٔـ، ص ٕٕٓٓ
فهػو امتػداد لخػحرة اؼبػربني يف  توتناثر من فكره يف بطوف الكتب وما أثػر عنػو يف سػ تو ومسػ  استحبلء ما 

ة الػػ  الكويػػت ومنطقػػة اػبلػػيج العػػر  الػػ  ت  تنػػ و  ،تضػػيء درأ اؼبػػربنيمػػن شػػأنا أف عػػج بالطاقػػات اػبػػ  
 .، وتسهم يف تخكي  مبلمح ىويتهمنحهم

 :اليةتتمحور أنبية البحث الراىن يف النقاط الت
  إف ؾبػػاؿ تػػاريب  (.ٚـ، ص ٕٚٓٓاعبػػوىري، ) اغبقيقػػي للمخػػتغ  بدراسػػة اجملتمػػع التػػاريب ىػػو اؼبعمػػ

بواقػع  اإلؼبػاـ الواسػععلػى الباحػث  فالتاريب يساعدبية الرتبية من اجملاالت البحثية اؼبهمة يف أصوؿ الرت 
تػػوف  مقاربػػات وتقػػـو ب (ٔٚٔ ٚٙٔـ، ص ٕٚٓٓاؼبهػػدي، ) الرتبيػػة حركػػة تطػػور الفكػػر ومؤسسػػات

   .أعم  للنسيج اجملتمعي ؿبليا أوال وعاؼبيا ثافيا
  ال ُتخػػرتى مػػن "اعبهػػ  باألفكػػار الوطنيػػة مػػن اػبطػػورة دبكػػاف كمػػا أف التنميػػة اغبقيقيػػة والرتبيػػة النافعػػة

 (.ٓٙٔـ، ص ٕٙٓٓالعبدة، " )اػبارج ب  ُتصنع يف اؼبكاف ففسو
 لنػػػوري متفرقػػػة غػػػ  ؾبموعػػػة يف عمػػػ  واحػػػد فهػػػي مبثوثػػػة يف إف األفكػػػار الرتبويػػػة الػػػ  تناوؽبػػػا عبػػػداهلل ا

مػن خػبلؿ ىػره الدراسػة يبكػن تسػهي  الوصػوؿ . ت والػ امج اإلعبلميػة اؼبتنوعػةبطوف الكتب واؼبقػاال
اآلراء واألفكار الرتبوية مع ربليلها على  وء الدراسات الرتبوية اؼبتخصصػة ومناقخػتها وبيػاف  أبرزإىل 

 .اوتو يح مضامينه أنبيتها
  فلػيل وغ ىػا حاجة اؼبكتبة الكويتية إىل مث  تلك الدراسات الرتبوية اؼبوسعة عن الخخصػية اؼبػركورة

 .دوف حياة ىؤالء األعبلـ من زاوية تارىبية فقطبكاؼ أف تُ 
 ياع الكثػػ  مػػن تػػراث الخػػيب عبػػداهلل النػػوري إذ أف تلفزيػػوف الكويػػت ال يبتلػػك إال النػػزر اليسػػ  مػػن  ػػ

سبتلػػك اؼبئػػات مػػن اغبلقػػات  الػػوزارة كافػػت. عراقػػي ألرشػػيف وزارة اإلعػػبلـالغػػزو الذلػػك بسػػبب تػػدم  
كتب الخيب ليسػت يف متنػاوؿ اليػد وال تبػاع يف اؼبكتبػات وكػ  مػا بع    .التلفزيوفية واإلذاعية للخيب

 .ووزارة األوقاؼوتطبعها ذات السبلس  مكتبة  طبعتهايبكن أف قبده اليـو بضعة كتب 

  أسئلة الدراسة 
 ما اؼبؤثرات الثقافية ال  أثرت يف تكوين فكر وشخصية الخيب عبداهلل النوري؟ .ٔ
 عند عبداهلل النوري؟ علماؼبما أخبلقيات  .ٕ
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 ما أبرز القضايا الرتبوية ال  تناوؽبا عبداهلل النوري؟ .ٖ
 ما أىم الوسائ  الرتبوية ال  استعاف  ا عبداهلل النوري ؟ .ٗ
النػوري الرتبػوي يف التواصػ  مػع قضػايا العصػر دبػا ىبػدـ  عبػداهللكيف يبكن االستفادة مػن إرث  .٘

 اجملتمع الكوي ؟
 

       أهداف الدراسة
الكخػػػػف عػػػػن عبػػػػداهلل النػػػػوري و لط الضػػػػوء علػػػػى اآلراء الرتبويػػػػة هتػػػػدؼ الدراسػػػػة الراىنػػػػة إىل تسػػػػلي 

بويػػة الػػ  أىػػم القضػػايا الرت كمػػا هتػػدؼ ىػػره الدراسػػة إىل التعػػرؼ علػػى . جهػػوده يف حركػػة النهضػػة الفكريػػة
فكػػػرا  الكػػػوي  اجملتمػػػعمسػػػ ة كيفيػػػة االسػػػتفادة مػػػن إرثػػػو الثقػػػايف يف تنميػػػة مػػػع بيػػػاف لالنػػػوري فكػػػر  شػػػغلت
 .وعمبل

 
 حدود الدراسة

: وثافيػا. ومواقفو من زاوية تربويةالنوري عبداهلل ربلي  حياة الخيب : أوال  على ؾبالني؛الدراسة  تركز
 .براز القضايا الرتبوية ذات الصلة بأسئلة البحثإل اؼبتاحة دراسة أبرز مؤلفات النوري

قصة التعلػيم يف الكويػت : الكتب التاليةمنها و باإلفادة من مصنفات النوري  سوؼ يقـو الباحثاف 
حكايػػػات مػػػن ، األمثػػػاؿ الدارجػػػة يف الكويػػػت، ديػػػواف مػػػن الكويػػػت ، اؼبنػػػ ، شػػػهر يف اغبحػػػاز ، الرشػػػد، 

 .الكويت
 

 منهج وأداة البحث

ياف وربلي  جهود عبداهلل النػوري مػن أجػ  بيػاف اسة ىي دراسة ربليلية وصفية تقـو على بىره الدر 
عػػن  ولفهػػم حركػػة تأسػػيل التعلػػيم يف الكويػػت ومنطلقاهتػػا وإبػػداعاهتا ومعوقاهتػػا إسػػهاماتو يف حقػػ  الرتبيػػة

تعلػػيم يف سلسػػلة مػػن السبلسػػ  الرىبيػػة اؼبرتابطػػة اؼبتصػػلة فيمػػا بينهػػا يف المػػن  ػػمن طريػػ  شخصػػية تُعػػد 
يف مؤلفاتػػو أىػػم القضػػايا الرتبويػة الػػ  تناوؽبػػا النػػوري  تتبػػعرتكز الدراسػة علػػى وؽبػػرا سػػ. منطقػة اػبلػػيج العػػر 

مع مناقخة سب  اإلفادة من سعيو الثقايف وبرلو يف تنمية اغبػل الػدي  والػوعي اعبمػاى ي بطرائػ  وأعمالو 
 . تطبيقية

رئيسػػػة، تػػػتلخص يف ثبلثػػػة مراجػػػع و لرتبويػػػة علػػػى مصػػػادر وقػػػد اعتمػػػد الباحثػػػاف يف اسػػػتخراج اآلراء ا
 :ؾباالت وىي
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 .ما كتب عن الخيب عبداهلل النوري ومواقفو؛ كتب الرتاجم .ٔ
 .ؾبموعة من مؤلفات الخيب .ٕ
 .اؼبقاببلت التلفزيوفية والصحفية مع أو عن الخيب .ٖ

 ومػػػن أجػػػ   ػػػبط مسػػػار البحػػػث وفػػػ  منهحيػػػة وا ػػػحة، وتنظػػػيم عػػػرض اؼبػػػادة العلميػػػة بقسػػػمات
بالتقيػػد بأسػػئلة البحػػث اؼبو ػػحة سػػابقا وؽبػػرا سػػتتفرع مباحػػث الراىنػػة يقػػـو البحػػث يف خطتػػو متسلسػػلة 
 :على طبسة مباحث أساسية لتحقي  الغرض اؼبنخود وىي كما يليالدراسة 

 اؼبؤثرات الثقافية يف حياة عبداهلل النوري: اؼببحث األوؿ
  أخبلقيات اؼبعلم:  اؼببحث الثاين
 أبرز القضايا الرتبوية :اؼببحث الثالث
 أىم الوسائ  الرتبوية بياف: اؼببحث الرابع
 اإلفادة اؼبعاصرة: املاؼببحث اػب

حيػػػث أف بعػػػ  كتػػػب يف ىػػػرا البحػػػث سػػػيقـو الباحثػػػاف باسػػػتخداـ كلمػػػة النػػػوري يف كػػػ  اؼبوا ػػػع 
 النػػػوري ولكػػػن األغلػػػبعبػػػداهلل ربػػػت اسػػػم الخػػػيب طبعػػػت ربػػػت اسػػػم عبػػػداهلل عؿ فػػػوري وبعضػػػها اآلخػػػر 

اؼبخهور اليـو ؽبػره  سم منعا لبللتباس وىو اللقبفاستقر البحث على توحيد االوىو الدارج اليـو  ،النوري
 .األسرة الكريبة

 
  الدراسات السابقة

ىنػػاؾ العديػػد مػػن الدراسػػات السػػابقة الػػ  تناولػػت جهػػود عبػػداهلل النػػوري وىػػي دراسػػات يف غالبهػػا 
 :لبع  تلك الدراسات استعراضوفيما يلي . لخيبقص ة سبي  إىل تقدمي فبره تعريفية عن ا

صبػػػع  الخػػػيب عبػػػداهلل النػػػوري حياتػػػو ومؤلفاتػػػوربػػػت عنػػػواف ( ـٕٛٓٓ)يف دراسػػػة للنػػػوري وعخػػػروف 
. البػػػاحثوف شػػػهادات اؼبعاصػػػرين للنػػػوري ورظبػػػوا معػػػا  شخصػػػيتو واؼبيػػػادين الػػػ  أبػػػدع فيهػػػا بخػػػك  وثػػػائقي

. بخخصػػية الخػػيب عبػػداهلل النػػوري وحياتػػو وسػػ تو الراتيػػة تنقسػػم الدراسػػة إىل قسػػمني؛ اىػػتم القسػػم األوؿ
د ذبميعػي موسػع احتػوى علػى والكتػاأ جهػ. ويضم القسم الثاين فبػرة مػوجزة عػن كػ  كتػاأ ألفػو النػوري

ؼبعاصرين للمرتجم لو مػن أمثػاؿ األسػتاذ عبػدالعزيز حسػني اؼبستخػار بالػديواف األمػ ي واألديػب اشهادات 
أو ػػػػحت الدراسػػػػة مسػػػػ ة النػػػػوري العلميػػػػة . اغبحػػػػي وزيػػػػر األوقػػػػاؼ األسػػػػب عبػػػػدالرزاؽ البصػػػػ  ويوسػػػػف 

" اإلفتػػاء وىػػو مػػنهج يبيػػ  كبػػو التيسػػ  مػػاداـ يف كتػػاأ اهلل وسػػنة رسػػولو"وأكػػدت علػػى مػػنهج النػػوري يف 
 (. ٙٚص)
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 مػػن أعػػبلـ الػػدعوة واغبركػػة اإلسػػبلمية اؼبعاصػػرةربػػت عنػػواف ( ـٕٔٓٓ)ويف دراسػػة لعبػػداهلل العقيػػ  
. حث قسػما للحػديث عػن شخصػية النػوري ربػت عنػواف اؼبعلػم الداعيػة الخػيب عبػداهلل النػوريخصص البا

أكػد . بدأت الدراسة باغبديث عن مولده وفخأتو مث شػيوخو مث و ائفػو ورحبلتػو ومؤلفاتػو وصػفاتو ومواقفػو
ح فكتػػػب عػػن اإلصػػػبل يػػادينتراثػػػا  ػػخما مػػػن اؼبؤلفػػات يف ـبتلػػػف اؼبفعػػبل الباحػػث علػػػى أف النػػوري تػػػرؾ 

االجتمػػاعي والتػػاريب الخػػعف واألسػػفار واألشػػعار والسػػ  والػػرتاجم واؼبػػواعظ والفتػػاوى واػبطػػب كمػػا امتػػدح 
الباحث كـر النوري وخطبو ال  تتسم بالعرض اعبيد واألسلوأ اغبكيم والدلي  الناصح اؼبقنع واالختصػار 

خػػيب النػػوري يكثػػر مػػن الثنػػاء ومػػن صػػفاتو أيضػػا الوفػػاء للعلمػػاء الصػػاغبني فكػػاف ال(. ٛٚٗص)غػػ  اؼبخػػ  
 .للعلمػػػاء الصػػػاغبني واؼبصػػػلحني االجتمػػػاعينيالفػػػر علػػػى شػػػيخو عبػػػداهلل خلػػػف الػػػدحياف ويعتػػػ ه النمػػػوذج 

عػػبلوة علػػى ذلػػك كػػاف النػػوري منظمػػا غايػػة التنظػػيم وكػػاف يسػػح  كػػ  شػػيء وإف كػػاف صػػغ ا وىػػو جػػاد يف 
مػػن شػػعر النػػوري ووصػػفو بأفػػو شػػاعر مطبػػوع  وقػػد أشػػار الباحػػث إىل مبػػاذج. أداء اؼبهمػػات الػػ  توكػػ  إليػػو

 .  هبري الخعر على لسافو دبحرد اففعالو بأي حدث
بتقدمي دراسػة مستفيضػة عػن كثػ  مػن أعػبلـ الفكػر يف الكويػت وىػي ربػت ( ـٜٜٜٔ)قاـ الرومي 

أشػػارت الدراسػػة إىل جهػػود العلمػػاء الػػرين كػػاف ؽبػػم مػػ اث فكػػري وثػػراء . علمػػاء الكويػػت وأعبلمهػػاعنػػواف 
الفكػري  تطرقت الدراسة إىل جهود الخيب عبػداهلل النػوري الرتبويػة والثقافيػة وافتاجػو.   يف تاريب الكويتف

 (.ٚٛ٘ص )ظباحة الخيب حىت مع غ  اؼبسلمني  وأو ح الباحث. والخعري
( ـٜٜٛٔ)قػػاـ الباحػػث عبدا سػػن عبػػداهلل اػبػػرايف  مربػػوف مػػن بلػػدييف كتابػػو اؼبوسػػوعي بعنػػواف   
ركػز . فيهػا إىل التعريػف حبياتػو الخخصػيةالخػيب عبػداهلل النػوري وأشػار حيػاة اسة موجزة جدا عن بتقدمي در 

وأفػػو حػػارأ اؼبفاسػػد واالكبرافػػات " نبػػو ىػػم اآلخػػرة"الباحػػث علػػى وصػػف شخصػػية النػػوري فو ػػع عنوافػػا 
ىػو اغبػاؿ اجملتمعية وتنوعت كتاباتو يف وقت   يكن سوؽ النخر سػهبل وال إجػراءات الطباعػة ميسػرة كمػا 

 (. ٕٕ٘ص)يف يومنا ىرا 
بذعػػػدادىا ، ( ـٜٛٛٔ)ب عبػػػداهلل النػػػوري قػػػاـ فرحػػػاف عبػػػداهلل الفرحػػػاف يويف فبػػػرة تعريفيػػػة عػػػن الخػػػ

سػػرد الكاتػػب السػػ ة الراتيػػة . تنػاوؿ الكاتػػب حيػػاة الخػػيب النػوري باعتبػػاره مػػن اػبالػػدين يف تػػاريب الكويػت
وذكػػر الفرحػػاف بعػػ  . وأىػػم األعمػػاؿ الػػ  اشػػتغ   ػػا للنػػوري وتطػػرؽ إىل أىػػم ا طػػات الػػ  سػػافر إليهػػا

 .الكتب ال  ألفها أو حققها النوري
 
 
 

 المؤثرات الثقافية في حياة عبداهلل النوري: المبحث األول
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واؼبسػػلموف األوائػػ  ومػػن سػػلك سػػبيلهم خلفػػوا تراثػػاً فكريػػاً ، بفكػػره وفلسػػفة حياتػػو عػػا يتميػػز كػػ  
، جوافػػب متعػػددة مػػن صػػور اؼبا ػػي دبػػا فيهػػا مػػن مسػػانبات وربػػدياتوتربويػػاً يبثػػ  ثقافػػة  ػػخمة تعكػػل 

إف  .، وتتبعنػا درو ػاإذا استوعبنا دروسها( ـٕٚٓٓالفوزاف، )يبكن أف تضيء لنا طري  اغبا ر واؼبستقب  
رحلػػػة حيػػػاة اإلفسػػػاف يف عػػػا  األحيػػػاء سبػػػر دبنعطفػػػات جػػػادة تخػػػك  شخصػػػيتو، وتكػػػو ف منهحػػػو، وتلقػػػح 

 . دبحتمعو، وترسم مبلمح مستقبلو ذباربو، وربدد صلتو
 تتعلػػػػ  بػػػاؼبؤثرات الثقافيػػػػة وافعكاسػػػػاهتامسػػػائ  علػػػػى وجػػػػو اإلصبػػػاؿ  ثػػػػبلثسػػػيتناوؿ ىػػػػرا اؼببحػػػث 

 :وىي كما يليعلى مس ة النوري  اؼبتعددة واؼبمتدة
 فخأة عبداهلل النوري .ٔ
 أساترتو .ٕ
 الثقافية االذباىات .ٖ
 

 نشأة عبداهلل النوري
رف اؼبا ػػي يف حالػػة ا ػػطراأ ثقػػايف حيػػث كافػػت اؼبػػدارس ال يطافيػػة عاشػػت العػػراؽ يف بػػدايات القػػ

تعر ػت بػبلد . (Bashkin, 2007, 41)تنػافل التعلػيم العػر  والتعلػيم العثمػاين علػى أرض العػراؽ 
، يف الوقػػت الػػري أخػػرت فيػػػو وغ ىػػا العػػراؽ يف تلػػك الفػػرتة إىل  ػػغوط غربيػػة بسػػبب اؼبطػػامع ال يطافيػػة

، ٖٔـ، جٕ٘ٓٓ، اؼبوسػػوعة العربيػػة)يػػة تلقػػي بظبلؽبػػا علػػى الواقػػع السياسػػي والثقػػايف تيػػارات الثقافػػة الرتك
وال شػػك أف سياسػػة ا تػػ  مػػن أكػػ  العلػػ  باعتبارىػػا سياسػػة قهػػر فػػاالحتبلؿ يف كػػ  األحػػواؿ  (.ٙٚص 

  . استغبلؿ وإذالؿ
ري ففسػػو الػػ  ىحمػػت علػػى العػػاؼبني العػػر  واإلسػػبلمي وجػػد النػػو  ةالكبػػ  يف  ػػ  ىػػره التحػػديات 

ل بَ وقَػػالػري كػاف عاؼبػا نػ  النػوري منػر فعومػة أ فػاره مػن ينػابيع علػم والػده يف البداية . وأخر يخ  طريقو
وإليػو يرجػع فضػ  تربيتػو وتكوينػو األدأ العػر  متمكنػا مػن و الػدي   كػاف حفيػا بػالعلم  العلم واػبل  عنو إذ

 . العلمي
يف بلػػدة الػػزب  مػػن أعمػػاؿ العػػراؽ ( ـٜٔٛٔ -ٜ٘ٓٔ= ىػػػ ٔٓٗٔ -ٖٕٖٔ)ولػػد عبػػداهلل النػػوري 

. ـ  ٕٕٜٔعلمػني يف بغػداد عػاـ يف مدارس االحتبلؿ ال يطافية مث يف كليػة اؼبدرس درس علي يد أبيو مث و 
النػػػوري بالتػػػدريل يف اؼبػػػدارس عبػػداهلل اشػػػتغ  و يف الكويػػػت  تاسػػػتقر و  ىػػاجرت أسػػػرت النػػػوري مػػػن العػػراؽ

سػػػكرت ا يف ا كمػػػة وأخػػػ ا كػػػاف عضػػػوا أصػػػبح إلمامػػػة وا امػػػاة و األىليػػػة أوال والتحػػػارة حينػػػا وباػبطابػػػة وا
عػػػبلوة علػػػى مخػػػاركاتو ( ـٜٔٛٔ-ٜٜٙٔ)ورئيسػػػا للحنػػػة اإلفتػػػاء يف وزارة األوقػػػاؼ والخػػػؤوف اإلسػػػبلمية 

يف الػػػ امج التلفزيوفيػػػة بصػػػفة دوريػػػة فبػػػا أكسػػػبو ذبربػػػة حياتيػػػة واسػػػعة صػػػاغت شخصػػػيتو، والبػػػارزة اؼبسػػػتمرة 
 .ورفعت مكافتووفتَّحت مداركو، 
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درس النػػػوري يف صػػػدر حياتػػػو يف مػػػدارس األتػػػراؾ وبعػػػد أف احتلػػػت بريطافيػػػا العػػػراؽ درس يف لقػػػد 
دارسػة سػطحية واؼبػواد يف مػدارس االحػتبلؿ جوفػاء فاؼبػدارس الػ  كافػت مدارسها ولكنها على حد تعبػ ه  

لنػاس ال أكثػر كمػا يقػوؿ فتحها ال يطافيوف يف العراؽ كافت كحقن مورفني لتخدير األعصػاأ إلسػكات ا
اؼبليحػػػػػي، )ويػػػػػتعلم يف الكويػػػػػت فأصػػػػػبح معلمػػػػػا ومتعلمػػػػػا يف عف واحػػػػػد  ؽبػػػػػرا بػػػػػدأ يطلػػػػػب العلػػػػػم .النػػػػػوري
 (.ٔٙٔـ، ص ٜٗٚٔ

 :يعت  العلـو الخرعية خ  العلـو قاطبة فقاؿ النوري كاف
 فاؽ علم الخريعة الك  فضبل     ى  تضاىي مشل النهار الثريا؟

 :اة عديبة النفع أو كما يقوؿ النوريدين حي إف اغبياة ببل
 إف اغبياة بغ  دين ليل فيها ما يزين

 والدين سلطاف على النفل يقيها ك  دوف
 :فيقوؿ( ٚٔ، ص من الكويتالنوري، )وبفخر واعتزاز يخ  ألثر الدين يف بناء األمة 
 ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريب أكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىد

 
 الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدين كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف ألمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلطانا 
 

فػػػالعقوؿ تتغػػػرى بألبػػػاف العلػػػـو عنػػػد النػػػوري علػػػـو وىحرىػػػا، فهػػػي كلهػػػا مهمػػػة فبػػػر ال وىػػػرا ال يعػػػ 
 مػػػواد دراسػػػػية متنوعػػػة وكافػػػػتؾبموعػػػػة ولقػػػد قضػػػػى النػػػوري عمػػػػره يػػػدر س  (ٛٛٔـ، ٜٚٚٔالخرباصػػػي، )

 .عددةين ثقافية متالكتب ال  يطلع عليها من مياد
ما فرتات خاض فيها النوري يبكن تقسيم مرحلة طلب العلم يف حياة النوري إىل مرحلتني تتخلله

بعد أف ختم القرعف ىره اؼبرحلة وتبدأ  مبادا العلـوحيث تعلم يف العراؽ تعلمو  معرتؾ اغبياة؛ مرحلة
كما دخ  اؼبدارس الرتكية  ، و (الكتاتيب)األىلية دخ  اؼبدارس ويف ىره اؼبرحلة أيضا مع والده، الكرمي 

وكاف متفوقا يف دراستو وأكم  .ـ ٜٙٔٔ -ىػ ٖٖ٘ٔيف سنة  االحتبلؿ اإلقبليزيتعلم يف مدارس 
يف مس ة النوري التعليمية فقد جرت  اؼبرحلة الثافيةأما  .يف دار اؼبعلمني يف بغدادمس ة التحصي  

وبدثنا النوري عن سر . بداية طلبو العلم الخرعيو  أحداثها على أرض الكويت وىي االفطبلقة الفعلية
 :فيقوؿكويت يف الالعلـو الخرعية  ربوؿ مساره التعليمي وتعمقو يف

ىػ، وكنت قد جاوزت السنة الثافية والعخرين من عمري، قاؿ يل والدي ٖ٘ٗٔويف رجب سنة "
وكنت ال أجادؿ الوالد يف قرار يقرره، وال أرد عليو بغ  كلمة  .سترىب بعد أربعة أياـ إىل اؽبند: رضبو اهلل

مالك؟ : ود ظباعها م ، فنظر إيل فظرة عميقة وقاؿفسكت و  أرد عليو بالكلمة ال  تع ."أبخر"
اذىب فص  إماما : جرى ىرا اغبديث بعد صبلة اؼبغرأ، فقاؿ يل .لو أمرؾ و  أق  أبخر: فقلت

: مالك؟ كأفك ال تريد السفر؟ قلت: باعبماعة العخاء، فأفا اليـو تعباف، وبعد الصبلة عدت، فقاؿ يل
ن الو وء فلم أعرؼ جوابو وأفا إماـ وأ  من علماء اؼبسلمني، سأل  اليـو سائ  ع... فعم يا أ  
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فكيف إذا سأل  غدا سائ  عخر عن الصبلة أو عن الصياـ؟ إين أريد أف أتعلم ألعرؼ كيف أجيب عن 
 (.، باختصارٜ، ٛص" )أسئلة السائلني

ولعػػ   ةشخصػػية متميػػزة عصػػاميفرصػػة تكػػوين بػػداهلل ىػػره النخػػأة يف اؼبنبػػت الكػػرمي ىيػػأت للخػػيب ع
 :الصفات التاليةال  صاحبتو يف معظم صفحات أيامو الخخصية أىم صفات النوري 

واسػػػتقباؿ طػػػبلأ العلػػػم والسػػػائلني بػػػاللطف  حػػػب العلػػػم وتقػػػدير طبلبػػػو وتػػػوق  أسػػػاترتو .ٔ
 .والبخاشة وطبلقة الوجو والكلمة العربة

 .ااعبلد يف األخر والعطاء فكاف نمو للعلم شديدا وبرلو يف ربصيلو عظيم .ٕ
 .الثقة بالنفل .ٖ
األمافػة الصػدؽ و لقد كاف النوري يعيش يف ؾبتمع يعلي من شأف  .تعظيم الصدؽ واألمافة .ٗ

 (.ٕٔٔـ، ص ٕٙٓٓالرشيد، )وكاف النوري يدير األمور على ذلك النهج  إىل أبعد اغبدود
 .قدوة حسنة .٘
 .من غ  تساى  واعتداد بالنفل باعتداؿكاف الدين بالنسبة للنوري تسامح  .ٙ
 .تزاز بالعروبة واإلسبلـاالع .ٚ

ويسػػتطرد فيػػو طرؽ لػػو تعبػػداهلل النػػوري كفيلػػة بػػدعم مػػا سػػب  بيافػػو وىػػو مػػا سػػيسػػ ة غػػور إف سػػ  
 . يف مطاوي العم  الراىنعلى مه  الباحثاف 
 

 أساتذته
رمضػػاف سػػنة شػػهر اؼبوصػػ  يف مدينػػة ولػػد يف ؿبمػػد فػػوري اؼبوصػػلي ىػػو والػػد عبػػداهلل وأسػػتاذه األوؿ 

ىػػػػ إىل جنػػػو  ٖ٘ٔٔفيهػػػا وعلػػػم، وأجيػػػز للػػػوعظ والتػػدريل، وىػػػاجر مػػػن اؼبوصػػػ  سػػػنة  ىػػػ، وتعلػػػمٕ٘ٛٔ
مث بطلب من أى  الكويت سػافر إليهػا يف سػنة  .العراؽ، واستوطن البصرة، وتزوج  ا، وولد لو أوالده فيها

وىػػي  كيػةاؼببار اؼبدرسػة يف قػػاـ والػد عبػداهلل النػوري بالتػػدريل  .وذلػك عػ  ترتيػػب مػع ابنػو عبػداهلل ىػػٖٔٗٔ
ىػػ اؼبوافػ  ٖ٘ٗٔ، إىل أف تػويف رضبػو اهلل تعػاىل يف رمضػاف سػنة مدرسة أىلية فظاميػة يف الكويػتوأىم أوؿ 
  .بعد رحلة تعليمية جادة وىكرا ولد وتويف والد عبداهلل النوري يف شهر رمضاف اؼببارؾ .ـٕٜٙٔسنة 

ة، وتػػوىل تػػدريل اللغػػة العربيػػة يف ؼبػػع والػػد عبػػداهلل النػػوري يف ؾبػػاالت العلػػم واألدأ واؼبوعظػػة اغبسػػن
يػػروي عبػػداهلل النػػوري عػػن والػػده أفػػو قػػاؿ لػػو . (ٙٙٙٔ، ص ٖـ، ج ٖٜٜٔالسػػعيداف، )اؼبدرسػػة اؼبباركيػػة 

، إذا عرفتها استطعت أف تقرأ وأف تفهم ما تقرأ"  ". العربية سلم العلـو
مػػاء الكويػػت علمػػا ومػػن شػػيوخ النػػوري األفا ػػ  عبػػداهلل اػبلػػف الػػدحياف الػػري يعتػػ  مػػن أبػػرز عل

قػػػاؿ النػػػوري وىػػػو يصػػف ؾبلػػػل أسػػػتاذه الػػػدحياف كػػػاف ؾبلػػػل وعػػػظ (. ـٜٜٗٔالعحمػػػي، )وأدبػػا وعطػػػاء 
ـ، ص ٜٙٛٔالنػػػػوري، ) سػػػػألوين يف التفسػػػػ  كتابػػػػو  وإرشػػػػاد يلػػػػتمل أسػػػػه  اغبلػػػػوؿ للسػػػػائ  كمػػػػا ورد يف
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= ىػػٜٖٗٔ-ٕٜٕٔ) حفلػة تأبينيػة كػ ى بعػد وفػاة الػدحيافالنوري مػع زمبلئػو بذعػداد قاـ أولقد  (.ٕٙٓ
وقػػػػدـ النػػػػوري وفػػػػاء  (ٜ٘ـ، ص ٖٜٛٔالرشػػػػيد، )وذلػػػػك يف قاعػػػػة اؼبدرسػػػػة اؼبباركيػػػػة ( ـٖٜٔٔ-٘ٚٛٔ

  .لخيخو قصيدة تفي  باغبب والعرفاف، وتنب  بالصدؽ واإلحساف
إىل والػػده ومعلمػػو األوؿ وأسػػتاذه وشػػيخو ؿبمػػد  مػػن غريػػب مػػا سػػألوينكتػػب النػػوري إىػػداء كتابػػو 

عرفػػة وىػػو ر ػػيع مث إىل عبػػداهلل الػػدحياف الػػري كػػاف لػػو كػػاألأ وأخلػػص يف التعلػػيم فػػوري الػػري غػػراه باؼب
ودعا لعبداهلل النػوري بال كػة وأخػ ا كػاف اإلىػداء ألسػتاذه صبعػة بػن جػودر الػري علمػو قواعػد اللغػة العربيػة 

 (.  ٘ـ، ص ٜٗٛٔ)
الدحياف الري   يصف النوري أخبلؽ معلمو عبداهلل اػبلف خالدوف يف تاريب الكويتويف كتابو 

ومع  خامة ما حصلو من علم فذفو كاف يخعر "كاف يتمتع بأخبلؽ عالية قوامها الدماثة والثقافة فيقوؿ 
وأف عليو .. وأف درجات السلم كث ة، وعليو أف يصعدىا بص  وأفاة .. دائما أفو مازاؿ يف بداية الطري  

 .نهم إىل اؼبعرفة طبلوة ال يعرفها غ  العلماءفللعلم حبلوة ولل.. أف يسعى للعلم أينما كاف وببل كل  
ورسائلو   تكن رسائ  .. يراس  ك  من اشتهر بالعلم يف األقطار اإلسبلمية عربية أو غ  عربية  وكاف

فك  رسالة وجوا ا صدفتاف .. ب  كافت للدراسة وطلب العلم .. للتعارؼ أو سؤاؿ عن اغباؿ 
إف  .م الفوائد ال  ال يدركها إال من كاف ذا علم غزير وذكاء مفرطالفرائد يف عظي ئآللمختملتاف على ال

فقد كافت ىره الرسائ  تتضمن .. رسائلو إىل العلماء وثائ  تستح  أف تدرس لك  طالب علم 
 (.، بتصرؼٕٚص" )استفسارات وأجوبة وأحيافا حبوثا كاملة يف شىت اؼبوا يع

كاف يبزح مع الكث  من تبلمرتو وأصحابو، و "النوري مادحا الدحياف وعن دماثة خلقو يقوؿ 
 وأذكر فيما أذكر أين أتيتو بعد صبلة فحر يـو شديد ال د وقد لبست يف يدي قفازين وطويت غرتيت

  يب  : على رقب  و  يظهر م  سوى وجهي، وؼبا صافح   حك وقاؿ [غطاء الرأس عند اػبليحيني]
( الدسوس)ألبل يف يدي القفاز وىو ما يسمى يف الكويت ومنر ذلك اليـو   .. عليك إال أف تتنقب 

 ."حىت يف أشد أوقات ال د
وجػػاءه شػػاأ وحيػػد ألبويػػو ازبػػر لػػو "ويبضػػي فػػ وي النػػوري قصػػة ثافيػػة عػػن أسػػتاذه الػػدحياف فيقػػوؿ 

يػا سػيدي الخػيب : مسكنا غ  مسكن أبيو ليستق  فيو ىو وزوجتو فبلمو الخيب على ترؾ بيػت أبيػو فقػاؿ
فطأطػأ الرجػ  .. ومػن يقصػر لسػافك؟ : فقاؿ الخيب. دي من ذلك إال أف أقصر من لساف أميما قص –

و  تغػػب مشػػل ذلػػك اليػػـو حػػىت رجػػع الخػػاأ إىل .. وتسػػاقطت دموعػػو .. رأسػػو و  ينطػػ  بكلمػػة واحػػدة 
.. عػػرؼ كػػ  النػػاس منزلتػػو حػػىت الصػػبياف . سػػكن أبيػػو يسػػأؿ والديػػو الر ػػا ويسػػتغفرنبا عػػن ذفبػػو ذباىهمػػا

مث يػدخ  الولػد علػى أبيػو يكػاد يطػ  مػن الفػرح ألف .. افوا يعرت وف طريقو ال لخيء إىل ليسلم عليهم فك
، خالػػػدوف يف تػػػاريب الكويػػػت" )وأخػػػ ا ال عخػػػرا فػػػذف مػػػن عػػػد مػػػوج البحػػػر عػػػد طػػػويبل .الخػػػيب سػػػلم عليػػػو

 (.ٙٚص
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ؼبػػبرأ يف فيػػ  ا»عبػػداهلل النػػوري كتػػاأ  درَّس( ـٜ٘ٚٔ -ىػػػ ٜٖ٘ٔ)الخػػيب عبػػدالوىاأ الفػػارس 
النػوري، )وىرا الكتػاأ يف الفقػو اغبنبلػي وىػو مػن تػأليف الخػيب عبػدالقادر الخػيباين « شرح دلي  الطالب

يػػػػروي النػػػػوري بدايػػػػة رحلتػػػػو مػػػػع شػػػػيخو عبػػػػدالوىاأ الفػػػػارس ويكخػػػػف عػػػػن كػػػػرمي (. ٖٔـ، ص ٜ٘ٚٔ
اغبػج يف أواخػر  وبعػد قفولنػا مػن": عػده عػن اسػتبلـ القضػاء فيقػوؿأخبلقو، وعظيم شأفو، وشػديد ورعػو وبُ 

( فيػػ  اؼبػػبرأ يف شػػرح دليػػ  الطالػػب)ىػػػ قػػررت أف أعيػػد علػػى الخػػيب عبػػدالوىاأ قػػراءة ٖٔ٘ٔؿبػػـر سػػنة 
وؼبػا عر ػت عليػو رغبػ  رحػب  ػا رضبػو اهلل فكػاف منػر ذلػك اليػـو صػديقي .. للخيب عبدالقادر الخػيباين 

وقػد وفقنػػا  .صػبلة العصػر كػػ  يػـووكنػت عفئػػر معلمػا يف اؼبدرسػة اؼبباركيػػة فكنػت أحضػر قبػػ  .. وأسػتاذي 
... ركػػػة بفضػػػ  اهلل فحمػػػدا هلل علػػػى ذلػػػػكىػػػػ فكافػػػت مراجعػػػة مبأٖ٘ٔاهلل إلكمالػػػو قبػػػ  رمضػػػاف سػػػنة 

  يبخػ  بعلػم .. وربولت جلساتنا إىل حلقات علم وفقو وكاف لو رضبو اهلل اليد الطوىل يف ىره اعبلسػات 
ليػػو رئػػيل ا ػػاكم يومئػػر الخػػيب عبػػداهلل اعبػػابر رض عىػػػ عُػػٖٗٙٔويف سػػنة  .علػػى أحػػد و  يفػػت بغػػ  علػػم

ال  :وكأين أراه وقد صبع إليو ثيابو وىو يسػتغفر اهلل ويسػتعير بػو ويػرد علػى الػرئيل قػائبل.. الصباح القضاء 
وال .. أرجػػوؾ أعفيػػ  مػػن ىػػرا اؼبنصػػب فأفػػا غػػ  الئػػ  بػػو ألين سػػريع الغضػػب .. ال يػػا شػػيب .. يػػا شػػيب 

وبعػػدا عػػن مزالػػ  القضػػاء فقػػد كػػاف يػػدرؾ كػػ  اؼبسػػئولية وجسػػامتها وخخػػي أف  أ ػػن رفضػػو ىػػرا إال فزاىػػة
 .(، باختصارٖٔص" )يصدر حكما يؤرقو طواؿ حياتو 

يوسػف اغبحػي ء والفقهػاء مػن مثػ  الكثػ  مػن الفضػبلوتتلمػر علػى علمػو وأدبػو من النػوري  تعلم 
لفكػػر، ورمػػوز العلػػم، ومصػػابيح وعبػػدالعزيز حسػػني وغػػ ىم مػػن أصػػبحوا مػػن رواد ا والخػػاعر فهػػد العسػػكر

بػدأت معػرف  بػو بالتتلمػر : سػبلمية األسػب ف اغبحػي وزيػر األوقػاؼ والخػؤوف اإليوسػ قاؿ. العم  اػب ي
 . ـ ٖٜٙٔس اللغة اإلقبليزية يف عاـ يف العثماف وأوالده حيث كاف يدر على يديو دبدرسة اؼببل عبد اللط

 
 الثقافية االتجاهات

أخػرت الكويػػت  الكويػت ففػي بدايػػة القػرف العخػرينيف دايػة اغبركػػة العلميػة بعاصػر عبػداهلل النػوري 
إف احتكػاؾ النػوري اؼببكػر . قبػ  تػدف  الػنفط وقبػ  قػدـو مػد الرخػاء األوىل لنهضػتها التعليميػة اتضع لبناهت

-ٚٛٛٔ)بػػػػالفكر اإلصػػػػبلحي عػػػػ  معاصػػػػرتو ألقطػػػػاأ الثقافػػػػػة الكويتيػػػػة مػػػػن أمثػػػػاؿ عبػػػػدالعزيز الرشػػػػػيد 
لػػو عفاقػػا خصػػبو لرعيػػة عمليػػة تأسػػيل اؼبػػدارس  فػػتح (ـ ٖٜٚٔ  - ٛٚٛٔ)القنػػاعي وسػػف يو ( ـٖٜٛٔ

شػػػػديد النػػػػوري ولقػػػػد كػػػػاف . وسػػػػب  إدارهتػػػػا وتطويرىػػػػا ومواجهػػػػة الفكػػػػر اؼبتخػػػػدد الػػػػراف  للحديػػػػد اؼبفيػػػػد
أوؿ "ىػػو أفػػو القنػػاعي  النػػوري عػػنقػػاؿ  .الكويػػت األوؿ الخػػيب يوسػػف القنػػاعيومعلػػم اإلعحػػاأ دبصػػلح 

  ."دبية يف الكويتضة العلمية واألرائد للنه
كػػػاف الرشػػػيد والقنػػػاعي مػػػن أفصػػػار فكػػػر رشػػػيد ر ػػػا وتعر ػػػت حياهتمػػػا ػبطػػػر اؼبتخػػػددين بسػػػبب 

 . (ٖ٘ـ، ص ٕٛٓٓ،  والخنويف الرشيد)مواقفهما الفكرية اؼبؤيدة لئلصبلح 
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سػػبات الدينيػػة اؼبنا النػػوري يف اؼبدرسػػة اؼبباركيػػة ؼبػػدة سػػنتني وكػػاف يفعبػػداهلل عمػػ  وعلػػى نػػج والػػده 
فػػرتؾ النػػوري اؼبباركيػػة  أحػػد الفضػػبلءمػػع النػػوري اختلػػف  ٜٕٜٔويف عػػاـ . عػػداد الػػ امج الثقافيػػةيخػػارؾ بذ

الػري القنػاعي  وكاد أف يرح  إىل اؼبملكة العربية السعودية ولكػن، (ٕٔـ، ص  ٕٛٓٓالنوري وعخروف، )
طلػب مػن الخػيب اسػبة وقػدـ عر ػا موفقػا إذ ربرؾ يف اللحظة اؼبنرئيسا جمللل إدارة اؼبدرسة األضبدية كاف 

واسػػتمر النػػػوري بعملػػو يف اؼبدرسػػػة  .عبػػداهلل النػػػوري العمػػ  فيهػػػا حيػػث عمػػػ  مدرسػػا للػػػدين واللغػػة العربيػػػة
ومػػػن أدأ اؼبعلمػػػني أنػػػم . األوقػػػات اػبمسػػػة" اػبالػػػد"يػػػدرس طبسػػػة دروس ويصػػػلي يف مسػػػحد اليعقػػػوأ 
 :ر األجياؿ بخخصية القناعي بقولورك  هلل النوري يُ يقدروف ح  الرواد ويركروف فضلهم فها ىو عبدا
 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالكوي  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن عيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدين
 ودليلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدارس وشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباأ

 

 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعلم   أقلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو فريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 يطلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب العلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم بكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة وعخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا

 
مكافػػػػا ثقافيػػػا مهمػػػػا ( ـٕٜٗٔ) ىػػػػٕٖٗٔالنػػػادي األد  الػػػػري ه تأسيسػػػو يف عػػػػاـ وجػػػد النػػػػوري 

أقػػػاـ النػػادي حفػػػبلت . بر رئيسػػػا وكػػاف االشػػرتاؾ فيػػػو روبيػػة يف الخػػهرللخػػباأ الػػرين افتخبػػػوا عبػػداهلل اعبػػا
افظػر، )ترحيب لعدد من الضيوؼ منهم أمني الروباين مؤلػف كتػاأ ملػوؾ العػرأ ومػنهم ؿبمػد الخػنقيطي 

كما كاف الخباأ يلقػوف ا ا ػرات واػبطػب وكػاف النػوري مػن ( تلفزيوف الكويت، لقاء مع عبداهلل النوري
  تفاعلػػت مػػع ىػػرا السػػياؽ العلمػػي الػػري صػػاحب النهضػػة الثقافيػػة يف الكويػػت رغػػم أف تلػػك الكوكبػػة الػػ

 . عمر النادي   يط  كث ا إال أفو أثره    كب ا
يف الربػػػػع أف الكويػػػت شػػػػهدت  (ٛٔـ، ص ٜٕٓٓالعحمػػػػي، ) ايفقػػػػويعتقػػػد الراصػػػػدوف للخػػػأف الث

وسػريعة عبملػة مخػاض لنهضػة واسػعة ك تت التغػ اتغ ات جررية يف البلد وكافػ األوؿ من القرف العخرين
 :أسباأ منها

 (.ـٕٜٔٔ)األضبدية و ، (ـٜٔٔٔ)اؼبباركية : تأسيل اؼبدارس شبو النظامية .ٔ
، واؼبكتبػة األىليػة (ىػػٖٜٔٔ) هور جي  شاأ متعلم، أسل صبعيات أدبية مث  اعبمعية اػب ية  .ٕ
 (.ـٕٕٜٔ)
 .االطبلع على الصحف واجملبلت .ٖ
 .ناسزيارات العلماء وتوعية ال .ٗ
 .والتعليم اؼبنظم باغبكمة والرف الدي  مواجهة دعاة التخدد  .٘

الحظ النوري فيما عاصره صدؽ وإخبلص وسخاء الناس قب  طفرة البرتوؿ فػراح يكتػب بذعحػاأ 
كيػف ه  قصػة التعلػيم يف الكويػتيف ذكػر النػوري . وإكبار ما قدمػو ا سػنوف يف الكويػت ؼبسػافدة التعلػيم

ىػػره اؼبدرسػػة ـ ٕٜٗٔىػػػ اؼبوافػػ  ٖٖٗٔيف سػػنة  أسػػل مشػػبلف بػػن علػػي إذ لؤليتػػاـ مدرسػػة السػػعادة إفخػػاء
لػ  حلػت وكاف من ذبار اللؤلؤ األثرياء، وعمرت زىاء اػبمل سنوات، ولؤلزمػة االقتصػادية ا"، على ففقتو
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 خالػػدوف يف تػػاريب الكويػػت وكتابػ  وإسبامػػا ؼبػػا سػب  قبػػد النػػوري يف. (ٕٙص" )بأىػ  اللؤلػػؤ وبغػػ ىم سػدت
وكػػاف يػؤمن أف الصػدقة الػػ  تعطػى يف اليػػد "نػاوؿ بالتحليػ  والخػػرح سػ ة مشػػبلف بػن علػي الرومػػي فيقػوؿ يت

أو تخػػرتي ثوبػػا، مث يػػزوؿ أثرىػػا، وإرادة الرجػػ  كافػػت أف يكػػوف عملػػو لػػو . أو هتػػـز جوعػػا.. قػػد تقػػيم أودا 
.. إذا . د كػ  مػنهم سػبلحوصفة االستمرار، والبد أيضا من إعداد ىػؤالء اليتػامى ؼبواجهػة اؼبسػتقب  ويف يػ

" العلػػمىػػو سػػبلح  وأفضػػ . اغبيػػاة بثقػػة وأمػػ بػػد مػػن إعػػدادىم إعػػدادا جيػػدا كػػي يخػػقوا طػػريقهم يف  فػػبل
ىره األحداث االجتماعية كافت شديدة األنبية فتأصلت يف ففل النوري حػىت غػدا  .(، بتصرؼٖٓص)

ف والزالػػػػت صبعيتػػػػو اػب يػػػػة تفػػػػي  بعػػػػدىا مػػػػن ا سػػػػنني فبػػػػن ُيخػػػػار ؽبػػػػم بالبنػػػػاف يف أكثػػػػر مػػػػن بلػػػػد ومكػػػػا
ورعايتهػػا اػب يػػة فلقػػد قػػاـ بذفخػػاء اؼبػػدارس  كػػاف النػػوري امتػػدادا للحيػػ  اؼبعطػػاء .باإلحسػاف وتخػػهد بػػرلك

 . معنويا وماديا وتطويرىا بكافة السب 
مبتكرا يف فنوف الدعوة والتعليم وساىم يف جع  الكويت ؿبطة مػن ا طػات اؼبهمػة يف النوري كاف 

اػب ي وبناء اؼبػدارس يف بقػاع العػا  وال زاؿ عملػو الػداؿ عليػو والنػابع مػن معينػو ما ػيا يف إسػعاؼ العم  
 .ا تاجني
 

 أخالقيات المعلم:  لثانيالمبحث ا
، كفاءتو إعداد اعبي  وتربية علميػايعت  اؼبعلم ححر الزاوية يف الرتبية والتعليم والثقافة ويتوقف على  

َفْخػَر : "أفَػل َمالِػك بْػن ومػن ىػرا السػياؽ فػدرؾ قػوؿ(. ٖ٘٘ـ، ص ٜٕٓٓيلػي، الزح)وسلوكيا وأخبلقيػا 
وقػػاؿ أحػػد علمػػاء  (ٖ٘ٔ، ص ٘، جٕٓٓٓابػػن عبػػدال  القػػرطف، " )الِعْلػػِم َوتَػْعِليَمػػُو ِمػػْن أْفَضػػِ  األْعَمػػاؿ

ـ، ٕٕٓٓالقضػماين، " )احػرتاـ العلػم، واؼبعلػم، والكتػاأ: من عبلمػات الفتػوح علػى طالػب العلػم"األزىر 
صباعػة سبخػػي علػى األرض ، فهػػم مصػابيح اؽبػػدى يف "اؼبعلمػوف كمػػا يقػوؿ اػبليفػػة اؼبػأموف خػػ  . (ٗٗص 

 (. ٕٗـ، ص ٕٔٓٓالكبيسي وعخروف، " )دياج  اغبياة
يف األمػػة شػػخص إذا صػػلح صػػلحت األمػػة، وإذا فسػػد فسػػدت، أال "يقػػوؿ الخػػيب عبػػداهلل النػػوري 

دي فاشػػئة األمػػة إىل النػػافع اؼبفيػػد، واؼبػػبلؾ الػػري يػػوحي إلػػيهم أف وىػػو اؼبعلػػم، اؼبعلػػم ىػػو الػػدلي  الػػري يهػػ
العلم يرفع األمة إىل أعلى الدرجات، وأف اعبه  يهوي  ا إىل أسػف  الػدركات، وأف مػن يبخػي مكبػا علػى 

(. ٕٔ، ص قصػة التعلػيم يف الكويػت يف فصػف قػرف" )وجهو ليل كمن يبخػي سػويا علػى صػراط مسػتقيم
ؿبمػػد رشػػيد ر ػػا عػػن سػػحايا العلمػػاء ومكػػافتهم  قي  عػػن مكافػػة اؼبعلػػم مػػع قػػوؿويتسػػ  ىػػرا التصػػور الػػد

العلمػاء ، فصػبلح حػاؿ اؼبػدبر والػروح اؼبفكػر مػن اإلفسػافالعلماء واغبكماء من ؾبموع األمة دبنزلة العقػ  "
 (. ر ا، بدوف تاريب" )، وفساد حاؽبما ُمفسد غباؿ األمة بأسرىاواغبكاـ ُيصلح حاؿ األمة

، بػو، ولػرلك اشػتغ  بػو لػيبل ونػارا يهػوى التػدريل ويغػـر"القػوؿ أف عبػداهلل النػوري كػاف ومن اغبػ  
الخرباصػي، " )متطوعا ومأجورا، يف مدارس أىلية، ويف اؼبعهد الدي  عند أوؿ فخػأتو، ويف اؼبعهػد التحػاري
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 بذشػراؼ ييضم أربعة فصوؿ، أحدىا لطلبة الفقػو اغبنبلػالدي  حينئر وكاف اؼبعهد ، (ٙٛٔـ، ص ٖٜ٘ٔ
ـ موزعػػػػة مػػػػا بػػػػني اؼبدرسػػػػة ٖٖٜٔ-ٖٕٜٔلقػػػػد أصػػػػبح النػػػػور مدرسػػػػا خػػػػبلؿ الفػػػػرتة مػػػػن  .عبػػػػداهلل النػػػػوري

و   (.ٜٚـ، ص ٜٜٜٔ، العبػػػػداؼبغ )ـ ٜٚٗٔاألضبديػػػػة واؼبباركيػػػػة مث عػػػػاد للتػػػػدريل مػػػػرة أخػػػػرى يف عػػػػاـ 
 . ينقطع عن تعليم الناس يف اؼبسحد ويف أجهزة اإلعبلـ ويف كتبو حىت عخر حياتو

وأمػػػا تعلػػػيم ( "ـٖٕٓٓ)قػػػاؿ ابػػػن اعبػػػوزي . التعلػػػيم والتػػػدريل عبػػػادة بػػػ  مػػػن أعظػػػم العبػػػاداتإف 
،  ٔوإف مػن تفضػي  .الطػالبني، وىدايػة اؼبريػدين، عبػادة العػا  بعػ  العلمػاء إيثػاره للتنفػ  بالصػبلة والصػـو

مبػا سبيػ  الػنفل إو  .ففعػو عن تصنيف كتاأ ، أو تعليم علم ينفع، ألف ذلك بػرر يكثػر ريعػو، و يبتػد زمػاف
غبػب  :الثػاين .أسػه  حػب البطالػة، ألف االفقطػاع عنػدىا أحدنبا إىل ما يزخرفو الخيطاف من ذلك ؼبعنيني

  (.ٔ٘ص ) "بالزىد كاف مي  العواـ إليها أكثر اؼبدحة فذنا إذا توظبت
ريػدة ومػن وإذا تتبعنا أخبلقيات اؼبعلم فسنعثر يف ثنايا كتب النػوري علػى ملتقطػات رائعػة ولفتػات ف

واؼبػػدرس إذا   يفػتح صػػدره لكػ  سػؤاؿ مػػن أسػئلة تبلميػػره فهػو متكػػ  " سػػألوين يف التفسػ يف  ولػو قذلػك 
هبػػب .. إذا .. ألفػػو ر ػػي أف يكػػوف معلمػػا واؼبعلػػم يعلػػم اعبهػػاؿ فػػذذا   يكػػن جهػػاال فػػبل حاجػػة إىل معلػػم

جػو إليػػو مػن ىػػرا اؼبػتعلم يسػػمعو عليػو مػا داـ قػػد ر ػي  ػػره الو يفػة أف يفػػتح صػدره وأذفيػػو لكػ  سػػؤاؿ يو 
ـ، ٜٙٛٔالنػوري، " )وصػححو لػو.. وا حا أو حو ىو فذذا   يكن السؤاؿ .. منو دوف أف يعيب عليو 

التوا ػع صػفة مػن "( ٕٛـ، ص ٜٛٚٔ)وال شك أف التوا ع خل  عظيم وكمػا قػاؿ النػوري  (.ٛٙٔص 
ِريَن يَبُْخػػػوَف َعلَػػػى اأَلْرِض َىْوفػػػاً َوِإَذا َخػػػاطَبَػُهُم َوِعبَػػػاُد الػػػرَّضْبَِن الَّػػػ"وصػػػف الػػػرضبن  ػػػا عبػػػاده . صػػػفات الػػػ 

 . (ٖٙ: الفرقاف" )اعْبَاِىُلوَف قَاُلوا َسبلماً 
وبدثنا النوري عن صػورة مػن الصػور الفريػدة يف تضػحية وإخػبلص اؼبعلػم يف أداء رسػالتو والتفػاين يف 

السػػيد أضبػػد السػػيد عبػػداعبلي   وقػػد اشػػتهر":قصػػة التعلػػيم يف الكويػػتالعطػػاء حيػػث كتػػب يف كتابػػو الفػػر 
بكرمػػػو وحبػػػو للعلػػػم وطلبتػػػو، وإخبلصػػػو يف التػػػدريل، وقػػػد أفػػػاد كثػػػ ا مػػػن النػػػاس، وقيػػػ  عنػػػو إفػػػو أصػػػيب 

مػرض ؿبمػوال حػىت مػرض  النصفي فكػاف وُبمػ  علػى كرسػي إىل اؼبسػحد للػدرس مث يرجػع إىل بيتػو ٕبالفاجل
أعمػػػاؽبم مدارسػػػهم و د ال يتهربػػػوف مػػػن كػػػاف بنػػػاء الكويػػػت وىػػػرا عطػػػاء األجػػػداىكػػػرا   .(ٛٔص" )اؼبػػػوت
 .وأعرار واىية ،بذجازات ونبيةاليومية 

ومن أخبلقيات اؼبعلم الرحلة يف طلب العلم وىي ذات ففع عظيم على مس ة التعليم وؽبرا يقوؿ 
ساح يف ببلد اهلل الواسعة، والسياحة يومئر متعبة، والسفر فيها "النوري عن رحلة السيد عمر عاصم 

ت وسائلو يف ال  الدواأ، ويف البحر السفينة تس ىا األشرعة أو البخار، ولكنو استسه  شاؽ، وكاف
                                                 

 (.ٕٖـ، ص ٕٚٓٓ)بتحقي  ؿبمد الغزايل  صيد اػباطرابن اعبوزي ويف فسخة تغفي  افظر  ٔ
اللحمػػي ) ُأِصػيَب بِػَداِء اْلَفػاِلجِ ويقولػوف  .شل  وبدُث يف أحد ِشقَّي البدف فُيبِطُ  إحساَسو وحركتو؛ أصابو فػاجلٌ فصػار قعيػَد منزلػو: الَفاِلُج  ٕ

، ، وعخروف، بدوف تاريب  .(بدوف تاريبأبو العـز
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عى للدين يف الصعب يف سبي  رغبتو، وقد أراد رضبو اهلل أف يقف على حضارات األمم بنفسو، ويس
مر بو  وقد كاف لتحوالو الكث  وسفراتو العديدة أثرىا يف أف يستقي من ك  بلد". "أمكنتو يقرأ ويتعلم

أفض  ما فيو من طرؽ التعليم، فابتكر طريقة جديدة للتعليم، كافت فكرة يف رأسو، مث اختمرت يف 
  (.، باختصارٜ٘، ٛ٘ص،  خالدوف يف تاريب الكويت)" طلبتوذىنو، مث ففرىا على 

سػػافر إىل اغبحػػاز حاجػػا سػػنة "عػػن عبػػدالعزيز الرشػػيد اؼبػػؤرخ اؼبخػػهور واؼبػػر  الكبػػ  النػػوري ويقػػوؿ 
ىػػػػ وبعػػػد أف أدى الفريضػػػة جػػػاور يف اؼبدينػػػة والـز حرمهػػػا متعلمػػػا ومعلمػػػا يتنقػػػ  بػػػني علمائهػػػا مػػػن ٕٖٔٔ
فقػػد طػػرؽ كػػ  علػػم وافكبابػػو علػػى الػػدرس غريبػػا وكػػاف نمػػو لل .ىل حلقػػة، مغرتفػػا مػػن معػػني اؼبعرفػػةحلقػػة إ

، وف يف تػاريب الكويػتخالػد" )األبواأ حبثا عن اؼبعرفة ون  من حبر العلم يف شغف، متفهما واعيا مفكػرا
 .(، باختصارٚٛص

لقد . أف النوري ففسو تأثر باألسفار حبثا عن العلم تارة وحبثا عن الرزؽ تارة أخرى شك وال
وحيدا واذبو غادر أسرتو  سانبت أسفاره يف مبو أفكاره وهتريب شخصيتو لتكوف شخصية عصامية حيث

إىل سيبلف تاجرا  سافرمنها و الكويت  وأقب  علىترؾ الزب  كما اؼبعلمني  إىل بغداد حيث التح  بدار 
 .العراؽ والبحرينو واؽبند 

والويػػ  كػػ  الويػػ  ؼبػػري  "حسػػنة اؼبعلػػم وإمػػاـ اؼبسػػحد واؼبفػػ  واآلبػػاء قػػدوة . القػػدوة أسػػاس الرتبيػػة
بػدر  عػا  اعبليػ نو القاؿ عولقد واف  قوؿ النوري واقعو فلقد . كما يقوؿ النوري" يداوي الناس وىو علي 

النوري سبتد إىل سنوات خلت، عرفتو داعية لئلسبلـ دبالو ودبقالو، وكػاف يقػوؿ  معرف  ب :متويّل عبد الباسط
 .(ٚٛـ، ص ٕٔٓٓ، ؿبسنوف من بلدي) يف أمور الدين والدفيا فقهيا كلمة اغب  وكاف مرجعا

، (ٖٖٙص ـ، ٜٕٓٓعبػػد ومطيػػع، )أعلػػى مراتػػب الرتبيػػة اغبسػػنة يػػدرؾ اؼبربػػوف أف الرتبيػػة بالقػػدوة 
كنػة، الػ  ىػي يف متنػاوؿ القػدرات مف بلػوغ الفضػائ  مػن األمػور اغبسػنة اؼبألنػا تعطػي اآلخػرين قناعػة بػأ"

أف النػوري ويػرى . (ٕ٘ٔ، ص ٔـ، جٕٛٓٓاؼبيػداين، )اإلفسافية، وشػاىد اغبػاؿ أقػوى مػن شػاىد اؼبقػاؿ 
قػاؿ رسػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػو . مالفتوى إشارة وتعليم، واؼبسػتف  مستخػ  ومػتعلم، واؼبفػ  مستخػار ومعلػ

ْسَتَخػػػاُر ُمػػػػْؤسَبَن»: وسػػػّلم
ُ
النػػػػوري، )وعليػػػو فػػػػالفتوى لػػػيل قضػػػػاء بػػػ  ىػػػػي اسػػػتهداء، اسرتشػػػػاد، تعلػػػم . «اؼب

 (.  ٙٔ، ص ٔ، وزارة األوقاؼ والخئوف اإلسبلمية، جٕٗٓ -ٕٕٓـ، ص ٜٙٛٔ
ر غبظػة يف حياتػو حيػث  وإذا كافت اغبياة أخبلؽ فلقد تألقت أخبلؽ النوري كمعلم ومف  إىل عخ

 .رضبو اهلل تعاىلحىت واتتو اؼبنية وىو طريح الفراش يف اؼبستخفى ؿُبتسبا كاف هبيب األسئلة 
عػػن ( ٛٛٔـ، ص ٖٜ٘ٔ، يالخرباصػػ)ويف رثائػػو لصػػديقو عبػػداؼبلك صػػاك اؼببػػي  كخػػف النػػوري 

 :فقاؿ أخبلقيات اؼبعلم اؼبتميز
 غػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى العقػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ بألبػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف العلػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 ا أدى مهمتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف الثبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات إذ
 غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى النفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوس بنصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو درر 

 كػػػػػػػػػػػػػػػػػاف النخػػػػػػػػػػػػػػػػػاط إذا مػػػػػػػػػػػػػػػػػا غػػػػػػػػػػػػػػػػػ ه فػػػػػػػػػػػػػػػػػرتوا
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 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف األأ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  للناشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػني يرشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىم
 وكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف إلفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بخوشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا إذا تقابلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
 كػػػػػػػػػػػػػاف الر ػػػػػػػػػػػػػا   هبػػػػػػػػػػػػػد يف الػػػػػػػػػػػػػنفل صػػػػػػػػػػػػػاحبو
 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف الوفػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء وكػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؽ خلتػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

 

 ؼبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىم ففعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا إذا كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ وا
 عػػػػػػػػػػػػػػػف اللسػػػػػػػػػػػػػػػاف فػػػػػػػػػػػػػػػبل زيػػػػػػػػػػػػػػػد وال عمػػػػػػػػػػػػػػػروا

 كثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروا  منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو، وأصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحابو يف قومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
 حلػػػػػػػػػػػػػػػػي ربلػػػػػػػػػػػػػػػػى  ػػػػػػػػػػػػػػػػا ذاؾ الفػػػػػػػػػػػػػػػػىت الػػػػػػػػػػػػػػػػوقر

 
فبا سب  قبد النوري وبدد أخبلقيات مهنة التعليم بتنمية العق  والػنفل وإخػبلص النصػيحة والعطػف علػى 

عػػدادىم إيف التعامػػ  مػػع الخػػباأ و اؼبػػتعلم والثبػػات يف اؼبوقػػف والنخػػاط يف العمػػ  وعػػدـ اإلحبػػاط واألبػػوة 
 اإلمػاـ يقػوؿ تنطب  مع ما استقر يف الفكر الرتبوي اإلسبلمي حيث وىره األخبلقيات وغ ىا .للمستقب 
ػػ اؼبعلػػم و ػػائف أىػػم مػػن أف (ٗ٘ ص ـ،ٕ٘ٓٓ) الغػػزايل  َرُسػػوؿ لقػػوؿ بنيػػة ؾبػػرى هبػػريهم وأف بػػاؼبتعلم فقةالخَّ
  .منيللمتعل   صحالن   إخبلص أنبية على الغزايل شدد كما ".لولده الوالد مث  لكم أفا اإمبَّ "  اهلل

 والتعلػػيم الرتبيػػة ؾبػػاؿ يف العريقػػة وخ اتػػو الصػػائبة فظراتػػو عػػ  فهػػو سػػليم تربػػوي حبػػل يتمتػػع النػػوري إف
ومػن لػواـز " النػوري قػاؿ  .وذبويدا وجدافا طبلبو على اؼبعلم حرص وأدرؾ كغراء اغبافية النصيحة أنبية أدرؾ

يحة النقػػػد البنػػػاء وعػػػن ومػػػن توابػػػع النصػػػ (. ٛٙٔـ، ص ٜٙٛٔ" )ولػػػواـز اإلصػػػبلح النصػػػيحةاإلفسػػػافية 
يصػف النػوري اؼبعلػم اعبيػد بالرضبػة  .(ٖٕٗص" )وأفا أرحػب بالنقػد النزيػو"الدارجة  األمثاؿففسو يقوؿ يف 

 ي حػؿبمػد العاألسػتاذ كػاف عػن أحػد اؼبعلمػني   خالػدوف يف تػاريب الكويػتيف كتابو وحب اؼبدرسة فيقوؿ 
ويف مقػػػػاـ اؼبػػػػدح . (ٗٔٔص" )كػػػػ  مكػػػػاف  وكافػػػػت اؼبدرسػػػػة أحػػػػب إلػػػػيهم مػػػػن. الػػػػرعوؼ الػػػػرحيم لطبلبػػػػو"

كػػػاف وبتضػػػن "يكخػػف النػػػوري أىػػػم أخبلقيػػػات ؿبمػػػد الفػػػارس أحػػػد كبػػار اؼبػػػربني يف الكويػػػت فيقػػػوؿ عنػػػو 
والتػف حولػو طػالبو العلػم .. النا ني من طبلبو ويخحعهم ويعطيهم من مالو ومن ففسو ومػن وقتػو الكثػ  

و يف أمػور ديػنهم فػبل يبخػ  بفتػوى وال وبػبل فصػيحة ويسػتفتوف.. يسألوفو فيحدوف عنػده اعبػواأ الخػايف 
وال يكتم توجيها، وكاف يلتمل األيسر واألرحم ألفو عرؼ ح  اؼبعرفة أف ىرا الدين يسر ولػن يخػاد ىػرا 

 (ٕٗص، خالدوف يف تاريب الكويت" )الدين أحد إال غلبو
 

 أبرز القضايا التربوية: المبحث الثالث
الخػػيب عبػػداهلل  ارة األوقػػاؼ بتخػػكي  عبنػػة الفتػػوى والػػ  ترأسػػهايف وز صػػدر قػػرار ـ ٜٜٙٔ يف العػػاـ

 واسػتمر اغبػاؿ. غلب على عم  ىره اللحنة العم  الخفهي، فلم تكن تسػح  جلسػات اللحنػة .النوري
الفتػوى مػن  بذعػادة تخػكي  عبنػة ٜٚٚٔلسػنة  ٜما يزيد علػى سػبع سػنوات، مث صػدر القػرار الػوزاري رقػم 

النػػوري يف  ره التحربػػة الثريػػة عػػبلوة علػػى عمػػ كافػػت ىػػ  .هلل أيضػػا الرئاسػػة فيهػػاالعلمػػاء وتػػرأس الخػػيب عبػػدا
سػػكرت ا يف ا كمػػة وكػػرلك يف التلفزيػػوف واإلذاعػػة فافػػرة السػػتطبلع حركػػة التػػدريل مث التحػػارة وا امػػاة و 
 .على بص ة وعن كثبوزواياه اجملتمع واالقرتاأ من قضاياه 
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الطهػارة ىػي ( ـٕٚٓٓ)قػاؿ عبػداهلل النػوري . ا العنايػة بالنظافػةعاجل النوري العديد من اؼبسائ  منهػ
فظافػػة واإلسػػبلـ يأمرفػػا بنظافػػة األجسػػاـ واألثػػواأ واألثػػاث واؼبسػػاكن وكػػ  مػػا يتعلػػ  حبياتنػػا فالنظافػػة مػػن 

وذـ اإلسػػبلـ أ ػػداد (. ٛٓٗ -٘ٓٗص )اإليبػاف واإلفسػػاف النظيػػف ؿببػػب إىل صػػحبو مكػـر بػػني إخوافػػو 
قػػرأ لؤلقػػرار والفػػواحش واألمػػراض الػػ  هتػػدد حيػػاة البخػػر وتعكػػر صػػفو ودادىػػم وتػػدمر النظافػػة وكػػ  مػػا ي
ػػػرِينَ "قػػػاؿ اؼبػػػوىل سػػػبحافو . صػػػفوؼ ؾبػػػتمعهم ويف (. ٕٕٕ: البقػػػرة" )ِإفَّ اللّػػػَو وبُِػػػب  التػَّػػػوَّاِبنَي َووبُِػػػب  اْلُمَتَطه 

النػػوري، " )ة دليػػ  اإلسػػبلـوالنظافػػ"وقػػاؿ " النظافػػة صػػحة والصػػحة قػػوة"فطػػاؽ ىػػرا السػػياؽ قػػاؿ النػػوري 
وال شػػك أف العنايػػة بالنظافػػة تسػػهم يف تنميػػة (. ٓٔٔ، ٚٗـ، القسػػم األوؿ مػػن اعبػػزء الثػػاين، ص ٖٜٚٔ

ـ، ص ٜٕٓٓؿبمػد، )وتنميػة العػزة يف الػنفل العديد من جوافب الخخصػية مػن مثػ  الصػفاء واالطمئنػاف 
 .عبلقة وثيقة اىرا وباطنا افة واإلسبلـ دين األخبلؽ واعبماؿ وعبلقة األخبلؽ بالنظ (.ٕٕٕ

وتطرؽ النوري إىل قضايا اؼبرأة فكاف يرف  أف ُتظلم أو َتظلم وكتب أف اؼبرأة   تكن حق ة  
يف ففل و ( ٖٕٓ، ٚٛـ، ص ٜٗٛٔ، من غريب ما سألوين!! )عند أسبلفنا فاؼبرأة ا رتمة كافت ؿبرتمو

فعم إنم جهلوا فعادوا إىل "النوري قاؿ . للمرأةت ععن مظا  عديدة وقالنوري كخف الكتاأ  
جاىليتهم وعصبيتهم للقبيلة وعادوا الستعباد اؼبرأة وقهرىا وإرغامها على الزواج فبن ال تر اه حىت ححز 

الرباح )ابن العم بنت عمو وأرغموا ابنة العخر سنني على الزواج من ابن السبعني ألفو ابن عمها 
تتزوج من الغريب على كتاأ اهلل وسنة رسولو واعت وىا زافية  كما يصفوفو، وقت  ابن العم من( الصبلخ

كاف ابن العم وبحز ابنة عمو لو ، وإذا (. ٕ٘ٙص ..." )وخرس رجاؿ الدين. وعد قتلو ىرا تطه ا
ـ حيث جاء قافوف أبط  ىره العادة  ٖٜٛٔطلبها غ ه اشرتى منو تنازلو دببلي من اؼباؿ حىت عاـ 

اؼبصلحوف يف مع ما ذىب إليو  ىره الرعى النقدية لعادات اجملتمع العر تتف   (.ٜٕٙص ) اعبائرة 
إف اإلشكالية يف اجملتمع العر  التقليدي (. ٕٗٔـ، ص ٕٛٓٓالعيسى، ، ـٕٙٓٓالكندري، ) الكويت

ـ، ٕٓٔٓالكندري، )ليل يف الدور الري تلعبو اؼبرأة ، إمبا يف النظرة االجتماعية ؽبا وأنا تابعة للرج  
، ٕ٘ٙ، ٕٛٓـ، ص ٜٕٓٓشو، )وال ريب أف اؼبرأة الكويتية عافت الكث  بسبب ذلك  (ٜٖٔص 
بركات، )ربت  موقعا دوفيا يف البنية االجتماعية عموما وال زالت اؼبرأة العربية اليـو . (ٜٕٓ، ٜٕٙ

من مث  ارتفاع فسبة  لتحسني الو ع  هرت يف الساحة تغ ات اهبابيةوجود رغم ( ٕٓٗـ، ص ٜٕٓٓ
زوجة عائخة اؼبدرسة ال  افتتحتها أثىن النوري أيضا على  قصة التعليم يف الكويتويف . يم اإلفاثتعل

نا أوؿ مدرسة علمت اإلفاث اػبط ألـ ٕٜٚٔىػ اؼبواف  ٕ٘ٗٔي يف سنة السيد عمر عاصم األزم  
 . (ٖٙص) واػبياطة واغبساأ
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إف الرجػ  واؼبػرأة فصػفاف يكمػ  "أة فيقػوؿ بػني الرجػ  واؼبػر لطبيعػة العبلقػة يقدـ النوري رعيػة تكامليػة 
مث إنمػػػػػػػا شػػػػػػػريكاف يف اغبيػػػػػػػاة كاليػػػػػػػدين والػػػػػػػرجلني ..فػػػػػػػبل غػػػػػػػىن ألحػػػػػػػدنبا عػػػػػػػن الثػػػػػػاين ..أحػػػػػػدنبا اآلخػػػػػػػر

 (.ٜ٘ـ، ص ٜٚٚٔ" )ومن كاف برج  واحدة فهو أعرج ٔومن كاف بيد واحدة فهو أعضب..يتعاوفاف
فحػػػاءت  يف التعلػػػيم قػػػديبا الدارجػػػةحات صػػػطلقضػػػايا تراثيػػػة مػػػن مثػػػ  العنايػػػة باؼبتطػػػرؽ النػػػوري إىل 

مبلػي يدفعػػو دبعػىن  الدخالػةتحفظ لنػا شػطرا مهمػا مػن تراثنػا الرتبػػوي ومػن تلػك الكلمػات قػوؽبم إسػهاماتو لػ
راتػب شػهري يأخػره اؼبعلػػم : اؼبخػػاىرة، و يف بدايػػة دخػوؿ التلميػر للمدرسػة( اؼبػبل)ويل أمػر الطالػب للمعلػم 

مبلػػػي يدفعػػػو ويل أمػػػر : اػبميسػػػيةو .   شػػػهر مقابػػػ  تدريسػػػو لؤلطفػػػاؿيف الكتاتيػػػب مػػػن اآلبػػػاء يف نايػػػة كػػػ
صػػدقة للمناسػػبات الدينيػػة : النافلػػةو  .مبلػػي يقػػدـ يف األعيػػاد: العيديػػةو  .الطالػػب للمعلػػم صػػباح كػػ  طبػػيل

 .تعطػػػى صػػػدقة رمضػػػاف للمػػػبل: الفطػػػرةو  .تقػػػدـ يف رأس السػػػنة اؽبحريػػػة واؼبولػػػد النبػػػوي، واإلسػػػراء واؼبعػػػراج
أوراقػػػػو وأقبلمػػػػو )ة فارسػػػػية معناىػػػػا طبػػػػل لوحػػػػات وبفػػػػظ الطالػػػػب فيهػػػػا أدواتػػػػو اؼبدرسػػػػية كلمػػػػ: بخػػػػتختةو 

بعضػػها مصػػنوع يف الكويػػت وبعضػػها ؾبلػػػوأ  فالبخػػتختة صػػندوؽ خخػػف( ٗٙالنػػوري، ص ( )ومصػػحفو
عطلػة ربيعيػة يف أوائػ  شػهر : الكخػتوو . (لقػاء مػع عبػداهلل النػوري: تلفزيػوف الكويػت)مػن اؽبنػد أو كراتخػي 

قصػػة التعلػػيم يف  النػػوري،)رج فيهػػا اؼبعلمػػوف وأغلػػب الطػػبلأ مػػع أىلػػيهم إىل الػػ  للتمتػػع بػػالربيع مػػارس ىبػػ
 (. ٗ٘ ،ٕٙ، ص الكويت

القػػدمي افتقػػد النػػوري بخػػدة  ػػاىرة الضػػرأ البػػدين كمػػا كػػاف سػػائدا يف التعلػػيم وسػػائ  الرتبيػػة و وعػػن 
ؿبرفػػػة مػػػن " ريػػػل"سػػػمى عنػػػدىم ي البػػػد لكػػػ  مػػػبل مػػػن خليفػػػة" قصػػػة التعلػػػيم يف الكويػػػتيف كتابػػػو فقػػػاؿ 
وىػػو ، أبيػػو يف ا لػػة ، أو بوجاىػػةالبػػد أف يكػػوف فبتػػازاً خبطػػو وحفظػػو، وردبػػا بقرابتػػو مػػن اؼبعلػػم، وىػػرا رئػػيل

، كتاتوراً يف مدرسػتو وعلػى تبلميػرهوكاف اؼببل د . يقـو مقاـ اؼببل يف ك  شؤوفو، وردبا يف عقاأ اعباين أيضاً 
لػػو   ؟ وكيػػف ؟ وهبػػب أف يظهػػر أمػػامهم بكػػ  مػػا يسػػتطيع إ هػػاره مػػن ال يبػػدؿ القػػوؿ لديػػو ، وال يقػػاؿ 

طػػ  "ومػػن أمثػػاؽبم يومئػػر . أو الخػػيوخ لكػػن ىػػره العقوبػػات قلمػػا ذاقهػػا أبنػػاء األغنيػػاء . غطرسػػة وعبػػوس 
قلمػا قبػا مػن قسػوة اؼبػبل وبطخػو . أوالد العامػة يتػأدأ أوالد اػباصػةأي ا رأ " يستأدأ الفهد. الكلب 

حضػػػوره أو لوكو حسػػػناً إذ أنػػػا ليسػػػت مقصػػػورة علػػػى عبثػػػو يف اؼبدرسػػػة أو تػػػأخ ه يف ولػػػد مهمػػػا كػػػاف سػػػ
بػػاء األوالد دبظهػػر اغبػػاـز ، واؼبػػبل وببهػػا ليظهػػر أمػػاـ عواألسػػباأ الواىيػػة كثػػ ة... تقصػػ ه يف عملػػو الدراسػػي

افػت لػرلك ك. مػن أودعػوه أوالدىػمواألمني الري ال يغف  عن أداء الواجػب يف ا افظػة علػى أوالد القوي 
؛ لػك اللحػم ولنػا العظػاـ. درسػة الػ  ىػي عنػده أشػبو بػاعبحيمواؽبػرأ مػن اؼب. النتيحة كراىيػة الولػد للمعلػم

. فكم منهم مػن جػن. ندىا حد ث عن خوؼ الولد اؼبسكنيع. وال تكسر عظماً . ا رأ  ربا يؤ  اعبلد
وأمػا مػن أرغمػو أوليػاء أمػره علػى  .أو ألقى ففسو من السطح فراراً من غضػب اؼبػبل وبطخػو  أو أغمى عليو

                                                 
 .وتطل  الكلمة على َمْن ال فصَ  لو. القصُ  اليد :اأَلْعضبُ  ٔ
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. وا ػطراأ تفكػ ىم. ثػ  مػن مػوت إراداهتػم و ػعف ففوسػهماؼبثابرة وربمػ  عالـ الػتعلم ، فقػد قاسػوا الك
باللعنػة ذلػك اؼبػبل وسػوء  وقاسػوا مػرارة األميػة كبػاراً فػذنم يػركروف. وأما مػن حرمػوا الػتعلم. وت بعضهم وم

 (. باختصار شديد" )سن ما كاف بينهم وبينو من بغ  وخوؼولن ينسوا مهما بلغت  م ال. معاملتو
ري يأخر طابع اؼبو ػوعية والعلميػة يف الغالػب ويتسػم بالصػراحة النظاـ التعليمي القدمي عند النو  ذـ

ولع  اآلثار السلبية للعقاأ البدين قديبا وحديثا ىي ال  حدت اليـو بوزارة الرتبية يف الكويػت وغ ىػا إىل 
إف أسػلوأ النػوري يف التنفػ  مػن القهػر يػنم عػن عقليػة واعيػة تػزف األمػور بدقػة . يف اؼبػدارس تػامنعو منعا با
 .ودوف مواربة

تطػرؽ النػوري لقضػايا حساسػة سبػل اؼبعتقػدات الخػعبية ومنهػا الػركر على الػنهج النقػدي السػالف و 
العني ال  توقػف السػيارة . .دخ  الرج  الق ، وتدخ  اعبم  القدرالعني ال  يعتقدىا الناس أنا تُ "قضية 

ألف الػػػػػ  تسػػػػػقط الطػػػػػائر ال بػػػػػد أف تسػػػػػقط ..يف الطريػػػػػ  وتسػػػػػقط الطػػػػػائرة مػػػػػن السػػػػػماء وال وجػػػػػود ؽبػػػػػا 
بصػػػف  "ويضػػػيف النػػػوري مسػػػتنكرا " ...والػػػ  تسػػػقط اعبمػػػ  ال بػػػد أف تكسػػػر اؼبدرعػػػة والدبابػػػة..الطػػػائرة

ب إال أوالد اؼبعػدمني واؼبعػدمات وال تسػلط ال أرى العػني تصػيحتمعاتنػا يف الكويػت وغ ىػا اغبالية خب  دب
إال على أسباأ رزقهم، فرتى األححبة والتمائم معلقة على صدور ورعوس ىؤالء وأولئػك أو علػى وسػائ  

مػن : التميمػة لقػاؿ لػك عػن العػني أو قػاؿرزقهم كأبواأ الدكاكني والسيارات ولو سألت أحدىم   ىػره 
؟ أو ؼبػػا تصػػاأ بػػالعني؟ ألػػيل فػػبلف الغػػ  وفػػبلف اعبميػػ  أوىل شػػر حاسػػد إذا حسػػد ولػػو سػػألتو وؼبػػا رُبسػػد

ىػره " أيها الناس عمنوا بػاهلل وحػده فذفػو ال فػافع ؼبػن أ ػر وال مضػر ؼبنػع ففػع...ؼبا استطاع جوابا. منك  ا
( . باختصػػػار ٕٗٓ، ٕٜ،  ٛٛ، ص ٕ، جٜ٘ٛٔالنػػػوري، )الظػػػواىر أكثػػػر افتخػػػارا يف البيئػػػات اعباىلػػػة 

حػػىت  بػػ  اػباطئػػة هتػػيمن علػػى عقليػػات وسػػلوكيات شػػروبة غػػ  قليلػػة مػػن اجملتمػػع العػػر   والزالػػت الغيبيػػات
، وطفػػػػػػة ٖٙـ، ص ٜٕٓٓـ، ؿبمػػػػػػد، ٕٕٓٓوطفػػػػػػة، )يف عقليػػػػػػات شػػػػػػروبة اؼبثقفػػػػػػني وأعمػػػػػػاؽ أففسػػػػػػهم 

إف التفسػػ  السػػحري يف اجملتمعػػات التقليديػػة فبارسػػة خاطئػػة لػػدرء اؼبخػػاوؼ وحيلػػة (. ٔٚٔـ، ص ٕٚٓٓ
مػػع التنػػازؿ عػػن الفػػرد يف الػػتحكم يف اؼبصػػ  ( ٕٚٔـ، ص ٕٚٓٓوطفػػة، )هػػة التحػػديات العػػاجز يف مواج

كاف و  يػزؿ العلػم العامػ  األساسػي يف تبديػد   (.ٜٖٔـ، ص ٕٚٓٓححازي، )والتأث  يف ؾبريات اغبياة 
كمػػػا أف الفهػػػم الصػػػحيح للػػػدين صػػػماـ أمػػػاف   (ٕٔـ، ص ٕٛٓٓراسػػػ ، )اػبرافػػػات والتفسػػػ  السػػػحري 

 .ىاـللتصدي لؤلو 
 

 الوسائل التربوية من: المبحث الرابع
أداء العبػادات يف االستخػارة والفتػوى و النصػيحة و سب  أف أشرفا إىل أنبية القدوة عند النوري وأنبية 

بالعديػػد مػػن وسػػائ  الرتبيػػة اؼبػػؤثرة لتوسػػيع دائػػرة أيضػػا وإىل جافػػب ذلػػك اسػػتعاف النػػوري . توعيػػة اعبمػػاى 
ولرفػع سػقف القػدرات العقليػة يف التصػدي  ػن اغبيػاة والتعامػ  الصػحيح مػع اإلرشاد والتوجيو اعبمػاى ي 
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ومػػػن أسػػػاليب النػػػوري يف الرتبيػػػة والتوجيػػػو واإلرشػػػاد اسػػػتخداـ أسػػػلوأ التعنيػػػف أو كمػػػا يقػػػوؿ . معطياهتػػػا
وىي قسوة ليستعيد السػائ  توازفػو والعػودة لرشػده كمػا ذكػر ذلػك يف مقدمػة  " الصدمة الكهربائية"أسلوأ 
ويف ففػػل الكتػػاأ تطبيقػػات لػػرلك األسػػلوأ حيػػث (. ٓٔـ، ص ٜٗٛٔ) مػػن غريػػب مػػا سػػألوينكتابػػو 

ؿبػافظ ومػع ذلػك ال يف تصػرفاتك صػفة ..مسػتقيم السػ ة..تقوؿ أفػك عفيػف..غريب أمرؾ"يقوؿ للسائ  
تقػػوؿ أفػك ذو شػػهامة، "ويقػوؿ لسػػائ  عخػر (. ٕ٘ص " )واحػدة مػن ىػػره الصػفات الػػ  تنسػبها لنفسػػك

.." فيما فكػرت فيػو وال حػىت الصػف ابػن ذوي الخػهامة يكتػب مػا كتبػت ويقػوؿ مػا قلػت والخهم ال يفكر
ويف ( ٕٛـ، ص ٕٛٓٓطعمػة، )ويبدو أف خ ة النوري يف اغبياة وعملػو الطويػ  يف ا ػاكم (. ٕٔ٘ص )

تقدمي االستخارات علػى صػفحات اجملػبلت ويف اإلذاعػة والتلفػاز جعلػو يقسػو أحيافػا علػى بعػ  السػائلني 
فرطوا يف ح  األمافػات واسػتهرتوا بػاألعراض فوجػد أف القسػوة األبويػة مطلوبػة أحيافػا لصػحوة الضػم  فبن 

 . وإيقاظ الخارد كي يستعم  مداركو ويتدارؾ واقعو
وإذا شعر بندـ السائ  وتوبتو قبد النوري يقدـ اػبطاأ الرحيم ويؤثر التوجيو بالرف  فيقػوؿ للسػائ  

عػاجل ففسػك ..إىل العطف والعبلج أكثر إىل القصاص وإقامة اغبد عليػكوربتاج .. أفت مري  يا ولدي"
 (.ٖٛـ، ص ٜٗٛٔ، من غريب ما سألوين" )يا ولدي وحاوؿ وال تيأس

وإذا كافػػت الصػػبلة عمػػاد الػػدين فذنػػا كػػرلك . والرتبيػة بالعبػػادة مػػن أعظػػم وسػػائ  تصػػفية النفػوس
مػػن ىنػػا قبػػد النػػوري يخػػدد علػػى . مصػػارع السػػوءعمػػاد الرتبيػػة اإلسػػبلمية القويبػػة فهػػي هتػػدي للخػػ  وتقػػي 

أوال مث يطلػب برفػ   ػرورة ا افظػة علػى الصػبلة ووبػرر مػن التفػريط يف حػ  ومع أسػرتو ىرا األمر يف بيتو 
ا بة رغبة، ومن أحب شيئا تفػا  فيػو، ال يبنعػو "ويف منظور النوري ومن وببها وبرص عليها إذ أف  الصبلة

وال يقػػف النػوري عنػػد ىػرا اغبػػد (. ٔٚـ، القسػػم األوؿ مػن اعبػػزء الثػاين، ص ٖٜٚٔالنػوري، " )عنػو مػػافع
ؼبػػػدارس ويف كػػػ  فػػػ ى أفػػػو مػػػن الواجػػػب علػػػى اؼبسػػػئولني يف الػػػببلد اؼبسػػػلمة زبصػػػيص أمػػػاكن للصػػػبلة يف ا
ـ، ٖٜٚٔالنػوري، )مؤسسة فالصبلة عماد الدين وإذا تعودىا الطالب كافت لػو فخػاطا يف جسػمو وعقلػو 

تػػاريب التعلػػيم يف الكويػػت ويعػػزز قولػػو بخػػاىد صبيػػ  مػػن ذاكػػرة ( ٜٓٔالقسػػم األوؿ مػػن اعبػػزء الثػػاين، ص 
إف مػػن غايػػات الصػػبلة . فيهػػا الظهػػر والعصػػريصػػلوف اؼبػػدارس القديبػػة يف الكويػػت يف األوالد  حيػػث كػػاف

اتْػػُ  َمػػا "قػػاؿ جػ  ثنػػاعه . تقػوى الػػرضبن وتقويػػة اإليبػاف، وتصػػفية الػػنفل، وإصػػبلح السػلوؾ، وضبايػػة اجملتمػػع
َواللَّػُو يَػْعلَػُم  َة ِإفَّ الصَّبلَة تَػنػَْهى َعِن اْلَفْحَخاء َواْلُمنَكِر َوَلرِْكُر اللَِّو َأْكبَػرُ الصَّبلأُوِحَي إِلَْيَك ِمَن اْلِكَتاِأ َوأَِقِم 

لػػػػم ؼبعأنبيػػػػة اؼبسػػػػحد يف اإلسػػػػبلـ ودوره يف حيػػػػاة ا شػػػػدد النػػػػوري علػػػػى (.٘ٗ: العنكبػػػػوت" )َمػػػػا َتْصػػػػنَػُعوفَ 
 (.ٕٔٓـ، ص ٜٙٛٔالنوري، )إماـ فاصح ومصلح ومرشد و . واؼبتعلم والناصح واؼبنتصح

الرتبيػػػة وحفػػػظ اؽبويػػػة اسػػػتخدـ النػػػوري األمثلػػػة الخػػػعبية يف مواعظػػػو وكتاباتػػػو وتوجيهاتػػػو وو فهػػػا يف 
ف اؼبث  كبلـ وا ح اؼبعىن، موجز اللفظ، حسػن التخػبيو، لطيػف ذف" األمثاؿ الدارجةورد يف كتابو . الوطنية

التعبػػ ، وبسػػن وقعػػو علػػى السػػامع، تناولتػػو األلسػػنة، فأصػػبح لو ػػوح معنػػاه متػػداوالً خفيفػػاً علػػى اللسػػاف، 
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خصػػص كتابػػا و اسػػتخدـ األمثلػػة الخػػعبية  .(٘ص)" و الكنايػػة عػػن شػػيء يفهمػػو اغبا ػػروفيقصػػد بػػو قائلػػ
األمثلػػة ومػػن . مسػػتقبل ؽبػػرا الغػػرض فاألمثلػػة الخػػعبية عصػػارة الػػراكرة اعبمعيػػة وخبلصػػة التحػػارأ اجملتمعيػػة

ال هبتمػع  :اؼبعػىن (ٜٔص) "إذا حصػ  اؽبػرس بطػ  الػدرس" الخعبية الدارجة ذات اؼبضػامني الرتبويػة قػوؽبم
اللػي بػو طبيػع مػا   أو (ٕٗص)اللي فيو طبػع مػا هبػوز مػن طبعػو "ألمثلة ومن ا. أك  ومراكرة بوقت واحد

 :ومثلو قوؿ اغبريري .صاحب العادة ال يرتكها ولو طُلب منو تركها: اؼبعىنو يتطبع
 قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػووالخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيب ال يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرتؾ أخبل

 
 وحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىت يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوارى يف ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى رمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

 .ةوالصحيح أف ك  الطباع تتغ  باإلرادة الصحيحة واألساليب الرتبوية السليم
تر  يا مر  وأفا أعرؼ أمي : ، وقوؽبم(٘ٗص)اللي ما عنده عتي  ما عنده جديد "ومن األمثلة 

ُيضرأ ؼبن ير  أوالد غ ه ووبسن إليهم رجاء أف يفيدوه إذا عحز، حىت إذا بلغوا أشدىم  (ٙٛص)وأ  
رعف مكمبل للمرحلة كاف ختم الق: اؼبعىن (ٕ٘ٔص) "ختم وقالوا لو عمني"ويف اؼبث  . تركوه إىل أىلهم

فيعم  لو أىلو احتفاال يقرأوف فيو " ختم القرعف: "وااألوىل من التعليم، فكاف إذا أكم  الصف القرعف قال
 .عمني: قصيدة تسمى بالتثويبة يتوىل قراءهتا أحد الصبية ويقوؿ السامعوف عند عخر ك  مقطع منها

للخاأ ىبطئ بنزوة  ُيضرأ (ٜٓٔص) "ما ىو فف الصف"ويقولوف . ؼبن أه أمرًا وقبح فيواؼبث  ُيضرأ 
. (ٕٓٚص)ك  ما يك  يدبر : ومن األمثلة .كنف  الخباأ، فيقاؿ لوليو ال تغضب فهو ليل معصوما

لوال اؼبر  ما عرفت ر  : "ومنها. كما و ح النوري  للصغ  يك  فتسوء تربيتو وتسوء طباعو ُيضرأ
يف ُيضرأ  .يولد جاىبل، واؼبر  ىو اؼبوجو وىو القدوة اإلفساف": كما قاؿ اؼبؤلف  معناه (ٜٕٛص)

معناه "و (ٖٗ٘ص)من يقرأ؟ من يسمع؟ "وقالوا  ".يف الولد يربيو وليو الرتبية اغبسنةأو  حسن تربية اؼبر 
للمحتمع يضيع الصاك فيو بني السفهاء، أو تسود ُيضرأ  .سامع ؼبن يقرأ وال مصغي ؼبن ينصحال 

 معناه" (ٖٗٛص) "ىا العود من ىا الخحرة"وقوؽبم  .زعامة وال تنحح فيو قيادة الفو ى قبل تفيد فيو
  ."للولد يأخر عادات أبيو أو يتمث  فيو أبوهُيضرأ  .ىرا الغصن من ىره الخحرة، فهو فرع تابع ألصلو

اؼبكسب الري يأيت بتعب وعرؽ : الكد: "قاؿ النوري (ٖٙٗص)كدي   رامدح  وخ: وقالوا
اإلفساف يرتاح من الثناء عليو، فلهرا ال شيء أحب لو من ذكره جبمي  صفاتو، فذذا ما  أف معناه .جبني

يف َمن وبب الركر ُيضرأ  .أث  عليو أو مدح أو ذكرت ؿباسنو، طابت ففسو ومىت طابت ففسو جاد
و ف واجب اإلفساف أف يؤدي ما عليإ معناه" (ٔٗٗص)بَػدّْ القرض على الفرض وورد يف األمثلة  .اغبسن

من ديوف قب  أف يؤدي ما عليو من زكاة، ألف اؼبدين ال يبلك إال ما فض  لو بعد وفاء دينو، فواجب 
عليو إعطاء الناس ما يستحقوف يف ذمتو أو أف على ورثة اؼبيت أف يؤدوا ما على مورثهم من ديوف قب  

  .أعمػى :أي (ٙٗٗص)ي اعباى  عمػ: وقالوا ."حثا بتقدمي األىم على اؼبهم ُيضرأ .أف يقسموا الرتكة
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عتػػ  النػػوري األمػػة القارئػػة ىػػي األمػػة الفػػائزة وكافػػت لقػػد ا. ومػػن أفضػػ  أفػػواع الػػتعلم والرتبيػػة القػػراءة
خػػ  ىديػػة يهػػديها يل صػػدي  ىػػي الكتػػاأ، أي  " :حياتػػو مرتبطػػة ارتباطػػا وثيقػػا بػػالقراءة وكػػاف دائمػػا يقػػوؿ

ت التعلػػيم أثػػرا يف ومػػا يػػزاؿ أوسػػع وأعمػػ  أدوا فػػالقلم ىػػو األسػػاس األوؿ للعلػػم،"وقػػاؿ النػػوري ". كتػػاأ
كمػا تػدؿ ف اؼبطالعػة الواعيػة أعظػم وأكػـر طريقػة لرتبيػة الناشػئة  إ(. ٜٙـ، ٜٙٛٔالنوري، " )حياة اإلفساف

ـ، ص ٜٕٓٓعطػػوي، " )بلػػد يقػػرأ بلػػد يعػػيش"، و(Elkin, 2008, p. viii)الدراسػػات الرصػػينة 
ٜٓ).  

الثقافػػة هبػػب أف تواكػػب العلػػم إذ ال "ـ العلػػم ؽبػػرا يقػػوؿ النػػوري واغبػػ  أف القػػراءة طريػػ  الثقافػػة وقػػوا
ومصدر العلم الكتػاأ والػتعلم، فػبل تعلػم بػبل كتػاأ، والكتػاأ عنػد غػ  اؼبػتعلم  . غىن ألحدنبا عن اآلخر

والخػػهادة، أي شػػهادة، قػػد . واإلفسػػاف يف كػػ  زمػػاف إذا   يصػػادؽ الكتػػاأ كػػاف أميػػا". "كحػػوىرة يف قػػ 
. مو فػػا، لكنهػػا ال ذبعػػ  منػػو مثقفػػا واعيػػا متفهمػػا ؼبػػا حولػػو، مخػػاركا فيػػو أو صػػافعا لػػو ذبعػػ  مػػن حاملهػػا

والعلم حبر ؿبيط هبب أف يغرتؼ اإلفساف منو قدر استطاعتو لتتسع مداركو، وتتبلػور فظرتػو لكػ  مػا يقابلػو 
 لنػوريا مػن أقػواؿو  (.ٜٕ-ٕٛص ، مركرات عن حياة اؼبرحـو الخيب أضبد اعبابرـ، ٜٛٚٔ" )من قضايا

 (.ٙٛصـ، ٕٔٓٓ، ؿبسنوف من بلدي" )كتف ىم أصحا  الرين ال يبلوف وال يكرىوف وال يكربوف"
ـ، القسػػػم األوؿ مػػػن اعبػػػزء الثػػػاين، ص ٖٜٚٔالنػػػوري، )الخػػػعر يف تعضػػػيد فتػػػاواه النػػػوري اسػػتخدـ 

يػػػػوف فتػػػػاواه وفظراتػػػو وأفكػػػاره الرتبويػػػة ومػػػن ع دعػػػم النػػػوري .بلت االجتماعيػػػةكوحػػػ  اؼبخػػػ( ٕٔٙ، ٓٙٔ
 :(ٖٓٔـ، ص ٜٛٚٔالسحاري، )والخعر كما قاؿ النوري الخعر الرتبوي يف األدأ العر  

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػا الخػػػػػػػػػػػػػػػػػعر مػػػػػػػػػػػػػػػػػا الخػػػػػػػػػػػػػػػػػعر إال حكمػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 

 أدت مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع اإلهبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز معػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىن 
 

سػػألوين يف يف كتابػػو ىػػو شػػعر اغبكمػػة واألخػػبلؽ ومػػن ذلػػك مػػا قبػػده الػػري سبثػػ  بػػو النػػوري الخػػعر 
 :قوؿ الخاعر التفس 

 غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ه يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  اؼبعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم
 تصػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػدواء لػػػػػػػػػري السػػػػػػػػػقاـ وذي الضػػػػػػػػػىن
 ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػدأ بنفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػك فانهػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػػػػػػػػن غيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 ال تنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن خلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  وتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأيت مثلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

 

 ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل لنفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف ذا التعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيم 
 كيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو وأفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقيم
 فػػػػػػػػػػػػػػػػػذذا افتهػػػػػػػػػػػػػػػػػت عنػػػػػػػػػػػػػػػػػو فأفػػػػػػػػػػػػػػػػػت حكػػػػػػػػػػػػػػػػػيم
 عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار عليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك إذا فعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت عظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيم

 
اقتػبل ( ٕٔ، ص ٔج ،ٜٜٔ، ص ٕـ، جٜ٘ٛٔالنػوري، )ويف معرض ذمو للطبلؽ وإنباؿ تربية األبنػاء 

 :النوري من شعر أم  الخعراء اآليت
 لػػػػػػػػػػػػػػػيل اليتػػػػػػػػػػػػػػػيُم مػػػػػػػػػػػػػػػػن افتهػػػػػػػػػػػػػػػى أَبػػػػػػػػػػػػػػػواُه مػػػػػػػػػػػػػػػػن
 فَأصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاأ بالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدفيا اغبكيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِة منهمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم اغبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِة، وخلَّفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاه ذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيبل 
 !وحبسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن تربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِة الزمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديبل



 24 

 ِإفَّ اليتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيم ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري تَلقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
 

 أُمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا زبلَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْت، أَو أَبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً مخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغوال
 

 حيػث يفتقػد األطفػاؿ غالبػا الرعايػة السػليمة" يتامى الطبلؽ"جد اليتامى يرى النوري أف الطبلؽ يو 
ومػػػػن جهػػػػة  .(ٕٙٔ، ٜٛٔـ، ص ٜٗٛٔ، مػػػػن غريػػػػب مػػػػا سػػػػألوين)وتضػػػػييع مواىػػػػب األطفػػػػاؿ واغبنػػػػاف 

تربيػػة اليتػػامى مكرمػػة وفضػػيلة وببهػػا "أخػػرى حػػ  النػػوري يف أكثػػر مػػن مناسػػبة حبسػػن تربيػػة اليتػػامى فقػػاؿ 
ا كػاف اؼبسػح علػى رأس وإذ. وال سيما تربية اؼبنقطعني الرين ال عائػ  ؽبػم كاللقطػاءاإلسبلـ، ويدعو إليها، 

واغبػػ  أف (. ٜٔ٘ـ، القسػػم األوؿ مػػن اعبػػزء الثػػاين، ص ٖٜٚٔالنػػوري، " )، فكيػػف برتبيتػػواليتػػيم حسػػنة
ىػػب اليػػـو ذبسػػد رعيػػة ومسػػ ة الخػػيب عبػػداهلل النػػوري الػػري  عبػػداهلل النػػوري اػب يػػةصبعيػػة الخػػيب النػػوري 

 ؼبعوفػػة الفقػػراء ووىػػب حياتػػو لنصػػرة قضػػاياىم واحتضػػن عػػ  مخػػاريعو اػب يػػة مػػن األيتػػاـ يف قػػارات عديػػدة
كثػ  مػن األبيػات الخػعرية عػن اؼبكػاـر الػ  ال .سف  صػدؽ لبلػده ، وعروبتػو، وإسػبلمو، وإفسػافيتو فالنوري

 :استخهد  ا النوري تصف شخصيتو وقناعاتو الرتبوية كقوؿ الخاعر
 َفَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا افْػَقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَدِت اآلَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُؿ إالَّ ِلَصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِبرِ   َتْسِهَلنَّ الصَّْعَب أو أُْدرَِؾ الػػػػُمىَن أَلسْ 

 
مػن )فراط والتفريط فهمػا سػيئاف وكبلنبػا تنػاىي  تربية األبناء ويرـ اإليأمر بالتوسط يفالنوري وكاف 

 : مثلما قاؿ الخاعر ( ٖٕٓـ، ص ٜٗٛٔ، غريب ما سألوين
 ُحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب الَتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىي َغلَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط

 
 َخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  األُمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور الَوَسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط 
 

وىػػػو يف يف شػػػبابو مث توقػػػف ومػػن األنبيػػػة دبكػػػاف اإلشػػػارة إىل أف النػػػوري كػػػاف يكتػػػب بعػػػ  الخػػػعر 
عبػدالفتاح، )ليكوف الناس أكثػر ارتباطػا باعبافػب الروحػي والعقلػي ؾبملو فلمح منو اغبل التعليمي والدي  

وىػػػرا اعبافػػػب التسػػػحيلي التػػػوثيقي كػػػاف النسػػػ  الخػػػعري عنػػػد النػػػوري يبيػػػ  كبػػػو . (ـٕٜٔـ، ص ٜٜٙٔ
الخػطي، )النس  يطوع اغبوادث اعبارية من خػبلؿ مقولػة جامعػة أو موقػف سياسػي أو اجتمػاعي أو ديػ  

 . إف الرتبية الدينية تقـو على قوة الضم  .(ٖٙـ، ص ٕٚٓٓ
العديػػػد مػػػن  الكويػػػتحكايػػػات مػػػن  كتابػػػو  تنػػػاوؿ النػػػوري يف. ومػػػن وسػػػائ  الرتبويػػػة الرائعػػػة القصػػػة

إنػػا حكايػػات تػػ ز للقػػارا الكػػرمي حقيقػػة أخػػبلؽ الكػػويتيني وكػػرمي صػػفاهتم " وقػػاؿ عنهػػا القصػػص القصػػ ة
أقػػدـ ىػػره اغبكايػػات إىل أبنػػاء أولئػػك "وقػػاؿ ". وعطفهػػم اؼبتبػػادؿ فيمػػا بيػػنهموؿباسػػن سػػ ىم وتضػػامنهم 

كوه، واغبُلػ  الػري قبل يهتدوف بضوئو إىل الصػراط الػري سػلكالالصفوة وإىل أحفادىم، لعلها تكوف ؽبم  
 (، بتصرؼٛ، ٚص" )ألفوه، والتضامن الري عرفوا بو، واألثرة ال  حالفوىا
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وة إليػػػو عيطالػػػب الرتبويػػػوف اليػػػـو باسػػػتغبلؿ البػػػث التلفزيػػػوين واإلذاعػػػي يف الػػػدفاع عػػػن الػػػدين والػػػد
ليػػا وىػو األمػػر الػري قبػػده ج( ٙ٘ٔـ، ص ٕٓٔٓالصػػمادي، )باغبكمػة وفخػػر الثقافػة الدينيػػة الصػحيحة 

 . (ٚٔـ، ص ٜٕٓٓالدوباين، )فهو أوؿ من ترأس إذاعة الكويت يف حياة النوري 
باؼبؤسسػػػات اإلعبلميػػػة يف فخػػػر الػػػوعي اعبمػػػاى ي فكػػػاف يكتػػػب يف ؾبلػػػة اليقظػػػة النػػػوري سػػػتعاف ا

وغ ىػػا وكػػاف حضػػوره األسػػبوعي يف اإلذاعػػة والتلفػػاز ؼبػػدة تزيػػد عػػن عخػػرين سػػنة متميػػزا وراسػػخا يف ذاكػػرة 
 . سباما والقنوات الفضائية معدومة جدا، ني ل اؾبو يف وقت كافت ال امج ؿبدودةاؼبتابع

 
 اإلفادة المعاصرة: خامسالمبحث ال

يقػػػدـ النػػػوري اؼبعلػػػم بصػػػورة مخػػػرقة ويعلػػػي مػػػن منزلتػػػو يف اجملتمػػػع اإلفسػػػاين فلػػػيل سػػػوى التعلػػػيم  
 : رصايف التايلللرشد ُسلَّم وسبي ، ويو ف سحر الخعر لرلك الغرض فهو يقتبل من ال

 فلػػػػػػػػػػػػو قيػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػن يسػػػػػػػػػػػػتنه  القػػػػػػػػػػػػـو للعلػػػػػػػػػػػػى
 معلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُم أبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػببلد طبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبهم
 ومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو إال كوكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب يف ظبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائهم

 

 إذا سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء ؿبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىم لقلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت اؼبعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم 
 يػػػػػػػػػػػػداوي َسػػػػػػػػػػػػقاـ اعبهػػػػػػػػػػػػ  واعبهػػػػػػػػػػػػ  مسػػػػػػػػػػػػِقم
 بػػػػػػػػػػػػػو يهتػػػػػػػػػػػػػدي السػػػػػػػػػػػػػاري إىل اجملػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػنهم

 
اعبػػديرة وري وىػػي مػػن وحػػي مػػ اث النػػيف أخػػبلؽ اؼبعلػػم ذكػػر الباحثػػاف ؾبموعػػة مػػن األخبلقيػػات 

لعمػػػ ، بتزويػػد اؼبعلمػػني واؼبتعلمػػػني  ػػا فهػػػي خػػ  دافػػػع لئلخػػبلص يف النيػػػات، واسػػتنهاض اؽبمػػػم، وذبػػود ا
يف كليػػات تلػك األخبلقيػات وتطبيقاهتػا اؼبيدافيػػة يف مقػررات أصػوؿ الرتبيػة  يبكػن تقػػدمي. وهتػريب الوجػداف

 .قػػيم التوا ػػع والتضػػحية والعطػػاء والتسػػامحجيػػ  تربػػوي يسػػتمد مػػن أسػػبلفو وغ ىػػا لتهيئػػة إعػػداد اؼبعلػػم 
 :يقوؿ النوري عن اؼبعلم ورسالتو وأخبلقو ومعافاتو

  اعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوادمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ َّ 
 ويعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػش طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ حياتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
 ويبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد اغبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلك ا يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ره وفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار
 يهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواه إىل اؽبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءة
 وكأمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا البأسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار
 وىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعه أف يسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتفيد
 ويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى لعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعبو

 ؼبعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  رأيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتذاؾ ا
 الخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعب يسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعد مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

 بنفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ليفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ه 
 عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيش الكفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؼ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروؽ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره

 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرهفاس و بكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  إحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ه وىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب اؼبسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره

 ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بأسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء عسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرهو 
 طهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرت بالصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهر تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ه
 النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػشء إدراكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا وقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدره
 يف النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس عزتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو وفخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره
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 وو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعت للناشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئني بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرره
 وفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اع سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقاه حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ه

 
 

األبيػػػات السػػػابقة تكخػػػف جبػػػبلء عػػػن شػػػديد عنايػػػة النػػػوري دبكافػػػة اؼبعلػػػم وأف رسػػػالتو يف النهضػػػة 
 .وتنمية الناشئة وسعادة اجملتمع يف غاية األنبية

بسػػػعة العلػػػم ورجاحػػػة العقػػػ   يتميػػػز النػػػوري. شبػػػة ميػػػادين كثػػػ ة يبكػػػن تو يػػػف فكػػػر النػػػوري فيهػػػا
فعلػػى فعليػػا ووبػػرـت خصوصػػياهتا عمليػػا أ بينهػػا وظباحػػة الػػنفل فهػػو ال يهمػػش اؼبػػراىب اإلسػػبلمية بػػ  يقػػر  

يػػركر رأي أىػػ  السػػنة وقػػد يػػردؼ القػػوؿ و أسػػئلة العامػػة مػػن النػػاس  نتػػو عػػسػػبي  اؼبثػػاؿ قبػػده يخػػ  يف إجاب
، ٖٖٔ، ٖٛ، ٜٕألوؿ مػػػػػن اعبػػػػػزء الثػػػػػاين، ص ـ، القسػػػػػم اٖٜٚٔالنػػػػػوري، )ببيػػػػػاف رأي علمػػػػػاء الخػػػػػيعة 

ويػػروي القصػػص النبيلػػة ( تلفزيػػوف الكويػػت، لقػػاء مػػع عبػػداهلل النػػوري)ويخػػ  إىل دورىػػم يف القضػػاء  (ٜٖٚ
 بسػػػبب تخػػػددىم وتعصػػػبهموغػػػ ىم إف هتمػػػيش أو إقصػػػاء اآلخػػػرين داء عنػػػد كثػػػ  مػػػن اؼبتػػػدينني . عػػػنهم

لتسػػػامح والتعػػػايش بػػػني اؼبػػػراىب اإلسػػػبلمية قػػػيم اجػػػة لواليػػػـو تػػػزداد اغبا. التمحػػػور حػػػوؿ الػػػراتبسػػػبب و 
 سبيػز  ػا النػوري السػماحة الػ . واجملتمع الواحد من جهة وبني الخعوأ واألدياف األخػرى مػن جهػة أخػرى

ولكنػو فبكػػن أمػػا تأليػػب صػػعب  إف تػأليف القلػػوأ. وذبمػػع وال تخػػتت، وتقػػرأ وال تبعػد، توحػد وال تفػػرؽ
  .خعوأ ويبدد اعبماعات، ويختت اعبهودالقلوأ فهو سه  ولكنو يقصم ال
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 فظريػػةتضػػخم اؾ عبػػارات قليلػػة جػػدا ورغػػم أف النػػوري صػػاحب دعػػوة وا ػػحة للتعػػايش إال أف ىنػػ
أمػػػم العػػػا  كلهػػػا "ومػػػن ذلػػػك قولػػػو . أف العػػػا  بأسػػػرة كتلػػػة واحػػػدة إزاء اإلسػػػبلـ وأتباعػػػواؼبػػػؤامرة وتفػػػرتض 

فهػػي .. إلسػػبلـ خطػػرا عليهػػاوكلهػػا تػػرى يف ا.. ا تكالبػػت  ػػد اإلسػػبلـ علػػى اخػػتبلؼ مللهػػا وتبػػاين كبلهػػ
ال شػػػك أف (. ٖٜٔص ،  سػػػألوين يف التفسػػػ ـ، ٜٙٛٔالنػػػوري، .." )، وربيػػػك مؤامراهتػػػا  ػػػدهتكيػػػد لػػػو

تعمػػيم ومبالغػػة فعاؼبنػػا عػػا  تكػػتبلت ومصػػاك ومصػػاعب وصػػراعات ولسػػنا  ػػحية قػػوؿ ال ىبلػػو مػػن ىػػرا 
بكػػدحها وعطائهػػا ومػػن يتحػػر  ربػػدد مصػػ ىااؼبوفقػػة فػػاألمم  ةلهػػا  ػػياع األمػػة اإلسػػبلميمػػؤامرة عاؼبيػػة كبم  
 .اجملد يص  إليو

اغباجػػػػة ماسػػػػة إف . اجملتمػػػػع يف عمومػػػػو وال شػػػػك أف األسػػػػرة ىػػػػي قلػػػػب اجملتمػػػػع ربػػػػدث النػػػػوري عػػػػن
يقػدـ . الػري أخػر يف اآلوفػة األخػ ة يخػتد خطػره ويخػيع أثػره لتحصني األسرة والتصػدي للتصػدع األسػري

. غاية اإلهباز لكنها شػديدة األنبيػة لتأسػيل أسػرة متماسػكة تتمتػع بعبلقػات سػليمةالنوري ملخصات يف 
 :وىي ست فصائح لؤلبوين من أج  تربية قويبةقدـ النوري 

 .االبتعاد عن اؼبخاجرة فذف اػبصاـ بني األبوين قل  لؤلطفاؿ .ٔ
 .العدالة بني األبناء بالكلمة والعطية .ٕ
 .رعاية األطفاؿ باغبناف .ٖ
 . يفة األـإر اع الطف  و  .ٗ
 .إ هار ا بة بني الزوجني .٘
 :قاؿ الخاعر(. ٖٛٔـ، ص ٜٙٛٔالنوري، )الخكر على النعمة ع  رعايتها  .ٙ

 ِإَذا ُكْنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَت يف فِْعَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍة فَاْرَعَهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
َهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ِبُخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْكِر اإِللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  َوَداِوـْ َعَليػْ

 

َعاِصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي تُزِيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُ  الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنػ َعمْ  
َ
 فَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِذفَّ اؼب

 فَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِذفَّ اإِللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَو َشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِديُد الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنػ َقمْ 
 

تتضػػمن معػػاين مهمػػة ينبغػػي االلتفػػات النورافيػػة مػػن مخػػكاة النػػوري صػػيحة مػػن تلػػك النصػػائح كػػ  ف
يف اغبيػػاة  فهػػي أساسػػيات للحيػػاة الطيبػػة وصػػبلح اغبػػاؿ إليهػػا والتقيػػد دبقتضػػياهتا ؼبػػا فيهػػا مػػن حسػػن اؼبػػبؿ

( ـٕٕٓٓ)ؿ يقػو حيػث ؿبمػد الغػزايل قبد النصيحة األويل للنػوري تتفػ  مػع رعيػة على سبي  اؼبثاؿ . الدفيا
اغبيػػاة الزوجيػػة يبتػػد إىل األوالد،  وقػػد رأيػػت أف فسػػاد ذات البػػني يف" عػػن طريقػػة مقاومػػة اؼبعوقػػات األسػػرية

وىػػػػػي مرتبطػػػػػة –النصػػػػػيحة اػبامسػػػػػة  (.٘ٔٔ -ٗٔٔص " )بلؿ وأوخػػػػػم العواقػػػػػبويعر ػػػػػهم ألسػػػػػوأ اػبػػػػػ
يوميػػػا وبصػػػدؽ  فقػػػدمها أعظػػػم منحػػػة فهػػػيا بػػػة بػػػني الػػػزوجني إشػػػاعة أنبيػػػة إىل تخػػػ   -بالنصػػػيحة األوىل
وبػب أحػدنبا  أعظم شيء يستطيع الزوجاف تقديبو ألطفاؽبم ىو أف. داخ  الوسط األسري ألبنائنا وبناتنا

، أف ربػػب شخصػػا بوبػػا ىػػو أىػػم ثػػاين شػػيء يف اغبيػػاةأف تكػػوف ؿب(. ٖٗٔـ، ص ٕٛٓٓزهبػػبلر، )اآلخػػر 
  يػػؤثر متػػدف عػػائليىػػرا عطػػاء  (.ziglar, 2002, p. 18, 64)فػػرلك األفضػػ  علػػى اإلطػػبلؽ 
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أف ربػػب زوجػػك ىػػو أعظػػم مػػا . مػػن األسػػر فيمػػا بينهػػا بػػ  ومػػع غ ىػػا أفػػراد األسػػرةكػػ  إهبابػػا علػػى تعامػػ   
واالحػػرتاـ والتقػػدير والتفػػاىم والقػػيم إذا اعتػػاد األبنػػاء والبنػػات رعيػػة ا بػػة واؼبػػودة . يبكػػن أف تقدمػػو لطفلػػك
ستسػود اعبميػع اؼبػودة األسػرية روح اء األبػوين فػذف الػ  تنضػح مػن إفػالتعػاوف قػيم االعترار وحسػن الظػن و 

إف . واغبيػػاة الطيبػػة اؼبػػودةصػػد وبنح اغبػػب والتقػػدير َمػػن يبػػ. عػػاجبل وعجػػبل ستسػػري يف النفػػوس بسبلسػػةو 
 .حسن التعام  بني أعضاء األسرةو  السعي لبناء بيوت تفي  باؼبودة ودؼء األسرةىو واجبنا صبيعا 

ل  عوي (ٕٚٗص) "أدأ ولدؾ ولو زعلت أمو"رد النوري اؼبث  التايل يُو  األمثاؿ الدارجةويف كتابو 
لرتغيب برتبية األوالد على األخبلؽ لُيضرأ  .ال يبنعك غضب األـ عن تأديب الولد معناه": قائبل

وال شك أف ىرا القوؿ عند النوري ينسحب على األأ واألـ على حد سواء فبل ؾباؿ  ."الفا لة
على األبوين رعاية األبناء العاطفة فسد حبيث ال تأو ميزاف فالعاطفة ؽبا فطاؽ لطف  للمحاملة يف تربية ا

 . والبنات باإلفراط أو التفريط
النػوري ورواىػا ويبكن اإلفادة من فكر النوري ع  االعتناء بالقصص الخعبية ال  صبعها وصػاغها 

ربويػػ   فكػػار اإلبداعيػػة قػػادرة علػػىجهػػة باألوال شػػك أف التقنيػػة اغبديثػػة اؼبو . وألطػػف إشػػارة ،بأو ػػح عبػػارة
وإذا كػاف بعػ  الكتػاأ اسػتثمر . اؼبتميػز طائفة من تراث النوري إىل روائع إعبلمية ذات اؼبضموف الرتبػوي
وأحسػػن يف ( ـٕٕٓٓاػبليفػػي، )التو ػػيحية قصػػص النػػوري القصػػ ة وأعػػاد صػػياغتها وأ ػػاؼ ؽبػػا الرسػػـو 

درسػي بػ  يبكػن تطويرىػا لتكػوف مسلسػبلت تلفزيوفيػة مارىا علػى مسػتوى اؼبسػرح اؼبفذفو يبكن استثذلك، 
تبػػث تلػػك القصػػص . مػػن وحػػي بيئتنػػا الكويتيػػةوىػػي تسػػتح  ذلػػك ألنػػا تتضػػمن قضػػايا أخبلقيػػة  ػػرورية 

وأ ػػعف اإليبػػاف تو يػػف فػػواتج فكػػر النػػوري علػػى  .والعلػػم وىػػي مػػن وحػػي الواقػػع العػػر الفضػػائ  والػػوعي 
  .سيما يف العاؼبني العر  واإلسبلمي شبكات االفرتفت لينه  منها اؼبربوف ال

ويوجػو ؽبػم اغبػديث فظػرا ويكتبهػا مػن أجلػو وشػعره كاف النوري هبػ  اعبيػ  اعبديػد وىبصػو بكتبػو 
وعليو تعلػ  فابن الكويت ىو فىت النهضة ( تلفزيوف الكويت، لقاء مع عبداهلل النوري) ألنبية اعبي  اعبديد

ومػػػا ىػػػرا اؼبسػػػار إىل ( ٗٓٔ، ٜٗ، ٖٜ ،ٙٔ ، صن الكويػػػتمػػػالنػػػوري، )اآلمػػػاؿ فػػػذف الخػػػعوأ بأبنائهػػػا 
الواعيػػة ىػػي الػػ  تسػػتوعب الخػػباأ وزبصػػهم بالعنايػػة فػػبل بقػػاء  ةدليػػ  علػػى سػػعة علمػػو وعمػػ  فظػػره فاألمػػ

 .لؤلشحار ببل أغصاف ذبدد حيويتها
سبلمية اعبه  بس ة النببلء يف الرتبية اغبديثة يف الببلد اإل -وىو ؿب –وأخ ا فذف النوري افتقد 

فرتى الناشئ اؼبتعلم وبفظ من س  رجاؿ الغرأ الخيء الكث ، بينما ال يعرؼ عن رجاؿ دينو "فقاؿ 
ال يعرؼ عن حروأ اإلسبلـ وأياـ العرأ، تراه  وأمتو إال القلي ، تراه يعرؼ عن وقائع الغرأ وحروبو ما

الغربيني ومن على شاكلتهم ويرتؾ  يعرؼ عن ببلد الغرأ أكثر فبا يعرفو عن ببلد العرأ، تراه يقرأ تبليف
رأ العق  ويدربو على دراسة اؼبا ي هت. (ٜٙص،  اؼبػػن " )كتب ب  جلدتو من العرأ واؼبسلمني

إف الرتبية اؼبعاصرة ال تستطيع أف تنزع ثوأ ( Murphy, 2007, p. 2)وفهم الواقع االستنتاج 
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ورفع  ،وشحر وجداف األمة ،د ـبرجات اجملتمعاألصالة فاألصالة الواعية بص ة وىوية وقدر وعزة لتحوي
 . قدراهتا العقلية

كاف الدين بالنسبة للنوري تسامح وتصرؼ وسػلوؾ وحيػاة واففتػاح علػى العػا  كمػا يقػوؿ ابنػو أفػور 
النػػوري قػػدوة مهمػػة يف عػػا  الوسػػطية  .لػػرلك كلػػو كػػاف يكػػره الغلػػو يف الػػدين .النػػوري وزيػػر الرتبيػػة السػػاب 

. ا بػني شػروبة الخػباأمال سػي اغباجة ؽبا اليـو حيث بدأت تنتخر مظاىر التطرؼ الدي واالعتداؿ تختد 
 إيػػػاكم ..واعبمػػػود إيػػاكم :فصػػػيحة لكػػم أقػػػوؿ أف وأحػػب" الناشػػػئة يوجػػػو وىػػو للنػػػوري الثمينػػة حائصػػػالن ومػػن

 "اغبيػػاة دبعػػ وؼبػػا للحيػػاة ىػػو بػػو جػػاء ومػػا والػػدفيا بالػػدين فبػػيكم جػػاء وإمبػػا .ىكػػرا ديػػنكم كػػاف فمػػا والتزمػػت
الدين عق ، وما خالف العق  خالف الدين، والػدين يسػر ومػا خػالف "قاؿ النوري  (.ٖٔ ص ـ،ٜٚٚٔ)

اعبهػاد يف اإلسػبلـ قتػاؿ  (.ٕٚـ، القسم األوؿ من اعبزء الثػاين، ص ٖٜٚٔالنوري، )" اليسر فليل بدين
تربيػة (. ٜٙٔـ، ص ٜٙٛٔ) سألوين يف التفسػ يف كتابو يؤكد النوري للدفاع ورد األذى فهو دفاعي كما 

(. سػػألوين يف التفسػػ ـ، ٜٙٛٔالنػػوري، )فقػػو التعػػايش والسػػبلـ ال اإلقصػػاء والعػػداء  النػػوري تنسػػحم مػػع
جهػػػاد ال قتػػػاؿ فيػػػو، جهػػػاد بػػػالعلم والػػػتعلم، جهػػػاد بػػػالقلم .. كبػػػن اليػػػـو يف جهػػػاد مػػػع أعػػػداء اإلسػػػبلـ "

 (.ٖٙٔـ، ٜٙٛٔالنوري، " )والكلمة
نوري ابن أخيو فادر عبدالعزيز النوري يأخر خط التدين يف شبابو شحعو اهلل الدعب الحظعندما 

كاف النوري عاؼبا متدينا من جهة، ووطنيا ـبلصا من جهة . على التمسك بو وحرره من التنطع فيو
أخرى وح  ذريتو على ضباية الوطن يف وصيتو وىره ذبليات واقعية تستح  التوقف عندىا واالستفادة 

مث يعل   (ٓٓٗص) "الوطن أعز من الوالدين" القائ  اؼبث  النوري يركر الدارجة األمثاؿ كتابو ويف .منها
 ."يف اغبث على الدفاع عنو مىت أعتدي عليوُيضرأ "قائبل 

تطرؽ النوري للعديػد مػن القضػايا مػن أبرزىػا الوطنيػة الػ  دفػدف حوؽبػا طػواؿ حياتػو بػ  راح ىكرا و 
 :قاؿ النوري. يتو وأساسا لرتبيتويكتبها يف وصيتو كي تكوف ف اسا لرر 

 أيػػػػػػػػػػػػػػػػػا ابػػػػػػػػػػػػػػػػػن الكويػػػػػػػػػػػػػػػػػت ويػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػن عليػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
 بسعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك واصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ال وصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽبا
 وسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارع إىل ؽبفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرفت

 

 الكويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت تعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  عماؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 وخفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف جبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؾ أثقاؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 لتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعد للعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرأ أحواؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 
اػبػػ  والتعبػػ   يف تعزيػػز معػػاين وبالػػركر وكخػػف عػػن أنبيتػػ( التحريػػر يػػـو)ولقػد خػػص العيػػد الػػوط  

عػن شػػكر اهلل الػري حفػػظ الػوطن وطالػػب بضػػرورة تكػرمي السػػلف وذكػر ؿباسػػنهم وتعلػيم األطفػػاؿ حقيقػػة 
وعػػن  (.ٕٛٙـ، ص ٜٙٛٔ، سػػألوين يف التفسػػ النػػوري، )الوطنيػػة وصػػوال غبسػػن اغبػػاؿ وحفػػظ اؼبسػػتقب  

 مدارسػػنا، فعلمػػػو أوالدفػػػا وهبػػػب علينػػا أف لبلػػػد تػػارىبهم وأف فعلػػػم عبيػػ  اؼبسػػػتقب  يف"شػػهداء الػػػوطن قػػاؿ 
، رصػػيد ىػػرا ، رصػػيد ىػػره البقعػػة العزيػػزة علينػػاليكوفػػوا قػػدوة ؽبػػرا اعبيػػ  الػػري ىػػو رصػػيدفا، رصػػيد كويتنػػا
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يف عبػػػػاء غػػػػده  ..إف رصػػػػيد األمػػػػة يف فاشػػػػئتو ..الخػػػػعب الػػػػري فتمػػػػىن لػػػػو حسػػػػن اغبػػػػاؿ، وحفػػػػظ اؼبسػػػػتقب 
 (.ٜٕٙ، ٕٛٙـ، ص ٜٙٛٔ،  التفس سألوين يفالنوري، )" وأمهات وؿبط عمالو يف شباأ اؼبستقب 

حيػػػػث تخػػػػ  خاصػػػػة يف ؿبػػػػيط الناشػػػػئة الوطنيػػػػة بخػػػػفافية النػػػػوري مهمػػػػة اليػػػػـو قضػػػػايا إف معاعبػػػػة  
إىل أف الطػػرح الػػدي    يعػػاجل االفتمػػاء الػػوط  و  يربطػػو بػػالقيم الدينيػػة بصػػورة سػػليمة فبػػا قػػد يػػ ز أف الدراسػػات 

معاعبتػو حيػث أفنػا فعػيش يف هبػب لدينية يف بع  اجملاالت وىو أمر مهم ىناؾ صراعاً بني القيم الوطنية والقيم ا
 .ؿبليا وعاؼبيا (ٕٛٓـ، ص ٜٕٓٓاليعقوأ وملك )العديد من مظاىر التطرؼ الدي  مع الوقت اغبايل 

  
 النتائج

  تكػػػن شخصػػػية النػػػوري علػػػى  ػػػوء معطيػػػات البحػػػث مػػػن تػػػراث النػػػوري يصػػػ  الباحثػػػاف إىل أفػػػو 
معلمػػػا بصػػػ ا مػػػن الطػػػراز األوؿ يف صػػػنع دعػػػائم النهضػػػة الثقافيػػػة النػػػوري يػػػة بػػػ  كػػػاف شخصػػػية تربويػػػة عاد

فا ػلة وبثهػا يف اجملتمػع ية ع  البحث عن اؼببثر واألخػبلؽ القاـ الخيب النوري برفد اغبركة الثقاف .الكويتية
م تقتصػػر وكػػاف بفكػػره وجهػػوده مػػن أبػػرز اؼبؤسسػػني للعمػػ  الرتبػػوي الكػػوي  فلػػ واغبػػث علػػى التمسػػك  ػػا

جهػػوده داخػػ  إطػػار اؼبدرسػػة بػػ  افطلػػ  يف سػػب  اػبػػ  كػػالريح اؼبرسػػلة وأدرؾ بوعيػػو اغبصػػيف أنبيػػة البنػػاء 
لقػػػد ازبػػػر مػػػن . الرتبػػػوي فَعِمػػػد إىل كثػػػ  مػػػن وسػػػائط التنخػػػئة وجعلهػػػا معػػػابر حضػػػارية للنهػػػوض اجملتمعػػػي

والكبػار، وتوجػو كبػو اؼبسػحد، واسػتغ  لناشػئة وسػائط تعليميػة لتنميػة اسات التعليمية اؼبدفية والدينية اؼبؤس
 .وسػػائ  اإلعػػبلـ كػػأدوات فاعلػػة للتفكػػ  والتػػرك ، والػػتعلم والتعلػػيم، والتػػأثر والتػػأث ، واإلصػػبلح والتغيػػ 

 .مصدر إؽباـ واحرتاـ وم اثووال زاؿ فبعو فيا ا  موفقا يف ذلك أيبا توفي النوري وكاف 
مػات كلمػػا لتعلػيم ىػػي صػمامات أمػاف للمعلمػػني واؼبعلإف الخخصػيات الكادحػة يف تػػاريب الرتبيػة وا

إف الصػػػورة الكبػػػ ة الػػػ  رظبهػػػا السػػػابقوف يف اغبقػػػ  ىػػػي . زادت اؼبثبطػػػات حيثمػػػااجتػػػاحتهم التحػػػديات و 
 .حوافز اإلقباز ؽبرا اعبي  ولؤلجياؿ القادمة

  :إىل ؾبموعة فقاط وىي افحثاتوص  الب
حيػػث باشػػر يف حػػ  مخػػاكلهم للنػػاس ميػػة يو أفكػػار النػػوري فتػػاج ذبػػارأ حياتيػػة وـبالطػػة  .ٔ

كػػػػرس حياتػػػػو مػػػػن أجػػػػ  العلػػػػم لقػػػػد   .فهػػػػي بعيػػػػدة عػػػػن اؼبثاليػػػػة اؼبفرطػػػػةوتنميػػػػة وعػػػػيهم وإصػػػػبلح شػػػػئونم، 
 .والتدريل والدعوة وإعافة الضعفاء ورعاية ا تاجني أينما كافوا

تػداد عوكػاف الػدين لػو ؾبػاؿ لبل. من غ  تسػاى تسامح منبع الكاف الدين بالنسبة للنوري  .ٕ
 .وكاف الدين يف منظوره حياة طيبة ،بالنفل باعتداؿ
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-قػػػد يصػػػبح قػػػديبا كػػػاف اؼبعلػػػم   .افتقػػػد النػػػوري الخػػػدة يف التعلػػػيم وذـ ىػػػرا اؼبػػػنهج العقػػػيم .ٖ
يف قلػػب التلميػػر  لف لػػو قػػوؿ ولكػػن كػػاف يسػػكب اإلخػػبلصديكتػػاتورا ال يػػرد لػػو أمػػر وال ىبػػا -بالنسػػبة لػػو

 .رغاـ كالطبيب هب  الطف  على شرأ الدواء إذا رف  شربوكاف التعليم قديبا يتم بأسلوأ اإل...
ويركػػػػز علػػػػى دوره حيػػػػث هبػػػػ  النػػػػوري رسػػػػالة اؼبعلػػػػم اإلفسػػػػافية أخبلقيػػػػات اؼبعلػػػػم العنايػػػػة ب .ٗ
وقلػػػب اجملتمػػػع النػػػاب  والبنػػػاء أسػػػاس اإلصػػػبلح  اؼبعلم عنػػػدهفػػػويػػػويل ىػػػره اؼبسػػػألة أنبيػػػة كػػػ ى اجملتمعػػػي 
 .لديو ية والتعليمالعلم والقيم أساس الرتب. بالعطاء
يعتػػػ  تػػػراث النػػػوري مصػػػدرا مػػػن اؼبصػػػادر الرصػػػينة يف فهػػػم تطػػػور مسػػػ ة التعلػػػيم يف دولػػػة  .٘

وال بد للمربني من تناوؿ اؼبصادر الرئيسػة بالرصػد والتحليػ  . الكويت وأطوارىا اؼبختلفة وتطوراهتا اؼبفصلية
معطيػات العصػر ومزاوجتػو خبصوصػيات وصػوال إىل التفاعػ  الصػحيح مػع  والخرح واالستنباط والنقد البنػاء

 .اجملتمع
والقػػراءة واألمثلػػة الخػػعبية عنػػد النػػوري ىػػي القػػدوة والقصػػة والخػػعر  أىػػم الوسػػائ  الرتبويػػة .ٙ

 .والرحلة يف طلب العلم
وأعظػػػم  ،وخػػػ  مهػػػاد إ هػػػار ا بػػػة بػػػني الػػػزوجني مػػػن أساسػػػيات تكػػػوين األسػػػرة السػػػعيدة .ٚ

 .لرتبية األوالد ،سناد
من تراث النوري ع  ربفيػز اؼبعلمػني واؼبعلمػات علػى مزاولػة عملهػم  عاصرةيبكن اإلفادة اؼب .ٛ

مواقػػػف  .باقبػػاز أكػػ  فالقػػػدوة اغبسػػنة كلمػػػا كافػػت قريبػػػة مػػن بيئػػػة اجملتمػػع كافػػػت عثارىػػا أعظػػػم يف الػػنفل
   .وإمدادىم باؼبعاين الكريبةيف عاؼبنا العر  مني ومأثورات النوري مادة ثرية إلعداد اؼبعل

ٜ.  
 التوصيات

مػن فيف األخػبلؽ والعمػ  والتعػايش ية للمعلمني الستثمار رعى النػوري و إقامة دورات توع .ٔ
وتوجيهػو كبػو اؼبزيػد مػن الوسػطية والفاعليػة اؼبعاصػر ترشيد اػبطاأ الرتبوي  ورات اؼبتخصصةشأف ىره الد

 .من أج  التواص  مع قضايا العصر والتفاع  مع ربدياهتا 
 فهم الدين وتقػدمي مبػاذج مػن عبػارات وقصػص وأشػعار إعبلء شأف الوسطية واالعتداؿ يف .ٕ

 .النوري يف خطب اؼبساجد وغ ىا
إفخػػاء مركػػز تربػػوي متخصػػص يعتػػ  بذسبػػاـ مسػػ ة النػػوري وأمثالػػو مػػن رواد الرتبيػػة يف صبػػع  .ٖ

وتقػػػػػدمي بػػػػػرامج ومنتحػػػػػات تعريفيػػػػػة مبتكػػػػػرة  الػػػػػرتاث الكػػػػػوي  وعمػػػػػ  موسػػػػػوعة لؤللفػػػػػاظ الرتبويػػػػػة الرتاثيػػػػػة
معظػػم اعبهػػود اؼببرولػػة يف اؼبيػػداف اليػػـو جهػػود فرديػػة تسػػتح  الثنػػاء ولكنهػػا  .الرتبويػػة الرائػػدةبالخخصػػيات 
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مع االحرتاـ الخديد ال تكفي للوفاء حب  الرتاث الرتبوي اػبليحي الػري هبػب أف ىُبػدـ بأسػلوأ مؤسسػي 
 .وربليبل وذبديدامتخصص غبفظ اؽبوية وضباية البقية الباقية من ذكريات األمل يف عا  الرتبية رصدا 

تكثيف التعريف اإلعبلمي بالنوري داخ  وخارج الكويت فالكويت سبتلك طاقػات فكريػة  .ٗ
يبكػن  .إثراء الفكر الرتبوي الكوي  خاصة واإلسػبلمي عامػةفرة تستح  التقدير ؼبا ؽبا من دور مرموؽ يف 

نػػػاء بالقصػػػص واألمثلػػػة تو يػػػف فكػػػر النػػػوري عػػػ  الػػػ امج اإلعبلميػػػة وعلػػػى شػػػبكات اإلفرتفػػػت عػػػ  االعت
وال شػػك أف التقنيػػة اغبديثػػة . وألطػػف إشػػارة ،بأو ػػح عبػػارةالنػػوري وصػػاغها وأبػػدعها الخػػعبية الػػ  صبعهػػا 

إىل روائػع إعبلميػة  ذلػك الػرتاثاؼبوجهة باألفكار اإلبداعية واؼبعطيات الوطنية قادرة على ربوي  طائفػة مػن 
عطػاء و فكػر  فػ  فلسػفة ؿبوريػة قوامهػا أف الكويػت بلػدك  ذلك يبكن تقديبو و  .رسائ  تربوية ىادفةذات 

 .رخاءو  ففطكوف بلد قب  أف ي
 
 

 
  التربوية المنثورة لعباراتاطائفة من : (1)الملحق 

الكلمات اؼبضيئة للنوري ىي فظرات تربوية فابعة من ذبػارأ حياتيػة ومواقػف واقعيػة وفهػم عميػ  
لقػػد صػػاغ النػػوري عبارتػػو علػػى ىيئػػة .  الػػزمن القػػدميللمعطيػػات الدينيػػة وفصوصػػها وربكػػي حركػػة التعلػػيم يف

 :عصارات أدبية ألى  البصائر وفيما يلي صبلة منها
 (.العبادات)القسم األوؿ من اعبزء الثاين . سألوين من كتابو

 (.ٙص ) "واليسر ودفع اغبرج ى أساس متني، مداره خ  البخريةالخرع اإلسبلمي ىو تخريع قائم عل"
ف، فبعضهم يفيده النصح دوف  رأ وبعضهم يفيده التخحيع على العم  اغبسن، واألطفاؿ ىبتلفو "

 (.ٕٕ٘ص  )" ٔوبعضهم ال يفيده إال الزجر والضرأ
يباح للمرأة اغبائ  إذا كافت معلمة أو متعلمة أف تلمل اؼبصحف وتقرأ اآلية يف حاؿ الضرورة "

 (.ٕٚٗص )" لة فبلوالتلبل بو يفة تعليم القرعف وتعلمو ، أما يف غ  تلك اغبا
 (.ٚٓٗص )" اؼبسئولية ال تكوف إال بعد التعليم واإلفرار واإلعبلف والتنبيو"
فالزواج عيخة، والزواج حياة ، والزواج شػركة عمػر ، والػزواج تكػوين ؾبتمػع، وىػو تكػوين أسػرة يف ؾبتمػع، "

والػزواج تعػاوف " "اف البنػاء قويػافػذذا كافػت اللبنػة قويػة كػ. إفو لبنة لبناء ىرا اجملتمع الري يتكوف منو الوطن
 . (ٕٛٙ، ٖٚٙص )"  على مطالب اغبياة وعلى اغبياة ففسو

                                                 
 .ببل عقاأ بدينالطف  تأديب يرى الباحثاف أفو يبكن  ٔ
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وسػػبي  اهلل ىػػو اعبهػػاد إلعػػبلء  "وعػػن بنػػاء اؼبػػدارس مػػن أمػػواؿ الزكػػاة فهػػي تنػػدرج ربػػت بػػاأ يف سػػبي  اهلل 
أو إلعػػداد سػػواء كػػاف يف قتػػاؿ أعػػداء اإلسػػبلـ أو كػػاف عػػن طريػػ  علػػم يرفػػع كلمػػة اإلسػػبلـ، . كلمػػة اهلل 

الػػدعاة إىل اإلسػػبلـ، والنفقػػة علػػى اؼبػػدارس الػػ  تؤسػػل إلعػػبلء كلمػػة اإلسػػبلـ، وفخػػر الثقافػػة اإلسػػبلمية، 
 (.ٖٕٓص )" واإلففاؽ على الطبلأ واؼبعلمني الرين يتعلموف أو يعلموف يف أمثاؿ ىره اؼبدارس

 
 .سألوين يف التفس  من كتابو

س، ويكتػب، ويػػراكر، مسػتعينا يف صبيػع أعمالػو بػاهلل ليأخػر بيػػده والتلميػر يغػدو إىل اؼبدرسػة ويػروح ويػدر "
 (.ٕٗص " )يـو االمتحاف للنحاح

كػاف واجبػػا علػى األبػوين أف يبتنعػػا يف مثػ  ىػره السػػن "ويف سػن التمييػز إذا بلػػي الطفػ  السػابعة مػػن عمػره 
: قبح ، أو أف يقػػاؿ لػػوبالغبػػاء أو الػػببلدة أو بػػاػبور والضػػعف أو بػػال[ االبػػن أو االبنػػة]عػػن فعػػت ولػػديهما 

قلػو البػاطن ، عفقد يػؤثر ىػرا الوصػف بالطفػ  ، قػد يػؤثر علػى . فبلف أحسن منك ، أو فبلفة أصب  منك
وقػد جربنػا، . قػد يػرؿ ويسػتوحش –وىنػا . وتبقى العلة فيو كامنة ، فيخعر بالنقص أماـ غ ه من األطفاؿ
ذؿ ، افكمػػاش ففسػػي ، افعػػزاؿ . والكثػػ اتفكػػاف ؼبثػػ  ىػػره الكلمػػات عثارىػػا السػػيئة يف ففػػوس الكثػػ ين 

ولدنبا ذكرا كػاف أو أفثػى وعلى األبوين أف يصفا . عن اآلخرين، عقدة، وىي ما تسمى اآلف عقدة ففسية
، وباعبمػاؿ واللطػف واغبصػافة العق  واإلدراؾ ، بالرجولة لبلبن، بالنباىة بالقوة، حبسن التصرؼ، ببالركاء
،  وقد رسخت يف عقلو الباطن ىره الصفات ولكن بػبل غػرور، وال تػدليوىكرا حىت ينخأ الولد، . للبنت

 (. ٖٙٔص " )وال إسراؼ، وال إعحاأ
 سألوينمن غريب ما من كتابو 

، ٕج" )ففكػر يف الثمػرة قبػ  أف تفكػر يف اؼبتعػة. إف للزواج شبرة. ليل الزواج متعة وحسب: أيها الخباأ"
 (.ٕٖص 
 (.ٕٕ٘ص ) "افية تأىب الدفايا ، وشر الدفايا النميمة واإلفس. كن إفسافا دبعىن اإلفسافية"

ويعػيش .. يسعد  ػا مػن تعلػم فعلػم وعمػ  دبػا علػم . يف ؿبيط طاعتو و من مخيئتو"اغبرية منحة من اهلل 
 (.ٕٚ، ص ٕج" )عمنا على مستقبلو.. ره اغبرية مطمئنا يف حالو

 
 الكويت العاشر مركرات عن حياة اؼبرحـو الخيب أضبد اعبابر حاكممن كتابو 

 (.ٕٗـ، ص ٜٛٚٔ" )ال تقدـ مع اعبه "
فمػػػن اؼبا ػػػي ولػػػد اغبا ػػػر، ومػػػن اغبا ػػػر يولػػػد اؼبسػػػتقب ، وإف مػػػن اغبسػػػن أف فػػػركر حسػػػنات اؼبا ػػػيني "

. وأف فػػػركر مسػػػاويهم وفتائحهػػػا، لتكػػػوف موعظػػػة وذكػػػرى للمتػػػركرين. وشبارىػػػا، لتكػػػوف قػػػدوة للمعاصػػػرين
 (.ٚـ، ص ٜٛٚٔ" )ز عن السيئاتولكن مىت كافت ا اسن أكثر فلنتحاو 
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 قصة التعليم يف الكويت من كتاأ
األمم اؼبعارؼ، فمػن ثقلػت موازينهػا منهػا فهػي يف عيخػة را ػية، ومػن خفػت موازينهػا منهػا "ميزاف 

العلػػػم ميػػػداف واسػػػع ال ينتهػػػي إىل ". (ٕٔص" )ىاويػػػة الفقػػػر واؼبػػػرض، والبػػػؤس والرلػػػة... فهػػػي يف اؽباويػػػة 
قػػػدر دبعارفهػػػا، وأف تنػػػوير أفكػػػار الناشػػػئة ت سػػػعادة ؽبػػػم إال بػػػالعلم، واألمػػػم لػػػو الطرفػػػو أحػػػد، والػػػوطن وأى

 .(ٜٖ، ٖٛص" )باؼبعارؼ أساس تقـو عليو نضة األمة 
 الرُشػػػػػدمن كتاأ 

واجب عليهما أف : واجب األبوين أف يعدال بني األوالد، ألف اهلل وبب العدؿ يف ك  األمور"
ساء واإلفعاـ، وفيما ك  أو صغر من شؤونم، حىت يف القبلة؛ ألف إيثار يعدال يف العطاء والتعليم، والك

بعضهم على بع  يولد بينهم التحاسد، والتحاسد هبر إىل التباغ ، وأعِظْم  ما من ىادمني للبيوت، 
 (ٚٙص) "!مختتني للعوائ ، مفرقني بني اإلخواف

يا : "ما تقوؿ يف الولد؟ قاؿ: سألو ومن أحسن ما قي  يف الولد قوؿ األحنف بن قيل ؼبعاوية ؼبا"
  شبار قلوبنا، وعماد  هورفا، وكبن ؽبم أرض ذليلة، وظباء  ليلة، و م فصوؿ على ك! أم  اؼبؤمنني

ضبوا فأر هم، يبنحوؾ ودىم، ووببوؾ جهدىم، وال تكن عليهم قفبل غجليلة، فذف طلبوا فأعطهم، وإف 
 (ٔٚص")ا قربكثقيبل، فيملوا حياتك، ويودوا وفاتك، ويكرىو 

وكث ا ما تقع بع  اغبيوافات يف أيدي األطفاؿ، فيؤذونا، أو أف الوالدين يُلهوف أطفاؽبم  ا، "
الرضبة، وىرا أيضا  لم للحيواف، وتعود للطف  على القسوة، وإف واجب ويل الطف  أف يعود طفلو على 

 (.ٖٚٚص) "ليكوف فبن يرضبهم الرضبن
ريات األفكار، داٍع لعدـ اإلحساف يف األعماؿ، وسيلة الفتخار الظلم قات  للنفسيات، فبيت غب"

 ."الرشوة وا سوبية واػبوؼ يف الببلد، سبب لظهور الخفاعة بالباط 
 

 سألوين يف العبادات والعقيدةمن كتاأ 
واإلفساف العاق  يفكر يف مستقبلو، قب  تفك ه يف يومو، وىو وعقلو فكلما كاف العق  كب ا "

 (ٛ٘ص" )التفك  أبعد مدركا كاف 
يتلفظ  ا اإلفساف، فذذا صادفت أذفا واعية، وقلبا حافظا، وعقبل ( أي كلمة)والكلمة الطيبة "

"  مباركا طيبا وشبرا فافعا مفيداذاكرا، ومخاعر مستحيبة، متحاوبة مع النافع، أشبرت وأعطت أكبل
 .(ٜٔص)

 خالدوف يف تاريب الكويت من كتاأ
كافت حياتو .. لد مليئة جببلئ  األعماؿ بالرجولة والخهامة والكـر كافت حياة فرحاف اػبا

الرين يستمد منها النشء معاين اػب  وحب اإلصبلح .. صفحة من ة يف سح  رجاؿ الكويت البارزين 
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وىناؾ أشخاص يولدوف ليؤثروا ويصنعوا ويثروا أوطانم سواء دباؿ أو فكر أو " (.ٙ٘ص" )وخدمة اجملتمع
وردبا تستمر من .. ردبا تنتهي أعماؽبم بوفاهتم .. وىؤالء ىم صناع اغبياة وقادهتا .. ح علم أو إصبل

تركرىم باػب  .. ولكن اؼبؤكد أف التاريب ال يغمطهم حقهم وتظ  أوطانم وفيو ؽبم .. بعدىم 
 " (.ٖ٘ص" )وبالتقدير
 اؼبباركية، ووجد ىػ وعني مدرسا يفٖٖٗٔإىل الكويت يف أوؿ سنة [ شوقي األيو ]رجع ؿبمود "

.. مقدارا للركي النابو من طبلبو .. فكاف ؿببوبا ألفو كاف ـبلصا يف تدريسو .. فيو تبلمرتو  التهم 
يبرؿ يف سبي  تفهم التلمير قصارى جهده، وال يرتؾ الصف حىت يتيقن من أف صبيع تبلميره قد فهموا 

" بلمرتو من جهد اعبد واإلصغاءوكاف يف تدريسو يبزج بني اعبد والنكتة ليخفف عن ت. الدرس
فللخعراء شطحات وؽبم تصرفات قد فراىا كبن غريبة علينا ولكنها بالنسبة ؽبم شيء طبيعي "(. ٗٙص)

فهم يتأثروف .. أو ىو ما يسموفو عملية اؼبعافاة قب  اؼبخاض، وأقصد ـباض الخعر إذا صح التعب  .. 
ويضيف خياؽبم إىل الواقع أشياء ال زبطر يف .. كبن  ا  ويرونا بصورة غ  ال  فراىا.. باألشياء أكثر 

 (.ٕٙص" )بالنا
منها ما زرعو االستعمار . وكافت اػبزعببلت واػبرافات قد تسللت إىل الدين بأساليب كث ة"

وبع  اؼبستخرقني للتهوين من شأف اإلسبلـ منها ما كاف فتيحة جه  الناس بأمور دينهم ومنها ما ىو 
 (ٛٛص" )اؼبتزمتنيفتيحة سوء فهم 

" وتع  أيضا من كاف عملو تعليم الصغار القراءة والكتابة. وكلمة اؼببل تع  من قرأ وكتب "
 (.ٜ٘ص)

 اؼبػػن من كتابو 
واغب  أقوؿ إفو   يتخلف اؼبسلموف عن ركب اغبضارة العاؼبية إال يـو تركوا دينهم وذباىلوه "

رىم ودورىم وللدسائل الغربية أف ربت  أذىانم وظبحوا للحضارات األجنبية عنهم أف تدخ  ديا
إف الدين اإلسبلمي   وبـر علينا زينة الدفيا ومبلذىا ومتعها، وإمبا حـر علينا ". (٘ٚص" )وعقوؽبم

االفغماس يف شهواهتا، وحـر علينا ما يخغلنا عن الواجب وعن اغب ، وحـر علينا ما يفسد أجسادفا عن 
 .(٘ٛص" )القياـ دبا فرض علينا

فلم ال تكوف مساجدفا مدارس يخرتؾ فيها الخيوخ والخباأ، والعلم فيها ببل شبن، واإلرشاد "
فيها للحميع ما داـ الناس فيها سواسية كأسناف اؼبخط، ألف اؼبساجد بيوت اهلل والناس كلهم عبيد اهلل 

 .(ٕٖٔص" )ال فض  لكب  على صغ  وال للوف على لوف وال لخريف على سوقة إال بالتقوى
 

 سألوين عن اؼبرأةمن كتاأ 
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ال كما .. إف قوامة الرج  معناىا اؼبسؤولية، السيما وأفو مكلف باإلففاؽ واغبماية فهو قواـ  ما "
إف اؼبرأة قلب : أقوؿ". (ٖٓص" )يفهمها اعباىلوف قوامة سلطة واستبداد، وديكتاتورية ، وإىافة وعحرفة

وبدوف عق  يرشد، كبلنبا .. ال تستقيم حياة ببل قلب ينب  والرج  عقلو اؼبدبر، و .. اجملتمع الناب  
 :إف اؼبرأة: اإلسبلـ قاؿ لنا. "(ٖٖص" )البد منو للس  باغبياة إىل غايتها

: وىي بعد ذلك كلو.. فهي اؼبنبت واؼبرعى واؼبروى .. منحبة األجياؿ، وصافعة اجملتمع  – ٔ
 اؼبغدى واؼبراح

وتقوي فيو اؽبمة .. ربيي يف زوجها األم ، توقد جروة الخحاعة اؼبرأة اؼبثقفة بافية األسرة  – ٕ
 .على العم 

 .إنا سكن اجملتمع ومأواه ومنقلبو
 .إنا القاعدة واألساس الري تقـو عليو لبنات اجملتمع، وك  بناء ال قاعدة لو بناء منهار – ٗ
"   الصاكإنا النعمة العظمى مت كافت صاغبة، وليل أعظم فعمة منها على الرج – ٘

 (ٜٗص)
واهلل سبحافو وتعاىل . فذما  لم أو تأديب: ا اليتامى ينقسم إىل قسمنيص رأ األطفاؿ، وخصو "

وأفت على فيتك، إف كنت تضربني اليتيم للتأديب فليل عليك شيء، وإمبا . وأمر بالتأديب. حـر الظلم
و لما فأفت  اؼبة، واهلل  و رأ التأديب ليل فيو قسوة، وإف كنت تضربينهم اعتداء. لك برلك ثواأ

 (ٕٛٔص" )حـر الظلم ونى عنو
والدين اإلسبلمي   يفرؽ بالتكليف وال بالعم  بني ذكر وأفثى، مكلف، والك  مسؤوؿ، والك  "

إف اهلل   ُيض  ذكرا على ". (ٕٚٗص" )مطالب باؼبعرفة والتحصي  والتعلم، ال فرؽ بني إفساف وإفسافة
" إمبا النساء شقائ  الرجاؿ: "، وفف اإلسبلـ قاؿ يف اغبديث الخريفأفثى، وال فض  أفثى على ذكر

أحد الخريكني فيها الزوجة، والزوجة ستكوف غدا أما ألوالد الزوج .. الزواج شركة حياة . "(ٕٙٛص)
والرليلة ال تستطيع أف تر  ابنها .. وإف كافت عزيزة عزوا .. واؼبربية ؽبم، فذف كافت الزوجة ذليلة ذلوا 

ب  أمرفا أف فنصحها أوال، مث نحرىا .. واإلسبلـ نافا عن إىافة الزوجة  .ى العز والكرامة، ألنا ذليلةعل
واهلل عز وج  "والنصيحة توجيو بتكرمي، واؽبحراف يف اؼببيت ال يعلم أمره إال اهلل ، .. يف اؼببيت ثافيا 

يف كتاأ اهلل وسنة رسولو، إمساؾ  ففي البداية بىن عقد الزواج على ما.. حثنا على إكراـ الزوجة 
ويف زمن قياـ الزوجية أمرفا  .دبعروؼ، أو تسريح بذحساف، وليل يف اؼبعروؼ إىافة، أو  رأ وال إذالؿ

وال .. أف فعاشرىن باؼبعروؼ، واؼبعروؼ كما فعرفو إحساف ببل إذالؿ، وتفاىم ببل غطرسة، وال  رأ 
 .(ٖٖٛ، ٖٖٚص" )غلظة، وال قسوة
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، كتػػػػاأ الكويػػػػت الثالػػػػثيف . ربريػػػػر اؼبػػػػرأة يف فكػػػػر القنػػػػاعي (.ـٕٙٓٓ) حسػػػػني لطيفػػػػة الكنػػػػدري،

 .وزارة اإلعبلـ: الكويت
: اإلسكندرية. (األسرة الكويتية أمبوذجا)التغ  واغبداثة (. ـ ٕٓٔٓ)الكندري، يعقوأ يوسف 

 .  اؼبؤسسة العربية لبلستخارات العلمية وتنمية اؼبوارد البخرية
:  اؼبعاجم:  موقع عحيب. ا يط(. تاريببدوف )اللحمػي ، أديب وعخروف 

http://lexicons.sakhr.com 
 .دار اؽبادي: ، ب وتٔط. فلسفة كافت الرتبوية(. ـٕٔٓٓ-ىػٕٕٗٔ)ماىروزاده، طيبة 

موقع . فارس الرتبية والتعليم... عبداؼبلك اؼببي  :  أعبلـ الديرة(. ـٕٛٓٓ) ؾبلة الوعي اإلسبلمي
 -وزارة األوقاؼ والخئوف اإلسبلمية . ـٕٛٓٓ-ٔٔ-ٕٚ،  ٜٔ٘: عدد رقمال -ؾبلة الوعي اإلسبلمي 

  http://alwaei.com: دولة الكويت

 .بيت الزكاة: ، الكويتٕط(. ـٕٔٓٓ-ىػٕٕٗٔ) ؿبسنوف من بلدي
تػػاريب دخػػوؿ )موقػػع جامعػػة اؼبلػػك سػػعود . ابػػن خلػػدوف وفكػػره الرتبػػوي( . ـٕٓٓ)ؿبمػػد بػػن إبػػراىيم 

 http://www.ksu.edu.sa(: ـٜٕٓٓ-ٛ-ٔاؼبوقع 
مصػػػػطفى . أد: تقػػػػدمي. الخػػػػيب ؿبمػػػػد أبػػػػو زىػػػػرة وفكػػػػره الرتبػػػػوي(. ـٜٕٓٓ)ؿبمػػػػد، أضبػػػػد عبػػػػدالعاؿ 

 .دار العلم واإليباف: مصر. رجب

اؼبػػػػػنهج الرتبػػػػػوي اإلسػػػػػبلمي يف مواجهػػػػػة معتقػػػػػدي (. ـٜٕٓٓ-ىػػػػػػٖٓٗٔ)ؿبمػػػػػد، عبػػػػػدالعزيز عطيػػػػػة 
، اعبػزء ٜٖٔالعدد : ؾبلة الرتبيةيف . بوية يف ذلكاػبرافات واألوىاـ حوؿ السحر ومسئولية اؼبؤسسات الرت 

 . جامعة األزىر، كلية الرتبية: مصر. الثالث، إبري 

شخصػية اؼبعلػم ورعاه مػن منظػور الخػيب ( مدرسػة براتػو... يوسف القنػاعي ) (.ـٕٙٓٓ) بدر ملك،
 .وزارة اإلعبلـ :، الكويتكتاأ الكويت الثالثيف . اإلطار النظري والنخاط اؼبيداين: يوسف القناعي

الفكػػػر الرتبػػػوي عنػػػد معلػػػم (. ـٜٕٓٓ-ىػػػػٕٙٗٔ)ملػػػك، بػػػدر ؿبمػػػد ، والكنػػػدري ، لطيفػػػة حسػػػني 
 .ٜٔ، اجمللد  ٙٚالعدد : اجمللة الرتبوية: الكويت. الكويت األوؿ الخيب يوسف القناعي

 . رجاؿ وتاريب(. ـ ٜٗٚٔ)مليحي، عبدالفتاح 
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. مػػػػػن غريػػػػػب مػػػػػا سػػػػػألوينعبػػػػػداهلل النػػػػػوري،  يف(. ـٜ٘ٛٔ-ىػػػػػػ٘ٓٗٔ)اؼبنصػػػػػور، عبػػػػػدالعزيز ؿبمػػػػػد 
 .منخورات ذات السبلس : الكويت

. البحػػث العلمػػي الرتبػػوي بػػني دالالت اػبػػ اء وفبارسػػات البػػاحثني(. ـٕٚٓٓ)اؼبهػػدي، صػػبلح طػػو 
 . دار اعبامعة اعبديدة: اإلسكندرية 

 .رئاسة اعبمهورية: ، دمخ ٔط. العراؽ(. ـٕ٘ٓٓ) اؼبوسوعة العربية
دار : ، دمخ ٚط. األخبلؽ اإلسبلمية وأسسها(. ـٕٛٓٓ-ىػٜٕٗٔ)بدالرضبن حسن اؼبيداين، ع

 .القلم
صبعيػػة الخػػيب : ، الكويػػتٕط. الخػػيب عبػػداهلل النػػوري حياتػػو ومؤلفاتػػو(. ـٕٛٓٓ)النػػوري وعخػػروف 
 .عبداهلل النوري اػب ية
: بػػ وت(. بػػاداتالع)القسػػم األوؿ مػػن اعبػزء الثػػاين . سػألوين(. ـٖٜٚٔ-ىػػػٖٜٖٔ)النػوري، عبػػداهلل 

 .دار العربية
 . منخورات ذات السبلس : الكويت. من غريب ما سألوين(. ـٜ٘ٛٔ-ىػ٘ٓٗٔ)النوري، عبداهلل 
 . منخورات ذات السبلس : الكويت. سألوين عن اؼبرأة(. ـٜٙٛٔ-ىػٙٓٗٔ)النوري، عبداهلل 
. ذات السبلس منخورات : الكويت. سألوين يف التفس (. ـٜٙٛٔ-ىػٙٓٗٔ)النوري، عبداهلل 

: ، الكويتٔط. قصص رائعة من كويت اؼبا ي(. ـٕٕٓٓ-ىػٖٕٗٔ)اػبليفي، فاصر عبدالرضبن 
 .مكتبة ابن كث 

منخورات : الكويت ،ٔط .سألوين يف العبادات والعقيدة(. ـٜٙٛٔ-ىػٙٓٗٔ)النوري، عبداهلل 
 . ذات السبلس 

. أضبػد اعبػابر حػاكم الكويػت العاشػرمػركرات عػن حيػاة اؼبرحػـو الخػيب (. ـٜٛٚٔ)النوري، عبداهلل 
 .منخورات ذات السبلس : الكويت. ٔط

 .منخورات دار السبلس : الكويت. األمثاؿ الدارجة يف الكويت(. ـ ٜٔٛٔ)النوري، عبداهلل 
منخػػورات ذات : الكويػػت .قصػػة التعلػػيم يف الكويػػت يف فصػػف قػػرف(. بػػدوف تػػاريب)النػػوري، عبػػداهلل 

 . السبلس 
 .من الكويت(. بدوف تاريب) النوري، عبداهلل

: ، الكويػػػتٔط.ؾبموعػػػة خطػػػب صبعيػػػة: اؼبنػػػ (. ـٕٚٓٓ -ىػػػػ ٕٛٗٔ)النػػػوري، عبػػػداهلل بػػػن ؿبمػػػد 
 .وزارة األوقاؼ والخئوف اإلسبلمية

منخػػػػورات ذات : الكويػػػػت. حكايػػػػات مػػػػن الكويػػػػت(. ـٜ٘ٛٔىػػػػػ ٘ٓٗٔ)النػػػػوري، عبػػػػداهلل ؿبمػػػػد 
 .السبلس 
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. اعتػػىن بػػو فػػور الػػدين بػػن عبدالسػػبلـ مسػػعي. الرشػػد(. ـٜٕٓٓ -ىػػػ ٜٕٗٔ)النػػوري، عبػػداهلل ؿبمػػد 
 .وزارة األوقاؼ والخئوف اإلسبلمية: ، الكويتٔط

 .الكويت. مرعة األمةؾبلة . إىل رحاأ الر واف يف جنات النعيم(. ـٜ٘ٚٔ)النوري، عبداهلل ؿبمد 
 .األقصى يوما يف الخرؽ ٖ٘يوميات زائر للخرؽ األقصى أو (. ٜٚٚٔ)النوري، عبداهلل ؿبمد 

ؾبموعػػػة الفتػػػاوى الخػػػرعية الصػػػادرة عػػػن (. ـٕٕٓٓ-ىػػػػٖٕٗٔ)وزارة األوقػػػاؼ والخػػػؤوف اإلسػػػبلمية 
 .وزارة األوقاؼ والخؤوف اإلسبلمية: ، الكويتٕط. قطاع اإلفتاء والبحوث الخرعية

ػة دراسػػ –السػػػائدة  اذباىػات التقليػد واغبداثػة يف العقليػة العربيػة( . ـ ٕٕٓٓ) وطفػة ، علػي أسػعد  
ص ص (  ٘ٙ) العػػػػدد . اجمللػػػػة الرتبويػػػػة. الكػػػػوي  يف اؼبضػػػػامني اػبرافيػػػػػة للتفكػػػػ  لػػػػدى عينػػػػػػة مػػػػن اجملتمػػػػػػع

 . جامعة الكويت ، الكويت. .ٜٚٔ-ٜٕٔ

، وزارة الثقافػة  مكاشػفات فقديػة: اعبمػود والتحديػد يف الرتبيػة العربيػة(. ـٕٚٓٓ)وطفة، علػي أسػعد 
 .السورية ، دمخ 

حػػوؿ مػػدى اىتمػػاـ كتػػب " دراسػػة ربليليػػة"(. ـٜٕٓٓ-ىػػػٖٓٗٔ)وملػػك، بػػدر اليعقػػوأ ، علػػي ، 
وأىػػداؼ الصػػف اػبػػامل االبتػػدائي بتنميػػة قػػيم اؼبواطنػػة الوجدافيػػة يف مػػواد اللغػػة العربيػػة والرتبيػػة اإلسػػبلمية 

.  نيػاجامعػة اؼب: كليػة اآلداأ. ؾبلػة علػم الػنفل اؼبعاصػر والعلػـو اإلفسػافية. واللغة اإلقبليزية بدولة الكويػت
 .ـ، اجمللد العخروفٜٕٓٓيوليو 
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