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بس��م اهلل والصاة والس��ام على رس��ول اهلل وعلى آله  
وصحبه وسلم.

ه��ذا الكتاب ال��ذي بين أيديك��م الكريم��ة يحكي قصة 
رجال نذروا أنفس��هم يف خدم��ة العلم وخدمة أهالي 

سدير، هم رواد العلم األوائل.

وهم الثمرة التي نمت وأثمرت برجاالت أهل سدير الذين هنلوا من علومهم، 
هؤالء ه��م أوائل م��دراء المدارس النظامي��ة يف اقليم س��دير، رحمهم اهلل 
وأس��كنهم فس��يح جناته وأط��ال يف عمر األحي��اء منهم وأمده��م بالصحة 

والتوفيق.

ذكراه��م تبقى عالقة يف األذهان لكل م��ن درس على يديهم، بل إن كل واحد 
منا يفخر أن األستاذ فان كان مديرًا لمدرسته يف وقت طفولته.

وأعضاء مجلس س��دير بمحافظة المجمعة عندما يتش��رفون بتكريمهم، إنما 
هم يؤدون بعضًا من معروفهم على بلدة سدير.

وكلن��ا يعلم أن��ه ليس هناك معروفًا أفضل من العلم، وكما قال أمير الش��عراء 
أحمد شوقي:

كاد المعلم أن يكون رس��وال قم للمعلم وّفِه التبجيال  

هي لمس��ة وف��اء وتذكير بدور المعلم وإن كان ال��كام على مدراء المدارس 
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النظامية لكن الحقيقة أن الشكر والثناء والتقدير لكافة المدراء والمدرسين 
سواء وردت اسماؤهم يف هذا الكتاب أو من تبقى ذكرهم عالقة يف األذهان.

واهلل الموفق..

المشرف العام على مجلس سدير بمحافظة المجمعة

عبداهلل بن محمد أبا بطين



رواد التعليم 

في إقليم سدير
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الشيخ عثمان الصالح 

وهذه سيرة الشيخ عثمان ذكرها بنفسه رحمه اهلل :

عثمان بن ناصر بن عبد المحسن الصالح

النش��أة األول��ى ولدت ع��ام 1335ه��� 1917م يف مدينة المجمع��ة عاصمة إقليم 
س��دير أصبح��ت محافظة أولى يف التقس��يم األخير ال� 13المنطق��ة التي تتكون 

منها المملكة العربية السعودية.

نشأيت فيها بضع سنوات إلى الثامنة من العمر أمررت فيها القرآن على شيخ جليل 
يدي��ر كتاب��ًا هو األول من بينه��ا يف هذه المدينة.)كان ذل��ك يف حدود 1343-
1347.وهذا الش��يخ أحم��د بن صالح الصانع. ذو ش��خصية قوية ومهيب وله 
نفوذ كبير على الطلبة ومحبوب يف المجمعة على جانب من التقوى والصاح 

مدرسته أسست عام1336ه�.

افتتح أستاذنا األخ صالح الناصر الصالح يف عام 1347ه� مدرسته األهلية الحديثة 
حت��ى بادر أبناء القصي��م يف عنيزة يف النهل منها وكنت أح��د طاهبا وتخرجت 
منه��ا عام1351ه� ودرس��ت هبا س��نتين وغادرهتا يف أواخر ع��ام 1353ه� إلى 
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المجمعة وافتتحت فيها مدرس��ة أهلي��ة حديثة بطلب من العالم العامة قاضي 
عموم س��دير والمجمعة عب��د اهلل العنقري المدعم بطلب م��ن أعيان الجماعة 

واستمرت إلى هناية عام 1355ه�.

ث��م افتتحت مدارس الملحقات كما تس��مى عام 1356ه��� والتحقت هبا يف نفس 
العام ومعي طابي الذين هم جملة من فيها.

ثم اش��تعلت نار الحرب العالمية.. فر غب��ت االنتقال إلى الرياض ألكون يف عمل 
أوس��ع ومجال أرح��ب للتعليم وبعد مزاول��ة عدة أعم��ال يف المحكمة ولدى 

األمير عبد اهلل بن عبد الرحمن آل سعود أخو الملك عبد العزيز.

انتقل��ت إلى رح��اب ولي العهد س��عود بن عبد العزيز يف مدرس��ته التي س��ميناها 
معه��د األنجال عام 1359ه��� وكان هبا 12 طالبًا فقط 3 منه��م من أنجاله هم 
مس��اعد، ومحمد، وعبد اهلل. والباقون من الحاش��ية وكان لدينا قسمان للبنات 
القس��م األول معهد الكريمات من الروضة حتى الثانوي��ة األدبية العامة،ومربة 

الكريمات التي وصلت من الروضة حتى الكفاءة المتوسطة.

كان لي ش��رف التس��مية للمعهد هبذا االسم وبقينا فيها ويف إدارهتا قرابة 8 سنوات 
يف هذا البناء الفسيح الذي تبلغ مساحته مليون مرت مربع.

عضو يف مجلس األوقاف األعلى يف المملكة.

ورئيس لمجلس األوقاف الفرعي يف الرياض.

وكنت عضوًا يف الهال األحمر السعودي بضعة عشر عامًا.

كما طفت أرجاء العالم )تقريبًا( رس��ميًا وشخصيًا أوروبا وأمريكا وأغلب دول 
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آسيا.

ولي مشاركة يف مجاالت الصحافة.

مؤسس وعضو مجلس إدارة يف جريدة الجزيرة اليومية.

تويف الشيخ عثمان الصالح يف )24 / 2 / 1427 ه�� ( .
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الشيخ ناصر المنقور 

ناصر بن حمد بن عبدالمحسن المنقور

ولد يف حوطة سدير ) 1348 ه��/ 1930 م ( 

بدأ الدراسة يف مكة المكرمة وتابع االبتدائيى بين الطائف ومكة .

اهنى تعليمه الثانوي يف المعهد العلمي السعودي بمكة المكرمة  عام 1367 ه� 

حصل على ليس��انس يف اللغة العرية وآداهبا م��ن كلية اآلداب جامعة فؤاد األول ) 
1372 ه�� / 1952 م (. 

معتمد المعارف يف نجد .

مدير التعليم يف نجد . 

مساعد مدير عام التعليم .

مدير عام التعليم .

مدير عام وزارة المعارف .
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مدير جامعة الملك سعود . 

تويف سنة ) 1428 ه�� ( . 

صدر لألس��تاذ محمد بن عبداهلل الس��يف كتاب يوثق مسيرته تحت عنوان : ناصر 
المنقور أشواك السياسة وغربة السفارة .
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معالي الدكتور  محمد بن أحمد بن محمد الرشيد

تاريخ امليالد:

1363ه� - 1944م، يف مدينة المجمعة �� المملكة العربية السعودية

امل�ؤهالت العلمية: 

بكالوريوس يف اللغة العربية – جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسامية )1964م(.

ماجس��تير يف إدارة األف��راد يف الجامع��ات ���� جامع��ة أنديان��ا بالوالي��ات المتحدة 
األمريكية )1969م(.

دكتوراه يف إدارة التعليم العالي �� جامعة أوكاهوما بالواليات المتحدة األمريكية 
)1972م(.

حصل على منحة )فولربايت( لألس��اتذة الزائرين المتميزين يف الواليات المتحدة 
األمريكي��ة ف��كان أس��تاذًا يف جامع��ة كلفورني��ا )س��انتا باربرا( للع��ام الجامعي 

1988م �� 1989م.
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ال�ظائف: 

عميد كلية الرتبية بجامعة الملك سعود بالرياض )1976 �� 1979م(.. 1
مدير عام مكتب الرتبية العربية لدول الخليج ) 1979 �� 1988م(.. 2
المسؤول عن إنشاء جامعة الخليج العربي )بدولة البحرين(، ونائب رئيس . 3

الهيئة التأسيسية لها من 1979 �� 1988م.
أستاذ الرتبية منذ عام 1990م �� بجامعة الملك سعود بالرياض.. 4
عضو مجلس الشورى السعودي ) 1993 �� 1995م(.. 5
وزير الرتبية والتعليم يف المملكة العربية السعودية ) 1995 �� 2005م(.. 6
مؤس��س لمؤسس��ة الملك عبدالعزيز ورجال��ه للموهبة واإلب��داع، ورئيس . 7

مجلسها التنفيذي منذ إنشائها حتى عام 2005م.
عضو الهيئة االستش��ارية للمجلس األعل��ى لمجلس التعاون لدول الخليج . 8

العربية من 1428ه� �� وحتى وفاته )1435ه�(.
عضو هيئة جائزة الملك خالد ومستشار سمو رئيسها.. 9

رئيس مجلس إدارة شركة التعليم الدولية.. 10
عضو يف كثير من المؤسسات العلمية منها:. 11

• الهيئة االستش��ارية لموس��وعة الكتاب العالمي )ش��يكاقو �� الواليات 	
المتحدة األمريكية(.

• مجل��س إدارة المجل��س العالم��ي إلع��داد المعلمي��ن ) واش��نطن ���� 	
الواليات المتحدة األمريكية(.

• مجلس إدارة المعهد الدولي للتخطيط الرتبوي )باريس �� فرنسا(.	
له كثير من البحوث المنشورة، والكتب المطبوعة منها:. 12
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• مسيريت مع الحياة.	
• تعليمنا إل����ى أي���ن ؟.	
• حتى ال تذب����ل قيمنا.	
• رؤى تربوي������������ة.	
• رؤى تربوي��������ة 2.	
• المرأة المسلمة بين إنصاف الدين .. وفهم المغالين.	
• لقاء األربعاء )1434ه� - 2013م(.	
• كاتب يف الصحف المحلية، ومن أبرزها مقالته األس��بوعية يف جريدة 	

الرياض اليومية بعنوان: )حديث الثاثاء(.
• محاضر يف الجامعات الس��عودية، والجامعات الخارجية، ومتحدث 	

رئيسي يف بعض المؤتمرات، والندوات الوطنية، والعالمية.
• ش��ارك يف أكث��ر من 200 لقاء علم��ي، وثقايف )ن��دوة، مؤتمر( بصفته 	

الشخصية أو ممثِا للمملكة العربية السعودية.
تويف الدكتور محمد األحمد الرشيد يف )23 / 11 / 2013 م ( .
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معالي الدكتور/ خالد بن سعد المقرن

امل�ؤهالت العلمية: 

بكالوريوس يف االقتصاد اإلسامي من جامعة اإلمام، الرياض 1406ه�.. 1
ماجستير يف االقتصاد اإلسامي من جامعة اإلمام، الرياض، 1409ه�. . 2
دكتوراه يف االقتصاد اإلسامي من جامعة اإلمام، الرياض، 1419ه�. . 3

املنا�صب الأكادميية:

رئيس قسم االقتصاد والعلوم اإلدارية بجامعة اإلمام 1424-1427ه�. . 1
م��ن . 2 المكل��ف  اإلم��ام  بجامع��ة  اإلداري��ة  والعل��وم  االقتص��اد  كلي��ة  عمي��د 

1427/10/15ه� . )أول عميد للكلية(.
عميد كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية بجامعة اإلمام من 1427/11/28ه� . . 3
وكيل جامعة اإلمام لشؤون الطالبات المكلف 1429/7/23ه� .. 4
وكيل جامعة اإلمام لشؤون الطالبات 1430/11/1ه� . . 5
ص��در األم��ر الملكي الكري��م رق��م 194/أ وتاريخ 30 ذوالحج��ة 1430ه� . 6

الموافق 17 ديس��مرب 2009م بتعيين معالي الدكتور خالد بن سعد بن محمد 
المقرن مديرًا ل�جامعة المجمعة.
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الأن�صطة الأكادميية:

• تدري��س المق��ررات التالية: الفك��ر االقتص��ادي، اقتصاديات ال��زكاة، مدخل 	
االقتص��اد اإلس��امي، اقتصادي��ات المملك��ة والعال��م اإلس��امي، النظ��ام 
االقتصادي اإلس��امي، االقتصاد الصناعي، مبادئ االقتصاد الجزئي، مدخل 
االقتصاد اإلس��امي )قس��م الش��ريعة(، النظ��م االقتصادية )قس��م اإلعام(، 

مبادئ االقتصاد )قسم الجغرافيا(.
• تحكيم العديد من البحوث لمجات ومؤتمرات علمية.	
• المشاركة يف عدد من الندوات واللقاءات التلفزيونية واإلذاعية والصحفية. 	
• تنظيم وإدارة ورش عمل.	
• تأسيس كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية بجامعة اإلمام. 	
• تأسيس وكالة جامعة اإلمام لشؤون الطالبات.	

الأبحاث وامل�ؤلفات:

• ضوابط اإلنتاج يف االقتصاد اإلسامي وأثرها على اإلنتاج ومستوى اإلنتاجية، 	
م��ع دراس��ة تطبيقية على كل من الس��عودية وفنزويا )كت��اب(، وزارة التعليم 

العالي، 1425ه�.
• األسس النظرية لاقتصاد اإلسامي )كتاب(، 1424ه�. 	
• اخت��ال هي��اكل اإلنتاج يف الدول اإلس��امية: دراس��ة تطبيقي��ة، مجلة جامعة 	

اإلمام محمد بن سعود اإلسامية، 2005م. 
• دراس��ة تحليلية لآلثار االقتصادية واالجتماعية للتموي��ل الربوي، مجلة كلية 	

التجارة، جامعة حلوان، 2004م. 



19

• التس��عير وعاقته باالحتكار من منظور إس��امي، مجلة كلية التجارة، جامعة 	
المنصورة، 2004م. 

• دور الدول��ة يف تمويل القطاع الزراعي وأثره يف رفع مس��توى اإلنتاجية، مجلة 	
االقتصاد اإلسامي، جامعة األزهر، 2001م. 

الأعمال ال�صت�صارية:

دراس��ة عن مس��تقبل البنوك اإلس��امية بالتعاون م��ع االتح��اد الدولي لبنوك . 1
اإلسامية. 

تقديم دراسات للقطاع الخاص والحكومي والجمعيات الخيرية. . 2
المش��اركة يف تطوي��ر مف��ردات عدد م��ن مق��ررات االقتصاد اإلس��امي التي . 3

طرحتها جامعة الملك عبدالعزيز. 
المش��اركة يف اللجن��ة العلمية لن��دوة األس��واق المالية اإلس��امية، الرياض، . 4

1428ه�.
عضو جمعية االقتصاد السعودية.. 5
المشاركة يف بعض الربامج االذاعية والتلفزيونية.. 6

الهتمامات:

المصرفية اإلسامية.. 1
ضوابط اإلنتاج.. 2
المشكلة االقتصادية .. 3
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الشيخ/ إبراهيم بن محمد الحجي

إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحجي ولد يف مدينه المجمعة عام 1342ه�، أصيب 
بمرض الجدري وهو ابن خمس س��نوات تقريب��ا وفقد على إثره إحدى عينيه، 
ت��ويف والده وعمره )9( س��نوات فنش��أ يتيمًا، ووجد نفس��ه فجأة مس��ئواًل عن 
والدته وأشقائه الثاثة وأخته؛ فاضطر الى العمل مبكرًا ليوفر لهم لقمة العيش؛ 

فعمل صبيًا لدى حّداد ثم عمل ُمْستْخدمًا يف إحدى مدارس المجمعة.

وق��د كان رحم��ه اهلل محبًا للعلم وحريصا على التعل��م؛ فكان إذا وجد فراغًا بعد 
أداء عمل��ه جل��س م��ع الطاب يس��تمع إلى المعل��م ويرّدد الق��رآن والحروف 
الهجائي��ة، وبعد أن أتقن مبادئ القراءة والكتابة التحق بمدرس��ة الش��يخ أحمد 
الصانع ودرس القرآن والكتابة، ثم انتقل إلى مكة المكرمة والتحق بالمدرس��ة 
الرحمانية وواصل دراس��ته حتى حصل على شهادة المعهد العلمي السعودي 
عام 1368ه�، ثم واصل الدراسة والتحق بكلية الشريعة بمكة المكرمة وحصل 

على شهادهتا عام 1372ه�.
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ب��دأ حيات��ه العملي��ة يف الدول��ة عل��ى وظيف��ة معل��م يف مدين��ة المجمع��ة يف ع��ام 
1356/7/15ه�.

ُعي��ن معلما يف معهد األنجال ومعلمًا ألبن��اء األمير عبداهلل بن عبدالرحمن رحمه 
اهلل عام 1360/1/1ه�.

انتقل إلى وزارة العدل قاضيًا يف محكمة الطائف يف عام 1372/9/5ه�.

ترك القضاء وعاد مرة أخرى للتعليم معلمًا يف ثانوية الرياض يف عام 1374ه�.

أصب��ح معتم��دًا للتعلي��م يف نجد ثم مفتش��ًا إداريًا م��ن عام 1375ه��� وحتى عام 
1376ه�.

عّين وكياً إلدارة االمتحانات ثم مديرًا لها من عام 1377ه� وحتى عام 1380ه�.

أصبح مديرًا عامًا لوزارة المعارف ورئيس��ًا للجن��ة التعاقد لمعلمي التعليم العام 
إلى عام 1388ه�.

ُعي��ن وكياً ل��وزارة المعارف المس��اعد للتعلي��م وبقي يف هذا المنص��ب إلى عام 
1399ه�.

ُعي��ن وكي��اً ل��وزارة المع��ارف للش��ؤون الثقافي��ة وبق��ي في��ه حت��ى تقاع��ده عام 
1404/1/1ه�

�صارك ع�ص�ًا يف املجال�س التالية:

مجلس إدارة مدرس��ة الملك عبدالعزيز عام 1376ه� برئاس��ة صاحب السمو . 1
الملك��ي األمير طال بن عبدالعزيز وصاحب الس��مو الملك��ي االمير بدر بن 

عبدالعزيز رحمه اهلل.
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الشيخ عبداهلل بن عدوان.

الشيخ عبدالكريم الجهيمان.

حيث كانت مهمة المجلس دراس��ة الجوانب التعليمية واإلدارية والمالية وتطوير 
أداء المدرسة.

لجن��ة ترفي��ع الموظفين يف األمان��ة العامة لمجل��س الوزراء برئاس��ة معالي . 2
االستاذ محمد الفائز من عام 1385ه� الى عام 1390ه�.

اللجنة التحضيرية لوضع مناهج التعليم العام برئاس��ة وزير المعارف آنذاك . 3
الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه اهلل.

اللجنة العليا لسياسة التعليم برئاسة الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه اهلل.. 4
المجلس األعلى لإلعام برئاس��ة صاحب الس��مو الملكي األمير نايف بن . 5

عبدالعزيز رحمه اهلل.
عض��وًا وممث��اً ع��ن وزاره المع��ارف يف مجالس جامعات الملك س��عود، . 6

اإلمام محمد بن سعود، الملك فهد للبرتول، الملك فيصل وجامعه الملك 
عبدالعزيز.

المكتب التنفيذي لمكتب الرتبية لدول الخليج العربي.. 7
مؤتمرات وزراء الرتبية والتعليم لدول الخليج العربي. 8
مؤتمر التعليم والذي يعقد تحت إشراف اليونسكو . 9

مجلس إدارة معهد اإلدارة العامة برئاسة األستاذ محمد أبا الخيل.. 10
لجنة االبتعاث برئاس��ة الش��يخ حسن آل الش��يخ وزير التعليم العالي رحمه . 11

اهلل.
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وقد كانت له مشاركات عديدة يف الصحف المحلية.

أحي��ل رحمه الى التقاعد يف 1404/7/1ه� بع��د أن أمضى )48( عامًا يف خدمة 
وطن��ه، وانتق��ل إلى رحمة اهلل يف ربي��ع الثاين من عام 1432 ه��� ودفن يف مدينة 

الرياض.
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االستاذ/ إبراهيم بن حمد العبدالوهاب

خ��دم التعليم 32 عام��ًا يف منطقة س��دير بالجهد واإلخ��اص والمعرفة والعطاء 
والبناء، ذلك هو االستاذ/ إبراهيم بن حمد العبدالوهاب )رحمة اهلل عليه(.

مدير التعليم بمنطقة س��دير سابقًا، الحديث عنه يعجز عن اعطائه حقه يف ما قدمه 
لخدمة دينه ثم مليكه ووطنه.

ل��م نجد أبل��غ من تاريخ حي��اة هذا الرج��ل ليكون مث��اً يحتذى به ل��كل من أراد 
المساهمة يف البناء والعطاء لكل األجيال، الذي أمضى عرب 32 عامًا قضاها يف 

التعليم لنسطره يف هذه الصفحات.

هو األستاذ/ إبراهيم بن حمد العبدالوهاب، متزوج وأب لثمانية أبناء وثاث بنات 
حفظهم اهلل، المواطن والمعلم والمدير والمستش��ار عرب 32 عامًا حصل على 
شهادة كلية الشريعة عام 1373ه� من دار التوحيد بمكة المكرمة، معلمًا بمعهد 
األنجال سابقًا )معهد العاصمة( لمدة ثاث سنوات، مدير المدرسة المتوسطة 
بالري��اض لمدة س��نتين، مدير التعليم بمنطقة س��دير لمدة 27 عامًا، مستش��ار 
للتعليم بوزارة المعارف لاستفادة من خرباته الطويلة يف حقل الرتبية والتعليم.
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ه� م�اطن، حيث تم تعينه عضوًا للجنة الرياضية لرعاية األندية بالمنطقة ثم رئيسًا 
لها حتى تم فتح المكتب، وعضوًا فعال يف كل مناسبة لهذه المدينة والمنطقة وله 
مواقف مشرفة وأيادي بيضاء يصعب حصرها، تحقق يف عصره الكثير والكثير 
من لقاءات ش��باب المملك��ة يف جميع المجاالت الرياضية والفنية والكش��فية 

واالجتماعية والمسرحية باإلضافة إلى االجتماعات والدورات للموجهين.

وكان معلم��ًا: أمضى زهرة ش��بابه يف خدم��ة األجيال الصالحة وتخ��رج على يديه 
المئ��ات م��ن األمراء والش��باب بالري��اض وكان المربي الكبير، ق��د هيأ إلدارة 
التعليم الش��يء الكبير والكبير فمن 17 مدرسة إلى مئات المدارس من حدود 
الكويت ش��رقًا حتى نفوذ القصيم ش��مااًل. وحتى األحساء جنوبًا حتى بلغت 
أكث��ر من 200 مدرس��ة، فف��ي عهده وصل ع��دد المباين إلى المئات يف س��دير 
والزلف��ي وحف��ر الباطن قبل فصلهما م��ن هذه المنطقة، باإلضاف��ة إلى العديد 
من المش��روعات كمبنى إدارة التعليم والوحدات الصحية والمكتبات العامة، 

والمعسكر الكشفي وجميعها يف مواقع جيده.

كم��ا وفر لبعض مدارس المنطقة أراضي لكي تقام عليها الماعب وبيت الطالب 
وبع��ض المدارس بالتعاون م��ع البلديات وأمراء المراك��ز، باإلضافة إلى هتيئة 
القيادات والكفاءات الوطنية التي تحمل لواء التعليم والوصول به إلى بر األمان.

هذا جزء يسير مما قدمه األستاذ/ إبراهيم بن حمد العبدالوهاب رحمه اهلل.

تويف رحمه اهلل يوم الجمعة 1415/1/22ه�.
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محمد بن عبدالعزيز الربيعة.

تاريخ المياد 7431ه�.

خريج كلية الش��ريعة الدفعة األولى 2731ه� يف المدرس��ة السعودية يف المجمعة 
عام 4731ه� افتتح متوسطة المجمعة مديرًا.

ويف عام 6731ه� مدير مكتب اإلشراف على تعليم سدير.

يف ع��ام 1831ه� انتقل إلى وزارة المع��ارف بالرياض انتدب للتدريس يف الجزائر 
لمدة 4 سنوات ثم انتقل إلى وكالة الشؤون البلدية والقروية.

ع��ام 5931ه� تقاعد م��ن العمل الحكومي ث��م افتتح مكتب محام��اة عام 6931 
حتى وفاته عام 5041ه�.
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  أ. د . حمد بن ناصر حمد الدخيل

ولد يف مدينة المجمعة عام : 4631ه� = 5491م.

حص��ل على البكالوريوس يف علوم اللغة العربي��ة من كلية اللغة العربية بالرياض، 
عام 9831ه� = 9691م.

حص��ل على الماجس��تير يف األدب والنقد من كلي��ة اللغة العربي��ة بجامعة األزهر 
يف القاه��رة، ع��ام : 4931ه��� = 4791م، وكان عنوان الرس��الة ) أثر الحروب 

الصليبية يف الشعر العربي (.

حص��ل على الدكت��وراه يف األدب من كلية اللغة العربية بجامع��ة اإلمام محمد بن 
س��عود اإلس��امية يف الري��اض، عام : 2041ه��� = 2891م مع مرتبة الش��رف 
األول��ى، والتوصي��ة بطب��ع الرس��الة، وعنواهن��ا ) اإليض��اح يف ش��رح مقامات 
الحريري(: ) 644- 615ه�(, لناصر بن عبدالسيد المطرزي ) 835- 016ه�(, 

تحقيق ودراسة .

يعمل عضو هيئة تدريس يف قسم األداب بكلية اللغة العربية بجامعة اإلمام محمد 
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بن سعود اإلسامية .

تولى معهد تعليم اللغة العربية بالرياض ست سنوات .

تولى رئاسة قسم األدب يف كلية اللغة العربية بالرياض .

تولى رئاسة قسم األدب يف كلية اللغة العربية بالرياض .

تولى عمادة كلية اللغة العربية بالرياض .

اش��رتك يف ع��دد م��ن الن��دوات والمؤتم��رات العلمي��ة والثقافية داخ��ل المملكة 
وخارجها، وأسهل فيها ببحوث متخصصة .

حكم عددًا من الكتب والبحوث واألعمال األدبية والتاريخية لعدد من الجهات .

أش��رف على عدد من بحوث البكالوريوس والماجس��تير والدكتوراه، وأس��هم يف 
مناقشة الكثير منها يف الجامعة وخارجها .

أسهل ويسهم يف عدد من اللجان العلمية والثقافية يف الجامعة وغيرها .

شارك يف األنشطة المنربية يف األندية األدبية يف المملكة .

له مشاركات ثقافية مستمرة يف وسائل اإلعام، والسيما الصحافة واإلذاعة .

عضو المجلس األعلى للنهوض باللغة العربية يف باكستان .

عضو رابطة األدب الحديث يف القاهرة .

عضو جمعية لسان العرب لرعاية اللغة العربية يف القاهرة .

أسهم يف تأليف سلسلة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين هبا يف جامعة اإلمام محمد 
بن سعود اإلسامية .



29

أسهم يف تأليف مقررات اللغة العربية يف المرحلة المتوسطة يف وزارة المعارف .

أسهم بعدد من المداخل يف ) موسوعة أعام العلماء العرب والمسلمين (.

صدر له 62 كتابًا يف التحقيق والدراسة، وعدد من البحوث والدراسات .

أسهم يف كتابة 15 مدخاً من قاموس األدب واألدباء يف المملكة العربية السعودية.

كرمت��ه وزارة الثقافة واإلعام بعده رائدًا من رواد تحقيق الرتاث األدبي واللغوي 
يف المملكة . واثنينية عبد المقصود خوجة، وثلوثية المشوح .

حصل على عدد من الدروع وشهادات التقدير يف مناسبات ثقافية مختلفة .
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أوائل مدراء المدارس

 في إقليم سدير
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الشيخ/ سليمان بن عثمان بن أحمد األحمد

ا�صم�ه ون�صب�����ه: 

هو أبو عثمان، سليمان بن عثمان بن أحمد األحمد من قبيلة عنزة، وانتماؤه ألسرة 
األحمد المعروفة يف مدينة المجمعة.

ولدته ون�صاأته:

ول��د يف المجمع��ة عام 1318ه� ونش��أ يف بي��ت علم وتقى وص��اح، محبًا للعلم 
وأهله.

طلب���ه للعل��م:

تلق��ى العلم على علماء المجمعة وكان أبرز من أخذ منهم العامة الش��يخ عبداهلل 
العنق��ري، قاض��ي المجمعة، ثم رحل يف طلب العلم إل��ى الرياض وإلى فقهاء 

الحنابلة باألحساء.

ثم س��افر لمك��ة المكرمة برفقة زميله يف طلب العلم الش��يخ س��ليمان بن حمدان، 
حيث تلقيا العلم عن علماء الحرم المكي الشريف يف أروقته.

والتحق بالمعهد السعودي بمكة المكرمة ودرس به. وأقام بمكة المكرمة إلى عام 
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1356ه�، حيث عاد لبلده المجمعة.

اأعمال��������ه:

لم��ا عاد إلى المجمعة افتتحت فيها أول مدرس��ة نظامية بالمجمعة، إذ أمر الملك 
عبدالعزي��ز رحمه اهلل بإنش��اء م��دارس نظامية يف نجد فكان��ت أول المدن التي 
افتتح��ت هب��ا الم��دارس المجمع��ة وعني��زة، حيث افتتح��ت المدرس��تان عام 
1356ه�، وُعين الش��يخ س��ليمان األحم��د أول مدير مدرس��ة المجمعة وُعين 

الشيخ عثمان بن ناصر الصالح وكياً له.

اس��تغل الشيخ وجوده بالمجمعة بالدراسة على الشيخ عبداهلل بن حميد رحمه اهلل 
واستمر مديرًا للمدرسة إلى عام 1363ه�، حيث طلب منه أن ينتقل إلى مدينة 

أهبا على رأس بعثة علمية تتولى التعليم هناك.

وخ��ال هذه المدة أس��ندت إلي��ه مهام النظ��ر يف بعض القضايا. ث��م افتتحت أول 
مدرسة يف حوطة بني تميم عام 1369ه�، وُعين الشيخ سليمان أول مدير لها.

ويف عام 1373ه� جرى تكليفه بالعمل يف أهبا نائبًا للقاضي فيها، ثم ُعين مساعدًا 
لرئي��س المحكم��ة بأهب��ا ع��ام 1374ه�، ث��م ُعين بع��د ذلك رئيس��ًا لمحكمة 
بلجرشي وبقي كذلك من عام 1381ه� حتى بداية 1384ه� ثم عين قاضيًا يف 
محكمة الطائف وخال مسيرته العملية الوظيفية لم ينقطع عن النشاط العلمي 
تحصي��اً وتوصياً، فقد ق��ام بالتعليق على متن )زاد المس��تقنع( وإخراجه مع 
جماع��ة من أه��ل العلم، وكانت هذه النس��خة نس��خة متينة، يقول عنه الش��يخ 

عبداهلل البسام: )هي أصح طبعة لهذا الكتاب(.
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حيات���ه ال�صخ�صية:

ع��رف رحم��ه اهلل بحس��ن التعامل واش��تهر بي��ن معارف��ه بدماثة الخل��ق، والتدين 
والصاح، وهذا أثمر صاح ذريته وتميزهم. فقد ولد ستة أبناء وخمس بنات، 
وأك��رب أوالده الدكتور عثم��ان نائب مدير المستش��فى التخصص��ي بالرياض، 
والدكتور محم��د وكيل كلية اآلداب بجامعة الملك س��عود، والدكتور أحمد، 
المش��رف عل��ى مكت��ب وزي��ر التعلي��م وعب��داهلل يف وزارة الخدم��ة المدني��ة، 

وعبدالعزيز يف مؤسسة النقد وعبدالرحمن السفير السعودي يف بلجيكا.

وفات�����ه:

م��رض رحمه اهلل ع��ام 1384ه��� فانتقل للعاج يف لن��دن والري��اض وهبا تويف يف 
1384/5/30ه�، رحمه اهلل رحمة واسعة.
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الشيخ/ عبداهلل بن عثمان النجران التويجري

1338 - 1422 هـ

ولدته ون�صاأته:

ولد رحمه اهلل يف مدينة المجمعة قاعدة اقليم س��دير عام 1338 ه� ولما بلغ س��ن 
التعليم التحق بمدرس��ة الش��يخ احمد بن صالح الصانع رحمة اهلل االهلية التي 
يتعلم فيه��ا ابناء البلد مبادئ الق��راءة والكتابة وقراءة الق��رآن الكريم وتجويده 
وحفظ��ه وتعل��م مب��ادئ العل��وم الش��رعية، وكانت هذه المدرس��ة قب��ل افتتاح 
الم��دارس الحكومي��ة النظامية وكان لها دور رائ��د يف تعليم وتخريج عدد كبير 
م��ن أبناء مدينة المجمعة وقد تويف الش��يخ الصانع ع��ام 1357ه�. . كما درس 
بعض العلوم الحديثة مثل الحس��اب ومبادئ اللغة االنجليزية على يد االس��تاذ 
عبدالعزي��ز العتيقي عندما جاء ال��ى المجمعة من الكويت وبقي فرتة من الزمن 

استفاد منه بعض طاب المجمعة.

ن�صاأته:

نش��أ الشيخ عبداهلل على حب العلم وكثرة القراءة وحضور مجالس العلماء.. وقد 
جمع مكتبة كربى تضم المئات من الكتب والمراجع العلمية يف شتى الفنون.. 
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حي��ث كان وال��ده )عثم��ان بن أحمد التويج��ري( رحمه اهلل أح��د كتاب ديوان 
الملك عبدالعزيز رحمه اهلل فإذا سافر الملك إلى الحجاز يذهب الشيخ عبداهلل 
مع والده وكانت مكة يف ذلك الوقت تكثر فيها المكتبات العلمية التي ال توجد 
يف نجد مما يتيح له فرصة ش��راء الكتب من هناك، ولش��غفه بالثقافة واالطاع 

فقد كان من اوائل من يملكون المذياع )الراديو( يف المجمعة.

اأعم��اله:

لما افتتحت أول مدرس��ة حكومية ابتدائية يف المجمعة عام 1356ه� وسميت . 1
بالمدرسة السعودية عمل مدرسًا فيها حتى عام 1370ه�.

ويف عام 1372 ه� افتتحت المدرس��ة الثاني��ة االبتدائية بالمجمعة وعين مديرًا . 2
لها وس��ميت بالمدرسة العزيزية، ويف عام 1374 ه� انتقل الى الرياض وعمل 
يف معهد انجال الملك س��عود رحمه اهلل يف وظائف تعليمية وادارية حيث كان 
مدير المعهد االس��تاذ المربي عثمان الصالح رحمه اهلل زمياً وصديقًا للشيخ 
عبداهلل وقد سمي المعهد فيما بعد )معهد العاصمة النموذجي( واستمر الشيخ 
عب��داهلل يف المعهد حتى إحالته الى التقاعد عام 1408ه�، بعد ان خدم اربعين 

سنة يف مجال الرتبية والتعليم.

�صي�خ�ه الذين تلقى العلم عنهم:

 الشيخ / عبداهلل بن عبدالعزيز العنقري )1287 – 1373ه�( قاضي المجمعة . 1
وسدير من عام 1326ه� الى 1360ه� وكان له دروس علمية يف العقيدة والفقه 

استفاد منها عدد من طاب العلم يف المجمعة.

الشيخ/ عبداهلل بن محمد بن حميد )1329 – 1402ه��( عين يف قضاء اقليم . 2
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س��دير عام 1360ه� حتى ع��ام 1363ه� فرتب للطاب دروس��ًا يف التوحيد 
والحديث والفقه والنحو وغيرها.

ثم انتقل الش��يخ التويج��ري إلى الرياض عام 1374ه� وكان��ت الحلقات العلمية 
كثيرة حافلة ومن أشهر العلماء الذين جلس اليهم الشيخ:

• الش��يخ/ محم��د بن ابراهي��م آل الش��يخ مفتي المملك��ة يف زمان��ه )1311 – 	
1389ه�( حيث كان يعقد يف مسجده يف حي دخنه حلقات علمية يدرس فيها 
الطاب بعد صاة الفج��ر التوحيد والفقع والنحو وأصول الفقع والفرائض، 
وكان الش��يخ عب��داهلل يحرص على هذه ال��دروس كثيرًا فكان يمش��ي من بيته 
يف ش��ارع الظهيرة ليصلي الفجر مع الش��يخ محمد وقد استفاد من علم الشيخ 

كثيرا خاصة يف الفقه حيث سجل تقريرات وفوائد علمية.

• الشيخ/ عبدالعزيز بن عبداهلل بن باز )1330 – 1420ه�( مفتي عام المملكة 	
ورئي��س هيئة كبار العلماء رتب للطاب دروس��ًا متعددة يف بيته ويف مس��جده 
القريب من بيته ويف الجامع الكبير بعد صاة الفجر التي تعترب من اهم الدروس 
العلمية، حيث يقرأ الطاب على الش��يخ كتبًا متعددة يف ش��تى الفنون العلمية 
.. كان الش��يخ عب��داهلل يعتني بحضورها يف الجامع الكبي��ر بالرياض ال يرتكها 
اال ن��ادرًا لعذرًا قاهر وقد س��جل الكثير من الفوائ��د العلمية من هذه الدروس 

واالسئلة.

وبرغم علمه وحبه للبحث اال انه يغلب عليه التواضع فقد طلب منه عدد من طلبة 
العلم أن يقرأوا عليه فيأبى ويقول لس��ت اهاً لذلك .. وكان ذا ش��خصية مهيبة 
وصاحب رأي س��ديد ويلتقي يف مجلس��ه يف المجمعة عدد من وجهائها امثال 
معالي الش��يخ عبدالعزيز بن عبدالمحس��ن التويجري والشيخ حمد بن ابراهيم 
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الحقيل والش��يخ عثمان بن ناصر الصالح وغيرهم رحمهم اهلل جميعًا .. ولما 
بلغ الستين من عمره آثر العزلة وعدم الخلطة مع الناس إال ألمر واجب.

وف�اته رحمه اهلل:

أصيب يف الس��نوات األربع االخيرة من حياته ببعض األمراض حتى وافاه األجل 
المحت��وم بعد ظهر يوم الجمعة 9 ربيع االول 1422ه� ودفن يف مقربة النس��يم 

بالرياض، عن عمر بلغ 84 عامًا رحمة اهلل رحمة واسعة .
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الشيخ/ محمد بن سليمان الذييب

ولدته ون�صاأته:

ولد الش��يخ محمد بن س��ليمان بن إبراهيم الذييب يف مدينة الزلفي سنة 1326ه�، 
وعاش أيام طفولته وش��بابه يف هذه المدينة الحالمة، وبدأ تعلم العلم الش��رعي 
بعد بلوغه الس��ن الس��ابعة من العمر، ومن أن بلغ العش��رين من عمره -رحمه 
اهلل- إال وقد حفظ القرآن الكريم. وكان رحمه اهلل منذ صغره يحمل ش��خصية 
ذات هيبة، فاحتل مكانة يف مجتمعه الصغير الزلفي، وقد قادته هذا الش��خصية 
الهادئ��ة المتأني��ة ليس فقط إل��ى إمامة المصلين يف هذه الس��ن المبكرة لصايت 
القيام والرتاويح، لمدة تزيد على الس��تة عش��ر عام��ًا )1358-1370ه�(، بل 
تولى الخطابة يف مسجد الجامع الكبير بالزلفي؛ وكيف ال تتسنى له هذه المكانة 
الطيبة وقد تلقى تعليمه الشرعي على أعام لها مكانتها، أهلته إلى هذه المكانة 
المرموقة، مثل الش��يوخ: فالح العثمان وعبدالرحمن بن حس��ن وعبدالرحمن 

بن سعد فقرأ عليهم كتب ومؤلفات عديدة. 

وق��د اقرتنت ش��خصيته هبيبة رجل الدي��ن العفيف األمين، فوثق ب��ه أهالي الزلفي 
ثقة يندر أن ينالها ش��خص يف ذلك الزمان، فإضافة إلى تعدد وظائفه الرس��مية 
وتش��عبها، فق��د كان م��ن أولئ��ك الذي��ن أناط هب��م األثري��اء من داخ��ل الزلفي 
وخارجه، ومنهم الش��يخ »محمد بن س��عد المنيفي« الذي استقر بالكويت، يف 
فع��ل الخي��ر فوكل توزيع زكاته الس��نوية )عبارة عن س��يارتين أو ثاث ومبالغ 
مالية( لس��نوات طويلة إل��ى الوالد. وان كان الوالد قد اش��تهر بوظائفه العديدة 
يف المج��ال الديني، فإنه أيًضا امتاز بخطه الذي تتزي��ن به صكوك المدينة، وما 
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زال يحتف��ظ هبا األهالي إلى اليوم، وكان الفضل يف خطه الجميل بعد اهلل- إلى 
عمه »حمود« أشهر خطاطي الزلفي، َفَعَلم ابن أخيه الخط، فأجاد إجادة جعلته 

خليفة لعمه رحمهما اهلل. 

وظائفه/ مهامه:

مدير المدرسة االبتدائية الحكومية يف 1368/2/3ه�:. 1

ج��اء تعيينه نتيج��ة لمكانته العلمي��ة واالجتماعية يف المدينة، فوق��ع عليه االختيار 
ليق��ود أول مدرس��ة حكومية، َعِمَل خالها على تش��جيع أبن��اء الزلفي وحثهم 
عل��ى االنخراط وتعلم العل��وم العصرية. وبش��هادة طابه وتامي��ذه كان خير 

معينًا لهم ونعم المربي والدافع لنجاحهم وتقدمهم.

رئيس هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر يف الزلفي يف 1373ه�:. 2

عندم��ا تقلد صاحب الجالة الملك س��عود رحمه اهلل مقالي��د الحكم، رأى تعيين 
هيئات رس��مية للعمل يف هيئ��ة األمر بالمعروف، فكلف جالته الش��يخ “عمر 
بن حسن” اختيار الرجال المناسبين إلدارة الهيئات يف بلداهنم، ومع أن الوالد 
“الش��يخ محمد” كان مديًرا للمدرس��ة، إال أن مكانته وس��معته دفعت “الشيخ 
عمر” إلى طلب تعيينه رئيس��ا للهيئة إضافة إلى عمله مديًرا للمدرس��ة. وكانت 
هذه التجربة ذات صدى واسع عند األهالي شياًبا وشباًبا فتعامل رحمه اهلل مع 
القضايا بأس��لوب الناصح الواعظ المس��تنير لألحداث والتطورات العصرية، 

فكانت النتيجة ازدياد محبة الناس وتفضيلهم له.

مساعد رئيس محكمة الظهران يف 5/ 5/ 1374ه�:. 3

كان لقاضي الزلفي الش��يخ “س��ليمان بن عبيد” دوًرا يف عرض العمل على الوالد 
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الش��يخ محمد بن سليمان الذييب، منصب مس��اعد لرئيس المحكمة، فعاقته 
به تعود إلى الزلفي عندما وجد الش��يخ “عبيد” ضالته يف هذا الش��اب المتمكن 
يف نواحي كثيرة. وكانت هذه الوظيفة هي التي دفعته رحمه اهلل إلى ترك موطنه 

الزلفي.

رئيس محكمة رأس تنورة يف 1375/2/3ه�:. 4

مكنت نجاحات الوالد الش��يخ محمد بتوفيق من اهلل، ومن ثم علمه وسعة اطاعه 
إل��ى صدور قرار بتوليه القضاء يف رأس تن��ورة، وتدل األحداث والقضايا التي 
تصدى لها الشيخ الوالد على سعة اطاعه وفهمه الثاقب للشريعة ومقاصدها، 
فكانت أحكامه تتناس��ب مع مجتمع مختلط وجديد بقضايا لم يعهدها القضاة 
م��ن قبل، فس��كان المدينة ج��اءوا من أماكن متع��ددة من المملك��ة وخارجها، 
فكان لفكره الثاقب وأسلوبه المتأن الدور الكبير يف نجاح، وسير الحياة بشكل 

طبيعي يف مجمع مختلط جديد على المملكة العربية السعودية.

رئيس محكمة الخبر يف 2/20/ 1377ه� :. 5

دفع��ت س��معة الوالد الش��يخ محمد الطيب��ة ونجاحات��ه يف رأس تن��ورة، الجهات 
الرس��مية إل��ى نقله إل��ى مجتمع جدي��د ظهر أيًضا بس��بب التط��ور االقتصادي 
يف مدين��ة ال تبع��د كثيًرا عن رأس تن��ورة التي أحبها- وهي مدين��ة الخرب إال أن 
“الش��يخ محمد” لم يستس��غ االس��تقرار فيها، ول��م يطب له المق��ام يف الخرب؛ 
لذل��ك ل��م يتوان أهالي مدينة رحيم��ة يف الرفع إلى الجهات الرس��مية يف طلب 
إعادة الش��يخ محمد قاضًيا لمدينتهم، يف ظاهرة نادرة ُتسجل يف بلدنا الحبيب، 
فم��ا كان من أميرها آنذاك “صالح العطيش��ان” إال والعم��ل على تحقيق رغبة 
األهال��ي. وتحمل جعب��ة الكثير من أهال��ي: رأس تنورة ورحيم��ة، إضافة إلى 



42

أهال��ي الزلفي الكثير م��ن األحداث والقصص الدالة عل��ى مكانته رحمه اهلل- 
العلمية والعملية واالجتماعية؛ ويش��هد الكثير منهم على اسبقيته غفر اهلل له يف 
فتاويه وأحكام��ه يف القضاء، وتعامله مع الناس بحس��ب درجاهتم وأعمارهم، 
فن��ال رضى واستحس��ان الجمي��ع. وما األح��داث التي تصدى لها بع��د تعيينه 
رئيس��ا لهيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر يف الزلفي- إال ش��هادة ناصعة 
على فهمه الس��ابق لعصره يف قضايا التطور، نحو عدم ممانعته لبس الس��اعة أو 

االستفادة من تقنية ذلك العصر، بخاف مع عدد من رجال العلم آنذاك. 

وبعد أن أمضى ما يزيد على نصف قرن يف خدمة دينه ووطنه ومجتمعه حانت ساعة 
الوف��اة، فانتق��ل إلى رحمة اهلل تعال��ي يف صباح يوم الجمعة م��ن العام الهجري 
1379ه���، ع��ن عمر يناه��ز )53( عاًما، وهو يس��تعد كعادته لخطب��ة الجمعة، 
بع��د أن أمضى حياة حافل��ة يف طاعة ربه وخدمه مليكه ووطنه ومجتمعه، وكان 
قب��ل وفاته فقط بيومين قد تش��رف بزي��ارة الملك المرحوم بإذن اهلل س��عود بن 
عبدالعزيز للمحكمة وبيته يف رحيمة. كان رحمه اهلل كريًما عطوًفا ذو شخصية 

مهيبة ثاقبة الفكر سابقة لعصرها أسكنه اهلل فسيح جناته.

ابنه
عبدالرحمن بن حممد الذييب

الريا�س1440/2/1ه�
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الشيخ/ عبدالمحسن بن عثمان أبابطين

ن�صبه:

هو الش��يخ/ عبدالمحس��ن بن عثمان بن عبدالكريم بن عثم��ان بن عبدالكريم بن 
عبداهلل بن عبدالعزيز بن الش��يخ عبدالرحمن )1( بن عبداهلل أبابطين بن سلطان 

بن خميس العائذي من عبيدة قحطان ..

م�لده ون�صاأته:

ول��د يف بلدة )الحصون( من بلدان س��دير- الواقعة ش��مال مدين��ة الرياض )150 
ك��م ( ع��ام 1337ه�، وتبعد عن مس��قط رأس أج��داده )روضة س��دير( بضعة 
كيلو مرتات إلى الجنوب، نشأ يف أسرة فقيرة، ولما ضاقت بوالده الحال خرج 
لطلب الرزق، فسافر والده إلى الزبير عام 1339ه� وكفلته أمه مدة غياب والده 

قريبا من أربع سنوات.

وبع��د أن رجع والده من غربته ابتدأ يف إحياء أرض آبائه وزراعتها، فاحتاج ألبنائه 
ليس��اعدوه، وكان ابنه عبدالمحس��ن صغير الس��ن ضعيف الحال ولم يس��تطع 

)1(  هو الشيخ الفقيه صاحب كتاب المجموع فيما هو كثير الوقوع تويف عام 1121ه� 
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العمل معهم.

افتتاح مدرسة أهلية يف الرياض يف عام 1359ه� تقريبًا وبعد أن أخذ مبادئ العلم 
دفعت��ه الحاجة م��ع حبه للعل��م والتعليم إلى افتتاح مدرس��ة أهلي��ة يف الرياض 
بج��وار محله التج��اري، وكان يقوم بتدريس الطاب آنذاك وهو يف العش��رين 
من العمر، وقد س��بق له التدريس مع محمد بن عبداهلل الس��ناري يف مدرسته .. 

فافتتحها واستمر على ذلك مدة خمس سنوات.

ال�ظائف احلك�مية

التحق بالوظائف الحكومية فعمل يف الوظائف التالية:

مديرًا لدار األيتام مدة خمسة أشهر من 1363/1/16ه� حتى 1363/5/4ه� . 1
برات��ب ق��دره 33ري��ال، ثم ت��رك الوظيف��ة لضآلة الرات��ب واس��تمر يف العمل 
التج��اري، عاد والتحق يف مجال الرتبية والتعليم حيث عّين مدرس��ًا بالدرجة 

األولى بالمدرسة العزيزية بالرياض عام 1368ه�.
انتدب إلى روضة س��دير مكلفًا بافتتاح وإدارة أول مدرس��ة حكومية افتتحت . 2

فيها وهي المدرسة السعودية االبتدائية، وذلك يف 1369/5/1ه�.
انتقل مديرًا لمدرس��ة سدوس عام 1371ه�، وفيها نقل إلى الحلوة مدة أشهر . 3

ثم عاد إلى سدوس بطلب من أهالي سدوس.
انتقل مديرًا لمدرسة الباطن يف 1374/5/14ه�.. 4
انتقل مديرًا لمدرسة الحلل بالرياض يف 1376/2/18ه�.. 5
انتقل إلى وزارة المعارف على وظيفة مسجل قرارات يف 1377/11/1ه�.. 6
أصبح مفتشًا بوزارة المعارف يف 1381/11/1ه�.. 7
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ثم رئيس��ًا لقس��م يف الوزارة بتاريخ 1385/11/24ه� مدة أربع س��نوات ثم . 8
ع��اد للتفتي��ش اإلداري يف 8-3-1389ه� وبقي عليها حت��ى وفاته – يرحمه 

اهلل – عام 1401ه�
�صهاداته التي ح�صل عليها:

كاف��ح وتعلم منذ صب��اه ورحل يف طلب العل��م على المش��ايخ يف حاضرة نجد – 
الرياض – وعكف على العلماء ينهل من علمهم حتى نجح يف اختبار الكتاتيب 
عام 1356ه� تقريبًا .. وأعطي ش��هادة مختومة بختم سماحة الشيخ محمد بن 

إبراهيم آل الشيخ – رحمه اهلل – .

عمل يف وظائف التعليم عدة س��نوات ثم التحق بالتعليم النظامي الذي بدأ ينتش��ر 
بع��د توحي��د المملكة العربية الس��عودية على يد المل��ك عبدالعزيز رحمه اهلل، 
فحص��ل على الش��هادة االبتدائية م��ن معه��د المعلمين الليلي ع��ام 1375ه�، 
ث��م واصل تعليمه يف المدرس��ة الليلية المتوس��طة، فحصل على ش��هادة األول 

متوسط عام 1377ه� وحصل على شهادة الثاين متوسط عام 1378ه� 



46



47

افتتاح اأول مدر�صة حك�مية برو�صة �صدير:



48

كلف بافتتاح أول مدرس��ة حكومية افتتحت يف روضة س��دير وذلك عام 1369ه� 
وكان ع��دد فصولها ثاث��ة فصول: فص��ل للمرحلة األولى، وفص��ل للمرحلة 
الثاني��ة، وفصل للمرحلة الثالثة .. وأما مقره��ا فهو بيت آل بن عمر يف )الَفْرق( 

مقر النادي الرياضي بعد ذلك.. ثم بيت أحمد بن عبود المجاور له.. 

م�صاهمته يف حركة التعليم والنه�صة العلمية يف اململكة:

ساهم رحمه اهلل يف حركة التعليم يف المملكة منذ بداياهتا .. وذلك من خال:

وظائفه المتعددة يف وزارة المعارف مدرسًا ومديرًا ومفتشًا.. 1

قيامه بإعداد التقارير الكثيرة عن وضع التعليم يف مختلف مناطق المملكة التي . 2
زارها يف مهمات رسمية .
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مشاركته يف المحافل التعليمية والكتابة الصحفية.. 3

نش��ر أمهات الكت��ب والمراجع وتوفيره��ا لطاب العلم واس��تيراد الكتب من . 4
الحجاز ومصر ولبنان.

افتتاح مدرسة أهلية )كتاتيب( يف الرياض ويف روضة سدير.. 5

افتتاح أول مكتبة تجارية الستيراد وبيع الكتب يف الرياض.. 6
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تأليفه للكتب المدرس��ية يف تواريخ مبكرة من نشأة التعليم النظامي يف المملكة . 7
وتدري��س بعضه��ا يف الم��دارس .. مث��ل: كتاب��ي الحدي��ث للص��ف الخامس 
والس��ادس ابتدائي اللذين نال عليهما جائزة المعارف، وكتاب الفقه والتوحيد 
للص��ف األول ابتدائ��ي وه��و المس��مى )الدي��ن وش��روط الص��اة(، وكت��اب 
التطفات األدبي��ة )وكان ُيدّرس يف المدارس بي��ن عامي 1365-1366ه�(، 
وكتاب األناش��يد المدرس��ية، وكتاب أخاق التلمي��ذ، وكتابي التاريخ للصف 

األول متوسط والرابع ابتدائي.

وفاته :

أصي��ب – رحم��ه اهلل – بم��رض مفاجئ يف ش��هر جم��ادى األولى ع��ام 1401ه� 
وت��م عاجه يف عدد من المستش��فيات داخل المملكة، ثم س��افر ب��ه أبناؤه إلى 
الوالي��ات المتحدة األمريكية وذلك يف رمضان المبارك من نفس العام، ولكن 
المنية عاجلته وتويف يف مدينة هيوس��تن بوالية تكس��اس األمريكية يوم الثاثاء 
1401/11/17ه���، وُصلِّ��ي عليه يف الجامع الكبير بالري��اض ودفن يف مقربة 

العود ظهر يوم السبت 1401/11/21ه� - رحمه اهلل رحمة واسعة – .
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من رجال التعليم بسدير:

أحمد بن الشيخ عثمان بن سليمان

ول��د يف مدين��ة المجمعة ع��ام 1342ه� وت��ويف يف الرياض ع��ام 1432ه�، ووالده 
الش��يخ عثمان بن س��ليمان أحد رواد العلم والوعظ واألدب يف عصره، اخرتاه 
المل��ك عبدالعزيز ليكون مرش��دًا وواعظًا ألهالي حرم��ة يف مدينة المجمعة، 
درس أحمد يف صغره بمدرس��ة أحم��د الصانع األهلي��ة بالمجمعة وكانت من 
أق��وى المدارس يف عصره، وبعد تخرجه منها س��كن م��ع والده ثم تزوج هناك 
يف حرمة، وبعد موت والده الش��يخ عثمان خلفه يف مساعدة األهلي وإرشادهم 

وكتابة عقودهم وإمامة أحد مساجدهم، ثم عين خطيبًا يف جامع حرمة.

ويف عام 1368ه� اختارته وزارة التعليم مش��رفًا ومديرًا لمدرسة حرمة السعودية 
وبق��ي فيها حت��ى عام 1372ه� حيث انتقل للعمل مدرس��ًا للعمل يف مدرس��ة 
العزيزية يف مدينة المجمعة، وبعد ثاث س��نوات انتقل للعمل مدرسًا ومراقبًا 
تربويا لمعهد األنجال )معهد العاصمة النموذجي( يف الرياض حتى وصل إلى 
س��ن التقاعد، ففضل اس��تمرار االقامة يف الرياض لوجود ابناءه وبناته يدرسون 
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يف الجامعات.

وأغل��ب أهالي حرمة تتلمذوا على يد هذا المعلم واس��تفادوا منه، وأثناء اقامته يف 
الري��اض كلفته الجهة المس��ؤولة بوزارة العدل بمهمة )مأذون أنكحه( اس��تمر 
فيها قرابة العش��رين سنة، وكان رحمه اهلل مثااًل لتأدية هذا العمل الطيب، حيث 

تم على يدية تزويج المئات من المواطنين وساعد كثيرًا يف حل مشاكلهم،

ومن �صفات هذا املعلم املحب�ب:

إدخال السرور على كل محبيه، والعدل واإلنصاف يف حل مشكاهتم، وايضاح ما 
يخفى عليهم يف دينهم ودنياهم، وكانت طريقته الس��ليمة التي يتبعها يف التعليم 
يف المدارس هي: اإلخاص والنية الحس��نة وايضاح الخفايا التي هتم الطاب 
يف حياهت��م وتتب��ع مناب��ع العلم وفوائده وم��ا يصلح للطاب من ط��رق متنوعة 

تربوية نافعة، ولذلك أصبح محبوبًا من الجميع ومفيدًا للجميع.

وقد خّلف رحمه اهلل أبناء طيبين هم:

الشيخ محمد المستشار الثقايف يف جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسامية.. 1
المهندس عثمان، المشرف على المركز المعماري بمدينة الرياض.. 2
المهندس مساعد، من رجال األعمال يف مدينة الرياض.. 3
عدد ست بنات كلهم عملن يف مهمة التدريس يف مدارس البنات.. 4

نسأل اهلل جلَّ وعلى أن يرحمه ويغفر له ويدخله جنات النعيم.

من رواد التعليم يف �صدير
اأحمد بن ال�صيخ عثمان بن �صليمان
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الشيخ/ منصور بن عبدالرحمن بن منصور

ابن عبدالرحمن بن عمران

م�لده ون�صاأته:

هو الش��يخ منصور بن عبدالرحمن بن منصور بن عبدالرحمن بن عمران من قبيلة 
بني زيد من فخذ الغيهب.

ولد يف مدينة جاجل عام 1315ه�، ونشأ يف كنف والديه عبدالرحمن بن منصور 
بن عبدالرحمن العمران ووالدته موضي بنت عبداهلل الشويعر.

تعليمه:

بدأ بدراس��ة القرآن على والده وكان س��ريع الحفظ حاضر البديهة، ولما بلغ سبع 
س��نين بدأ والده باصطحابه مع��ه إلى صاة الجمعة وبع��د انتهاء الصاة وعند 
رجوعه إلى البيت يعيد الخطبتين على والدته حفظًا عن ظهر قلب. وبعد ذلك 
ذه��ب مع والده إل��ى مدينة الخرج وقرأ مبادئ الفقه والتوحيد على يد الش��يخ 
ابن س��محان – رحمه اهلل -، وبعد ثاث س��نوات رجع م��ن الخرج إلى مدينة 
الرياض وواصل دراس��ته على يد الش��يخ عبداهلل بن عبداللطيف آل الش��يخ – 
رحم��ه اهلل – وبع��د فرتة عاد إلى جاجل مع وال��ده. وإذا باإلمام عبدالعزيز بن 
عبدالرحم��ن الفيصل - رحمه اهلل – قد فتح المجمعة ونقل الش��يخ عبداهلل بن 
عبدالعزيز العنقري وقد كان »قاضيًا ومعلمًا« من جاجل إلى المجمعة لتولي 
قضاء منطقة سدير بأكملها. و كان الشيخ حريصًا على نشر العلم وتعليمه وقد 
ذهب منصور بن عمران إلى المجمعة ليدرس على يد الش��يخ ضمن مجموعة 
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من أعيان س��دير، وقد تخصص يف دراس��ة الفقه والتوحيد والتفسير، ثم تخرج 
عل��ى يد الش��يخ العنقري ع��ام ثاثة وثمان��ون قاضيًا، وقد كان الش��يخ يف هذا 

المنصب لمدة أربعين عامًا.

الأعمال التي ت�لها:

كان رجل حس��بة و من اآلمرين بالمعروف ومن الناهين عن المنكر، وكان يكتب 
وصاي��ا الناس وعقوده��م، وكان مأذونًا لألنكحة. وكان محب��ًا للزراعة. وقد 

غرس نخاً سماه »المعيزاين« يف جاجل.

كما كان إمامًا للمس��جد طوال حياته ومن المس��اجد التي أّمها: مس��جد الحويطة 
بجاجل، ثم مس��جد موس��ى بجاجل، ث��م أمره وليد العهد األمير س��عود بن 
عبدالعزيز – رحمه اهلل – بالذهاب إلى تمير ويكون فيه إمامًا وخطيبًا ومأذون 
أنكح��ة و كاتب عقود، ثم بعد فرتة اس��تقال وأمره الملك عبدالعزيز بأن يتوجه 
إلى األرطاوية قاضيًا ولكنه لم يتجرأ على القضاء فذهب إلى ولي العهد طالبًا 
منه التوس��ط لدى الملك بإعفائه فأتت الموافقة. ثم أمره الملك مع أش��خاص 
آخرين من روضة س��دير وحوطة س��دير أن يتوجهوا إلى الجنوب كمرش��دين 
وموجهي��ن وبعد أن وصلوا إل��ى الرياض أس��كنوهم يف دار الضيافة وتراجعوا 
فيم��ا بينهم متثاقلين الس��فر إل��ى الجنوب حيث بعد المس��افة ومش��قة الطريق 
وخوف��ًا من ع��دم نجاح مهمتهم فاعت��ذروا لجناب الملك فواف��ق جنابه و أمر 
لهم بشرهة وس��مح لهم بالعودة ألهاليهم. ثم عاد إلى بلدة جاجل وبعد فرتة 
أتت لجنة برئاس��ة »جميل أبو سليمان« و«محسن باروم« من مديرية المعارف 
بمك��ة المكرمة فاس��تدعوا الش��يخ منصور بن عم��ران وعينوه مديرًا لمدرس��ة 
جاج��ل االبتدائي��ة يف تاري��خ 1368/8/20ه� ثم اس��تمر يف ذل��ك مع إمامته 
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لمسجد عيسى وتقاعد بعد بلوغه سن التقاعد، يف ذلك الحين أصاب المنطقة 
جدب وقحط عظيمين حيث أخذت األودية س��بع س��نوات متتالية لم يمش هبا 
الس��يل وقد مات النخل، بدأ ذلك الجدب عام 1380ه� وانتهى عام 1387ه� 
وحي��ث أن ابنيه محمد وأحمد طلبا منه أن يذهب��ا بعوائلهم إلى الرياض حيث 

كان الرياض بخير ونعمة وفعاً وافق سامحًا لهم باالنتقال.

وبع��د وصوله إلى الرياض ذهب للس��ام على فضيلة الش��يخ محم��د بن إبراهيم 
آل الش��يخ مفتي الديار الس��عودية – رحمه اهلل – فس��أله عن نفسه وعياله وقال 
نحن بخير وصلنا للرياض ساكنين فقال الشيخ محمد بن إبراهيم: »هل لديك 
عمل؟« فأجابه بالنفي فأش��ار عليه بإمامة مس��جد الجوه��رة بنت عبدالرحمن 
آل س��عود بش��ارع الخزان نعينك فيه إمامًا وخطيبًا فقبل الش��يخ منصور ذلك 
ومكث فيه مدة حتى أثقله الس��ن ورأى أنه من المصلحة أن يس��تقيل وعاد إلى 

بلده.

وكان الش��يخ العنقري- رحمه اهلل - يعتمد كام الش��يخ منصور وبالذات إذا كان 
هناك قسمة للرتكة )المواريث( أو تثمين أماك.

وكان يراف��ق العمال الذين يأتون من الرياض لغرض الثمار مثل الزروع والتمور، 
ويأخذون برأيه يف كثير من األمور.

وق��د كان ل��ه أوفر النصيب يف المؤلفات الدينية وقد ضم��ت مكتبته -رحمه اهلل – 
آالف الكت��ب التي قام بجمع مادهتا ووضعه��ا يف مجلدات حيث كان حريصًا 
جدًا على جمع العلوم وبالذات الدينية منها، وهي من األهمية بمكان حيث أنه 

تم إهداء مجموعة كبيرة من الكتب التي بمكتبته إلى دارة الملك عبدالعزيز. 
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وفاته -رحمه اهلل –:

يف ي��وم الخميس الموافق العش��رين من ش��هر ربيع األول من ع��ام 1397ه� وافته 
المني��ة لينتقل بذلك إلى ج��وار ربه عن عمر يناهز الثمان وس��بعين عاما ودفن 

بمقربة روضة سدير، فرحمه اهلل وغفر له ولجميع أموات المسلمين.

من م�اقفه – رحمه اهلل -

ق��ام الملك عبدالعزيز بإعفاء الش��يخ العنقري من منصبه بعد انقس��ام المنطقة إلى 
قس��مين؛ قس��م مؤيد للش��يخ ويس��مى بال� »الجماع��ة الكبار« وقس��م معارض 
للشيخ ويسمى بال� »الجماعة الصغار« وقد كتب والدنا الفاضل الشيخ منصور 
بن عمران إلى جالة الملك عبدالعزيز يطلبه ويرجوه باس��م »الجماعة الكبار« 
أن يعي��د الش��يخ العنقري إل��ى منصبه وقد تثاق��ل جالة الملك عب��ارة أوردها 
الش��يخ منصور بن عمران يف خطابه بقوله »إن رديته لنا وإال سوف نتوجه إليك 
ح��اٍف ومنتع��ل« فأمر الملك عبدالعزيز باس��تدعاء كاتب الخط��اب فأبرق إلى 
أمي��ر المجمع��ة طالبًا منه أن يأمر الش��يخ منصور بن عم��ران بالتوجه فورًا إلى 
الرياض، فذهب الشيخ مسرعًا إلى الرياض وكانت السيارات يف ذلك الوقت 
غاية يف الندرة والطرق موحش��ة ووعرة حيث لم تدخل الطرق االس��فلتية إلى 

المملكة بعد.

عند وصول الشيخ منصور بن عمران إلى الرياض توجه إلى »قصر المربع« حيث 
كان المل��ك يدير ش��ؤون الدولة يف ذل��ك المكان، فأخذه الضاب��ط إلى مكتب 
المل��ك فاس��تقبله الملك مغضبًا وق��ال: »أنتم ال تعرفون ق��در العلماء، أنا من 
يقدرهم وينزلهم منازلهم يالمنافقية، أنا عندي مزودة فيها 24 خط كلها س��بابة 
يف العنقري يا قليلين خوف اهلل« فرد عليه الشيخ منصور قائاً: »اسمح لي بالرد 
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ي��ا جالة المل��ك«، فأجابه لذلك قائ��اً: »تكلم!« فقال: »هؤالء الذي يس��بون 
الشيخ العنقري شرذمة قليلون يفسدون يف األرض وال يصلحون وليسوا بأهل 
الحل والعقد يف البلدان«، فقال الملك: »من هم أهل الحل والعقد إذًا؟« فأجابه 
الش��يخ: »هؤالء الذين كتبت خطاهبم« فرد المل��ك: »إيه... إيه ... وإنك تقول 
)لم تقل( إن رديته وإال سوف نتوجه إليك حاٍف ومنتعل.. فماذا ستفعلون؟؟« 
فأجابه الش��يخ: »سيأتون ليقبلوا رأسك وخش��مك ويطلبونك إنك ترده« فقال 
الملك: »ما نيب راده !« فقال الش��يخ عندئٍذ: »إذًا أثابك اهلل نصبته ولم تستش��ر 
أحدًا وعزلته ولم تستش��ر أح��دًا ونحن رعية هلل ثم لك وأن��ت أعلم بالمصالح 
العام��ة« ثم انصرف الملك وتبعه الش��يخ منصور حتى ركب اللك يف الس��يارة 
فقال الش��يخ: »أتيت إل��ى الرياض حس��ب طلبكم وأنا اآلن أس��تأذن«، فأجابه 
المل��ك: »إن ش��اء اهلل« وأم��ر الملك وزي��ره ابن جميع��ه قائاً: »أعطوه بش��تًا 
وخرج��وه ب�150 ريااًل وأعطوه زهابًا« فش��كره الش��يخ وانصرف الملك، وقد 

ثبتت الشرهة المذكورة حتى وفاة الشيخ رحمه اهلل.

وم��ن المواق��ف الت��ي حصلت للش��يخ منصور بن عم��ران أن��ه كان بصحبة والده 
ول��م يتجاوز الثانية عش��ر من عم��ره و كان يوم جمعة يف جام��ع الدلم قد تأخر 
إمامهم فأتى رجل ومال على والده عبدالرحمن أن اإلمام لن يحضر وأرجو أن 
تصلي بنا فاعتذر الش��يخ عبدالرحمن وقال: »إين ال أس��تطيع ولكن هذا ولدي 
إن رضيت��م به فأجابوا بالموافقة فيه بركة«، فأمروه بصعود المنرب وقد ش��رع يف 

خطبة بعنوان »ال إله إال اهلل«.

ومن المواقف يف مس��جد جاجل أتى الش��يخ أحمد بن سلمان وقد نسي الخطبة 
يف البيت فمال على الشيخ وطلب منه أن يخطب هبم فصعد المنرب وخطب من 
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حفظ��ه وكان – رحمه اهلل – حافظًا لديوان اب��ن مخضوب وحافظًا أللفية ابن 
مالك كاملة.

وم��ن المواقف حصلت خصومة يف مجلس الش��يخ العنقري بين حماد بن هديب 
وعبدالرحمن بن عبدالعزيز بن س��عيد حيث أن ابن س��عيد يطالب حماد بمبلغ 
25 ريال فرانس��ي وقد تكلم ابن هديب قائاً: »ما أبي لك س��يل يا ابن س��عيد، 
حيث اين معدم وليس عندي دراهم« فتكلم الوالد طالبًا من الش��يخ أن يس��مح 
له بالكام وبعد اإلذن قال: »يا جماعة )أهل المجمعة( أي الملك الذي يسيل 
وأي الملك الذي ال يأتيه السيل؟« فأجابوا بأن الملك الذي يسيل أفضل ولكن 
هذا لش��خص فعاً فقير ونحن نعلم حاله فقال الشيخ منصور: »أنا أزكيكم من 
كامكم وأشهد باهلل أنه فقير ولكن ال تقصرون وافزعوا معه وأنا علي ريال« ثم 
تكلم أمير المجمعة وقال: »أش��هد باهلل قال منصور الصواب وأنا علي ريالين« 

فتتابع الحضور رياالت متتابعة حتى سدد البن سعيد.

ومن المواقف أيضًا أن ابن حقيل من أهالي الحاير كثر عليه الدين وأراد الدّيان ابن 
دهش أن يستويف حقه بقسم من النخل المملوك البن حقيل حيث كانت النخلة 
له��ا قيمتها ووزهنا يف ذل��ك الوقت، يرعاها الفاح بالنص��ف »للفاح النصف 
ولمالكه��ا النص��ف« وق��د وصلت دعواهم إلى الش��رع فجلس��وا عند الش��يخ 
العنقري وكان الش��يخ موافق على أن يثمن لصاحب الحق عدة نخات ولكن 
ابن حقيل متش��دد يف نخله ألنه ذو ثمر وفي��ر والناس يف ذلك الوقت معتمدون 
على اهلل س��بحانه ث��م على نخلهم، فخلع بش��ته يف مجلس القض��اء وخرج من 
المحكمة والحاضرون ال يعلمون ما الذي أخرجه إال أن بعضهم يقول : »هّجه 
بطن��ه« أي آلمه بطنه من الخوف الش��ديد على نخل��ه، ولم يقف إال يف جاجل 
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عند الش��يخ منصور بن عمران، فس��لم عليه وقال عسى ماشر؟؟ فقال الحقيل: 
»إال ش��ر وعيٍش مر« فقال: »وما ذاك؟« فقال الحقيل أن الش��يخ العنقري يريد 
أن يقط��ع نخل��ي بالرهن أي يعطيه الدائ��ن وأنا وهلل الحمد نخل��ي ذو ثمر كثير 
وعدد كبير، فقال الش��يخ منصور: »وما ذا تري��د منا؟« فقال الحقيل: »أرجو أن 
فقال الشيخ منصور: »الساعة  تكتب لي خط للملك عبدالعزيز – رحمه اهلل–« 
المباركة«، فكتب قائاً: »أرجو النظر يف نخلي ال يقطع بالرهن« وذكر أيضًا »إذا 
كان ُيش��كل عليكم ما قلت فارجعوا إلى دفاتر الخراص الس��ابقة وترون إنتاج 
النخ��ل«، وبعث اب��ن حقيل الخطاب م��ع عبدالكريم ب��ن عبدالعزيز المعيوف 
وأعطاه أجره س��بعة رياالت فرانس��ي. وقد ذهب بالخطاب على رجليه فدخل 
عل��ى المل��ك وأعطاه الخط��اب فقرأه المل��ك وكتب يف ظهر الخط��اب: »إلى 
فضيلة الش��يخ عب��داهلل بن عبدالعزيز العنق��ري إذا كان نخ��ل الحقيل يبي يريع 
م��ا بي��ن ثلث إلى رب��ع الدين فا يقطع بالره��ن«. وعندما ق��رأ الخطاب فضيلة 
الش��يخ كتب خطاب تعميد الش��يخ منصور بن عم��ران يف جاجل وخاله عمر 
ب��ن عبداهلل الش��ويعر وعمدهم ب��أن يتوجهوا إلى الحاير لينظ��روا يف ثمرة نخل 
الحقي��ل كم يبلغ، فامتثلوا األمر وذهب��وا إلى الحاير وعند وصولهم رحب هبم 
الحقيل وس��ألهم عندما جلسوا عن س��بب الزيارة ؟ فأجابوا بأن فضيلة الشيخ 
ق��د همدنا لننظر يف ثمر النخل، فأجاهبم: »أنتم ونعم الربع ولكن ال أريدكم أن 
تخرص��وا نخل��ي! فقالوا لماذا؟ ق��ال نخلي قوي ليس كنخلكم يف س��دير، فرد 
الش��يخ بقوله: »نبي نخرص نخلة واحدة واصرموه��ا واوزنوها، وكانت عملة 
ال��وزن حينئ��ذ الوزنة، فوافق الحقيل وأطلعهم على أطي��ب نخله، وقالوا هات 
الرجاجي��ل والقّفان والش��ّمال، وبعد الحضور قالوا: ما تقول��ون؟ فقالوا: فيها 
450 وزنة من دون البس��ر والبط��اط وفعاً كانت كذلك. فق��ال الحقيل: اآلن 
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انتهين��ا اخرصوه!، وبعد ذلك ذهبوا به يف كش��ف إلى الش��يخ العنقري فلما قرأ 
الكشف سألهم: »هل الحقيل ذابح لكم خروف ؟؟« فأجاب الشيخ: »ما قصر 
ذب��ح لنا خ��روف ولحق بنا يف زب��ور النخيل بالصميل« الذي في��ه الحلي »لكي 
ال نش��ري الماء من زيادة الكرم. والنخ��ل موجود والقّفان موجود والرجاجيل 
موجودين وإذا اختلف األمر فنحن نعترب قاصرين وال تعمدنا بعد اليوم«. فقال 
الش��يخ للحقيل: »هل س��تعطي ابن ده��ش كل عام ربع الدي��ن؟« فرد الحقيل: 
»سأعطيه الثلث«، وكررها عليه الشيخ ثاث مرات فلما رأى ثباته قال الشيخ: 

اكتب يالخيال )كاتب الشيخ( »يعطيه ربع الدين كل سنة«.
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الشيخ/ أحمد الحميدان

الحمد هلل والصاة والسام على رسول اهلل

ول��د وال��دي أحمد بن عل��ي بن أحم��د الحميدان يوم عي��د الفطر ع��ام 1329ه� 
وترب��ى يف كن��ف والديه، فوالده عل��ي األحمد الحميدان من طلب��ة العلم ومن 
أهل الحس��بة يف الزلفي، ووالدة والذي هي منيرة بنت ناصر البداح الذي عينة 

الملك عبدالعزيز أميرًا للزلفي حين ضمن المملكة وقتل يف معركة البكيرية.

بدأ تعليمه يف الكتاب عند الش��يخ محمد بن عمر آل رحمه، ثم درس على قاضي 
الزلف��ي آنذاك الش��يخ فالح ب��ن عثمان الصغي��ر، ثم انتقل إل��ى الرياض لطلب 
العل��م، حي��ث درس على الش��يخ محمد بن إبراهي��م آل الش��يخ، ومن زمائه 
الش��يخين عبدالعزيز بن ب��از وعبداهلل وحيد، إال أنه لم يس��تمر لتكليف الملك 
عبدالعزي��ز رحم��ه اهلل له داعيًا ومرش��دًا يف ب��اد ناصر وزه��ران، حيث كانت 
تنتش��ر هبا بعض البدع وذل��ك عام 1355ه� ثم، رجع بطل��ب من والده يف عام 
1361ه�، ثم كلف مرش��دًا يف البادية يف بنب��ان عام 1361/10/1ه� حتى 1/
رجب/1362ه�، ثم كلف عضوًا هبيئة الجنوب بالتفتيش عن القضاة واألمراء 
وجمي��ع الدوائ��ر الحكومية، ث��م عين يف مراقب��ة مصروفات الف��راش الخاص 
بالمالي��ة من تاريخ رجوع��ه 1362ه�، حتى تعيينه مديرًا لمدرس��ة الغاط حين 
افتتاحها يف 1368/5/3ه� حتى عام 1374/1/1ه�، ثم من هذا التاريخ تعين 
مدرس��ًا بالمعه��د العلمي بالرياض، ثم يف عام 1377ه��� عين قاضيًا يف وادي 
الدواس��ر مؤقتًا ولكن الش��يخ محمد أص��ر على اس��تمراره يف القضاء ورفض 
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فه��دده أنه عاصيًا لولي األمر وأنه س��يكتب لولي األم��ر بتكليفه فرضخ لألمر 
وباش��ر القضاء يف ثادق ثم يف نفى ثم يف الحلوه، ثم لما تويف الش��يخ محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ وتحولت إلى وزارة قدم استقالته من القضاء وبقي يف الزلفي 
بقي��ة حياته، حيث ت��ويف وقت صاة الظه��ر يف يوم الس��بت 1426/2/16ه� 

رحمه اهلل تعالى وهو من البدارين من الدواسر.

و�صلى اهلل على نبينا حممد وعلى اآله و�صحبه اأجمعني.
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الشيخ/ عبدالرحمن بن ناصر العقيل

م�لده:

ولد يف مدينة حرمة العام 1347ه�.

تعليمه:

تعلم القراءة والكتابة والحس��اب، وتعلم القرآن الكريم على يد الش��يخ عثمان بن 
سليمان يف المدرسة القديمة الملحقة بجامع حرمة.

التحق بالتعليم العام 1371ه�، وتم تعيينه يف مركز العطار بسدير.

كلف يف العام 1371ه� بافتتاح أول مدرسة ابتدائية يف مدينة تمير.

وفاته:

تويف -رحمه اهلل- العام 1405ه�.
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الشيخ  عبدالعزيز بن ناصر بن أحمد العقيل

امل�لد: عام 1348 للهجرة يف مدينة حرمة يف منطقة سدير 

لم يرى عبدالعزيز أبيه إذ تويف والده يف مكة عند والدته .

تربى عند جده أحمد يف حرمه، ومن ثم عمه عبداهلل بعد وفاة جده 

التحق عبدالعزيز يف مدرس��ة بالكويت م��ع أبناء عمه عبداهلل محمد وخالد لغرض 
الدراسة.

بعد أن أهنى دراس��ته، بدأ بمزاولة التجارة يف الكويت لفرتة بسيطة ثم عاد للرياض 
يف أوائل عام 1370 للهجرة وتزوج ابنة عمه عبداهلل.

تع��ددت مهام��ه قبل أن يعود لمزاولة التجارة مرة أخ��رى. فقد تم تكليفه من إدارة 
التعلي��م  بإدارة مدرس��ة األرطاوية ع��ام 1371 للهجرة. انتق��ل عبدالعزيز إلى 
الرياض بعد أن اكمل سنة دراسية ليبدأ يف األعمال الحرة وأسس محل أدوات 
كهربائي��ة حين ذاك. من الجدير بالذكر أن��ه كان من أوائل من عمل هبذه المهنة 
يف الري��اض. ولذلك فإنه كان ُيعمد من قبل ش��ركة الكهرباء بتوصيل الكهرباء 

للمنازل.

تويف يف عام 1376 عن عمر يناهز 28 سنة بسبب المرض.

لدى عبدالعزيز من الذرية ابنة وابن
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الشيخ/ سعد بن سليمان بن إبراهيم العبيد

م�لده:

ولد سنة 1350 ه�� يف التويم.

ن�صاأته:

نش��أ مع والده أمير التويم س��ابقًا س��ليمان بن ابراهيم العبيد وبعد أن تويف والديه 
ولخوف ذويه عليه من الفقر والحاجة تم نقله لدار األيتام بالرياض.

احلالة الجتماعية:

متزوج ولديه ثاثة من األبناء، واثنتين من البنات.

تعلميه:

درس يف دار األيتام بالرياض وأهنى المرحلة االبتدائية.

املنا�صب التي ت�لها:

تم تعيينه مدرس يف روضة س��دير وطالب بإنش��اء مدرس��ة يف التويم ثم عين مديرًا 
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لها عند افتتاحها عام 1373ه� حتى هناية 1393ه� ثم انتقل إلى مكتب التعليم 
بحوطة سدير عام 1394ه� حتى وفاته.

وق��د تتلمذ على يديه عدد م��ن الطاب اللذين نالوا ش��هادات الدكتوراه وتقلدوا 
مناصب عالية يف الدولة.

ويعرف بأنه من أصحاب الرأي والمشورة وذو معرفة وخربه وثقافة عالية، يمتلك 
موهبة يف أسلوب اإلنشاء والتعبير.

وه��و واس��ع االطاع ومحب للق��راءة وله كتابات يف صحيف��ة القصيم وكذلك له 
قصائ��د بالعربي الفصيح، منه��ا قصيدة رثاء يف الملك فيصل رحمه اهلل بعنوان: 

)حيرة ألم(.

وفاته:

تويف بمدينة الرياض ) 1400/4/28ه��(.
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سيرة الشيخ/ عبدالرحمن بن محمد الربيعة

عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن الربيعة من مواليد 1359/7/1ه� يف مدينة 
جاجل يف منطقة سدير.

له من الأبناء �صتة:

 أ/ عبداهلل عمل مديرًا للشحن يف الرياض.. 1

العميد الدكتور/ إبراهيم والذي عمل بوزارة الداخلية.. 2

العقيد عثمان والذي يعمل يف أمن الدولة.. 3

أ/ فيصل حاصل على الماجستير يف التجارة الدولية من بريطانيا.. 4

وله ستة من البنات.. 5
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حياتة العلمية والعملية:

درس يف بداي��ة حياته القرآن والكتابة على يد والده الش��يخ محمد بن عبدالرحمن 
الربيعة يف مدرسته يف الجاجل، ثم انتقل لدراسة االبتدائية يف المدرسة األهلية 
يف ح��ي البطحاء يف الري��اض، ثم درس المرحلة المتوس��طة يف المعهد العلمي 
بالرياض، ثم عاد إلى مدينة عودة سدير عام 1374ه�، وافتتح فيها أول مدرسة 
نظامية بجهوده الش��خصية، واس��تمر بالتدريس فيها حتى عام 1385ه�، حيث 
انتقل إلى العمل برئاس��ة الحرس الوطني، حيث عمل مديرًا إلدارة األفراد، ثم 
مدي��رًا إلدارة المتابعة حت��ى تقاعد عام 1419ه�، -حفظ��ه اهلل وأمده بالصحة 

والعافية-.
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الشيخ

عبدالرحمن بن إبراهيم بن رميح الرميح رحمه اهلل 

)1314هـ – 1409هـ(

هو الش��يخ عبدالرحمن بن إبراهيم بن رميح بن محمد الرميح العريني الس��بيعي، 
من أحفاد الش��يخ إسماعيل بن رميح، أحد العلماء المشهورين يف عصره تولى 

قضاء قارة سدير المعروفة بقارة صبحا وتوىف يف حدود970ه�.

م�لده:

ولد الشيخ عبدالرحمن أواخر العام 1314ه� يف بلدة العطار.

اأبناوؤه:

له من األبناء عش��رة أبناء، ومن البنات س��بع بنات، بقي منهم على قيد الحياة حتى 
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إعداد هذه السيرة بتاريخ 1440/1/23ه�، اثنان من األبناء، وثاث بنات.

تعليمه:

ختم حفظ القرآن الكريم وعمره أربعة عشر عاًما.. 1

أرسله والده إبراهيم إلى الرياض وهو شاًبا لطلب العلم، فدرس على يد عامة . 2
عصره الش��يخ حمد بن فارس بن محمد بن فارس بن عبدالعزيز بن محمد بن 
الشيخ إسماعيل بن رميح المتوىف عام 1345ه�، والشيخ عبدالرحمن بن ناصر 
المفيريج المتوىف عام 1340ه�. ثم عاد إلى مس��قط رأسه بلدة العطار يف سدير 

يف هناية األربعينيات الهجرية.

اإجنازاته:

تعهد تدريس القران الكريم والحديث ألبناء بلدة الخطامة اثر إقامته فيها.. 1

درس عل��ى ي��ده الق��رآن الكري��م، والحدي��ث بع��ض أبناء صاحب الس��مو . 2
الملك��ي األمير بندر ب��ن عبدالعزيز، عندما كان إماًم��ا لجامع األمير بندر يف 

حي المصانع.

عينه الش��يخ عب��داهلل ب��ن عبدالعزيز العنقري قاضي س��دير يف تل��ك الفرتة، . 3
بتوجي��ه م��ن س��ماحة المفتي الش��يخ محمد ب��ن إبراهي��م، إماًم��ا وخطيًبا، 
ومدرس��ًا للقرآن، وكاتًبا لعقود النكاح، وآمًرا بالمعروف منذ عام 1351ه� 

وحتى تقاعده عام 1395ه�.

ُعي��ن إماًم��ا وخطيب��ًا يف بل��دة العطار من��ذ عام 1351ه��� إل��ى حوالي عام . 4
1360ه�.

عينه الش��يخ عبداهلل بن عبدالعزيز العنقري بتاري��خ 1360/1/21ه� إماًما . 5
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وخطيبًا، يف بلدة الخطامة، وبقي فيها إلى عام 1377ه�.

ُعين مديرًا للمدرس��ة الس��عودية االبتدائية يف بلدة الخطام��ة عام 1374ه�. . 6
وغادر بلدة الخطامة عام 1377ه� منتقاً إلى الرياض.

ُعي��ن إماًم��ا وخطيبًا يف جام��ع األمير بندر ب��ن عبدالعزيز آل س��عود يف حي . 7
المصان��ع بالري��اض بتاري��خ 1378/2/19ه���، بكت��اب م��ن هيئ��ة مراقبة 
المس��اجد باإلدارة العامة لإلفتاء واإلش��راف على الش��ؤون الدينية ورئاسة 

المعاهد، واستمر حتى أوائل عام 1384ه�.

ُعي��ن إماًم��ا وخطيًبا لجامع حلة ابن دايل بالري��اض بتاريخ 1384/3/1ه� . 8
إل��ى عام 1395ه�. بناًء على كتاب نائب المفتي لش��ئون اإلفتاء موجها إلى 

مدير عام وزارة الحج واألوقاف.

عينه الش��يخ عمر بن حس��ن آل الشيخ رئيس هيأت األمر بالمعروف يف نجد . 9
والمنطقة الش��رقية وخط األنابيب، وعضًوا يف هيئة األمر بالمعروف بتاريخ 

1384/3/14ه�.

تقاع��د عن العمل لظروفه الصحية عام 1395ه��� بعد رحلة طويلة يف إمامة . 10
المصلين، وتعليم القرآن، امتدت لما يقرب األربعة وأربعين عاًما.

وفاته:

وافاه األجل رحمه اهلل فجر األربعاء بتاريخ 1409/6/11ه�، غفر اهلل له واسكنه 
فسيح جناته، وجميع موتى المسلمين.
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الشيخ/ بدر بن محمد البدر

الش��يخ بدر بن محمد البدر مطوع بلدة جنوبية س��دير -رحمه اهلل رحمة واسعة- 
وال��ذي وافت��ه المنية صب��اح يوم األح��د المواف��ق 5-4-1431ه���، فقد كان 
-رحم��ه اهلل- علم��ًا من أع��ام جنوبية س��دير؛ فهو بدر بن محم��د بن بدر بن 
عل��ي الب��در رحمه اهلل تويف وق��د جاوز عمره التس��عين عاما، قضاه��ا يف طاعة 
اهلل حي��ث ولد وترع��رع يف كنف والده ال��ذي كان مطوع البل��دة وإمام جامعها 
ومعلم الكتاتيب ومأذون األنكحه فيها وبعد أن ش��ب عوده طلب العلم فرحل 
إلى الرياض وتتلمذ على يد الش��يخ محمد بن إبراهيم آل الش��يخ )المتوىف سنة 
1389ه�( وأخذ عنه ما قدر اهلل له أن يأخذه وتتلمذ أيضا على يد الشيخ عبداهلل 
العنقري )المتوىف س��نة 1373ه�(، بعدها رش��ح للقضاء كما رش��ح غيره مثل 
الشيخ ابن زاحم والش��يخ ابن صالح أئمة الحرم المدين الذين رشحهم فضيلة 
الش��يخ عبداهلل العنق��ري رحمهم اهلل جميعًا لكنه تمكن م��ن االعتذار والعودة 
إلى والده الذي يحتاج إليه، فكان يخطب يف جامع البلدة مع وجود والده الذي 

كان إماما لجامعها وناظرا على أوقافها وموثق وصاياها وأوقافها .
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وبع��د وفاة والده عام 1363ه� تولى بعده اإلمامة بعد توصية من الش��يخ العنقري 
عندما أرسل أمير الجنوبية )آنذاك( سعد بن عبداهلل بن زامل أمير البلدة يف حينه 
يخ��ربه بوفاة األب وأن جماعة البلد يريدون إماما يعلمهم أمور دينهم ودنياهم 
ف��رد الش��يخ بان االبن فيه خي��ر وبركة، وقد ألزمناه مكان وال��ده فكان هذا الرد 
إلزاما من الش��يخ العنقري لابن بتولي مه��ام والده، ومنذ ذلك اليوم وهو إمام 
ومطوع وناظر األوقاف للبلدة ومأذون أنكحة، واس��تمر فيها إلى أن انتقل إلى 
الدار اآلخرة فيكون قد أمضى 68 عامًا يف خدمة دينه وبلده وناس��ه وجماعته، 
وق��د عرف عنه رحم��ه اهلل الجد يف األمور والحزم ومخافة اهلل وعندما افتتحت 
المدرس��ة االبتدائي��ة يف البلدة عام 1374ه� كان خير م��ن يتولى قيادهتا إلى أن 
تقاع��د ببلوغه الس��ن النظامية للتقاعد، وقد أدارها ب��كل جد واجتهاد وحرص 
فتخرج على يديه أجيال منهم حملة الشهادات العليا رحمه اهلل، فقد كان مثاال 
للمؤمن الذي يخاف اهلل ويرجو رحمة ربه حتى عندما كرب وضعف لم يستهين 
ويته��اون يف أداء الص��اة يف مس��جده واإلمام��ة فيه مع ما يمر ب��ه من ضعف يف 
الس��مع والبص��ر ورغم ذلك كنت أراه يذهب إلى المس��جد قب��ل وقت األذان 
حتى يأخذ نصيبه من الطاعة لربه حتى يف رمضان، ورغم كرب سنه كان يحرص 
عل��ى الصاة المفروضة وصاة الرتاويح والقيام يف مس��جده يف البلد القديمة، 

وما يرافق ذلك من إجهاد لمثله يف سنه.

لق��د كان الجمي��ع يحرتمه ويوق��ره صغيرهم وكبيره��م لما له من مهاب��ة واحرتام 
وتقدي��ر وابتع��اد عن صغائر األمور حت��ى أضحى محل استش��ارة ألهل البلد، 
والدليل على ذلك الجمع الغفير الذي حضر للصاة عليه وتشييع جنازته حتى 
امتأل المس��جد والس��احات المجاورة للمس��جد بالمصلين ف��كان يوما عظيما 
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يلي��ق بمكانة هذا الرجل ومحبة الناس له. رحل وق��د خلف من األبناء عبداهلل 
ومحمد وعبدالرحمن وعبدالعزيز وفهد.. جعلهم اهلل خير خلف لخير سلف.

هذا ما تيس��ر لي أن أكتبه عن هذه الش��خصية المتميزة والتي قضت عمرًا مديدًا يف 
خدمة الوطن من بوابة اإلمامة واألوقاف والحرص على الصالح العام.

هذه السيرة كتبها األستاذ
 فهد بن عبداهلل العواد

جنوبية سدير
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الشيخ/ عشري بن هديب العشري

س��يرة من حياة األُس��تاذ الشيخ/عشري بن هديب بن عش��ري بن حسين العشري 
)أبو هديب(

ن�صاأته:

ُولِد ونش��أ يف عشيرة س��دير عام 1350ه�، والده من رجاالت هذا الوطن الِمْعطاء 
بع��د ما وْحَده المؤس��س الملك عبدالعزي��ز بن عبدالرحمن آل س��عود، حيث 
َعم��ل يف أمارة الدوادمي ث��م انتقل عام 1357ه� إلى ج��ازان َوُعْين أميرًا لبلدة 
الحق��و وتويف عام 1358ه� ودفن هبا عندم��ا كان األمير محمد بن ماضي أميرًا 

لجازان ذلك الوقت.

تعليمه:

بدأ تعليمه يف الكتاتيب يف عشيرة سدير ثم انتقل إلى الرياض يف حدود عام 1366ه� 
والتحق بالمدرسة الس��عودية ودرس فيها وحصل على الشهادة االبتدائية منها 
ع��ام 1372ه� تقريبا، ومِن المعلمين الذين َدَرَس وتلقى العلم على أيديهم آن 
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ذاك اإلعاميي��ن عوين كنان��ة وعبدالرحمن يغمور عندما كان��ا معلمين متعاقد 
معهما.

حياته ال�ظيفية:

��اهك بالمنطقة الش��رقية . 1 بع��د التخ��رج ُعين معلم��ًا نظاميًا يف مدرس��ة أم السَّ
ع��ام 1373ه� وبقي فيها، وذل��ك عندما كان ابن تركي مدي��رًا لتعليم المنطقة 

الشرقية.

عم��ل يف أمارة الخرب مع األمي��ر عبدالعزيز بن عبدالعزيز بن ماضي عندما كان . 2
أميرًا لها.

بعد افتتاح مدرس��ة عش��يرة س��دير عام 1373ه�، انتقل اليها وتعين مديرًا لها . 3
ع��ام 1374ه� وعمل مديرًا ومعلمًا هبا لقلة عدد المعلمين آن ذاك، وبعد بناء 
مس��جد المرقب يف عشيرة س��دير أصبح أمامًا له وبقي مدير للمدرسة وإماما 

للمسجد حتى عام 1384ه�.

ثم انتقل موظفًا يف رئاسة مجلس القضاء يف الرياض عام 1384ه�. . 4

ثم انتقل لمحكمة المجمعة عام 1386ه� وعمل هبا مدة قصيرة، وكان رئيس . 5
المحكمة الشيخ علي بن سليمان الرومي.

ثم عاد لرئاسة مجلس القضاء يف الرياض 1386ه�.. 6

ث��م انتق��ل موظفا يف وزارة التج��ارة عام 1386ه�، وبقي عدة س��نوات فيها ثم . 7
استقال منها عام 1390ه�.

ثم تعين يف وزارة العمل والش��ؤون االجتماعية عام 1396ه� وعمل فيها مدة . 8
عشر سنوات تقريبا.
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ويف ع��ام 1406ه� انتقل لمجلس األم��ن الوطني بوزارة الداخلية حتى إحالته . 9
على التقاعد عام 1420ه�. 

حياته الجتماعية:

تزوج من ابنة عمه س��عود بن عبدالعزيز الدريس العش��ري ع��ام 1377ه� وله من 
األوالد )7( أبن��اء و)7( بنات، ُع��ِرَف عنه بذل الخير والكرم والفزعة والحمّية 
ومس��اعدة المحتاجين دون علمهم، وهو كبير وعميد أس��رة )آل عشري( ومن 

كبار وأعيان ووجهاء عشيرة سدير رحمه اهلل.

وفاته:

تويف وُدفِن رحمه اهلل يف مدينة الرياض ُظهر يوم الثاثاء الموافق 1439/12/3ه��.
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الشيخ

عبدالكريم بن صالح بن عبدالرحمن النصر اهلل رحمه اهلل 
1354-1414هـ

ا�صمه:

هو الشيخ عبدالكريم بن صالح بن عبدالرحمن بن محمد بن حمد بن نصراهلل بن 
فوزان بن نصراهلل من المشاعيب من آل جراح من ذرية زهري بن جراح من بني 
ثور من سبيع وزهري بن جراح هو الذي أنشأ مدينة عنيزة يف القصيم عام 655 
ه��� وانتقل فوزان بن نصراهلل إلى حوطة س��دير قبل هناية القرن الحادي عش��ر.

م�لده:

ولد الشيخ عبدالكريم بن صالح النصر اهلل عام 1354ه� يف حوطة سدير.

ن�صاأته:

نش��أ يف أس��رة علم حيث تلقى تعليمه هو وأبناء حوطة سدير على يد والده الشيخ 
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صال��ح بن نص��راهلل والذي عينه الش��يخ عب��داهلل العنقري قاضي منطقة س��دير 
فحفظ القرآن الكريم كاما وهو يف س��ن مبكرة مع المتون واألحاديث فكانت 

نشأته وتربيته يف بيت من بيوت العلم.

تعليمه:

درس بداية حياته يف حوطة س��دير )الكتاتيب( فحف��ظ القرآن الكريم واألحاديث 
والمتون، ثم أرس��له والده إلى مدينة حائل للتعليم النظامي، فالتحق بالمدرسة 
الس��عودية يف حائل واجتاز جميع المراح��ل بامتياز ومن الطاب األوائل على 
مس��توى مناطق المملكة بعد ذلك التحق بمدرسة دار التوحيد بالطائف ...ثم 
حصل على الدبلوم وعين معلمًا عام 1373ه� يف مدرسة المحمدية يف الرياض 
م��ع تكليفه بع��دة لجان يف مديرية المعارف بنجد الذي يرأس��ها معالي الش��يخ 
ناصر المنقور وعند افتتاح المدرس��ة الس��عودية يف حوطة سدير عام 1374ه� 
عين هبا كأول مدير مدرس��ة يف حوطة س��دير باإلضافة لتدريس��ه القرآن الكريم 

والعلوم الدينية.

اأعماله:

عين كأول مدير للمدرسة السعودية يف حوطة سدير من 1374-1414ه�.. 1
عين إمامًا للمصلين يف المسجد األوسط يف حوطة سدير قرابة األربعين عاما.. 2
كلف خطيبًا لجامع الحوطة ويف مصلى العيد عدة مرات.. 3
عين معلمًا يف المدرسة المحمدية سنة 1373ه�.. 4
عين مديرًا للمدرسة الليلية االبتدائية يف حوطة سدير منذ تأسيسها إلى وفاته.. 5
كلف بعدة لجان يف مديرية المعارف 1373ه��� إلى جانب عمله معلما.. 6



81

عمل رئيسا للجنة االختبارات المركزية يف األرطاوية وتمير عدة سنوات.. 7
المساهمة يف تأسيس اللجنة األهلية التعاونية يف حوطة سدير.. 8
عمل رئيسا للجنة التعداد السكاين عدة مرات.. 9

• وق��د ورث الش��يخ عبدالكري��م ب��ن صالح النص��راهلل عن أبي��ه األخاق 	
الحمي��دة عاوة عل��ى الورع والتقوى و لذا اكتس��ب حب الجميع . كما 
كان محب��ا للعل��م والتعليم حيث خدم يف التعليم أكث��ر من 41 عامًا مما 
كان له األثر على أسرته حيث أكملوا مسيرته التعليمية ما بين قائد ومعلم 

وإداري.

• ونظ��رًا لم��ا قدم��ه للتعلي��م يف المنطقة فقد ص��درت موافقة أمي��ر منطقة 	
الرياض وبموافقة وتوجيه معالي وزير الش��ؤون البلدية والقروية بإضافة 

اسمه إلى معجم األسماء المعتمدة يف المملكة العربية السعودية.

طالبه:

م��ن ع��ام 1374ه��� عمل مدي��را للمدرس��ة الس��عودية يف حوطة س��دير باإلضافة 
لتدريس��ه القرآن الكريم حتى عام 1414ه�، فجميع أبناء حوطة س��دير يف تلك 

الفرتة درسوا يف المدرسة السعودية ومنهم:

الشيخ صالح بن سليمان الزكري رئيس مركز حوطة سدير سابقًا.. 1

الدكتور عبداهلل بن علي المنيف عضو مجلس الشورى وعضو هيئة التدريس . 2
يف جامعة الملك سعود.

المهندس عبدالمحسن بن محمد الزكري عضو مجلس الشورى سابقًا.. 3

الشيخ عبدالكريم بن محمد المنقور مدير األحوال المدنية سابقًا.. 4
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والعديد من أصحاب السعادة واألساتذة والقضاة الذين خدموا وطننا الغالي.. 5

وفاته:

تويف الش��يخ عبدالكريم بن صالح النصراهلل يوم األربع��اء 1414/2/16ه� وهو 
على رأس العمل حيث تم تمديد خدمته اس��تثنائيا غفر اهلل له وأس��كنه فس��يح 

جناته.
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الشيخ/ عبدالرحمن الفهيد

عبدالرحم��ن ب��ن عبداهلل بن محمد ب��ن عبداهلل الفهي��د )1352— 1426ه�( ولد 
وترعرع يف بلدة الحصون من اقليم سدير وتلقى تعليمه يف الكتاتيب على يدي 
وال��ده الذي كان إمامًا لجامع البلدة، ثم التحق بالتعليم النظامي وحصل على 
الشهادة االبتدائية عام 1380ه�، التي كانت أعلى شهادة متاحة آنذاك يف المنطقة، 
إال أن شغفه بالعلم جعله يسافر إلى الطائف لالتحاق بدار التوحيد مع رفيقي 
دربه إمام جامع العطار ومدير المدرسة االبتدائية هبا الشيخ ابراهيم بن عبدالعزيز 
القديري ومدير المدرسة االبتدائية بجنوبية سدير وإمام جامعها الشيخ بدر بن 
محم��د البدر رحمهم اهلل، ولو كان التعليم متاحا ًكما اآلن لكان له ش��أٌن آخر.

كان مربي��ًا ومعلم��ًا وإداري��ًا ومحف��زًا ومحبًا لدين��ه ووطنه ووالة أم��ره واصاً 
لرحمه وكل من له به صلة، ش��غوفًا بالعلم والثقافة والعمل وااللتزام بس��لوك 
اإلنسان المس��لم، وكان يؤكد دائمًا بأن العلم يجب أن يصاحبه العمل. عرف 
عنه رحمه اهلل تعالى البس��اطة والتواضع، والبشاش��ة، طلق المحيا، يتعامل مع 

الصغير بالرحمة، ومع الكبير بالتوقير.
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أصبح يف عام 1378ه� مديرًا للمدرس��ة االبتدائية ببلدته الحصون، فيذكره طابه 
بالسماحه والتشجيع وشحذ الهمة، والحث على استثمار الوقت وما اتيح لهم 

من إمكانات للتفوق والنجاح.

ينظر رحمه اهلل تعالى إلى العلم أنه ساح اإلنسان الذي أكرمه اهلل سبحانه وتعالى 
بالعقل، وقد أطلق عليه لقب “مطوع الحصون” نظرًا لخافته والده “يرحمهما 

اهلل” يف إمامة الجامع والخطبة فيه.

ويف ع��ام 1385ه� انتقل إل��ى مدينة الرياض حيث عمل يف الرئاس��ة العامة لتعليم 
البن��ات “وكالة الرئاس��ة لكلي��ات البنات” إداري��ًا ثم انتقل إل��ى جامعة اإلمام 
محم��د بن س��عود اإلس��امية ليعمل مش��رفًا إداري��ًا أيضا يف المعه��د العلمي 
بالملز. ثم يف إدارة الجامعة حتى وصوله للس��ن النظامي لإلحالة على التقاعد 
يف الع��ام 1407 من الهجرة، ليعود رحمه اهلل تعالى مجددا إلى مس��قط رأس��ه 

الحصون وإلى أقرانه وأحبابه.

وق��د أجرى وحم��ه اهلل عملية جراحية يف القل��ب بداية العام 1426ه���، وكان لها 
مضاعف��ات ل��م تمهله كثيرا لتكون وفاته يف اليوم ال�تاس��ع عش��ر من ش��هر ذي 

القعدة من العام نفسه.

له من األبناء تسعة )ثاثة من الذكور هم محمد وعبداهلل وفهد “يرحمه اهلل” ومن 
البنات ست.

لق��د أبق��ى ذك��رى عطرة لدى م��ن يعرفه تتجل��ى يف الدعاء له عند ذك��ره وهذا من 
فضل اهلل عليه جمعنا اهلل به ووالدينا ومن نحب يف الفردوس األعلى إنه سميع 

مجيب.
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الشيخ إبراهيم بن عثمان القديري

متهيد:

يق��ول اإلمام علي بن أبي طالب كرم اهلل وجهه: يع��رف الرجال بالحق وال ُيعرف 
الح��ق بالرج��ال، بمعن��ى أن مواق��ف الح��ق ودروب الخير وس��جل األعمال 
الفاضلة هي التي ترفع من قدر الرجل مثلما ُتعلي من نجمه وسط غابة الرجال 
الدامس��ة يف بوتقة الدنيا الفانية، لهذا لم يكن الشيخ إبراهيم بن عثمان القديري 
مجه��ول األثر يف أعماله أو مع��دوم التأثير على من حوله س��واًء يف منطقة بيئته 
أو يف مناط��ق الج��وار لبلدت��ه أو حتى عند من عرفه يف طرق��ات الحياة، بل كان 
إنس��انًا تقيًا ورجاً كريمًا وعالمًا فاضاً ورمزًا خالدًا -نحس��به كذلك- وال 
نزك��ي على اهلل أح��دًا، فلقد عرفه الجمي��ع وتربى على يدي��ه الكثير منهم حتى 
جاز لقطاع عريض من مربيه أن يخّلدوا اسمه يف مسقط رأسه وتجمع آثاره من 
خال اقرتان اس��مه بعمل حضاري يتسق مع الدين والعرف والوطنية فكان أن 
حمل اسم المركز الثقايف بالعّطار يف منطقة سدير اسم شيخنا الجليل/ إبراهيم 

بن عثمان القديري –رحمه اهلل-.

ألجل هذا البد من اإلش��ارة الس��ريعة لحياة هذا الشيخ العالم عرب حديث التاريخ 
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الذي قد يبدو مختصرًا إال أن فيه من مامح السير العطرة الشيء الكثير.

ن�صبة وم�لده:

ه��و المربي الفاضل الش��يخ/ إبراهيم ب��ن عثمان بن محمد القديري، يعود نس��به 
إل��ى المس��عود من قبيلة ش��مر )الطائية( ولد الش��يخ إبراهيم القدي��ري يف بلدة 
»العّط��ار« إحدى قرى منطقة س��دير بالمملكة العربية الس��عودية وذلك كان يف 

عام 1345ه�.

ن�صاأته وتعليمه:

نش��أ الش��يخ/ إبراهي��م القدي��ري يف بلدة العّط��ار وترع��رع يف أكنافه��ا، فيها تلقى 
البدايات األولى من تعليمه حيث بدأ تعليم عام 1355ه� من خال التحاقه يف 
مدرسة الكتاتيب عند الشيخ عثمان بن عبداهلل بن عمر -رحمه اهلل- إمام جامع 
العّطار آنذاك فقد تعّلم على يديه القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم وكتاب 

األصول الثاثة حتى العام 1361ه�، حيث غادر العّطار للطلب الرزق.

تنقالته وبع�س اآثاره:

كم��ا ذكرنا س��لفًا فلقد غادر الش��يخ إبراهيم القديري بلدت��ه العّطار عام 1361ه� 
لطلب الرزق وكانت وجهته ومحطته األولى الرياض والتي بقي فيها حتى عام 
1365ه�، غير أنه لم ينقطع خال هذه الفرتة التي تقارب األربع سنوات ويزيد 
ع��ن طلب العل��م كونه كان يحضر بعض الحلقات الدينية يف مس��جد س��ماحة 

الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية –يرحمه اهلل-.

ويف عام 1365ه� س��افر الش��يخ القديري »الرياض« متجهًا لدولة الكويت حيث 
ع��اش هناك حتى العام 1370ه� ولنفس الس��بب أال وه��و طلب الرزق وذلك 
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لشغف العيش وقلة ذات اليد يف منطقة الرياض آنذاك، وأيضًا لم ينقطع شيخنا 
القديري عن التّزود من أنواع العلوم حتى غير الش��رعية منها حيث كان يحضر 
بعض مجالس الشعراء والمنتديات األدبية والمحاورات الشعرية حتى أنه كان 

يشارك يف بعضها.

تاريخه ال�ظيفي والتعليمي:

عاد الش��يخ إبراهيم القديري إلى وطنه السعودية وتحديدًا بلدته العّطار قادمًا من 
الكوي��ت عام 1370ه� لتبدأ مرحلة جدي��دة يف حياته بدخوله المعرتك العملي 
الرس��مي حي��ث ص��در يف تاري��خ 1371/12/30ه� ق��رارًا من قبل الش��يخ/ 
صال��ح ب��ن علي بن غص��ون رحم��ه اهلل يقضي بتعيين��ه إمامًا وخطيب��ًا لجامع 
العط��ار »انظر قس��م المرفقات« كما كلفه الش��يخ بن غص��ون –رحمه اهلل- يف 
تاري��خ 1372/2/9ه� بالجل��وس لتدريس األوالد على طريق��ة الكتاتيب يف 
غرفة مجاورة للمس��جد تسمى المدرسة، كذلك تم تعيينه إمامًا راتبًا لمسجد 
العط��ار من قبل الش��يخ س��ليمان ب��ن صالح ب��ن خزّيم –رحم��ه اهلل- يف تاريخ 

1373/3/13ه� »انظر قسم المرفقات«.

مدر�صة العطار:

يف بداي��ات الع��ام 1373ه� تم افتتاح مدرس��ة العطار االبتدائية بأم��ر من المغفور 
ل��ه –ب��إذن اهلل- المل��ك عبدالعزيز ب��ن عبدالرحمن آل س��عود )المؤس��س(، 
وكان المنتدب الفتتاح المدرس��ة األس��تاذ/ عبداهلل بن ناص��ر العقيل –رحمه 
اهلل- األم��ر ال��ذي دفع الش��يخ إبراهي��م القديري لطل��ب التدريس بالمدرس��ة 
فقبل األس��تاذ العقيل ش��ريطة أن يكون ذلك لوجه اهلل تعالى فقبل أيضًا الشيخ 
القدي��ري هذا الش��رط، ليتم بعد ذل��ك الكتابة لوكيل المدرس��ة بالخطاب رقم 
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)753( وتاريخ 1373/2/26ه� من معتمد المعارف يف نجد األستاذ/ ناصر 
بن حمد المنقور هبذا الشأن.

وبعد شهرين من افتتاح المدرسة غادر األستاذ/ عبدالرحمن العقيل العطار ليقوم 
الش��يخ/ إبراهيم القديري بإدارة المدرس��ة فضاً ع��ن التدريس. ويف منتصف 
ع��ام 1373ه� صدر تعيين��ه من مديري��ة المعارف بنجد كمدرس رس��مي كما 
صدر األمر بإنش��اء وزارة المعارف، وقد استمرت إدارة المدرسة تابعه إلدارة 
التعلي��م بنجد ع��ام 1379ه� وهو العام الذي افتتحت فيه إدارة التعليم بس��دير 
والتي تولى إدارهتا األس��تاذ إبراهيم بن حمد العبدالوهاب –رحمه اهلل- وعلى 
هذا اس��تمر الشيخ إبراهيم القديري مديرا ًللمدرسة حتى عام 1413ه�، حيث 
أحي��ل إلى التقاعد غي��ر أن األوامر الس��امية يف عهد خادم الحرمين الش��ريفين 
حفظ��ه اهلل ص��درت بتمديد خدماته لمدة س��نتين ويف ع��ام 1415ه� أحيل إلى 

التقاعد فعليًا.

مدة خدمته:

حت��ى عام 1415ه� وهو عام تقاعد الش��يخ إبراهيم القدي��ري عن العمل الوظيفي 
التعليمي يكون شيخنا القديري قد قضى 42 سنة وشهرين و21 يومًا

املهام والدورات التدريبية:

• التحق الش��يخ إبراهيم بن عثمان القديري يف إجازة العام الدراس��ي 1379 – 	
1380ه� بالدورة العلمية بالطائف وحصل على شهادهتا.

• قام برئاسة لجان االمتحان يف بعض المدارس يف منطقة سدير لمدة ثماين عشر 	
سنة.
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• قام برئاس��ة اللجن��ة األهلية بمرك��ز التنمية االجتماعية بروضة س��دير من عام 	
1400ه� حتى وفاته.

• حصل على الشهادة االبتدائية من المنازل عام 1380ه�.	

م�اقفه الطريفة:

يذكر الش��يخ/ إبراهيم القديري بعض المواق��ف الطريفة التي تعرض لها يف بداية 
عمل��ه يف ه��ذا المج��ال حيث قال: أن��ه عندما افتتحت مدرس��ة العط��ار يف عام 
1373ه� قمنا بتس��جيل أسماء الطاب الطالبين االلتحاق بالمدرسة يف سجل 
المدرس��ة العام، ويف اليوم التالي انقطع الطاب عن المدرسة، وعند االتصال 
بأولي��اء أمورهم أف��ادوا أهنم منع��وا أبنائهم م��ن الذهاب إلى المدرس��ة عندما 
علموا أننا قمنا بتس��جيلهم يف السجل العام للمدرسة وذلك خوفًا من أن نقوم 

بأخذهم إلى الحكومة ألهنم »أي أولياء« األمور ال يعرفون الهدف من ذلك.

والموق��ف اآلخ��ر ه��و أنه يف ع��ام 1381ه� ق��ام معال��ي وزير المعارف الش��يخ/ 
عبدالعزي��ز بن عبداهلل آل الش��يخ –يرحمه اهلل- بزيارة تفقدي��ة لمدارس منطقة 
س��دير وكان��ت محطته األولى مدرس��ة العط��ار، فعند دخوله المدرس��ة لفتت 
انتباهه لوحة كتب عليها عبارة ترحيبيه بمعاليه، وحيث أن الزيارة تعترب مفاجئة 
وقف معاليه عند اللوحة وس��أل من أخربكم أنني س��أقوم بزارة المدرسة فقلت 
ل��ه: إنك لس��ت هال نقيصة ب��ل أن هال وف��اء إذا هل ي��راه الجميع فضحك 

معاليه وواصل جولته.

الموقف الثالث: يذكر الش��يخ القديري أنه يف أثناء خدمته التعليمية زار المدرس��ة 
مّوجه من الوزارة، يقال له »الس��ديس« حيث سأل الشيخ إبراهيم: متى فتحت 
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المدرس��ة؟ فأجاب الش��يخ: يف 1373/2/27ه�. ليس��أل الموجه مرة أخرى 
)مس��تغربًا( كم الس��اعة عن��د افتتاحها؟! فأجاب الش��يخ القدي��ري على الفور 

الساعة السابعة صباحًا!!.

وفاته:

كانت وفاة الش��يخ إبراهيم القديري فجر ي��وم األربعاء الموافق 1421/1/14ه� 
يف مستش��فى الملك خالد الجامع��ي بالرياض بعد معاناة طويلة مع المرض لم 

تثبطه عن أداء رسالته وخدمة الناس فيما ينفعهم.

رحمه اهلل رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته1.

)1(  نقا عن كتاب مركز إبراهيم بن عثمان القديري الثقايف ، من إعداد وتنفيذ ناصر بن عبدالعزيز 
القديري . 
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