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  ـ ـ رمحه اهلل الوالد املربي إبراهيم بن سليمان الُعمري

                                                                  

 حــني طلــب مــين األســتاذ عبــد اهلل املنصــور رئــيس حتريــر جملــة   

ر ـه   ـــ , الكتابة عن الوالد إبراهيم بـن سـليمان الُعمـري    "مشوار"

يف املدرسة  سنة يف التعليم معلًما 36زيد علح ـ الذي قضح ما يـاهلل 

هـــ, ثــم مــديرًا للمدرســة العزيزيــة 1364لية بربيــده منــذ ســنةالفيصــ

ر ـه اهلل ـ سـنة      ـبربيده منـذ ت سيسـها يف أيـام امللـك عبـد العزيـز ــ       

 هـ.1400هـ حتح سنة 1368

بدأت صفحات األيام واألعوام تتقلب أمام ابن ينظر يف وجه أبيـه  

 ,ـ يف اللحـد, حتـت ر ـة اهلل   ــ ر ـه اهلل   ـمنذ صغره حتح وضعه ـ

للمدرسـة االبتدائيـة الـيت درس     ابن تربح بـني يـدي مـن كـان مـديًرا     

فيها, ومرّبي يف منزله, وجـاد يف أعمالـه األخـر , ذا عالقـة بعامـة      

 الناس وخاصتهم, صاحب ورع وخري.

ـ يف هـذه  ــ ر ه اهلل  ـعن الوالد ـ ةولذلك استعصت علّي الكتاب

أدع مبـاذا   أن يالوريقات السريعة, فما عساي أن أكتـب ومـا عسـا   

مــن ســريته يف العمــل  أســطر شــيًئابــدأ ومبــاذا انتهــي؟ لكــنين هنــا أ

                                                           

  هــ املوافـل   1427(, ربيـع اآلخـر   7العـدد) مبجلة مشوار ُنشر هذا املقال

 م.2006مايو 
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ـ الـيت ملسـتها بنفسـي عـن     ــ ـ ر ـه اهلل  ــ الرتبوي مع شيء عن حياتـه  

 قرب.

, هــ تقريًبـا  1344ليمان الُعمـري سـنة   ولد األستاذ إبراهيم بن س

عمـر جـاوز    نهـــ, عـ  1425رجب 4ـ يف ــ ر ه اهلل ـوكانت وفاته 

 عامًا. 80الـ

ــولــد  ـــ ر ــه اهلل ـ ـ يف مدينــة بريــده, يف بيــت علــم حيــث كــان  ـ

والده الشيخ سليمان بن  مد الُعمري أحد املتعلمني يف بريده, من 

املصــلحني الــذين يثــل فــيهم النــاس, يقــدمون إليــه لقســمة مــواريثهم  

وتوثيل عقودهم ومبايعاتهم, فكان مبثابة َكاِتب عـدل قبـل وجـود    

ــاب العــدل الــ  رمسيني وكــان خطــه وشــهادته معروفــة وال تــزال   ُكتَّ

 ـ.ــ ر ه اهلل ـكذلك لد  قضاة املنطقة ورعًا و بوبًا يف جمتمعه 

كما كان جده ألمـه الشـيخ عمـر بـن سـليم قاضـي القصـيم يف        

ـ يف ترتيـب  ــ ر ـه اهلل   ـحينه, وممن ساهم مـع امللـك عبـد العزيـز ــ     

اركــه بصــفته املنطقــة واســتقرارها حيــث شــارك معــه يف بعــ  مع  

 العلمية والقضائية, وكانت له حلقاته العلمية اخلاصة.

ـ يف مـدارس الكتاتيـب يف مدينـة بريـده     ـر ه اهلل  ـتعلم الوالد ـ

ــاوخص ــي وًصـ ــة الشـ ــيخ  يف مدرسـ ــة الشـ ــقعيب ومدرسـ خ صـــاحل الصـ

ـ, كمــا تلقــح علــوم   ــــ ر همــا اهلل ــــالعزيز الصــاحل الفــرج ـ عبــد
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الكبري علح يد الشـيخ عبـد العزيـز بـن     القر ن والشريعة يف اجلامع 

إبــراهيم العبــادي, وكــذلك علــح يــد الشــيخ العالمــة عبــد اهلل بــن     

 مد بـن  يـد قاضـي القصـيم يف تلـك الفـرتة ولسـنوات عديـدة,         

 تعلم فيها التجويد والفقه الفرائ  وعلوم اللغة العربية.

هـ, حيث عمل 1364مي يف سنةالتحل بالعمل التعليمي احلكو

بتعليم  , وكان مشهوًرا ومتميًزايف املدرسة الفيصلية بربيده مدرًسا

الرياضيات واهلندسة لطالب الصفوف العليا يف املرحلـة االبتدائيـة,   

كما كان يعلم العلوم الشرعية وجتويد القر ن الكـريم يف الوقـت   

 نفسه.

ثم أصبح أول مدير للمدرسة العزيزية بربيـده عنـد افتتاحهـا سـنة     

ــا 1368 ــا كـ ـــ, كمـ ــد   هـ ــه عنـ ــت نفسـ ــدريس يف الوقـ ــوم بالتـ ن يقـ

 احلاجة.

وقــد عمــل معــه يف املدرســة عــدد مــن املعلمــني األوائــل يف مدينــة    

بريده, وخترج منها كوادر كثرية ساهمت يف بناء الوطن سـواء يف  

 بريده أو يف باقي مناطل مملكتنا الغالية.

ُكّلـف أثنـاء عملـه بـبع  األعمـال األخـر  يف ت سـيس التعلـيم,         

ام بافتتاك أول مدرسة ابتدائية يف مدينة الزلفي, بتوجيه من حيث ق

مديرية املعارف العامة ومـن معتمديـة التعلـيم بالقصـيم, الـيت كـان       
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 نـ, وكاــ ر ه اهلل ـيرأسها شقيقه الشيخ صاحل سليمان الُعمري 

واألسـتاذ   ـــ  ر ـه اهلل ـــ  يرافقه األستاذ صـاحل بـن موسـح العضـيب     

ـــ حفظـــه اهللـــــ  مـــد عثمـــان البشـــري  ــه  ــ فوصـــل إىل الزلفـــي ومعـ

)طاوالت وسبورات( وخالفه وقـاموا باسـتئجار   من جتهيزات املدرسة

مقر للمدرسة, واختار الشيخ  مد بن سليمان الذييب, من علمـاء  

ا مــن للمدرســة وعــني عــددً   زلفــي احملبــوبني لــد  أهلــها, مــديًرا    ال

مدرسـة رمسيـة   , وبـدأت عملـها كـ ول    (1)املدرسني مـن أبنـاء الزلفـي   

 هـ.1367يف الزلفي وذلك عام 

زمالئه وطالبه يف يف عمله له هيبة بني  كان ــ ر ه اهلل ــ جاًدا

, يف وقت كان املعلمـون  املدرسة  بوًبا من املعلمني, حازًما وجاًدا

الـذين كـان    بإما مـن الناضـجني مـن كبـار السـن وإمـا مـن الشـبا        

وسـط الـذين   املعلمـني املت يلتحقون بالتـدريس بعـد التخـرج مـن معهـد      

ــح أن بعضــهم رمبــا كــان     كــانوا يف الغالــب صــغاًرا  يف الســن, حت

                                                           

ــري)   1) ــد الُعمـ ــن  مـ ــليمان بـ ــن سـ ــاحل بـ ــيخ صـ ــر: الشـ ـــ/ 1369( انظـ هـ

ــني املاضــي واحلاضــر   هـــ(, 1375 ــيم يف القصــيم ب ــة 194ص, التعل , الطبع

م. حققه وأعّده للنشر مع دراسة الكتاب 1997هـ/ 1418األوىل, الرياض, 

وحيــاة املؤلــف و ثــاره, الــدكتور عمــر بــن صــاحل بــن ســليمان الُعمــري, قســم   

 التاريخ واحلضارة, جامعة اإلمام  مد بن سعود اإلسالمية.
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ــالي   كــان هــؤالء حيتــاجون تعــاماًل    أصــغر مــن بعــ  تالميــذه وبالت

 و اية من اإلدارة. خاًصا

كان ــ ر ه اهلل ــ يرافـل املدرسـني يف رحـالت ترفيهيـة خاصـة      

مــع بعضــهم الــبع ,  األســاتذة يف الـرب أو املــزارع, تزيــد مــن تــرابط 

ــا عــن أجــواء ا بعيــًدا يف منزلــه,  لعمــل, إضــافة إىل اجتمــاعهم أحياًن

 .ةللتحضري ومتابعة الدفاتر وتقييم العمل يف املدرس

ويعاونــه يف الضــبط داخــل املدرســة بعــ  املدرســني املهــابني بــني  

ـ مـديرًا للمدرسـة بربيـده حتـح     ــ ـ ر ـه اهلل  ــ التالميذ, وقـد اسـتمر   

طلـــب التقاعـــد املبكـــر, ليكـــون عضـــًوا   حيـــثهــــ, 1400ســـنة 

مــع أشــقائه صــاحل وناصــر, يف شــركة أمسنــت القصــيم,   مؤسًســا

 وهي اليت أصبحت بعد ذلك أكرب مؤسسة اقتصادية يف املنطقة. 

مع وجود بع   كان ــ ر ه اهلل ــ حازًما مع التالميذ خصوًصا

م ذاهـ املشاغبني من كبار السن الذين ال يسلم صغار التالميذ مـن أ 

 ضد املخالفة. وبالتالي كان الوضع يتطلب حزًما

جيـد   ـــ يف مرحلـة مبكـرة علـح إ ـاد مقـًرا       ر ـه اهلل ــ حرص 

للمدرســــة, فبــــادر بنفســــه بإرســــال برقيــــة إىل امللــــك فيصــــل بــــن   

ا مميــًز يًثاحــد ــــ, طالًبــا مقــًرا جيــًدا وبنــاًءا ر ــه اهللــــ عبــدالعزيز 

ه اهلل ـــ أن املدرسـة حتمـل    للملـك فيصـل ـــ ر ـ     للمدرسة, موضـًحا 
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اسم والده املؤسس وحتتاج إىل عناية خاصة, فجاء األمـر بتشـكيل   

ــاء املدرســ   ــة لبن ــة فوري , وحينمــا استشــارته اللجنــة يف املكــان   ةجلن

أن تشرت  الدار املسـت جرة ومـا   ــ ر ه اهلل ــ املقرتك للمدرسة طلب 

ــي    ــع لكـ ــري املوقـ ــاء دون تغـ ــاد البنـ ــن دور, ويعـ ــا مـ ــتفيد  جاورهـ يسـ

الطالب أنفسهم وأبناء احلي الذي تواجدت فيه املدرسة, فتم األمر 

علـح مسـتو     ــ, وأصبح بنـاء املدرسـة مميـًزا    ر ه اهللــ كما أراد 

 املنطقة يف حينه.

وقد نال ــ ر ه اهلل ــ وسام امللك عبد العزيز من الدرجة الثانيـة  

ململكــة منــذ عهــد نظــري خدماتــه يف املشــاركة يف بنــاء التعلــيم يف ا 

 عاًما. 36املؤسس عبد العزيز ــ ر ه اهلل ــ وملدة

أما أنا وبقية أخواني ممن كنا نعد أبنـاء املـدير يف نظـر الـبع      

 اجلد واحلـزم ومتابعتـه لنـا دائًمـا     من زمالء الدراسة فقد تعودنا منه

يف احلضور مبكرين للمدرسة لدرجـة أننـا ال نسـتطيع الغيـاب مثـل      

ذ وإذا حاول أحـد منـا الغيـاب فإننـا نفاجـ  ب حـد عمـال        بقية التالمي

ــالقوة إىل     ــو بـ ــحبنا ولـ ــت ليصـ ــ تي إىل البيـ ــتخدمني( يـ املدرسة)املسـ

ـــ املدرســة, لنســمع مــن الوالــد   ـــ كلمــة ر ــه اهللـ )ما فيــه غيــاب( ـ

 ر ـه اهلل ــ واليت ال أزال ُأدرسها ألوالدي وأقول هلم الوالد إبراهيم 

 فيه غياب(. )ماــ يقول

ـــ  ــا    ـكمــا كــان  ــة دائًم ــا اجلدي ـــ يعلمن ــا   ر ــه اهلل ـ ــردد علين وي
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ــل  ا ــر مثـ ــذا األمـ ــة يف هـ ــارات اخلاصـ ــن زرع  لعبـ ــد, ومـ ــد وجـ )من جـ

حصد, ومن سار علح الدرب وصل( وكان يلفت أنظارنا باسـتمرار  

ومنــذ الصــغر إىل أهميــة العلــم ومتابعتــه ويضــرب لنــا األمثلــة مــن         

تسـنموا أعلـح املناصـب بسـبب      العلماء واألوائل واملعاصرين لنا ممـن 

مكــانتهم العلميــة, وكــانوا  ــل تقــدير اجملتمــع وبرجــاء خــري مــن 

يعلمنـا االهتمـام بالوقـت, والراحـة      ـــ  ر ـه اهلل ــ اهلل, كما كان 

يف الليل والعمل املبكر يف النهار وكان يطبل ذلك علح نفسـه فمـا   

ــاء إال ويتوجـــه لفراشـــه مباشـــرة   ــاأن يصـــلي العشـ ء بعـــد وجبـــة عشـ

علح  هما يعتذر من الدعوات اخلاصة حلرص خفيفة, وكان كثرًيا

يفتخـر ب نـه اسـتيق  قبـل الفجـر وقـد أخـذ         نالنوم املبكـر, فكـا  

 حاجته من النوم.

مع شـقيقه صـاحل وناصـر يف ت سـيس مطـابع       ــ ر ه اهللــ عمل 

ـــ, وقــام باإلشــراف املباشــر عليهــا  1389بربيــده يف ســنة  "بريــده" هـ

 دا, وكانــت أول مطــابع يف منطقــة القصــيم, وقــ     ومتابعــة أعماهلــ  

, بباشرت الطباعة بكتاب التوحيـد للشـيخ  مـد بـن عبـد الوهـا      

 الطباعـة يف املنطقـة. وكنـت صـغرًيا     فكان باكورة عملها وأعمال
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أشاهد بنفسي تركيب مكائن الطباعة ودورانها ألول مرة يف ذلك 

 .(1)الكتاب املبارك

كـثرية أفقدتـه بصـره ومنعتـه مـن       ألمراض ــ ر ه اهللــ تعّرض 

, ومـع ذلـك فقـد كـان     ـــ ر ه اهلل ـاملشي, ف صبح معاًقا كفيًفا 

, مل أر  مثلـــه يف الصـــرب والتحمـــل, رغـــم كثـــرة صـــابًرا  تســـًبا

دخوله املستشفح, وتعرضه ألالم املربحـة الـيت أدخلتـه غرفـة العنايـة      

 .حيان, فقد كان صابًرا  تسًبايف كثري من األ

ـ يـرتبط بعالقـات اجتماعيـة خاصـة مـع عـدد       ــ ر ه اهلل  ـكان ـ

مــن زمالئــه يف العمــل ويــ تي يف مقــدمتهم الشــيخ صــاحل العبــد اهلل   

للوالـد    ـــ حيـث كـان وكـياًل للمدرسـة وجـاًرا      حفظـه اهلل ــ الربدي 

ــل عمــر, يتمازحــان وخيرجــان ســوًيا   و ــرب, أو إىل املزرعــة   رفي إىل ال

يح النظيــف والدعابــة الربيئــة,  فنســتمتع معهمــا وحنــن صــغار بــالرتو 

 إضافة إىل بع  اجلريان واألقارب.

                                                           

ــري)   1) ــد الُعمـ ــن  مـ ــليمان بـ ــن سـ ــاحل بـ ــيخ صـ ــر: الشـ ـــ/ 1369( انظـ هـ

ــني املاضــي واحلاضــر   هـــ(, 1375 ــيم يف القصــيم ب ــ106, صالتعل  ة, الطبع

م. حققه وأعّده للنشر مع دراسة الكتاب 1997هـ/ 1418األوىل, الرياض, 

وحيــاة املؤلــف و ثــاره, الــدكتور عمــر بــن صــاحل بــن ســليمان الُعمــري, قســم   

 التاريخ واحلضارة, جامعة اإلمام  مد بن سعود اإلسالمية.
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ـ يف املنـزل فهـي حيـاة مـن ال يسـيء ألحـد       ـر ه اهلل  ـأما حياته ـ

وال ينهر أحد, يقـدر األطفـال وحيـبهم ويـداعبهم, ومينـع أي إنسـان       

من إبعـادهم عـن جملسـه اخلـاص أو مـن اجللـوس مـع الكبـار علـح          

ون راحتهم بني يديه, ينادي كل مـنهم  الطعام, كان الصغار ي خذ

 اًل عليه فيؤثر به ويالعبه.ؤابكلمة خاصة به أو يردد س

ينـزعج مـنهم حتـح لـو أيقظـوه مـن النـوم         ـــ  ر ـه اهلل ـــ  ما كـان  

ار ومل حيث يبقح يف فراشه ساكًتا مهما كـان اإلزعـاج مـن الصـغ    

 ه.منهم إذا أزعجه, أو أيقظه من نوم أمسعه يف حياتي ينهر أحًدا

ــذ الصــغر   ــا من ـــ علمن ـــ ر ــه اهلل ـ صــالة اجلماعــة يف املســجد    ـ

ــب       ــث كــان يف الغال ــك حي ــدوتنا يف ذل ــا, وكــان ق واحلــرص عليه

يتواجد يف املسجد قبل األذان بوقت طويل حتح أنه أحياًنا قبـل أذان  

املغرب بساعة يكـون يف املسـجد ـ ر ـه اهلل ـوحينما كنـا مـربه          

كـان   ب ن الوقت ال يزال مبكـًرا ه ومرضه بعد كرب سن صوًصاوخ

ــا انتظــر      ــزال الرجــل يف صــالة م ــول ال ي ــه   يق الصــالة, ورغــم إعاقت

فمـا كانـت صـالة     ـــ  ر ـه اهلل ــ عاجًزا عن املشي  وكونه كفيًفا

ــح أنــه كــان قــد أداهــا يف املســجد         الفجــر يف املســجد تفوتــه, حت

حينمـا  ـ وجعله يف ذمتـه, و ـر ه اهلل  ـصبيحة اليوم الذي تويف فيه ـ

كان يف عافية وصحة, فإنه يالزم املسجد للقراءة يف شهر رمضان 

مــابني صــالتي العصــر واملغــرب, ومــابني صــالتي املغــرب والعشــاء,   
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وغـري ذلــك مـن األوقــات حتـح كنــا نظـن أنــه خيـتم كــل ثالثـة أيــام       

 خالل الشهر املبارك وقبل أن يفقد نظره.

ا للقــيم  كــان يهــتم للصــغري والكــبري, واصــاًل لر ــه, معلًمــ       

والر ة, و السرت والعفاف, والتعامل مـع النـاس باحلسـنح, رقيًقـا     

طيًبــا, لدرجــة أنــه حينمــا يتصــل بــه أحــد هاتفًيــا وهــو مــري  أو مل 

يســمعه منــذ مــدة, فإنــه يبكــي وتنهمــر دموعــه, حتــح أننــا نكــره   

 كون اهلاتف جبانبه يف كثري من األحيان.

 هح مســتو  مدينــة بريــدتــاجًرا معروًفــا علــــــ  ر ــه اهللكــان ــــ  

ــثرية يف    ــه  ـــالت كـ ــت لديـ ــار, وكانـ ــارة العقـ ــا يف جتـ وخصوًصـ

منطقــة صــناعية مــؤجرة ألصــحاب ورش و ــالت جتاريــة, فكــان  

ــاوز عـــن        ــا يف التعامـــل, يتجـ ــاس  بوًبـ ــل اهلل مقرًبـــا للنـ ــن فضـ مـ

املعســـرين مـــن املســـت جرين يف الت جيـــل أو العفـــو واملســـا ة, ويف   

ن ي خــذ حقــه مــن املســت جر كــان يعطيــه بعــ  األحيــان بــداًل مــن أ

مساعدة من عنده حـني يتظـاهر باحلاجـة, حتـح اتهمـه الـبع  بـ ن        

املست جرين يضحكون عليه وخيدعونـه فيمـا كنـا نسـمع, لكنـه      

ــداعني أن       ــهم خـ ــه أن بعضـ ــاول تنبيهـ ــا حنـ ــا حينمـ ــرد علينـ ــان يـ كـ

التسامح والتجاوز هو ما أمر اهلل به حتـح لـو تعرضـنا لـبع  اللعـب      

 ؤالء.من ه
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