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 الشدخ   جهود احملدث املددي  
 (هــ1377)تبن يوسف اإلفريق  عبدالرمحن

  يف التعلخم يف العهد السعودي
 دراسة وصفية

   حممـد بن عمر حممـد ُفالَّته د.
 ، كلية الدعوة وأصـول الـدين  أصول الرتبية اإلسالمية املساعد أستاذ

                اجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، اململكة العربية السعودية
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 جهود الشخ  عبدالرمحن بن يوسف اإلفريق 
 يف التعلخم يف العهد السعودي 

 د. حممد بن عمر ُفالته

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء 

 أما بعد :، نبينا حممـد وآله وصحبه أمجعني، واملرسلني

الرمحن آل سعود  العزيز بن عبد فإن املؤسس امللك عبد

قد أوىل أمهية بالغة منذ بدايات حكمه بنرش   -طيب اهلل ثراه –هـ( 1373)ت

وذلك إدراكًا منه لدور ، العلم بني أفراد املجتمع يف خمتلف أنحاء اململكة

رتااء بمستو  إدراكاا الفكر  واحلاار ، واال، العلم يف توعية الشعوب

قد دعا  ––واحلاجة املاسة إليه يف بناء املجتمعات وتطويرها. وكان 

، ـه إىل اجتامع تعليمي مع علامء مكة املكرمة1343من أجل ذلك يف عام 

دعائم التعليم  ––. وأرسى (1)وحثام عىل نرش التعليم والتوسع فيه

ـه التي تولت 1344يف البالد من واقع إنشاء مديرية املعارف يف عام 

بالتدريج ماام اإلرشاف عىل خمتلف شؤون التعليم النظامي يف اململكة، 

 ووضعت التدابري الالزمة لتأهيل الكوادر الالزمة للتعليم النظامي بمختلف

 .(2)مراحله

لعلامء يف خمتلف ا ––وحث امللك عبدالعزيز آل سعود 

املناطق عىل املشاركة يف النااة التعليمية التي انطلات يف البالد بعد 

                                                   
 .355ناجي بن حممـد حسن األنصار : التعليم يف املدينة املنورة، ص  (1)

 .358املصدر نفسه، ص  (2)
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هـ، ودعاهم إىل بذل اجلاد يف حمو األمية، ونرش 1351توحيدها يف عام 

العلم الرشعي، واحلفاظ عىل اهلوية اإلسالمية للمجتمع السعود ، 

ومبادئه من الارآن وااللتزام يف ذلك باملناج الوسطي الذ  يستمد أصوله 

الكريم والسنة النبوية املطارة. وانتدب الكثريين منام للتعليم والتوجيه 

 واإلرشاد يف الار  واهلجر واملناطق النائية.

وقد كان لعلامء املدينة املنورة دورهم املتميز يف دعم مسرية 

حيث أساموا يف نرش العلم يف ، التعليم يف مرحلة ما بعد توحيد اململكة

من خالل احللق العلمية والكتاتيب امللحاة به.  ^رحاب مسجد النبي 

وتوىل البعض منام التدريس يف املدارس واملكتبات والدور واألربطة 

املحيطة باملسجد النبو . وعم نفعام طالب العلم الاادمني من خمتلف 

ي وتبليغه للناس بعد العودة إىل أنحاء العامل إىل املدينة لتلاي العلم الرشع

 بلداهنم.

وكانت املدينة املنورة قد احتانت منذ بداية العاد السعود  

كوكبة من مشاهري علامء احلديث يف العامل اإلسالمي ممن أساموا يف 

تعليم السنة النبوية وتوضيحاا للناس بكل جدارة وإخالص . ومنام 

هـ(، واملحدث الشيخ 1353املحدث الشيخ سعيد بن صديق الُفاّلين )ت

هـ( شيخ شيوخ املدينة 1362حممـد الطيب بن إسحاق األنصار  )ت

وعلامئاا، وحمدث احلرمني الرشيفني الشيخ عمر بن محدان املحريس 

هـ(، 1375هـ(، واملحدث الشيخ أمحد بن حممـد الدهلو  )ت1368)ت
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 جهود الشخ  عبدالرمحن بن يوسف اإلفريق 
 يف التعلخم يف العهد السعودي 

 د. حممد بن عمر ُفالته

شيخ واملحدث ال، هـ(1388واملحدث الشيخ عمر الفاروق الُفالَّين )ت

واملحدث الشيخ عبداحلق اهلاشمي ، هـ(1392حممـد عبدالرزاق محزة )ت

 هـ( وغريهم.1393املكي )ت

من وجاة نظر –وياتيض البحث يف جمال الرتبية اإلسالمية 

، تتبع سري أعالم املربني من علامء الرشيعة يف العاد السعود  –الباحث 

ق يف اململكة. إذ كان وإبراز جاودهم يف الرتبية والتعليم بمختلف املناط

لدورهم الرائد يف تعليم الناس وتوجياام يف بداية عاد امللك عبدالعزيز 

أثر عىل نجاح مسرية العمل الرتبو . كام أثمرت  ––آل سعود 

جاود بعض هؤالء العلامء يف تأسيس التعليم النظامي يف اململكة عن 

خمالفتاا ألحكام  استاامة األهداف واملناهج واألساليب التعليمية، وعدم

 الدين اإلسالمي احلنيف ومبادئه.

ومن رواد التعليم يف العاد السعود  اجلديرين بالبحث 

والدراسة املحدث املدين الشيخ عبدالرمحن بن يوسف اإلفرياي 

هـ( الذ  شملت جاوده العديد من املؤسسات التعليمية 1377)ت

امًا يف خدمة قرابة عرشين ع ––وأمىض ، النظامية وغري النظامية

السنة النبوية وتعليماا للطالب من خمتلف أنحاء العامل اإلسالمي، 

وأسام بشكل فاعل يف إدارة مدرسة دار احلديث باملدينة وبنائاا 

 وتطويرها، والتي تعد من أقدم املدارس األهلية املتخصصة يف اململكة.
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 موضوع الدراسة:

خ عبدالرمحن بن تتناول هذه الدراسة جاود املحدث املدين الشي

يف التعليم إبان مرحلة ما بعد توحيد امللك  ––يوسف اإلفرياي 

هـ حتت مسمى 1351للبالد يف عام  ––عبدالعزيز آل سعود 

اململكة العربية السعودية، من حيث مساعيه العلمية والعملية يف نرش 

السنة النبوية وعلوماا من خالل التدريس والتدريب والتأليف واإلدارة 

        . ويمكن حتديد موضوع الدراسة يف السؤال التايل:ذلك والتطوير ونحو

العلمية  ––خ عبدالرمحن اإلفريقي ما جهود املحدث املدين الشي

 والعملية يف التعليم يف العهد السعودي؟

 أهداف الدراسة:

هيدف الباحث من خالل هذه الدراسة إىل الكشف عن جاود 

               -–املحدث املدين الشيخ عبدالرمحن بن يوسف اإلفرياي 

جوانب هذه يف التعليم باجلاات الرتبوية املختلفة يف اململكة، وتتبع 

ـه وحتى 1356اجلاود وجماالهتا منذ بداية اشتغال الشيخ بالتعليم يف عام 

 هـ.1377عام  –– وفاته
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 جهود الشخ  عبدالرمحن بن يوسف اإلفريق 
 يف التعلخم يف العهد السعودي 

 د. حممد بن عمر ُفالته

 :أمهية الدراسة

مهية هذه الدراسة تكمن يف تناوهلا جلاود أحد علامء أإن  

احلديث النبو  الرشيف باملدينة يف منتصف الارن الرابع عرش اهلجر . 

جلاود هذا العامل السلفي وغريه من علامء  ويؤد  التناول املوضوعي

احلديث باملدينة إىل إعطاء تصور واضح عن مسرية التعليم يف هذه املرحلة 

ساام العلامء يف نرشه وتعميمه. فاد إوعن واقع ، املامة من تاريخ اململكة

من خالل اجلاود التي بذهلا يف نرش  ––أسام الشيخ اإلفرياي 

يف أوساط الدارسني يف تلك املرحلة التأسيسية من السنة النبوية وعلوماا 

تاريخ التعليم يف اململكة يف ختريج عدد من الكوادر العلمية املتميزة الذين 

 عم نفعام األفراد يف داخل اململكة العربية السعودية وخارجاا.

السامت جوانبه عن جانب من املوضوع يف يف ويكشف البحث 

الرتبوية املايئة التي جعلت من الشيخ اإلفرياي أنموذجًا من النامذج 

مما يشجع املربني والدعاة عىل التأيس ، الناجحة يف الرتبية والتعليم

الذ  جييد لغة احلوار بموجب أدبيات الدراسة املعلم واالقتداء به. فاو 

وكذا كسب ، اوتوضيحاللدارسني وحيسن نال املعارف والعلوم ، واإلقناع

بالصرب والسامحة واللطف واللني وسالمة  الالوب وهتذيباا. ويتحىل

عن جاوده  –أياًا  –الصدر والكرم والبذل والعطاء. وكشفت األدبيات 

واالهتامم باملغرتبني ، املخلصة يف العناية بطالب العلم ورعاية شؤوهنم

 ونحوه.وتزويدهم بالكتب العلمية والسكن والطعام واللباس ، منام
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احلاصل يف الدراسات الناص يف سد  –أيااً –تسام الدراسة و

العلمية املتعلاة برواد الرتبية والتعليم يف اململكة. فاد أسام العديد من 

ا يف النااة التعليمية التي انطلات يف البالد بدءً وغريهم العلامء واألدباء 

الفرصة وجاودهم العلامء التعريف هبؤالء ويتيح هـ. 1344من عام 

من املعلومات للمعنيني بااايا البحث الرتبو  للوقوف عىل كم هائل 

 تأصيله.وجوانب املفيدة حول تاريخ التعليم يف اململكة 

الدراسة ملبية للتوصيات التي وردت يف بعض كام تأيت 

هـ( يف الدراسة 1432ع. فاد أوىص العويف )وضوالدراسات الساباة يف امل

 --الرتبوية  لشيخ عطية بن حممـد ساملدها حول جاود اعالتي أ

 . كام(1)بإجراء دراسات تربوية مماثلة ألعالم املربني يف املجتمع املدين

لشيخ الرتبوية لراء اآلهـ( يف دراسته حول 1436) يبرأوىص احل

ثون بدراسة الفكر احالب ىبأن يعن --عبدالعزيز بن صالح الصالح 

والسيام الشخصيات الاريبة من  لد  علامء األمة وإبرازه، الرتبو 

 .(2)مناا ، ليستفادزماننا

                                                   
محزة بن سلامن العويف: جاود الشيخ عطية بن حممـد سامل الرتبوية وتطبيااهتا، ( 1)

 .233ص

فاد بن عبداهلل احلريب: اآلراء الرتبوية عند الشيخ عبدالعزيز بن صالح الصالح رمحه  (2)

 .236اهلل، ص
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 جهود الشخ  عبدالرمحن بن يوسف اإلفريق 
 يف التعلخم يف العهد السعودي 

 د. حممد بن عمر ُفالته

 :منهج الدراسة

 الوثائاي اعتمد الباحث يف إجراء هذه الدراسة املناج الوصفي 

الذ  يستخدم يف العادة جلمع املعلومات والبيانات ذات الصلة بالظواهر 

ووصفاا بعد حتليلياا بطرياة ، نشطةشخاص واألواملامرسات واأل

واستخراج احلاائق واالستنتاجات العلمية املرتبطة ، دقياةموضوعية 

 بموضوع الدراسة. 

وقد عمد الباحث بموجب هذا املناج إىل استاراء املصادر  

وكتب تاريخ ، -- واملراجع الالزمة يف التعريف بالشيخ اإلفرياي

وأجر  ماابالت علمية مع ، التعليم يف اململكة واملدينة واملسجد النبو 

عدد من األشخاص ممن تربطام عالقة قرابة أو دراسة مع الشيخ 

 .--اإلفرياي 

 الدراسات السابقة: 

مل يعثر الباحث عىل دراسة علمية مبارشة تتناول اجلاود الرتبوية  

للشيخ اإلفرياي، وأعد بعض الباحثني دراسات علمية ترصد اآلراء 

كام تناول . (1)الرشيعة يف العاد السعود الرتبوية لعدد من علامء 

                                                   
 من ذلك عىل سبيل املثال:  (1)

 يخ عبدالرمحن السعد اهلل الرشود : الفكر الرتبو  عند الش العزيز بن عبد عبد، 

 هـ. 1420دراسة حتليلية ناقدة، دار ابن اجلوز ، الدمام، 

= 
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يف الرتبية أو جاودهم  البعض منام دور علامء احلرمني الرشيفني

 والتعليم يف خمتلف العصور اإلسالمية. 

هـ( يف الدراسة التي أعدها إىل التعريف 1426فاد هدف احلريب )

تعليم بنظم التعليم باملسجد النبو  يف العاد السعود ، وإسااماته يف 

أبناء األمة اإلسالمية، مع التعريف بأبرز علامء املسجد النبو  يف العاد 

واستخدام املناجني التأرخيي والوصفي التحلييل. وكان من  ،السعود 

داخل أروقة املسجد وجماالته أهم نتائج الدراسة: تعدد نظم التعليم 

لتعليمية النبو  يف العاد السعود ، وتنوع اخلدمات واملناهج والطرق ا

 . (1)التي قدمت آنذاك لرتبية أبناء املسلمني وتعليمام

هـ( يف دراسته إىل التعريف بأربعة 1429كام هدف األمحد  )

والكشف عن جاودهم يف تارير ، عرش عاملًا من علامء املدينة املنورة

                                                   
= 
  عبدالعزيز بن حمسن اخلطايب: اآلراء الرتبوية عند اإلمام ابن باز. دار طيبة اخلرضاء، مكة

 هـ. 1427املكرمة، 

  ،مركز فاد بن عبداهلل احلريب: اآلراء الرتبوية عند الشيخ عبدالعزيز بن صالح الصالح

 هـ.1436بحوث ودراسات املدينة املنورة، 

حممـد بن جزاء العيايض احلريب: التعليم يف املسجد النبو  يف العاد السعود . رسالة  (1)

ماجستري، قسم الرتبية، كلية الدعوة وأصول الدين، اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، 

 هـ. 1426
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 جهود الشخ  عبدالرمحن بن يوسف اإلفريق 
 يف التعلخم يف العهد السعودي 

 د. حممد بن عمر ُفالته

عايدة السلف يف الارن الرابع عرش اهلجر ، وذلك من خالل تتبع 

وماابلة العلامء املعارصين هلم ، املتعلاة باملوضوعاملصادر واملراجع 

وغريهم من أبناء وأحفاد هؤالء العلامء. وتناولت الدراسة جاودهم يف 

بيان مصادر العايدة، وتارير التوحيد وتوضيحه، وتارير أركان اإليامن 

والرد عىل املخالفني . وتوصل ، وتارير مسائل اإليامن وأحكامه، الستة

دد جاود العلامء يف تارير جوانب العايدة وتنوعاا، الباحث إىل تع

بمناج السلف يف تارير العايدة، وتأثرهم بمؤلفات  ––والتزامام 

 .(1)ومناجه –-الشيخ حممد بن عبدالوهاب 

هـ( دراسة هدفت إىل إبراز اجلاود الكبرية 1429وأعد السنويس )

اهلجر  يف خدمة السنة التي بذهلا علامء مكة املكرمة يف الارن الرابع عرش 

والسرية النبوية تدريسًا وتأليفًا. وتوصل من خالل الدراسة الوصفية إىل 

عدد من النتائج املفيدة يف املوضوع، ومن أبرزها نشاط احلركة العلمية يف 

مكة خالل الارن الرابع عرش اهلجر ، ودور العلامء األجالء يف احلرم املكي 

 .(2)ملدارس واملعاهد واجلامعاتوظاور ا، الرشيف يف نرش العلم

                                                   
ء املدينة النبوية يف تارير العايدة السلفية يف فايز عبداهلل األمحد : جاود بعض علام (1)

رسالة ماجستري، قسم العايدة، كلية الدعوة وأصول الدين،  الارن الرابع عرش اهلجر .

 هـ.1429جامعة أم الار ، مكة املكرمة، 

رضا بن حممـد السنويس: دور علامء مكة املكرمة يف خدمة السنة والسرية النبوية خالل  (2)

 هـ. 1429الارن الرابع عرش اهلجر . املكتبة املكية، مكة املكرمة، 
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هـ( إىل التعرف عىل جاود الشيخ 1429وهدفت دراسة العويف )

( الرتبوية وتطبيااهتا، وهو أحد املدرسني هـ1420عطية بن حممـد سامل )ت

اهلجر  ومن أبرز عرش باملسجد النبو  الرشيف يف منتصف الارن الرابع 

. واستخدم العويف يف إجراء الدراسة تالميذ الشيخ اإلفرياي 

املناجني التارخيي والوصفي، وأظار البحث تعدد جاود الشيخ عطية 

باجلوانب الرتبوية اإليامنية  --الرتبوية وتنوعاا، وعنايته 

والتعبدية واخللاية والنفسية والعلمية واالجتامعية يف دروسه وحمارضاته 

 . (1)ومؤلفاته

هـ( إىل الكشف عن جاود الشيخ 1432وهدفت دراسة ياسني ) 

هـ( التلميذ اخلاص للمحدث الشيخ 1419عمر بن حممـد فالته )ت

اإلفرياي وآراؤه الرتبوية من واقع نتاجه الفكر  املكتوب واملسموع. 

واستخدم الباحث املناج الوصفي يف إعداد الدراسة. وأسفرت نتائج 

الرتبوية وتنوعاا  --الدراسة عن تعدد جاود الشيخ عمر فالته 

داخل اململكة العربية السعودية وخارجاا، وأنه قد استخدم يف الرتبية 

عىل غرس  -- أسلوب الادوة والاصة والثناء عىل املتعلم. وركز

                                                   
محزة بن سلامن العويف: جاود الشيخ عطية بن حممـد سامل الرتبوية وتطبيااهتا. رسالة  (1)

وة وأصول الدين، اجلامعة اإلسالمية باملدينة، ماجستري، قسم الرتبية، كلية الدع

 هـ. 1429
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 جهود الشخ  عبدالرمحن بن يوسف اإلفريق 
 يف التعلخم يف العهد السعودي 

 د. حممد بن عمر ُفالته

، وااللتزام بمناج العايدة والايم اخللاية، وتوثيق الصلة باهلل 

 . (1)السلف الصالح قوالً وعماًل، وظاهرًا وباطناً 

هـ( إىل دراسة جاود بعض 1433السفياين )ت الباحثة دفكام ه

علامء احلديث الرتبوية يف التأليف والتدريس وبناء املدارس ودور العلم، 

وبيان أثرها عىل العملية الرتبوية يف العصور اإلسالمية املختلفة. وقد 

استخدمت الباحثة املناج الوصفي، وأظارت نتائج الدراسة تتابع جاود 

ديث الرتبوية منذ الارن األول اهلجر ، ومن ذلك جاود الصحايب علامء احل

، واإلمام البخار ، وأم املؤمنني عائشة ، اجلليل عبداهلل بن مسعود 

 . (2)واخلطيب البغداد ، والذهبي، وابن حجر العساالين وغريهم 

وتتفق الدراسة احلالية مع الدراسات الساباة يف كوهنا تتناول 

الرشيعة يف خدمة العلوم الدينية ونرشها بني الناس يف جاود علامء 

هـ( 1426كام أهنا تتفق مع دراسة احلريب )، العصور اإلسالمية املختلفة

هـ( وياسني 1429هـ( والعويف )1429هـ( والسنويس )1429واألمحد  )

                                                   
بشري حكمت ياسني: جاود الشيخ عمر بن حممـد فالته ـ رمحه اهلل ـ وآراؤه الرتبوية  (1)

)دراسة وصفية(. رسالة ماجستري، قسم الرتبية، كلية الدعوة وأصول الدين، اجلامعة 

 هـ. 1432اإلسالمية باملدينة، 

سفياين: اجلاود الرتبوية لبعض علامء احلديث. دراسات عربية يف الرتبية عائشة عامر ال (2)

 . 245-213م، ص 2012(، مارس 1وعلم النفس، العدد الثالث والعرشون، ج )
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هـ( يف احلد الزمني وهو العاد السعود . وتتفق مع هذه 1432)

 تطبيااا للمناج الوصفي يف إجراء الدراسة .الدراسات أياًا يف 

هـ( 1429واتفات الدراسة احلالية مع دراسة السنويس )

هـ( يف أهنا تتناول جاود علامء احلديث يف الرتبية 1433والسفياين )

والتعليم دون غريهم من علامء الرشيعة، وختتلف عناام يف أهنا تركز عىل 

 ––ن يوسف اإلفرياي جاود املحدث املدين الشيخ عبدالرمحن ب

وهي الدراسة العلمية األوىل ، يف التعليم يف الارن الرابع عرش اهلجر 

 التي تتناول بشكل مستال جاود الشيخ اإلفرياي يف التعليم باململكة .

 :فصول الدراسة

ة ئيسمل الدراسة عىل مادمة ومتايد وأربعة مباحث رتتش

فاا وأمهيتاا واملناج أهداوتوضح املادمة موضوع الدراسة و وخامتة.

استعراض  يف املادمة تمكام عتمده الباحث يف إجراء الدراسة. االذ  

بعض الدراسات التي تناولت جاود بعض علامء الرشيعة يف الرتبية 

والتعليم. وتناول املبحث التمايد  حياة الشيخ اإلفرياي من حيث اسمه 

يذه والعرص الذ  ونسبه ووالدته ونشأته وبدايات تعليمه وشيوخه وتالم

 عاش فيه ومؤلفاته ووفاته والثناء عليه.

ويتحدث الباحث يف املبحث األول من الدراسة عن جاود  

وتم الفصل  ،^يف التعليم يف مسجد النبي  --الشيخ اإلفرياي 
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 جهود الشخ  عبدالرمحن بن يوسف اإلفريق 
 يف التعلخم يف العهد السعودي 

 د. حممد بن عمر ُفالته

بني جاود الشيخ يف التدريس وجاوده يف التدريب هذا املبحث  يف

      -- هلدراسة جاودالعلمي للطالب. وخصص املبحث الثاين 

ونظارة  ،وإدارة املدرسة ،يف التعليم يف دار احلديث، وذلك يف التدريس

 وإعادة تعمري مبنى الوقف، وتطوير نظام املدرسة.  ،أوقافاا

وتناول الباحث يف املبحث الثالث جاود الشيخ اإلفرياي يف 

الرياض. التعليم بمعاد الرياض العلمي وكلية العلوم الرشعية يف مدينة 

وخصص املبحث الرابع لتتبع جاود الشيخ يف التعليم يف األمكنة 

األخر ، ويشمل ذلك تعليمه يف بعض الار  املجاورة للمدينة، 

خنة دإبراهيم آل الشيخ بحي  بن وجلوسه للتدريس بمسجد الشيخ حممـد

وتامنت خامتة الدراسة أهم النتائج، والتوصيات  يف مدينة الرياض.

 يف اململكةاملعنية بااايا الرتبية والتعليم بعض اجلاات  املوجاة إىل

 .للبحث يف املستابل ارتحة، والدراسات العلمية املالعربية السعودية
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 اسمه ونسبه:

بن  هو العالمة الشيخ أبو حممـد عبد الرمحن بن يوسف بن تيتي

هايس بن كناو اإلفرياي، أحد أعالم املحدثني باملدينة املنورة يف الارن 

 قبيلة إىل والده جاة من –-وينتمي  .(1)الرابع عرش اهلجر 

، واعتناوا اإلسالم يف النيجر هنر غريب أفرادها استوطن التي السنغا 

الارن الرابع اهلجر ، وأصبحوا سنيني سلفيني يف معتادهم، وأنشأوا 

مملكة إسالمية كبرية امتد حكماا إىل معظم بلدان غرب إفريايا من عام 

 .(2)هـ999هـ إىل عام 868

املنترشة يف  كام ينتمي من جاة أمه إىل قبيلة الفالن أو الفالتة

معظم أنحاء إفريايا، والتي استوطن أفرادها عند مادمام إىل بالد مايل 

اسينا وغاو وتنبكتو وكيدال إقليم موبتي، ثم توزعوا بعد ذلك بني مدن م

وسيغو وغريها. حيث تزوج اجلد )هايس( بعد رحيله من قريته 

الرمحن أياًا  واستاراره يف قرية ففا امرأة فالتية، وتزوج والد الشيخ عبد

 .(3)من امرأة تنتمي إىل قبيلة الفالته
                                                   

 هـ .11/8/1439يوسف حسن ديالو: ماابلة بتاريخ  (1)
 .12غريب، ص أبو بكر إسامعيل مياا: احلركة العلمية والثاافية واإلصالحية يف السودان ال (2)
 هـ .11/8/1439يوسف حسن ديالو: ماابلة بتاريخ  (3)
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 جهود الشخ  عبدالرمحن بن يوسف اإلفريق 
 يف التعلخم يف العهد السعودي 

 د. حممد بن عمر ُفالته

 مولده ونشأته:

 هـ1326 عام الغربية إفريايا يف - –ولد الشيخ اإلفرياي 

الواقعة يف اجلزء الشاميل من دولة مايل من أبوين كريمني  (1))ففا( بارية

أنجبا عددًا من األبناء الذكور واإلناث الذين مل يتبق عىل قيد احلياة منام 

 . (2)سو  الشيخ اإلفرياي وأخيه األكرب

( يف بيئة وتربى يف كنف والديه بارية )ففا --وقد نشأ 

إسالمية صاحلة، إذ كان والده من أعيان الارية ووجاائاا، وعرف 

باالستاامة والصالح والتاو  والبذل والعطاء يف أوجه الرب واإلحسان 

للطالب يف الارية املكان  ––. كام كان يوفر (3)بأشكاله املختلفة 

أد  حب . و(4)واخلدمات الالزمة لتعلُّم الارآن الكريم والعلوم الدينية

والد الشيخ اإلفرياي خلدمة العلم وطالبه إىل توجيه ابنه عبد الرمحن 

                                                   
قرية )ففا(: بفتح الفاء قرية صغرية تاع عىل ضفاف هنر النيجر وتبعد عن مدينة  (1)

كم، ويصل عدد سكاهنا عرشة اآلف نسمة، 150)غاو(عاصمة املحافظة حوايل 

ماابلة بتاريخ  ويشتغل معظمام يف الزراعة ورعي املوايش. يوسف حسن ديالو:

 هـ .11/8/1439

 .206عمر بن حممـد فالتة: ملحات عن املدينة النبوية، ص  (2)

 هـ .11/8/1439يوسف حسن ديالو: ماابلة بتاريخ   (3)

 .املصدر نفسه  (4)
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ومل يشغله بأعامل الرعي والزراعة أسوة بأكثر أبناء ، للجد يف طلب العلم

الارية يف زمانه، وهيأ له ضمن إطار األرسة املناخ املالئم للدراسة 

البن حمبًا منذ والتكوين الديني والعايل واخللاي والبدين، بحيث أصبح ا

صغره للعلم وأهله، جادًا يف احلفظ والفام، حريصًا عىل السؤال عن كل 

 .(1)ما أشكل عليه من املسائل يف العلوم املختلفة

برتبية ابنه عبد الرمحن عىل  --وعني الشيخ يوسف 

االلتزام بالعايدة الصحيحة، وأداء الصلوات والعبادات، والبعد عن 

تحيل باألخالق والايم اإلسالمية النبيلة. وكان كام البدع واملحرمات، وال

وصفه أحد أقربائه قدوة البنه يف االستاامة وسالمة الصدر والكرم 

وحسن املعاملة، فتأثر االبن كثريًا باألرسة الفاضلة التي نشأ وترعرع 

فياا، وترسخت لديه مكارم األخالق شيئًا فشيئًا إىل أن أصبح مثاالً 

لتزم يف عباداته ومعامالته بتعاليم الدين اإلسالمي للشاب املسلم امل

 .(2)احلنيف وتوجيااته السمحة

 – –وكانت بالد مايل قد واجات يف تلك املرحلة من حياة الشيخ 

، حيث أحكم االستعامر الفرنيس الصعبة الرتبوية التحديات من العديد

امليالد  وحتى سيطرته عىل سكان البالد منذ أوائل الارن التاسع عرش 

                                                   
 .64حممـد املجذوب: علامء ومفكرون عرفتام، ص   (1)

 هـ .11/8/1439يوسف حسن ديالو: ماابلة بتاريخ   (2)
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 جهود الشخ  عبدالرمحن بن يوسف اإلفريق 
 يف التعلخم يف العهد السعودي 

 د. حممد بن عمر ُفالته

هـ، وتصد  للنظم التعليمية التاليدية، وأجرب 1379استاالهلا يف عام 

الناس عىل إحلاق أوالدهم باملدارس العرصية التي استحدثت بغرض 

 .(1)تنصري أبناء املسلمني وتغريب ثاافتام

 بدايات تعليمه:

لاد التحق الشيخ اإلفرياي يف بداية تعليمه بالُكتَّاب األهيل 

د يف الارية الذ  مل ياترص عىل تعليم مبادئ الاراءة والكتابة الوحي

واحلساب لصغار الناشئة، وإنام كان بمثابة املدرسة االبتدائية لتعليم 

. واستفاد (2)الطالب من خمتلف األعامر الارآن الكريم والعلوم الدينية 

 منزل يف هذه املرحلة التعليمية أياًا من جمالس اإلقراء التي كانت تعاد يف

 .(3)املعونة واخلدمة الطالبية الالزمة --األرسة ويادم هلا والده 

للدراسة بعد ذلك يف املعاد الفرنيس  -–وانتظم  

( الذ  تم ناله إليه من كتاب الارية، ANSONGOبمحافظة أنسنغو )

وتدرج يف صفوفه إىل أن حتصل بتفوق وجدارة عىل الشاادة الثانوية يف 

وظل خالل الدراسة يف املعاد متمسكًا بدينه، حريصًا . (4)هـ1342عام 

                                                   
 .206عمر بن حممـد فالتة: ملحات عن املدينة النبوية، ص  (1)

عطية بن حممـد سامل: سلسلة علامء املسجد النبو  يف الارن الرابع عرش اهلجر   (2)

 )برنامج إذاعي(.
 هـ .11/8/1439يوسف حسن ديالو: ماابلة بتاريخ   (3)

 . 1/64حممـد املجذوب: علامء ومفكرون عرفتام،   (4)
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عىل اغتنام األوقات حلفظ كتاب اهلل تعاىل وحتصيل العلوم الرشعية، 

وذلك عماًل بالنصيحة التي وجااا له والده حال وداعه عند مغادرته 

 . (1)ألول مرة للدراسة بعيدًا عن أرسته وقريته

التخرج يف ته بعد حاج -–واستشعر الشيخ اإلفرياي 

املعاد الفرنيس إىل مواصلة طلب العلم الرشعي، والتفاه يف أحكام الدين 

اإلسالمي احلنيف، والسيام وأن العلم اإلسالمي كان قد ضعف يف 

مرحلة االستعامر يف عموم بلدان إفريايا الغربية، وكان ال يعدو حفظ 

 الارآن الكريم، واملرور عىل بعض الرسائل يف فاه اإلمام مالك

 . (2)واملنظومات الشعرية يف املديح النبو  باللغة املحلية والعربية

 رحلته إىل الديار املقدسة:

لاد أد  شعور الشيخ بالاعف العلمي املشار إليه آنفًا إىل أن  

احلرمني الرشيفني،  بالد إىل بالسفر هـ1344 عام يف قراراً  -–يتخذ 

ألداء مناسك احلج، وطلب العلم فياام ملدة من الزمن، ثم العودة إىل 

 .(3)البالد ألداء واجبه الدعو  يف الدفاع عن اإلسالم وأهله

                                                   
 .1/64املجذوب: علامء ومفكرون عرفتام، حممـد   (1)

األول بن محاد  ؛ عبد211عمر بن حممـد فالتة: ملحات عن املدينة النبوية، ص  (2)

 (.2/696األنصار : املجموع، )

 (1/67حممـد املجذوب: علامء ومفكرون عرفتام،)  (3)
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 جهود الشخ  عبدالرمحن بن يوسف اإلفريق 
 يف التعلخم يف العهد السعودي 

 د. حممد بن عمر ُفالته

وكان احلوار الذ  تم بينه وبني املدير الفرنيس لإلدارة التي كان يعمل هبا 

ماارعته يف ذلك  حيث عجز الشيخ عن، هو الباعث الفعيل لارار سفره

من حيث مجود اإلسالم ، احلوار أو الرد عىل املزاعم الباطلة التي أثارها

وختلف أتباعه، مستدالً يف ذلك بواقع املسلمني يف إفريايا، وما هم عليه 

من الاعف والتخلف والركون إىل السحر والطالسم واحلجب واجلن 

الل األوربيني والكاان والكواكب واحلروز ونحوه، مما أد  إىل احت

 .(1)لبالدهم

إن قرار السفر ملواصلة التعليم خارج البالد يف تلك املرحلة 

 آنذاك رغبته صدق عىل يدل ––املبكرة من عمر الشيخ اإلفرياي 

، وعلو مهته. وهو قد طبق بذلك مبدأ الرشعية العلوم من االستزادة يف

وحتصيله الكثري من إذ رحل يف سبيل طلب العلم ، الرحلة يف طلب العلم

العلامء والطالب يف العصور اإلسالمية املختلفة، وهم قد واجاوا خالل 

تلك الرحالت العلمية الكثري من املشاق والصعاب واملخاطر، ومتكنوا 

بالصرب واملجاهدة والتحمل من التغلب علياا، ومن حتايق بغيتام يف 

عارف النافعة التواصل مع أهل العلم ومشافاتام، وأخذ العلوم وامل

 .(2)مبارشة عنام

                                                   
 .211عمر بن حممـد فالتة: ملحات عن املدينة النبوية، ص   (1)

 .107فتاح أبو غدة: صفحات من صرب العلامء، صال عبد (2)
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وتظار املصادر اإلسالمية مد  عناية املفرسين والاراء واملحدثني 

الرحلة  أوالفاااء واملؤرخني واللغويني وغريهم يف الاديم واحلديث بمبد

العلمية، وممارستام هلا يف البحث والدراسة، والسيام وأن للرحالت 

العلمية دورًا كام ير  ابن خلدون وغريه يف التكوين العلمي لألفراد، 

وتوسيع املدارك واألفاام، وكسب التجارب واخلربات والصداقات، 

واملصطلحات  وتنمية الفاائل والكامالت، وضبط النصوص واألسامء

 .(1)ية، وإدراك مدلوالهتاالعلم

 تعليمه يف بالد احلرمني الرشيفني وشيوخه:

هدف الشيخ اإلفرياي من خالل رحلته إىل مكة واملدينة الايام 

بعد أداء مناسك احلج بطلب العلم وحتصيله، والتأهل للايام بواجب 

 ^الدعوة إىل اهلل تعاىل عند العود إىل بالده. وورد يف احلديث أن النبي 

 :، قال ابن حجر العساالين(2)«من يرد اهلل به خريًا يفااه يف الدين« :قال

          )يفااه( أ  يفامه، ومن مل يتفاه يف الدين ويتعلم قواعد اإلسالم 

 .(3)وما يتصل هبا من الفروع حرم اخلري

                                                   
(؛ نور الدين عرت: مادمة كتاب الرحلة يف طلب احلديث 1255/ 3) ابن خلدون: املادمة، (1)

 .107؛ عبدالفتاح أبو غدة: صفحات من صرب العلامء، ص24للخطيب البغداد ، ص

 (.71صحيح البخار : احلديث رقم )  (2)
 (.1/165البار ، ) ابن حجر العساالين: فتح  (3)
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أدائه و املادسة األرايض إىل وصوله بعد ––وقد بدأ 

  مبارشة تعليمه باملدينة املنورة عىل يد عدد  ـه1345مناسك احلج يف عام 

   وعلو مهته ، من العلامء األفاضل الذين وقفوا عىل نبوغ الشيخ اإلفرياي

يف البحث والدراسة وتلاي العلوم وحتصيلاا. ومن أبرز هؤالء العلامء 

 اآليت:

 هـ(1349الشيخ ألفا هاشم  )ت

كي املدين الشاري هو الشيخ حمـمد بن هاشم بن أمحد الفويت املال 

بألفا هاشم، ولد ببلدة حلوار من بالد فالته يف الصحراء الكرب  بإفريايا، 

ونشأ وتربى وتعلم عىل يد أعاممه وأخواله وعلامء بالده والبالد املجاورة، 

. ثم (1)وحفظ الارآن الكريم عىل رواية ورش، وبلغ من العلم مبلغًا عظيامً 

وأداء مناسك ، إىل مكة املكرمةـه اهلجرة 1322يف عام  --قرر 

          ـه،1326احلج، وجلس للتدريس يف املسجد احلرام حتى هناية عام 

ثم انتال إىل املدينة املنورة وسكن هبا، ودرس يف املسجد النبو  الرشيف 

 .(2) هـ1349 عام ––حتى وفاته 

ويعد الشيخ ألفا هاشم من أبرز علامء املسجد النبو  يف بداية 

       ضليعاً ، علمه يف غزيراً  ––الارن الرابع عرش اهلجر ، وكان 

                                                   
 (.212-206/ 1أنس يعاوب كتبي: أعالم من أرض النبوة،)  (1)

 .املصدر نفسه  (2)



 

 

 ( 49)  جملة حبوث املدينة املنورة ودراساتها
 املنورة جملة علمية حمكمة تصدر عن مركز حبوث ودراسات املدينة

 

184 

 األربعة، بمذاهبه الفاه يف متمكناً  والوسائل، املااصد علوم خمتلف يف

. ولذا فاد الزم الشيخ اإلفرياي حلاة دروسه (1)املالكي املذهب والسيام

 . (2)واستفاد منه كثريًا يف علوم التفسري واحلديث والفاه واألصول

 هـ(1353الشيخ سعيد بن صديق الُفالَّين  )ت

ـه يف بلدة 1310ولد الشيخ سعيد بن صديق الٌفاّلين يف عام  

هـ. وأخذ 1322قابريو، وهاجر مع والده إىل بالد احلرمني الرشيفني عام 

اشم باملدينة املنورة وغريه من العلامء العلم وهو صغري عن الشيخ الفا ه

. وواصل تعليمه يف حلق العلم إىل أن حتاق (3)يف املسجد النبو  الرشيف

الشيخ عبداهلل بن بلايد من كفاءته العلمية، واستصدر قرارًا من اجلاات 

الدينية املختصة بتعيينه مدرسًا باملسجد النبو ، وعاوًا يف هيئة األمر 

 .(4)هـ 1353عام  ان املنكر باملدينة. وتويف هبباملعروف والناي ع

وقد بدأ الشيخ اإلفرياي تعليمه يف بالد احلرمني الرشيفني 

بالدراسة عىل الشيخ سعيد بن صديق الذ  يعد أحد أبناء جنسه 

وعشريته، وقرأ عليه اللغة العربية، والعايدة، والفاه املالكي، وكتاب 

                                                   
 .807محزة بن حامد الارعاين: إحتاف ذو  البصائر برتاجم العلامء األفارقة األكابر، ص  (1)

 .225عمر بن حممـد فالتة: ملحات عن املدينة النبوية، ص (2)

 (.806حممـد بن سعيد دفرت دار: صحيفة املدينة، العدد رقم ) (3)

 .املصدر نفسه (4)
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بلوغ "للااشمي، و "األحاديثاملختارة من "، و"األربعني النووية"

 .(1)البن حجر العساالين "املرام

 هـ(1362الشيخ حممـد الطيب األنصاري  )ت

هو الشيخ حممـد الطيب بن إسحاق األنصار  أحد كبار علامء 

هـ يف بلدة 1296املدينة املنورة يف الارن الرابع عرش اهلجر ، ولد عام 

اإلفرياية من بالد مايل، ونشأ تنبكتو بمنطاة املراقد يف الصحراء الكرب  

وتربى حتت كفالة والده الذ  تويف وهو يف السابعة من عمره، فتوىل ابن 

. كام (2)عمه الشيخ املبارك بن حممـد املختار األنصار  تربيته وتعليمه

تلاى العلم أياًا يف حلاات التدريس عىل يد كوكبة من العلامء األجالء 

ـه، واستار هبا زهاء سنة ونصف 1325رمة عام يف بلده، ثم قدم إىل مكة املك

       --السنة، وانتال بعدها إىل املدينة املنورة وباي هبا حتى وفاته 

 . (3)هـ1362 عام

 العلمي البناء يف كبري أثرٌ  ––وقد كان للشيخ األنصار  

ث قام هذا العامل السلفي املصلح بتوجيه الشيخ حي، اإلفرياي للشيخ

بدايات طلبه للعلم يف املسجد النبو  لألخذ بمناج السلف اإلفرياي يف 

                                                   
 .215عمر بن حممـد فالتة: ملحات عن املدينة النبوية، ص  (1)
 .485/496محزة بن حامد الارعاين: إحتاف ذو  البصائر، ص  (2)

 املصدر نفسه. (3)
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الصالح رضوان اهلل عليام يف املعتاد والتصور واالستدالل وفام نصوص 

الكتاب والسنة. وقرأ عليه الشيخ اإلفرياي يف املسجد النبو  التفسري 

، وكان الشيخ األنصار  حفيًا به، وماربًا له" .(1)اآللة واحلديث وعلوم

وحترر عاله يف املناقشة واالستدالل ، من حرصه وإخالصهمعجبًا 

 .(2)"وخاصة يف احلديث 

ورغبة يف اإلملام باحلديث النبو  الرشيف رواية ودراية، فاد التحق 

إنشائاا عام  عند باملدينة احلديث دار بمدرسة -–الشيخ اإلفرياي 

. واستفاد خالل انتظامه للدراسة هبا من املكتبة احلديثية امللحاة (3)ـه1350

باملدرسة، ومن العلامء األجالء الذين اشتغلوا بالتدريس يف املدرسة، ومنام 

هـ(، والشيخ 1375أصحاب الفايلة الشيخ أمحد بن حممـد الدهلو  )

يخ سامعيل، والشإهـ(، والشيخ احلافظ حممـد 1372حممود شويل املدين )ت 

حممـد بن سلطان البخار ، والشيخ حممـد بن سلطان األفغاين، والشيخ حمـمد 

 .(4)هـ( وغريهم1403بن عيل احلركان )ت

 الشيخ حلاات عىل الرشيف النبو  املسجد يف –-وتردد 

                                                   
 .225صعمر بن حممـد فالتة: ملحات عن املدينة النبوية،  (1)

 املصدر نفسه. (2)

 املصدر نفسه. (3)

 املصدر نفسه. (4)
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هـ( والشيـخ حـميـده بــن الطــيب 1348اإلفرياي )ت نوح بن يونس

 هـ(،1369مصطفى بساطي )ت  هـ(، والشيخ أمحد بن1362اإلبراهيمـي )ت 

هـ(، والشيخ عبد الباقي 1376والشيخ صالح الفايل التونيس )ت 

 .(1)هـ( وغريهم1364اللكنـو  )ت 

 هـ(1371الشيخ صالح بن عبد اهلل الزغيبي )ت

هو الشيخ صالح بن عبد اهلل الزغيبي إمام وخطيب املسجد النبو  

ـه، 1297الاصيم عام يف مدينة عنيزة بمنطاة  -–الرشيف، ولد 

. (2)اهلل، ودرس عليه يف بداية طلبه للعلم وتربى عىل يد والده الشيخ عبد

هـ(، والشيخ 1351كام درس عىل الشيخ صالح بن عثامن الاايض )ت

هـ(، والشيخ إبراهيم بن صالح عيسى 1376عبد الرمـحن بن سـعد  )ت 

د النبو  بأمر ـه إمامة املسج1345. وتوىل عام (3)هـ( وغريهم1343)ت 

هـ(، واستمر يف اإلمامة دون 1373)ت  من امللك عبد العزيز آل سعود

 .(4)ـه1371اناطاع حتى وفاته عام 

وكان الشيخ اإلفرياي قد الزم يف بداية طلبه للعلم حلاة الشيخ  

                                                   
 .225عمر بن حممـد فالتة: ملحات عن املدينة النبوية، ص (1)

 .285عمر بن حسن فالتة وآخرون: معلمو املسجد النبو  الرشيف، ص (2)

 .املصدر نفسه (3)

 . املصدر نفسه (4)
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املعاودة آنذاك بعد صالة املغرب، ودرس عليه  --الزغيبي 

 --احلديث والفرائض وفاه املناسك، حيث كان الشيخ الزغيبي 

 .(1)واسع االطالع يف الفاه 

 هـ(1375الشيخ أمحد بن حممـد الدهلوي )ت 

 يف ––ولد الشيخ أمحد بن حممـد بن عبد الرمحن الدهلو  

، ونشأ وتربى يف كنف والديه، هـ1308 عام اهلند بالد يف دهلي مدينة

وتعلم مبادئ الاراءة والكتابة عىل يد عدد من املدرسني مع الرتكيز عىل 

دراسة العلوم الرشعية، والزم وهو يف العرشين من عمره لسنوات عديدة 

هـ( الذ  1351املحدث الكبري الشيخ عبد الوهاب امللتاين الدهلو  )ت

هـ( 1320ر بن حسني الدهلو  )تتتلمذ عىل العالمة املحدث الشيخ نذي

 -–. وتويف (2)هـ(1332واملحدث الشيخ منصور الرمحن )ت 

حممـد نصيف األفند  )ت  الشيـخ السلفي العالمة صدياه بمنزل

 .(3)ـه1375هـ( يف مدينة جدة عام 1391

وقد اعتنى الشيخ الدهلو  بتلميذه اإلفرياي عناية كبرية، وقدم  

 ملا ظار له من حرصه الشديد عىل طلب العلم،له الدعم والرعاية، وذلك 

                                                   
 .225وية، صعمر بن حممـد فالتة: ملحات عن املدينة النب (1)

 .1ص، عمر بن حممـد فالتة: التعريف بالشيخ أمحد بن حممـد الدهلو  (2)

 املصدر نفسه. (3)
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واإلخالص فيه، وقرأ الشيخ اإلفرياي عليه يف املسجد النبو  ودار 

 "تدريب الراو "نزل كتب الصحاح والسنن، وكتاب احلديث وامل

 .(1)وبعض علوم اآللة

 تالميذه:

يف التعليم يف عدد من  -كام سبق–لاد أسام الشيخ اإلفرياي  

 -– الرتبوية النظامية وغري النظامية. وسيأيت بيان جاودهاملؤسسات 

يف التدريس يف املسجد النبو  الرشيف، ومدرسة دار احلديث باملدينة، 

وكلية العلوم الرشعية بالرياض، ومسجد ، ومعاد الرياض العلمي

هـ( بمدينة 1389سامحة املفتي الشيخ حممـد بن إبراهيم آل الشيخ )ت 

باملدينة والرياض، وبعض املدن والار  املجاورة  ويف منزله، الرياض

للمدينة عىل ساكناا أفال الصالة وأتم التسليم، وذلك بدًءا من خترجه 

هـ( وحتى تاريخ وفاته عام 1356يف مدرسة دار احلديث باملدينة عام )

 هـ. وكان من أبرز تالميذه اآليت:1377

 هـ(1410الشيخ حممـد بن أمحد أبوحسني )ت

خ حممـد بن أمحد بن حممـد بن حسني بن حممود أبوحسني وهو الشي

 ونشأ هـ،1328 عام – اهلل رمحه –أحد أعيان ينبع النخل ووجاائاا، ولد 

                                                   
 .1ص، عمر بن حممـد فالتة: التعريف بالشيخ أمحد بن حممـد الدهلو  (1)
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 فتعلم صاحلة، دينية تربية تربيته عىل حرص الذ  والده رعاية يف وتربى

 مدينة يف املشايخ عىل الكريم الارآن من أجزاء وحفظ والكتابة، الاراءة

 . (1)احلنبيل، وأتان علم الفرائضو الشافعي املذهب يف وتفاه ينبع،

إمامًا ملسجد اإلمام عبد العزيز بن سعود األول بينبع  -–وعمل 

 .(2)هـ1370النخل )السويق( إىل أن انتال للعمل يف املدينة عام 

 عام ––وبموجب الشاادة التي حررها الشيخ اإلفرياي 

معلوماته الدينية  تلاى قد ––أبوحسني حممـد  الشيخ فإن، هـ1370

منه يف املسجد النبو  باملدينة وينبع النخل التي كان قد انتدب للوعظ 

 –– واإلرشاد فياا بتوجيه كريم صدر من امللك عبدالعزيز آل سعود

 . (3)بيانه سيأيت كام هـ1364 عام

 هـ(: 1416الشيخ حامد أبو بكر فالته )ت 

 ––  بكر حسني فالته الشاري بالكتبيولد الشيخ حامد بن أيب 

 نشأ حيث، إفريايا بغرب مايل دولة يف( غاو) بمنطاة هـ1340 عام

 الارآن ودرس، الارية ُكتَّاب يف والكتابة الاراءة مبادئ وتلاى وترعرع

                                                   
أسبار للدراسات والبحوث واإلعالم: موسوعة أسبار للعلامء واملتخصصني يف  (1)

 (.2/967)الرشيعة اإلسالمية، 

 املصدر نفسه (2)

 هـ.5/1/1440ماابلة بتاريخ : حسني فيصل بن سعد حممـد أبو (3)
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 جهود الشخ  عبدالرمحن بن يوسف اإلفريق 
 يف التعلخم يف العهد السعودي 

 د. حممد بن عمر ُفالته

ثه عىل ح الذ  بكر أبو خمتار عثامن الشيخ يد عىل الرشيعة وعلومه الكريم

 .(1)الرشيفني ومواصلة طلب العلم فياامالسفر إىل بالد احلرمني 

 بعد الرشيف النبو  باملسجد العلم طلب يف ––وبدأ 

 دروس حلاات والزم، املدينة إىل وقدومه والعمرة احلج ملناسك أدائه

 كام. ( هـ1403) احلركان عيل بن حممد والشيخ اإلفرياي الشيخ

وذلك يف املبنى  انتظم للدراسة يف الوقت نفسه بمدرسة دار احلديث،

 .(2)الوقفي الكائن باجلاة الشاملية الغربية من املسجد النبو 

 اإلفرياي الشيخ صحبوا الذين الطالب أحد -–وكان 

 الرياض معاد يف للتدريس الرياض مدينة إىل هـ1371 عام سفره عند

 عام فيه وخترج باملعاد ––يعة. والتحق الرش وكلية العلمي

. (3)هـ1379 عام فياا وخترج الرشيعة كلية يف دراسته وواصل، هـ1374

          ––والزم خالل إقامته يف الرياض دروس الشيخ اإلفرياي 

 . -– الشيخ آل إبراهيم بن حممد الشيخ ومسجد منزله يف

                                                   
 .277ص ، محزة بن حامد الارعاين: إحتاف ذو  البصائر (1)

 .181ص ، معلمو املسجد النبو  الرشيف: عمر بن حسن فالته وآخرون (2)

 املصدر نفسه. (3)
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 هـ(1419الشيخ عمر بن حممـد فالتة )ت 

الته، أحد الين الشاري بفُ خ عمر بن حممـد بن حممـد بكر الفُ اسمه الشي 

 -–علامء املسجد النبو  يف منتصف الارن الرابع عرش اهلجر ، ولد 

 إىل إفريايا من أبويه هجرة خالل املكرمة مكة من ماربة عىل هـ1345 عام

هـ قدمت أرسته إىل املدينة 1346. وبعد حج عام (1)املادسة الديار

النبو ، املنورة، حيث نشأ وتربى يف حملة الساحة الاريبة من املسجد 

وتعلم مبادئ الاراءة والكتابة واألجزاء األوىل من الارآن الكريم يف 

ُكتَّاب العريف حممـد بن سامل، ثم التحق بمدرسة العلوم الرشعية، 

هـ. وانتال للدراسة 1363وحصل عىل الشاادة االبتدائية مناا عام 

ام . ك(2)ـه1367بمدرسة دار احلديث، وأتم الدراسة العالية فياا عام 

 الرشيف النبو  املسجد يف العلامء من عدد عىل ––تتلمذ الشيخ 

استفاد منام، وأجازه بعض املحدثني لرواية مجيع مروياهتم، وذلك يف و

 .(3)الثبوت املحررة له وفق رشوط املحدثني

                                                   
 .564 -548ص ، املسجد النبو  الرشيفمعلمو : عمر بن حسن فالته وآخرون (1)

 املصدر نفسه. (2)

 من الرشيف النبو  احلديث يف علمية إجازات عىل ––حصل الشيخ عمر فالتة  (3)

هـ(، والشيخ عمر بن 1377بن يوسف اإلفرياي) عبدالرمحن الشيخ الفايلة أصحاب

 هـ(، والشيخ حمـمد إبراهيم الفايل اخلتني1388عيل الشاري بالفاروق الفالين )

هـ(، والشيخ سامل بن أمحد 1394هـ(، والشيخ عبداحلق اهلاشمي املكي )ت1389)ت

= 
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 جهود الشخ  عبدالرمحن بن يوسف اإلفريق 
 يف التعلخم يف العهد السعودي 

 د. حممد بن عمر ُفالته

 يف تأثرياً  املدينة علامء أكثر من -–وكان الشيخ اإلفرياي 

التحق بمدرسة دار  أن منذ الزمه الذ  له اخلاص التلميذ فاو شخصيته،

. (1)احلديث مالزمة الظل يف املنزل واملسجد النبو  ويف احلرض والسفر

 "سبل السالم"ورشحه  "بلوغ املرام"وقرأ عليه الشيخ عمر كتاب 

تنوير "لإلمام مالك نسخة  "املوطأ"وبعض الكتب الستة، وكتاب 

اين، وبعض الكتب يف للشوك "نيل األوطار"، و"نيل املرام"، و"احلوالك

التفسري واملصطلح، واستفاد من فتاواه وإجاباته عن األسئلة التي كانت 

 .(2)ترد إليه من بعض الدول اإلسالمية 

 هـ(1420الشيخ عطية سامل بن حممـد سامل )ت 

ولد الشيخ عطية بن حمـمد سامل بارية املادية التابعة ملحافظة الرشقية 

شأ يف هذه الارية، وتعلم يف أحد كتاتيباا مبادئ يف مجاورية مرص العربية، ون

الاراءة والكتابة، وانتال للدراسة يف املدرسة األولية ملدة مخس سنوات، ثم 

يف حلاات  ـه1364واصل تعليمه الديني بعد جميئه إىل املدينة املنورة عام 

. والتحق بعد انتااله إىل مدينة الرياض (3)العلم باملسجد النبو  الرشيف 

                                                   
= 

هـ(، 1418هـ(، والشيخ حمـمد احلافظ بن موسى محيد )ت1395باجندان احلرضمي )

 .36ظر: عمر بن حمـمد فالته: ملحات عن املدينة النبوية، ص ان

 .550عمر بن حسن فالتة وآخرون: معلمو املسجد النبو  الرشيف ص (1)
 .14خالد مرغوب اهلند : الشيخ عمر بن حممـد فالته حمدثًا، ص  (2)
 (.2/201حممـد املجذوب: علامء ومفكرون عرفتام، ) (3)
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للدراسة يف معاد الرياض العلمي ثم كلية العلوم الرشعية وكلية اللغة 

 .(1) هـ(1378العربية، وخترج فياام معًا عام )

 يف العلامء كبار من عدد عن العلم أخذ قد -–وكان  

حممـد األمني الشنايطي رمحه  الشيخ العالمة بشخصية كثرياً  وتأثر اململكة،

. والزم الشيخ اإلفرياي يف أول قدومه إىل املدينة مالزمة تامة، وقرأ (2)اهلل

، "سبل السالم"، و"نيل األوطار"لإلمام مالك، و "املوطأ"عليه 

. والشيخ (3)يف مصطلح احلديث "البياونية"، و"رياض الصاحلني"و

، ويف ^اإلفرياي هو أول من مأل سمع الشيخ عطية بحديث رسول اهلل 

 –- لإلمام مالك بن أنس "املوطأ"، ومن كتاب ملسو هيلع هللا ىلص مسجد رسول اهلل

 .(4)اهلجرة دار إمام

 هـ(1421الشيخ عيل بن حممـد سنان )ت 

 اليمن بالد يف ––ولد الشيخ عيل بن حممـد سنان آل سنان 

 حجر يف يتيامً  ونشأ هـ،1338 عام إب لواء العدين حزم نيدان بارية

 ليتعلم الكتاب إىل عمره من السادسة بلغ عندما به دفعت التي والدته

                                                   
 (.2/201ومفكرون عرفتام، )حممـد املجذوب: علامء  (1)

 .1/204، حممـد املجذوب: علامء ومفكرون عرفتام، (2)

 .478عمر بن حسن فالته: معلمو املسجد النبو  الرشيف، ص  (3)

 .277محزة بن حامد الارعاين: إحتاف ذو  البصائر، ص (4)
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 جهود الشخ  عبدالرمحن بن يوسف اإلفريق 
 يف التعلخم يف العهد السعودي 

 د. حممد بن عمر ُفالته

 أن إىل اليمن يف الديني تعليمه وواصل والاراءة، والكتابة الكريم الارآن

عمره، فسافر إىل مكة ألداء مناسك احلج والتزود  من عرش السادسة بلغ

عد عودته من احلج إىل مدينتي ما أمكن من علوم الرشيعة، ورحل ب

الديار املادسة وأد  مناسك هرة وزبيد لطلب العلم، ثم عاد إىل الزُّ 

، ومكث هبا يأخذ العلم عن عدد من ملسو هيلع هللا ىلصاحلج، ثم توجه إىل مدينة النبي 

 اجلامعة يف الرشيعة بكليه ––العلامء يف املسجـد النـبو . والتحق 

. واشتغل بالتدريس يف (1)هـ 1387باملدينة وخترج فياا عام  اإلسالمية

 .(2)هـ1421واجلامعة اإلسالمية حتى تاريخ وفاته عام  ،املسجد النبو 

 املدينة إىل قدومه عند أعجب قد ––وكان الشيخ عيل 

اإلفرياي، وأسلوبه يف التعامل مع طالبه، وقرر من أجل  الشيخ بشخصية

ذلك مالزمة حلاة الشيخ اإلفرياي يف املسجد النبو ، وقرأ عليه موطأ 

اإلمام مالك ومجلة من الكتب احلديثية األخر ، كام الزم املجالس العلمية 

 .(3)التي عادت يف منزل الشيخ اإلفرياي ومدرسة دار احلديث باملدينة

 هـ(1431بد الصمد بن حممـد الكاتب )ت الشيخ ع

يف جنوب  -–ولد الشيخ عبد الصمد بن حممـد الكاتب 

ونشأ يف ، هـ1349كريال باهلند يف السابع عرش من شار ذ  الاعدة عام 

                                                   
 .( 64-1/9)، جمموع رسائل ورشوح وتعلياات علمية: عيل بن حممد سنان آل سنان (1)

 املصدر نفسه. (2)

 املصدر نفسه. (3)
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بيت علم وفال حتت رعاية والده الذ  تابع تربيته وتعليمه، وأقرأه 

إحد  املدارس األهلية الارآن الكريم وعلمه اللغة العربية، وأحلاه يف 

واملدارس احلكومية لدراسة العلوم العرصية، وأخذ ، لتعلم العلوم الدينية

 . (1)العلم عن مجلة من املشايخ يف بالد اهلند واململكة العربية السعودية

ويعد الشيخ اإلفرياي بمثابة األب واملعلم واملريب للشيخ عبد 

 احللق ––حيث الزم  ـه إىل املدينة،1368الصمد بعد قدومه عام 

اإلفرياي عادها يف املسجد النبو  واملنزل ودار  الشيخ اعتاد التي العلمية

احلديث، وقرأ عليه بعض أماات الكتب يف احلديث الرشيف 

. كام رافق شيخه اإلفرياي إىل مدينة الرياض عند انتدابه (2)ومصطلحه

هناك املرحلة ـه، وأهنى 1371للتدريس يف معاد الرياض العلمي عام 

املتوسطة والثانوية، ثم التحق بكلية العلوم الرشعية التي خترج فياا عام 

. واشتغل بالتعليم يف عدد من املعاهد العلمية إىل أن انتال عام (3)ـه1378

 .(4)ـه للتدريس يف املعاد الثانو  باجلامعة اإلسالمية يف املدينة1384

                                                   
عبدالوهاب بن عبدالصمد الكاتب: ترمجة فايلة الشيخ العالمة عبدالصمد بن حممـد  (1)

 .2الكاتب رمحه اهلل تعاىل، ص

 املصدر نفسه. (2)
عاصم بن عبداهلل الاريويت: صفحات من سرية شيخنا العالمة الفريض األصويل  (3)

 .4الكاتــب، صعبدالصمــد بـن حممـد 

 املصدر نفسه. (4)
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 جهود الشخ  عبدالرمحن بن يوسف اإلفريق 
 يف التعلخم يف العهد السعودي 

 د. حممد بن عمر ُفالته

و  ومدرسة دار احلديث وتالميذ الشيخ اإلفرياي يف املسجد النب

ويصعب حرصهم، وهم من خمتلف األجناس واألعامر ، كثريون

    ، وقد سبق التعريف بأبرزهم. (1)واملستويات العلمية واالجتامعية

ومن تالميذه يف معاد الرياض العلمي وكلية العلوم الرشعية بالرياض، 

أصحاب املعايل والفايلة الشيخ سعد الدين بن أمحد مليبار  

هـ(، والشيخ 1416والشيخ حممـد أمان بن عيل اجلامي )ت هـ(،1403ت)

والشيخ عبدالكريم بن مراد ، هـ(1421حممـد بن صالح العثيمني )ت

هـ(، 1430هـ(، والشيخ حممـد بن سليامن األشار )ت1428األثر  )ت 

هـ(، والشيخ راشد بن صالح 1431والشيخ عبداهلل عبدالرمحن الغديان )ت 

 –حفظه اهلل–هـ(، والشيخ عبداملحسن بن محد العباد 1435بن خنني )ت

ويمكن الاول بأن معظم الطالب الذين انتظموا للدراسة يف وغريهم. 

معاد الرياض العلمي أو كلية العلوم الرشعية بالرياض يف الفرتة ما بني 

هـ هم من تالميذه رمحه اهلل، وقد انتفعوا من 1377هـ إىل عام 1371عام 

 .(2)احلديث النبو  ومصطلحهعلمه يف 

                                                   
 .230عمر بن حممـد فالتة: ملحات عن املدينة النبوية، ص  (1)

 (.2/917محد اجلارس: من سوانح الذكريات، ) (2)
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 عرص الشيخ اإلفريقي: 

يف بداية الارن الرابع  -سبق كام–لاد ولد الشيخ اإلفرياي ونشأ  

عرش اهلجر  يف دولة مايل بغرب إفريايا، ثم رحل عند بلوغه التاسعة 

عرشة من عمره إىل مكة واملدينة ألداء مناسك احلج، واملجاورة فياام 

عي. فمر الشيخ بذلك يف حياته بمرحلتني: ملواصلة طلب العلم الرش

مرحلة الوالدة والنشأة يف بالد مايل، ومرحلة ما بعد الادوم إىل اململكة 

العربية السعودية وسكنى املدينة املنورة عىل ساكناا أفال الصالة وأتم 

التسليم. وهذا عرض جممل لألوضاع السياسية واالقتصادية والعلمية 

 .شيخ اإلفرياي والدينية خالل عرص ال

 أوالً: مرحلة الوالدة والنشأة يف بالد مايل:

 ـه1326 عام يف والدته منذ ––عاش الشيخ اإلفرياي  

ـه ببالد مايل التي كانت 1345وحتى تاريخ رحيله إىل بالد احلرمني عام 

جزًءا من ثالث امرباطوريات متعاقبة هي: مملكة غانة، ومملكة مايل، ومملكة 

ـه إىل عام 898، وبلغت خالل حكم سنغا  الذ  امتد من عام سنغا 

ـه أوج ازدهارها احلاار ، حيث دب االستارار السيايس أنحاء 999

البالد، وانتعشت احلركة التجارية واالقتصادية، واشتارت املراكز العلمية 

والثاافية يف مدينة غاو وتنبكتو وجني، وتوافد العلامء والطالب عىل البالد، 

شط التعليم والبحث والتأليف يف خمتلف العلوم والفنون، وحصل التبادل ون



 

 

199 

 جهود الشخ  عبدالرمحن بن يوسف اإلفريق 
 يف التعلخم يف العهد السعودي 

 د. حممد بن عمر ُفالته

العلمي والثاايف مع خمتلف العامل اإلسالمي، والسيام يف عاد امللك العادل 

إىل ـه 898احلاج أسكيا حممـد الذ  توىل حكم إمرباطورية سنغا  من عام 

 . (1)ـه935عام 

وظل األمر كذلك يف بالد مايل إىل أن قام املغاربة املراكشيون 

هـ، والاااء عىل املكتسبات 999باالستيالء عىل إمرباطورية سنغا  عام 

احلاارية التي حتاات يف عموم السودان الغريب خالل حكم املاملك 

اإلفرياية الثالث. وتأثر تبعًا للغزو املغريب استارار البالد واقتصادها، 

م تفكيك البالد، واالستيالء عىل ثرواهتا، وأمهلت اخلدمات اإلنسانية وت

واالجتامعية ألبناء البالد، فأصابت الناس األمراض وفتكت هبم، إضافة 

. وأخذت احلركة العلمية والثاافية (2)إىل املجاعات وناص األغذية

تاعف شيئًا فشيئًا، وذلك ملا حصل من اضطااد وقتل وترشيد للعلامء، 

غالق للمساجد ودور العلم وخزائن الكتب يف مدن غاو وتنبكتو وإ

ني من حصار دول السودان يوجني، ومتكني الربتغال واإلنجليز والفرنس

 .(3)الغريب، واحتالل سواحل هذه الدول واستعامرها

                                                   
 .38أبو بكر إسامعيل مياا: احلركة العلمية والثاافية واإلصالحية يف السودان الغريب، ص (1)

 .63حممود شاكر وآخرون: مايل، ص (2)

أبو بكر إسامعيل مياا: احلركة العلمية والثاافية واإلصالحية يف السودان الغريب، ص  (3)

 وما بعدها. 253



 

 

 ( 49)  جملة حبوث املدينة املنورة ودراساتها
 املنورة جملة علمية حمكمة تصدر عن مركز حبوث ودراسات املدينة

 

200 

واستمر الاعف السيايس واالقتصاد  يف بالد مايل خالل فرتة  

االستعامر الفرنيس الذ  أحكم قباته عىل البالد قرابة مخسة وستني 

عامًا، حيث واصل املستعمرون سياسة تاسيم البالد التي كان بدأها 

الغزاة املغاربة، ودعموا اخلالف العرقي والطائفي والديني بني املاليني، 

الف بني حكام املاملك الصغرية مع بعاام البعض، وقتل وكذا اخل

ن ممن شاركوا يف حروب املااومة ضده لسنوات طويلة ود الكثريورّش 

. كام هيمن االستعامر الفرنيس عىل الثروات الطبيعية (1) هـ1328انتات 

للبالد املتمثلة يف امللح والذهب واليورانيوم والنحاس واحلديد، وحول 

. (2)اري يعتمد اقتصاده عىل الزراعة والرعي وصيد األسامكمايل إىل بلد ف

وذلك بعد أن كان مركزًا جتاريًا ياصده التجار من ليبيا واجلزائر واملغرب 

 -أيااً -وموريتانيا للتبادل التجار  بمدينة )تاد مكة( التي أطلق علياا 

. وتم الاااء عىل جتارة الصحراء التي ظلت مزدهرة (3)اسم )السوق(

ون عديدة، وانتالت جتارة الذهب إىل سواحل إفريايا بدالً عن طريق لار

 .(4)الصحراء، ومناا إىل فرنسا وغريها من الدول الغربية املستعمرة

                                                   
 .242أبو بكر إسامعيل مياا: احلركة العلمية والثاافية واإلصالحية يف السودان الغريب، ص (1)
 .https://shar.es/aaZOSjعصام عبدالشايف: التداعيات االقتصادية لألزمة يف مايل،  (2)

 (.2/784األول بن محاد األنصار : املجموع، ) عبد (3)
 .257أبو بكر إسامعيل مياا: احلركة العلمية والثاافية واإلصالحية يف السودان الغريب، ص  (4)
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 جهود الشخ  عبدالرمحن بن يوسف اإلفريق 
 يف التعلخم يف العهد السعودي 

 د. حممد بن عمر ُفالته

ومل تكن األوضاع الدينية باميل يف أفال صورها خالل 

االستعامر الفرنيس يف الارن الرابع عرش اهلجر . فاد عمت األمية 

بسبب قلة العلامء والفاااء، وضعف املدارس الدينية أنحاء البالد 

وساد املذهب السني املالكي بني  ،(1)الدينية، وقلة املصادر واملراجع

سكان البالد الذين تتعدد أجناسام ولغاهتم وهلجاهتم، مع التعصب 

ملذهب خليل ونظم ابن عارش وعدم العناية باإلمام مالك وأصحابه، 

 . (2)وانترشت البدع واخلرافات والطرق الصوفية )الاادرية والتيجانية(

غيري اهلوية اإلسالمية وبذل الفرنسيون اجلاد عند دخول مايل يف ت

لسكان البالد، وذلك من خالل حماربة التعليم الديني واللغة العربية، 

وفرض التعليم الغريب العلامين، ونرش الديانة املسيحية، واإلكثار من 

اإلرساليات التبشريية، وبناء الكنائس، وبث املحطات اإلذاعية لربامج 

عن طريق إذاعة الشباات التبشري باملسيحية، وتشويه صورة اإلسالم 

 . (3)واالفرتاءات واملزاعم الباطلة

وقد أدرك املاليون آنذاك خماطر املخطط االستعامر  الذ   

 استادف حماربة الدين اإلسالمي احلنيف والدعوة إىل اعتناق الديانة

                                                   
 . 61فريايا، ص إه باه: التعليم اإلسالمي يف غرب رشنو (1)

 (.2/696، 2/678األول األنصار : املجموع،) عبد (2)

. رشنوباه: التعليم اإلسالمي 212عمر بن حممـد فالتة: ملحات عن املدينة النبوية، ص  (3)

 .60يف غرب إفريايا ص
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املسيحية، وامتنع معظم األهايل عن تسجيل أوالدهم يف املدارس العلامنية 

. وقرر بعض العلامء والطالب (1)فاظًا عىل اهلوية الدينيةخشية التنصري وح

الرحيل خارج البالد عىل الرغم من العراقيل التي وضعاا املستعمرون 

يرغب السفر إىل اخلارج لطلب العلم، وإقامة مكاتب تفتيشية  لتعطيل من

يف بعض البلدان مثل داكار وبرازافيل جلمع الكتب ومراجعتاا، فإما أن 

جز أو تعاد إىل أهلاا إن مل جيدوا فياا ما خيافونه، وكانوا يف تعدم أو حت

 . (2)األغلب جييزون الكتب املتعلاة بالسحر والشعوذة والصوفية

وكان االستعامر الفرنيس قد فرض عىل سكان مايل إدخال  

أبنائام إىل املدارس لتعلم الفرنسية والعلوم العرصية، مما اضطر مجلة من 

إىل مغادرة بالدهم، ومنام املحدث الشيخ محاد بن العلامء والطالب 

 جواز االختالط --هـ( الذ  كان ال ير  1418حممـد األنصار  )ت 

باملستعمرين أو دخول مدارسام، واتفق من أجل ذلك مع ثالثة من 

 --هـ، وخرجوا متسللني كام ذكر 1365أصحابه عىل الرحيل عام 

هنارًا عن طريق النيجر ثم نيجرييا ، يسريون لياًل ويكمنون جوازات بدون

فالكامريون وتشاد والسودان وصوالً إىل مدينة جدة يف اململكة العربية 

 . (3)السعودية
                                                   

 . 177غور إنجا : السياسة التعليمية الفرنسية يف مايل، ص  (1)

 .60فريايا، ص إرشنوه باه: التعليم اإلسالمي يف غرب  (2)

 (.2/790)األول بن محاد األنصار : املجموع،  عبد (3)
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 جهود الشخ  عبدالرمحن بن يوسف اإلفريق 
 يف التعلخم يف العهد السعودي 

 د. حممد بن عمر ُفالته

وعىل الرغم من جاود املستعمرين احلثيثة لرصف سكان مايل 

املسلمني عن تعلم العلوم الدينية واللغة العربية، ونرش العلم والثاافة 

هايل قد متسكوا بتسجيل أوالدهم قبل ن األواللغة الفرنسية، إال أ

االستعامر وبعده يف الكتاتيب واملدارس الدينية لدراسة الارآن الكريم 

والفاه والفرائض واألصول، وأصبحوا يدرسون بعد انتااء احلرب 

، بل وأنشأ إمام (1)العاملية الثانية أياًا كتب العايدة واحلديث ومصطلحه

       هـ(1371الشيخ حممـد بن عبد اهلل املدين )تاملسجد النبو  الرشيف 

هـ من املدينة إىل مايل مدرستني: مدرسة 1357يف منطاته عند عودته عام 

 . (2)يف توحيد السلف، ومدرسة يف تعليم السنة النبوية

 ثانيًا: مرحلة ما بعد القدوم إىل اململكة العربية السعودية 

هـ، وهو 1345 الرشيفني عام قدم الشيخ اإلفرياي إىل بالد احلرمني

 هـ(1373العام الذ  متت فيه مبايعة امللك عبد العزيز بن عبدالرمحن آل سعود )ت 

ملكًا عىل احلجاز حتت مسمى )ملك احلجاز وسلطان نجد وملحااهتا(، ثم بويع 

--   ـه ملكًا عىل نجد، فأصبح لابه )ملك احلجاز ونجد 1346عام

ـه املرسوم 1351عرش من مجاد  األوىل عام  وملحااهتا(، وصدر يف السابع

 .(3) امللكي الذ  نص عىل توحيد البالد حتت مسمى )اململكة العربية السعودية(

                                                   
 (.2/812األول بن محاد األنصار : املجموع، ) عبد (1)
 (.2/637املصدر نفسه، ) (2)

 (.2/307اهلل الصالح العثيمني: تاريخ اململكة العربية السعودية، ) عبد (3)
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وكانت األحوال السياسية يف هذه املرحلة التارخيية قد أخذت يف  

االستارار تدرجييًا يف معظم املناطق باململكة العربية السعودية. حيث 

هـ( احلجاز عىل إثر تسليمه 1372غادر الرشيف عيل بن احلسني )ت

، وسلم األسلحة هـ1344 عام ––احلكم للملك عبد العزيز 

. كام هدأت بعد توحيد (1)نشآت وأموال احلكومةواملعدات والبواخر وم

حساء والاطيف اململكة اخلالفات واألوضاع الداخلية يف عسري واأل

ونجد والاصيم وغريها من مدن ومناطق اململكة، وعادت املعاهدات 

مع حكومات بعض الدول املجاورة، وتوقفت التدخالت اخلارجية من 

. واختفى الرصاع األرس  بني (2)العثامنيني واإلنجليز يف أوضاع البالد

أرشاف احلجاز مع بعاام البعض من جاة، وبينام وبني أجزاء الابائل 

من جاة أخر ، مما أد  إىل ختفيف معاناة األهايل واحلجاج الاادمني 

 . (3)ألداء مناسك احلج والعمرة من خمتلف أنحاء العامل

يف بدايات وتأثرت األوضاع االقتصادية يف خمتلف مناطق اململكة 

الارن الرابع عرش اهلجر  بالة املوارد وشح املواد الغذائية، وارتفاع 

ـه 1332األسعار الذ  أعاب احلرب العاملية األوىل التي بدأت عام 

                                                   
 ومابعدها(.2/165عبداهلل الصالح العثيمني: تاريخ اململكة العربية السعودية، ) (1)

 املصدر نفسه. (2)

 (.1/21املصدر نفسه، ) (3)
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 جهود الشخ  عبدالرمحن بن يوسف اإلفريق 
 يف التعلخم يف العهد السعودي 

 د. حممد بن عمر ُفالته

هـ، وتأثر اقتصاد البالد أياًا بحاالت اجلفاف التي 1337وانتات عام 

زراعية أصابت أنحاء متفرقة من البالد وأدت إىل اتالف املحاصيل ال

. وأدت األحوال االقتصادية الصعبة التي حصلت (1)وهالك املاشية

نتيجة احلصار الذ  فرض عىل املدينة املنورة إىل قيام احلاكم العثامين 

هـ( بالتاجري اجلامعي للسكان 1368باملدينة فخر  باشا )ت

 .(2)هـ إىل تبوك واألردن والشام والعراق وتركيا1334)سفربرلك( عام 

ون املجتمع السعود  بعد توحيد البالد يف منتصف الارن وقد تك

الرابع عرش اهلجر  من السكان املحليني الذين ينتمي معظمام إىل 

الابائل العربية املنترشة يف جزيرة العرب، ومن األقليات التي توافدت 

عىل البالد من الدول العربية واإلسالمية، واستارت هبا ألغراض دينية أو 

. فاد ازداد يف هذه املرحلة عدد املااجرين من البلدان (3)ارية علمية أو جت

املستعمرة يف آسيا وإفريايا الراغبني يف املجاورة بمكة واملدينة واحلفاظ 

 . (4)عىل دينام وهويتام

                                                   
 .89ص ، توحيد اململكة العربية السعودية: اهلل السلامن حممـد بن عبد (1)

سفربرلك وجالء أهل املدينة املنورة إبان احلرب العاملية األوىل، : سعيد بن وليد طوله (2)

 .237ص 

 (.1/37عبداهلل الصالح العثيمني: تاريخ اململكة العربية السعودية، ) (3)

 .57حممـد صالح عسيالن: موروث املدينة املنورة الشعبي، ص  (4)
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كام قدم مجلة من سكان آسيا الوسطى املسلمني إىل اململكة هربًا 

السلطات احلاكمة آنذاك يف من االضطااد والظلم الذ  وقع عليام من 

وقدم بعض املرصيني والشاميني واحلاارمة وغريهم  ،(1)بالد روسيا

ووجدت آنذاك باملدينة رشحية من  ،(2)برغبة التجارة والكسب احلالل

السكان األفارقة الاادمني من غرب إفريايا يف العاد العثامين أو الرشيفي 

ية وغريها من املان واألعامل أو السعود  ممن اشتغلوا بالتعليم أو اجلند

. وأد  ذلك إىل متازج سكان املدينة بالنحو الذ  (3)والصنائع املعروفة

جعل مناا أنموذجًا إسالميًا للتعايش واملجاورة، وذلك عىل الرغم من 

 . (4)تعدد أجناس السكان وتنوع ثاافاهتم

 وقد تزامن قدوم الشيخ اإلفرياي إىل بالد احلرمني مع بدء العودة

إىل األخذ بمناج السلف الصالح يف العبادات واملعامالت، وفام 

النصوص واستنباط األحكام الرشعية مناا، واالبتعاد عن البدع 

واخلرافات واألعامل غري املرشوعة التي انترشت يف أنحاء متفرقة من 

البالد، وكذا البدء يف اختفاء مظاهر الطرق الصوفية مثل الاادرية 

                                                   
 .257حممـد حسني زيدان: ذكريات العاود الثالثة، ص (1)

 وما بعدها. 51أمحد سعيد بن سلم: املدينة املنورة يف الارن الرابع عرش اهلجر ، ص (2)

 .97حممـد حسني زيدان: ذكريات العاود الثالثة، ص (3)

 .53لم: املدينة املنورة يف الارن الرابع عرش اهلجر ، صأمحد سعيد بن س (4)
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 جهود الشخ  عبدالرمحن بن يوسف اإلفريق 
 يف التعلخم يف العهد السعودي 

 د. حممد بن عمر ُفالته

            . كام زالت اخلالفات املذهبية(1)دية وغريهاناشبوالتيجانية والن

يف املسجد احلرام واملسجد النبو ، وتوحدت اجلامعة فياام يف الصلوات 

اخلمس والرتاويح، بدالً من تعدد األئمة الذ  كان معموالً به قبل العاد 

 .(2)السعود 

أما األوضاع العلمية فاد أخذت يف التطور يف مجيع املناطق 

ملديرية  ––باململكة العربية السعودية عاب إنشاء امللك عبد العزيز 

حيث تولت املديرية شؤون اإلرشاف عىل مجيع ، هـ1344املعارف عام 

. وكانت احلركة العلمية قبل ذلك ضعيفة بصفة (3)املدارس يف البالد

التعليم معدومًا تاريبًا لد  البادية من السكان، وقلياًل إذ كان "عامة، 

جدًا لد  احلارضة. ولعل من أكرب أسباب ذلك ترحال الفئة األوىل 

املستمر من مكان إىل آخر وراء الكأل، وانشغال الكثريين من الفئة الثانية 

بالبحث عن لامة العيش، إضافة إىل عدم االستارار السيايس يف بعض 

 . (4)"ندرة وجود قادة هيتمون بالتعليم؛ سياسة ومتويالً املناطق، و

                                                   
(. حممـد تاي الدين 1/22) عبداهلل الصالح العثيمني: تاريخ اململكة العربية السعودية، (1)

 .169-153اهلاليل: الدعوة إىل اهلل يف أقطار خمتلفة، ص 

 .103عطية حممـد سامل: الرتاويح أكثر من ألف عام مسجد النبي عليه السالم، ص  (2)

 .355ناجي حممـد حسن األنصار : التعليم يف املدينة املنورة، ص  (3)

 (.2/323) اهلل الصالح العثيمني: تاريخ اململكة العربية السعودية، عبد (4)
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وتفوقت منطاة احلجاز عىل غريها من املناطق من حيث نشاط  

احلركة العلمية، وذلك لوجود احلرمني الرشيفني يف مكة واملدينة، وتوافد 

العلامء وطالب العلم إلياام من خمتلف أنحاء العامل اإلسالمي، وتوفر 

. (1)املخصصة خلدمة العلامء والطالب واإلنفاق علياماألوقاف العلمية 

هـ كوكبة من كبار 1320فاد درس يف املسجد النبو  الرشيف منذ عام 

علامء الرشيعة من الاصيم واملدينة واملغرب واهلند ومرص والشام وغرب 

هـ(، وعمر الكرد  الكوراين 1349إفريايا أمثال ألفا هاشم الُفالَّين )ت

ـه(، وحممـد الطيب 1358لشيخ عبداحلميد باديس )ت هـ(، وا1351)ت 

هـ(، 1368هـ(، وعمر بن محدان املحريس )ت 1362األنصار  )ت 

هـ( 1380هـ(، وحممـد العيل الرتكي )ت 1372وصالح الزغيبي )ت 

 .(2)وغريهم 

 السعود  احلكم بدايات يف --كام عني امللك عبد العزيز 

ك من خالل احلث عىل نرش التعليم يف ، وذلاملجتمع أفراد بني العلم بنرش

ووضع اخلطط الالزمة لتطوير التعليم ، الكتاتيب وِحَلق العلم يف املساجد

النظامي بمختلف مراحله، ودعم مشاريع إنشاء املعاهد واملدارس 

املتخصصة، مثل دار  احلديث بمكة واملدينة، واملعاد السعود ، 

                                                   
 (.2/324)، العربية السعوديةاهلل الصالح العثيمني: تاريخ اململكة  عبد (1)

 .35حممـد حسني زيدان: ذكريات العاود الثالثة، ص (2)
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 جهود الشخ  عبدالرمحن بن يوسف اإلفريق 
 يف التعلخم يف العهد السعودي 

 د. حممد بن عمر ُفالته

زيارة الار  واهلجر للتعليم ومدرسة حتاري البعثات، وتوجيه املشايخ ب

، مع العناية بالارآن واحلديث والتوحيد والسرية النبوية (1)واإلرشاد

 .(2)املطارة

 مؤلفاته: 

 األعامل من عدد بتأليف ––لاد قام الشيخ اإلفرياي  

، والتوعية الصحيح اإلسالمي العلم نرش يف أسامت التي النافعة العلمية

باملامرسات واألخطاء الدينية الشائعة، وذلك عىل الرغم من كثرة أعبائه 

إيااح املسائل  يف اجلاد بذل قد -–العلمية واالجتامعية. وكان 

احلديثية من واقع املذكرات الدراسية للطالب الدارسني آنذاك يف مدرسة 

الرشعية يف  دار احلديث باملدينة ومعاد الرياض العلمي وكلية العلوم

الرياض، وأجاب يف بعض املؤلفات عن األسئلة والفتاو  التي وردت 

إليه من داخل اململكة وخارجاا، وكذا فتاو  احلجاج والزوار الوافدين 

إىل املدينة ممن كانت داره موئاًل للبعض منام لإلقامة واإلعاشة 

 :--. وهذا وصف موجز ملؤلفات الشيخ اإلفرياي (3)والتعليم

                                                   
(، عبداهلل عبداملجيد 2/326عبداهلل الصالح العثيمني: تاريخ اململكة العربية السعودية، ) (1)

 ومابعدها(.1/221البغداد : اإلنطالقة التعليمية يف اململكة العربية السعودية، )

 (.2/827بن محاد األنصار : املجموع،)األول  عبد (2)

 .231عمر بن حممـد فالته: ملحات عن املدينة النبوية، ص  (3)
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 "األنوار الرمحانية هلداية الفرقة التيجانية"أوالً: رسالة 

وهي رسالة علمية موجزة وواضحة يف الرد عىل الطرياة 

التيجانية املنسوبة إىل الشيخ أمحد بن املختار بن أمحد بن سامل الرشيف 

د السبب ـه. ويعو1230التيجاين املتوىف بمدينة فاس يف بالد املغرب عام 

إىل املذاكرة العلمية  -كام ذكر الشيخ يف املادمة-رسالة  يف تأليف هذه ال

التي جرت بينه وبني طائفة من اإلخوان حول السنة والبدعة، قال: 

فالت هلم: إن مجيع مامل يكن دينًا يف الصدر األول مل يكن اليوم دينًا، "

فطلبوا مني الدليل عىل ذلك، وخاصة عىل إنكار أهل السنة عىل 

 . (1)"التيجانية

وتتكون الرسالة من مادمة ومتايد أوضح فيه املؤلف حاجة 

املسلم إىل االعتصام بالكتاب والسنة يف العاائد والفرائض والسنن 

واألقوال واألفعال واألذكار عىل وجه التسليم والرضا واإلخالص 

ظاهرًا وباطنًا، وعاد فيه مباحث عن تعريف السنة والبدعة، وأقسام 

نيوية(، وورد التيجانية باعتباره من البدع املحدثة يف البدعة )الدينية والد

الدين، والعواقب املرتتبة عىل البدع الدينية بأنواعاا املختلفة. ثم ناقش 

عرشًا من العاائد التي أنكرها أهل السنة عىل التيجانية، حيث يورد 

                                                   
 .4عبدالرمحن بن يوسف اإلفرياي: األنوار الرمحانية، ص (1)
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 جهود الشخ  عبدالرمحن بن يوسف اإلفريق 
 يف التعلخم يف العهد السعودي 

 د. حممد بن عمر ُفالته

األصل العاد  التيجاين من املصادر املعتمدة، ويثبت بطالن املعتاد 

 .(1)من الكتاب والسنة املطارةبالدليل 

  "العمرة كام جاء يف الكتاب والسنةتوضيح احلج و"ثانياً: كتاب 

يعد الكتاب من املخترصات املفيدة يف إيااح مسائل احلج بطرياة 

سالة وميرسة. وقصد الشيخ من خالله توعية الناس باألحكام الرشعية 

النسكني العظيمني يف اإلسالم وفق اهلد  النبو  الصحيح،  املتعلاة هبذين

وذلك ملا رآه من جال كثري من الناس بمسائل احلج والعمرة، وملا أدخله 

العوام يف زمانه عىل احلج والعمرة من البدع واخلرافات املخالفة للكتاب 

 .(2)والسنة

، املوقد عمَّ نفع هذا الكتاب أوساط املسلمني يف خمتلف أنحاء الع

ومن ، وُطبِع عدة طبعات، واستفاد منه جّل من أّلف يف مناسك احلج من بعده

هـ( يف معرض حديثه 1420ذلك عىل سبيل املثال ما أورده الشيخ األلباين )

قال صديانا مدرس املسجد النبو  ":  –-قال ، عن لباس املحرم

يف كتابه توضيح احلج والعمرة  ––الشيخ عبدالرمحن اإلفرياي 

، (: ومعنى خميطني أن تكون يف الرداء واإلزار خياطة عرضًا أو طوالً 44ص)

وقد غلط يف هذا كثري من العوام يظنون أن املخيط املمنوع هو كل ثوب خيط 

                                                   
 .4عبدالرمحن بن يوسف اإلفرياي: األنوار الرمحانية، ص (1)

 املصدر نفسه. (2)
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وهذا ليس ، سواء عىل صورة عاو اإلنسان أم ال بل كونه خميطًا مطلااً 

بصحيح بل املراد باملخيط الذ  هني عن لبسه هو ما كان عىل صورة عاو 

وكل ما عىل صفة ، اإلنسان كالاميص والفنيلة واجلبة والصدرية والرساويل

وأما الرداء املوصل ، اإلنسان حميط بأعاائه ال جيوز للمحرم لبسه ولو بنسج

 .(1)"زأو لاياه أو خيط لوجود الشق فيه فاذا جائ  لارصه

ويتكون الكتاب من مادمة ومتايد حتدث فيه املؤلف عن  

التوحيد وبعض املسائل العادية املتعلاة بالتكليف واملكلفني، وخصص 

، مباحث تتحدث باختصار عن الشاادتني والصالة والصيام والزكاة

ومباحث أخر  تتناول أحكام احلج والعمرة، بام يف ذلك زيارة املسجد 

 . ملسو هيلع هللا ىلصوالسالم عىل النبي ، الصالة فيهالنبو  الرشيف و

  "جواب اإلفريقي"ثالثًا: كتاب 

مجع الشيخ يف هذا الكتاب األجوبة عن بعض الفتاو  التي  

مستدالً يف ذلك بالكتاب ، وردت إليه من املستفتني يف بعض بلدان العامل

. إذ كانت له عناية عىل ما يبدو بتوثيق الفتاو  (2)والسنة وأقوال أهل العلم

التي ترد إليه. فاد اطلعت ضمن مسوداته يف مكتبة أهل احلديث باملدينة 

عىل جملد من احلجم الكبري حيتو  عىل أجوبة بعض األسئلة التي وردت 

 إليه من بعض البلدان يف إفريايا وإندونيسيا ومليبار اهلندية وغريها. 

                                                   
 .95ص ، كام رواها عنه جابر  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي حجة : حممد بن نارص الدين األلباين (1)

 .237عمر بن حممـد فالته: ملحات عن املدينة النبوية، ص  (2)
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 جهود الشخ  عبدالرمحن بن يوسف اإلفريق 
 يف التعلخم يف العهد السعودي 

 د. حممد بن عمر ُفالته

إلفرياي الكتاب بعد املادمة إىل سبع عرشة مسألة، وَقَسم الشيخ ا

          مسألة ما يمكن فعله ألهل امليت عند موته،  :مناا عىل سبيل املثال

بناء لوالدهم من ومسألة ما يفعله األ ؟وما الذ  ياال عند امليش باجلنازة

عامل الصاحلة مثل الصدقة وقراءة الارآن ونحوه، وهل يصل ثواب األ

 حّي ومسألة هل عيسى  ؟وما السنة يف ذلك ؟امليت ذلك إىل

فأين هو اآلن؟ وهل هي كحياتنا أم حياة  ااآلن أو ال؟ وإن كان حي  

 . (1)برزخية؟ وغريها من املسائل العلمية املامة

 وفاته والثناء عليه:

انتال الشيخ اإلفرياي يف الثامن والعرشين من شار ربيع األول 

ـه إىل جوار ربه، وكان قد عانى من بعض األمراض التي 1377عام 

 اضطر معاا للسفر إىل خارج اململكة للعالج دون جدو ، وتويف 

، بعد حياة حافلة بالعطاء الدعو  عمره من واخلمسني احلادية يف وهو

 .(2)ذ  امتد أثره ليشمل خمتلف أنحاء املعمورة والرتبو  املتميز ال

تبوأ منزلة رفيعة لد  أشياخه وأقرانه  قد ––وكان 

وتالميذه، وحظي عىل ثاة من عمل معام من العلامء، ومنام املحدث 

                                                   
 وما بعدها. 5الرمحن بن يوسف اإلفرياي: جواب اإلفرياي، ص عبد (1)

 .238عمر بن حممـد فالته: ملحات عن املدينة النبوية، ص  (2)
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هـ( مدير مدرسة دار احلديث 1375الشيخ أمحد بن حممـد الدهلو  )ت

يخ حممـد بن إبراهيم آل وناظر مكتبة أهل احلديث باملدينة، وسامحة الش

هـ( مفتي عام اململكة واملرشف عىل معاد الرياض العلمي 1389الشيخ )

وكليتي العلوم الرشعية واللغة العربية بالرياض، وأخيه الشيخ 

هـ( مدير اإلدارة العامة 1386عبداللطيف بن إبراهيم آل الشيخ )

إمام  هـ(1415للكليات واملعاهد، والشيخ عبدالعزيز بن صالح )ت 

وخطيب املسجد النبو  الرشيف، ورئيس حماكم املدينة ودوائرها 

 الرشعية، واملرشف عىل شؤون التدريس باملسجد النبو . 

وتوثات صالته بكبار املحدثني يف زمانه، ومنام املحدث الشيخ 

هـ(، واملحدث الشيخ حممـد حامد الفاي )ت 1377أمحد حممـد شاكر )ت

، هـ(1392مـد عبدالرزاق محزة )تهـ(، واملحدث الشيخ حم1378

هـ(، 1407واملحدث الشيخ الدكتور حممـد تاي الدين اهلاليل )ت

هـ(، واملحدث 1417واملحدث الشيخ إسامعيل بن حممـد األنصار  )ت 

 هـ( وغريهم.1418الشيخ محاد بن حممـد األنصار  )ت

وأثنى عليه طالبه ومعارصوه من أهل العلم ثناء عطرًا من حيث 

ة املعتاد واملناج، وحسن اخللق واملعاملة والبذل والعطاء وإكرام سالم

أهل العلم وطالبه، واإلخالص يف داللة الناس وتعليمام وتوجياام 

          والنصح يف ذلك. فالشيخ اإلفرياي كام وصفه تلميذه اخلاص 
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 جهود الشخ  عبدالرمحن بن يوسف اإلفريق 
 يف التعلخم يف العهد السعودي 

 د. حممد بن عمر ُفالته

شخصية كريمة اتصفت  "هـ(1419الشيخ عمر بن حممـد فالته )ت 

هيأها اهلل تعاىل  ةوالفال والنبل، وامتازت بخصال فريدبالعلم واحللم 

عىل  اا يف احلق، صبورً يف منتاى الذكاء واللباقة، شجاعً وكان ". (1)هلا

ا يف أسلوبه، ا يف جملسه، لطيفً  يف أحاديثه، أديبً يف سبيل اهلل، حكياًم  األذ 

لاا للمجدين من طالبه يف ألفاظ يرس ا يف تعليمه ومعاملته، ومشجعً سااًل 

كأهنا ساام تنفذ إىل الالوب، يؤدب يف شفاة وبشاشة وإيناس، ضليعًا يف 

علم احلديث ومصطلحه، داعية لطالبه إىل اعتناق مناج االنطالق 

الفكر  يف البحوث املايدة بميزان الرشيعة، رجاعًا إىل احلق، مثريًا طالبه 

عزة عىل مالزمة الطاعة والعبادة، عزيزًا يف نفسه، ويغرس بذور ال

 . (2)"والكرامة يف نفوس طالبه

وكــان الشيــــخ اإلفرياي كمـا ذكـر املحـدث الشيـخ محـاد بـن حممـد 

هـ( عاملًا كبريًا، تعلم يف بالده وأتان اللغة الفرنسية، 1418األنصـار  )ت

. وياول الشيخ عطية حممـد (3)ثم وفد إىل هذه البالد ملواصلة طلب العلم 

يف مطلع دراستي يف املسجد النبو  تأثرت بسلوك و"هـ( 1420سامل )ت

ومناج فايلة أستاذنا املرحوم الشيخ عبد الرمحن اإلفرياي، فاد كان 

                                                   
 . 203النبوية، ص عمر بن حممـد فالته: ملحات عن املدينة  (1)

 .227ص ، املصدر نفسه (2)

 (.2/631األول بن محاد األنصار : املجموع، ) عبد (3)
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ليرس عباراته وساولة أسلوبه، ودوام بشاشته مع الطالب، وكأهنم أحب 

أبنائه، وقبل ذلك قوة ياينه باهلل، دروس عملية تعلمت مناا الكثري، 

 .(1)"وانتفعت هبا كثرياً 

ويصف املحدث الشيخ عبد املحسن بن محد العباد الشيخ  

كان متمكنًا يف احلديث واملصطلح، وقد درست عليه "اإلفرياي باوله 

. كام (2)"هاتني املادتني، وكان ذا أخالق كريمة، وعناية بإفاام الطالب

 كان باوله -–أثنى عليه الشيخ عبدالصمد بن حممـد الكاتب 

، ونعم املؤدب، ومل أر يف حيايت املعلم نعم" ––اإلفرياي  الشيخ

 .-(3)-"كرياًم مثله إال إن كان الشيخ عبد العزيز بن باز

 

 

 

 

                                                   
 (.2/203حممـد املجذوب: علامء ومفكرون عرفتام، ) (1)

 .281محزة بن حامد الارعاين: إحتاف ذو  البصائر، ص  (2)

الفريض األصويل اهلل الاريويت: صفحات من سرية شيخنا العالمة  عاصم بن عبد (3)

 .5عبدالصمد بن حممـد الكاتب، ص 
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 جهود الشخ  عبدالرمحن بن يوسف اإلفريق 
 يف التعلخم يف العهد السعودي 

 د. حممد بن عمر ُفالته

 متهيد: 

لاد ظل احلرمان الرشيفان من أهم أمكنة التعليم يف اإلسالم،  

وذلك باعتبارمها املاصد الديني األول جلميع املسلمني يف العامل. حيث 

يفد إلياام املسلمون من خمتلف أرجاء العامل بغية أداء احلج والعمرة، 

، وكذا املجاورة ملسو هيلع هللا ىلصالنبي جد النبو ، والترشف بالسالم عىل وزيارة املس

مكة أو املدينة لتدريس أو دراسة العلوم الرشعية املختلفة. فأصبح ب

احلرمان الرشيفان بذلك ملتاى العلامء وطالب العلم من مجيع األقطار 

لتعلم مبادئ الاراءة والكتابة،  انن األنسبنا. ومها املكا(1)اإلسالمية

وتالوة الارآن الكريم، والتدريب عىل أداء الصلوات، ومواصلة طلب 

العلم وحتصيله، وسؤال أهل العلم، وحمو األمية الدينية لد  خمتلف 

 الفئات واألعامر واألجناس. 

ومن هنا، فاد أوىل املؤسس امللك عبد العزيز بن عبد الرمحن آل 

بالدروس يف احلرمني الرشيفني منذ بدايات حكمه،  سعود أمهية بالغة

م التدريس يف نظا عىل هـ1345 عام يف --وصادق من أجل ذلك 

املسجد احلرام الذ  تامن إنشاء جلنة علمية برئاسة الشيخ عبد اهلل بن 

                                                   
 (.2/324اهلل الصالح العثيمني: تاريخ اململكة العربية السعودية،) عبد (1)
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هـ( تتوىل شؤون اإلرشاف عىل الدروس يف 1359سليامن بن بلياد )ت

تب واملوضوعات العلمية، وتعيني احلرم املكي، من حيث اختيار الك

ـه هيئة علمية حتت مسمى 1346. وشكل يف عام (1)املدرسني ومتابعتام

)هيئة مراقبة الدروس( برئاسة الشيخ عبداهلل بن حسن آل الشيخ 

هـ( رئيس الاااة بمكة املكرمة الذ  َكلَّف الشيخ حممـد عبد 1378)ت

هـ( 1407ين اهلاليل )تهـ( والشيخ حممـد تاي الد1392الرزاق محزة )ت 

 .(2)للايام بمامة اإلرشاف عىل الدروس يف املسجد النبو  الرشيف باملدينة

وكانت احلركة العلمية قد نشطت بشكل ملحوظ يف منتصف 

الارن الرابع عرش اهلجر  باملدينة املنورة، وذلك لتوافد كوكبة من 

وغريهم إىل املدينة،  العلامء النجديني واملرصيني واآلسيويني واألفارقة

بالتدريس يف املسجد النبو  الرشيف ومدرسة  -كام سبق -واشتغاهلم 

. كام قدم إىل املدينة يف الوقت نفسه عدد (3)العلوم الرشعية ودار احلديث

البأس به من طالب العلم الرشعي من خمتلف أنحاء العامل اإلسالمي، 

  قد أخذت يف التحسن والسيام وأن األوضاع األمنية والسياسية كانت 

يف بالد احلرمني الرشيفني شيئًا فشيئًا؛ بسبب التدابري والنظم اإلدارية التي 

                                                   
 .31عبدالرمحن بن صالح عبداهلل: تاريخ التعليم يف مكة املكرمة، ص (1)

 .210تلفة، ص؛ حمـمد تاي الدين اهلاليل: الدعوة إىل اهلل يف أقطار خم32املصدر نفسه، ص (2)

؛ دخيل اهلل عبداهلل احليدر : 35حممـد حسني زيدان: ذكريات العاود الثالثة، ص (3)

 .121التعليم األهيل يف املدينة املنورة، ص
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 يف التعلخم يف العهد السعودي 

 د. حممد بن عمر ُفالته

عند توحيد البالد باسم  -–اختذها امللك عبد العزيز آل سعود 

هـ. ويتناول الباحث هنا جاود 1351اململكة العربية السعودية عام 

طارة لطالب العلم يف تدريس دواوين السنة امل --الشيخ اإلفرياي

يف املسجد النبو  ورواده من األهايل واحلجاج والزائرين، ثم يربز جاوده 

 يف تدريب الطالب وتنمية قدراهتم العلمية املختلفة.

 أوالً: جهوده يف تدريس احلديث النبوي وعلومه:

بدأ الشيخ اإلفرياي نشاطه يف التدريس باملسجد النبو  الرشيف 

يف مدرسة دار احلديث، وحصوله عىل إجازات عدد  ـه بعد خترجه1360عام 

   - - . وكان(1)العلم عنام يف املسجد النبو  ىمن املشايخ الذين تلا

 اجلاة يف الصديق خوخة من قريباً  طويلة لسنوات للتدريس جلس قد

 األجناس خمتلف من طالباً  احللاة مجعت وقد. النبو  املسجد من الغربية

 اهلل ألن ؛ علمه من يستفيدون مجيعاً  وكانوا العلمية، واملستويات واألعامر

اإلفرياي شفافية النفس، وعظيم اإلخالص، وساولة  الشيخ حبا قد

 . (2)األسلوب مع قوة اإلقناع

وقد درس الشيخ اإلفرياي يف حلاته املشاورة آنذاك بعض الكتب 

الستة، وموطأ اإلمام مالك، ونيل األوطار، وسبل السالم، ورياض 

                                                   
 .229عمر بن حممـد فالته: ملحات عن املدينة النبوية، ص (1)

 .230املصدر نفسه، ص (2)
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احلني، وبلوغ املرام، ونظم البياونية يف مصطلح احلديث وغريها من الص

. وكان الدرس العام يبدأ من بعد صالة املغرب (1)الكتب اإلسالمية النافعة

 . (2)إىل آذان العشاء يف سائر أيام األسبوع ماعدا يومي االثنني واجلمعة

وتواصلت جاوده يف التدريس باملسجد النبو  حتى يف حال 

ـه بمدينة ينبع النخل ملدة ثامنية أشار، 1364انتدابه للوعظ واالرشاد عام 

ـه إىل مدينة الرياض للتدريس يف معاد 1371وعند انتاال عمله عام 

الرياض العلمي وكلية العلوم الرشعية، حيث يستأنف الشيخ دروسه يف 

 .(3)املسجد النبو  عند عودته إىل املدينة خالل العطلة الدراسية

 باملسجد تدريسه يف ––د متيز مناج الشيخ اإلفرياي وق

ه بموجب تأيت الذ  املمتنع السال من وهو والسالسة، بالساولة النبو 

ماامني الدروس واضحًة متسلسلة، واألدلة مرتبة، يتادم العام مناا عىل 

 الدرس يبدأ --. وكان (4)اخلاص وصوالً إىل احلكم أو النتيجة

 املحدد الكتاب من أحاديث ثالثة باراءة الطالب بعض بتكليف العام

اسة، ثم يرشع يف الرشح والبيان والتفصيل بام يتناسب وحاجة للدر

                                                   
 .478الرشيف، صعمر حسن فالتة وآخرون: معلمو املسجد النبو   (1)
عطية بن حممـد سامل: سلسلة علامء املسجد النبو  يف الارن الرابع عرش اهلجر   (2)

 )برنامج إذاعي(.

 املصدر نفسه. (3)
 .املصدر نفسه (4)
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 يف التعلخم يف العهد السعودي 

 د. حممد بن عمر ُفالته

احلاور عىل خمتلف مستوياهتم، دون التعمق يف املسائل العلمية كام يفعل 

 . (1)يف الدروس اخلاصة مع تالميذه

وأد  مناج الشيخ اإلفرياي املتميز يف الرشح والبيان والتعامل 

مع املشاركني يف حلاة دروسه إىل تشجيع مجلة من طالب العلم لالنتظام 

يف الدروس وتلاي العلم عنه، إذ كان الشيخ اإلفرياي أول من مأل سمع 

وذلك ، ملسو هيلع هللا ىلصهـ( بحديث رسول اهلل 1420الشيخ عطية بن حممـد سامل )ت

هـ يف املسجد النبو  الرشيف، حيث استاواه حديث 1363م بعد حج عا

وتابع ، الشيخ اإلفرياي وأسلوبه يف الرشح، فاستأذنه لالنتظام يف احللاة

. قال الشيخ (2)الدروس اخلاصة للشيخ يف املنزل ومدرسة دار احلديث

املدرسة، ويف بيته  ويف املسجد، يف –– فوجدته" ––عطية 

املعلم املريب املوجه الذ  حيث دائاًم يف كل مناسبة عىل اجلد واالجتااد يف 

طلب العلم، ولكأن مجيع الطالب له كأعز أوالده عنده، فلم يمض طويل 

وقت حتى شعرت أين بني أهل وعشرية وإخوان يربطني هبم صدق مودة 

أرقب وقت الدرس، وقوة صلة، وانرصفت كلية إىل الدراسة، وأصبحت 

 . (3)"وأستطيل الوقت دونه...

                                                   
لرابع عرش اهلجر  عطية بن حممـد سامل: سلسلة علامء املسجد النبو  يف الارن ا (1)

 .)برنامج إذاعي(

 املصدر نفسه. (2)
 املصدر نفسه. (3)
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 ثانيًا: التدريب العميل للطالب باملسجد النبوي:

 بجانب --توضح تراجم الشيخ اإلفرياي مــد  عنايتــه 

 طالبه أحد إىل يسند كان حيث التدريس، عىل للطالب العميل التدريب

 الاعف مواطن إىل ويرشده له، ويصحح الدرس، موضع احلديث رشح

 --. ورو  الشيخ عطية بن حممـد سامل (1) وجدت إن والاصور

اإلفرياي قد ذهب يف أخريات حياته بنحو عرشة من هؤالء  الشيخ بأن

الطالب إىل جملس إمام املسجد النبو  الرشيف الشيخ عبد العزيز بن 

هـ(، وعرفه هبم وبمد  حتصليام، وطلب منه السامح 1415صالح )ت

 بالفكرة --اج يف موسم احلج، ورحب الشيخ هلم بإرشاد احلج

فيام بعد  منام عدد إثرها عىل أصبح عملية خطوة فكانت واستحسناا،

من أعالم املدرسني يف املسجد النبو ، ومنام الشيخ حامد أبو بكر كتبي 

ـه(، والشيخ عطية 1419هـ(، والشيخ عمر بن حممـد فالته )ت 1416)ت

هـ(، 1421هـ(، والشيخ عيل بن حممـد سنان )ت1420بن حممـد سامل )ت

 .(2)هـ(1431والشيخ عبد الصمد بن حممـد الكاتب )ت

 خالل من الطالب تدريب يف اجلاد --يخ كام بذل الش

                                                   
عطية بن حممـد سامل: سلسلة علامء املسجد النبو  يف الارن الرابع عرش اهلجر   (1)

 )برنامج إذاعي(.

 املصدر نفسه. (2)
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 جهود الشخ  عبدالرمحن بن يوسف اإلفريق 
 يف التعلخم يف العهد السعودي 

 د. حممد بن عمر ُفالته

 املطارة، السنه دواوين يف البحث كيفية عىل النبو  باملسجد دروسه

الرشعية واستنباط  األدلة واستاراء النصوص، وترجيح واملناظرة، واحلوار

 أسبوع كل من اجلمعة ليلة --. وكان خيصص (1)االحكام مناا

 الذ  احلديث يف كام وذلك املتعارضة األحاديث بني اجلمع عىل للتدريب

، وحديث «غسل يوم اجلمعة واجب عىل كل حمتلم»مام البخار  اإل راوه

فاحلديث  «من توضأ يوم اجلمعة فباا ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفال»

. وهكذا يرشع الطالب يف (2)األول يوجب الغسل والثاين جيعله أفال

أقرانه الناص ويصححونه، ثم  اجلمع يف حلاة الدرس بني األدلة، ويكمل

 .(3)يديل الشيخ بدلوه يف املسألة مع اإليااح والبيان

 

 

 

 

                                                   
لرابع عرش اهلجر  عطية بن حممـد سامل: سلسلة علامء املسجد النبو  يف الارن ا (1)

 .)برنامج إذاعي(

 املصدر نفسه. (2)

 املصدر نفسه. (3)
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 متهيد:

بتأسيس  --قام املحدث الشيخ أمحد بن حممـد الدهلو  

هـ، وذلك برتخيص كريم 1350مدرسة دار احلديث باملدينة املنورة عام 

 عىل كان الذ  --من امللك عبد العزيز بن عبدالرمحن آل سعود 

، وتبادل الرسائل مع مؤسس دار اهلند يف احلديث أهل بعلامء صلة

قبل قدومه إىل املدينة عام  --احلديث الشيخ أمحد الدهلو  

ولعل ما دعا امللك عبد العزيز إىل املوافاة ". ياول احليدر  (1)ـه 1345

عىل تأسيس دار احلديث باملدينة هو اطمئنانه لعايدة املؤسس؛ ألنه من 

أعااء دار احلديث بالدهيل يف اهلند. وكذلك حاجة البالد يف ذلك الوقت 

لتخريج املتخصصني يف علوم الارآن واحلديث ملؤازرة الدولة السعودية 

دحض اخلرافات والبدع التي كانت منترشة، وبذا تصبح املدينة منبعًا يف 

 . (2)"ملسو هيلع هللا ىلص للنور ونرش اخلري بني املسلمني، كام كانت عليه يف عاد الرسول

وهتدف املدرسة كام ورد يف نظام أعامهلا إىل تدريس علوم الارآن 

واحلديث النبو  الرشيف وغريها من العلوم النافعة، وختريج طالب 

                                                   
 . 1ص والتطور، النشأة –دار احلديث املدنية: دار احلديث ومكتبة أهل احلديث باملدينة املنورة   (1)

 .120اهلل احليدر : التعليم األهيل يف املدينة املنورة، ص دخيل اهلل عبد (2)
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 جهود الشخ  عبدالرمحن بن يوسف اإلفريق 
 يف التعلخم يف العهد السعودي 

 د. حممد بن عمر ُفالته

عىل هنج املحدثني والعلامء الساباني ليدعوا الناس إىل حاياة  حمااني

اإلسالم، ونرش عايدة أهل السنة واجلامعة يف خمتلف أرجاء املعمورة، 

ومساعدة اخلرجيني يف التأهل للايام بواجب الدعوة إىل السلفية باللغات 

ان األجنبية املختلفة، وتدريب املخرجات الطالبية عىل إتاان الصنائع وامل

 .(1)املناسبة التي تكفل هلم الدخل الالزم والعيش الكريم

وتكونت الدراسة عند افتتاح املدرسة من املرحلة االبتدائية 

ومدهتا أربع سنوات، واملرحلة املتوسطة أربع سنوات، واملرحلة العالية 

هـ لتصبح الدراسة يف سبع سنوات 1377سنتان. وعدل النظام عام 

التوطئة سنتان، والتمايد  سنتان، واإلعدادية  تتكون من ثالث مراحل:

هـ مرحلتني: 1384. ثم أصبحت الدراسة يف عام (2)ثالث سنوات

االبتدائية ومدهتا ثالث سنوات، واملتوسطة ثالث سنوات، واكتفي يف 

. وهناك يف (3)مرحلة الحاة باملرحلة املتوسطة ومدهتا ثالث سنوات

ملرحلة املتوسطة ومدهتا ثالث املرحلة الراهنة مرحلتان للدراسة: ا

 .(4)سنوات، واملرحلة الثانوية ثالث سنوات
                                                   

. عبدالرمحن بن 9هـ، ص1358أمحد بن حممـد الدهلو : نظام أعامل دار احلديث لعام  (1)

. دخيل اهلل عبداهلل 3هـ، ص1376يوسف اإلفرياي: نظام أعامل دار احلديث لعام 

 .121احليدر : التعليم األهيل يف املدينة املنورة، ص
 .6-1ينة املنورة النشأة والتطور، ص دار احلديث املدنية: دار احلديث ومكتبة أهل احلديث باملد (2)
 .446نصار : التعليم األهيل يف املدينة املنورة، صناجي حممـد حسن األ (3)

 .6-1دار احلديث املدنية: دار احلديث ومكتبة أهل احلديث باملدينة املنورة النشأة والتطور، ص (4)
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وتعد دار احلديث باملدينة املنورة من املدارس األهلية الرائدة يف 

اململكة العربية السعودية، وختاع وفاًا للوائح والنظم الرتبوية لإلرشاف 

يف العادة العلمي واإلدار  من اجلاات املعنية يف الدولة، والذ  هيدف 

إىل مساعدة املدارس األهلية عىل حتايق أهدافاا، وضامن جودة مستو  

الرتبية والتعليم املادم للطالب، واستاامة املناهج الدراسية املاررة وعدم 

سالمي احلنيف، وتادير حجم الدعم املادم هلا من خمالفتاا للدين اإل

 .(1)الدولة

 االدهلو  قد استصدر أمرً وكان املؤسس الشيخ أمحد بن حممـد 

ملكيًا باملوافاة عىل جلنة لإلرشاف عىل دار احلديث برئاسة رئيس املحاكم 

هـ(، 1374الرشعية باملدينة الشيخ عبد اهلل بن عبدالوهاب الزاحم )ت 

هـ(، والشيخ 1413وعاوية الشيخ حممـد بن عبد املحسن اخليال )ت 

شيخ عبد العزيز بن صالح هـ(، وال1370يبي )ت غصالح بن عبد اهلل الز

. ثم انتال اإلرشاف العلمي (2)هـ( رمحام اهلل تعاىل1415الصالح )ت

واإلدار  عىل املدرسة إىل دار اإلفتاء بالرياض ممثاًل يف سامحة املفتي 

هـ( رمحه اهلل، وذلك إىل أن 1389الشيخ حممـد بن إبراهيم آل الشيخ )ت 

هـ 1/7/1384وتاريخ ( 15712صدر األمر السامي الكريم برقم )

                                                   
 .437صنصار : التعليم يف املدينة املنورة، ناجي حممـد حسن األ (1)

 .3، ص1376عبدالرمحن بن يوسف اإلفرياي: نظام أعامل مدرسة دار احلديث لعام  (2)
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 جهود الشخ  عبدالرمحن بن يوسف اإلفريق 
 يف التعلخم يف العهد السعودي 

 د. حممد بن عمر ُفالته

 . (1)املتامن جعل مدرسة دار احلديث تابعة للجامعة اإلسالمية باملدينة

 –– ويتناول الباحث يف هذا املبحث جاود الشيخ اإلفرياي

، وجاوده يف إدارهتا ونظارة املباركة السلفية املدرسة هبذه التدريس يف

ومساعيه املخلصة يف إعادة أوقافاا، واجلاود التي بذهلا يف إعادة إعامرها، 

 صياغة نظام املدرسة وتطويرها.

 أوالً: جهوده يف التدريس باملدرسة:

إن الشيخ اإلفرياي يعد من أوائل املتخرجني يف مدرسة دار 

هـ، وممن 1356احلديث، واحلاصلني عىل شاادة املرحلة العالية يف عام 

خرج مبارشة اختارهم مؤسس املدرسة الشيخ الدهلو  للتدريس بعد الت

يف التدريس يف املراحل االبتدائية  -–يف املدرسة. وشارك 

هـ للتدريس 1371واملتوسطة والعالية حتى انتااله إىل مدينة الرياض عام 

 . (2) يف معاد الرياض العلمي وكلية العلوم الرشعية

وقد دّرس املحدث الشيخ اإلفرياي طالب املرحلة االبتدائية 

املواد الدراسية، وذلك وفق نظام األربع سنوات بدار احلديث خمتلف 

. حيث كان عىل الطالب يف بداية العاد (3)الذ  كان معتمدًا يف املدرسة

                                                   
 .129دخيل اهلل عبداهلل احليدر : التعليم األهيل يف املدينة املنورة، ص (1)

 .229عمر بن حممـد فالته: ملحات عن املدينة النبوية، ص  (2)
 .122يف املدينة املنورة، ص  دخيل اهلل عبداهلل احليدر : التعليم األهيل  (3)
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السعود  أن يلتحق بعد التعليم يف الُكتَّاب للدراسة يف املدارس 

التحاريية ملدة ثالث سنوات، ثم ينتال بعدها إىل املرحلة االبتدائية 

هـ قرار دمج املرحلتني 1361ات. فصدر يف عام للدراسة مدة أربع سنو

الدراسيتني )التحاريية واالبتدائية(، وأطلق علياا اسم املرحلة االبتدائية، 

 -–. وأرشف الشيخ اإلفرياي (1)ومدة الدارسة فياا ست سنوات

 ملدة آنذاك للدراسة انتظموا الذين الطالب تدريس عىل احلديث دار يف

 وفق نظام مديرية املعارف.  االبتدائية املرحلة يف سنوات ست

وكانت الدفعات التي انتظمت للدراسة هبذا الربنامج بدًءا من عام 

ـه كام ذكر أحد املتخرجني يف املدرسة قد درست عىل يد كل من 1365

    هـ(، والشيخ عيل بن حممـد سنان 1419الشيخ عمر بن حممـد فالته )ت 

هـ(، والشيخ 1423ن حممـد الزهراين )هـ(، والشيخ عبد الكريم ب1421)ت 

        ستاذ إبراهيم بن حممـد آدم واأل هـ(،1427حسني بن حممـد العيد )ت 

 . وضم الربنامج آنذاك(2)هـ(، واألستاذ منصور الدهلو  وغريهم1428)ت 

عددًا من أبناء املدينة املتميزين الذين أساموا بعد خترجام يف املؤسسات 

التعليمية األخر  يف تغطية حاجة البالد املاسة آنذاك إىل الكوادر البرشية 

 .(3)املؤهلة للعمل يف جمال التعليم والاااء واجلندية واإلدارة ونحوه

                                                   
 .462ناجي حممـد حسن األنصار : التعليم يف املدينة املنورة، ص (1)

 هـ .22/12/1439أمني عثامن فالتة: ماابلة بتاريخ  (2)
 املصدر نفسه. (3)
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 جهود الشخ  عبدالرمحن بن يوسف اإلفريق 
 يف التعلخم يف العهد السعودي 

 د. حممد بن عمر ُفالته

 مدرسة وكان طالب نظام األربع سنوات باملرحلة االبتدائية يف

دار احلديث يف األغلب من البالغني يف العمر، أما الطالب يف نظام الست 

 .(1)سنوات فام من صغار السن ممن مل يتجاوزا اخلامسة عرش من عمرهم

ولذا فاد جاءت املناهج الدراسية يف نظام األربع سنوات أكثر عماًا. 

 وتركزت عىل دراسة عدٍد من الكتب يف احلديث النبو  الرشيف

ومصطلحه باإلضافة إىل التوحيد والنحو، وذلك رغبة يف التايئة املبكرة 

للطالب لدراسة احلديث النبو  الرشيف وعلومه يف املراحل الدراسية 

الاادمة. أما الطالب املنتظمون يف برنامج الست سنوات، فاد طبات 

 .(2)عليام اخلطة الدراسية املعتمدة آنذاك من مديرية املعارف

 املرحلة طالب تدريس يف --كام شارك الشيخ اإلفرياي 

: مادة التوحيد واحلديث ومصطلح احلديث وعلم والعالية املتوسطة

الرجال. وكان عىل الطالب أن يتدرج خالل ست سنوات يف دراسة عدد 

من الكتب الدينية املاررة، حيث درس الطالب يف علم التوحيد كتاب 

والواسطة "، "وكشف الشباات"، "العتاادوملعة ا"، "الثالثة األصول"

. كام درس الطالب (3)"وفتح املجيد"، "وتطاري االعتااد"، "والواسطية

                                                   
 .122ص، دخيل اهلل عبداهلل احليدر : التعليم األهيل يف املدينة املنورة (1)

 املصدر نفسه. (2)

 در نفسه.املص (3)
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الرتغيب "، و"املحرر يف احلديث"، و"سبل السالم"يف علم احلديث كتاب 

، ويف مصطلح احلديث كتاب "خمتارات من الكتب الستة"، و"والرتهيب

 .(1) "نظم البياونية"و، "علوم احلديث"، و"تدريب الراو "

وأدت اجلاود الرتبوية املخلصة للشيخ اإلفرياي وغريه من 

املعلمني يف املدرسة إىل متيز املخرجات الطالبية بدار احلديث عن غريها 

من املدارس احلكومية واألهلية باملدينة. حيث نجح الطالب يف اختبار 

 .(2)%100هـ بنسبة 1371/هـ 1370املرحلة االبتدائية يف العام الدرايس 

وكان مدير املعارف العام السيد حممـد بن طاهر الدباغ )ت 

هـ، 1357هـ( قد زار املدرسة يف الثاين عرش من شار شوال عام 1378

ودون يف سجل الزيارات إعجابه بنظام الدراسة يف دار احلديث والعناية 

 .(3)بالطالب املنتظمني يف املدرسة

 رة املدرسة ونظارة أوقافها:ثانيًا: جهوده يف إدا

 إدارة يف كبرية جاوداً  --لاد بذل الشيخ اإلفرياي 

، واحلفاظ عىل األوقاف اخلريية املتعلاة هبا، وذلك احلديث دار مدرسة

                                                   
 .123ص ، دخيل اهلل عبداهلل احليدر : التعليم األهيل يف املدينة املنورة (1)
 .123ص، املصدر نفسه (2)

 .19هـ، ص1358أمحد بن حممـد الدهلو : نظام أعامل دار احلديث لعام  (3)
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 جهود الشخ  عبدالرمحن بن يوسف اإلفريق 
 يف التعلخم يف العهد السعودي 

 د. حممد بن عمر ُفالته

 بعد املشاركة فرصة له --منذ أن أتاح املؤسس الشيخ الدهلو  

 هذه شؤون دارةإو التدريس يف العالية املرحلة شاادة عىل احلصول

 العمل ملاارات اكتسابه بعد --. وأصبح النافعة السلفية املدرسة

، ووضع اجلداول الدراسية، الابول لشؤون املبارش املسؤول الرتبو 

نشطة الطالبية، والتدريب، ومتابعة املعلمني والطالب، وإدارة األ

 واالختبارات، واإلجازات، وتأمني املستلزمات التعليمية ونحوه.

وكان مؤسس مدرسة دار احلديث الشيخ أمحد بن حممـد الدهلو  

هـ )مكتبة أهل احلديث(، ووقفاا عىل أهل 1365قد أسس يف عام 

   احلديث وعموم املراجعني واملستــفيدين بــام يف ذلك املعلميـن والطـالب 

    ، لنفسه املكتبة وقف نظارة --يف مـدرسة دار احلـديث، وجـعل 

األرشد من أوالده وأوالد أوالده الذكور منام دون اإلناث ثم األرشد ف

      ما تعاقبوا وتناسلوا، وجعل تلميذه الشيخ اإلفرياي وكياًل ينوب عنه 

يف النظارة عن كل من له حق النظارة من أوالده حال غيابه أو صغر عمره 

 . (1)أو عدم كفاءته

مكتبة أهل ومن هنا، فاد أسام الشيخ اإلفرياي يف إدارة شؤون 

احلديث إبَّان حياة الشيخ الدهلو  وحتت إرشافه، وتوىل بعد وفاة الشيخ 

                                                   
(، وتاريخ 18املحكمة الرشعية الكرب  باملدينة: صك وقف مكتبة أهل احلديث رقم ) (1)

 هـ.21/1/1365
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وذلك ، بام يف ذلك وقف عاار املكتبة، الدهلو  نظارة املكتبة وأوقافاا

. وتاتيض نظارة املكتبة (1)لغياب أبناء الشيخ الدهلو  عن املدينة

النافعة، وجتليدها، بموجب رشط الوقفية قيام الناظر بتزويدها بالكتب 

ووضع ختم املكتبة علياا، وجرد الكتب يف غرة شار شوال من كل عام، 

وصيانة مبنى املكتبة، وتشغيلاا ست ساعات يوميًا، ومتابعة إجراء إعارة 

الكتب ملدة معينة للمدرسني والطالب يف مدرسة دار احلديث فاط، 

 .(2)رشيطة أن يكون ناظر املكتبة مديرًا للمدرسة

 ثًا: جهوده يف إعادة تعمري مبنى وقف دار احلديثثال

لاد وقف الشيخ اإلفرياي عىل مكتبة أهل احلديث التي أسساا 

هـ األرض املفرزة من البستان الكائن يف 1364الشيخ أمحد الدهلو  عام 

اجلاة الشاملية الغربية من املسجد النبو  واملعروف آنذاك بالذهبية، مع 

اض واألشجار والنخيل وغري ذلك، وذلك ما احتوت عليه من األنا

. (3)بالوكالة عن احلاج حممـد بن رفيع الدهلو  أحد أعيان اهلند وأثريائاا

                                                   
(، وتاريخ 18املحكمة الرشعية الكرب  باملدينة: صك وقف مكتبة أهل احلديث رقم ) (1)

 هـ.21/1/1365

 املصدر نفسه. (2)

الذهبية عىل مكتبة أهل املحكمة الرشعية الكرب  باملدينة: صك وقف الاطعة املسامة ب (3)

 هـ.22/11/1368وتاريخ ، (461رقم )، احلديث
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 جهود الشخ  عبدالرمحن بن يوسف اإلفريق 
 يف التعلخم يف العهد السعودي 

 د. حممد بن عمر ُفالته

وقد جعل الشيخ اإلفرياي بموجب صك الوقفية الصادر عن املحكمة 

هـ ملدرسة دار احلديث حق االنتفاع 1368الرشعية الكرب  باملدينة عام

. األمر الذ  (1)ملكتبة مديرًا للمدرسةمن الوقف رشيطة أن يكون ناظر ا

أد  إىل توفري البيئة الرتبوية اجلاذبة لطالب املدرسة، واالستغناء عن 

املباين املستأجرة، والتوسع يف قبول الطالب، ومتكينام من االستفادة من 

 .(2)مرافق الوقف وخدماته املختلفة 

ينات من وكانت مباين الوقف قد أخذت يف التصدع يف بداية السبع

الارن الرابع عرش اهلجر ، وذلك لترسب مياه شبكة املدينة )العني الزرقاء( 

       ـه20/10/1376 يف ––عىل أسساا، فتادم الشيخ اإلفرياي 

 إعادة بطلب ––هـ( 1388العزيز )ت  بن عبد سعود امللك إىل

 سامحة إىل برقية ––. ووجه امللك سعود الوقف مبنى تعمري

، طلب فياا إبداء الرأ  ––حممـد بن إبراهيم آل الشيخ  الشيخ

، ––حيال طلب إعادة عامرة الوقف املادم من الشيخ اإلفرياي 

 ورد سامحته عىل الربقية باوله: 

جاللة امللك املعظم، بشأن االطالع عىل برقية عبد الرمحن "

دينية نافعة، اإلفرياي جلاللتكم حفظكم اهلل، إن املدرسة املذكورة سلفية 

                                                   
املحكمة الرشعية الكرب  باملدينة: صك وقف الاطعة املسامة بالذهبية عىل مكتبة أهل (1)

 .هـ.22/11/1368(، وتاريخ 461احلديث، رقم )

 .215حممـد بن عمر فالتة: اإلساامات الرتبوية واالجتامعية للمكتبات الوقفية، ص  (2)
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لكناا حمتاجة إىل لفت نظر جاللتكم إلياا، وأر  حفظكم اهلل أن تكون 

واعتبار منح ، وكوهنا حتت إرشافنا، مستالة، أما وضعنا مناجاا

الشاادات ملتخرجياا حسب مؤهالهتم كام تاتايه األصول فاذا نابله، 

 . (1)"فياهويتوالكم بتو، ألنه من املعاونة عىل الرب والتاو  إن شاء اهلل

 عىل ––عليه، فاد وافق امللك سعود بن عبدالعزيز  وبناءً 

، وتم إنجاز العمل عىل الوجه األكمل، الوقف تعمري إعادة طلب

هـ، بعد ميض عام من وفاة الشيخ 1378واالنتااء من تعمريه عام 

. ويتكون املبنى بعد إعادة تعمريه من ثالثة أدوار يف (2)اإلفرياي 

الواجاة الابلية التي تاع عىل شارع السحيمي تام مكتبة أهل احلديث، 

ونزل الناظر، ومكاتب اإلدارة، ودورين للجاات الشاملية والرشقية 

والغربية تشتمل عىل قاعات الدراسة والتدريب، ويتوسط البناء فناء كبري 

ىص اجلاة الشاملية الرشقية املصىل، وفناء خارجي به بئر املاء مكشوف، ويف أق

   . وظل هذا املبنى يسام بعد إعادة تعمريه(3)واملراحيض وأماكن الوضوء

هـ 1407يف خدمة العلم وطالبه قرابة ثالثني عامًا، إىل أن أزيل يف عام 

                                                   
 .1ـه، ص1376عبدالرمحن بن يوسف اإلفرياي: نظام أعامل مدرسة دار احلديث لعام  (1)

 املصدر نفسه. (2)

املحكمة الرشعية الكرب  باملدينة: صك وقف الاطعة املسامة بالذهبية عىل مكتبة أهل  (3)

 هـ.22/11/1368وتاريخ ، (461رقم )، احلديث
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 جهود الشخ  عبدالرمحن بن يوسف اإلفريق 
 يف التعلخم يف العهد السعودي 

 د. حممد بن عمر ُفالته

لصالح توسعة خادم احلرمني الرشيفني امللك فاد بن عبد العزيز 

 .(1)هـ( للمسجد النبو 1426)ت

 رابعًا: جهوده يف تطوير نظام املدرسة:

إن الشيخ اإلفرياي قد انطلق يف جاوده احلثيثة نحو تطوير  

مدرسة دار احلديث من واقع االلتزام األديب الذ  قطعه عىل نفسه جتاه 

املدرسة التي وجد فياا بغيته يف التعمق يف دراسة احلديث النبو  الرشيف 

وأتيحت له بعد التخرج فرصة التدريس والعمل اإلدار  فياا وعلومه، 

لكسب املاارات والادرات الالزمة يف جمال التعليم واإلدارة، وكذا اللااء 

والتعارف يف دار احلديث مع كبار املحدثني الذين وفدوا إىل املدينة آنذاك 

من مكة واهلند ومرص وبالد الشام وغريها، واالستفادة من علومام 

 . (2)اهتموخرب

فاد أسام الشيخ اإلفرياي يف تطوير املدرسة واالرتااء ، ومن هنا

جاوده يف التطوير بإعادة صياغة النظام التعليمي  --بخدماهتا، وبدأ 

 - –الذ  وضعه مؤسس املدرسة الشيخ أمحد بن حمـمد الدهلو  

، وذلك باالستفادة من خربة سامحة املفتي الشيخ حممـد بن هـ1358 عام

 أثناء هبم التاى الذين العلامء كبار من وغريه -–إبراهيم آل الشيخ 

                                                   
 .210حممـد بن عمر فالتة: اإلساامات الرتبوية واالجتامعية للمكتبات الوقفية، ص (1)

 املصدر نفسه. (2)
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الرياض العلمي وكلية العلوم الرشعية بمدينة  بمعاد للتدريس وجوده

 هـ، ونص النظام عىل اآليت:1371الرياض بدًءا من عام 

 مدرسة دار احلديث باملدينة.أهنا مدرسة أهلية تسمى  (1)

ناظر ومدير املدرسة هو املسؤول عن كل خلل أو تغيري حياسب  (2)

 عليه بني يد  اهلل عز وجل.

 يكون هلا سجالت حسب عرف ووضع املدارس املطلوبة لابطاا. (3)

 تابل اإلعانات مامل متنع منعًا رسميًا. (4)

 .ال يؤخذ من الطلبة أ  إعانة للرصف مناا عىل املوظفني واخلدم (5)

مواعيدها هنارية، تبدأ وتنتاي حسب املصلحة التي تامن استفادة  (6)

( 34الطلبة، ويتاارب ونظام مديرية املعارف العامة وبمعدل )

حصة أسبوعيًا، ماعدا املكتبة فال مانع من احلاور إلياا عرصًا، 

 باعتبار رشط الواقف.

شاادات املدرسة توقع من قبل مدير املدرسة، وال مانع من إضافة  (7)

توقيع أ  مرشف كان للمصلحة، بجوار توقيع مدير املدرسة وال 

 يعرتف بالشاادة مامل تكن صادرة عناا، مذيلة بختم املدرسة.

إن سني الدراسة فياا عرش سنوات، مناا أربعة أوىل، وأربعة  (8)

للمتوسطة، وسنتان عالية، وجيوز التعديل بام يتمشى واملصلحة 

 العامة.
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ت عىل أكثر ما يمكن من كتب السنة يمر الطالب يف هذه السنوا (9)

ومصطلحاا والتفسري وأصوله، ومجلة كبرية من علوم التوحيد 

 واآللة وغريها.

إن أ  كتاب أهد  للمدرسة ووضع يف املكتبة وقيد سجلاا فاو  (10)

 من ضمن كتباا يرس  عليه رشطاا.

وال يعني ذلك أهنا ، إن حصلت املساعدة احلكومية فاي مابولة (11)

 وخطتاا. ختتلف عن سريها

املدرسة حرة يف مناجاا، ال يتغري إال بعد اجتامع هيئتاا التعليمية  (12)

يف أول كل عام درايس مع الناظر واملدير، وتفاوضام فيام يصلح 

سريها ويفيد طالهبا، وذلك برشط أال خيفض مناج احلديث فياا 

ختفياًا خمال رغبة مسايرة غريها من املدارس األمريية أو غريها، 

 تباى قريبة من مسامها احلاياي.كل هذا ل

رشاف علياا جائز، وهو ال يعني شل حركتاا أو تأخريها طلب اإل (13)

 وهو مايد برتكاا طلياة يف رسم اخلطط النافعة هلا وترقيتاا.

 الطالب املتخرج مناا أحق بالتوظيف من غريه. (14)

              كهتتتتا ، ال تستتتم عم رهتا يفتتتا ا تعتتت  لدمنيتتتعس لدتتتع      ا تتتهت ا (51)

 تسم عم دهتصيحة ش صعة.ال 
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أهنا مايدة بالنظم احلكومية من الناحية العامة والتي تتمشى مع  (16)

 رشط واقفاا.

من أوقف وقفا وجعله تابعًا لوقف املكتبة واملدرسة فاو مابول  (17)

 رشيطة أن يكون ناظر الوقف هو ناظر دار احلديث.

متى تبني أن أ  مدرس فياا أو موظف عىل خالف عايدة أهل  (18)

جلامعة ينصح أوال وثانيًا، وإن أرص عىل بدعته وسوئه السنة وا

 أبعد عناا.

 الناظر واملدرس والطالب واملدرسة لكل منام مكانته االعتبارية. (19)

إلدارة املدرسة فصل أ  طالب أو مدرس هبا، تر  أن بااءه خيل  (20)

بالنظام التعليمي أو يسعى يف احلط من كرامتاا. وذلك بعد حماولة 

 سائل والسبل.معاجلته بكافة الو

 .(1)يستحسن أن يكون فصل الطالب بعد إدانته وأخذ حترير بإقراره (21)

 اجلديد النظام يف ––وقد أفصح الشيخ اإلفرياي 

احلثيثة يف إعادة بناء املدرسة، ورغبته بعد  مساعيه عن -أيااً – للمدرسة

            ترك العمل يف مدينة الرياض والعودة إىل املدينة يف جعل مدرسة

           دار احلديث كلية للحديث النبو  ياصدها الناس من كل جانب، 

                                                   
 .127 – 125ألهيل يف املدينة املنورة، ص دخيل اهلل عبداهلل احليدر : التعليم ا  (1)
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. وأراد اهلل تعاىل أن تتحاق (1)ولكن األجل أدركه قبل أن يتحاق ذلك

إنشاء كلية احلديث عىل يد تلميذه املحدث الشيخ عبد  يف -- رغبته

يف  سالميةاملحسن بن محد العباد عند توليه منصب نائب رئيس اجلامعة اإل

هـ صدور قرار إنشاء كلية احلديث 1396وتم يف عام ، املدينة املنورة

الرشيف والدراسات اإلسالمية يف اجلامعة اإلسالمية، لتصبح الكلية 

االوىل املختصة يف احلديث وعلومه عىل مستو  العامل اإلسالمي، والتي 

مجعت بني رشف العلم ورشف املكان، ومتكنت بجودة مناهجاا وتنوع 

 .(2)يات طالهبا من نرش السنة املطارة يف خمتلف أنحاء العاملجنس

 

 

 

 

 

                                                   
هـ، 1376درسة دار احلديث لعام نظام أعامل م: عبدالرمحن بن يوسف اإلفرياي (1)

 .239؛ عمر بن حممـد فالته: ملحات عن املدينة النبوية، ص1ص

عبداملحسن بن محد العباد: من ذكريايت عن اجلامعة االسالمية يف املدينة املنورة.  (2)

http://al-abbaad.com/articles/27-1431-06-20 
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 أوالً: جهوده يف التعليم بمعهد الرياض العلمي:

أصدر امللك عبد العزيز بن عبد الرمحن آل سعود طيب اهلل ثراه  

هـ أمره الكريم بافتتاح معاد الرياض العلمي الذ  هدف 1370يف عام 

إىل ختريج أجيال من الطلبة وفق النظم احلديثة للتعليم، وذلك لسد حاجة 

البالد آنذاك إىل الكوادر املؤهلة يف جمال الاااء واإلمامة واإلفتاء 

إرشاف عىل  --. وأسند (1)دريس املاررات الرشعية واللغويةوت

، وتوىل املعاد إىل سامحة املفتي الشيخ حممـد بن إبراهيم آل الشيخ 

هـ( والشيخ محد بن 1386إدارته الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم )ت 

 . (2) هـ(1421حممـد اجلارس )ت

ليمي للمعاد، وبدأ تنفيذ األمر السامي الكريم بوضع النظام التع

واختيار املاررات الدراسية الالزمة وجلباا من مرص، وجتايز املبنى 

والااعات الدراسية، وختصيص مكافآت جمزية للطالب ملساعدهتم عىل 

                                                   
 .6-3صالح بن حممـد احلسن: املعاهد العلمية، ص ص  (1)

؛ محد بن حممـد اجلارس: 77إسامعيل بن سعد بن عتيق: تاريخ من ال ينساه التاريخ، ص (2)

 (.2/902من سوانح الذكريات، )
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. واستاطب للتدريس يف املعاد من داخل اململكة (1)التفرغ للدراسة

هـ(، 1377أصحاب الفايلة الشيخ عبد الرمحن بن يوسف اإلفرياي )ت

هـ(، والشيخ عبد العزيز بن 1393والشيخ حممـد األمني الشنايطي )ت 

هـ(، والشيخ 1420هـ(، والشيـخ عبد العزيز بن باز )ت1408رشيد )ت

حممـد بن صالح اخلليفي، ومن علامء األزهر الشيخ عبد الرزاق عفيفي 

هـ(، والشيخ حممـد عبد الرحيم، والشيخ يوسف الابع، 1420)ت

 .(2)ف النمر، والشيخ أمحد الاط وغريهموالشيخ عبد اللطي

وكان الشيخ اإلفرياي قد سافر للتدريس يف معاد الرياض العلمي 

ـه، وذلك برفاة عائلته وبعض تالميذه يف املسجد 1371عند افتتاحه عام 

النبو  ومدرسة دار احلديث الذين كان منزل الشيخ يف الرياض مارًا هلم، 

 .(3)اقترص عىل الدراسة عىل الشيخ يف منزلهسواًء من التحق باملعاد أو 

 وعلومه احلديث تدريس ––وقد توىل الشيخ اإلفرياي  

 إىل هـ1371 بني ما الفرتة يف العلمي الرياض بمعاد املراحل خمتلف يف

 مادة تدريس تشمل املعاد يف الدراسية اخلطة وكانت. هـ1376 عام

                                                   
 .23صالح بن حممـد احلسن: املعاهد العلمية، ص (1)

           ؛ حممـد حامد 78سامعيل بن سعد بن عتيق: تاريخ من ال ينساه التاريخ، صإ (2)

 وما بعدها. 20الوهاب: السلفيون يف مرص، ص عبد

 .280محزة بن حامد الارعاين: احتاف ذو  البصائر، ص (3)
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 املرحلة لطالب والثانية األوىل السنتني يف أسبوعياً  ساعتني احلديث

. كام شملت اخلطة الدراسية آنذاك تدريس مادة (1)باملعاد التمايدية

احلديث لطالب املرحلة الثانوية بمعدل ساعتني أسبوعيًا يف مجيع سنوات 

ربع، وتدريس مادة مصطلح احلديث لطالب املرحلة الثانوية الدراسة األ

بوع يف السنتني األوىل دون التمايدية، وذلك بمعدل ساعتني يف األس

 .(2)والثانية فاط

للحـافـظ  "عمـدة األحـكام"وكــان املــارر يف مادة احلـديث كتـــاب  

م عىل مجيع سنوات الدراسة يف املرحلتني 600املـادسـي )ت هـ( الذ  ُقسِّ

التمايدية والثانوية، بحيث يكمل الطالب دراسة مجيع أحاديث األحكام 

. وحيتو  هذا الكتاب احلديثي النافع عىل أحاديث (3)الواردة يف الكتاب 

خمتارة من صحيحي اإلمامني البخار  ومسلم مرتبة وفق طرياة الفاااء 

يف كتب الفروع، لتكون عونًا ملن حفظاا وتأملاا عىل أخذ املسائل من 

أدلتاا الصحيحة، فاي أصول وقواعد يرجع إلياا املنتاي يف العلم، وسلم 

 .(4) ملسو هيلع هللا ىلصإىل دواوين اإلسالم املأثورة عن خري األنام  يصعد به املبتدئ

                                                   
 .35صالح بن حممـد احلسن: املعاهد العلمية، ص (1)

 .36املصدر نفسه، ص (2)

 .51ص، املصدر نفسه (3)

 .12ص ، الرمحن البسام: تيسري العالم رشح عمدة األحكام اهلل بن عبد عبد (4)
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كام درس طالب املعاد يف مادة مصطلح احلديث كتاب األسئلة  

لإلمام ابــن  "نخبة الفكــر فــي مصــطلح أهــل األثــر "واألجوبة عىل كتاب 

. وهو الكتاب الذ  اخترص فيه اإلمام (1)هـ(852حجــر العساــالين )ت 

اا أحد إلي يسباه مل مبتكرة طرياة وفق احلديث علوم ––ابن حجر 

نزهة "ممن ألف يف اصطالح أهل احلديث من قبله، وقام برشحه يف كتاب 

الذ  احتل مكانة طيبة لد  املحدثني يف الاديم واحلديث، وذلك  "النظر

ملا امتاز به من إجياز األلفاظ، وغزارة الفوائد، ودقة التحاياات، والتاسيم 

الذ  يادم تصورًا فريدًا لعلم مصطلح احلديث، حتى أصبح هبذه الدقيق 

املزايا كتاب اخلاص والعام من راغبي علم احلديث، وحث العلامء عىل 

 .(2)دراسته، وحاوا عىل حفظه

فإن من "ياول املحدث املدين الشيخ عبد املحسن بن محد العباد  

مشاخيي الكبار الذين درست عليام يف معاد الرياض العلمي يف عامي 

، وكان متمكنًا يف هـ الشيخ عبد الرمحن اإلفرياي 1374هـ و1373

احلديث واملصطلح. وقد درست عليه هاتني املادتني، وكان ذا أخالق 

إفاام الطالب، وأذكر أنه يف تدريسه املصطلح كان يأيت كريمة، وعناية ب

         باملوضوعات ملباحث املصطلح، فيلاي األسئلة فياا عىل الطالب 

                                                   
 هـ.20/8/1439عبداملحسن بن محد العباد: ماابلة بتاريخ  (1)

 .33-5أمحد بن عيل حجر العساالين: نزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر )مادمة املحاق(، ص  (2)
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عىل وجاني؛ أحدمها يذكر املوضوع، ويسأل عن تعريفه، والثاين يأيت 

بالتعريف، ثم يسأل عن املعرف، وكان يف مادة املصطلح يطلب من بعض 

 . (1)بعاام عىل بعض األسئلةالطلبة أن يلاي 

 حاجة سد يف كبرياً  جاداً  -–وقد بذل الشيخ اإلفرياي 

 اإلسالمي الترشيع مصادر من الثاين املصدر معرفة يف آنذاك املعاد طالب

 وقام. واملعامالت بالعبادات املتعلاة واألحكام العاائد عىل اشتمل الذ 

مدلوالت ألفاظاا، ، وبيان ملسو هيلع هللا ىلص النبي أحاديث برشح ذلك أجل من

واألبواب التي ، وحكماا وأحكاماا، والتعريف بأسانيد األحاديث

وتوضح أسئلته يف مادة احلديث لطالب السنة الرابعة باملعاد  تندرج فياا.

هـ املوجودة ضمن أرشيف أوراقه بدار احلديث باملدينة مد  1374لعام 

 أورد حيث. آنفاً  إلياا املشار احلديثية باجلوانب ––عناية الشيخ 

عىل سبيل -األحاديث املختارة لالختبار، وسأل  من ثالثة نصوص الشيخ

يف أحدها عن موضوع احلديث، وما يمكن أن يكون عنوانًا  -املثال

للحديث يف غري هذا الباب، ورشح احلديث مع بيان معاين الكلامت، 

لنبو  يف واألحكام الرشعية املستنبطة من احلديث، واحلكمة من التوجيه ا

 احلديث، واملسائل الفااية املتعلاة به. 

                                                   
 .281ين: إحتاف ذو  البصائر، صمحزة بن حامد الارعا (1)
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وأثمرت جاود الشيخ اإلفرياي يف التدريس بمعاد الرياض 

، ملسو هيلع هللا ىلصالعلمي عن التايئة املبكرة للطالب لدراسة أحاديث النبي 

واالستفادة من مااميناا. وقد واصل بعض هؤالء الطالب الدراسة يف 

وأصبحوا بعد خترجام من أبرز  كلية العلوم الرشعية وكلية اللغة العربية،

 العلامء يف اململكة العربية السعودية. 

وامتد أثر جاود الشيخ يف التدريس باملعاد ليشمل الطالب 

مكن الشيخ من خالل عالقاته  االوافدين من خمتلف أرجاء العامل مم

    اخلارجية من استاطاب بعاام للدراسة يف املعاد. فاد استابل املعاد 

كل مسلم تتوفر فيه الرشوط النظامية،  -املؤرخ احلايل كام يذكر-

واحتان الكثري من أبناء الشام ومرص واليمن واحلبشة والصومال 

والباكستان واهلند وغريهم. وأرسلت بعض اهليئات واجلمعيات 

واألقطار اإلسالمية البعوث إىل هذا املعاد لتلاي العلوم الدينية عىل 

 . (1)الناج السلفي الصحيح

 ثانيًا: جهوده يف التعليم يف كلية العلوم الرشعية يف الرياض:

هـ، 1373أنشئت كلية العلوم الرشعية يف مدينة الرياض عام  

وذلك ليتمكن خرجيو املعاهد العلمية والثانويات العامة من مواصلة 

للعمل يف جماالت الاااء  -كام سبق  -والتأهل ، دراسة العلوم الدينية

                                                   
اهلل بن محد احلايل: توحيد اململكة العربية السعودية وأثره يف النااة العلمية  عبد (1)

 .105واالجتامعية، ص
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ة وتدريس املاررات الدينية يف التعليم العام بمراحله الدراسية والفتو  واإلمام

 ––املختلفة. وقد توىل الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم آل الشيخ 

حممـد بن إبراهيم آل  الشيخ املفتي سامحة عن نيابة الكلية عىل اإلرشاف

، وعني الشيخ عبدالعزيز بن حممـد بن إبراهيم آل الشيخ ––الشيخ 

هـ( مديرًا للكلية، ثم توىل إدارهتا الشيخ محد بن حممـد اجلارس 1426)ت

 .(1)هـ1375عام 

أحد املشايخ الذين انتدبوا  –– وكان الشيخ اإلفرياي 

هـ. ومجع كام 1373للتدريس يف كلية العلوم الرشعية عند افتتاحاا عام 

ار تدل نامذج أسئلة االختبارات املرفاة بأرشيف أوراق الشيخ يف د

احلديث باملدينة املنورة بني التدريس يف معاد الرياض العلمي وكلية 

 احلديث) ماديت بتدريس آنذاك ––العلوم الرشعية. وقام 

 (. املصطلح)و( الرشيف

َس الشيخ  طالب كلية العلوم الرشعية آنذاك  ––وقد َدرَّ

هـ( مع رشحه 852لإلمام ابن حجر العساالين )ت "بلوغ املرام"كتاب 

هـ( 182سامعيل األمري الصنعاين )ت إلإلمام حممـد بن  "سبل السالم"

بلوغ ". وكتاب (2)الذ  كان ماررًا عىل مجيع السنوات الدراسية بالكلية

                                                   
 (.915/ 2محد بن حممـد اجلارس: من سوانح الذكريات، ) (1)

 هـ20/8/1439املحسن بن محد العباد: ماابلة بتاريخ  عبد (2)
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 جهود الشخ  عبدالرمحن بن يوسف اإلفريق 
 يف التعلخم يف العهد السعودي 

 د. حممد بن عمر ُفالته

بني أوساط الدارسني ألدلة األحكام  من الكتب احلديثية املشتارة "املرام

( حديثًا أوردها املؤلف 1596يف السنة النبوية املطارة، وقد احتو  عىل )

مرتبة عىل طرياة الفاااء يف تبويب الكتب الفااية، وعني بتوضيح 

 .(1)درجتاا من الصحة والاعف

ُيَعّد من  ––لإلمام الصنعاين  "سبل السالم"وكتاب 

 "البدر التامم"، وهو خمترص لكتاب "غ املرامبلو"أفال رشوح متن 

للاايض العالمة احلسني بن حممـد املغريب، يبدأ اإلمام الصنعاين فيه 

بالرتمجة املخترصة لراو  احلديث، ثم تعريف األلفاظ واملصطلحات 

وضبطاا، ثم يورد الفوائد الفااية املستنبطة من احلديث، ويبني طرفًا من 

 . (2)مع بيان درجته من الصحة أو الاعفتراجم من أخرج احلديث 

 "مصطلح احلديث"ومل يظار البحث والتايص واقع توزيع مادة 

عىل سنوات الدراسة يف الكلية، أو الكتب الدراسية املاررة يف املادة يف 

املرحلة التارخيية التي انتدب الشيخ للتدريس فياا بكلية العلوم الرشعية 

 كانت -–هـ، ومع ذلك فإن عناية الشيخ 1376-هـ 1373من عام 

 "الراو  تدريب" كتاب بتدريس وغريها باملدينة احلديث دار يف فائاة

                                                   
 ،إبراهيم السيد شحاته عوض: كتاب بلوغ املرام من أدلة األحكام (1)

 https://www.alukah.net/sharia/0/26216/ 

 .10حممـد بن إسامعيل الصنعاين: سبل السالم رشح بلوغ املرام )مادمة املحاق(، ص (2)
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التاريب والتيسري "هـ( الذ  رشح فيه كتاب 911)ت السيوطي لإلمام

هـ(. 676لإلمام النوو  )ت "ملعرفة سنن البشري النذير يف أصول احلديث

البن الصالح  "علوم احلديث"خمترص لكتاب  "التاريب"وكتاب 

كتاب جيمع يف علم أصول احلديث قواعد هـ( الذ  يعد أحسن 643)ت

 .(1)ويرشحاا بطرياة مل يسبق إلياا، متيز الصحيح من السايم من املرويات

عناية يف تدريسه لعلم  -–كام كان للشيخ اإلفرياي  

لإلمام  "فتح املغيث برشح ألفية احلديث"مصطلح احلديث بكتاب 

لإلمام  "التبرصة والتذكرة"( الذ  رشح فيه منظومة 902السخاو  )ت

هـ(. وهي من أجل متون علم مصطلح احلديث، ويبلغ 806العراقي)ت

 كتاب -–( ألف بيت وبيتني، اخترص فياا 1002عدد أبياهتا )

. وكتاب (2)وزاد عىل مسائلة   الصالح البن "احلديث ومعل"

من الكتب النافعة يف تدريس هذا العلم للطالب يف  "فتح املغيث"

املساجد واملعاهد والكليات الرشعية، وذلك لكونه امتاز برشح املفردات 

الغاماة، وجودة التوضيح والبيان، وكثرة االستدالل واألمثلة، والعناية 

املناسبات بني األبواب، واإلحاطة بآراء العلامء واملذاهب، بذكر 

 .(3)والتعريف باألعالم
                                                   

 .28ص، نور الدين عرت: مادمة حتايق كتاب علوم احلديث البن الصالح (1)

 وما بعدها. 127حممـد بن عبدالرمحن السخاو : فتح املغيث برشح ألفية احلديث، ص  (2)
 .178، صاملصدر نفسه (3)
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 جهود الشخ  عبدالرمحن بن يوسف اإلفريق 
 يف التعلخم يف العهد السعودي 

 د. حممد بن عمر ُفالته

 احلديث تدريس يف -–وقد أدت جاود الشيخ اإلفرياي  

بكلية العلوم الرشعية إىل توسيع نطاق معرفة  ومصطلحه الرشيف النبو 

ت الطالب بالسنة النبوية املطارة وعلوماا، وتزويدهم باملاارات والادرا

الالزمة يف ناد أسانيد املرويات احلديثية ومتوهنا، وكان من أوائل 

 :(1)املتخرجني يف الكلية كام أورد الشيخ محد بن حممـد اجلارس اآليت

 هـ(.1420 الشيخ عطية بن حممـد سامل )ت (1)

 هـ(.1421 الشيخ حممـد بن صالح العثيمني )ت (2)

 هـ(.1430 شار )تالشيخ حممـد بن سليامن األ (3)

 هـ(.1431 عبد اهلل بن عبد الرمحن الغديان )تالشيخ  (4)

 هـ(.1435 الشيخ راشد بن صالح بن خنني )ت (5)

 هـ(.1438 الشيخ عبد العزيز بن عبدالرمحن احلزيمي )ت (6)

 الشيخ عبد العزيز بن عبد املنعم. (7)

 

 

 

                                                   
 (.2/917محد بن حممـد اجلارس: من سوانح الذكريات،) (1)
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 يف التعليم --لاد سبق احلديث عن جاود الشيخ اإلفرياي 

يف املسجد النبو  الرشيف وبعض اجلاات التعليمية األخر  التي استأنفت 

 .نشاطاا بعد توحيد البالد عىل يد املؤسس امللك عبد العزيز آل سعود 

الرتبوية فاط،  املؤسسات هذه يف التدريس عند --ومل تاف جاوده 

بل امتدت لتشمل بعض املساجد والار  يف املدينتني اللتني اشتغل بالتعليم 

هـ. ويتناول 1377ـه وحتى تاريخ وفاته يف عام 1356فياام بدًءا من عام 

الباحث بالتفصيل يف هذا املبحث جاود الشيخ اإلفرياي يف التعليم يف بعض 

عليم يف مسجد سامحة الشيخ يف الت --قر  املدينة املنورة، وجاوده 

 حممـد بن إبراهيم آل الشيخ يف مدينة الرياض.

 أوالً: جهوده يف التعليم يف قرى املدينة املنورة:

اإلشارة إىل الاعف االقتصاد  الذ  ساد خمتلف  تلاد سبا 

مناطق اململكة العربية السعودية قبل توحيدها، وما ترتب عىل الاعف 

واجتاه سكان املدن إىل توجيه ، االقتصاد  من قلة التعليم بني أبناء الار 

أبنائام لتعلم األعامل احلرفية واملانية بدالً من االنتظام للدراسة 

 . (1)والتعليم

                                                   
 (.2/323اهلل الصالح العثيمني: تاريخ اململكة العربية السعودية، ) عبد (1)
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 جهود الشخ  عبدالرمحن بن يوسف اإلفريق 
 يف التعلخم يف العهد السعودي 

 د. حممد بن عمر ُفالته

وكان من التدابري التي اختذها املؤسس امللك عبد العزيز ملواجاة 

 -- حاجة سكان الار  إىل التعليم قبل إنشاء مديرية املعارف أن عمد

وجذب ، وبناء املساجد فياا اهلجر، إنشاء طريق عن التوطني سياسة إىل

أفراد الار  الرحل للسكنى هبا، لتحايق استارارهم وتعليمام وتوفري 

 اهلل طيب–. وحرص (1)اخلدمات األساسية الالزمة لتطويرهم وتنميتام

الوعاظ واملرشدين والعلامء األكفاء إىل الار  واهلجر  إرسال عىل -ثراه

 .(2)لتعليم سكاهنا وتوجياام

عىل -هـ( 1359فاد تنال الشيخ عبداهلل بن سليامن بن بلياد )ت

والرس واخلرباء والبدائع  هـ بني قر  البكريية1333يف عام  -سبيل املثال

الشيخ  -–. وعني امللك عبدالعزيز (3)لتعليم الناس وإرشادهم

هـ( قاضيًا ومرشدًا ومعلاًم عىل سكان 1362عمر بن حممـد سليم )ت

حممـد بن عيل البيز  الشيخ -–،  وأرسل (4)هجرة األرطاوية

اهلل بن  عبدهـ إمامًا ومرشدًا دينيًا لابيلة بني 1341يف عام   هـ(1392)ت

  .(5)مطري يف هجرة مليح
                                                   

 .192ململكة العربية السعودية، ص حممـد عبداهلل السلامن: توحيد ا (1)

 .195املصدر نفسه، ص  (2)
 .344ص ، عبدالرمحن بن عبداللطيف آل الشيخ: مشاهري علامء نجد وغريهم (3)
 .357املصدر نفسه، ص  (4)
 .430ص ، املصدر نفسه (5)
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 إىل احلجاز ضم بعد عنايته ––وواصل امللك عبدالعزيز 

وذلك عن ، بنرش العلم يف الار  واملناطق النائية هـ1344 عام يف نجد

وإرسال املعلمني والدعاة لتعليم الناس ، طريق إنشاء املدارس النظامية

هـ( 1389وتوجياام . فاد أمىض الشيخ عبداهلل بن حممـد الارعاو  )ت

هـ قرابة واحد وثالثني عامًا يتنال بني قر  جازان 1358بدًءا من عام 

. (1)واملناطق املجاورة هلا يف جنوب اململكة لنرش العلم والدعوة السلفية 

ـه( يف منطاة العال 1377سفر املغري  )ت  وتنال الشيخ عبداهلل بن

            هـ يعلم الناس الارآن الكريم 1363والابائل التي حوهلا يف عام 

. وانتدب (2)وما حيتاجون إليه من أمور دينام يف العايدة والفاه ونحوه

الشيخ فيصل بن عبدالعزيز بن مبارك إىل  ––امللك عبدالعزيز 

 .(3)عليم أهلاا واجبات اإلسالم وأمور الدينهتامة احلجاز لإلرشاد وت

 - -والشيخ اإلفرياي أحد العلامء الذين انتدهبم امللك عبد العزيز

للايام بالدعوة واإلرشاد والتعليم يف بعض الار  املجاورة للمدينة. كام 

 رواد بعض رغبة عند نزوالً  أحياناً  الدعو  الواجب هبذا -–قام 

دروسه،  حلاة يف اجللوس اعتادوا ممن الرشيف النبو  املسجد

                                                   
 .1/240، الدعوة يف عاد امللك عبدالعزيز رمحه اهلل: حممـد بن نارص الشثر  (1)

 املصدر نفسه. (2)

 .398ص ، عبدالرمحن بن عبداللطيف آل الشيخ: مشاهري علامء نجد وغريهم (3)
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 جهود الشخ  عبدالرمحن بن يوسف اإلفريق 
 يف التعلخم يف العهد السعودي 

 د. حممد بن عمر ُفالته

واالستفادة من علمه، وأعجبوا بفصاحته وتواضعه وحسن أسلوبه 

 وتعامله.

هـ( أحد أعيان 1410وكان الشيخ حممـد بن أمحد أبوحسني )ت

عىل الشيخ اإلفرياي يف  -كام سبق–ينبع النخل وسكاهنا قد تتلمذ 

هناك إىل التوجيه املسجد النبو  الرشيف، وأوضح له حاجة الناس 

. وعرض الشيخ اإلفرياي (1)واإلرشاد وتعلم العلوم الدينية املختلفة

االحتياج عىل اجلاات املعنية يف الدولة، وصدر التوجيه الكريم عام 

هـ بانتدابه للتدريس يف قر  ينبع النخل: السويق وسوياة 1364

 .(2) واجلابرية واليسرية والعلامية وغريها

 للايام النخل ينبع أنحاء خمتلف يف أشار ةثامني ––وجتول 

واختذ من املسجد اجلامع ، إليه أسند الذ  والرتبو  الدعو  بالواجب

يف قرية السويق منطلاًا لنشاطه العلمي والدعو  الذ  بذل بموجبه 

، ملسو هيلع هللا ىلصاجلاد يف نرش العلم الرشعي الصحيح املوافق لكتاب اهلل وسنة نبيه

                                                   
 .229عمر بن حممـد فالتة: ملحات عن املدينة النبوية، ص  (1)

حد  املدن التارخيية التي تاع بالارب من طريق احلاج الشامي يف اجلاة إينبع النخل:  (2)

م، وتعود ملكيتاا لذرية احلسن بن 200عناا مسافة الغربية من املدينة املنورة، تبعد 

عيل، وسكناا األنصار وجاينة وليث، واشتارت بكثرة العيون واملزارع والنخيل. 

 513/ 5ياقوت احلمو : معجم البلدان، 
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ماامني بعض الكتب احلديثية النافعة التي  رشح عىل -–وحرص 

تشتمل عىل األحاديث الصحيحة التي تتامن مبادئ العايدة وما هيم 

، "رياض الصاحلني"املسلم من أمور العبادات واملعامالت مثل كتاب 

هـ(. وتعليم املبتدئني 676لإلمام النوو  )ت "األربعون النووية"و

 .(1)ألصول الثالثةالاراءة والكتابة والارآن الكريم وا

وقد التاى الشيخ اإلفرياي خالل رحلته العلمية إىل ينبع النخل 

بعدد من أبرز شيوخ املنطاة وأعياهنا رمحام اهلل، ومنام الشيخ الرشيف 

هـ( شيخ أرشاف ينبع ورئيس قرية عني 1401أمحد بن جابر العيايش )ت

شيخ قبيلة هـ( 1406)ت  حسني، والشيخ عليثة بن عبد الرمحن اجلرييس

اجلرسة من جاينة ورئيس قرية عني حسن، والشيخ صالح بن عطية اهلل 

هـ( شيخ قبيلة املشادقة من جاينة ورئيس البثنة، 1420أبو شعيب )ت

هـ( شيخ قبيلة الرصارصة 1426والشيخ عيد بن صالح الرصيرص  )ت 

-. وممن ألتاى هبم الشيخ اإلفرياي (2)من جاينة ورئيس قرية الفجة

واستفادوا من علمه املشايخ حممـد وجوده وحممود أمحد أبوحسني  -أيااً 

 .(3)من سكان قرية السويق وأعياهنا

                                                   
 .229عمر بن حممـد فالتة: ملحات عن املدينة النبوية، ص  (1)

 هـ.20/2/1440سعيد بن عليثة اجلرييس: ماابلة بتاريخ  (2)

 هـ .5/1/1440فيصل بن سعد حممـد أبوحسني: ماابلة بتاريخ  (3)
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 جهود الشخ  عبدالرمحن بن يوسف اإلفريق 
 يف التعلخم يف العهد السعودي 

 د. حممد بن عمر ُفالته

حسني الباحث بصورة  وقد زود حفيد الشيخ حممـد بن أمحد أبو

بسـم اهلل "من الشاادة التي حررها الشيخ اإلفرياي جلده وياول فياا: 

العاملني، والصالة والسالم الرمحـن الرحيـم ... شاادة ... احلمد هلل رب 

وبعد: فأقرر أنا عبد الرمحن بن يوسف اإلفرياي  ملسو هيلع هللا ىلصعىل رسول اهلل 

حسني قد تلاى  املدرس باملسجد النبو  أن الشيخ حممـد أمحد أبو

معلوماته الدينية مني يف ينبع النخل ويف املسجد النبو  باملدينة. وملا رأيته 

الشاادة ليفيد الناس، ويعتمد أهاًل لألخذ عنه واإلفادة كتبت له هذه 

علياا من يراها عند احلاجة، وليعلم أنه من أهل الفال والكفاءات. هذا 

وإين أوصيته بتاو  اهلل يف الرس والعالنية، وأسأل اهلل له التوفيق والسداد، 

 –اإلفرياي يوسف بن الرمحن عبد: وكتبه–هـ 9/2/1370وحرر يف 

 .(1) املنورة باملدينة احلديث دار ومدير النبو  املسجد يف املدرس

ومن جاود الشيخ اإلفرياي التعليمية يف قر  املدينة زياراته  

وتبعد عناا ، املتكررة لارية املليليح التي تاع يف اجلاة الغربية من املدينة

كم. حيث دعا الشيخ ظوهير بن محيد املسعد  أحد أهايل املليليح 55قرابة 

 -–والوعظ واإلرشاد فياا، فاام  الشيخ اإلفرياي لزيارة الارية

خالهلا  -–ليح والرتدد علياا ملرات عديدة، قام امللي بزيارة

  بالتوجيه واإلرشاد واإلجابة عن االستفسارات واألسئلة املوجاة إليه 

                                                   
 هـ .5/1/1440فيصل بن سعد حممـد أبوحسني: ماابلة بتاريخ  (1)
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يف ملكية عدٍد من النخيل  من سكان الارية، واشرتك مع الشيخ ظوهير

 .(1)املغروسة بأحد البساتني يف الارية املذكورة

 ثانيًا: جهوده يف التعليم يف مسجد الشيخ حممـد بن إبراهيم آل الشيخ:

يعد مسجد حي دخنة أحد املساجد التارخيية املامة يف مدينة 

الرياض الاديمة، وقد أنشئ بجوار منازل آل الشيخ املجاورة آنذاك 

. وكان يتوىل اإلمامة والتدريس فيه الشيخ عبد اهلل بــن (2)للاصور امللكية

 أخيه ابن حل -–هـ(، وملا تويف 1339عبداللطيــف آل الشيـــخ )ت 

 والتدريس اإلمامة يف حمله -–حممـد بن إبراهيم آل الشيخ  الشيخ

 ، كام توىل اإلرشاف يف الوقت نفسه عىل الشؤون الدينية يفاملسجد يف

 . (3)خمتلف أنحاء اململكة

يف املسجد صباحًا ومساًء،  للتدريس جيلس ––وكان 

ودرس علوم التوحيد والنحو واحلديث والفاه والفرائض 

. واستمر يف التدريس هبذا املسجد الذ  اشتار باسمه بدًءا (4)واملصطلح

                                                   
 هـ .16/3/1440سعد بن هليل بن ظوهير املسعد : ماابلة بتاريخ  (1)

 .1/175محد بن حممـد اجلارس: من سوانح الذكريات،  (2)

 .1/175املصدر نفسه،  (3)

 .75املصدر نفسه، ص (4)
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 جهود الشخ  عبدالرمحن بن يوسف اإلفريق 
 يف التعلخم يف العهد السعودي 

 د. حممد بن عمر ُفالته

 لااايا -–هـ، حيث تفرغ 1380هـ وحتى عام 1339من عام 

 . (1)عامل الايادية األخر األ من وغريها والاااء الفتو 

وقد أد  توافد العلامء إىل مدينة الرياض عاب افتتاح املعاهد 

حممـد بن  الشيخ مسجد يف الدروس عدد زيادة إىل –كام سبق-والكليات 

إبراهيم يف حي دخنة، إذ جلس آنذاك للتدريس فيه الشيخ عبدالعزيز بن 

بن يوسف اإلفرياي، والشيخ حممـد  عبداهلل بن باز، والشيخ عبدالرمحن

. وأخذ (2)األمني الشنايطي، والشيخ عبدالرزاق عفيفي رمحام اهلل

طالب العلم تبعًا لذلك يف الادوم إىل الرياض من أطراف نجد واحلجاز 

واليمن وغريها. وقدمت الدولة السعودية هلم املعونات الشارية 

 .(3)حوهوالسنوية، وخدمات السكن والطعام واملعيشة ون

وكانت الرياض يف ذلك " ياول الشيخ محاد األنصار  

الوقت قد أطلق علياا رياض العلم، وكانت املساجد معمورة بالعلامء، 

والعلامء كلمتام مسموعة، ومن مل يدرك ذلك العاد مل يدرك الرجال، 

وكانت كلية العلوم الرشعية مكتظة بالفحول من علامء مرص أبناء 

تني سنة ومخسني التسعني وأقل، وكنا ندرس يف هذه الكلية طالبًا أبناء س

                                                   
 .26إسامعيل بن سعد بن عتيق: تاريخ من ال ينساه التاريخ، ص (1)

 هـ.20/8/1439عبداملحسن بن محد العباد: ماابلة بتاريخ  (2)

 .75إسامعيل بن سعد بن عتيق: تاريخ من ال ينساه التاريخ، ص (3)
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 .(1) "سنة، وكان بعض الطالب إذا خترج من الثانوية يتااعد لكرب سنه 

وأساـم الشيخ اإلفرياي فرتة وجوده بمدينة الرياض يف التدريس  

، حيث كان من أبرز أصفياء بمسجد الشيخ حممـد بن إبراهيم 

املفتي الشيخ حممـد بن إبراهيم وأحبائه، وكان سامحة الشيخ يكرمه 

ويصغي إليه كثريًا، وجيتمع به يف جملسه العام، وربام بحث معه يف مسائل 

علم احلديث والرجال، وأوىص الشيخ اإلفرياي عند مرض وفاته الشيخ 

 .(2)حممـد بن إبراهيم عىل أبنائه

وقد خصص الشيخ دروسه يف مسجد الشيخ حممـد بن إبراهيم 

يف البداية لطالبه يف معاد الرياض العلمي وكلية العلوم الرشعية وغريهم 

من الطالب الذين رافاوه عند انتااله للعمل بمدينة الرياض، ثم اجته بعد 

ذلك إىل تدريس خمتارات من األحاديث النبوية لعامة رواد املسجد، 

طرياة واضحة، مع التفصيل والبيان وإيراد ما يلزم من األدلة ورشحاا ب

 ملسو هيلع هللا ىلصوالشواهد واألمثلة، وحتفيز احلاور لالستفادة من سنة النبي 

مما رغب الكثريين للجلوس يف حلاة دروس الشيخ التي ، وسريته

 .(3)ـه1377يف عام  --هـ وحتى وفاته 1371استمرت من عام 

                                                   
 .63وع، ص األول بن محاد األنصار : املجم عبد (1)

 .61إسامعيل بن سعد بن عتيق: تاريخ من ال ينساه التاريخ، ص  (2)

 .275محزة بن حامد الارعاين: إحتاف ذو  البصائر برتاجم العلامء األفارقة األكابر، ص  (3)
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 جهود الشخ  عبدالرمحن بن يوسف اإلفريق 
 يف التعلخم يف العهد السعودي 

 د. حممد بن عمر ُفالته

 النتائج :أوالً: أبرز 

لاد أظار البحث يف املوضوع مد  إساام الشيخ اإلفرياي يف 

املسرية التعليمية يف اململكة العربية السعودية بعد توحيدها عىل يد املؤسس 

امللك عبدالعزيز بن عبدالرمحن آل سعود رمحه اهلل، حيث شملت جاوده 

تي املدينة الرتبوية املؤسسات النظامية وغري النظامية يف التعليم بمنطا

املنورة والرياض، وهدفت اجلاود يف أغلباا إىل نرش العلم الرشعي مع 

الرتكيز عىل احلديث النبو  وعلومه. ووفق مصادر البحث وأدبياته 

واملاابالت الشخصية التي قام الباحث بإجرائاا مع بعض أصحاب 

ود  العالقة بالبحث، فإن جاود الشيخ اإلفرياي يف التعليم يف العاد السع

قد امتدت لتشمل املسجد النبو ، ودار احلديث باملدينة، ومعاد الرياض 

العلمي، وكلية العلوم الرشعية بالرياض، ومسجد الشيخ حمـمد بن 

إبراهيم، وبعض الار  املجاورة للمدينة، وذلك يف الفرتة ما بني عام 

 يف التايل:  ––ـه . وتلخصت جاوده 1377ـه إىل عام 1356

كبرية من العامة يف املسجد النبو  الرشيف ومسجد  حتفيز رشحية (1)

الشيخ حممـد بن إبراهيم يف الرياض عىل طلب العلم الرشعي 

وذلك ، وحتصيله مساًء، وبذل اجلاد يف تاريب العلوم الرشعية إليام

        ، بالنحو الذ  أسام يف حمو األمية الدينية لد  الكثريين منام
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االنخراط يف األعامل املانية واحلرفية وال سيام أولئك الذين شغلام 

 عن طلب العلم.

نرش العايدة الصحيحة بني رواد حلاة دروسه يف املسجد النبو  من  (2)

الطالب واحلجاج والزائرين، وإرشاد احلجاج وداللتام عىل 

مناسك احلج والعمرة وفق الكتاب والسنة، والرد عىل استفساراهتم 

 الدينية املختلفة.

وية املطارة من واقع رشح وبيان ماامني الكتب نرش السنة النب (3)

لإلمام  "املوطأ"املعتمدة عند املحدثني، ومن ذلك الكتب الستة، و

وغريها من الكتب يف مصطلح احلديث،  "وبلوغ املرام"مالك، 

 وعلم الرجال.

التايئة املبكرة للطالب يف مراحل التعليم العام يف مدرسة دار  (4)

للتخصص يف علم احلديث  احلديث ومعاد الرياض العلمي

الرشيف وأصوله، ومتكينام من مواصلة دراسة العلوم الرشعية يف 

 املراحل الدراسية العليا.

تأهيل عدد من طالب العلم الرشعي املتميزين يف احلديث النبو   (5)

الرشيف وعلومه، وإكساهبم املاارات الالزمة يف التعامل مع دواوين 

 وناد املرويات احلديثية وخترجياا. السنة النبوية، واالستفادة مناا،

تدريب الطالب وتنمية مااراهتم يف البحث واحلوار واملناظرة  (6)
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 جهود الشخ  عبدالرمحن بن يوسف اإلفريق 
 يف التعلخم يف العهد السعودي 

 د. حممد بن عمر ُفالته

، واستاراء األدلة الرشعية، واالستدالل وترجيح النصوص

 واستنباط األحكام مناا.

تنمية املاارات الدعوية لد  الطالب الوافدين من الدول اإلسالمية  (7)

          عية الالزمة يف تعليم الناساملختلفة، وتزويدهم بالعلوم الرش

 ما ينفعام من أمور عباداهتم ومعامالهتم.

 ثانيًا: توصيات الدراسة

o  حث طالب الدراسات العليا يف أقسام التاريخ والرتبية والدعوة

والثاافة اإلسالمية عىل ختصيص بحوثام لدراسة احلركة العلمية يف 

 سالمية املختلفة.احلرمني الرشيفني، ورصدها يف العصور اإل

o   قيام الرئاسة العامة لشؤون املسجد احلرام واملسجد النبو

باستحداث مركز للبحوث يعنى برصد احلركة العلمية يف احلرمني 

الرشيفني عرب العصور اإلسالمية، مع العناية بتوثيق جاود علامء 

احلرمني الرشيفني وغريهم من العلامء الوافدين ألداء مناسك احلج 

 ة والتدريس فياام بصفة مؤقتة ثم العودة إىل بلداهنم.والعمر

o  قيام وزارة التعليم بتخصيص بنك للمعلومات يعنى بجمع وختزين

البيانات واملعلومات املتعلاة بالعلامء واملربني الذين أساموا يف 

وذلك عىل أساس ، التعليم يف خمتلف اجلاات التعليمية يف اململكة
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ات واملعلومات عند احلاجة، رقمي يسمح باسرتجاع البيان

 واالستفادة مناا يف رصد جاودهم الرتبوية املختلفة.

o  تكوين جلنة مشرتكة بني اجلاات التعليمية يف الدولة، حلرص رواد

التعليم يف العاد السعود  من الذكور واإلناث يف خمتلف املناطق 

باململكة، والتعريف بجاودهم التعليمية، والتنسيق لتكريمام يف 

 ناسبات الوطنية املختلفة.امل

 ثالثًا: مقرتحات الدراسة:

  دراسة دور علامء الرشيعة يف احلفاظ عىل اهلوية اإلسالمية للتعليم يف

 اململكة العربية السعودية.

  إجراء املزيد من الدراسات املتعلاة بجاود علامء احلديث يف احلركة

 العلمية يف العاد السعود  األول والثاين والثالث.

  دراسة االجتاهات الفكرية والرتبوية لعلامء احلديث يف الارن الرابع

عرش اهلجر  وأثرها عىل النااة التعليمية يف اململكة العربية 

 السعودية.

  إجراء دراسات تربوية تتناول جاود علامء الرشيعة يف نرش العلم من

 خالل املساجد والكتاتيب واملدارس واملكتبات واملنازل واألربطة يف

 العاد السعود .
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 جهود الشخ  عبدالرمحن بن يوسف اإلفريق 
 يف التعلخم يف العهد السعودي 

 د. حممد بن عمر ُفالته

  ابن خلدون، عبدالرمحن بن حممـد: مادمة ابن خلدون. حتايق عيل عبدالواحد وايف. دار

 هناة مرص للطبع والنرش، الااهرة، د.ت.

 اهلل: التعليم احلكومي املنظم يف عاد امللك عبدالعزيز  اللطيف بن عبد ابن دهيش، عبد

 ـه.1407، الطالب اجلامعي، مكة املكرمةنشأته وتطوره. مكتبة  -

  األمحد ، فايز عبداهلل : جاود بعض علامء املدينة النبوية يف تارير العايدة السلفية يف

، كلية الدعوة وأصول الدين، قسم العايدة، الارن الرابع عرش اهلجر . رسالة ماجستري

 هـ.1429، جامعة أم الار ، مكة املكرمة

 ث واإلعالم: موسوعة أسبار للعلامء واملتخصصني يف أسبار للدراسات والبحو

 هـ. 1419الرشيعة اإلسالمية. أسبار، الرياض، 

  ،اإلفرياي، عبدالرمحن بن يوسف: معنى احلج والعمرة. دار سعد مرص للطباعة والنرش

 ـه1436الااهرة، 

  .اإلفرياي، عبدالرمحن يوسف: توضيح احلج والعمرة كام جاء يف الكتاب والسنة 

 هـ.1428ايق سعيد بن حممـد موسى فالته، الرياض، حت

  آل الشيخ، عبدالرمحن بن عبداللطيف: مشاهري علامء نجد وغريهم. اجلزيرة للنرش

 م.1978والتوزيع، 

  آل سنان، عيل بن حممد بن سنان: جمموع رسائل ورشوح وتعلياات علمية. حتايق

والنرش والتوزيع، الرياض، الدكتور نارص بن عيل الشيخ. النارش املتميز للطباعة 

 هـ.1440

  .أنجا ، غور: السياسة التعليمة الفرنسية يف مايل وآثارها عىل التعليم اإلسالمي 

رسالة ماجستري، قسم أصول الرتبية، كلية الرتبية، جامعة أم درمان اإلسالمية، 

 م.2000
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 بن محاد بن حممـد: املجموع. الطبعة األوىل، املدينة املنورة،  األنصار ، عبداألول

 هـ.1422

  األنصار ، ناجي حممـد حسن: التعليم األهيل يف املدينة املنورة من العام اهلجر  األول

 هـ.1414دراسة تارخيية وصفية حتليلية. دار املنار، الااهرة،  -هـ 1412إىل 

 إفريايا. رسالة دكتوراه، قسم الرتبية، كلية  باهـ، رشنو: التعليم اإلسالمي يف غرب

 هـ.1415الدعوة وأصول الدين، اجلامعة اإلسالمية باملدينة، 

  البدر، عبداملحسن بن محد العباد: من ذكريايت عن اجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة

 بعد مرور نصف قرن عىل إنشائاا.
 http://al-abbaad.com/articles/27-1431-06-20. 

  البدر، عبداملحسن بن محد العباد: كتب ورسائل عبداملحسن بن محد العباد البدر. دار

 هـ.1248التوحيد للنرش، الرياض، 

  البسام، عبداهلل بن عبدالرمحن: تيسري العالم رشح عمدة األحكام. حتايق حممـد صبحي

 هـ.1426حالق، مكتبة الصحابة، اإلمارات، 

  هـ.1395طلب احلديث دار الكتب العلمية، بريوت، البغداد ، اخلطيب: الرحلة يف 

  ،البغداد ، عبداهلل عبداملجيد: اإلنطالقة التعليمية يف اململكة العربية السعودية )أصوهلا

 هـ.1404جذورها، أولوياهتا(. دار الرشوق للنرش والتوزيع والطباعة، جدة، 

 كة املدينة املنورة للطباعة حافظ، عيل بن عبدالاادر: فصول من تاريخ املدينة املنورة. رش

 هـ.1405، جدة، والنرش

 فاد بن عبداهلل: اآلراء الرتبوية عند الشيخ عبدالعزيز بن صالح الصالح . ، احلريب 

 هـ.1436، املدينة املنورة، مركز بحوث ودراسات املدينة
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 جهود الشخ  عبدالرمحن بن يوسف اإلفريق 
 يف التعلخم يف العهد السعودي 

 د. حممد بن عمر ُفالته

 لة حممـد بن جزاء العيايض: التعليم يف املسجد النبو  يف العاد السعود . رسا، احلريب

كلية الدعوة وأصول الدين، اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، ، ماجستري، قسم الرتبية

 هـ. 1426

  احلسن، صالح بن حممـد: املعاهد العلمية أمل امللك عبدالعزيز بن عبدالرمحن آل سعود

طيب اهلل ثراه. بحوث مؤمتر اململكة العربية السعودية يف مائة عام، األمانة العامة 

 هـ.1419لالحتفال، الرياض، 

  احلمو ، ياقوت بن عبداهلل: معجم البلدان. حتايق فريد عبدالعزيز اجلند . دار الكتب

 هـ.1410العلمية، بريوت، 

 عبدالعزيز بن حمسن: اآلراء الرتبوية عند اإلمام ابن باز. دار طيبة اخلرضاء، ، اخلطايب

 هـ. 1427مكة املكرمة، 

  بداهلل: الفكر الرتبو  عند الشيخ عبدالرمحن السعد  عبدالعزيز بن ع، الرشود- 

 هـ. 1420دراسة حتليلية ناقدة. دار ابن اجلوز ، الدمام، 

  .زهرة، عبدالغني عبدالفتاح: تاريخ انتشار اإلسالم يف إفريايا وأحوال املسلمني هبا

 هـ.1420مكتبة الرشد نارشون، الرياض، 

 الثة. مطابع الفرزدق التجارية، الرياض، زيدان، حممـد حسني: ذكريات العاود الث

 هـ.1408

  سامل، عطية حممـد: الرتاويح أكثر من ألف عام يف مسجد النبي عليه السالم. املكتبة

 هـ.1392املدينة املنورة، ، السلفية

  السخاو ، حممـد بن عبدالرمحن: فتح املغيث برشح ألفية احلديث، حتايق عبدالكريم بن

 هـ.1426د بن عبداهلل آل فايد. مكتبة دار املانا، الرياض، عبداهلل اخلاري وحممـ

 عائشة عامر: اجلاود الرتبوية لبعض علامء احلديث. دراسات عربية يف الرتبية ، السفياين

 . 245-213م، ص 2012مارس ، (1وعلم النفس، العدد الثالث والعرشون، ج)
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  اهلجر . دار املنار للطبع والنرش سلم، أمحد سعيد: املدينة املنورة يف الارن الرابع عرش

 ـه.1414والتوزيع، الااهرة، 

   السلامن، حممـد بن عبداهلل: توحيد اململكة العربية السعودية وأثره يف االستارار الفكر

 ـه .1416والسيايس واالجتامعي. دار العلم، جدة، 

 النبوية خالل رضا بن حممـد: دور علامء مكة املكرمة يف خدمة السنة والسرية ، السنويس

 هـ. 1429الارن الرابع عرش اهلجر . املكتبة املكية، مكة املكرمة، 

  ،هـ.1387شاكر، حممود وآخرون: مايل. املكتب اإلسالمي، دمشق 

  ،هـ.1417الشثر ، حممـد بن نارص: الدعوة يف عاد امللك عبدالعزيز رمحه اهلل. د.م 

 الشيخ حممـد األمني اجلكني  الشنايطي، أمحد بن حممـد األمني: جمالس مع فايلة

 ـه. 1248الشنايطي. مكتب الشؤون الفنية، الكويت، 

  الشاروز ، عثامن بن عبدالرمحن: علوم احلديث البن الصالح. املكتبة العلمية، املدينة

 هـ.1386املنورة، 

  الصنعاين، حممـد بن إسامعيل: سبل السالم رشح بلوغ املرام. حتايق حممـد عبدالاادر

 د. ت .، ا. دار الكتب العلمية، بريوتأمحد عط

  طوله، سعيد بن وليد: سفربرلك وجالء أهل املدينة املنورة إبان احلرب العاملية األوىل

 هـ.1438هـ. ناد  املدينة املنورة األديب، املدينة، 1337 -هـ 1334

  عبدالوهاب، حممـد حامد: السلفيون يف مرص: دراسة حتليلية عن املدارس السلفية يف

يناير.  25مرص من بعد قيام دعوة الشيخ حممـد بن عبدالوهاب رمحه اهلل إىل قيام ثورة 

 م.2012مكتبة األنصار للنرش والتوزيع، الااهرة، 

  ،العثيمني، عبداهلل الصالح: تاريخ اململكة العربية السعودية. مكتبة العبيكان، الرياض

 هـ.1428
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 جهود الشخ  عبدالرمحن بن يوسف اإلفريق 
 يف التعلخم يف العهد السعودي 

 د. حممد بن عمر ُفالته

 ر يف توضيح نخبة الفكر. حتايق نور الدين العساالين، أمحد بن عيل بن حجر: نزهة النظ

 هـ.1432، عرت. مكتبة البرش ، باكستان

  عسيالن، حممـد صالح محزة: موروث املدينة املنورة الشعبي يف الارن الرابع عرش

 هـ.1432واخلامس عرش اهلجر . ناد  املدينة األديب، املدينة املنورة، 

 يز والتعليم. بحوث املؤمتر العاملي عطار، مصطفى حسني عبدالغفور: امللك عبدالعز

عن تاريخ امللك عبدالعزيز بن عبدالرمحن آل سعود، جامعة اإلمام حممـد بن سعود 

 هـ.1406، ربيع األول 23-19الرياض، الفرتة من ، اإلسالمية

 محزة بن سلامن: جاود الشيخ عطية بن حممـد سامل الرتبوية وتطبيااهتا. رسالة ، العويف

الرتبية، كلية الدعوة وأصول الدين، اجلامعة اإلسالمية باملدينة، ماجستري، قسم 

 هـ. 1429

  .الغامد ، عاصم محدان: صور من حلاات العلم والفكر يف رحاب احلرمني الرشيفني

 (.53-52هـ )ص ص 1420(، مجاد  اآلخرة 2جملة احلج والعمرة، العدد )

 يف. مكتبة دار الزمان للنرش فالتة، عمر بن حسن وآخرون: معلمو املسجد النبو  الرش

 هـ.1437والتوزيع، املدينة املنورة، 

  ،فالتة، عمر بن حممـد: ملحات عن املدينة النبوية. مكتبة أهل احلديث، املدينة املنورة

 هـ.1428

  فالته، حممد بن عمر حممد : اإلساامات الرتبوية واالجتامعية للمكتبات الوقفية: وقف

ربيع  –املحرم ، 4-3ورة أنموذجًا. جملة عامل الكتب، العدد أهل احلديث باملدينة املن

 .240 – 177ص ص ، هـ1436اآلخر 

  الارعاين، محزة بن حامد بن بشري: إحتاف ذو  البصائر برتاجم العلامء األفارقة األكابر

ودورهم يف بالد احلرمني وبالد املرشق اإلسالمي. دار الطرفني للنرش والتوزيع، 

 هـ.1436الطائف، 
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  الاريويت، عاصم بن عبداهلل الاريويت: صفحات من سرية شيخنا العالمة الفريض

 .http://alqaryooti.com/?p=669 األصويل عبدالصمد بن حممـد الكاتب.

  الكاتب، عبدالوهاب بن عبدالصمد: ترمجة فايلة الشيخ العالمة عبدالصمد بن حممـد

بداعات العربية يف كريال، مركز الكاتب رمحه اهلل تعاىل. الندوة الدولية حول اإل

 م.2017، الدراسات العربية واإلفرياية، جامعة جواهر الل هنرو، نيودهلي

 هـ.1414جدة، ، كتبي، أنس يعاوب: أعالم من أرض النبوة. دار البالد للطباعة والنرش 

  ،املجذوب، حممـد: علامء ومفكرون عرفتام. دار الشواف للنرش والتوزيع، الااهرة

 م.1992

  مياا، أبوبكر إسامعيل: احلركة العلمية والثاافية واإلصالحية يف السودان الغريب من

 هـ.1417ه. مكتبة التوبة، الرياض، 1100 -ه 400

 اهلاليل، حممـد تاي الدين: الدعوة إىل اهلل يف أقطار خمتلفة. مكتبة الصحابة، اإلمارات– 

 هـ.1424، الشارقة

  بن حممـد فالتة حمدثًا. بحث غري منشور، كلية اهلند ، خالد مرغوب: الشيخ عمر

 هـ.1427احلديث، اجلامعة اإلسالمية باملدينة، 

 وآراؤه الرتبوية  -رمحه اهلل  -بشري حكمت: جاود الشيخ عمر بن حممـد فالته ، ياسني

)دراسة وصفية(. رسالة ماجستري، قسم الرتبية، كلية الدعوة وأصول الدين، اجلامعة 

  هـ.1432ينة، اإلسالمية باملد

 

 


