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 بســـــــم هللا الرحمــــن الرحيــــــــم

 (2) تنظيمات الهوس الديني ونموذج اإلخوان المسلمين
 

يجئ هذا المقال استكماالً لمقال كنا قد نشرناه في منتصف نوفمبر الماضي، بعنوان: "تنظيمات الهوس 

سوادنيز "الديني ونموذج اإلخوان المسلمين"، في عدد من المواقع على شبكة اإلنترنت، منها: منبر 

ل الهوس الديني . تناول المقا"، وصحيفة "سودانايل"حريات" موقعو "،الراكوبة"، وصحيفة "أونالين

ونموذج اإلخوان المسلمين في عدة محاور، كما غشي دور الجامعات السعودية وخريجيها في تغذية 

مناخ الهوس الديني في العالم، وقلنا إننا إذا ما رجعنا إلى حركات الهوس الديني "التي غطت الكرة 

ِّر، فسنجد أن غالبية قادتها وقواعدها  من خريجي المعاهد والجامعات األرضية، ونمت كما ينمو الد 

 السعودية الوهابية... غير المعتمدة، وغير المعترف بها".

ا وجد المقال السابق قبوالً لدى القراء لمسناه من خالل ما بلغنا من تعليقات ومالحظات، استحسن  ولمِّ

ضها رأينا عن دور خريجي الجامعات السعودية في نشر الهوس الديني، وأشار بعضها اآلخر إلى عب

مدى معقولية حكمنا على مؤسسات التعليم الديني السعودي، رأينا أن نخصص هذا المقال بالحديث عن 

جانب مدى مستوى التأهيل العلمي لألساتذة والشيوخ الذين تولوا قيادة تلك الجامعات السعودية، إلى 

استيفاء تلك الجامعات لمتطلبات االعتماد الدولي واالعتراف بها. وقد بنيت رأيي في هذه الجامعات 

ال  السعودية، التيعلى المعلومات التي حصلت عليها في بحثي المستمر عن أسباب تخلف هذه المملكة 

الدولة التي تملك من  كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، عن مواكبة العصر وهي إالتقوم 

ها، يفتون بعدم دوران األرض، ويفنون الوقت ئما زال بعض علما المملكة التيالموارد ما تملك. هذه 

 .وهم يجمعون التوقيعات على الفتاوي التي تحرم قيادة المرأة للسيارة.

 وهابيواني والفكر القلنا في المقال سالف الذكر أن المملكة قد أنفقت باليين الدوالرات لنشر الفكر اإلخ

وجماعة القاعدة  ،اإلخوان المسلمينجماعة وصم نتهت اليوم باثم بأسره، العالم  وسممت بهما المتخلفين

والفكر  السعودية في نشر الفكر الوهابي المملكة الوهابية بالخروج على اإلسالم.  ولقد كان من وسائل

العلمية الرفيعة ليسهل عليهم  تلك التنظيمات على الدرجات اإلخواني تسهيل حصول أعضاء وقيادات

المناصب العالية وفرض وجهة نظرهم الوهابية وتفسيرهم المتخلف لإلسالم على عوام المسلمين  تبوء

 تلك المؤسسات الدينية والجامعات اإلسالمية ومحاضري في دول العالم المختلفة.  ولكن من هم قادة

   ؟، من الذين يمنحون تلك الدرجات العلمية العالميةديةفي المملكة السعو نفسها

الضوء على مؤهالت  بعضا من نلقينتجه في هذا المقال الموجز لس من أجل اإلجابة على ذلك السؤال

، وديةالذين ساهم بعضهم في تأسيس الجامعات اإلسالمية في المملكة السعو بعض أساتذه الفكر الوهابي

عبد نا في السودان أمثال "دكتور عصام البشير، ودكتور علماء واومنح ،يهافي التدريس فكما ساهموا 
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 ...الخ"ودكتور شوقي بشيري، يوسف، ودكتور محمد عبد الكريم، ودكتور عارف الركاب يالح

ذكر القارئ السوداني أن دكتور عبد الحي يو .العلماءو العلم صفةبها  عليهم الشهادات العالية وأسبغوا

على أسامة بن الدن  ، بعد خطبة تمجيد،قاد صالة الغائب هو الذييوسف خريج الجامعات السعودية 

  خارجا على تعاليم اإلسالم وسلبته التابعية السعودية. أرهابيا السعودي الذي عدته السعودية

  العزيز بن باز الشيخ عبد

 –عزيز بن باز، الذي قال عنه محمد ناصر الدين األلباني "هو مجدد القرن"عبد ال نا نبدأ بالشيخدعو

تبوأ منصب نائب رئيس الجامعة اإلسالمية في المدينة المنورة في عام قد  ، فيما نحن بصدده،الذيو

 هجرية 1390المدينة المنورة عام ، ثم رئيس الجامعة اإلسالمية في (1961) هجرية 1381

(1970) . 

توفي والد ابن باز وهو  محمد بن عبد هللا آل باز،عبد العزيز بن عبد هللا بن عبد الرحمن بن  هو"

صغير حيث أنه ال يذكر والده، أما والدته فقد توفيت وعمره خمس وعشرون سنة، وقد كان في 

 والقراءة الكتابةصباه ضعيف البنية، ولم يستطع المشي إال بعد أن بلغ الثالثة من عمره، وقد أجاد 

أقرأ وأكتب قبل أن يذهب بصري، ولي تعليقات أنا »ز: في صباه قبل أن يذهب بصره، يقول ابن با

ويكيبيديا   --- «.على بعض الكتب التي قرأتها على المشايخ مثل اآلجرومية في النحو، وغيرها

 .---الموسوعة الحرة 

وقد يكون مفيدا للقارئ أن يعلم أيضا أن هذا الرجل قد صار رئيسا لمجالس رابطة العالم اإلسالمي، 

جلس األعلى العالمي للمساجد، ورئيسا للمجلس التأسيسي لرابطة العالم اإلسالمي، وفي عام ورئيسا للم

هجرية عين مفتيا عاما للمملكة العربية السعودية، ورئيسا لهيئة كبار العلماء، ورئيسا للجنة  1414

اصبه هذه كما قيل ن منولقد إستطاع م الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، ورئيسا لرابطة العالم اإلسالمي.

 عنه:

العلمي ، ولم يقف نشاط الجامعة المملكة العربية السعوديةإلى خارج  الدعوةالتوسع نحو امتداد  " 

، فانتُدب المدرسون العالم اإلسالميوالعملي عند حدود الجامعة وحدها، بل امتد إلى مناطق كثيرة في 

 الهندم الجامعة للتدريس في أكثر من مؤسسة علمية، أو مدرسة وجامعة أثرية، بخاصة في باس

، باإلضافة للمتفوقين من خريجي الجامعة، الذين قدمهم إلى مجلس الدعوة اإلسالمية وباكستان وإفريقية

  ".لخدمة الدعوة في بالدهم وغير بالدهم، من أجل انتدابهم بالرياض

 :ما يلي وعن مؤهالته باز عن نفسه ابن الشيخ يقول

وقد بدأت الدراسة من الصغر، فحفظت القران الكريم قبل البلوغ على يد الشيخ عبد هللا بن مفيرج،  »

ثم بدأت في تلقي العلوم الشرعية والعربية على أيدي كثير من علماء الرياض، ومن أعالمهم: الشيخ 

سعد بن حمد  محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ، والشيخ صالح بن عبد العزيز بن عبد الرحمن، والشيخ

بن عتيق قاضي الرياض، الشيخ حمد بن فارس وكيل بيت المال بالرياض، الشيخ سعد وقاص 

، الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، وقد لزمت 1355البخاري، أخذت منه علم التجويد عام 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6


3 
 

ا في الحديث حلقاته صباًحا ومساًء، وحضرت كل ما يقرأ عليه، ثم قرأت عليه جميع المواد التي درسته

والعقيدة، والفقه والنحو والفرائض، وقرأت عليه شيئًا كثيًرا من التفسير والتاريخ والسيرة النبوية، نحًوا 

هـ،  1357هـ حتى سنة  1347من عشر سنوات، وتلقيت عنه جميع العلوم الشرعية ابتداًء من سنة 

 «.حيث رشحت للقضاء من قبل سماحته

غل كل تلك وش مثل )مجدد القرن(، ،مل كل هذه األلقاب، الذي حالسيرة الذاتية لهذا العالم هذه صةخال 

منصبي رئيس، ونائب رئيس  في هذا المقال، فيما نحن بصدده، كما أسلفنا، ،)ويهمنا منها ،المناصب

المساجد يستمع إلى  حلقات وإنما جلس في ،أنه لم يتلق أي نوع من التعليم النظامي الجامعة اإلسالمية(

ول عمل تواله هو القضاء ثم وكان أ ،وشهدوا له بالعالمية ،شهد لنفسهحتى  فقهاء المذهب الوهابي

  أنطلق ليكون نائبا لرئيس الجامعة اإلسالمية ثم رئيساً لها.

، وإسهاماته من فتاويهري القارئ بعضا إلى غيره دعنا نُ  هذا الشيخ مؤهالت وقبل أن نبرح موضوع

األدلة النقلية والحسية على جريان الشمس "التي أوردها في كتابه  المعرفة والبحث والمنطق، في

 يضاأ وليرى القارئ أو في موقعه على اإلنترنت.مكان الصعود إلى الكواكب"، إوسكون األرض و

قوم معظم أمة المسلمين من دائرة اإلسالم. فهو بعد الجمهوريين، ونحن به نهجه التكفيري الذي يخرج 

ويكفر  )في العراق وسوريا ولبنان، وباكستان ...الخ(، ، بكل طوائفهم،قليل عديدنا، يكفر الشيعة

)في  ويكفر األباضية .(،الخ. والسنغال، وليبيا السودان ومصر والمغرب،في ) ،الصوفية، بكل طرقهم

 ومن شايعهم.أثنون غير وهابية نجد تال يكادون يس بإختصار . فهو وقبيلهليبيا(سلطنة عمان و

 في فتواه عن دوران األرض: ، رئيس الجامعة اإلسالمية،يقول بن باز

"ولو كانت األرض تدور كما يزعمون لكانت البلدان، والجبال، واألشجار، واألنهار، والبحار  (أ

ال قرار لها، ولشاهد الناس البلدان المغربية في المشرق، والمشرقية في المغرب، ولتغيرت 

القبلة على الناس حتى ال يقر لها قرار، وبالجملة فهذا القول فاسد من وجوه كثيرة يطول 

قول من قال بثبوت  من، و أما من قال أن األرض تدور، والشمس جارية فقوله أسهل تعدادها

الشمس، ولكنه في نفس األمر خطأ ظاهر مخالف لآليات المتقدمات، وللمحسوس، والواقع، 

ووسيلة للقول بعدم جري الشمس فقد أوضح هللا في اآليات المذكورات آنفا أنه ألقي الجبال في 

النقلية  كتاب األدلة – الميد هو الحركة، واألضطراب، والدوران.....".األرض لئال تميد، و

  والحسية على جريان الشمس وسكون األرض

 

 ويقول عن تحريم التصوير:

وهذه األحاديث وما جاء في معناها دالة داللة ظاهرة على تحريم التصوير لكل ذي روح، " (ب

وأن ذلك من كبائر الذنوب المتوعد عليها بالنار. وهي عامة ألنواع التصوير سواء كان 

للصورة ظل أم ال، وسواء كان التصوير في حائط أو ستر أو قميص أو مرآة أو قرطاس أو 

لى هللا عليه وسلم لم يفرق بين ما له ظل وغيره، وال بين ما جعل في غير ذلك؛ ألن النبي ص

ستر أو غيره، بل لعن المصور، وأخبر أن المصورين أشد الناس عذابا يوم القيامة، وأن كل 
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 مصور في النار، وأطلق ذلك ولم يستثن شيئا.

))إن وجهه وقال: ويؤيد العموم أنه لما رأى التصاوير في الستر الذي عند عائشة هتكه وتلون 

وفي لفظ أنه قال عندما رأى الستر:  أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق هللا((

فهذا اللفظ ونحوه  ))إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم((

الرسمي الموقع  – "صريح في دخول المصور للصور في الستور ونحوها في عموم الوعيد.

 --بن بازإل

 

 :لطوائف المسلمةاويقول عن 

الصوفية أقسام: وهم في األغلب مبتدعة عندهم أوراد، وعبادات يأتون بها ليس عليها دليل "    (ت

شرعي، ومنهم ابن عربي، فإنه صوفي مبتدع ملحد، وهو المعروف محي الدين بن عربي، 

ذركم من أصحابه وأتباعه؛ ألنهم وهو صاحب أحداث الوجود، وله كتٌب فيها شٌر كثير، فنح

 ،وليسوا بالمسلمينمنحرفون عن الهدى، 

الذين يتظاهرون بعبادات ما شرعها هللا، أو أذكار ما شرعها هللا مثل  وهكذا جميع الصوفية 

هو" هذه أذكار ما شرعها هللا، المذكور والمشروع "ال إله إال هللا، سبحان  ،هو ،هو ،هللا ،"هللا

هللا" هذا ما هو بمشروع، وهكذا ما يفعلون من األغاني  ،هللا ،هللا ،هو ،هللا والحمد هلل" أما "هو

التي يرقصون عندها، مثلما يفعل بعضهم أغاني مع الرقص، وضرب آالت اللهو، أو ضرب 

أو جعد، أو غير ذلك، كل هذه ال أصل لها، كلها من البدع، والضابط أن كل التنكة، أو صحن، 

 ---بن بازالرسمي إلالموقع  – "إنسان يتعبد بغير ما شرعه هللا يسمى مبتدع، فاحذروا،

 

الطريقة التيجانية بدعة ال أساس لها، ومنكر ال أساس له، نسأل هللا أن يعافي إخواننا في " (ث

وفي غيرها نسأل هللا أن يعافيهم من شرها، وأن يخلصهم منها، وأن أفريقيا وفي السنغال 

 .بن بازإلالموقع الرسمي  ".عليه الصالة والسالم-يوفقهم التباع نبيهم ورسولهم محمد 

 

الشيعة فرق كثيرة وليس من السهل أن يتسع للحديث عنها الوقت القليل، وباالختصار ففيهم " (ج

ا علي، ويعبد فاطمة والحسين وغيرهم، ومنهم من يقول: جبريل الكافر الذي يعبد علياً ويقول: ي

عليه الصالة والسالم خان األمانة وأن النبوة عند علي وليست عند محمد، وفيهم أناس آخرون، 

عباد علي ويقولون: إن أئمتهم أفضل من  –وهم الرافضة االثنا عشرية  –منهم اإلمامية 

ة وفيهم الكافر وفيهم غير الكافر، وأسهلهم وأيسرهم من المالئكة واألنبياء، ومنهم أقسام كثير

يقول علي أفضل من الثالثة وهذا ليس بكافر لكن مخطئ، فإن علياً هو الرابع والصديق وعمر 

وعثمان هم أفضل منه، وإذا فضله على أولئك الثالثة فإنه قد أخطأ وخالف إجماع الصحابة 

 —بن باز.إلالموقع الرسمي  – "ولكن ال يكون كافراً،
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 الرحمن اللطيف بن عبد الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد

ً  ، السابق ذكره،باز ابنالعزيز  س الجامعة اإلسالمية ورئيسها وكان عبدوهو مؤس جاء في له.  نائبا

 الذاتية ما يلي:  سيرة الشيخ محمد بن إبراهيم

، وقد نشأ نشأة دينية هـ 1311ولد محمد آل الشيخ يوم االثنين السابع عشر من شهر محرم عام "

علمية، فأدخل الكتاب في صغره وحفظ القرآن مبكرا، ثم بدأ الطلب على العلماء مبكراً قبل أن يبلغ 

ض سنة تقريباً حتى فقد السادسة عشر، ثم أصيب بمرض في عينيه وهو في هذه السن والزمه المر

 كما حدث هو بذلك عن نفسه. –وهو في سن السابعة عشر  هـ 1328بصره في حدود عام 

بصره، كان يعرف القراءة والكتابة قبل فقده لبصره، ويوجد له بعض األوراق بخطه قبل أن يفقد و

 وكان يعرف الكتابة حتى بعد فقده بصره وقد شوهد وهو يكتب بعض الكلمات على األرض.

عبد  كان هو مؤسسها وعين نـائباً له (1960) هـ 1381عام  الجامعة اإلسالميةولما افتتحت  -

 .العزيز بن عبد هللا بن باز

ساهم مساهمة أساسية في نشر التعليم عموماً والشرعي خصوصاً بالمساهمة العملية اإلدارية في  و -

وعين عليها آنذاك  المدينة المنورةفي  الجامعة اإلسالميةتأسيس وإدارة عدد من الجامعات مثل 

والمعاهد العلمية التابعة لها  وجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،ن بازالعزيز ب الشيخ عبد

 "أول مدير لها. عبد العزيز بن محمد آل الشيخوكان ابنه 

كان  إنه لمؤسس جامعة المدينة المنورة اإلسالمية والتي تقولالشهادة  تلك قليالً عند القارئ وليقف

 ."وقد شوهد وهو يكتب بعض الكلمات على األرض"يعرف الكتابة حتى بعد فقده بصره 

 

 هللا آل الشيخ. الشيخ عبد العزيز بن عبد

الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن  اللطيف بن عبد هللا بن محمد بن عبد العزيز بن عبد ولد عبد"

بالرياض بالسعودية السرة تبوأت الصدارة العلمية في البالد منذ  1941الوهاب )آل الشيخ( في  عبد

يعاني من  الثامنة من عمره، وكان منذ والدتهأكثر من قرنين. توفى عنه والده وهو صغير لم يتجاوز 

 هجرية وله أربعة أبناء. 1381ضعف البصر ثم فقده كليا عام 

 ،12العزيز طلب العلم بدراسة القرآن الكريم في مسجد أحمد بن سنان فحفظه وهو في  بدأ الشيخ عبد

التحق بمعهد إمام ( 1955)هـ 1375ثم أخذ العلم على بعض العلماء في حلق التدريس، وفي عام 

بشهادة الليسانس في العلوم الشرعية واللغة  (1964هـ ) 1384الشريعة الدعوة، وتخرج في كلية 

العربية. وكان يحضر بعض حلقات العلماء في المساجد، مثل حلقة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 

 عزيز بن باز.عبد ال مفتي الديار السعودية آنذاك، وحلقة خلفه في منصب الفتوى الشيخ

https://ar.wikipedia.org/wiki/1311_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1328_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1381_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A2%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE
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د إمام الدعوة العلمي، وكلية الشريعة في همعومارس التدريس في عدة مؤسسات تعليمية، من بينها 

الرياض التابعة لجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، حيث عمل أستاذا مشاركا فيها وفي المعهد 

 "العالي للقضاء بالرياض.

عزيز قد تأهل للمعهد العلمي في حلقات المساجد ولم يلتحق بأي عبد ال أن الشيخ القارئ هنا يرى

أستاذا )بكلية الشريعة التي تخرج فيها ليعمل  هذا المعهد، المزعوم، من الشيخ التحق. ثم ةمدرسة نظامي

بهذه البساطة وبهذا التسلسل، صار هذا الشيخ،  في نفس الكلية ثم في المعهد العالي للقضاء. (مشاركا

  من حلقات المساجد، إلى أستاذ مشارك. أنظر وتعجب.

 

 إبراهيمعزيز بن محمد بن عبد ال الشيخ

من عزيز بن محمد أنه عبد ال الشيخ جاء في سيرة. أول مدير لجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

ودرس على ، (1918) هجرية 1337في الرياض عام  –رحمة هللا  –أعالم القضاء في المملكة، ولد 

 (.1389)ت  يد والده المفتي العالمة الشيخ محمد بن إبراهيم

 

الكثير من المناصب، منها: رئيس المجلس البلدي بمدينة الرياض، خطيب مسجد  –هللا رحمة  –تولى "

عزيز في المربع، مدير المكتبة السعودية، نائب رئيس القضاء، مدير معهد الرياض عبد ال الملك

، الرئيس العام لهيئات األمر بالمعروف أول مدير لجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، العلمي

 "هي عن المنكر، مستشار الديوان الملكي، عضو مجلس الشورى.والن

ً  هذا الشيخ يالحظ أن لم يتلق تعليما نظاميا، وإنما درس على يد  ،غيره من المشائخك ،أيضا

 صار مديرا لمعهد حتىالمناصب  تنقل في، ثم المذهب الوهابي(في غالب الظن ) والده

 .بن سعود مديرا لجامعة اإلمام محمدالرياض العلمي ثم 

 

 الشيخ محمد صالح العثيمين

الورع الزاهد،  ،الفقيه المفسِّر ،)حسب وصف معجبيه( هو صاحب الفضيلة الشيخ العالم المحقق"

محمد ابن صالح بن محمد بن سليمان بن عبد الرحمن آل عثيمين من الوهبة من بني تميم ألحقه 

ِّم عبد الرحمن بن  –رحمه هللا تعالى  –والده  ليتعلم القرآن الكريم عند جدِّه من جهة أمه المعل 

 في مدرسة والنصوص األدبية ،وشيئًا من الحساب ،ثمَّ تعلَّم الكتابة -رحمه هللا  –الدامغ  سليمان 

ِّم علي بن  ،-حفظه هللا  –عزيز بن صالح الدامغ عبد ال األستاذ وذلك قبل أن يلتحق بمدرسة المعل 

ا يتجاوز  –رحمه هللا  –عبد هللا الشحيتان  حيث حفظ القرآن الكريم عنده عن ظهر قلب ولمِّ

أقبل على طلب العلم الشرعي،  –رحمه هللا  –الرابعة عشرة من عمره بعد. وبتوجيه من والده 

س العلوم الشرعية  –رحمه هللا  –وكان فضيلة الشيخ العالمة عبد الرحمن بن ناصر السعدي  ِّ يدر 

( من طلبته الكبار؛ لتدريس المبتدئين من 1وقد رتَّب اثنين ) ،والعربية في الجامع الكبير بعنيزة
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ـ رحمه هللا ـ حتى أدرك من  يز المطوع حلقة الشيخ محمد بن عبد العزفانضم الشيخ إلى  ،الطلبة

 والنحو ما أدرك. ،والفقه ،العلم في التوحيد

فدرس عليه في  ،ثم جلس في حلقة شيخه العالمة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه هللا

وحفظ  ،والنحو ،والفرائض ،واألصول ،والفقه ،والتوحيد ،والسيرة النبوية ،والحديث ،التفسير

 الرياض أشار عليه بعُض إخوانه مختصرات المتون في هذه العلوم. ولما فتح المعهد العلمي في 

 ،فأذن له –رحمه هللا  –الرحمن بن ناصر السعدي فاستأذن شيَخه العالمة عبد  ،أن يلتحق به

هـ. وفي أثناء ذلك اتصل بسماحة الشيخ العالمة عبد 1373 – 1372والتحق بالمعهد عامي 

فقرأ عليه في المسجد من صحيح البخاري ومن رسائل  ،-رحمه هللا  –لعزيز بن عبد هللا بن باز ا

 ،وانتفع به في علم الحديث والنظر في آراء فقهاء المذاهب والمقارنة بينها ،شيخ اإلسالم ابن تيمية

 والتأثُّر به. هو شيخه الثاني في التحصيل –رحمه هللا  –ويُعدُّ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 

عه على التدريس وهو ما زال طالبًا في  توسَّم فيه شيخه النِّجابة وسرعة التحصيل العلمي فشجِّ

ج من المعهد العلمي في 1370فبدأ التدريس عام  ،حلقته ا تخرَّ هـ في الجامع الكبير بعنيزة. ولمِّ

ًسا في المعهد العلمي بعنيزة عام  ِّ ًسا في المعهد العلمي 1374الرياض ُعي ِّن مدر  ِّ هـ. بقي الشيخ مدر 

ين عندما انتقل إلى التدريس في كلية الشريعة وأصول الدهـ 1398هـ إلى عام 1374من عام 

رحمه هللا  -وظل أستاذًا فيها حتى وفاته ،بالقصيم التابعة لجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 "تعالى

 ،وشيئا من الحساب ،تعلم الكتابة، حيث نرى أن هذا الشيخ قد تعلم في حلقات المساجد وهنا أيضا

والنحو  ،والفقه ،العلم في التوحيد أدرك منو والتحق بالمعهد العلمي )بزعمهم( وقضى فيه سنتين

واصول الدين  كلية الشريعةالتدريس في ثم صار مدرساُ وانتقل إلى بعد ذلك إلى  ما أدرك.

 مثالال نزيد على أن نضعه ك . ونحن هنابالقصيم التابعة لجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

وفوق  ،الجامعيقبل الجامعي، و هؤالء األساتذه الجامعيين لمتطلبات التعليم ةلعدم معرف أضافي

 . وفق معاييره العالمية الجامعي

  الشيخ محمد ناصر الدين األلباني

محدث العصر ب ويدعوه بعضهمالوهابية من المراجع األساسية في علم الحديث  دوهذا الشيخ يعتبر عن

 وناصر السنة.

، درس أللبانياالعاصمة القديمة  أشقودرةفي  م (1914) هـ1333ولد محمد ناصر الدين األلباني عام "

هناك، لكنه اختلف  الحنفيصبح أحد كبار علماء المذهب وعاد إلى بلده وأ إسطنبولوالده الشريعة في 

الغربية بعد منعه النساء من ارتداء النقاب، فهاجر هو وأسرته إلى  أحمد زوغومع توجهات الملك 

 ومعه ابنه محمد. دمشق

https://ar.wikipedia.org/wiki/1333%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1333%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1333%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D9%82%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B2%D9%88%D8%BA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82


8 
 

أتم خاللها األلباني دراسته االبتدائية في مدرسة اإلسعاف الخيري في دمشق بتفوق، ونظراً لرأي والده 

الخاص في المدارس النظامية من الناحية الدينية، قرر عدم إكمال ابنه الدراسة النظامية ووضع له 

وفقه المذهب  والصرف والنحو والتجويد القرآن الكريممنهجاً علمياً مركزاً قام من خالله بتعليمه 

 ومن الكتب التي برواية حفص عن عاصم، واستطاع األلباني ختم حفظ القرآن على يد والده الحنفي

مراقي الفالح  سعيد البرهانيفي فقه األحناف، كما درس على الشيخ  مختصر القدوريله كتاب درسها 

فأجادها  في الفقه الحنفي وبعض كتب اللغة والبالغة. كما أخذ األلباني عن أبيه مهنة إصالح الساعات

حتى صار من أصحاب الشهرة فيها، وأخذ يتكسب رزقه منها، وقد وفرت له هذه المهنة وقتاً جيداً 

واالطالع على العلوم الشرعية من  باللغة العربيةللمطالعة والدراسة، وهيأت له هجرته للشام معرفة 

 مصادره األصلية.

أن  1388وزير المعارف في المملكة العربية السعودية عام  حسن بن عبد هللا آل الشيخطلب إليه 

، وقد حالت الظروف دون تحقيق جامعة مكةليا في يتولى اإلشراف على قسم الدراسات اإلسالمية الع

 "لك.ذ

، )إذ قرر والده عدم إكمال دراستة لمدرسة األوليةوهذا شيخ آخر لم يزد تعليمه النظامي على ا

أن  ، الذي لم يتعد المدرسة اإلبتدائية،بهذا المؤهل ، وزير المعارف السعودي،وطلب إليه النظامية(،

لقارئ فكرة عن عدم مما يعطي ا ،في جامعة مكة العليات اإلسالمية يتولى اإلشراف على قسم الدراسا

الكفاءة متطلبات ل، وعالميا لمعايير األكاديمية المتعارف عليهاالجامعات لتبار القائمين على هذه إع

عضوا في هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي  طالبا في جامعة دع عنك ليكون الشخص

  والجامعات.

قبل أن أعرض  تأهيلهمسأكتفي بهذه النماذج من علماء وأساتذه الجامعات السعودية لتبيان مستوى 

، الصورة بها عنده تكتمل ،فكرة القارئ لنعطي نالسودانييهذه الجامعات من  نموذجا واحدا من خريجي

 .اعلى هؤالء المشايخ وعلى جامعاتهم وعلى خريجيهبنفسه  ليتمكن من الحكم

وأفرد رسالته للدكتوراه  ولكن قبل إيراد نموذج الخريج الذي تخصص في الهجوم على الجمهوريين 

أكتوبر  19في يوم االحد  اللندنية دعني أورد رأي سعودي ورد في جريدة الحياة لذلك الغرض،

   ."الجديد الخليج" ة، وجريد"، كما نشرته أيضاُ جريد "مكة اآلن2014

وهي سلطة مسئولة   المسلم(عبد هللا الدكتور أمينها العام) ،"كشفت الهيئة الوطنية للتقويم :يقول الخبر 

جامعات حكومية فقط  3 أن عن شئون اإلعتماد األكاديمي في مؤسسات التعليم العالي فوق الثانوي،

  "معتمدة أكاديمياً في السعودية

 ويقول:

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D9%81%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D9%81%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%AD%D9%81%D8%B5_%D8%B9%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A2%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%85%D9%83%D8%A9&action=edit&redlink=1
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كشفت الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي، عن أن عدد الجامعات الحكومية التي تمكِّنت من "
األكاديمي المؤسسي ثالث فقط، في مقابل خمس جامعات أهلية تمكِّنت من الحصول على االعتماد 

 ."جامعة حكومية وأهلية في المملكة 34الحصول على االعتماد ذاته، وذلك من أصل 

 مجيد عبد ال دكتور شوقي بشير :من خريجي الجامعات السعودية نموذج

الجامعية العليا، التي أطلعنا عليها، مجيد من أسوأ نماذج الدراسات عبد ال كان نموذج دكتور شوقي

الجامعات اإلسالمية السعودية، وعدم كفاءة  تلك وهي تقف دليال قاطعا على عدم كفاءة محاضري

وعدم تقيدهم بمتطلبات البحث العلمي واألمانة العلمية. وسنورد هنا مقتطفات من بحث  ،طالبها

شوقي بشير لنيل درجته في العقيدة، من كلية الذي قدمه طالب الدراسات العليا، يومئذ،  الدكتوراه

 الفكي عبد هللا في مكة المكرمة، كما أوردها األخ "جامعة أم القرى"الشريعة والدراسات اإلسالمية في 

صاحب الفهم الجديد لإلسالم... محمود محمد طه والمثقفون، قراءة في المواقف البشير في كتابه: "

الرجوع إليه للتوسع في رؤية المستوى األكاديمي المتدني لهؤالء وتزوير التاريخ". وهو كتاب يمكن 

المشايخ، الذي تسموا باألسماء واأللقاب الحديثة بغير حقها، أمثال شوقي بشير وتالميذهم الذين أخذوا 

وسوء  ،وسوء الفهم ،االفتراءاتونحن هنا لسنا بصدد نقاش  العلم عليهم من أمثال الباقر عمر السيد.

 التعرف على دوإنما بصد ،هذا الشيخ الوهابي رسالةبها  اتسمتالجزافية التي  واالتهامات ،التخريج

وثلة من  ،ه األستاذ محمود محمد طهالذي أسس ،ق بحثه الذي خلط فيه بين الحزب الجمهوريطر

وكان  1951الذي أسس في عام  االشتراكيوبين الحزب الجمهوري  ، 1945، في أكتوبررفاقه

 .أمينا عاما له براهيم بدريإ

صفحة من بحثه أورد الباحث شوقي بشير معلوماته عن الحزب الجمهوري من  100في أكثر من ف

وثائق تشير إلى الحزب الجمهوري اإلشتراكي، وهما حزبان لمن يعرف تاريخ السودان مختلفان تمام 

يعملون  واوبما أنهم كان، ال يعرفون شيئا عن ذلك ين على بحثهالباحث والمشرف أن اإلختالف. ولكن بما

لم  في جو مشحون بالعداء لإلستاذ محمود، والتآمر عليه، لقتله أو سجنه، ومصادرة كتبه، ومنع نشاطه،

تجد أخطاءهم وأكاذيبهم مصححا من بين المشايخ المنحازين أصال ضد الفكر الجمهوري وصاحبه 

 األستاذ محمود محمد طه.

ابه سالف الذكر تفاصيل مفارقة بحث الدكتور شوقي بشير وتالميذه  البشير في كتعبد هللا أورد الدكتور

 لقواعد البحث العلمي فقال:

-ه1404ه/ 1403عام ) الدكتوراهمجيد درجة عبد ال "نال الطالب )آنذاك( شوقي بشير

أتبع  فرقة الجمهوريين بالسودان وموقف اإلسالم منها. م(، وكانت رسالته بعنوان:1984م/1983

موقف الجمهوريين  بنشر العديد من الكتب واألوراق، منها كتابان األول بعنوان: للدكتوراهشوقي نيله 

من السنة النبوية، والكتاب الثاني بعنوان: منهج الجمهوريين في تحريف القرآن. وعدد من الدراسات 

"، و"فرقة يةمنها: "التأويل الباطني عند فرقة الجمهوريين بالسودان"، و"الجمهـــوريين ومشايخ الصوف

كما ساهمت أطروحة شوقي في تصميم المقرر الدراسي بجامعة أم القرى . "الجمهوريين في السودان

عن الجمهوريين كواحدة من الفرق المعاصرة. أيضاً، قُدمت رسالة ماجستير بعنوان: نقض نظرية 

 أم درمان اإلسالمية اإلنسان الكامل عند الجمهوريين. من إعداد الطالب: الباقر عمر السيد، بجامعة 
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تمثلت كذلك جهود المؤسسات اإلسالمية في نشر الدراسات التي أُعدت ضد األستاذ محمود وتالميذه، 

مجيد، فطبعته رابطة العالم عبد ال عزيز بن باز بطباعة كتاب أعده شوقي بشيرعبد ال مثلما وصى الشيخ

لجمهوريين من السنة النبوية، )الذي مجيد، "... كتابي موقف اعبد ال اإلسالمي. يقول شوقي بشير

 -م بتوصية من الشيخ عبد العزيز بن باز 1987 -برابطة العالم اإلسالمي -طبعته سلسلة دعوة الحق

 "أيام الشيخ األستاذ الدكتور عبد هللا عمر النصيف -رحمه هللا 

صوفية أو  ( يقول: "والحزب الجمهوري االشتراكي الذي بحث له عن قاعدة دينية17وفي صفحة )

باطنية يعتمد عليها بعد شعوره بأن عدم االعتماد على السند الديني أو القبلي يؤدي بالحزب إلى 

منذ اللحظة  –( يقول: "كما أن الحزب الجمهوري االشتراكي قد نشأ 42نهايته..."، وفي صفحة )

عامالً على إبعاد الدين من داعياً إلى الحفاظ على المؤسسات الموجودة والتي خلفها االستعمار  - األولى

الحياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية منادياً بإقصاء الدين حتى عن دوائر األحوال الشخصية". 

الشاهد أن ما ذهب إليه الباحث في حديثه عن نشأة الحزب الجمهوري اإلشتراكي، ال صلة له البتة 

أشار إليها الطالب هي الحزب الجمهوري الذي  باإلخوان الجمهوريين. فنواة اإلخوان الجمهوريين التي

م، ودعا إلى 1951الذي نشأ عام  م وليس الحزب الجمهوري االشتراكي1945أكتوبر  26نشأ يوم 

م( أمينه 1962-م1897استقالل السودان، وقيام جمهورية اشتراكية مستقلة، وكان إبراهيم بدري )

. لقد ظل هذا الخلط نظريه، إلى جانب آخرينم(، أحد مفكريه وم1979-م1909العام، ومكي عباس )

( وكتب بال ورع علمي أو وازع 53مالزماً للطالب في جل صفحات أطروحته، بل تجرأ في صفحة )

 أكاديمي قائالً:

ال بد لنا من الحديث عن الحالة االقتصادية حتى تتضح لنا صورة نشأة فرقة الجمهوريين كاملة وإن كنا 

ة في السودان ليست ذات أثر واضح في نشأة هذه الفرقة أو غيرها من نرى أن الحالة االقتصادي

األحزاب السياسية الموجودة، وإن كان لها أثر فأثرها منحصر في الشعارات التي يرفعها حزب من 

األحزاب للكسب السياسي أو في التسمية التي اختارها الحزب الجمهوري االشتراكي في بداية نشأته، 

يون هذه التسمية في البداية إشارة إلى أنهم سيطرحون في برامجهم االنتخابية بعض فقد اختار الجمهور

مالمح الفكر االشتراكي االقتصادي، وأنهم سيعتمدون على الحلول االشتراكية في أحيان كثيرة. وبالفعل 

تماعية مبدأ المساواة االقتصادية كطريق لتحقيق العدالة االج - بعد االستقالل –طرح محمود محمد طه 

 التي يراها... 

( أضاف الطالب السم الحزب مفردة "السوداني"، إذ كتب قائالً: "إن أول نواة لفرقة 57وفي صفحة ) 

الجمهوريين، هم مجموعة من السودانيين الذين انتموا إلى الحزب الجمهوري االشتراكي السوداني، 

ن... وكانت بداية نشأة الحزب الجمهوري للمساهمة واالشتراك في الحياة السياسية قبل استقالل السودا

ليس هذا فحسب، فقد شطح الطالب  م بزعامة محمود محد طه".1945االشتراكي في آخر أكتوبر 

بخياله، شطحاً تسنده التصورات المسبقة، أكثر من الوثيقة التاريخية أو المعلومة الدقيقة، فذهب بعيداً 

علمياً ومنهجياً بسبب غياب الحد األدنى من المعلومات  في تحليالته واستنتاجاته الُمخجلة والفاسدة

 ( كتب قائالً: 66الصحيحة، ففي صفحة )
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ولقد أطلق الجمهوريون على أنفسهم اسم )الجمهوريين( للمالبسات التي نشأ فيها الحزب الجمهوري  

االتجاهات السياسية االشتراكي، ولالتجاه العام للحزب فقد هدفوا منذ البداية إلى تمييز أنفسهم من بقية 

الموجودة وهدفوا إلى الدعاية السياسية فسموا أنفسهم بهذا االسم إشارة إلى أنهم هم الذين ينادون بنظام 

جمهوري إشتراكي يسير عليه نظام الحكم في السودان بعد أن ينال استقالله، ويكون االتجاه المميز 

ن الجمهوريين عندما يتحدثون عن حزبهم اآلن ال للحكم أيضاً االتجاه االشتراكي، والغريب في األمر أ

 .. البشيرعبد هللا الدكتور" انتهى االقتباس من كتاب يذكرون كلمة )االشتراكي( هذه.

في قمة  اهذا فقط نموذج واحد من فيض من النماذج التي وظفتها حكومة االخوان المسلمين وجعلته

يخربون عقول أبنائنا وبناتنا والمعاهد العليا كأساتذة للجامعات في السودان النظام التعليمي العالي 

الطالب ويوزعون الشهادات العليا واأللقاب، الغير مستحقة، على أمثالهم من حملة الهوس الديني 

 ةوأصحاب الفكر المعطوب. ليس هذا فحسب بل فتحت لهم وسايل اإلعالم من صحف وقنوات فضائي

رار والمفكرين حوسهم في الوقت الذي ضيقت فيه الخناق على األينشرون من خاللها جهلهم وه

 وضايقتهم في معايشهم بتعطيل الصحف التي تنشر لهم..

إذن أن امتألت هذه الجامعات بالوهابية )أنصار السنة( وعال صوتهم في منابرها ينشرون  وفال غر

سون في كلياتها "العلمية" بحركات التحق عدد من طالبها الذين يدرال غرو أن و ..الجهل فيها ليل نهار

التنظيم من الهوس الديني االقليمية كتنظيم "داعش" ليلقى بعضهم حتفه في المناطق التي يحارب فيها 

 ..أجل قيام دولته المزعومة

 

 يلاد ىفطصملا دمحأ .د


