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كثرت ف�ي اآلون�ة األخي�رة رؤيتنا صفح�ات إس�امية متخصص�ة في اجلرائ�د احمللي�ة والعاملي�ة لتلبي 

رغبة ش�ريحة كبي�رة من الق�راء،  ومتي�ز بعضها بأس�لوب العرض فأب�دع، بينما س�لك البع�ض اآلخر وهم 

األكثر اس�لوبا جام�دا وطرح�ا تقليدي�ا،   فبهتت الص�ورة اجلميلة وثقل�ت الفائ�دة املرجوة عل�ى القارئ.

»األنباء« كما عودتكم تسعى دائما الى اجلديد واملفيد، وتتلمس ما يرغب فيه قراؤها على اختاف شرائحهم،  فها 

هي تقدم بني أيديكم صفحة إسامية غير تقليدية، بحلة جديدة تواكب اإلبداع واالبتكار في طريقة العرض، أسميناها 

»خواطر إسامية«،  ال نزعم الكمال أو العصمة فيها، لكن طموحنا دائما لألفضل لن يكون له حد،  سنحرص على تقدمي 

الفائدة على طبق جذاب ومشوق مع رشفة من اخلواطر والفوائد واألخبار اإلسامية، تأتيكم كل يوم اثنني بإذن اهلل.

أكد الرئيس العام جلماعة أنصار السنة احملمدية مبصر واألستاذ في قسم العقيدة د.عبداهلل شاكر أن جماعة أنصار 
السنة احملمدية ليست حزبا سياسيا، وإمنا هي مؤسسة علمية دعوية تطوعية مرخصة وتعمل في إطار الدولة، 

وتوالى عليها علماء مصريون كبار أمثال احملدث أحمد شاكر ومحمد حامد الفقهي وغيرهم، مشيرا إلى 
أنها تنتهج منهجا سلفيا إصاحيا موافقا عقيدة أهل السنة واجلماعة في التلقي واالستدالل، واالعتقاد 

واالتباع من خال الدعوة إلى التوحيد اخلالص ونبذ البدع واخلرافات.
وأوضح د.عبداهلل شاكر في لقائه مع »األنباء« على خلفية مشاركته في مؤمتر الوسطية املقام 

في جمعية إحياء التراث اإلسامي برعاية وزارة األوقاف والشؤون اإلسامية أن قضية التكفير 
قضية شرعية لها ضوابطها وشروطها فا يجوز لإلنسان أن يحكم فيها عقله أو هواه، الفتا 

إلى أن مصطلح السلفية ليس مصطلحا مخترعا، بل هو مبثوث في كتب العلماء األولني 
ويريدون بها دعوة الناس للرجوع إلى ما كان عليه النبي ژ.

وأضاف أن جماعة أنصار السنة احملمدية ينأون بأنفسهم عن دخول املعترك 
السياسي في مصر في هذه الفترة، خاصة في ظل عدم إتضاح الرؤية ووجود 

مخاطر كثيرة وس�لبيات، مشيرا إلى أن الدولة ليس لها موقفا معاديا مع 
أعمال اجلماعة الدعوية واخليرية.

ودعا د.ش�اكر إلى الرفق واللني مع املخالف�ني ممن هم في فلك 
اإلسام، وإلتزام هدي النبي ژ في دعوته باحلكمة واملوعظة احلسنة 

واجلدال بالتي هي أحس�ن، مبينا أن منهج السلف بريء مما اتهم 
به من تكفير وخروج على والة األمر وغلظة مع مخالفيه، وفيما يلي 

تفاصيل اللقاء:

أكد رئيسها العام د.عبداهلل شاكر 
لـ »األنباء« أن جماعة أنصار السنة 

المحمدية ليست حزبا وإنما هي مؤسسة 
علمية دعوية تطوعية مرخصة من الدولة

قضي�ة التكفي�ر قضي�ة ش�رعية له�ا ضواب�ط وش�روط ال يج�وز لإلنس�ان أن يحك�م فيه�ا بعقل�ه أو به�واه

األناشيد ضوابط ومحاذيرالمصيبة بوابة النجاح

َمن من العلماء البارزين في مصر الذين عملوا 
ضمن جماعة أنصار السنة احملمدية؟

تعاقب على هذه اجلمعية أئمة أعالم، منهم 
احملدث املشهور الشيخ أحمد محمد شاكر رحمة 
اهلل علي���ه، وقد كان عضو علماء اجلمعية في 
عهده، كما كان رئيس مجلة الهدي النبوي التي 
كانت تصدرها اجلمعية آنذاك والتي أنش���أها 
الش���يخ محمد حامد الفقهي، وحاليا اجلمعية 
قامت بإصدار مجلة التوحي���د بدال من الهدي 

النبوي.

لسنا حزبا

هل ميكن لنا أن نفهم أن جماعة أنصار السنة 
احملمدية تعد حزبا من األحزاب التي تنتش��ر في 

مصر؟
جماعة أنصار السنة احملمدية ليست حزبا 
من األحزاب، وإمنا هي مؤسسة علمية دعوية 
تطوعية تعمل في إطار شرعي، وعندما أنشئت 
سجلت في وزارة الش���ؤون االجتماعية، فهي 
مرخصة، ولدينا رقابة شرعية وإشراف من وزارة 
التطور االجتماعية، بل نحن ندعى في املناسبات 

الرسمية باعتبارنا جزءا من الدولة.

كلمة »سلفية« ليست مخترعة

نود منكم تعليقا على ما صرح به مؤخرا مفتي 
األزهر أحمد الطيب واتهامه للفكر السلفي بأنه فكر 

طارئ وعمره ال يتجاوز 200 عام؟
في احلقيقة إن كان يقصد الشيخ أحمد الطيب 
من كلمة سلفي انها كلمة اطلقت على قوم من 
الناس أو غي���ر ذلك أو أنه ليس لها وجود في 
األصل فهذا الكالم فيه بعد عن احلقيقة، ملاذا؟ ألن 
كلمة السلف في اللغة هي »من تقدم عليك«، ومن 
يقول بأننا ندعو إلى املنهج السلفي فإمنا القصد 
من وراء ذلك هو دعوة الناس إلى األمر األول، 
وهو ما كان عليه السلف السابقون أو من تقدم 
علينا، النبي ژ هو سلفنا، وكان إذا زار املقابر 
يقول للموتى »أنتم س���لفنا«، أي أنتم تقدمتم 
علينا، »ونحن باألثر« أي سنتبعكم، فالسلفية 
في اللغة واالصطالح الشرعي عند أهل السنة 
واجلماعة هي الرجوع باألمة إلى ما كان عليه 
النبي ژ، وبالتالي كلمة س���لفية ليست كلمة 
مخترعة، بل نحن جند هذه العبارة مبثوثة في 
كتب أهل العلم، مثال اإلمام الاللكائي رحمه اهلل 
تعالى، وكذلك اإلمام ابن خزمية واإلمام ابن بطة 
وشيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم وغيرهم، 
كلهم كانوا يوردون هذه الكلمة ويتكلمون عنها، 
ويريدون بها رجوع الناس إلى ما كان عليه النبي 
ژ ، ورغم أن ه���ذه الكلمة لو تؤخذ نصا من 
قول اإلمام مالك رحمه اهلل ملا قال: »لن يصلح 
آخر ه���ذه األمة إال مبا صلح عليه أولها«، لكن 
كان قصده من ه���ذا الكالم الدعوة للعودة إلى 
السابقني، والسابق عندنا في اللغة نقول عنه 
»س���لف«، فالعبرة ليس في األلفاظ، والشيخ 
أحمد الطيب حفظه اهلل راعى في كالمه بعض 

االجتاه���ات التي ظهرت قبل قرنني أو أكثر من 
الزمان فأطلق هذه العبارة على طائفة معينة 

من الناس مخصوصة وليس على الفكر.

الرفق واللين بالمخالفين

في ظل حضوركم ملؤمتر الوسطية البعض يرى 
أن إثارتكم قضايا الطواف حول القبور وتشنيعكم 
على مخالفيكم مسلك يخالف الوسطية الداعية إلى 

السماحة والرفق باآلخرين، فما تعليقكم؟
في احلقيقة التشنيع على االخرين والتطاول 
عليهم باللسان او بالقول هو عمل نرفضه في 
منهج أهل الس���نة واجلماعة، ألن هؤالء مهما 
اختلفنا معهم فهم يدورون في فلك اإلسالم وهم 
إخواننا، ونحن قد أمرنا بأن ندعو إلى اهلل عز 
وجل باحلكمة واملوعظة احلسنة، والنبي ژ 
يقول »ما كان الرفق في شيء إال زانه وال نزع 
من ش���يء إال شانه«، وقال اهلل تبارك وتعالى 
للنبي ژ )فبم���ا رحمة من اهلل لنت لهم ولو 
كنت فظا غليظ القل���ب النفضوا من حولك(، 
فالرفق واللني أمر مطلوب، وبالتالي نحن ننظر 
إلى إخواننا املسلمني بصفة عامة املدعوين إن 
كان عندهم بعض املخالف���ات حتى القبورية 
منهم بأن نرحمهم وندعوهم برفق ولني حتى 
يدخل���وا فيما نود أن ندخله���م فيه، وهذا هو 
األصل الذي يجب أن نتبعه، أما الشدة والقسوة 
والغلظة في التعام���ل مع االخرين فهي منهج 

غير صحيح البتة.

مظاهر الغلو في التكفير

حدثنا عن مشاركتك في مؤمتر الوسطية الذي 
أقيم مؤخرا في الكويت، وما هي ورقة العمل التي 

شاركت بها؟
وجهت لي دعوة للمشاركة في هذا املؤمتر 
املب���ارك، وكتبت بحثا بعنوان »الوس���طية..

والتطرف والغلو«، وبينت فيه وسطية اإلسالم 
بني الديانات التي قبلها، ثم حتدثت عن وسطية 
أهل السنة واجلماعة بني الفرق األخرى في قضايا 
التكفير بالذات، وهي القضايا التي طفحت على 
الس���طح في اآلونة األخيرة، وكتبت عن اآلثار 
الناجمة عن الغلو في هذا الشأن، والتي منها على 
سبيل املثال عدم التعليم في املدارس، وإطالق 
أحكام التكفير على احلكام، واخلروج عليهم، 
والتفجيرات التي حتصل بني احلني واآلخر كلها 

مترتبة على قضايا التكفير.

أسباب الغلو والتطرف

إذن ما أسباب الغلو أو التطرف املعاصر من 
وجهة نظرك؟

أوله���ا اجلهل بالدين، وق���د يكون منها 
ش���عور بعض الناس بالظلم، أو شعورهم 
بحرقة في القلب نتيجة اإلس���اءات الظاملة 
في الشرق والغرب على اإلسالم والرسول 
صلى اهلل عليه وس���لم مما يدفع بعضهم 
للتطرف، ومنها أيضا غياب التطبيق الكلي 

للش���ريعة في بعض األماكن الذي قد يدفع 
البعض أن يتكئ على بعض املصطلحات أو 
بعض الكالم او تكون له حجة في التطرف 
لتطبيق الش���ريعة او املناداة والدعوة لها، 
وهي حجة باطلة وإن وجد مثل هذا فهو ال 
يسوغ اخلروج وتكفير املجتمع، وكما ذكرت 
أن التكفير له ضوابط وله شروطا، والتكفير 

مس���ألة شرعية ال يجوز لإلنسان أن يحكم 
بعقله فيها أو بهواه.

مصطلح السلفية ظلم

أنتم السلفيون تدعون إلى الوسطية رغم أن 
البعض يتهمكم ب��أن التكفيريني قد خرجوا من 
عباءتكم، وفي اإلعالم نسمع ما يسمى بالسلفية 

اجلهادي��ة التي تعيث في األرض الفس��اد، فما 
حقيقة كل ذلك؟

مصطلح الس���لفية ظلم، وال ينسب الى 
السلفية فئة اخلوارج أو اخلروج التي شوهت 
صورة السلفية، واستدل على هذا باخلوارج 
األولني الذين خرجوا على خليفة املسلمني 
علي بن أبي طالب ÿ ، فهؤالء خرجوا من 
أهل اإلميان ومن املسلمني، وخوارج عصرنا 
هم تالميذ للخوارج أولئك، ولم يتهم اإلسالم 

حينها بشيء.
وأصل اخلوارج هو ذاك الرجل الذي قال 
للنبي ژ »اعدل يا محمد فهذه قسمة ما أريد 
بها وجه اهلل«، فقال ژ »ويحك إن لم أعدل 
فمن يعدل«، فأشار بعض الصحابة إلى قتله 
فقال ژ »دعوه، س���يخرج من ضأضأ هذا 
أقوام يقولون من قول خير البرية يقرأون 
القرآن ال يجاوز حناجرهم ميرقون من الدين 
كما ميرق السهم من الرمية«، وقال أيضا في 
وصفهم »يقتلون أهل اإلسالم ويدعون أهل 
األوثان«، وهذا الكالم صار حقيقة واضحة، 
يقتلون من يقول ال إل���ه إال اهلل ويتركون 

أهل األوثان.
واس���مح لي بذكر قصة ذكرها اإلمام ابن 
اجل���وزي أن اخلوارج أقبل���وا من البصرة 
يس���تعرضون الناس في طريقهم، فإذا هم 
برجل يسوق بامرأته وهي حامل على حمار 
له، فدعوه وانتهروه وهددوه وأفزعوه، وقالوا 
ل���ه: من أنت؟ قال: أنا عبداهلل بن خباب بن 
األرت صاحب رسول اهلل ژ  ، فقالوا: فحدثنا 
عن أبيك بحديث س���معته م���ن النبي ژ ، 
لع���ل اهلل ينفعنا به. ق���ال: حدثني أبي عن 
رسول اهلل ژ »س���تكون فتنة ميوت فيها 
قلب الرجل فيصبح مؤمنا وميس���ي كافرا، 
وميس���ي مؤمنا ويصبح كافرا« وفيه أنهم 
قالوا له: واهلل لنقتلنك قتلة ما قتلناها أحدا، 
وأخذوه فكتفوه ثم أقبلوا به وبامرأته وهي 
حبلى متم فقتلوها، ومر بهم خنزير لذمي 
فقتله أحدهم بسيفه، فقال له بعض أصحابه: 
إن هذا ملن الفساد في األرض، فطلب صاحب 
اخلنزير حتى أرضاه، فيس���تبيحون دماء 
املس���لمني ويتنزهون عن قت���ل اخلنازير، 
إذن فاخل���وارج خرجوا في عصر الصحابة 
وال يعني أن اإلس���الم هو سبب خروجهم، 
وكذلك فخوارج اليوم ليست السلفية سبب 
خروجهم، وإمنا عوامل خروجهم عديدة من 

تتبع خطوات الشيطان.

انتشار النقاب

انتشار النقاب عند النساء واللحى عند الرجال 
في مصر مؤخرا أال يعتبر مؤشر جناح وانتشار 

السلفية؟
في احلقيقة كما يقال ف���ي العالم أجمع 
هناك صحوة بدأت مع وجود نهضة علمية 
قوية منذ نصف قرن من الزمان، والشك أن 

الناس كانوا في البداي���ة لديهم ضعف في 
االهتمام بالتعاليم الشرعية لكن بجهد العلماء 
الدع���اة وتبيينهم للمنهج تغيرت كثير من 
املفاهي���م بحمد هلل لدى الكثيرين وتغيرت 
بعدها األعمال، وبالتالي انتشر النقاب كما 
ذكرت، واطلق كثير من الشباب حلاهم، بل 
زاد التعبد بصورة الفتة، فقد كنا ال نسمع 
في املاضي خروج أحده���م ألداء العمرة أو 
احلج إال بعدما يصل إلى 60 من عمره، واآلن 
الشباب في عمر 20 وأقل يذهبون إلى العمرة 
واحلج، فالتوجه عموما إلى التمسك بالدين 
وبالش���ريعة نتيجة الصحوة التي قام بها 
العلماء والدع���اة والفقهاء، لكن نحن نحذر 
من الغلو والش���طط ومن خروج نابتة من 
وسطها فيكون عندها لون من ألوان اخلروج 

أو الغلو أو التكفير بطريقة عشوائية.

الرؤية لم تتضح بعد

السلفيون في الكويت دخلوا معترك السياسة، 
ومن بعدهم في البحرين، فهل سنسمع بدخول 
أنصار الس��نة احملمدية معترك السياس��ة في 

مصر قريبا؟
العمل السياسي عندنا في مصر له كثير 
من املخاطر، ونحن ننأى باجلماعة من الدخول 
في مثل هذا املعترك، ألن الرؤية لم تتضح لنا 
لغاية اآلن من أجل حتقيق جوانب شرعية 
إيجابية، ولكن نحن نعالج السياس���ة من 
منظور ش���رعي ونساهم في معاجلتها قدر 
اإلمكان، وعموما نح���ن ال مننع أفرادنا من 
املشاركة، لكن ال نخوضها حتت مسمى أنصار 
السنة، ونحن في مصر الدولة ليس لها موقف 
معاد لنا، بل تسمح لنا بإقامة أنشطتنا الدعوية 
واخليرية، ومساجدنا مفتوحة وتعمل، وهذا 
غاية ما نريد، نريد فقط ان نساهم في معرفة 
املسلم بدينه وتوجيه الناس للخير، ونحن 
بحمد اهلل في بالد إسالمية كسائر البلدان.

ه��ل من كلم��ة أخي��رة ت��ود أن تختم بها 
اللقاء؟

أش���كر الكويت وم���ن عرفتهم من األهل 
واألصدقاء، وأخص بالش���كر جمعية إحياء 
التراث اإلسالمي في خدمتها التطوعية، وخالل 
زياراتي لدول إس���المية كاليمن والسودان 
وحتى كندا وج���دت إلحياء التراث مجاالت 
واسعة في األعمال الدعوية واخليرية، حتى 
أني حضرت مؤمت���را برعاية إحياء التراث 
في كندا وحضره نحو 10 آالف مسلم، وإنه 
ألمر الفت أيضا رعاية وزارة األوقاف ونائب 
رئيس مجلس الوزراء املباشرة لهذا املؤمتر، 
مما يدل على حرص الكويت على نشر اإلسالم 
الصحيح والوسطية، خاصة أن الكويت عرفت 
بخدمتها املتميزة لقضايا املسلمني دون مقابل 
سوى نصرة اإلسالم وأهله، كما أشكر جريدة 
»األنب���اء« التي أتاحت لي الفرصة للحديث 

حول هذه املواضيع الهامة.

املصائب تخفي وراءها كنوزا يتوصل 
إليها الفطن، فهي بوابة النجاح. هكذا 
خاطب اهلل تعالى نبيه محمدا ژ مواسيا 
ملا أصيب باملصائب )كذلك ما أتى الذين 
من قبلهم من رسول إال قالوا ساحر أو 
مجنون(، وبني له أنه����ا بوابة لنجاح 
باهر: )حتى إذا استيأس الرسل وظنوا 
أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من 
نش����اء(. لذا قال النبي ژ: »إن النصر 
مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن 

مع العسر يسرا«. 
ألم يقم النبي ژ الدولة اإلسالمية 
الكبرى ف����ي املدينة ملا أخرج من مكة، 
ألم تكن السنوات املكية التي عذب فيها 
الصحابة رض����ي اهلل عنهم وتكالبت 

عليهم املصائب فيها دورة تدريبية للمهاجرين لقيادة الدولة 
اإلس����المية في عصر النبي ژ وفي عهد اخللفاء الراشدين 
وم����ن بعدهم. ألم تكن مصيبة أحد بس����بب معصية الرماة 
للنبي ژ والتي حتول فيها النصر إلى نكس����ة، وقتل فيها 
سبعون من الصحابة وجرح آخرون وجرح فيها النبي ژ 
ألم تكن درسا للصحابة لتحقيق املتابعة التامة للنبي ژ، 
فلم يتخلوا عنه بعدها وال عن طاعته في غزوة حمراء األسد، 
وفي بئر معونة وغزوة الرجيع؟ ألم تكن تلك املصيبة سببا 

في نصرة الصحابة للنبي ژ في غزوة 
اخلندق؟ ثم في احلديبية حني اجتمعوا 
حول النبي ژ وبايعوه حتت الشجرة 

على املوت فلم يتخلوا عنه.
الناظر في املصائب واحملدق فيها يرى 
ثمارا كثيرة تنتظره، ولكن ليسع سعي 
املتأني احلليم الذي يوقن بأن »النصر 
مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع 
العسر يسرا«، وأن اهلل تعالى ال يقدر 
إال اخلير، وأن اخلير بيديه والشر ليس 
إليه. لذا كان من دعاء النبي ژ: »واخلير 
بيديك والشر ليس إليك«. وفي هذا األمر 
خاطب اهلل تعالى الصحابة في حادثة 
اإلفك ملا اتهمت أم املؤمنني باإلفك زورا 
وكذبا فقال اهلل تعالى مبرئا لها ومبينا 
املصالح الكبيرة خلف تلك املصيبة العظمى )إن الذين جاءوا 
باإلفك عصبة منكم، ال حتسبوه شرا لكم بل هو خير لكم(. 
فاملصائب العظيمة ما ه����ي إال فتح ملن تأملها وأنعم النظر 
فيها. وإن كان ديدن املسلم دوما أن يسأل اهلل العافية، وال 
يتمنى املصيبة، كما كانت دعوة النبي ژ: »اللهم إني أسألك 
العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي« رواه البزار 
وصححه األلباني. وكما قال ژ: »سلوا اهلل العفو والعافية« 

رواه أحمد وصححه األلباني.

وقع اختيارنا لهذا اليوم على ش���ريط بعنوان 
»األناشيد ضوابط ومحاذير«، والشريط من إلقاء 
الداعية الس���عودي محمد صالح املنجد، وهو من 
األش���رطة الوعظية العلمية التي يحتاجها شباب 
الصحوة هذه األيام خاصة في ظل خروج وسائل 
دعوية عديدة، فرط فيها البعض وأفرط فيها البعض 

األخر.
الشريط يتحدث عن حاجتنا إلى معرفة ضوابط 
األناش���يد، وظاهرة املبالغة فيها، كما رد فيه على 
من يحتج باخلالف ويجعل منه دليال مستقال بذاته 
فيختار من األقوال واآلراء بحسب هواه، ذاكرا في 
ذلك آراء طائفة من العلماء في األناشيد اإلسالمية 

واألحلان والتطريب.
وفي الش���ريط أثار املنجد قضي���ة عدم التزام 
الكثيرين بالضوابط الشرعية في النشيد اإلسالمي 
التي نص عليها العلماء املجيزون له، الفتا إلى أن 
هذا اإلخالل ناجت عن قلة العلم وإهمال الورع وتتبع 
الرخص، وكذلك أثار قضية البدائل الشرعية لكثير 
من احملرمات مشيرا إلى أنه من اخلطأ ظن البعض 

ضرورة منافسة األناشيد لألغاني احملرمة.
كما كش���ف املنجد عن حقيقة اش���تغال الكثيرين باألناشيد عن سماع 
القرآن وتدبر آياته، موضحا أن األحلان في األذكار أوجدته الفرق املبتدعة 
كالصوفية كما ذكر ذلك اإلمام الشافعي رحمه اهلل، حيث ان البعض يتعبد 

اهلل بالتلحني وتتمايل رؤوسهم في مجالس الذكر 
املزعومة

واملنج���د كما عودنا دائما ف���ي مواده الصوتية 
يتميز بحسن اإلعداد وتناسق األفكار ودقة البحث، 
فه���و إمام وخطيب جامع عمر ب���ن عبدالعزيز في 
مدينة اخلبر وله نش���اط كبير في الدعوة إلى اهلل 
عن طريق الدروس واحملاضرات التي يلقيها، كما له 
برنامج أسبوعي على قناة املجد الفضائية بعنوان 
الراصد، وغيرها من البرام���ج العديدة في قنوات 
محلية وخليجية وعربية، وله أكثر من 3000 مادة 
منشور معظمها عبر ش���بكة اإلنترنت، كما أن له 
العديد من األشرطة في دروس متنوعة تزيد على 
4500 ساعة صوتية، إضافة إلى أنه أول من أطلق 
موقعا للتعريف باإلسالم من السعودية في عام 1996م 
وموقع اإلسالم سؤال وجواب ويشرف حاليا على 
تسعة مواقع إسالمية وهي مجموعة مواقع اإلسالم 

تنشر محتواها بعشر لغات مختلفة.
والشريط هو من إنتاج »صدى التقوى لإلنتاج 
اإلعالمي والتوزيع«، وميكن للقارئ الكرمي احلصول 
على هذا الش���ريط من أي تسجيالت إسالمية في 
الكويت، أو حتميله بصيغة MP3 من املواقع اإلسالمية العديدة على شبكة 
 )http://islam-call.com( اإلنترن���ت والتي من أبرزها موقع نداء اإلس���الم

والذي يشرف عليه الداعية الكويتي بدر احلجرف.

)أسامة البطراوي( د. عبداهلل شاكر متحدثاٍ للزميل ضاري املطيري

بقلم: عدنان عبدالقادر

اإلسامي الشريط االرتقاء بالذاتسلسلة 

علي العجمي

غالف الشريط

شاكر: السلفية ليست كلمة مخترعة 
بل مذكورة في كتب العلماء األولين 
ويريدون بها دعوة الناس للرجوع 
إلى ما كان عليه النبي ژ د. عبداهلل شاكر

د.عبداهلل شاكر في سطور
س���ألنا ضيفنا في بداية اللقاء عن ترجمة يسيرة عنه فأجاب قائال: د.عبداهلل 
ش���اكر محمد اجلنيدي من جمهورية مصر العربية، حاصل على درجة الدكتوراة 
في العقيدة اإلسالمية من اجلامعة اإلسالمية في املدينة النبوية، وعملت فترة من 
الزمن في عدد من كليات املعلمني في اململكة العربية الس���عودية، كما كنت رئيسا 
لقسم الدراسات اإلسالمية والقرآنية في كلية املعلمني موفدا، وحاليا أشغل منصب 

الرئيس العام جلماعة أنصار السنة احملمدية في مصر.

أنصار السنة المحمدية

وحول حقيقة جماعة أنصار الس���نة احملمدية في مصر وتاريخ نشأتها أوضح 
د.عبداهلل ش���اكر أن جماعة أنصار السنة احملمدية جماعة سنية سلفية إصالحية 
على منهج وعقيدة أهل السنة واجلماعة في التلقي واالستدالل، واالعتقاد واالتباع، 
من خالل الدعوة إلى التوحيد اخلالص ونبذ البدع واخلرافات، وإحياء دعوة اإلسالم 
بالقرآن والسنة واتباع سلف األمة. وأشار الى أن جمعية أنصار السنة أسسها أحد 
علماء األزهر الشريف وهو الشيخ محمد حامد الفقهي رحمه اهلل، والذي درس في 
األزهر الش���ريف وتعلم على أيدي عدد من العلماء، ويذكر عن س���بب فكرة إنشاء 
اجلماع���ة أو اجلمعية أنه كان مير على احدى القرى متجها إلى قريته فقابله رجال 
يعمل في أرضه، وقال له: »هل العلوم التي تدرسها علوم جتعلك تعبد اهلل وحده 
وال تتخ���ذ من دونه أندادا؟ فها أنت تدرس ف���ي األزهر وفي جوارك بعض القبور 
التي يطوف الناس بها ويدعونها من دون اهلل ويتبركون بها«، فجعل الفقهي يفكر 
ويتسائل عن هذه األخطاء؟ ، ففي القرآن بيان على عبادة اهلل وحده والدعوة اليه 
واإلخالص له، وانه ال يجوز أن نتوجه بقلوبنا وجوارحنا أو ان ننطق بألس���تنا 
بدعاء لغير ربنا تبارك وتعالى، وبدأت من هنا الفكرة والتقى ببعض العلماء وطلب 

منهم املشورة في هذا الشأن، فكانت البداية في عام 1345ه� املوافق عام 1926م.


