بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على خاتم األنبياء والمرسلين ،النبي
العربي الهاشمي األمين ،وآله وصحبه أجمعين
سيادة الرئيس رمضان قديروف ،فضيلة اإلمام األكبر الشيخ السيد أحمد
الطيب،أيها العلماء األجالء،
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
أما بعد ،بدايةً أشكر رئيس جمهورية الشيشان فخامة الرئيس رمضان
قديروف على دعوته الكريمة لحضور هذا المؤتمر المبارك بإذن هللا تعالى ،الذي
ندعو لكم فيه بالتوفيق والسداد.وفي رأينا المتواضع إن فكرة هذا المؤتمر في (من
سنِّي ؟) فكرة جيدة وقد أتت في وقتها المناسب ،ونتمنى لها النجاح والقبول.
هو ال ُّ
وكان لنا سنة 2005-2004م 1426-1425/هـ في المملكة األردنية الهاشمية
والحمد هللا جهد علمي وإجماعي كبير في بلورة تعريف من هو المسلم.فخالل أكثر
من سنة أجمعت جميع المحافل العالمية المختصة على تعريف واحد دقيق لـ "من
هو المسلم" بما فيهم مجمع الفقه اإلسالمي والمؤتمر الكبير العلمي الذي انعقد في
األردن .وأيضا ً أجمع على هذا التعريف أكثر من خمسمائة عالم بما فيهم شيخ
األزهر في ذلك الوقت ،إضافة إلى أكثر أقطاب جميع التوجهات والمذاهب
اإلسالمية.فالحمد هلل حصل إجماع تاريخي على تعريف المسلم وبأسماء الفئات
ألول مرة في تاريخ اإلسالم .ويمكن للناظر أن يرى كل هذا على موقع
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وخبرتنا في ذلك الوقت ،ومراجعة ما حصل بعده ،يجعلني أقول التالي :فائدة
هذا الجهد هي غالبا ً من خالل استعمال التعريف في كتب التعليم وفي التشريع
القانوني .فإن لم يستعمل هذا التعريف فال فائدة كبيرة له .ومع أننا نحن في األردن
استعملنا وعلمنا هذا التعريف،اختصرت فائدة جهودنا في ذلك الوقت ألنه لم يدخل
في التعليم في الدول األخرى أو في تشريعهم .وربما كان هذا سببه سياسي نحو
األردن .وعلى أية حال ،فإنني أؤكد أن كل هذا الجهد يعتمد في نهاية المطاف ليس
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على التأصيل فقط ،وإنما على التوصيل والتأصيل معا ً ،والتوصيل يكون غالبا ً من
خالل التعليم والتشريع ،وال اعتماد على مواقع التواصل االجتماعي الذي يس َ
طع
يوما ً وال يمكث في األرض لينفع الناس.
وهنا عبرة لهذا المؤتمر ،أرجو أن تأخذوها في عين االعتبار .وهي أنه مهما
اتفقنا عليه في هذا اليوم ال يأتي بخير كبير  ،ما لم يعلم ويشرع.
وأخيرا ً ،إن سمح لي العلماء األجالء ،أقترح في تعريفهم ألهل السنة أن
ويؤكدوا ،بأن منهج أهل السنة  -حسب النصوص الشرعية  -ال يستثني
يوضحوا
ِّ
المسلمين اآلخرين من إسالمهم ،وال يكفر من ليس سنياً ،ولو َكف َرنَا .وذلك بناءا ً
على الضوابط الشرعية ومنها الحديث الشريف(( :من صلى صالتنا واستقبل قبلتنا
وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة هللا وذمة رسوله فال تخفروا هللا في ذمته)).1
وأشكركم ،والحمد هلل رب العالمين
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