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مَنَهمَأهلَالسنةَوالجماعة َ
بيانَوتوصيفَلمنهجَأهلَالسنةَوالجماعةَاعتقادَاَ َوفقهَاَوسلوكَاَوأثرَاالنحرافَعنهَعلىَالواقع َ

بِ ْسمَاهللَالرحمنَالرحيم

امحلد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل س يدان محمد وعىل آهل وحصبه آمجعني ،آما بعد:
ففي مساء امخليس احلادي والعرشين من ذي القعدة ،س نة س بع وثالثني وآربعامئة وآلف موافق اخلامس والعرشين
من آغسطس س نة ست عرشة وآلفني من امليالد ،ويف ظل حماوالت اختطاف لقب "آهل الس نة وامجلاعة"
الرشيف من قبل طوائف من اخلوارج واملارقني اذلين تس تغل ممارساهتم اخلاطئة لتشويه صورة ادلين االإساليم،
انعقد املؤمتر العاملي لعلامء املسلمني ،اإحياء ذلكرى الش يخ الشهيد الرئيس آمحد حاج قديروف رمحه هللا ،حتت
عنوان" :من مه آهل الس نة وامجلاعة؟ بيان وتوصيف ملهنج آهل الس نة وامجلاعة اعتقادا وفقها وسلوك ،وآثر
الاحنراف عنه عىل الواقع" ،برعاية كرمية من خفامة الرئيس رمضان آمحد قديروف حفظه هللا ،وحضور رفيع
لفضيةل االإمام الكرب ش يخ الزهر ،واملفتني ،وآكرث من مئيت عامل من علامء املسلمني ،من آحناء العامل.
وقد خلص املؤمتر اإىل اليت:
 اعامتد لكمة فضيةل االإمام الكرب ش يخ الزهر وثيقة آساس ية للمؤمتر.
 آهل الس نة وامجلاعة مه الشاعرة واملاتريدية يف الاعتقاد" ،ومهنم آهل احلديث املفوضة" يف الاعتقاد ،وآهل
املذاهب الربعة احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابةل يف الفقه ،وآهل التصوف الصايف علما وآخالقا وتزكية
عىل طريقة س يد الطائفة االإمام اجلنيد ومن سار عىل هنجه من آمئة الهدى ،وهو املهنج اذلي حيرتم دوائر
العلوم اخلادمة للويح ،ويكشف حبق عن معامل هذا ادلين ومقاصده يف حفظ النفس والعقول ،وحفظ ادلين
من حتريفه والعبث به ،وحفظ الموال والعراض ،وحفظ منظومة الخالق الرفيعة.











للقرآن الكرمي حرم حييط به من العلوم اخلادمة هل ،املساعدة عىل اس تنباط معانيه ،وإادراك مقاصده وغاايته
املوصةل اإىل هللا ،واس تخراج العلوم الـمودعة فيه ،وحتويل آايته اإىل حياة وحضارة ،وآداب وفنون وآخالق
ورمحة وراحة ،وإاميان ومعران ،وإاشاعة السمل والمان يف العامل ،حىت ترى الشعوب والثقافات واحلضارات
اخملتلفة عياان آن هذا ادلين رمحة للعاملني ،وسعادة يف ادلنيا والخرة.
مهنج آهل الس نة وامجلاعة هو آمجع وآدق مناجه آهل االإسالم وآتقهنا ،وآشدها اإحاكما ،وآكرثها عناية ابنتقاء
الكتب العلمية ومهنجيات التدريس اليت تعرب تعبيا حصيحا عن طريقة العقل املسمل يف اإدراك الرشع الرشيف،
وإادراك الواقع بلك تعقيده ،وحسن الربط بيهنام.
قامت تكل املدارس العلمية املعربة عن آهل الس نة وامجلاعة عرب قرون كثية بتخرجي مئات اللوف من العلامء
واخلرجيني ،اذلين انترشوا يف آفاق ادلنيا من س يبياي اإىل نيجياي ،ومن طنجة اإىل جاكرات ،وتولوا الرتب
واملناصب اخملتلفة ،مع االإفتاء والقضاء والتدريس واخلطابة ،فاس تفاض هبم المان يف اجملمتعات ،وآطفؤوا نيان
الفنت واحلروب ،واس تقرت هبم الوطان ،وانترش هبم العمل والوعي الصحيح.
ظل آهل الس نة وامجلاعة عرب التارخي يرصدون لك فكر منحرف ،ويرصدون مقاالت الفرق ومفاهميها ،ويقميون
لها موازين العمل والنقد والتفنيد ،ويظهرون االإقدام واحلزم يف مواهجة مظاهر الاحنراف ،ويس تخدمون آدوات
العلوم الرصينة يف المتحيص والتصويب ،فلكام نشط مهنجهم العلمي احنرست آمواج التطرف ،واس تقام المر
للمة احملمدية لتتفرغ وتنرصف لصناعة احلضارة ،فوجد العباقرة من علامء االإسالم ،اذلين آسهموا يف اجلرب
واملقابةل واحلساب واملعادالت املثلثية ،وعلوم الهندسة التحليلية ،والكسور الاعتيادية واللوغاريامتت ،والوزن
النوعي ،وطب وجراحة العيون ،والطب النفيس ،وعلوم الورام ،والوبئة ،والجنة والعقاقي ،وموسوعات
الصيدةل ،وعلوم احليوان والنبات ،واجلاذبية الرضية ،وعلوم النجوم والبيئة ،وعلوم الصوتيات والبرصايت،
وغي ذكل من العلوم ،وتكل مثرات مهنج آهل الس نة وامجلاعة اليت ال تنكر.
تكرر عرب التارخي هبوب آمواج من الفكر املضطرب واملنحرف ،اذلي يدعي الانتساب اإىل الويح الرشيف،
ويمترد عىل املهنج العلمي الصحيح ويروم تدميه ،ويزعزع آمن الناس واس تقرارمه ،وكنت آوىل تكل املوجات
الضاةل الضارة ،اخلوارج قدميا ،وصوال اإىل خوارج العرص احلديث من آدعياء السلفية التكفيية ،وداعش ومن
سار عىل هنجهم من التيارات املتطرفة اليت يعترب القامس املشرتك بيهنا هو التحريف الغايل والانتحال املبطل،

والتأويل اجلاهل لدلين ،مما َودل عرشات من املفاهمي املضطربة املغلوطة ،والتأويالت الباطةل اليت تناسل مهنا
التكفي والتدمي ،وإاراقة ادلماء والتخريب ،وتشويه امس االإسالم ،والتسبب يف حماربته والعدوان عليه ،وهو
ما اس توجب انرباء العدول من محةل هذا ادلين احلنيف لتربئته من لك ذكل مصداقا لقوهل ﷺ يف احلديث
الصحيح" :حيمل هذا العمل من لك خلف عدوهل ،ينفون عنه حتريف الغالني ،وانتحال املبطلني ،وتأويل
اجلاهلني".
 يأيت هذا املؤمتر ليكون إابذن هللا نقطة حتول مباركة لتصويب الاحنراف احلاد واخلطي اذلي طال مفهوم
رصه عىل آنفسهم ،وإاخراج
"آهل الس نة وامجلاعة" اإثر حماوالت اختطاف املتطرفني لهذا اللقب الرشيف وق ِ
آههل منه ،وذكل من خالل تفعيل املهنج العلمي الرصني الصيل اذلي تبنته مدارس نا الكربى اليت متثل ِِصام
المان يف تفكيك آطروحات التكفي والتطرف ،ومن خالل اإرسال رسائل المان والرمحة والسالم للعاملني،
حىت ترجع ابإذن هللا بدلاننا لكها منابر للنور ،ومنابع للهداية.
وقد خلص املؤمتر آيضا اإىل عدة توصيات:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

التطرف واالإرهاب.
اإنشاء قناة عىل مس توى روس يا توصل صورة االإسالم للمواطنني وحتارب ّ
عودة مدارس العمل الكربى للوعي بذاهتا واترخيها ومناجه تدريسها الصيةل والعريقة ،والرجوع اإىل تدريس
دوائر العمل املتاكمةل ،اليت تصنع العلامء القادرين عىل الهداية ،وعىل تفنيد مظاهر الاحنراف الفكري،
وعىل اإشاعة العمل والمان ،وحفظ الوطان.
العناية والاهامتم الرضوراين بقنوات التواصل الاجامتعي ،وختصيص ما يلزم من الطاقات واخلربات
للحضور يف تكل الوسائط حضورا قواي فاعال.
رفع مس توى الاهامتم والعناية بتدريس كفة العلوم االإسالمية ،وخاصة علمي آصول الفقه والالكم لضبط
النظر وتصحيح الفكر وتفنيد مقوالت التكفي واالإحلاد.
اإنشاء مركز علمي بمهورية الشيشان العتيدة لرصد ودراسة الفرق املعاةرة ومفاهميها ،وتشكيل قاعدة
بياانت موثقة تساعد عىل التفنيد والنقد العلمي للفكر املتطرف ومقوالته ،ويقرتح املؤمترون آن حيمل
هذا املركز امس (تبصي).
رضورة رفع مس توى التعاون بني املؤسسات العلمية العريقة كلزهر الرشيف ،والقرويني والزيتونة،
ومراكز العمل والبحث فامي بيهنا ومع املؤسسات ادلينية والعلمية يف روس يا الاحتادية.

 .7رضورة افتتاح (منصات تعلميية) للتعلمي عن بعد الإشاعة العمل المن ،حيث اإهنا ختدم الراغبني يف العمل
واملعرفة ممن مينعهم معلهم من الانتظام يف التعلمي النظايم.
 .8توجيه النصح للحكومات برضورة دمع املؤسسات ادلينية واحملاضن القامئة عىل املهنج الوسطي املعتدل،
والتحذير من خطر ما تقوم به بعض احلكومات من اللعب عىل س ياسة املوازانت ورضب اخلطاب
ادليين ببعضه ،وآنه ال ينتج اإال مزيدا من القلق يف اجملمتع ،وتفتيتا لصفه.
جترم نرش الكراهية والتحريض عىل الفتنة والاحرتاب ادلاخيل
 .9يويص املؤمتر احلكومات بترشيع قوانني ّ ِ
والتعدي عىل املؤسسات.
 .10يويص املشاركون مؤسسات آهل الس نة الكربى ،الزهر وحنوه ،بتقدمي املنح ادلراس ية للراغبني يف
دراسة العلوم الرشعية من املسلمني يف روس يا.
 .11يويص املشاركون آن ينعقد هذا املؤمتر الهام بشلك دوري ،خلدمة هذه الهداف اجلليةل ،ومواكبة ما
يس تجد من حتدايت ومواهجهتا.
 .12تكوين جلنة ملتابعة تنفيذ النتاجئ والتوصيات اليت تضمهنا هذا البيان.
وقد تقدم املشاركون لفخامة الرئيس رمضان آمحد قديروف ابلشكر اجلزيل عىل هجوده املباركة يف خدمة القرآن
الكرمي والس نة املطهرة ،ودعوا هل ابلتوفيق ملواصةل مسية وادله الشهيد الش يخ احلاج آمحد قديروف يف خدمة
االإسالم واالإنسانية ،وادلفاع عن عقيدة آهل الس نة وامجلاعة ،رافعني آ َكف الرضاعة للباري عز وجل آن يتغمد
فقيد االإسالم ابلرمحة والرضوان ويكرم نزهل يف اجلنان ،وآن حيفظ الشيشان ويدمي علهيا المن والمان والتقدم
والازدهار.
كام توجه املشاركون ابلشكر ملكتب ديوان الرئاسة حلسن تعاونه مع املنظمني ،ولصندوق احلاج آمحد قديروف
اخليي ،واملؤسسة اخليية دلمع الثقافة االإسالمية والعمل والتعلمي ،ومؤسسة طابة وسائر االإخوة اذلين شاركوا يف
تنظمي هذا املؤمتر.
وصىل هللا وسمل عىل س يدان وموالان محمد ،وعىل آهل وحصبه آمجعني.
صدر يف الشيشان ،غروزين 24 ،ذو القعدة 1437هـ 27،آغسطس 2016

