
ُّنص ُّ
ُّبيانُّمؤمتر

َنَهمَأهلَالسنةَوالجماعةمَ 

َاَوأثرَاالنحرافَعنهَعلىَالواقعاَوسلوكَ فقهَ َواَبيانَوتوصيفَلمنهجَأهلَالسنةَوالجماعةَاعتقادَ 

 الرحيمَالرحمنَاهللَِبْسم

 :بعد آ ما آ مجعني، وحصبه آ هل وعىل محمد س يدان عىل والسالم والصالة العاملني، رب هلل امحلد

 والعرشين اخلامس وافقوآ لف م وآ ربعامئةس بع وثالثني  س نة القعدة، ذي من والعرشين احلادي امخليس مساء ففي

 "آ هل الس نة وامجلاعة"ويف ظل حماوالت اختطاف لقب  امليالد، من وآ لفني عرشة ست س نة آ غسطس من

 ادلين االإساليم، تشويه صورةل  ممارساهتم اخلاطئة غلت  س   ت   اذلين الرشيف من قبل طوائف من اخلوارج واملارقني

حياء ذلكرى الش يخ الشهيد الرئيس آ محد حاج قديروف رمحه هللا ،املسلمني لعلامء العاملي املؤمتر انعقد  حتت ،اإ

 وآ ثر ،وك  وسل اوفقه  ااعتقاد   وامجلاعة الس نة آ هل ملهنج وتوصيف بيان وامجلاعة؟ الس نة آ هل مه من": عنوان

 رفيع حضورو  ،حفظه هللا قديروف آ محد رمضان الرئيس خفامة من كرمية برعاية ،"الواقع عىل عنه الاحنراف

  .اء العاملآ حن من املسلمني، علامء من عامل مئيت من وآ كرث واملفتني، ال زهر، ش يخ ال كرب االإمام لفضيةل

ل ص وقد ىل املؤمتر خ   :ال يت اإ

  للمؤمتراعامتد لكمة فضيةل االإمام ال كرب ش يخ ال زهر وثيقة آ ساس ية. 

 آ هل و "ومهنم آ هل احلديث املفوضة" يف الاعتقاد،  الاعتقاد، يف واملاتريدية ال شاعرة مه وامجلاعة الس نة آ هل

وتزكية   اا وآ خالق  علم   الصايف التصوفآ هل و  ،الفقه احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابةل يف ال ربعة املذاهب

 دوائر رتمحي اذليوهو املهنج  عىل طريقة س يد الطائفة االإمام اجلنيد ومن سار عىل هنجه من آ مئة الهدى،

 ادلين حفظو  والعقول، ال نفس ومقاصده يف حفظ ادلين هذا معامل عن حبق ويكشف للويح، اخلادمة العلوم

  الرفيعة. ال خالق منظومة وحفظ وال عراض، ال موال وحفظ به، والعبث حتريفه من



 

 دراك معانيه، اس تنباط عىل املساعدة هل، اخلادمة العلوم من به حييط حرم الكرمي للقرآ ن  وغاايته قاصدهم واإ

ىل هللا ىل فيه، ودعةم  ـال العلوم واس تخراج ،املوصةل اإ آ خالق حياة وحضارة، وآ داب وفنون و  وحتويل آ ايته اإ

ميان ومعران، شاعة ورمحة وراحة، واإ  احلضاراتو  والثقافات الشعوب ترى حىت العامل، يف وال مان السمل واإ

  ، وسعادة يف ادلنيا وال خرة.للعاملني رمحة ادلين هذا آ ن عياان اخملتلفة

 حاكما، وآ شدها وآ تقهنا، االإسالم آ هل مناجه آ دقآ مجع  و  هو وامجلاعة الس نة آ هل مهنج  نتقاءاب عناية وآ كرثها اإ

دراك يف املسمل العقل طريقة عن احصيح   اتعبي   تعرب اليت التدريس ومهنجيات العلمية الكتب  الرشيف، الرشع اإ

دراك  .بيهنام الربط وحسن تعقيده، بلك الواقع واإ

 العلامء من ل لوفا مئات بتخرجي كثية قرون عرب وامجلاعة الس نة آ هل عن املعربة العلمية املدارس تكل قامت 

ىل س يبياي من ادلنيا آ فاق يف انترشوا اذلين واخلرجيني، ىل طنجة ومن نيجياي، اإ  الرتب وتولوا رات،جاك اإ

فتاء مع اخملتلفة، واملناصب  نيان واؤ وآ طف جملمتعات،ا يف ال مان هبم فاس تفاض واخلطابة، والتدريس والقضاء االإ

 .الصحيح والوعي العمل هبم وانترش ال وطان، هبم واس تقرت احلروب،و  الفنت

 ويقميون ميها،ومفاه  الفرق مقاالت ويرصدون منحرف، فكر لك يرصدون التارخي عرب وامجلاعة الس نة آ هل ظل 

 آ دوات خدمونويس ت الاحنراف، مظاهر مواهجة يف واحلزم االإقدام ويظهرون والتفنيد، والنقد العمل موازين لها

 ال مر اس تقامو  رف،التط آ مواج احنرست العلمي مهنجهم نشط فلكام ،والتصويب المتحيص يف الرصينة العلوم

مة  اجلرب يف سهمواآ   اذلين االإسالم، علامء من وجد العباقرةف احلضارة، لصناعة وتنرصف لتتفرغ احملمدية لل 

 ، والوزناللوغاريامتتو  الاعتيادية التحليلية، والكسور الهندسة وعلوم ،املثلثية واملعادالت واحلساب واملقابةل

 وعاتوالعقاقي، وموس وال وبئة، وال جنة ال ورام، وعلوم ،النفيس والطب العيون، وجراحة وطب النوعي،

 ،والبرصايت اتالصوتي وعلوم والبيئة، النجوم وعلوم ال رضية، واجلاذبية والنبات، احليوان وعلوم الصيدةل،

  وامجلاعة اليت ال تنكر. الس نة آ هل مهنج مثرات وتكل ،العلوم من ذكل وغي

 ىل الانتساب يدعي اذلي واملنحرف، املضطرب الفكر من آ مواج هبوب التارخي عرب تكرر  الرشيف، ويحال اإ

 املوجات تكل وىلآ   توكن ويزعزع آ من الناس واس تقرارمه، ه،ي دميروم تو  الصحيح العلمي املهنج عىل ويمترد

ىل وصوال قدميا، اخلوارج الضاةل الضارة، ش ومن من آ دعياء السلفية التكفيية، وداع احلديث العرص خوارج اإ

غايل والانتحال املبطل، هو التحريف ال ابيهن املشرتك القامسسار عىل هنجهم من التيارات املتطرفة اليت يعترب 



 تناسل مهنا اليت الباطةل ، والتأ ويالتاملغلوطة املضطربة املفاهمي من عرشات والتأ ويل اجلاهل لدلين، مما ودَل  

راقة ادلماء والتدمي، التكفي وهو  وان عليه،والتسبب يف حماربته والعد االإسالم، امسوتشويه  والتخريب، واإ

يف احلديث  ملسو هيلع هللا ىلصانرباء العدول من محةل هذا ادلين احلنيف لتربئته من لك ذكل مصداقا  لقوهل  ما اس توجب

وتأ ويل  وانتحال املبطلني،حيمل هذا العمل من لك خلف عدوهل، ينفون عنه حتريف الغالني، " الصحيح:

 ."اجلاهلني

 ذن هللا  ليكون املؤمتر هذا يأ يت  ي طال مفهوماذل احلاد واخلطي الاحنراف لتصويبمباركة  حتول نقطةابإ

ثر حماوالت اختطافوامجلاعة الس نة آ هل" خراج عىل آ نف  هذا اللقب الرشيف وقرِصهل  املتطرفني " اإ سهم، واإ

ام ىالكرب  نامدارس   تبنته اذلي ال صيل الرصني العلمي املهنجمن خالل تفعيل وذكل آ ههل منه،   اليت متثل ِِص 

رسال رسائل ال مان والرمحة والسالم للعاملني،والتطرف التكفي آ طروحات تفكيك يف ال مان  ، ومن خالل اإ

ذن هللا بدلانناحىت   لكها منابر للنور، ومنابع للهداية. ترجع ابإ

ىل اآ يض   املؤمتر خلص وقد   :توصيات عدة اإ

نشاء .1  .واالإرهاب التطّرف وحتارب للمواطنني االإسالم صورة توصل روس يا مس توى عىل قناة اإ

ىل الرجوعو  والعريقة، ال صيةل تدريسها ومناجه واترخيها بذاهتا للوعي الكربى العمل مدارس عودة .2  تدريس اإ

 الفكري، حنرافالا مظاهر تفنيدوعىل  الهداية، العلامء القادرين عىل تصنع اليت املتاكمةل، العمل دوائر

شاعةوعىل   .ال وطان وحفظ وال مان، العمل اإ

 اخلرباتو  الطاقات منما يلزم  وختصيص الاجامتعي، التواصل بقنوات الرضوراين والاهامتم العناية .3

 .فاعال   قواي   احضور   الوسائط تكل يف للحضور

لضبط  الالكمو  الفقه آ صول يعلم كفة العلوم االإسالمية، وخاصة بتدريس والعناية الاهامتم مس توى فعر  .4

 واالإحلاد. التكفي مقوالت تفنيدالنظر وتصحيح الفكر و 

نشاء .5 مهورية الشيشان العتيدة لرصد ودراسة الفرق املعاةرة ومفاهميها، وتشكيل قاعدة ب  علمي مركز اإ

بياانت موثقة تساعد عىل التفنيد والنقد العلمي للفكر املتطرف ومقوالته، ويقرتح املؤمترون آ ن حيمل 

 )تبصي(.هذا املركز امس 

الزيتونة، رشيف، والقرويني و التعاون بني املؤسسات العلمية العريقة كل زهر ال  مس توىرضورة رفع  .6

 مع املؤسسات ادلينية والعلمية يف روس يا الاحتادية.فامي بيهنا و  ومراكز العمل والبحث



هنا رضورة افتتاح )منصات تعلميية .7 الراغبني يف العمل  ختدم( للتعلمي عن بعد الإشاعة العمل ال من، حيث  اإ

 النظايم.واملعرفة ممن مينعهم معلهم من الانتظام يف التعلمي 

سطي املعتدل، عىل املهنج الو  ةالقامئ واحملاضن توجيه النصح للحكومات برضورة دمع املؤسسات ادلينية .8

والتحذير من خطر ما تقوم به بعض احلكومات من اللعب عىل س ياسة املوازانت ورضب اخلطاب 

ال مزيدا من القلق يف اجملمتع، وتفتيتا  لصفه.  ادليين ببعضه، وآ نه ال ينتج اإ

يويص املؤمتر احلكومات بترشيع قوانني جتّرِم نرش  الكراهية والتحريض عىل الفتنة والاحرتاب ادلاخيل  .9

 والتعدي عىل املؤسسات.

ني يف بتقدمي املنح ادلراس ية للراغب، وحنوه ال زهر، يويص املشاركون مؤسسات آ هل الس نة الكربى  .10

 دراسة العلوم الرشعية من املسلمني يف روس يا.

بشلك دوري، خلدمة هذه ال هداف اجلليةل، ومواكبة ما هذا املؤمتر الهام  املشاركون آ ن ينعقديويص   .11

 يس تجد من حتدايت ومواهجهتا.

  تكوين جلنة ملتابعة تنفيذ النتاجئ والتوصيات اليت تضمهنا هذا البيان.  .12

خدمة القرآ ن  املباركة يف تقدم املشاركون لفخامة الرئيس رمضان آ محد قديروف ابلشكر اجلزيل عىل هجودهقد و 

روف يف خدمة احلاج آ محد قديالش يخ وادله الشهيد ودعوا هل ابلتوفيق ملواصةل مسية  الكرمي والس نة املطهرة،

 رافعني آ كَف الرضاعة للباري عز وجل آ ن يتغمداالإسالم واالإنسانية، وادلفاع عن عقيدة آ هل الس نة وامجلاعة، 

التقدم وآ ن حيفظ الشيشان ويدمي علهيا ال من وال مان و فقيد االإسالم ابلرمحة والرضوان ويكرم نزهل يف اجلنان، 

 والازدهار.

 آ محد قديروفاج احلصندوق كام توجه املشاركون ابلشكر ملكتب ديوان الرئاسة حلسن تعاونه مع املنظمني، ول 

، واملؤسسة اخليية دلمع الثقافة االإسالمية والعمل والتعلمي، ومؤسسة طابة وسائر االإخوة اذلين شاركوا يف اخليي

 تنظمي هذا املؤمتر.

 .آ مجعني وحصبه آ هل وعىل محمد، وموالان س يدان عىل وسمل هللا وصىل
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