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رد إدارة مؤمتر غروزني على التعليقات على البيان اخلتامي ملؤمتر
من هم أهل السنة واجلماعة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني وبعد
فقد اجتمع أكثر من مائيت عامل من شىت البالد اإلسالمية للمشاركة يف مؤمتر حول( :من هم أهل السنة
واجلماعة) يف مدينة غروزين عاصمة الشيشان .وبعد تقدمي املشاركني أوراق حبوثهم ومناقشة تلك األوراق
مناقشة علمية صدر البيان اخلتامي الذي ينص على أن:
-

أهل السنة واجلماعة هم األشاعرة واملاتريدية يف االعتقاد ،وأهل املذاهب األربعة يف الفقه ،وأهل التصوف الصايف علما
وأخالقا وتزكية على طريقة سيد الطائفة اإلمام اجلنيد ومن سار على هنجه من أئمة اهلدى.

-

للقرآن الكرمي حرم حييطه من العلوم اخلادمة له ،املساعدة على استنباط معانيه ،وإدراك مقاصده ،وحتويل آياته إىل حياة
وحضارة وآداب وفنون وأخالق ورمحة وراحة وإميان وعمران وإشاعة السلم واألمان يف العامل ،حىت ترى الشعوب والثقافات
واحلضارات املختلفة عيانا أن هذا الدين رمحة للعاملني وسعادة يف الدنيا واآلخرة.

-

هذا املؤمتر نقطة حتول هامة وضرورية لتصويب االحنراف احلاد واخلطري الذي طال مفهوم "أهل السنة واجلماعة" إثر حماوالت
اختطاف املتطرفني هلذا اللقب الشريف وقصره على أنفسهم وإخراج أهله منه.

وما ورد يف هذا البيان ليس أمرا جديدا يف التزامنا واعتقادنا الديين ،بل هو مما اتف عليه السلف الصاحل.
فقد ذكر ابن عساكر عن أيب القاسم القشريي أن أبا احلسن األشعري كان من أئمة احلديث والعقيدة على
طريقة أهل السنة ،وقال ابن السبكي (اعلم أن أبا احلسن مل يبدع رأيا ومل ينشئ مذهبا وإمنا هو مقرر ملذهب
السلف ،مناضل عما كانت عليه صحابة رسول اهلل  .فاالنتساب إليه إمنا هو بأنه عقد على طريقة السلف
نطاقا ومتسك به ،وأقام احلجج والرباهني عليه ،فصار املقتدي به يف ذلك ،السالك سبيله يف الدالئل يسمى
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أشعريا)( )1ويقول ابن خلكان( :هو صاحب األصول ،والقائم بنصرة مذهب أهل السنة ،وإليه تنسب الطائفة
()2
األشعرية)
وسود به رايات
ويقول ابن العماد يف كتابه شذرات الذهب( :وقد بيّض اهلل به وجوه أهل السنة النبوية ّ
()3
أهل االعتزال واجلهمية ،فأبان وجه احل األبلج ،ولصدور أهل العلم والعرفان أثلج)
مث إن أبا احلسن األشعري رمحه اهلل قد غدا معتمد أهل السنة واجلماعة وإمامهم يف عصره وحىت هذا اليوم ،ملا قد
وفقه اهلل من الرد على الفرق الشاذة واملبتدعة من معتزلة وجمسمة وقدرية وغريهم .يدرك هذا كل من انتقد
هذا املؤمتر ونال منه.
وقد كان توجه املشاركني مجيعا إىل عدم تكفري أهل القبلة على اختالف مذاهبهم إال بدليل قطعي ،وذلك بأن
ينكر املخالف أمرا ثابتا من الدين بالضرورة .وترتب على ذلك عدم احلكم بكفر أي من الفرق املوجودة على
امتداد العامل اإلسالمي .بل كان توجه أحدهم إىل احلكم بأن الوهابية هم من أهل السنة واجلماعة .وهو أمر
ناقشه بعضهم .بالنظر إىل أن كثريا من الوهابية يقولون مبا يستلزم يف ح اهلل تعاىل التحيز والتجسيم .مع
وضوح قوله تعاىل( :ليس كمثله شيء وهو السميع البصري).
وعندما نقارن موقف السادة املشاركني يف هذا املؤمتر مبا نراه عند بعض خمالفيهم من تكفري من توسل بالنيب 
أو تبديع وتكفري من احتفل مبولده  ،واستنكارهم على من مل يشر إىل السماء لسؤاهلم( :أين اهلل ؟) واهتامه
بالتعطيل وغريه .بل تكفري من وقف بأدب أمام قرب النيب  وتوسل به ،حىت بلغ بأحد شيوخهم أن ألقى
خطبة عرفة يف إحدى السنوات وأسقط قوله تعاىل( :وما ي ْؤمن أ ْكث ره ْم باللّه إالا وهم ُّم ْشركون) على عامة
املسلمني ممن يقف يف صعيد عرفة .وقد نشروا يف املدينة املنورة يف شهر ربيع األول قبل سنوات مطوية عنواهنا:
"الذين يقيمون املوالد يهود وجمو وأعداء لسإسالم"! ...وحنن ال نعمم يف االهتام باحلكم على اإلخوة هناك
بأهنم مجيعا ممن ينهج هذا النهج التكفريي اخلطري الذي يؤدي بالنتيجة إىل استباحة الدماء ،ولكن ذلك
موجود فيهم.
( )5طبقات الشافعية.365/3 :
( )1وفيات األعيان.362/2 :
( )2شذرات الذهب.303/2 :
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أما العلماء الذين شاركوا يف مؤمتر غروزين فلم يصدر عنهم أي موقف عدائي مكفر ،بل مل يتعرضوا ملخالفيهم
بأكثر من بيان احلجة العلمية اليت بنوا عليها موقفهم وحكمهم .وهم مل يأتوا جبديد خيالف حكم السواد
األعظم من السلف الصاحل ،والسواد األعظم من األمة اإلسالمية اليوم ،وهو ما يتف مع بيان أن ما ذهب
إليه اإلمامان اجلليالن أبو احلسن األشعري وأبو منصور املاتريدي هو مذهب أهل السنة واجلماعة .وهو
مذهب معظم املسلمني.
إن على اإلخوة الذين ينتقدون مؤمتر غروزين حول بيان من هم أهل السنة واجلماعة أن يتأملوا ما جرى يف املؤمتر
من حوارات وما ألقي فيه من كلمات ،مث بالنتيجة أن يتأملوا البيان اخلتامي الذي صدر عن املؤمتر ،مث ليوضحوا
موقفهم يف ضوء ذلك.
لقد مضى ذلك العهد الذي يفرض البعض وصايته على اآلخرين بقوة املال أو بسطوة احلمالت اإلعالمية ،كما
مضى ذلك الزمن الذي كان االفرتاء والكذب حيق اهلدف الذي يتطلعون إليه .فنحن بالتزامنا بالضوابط
األخالقية اليت جيب أن نلتزم هبا ،وباحلرص الشديد على الوقوف عند احلدود الشرعية اليت أمرنا ربنا بالوقوف
عندها ،وحبرصنا على األمانة العلمية اليت نتحملها لن تؤثر فينا صيحات االستنكار اليت تنبعث من هنا
وهناك .وإمنا نقول لكل أخ خيطّئ ما ذهبنا إليه :قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقني.
إننا نناشد كل أخ مؤمن باهلل واليوم اآلخر أن يتقي اهلل فيما يطلقه من استنكار ال يستند إىل دليل شرعي ،وكل
إنسان جيد يف نفسه الغرية على دين اهلل أن يتقي اهلل فيما يطلقه من أحكام حب إخوانه.
إن حتديد من هم أهل السنة واجلماعة قد بين على ثالث نقاط :النقطة األوىل أن مذهب أيب احلسن األشعري
وأيب منصور املاتريدي هو مذهب أهل السنة واجلماعة .وهذا أمر اتف عليه عامة علماء األمة من السلف
الصاحل .والنقطة الثانية أن التزام أحد املذاهب األربعة هو شأن أهل السنة واجلماعة يف الفروع واألحكام
العملية .وأن منهج التزكية الذي أوضح معامله اإلمام اجلنيد البغدادي هو منهجهم يف تزكية النفو وتطهري
القلوب .مستندا ومستمدا من الكتاب والسنة ال ينحاز عنهما.
 فما الذي ينقمون عليه؟
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إننا نؤمن باحلوار ،وال نؤمن باملهاترات .وقد أمرنا ربنا سبحانه أن جنادل أهل الكتاب باليت هي أحسن؛ منطلقني
من كلمة سواء بيننا وبينهم ،واألجدر أن نتحاور مع خمالفينا من إخواننا منطلقني من الكلمة السواء األوسع
واألعظم ،واليت تنطل من كتاب اهلل وسنة نبيه  .وحنن نفضل احلوار على الشجار ،إن األمة اليوم أحوج
إىل مجع الكلمة ال إىل متزيقها ،وحقن الدماء ال إىل سفكها .واهلل تعاىل قد عهد إلينا هبذه املسؤولية إذ قال:
صلحوا ب ْني أخويْك ْم واتاقوا اللاه لعلاك ْم ت ْرمحون).
(إامنا الْم ْؤمنون إ ْخوة فأ ْ
إننا أتباع دين ولسنا أتباعا ألشخاص وال لدول ،ونعبد اهلل ال نعبد سواه ،ونشكر كل من صحح لنا خطأ أو قوم
لنا اعوجاجا مستندا يف ذلك إىل حجة ودليل ،ورحم اهلل امرءا أهدى إلينا عيوبنا بنصح ناصح خملص يبتغي
به وجه اهلل ،وحيق فيه مبدأ النصح الذي يقوم عليه ديننا.
 ملاذا عقد هذا املؤمتر يف الشيشان؟
لبّس البعض بكتاباهتم وتعليقاهتم على مؤمتر الشيشان "من هم أهل السنة واجلماعة" من حيث :ملاذا عقد هذا
املؤمتر يف الشيشان.
فنقول ردا على هذا التلبيس:
أوال :إن املؤمتر قد عقد يف الشيشان ال ألسباب سياسية كما روج البعض بل لضرورة ملحة بناء على ما عاناه
الشعب الشيشاين من قريب وما يعانيه إىل اآلن من حوهلم من مشاكل دينية تسببت يف اغتيال وقتل كثري من
الشخصيات والرموز الدينية يف مجيع أحناء البالد ،ومن أهم تلك اإلشكاالت انتشار الفكر الوهايب والتيمي
وبعض املذاهب األخرى املخالفة ألهل السنة ،واالدعاء كذبا وزورا بأهنم ميثلون أهل السنة واجلماعة.
ثانيا :بالنظر إىل التاريخ إن بالد القوقاز تنتمي ملذهب األشاعرة واملاتريدية يف االعتقاد ،وإىل مذهيب اإلمام
الشافعي واإلمام أيب حنيفة يف الفقه (والشيشان وإنغوشيا والداغستان شافعية) ،وعاش النا على منهج أهل
التصوف يف السلوك والرتبية ،فقد كانت احلاجة ماسة لتثبيت هويتها الدينية واحملافظة عليها ،ولدرء للفنت
القائمة ،وإرشاد طالب احل .
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وبناء على ذلك فقد متت دعوة جمموعة من العلماء الفضالء املوثوق هبم لبيان هذه املسألة للنا يف تلك البالد،
فاملؤمتر أصال عقد لبيان هذه املسألة بيانا واضحا ،مباشرا صرحيا ،دون غريها من املسائل األخرى اليت هلا أمهية
أيضا للبالد والعباد.
وكان املؤمتر مبثابة فتوى وجواب عن استفتاء تقدم به أهايل تلك املناط وخصوصا الشيشان ،يشاركهم يف ذلك
اهلم من حوهلم من البالد واجلمهوريات .وبناء على ما ذكر أتوجه إىل املنتقدين للمؤمتر إما عن جهل للحقيقة
أو حقد اتقوا اهلل يف شعب الذي يفتخر بإسالمه وسنيته فال تلومونا إذا صدعنا باحل للح وال تلوثوا
ألسنتكم مبا ال تعلمون وال تقف ما ليس لك به علم
واحلمد هلل رب العاملني.
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