بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلَمْدُ هللِ رب العالـَمني ،وصلَّى اهلل تعاىل وسَلَّم وبارك على سـدداا ووالناـا دمـد
وعلى آله وصحبه أمجعني.
فخامة الرئيس /رمضان أحمدو فيتش قديروف–رئيس جمهورية الشيشان
الح ْف ُل الكَريم!
ُّأي َها َ
السال ُم َعل ْيكُم َو َر ْح َم ُة اهلل ِ َو َبركَاتُه ..وبعد؛
َّ
هم َي ْشهك ُْر الن َ
فلقد روي عن النبي ﷺ أنهه قها « َم ْ
َّهاَ َل ْ
هن َل ْ
هم َي ْشهههههك ُْر اهللَ
ِ
هم ت ِ
َُهدُ وا َمها
َعهههه َّز َو َج َّل»  ،وقا «َ ....و َم ْن َصن ََع إِ َل ْيك ُْم َم ْع ُرو ًفا َفكَهافُُو ُُ َفهنِ ْن َل ْ
()1

ُتكَافُُِو َن ُه َفا ْد ُعوا َل ُه َحتَّى ت ََر ْوا َأ َّنك ُْم َقدْ كَا َف ْأت ُُمو ُُ» .
()2

نسهى
وباألمس أسدى الشعب الشيشاين إلى األزههر الشهريم معرو ًفها ُ ُي َ
وجميال ُ تنقضي آثارُ ،حين َّ
خم كثيهر مهنهم ،يتقهدَّ مهم فخامهة رئهيس الدولهة
ً
الرئيس /رمضان أحمدو فيهتش قهديروفُ ،سهتقبا األزههر الشهريم ا م هار
جروزين ،ا مكرمة تد علهى حهب صهادو ومهو َّد ألل لرزههر وههيوخه وعلمائهه..
وإن هذا اُستقبا الذي صافح قلوبنا ومشاعرنا قبل أن يصهافح أيهدينا ،ليهد -
َّ
أوُ وقبههل كههل هههي -علههى أصههالة هههعب الشيشههان ،وعراقههة أصههله ،و يههب
ً
نموججها يحتهذى بهه ا التهدين الصهحيح،
عنصرُ ،وجدارته بخالئق جعلت منهه
ً
وا الصالبة والصمود ،من أجل حماية أرضه وو نه وعقيدته.
ر
ر
وعا.
الّترم رذ ُّ
َ -1رَواه أ م
ي (َ )1955و َح َّسنَهَ ،ع من أرَِب َسعيد َم مرف ً
َْحَد (َ ،)11280و ِ م
 -2أخرجه أبو داود ( ،)1672وأْحد يف املسند ( ،)5365وصححه احلاكم ووافقه الذهيب.
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وههكرا لشهعبكم الكهريم وبلهدكم ال يهب..
فشكرا لكم فخامة الرئيس!،
ً
ً
وإنَّا وإن كنا ُ نقدر على مكافأل معهروفكم ههذا ،فننها ُ نملها إزا ُ َّإُ الهدعا
ِ
عمهه اهاهرل وبا نهة ،وأن يُعهل مهن أرضهكم
إلى اهلل عز وجل أن يسبغ عليكم ن َ
وبالدكم مثابة أمن وأمان ورغد ورخا  ،ومن هعبكم الكريم أمهة يههدون بهالحق
وبه يعدلون.
على أن هذا المؤتمر الذي َيسعد األزهر بالمشاركة فيهه ،ههو َجميهل آخهر
تسديه الشيشان إلى المسلمين ا مشارو األرض ومغاربها ،بهل إلهى العهالم كلهه
إسههاما جهادا ا إ فها الحرائهق والحهروا الالإنسهانية،
هر ًقا وغر ًبا ،وتسهم به
ً
هارا دمويههة،
التههي تتخههذ مههن أجسههاد العههرا والمسههلمين وأهههالئهم ،فُههران تُه َ
وتشههعلها أنةمههة اسههتعمارية جديههدل ،تقههدم بههين يههدي نيرانههها نةريهها هههي انية
مرعبة ،من حتمية الصراع الحضاري ،ونهاية التاريخ ،والفوضى التهي ُ تَخْ ُلهق
َّإُ فوضى مثلهها أو أههدَّ منهها ،والعولمهة التهي تعنهي فيمها تعنهي «سهي رل دولهة
واحدل عسكريا وسياسيا واقتصاديا على السوو العالمي» .
()1

وليههت األمههر توقههم ا هههذُ الخ ههع المههاكرل عنههد التغههو العسههكري
واُقتصادي ،إجن لصبرنا ورددنا مع رفة بن العبد قوله

()2

أه َو ُن من َب ْع ِ
فاس َت ْب ِق َب ْع َضنَا * َحنَا َن ْي َ
ا َب ْع ُض َّ
ض
أبا ُمن ِْذ ألر أ ْف َن ْي َ
الشر ْ
ت ْ
نعم! لم يقم األمر عند هذا الحد؛ وإنما جهب إلهى أبعهد مهدً ى ممكهن ا
العبههها باانسهههانية ومواريهثِههههها ،حهههين بهههدأ َتز َْحه ُ
ههم علهههى ثقافههها النهههاَ
 -1منري شفيق ،يف احلداثة واخلطاب احلداثي 74 ،املركز الثقايف العرِب ،بريوت 1999م.
 -2ديوان طرفة بن العبد( 61 :ط .دار املعرفة ،بريوت1424 :هـ).
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أل
عالميهة
والحضارية ،وتُخْ ِض ُع َها لمعهاييرِ ثقافهة
ومعتقداتهم ومقدَّ راتِهم التاريخ َّية
َّ
أل
أل
ُنهذر بخ هرأل محهدو ،علهى
واحدل ..وا سبيل جلكم ،اتخذ العو َلم ُة خ ُهوا ت ُ
ريههق إفقههار العههالم الشههرقي ،ووضههع العوائههق والعقبهها علههى ريههق تقدُّ مههه،
مفاصه ِ ِ
ِ
ريهها
وإحكههام السههي رل علههى
هل ُد َولههه وأو انههه ،مههن خههال التبشههير ب ُح َّ
ِ
عشهار ُِ علهى
فوضوية عبث َّيهةُ ،ين َفهق علهى تسهويقها وترويُهها مها ُ ُينفهق ُع ْش ُهر ِم
َّ
األكباد الُائعة مهن فقهرا ههذُ الهدو  ،أو علهى مسهاعدل ُههعوبها لتمكينهها مهن
والصهحة والغهذا  ،ومكافحهة األمهراض
الحصو على أدنى حقوقهم ا التعليم
َّ
والقضا على الُهل واألم َّية والتخ ُّلم.
الم ِ
حزن الهذي صهار
وقد َيسأ ُ البعض عن عالقة هذا المؤتمر بالوضع ُ
إليه َّأمتنا ا اآلونة األخيرل.
هن ُههم أههل
وااجاب ُة على هذا التساؤ أن ههذا المهؤتمر ا بحثهه عهن « َم ْ
ِ
ُ
تشهخيل الهدَّ ا الهذي أضهعم
يبحا ا الوقهت جاتهه عهن
السنَّة والُماعة» فننه
ُّ
جسدَ هذُ األمةِ ،
والع َّل ِهة التهي أنهكتهها واسهتنزفت اقاتِهها ،ومازالهت بهها حتهى
َّ
َ َ
جعلههت بأسههها بههين أبنائههها ..ثههم هههو بحه ل
ها ا الههدَّ وا والعههال الههذي أرجههو أن
تكشم عنه أبحاث العلما المشاركين فيه.
السهنَّة
ولعلكم تتفقون معي -أيها السادل العلما ! -على أن مفههوم «أههل ُّ
هم
الم ْل ِهه َ
والُماعهة» كهان ا عصهور التهألق العلمهي والحضهاري لههذُ األمهة ههو ُ
وأئمتِها ،ا كل ما َي ْصدُ ُر عنهم مهن أنةهار ا العقيهدل ،وفتهاوى ا الفقهه
لعلمائها َّ
األم ِة ووجدانِها بحيا است اع
والتشريع ،وكان من الحضور والتمكُّن ا هعور َّ
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أن ِ
يحم َيههها بسههيا منيههع مههن أخ ههار التشههرجم والتش هتُّت والشههقاو واُفتههراو،
﴿وا ْعت َِص ُهمو ْا بِ َح ْب ِ
هل ال ِل ِهه َج ِمي ًعها َوَُ َت َف َّر ُقهو ْا
وي َذك ُرهم
صباح مسا بقوله تعالى َ
َ
ُ
ِ
ِ
ُنهتم َأ ْعهدَ ا ً َف َهأ َّل َ
م َبه ْي َن ُق ُلهوبِك ُْم َف َأ ْصه َب ْحتُم بِن ِ ْع َمتِ ِهه
َوا ْجك ُُرو ْا ن ْع َم َة ال ِلهه َع َله ْيك ُْم إِ ْج ك ْ
إِ ْخ َوانًا َوكُنت ُْم َع َل َى َه َفا ُح ْف َر ألل م َن الن ِ
َّار َف َأن َق َذكُم من َْها ك ََهذلِ َ
ُهم َآياتِ ِهه
ا ُي َبهي ُن ال ِله ُه َلك ْ
﴿و َأ ِي ُعهو ْا ال ِله َه َو َر ُسهو َل ُه َوَُ
َل َع َّلك ُْم ت َْهتَدُ َ
ون﴾ {آ عمران  ،}103وبقولهه تعهالى َ
ين ﴾ {األنفا .}46
الصابِرِ َ
اصبِ ُرو ْا إِ َّن ال ِل َه َم َع َّ
يحك ُْم َو ْ
ب ِر ُ
َتنَا َز ُعو ْا َف َت ْف َش ُلو ْا َوت َْذ َه َ
أمهر
ومن المؤلم أهد األلم وأعمقه أن هذا المفهوم الذي كان يهدور عليهه ُ
ت
األمة ااسالمية قرونًا مت اولة  -نازعته ا اآلونة األخيرل دعاوى وأهوا َ ،لبِ َس ْ
َّ
وعمال ،حتهى
هكال ،وخرجت على أصوله وقواعدُ وسماحته موضو ًعا
ً
ِع َم َام َت ُه ً
مفهومهها مضهه ر ًبا ،هههديد اُضهه راا عنههد عامههة المسههلمين ،بههل عنههد
صههار
ً
هين ل
بعهض مهن معالِ ِمهه حتهى
خاصتهم ممن يتصدرون الدعول إلى اهلل ُ ،يكها ُد َيبِ ُ
َتنْب ِهم ق ِ
وخ َوافِ ِيه ،وحتى ُيصبِ َح ن َْه ًبا تتخ َّ ُفه دعوا ل ونِ َح لهل وأههوا  ،ك ُّلهها
وادمه َ
َ
السنَّة والُماعة ،وتزعم أنها وحدَ ها المتحدث الرسهمي
ترفع ُفتة مذهب أهل ُّ
أن تمزو ههمل المسهلمين بتمهزو ههذا
مفر منها ْ
باسمه ..وكانت النتيُة التي ُ َّ
المفهههوم وتشههتُّتِه ا أجهههان عههامتهم وخاصههتهمِ ،م َّمههن تصههدَّ روا أمههر الههدعول
وسهفا الهدما
والتعليم ،حتى صار التشدُّ د والت ُّرف واارهاا وجهرائم القتهل َ
وصال ِ
السهنَّة والُماعهة ،كهذ ًبا علهى النهاَ،
واُغتصاا ،ك ُُّل جلا يدَّ ِعي
ً
بأهل ُّ
أل
وجهالً فاضحا بما تركه علماؤنا عبر القرون مهن معهالِم أل
ومفهاهيم
ضهحة،
بينهة وا
َْ
ً
َ
َ
ُ
السنَّة والُماعة».
تنضبع َ ْر ًدا
وعكسا ا تعريم « َم ْن ُهم أهل ُّ
ً
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ين
ومن المؤلم ً
السنَّة أ مع آخهرِ َ
أيضا أن اض راا هذا المفهوم عند أهل ُّ
المتربصههين بهههم بتصههويب سهههامهم نحههو هههذا المفهههوم وتشههويه سههيرته،
مههن ُ
واُفترا عليهه بأنهه المسهؤو عهن الُهرائم اارهابيهة التهي تقترفهها الُماعها
التكفيرية المسلحة ..وههؤُ المفتهرون ههم أو مهن يعلهم أن ههذُ الُماعها
السنَّة والُماعهة» بهأدنى
المنكَرل ُ ُّ
تمت إلى «أهل ُّ
التكفيرية ،بتصرفاتها البشعة ُ
أل
سبب ..وأغلب الةن أن هذُ الفُهة قهد اتخهذ مهن هُومهها علهى مفههوم أههل
الس هنَّة والُماعههة غ هها لتحقيههق أغههراض سياس ه َّية ومكاسههب ائفيههة وأ مههاع
ُّ
أل
وبعهها ِلفههتَن واههها الههزَّمن
توسههعية اجكهها ِ نههوازع الفرقههة بههين المسههلمين،
وأصبحت ا ِج َّم ِة التاريخ ،ونشر لثقافة الحقد والكراهية ،وتنكرأل لتعاليم ااسهالم
ا التعايش السلمي وعدم التدخل ا هؤون الشعوا واألق هار ،ومراعهال حرمهة
الُار التي كاد تبلغ ا هريعة ااسالم حرمة أخول الدم والُسد والتوارث.
ِ
بالبارحههة – ُّأي َههها األخههول ال ُف َضههال – ا احتيهها األُ َّمههة
ومهها أهههبه ال َّليلهه َة
السهنَّة والُماعهة ومها ههي
ااسالمية اآلن ألن تعهرف مهن جديهد َم ْ
هن ُههم أههل ُّ
معالم مذهبهم وهل لغيهاا ههذا المهذهب اآلن تهأثير ا حيهال المسهلمين ومها
ُ
الح ِقيق َّي ُة ا تشر ُجم األُ َّمهة ااسهالم َّية وههل مهن سهبيل إلهى إحيها ههذا
هي الع َّل ُة َ
ِ
المتتابعهة ،وتفهو
المذهب ليكون وو نُال لرمة ،تتماسها حولهه ا م َحنهها ُ
على المتربصين ما يبيتونه لها أل
مح إلهى جهواا
بليل  ...إلخ هذُ األسُلة التي أ ُ
هاف عليها ا نهاية هذا المؤتمر.
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السنَّة والُماعة» فنني استدعيها من
َّأما إجابتي على سؤا من هم «أهل ُّ
منهج التعليم باألزهر ،الهذي تر َّبيهت عليهه ،ورافقنهي منهذ فهولتي وحتهى يومنها
هذاِ ..
دار ًسا لمتون هذا المنهج وهروحه عبهر ربهع قهرن مهن الزمهان ،ومتهأمالً ا
منهُههه ِ
الحه َهو ِاري بههين المههتن والشههرح والحاهههية والتقريههر ،ا تدريسههي لعلههوم
عامهها مههن الزمههان ..وقههد تع َّلمههت مههن كتههاا «هههرح
أصههو الههدين ،قرابههة ً 40
السنَّة والُماعة»
الخريدل» ألبي البركا الدردير ا المرحلة اُبتدائية أن «أهل ُّ
هم األهاعرل والماتريدية ،تمييزًا لهم عن ِ
الف َرو ااسالمية األخرى ،ثهم تع َّلمهت
السههنَّة والُماعههة» ،وأن هههذا
ا المرحلههة الثانويههة أن أهههل الحههق هههم «أهههل ُّ
السهنَّة أبهي الحسهن األههعري ،وأتبهاع
المص لح إنما ُي لق على أتبا ِع إما ِم أههل ُّ
إمام الهدى أبي منصور الماتريدي.
وا كليهة أصهو الهدين كهان َّأو ُ مهها صهافح عقو َلنها ا مهادل التوحيهد هههي
عبارل اامام النسفي ا «عقائدُ» ،وهي العبار ُل التي َيح َف ُةها عهن اههر قلهب ُّ
كهل
أل
تخر َ ا هذُ الكُل َّية ،وهذُ العبارل هي «قا َ ُ
الحق حقهائق األههيا
أهل َ
الب َّ
ثابتة ،والعلم بهها متحقهق خال ًفها للسوفسه ائية» ،وقهد ع َّلهق ُّ
وأصهحاا
اح
ُ
الش َّهر ُ
والُماعة ِمن
الحواهي على هذُ العبارل موضحين َّ
السنَّة َ
أن أهل َ
الحق ُهم أهل ُّ
ِ
والماتريدية.
ل
ر
األهاع
َ
َّ
السهههنَّة
راسههها ِ ال ُعل َيههها َّ
أن أههههل « ُّ
ثهههم تع َّلمنَههها بعهههد جلههها ا أبحاثنههها بالد َ
وأن ُف َق َههها الحنف َّيههة
والُ َماعههة» ُهههم األهههاعرل والماتريديههة ،وأهههل الحههدياَّ ،
َ
خرجهوا مهن َعبها ِل ههذا
والمالكية والشافعية والمعتدلين من فقها الحنابلة ،لم َي ُ
المذهب ،كما يقو سهل ان العلمها عهز الهدين بهن عبهد السهالم ( 660ههه)
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شههم ُل علمهها المسههلمين وأئمههتهم مههن
وهههذا المفهههوم بهههذا العمههوم الههذي َي َ
المتكلمين والفقها والمحدثِين وأهل التصوف واارهاد ،وأهل النحو واللغهة،
َأكَّدَ ُُ ُقدما األهاعرل أنفسهم منهذ البهواكير األولهى لةههور ههذا المصه لح بعهد
أل
وبخاصة عند اامام الكبير حُهة المتكلمهين
وفال اامام األهعري ( ، )324
()1

أبي منصور عبد القاهر البغههدادي ( 429هه ) ا كتابيهه الفهرو بهين ِ
الف َهرو ،
ْ
()2

وأصو الدين  ،ثم عند أبي المةفر ااسفراييني ( 471هه) ا كتابه التبصير
()3

اسهتقر عليهه األمهر عنهد جمههرل علمها األمهة عبهر القهرون
ا الدين  ،ثم ههو مها
َّ
()4

التاليةَ ،بدْ ً ا من اامام أبي الوليهد بهن رههد المهالكي الُهد ( 520ههه) وحتهى
السهنَّة ثالثه ُة
العالمة الس َّفاريني الحنبلي المتوا 1188هه ،والذي يقو «وأههل ُّ
ِ
وإمههامهم أبههو الحسههن
ههرو األثريههة وإمههامهم أحمههد بههن حنبههل ،واألهههعرية
ُ
ف َ
العالمهة
األهعري ،والماتريدية وإمامهم أبهو منصهور الماتريهدي»  ،ومهن بعهدُ َّ
أيضهها «والمههراد بأهههل
مرتضههى ال َّزبِيه ِهدي الحنفههي ( 1205هههه) والههذي يقههو
ً
()5

أهل ِ
السنَّة هم ُ
الف َر ِو األربعة المحهدثون والصهوفية واألههاعرل والماتريديهة» ،
ُّ
()6

األمة ألكثر من ألهم عهام ،حيها عهاج الُميهع ا
وهذا هو الواقع الذي عاهته َّ
أل
أل
جامعة استوعبت التعدُّ د واُختالف المحمود ،ونبذ الفرقهة والخهالف
وحدل
المذموم.

 -1انظر كالم أِب احلسني حممد بن أْحد امللطي (ت 377هـ) ،يف كتابه :التنبيه والرد على أهل األهواء والبدع( 14 ،12 ،ط .الكوثري)
 -2انظر ص ( 221سطر )13من ط السيد عزت العطار  ،1948القاهرة ،تقدمي الشيخ حممد زاهر الكوثري.
 -3انظر ص  315 ،311ط إستانبول 1928م.
 -4انظر ص  ،113ط .عزت العطار 1940م ،تقدمي األستاذ الشيخ حممد زاهر الكوثري
 -5لوامع األنوار البهية .73/1
 -6إحتاف السادة املتقني .86/2
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السهنَّة والُماعهة ومها
ولكن من هو األهعري الذي ُلقب بأنهه إمهام أههل ُّ
هو مذهبه ولماجا رضهيته األمهة وُزالهت ترضهاُ حتهى يهوم النهاَ ههذا ُرغهم
محاوُ ِ تشويهه وتنفير الناَ منه ،ومحاوُ تبديعه وتفسهيقه ﭬ ،وتبهديع
األهاعرل وتفسيقهم وربما إخراجهم من ِ
الم َّلة
حبت معي من مصر مُلدا أربعة بعنوان «اامام أبي الحسن
وقد اص
ُ
تضم أبحاث ملتقى األزههر العهالمي حهو
السنَّة والُماعة» ُّ
األهعري إمام أهل ُّ
هذا اامام العةيم ،وجلا كي استغني بهه عهن الشهرح والتفصهيل ا إجهابتي عهن
هذا السؤا ..
أما ما ُبد من جكرُ هنا فهو مها تعلمونهه مهن أن ههذا اامهام ُولِهد بالبصهرل
فكريهة
سنة 260هه ،وتوىف ببغداد سنة 324هه ا أرجح األقوا  ،وأنه نشأ ا بيُهة
َّ
ومذهب َّيههة هههديدل التنههافر واُض ه راا ،تشههبه كثيه ًهرا مهها تمههر بههه األمههة اليههوم مههن
يتعصهبون لمهذهبهم
مذاهب التكفير والعنم ال ائفي والمذهبي ،فكان المعتزلة َّ
العقلي ،وكان غالل الحنابلة يتعصبون لمنهُهم النصي ،وقد نشهأ اامهام وتربهى
ا مدرسههة اُعتههزا  ،وتشههرا مههذهبهم ،وصههار مههن أكبههر نةههار هههذا المههذهب
والمنافحين عنه ،لكنه اهر فُأل ليعلن على الناَ أن أدلة المذاهب قد تكافأ
لديه ،وأنه يتبرأ من مذهب اُعتزا وينسلخ منه ،ويعقد العزم على التفتيش عهن
السنَّة والُماعة ،وبيانه وإعالنه على الناَ والدفاع عنه ،والتصدي
مذهب أهل ُّ
هارا .كالمعتزلههة والمُسههمة
للمههذاهب األخههرى التههي تنحههرف عنههه يمينًهها أو يسه ً
والُبرية والخوار والمرجُة وما جرى مُراهم ..وما لبا هذا اامام الُليهل
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ِ
الف َرو األخهرى ،وقهد
أن أعلن هذا المذهب الذي جا مذه ًبا وس ًا بين مقاُ
اعتمد فيه على القرآن والحديا وأقوا أئمة السلم وعلمائهم.
والُديهدُ ا هههذا المهذهب هههو المهنهج التههوفيقي بهين النقههل والعقههل ،أي
إثبهها مسههائل العقيههدل باألدلههة العقل َّيههة والبههراهين المن قيههة بحيهها ُ ُيقتصههر ا
عرضها على النقل فقع ،حتى وإن اص دم بأوائل العقو وبدائهه األجههان ،كمها
هو مذهب الُامدين على النصهو

والهواقفين عنهد اواهرهها .كمها لهم ُيفهر

األهعري ا التأويال الذهنية العقلية وإخرا النل من سياقه وجهوُ المقهدَ
إلى تحكما العقو التي ُ تنبني على النةر السليم والبرهان السهديد كمها ههو
الحا عند المعتزلة وغيرهم..
السنَّة والُماعة ،وههي اُعتهدا
وهذُ الخصيصة التي تميز بها إمام أهل ُّ
بين اافرا والتفريع أو لنقهل المهز بهين اايمهان بالنقهل واحتهرام العقهل ،لهم
تكن بدعة استحدثها األهعري بداعية الههوى أو الت لهع إلهى السهؤدد والةههور،
وإنما نسج فيها على منوا القرآن الكريم الذي تفيض نصوصه المقدس ُة بههذين
األصلين اللذين تأسس عليهما بنا المذهب األههعري وهمها التوسهع واليسهر
ورفع الحر  ،ومنزلة العقل ورفعة ههانه ،والهذي تكهرر بلفةهه ومعنهاُ ا القهرآن
الس هنَّة
الكههريم أكثههر مههن « 120مههرل»  ،وبهههذُ الخاصههة اسههت اع مههذهب أهههل ُّ
والُماعة أن يوفر لرمة ااسالمية استقرار العقهل وههدو الهنفس ،والمصهالح َة
ممها كثيهرل
المشروعة بين كل الثنائيا التي تبدو متناقضة األ هراف ،وأرهقهت ُأ ً
وُتهزا ترهقهها حتههى يهوم النههاَ ههذا ،وكانههت سهب ًبا ا أن يضههرا كثيهر مههنهم
بأديانه وعقائدُ َعرض الحائِع..
9

حارسها أمينًها فقهع علهى وحهدل
السنَّة والُماعهة لهم يكهن
ً
إن مذهب أهل ُّ
المسلمين على مدى ألم عام أو يزيد ،ولم يكن باع ًثا لثقافتهم الدينية والفكريهة
فحسب ،بل كان باع ًثا لحضارتهم المادية والعلمية ا ههتى الميهادين ،وقهد تن َّبهه
أبو منصور البغدادي ا لفتة غايهة ا الهذكا إلهى الهربع المن قهي وال بيعهي بهين
التقهدم العمهراين وبهين اُسهتقرار العقلهي والروحهي عنهد المسهلمين ،وكيهم أن
السنَّة والُماعة -ا اا ار الذي قدمناُ -كان هو باعا نهضة هذُ
مذهب أهل ُّ
األمة وأن مؤلفا أهل السنة ا الدين والدنيا –فيما يقو عبد القاهر البغدادي-
هارهم العمرانيههة ا بههالد ااسههالم
المح َّمديههة ،وآثه ُ
فخههر خالههد مههدى الههدهر لرمههة ُ
مشهورل ماثلة أمام الباحثين خالدل ا ب ون التواريخ بحيها ُ يلحقههم ا جلها
ُحههههق ،كالمسههههاجد ،والمههههدارَ ،والقصههههور ،والربا هههها  ،والمصههههانع
السهنَّة ،ثهم قها «ولهيس لسهوى
والمستشفيا  ،وسائر المباين
المؤسسة ا بالد ُّ
َّ
مال يذكر ا جلا ،وكهل مها ا بهالد الحهرمين وسهائر الحواضهر مهن
أهل السنة ع ً
السنَّة» .
هواهق اآلثار فمن عمل أهل ُّ
()1

ُ

ُّ َ
أيهــا احلفل الكريم!

ُ يسعني أن ُأ ِ
نهي كلمتِي ههذُ قبهل أن أسهرد سهري ًعا –بعهض الخصهائل
التي تميز بها هذا المذهب األهعري الحارَ المؤتمن على مذهب أههل السهنة
والُماعة وكتبت له البقا والخلود.
فأو ًُ ليس هو مذه ًبا جديدً ا ،بلهو عرض أمين لعقائد السلم بمهنهج
َّ -1
جديد كشم فيه عن اُتساو الكامل ا الواقع ونفس األمهر بهين النقهل والعقهل،
 -1أصول الدين222 :
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والذي عُز عن كشفه ُغالل النصيين ِم َّمن َث ُقل عليهم النةهر العقلهي ،والمعتزله ُة
وسائر ِ
الف َرو األخرى ،يقو اامام تا الدين السبكي
ُ
رأيهها ولههم ينشههو مههذه ًبا ،وإنمهها هههو مقههرر
اعلههم أن األهههعري «لههم يبههدع ً
لمذاهب السلم ،مناضل عمها كانهت عليهه صهحابة رسهو اهلل ﷺ ،فاُنتسهاا
ِ
المقتهدي بهه،
إليه باعتبار أنهه تمسها بهه وأقهام الحُهج والبهراهين عليهه ،فصهار
ُ
السالا ا الدُئل يسمى أهعريا» .
()1

-2ثانيا أنَّه المذهب الوحيهد الهذي ُ يكفهر أحهدً ا مهن أههل ِ
القبلهة ،وقهد
ً
روى ابن عساكر أن األهعري حين حضرته الوفال ا بغهداد قها ألحهد تالميهذُ
أل
معبهود
علي أين ُ ُأكفر أحدً ا من أهل هذُ القبلة ،ألن الكهل يشهيرون إلهى
«اههد َّ
واحد ،وإنما هذا كله اختالف العبارا » ..
()2

ِ
وم َّما يد على نفورُ الشديد –رحمه اهلل -من نزعها التكفيهر ،وإدراكهه
المبكر لما تتأ َّدى إليه هذُ النزعة من استحال للدما واألمهوا واألعهراض أنهه
أ َّلههم كتا ًبهها ا الفههرو ااسههالمية جعههل عنوانههه «كتههاا مقههاُ ااسههالميين
واختالف المصلين» ا إهارل واضحة منه إلى أن ااسهالم يسهع مختلهم ِ
الف َهرو
ااسالمية من المصلين ،رغهم مها بيهنهم مهن اخهتالف ا األصهو والفهروع ،ثهم
أل
بعبارل ما أحو المسلمين لها اليهوم ،بهل ُ مفهر لههم منهها
العنا ا مفتتح كتابه
ُستعادل وحدتهم وقوتهم ،يقو األههعري «اختلهم النهاَ بعهد نبهيهم ﷺ ا

 -1طبقات الشافعية ( 365/3بتصرف)
 -2تبني كذب املفّتي .149
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بعضها وبهرب بعضههم مهن بعهض ،فصهاروا فر ًقها
أهيا كثيرل ،ض َّلل فيها بعضهم ً
متباينين وأحزا ًبا متشتتين ،إُ أن ااسالم يُمعهم ويشتمل عليهم» .
()1

وهذا الذي يحر

األهعري على تصدير كتابه به يحر

أيضها
تالميهذُ ً

من بعدُ على تقريرُ وتأكيدُ ،ونكتفي لضيق المقام بنل البغدادي ا فصل مهن
بعضها»
السهنَّة عهن تكفيهر بعضههم ً
الكتاا السابق عنوانهه «بيهان عصهمة اهلل أههل ُّ
بعضا ،وليس بينهم خالف يوجهب التبهر
السنَّة ُ يكفر بعضهم ً
يقو فيه «أهل ُّ
والتكفيههر ..واهلل تعههالى يحفه الحههق وأهلههه فههال يقعههون ا تنابههذ وتنههاقض» ،ثههم
يصم حا ِ
الف َرو األخرى وكأنه يصم حالنا اليهوم ،فيقهو «ولهيس فريهق مهن
فِ َرو المخالفين َّإُ وفيهم تكفير بعضهم لبعض وتبرب بعضهم من بعض ،حتهى
إن سبعة منهم اجتمعوا ا مُلس واحد فافترقوا عن تكفير بعضهم بعضا» ..
()2

إن التكفير – ُّأيها ااخول ال ُفضال -هو بريد الدما  ،ومبرر إراقتها عند مهن
َّ
يسفكون دما المسلمين ،ويزعمون أنهم يُاهدون الكفار ،وانةهر حولها اآلن
السهنَّة والُماعهة ،مهذه ًبا آخهر ُ يُهازف
وخبرين ههل تُهد غيهر مهذهب أههل ُّ
بتكفير المسهلمين أو تفسهيقهم وتبهديعهم إن ههم خهالفوا رجالهه وخرجهوا علهى
مقوُته !
السهنَّة والُماعهة ههم جمهاهير األمهة ااسهالمية ،وإن أئمهتهم ههم
إن أهل ُّ
مالا والشافعي وأبهو حنيفهة وابهن حنبهل ،واألههعري والماتريهدي وتالميهذهما
ومدارسهما ،والحسن البصري والُنيد والمحاسهب ِي والسهرا وحُهة ااسهالم
 -1كتاب مقاالت اإلسالميني ،...ص .......
 -2ال َفرق بـني ر
الفَرق ( 2019بتصرف).
م َمَ
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الغزالههي ،وأهههل الحههديا وفضههال الحنابلههة وعلمههاؤهم ممههن يتمسههكون بههنهج
اامام أحمد وزهدُ وما ُعهد منه و ُعرِف من سيرته من فرارُ الشديد مهن الولهو
ا الدما واُنفال ا تفسيق المسلمين مرل وإخراجهم من الملة مرل أخرى.
السنَّة والُماعة ههو الهذي أوصهى النبهي ﷺ باُعتصهام بهه
ومذهب أهل ُّ
واامساك ب وقه حين يض را أمر المُتمهع المسهلم وتغشهاُ ِ
الفهتَن وتنحهرف
ان مهع ا ْلو ِ
به السبل فقا « َع َل ْيك ُْم بِا ْل َُ َما َع ِة َوإِ َّياك ُْم َوا ْل ُف ْر َق َة َفنِ َّن َّ
اح ِهد َو ُه َهو
الش ْي َ َ َ َ َ
ِ ِ
وح َة ا ْل َُن َِّة َف ْل َي ْل َز ْم ا ْل َُ َما َع َة».
م َن اُ ْثنَ ْي ِن َأ ْب َعدُ َ ،م ْن َأ َرا َد ُب ْح ُب َ

ُّ
أيها احلفل الكريم!

المتهردي الهذي صهار
أعلم أني قد أ لت علهيكم ،وعهذري أن الوضهع ُ
هم َي ُعههدْ يحتمههل أحاديهها المُههامال وااهههارا ومراعههال
إليههه األُ َّمههة ال َيههومَ ،له ْ
الخوا ر ،وأنه لم يعد أمامنا َّإُ هدف واحد هو لم همل األمهة ،وغسهل العقهو
والقلوا من العقائد السودا  ،والتأويال التهي ينكرهها ااسهالم وههريعته أههد
اانكار ،وعلينا أن نعلم علم اليقين أنه ُ يصلح آخر هذُ األمة َّإُ بمها صهلح بهه
السهنَّة والُماعهة» بيسهرُ وسهماحته
أولها ،وما صلح به أولها هو مهذهب «أههل ُّ
وروحانيته ومةلته الواسعة الشاملة..
وأختتم كلمتي بندا لكل من تنكبهوا ههدي ههذا المهذهب ،وتفرقهت بههم
وي َحك ُمهوا ضهمائرهم فيمها
السبل عن صرا ه المستقيم أن يثوبوا إلهى رههدهمُ ،
يقترفونه من آثام وجرائم ،وأن يعلموا أن هذُ التأويال الفاسدل لن تغنهي عهنهم
مهن اهلل هههيًُا يههوم القيامههة ،وأنهههم مسههؤولون عههن هههذُ الههدما  ،وهههذا اافسههاد ا
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األرض ،وأن بههاا التوبههة مفتههوح لمههن رجههع وتههاا وأنههاا ،وأن يعيههدوا قههرا ل
بقبس من ِ
أل
نور نبيهم
القرآن بفهم صحيح وقلب سليم ويتد َّبروا آياته ،ويستضيُوا
ﷺ الذي بعثه اهلل رحمة للعالمين كل العالمين.
ونههدائي لكههم أيههها الشههعب الشيشههاين الصههامد ولكافههة مسههلمي روسههيا أن
تسههتمروا ا تمسههككم بمههذهب أهههل السههنة والُماعههة وهههو مههذهب األهههاعرل
والماتريديههة وأهههل الحههديا وأهههل التصههوف والسههلوك عضههوا عليههه بالنواجههذ
وحفةههوُ أبنهها كم وبنههاتكم واجعلههوا منههه منهُهها للتربيههة والتعلههيم ا مدارسههكم
وجامعاتكم وقفوا بالحُة والبرهان لكل مهن يحاربهه أو يتهوقح عليهه أو يحهاو
أن يستبد به مذاهب ضالة مضلة مبتدعة ومخترعة لم تُني األمهة مهن دعواتهها
المنكرل إُ القتل والخراا والهدما والحقهد علهى ااسها ل لسسهالم والكراهيهة
للمسلمين.
هكرا لحسن استماعكم.
والسال ُم َعل ْيكُم َو َر ْح َم ُة اهلل ِ َو َبركَاتُه؛
َّ
حتريراً يف وشدخة األزهر:

املــــــالافـق :

 00ون ذو القعدة ســـنة 1437ه

أحـمــــد الطــــيب

 00ون أغسطس سـنة  2016م

شــــيخ األزهـــــر
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