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 روسياة إىل اإلخوان يف نصيحة أخويَّ 

  

  ؟نصيحة ألهل القوقاز ومسلمي روسيا عموماً : ما الؤالسال

   

  : بعدُ  اأمَّ  ؛ الم على رسول هللاالة والسَّ والصَّ  ،� احلمدُ : واباجل

حببله  واالعتصام واالستقامةقوى ن التَّ به عباده املؤمنني مِ  ى هللاُ ا وصَّ أوصيكم مبَِ  ،روسيااملسلمون يف ها فيا أيُّ 

َ َحقَّ تـَُقاتِِه َوَال َمتُوُتنَّ ِإالَّ  ﴿�َ قال تعاىل:  ،ن الفرقةعلى ذلك واحلذر مِ  واالجتماع أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا ا�َّ

ُتْم ُمْسِلُموَن  يًعا َوَال تـََفرَُّقوا َواذُْكُروا نِْعَمَت ا�َِّ َعَلْيُكْم﴾ *َوأَنـْ -١٠٢[آل عمران: َواْعَتِصُموا ِحبَْبِل ا�َِّ مجَِ

١٠٣[  

 واجتماع واالستقامةقوى قدوة يف التَّ  احىت يكونو  ،عوة إىل هللالدَّ لين لم واملتصدّ الع هذه طالبَ  يتبوصيَّ  وأخصُّ 

 االستطاعة،هي عن املنكر حبسب واألمر �ملعروف والنَّ  ،قوىوالتَّ  عاون على الربِّ التَّ  وعلى اجلميعِ  ،الكلمة

﴿َوَلِكنَّ  :اسالنَّ  عنها أكثرُ  اليت ضلَّ  اإلسالمِ  �ا عليكم نعمةُ  هللاُ  أعظم نعمة أنعمَ  ها املسلون أنَّ واعلموا أيُّ 

  .َأْكثـََر النَّاِس َال يـُْؤِمُنوَن﴾

مث  ،ن الكتاب واحلكمةهللا به رسوله مِ  ا بعثَ إال �لعلم مبَِ  ال حتصلُ على اإلسالم  االستقامة علموا أنَّ او 

﴿ُهَو الَِّذي  :ىلقال تعا ؛ن اهلدى ودين احلقمِ  سولُ الرَّ به  جاءَ  ما يف العمل به واحلذر مما خيالفُ  االجتهاد

﴾ الذي  -مى هللا عليه وسلَّ صلَّ -باع رسول هللا اتّ  قُ و�ذا يتحقَّ ، ]٣٣[التوبة: َأْرَسَل َرُسوَلُه ِ�ْهلَُدى َوِديِن اْحلَقِّ

ِ��َِّ َوَرُسوِلِه النَِّيبِّ اْألُّمِيِّ الَِّذي يـُْؤِمُن ِ��َِّ ﴿فَآِمُنوا  :قال تعاىل ؛الفالح واهلداية يف الدنيا واألخرة هو سببُ 

ُتْم حتُِبُّوَن ا�ََّ فَاتَِّبُعوِين ُحيِْبْبُكُم  :وقال تعاىل ]،١٥٨[األعراف: وََكِلَماتِِه َواتَِّبُعوُه َلَعلَُّكْم َ�َْتُدوَن﴾ ﴿ُقْل ِإْن ُكنـْ

ُ َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكمْ  ُ َغُفوٌر رَِحيٌم﴾ ا�َّ   ].٣١[آل عمران: َوا�َّ

فيه  وكثرَ  ،ةيف هذا العصر الذي تكاثرت فيه الفنت املضلّ  حيح غريبٌ اإلسالم الصَّ  إنَّ  :روسياها املسلون يف أيّ 

كم قتدوا بنبيّ او  ،ذىن األتلقون مِ  كوا بدينكم واصربوا على مافتمسَّ  ،ر والفساداد وأهل الشَّ حلالكفر واإل دعاةُ 

﴿َوَلَقْد  :قال تعاىل ،ذىكذيب واألن رسل هللا يف صربهم على التَّ ن قبله مِ ومَ  -مى هللا عليه وسلَّ صلَّ -د حممَّ 

بُوا َوُأوُذوا َحىتَّ َأَ�ُهْم َنْصُرَ�﴾ َبْت ُرُسٌل ِمْن قـَْبِلَك َفَصَربُوا َعَلى َما ُكذِّ   ].٣٤[األنعام: ُكذِّ

 :-مى هللا عليه وسلَّ صلَّ - سولُ فيهم الرَّ  الذين قالَ ن الغر�ء كم وصربمت كنتم مِ كتم بدينكم إذا متسَّ واعلموا أنَّ 

ويف رواية:  َوَمِن اْلُغَرَ�ُء؟ َقاَل: الَِّذيَن ُيْصِلُحوَن ِإَذا َفَسَد النَّاُس) قيَل: َ� َرُسوَل ا�َِّ ، ُطوَىب للُغَرَ�ءِ (
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احلات ويدعون إىل يعملون الصَّ  ،حون لغريهمصلِ صاحلون يف أنفسهم ومُ فهم  ،)اسُ النَّ  ما أفسدَ  حونَ (ُيصلِ 

  .يوالون أولياء هللا ويعادون أعداء هللا ،اسَ مون النَّ علِّ ويُ  ،اخلري

اخلمس اليت كتبها  لواتُ الصَّ  -ين �بعد إخالص الدّ -الواجبات على املسلم  أعظمَ  ها املسلمون أنَّ واعلموا أيّ 

 ن املسلمني جهًال ط فيها أو يف بعض واجبا�ا كثٌري مِ ومع ذلك فقد فرَّ  ،اإلسالم ا عمودُ فإ�َّ  ،على عباده هللاُ 

: ﴿َفَخَلَف ِمْن بـَْعِدِهْم َخْلٌف فقال تعاىل ؛بعني للشهواتلوات املتَّ عني للصَّ هللا املضيِّ  وقد ذمَّ  ،لشهواتلا باعً تّ او 

  ].٥٩[مرمي: الشََّهَواِت َفَسْوَف يـَْلَقْوَن َغي�ا﴾َأَضاُعوا الصََّالَة َواتـَّبَـُعوا 

قال  ،أركان اإلسالم أهمُّ  كاةُ والزَّ  الةُ والصَّ  اإلخالصُ  :فهذه الثالثةُ  ،كاةالزَّ  الة إيتاءُ الواجبات بعد الصَّ  مث أوجبُ 

يَن ُحنَـَفاءَ تعاىل:   َويُِقيُموا الصََّالَة َويـُْؤُتوا الزََّكاَة َوَذِلَك ِديُن ﴿َوَما ُأِمُروا ِإالَّ لِيَـْعُبُدوا ا�ََّ ُخمِْلِصَني َلُه الدِّ

﴿َحاِفُظوا ؛ ن تضيعهاحذروا مِ او  ،وحافظوا عليها يف أوقا�ا ،ها املسلمونالة أيّ قيموا الصَّ أف ]٥[البينة: اْلَقيَِّمِة﴾

 ،روا �ا أهليكموا عليها أوالدكم ومُ وربُّ  ]،٢٣٨[البقرة: َعَلى الصََّلَواِت َوالصََّالِة اْلُوْسَطى َوُقوُموا ِ�َِّ قَانِِتَني﴾

َها﴾قال تعاىل:  (ُمُروا َأْوالدَُكْم : مى هللا عليه وسلَّ وقال صلَّ  ]،١٣٢[طه: ﴿َوْأُمْر َأْهَلَك ِ�لصََّالِة َواْصَطِربْ َعَليـْ

َها بِ�لصَّالِة  نـَهُ بَسْبِع، َواْضرِبُوُهْم َعَليـْ   .)ْم ِيف اْلَمَضاِجعِ َعْشٍر، َوفـَّرُِقوا بـَيـْ

سل هللا رُ  شريك له، ومجيعُ  وهو عبادة هللا وحده ال :وحيدُ التَّ  ؛على أصلني اإلسالم يقومُ  دينَ  علموا أنَّ ا مثَّ 

باع تّ اصل الثاين: ألا ﴿اْعُبُدوا ا�ََّ َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍه َغْريُُه﴾.يقول لقومه:  رسولٍ  فكلُّ  ،فقون على ذلكمتَّ 

، "رسول هللا ادً إله إال هللا وأن حممَّ  أن ال"شهادة  ىصالن مها مقتضاأل وهذانصّلى هللا عليه وسلَّم،  سولالرَّ 

فيها  ا إال بشرطني: اإلخالصُ حلً ا صفال تكون العبادة عمًال  ،عبادة صالن يف كلّ هذان اال قَ أن يتحقَّ  والبدّ 

ذلك  وضدُّ  صّلى هللا عليه وسلَّم،سول أمر الرَّ  اين: موافقةُ الثَّ  رطُ ، الشَّ �ءُ رك الرّ ن الشّ ومِ  ،ركُ ذلك الشّ  �، وضدُّ 

 َكِثريًا﴾  ﴿لََقْد َكاَن َلُكْم ِيف َرُسوِل ا�َِّ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن يـَْرُجو ا�ََّ َواْليَـْوَم اْآلِخَر َوذََكَر ا�ََّ  ؛البدعة

  ].٢١[األحزاب:

الكافرين  ةُ الامو  :-صّلى هللا عليه وسلَّم-سول وحيد وطاعة الرَّ التَّ  مما ينايف حتقيقَ  املسلمون أنَّ ها علموا أيُّ امث 

ن الكافرين والرباءة منهم ومِ  بغضُ  ا جيبُ املؤمنني بعضهم بعضً  ةالامو  وكما جيبُ  ،أعداء هللا وأعداء املؤمنني

﴿َال يـَتَِّخِذ وقال تعاىل : ، ]٧١[التوبة: ْعُضُهْم َأْولَِياُء بـَْعٍض﴾﴿َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بَـ قال تعاىل:  ؛دينهم

ُهْم اْلُمْؤِمُنوَن اْلَكاِفرِيَن َأْولَِياَء ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمِنَني َوَمْن يـَْفَعْل َذِلَك فـََلْيَس ِمَن ا�َِّ ِيف َشْيٍء إِ  الَّ َأْن تـَتـَُّقوا ِمنـْ

  .همن شرّ ا مِ ظهروا هلم املودة خوفً املعىن: أن تُ  ]٢٨[آل عمران: تـَُقاًة﴾
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َ�َءُهْم َأْو : ﴿َال جتَُِد قـَْوًما يـُْؤِمُنوَن ِ��َِّ َواْليَـْوِم اْآلِخِر يـَُوادُّوَن َمْن َحادَّ ا�ََّ َوَرُسوَلُه َوَلْو َكانُوا آوقال تعاىل

َناَءُهْم َأْو ِإْخَواَ�ُْم َأْو َعِشريََ�ُْم.. ﴾  ﴿أُولَِئَك ِحْزُب ا�َِّ َأَال ِإنَّ ِحْزَب ا�َِّ ُهُم اْلُمْفِلُحوَن﴾: قوله إىل أَبـْ

اس إليهم، ن أقرب النَّ ون الكافرين ولو كانوا مِ دّ ايو  خر الاملؤمنني �� واليوم اآل ية: أنَّ ومعىن اآل ]،٢٢[ا�ادلة:

واملنافقون هم  والكفارُ  ،هللا وهم املفلحونُب حز ه هم ءوهؤالء املؤمنون الذين يوالون أولياء هللا ويعادون أعدا

 فليحمدِ  خراآلعليه وهداه إىل اإلميان �� ورسوله واليوم  هللاُ  ن منَّ فمَ  ،يطان وحزبه هم اخلاسرونالشَّ  حزبُ 

ُ َميُنُّ َعَلْيُكْم َأْن َهَداُكْم ِلْإلِميَاِن﴾ ؛ها� وليشكره على ما أعط   ].١٧[احلجرات: ﴿َبِل ا�َّ

 ،وأخالقه ،وأحكامه ،وبيان فرائضه ،حماسن اإلسالم إىل هللا بنشرِ  عوةُ هللا على اهلداية لإلميان الدَّ  ن شكرِ مث مِ 

 ،عليهم مبعرفة دين اإلسالم هللاُ  نَّ ها املسلمون الذين مَ وا واجتهدوا أيّ فجدُّ  ،اسه للنَّ وتعليم ذلك كلّ  ،وفضائله

﴿ُقْل قال تعاىل:  ؛تباعهأو  -صّلى هللا عليه وسلَّم-سول الرَّ  هي سبيلُ  اس اخلريَ وتعليم النَّ  عوة إىل هللالدَّ  فإنَّ 

 ،صلحنيومُ  تكونون بذلك صاحلنيَ  ]،١٠٨[يوسف: َهِذِه َسِبيِلي َأْدُعو ِإَىل ا�َِّ َعَلى َبِصريٍَة َأَ� َوَمِن اتـَّبـََعِين﴾

اس إىل النَّ  اإلحسانُ  :ن أخالق اإلسالمومِ  ،�خالق اإلسالم تكونون مهتدينقوا وختلَّ  ،يف اخلري قدوةً  انو و وك

موات ة اليت عرضها السَّ تعاىل يف اجلنَّ  قال هللاُ  ،واالستغفار وبةُ والتَّ  ء،والعفو عن املسي ،ا وعال�ً نفاق املال سر� �

ُمتَِّقنيَ رض: واال
ۡ
 لِل

ۡ
ِظِمنيَ ٱوَ  لضَّرَّٓاءِ ٱوَ  لسَّرَّٓاءِ ٱيُنِفُقوَن ِيف  لَِّذينَ ٱ * ﴿ُأِعدَّت كَٰ

ۡ
َغۡيظَ ٱ ل

ۡ
َعاِفنيَ ٱوَ  ل

ۡ
 �َُّ ٱوَ  لنَّاسِۗ ٱَعِن  ل

ُمۡحِسِننيَ ٱحيُِبُّ 
ۡ
  ].١٣٤-١٣٣[آل عمران: ﴾ل

ِإَذا فـََعُلوْا فَِٰحَشًة َأۡو  لَِّذينَ ٱ﴿وَ قال تعاىل:  ،ن اإلصرارواحلذر مِ  ،نوبن الذّ مِ  واالستغفاروبة ذلك �لتَّ  ومتامُ 

َفُرواْ ٱفَ  �ََّ ٱظََلُمٓوْا َأنُفَسُهۡم ذََكُروْا 
ۡ
ِفُر  ۡستَـغ

ۡ
َوَملۡ ُيِصرُّوْا َعَلٰى َما فـََعُلوْا َوُهۡم  �َُّ ٱِإالَّ  لذُّنُوبَ ٱِلُذنُوِ�ِۡم َوَمن يـَغ

ِفَرة ١٣٥يـَۡعَلُمونَ 
ۡ
ِري ٞ◌ ۡم َوَجنَّٰترَّ�ِِّ  نمِّ  ٞ◌ ُأْولَِٰٓئَك َجَزٓاُؤُهم مَّغ

ۡ
ِتَها ِمن َجت

ۡ
َٰرُ ٱ َحت

ۡ
�َ

ۡ
 َونِۡعَم َأۡجُر  أل

ۚ
ِلِديَن ِفيَها خَٰ

ِمِلنيَ ٱ عَٰ
ۡ
  ].١٣٦-١٣٥[آل عمران: ﴾١٣٦ل

غفر انا ربَّ  ،ن حزبه املفلحنيومِ  ،مهتدين ةً وجعلنا هدا ،ت الفنتن مضالَّ وعصمنا مِ  ،كم على دينهوإ�ّ  هللاُ  تناثبَّ 

نصر� على القوم ا� فالو رمحنا أنت ماغفر لنا و اا و عنَّ  عفُ او  ،برارنا مع األوتوفَّ  ،تنااعنا سيئر وكفِّ  ،لنا ذنوبنا

  م.له وصحبه وسلَّ أد وعلى نا حممَّ ى هللا على نبيِّ وصلَّ  ،الكافرين

  قال ذلك:

  عبد الرَّمحن بن �صر الربَّاك

  هـ١٤٤٠ /ربيع اآلخر /١٠ املوافق ثننياأل حرر يف يوم

  
  


