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هذا ما كتبه زكريا القرداشي إلى حجي عبد هللا

أطال هللا بقاء انئب أمري املؤمنني على طاعته ،وأدام له العز يف متام من النعمة،
َ
موصوًل بنعيم اآلخرة إن هو أحسن إىل
ودو ٍام من الكرامة ،وجعل ما أنعم به عليه
ا
من ويل عليهم ،ووىل هللا لنائب أمري املؤمنني مبا وىل به أمور من هدى واجتىب
مقتدًي ،أما بعد:
وجعله هبم ا

نصحا ،فتدبرهُ
فإين أكتب إليكم بكتاب مل آلك فيه رشدا ،ومل أدخر فيه ا
مسعك؟ مث اعقله بقلبك وأحضره بفهمك ،وًل تغينب
بعقلك وردد فيه بصرك وارعه َ
عنه ذهنك ،فإن هذه الدنيا دار ظغن وليست بدار إقامة ،وقد حيسب من ًل يدري
احلق
ما ثواب هللا أهنا دار ثواب ،ومن مل يدر ما عقاب هللا أهنا دار عقاب ،فأقم َّ
فيما وًلك هللا وقلدك ولو ساعة من هنار ،فإن أسعد الرعاة عند هللا يوم القيامة راع
سعدت به رعيته ،وًل ت ِزغ فتخن األمانة اليت كلفك هبا إمام املؤمنني أبو بكر حرسه
هللا بعينه اليت ًل تنام ،وتزغ رعيتك.
كتب أمري املومنني عمر رضي هللا عنه رسالة لسعد ابن أيب وقاص رضي هللا
عنه جاء فيها" :أقم احلدود و لو ساعة من هنار ،و إذا عرض عليك أمران أحدمها
هلل و آخر للدنيا ،فآثر نصيبك من اآلخرة على نصيبك من الدنيا ،فإن الدنيا تنفذ
و اآلخرة تبقى ،و عد مرضى املسلمني ،و اشهد جنائزهم ،و افتح اببك ،و ابشر
أمرهم بنفسك ،فإمنا أنت رجل منهم ،غري أن هللا جعلك أثقلهم محال".
فتأمل يف وصية أحد وزراء رسول هللا ﷺ يتبني لك سبيل الفالح ،وتستضيئ
حذرا غري تعزير،
طريقك بسراج النجاح .فاحذر ًي عبد هللا على نفسك يرمحك هللا ا
فال يدري أحدان مىت يكون يف زمرة الراحلني ،والشقي من إذا وًله هللا ظلم ،وإمنا
أكثر الوعيد يعم الظاملني ،وهو إن ُحرم على أهل الكفران فكيف أبهل اإلميان،
وأكثر من ذلك أهل العلم العاملون ،والذين قلما يوجد مثلهم ،فبهم ينصر هللا
املستضعفني إن صلحوا ،وصالحهم ابًلحسان إليهم وتقريبهم ،فكيف يُفلح قوم
يقربون العدو املتملق ويبعدون الصديق الناصح ،والصحابة قد ابيعوا رسول هللا ﷺ
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على النصح لكل مؤمن ،ولقد قال أبو محزة املهاجر رمحه هللاً" :ل تكتم عن أمريك
أمرا ترى فب ذكره مصلحة شرعية كفساد على اجملموع ،فإن إخباره من النصح
وعكسه الغش" [وصاًي للجنود].
واحذر من بطانة السوء ،أساميهم "حكمة" وهم أبعد الناس عنها ،فهم أهل
ت حتت الرتاب من يوم لقياهم ،عن
الردى واملطامع ،ولو ثقفوا بك ًي شيخنا لبِ ّ
النيب ﷺ أنه قال" :ما استخلف خليفة إًل له بطانتان :بطانة أتمر ابخلري وحتضه
منك خري
عليه ،وبطانة حتضه ابلشر وحتضه عليه ،واملعصوم من عصم هللا" ،فقرب َ
بطانة كي تكون خري ٍ
ٍ
بطانة خل ِري خليفة كما حنسبه وهللا حسيبه.
أروم ماًل لنفسي يعلم هللا ،وًل
واعلم رمحك هللا ،أنين لست كسابقي ،فلست ُ
أحب املوحدين وأحب هلم ما أحبه لنفسي،
لبين هاشم بيد أنين لست منهم ،إمنا ّ
وأخاف عليهم من عذاب هللا يوم القيامة ،وما أكتب إليكم إًل خلويف عليكم
أنت ًي عبد هللا لك سلطان التنفيذ ،فال تقف بني العبيد وشرعة
وألجل اإلصالح ،و َ
رهبم ،فهذا الفعل ظلم ،وًل تعطل الشريعة للدفاع عن أقرب املقربني فكيف مبن هو
دوهنم ،وانظر إىل قول خري اخللق ﷺ" :لو أن فاطمة بنت حممد سرقت لقطعت
أهلك وفنت الناس يف دينهم ودنياهم،
يدها" ،فكيف مبن عاث يف األرض الفساد ،و َ
وهو مع ذلك يرفض التحاكم لشريعة هللا ،وفعله يف جنسه كفر ،غري أنه "متأول"،
وأتولهُ يعود على األصل ابلنقد ،فإلن سألته عن سبب استنجاده بك ورفضه
للتحاكم لقال لك أن القضاة كفار ،فأي دولة هذه تدعي أهنا إسالمية إن كان
كفارا ؟ وًلزم كالم مدعي احلكمة معروف معلوم ،إن مل يكن يلتزم به
قضاهتا ً
ابتداءا.
إين أدعوكم ًي شيخنا إىل التوبة ،وهذا رسول هللا قد كان يستغفر هللا ويتوب
إليه يف اجمللس أكثر من مخسني مرة ،وأدعوكم إىل معاقبة من غال أو جفا فخان
وكان من املفسدين ،فإلن فعلت ذلك ،أحبتك الرعية أكثر ممن سبقك ،وتقربت
إىل هللا أكثر ،فنلت دنياك وفزت آبخرتك ،وإلن أعرضت عن نصيحيت هذه وعن
نصيحة أهل الصالح الذين ًل أساوي شسع نعاهلم ،فاعلم أن هللا ميهل وًل يهمل،
اخلري ونطلب من هللا أن يشرح صدرك للنصيحة.
وًل نرجوا لك إًل َ
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وأتمل يف ماقاله اجملدد األول ابتفاا العلماء ،عمر بن عبد العزيز ،إذ قال له
أمورا كثرية كنت أحسبك لو وليت ساعة من
ابنهً" :ي أبتاه ،إين أراك قد أخرت ا
هنار لعجلتها ،ولوددت لو أنك قد فعلت ذلك" ،فقال له عمر" :أي بين ،إنك
على حسن قسم هللا لك ،ولكن ،وهللا ما استطيع أن أخرج إليهم شيئا من الدين
إًل ومعه طرف من الدنيا".
فالناس قد جبلت على الطمع يف أًيمنا هذه ،وليس كل عنصر يف دولة اخلالفة
حرسها هللا يقاتل ألجل إقامة شرع هللا مطلقا ،فهناك من يبتغي متاعا من الدنيا
بسبب األزمة احلاصلة ،فاقسم للجنود من الغنائم ما قسمه هللا هلم ،بشكل يكفيهم
مؤنتهم وًل يشبعهم ،فإن هم شبعوا تكاسلوا وركنوا إىل األرض ،وإن ُمنِعُوا متردوا،
والوسط خري السبيلني.
وًل تكن يرمحك هللا ،كالذين قال فيهم شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا أوابشا
هتمهم احلمية اجلاهلية ،والقرابة والصداقة ،فان استجارهم من هذا حاله أخذهتم
العزة ابًلمث ونصروه وإن كان ظاملا مبطال على اقحمق املظلوم ،وهذا من أك ر فساد
الدنيا والدين ،وإمنا حصلت حروب األعراب ودخول الرتك واملغول ألرض اإلسالم
بسبب هذا [السياسة الشرعية .]٧١
واعلم أن املناصب مفاتيح النصر ،وخريُ مفتاح من كان له خري حارس ،وإمنا
خيتار احلراس وفق اهلدي النبوي ًل وفق الرأي املذموم أو القبلية املنتنة ،وقد كانت
سنة رسول هللا ﷺ أن الذي يصلي ابملسلمني اجلمعة واجلماعة وخيطب هبم هم
أمراء احلرب ،الذين هم نواب اخلليفة على األجناد ،كأيب بكر الصديق رضي هللا
عنه ،قال ﷺ" :يؤم القوم أقرؤهم لكتاب هللا ،فإن كانوا يف القراءة سواءا فأعلمهم
ابلسنة ،فإن كانوا يف السنة سواء فأقدمهم هجرة ،فإن كانوا يف اهلجرة سواء
فأقدمهم سنا ،وًل يؤمن الرجل الرجل يف سلطانه ،وًل جيلس يف بيته على تكرمته إًل
إبذنه" [رواه مسلم].
وهم أعلم الناس
وعلى هذا فقس يرمحك هللاِّ ،
فويل املناصب ملستحقيهاُ ،
مبنصبهم ،إن كان القضاء فذاك ،وإن كانت العسكرة فتلك ،وإن كان اإلفتاء فمن
حتققت فيهم شروط اًلفتاء ،وإن كان اإلعالم فكل ما سبق ،فيُجتنب التقول على
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ويدفن التعامل لألبد إبذن هللا ،وليس املقصود بقوله ﷺ" :أقرؤهم
هللا بغري علم
ُ
لكتاب هللا" من انل إجازة يف القراءات العشر أو أسانيدا يف بعضها ،بل أعمل
الناس وأكثرهم حكمة وأعمقهم نظرا يف مآًلت األفعال كما علم رسول هللا ﷺ
صحابته.
وليكن حاديك مقال الشيخ اجملاهد ميسرة الغريب تقبله هللا" :أن احلكمة
الرتبوية تقتضي أن ينشأ شبابنا كما كان سلفنا يف منهجهم اجلامع بني اتباع الدليل
وبني توضيح املسائل اًلجتهادية للرعية دون لف وًل دوران ،ليعرف كل من األمري
واملأمور حدوده فال يظلم األمري رعيته فيتعامل معهم كالعبيد حتت يده ،وًل يتطاول
املأمور على أمريه انسياا أن ألمريه عليه حقا ،وأن ألمريه صالحيات ليست للرعية،
وهبذا جنتنب كثريا من املشادات بني إخوة املنهج إذا ما علموا أن املسائل
اًلجتهادية وان اختلفوا فيها مع األمري فالقول قول األمري ورأيه ،فإذا صار ذلك
العامل أمريا فعليه أن يطبق ما يراه احلق يف دين هللا"[ .إمنا شفاء العي السؤال ،ص.]٢٧:
وإين وددت وهللا ،لو إبمكاين نصحكم يف السر ،إًل أن األبواب موصدة ،وًل
سبيل لذلك ،ولعلكم تعلمون ابًلعتقاًلت اليت طالت زمرة من خرية خلق هللا،
ينال من آويتموه مراده ،فتخسرون أنتم كذلك دنياكم وهللا وحده
واليت ستزداد حىت َ
يعلم مراد هذا الشخص.
واَختم كتايب هذا مبا كتبه أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه ،إىل
عبيدة بن اجلراح رضي هللا عنه" :أما بعد ،فإين كتبت إليك بكتاب ،مل آلك نفسي
فيه خريا ،ألزم مخس خصال ،يسلم لك دينك و حتظ أبفضل حظك ،إذ حضرك
اخلصمان ،فعليك ابلبينات العدول ،و األميان القاطعة ،مث ِ
أدن الضعيف حىت
ينبسط لسانه ،و جيرتئ قلبه ،و تعاهد الغريب ،فإنه إذا طال حبسه ،ترك حاجته و
انصرف إىل أهله ،و إذا الذي أبطل حقه ،من مل يرفع به رأسا .و احرص على
الصلح ،ما مل ينب لك القضاء و السالم".
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