العالمة الدكتور فرٌد األنصاري (رحمه هللا) والدروس التً ال تنسى()2
لمحات ولفحات

أخشج اإليبو انبخبسي قبل َ :ح َّذ َثَُب إ ِ ْص ًَب ِعٍ ُم ب ٍُْ َأبًِ ُأ َو ٌْش ٍ َقب َل َح َّذ َثًُِ َيبن ِ ٌك ع ٍَْ هِ َشب ِو ْب ٍِ عُشْ َو َة ع ٍَْ َأبٍِهِ ع ٍَْ َع ْب ِذ َّّللا ِ ْب ٍِ َع ًْشِو ْب ٍِ ْان َعبص ِ َقب َل َص ًِع ُ
ْت َسصُى َل َّّللا ِ
ص َّهى َّّللا ُ َع َه ٍْهِ َو َص َّه َى ٌ َ ُقىل " ":إ ِ ٌَّ َّّللا َ ََل ٌ َ ْقبِضُ ا ْن ِع ْه َى ا َْت ِ َزاعًب ٌَ ُْ َتز ِ ُعهُ ِي ٍْ ا ْن ِعبَب ِد َو َنكِ ٍْ ٌ َ ْقبِضُ ا ْن ِع ْه َى ب ِ َقبْض ِ ا ْن ُع َه ًَب ِء َح َّتى إ ِ َرا َن ْى ٌُبْق ِ عَبن ِ ًًب ا َّت َخ َز ان َُّبسُ
َ

ض ُّهىا".
ض ُّهىا َو َأ َ
ُس ُءوصًب ُجه ًَّبَل َف ُضئ ِ ُهىا َف َأ ْف َتىْ ا ب ِ َغٍْش ِ ِع ْه ٍى َف َ

احلمد هلل ،والصالة والسالـ على رمحة اهلل للعادلُت ،سيدنا زلمد وآلو وصحبو أمجعُت .وبعد:
دروس والعرب من ْقب ِ
ض َعادلِنَا األنصاري-رمحو اهلل -ال تكاد تنتهي! وأبرزىا ضرورة االعتناء ،بقدواتنا وسادتنا العلماء،
فإف ال َ

وخصوصاً األحياءَ؛ فإمنا الناس بقادهتم وسادهتم -كما جاء يف كالـ ابن مسعود -رضي اهلل عنو " :-المتقون سادة،
والفقهاء قادة ،ومجالستهم زيادة"!1
وعم الظالـ واجلهل! وهلل در القائل:
ض معوُ العلم والفضل! َّ
ض الفقيوُ القدوة؛ قُبِ َ
فإذا قُبِ َ
اضل كفو
وما ُ
كنت أدري ما فو ُ

فأصبح يف حلَ ٍد من األرض ميتا

الصفائح
على الناس حىت غيَّبتو
ُ
اصح
وكانت بو حيّاً تَضيق َّ
الص َح ُ

ويف احلِ َكم":من جهل شيئا عاداه" ،أو -يف أحسن األحواؿ -أمهلو! .ومن َثَّ وجب -ساديت -االحتفاؿ ،2بعلم الًتاجم

هبضم النفس ،والبعد
والرجاؿ .فكم من علوـ ضاعت بسبب اإلمهاؿ! سيما وأف علماءنا ادلاغاربة ،موسوموف-يف اجلملةْ -
عن األضواء ،إىل حد كبَت! وال يَقبلوف من أحد أف يًُتجم ذلم ،بَػْلوَ أف يًُتمجوا ألنفسهم بأنفسهم .ومل َّ
يشذ عن ىذه
العادة إال نزر يسَت ،من أمثاؿ :العالمة الوزير ،زلمد احلَ َجوي الفاسي الثعاليب( ،الذي ترجم لنفسو-على خجل -يف
الفكر السامي) ،وإماـ األدب ،لساف الدين بن اخلطيب ،وإماـ التاريخ ابن خلدوف ،..وغَتىم.
يس َع القادروف منا-مثال -إىل إماطة اللثاـ
وال ندري كيف ستعرؼ األمة رجاذلا وعلماءىا إذا أمهلنا فن الًتاجم والسَت! ومل ْ
إلكًتونية ،علمية ،ر ٍ
ٍ
اقية؛ تواكب العصر ،وتستشرؼ
اقع
عن سَت ىؤالء األعالـ ،بالشكل التقليدي ادلعروؼْ ،أو بفتح مو َ
ادلستقبل ،وربًتـ اآلخر..
ت هبذا اذلم إىل بعض الاغَُُِت رب ِ
دوركم أنتم -معشر ادلثقفُت -قبل أف
ولقد َ
أفضْي ُ
الصرب ،من أحبَّائي ،وقلت فيما قلت :إف ىذا ُ
دور السادة العلماء النبالء ،اذلاربُت من األضواء .وظيفتُكم أف تُن ّقبوا عن علمائكم وأكابركم ،يف احلواضر ،والبوادي،
يكوف َ
وحبسبو -قبل ادلوت ،وفوات الفوت!
والسهوؿ ،واجلباؿ ،والداخل واخلارج ،وأف تُعرفوا هبم -كل من موقعو َ
وقدديا قيل ":من تحرق تحرك"! وأما البكاء والرثاء ،وسرادقات العزاء؛ فهو ُجهد من ال جهد لو -من أمثالنا .-وبأي وجو
ياتُرى ينتفع العامل دبَرثِيَّاتنا وبكائياتنا إذا ع َق ْقناه حيا ،وضيعناه ميتا! ورحم اهلل الشاعر:
ندبٍُت
ال ألفينَّك بعد ادلوت تَ ُ

ويف حيايت ما َّزوْدتٍَت زادي

 1رواه الطرباين يف الكبَت ورجالو موثقوف كما قاؿ اذليثمي يف رلمع الزوائد.
 2ادلباالة واالىتماـ
1

ما قيمة الدموع ياناس! إذا مل نضرب احلديد وىو ساخن -كما يقوؿ ادلثل  -ونقوـ اآلف اآلف خلدمة تراث األنصاري،
والتنقيب عنو ،وتنظيم أياـ دراسية لقراءتو ،قراءة علمية ،نقدية ،أكادديية ،..تشارؾ فيها اجملالس العلمية ،وادلنتديات
الفكرية ،..ويُ ْديل كل برأيو -موافقا أو سلالفا .-فهل من رليب؟! لعل ذلك قريب ..ولكن؛ ىل سيكوف ذلك على أيدينا-
حنن العربْ -أـ على أيدي إخواننا األعاجم مرة أخرى؟
لغة العلماء
ِ
ين-مع األسف -ال يف َقهوف لاغة العلماء ،و أذواؽ العلماء ،ويأخذوف كالمهم على عواىنو ،دوف ِمي ٍز وإدراؾ.
وبعض اخلََت َ
وعلى سبيل ادلثاؿ :فإف العامل إذا أطرؽ الرأس ،وقاؿ :أنا لست أىال لكذا! ومن أنا؟! أنا طُويلب علم ،أو طالب قرآف..
اذىبوا إىل غَتي ...أو ما أشبو ذلك من اعتذار؛ فإف ذلك ال يعٍت باإلشارة أو اللزوـ أنو ليس عادلا –على احلقيقة -كما
يتصور األغرار ..ال ال؛ بل ىو أسلوب يف اإليثار واالعتذار ،ال أقل وال أكثر .إذاً ،ليس من الذوؽ والذكاء أف نردد وراءه
ونعمل دبوجبو! بل ْحن ِمل ذلك كلَّو أو ُجلَّو على َْزل َمل التواضع والورع ..مع حفظ ادلقامات والرتب،
ما يقوؿ ،ونؤم َن عليو،
َ
دوف إفراط أو تفريط .ذلكم أف العامل -أيّاً كاف  -ال ديلك إال أف يتواضع ويتورع؛ ألنو يرى دائما من ىو أعلم منو ،وأصلح
ِ
الًتبويةَ الرائد َة! للفاروؽ عمر رضي اهلل
منو ،وأوىل بادلقاؿ ،شريطة
أمجَ َل ادلقولَ َة َّ
التوسط واالعتداؿ ،ومراعاة احلاؿ وادلآؿ .وما َ
3

عنو  ":يابن أخي! قل وال تحقر نفسك! "

أعزُىم اهلل !-قد توارثوا التعريف بأنفسهم  -ربدثاً بالنعمة -كما تواتر ذلك يف كالمهم،
وإذا كاف بعض الشيوخ ادلشارقةَّ -
وس َِتىم الذاتية ،ومواقعهم اإللكًتونية؛ فإف فقهاء ادلاغرب -رفعهم اهلل-يػ ْاغلِ
ِ
ب عليهم التواضع ،واخلموؿ ،وىضم النفس،
َ
َ
ُ
العْب َدري الفاسي ،يف كتابو ادلدخل -واخلَت
وخصوصا خرجيي ادلساجد وادلعاىد -كما الحظ ذلك قدديا اإلماـ ابن احلاجَ ،
كلو يف الوسطية واالعتداؿ.
مقامهم يف ىذا التعريف تالميذىم وأشياعهم ،أو أف يُستدرجوا إىل ذلك عن طريق
لعل ا َّ
و َّ
حلل الوسط ىنا ىو :أف يقوـ َ
احلوار وادلدارسة ،على غرار برامج" مراجعات" أو" علماء يتذكروف" أو "زيارة يف بيت عامل".4
وىل يػُْنتظر-على سبيل ادلثاؿ -من األستاذين اجلليلُت ،احلييُت ،الورعُت ،سيدي عبد اهلل بن ادلدين ،وموالي مصطفى
6
5
سَتىم ،ويتكلموا عن أنفسهم؛ مهما كانت الذرائع واألسباب؟!! فمن ياتُرى
ا
و
نشر
ي
أف
،
أشباىهما
أو
،
البوحياوي
َ
جراً إىل
سيكشف اللثاـ عن تراجم ىؤالء األعالـ؟ من يقدمهم للناس؟ من ىذا الْ َف ِه ُم النَّ ِهم الذي يستطيع أف رب
جيرىم ّ
احملافل اللاغوية ،واجملالس العلمية ،واجملامع الفقهية؛ حىت ياغًتؼ الناس من معينهم ،ويشربوا من قلوهبم؟! و"من َّ
دؿ على خَت،
َ
فلو أجر فاعلو"

7

ت على أمتنا كثَتا من
ت فقلت :إف ىذا التواضع ادل ْف ِر َط-إذا َوزنُوه دبيزاف الشريعة – قد َّفو َ
وليعذرين أساتذيت وساديت! إف غامر ُ
ود َرِر ( وردبا يف ىذه رب
درةُ اليتيمة)
النفع ،وجلَب ذلا كثَتا من رب
الدرِر ال َّ
الضر! فبسببو ُح ِرْمنا -على سبيل ادلثاؿ -من فرائد ُ
 3صحيح البخاري.
 4برامج تلفزيونية معلومة يف قناة السادسة واحلوارا.
 5على سبيل ادلثاؿ ال احلصر -وإال فالقائمة طويلة ،ومشرفة ،واحلمد هلل ،وكل عامل من علمائنا اختصو اهلل بشيء  ،قد ال ذبده عند غَته .فهذا قوي يف علوـ اآللة ،وذاؾ قوي يف علوـ الرواية ،واآلخر عامل باهلل تعاىل ،وغَته
فقيو بالشرع والواقع...وىكذا( ..والعلم الكامل ادلطلق هلل وحده).
 7رواه مسلم.
2

عالَّ ِ
مة الدنيا ،ومفخرة الزماف ،سيدي زلمد سامل الشْنقيطي ،الشهَت بابن رب
عدود .فلقد كاف -رمحو اهلل -ال يأذف بتسجيل
دروسو صوتياً -كما ُروي عنو -بذريعة أف احلدي الشفوي ال خيلو من َح ْش ٍو وركاكة وتكرار ،وما أشبو ذلك من أعذار!-
وىل البشر إال راد ومردود عليو؟ ومثلو أساتذةٌ لنا بادلاغرب  -نفعنا اهلل هبم -فَنِيَت أعمارىم يف العلم والتعليم ،والًتبية
سجلوا ،وال طبعوا ،وال نشروا ،وال حاوروا ،وال ِأذنوا بقليل ذلك أو كثَته! على حُتَّ ،
أف العو َّاـ ،أو أشباه
والتوجيو ،وما َّ
العواـ ،ينشروف صوتيات ،ويطبعوف َورقات ،قد ال تساوي احلِْبػَر الذي ُكتبت بو!
وهلل در القاضي بن عبد الوىاب ادلالكي القائل:
ِ
طاش إىل ارتواءٍ
مىت يصل الع ُ

األصاغر ِمن ُمر ٍاد
ومن يَػثٍِْت
َ

الركايَا
إذا استقت البحار من َّ
الزوايَا
وقد جلس
األكابر يف َّ
ُ

نداء ورجاء
ياإخويتْ ،أد ِركوا أدركوا – رمحكم اهلل -البقية الباقية ،من الكواكب رب
بص ْمت-
الدريَّة! – سيما علماء البادية -فهم يػُ ْقبضوف َ -
8
ترب بقوؿ إماـ أىل الشاـ ،سيدنا خالد بن معداف
ع
لن
و
يوما بعد يوـ ،فيُ ُ
قبض معهم العلم الثمُت ،الذي ال يوجد عند غَتىم! ْ ْ
اغلق عنو".9
باب خَت فليُسرع إليو ،فإنو ال يدري مىت يُ ُ
ال َكالَعي -رمحو اهلل ":-إذا فتح أح ُدكم َ
اس ُم فقيو مالكي جليل ،يُ ْدعى باألستاذ التاويل -وىو من أشياخ الفقيد فريد -عرفو
وخيطر بالباؿ-على سبيل ادلثاؿْ -
األبعدوف؛ فازدمحوا على بابو ينهلوف! وزىد فيو األقربوف؛ فانفضوا عنو وتركوه! –مع األسف -وىكذا حاؿ الناس دائماً ،مىت
ُقرب منهم اخلَت زىدوا فيو .ورحم اهلل اإلماـ ابن اجلوزي الذي شكا قدديا حجاب ادلعاصرة وادلساكنة؛ فقاؿ ىذه األبيات
ُمعرضا بأىل باغداد:!10
عذيريَ من فتية بالعراؽ

قلوهبم باجلفا قلب

يروف العجيب كالـ الاغريب

وقوؿ القريب فال يعجب

ميازيبهم إف تندت

إىل غَت جَتاهنم تقلب

وعذرىم عند توبيخهم

ُماغَنيةُ احلي ال تُطرب

فياأىل فاس القرويُت"!،إمنا أعظكم بواحدة" :أف تاغتنموا ىذا الفقيو ادلكُت ،وأمثالو من العلماء الصاحلُت ،قبل فوات
األواف! وأنتم أدرى بأمسائهم ،وألقاهبم ،ومواقعهم ،وطبقاهتم ،ومراتبهم ..احبثوا عنهم بالفتيل والقنديل ..احبثوا عنهم دارا دارا،
وزنقة زنقة ،..وسجلوا أصواهتم ،ودونوا أفكارىم وأخبارىم ،وال زبشوا إزعاجا وال إحراجا ،..وال أي شيء شلا يتعلَّل بو
الطيبوف اخلَتوف؛ فإف سعادة العامل احلي يف التعليم ،والتفاعل مع األجياؿ الصاعدة ،الواعدة ،وتوريثها اخلَت والفالح ،والعلم
واحلكمة .
 8ومن أراد ادلثاؿ فليقر أ كتاب "فتاوى تتحدى اإلمهاؿ يف جباؿ الشماؿ" البن عمومتنا وأستاذنا زلمد اذلبطي ادلواىيب رمحو اهلل.
 9سَت أعالـ النبالء للذىيب.
 10وفيات األعياف البن خلكاف.
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نعم ،سعادة العامل احلق يف أداء الرسالة ،وإبراء الذمة ،وال سيما يف مرحلة الشيخوخة والضعف .ورحم اهلل من قاؿ ":العلماء
ال يتقاعدوف وال يستقيلوف" .
ِ
صْلبو العلمي خرج فريد
اغتنموا اغتنموا أستا َذ اجليل ،و ْقبلةَ الباحثُت ،العالمة الدكتور الشاىد البوشيخي -أمتع اهلل بو -فمن ُ
َّص َف ِة وال من َّ
الذ ْو ِؽ أف نذكر
وأمثالو .ولوال الشاىد دلا كاف فريد! -كما ىي سنة اهلل يف العلم والتعليم . -وليس من الن َ
َ
التلميذ ،وننسى األستاذ!
فاهلل اهلل ياأىل "الفطرية" !11يف ىذا الكنز ادلخفي ،والعامل الذكي ،الذي انتفعنا بو ومل نره! واهللَ اهللَ يف شقيقو وصديقو
َ
األستاذ العامل الفقيو ادلريب ،سيدي أمحد البوشيخي ،الذي زبرجت على يده أجياؿ ،وخرج من صلبو رجاؿ ،وال يزاؿ يعطي
ويكابد-عافاه اهلل -رغم اآلالـ واألسقاـ.
12

وانتفعوا – نفعنا اهلل وإياكم -باألستاذ اذلراس ،وبقية رجاؿ فاس( ،صاهنا اهلل من كل باس!)

العطْشى يف مساجد الاغرب ،ومعاىد الاغرب! "انظروا عمن تأخذوف دينكم"َ 13حذا ِر أف تأخذوا دين َكم-الذي
وأنتم ياأبناءنا َ
وفرخوا ،وعثَوا
ىو عصمة أمركم -عن األصاغ ِر ،والنَّ ِكرات ،واجملاىيل ،واجملانُت!! .الذين خال ذلم رب
اجلو يف ىذا الزماف؛ فباضوا َّ
وأفسدوا!!!
خذوا دينكم عن األثْػبَات الثقات ،ادلشهود ذلم بالعلم والعرفاف ،والوسطية واالعتداؿ ،أمثاؿ العالمة األنصاري –رمحو اهلل-
احلاضر والبَ ِاد!- .وكاف عضوا بارزا يف اجمللس العلمي األعلى ،-وأستاذا لألصوؿ باجلامعة،
الذي زَّكاه القاصي والداين ،و ُ
14
وجنازتو التارخيية أبلغ دليل! وصدؽ رسوؿ اهلل ":أنتم شهداء اهلل يف األرض"!
صرح
يسف ،حي
َّ
وحسبُنا ىذه الشهادة العزيزة ،للكاتب العاـ للمجلس العلمي األعلى ،معايل األستاذ الدكتور  ،زلمد َّ
ْ
للتلفيزيوف ،يف مقربة الزيتوف ،بقولو:
"إن فريدا كان اسما على مسمى ...،فريد ،ال أعتقد أنو يسهل أن ي بنى مث لو في ىذه األيام" انتهى.
حيمدوا رجال
س من أف َ
والناس أكيَ ُ

ِ
إحساف
آثار
حىت يروا عنده َ

وأنتم يافقهاءنا! ويامحط آمالنا! خذوا الدرس القاسي ،من جنازة السجلماسي (فريد)!

 11موقع الفطرية (فريد األنصاري).
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عبرة:

مثل عا ِمل ِِكم العظيم! -اإلماـ زلمد أبوزىرة  -لََوَّكلْنَا بِِو كاتباً ديْ ِشي معو ،ويُ َدو ُف
روى الدكتور أمحد كماؿ أبو اجملد ،عن الدكتور عبد العزيز كامل ادلصري-نائب رئيس الوزراء ادلعروؼ -أف أحد األعاجم قاؿ لو ":لو كاف عندنا ُ
ما يقوؿ"!.
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب"!.
أئمتهمَ ،و ُعظَمائ ِه ْم -وخاصة األتراؾ -خطر ببالو ُ
يع األعاج ِم َم َع ُعلَمائ ِه ْم ،و َّ
يقوؿ ُم َقي ُدهُ-عفا اهلل عنوَ :-وَم ْن َ
قوؿ الرسوؿ األكرـَ ":ويْ ٌل لل َعَرب ،م ْن َشٍّر قَد اقْػتَػَر َ
شاىد َ
صن َ
 13مقولة مأثورة عن إمامنا مالك رمحو اهلل.
 14رواه البخاري ومسلم
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ورب ِم َل األلوؼ على قطع
إف اللقب ،وادلنصب ،واألضواء ،والشاشات ،مل تكن ياساديت ،لتَ ُش َّل حركة ادلواصالتَْ ،
ادلسافات ،والوقوؼ ساعات وساعات ،للمشاركة يف التشييع والدعوات؛ ما مل يُ َسخرىا فاطر األرض والسماوات 15!..فهي
إذاً إشارة إذليةٌ ،وشهادة ربانيةٌ ،رب
تدؿ – إف شاء اهلل-على قبوؿ اهلل لعبده األنصاري – حيّاً وميتاً -وصدؽ أخونا الفقيو
الدكتور عبد اهلل اذلاليل ":لقد كانت حياةُ فريد دعوة ،ووفاتُو دعوة"!!
العْبػَرة! ويأخذوف العِْبػَرة من ىذا ادلصَت ،الذي آؿ إليو األخ األثَت! فتاهلل َّ
إف ُس َّكَرَة
يس ُكبوف َ
أال ليت ادلخدوعُت -مثليْ -
الس ْكَرةَ  !16وفعلت فعلها يف قدوات األمة! ومنارات ادللةّ!
احلياة قد أنْسْتنا َّ
ياعلماء الدين ياملح البلد

ادللح اذا ادللح فسد
مايصلح َ

الزىد والْ َقناعةُ ،وتوقربع ِ
ادلوت يف كل ساعة!
وأزعم؛ بل أقْطَ ُع -إف شاء اهلل -أف من أسباب عزة األنصاري –رمحو اهللُ -
َ
ُ
17
وحسيب من األدلة والشهود ،قوؿ سيد الوجود":ازىد يف الدنيا حيبك اهلل ،وازىد فيما عند الناس حيبك الناس"
ِ
ذكر أىل الوجداف والعرفاف -وكأنو يُ ِط ربل
ىاجس
أجل! لقد كاف
الاغروب ُ
يطارد أخانا يف حلو وتَرحالو ،ونطقو َ
وصمتو! -كما َ
ُ
ِ
كادح إىل ربك كدحا فمالقيو"! االنشقاؽ .وقولو عليو
على عامل الربزخ من َع ٍل؛ مردداً بال ملَ ٍل ":ياأيها اإلنساف إنك ٌ
عابر سبيل"!
الصالة والسالـ ":كن يف الدنيا كأنك غريبْ ،أو ُ
ودع أىلو ،ومحل حقيبتو ،وجلس يف قاعة االنتظار ،ينتظر القطار؟!  -قطار األجل-
فما ظنكم بامر ٍئ َّ

أي رعونة تبقى –ياسادة -فيمن قطع اإلياس من الناس ،وتعلق برب الناس ،ملك الناس ،إلو الناس !؟
وّ
ط احلاؿ ،قليل ادلاؿ،
قلت بأنو لقي اهلل تعاىل متوس َ
نظيف اليد ،بعيداً
َ
وال أذيع سراً من حياة أخينا العالمة األنصاري ،إف ُ
عن كل مظاىر الب َذخ والًتؼ! وىو األستاذ اجلامعي ،وادلوظف الرمسي! -الرئيس السابق للمجلس العلمي -وما مسعناه يوماً
احلاؿ،
يتحدث عن ُدور ،أو قصور ،أو فنادؽ ،أو مطاعمْ ،أو مكافأةْ ،أو ِىبَةْ ،أو ربح ،أو خسارة...؛ بل كاف ديُشي َ
جود ،وكأنو ينطق ِ
بقوؿ ابن الرومي:
ادلو َ
ويَػ ْقبَ ُل ْ
خف و َّ
استدؽ فما
من َّ
أنَا ْ

يث ِ
رب
فضاء
يسد
وال
ا
أرض
ل
ق
ً
َ
ُ ُ

وما العيب ياسادة ،أف يكوف العاملُ ذا بسطة يف ادلاؿ ،أو اجلاه..؛ بل َّ
إف من شرط العامل ادلفيت" :الكفاية ،وإال مضاغو
النَّاس"18؛ ولكن العيب كل العيب يف أف يناؿ العامل ىذه الكفاية ،بإشراؼ ومسألة ،وخنوع وذلة ،واحتياؿ وشبهة.!! ..
بق 19مع الْ ُمخربقُت ،حىت
العيب أف تكوف الدنيا أكرب مهو ،ومبلغ علمو ،ومنتهى أملو ..العيب أف
خيوض مع اخلائضُتُ ،
َ
وخير َ
ياتيو اليقُت.
التحرز من أمواؿ الصدقات ،والكفارات ،واألوقاؼ..؛ داعياً العاملُت عليها إىل مراقبة اهلل
شديد رب
وكاف الشيخ-يرمحو اهللَ -
كم يف أمة اإلسالـ من نظَت ذلذا الزاىد الكبَت!
تعاىل يف كل ذلك .وال ندري ْ
15

قبيل الصالة على الشيخ فريد ،اتصلت ىاتفيا بعادلنا وشيخنا  ،سيدي عبد اهلل ادلدين؛ فأخربين بأف ادلشيعُت ال حيصوف كثرة!! .

 16إشارة إىل قولو تعاىل" وجاءت سكرة الموت بالحق" سورة ؽ.
 17رواه ابن ماجة بسند حسن

 18مقولة لإلماـ أمحد  ،ذكرىا ابن القيم يف :إعالـ ادلوقعُت""ومن ال دنيا لو ال دين لو" ،كما قاؿ شكيب أرسالف.
19
وخ ْربَق َع َملو أَفسده
وخ ْربػَ ْقت الثوب أَي ش َق ْقتو َ
قاؿ صاحب اللساف َ

5

بصيرة
ود ْم َعةٌ ولَ ْوعةٌ؟ ما عامل يشًتى الفاين بالباقي ،والعذاب بادلاغفرة؟ ما عامل ليس لو
ما عاملٌ-ساديت -ليست عنده عفةٌ ورفعةَ ،
طعم وال ذوؽ وال رائحة !؟ ما عامل يرحل إىل ربو ِ
أبًت  ،ال ِذ ْكر وال أثَر!! ما أشد حسرة ىذا العامل
أقطع
اليدين،
فر
ص
ٌ
َ
يوـ القيامة! "حي كاف معو آلة يتوصل هبا إىل أعلى الدرجات ،وأرفع ادلقامات ،فلم يستعملها إال يف التوصل إىل أخس
األمور وأدناىا وأحقرىا ،فهو كمن كاف معو جواىر نفيسة ذلا قيمة ،فباعها ببعرة.20 "...
نداء ورجاء
تعالوا إىل كلمة سو ٍاء! أف نعيد قراءة "أعماؿ" الشيخ فريد -رمحو اهلل -بنَػ َف ٍ
س جديد ،ونظر َحديد ،فواهلل
ياإخويت األوفياء! ْ
21
إهنا -يف اجلملة -دلباركة طيبةُ ،مثْ ِمرة نافعة!
إهنا -كما يقوؿ النقاد -قطعة أدبية نادرة ،تؤنس القلب ،وتاغذي الروح ،..ناىيك عن فقهها الاغزير ،ونظمها البديع!
كأنك تقرأ -حقيقة -للعلماء ادلتقدمُت ،واألدباء ادلتفقهُت ،من أمثاؿ ابن اجلوزي ،والقاضي ابن العريب ،والقرايف ادلالكي،
و َ
وقل من العلماء ادلعاصرين من مجع اهلل لو ىذه ادلواىب ،وحباه هبذه الفتوح ،وصدؽ
وعلي الطنطاوي ،والنَّ ْدوي ،والاغزايلَّ ..
اهلل" :ما يفتح اهلل للناس من رمحة فال شلسك ذلا وما ديسك فال مرسل لو من بعده" فاطر.
ىمسة:
السوآى حقيقةَ فريد عن عينو؛ فعاداه سلدوعا بالقيل والقاؿ ! .اخرج – ىداؾ اهلل -من ىذه
حجبت الدعايةُ رب
فيامن َ
الستور بيدؾ أنت أنت؛ تَػَر احلقائق!
العتَ َمة! أبصر النور ،واكشف ال ربستُ َور! اكشف رب
َ
إقرأ بنفسك كتب األستاذ ،ومقاالت األستاذ ،وامسع دروسو ،وتأمل سَتتو ومسَتتو ،وزر موقعو -الفطرية ،-وعندئذ
ِ
اضيعةَ العمر! الذي استهلكتو قبل أف أعرؼ ىذا العبد
سياغمرؾ الندـ ،ويعصُرؾ األسى! وتقوؿ معي -يف انكسار : -و ْ
ُ
الصاحل ،والعامل الناصح! " فستذكروف ما أقوؿ لكم وأفوض أمري إىل اهلل إف اهلل بصَت بالعباد" غافر.
العبقري ،إال دبصن َِّفو الن ْق ِدي الزلْز ِاؿ" األخطاء الستة "...الذي قاؿ
األنصاري
بعض األغرار  -مع األسف -مل يعرفوا ىذا
َّ
َّ
و ُ
ائس األخرى؛
فيو ما قاؿ -شاىدا على العصر -ومضى إىل أحكم احلاكمُت ،وأسرع احلاسبُت ،وأرحم الرامحُت! .أما النَّػ َف ُ
فهم مْنها َع ُموف!

فتعلَّموا "فقو االختالؼ" ياإخويت! تت ِ
ورُكم! فإنو ما شر ُط العا ِمل أف يكوف موافقا للناس؛ بل شرطو-فقط -أف يتحرى
د
ص
ع
َّس
ُ
ْ
ُ
ُ
ُ
يقبل النَّػ ْق َد" .وال يكلف اهلل نفسا إال ما آتاىا"سورة الطالؽ.
احلق ،و حيُرَر
َّ
َ
القصد ،و َ

ومن ش ِهد اجلِ
نازَة العظيمة؛ أدرؾ أف األنصاري – رمحو اهلل -ناؿ زلبةَ ادلنُتَ ِق ِدَ ،وادلْنتَػ َق ِد ،وادلوافق ،وادلفارؽ ،واحلاكم واحملكوـ؛
َ
ْ 22
إال نَػزراً ِ
يسَتاً من الشباب ،ليسوا يف العَت وال يف النفَت من قصة الكتاب ! ويتوب اهلل على من تاب! وعلى مثل ىؤالء-
ْ
ادلعزوف كفروا" !
ردبا -يصدؽ ادلثل السائر" :أىل ادليت صربوا ،و رب
 20كما قاؿ حافظ ادلاغرب ،اإلماـ ابن عبد الرب -رمحو اهلل -يف جامع بياف العلم
21
صاحب ىذا القرب" وما كاف يردده الفقيد فريد نفسو أيضا يف غَت مناسبة" :خذ ما صفا .دع ما كدر"!
س – بكل حاؿ -ادلقولةَ ادلنْهجية الرائدة ،إلمامنا مالك رمحو اهلل " :كل يؤخذ من كالمو ويًتؾ ،إال
َ
وال نػَنْ َ
 22كتاب"األخطاء الستة".
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عبرة وعبرة:
مهموماً-
من الذكريات اليت ال تُنسى :أنٍت صادفت األخ األنصاري -رمحو اهلل -يف ندوة اخلطباء ،بالدار البيضاء؛ فأل َفْيتُوُ ْ
أذى
على غَت عادتو -فسألتو عن حالو؛ فقاؿ :احلمد هلل ،احلمد هلل ،..نالٍت ياأخي ،بسبب كتاب"األخطاء الستةً "...
ص َفٍت صاغَت وال كبَت! فسلْيتُوُ بكلماتَّ ،
اكد!!..
حركت ياشيخ ،ادلاءَ َّ
الر َ
قلت مداعباً :لقد َّ
وسكنتو بدعوات ،ث ُ
كثَتٌ ،وما أنْ َ
ٌ
ٌ
وغامرت حقيقة ( !! ...أو كالما ىذا معناه)؛
سمى بالفرنسية"" " les taboutsالطابػُ َوات"( ،احملظورات)
ت ما يُ َّ
َ
ْأو َك َّسْر َ
فعلت .ث سألتو ثانية :وىل
ت قائالً :وىل استخرت اهلل ياشيخ ،فيما كتبت؟ قاؿُ :
فقاؿ :إي واهلل! وىذا ما كاف .فَػ َع َّقْب ُ
قلت :إذاً ،ففوض األمر إىل موالؾ!.
َ
ت عليو؟ قاؿ :نعمُ .
استشرت احلكماء فيما أقْ َد ْم َ

وبالغ يف التَّػرِ
ِ
و
يب
ح
ث أحلَّ َعلَ َّي -يرمحو اهلل -يف الزيارِة( ،رفقةَ شيخنا الشريف التجكاين)َ ،
التحفي؛ فوعدتُو خَتاً ،ووَّدعتوُ
َ
ْ
فع َل! الحوؿ وال قوة إال باهلل!
وأنا
ٌ
مشفق على حالو؛ مردداً :قدر اهلل وما شاءَ َ

ِ
طوي كل ادللفات
ودلا ُ
عدت إىل فرنسا؛ ىت ْف ُ
ت بو -دبعية األخ الطبيب الدكتور النبخوت  -سلمو اهلل -وعه ْدنَا إليو أف يَ َ
ووف-
اس َل منها وتفرع! ويت َّ
فوعدنَا بذلك َّ
فرغ للعالج؛ َ
الساخنة ،واحلساسة ،وينسى "األخطاء الستة "..والسبعة ،...وما تَػنَ َ
رمحو اهلل!-
وقاؿ-ياغفراهلل لنا ولو -يف ٍ
كالـ -منشور -ي ْقطُُر أدلا وحسرةً ":-ىذا الكتاب لو قصة أخرى !..قصة غَت ما تصور الناس من
ظواىر ،ردبا كاف بعضها صحيحا !..والزماف كفيل بكشف احلجب!
إنو كتاب أجرى اهلل مقاديره على لساين ،وخبط بناين؛ فنالٍت بسبب ذلك من البالء واالبتالء ما اهلل بو عليم! أما حايل آنئذ
ونييت وقصدي ،وخالص وجهيت ،فذلك أمر بيٍت وبُت ريب!  ...وال أقوؿ  -بعد ىذا  -إال كما قاؿ سيدنا ادلصطفى صلى
َّاس! يا أرحم الر ِامحُت! ..أنْت أرحم ِ
ِ ِِ
ُت،
َ ْ َ ُ َّ
اهلل عليو وسلم(( :اللَّ ُه َّم َ
إليك أ ْش ُكو ُ
ض ْع َ
الرامح َ
وى َوِاين علَى الن ِ َ ْ َ َ َّ َ
ف قُػ َّوِيتَ ،وقلَّةَ حيَليتَ ،
ضع ِفُت ،وأنت ريب .إىل من تَ ِ
يب ملَّ ْكتَوُ أمري! إ ْف مل ي ُكن بِ
ٍ
ِ
ِ
ب
ض
غ
ك
ر
ق
إىل
أـ
؛
ٍت
م
ه
ج
ت
ػ
ي
و
د
ع
إىل
؟
ٍت
ل
ك
ُ
َّ
ت َر رب
َ
ٍّ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ب الْ ُم ْستَ ْ َ َ
َ
وأنْ َ
َ ْ
َ
ٌ
َ َ ُ
علي فالَ أُب ِايل! َّ ِ
الدنْػيا و ِ
ِ
ك َّ
اآلخَرِة؛ أ ْف
ك ْأو َس ُع ِيل! أعُوذُ بِنُوِر َو ْج ِه َ
وإف َعافيَتَ َ
الذي أ ْشَرقَ ْ
َ َّ
ت لَوُ الظربلُ َم ُ
اتَ ،
وصلَ َح َعلَْيو ْأمُر رب َ
َ
23
ك!)).
ك العُْت ََب َّ
ضى ..والَ َح ْوَؿ وال قُػ َّوَة إالَّ بِ َ
ك! ولَ َ
ك ،أو َحيُ َّل يب َس َخطُ َ
ضبُ َ
يَػْنػ ِزَؿ يب َغ َ
حىت تَػْر َ
بيان وختام
ياإخويت األعزاء ،يامن استكثرُُت علينا كلمات رثاء يف حق الفقيد فريد! اعلموا –سلمكم اهلل -أف ِرثاءنا لألستاذ ،وحبنا

معصوـ -ما ىم وال لمْ -أو أننا نعتقد فيو -والعياذ باهلل -ما
كامل
ٌ
لو ،وتأسينا بو ،ووفاءنا لو ،ال يعٍت بوجو من الوجوه ،أنو ٌ
كل اجتهاداتِو وآرائو -بال تأمل وال تبصر -أو نراه بديال عن غَته ،ال نتخطاه
ال حيل اعتقاده! ْأو أننا نتعصب لو ،ونتبٌت َّ
وال نتعداه! كال وحاشا! ولكننا نعتقد -والعلم عند اهلل -أف األستاذ الدكتور –بكل حاؿ -ىو واحد من علماء ادللة،
و" َعلَ ٌم من أعالـ األمة" – كما وصفو العالمة الدكتور مصطفى بنحمزة -وغَته من الكبار ،وأف اهلل تعاىل سيبارؾ يف علمو
وسعيو؛ حىت يبلغ اآلفاؽ ،ويدخل على الناس من كل باب وطاؽ! رغم عمره القصَت ،وزمنو اليسَت! َو " ُر َّ
ب عمر قليلةٌ

 23ضعف بعض احملدثُت ىذه الرواية ،بيد أف رائحة النبوة تقطر منها (كما قاؿ أحد العلماء ادلعاصرين).
7

أمداده" و" من بورؾ لو يف عمره؛ أدرؾ يف يس ٍَت من الزمن من ِمنَن اهلل تعاىل ما ال يدخل ربت دوائر العبارة ،وال
آماده ،كثَتة ُ
ُ
24
نفسو ،رمحو اهلل.-
يد
ر
ف
الفقيد
يردد
كاف
كما
"
لو
و
بط
ال
العمر
ض
ر
بع
العربة
"
و
تلحقو اإلشارة"
َْ
ُ
فإىل رمحة اهلل وعفوه وكرمو ياأبا أيوب! إف شاء اهلل.
وداعا .وداعا .يافارس القرآف ،إىل أف جيمعنا اهلل  -دبحض فضلو -يف مستقر رمحتو ،ودار كرامتو،
وداعا..........وسالـ اهلل عليك حيا وميتا .السالـ السالـ.........

 24كما قاؿ احلكيم ابن عطاء اهلل السكندري -رمحو اهلل-
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وداعا

