الشيخ الدكتور حممد ايسر القضمان

من هو العاِل ؟!

من هو العالم ؟!
الشيخ الدكتور محمد ياسر القضماني
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إي وهللا ال يقال للعاِل عاِل إال إن كان عامال !
وصدق القائل:
معذب من قبل عباد الوثن
وعاِل بعلمه ِل يعملن
نعم ! كيف يقال له عاِل ،وقد زهد بثمرة العلم ،ومثرة العلم العمل !
وما مثل هذا الذي ِل ينتفع من علمه ابلعمل ،إال كمن عنده كنز ال ينفق منه يف سبيل هللا تعاىل.
وحيك ايمن أكرمت وعرفت وعلمت ،أِلي شيء سيق لك هذا اإلكرام ،وعرفت هبذا العرفان،
وعلمت ما به ميزت من بني اإلنس واجلان  -أِلي شيء  ،كان ذلك خّبن ابهلل عليك ؟!!
هذا كفران منك ابلنعم ،وجحود منك لصاحب املنن !
نعم! هذا التعليم والتعريف هو من أجل النعم؛ إذ هل يستوي الذين يعلمون والذين اليعلمون ؟!
اليستوونم!
فأليس كل نعمة تستحق شكرا ؟!
وأي شكر أنت فيه؟! لقد استبدلت نعمة هللا كفرا ،وصرت يف مصاف اجلهال؛ ال ،بل اجلهال يف
أحوال يسلمون وأنت ال تسلم؛ وهل يف ترك الواجب السالمة أم املهلكة ؟!!
ليكن كل من أكرم بفقه وعلم على ذكر من الصورة اليت أابهنا رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -
صورة لرجل يدور يف جهنم كما يدور احلمار ابلرحى ،فيجتمع عليه أهل النار وقد اندلقت أقتاب
بطنه ،وهو يدور هبا ال يين وال يفرت.
وحيك ما شأنك ؟! ما الذي أوردك هذا املورد ،وأحالك إىل هذا احلال ؟!!
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فماميكونماجلوابم م؟ م
يقول  -واحلسرات تقطعه  ،وتضيف إىل عذابه عذااب  ،وإىل كربه كرابت  : -كنت آمر ابملعروف
وال آتيه ،وأهنى عن املنكر وآتيه!
تبا يل وسحقا ،أان امللوم ،ال امللوم سواي.
ما عرفت قدر ما أكرمت به ،فانقلب التكرمي إىل إهانة ،والتشريف إىل إدانة !
تبا يل وسحقا ،ما يضرين أن لو كنت من العاملني ،وأان املعلم ؟!
ما يضرين أن لو كنت من املتعظني وأان الواعظ ؟!
وما ينفعين التحسر وأان واقع يف هذا العذاب غري ُمرج منه ؟! ويف ثبور على ممر الدهور !!!
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هذا مما جيب أن يعتىن به؛ فإن يف تقريب من هذا شأنه عاِل غري أنه مفرط ابلعمل  -هدم للدين.
وسبب ذلك أن الناس يتأثرون ويولعون مبن يشار إليه أبنه قدوة وأسوة؛ فإذا قدم يف اجملالس ،وصدر
يف اجملامع ،واستشري ،واستنصح ،وكانت منه اهلداية والنصح؛ مع ما يعرف الناس عنه من التفريط
ابِلعمال؛ هان عليهم العمل ،وظنوا أهنم ال يضريهم ترك العمل ،أما ترك شيخهم كذا ،وأعرض شيخهم
عن كذا ؟!
ومن الطامات ،والعظائم املهلكات أن يعلم املعلم ويوجه ويعظ ،ويقوم بسائر الوظائف الشرعية،
ويدع كثريا من العمل.
وإذا روجع يف ذلك قال :ال تنظروا إىل عملي ،انظروا إىل قويل ،وأان أحاسب عن أعمايل !!!
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