الشيخ الدكتور حممد ايسر القضمان

شرف العلم

شرف العلم
الشيخ الدكتور محمد ياسر القضماني
قال حيىي بن أكثم  -رمحه هللا : -
قال يل الرشيد :ما أنبل املراتب ؟ قلت :ما أنت فيه اي أمري املؤمنني ؟ قال :أفتعرف من أجل
مين؟ قلت :ال ،قال :لكين أعرفه ،رجل يف حلقة ،يقول :حدثنا فالن عن فالن عن رسول هللا
ﷺ ،قال قلت اي أمري املؤمنني هذا خري منك ،وأنت ابن عم رسول هللا ﷺ وويل عهد املسلمني
وأمري املؤمنني ! قال :نعم ،ويلك ،هذا خري مين ألنه ال ميوت أبدا وحنن منوت ونفىن ،والعلماء
ابقون ما بقي الدهر.

i

****
إي وهللا ال أنفع للمرء يف هذه الدنيا من علم انفع !
ابلعلم عز الدنيا ،وكرامة اآلخرة.
ابلعلم النافع السالمة من املعاطب ،والرتقي يف املراتب.
ابلعلم النافع اهلداية من العماية ،والتبصر من الغواية.
ابلعلم النافع تتبصر املسالك ،وتتجنب املهالك.
ابلعلم النافع تنتقي الرفيق ،وت رشد للطريق.
أرأيت! ما أروع هذا الدرس من اخلليفة هارون الرشيد  -رمحه هللا !-
وهل هناك أبلغ يف لفت النظر وإرشاد أهل الفكر والعَب من هذا الكالم ،ومن مثل هذا املقام ؟!
خليفة شهري ،من له املنصب اخلطري ،واجلاه الكبري ،من أهل بيت رسول هللا  -صلى هللا عليه وعلى
آل بيته املطهرين من األدانس واألرجاس  -وفوق هذا اجلاه العريض ،امللك والصيت العريضني  -يقول
أبنه يعرف رجال أجل منه!
ذهل حيىي بن أكثم هلذا؛ إذ ال خيطر ببال أحد أن يفضل على هذا أحدا ،وهل فوق جاه النسب
والسلطان جاه؟!
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لكّن أعرفه ،رجل يف حلقة ،يقول :حدثنا فالن عن فالن عن رسول هللا ﷺ !
إي وهللا إنه الشرف !
وهلذا من النشوة عند أهل احملبة لرسول هللا ﷺ ماال يقدر على وصفه ،وال يفصح عن مكنون لطفه،
أتدري شيئا من معان هذا التحديث ؟!
أان أقول لكم !
لو كان يف مجلة من ق بست عنهم العلم أستاذ كبري ،أو شيخ قدير ،أو عامل غرير شهري ،قد طبقت
مسعته البلدة ،الشك أنك ستنتشي بذلك أميا انتشاء ،ويتعظم يف ظل تلك السمعة ،ماال يكون ذلك
لو أخذت عن مغمورين ،كيف لو كان أستاذك هذا أو شيخك ،قد طبقت شهرته اإلقليم من حولكم،
فكيف لو كان مشهورا يف الدنيا ،ال خيفى امسه ،وال ُيهل قدره؛ ستعظم وتعظم هذه املنقبة لك،
والشك حىت تكاد تطري من فرحك وال حتملك األرض بنيل شهادة منه أو إجازة خاصة ممهورة خبطه
وقلمه !
تعال معي إىل هذا احملدث ،كيف إذا كان يف رأس سلسلة من علمه وأخَبه وأرشده سيد األولني
واآلخرين ،ومعلم البشرية أمجعني ،وهاديهم إىل هللا رب العاملني ؟!
لعلك قد عرفت وانكشف لك عن سر هذا الشرف ،ومكنون هذا الفضل !
وينضاف إىل هذا معان كثرية منها :أنه يستشعر جاللة هذا املوكب؛ إذ يتخيل أن الرسالة ممتدة يف
ورثة النبوة ،وكأنه متمثل هذه الوظيفة ،وقائم يف هذا املقام الرفيع.
واي ما أحسن أن ُيتمع التحديث مع الفقه والعمل على نور وبصرية ،يكون حينذاك الشرف الذي
ال يدانيه شرف ،والقدر الذي ال يعادله قدر !
ولئن تعزز الناس أبانس منقطعني ،لقد وصل هؤالء حببل ال ينقطع حىت أيذن هللا تعاىل ابنداثر هذا
الكون ،وحل نظامه .
وهذا شيء من الفكر اليت كانت جتول بذهن اخلليفة الصاحل اجملاهد كثري احلج هارون الرشيد -
رمحة هللا عليه .-
وال شك أن من يقف على هذه احلادثة ،وهذا الكلم املبارك ،من أمري املؤمنني يربو يف حسه قدر
أهل احلديث بعامة ،والعاملني املصلحني منهم خباصة.
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ويلك ،هذا خري مّن ألنه ال ميوت أبدا وحنن منوت ونفىن ،والعلماء ابقون ما بقي الدهر.
صدقت اي أمري املؤمنني :العلماء ابقون ما بقي الدهر.
وصدق من قال يف هذا املعىن :
لئن مات قوم بعد علم وطاعة

فذكرهم يف الناس ليس ميوت

لقد نطقت آاثرهم بعد موهتم

بفضلهم  ،واجلاهلون سكوت

وقال آخر :
الناس موتى وأهل العلم أحياء

والناس مرضى وهم فيهم أطباء

والناس أرض وأهل العلم فوقهم

مساء نور فما يف النور ظلماء

ال تركنن إىل اجلهال إهنم

وحق ريب ألهل العلم أعداء

 iانظر ص  ١٦٤من كتاب :نشر طي التعريف يف فضل محلة العلم الشريف والرد على ماقتهم السخيف لإلمام العالمة مجال
الدين حممد بن عبد الرمحن احلبيشي املتوىف ٧٨٢
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