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شر خبري
ثناءُ املنافقني على بعض العلماء :ال يُب ّ
ِ ِ
الرحي ِم
الرمح ِن ّ
بسم هللا ّ
الصالة والسالم على من ال نيب بعده ،أما بعد:
احلمد هلل وحده ،و ّ
فإ ّن املدح والذم نوعان من اخلرب ،يعرض لكل منهما الصدق والكذب ،ويتأثر حكم كل منهما حبال املادح
ذمه هللا ورسوله -
والذام ،فاملمدوح :من مدحه هللا ورسوله -صلى هللا عليه وسلم ،-واملذموم -ح ّقا :-من ّ
صلى هللا عليه وسلم-
وذمي شني" فقال -صلى هللا عليه
قال أعرايب للنيب -صلى هللا عليه وسلم" :-اي حممد إ ّن مدحي زينّ ،
وسلم( :-ذاك هللا) ويتفرع عن هذا :أ ّن َمن مدحه الصاحلون ِمن عبّاد هللا فمدحهم له من عاجل بشراه ،ومن
ذمه الصاحلون فذلك عنوان على سوء حاله ،أو سوء عقباه.
ّ
مر عليهم جبنازة :فأثنوا خريا ،قال -صلى هللا
والدليل على ذلك قوله -صلى هللا عليه وسلم -ألصحابه ملّا ّ
ومر أبخرى :فأثنوا شرا ،قال -صلى هللا عليه وسلم( :-وجبت ،وجبت) مث
عليه وسلم( :-وجبت ،وجبت) ّ
فسر قوله "وجبت" لألول :وجبت له اجلنة ،وللثاين :وجبت له النار ،مث قال صلى هللا عليه وسلم( :أنتم
ّ
شهداء هللا يف أرضه)
بشر خبري للممدوح ،بل يدل على شر فيه ،بقدر رضاهم عنه
مدح الكفرة واملنافقني والفاسقني :فال يُ ّ
أما ُ
وذم الكفرة واملنافقني والفاسقنيِ ٌ :
يدل على عدم رضاهم عنه؛ ملخالفته
ذموه؛ ألنّه ّ
ومدحهم لهُّ ،
شرف ل َمن ّ
أهواءهم.
وهذا معيار وقياس صحيح يف املدح والذم ،فلينظر العاقل يف حال ونوعية من ميدحه أو يذمه ،ويف احلامل هلم
على مدحه وذمه ،فمدح األخيار للمرء :شرف ،وذم األشرار للمرء :شرف ،والعكس صحيح.
وتذ ّكر أيّها العاقل قول املتنيب:
مذميت ِمن ٍ
كامل
أتتك َّ
وإذا َ
انقص فهي الشهادةُ يل ّ
أبين ُ
وقال آخر:
ب األر ِ
وثناؤهـم ذمٌّ فـال يسمــو به
اذل للفىت ُمزٍر ِبه
ُح ُّ
ِ
ذكر أنّه حيبّه ،واحملبّةُ إّّنا
وذُكَر أ ّن الطبيب بقراط رؤي يوما ّ
فسئل عن ذلك :فذكر أ ّن إنساان دنيئا َ
مغتماُ ،
ٍ
احملب واحملبوب.
تكون
لتناسب بني ّ
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األمة يف هذا العصر :أقالم كثري من الكتّاب والصحفيني ،الذين يكيلون املدح وال ّذم جزافا
ومما
ْ
ابتليت به ّ
حسب ما متليه مذاهبهم وأهواؤهم وأطماعهمِ ،
ومن أحسن ما قيل يف ِ
جنس الصحفيني :ما قاله "حممد بن
سامل البيحاين" إذ يقول:
السماء وفتنة الشيطان
وأرى الص ـ ـ ـحفـيني يف أقالمه ـ ـ ـ ـم
وحي ّ
وهم احلم ـ ـ ـ ـاة حلرمة األديـ ـ ـان
فهم اجلنات على الفضيلة دائما
الش ـ ـ ـان
فلـ ـ ـ ـرّّبا رفع ـ ـوا الوضـي ـ ـع سفـاهـ ـ ـ ـة
ولرّّبـا وضع ـ ـوا رفيـ ـع ّ
فهـ ـ ـم مـن شيعـ ـ ــة السلط ـ ـ ـان
فجيوهبـ ـم فيه ـا قلوهبم إذا ُملِئ ـت
اثروا عليـ ـ ـه خبائ ـ ـ ـ ـن وجب ـ ـ ـ ـان
ت مـن فض ـ ـله ونوال ـ ـ ـ ــه
وإذا خل ـ ـ ْ
وأقرب مثل هلذا الصنف من الكتّاب والصحفيني :الشعراء الذين قال هللا فيهم} :والشعراءُ يتَّبعهم الغاوون *
كل و ٍاد يَهيمون * و َّ
َّ
أَّنم يقولو َن ماال يفعلو َن{ الشعراء226-224:
أمل َتر أَّنم يف ِّ
وأكثر ما يكون هذا املدح مزراي ابملمدوح وحاطّا من قدره :إذا كان معدودا من العلماء ،إذا كان مدح أولئك
أتوله ،أو شبهة
السفهاء من أجل ما يوافق أهواءهم من آرائه وفتاويه ،وإن كان هو قد يكون معذورا لتأويل ّ
حسبها دليال ،لكن من القبيح أن يفرح العاقل ّبدح أولئك الصحفيني اجلهالء ،الدائرين مع األهواء ،وأمثاهلم
الفضيلة دائما والناشرون ِ
ِ
لفتنة
من اإلعالميني القائمني على الربامج يف وسائل اإلعالم" :فهم اجلناةُ على
الشيطان" كما قال البيحاين رمحه هللا.
ّ
حممد وعلى آله وصحبه
أسال هللا أن يعصمنا من مكرهم ،ومن أنفسنا والشيطان ،وصلّى هللا على نبيّنا ّ
أمجعني .حرر يف15/03/1430 :
أماله:
الرباك
عبدالرمحن بن انصر ّ
ّ
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