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 الكتب والطبعات ومناهج المؤلفین
 مدح المؤلف لكتا�ه

 
صـلى هللا -الكتب العلمیة �عد الحمدلة والصالة والتسلیم على النبـي  مقدمة أحدقرأت في  :السؤال

الذي هو �صدد مدحه والثناء علیـه:  وفي أثناء خطبة الكتاب قال مؤلفه عن الكتاب ،-علیه وسلم
 ا؟فهل هذا الكالم سائغ شرعً  .وهو مما تنكشف �ه الغمة

فمن مدح �تا�ه من أجل أن یروج  ،واألمور �مقاصدها ،مدح مؤلَّفه�عض العلماء �َ  :الجواب
و�ثیًرا ما  ،فهذا قصد ال شك أنه شرعي وسائغ ،من قرأه ومن انتفع �ه نتفع �ه فُیكتب له أجرو�ُ 

في مصنف  ال تظفر �هعلك لفي �تبه: احرص على هذا المبحث ف -رحمه هللا-�قول ابن القیم 
مدح لمجرد ومنهم من �َ  .فیكون له مثل أجر �اتبه ،نتفع �ه الناسفهذا من أجل أن یَ  .آخر ألبتة

 .وآفة من آفات القلب ،فهذا ال شك أنه مذموم ،المدح من �اب اإلعجاب �علمه
مما وهو ( :في هذا السؤال �قول عن �تا�هف للكتاب، یبقى �یفیة المدح وأسلوب المدح

فالكاشف  ،وهو الذي �كشف الضراء ،-جل وعال-الذي �كشف الغمة هو هللا  )،تنكشف �ه الغمة
وهو �عني �سببه، فلم �قل: ( الغمة) تنكشف �ه( :و�ن �ان ظاهر قوله ،-جل وعال-هو هللا 

ح �عض المسائل العلمیة فوّض صود �الغمة اإلشكال العلمي مثًال، و�ذا �ان المق)، �كشف الغمة
لكن ال  ،فال شك أن هذا سائغ وصحیح من حیث المعنى ،فأراد أن �كشف اللبس عنها ،كلةالمش

 في نفسه، وال شك أن التواضع ،ینبغي أن تصل المبالغة إلى هذا الحد مهما قلنا في مسألة المدح
هو  ، أنها أو غیرهأو في مدح إنتاجه سواء �ان علمیً  ،والتواضع في األسلوب في مدح نفسه

قد �ستنكف �عض ف ،ومثل هذه األمور قد �عود المدح علیها سلبًیا، من تواضع هلل رفعهو  األصل،
هو الذي یتولى  ،فلیترك المدح للقارئ  ،الناس من هذا الشيء الممدوح الذي �مدحه صاحبه

و�كتب و الذي �كتب لهذا الكتاب أن یروج، ه ،-جل وعال-وأ�ًضا مسألة الرواج من هللا  ،مدحه
نتفع فما �ان هلل فهو یبقى و�روج و�ُ  و�خالصهم، لمؤلفیناقاصد ، حسب مأال یروجلذاك الكتاب 

و�م من �تاب هو مجرد تلخیص  ،و�م من �تاب مستواه أقل من غیره وانتفع الناس �ه أكثر ،�ه
، -رحمه هللا– �ما هو الشأن في �عض مؤلفات ابن حجر ،لكتاب آخر وقد راج أكثر من أصله

وهذا  ،بعت قبل أصولها �عشرات السنینوتداولوها وانتفعوا بها وطُ وها وقبلراجت عند الناس  فقد
فالمدح  ،مما جعل هللا له القبول في األرض ؛-فیما نحسب– مرجعه إلى صدق المؤلف و�خالصه

إلى ذ�ر  قد �حتاج اإلنسانف ،ینبغي تجنبه إال إذا اقتضى األمر ذلك سواء �ان للنفس أو لإلنتاج
َوِء ِمَن {: �قول -جل وعال-�هللا  ،یما إذا ُظلم�عض محاسنه، ال س ُ اْلَجْهَر ِ�السُّ الَّ ُ�ِحبُّ للااَّ

هم �الِعي قال: لما اتُ  -مارضي هللا تعالى عنه-ابن عمر و ]، ١٤٨لنساء: [ا }اْلَقْوِل ِإالَّ َمن ُظِلمَ 
 ،لم فیر�د أن یبینألنه ظُ  ]١٣٠٤٨[المعجم الكبیر:  ؟!كیف �كون عیًیا من في جوفه �تاب هللا
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أو  ،تهمة ال تثبتدفع ومن �اب �شف لبس أو من �اب  ،هذا من �اب اإلخبارو  حینئٍذ، ال مانعف
للشخص �مدح نفسه  اأما اتخاذ هذا األسلوب دیدنً  ،ال مانع منه �قدر الحاجةف ،ما أشبه ذلك

فضًال  ،فضًال عن طالب علم ،هذا ال یلیق �مسلمف ،و�مدح إنتاجه العلمي وأنا فعلت وأنا تر�ت
 عن عالم.

لو قاله غیر مؤلفه و�عض ما ُ�كتب من الثناء على الكتاب أو على الشر�ط المسموع 
 :لنفسه فال �خلو هو أما أن �قوله ،لبِ وغیر مسجله قُ 

فسوف یروج �مجرد سماع �عضهم  ، فإذا �ان الواقع �شهد �أنه مهمإما أن �كون موافًقا للواقع -
 .له

 موالهم �الباطل.ألوأكل  ،تغر�ر �الناس حینئذٍ  فهو ،ا للواقعمخالفً ا أن �كون �مو  -
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