 -02محبة المديح و الكرامة
حدثتكم فً مقال سابق عن التواضع ،وأهمٌته فً الحٌاة الروحٌة ،ومركزه بٌن الفضائل.
وأرٌد فً هذا المقال أن أتابع هذا الموضوع ،بالتحدث عن حرب عنٌفة تقف فً سبٌل
األتضاع ،وهً محبة المدٌح والكرامة.
أول مالحظة أقولها فً هذا األمر هً أن:
التعرض لمدٌح الناس شًء ،ومحبة هذا المدٌح شًء آخر .قد ٌنال اإلنسان مدٌحً ا من اآلخرٌن
وال ٌخطئ ،ولكنه إن أحب هذا المدٌح قد أخطأ .إن الرسل واألنبٌاء والقدٌسٌن والشهداء والقادة
الفضالء ،كل أولئك مدحهم الناس ولم ٌخطئوا ..إنما الخطأ أن ٌحب اإلنسان ألفاظ المدٌح
وٌشتهٌها وتشكل جزءًا من رغباته.
والقدٌسون فً كل جٌل كانوا ٌهربون من المدٌح أ ًٌا كان مصدره ،سواء أتاهم المدٌح من
الناس أو من داخل أنفسهم.
وبعضهم كان ٌتمادى فً هذا الهروب ،وٌبعد عن كل أسباب المدٌح وكل مناسباته ،حتى وصل
األمر إلى أن كثٌرً ا من هؤالء المتواضعٌن كانوا ٌنسبون إلى أنفسهم عٌوبًا ،وكانوا ٌتحدثون
عن نقائصهم وأخطائهم أمام الناس ،وال ٌدافعون عن خطأ ٌنسب إلٌهم حتى لو لم ٌكن فٌهم.
أما محبو المدٌح ،فإنهم أنواع ودرجات:
 1أقلهم خطأ هو اإلنسان الذي ال ٌسعى إلى المدٌح ،ولكن إن سمع مدٌحً ا من الناس فٌه ،فإنه
ٌسر بذلك فً داخله وٌبتهج ،وقد ٌبدو صام ًتا ال ٌشعر أحد بما فً داخله من إحساسات.
 2نوع أخطر من هذا ،وهو حالة اإلنسان الذي إذ ٌبتهج فً داخله من ألفاظ المدٌح التً
ً
جدٌدا ،أو ٌجر الحدٌث
ٌسمعها ،وٌحاول أن ٌستزٌد منها .كأن ٌقول عبارات تجلب له مدٌحً ا
إلى موضوعات مشرفة له ،أو ٌتمنع عن سماع المدٌح بألفاظ متضعة تجلب له المزٌد من الثناء.
 3نوع ثالث أخطر من هذٌن هو حالة اإلنسان الذي إذ ٌشتهً المدٌحٌ ،حاول أن ٌعمل أعمال
بر أمام الناس لكً ٌنظروه فٌمدحوه .وهذا النوع هاجمة السٌد المسٌح ،وقال عنه إنه" :استوفى
أجره" ولم ٌعد له أجر فً السماء .ودعا الناس أن ٌصلوا فً الخفاء ،وأن ٌخفوا عن أعٌن
الناس صومهم وصدقتهم وكل أعمال برهم.

وهللا الذي ٌري فً الخفاء ،هو ٌجازٌهم عالنٌة .هؤالء الذٌن ٌعملون البر فً الخفاء ،إنما
ٌفعلون الخٌر حبًا فً الخٌر ،ولٌس حبًا فً المدٌح.
 4هناك نوع رابع فً محبة المدٌح ،وهو أصعب من كل ما سبق ،وهو حالة اإلنسان الذي ال
ٌكتفً بالوصول إلٌه ،وإنما ٌتطوع لمدح نفسه ،وٌتحدث عن أعماله الفاضلة .وهكذا ٌقع فً
الزهو والتباهً والخٌالء ..وقد ٌتمادى فً هذا األمر فٌمدح نفسه بما لٌس فٌه.
 5نوع خامس أسوأ من كل ما سبق ،وهو حالة اإلنسان الذي ٌشتهً المدٌح وٌنتظره ،إذا ال
ٌصل إلٌهٌ ،كره من ال ٌمدحه ،وٌعتبره ً
عدوا قد قصر فً حقة فلم ٌقدره ولم ٌعترف بفضله كما
ٌنبغً .وقد ٌتمادى فً هذا األمر فٌتضاٌق أٌضًا ممن ٌمدحه ولكن لٌس بالقدر الذي كان
ٌنتظره ،ولٌس باألسلوب الذي ٌشبع نهمه إلى العظمة والفخر..
مثل هذا اإلنسان الذي ٌكره من ال ٌمدحه ،ماذا تراه ٌفعل بمن ٌنتقده؟!
إنه وال شك ال ٌمكن أن ٌحتمل النقد وال النصح وال التوجٌه ،وطبعًا التوبٌخ وال االنتهار حتى
ممن هو أكبر منه كأب جسدي ،أو أب روحً ،أو معلم أو مرشد أو رئٌس وٌعتبر كل نصح أو
توبٌخ ٌوجه إلٌه ،كأنه لون من االضطهاد ٌقابله بالتذمر أو باالحتجاج أو بالثورة والغضب.
 6على أن أسوأ درجة لمحبة المدٌح فً نظري ،هً حالة اإلنسان الذي من فرط محبته
مدحا فً شخص آخر ،وإال فإنه ٌكره
للمدٌح ٌرٌد أن ٌحتكره لنفسه فقط ،فال ٌطٌق أن ٌسمع ً
نفسه وٌحسد الممدوح.
وهكذا ٌعتبر من ٌمدح شخصًا غٌره عدوً ا له منحر ًفا عن طرٌق صداقتهٌ ،شبه بحالة زوجة
ً
رجال آخر غٌر زوجها ..وفً الوقت نفسه ٌحاول أن ٌقلل من شأن الشخص اآلخر الذي
تحب
سمع مدحً ا فٌه ،وربما ٌتهمه بتهم ظالمة وٌسئ إلى سمعته ،لكً ٌبقً وحده ،وال شٌ ًئا له فً
عذاب الناس .من كل هذا نري أن محبة المدٌح تقود إلى رذائل عدة نذكر هنا بعضًا منها..
أول – ال شك أن ُمحِب المدٌح ٌقع فً الرٌاء ،وٌحاول أن ٌبدو أمام الناس فً صورة مشرفة
نٌرة خٌرة غٌر حقٌقته الداخلٌة ،وقد ٌتظاهر بفضائل هو بعٌد عنها كل البعد ..قد ٌتظاهر
بالصوم وهو مفطر ،وقد ٌتظاهر بالصفح وهو حاقد ،وقد ٌتظاهر بالحب وهو ٌدس الدسائس..
ثانً – قد ٌقع محب المدٌح فً الغضب وعدم االحتمال :فٌغضب من كل من ٌوجه إلٌه نق ًدا،
ومن كل من ٌخطئ له رأًٌا ،كما ٌغضبه من ٌمدح غٌره أو ٌفضل ً
أحدا علٌه .وتكون الكرامة
ً
صارخا" :كرامتً..
صنمًا ٌتعبد له فً كل حٌن ..وقد تراه ثائرً ا فً أوقات كثٌرة ٌصٌح
ومركزي."..

ثالث – قد ٌقع محب المدٌح فً الحسد وفً الكراهٌة ،وال ٌكون قلبه صافًٌا تجاه من ٌظن أنه
ٌنافسه ،أو من ٌظن فٌه أنه نال كرامة أو منصبًا أو مدٌحً ا هو أولى به منه ..وقد تعذبه الغٌرة
والحسد إلى أخطاء أخرى عدٌدة..
رابع – قد ٌقع محب المدٌح فً حالة عدم االستقرار ،فال ٌثبت على حالة ،وإنما ٌختار لنفسه
فً كل مناسبة الوضع الذي ٌجلب له مدٌحً ا فً نظر من ٌقابله حتى لو كان عكس موقف سابق
له أو ضد رأى أبداه من قبل لنوال مدٌح من آخرٌن.
كثٌرا ما ٌقع محب المدٌح فً الكذب أو المبالغة :فهو على الدوام ٌحاول أن ٌغطى
خامس – ً
أخطاءه ونقائصه بأكاذٌب أو ألوان من التحاٌل ،أو ٌنسب أخطاءه إلى غٌره ،وٌظلم غٌره لكً
ٌتبرر هو ..وقد ٌكذب أٌضًا حٌنما ٌنسب إلى نفسه مفاخر وفضائل لٌست له ،أو عندما ٌبالغ فً
ً
محاوال فً كل ذلك أن ٌخفى اآلخرٌن لكً ٌظهر هو.
وصف ما ٌرفعه فً نظر الناس،
سادس – وقد ٌقع محب المدٌح فً رذائل أخرى ،كأن ٌدبر دسائس لمنافسٌه فً الكرامة ،أو
ٌشتهى موت أحدهم لكً ٌنال مركزه ،أو ٌسلك فً أسلوب التشهٌر بالغٌر لكً ٌبقى وحده فً
الصورة..
وعمومًا فإن محب المدٌح ٌخسر محبة الناس ،ألن الناس تحب اإلنسان المتواضع الذي ٌقدمهم
على نفسه فً الكرامة ،والذي ٌختفً هو لكً ٌظهروا هم ،والذي ٌمدح كل أحد ،وٌحب كل
أحد ،وال ٌعتبر ً
أحدا منافسًا له..
ومحب المدٌح ال ٌخسر الناس فقط ،وإنما ٌخسر أٌضًا أبدٌته ،وٌبٌع السماء وأمجادها بقلٌل من
المجد الباطل على هذه األرض الفانٌة ..وكل الفضائل التً ٌتعب فً اقتنائهاٌ ،بددها بمحبة
المدٌح ،وٌأخذ آجر تعبه على األرض ،وال ٌستبقى له أجرً ا فً السماء..
ً
مستعبدا لهذه الشهوة ،تضلله برؤى كاذبة
ومحب المدٌح قد ٌقع فً خداع الشٌاطٌن التً إذ تراه
وبأحالم كاذبة وبظهورات خادعة ،وتوحً إلٌه بأشٌاء تضٌع نفسه ..أو قد تحاربه من جانب
آخر فتدعوه بالغرور إلى درجات أعلى من مستواه ٌحاول إدراكها فال ٌستطٌع ..وتضربه
بضربات ٌمٌنٌة وتشتت هدوءه ،وتجعله ٌعٌش فً قلق وفً جنون العظمة..
نطلب إلى الرب أن ٌعطٌنا جمٌعًا نعمة االتضاع ،فالمجد هلل وحده ،وله العظمة وله القدرة..
وما أجمل قول المرتل فً المزمور" :لٌس لنا ٌا رب ،لٌس لنا ،ولكن السمك القدوس أعط
مج ًدا" ..له المجد الدائم إلى األبد آمٌن.

