
 الثالثة المرحمة دعوة اصول السابعة المحاضرة
 الجهالة ثالثًا:
 بيا بعث التي الكريمة دعوتو ويرد بربو يكفر فيو بجيالتو يشعر وال الجيالة، في غارق "والمأل"     

 ويؤلب العقل. وخفة بالسفاىة الكرام الرسل وىم مبمغييا ويرمي ضالل بأنيا ويصفيا الناس الى رسمو

 من أنو الرسول كذب آية أن ويدعي دعوتيم من ويستغرب ويعادييم ضدىم ويكيد عمييم الدىماء

 الرسل وأن نفرا، وأعز ماال أكثر – المأل – ألنيم أرسموا، ممن بالرسالة أولى المأل أي وأنيم البشر،

 – المأل أي – وأنيم قبل من بو سمعوا ما جديد بدين ويأتونيم آبائيم ممة عن تحويميم يريدون الكرام
 اهلل الى الدعوة ااتبعوا ليذاو  يعممون وال يفيمون ال أنيم زاعمين بالمؤمنين ويستيزئون يسخرون

 يفيمون أشراف سادة ألنيم ذلك يفعموا لم ىم بينما تأمل وال تمحيص وال رؤية بال اهلل رسل واتبعوا

 ويدركون. ويعقمون
 المدافعون المصمحون ىم – المأل أي – وانيم األرض، في مفسدين الكرام األنبياء يحسبون وانيم

 وىذه تعالى. اهلل الى والدعاة األنبياء سيحاربون الدفاع ىذا سبيل في وانيم وحقوقيم، الناس دين عن

 ضالليم أسباب من وىي كثيرة، آيات في بيا تعالى اهلل اخبرنا وحماقاتيم جيالتيم آثار بعض

 ذلك: فمن تعالى، اهلل بيدى انتفاعيم وعدم ضالليم أسباب من وىي وحماقاتيم،

 نراك وما مثمنا بشراً  إال نراك ما قومو من كفروا الذين المأل }فقال نوح قوم عن تعالى قال    -1

 لجيالتيم، فيم كاذبين{ نظنكم بل فضل من عمينا لكم نرى وما الرأي بادي أراذلنا ىم الذين إال اتبعك

 نراك ما مث دوننا؟ من إليك أوحي فكيف بشر ولكنك بممك لست السالم: عميو نوح لنبييم يقولون

ال جيالتيم من كمو وىذا منا. الرؤساء وال االشراف يتبعك ولم أراذلنا ىم الذين إال اتبعك  ليم كان لو وا 

 كما يفيموه أن ليم ويمكن يخاطبيم أن يمكن حتى البشر من الرسول يكون أن بد ال أن لعمموا عقل

 الديانة أمور في منيا لشيء عالقة ال والضعف والفقر الحرمان أن لعمموا سميم عقل ليم كان لو أنيم

 نفوسيم. وصفاء ادراكيم حسن عمى يبرىنون الحق باتباعيم والفقراء الضعفاء وأن
 لمذين قومو من استكبروا الذين المأل }قال صالح لنبييم قالوه وما ثمود قوم عن تعالى وقال    -2

 قال مؤمنون. بو أرسل بما ّناإ قالوا ربو؟ من مرسل صالحاً  أن أتعممون منيم آمن لمن استضعفوا

 كانوا ثمود من فالمأل ،57-57 اآلية: االعراف سورة كافرون{ بو آمنتم بالذي إنا استكبروا الذين

 ال جاىل متكبر سؤال المؤمنين سألوا وانما السالم عميو صالح نبوة وانكارىم جيالتيم عمى مصرين
 متواضع. متفيم سؤال

 
 

 مانوز  مكان كل في المأل هم المأل



 مكان كل وفي مجتمع كل في يوجدون الكريم القرآن بينيا التي وأخالقيم بأوصافيم والمأل      

 الذي الكبر من بدافع ويحاربونيا تعالى اهلل الى دعوة كل وجو في غالباً  يقفون فيم وليذا وزمان

 االصالحية الدعوة ىذه تسمبيم أن من وخوفيم الناس عمى الرياسة حب وبدافع نفوسيم يغشى

 طيبة دعوة لكل معارضين ومكان زمان كل في المأل بقاء عمى يدل ومما وترفيم. ومكانتيم ىممركز 

 الى الماضية األقوام من المأل دفعت التي الدوافع ان خالقيم، الى الناس وايصال االصالح تريد خيرة

 في عمقي فالكبر والمترفين، الكبراءس نفوس في توجد نفسيا ىي إليو، والدعوة اهلل رسل محاربة

نما النفوس في موجود والمنزلة والجاه الرياسة عمى والحرص المريضة النفوس  باإليمان، ينقمع وا 

ذا الحياة، في والترف األرض في العمو تعشق التي النفوس ىذه مثل عمى يخّيم والجيل  دخل ما وا 

 عمى يقوى ال غالباً  ضعيفاً  يبقى االيمان ىذا فان واالشراف، والكبراء السادة نفوس في اإليمان أصل

 شبيات جنس من واىية بشبيات تعالى اهلل الى الدعاة محاربة عن وال اهلل سبيل عن الصد من منعيم

 )المأل( أن الى المفسرون تنبو وقد المباركة دعوتيم عن وصدوا اهلل رسل حاربوا الذين القدامى المأل

 إنا قومو من المأل }قال تعالى: قولو صددب كثير ابن تفسير في جاء اهلل. الى لمدعوة معارضين يبقون

 في أيضاً  وقال .[10]1ضاللو في األبرار يرون انما الفجار حال وىكذا قال: مبين{ ضالل في لنراك

 االشراف عمى والغالب الناس، ضعفاء الحق يتبع من أن غالباً  الواقع ثم تفسيره: من آخر مكان

 .مخالفتو والكبراء

 


