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 الناس جمهور تعريف
 بمعظم والمقصود وأكثره، معظمو شيء كل جميور ألن معظميم، الناس جميور قولنا من نريد     

 مجتمع أي في الناس أكثرية فيم عداىم ما أما قمة، عادة وىم عنيم تكممنا وقد )المأل( عدا ما الناس

 وضعفاء فقراء غالباً  يكونون كما ليم. وتابعين لممأل مرؤوسين عادة يكونون الجميور وىؤالء بشري

 والحرف. األعمال مختمف ويباشرون
 

 االستجابة الى غيرهم من أسرع الجمهور
 بيم ويؤمنون يصدقونيم اهلل، رسل أتباع فيم الحق الى االستجابة الى غيرىم من أسرع الجميور      

 أن فأراد مكة من بأنو ىرقل سمع لما الشام في بو اجتمع يوم سفيان ألبي ىرقل قال كما غيرىم، قبل

 فقال م؟ضعفاؤى أم يتبعونو الناس أشراف ىرقل: قال وسمم، عميو اهلل صمى النبي أخبار عن يسأل

 من كانوا اهلل رسل أتباع أن والواقع [1]1الرسل أتباع ىم ىرقل: فقال ضعفاؤىم، بل سفيان أبو

 إال اتبعك نراك }وما السالم عميو لنوح قالوا كيف )المأل( عن بحثنا في ذكرنا وقد الناس جميور

 استكبروا الذين المأل }قال عنيم جاللو جل اهلل حكاه كما ثمود من )المأل( وقول ..{أراذلنا ىم الذين

 بو أرسل بما إنا قالوا ربو، من مرسل صالحاً  أن أتعممون منيم آمن لمن استضعفوا لمذين قومو من

 من ناليم وقد الضعفاء من مكة في وسمم عميو اهلل صمى محمد نبينا أتباع كان وكذلك مؤمنون...{

 كثير ابن قال الحق، قبول الى غيرىم من أسرع وقت كل في والجميور .[2]1كثير أذى المشركين

 .[3]1الناس" ضعفاء الحق يتبع أن غالباً  الواقع "ثم تفسيره في
 

 للحق الجمهور استجابة سرعة تعليل
 القبول موانع من خالون أنيم اهلل الى الدعوة وقبول لمحق، الجميور استجابة سرعة وتعميل      

 وبالتالي النفسي لكبرىم لمغير االنقياد من واألنفة والتسمط، الرياسة كحب )المأل( في الموجودة

 تفسيره، في القرطبي اليو أشار التعميل وىذا غيرىم، من لو واالنقياد لمحق االجابة الى أسرع يكونون

 غالبًا، )المأل( عنو ينفك ال مما ذلك ونحو الترف في واالنغماس الرياسة وحب الكبر أن والواقع

 عيونيم وعمى بالحق تتأثر ال أكّنة في قموبيم تكون وبالتالي صعباً  الموانع ىذه عن انفكاكيم يجعل

 بينا كما مكانتيم عمى الحرص وبدافع جيل عن معاداتو الى فتندفع جمياً  واضحاً  الحق ترى ال غشاوة

 قبل. من ىذا
 



 بالمأل الجمهور تأثر احتمال
 وأن كثيرة أمامو االيمان فرص وأن غيره من أكثر السريعة الستجابة مييأ الجميور أن ومع      

 كما وأكاذيبيم تضميميم وراء والسير "المأل" بمكائد الجميور لتأثر احتمال ىناك فان سميمة فطرتو

 قومو }فاستخف وعنيم عنو تعالى قال عميو وناصروه باطمو عمى تابعوه فقد رعون،ف لقوم حصل

 الضاللة الى فدعاىم عقوليم استخف كثير ابن تفسير وفي فاسقين{ قوماً  كانوا إنيم فأطاعوه

 واألعوان والرئاسة الممك بين جمع فقد عظيمة كانت فرعون فتنة أن والظاىر .[4]1لو فاستجابوا

 فتنتو في فوقعوا الراجح والعقل العاصم واليدى النافع العمم من قومو قموب فراغ مع واألموال،

 فرعون أمر وما فرعون أمر }فاتبعوا السالم عميو موسى دعوة رد في بيا يحتج كان التي وأباطيمو

 عنيم. اهلل أخبر كما برشيد{
 


