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 المأل تعريف
 أقواميم مع ليم جرى وما الكرام الرسل عن قصصو في "المأل" كممة الكريم القرآن يستعمل     

 البارزون اذن فيم [1]1وساداتيم ورؤساؤىم وقادتيم القوم أشراف ىم المفسرون: يقول كما "والمأل"

 مفاىيم حسب أويعتبرون وسادة، اشرافاً  الناس يعتبرىم الذين فيو النفوذ وأصحاب المجتمع في

 المجتمع قيادة – الناس عرف في – يستحقون ثم ومن وسادتو، المجتمع اشراف وقيمو المجتمع

 بيذا الكريم القرآن في ءىؤال عمى المأل كممة واطالق فعاًل. ذلك يباشرون وقد فيو، والرئاسة والزعامة

 والرئاسة. والقيادة والسيادة لمشرف فعالً  استحقاقيم بيان قبيل من ال الواقع بيان قبيل من ىو المعنى،

 ومصر، والروم فارس رؤساء الى وسمم عميو اهلل صمى النبي رسائل في ورد ما االطالق ىذا ويشبو

 بعبارة الروم رئيس الى وسمم عميو اهلل صمى الكريم الرسول مخاطبة الرسائل ىذه بعض في جاء فقد

 نظر في عظيم انو وىو واقعو بيان قبيل من الروم رئيس عمى العبارة ىذه فاطالق الروم" عظيم "إلى

 الوصف. ىذا الستحقاقو بياناً  وليس ليم، لرئاستو الروم
 

 اهلل الى والدعوة المأل
 الرسل دعوة قاوموا فقد تعالى، اهلل الى لمدعوة معاداتيم قوم كل من المأل عمى الغالب والوصف       

 حممة ويقودون اهلل الى لمدعوة االثيمة المقاومة كبر يتولون الذين ىم وكانوا تعالى، اهلل الى الكرام

 أرسمنا }وما وتعالى: تبارك ربنا قول ذلك عمى يدل تعالى، اهلل انبياء ضد والتضميل واالفتراء الكذب

 نحن وما وأوالدا أمواال أكثر نحن وقالوا كافرون. بو أرسمتم بما إنا مترفوىا قال إال ذيرن من قرية في

 محمداً  رسولو الكريمة اآلية ىذه في وتعالى سبحانو اهلل يخبر ،35-34 اآليتان: سبأ سورة بمعذبين{

 القوة أولو وىم – مترفوىا قال إال قرية الى رسول من أرسل ما أنو لو مسمياً  وسمم عميو اهلل صمى

 عن تعالى وقال [2]1نتبعو وال بو نؤمن ال – الشر في الناس وقادة والرياسة والترف والثروة والحشمة

 إني غيره إلو من لكم ما اهلل اعبدوا قوم يا فقال قومو الى نوحاً  أرسمنا }لقد السالم: عميو نوح سيدنا

 االعراف سورة مبين{ ضالل في لنراك إنا قومو من المأل فقال عظيم. يوم عذاب عميكم أخاف

 الى نبييم نسبوا الذين وىم ،اهلل الى لمدعوة تصدوا الذين ىم نوح قوم من فالمأل ،66-59 اآليتان:



 من نوح بو جاء الذي الحق يوصف إذ اهلل سبيل عن والصد الظمم أعظم من وىذا المبين الضالل

 اهلل رسول دعوة من قريش من المأل موقف كان وكذلك المأل منطق ىو ىذا ولكن بالضالل، ربو

 بالكذب ورموه وسمم عميو اهلل صمى هللا رسول وآذوا المباركة، الدعوة ىذه قاوموا وسمم عميو اهلل صمى

 أجعل كذاب، ساحر ىذا الكافرون وقال منيم منذر جاءىم أن }وعجبوا تعالى: قال بو، وتآمروا

 ىذا ان آليتكم عمى واصبروا امشوا أن منيم المأل وانطمق عجاب. لشيء ىذا إن واحداً  إلياً  اآللية

 في والمأل 7 – 4 اآليات: ص سورة اختالق{ إال ذاى إن اآلخرة الممة في بيذا سمعنا ما يراد. لشيء

 وال دينكم عمى استمروا لقوميم: قالوا وكبراؤىا، ورؤساؤىا وقادتيا قريش سادة ىم الكريمة اآلية
 .[3]1التوحيد من وسمم عميو اهلل صمى محمد إليو يدعوكم لما تستجيبوا

 التي اهلل الى الدعوة من وغيرىم قريش من المأل موقف عن الكثير الشيء النبوية السيرة وفي       

 أن من سيرتو في ىشام ابن ذكره ما ذلك من وسمم، عميو اهلل صمى الكريم الرسول إياىا بمغيم

 أبو وراءه يمشي وكان تعالى، اهلل الى ويدعوىا القبائل الى يخرج كان وسمم عميو اهلل صمى الرسول

 خرج عندما وكذلك [4]1منو" تسمعوا وال تطيعوه فال "... لمناس ويقول قريش أشراف من وىو ليب

 ردوه وأشرافيا" ثقيف سادة يومئذ "وىم منيم بنفر واجتمع الطائف الى وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول

نما بذلك يكتفوا ولم رد أقبح  عميو اجتمع حتى بو ويصيحون يسبونو وعبيدىم سفياءىم بو "اغروا وا 

 .[5]1الناس"

 
 اهلل الى للدعوة المأل عداوة أسباب
 أسباب لنا تظير أقواميم مع ليم جرى وما األنبياء قصص في المسوقة اآليات في التأمل من      

 الذي الكبر األسباب ىذه أىم ومن دعوتيم، ورفضيم ليم وعداوتيم الكرام لمرسل المأل مخاصمة

 يمي فيما ونتكمم ينيات.ويق أدلة حسبوىا التي والجيالت والجاه، الرياسة وحبيم نفوسيم في تغمغل

 وآثار. آيات من بشأنو ورد ما مع سبب كل عن
 الكبر أواًل:
 مختمفة بأشكال الخارج في آثاره وتظير النفس، في مستقرة عظيمة وآفة ذميم خمق الكبر      

 من يمنع الكبر ولكن رؤيتو أو األحيان غالب في الحق رؤية عدم آثاره ومن متعددة، ومواقف

 الرؤية من المتكبر ويمنع الفضل ألولي بالفضل االعتراف يمنع كما لو واالنقياد بو االعتراف

 وقد منيم، ألحد تابعاً  أو معيم يكون أن فيستنكف الناس أقدار فوق فيراىا نفسو لقدر الصحيحة

 ليم. وعداوة ألىمو ومحاربة لو وجحداً  الحق عن وصدوداً  سوءاً  آثاره من فيزيد الكبر مع الحسد يقترن
 والقبح السوء في غاية نتائج من إليو أدت وما المأل في الكبر صفة عمى الدالة اآليات ومن        

 تعالى: قولو



 السالم عميو موسى نبوة أنكروا وقومو ففرعون وعموًا...{ ظمماً  أنفسيم واستيقنتيا بيا }وجحدوا    -1

 السالم. عميو موسى عمى وتكبرىم ظمميم انكارىا عمى ليم الحامل وكان بيا، أيقنت نفوسيم أن مع

 عذاب عميكم أخاف إني غيره إلو من لكم ما اهلل اعبدوا قوم يا فقال قومو الى نوحاً  أرسمنا }لقد    -2

 جاءىم الذي الحق رؤيتيم من بدال فالمأل مبين{ ضالل في لنراك انا قومو من المأل قال عظيم، يوم

 الحقيقة في وىو واضح، ظاىر أي: بين، الضالل ىذا ان وادعوا ظالمًا، ونوره ضالال، رأوه نوح بو

 قال ىالكيم، الى وبالتالي االدعاء ىذا الى بيم أدي الذي الحق رؤيتيم وعدم عماىم عمى دليل

 اآلية: االعراف سورة عمين{ قوماً  كانوا أنيم بآياتنا كذبوا الذين }وأغرقنا عاقبتيم عن مخبراً  تعالى

66. 
 الجاهو  الرياسة حب ثانياا:
 تسمبيم دعوة كل يعارضون فيم ولذلك العباد رقاب عمى والتسمط والجاه الرياسة يحبون "والمأل"      

 يسمبيم اهلل الى الدعوة قبوليم أن يتصورون وىم الناس. كبقية تابعين وتجعميم الناس بين مكانتيم

 الدالة اآليات ومن عداوتيم، لتبرير باالباطيل ويأتون ويعادونيا يقاومونيا ولذلك وسمطانيم جاىيم

 ما تعالى: اهلل الى الحق دعوة رفضيم أسباب من كان الحب ىذا وأن والجاه لمرياسة حبيم عمى
 يأتي:

 مثمكم بشر إال ىذا ما قومو من كفروا الذين المأل }فقال تعالى: قال السالم عميو نوح قصة في    -1

 المؤمنون سورة األولين{ آبائنا في بيذا سمعنا ما مالئكة لألنز  اهلل شاء ولو عميكم يتفضل أن يريد

 .24 اآلية:

 أن يريد ىذه بدعوتو نوحاً  إن يقولون: عمييم وتسمطيم الناس عمى رياستيم عن دفاعاً  "فالمأل"

 عن الناس صرف االدعاء بيذا المأل ويريد عميكم. ويترأس عميكم ويتعاظم يترفع أي عميكم، يتفضل

 األرض في عموا يريدون ال اهلل رسل أن والحقيقة عمييم. ورياستيم سيطرتيم لتبقى مالسال عميو نوح

نما تعاظماً  وال رياسة وال فساداً  وال  الرياسة ليم وتصير لمناس أئمة يصيرون دعوتيم بطبيعة ىم وا 

 اهلل. عمى المتكبرين المأل أولئك رياسة مثل ىي ليست ولكن

 بآياتنا وممئو فرعون إلى وىارون موسى بعدىم من بعثنا }ثم وممئو: فرعون عن تعالى قال    -2

 موسى قال مبين. لسحر ىذا إن قالوا عندنا من الحق جاءىم فمما مجرمين. قوماً  وكانوا فاستكبروا

 آباءنا عميو وجدنا عما لتمفتنا أجئتنا قالوا الساحرون. يفمح وال ىذا أسحر جاءكم لما لمحق أتقولون

 .78-76 اآليات: يونس سورة بمؤمنين{ لكما نحن وما األرض في ءالكبريا لكما وتكون
 عن استكبارىم برروا ثم مجرمين قوماً  وكانوا لو واالنقياد الحق اتباع عن استكبروا وممؤه ففرعون

 أن يريدان أنيما أو آباؤىم عميو كان الذي الدين عن ثنييم يريدان وىارون موسى بأن باالدعاء الحق

 ترجع الحق دعوة وممئو فرعون رفض فأسباب األرض. في والرياسة العظمة أي ياءالكبر  ليما تكون



لى الكبر الى  فرعون ألن الرياسة بحب وىارون موسى اتيموا وليذا األرض في والعمو الرياسة حب وا 

 الناس. عمى رياستو ذىاب دعوتيما مآل أن أو ذلك ىو دعوتيما من القصد أن يظن
 


