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 العاشرة اصول الدعوة المرحلة الثالثة محاضرة ال

  

 العصاة :مبحث الرابع ال

 تعريفهم
 االيمان أصل عندىم كان من الناس، أصناف من كصنف بالعصاة، نريد     
 يقومون ال ولكنيم اهلل، رسول محمداً  وأن اهلل إال إلو ال أن بشيادة االقرار وىو

 نواىيو. بعض ويرتكبون الشرع أوامر بعض يخالفون فيم الشيادة، ىذه بحقوق
 كثيرة درجات مىع ذلك بين ومنيم المقل ومنيم المعاصي من المكثر ومنيم
 تعالى. اهلل إال يحصييا ال جدا ومتنوعة جداً 

 

 المعصية من معصوم غير المسمم
 آدم ابن "كل الحديث: في جاء المعصية، من معصوم غير والمسمم     

 الرتكاب قابمة االنسان نفس أن ذلك وتعميل التوابون". الخطائين وخير خطاء
 عمى يحرص أن المسمم من والمطموب الطاعة، لفعل قابمة ىي كما المعصية

 فجورىا فأليميا سواىا وما }ونفس تعالى: قال معصيتو وعدم اهلل طاعة
ذا دساىا{. من خاب وقد زكاىا من أفمح قد وتقواىا،  فعميو معصية في وقع وا 

 ربو. الى وينيب معصيتو عن ويقمع التوبة الى يسارع أن
 
 

 العصاة من الداعي موقف
 عمى كالواقفين يراىم فيو ورحمة اشفاق نظرة العصاة الى ينظر الداعي     
 ويعمل السقوط، من عمييم يخاف ظمماء. ليمة في سحيق عميق واد حافة
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 تجاوزىم عن يتجاوز الغاية، ىذه سبيل في وىو اليالك. من لتخميصيم جيده
 وال ،بيم يشمت وال يعيرىم وال حقو في معصيتيم كانت إن حقو عمى افتخاراً 
 يستصغرىم أن لو ولكن بطاعتو، وادالال عمييم بنفسو افتخاراً  يحتقرىم

 عائشة قالت التجاوز، ليذا يغضب وان الشرع، حدود وتجاوزىم لمعصيتيم
 نيل وال قط لنفسو وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول انتقم ما ) عنيا: اهلل رضي
 يقم لم اهلل محارم انتيكت افاذ اهلل. محارم تنتيك أن إال لنفسو فانتقم شيء منو

 المسمم، ليا يغضب التي اهلل محارم ومن هلل(. ينتقيم حتى شيء لغضبو
 حتى بالدعاة االذى والحاق سبيمو عن والصد اهلل الى الدعوة العصاة محاربة
 أن لمداعي يجوز ونحوىا االحوال ىذه ففي الدعوة، بواجب القيام عن يمتنعوا
 الذي بالقدر والدعاة الدعوة عن ضررىم بو كفي ما العصاة ىؤالء مع يسمك
 من فاألسيل باألسيل يتوسل وان القدر، ىذا يتجاوز ال أن عمى الشرع، يبيحو
  وصالحيم. ىدايتيم في التامة رغبتو مع ضررىم، كف وسائل

 
 


