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- السسسلم أن هو الكلمات هذه خط على حملني الذي
أبنسسائه جهسسل مسسن - يعسساني ومكرهسسم العسسداء كيد إلى إضافة

ي ُيعرف إن ما منهم فالداعية ،)1( دعاته من كثير وطغيان ف
ًا أصسسبح بسسأنه شسسيطاني شسسعور وينتسسابه السسدعوة، ميدان كسسبير
ًا ًا.. إل ورأس إلسسى وطبسسائعه أخلقاسسه مسسن كسسثير وتتحول وسيد
بسسالمس الطغاة على ينكره كان فما الطغاة، وطبائع أخلقا

الداعيسسة يكسسون يسسدري.. ولمسسا ل أو يسسدري وهسسو فيسسه يقع فهو
ًا داعية إلسسى ينظر أن عليه يصعب فقد نفسه عين في وكبير
ً طاغية، أنه على نفسه يطوفسسون السسذين العسسوام عسسن فضسسل
أو شسسيخهم بسسأن التفكيسسر علسسى عقسسولهم تتجاسسسر أن حسسوله

خصسسال مسن بكسسثير يتصسف أنه أو كطاغوت يتصرف زعيمهم
الطغاة.  وأخلقا

ينظر لربما - بل طاغوت أنه على نفسه يعرف هو فل
ًا إليه توحي التي المرآة في نفسه إلى الداعية أنه على دائم

ينبهه من يوجد المة! - ول في الحق بقية يمثل الذي الوحد
وسسسوء طغيسسانه - علسسى حسسوله يطوفسسون السسذين العوام - من

التفخيسسم عبسسارات سوى منهم يسمع ل فهو وطبائعه، أخلقاه
النحنسساء مظسساهر سسسوى منهسسم يرى ول والطراء، والعجاب
ًا بذلك فيزيدونه والنقياد، والتبجيل ًا رهق ًا.. وطغيانسس وفسسساد
ًا الطاغوتيسسة وطبسسائعه أخلقاسسه فتنقلسسب ًا سسسلب علسسى ودمسسار
الذين حوله، الذين التباع وعلى باسمها، يتكلم التي الدعوة

به!  ُيقتدى الذي والنموذج المثل فيه يرون

ًا كسسان مهما البيان وتعين النصيحة، تعينت فقد لذا مسسر
المريضسسة.. النفسسوس أصسسحاب علسسى المسسذاقا صسسعب كان أو

الحق فدعاة العصر، هذا دعاة عموم على كلمنا يحمل أن يجوز ل 1
فأمسسة الحمسسد، وللسسه متسسوافرون وهسسم موجسسودون، والجهسساد والتوحيسسد

وهي والتوحيد، الحق دعاة من تخلو - ل العصور ممر - على السلم
ضللة.     على تجتمع أن يمكن ل الحديث بنص
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واجبة والنصيحة يتبع، أن أحق وهو نفوسنا إلى أحب فالحق
يكون!  ما بعدها وليكن وللمؤمنين، ولرسوله، لله

يخلسسو ل بحيسسث عامة الدعاة طغيان ظاهرة كانت ولما
لسسذا الطغسساة، السسدعاة هسسؤلء بعض وفيه إل القاطار من قاطر
ًا ليس هذا مقالي فإن جهسسة إلى ول معين شخص إلى موجه

بسسزي يسستزي مسسن كسسل إلسسى وإنمسسا بعينه، حزب إلى ول بعينها،
حقيقتسسه فسسي - وهسسو موقاعه كان - أين ثوبهم ويرتدي الدعاة
السسدعاة، مظهسسر الثميسسن.. فسسالمظهر الطغسساة بأخلقا يتخلق

الطغاة!!  أخلقا والخلقا

وإنمسسا الذان، فسسي ألقيهسسا همسة ليست هذه وكلماتي
الجسساثمين الطغاة، الدعاة وجوه في ألقيها مدوية صيحة هي

ًا علسسى يفيقسسوا أن عسسسى اللسسه، إلسسى السسدعوة منابر على زور
الحسسق، إلى فيهتدوا وصوابهم، رشدهم إلى ويعودوا أنفسهم
عباده.  من يشاء من بهم الله ويهدي

ونلمسسسها، نعايشسسها السستي السسدعاة طغيسسان ومظسساهر
:  عديدة ونعاينها

راٍض - وهسسو الداعية في والبراء الولء ُيعقد أن ؛منها
يسسواليه، مسن فيوالسسون فيسسه؛ ويعسادون فيسسه - فيوالسسون بسذلك

السسذي الباطل أو الحق عن النظر بغض يعاديه، من ويعادون
أو المعسسادى هسسذا هل النظر وبغض البراء، أو الولء يستدعي
ًا القدر هذا يستحق الموالى الموالة!! أو المعاداة من شرع

ًا يكسسون هنسسا فالداعيسسة لكسسونه وشخصسسه لسسذاته محبوبسس
هسو السذي الباطسل أو الحسق عسن النظسر بغسض فلن الداعية

المجرمين!  الطغاة وأخلقا خصال أبرز من عليه.. وهذه

ًا حالف من(الله:  رحمه تيمية ابن قاال أن على شخص
ُيعسسادي واله، من يوالي التسستر جنسسس مسسن كسسان عسساداه مسسن و

مسسن ليسسس هسسذا ومثسسل الشسسيطان، سسسبيل فسسي المجاهسسدين
المسسسلمين، جنسسد مسن ول تعسسالى، الله سبيل في المجاهدين

 اهس. )الشيطان عسكر من هؤلء بل

ًا الداعيسسة يكسسون عنسسدما ومنها؛ لكسسونه لسسذاته مطاعسس
اع فهسو عنه يصدر ما فكل فلن؛ الداعية القبسول وينسال مط

هسسل النظسسر بغض تنفيذه إلى ويسارعون الرعاع، التباع عند
الطغسساة وأخلقا خصسسال مسسن ل.. وهسسذه أم الحسسق يوافسسق

وأشخاصهم!  لذواتهم يطاعون الذين المجرمين
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والباطسسل، الحسسق فسسي وآرائسسه لقسسوله العصبية ومنها؛
عنسسه وينافسسح الحسسق، فسسي يؤخسسذ كما الباطل في قاوله فيؤخذ
وأشسسد.. محسسق وهسسو عنسسه ينسسافحون كمسسا الباطل، في التباع
المجرمين!  الطغاة وأخلقا خصال من وهذه

تتحسسول أن ؛والظلممم الطغيمان هممذا صمور وممن
حسسسنات إلسسى والمقلسسدين التبسساع نظسسر فسسي الداعية سيئات

جسساءت لسسو بينمسسا والتفسسسير، التأويسسل لهسسا يتسسسع ومحامسسد،
أعينهسسم فسسي تتحسسول فهي ومعارضيه مخالفيه من الحسنات

والتفسير!!  التأويل أو الظن بها يساء وذنوب، سيئات إلى

عسسن جسساء إذا إل يقبسسل ول يؤخسسذ ل الحسسق أن ومنهمما؛
ينسسال ل فهسسو طريقسسه غيسسر عسسن الحسسق جاء ولو ومنه، طريقه
شسسيخهم طريسسق عسسن جاء لو الذي بالقدر التباع عند القبول

والعراض.. والستهانة بالفتور يقابلوه لم إذا هذا وزعيمهم،
ًا وهذه وخصسسال المجرميسسن، الطغاة وأخلقا خصال من أيض

وعبيدهم!  وجنودهم أتباعهم

- الحسسال بلسسسان - ولسسو الداعيسسة يتحول عندما ومنها؛
ن ل شسخص إلسى أل أن يمك أو ُيحاسسب أو يفعسل، عمسا ُيس

وخصسال بسأخلقا يتخلسق بسذلك شيء.. فهسو في عليه يعقب
المجرمين!  الطغاة

إليسسه يصسسرف كيسسف الداعيسسة هسسم يكون عندما ومنها؛
كمسسا الشخصسسية لمسسآربه عليهسسم يتكسسئ وكيسسف النسساس، وجوه
يتخلسسق فهسسو ذلسسك الداعيسسة يفعسسل أريكته.. عندما على يتكئ

المجرمين!  الطغاة وخصال بأخلقا

الداعيسسة، عنسسد والعسسدل النصسساف يعدم عندما ومنها؛
فسسي يدخل من على والمنح والنفاقا العطاء كثير تراه بحيث

بينمسسا ذلسسك، كل يستحق يكن لم وإن وحزبه وموالته طاعته
أهسسل أتقى من كان - وإن وموالته طاعته في يدخل ل الذي

ًا عنده ينال ل - فهو الحاجة ذوي ومن الرض هسسذا مسسن شسسيئ
فهسسو كذلك الداعية يصبح والحسان.. عندما والعطف الجود
المجرمين!  الطواغيت وخصال بأخلقا يتخلق

إذا الطاغيسسة الداعيسسة أن ؛الطغيان هذا صور ومن
فسسي وطمسسع وبشخصسسه، بسسه العجسساب الخريسسن مسسن لمسسس

حبسسال إليهسسم يمسسد تسسراه وحزبه، وطاعته موالته في دخولهم
بالعطساء عليهسسم الجسسود وربمسا الجنسساح، وليسن والتقسرب الود

فسسي السسدخول علسسى الستعصاء فيه يلمس من بينما الجزيل،
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حزبسسه إلسسى ينضسسم أن يمكسسن ل أنسسه أو وطسساعته، مسسوالته
مسسن وعسسداء.. وهسسذه جفسساء كل إل منه يلقى ل فهو وطائفته،

المجرمين!!  الطغاة وخصال أخلقا

ًا لسه يسرى أن يطيسق ول يقبسل ل أنه ومنها؛ أو مخالفس
ًا أو المخسسالف له وجد حال وفي يفعل، أو يقول فيما معارض

بسسه ينسسزل أو حرمسساته، ينتهسسك أن يتسسورع ل فهسسو المعسسارض
ًا وبساحته ًا - زور مسسن ومشسسينة.. وهسسذه نقيصسسة - كل وبهتان

المجرمين!  الطغاة وأخلقا خصال

- الجسسسدي وربمسسا الفكسسري الرهاب ممارسة ومنها؛
أن يمكسسن لمسسا والتشسسويه الحسسرقا سياسسسة اتبسساع خلل مسسن

تتجاسر من كل - على الناس بين كاذبة أباطيل من يشيعوه
يفعل النصيحة.. عندما وإبداء النقد، أو المخالفة على نفسه

فهو الدنيء المشين الخلق هذا لنفسه ويرضى ذلك الداعية
المجرمين!!  الطغاة وخصال بأخلقا يتخلق

و بحيسث نفسه؛ من الحق إنصاف عدم ومنها؛ جساء ل
ًا الحق أوتسسي مسسا بكل تراه الشخصية ومصالحه لهواه مخالف

وبسساطله لهسسواه وينتصر الحق يرد وبيان، حجة وقاوة علم من
ّكن ل حتى ونفسه، يصسسير منسسه.. عنسسدما ينتصف أن للحق يم

الطغسسساة وخصسسسال بسسسأخلقا يتخلسسسق فهسسسو كسسسذلك الداعيسسسة
المجرمين!! 

العجسساب درجسسة إلسسى الداعيسسة يصسسل عنسسدما ومنها؛
مسسن كسسل وازدراء واحتقسسار وعقلسسه، آرائسسه وتقسسديس بنفسسسه
تسسراه الخرين إلى نظر إن فهو فهم، أو بقول ويباينه يخالفه
ذلك المسستعلي.. فهسو المتكسبر نظسرة إليهم ينظر يتخلسق ب

المجرمين!  الطغاة وخصال بأخلقا

للمجرميسسن ظهيسسر إلسسى الداعية يتحول عندما ومنها؛
الطسسواغيت ويسسوالي والتوحيسسد، القبلسسة أهل على المشركين

بسسأخلقا يتخلسسق بسسذلك الله.. فهو سبيل في الجهاد أهل على
المجرمين!  الطغاة وخصال

ًا الداعية يصبح عندما ومنها؛ الطغسساة عسسن يسسدافع بوقا
فسسي وصورتهم حالهم يزيسن كيف سوى له هم ل المجرمين،

الطغسساة وخصسسال بسسأخلقا يتخلسسق بسسذلك النسساس.. فهسسو أعين
المجرمين!! 
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والتحريسسم التحليسسل على الداعية يتجرأ عندما ومنها؛
يتخلسسق بسسذلك اللسسه.. فهسسو من سلطان بغير الفتاوى وإصدار
المجرمين!  الطغاة وخصال بأخلقا

الشسسرك، إلسسى داعيسسة إلى يتحول عندما كذلك ومنها؛
الوضسسعية والدسسساتير للديمقراطيسسة ينتصسسرون السسذين كحسسال

يتخلسسق بسسذلك الباطلة.. فهو المفاهيم من وغيرها الشركية،
المجرمين!  الطغاة وخصال بأخلقا

ول الدين، هذا بأخلقا الداعية يتخلق ل عندما ومنها؛
يكسسون بسسذلك وآدابه.. فهو شرائعه وسلوكه نفسه في يلتزم
وأخلقا خصسسال مسسن ومتبسسع.. وهسسذه مقلسسد لشسسر قاسسدوة شسسر

المجرمين!  الطغاة

خلل مسسن المسسة مصالح إلى الداعية ينظر أن ومنها؛
من وحزبه هو سلم فإن حزبه؛ أو طائفته ومصلحة مصلحته

المسسة كسسانت وإن عنسسده المصلحة تحققت فقد والذى الشر
والجسسوع.. فالمسسة والفقسسر والتعذيب القهر من حالت تعيش

- القاتلسسة النانيسسة بهذه الداعية يصبح المة.. عندما وهو هو،
وخصسسال بسسأخلقا يتخلسسق بسسذلك - فهو زماننا في أكثرهم وما

يكسسترثون ول أنفسسسهم، إل يحبون ل الذين المجرمين الطغاة
وذواتهم!  لمصالحهم إل

يعطي، ول يأخذ لنفسه، الداعية يعيش عندما ومنها؛
السسدنيا فسسي الثمسسار ويقطسسف ليأخسسذ يعطسسي فهسسو أعطسسى ولو

أمجسساده يبنسسي كيسسف إل لسسه هسسم أعطسسى.. ل مسسا أضسسعاف
أمسسن حسسساب علسسى ذلسسك كسسان ولسسو الشخصسسية وطموحسساته

فهسسو كسسذلك، الداعيسسة يصسسبح المسسسلمين.. عنسسدما ومصسسالح
المجرمين!!  الطغاة وخصال بأخلقا يتخلق

التفخيسسم ألقسساب لنفسسسه الداعيسسة يحب عندما ومنها؛
الخريسسن مسسن عملسسه علسسى والتعظيسسم.. وينتظسسر والتبجيسسل

بسسأخلقا يتخلسسق بسذلك فهسسو والطراء، والمديح الثناء عبارات
المجرمين!  الطغاة وخصال

جمسساعته أو طسسائفته مع الداعية يتعامل عندما ومنها؛
ًا أخسساك " انصسسر مبسسدأ علسسى ًا ظالمسس فينصسسرهم "، ومظلومسس

حزبه أو طائفته من لكونهم مظلومين ينصرهم كما ظالمين
الطغسساة وخصسسال بسسأخلقا يتخلسسق بسسذلك وجمسساعته.. فهسسو

المجرمين!! 
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بالرحمة الصادقا الشعور الداعية ُيعدم عندما ومنها؛
منهسسم.. فسسإنه المستضسسعفين وبخاصسسة العباد، على والعطف

الظالمين!  المجرمين الطغاة وخصال بأخلقا يتخلق بذلك

المة في والقتل السيف الداعية ُيعمل عندما ومنها؛
قابل.. فهسسو من الغلة الخوارج متعلق كانت واهية، لشبهات

المجرمين!  الطواغيت وخصال بأخلقا يتخلق بذلك

العبساد حرمسات ينتهكسون السذين الغلة هسؤلء أكثر وما
أسسسيادهم بهسسا يتعلسسق لسسم وبمتعلقسسات والظنسسون، بالشسسبهات

والعلم!!  الدين باسم يتم ذلك قابل.. كل من الخوارج

والخسسداع المكسسر أسسساليب الداعيسسة يتبع عندما ومنها؛
عليسسه هسسو بما الضالة الجماهير وإقاناع باطله لتمرير والكذب

الطغسساة وخصسسال بسسأخلقا يتخلسسق بسسذلك باطسسل.. فهسسو مسسن
المجرمين! 

فعسسل - تبرر الداعية - عند الغاية تكون عندما ومنها؛
الطغسساة وخصال بأخلقا يتخلق بذلك الباطلة.. فهو الوسيلة

المجرمين! 

ّول عندما ومنها؛ نفسه نظر - في الداعية سيئات ُتح
الحسسسن، والتأويل التفسير لها يتسع حسنات، - إلى وأتباعه

- إلى يخالفونه كونهم - لمجرد مخالفيه حسنات ُتحول بينما
الداعيسسة يكسسون والتفسسسير.. عنسسدما الظسسن بهسسا ُيساء سيئات
الطغسسساة وخصسسسال بسسسأخلقا ويتخلسسسق يتحلسسسى فهسسسو كسسسذلك

المجرمين!

كثير بها يتخلق التي والطغيان الظلم خصال أبرز هذه
داعيسسة بيسسن ومتبسساين متفسساوت وبشسسكل العصر هذا دعاة من

فيهسسم خسساض لسسو أنفسسسهم إل يلومسسوا ل وبالتسسالي وآخسسر،
طغسساة - يسسا فالنسساس المتكلمسسون، عليهسسم وتكلسسم الخائضون،

والكفسسر، الحكسسم طغاة طغيان أحاديثهم على - يغلب الدعاة
الدعاة!!  طغاة وطغيان

ّ فيمسسا وجسسل عسسز ربكم واتقيتم رشدكم إلى عدتم فهل
ّ أمانسسة مسسن حملكسسم أن قابسسل أنفسسسكم حاسسسبتم العلسسم.. هل

ّ وفيمسسن أنفسسسكم فسسي تعسسالى اللسسه اتقيتسسم تحاَسسسبوا.. هل
ّ مسسن ويقلدونكم يتبعونكم ظلمكسسم عسسن أقالعتسسم العبسساد.. هل

ّ السلم؟!  أمة في الله اتقيتم وطغيانكم.. هل
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أخلقا عرفسست أن - بعد تعجب فل القارئ أيها أنت أما
أمسسة تسسأخر سسسبب عسسن لسسك قايسسل - لسسو الدعاة طغاة وصفات
ًا المم أول كانت أن بعد السلم بتمسكها وقاوة وعزة تقدم
العظيم؟!  الدين هذا وأخلقا بتعاليم

قايل - لو الدعاة طغاة أخلقا عرفت أن - بعد تعجب ل
تسسسلط المسسة.. وسسسبب هسسذه عسسن النصر تأخر سبب عن لك

والعباد؟!  البلد على العداء

طريسسق عسسن السسسلم لمسة جزئسسي نصر تحقق لو تأمل
السستي والمظسسالم المجسسازر هسسي هسسؤلء.. كسسم السسدعاة طغسساة

مسسا المسسر حقيقسسة وفسسي الدين، لهذا النتصار باسم سترتكب
هؤلء؟!  الدعاة طغاة وطغيان لهواء انتصار إل هو

ًا.. تأمل ستسيل التي الدماء تأمل التي الحرمات غدر
بسسالمظلومين.. كسسل سسستمتلئ التي السجون ستنتهك.. تأمل

السسدعاة، طغسساة وأهسسواء ونزوات رغبات إشباع أجل من ذلك
ًا سيلبسونها كانوا وإن للدين!!  والنتصار الدين، ثوب زور

- والمطساردة والتشسسرد الستضسسعاف مرحلسة في نحن
ل ذلسسك - ومسسع والحكم الكفر طواغيت من مستهدف والكل
ًا، بعضنا نرحم ًا.. الكسسل بعضسسنا حرمات نراعي ول بعض بعضسس

أن يريسسد الكسسل.. والكسسل يلعسسن الكسسل.. والكسسل علسسى ساخط
ول حسول الكسل.. ول ويتوعسد يتهسسدد الكل.. والكل من ينتقم
بالله؟!  إل قاوة

الحسسال كسسذلك.. فكيسسف الستضعاف مرحلة في كنا إذا
والقوة؟!  التمكين بعد

تعسسالى اللسسه علسسى تسسستعجلن - ل السسسلم أخسسا - يا لذا
النصسسر.. ينزل من وعلى ومتى أين أعلم تعالى فالله النصر،
باسسستيفائها، يتحقسسق وشسسروطه، أسسسبابه له تعالى الله فنصر

بانتفائها.  وينتفي

لك: ونصيحتنا

للمخلسسوقا والعبوديسسة الشسسرك مظاهر جميع تجتنب أن
ًا ّي أن مسسن ونفسسسك لسسدينك تحسسذر وأن المخلسسوقا، هسسذا كسسان أ

ممسسا - أشسسد تشسسعر ل - وأنسست الدعاة طغاة عبادة في تدخل
عبسسادة لن والجسسور؛ الحكسسم طغاة عبادة في تدخل أن تحذر
ًا تأتي الدعاة طغاة عسسن السسدفاع وباسسسم السسدين، باسسسم غالبسس
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مسسن النفسسس علسسى وأخفى أدقا الوجه هذا من الدين.. فهي
ل السسذين البواح، الكفر ذوي والفجور الحكم طواغيت عبادة

البصسسر أعمسسى كسسل علسسى إل وطغيسسانهم كفرهسسم يخفسسى
والبصيرة! 

- الوجسسوه مسسن بوجه - ولو المخلوقا عبادة أن اعلم ثم
طغسساة مسسن المعبود هذا كان سواء الدين، من وخروج شرك

والجور..  الحكم طغاة من أم الدعاة

اهر جميسع مسن السبراء تعسالى اللسه نسأل الشسرك مظ
بجميسسع الكفسسر يلهمنسسا وأن بطن، وما منها ظهر ما والطغيان

دينسسه يعز سواء.. وأن والحكم الدعاة طغاة الثمين؛ الطغاة
أذلة فيه، ويعادون فيه يوالون ويحبونه، يحبهم بعباد وينصره

الكسسافرين، المشركين على أعزة الموحدين، المؤمنين على
ولعلء وحسسده، اللسسه سسسبيل - فسسي الجهسساد - حسسق يجاهسسدون

لومسسة اللسسه فسسي يخشسسون ول الرض، كسسل الرض فسسي كلمته
لئم.. 

فسسسوف دينسسه عسسن منكم يرتد من آمنوا الذين أيها {يا
ٍم الله يأتي ٍة ويحبسسونه يحبهم بقو ٍة المسسؤمنين علسسى أذلسس أعسسز
لومسسة يخسسافون ول اللسسه سسسبيل في يجاهدون الكافرين على
ٍم }عليسسم واسسسع واللسسه يشسساء مسسن يسسؤتيه اللسسه فضل ذلك لئ

].54المائدة:[

آله وعلى محمد، وقاائدنا وقادوتنا نبينا على الله وصلى 
وسلم وصحبه

العالمين رب لله الحمد أن دعوانا وآخر 

مصطفى المنعم عبد
بصير أبو ؛حليمة
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