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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 : احلمد هلل والصالة والةالـ على رسوؿ هللا ، وعلى آلو ومن وااله، أما بعد

 يل أمري واحلل عقدة من لةاين يفقو قويل، اللهم آمٌن.ريب اشرح يل صدري ويةر 

طبعا تكلمنا على موضوع ادلرجعية، وقطعنا األمر واآلف نواصلها إف شاء هللا، قلنا أف  
ىناؾ فرؽ بٌن اذلدي وبٌن أنك تةتفيد من أحد، هللا عز وجل يقوؿ، بةم هللا الرمحن 

نو إذا قاؿ )احلمد هلل رب العادلٌن( ) احلمد هلل رب  العادلٌن(  ويف احلديث أ :الرحيم
أثىن علي )، قاؿ جل يف عاله (الرمحن الرحيم)قاؿ هللا عز وجل )محدين عبدي(، 

إايؾ نعبد وإايؾ )، (رلدين عبدي ) قاؿ جل يف عاله (مالك يـو الدين)، (عبدي
شوؼ األمر العظيم ىذا، ىذا   (ىذا بيين وبٌن عبدي ولعبدي ما سأؿ)، قاؿ  (نةتعٌن

 . (إىدان الصراط ادلةتقيم)يف األخًن، إيش طلبك اي عبدي،   كلو

ىذا طلبنا من هللا عز وجل وىذه أعظم سورة يف القرآف ويف األخًن كلها على طلب 
منوذج عندان وشي  ؟اذلداية، اذلداية إىل الصراط ادلةتقيم، ما ىو الصراط ادلةتقيم

النبيٌن  ؟نطبق عليو، صراط الذين أنعمت عليهم، من الذين أنعم هللا عليهم
، ىذا والصديقيٌن والشهداء والصاحلٌن وحةن أولئك رفيقا، نةأؿ هللا أف جيعلنا منهم

ونتعامل بكل نريد عملهم ، إيش؟ نريد أف نقتدي هبم، صراطهم، يعين ىؤالء الذي 
ىؤالء ايل أحنا مطالبٌن بو، مش ىذا وبس، )إىدان الصراط شي كما تعاملوا بو، 
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، يعين ىداية غًن طريق (ادلةتقيم صراط الذين أنعمت عليهم غًن ادلغضوب عليهم 
، اذلداية أنك طلبنا كلو، اذلداية ب عليو، وال الضالٌن، اليـو نشوؼغًن صراط ادلغضو 

 ليت، ح ى من ادلغضوب خذىا من ادلغضوب عليهم والضالٌن، ايتعرؼ وينك رايح، تػ
من  أنخذ ؟اليهود والنصارى أنخذ ممن ح ى لكن أقوؿ لك، عليهم، ما عاذ هللا، 

كثًن مما يكتب يف العلـو العةكرية واإلدارية واالقتصادية الةياسية ،  علمانييهم
واألمنية، ح ى اليهود والنصارى الذين ابقي ذلم شيء من داينتهم يرفضوهنا وينبذوهنا 

ويتكلموف فيها كالـ شديد جدا، إحنا ذه علمنة، ىذه ال نريدىا وحياربوىا، ىويقولوف 
 مصيبة.ىذه بكل بةاطة ذبد كثًن يتخذىا مرجعية. ىذه مصيبة. 

أان ىنا نقلت لكم بعض العبارات، وعبارة واحدة ديكن نكتفي هبا يعين، وىو قوؿ آدـ 
ذه إمسو منداثيل أو كذا، مسيث، ىذا من منظري وعلماء اإلدارة، ىذا لو شيخ أو أستا

إف الرذائل الفردية ىي فضائل اجتماعية، طبعا ىذا الكالـ ىي  :يقوؿ عبارة، قاؿ
لكن عندما متارس يف ادليداف وتشرح تشرح تصاغ عبارة عن نظرايت مث تشرح مث متارس 

بطريقة الئقة يعين تقبلها ، ح ى ايل عنده بضاعة فاسدة ما يقولك بضاعيت فاسدة 
أحةن بضاعة وأحةن كذا، وقد يكوف ىو عنده أف ىذه أفضل بضاعة،  يقولك ال

مثال يقوؿ لك يف عندؾ واحد إيش؟ فيقوؿ لك رذائل الفرد ىي فضائل للمجتمع، 
بيشتغل يف التجارة، طبعا دلا يشتغل يف التجارة لو قلنا لو أخالؽ ودين  وكذا، يتقيد 

كن أانين كن كذاب، كن   أبمور، لكن كن نذؿ، رذائل يعين اشتغل من أجل ذاتك
لفاؼ، غش الناس  ، افعل كل شيء، ىذه الرذائل يف األخًن ىي تصب يف خدمة 

 ، تبين لنا رجاؿ أصال، وتبين لنا اقتصاد، وتنيب تبين، شفت ايل..؟اجملتمع، ليش
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فخلص احنا جنمع كل بضاعتنا يف مكاف واحد، ال ، شوؼ كيف جيي لك، يقوؿ لك 
من مجاعة ح ى ال يقضوا على اإلسالـ وعلى ادلةلمٌن، كن اي أخي، اآلف كن أكثر 

وبناء كذا، أان أعرؼ أهنا رذيلة ولكن يف األخًن من مجاعة، واسعى إىل بناء ذاتك  أكثر
لصاحل الدوؿ، ىذه الصحيفة ابين نفةك، وىذا احلزب ابين نفةك، واستخدـ كل 

ذا، ورلموع األعضاء كالرذائل ولكن يف األخًن سيكوف لدي ىنا عضو قوي، وىنا وى
جدا جدا، كل واحد قوي بذاتو، طيب تعرؼ أف ىذه رذيلة ، يقوؿ  ىذا جةد قوي

لك أعرؼ أهنا رذيلة لكن الرذيلة ىذه ذلا فائدة، طيب من سينظم الناس، بياكلوا 
 4أو  3بعضهم البعض، كل واحد بياكل الثاين، يقوؿ لك ال أبس، أان عندي 

، البقاء لألقوى، يف نية، فتقـو يل اجلماعة األقوىلثامجاعات، خلي مجاعة اتكل ا
أكثر من مؤسةة أكثر من كذا، فهذا، الضعيف بقاءه ىو ىدـ األخًن أان عندي 

للجماعة ىدـ للدولة، إذف القوي أيكل الضعيف، والبقاء للقوي ىذا واحد أبلف، 
سينظم، والقانوف ال حيمي ادلغفلٌن، ىو للقوي، تقوؿ لو طيب ح ى القوي نفةو من 

وهللا اطلعنا خبمةة ستة أقوايء، كيف سينظموا أنفةهم  قاؿ ما عليك، ما داـ كلهم 
 األخًن تنظمهم ، يد خفية، عندؾ الةوؽ عندان وهللا يفبرتتبهم و أقوايء ىناؾ يد خفية 

صفا لنا ست شركات أو مخةة ذبار أقوايء، طب ابلطريقة ىذه يتصارعوا،  أقوؿ لك 
نفةهم ، يف أشياء ستدخل يف الةوؽ وتنظم ذاهتا بنفةو، ىذه .. ال ال ىم ينظموا أ

 امسها اليد اخلفية، مٌن اليد اخلفية، يعين  الطبيعة، ىي الطبيعة.

طيب ولكن يقوؿ لك يف شرط، انتبو للشرط ىذا، يقوؿ لك الشرط ىذا دعو يعمل 
قيده دبؤسةة دعو دير، إيش معىن دعو .. يعين ال تقيده ابلدولة وال تقيده حبماعة وال ت
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ال ما لك فيو، احنا  ،وال تقيده بعرؼ وال تقيده بدين وال تقيده دبروءة وال تقيده خبلق
يرتؾ الثاين ديوت يف ستٌن داىية، اتفقنا أان الرذائل أف يتةمك بةيارة حقو حقي، و 
، يقوؿ لك ال ال (دينعوف ادلاعوف)عشاف مرة اثنية ىذاؾ ما يضيع سيارتو،  طيب وين 

يدنيش، وين اي سبحاف هللا، ما تقيدنيش، دعو يعمل دعو دير، افتح الةوؽ، ال ما تق
بىن تنظيم حقيقي، كل بىن دولة حقيقية، ي  جيب أف يكوف الةوؽ سوؽ حر علشاف ت  

جلنة تتكلم عن الثانية، كل مجاعة تتكلم عن اجلماعة الثانية وسيبقى األقوى وال تقل 
اين ينتبو لنفةو يطلع رجاؿ، شفت الثيتكلم عليو ابلكذب، مش مشكلة يل وهللا 
خلي الناس حر، حرية، الةوؽ احلر، العمل احلر وافتح افتح، ذا احلٌن كيف، الصورة 

اإلعالـ احلر، احلر احلر احلر، طيب وين الضابط ايل يضبطو من دين من خلق من عامل 
، أعراؼ شرعية ال ما يف، خلص ، كل واحد بعدين، احبث عن ذاتك مروءة من  من 

ابين ذاتك وكن رجاؿ وكن قوي، بناءؾ أنت ، وهللا عندان جلنة إعالمية، ال أبس نةوي 
جلنة إعالمية اثنية، عندان جلنة عةكرية ال أبس نةوي جلنة عةكرية اثنية، الذبمع كل 
بيضك يف طبق واحد، كلمة مجيلة، ح ى احنا نقوؿ ىذا الكالـ، ولكن شوؼ كيف 

نا ىي علمانياهتم ودديقراطيتهم، خلص ال عامل لو استخدمها، وىكذا فراحت مرجعيت
قيمة،  أمًن لو قيمة، وال ادلرجعية كلها ذلا قيمة وال صاحب اختصاص لو قيمة وال

ىدمت كلها، ىدمت، طب ما حد يقوؿ لك ابلطريقة ىذه ابلبةاطة، أنت رجاؿ 
 وأنت كذا وأنت كذا ويبين لك عليها حبة حبة، ح ى يوصلك، إىل ىذا، ذبد أنك

 تتعامل مع ىذا االمر دوف أف تشعر. 
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أعطيكم مثاؿ أان طرحتو ىنا، ىذا الذي ينةاؽ من دوف أف يشعر، ىذا واحد داعية 
ألنو من منظر ومن كالمو يف ادلقدمة ويف كذا واضح وهللا أعلم أنو من الدعاة، فأثناء  

ح ومن كالمو يقوؿ إيش، طبعا من كتب التنمية البشرية، وىذا رجل يظهر عليو الصال
تكلم أوؿ  -: وأرجو أال أكوف من ىؤالء أىل الدين، ىذا ايل ىو الطيب فيهم، يقوؿ 

يف يبين خطة دلدة عشرين سنة، ىدؼ ىذا ايل معاه بعد عشرين سنة أنو شيء على ك
يف احلياة أف يف األخًن  ة، مهمتو يف احلياة، ما ىي  مهمتويطلع مدرب بررلة عصبي

و بعد مخس سنٌن لكن تةتمر لعشرين أ بعد عشرين سنة،درب ذلذه ادلةألة يطلع م
ؼ إذا احنرفت عن مهمتك ىذه ، فاعرؼ سنة، حاجة زي كدا يعين، وكاتب لك ، شو 

، ىذا الطيب لو أنت ما خلقت لو أو عن إيش؟، عن سبب وجودؾأنك احنرفت ع
اير، فرتده لألصل فيقوؿ أعوذ ابهلل وين كنت سيف أطر خارج ىذا العلم إجيت تناقشو 

وأرجو أال أكوف من ىؤالء الذين : قاؿ  -يتخذىا علم يعين وماشي معاه.. اآلف لكنو
، مثل اي رب إجعلين غنيا، (ايرب)يعيشوف على األماين الزائفة وشعارىم يف احلياة 

)أماين من غًن ىدؼ واضح وزلدد وال ح ى عمل فيا رب تةتلم ىدفا واضحا وعمال 
 ا، لكن شوؼ كيف اجلرأة كيف االحنراؼ العظيميوصل إليو( شوؼ كيف عللها وكذ

 نيش ممن شعارىم يف احلياة )اي رب(.، أان مجدا 

طيب يعين ىذا ماذا تتوقعوف اي إخوة من إنةاف يقرأ بس لفالف ادللحد ، لفالف 
اليهودي ، لفالين النصراين، إيش تتوقع منو؟ يطلع لك رجل تقي وخفي ورجل يريد 

يريد يقدـ لدين هللا عزوجل أو يطلع لنا قاطع طريق، يف  خيدـ دين هللا عز وجل رجل
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قاطع طريق، ىذا أحةن األحواؿ، ىذا إذا ما سوى لنا واحد رلـر  أحةن األحواؿ
 واحد أعوذ ابهلل. 

ل أف اإلنةاف كم   ىذا كل إانء دبا فيو ينضح، فادلرجعية اي إخوة أساس، ليس األص
أخي، ىذا عقلك عندؾ أمانة، مث أنت الناس ال، األصل ماذا تقرأ اي  يقرأ، كم يبحث،

عندؾ جيب أف تنتقي ذلم أفضل ما ىو موجود ح ى من كتاب هللا وسنة الرسوؿ صلى 
هللا عليو وسلم )اتبعوا أحةن أما أنزؿ إليكم( كيف أنك تروح تبحث ذلم عن ما قوؿ 

 لوهبم... وساخات العقوؿ، وجيت تدرسها يف ق

 

وجزاكم  دمحم وعلى آلو وصحبو وسلم.نبينا  وسلم وابرؾ علىإىل ىنا نكتفي وصلى هللا 
 هللا خًنا.

 
 

 


