هللذا الػعللل الللذي ح للل يف إرض وأذن اهلل جللل وعللال بلله كو ًكللا ،للاذا

بسم اهلل الرَّمحن الرَّحيم
السالم عؾقؽم ورمحة اهلل وبركاته...
ٓ خيػى عذ رشيف عؾؿك صقخـا أن الطالب يـتظر فعل صقخه كام
خلز كعاين
يـتظر الطػل فعل أبقه ،وكحن يف هذه الػسة ٓ شقام يف الدمام وا ُ

ِ
أذن اهلل بالرشه -ولقس ما ووكه -كوكًا لقبتيل العباو.
عذ ضالب العؾم أن يـظر لؾؿسللة من ِعدة جفات:

حؽؿة يف ذلك.

لب يا للسه فق لله
اجلف للة الت للي عرفتف للا ه للذه ءكؽ للار ادـؽ للر وغ للره ه للذه واج ل ٌ
اجلؿقع ،واضح عـده ،ما تاج ءىل أنـا كزيد فقه.

من يش ء من التوشع يف حػالت الغـاء وآختالط وغر ذلك من إمور.
السمال الذي ربام كحن كُدعاة ُمبتدئون يف الطريق وأريد أن أشللك عـه:

تاللوف أن مللا للدث يف إرض مللن حللروم ومللن خالفللات ومللا للدث مللن
ِِمللن ،حتللى مللا للل مللن خالفللات بللن الـللاس للاذا للل هلل جللل وعللال
اإلخوة يف بقت واحد يؿوت أبلوهم ي لر بقلـفم كراهقلة ٓ ،أحلد يالوف
أحد ،أم ما أحد جيقه ،ملا يسلؾؿون علذ أمفلم ،هلذه أحلداث كوكقلة ٓبلد تـظلر

لؽ للن م للا كحت للاج ءىل عؾؿ لله يف ه للذه ادس للللة ويف غره للا :ه للو تع قؾ لق ذل للك

فقفا ،أو ًٓ من جفلة التوحقلد ،لاذا ٕن بعل

ملن يـظلر ءىل هلذه إصلقاء ملن

عللن الطبقللب :أيللن الطبقللب هللل

بحؽ ؿللة اهلل جللل وعللال وبػعؾلله شللبحاكه وتعللاىل ،للاذا أذن اهلل بو للوم الا لره

غللر جف للة التوحق للد،

للل

إكللز وح للل آبللتالء بؾسللان الرشللول ،ثللم اكت للاره ،ثللم تغللر إرض ،ثللم

وعال ،هذه ادسللة إوىل.

بتسللارم ُمؼؾللق جللدً ا لـللا  ،يعـللي ال قطللرغ تُغؾللق ءذا جللاء أحللد الػـللاكن اداللاهر،

أوٓو ك ل ل ل ل للوح عؾق ل ل ل ل لله الس ل ل ل ل للالم الثالث ل ل ل ل للة م ل ل ل ل للـفم ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﴾

ادسللة الثاكقة :الذي دث الـاس تعؾم به ،الـاس الذين أ بؾوا علذ هلذه

والـاس ربام -حتلى أهلل بقتلك ٓ -تسلتطقع أن تؼلف يف وجلوهفم ،ءذا مل يؿلن

[ال لافات ،،ثلم ح لل اكتالار ذريتله علذ التوحقلد كؾفلم اللذين ركبلوا معلله يف

إص للقاء عـ للدهم ع للدم اشل لتجابة ،ء ًذا أي للن كـ للا كح للن ال للذين كظ للن الـ للاس أهن للم

اهلل ع للز وج للل عؾ للقفم با داي للة .فف للل هـ للاه توجق لله أحس للن اهلل ءل للقؽم يف ه للذا

السػقـة ،اكتالر يف إرض أوٓوهم ،ثم بعد ذلك جاء الرشه مر ًة أخرى وءىل

يؽره للون ه للذه إص للقاء ص للار الـ للاس م للا يؽرهوهن للا ،ص للارت فئ للة كب للرة م للن

خرا
اجلاكب وجزاكم اهلل ً

خره ،ثم رجعت ادسللة.

الـاس تُريدها ،هذا ُ تم عؾقـلا الؼقلام بوا جلب اإليضلاح وواجلب اللدعوة ملثؾام

هللل للق لـللا أن كتسللاءل كللام يتسللاءل ادللري

يتسللاءل ضالللب العؾللم والداعقللة :أيللن عؾام كللا مللن هللذه ادوا للف التللي

هللذه يف جللـس فعللل اهلل جللل وعللال هللي ابللتالء كللوين للا

الاقخ :توجقه دن

للل يف الـللاس،

ۡ ُ ُ ۡ َ ُّ ُ َ
ٗ
ك ۡم أ ۡح َس ُ
نُ ََ ََن ا ﴾[هلوو،،7:
هذا آبتالء الؽلوين هلو ابلتالء ﴿ ِِلَبل َوكم أي

السائل :لـا كحن كدعاة.
ً
أوٓٓ :بد تعرف صقئا ُمفام جدا يف ِفعل اهلل جل وعال :اهلل شبحاكه

للل يف كػس لله يشء مللن مواجفتف للا بغ للر م للراو اهلل ج للل

ومرات
مرات كذهب لتعظقم جاكب إوامر ّ
ذكرت لك يف الؽؾؿة ؾت لكّ :
كذهب ءىل الـواهي.
من أشبام السبقة الضعقػة حتى يف البقت :أنك تربقفم عذ هذا ٓ ،أنت

ثم ٓختبار الـاس واختبار ادجتؿعات واختبار إمة ماذا تػعل
ء ًذا عـدكا الـظر يف أن ما و ع له حؽؿة من اهلل جل وعال لقس ُمـا ضة هلل

تس للوي ك للذا ،أن للت ش للوي ك للذا ،ٓ ،ل للو ربق للتفم وتعب للت ص للوي يف ت للربقتفم ع للذ

بالطاعة ادع قة ،ويبتيل الـاس بن بال الدين وبضعػه ،وربام بام هو أكثر؛ ابتيل

جل وعال يف حؽؿه الؽوين ،ولؽـه ُُمالػة حلؽم اهلل الرشعي؛ لذلك ً
أوٓ:

الطاعللة والؼللر ن والللذكر  ..ءىل خللره ،جتللد أن هللذه ض ل ُعػت ،تلخللذ ولللده ءىل

الـاس بالرشه ثم زال ،وابتؾوا بالبدم ثم زالت ..ءلخ.

وائام فقام دث كقف تـظر لألمور كظرة
هذه اذا أنبه ا ٕهنا تػوت الـظر ً

ال الة ،تعؾؿه إذكار إوراو ،البـت ت ز معفا تُعؾؿفا ،موضوم احلجام

م للن أفع للال اهلل ج للل وع للال الت للي ٓب للد أن يتلمؾف للا العب للد :أن اهلل ش للبحاكه

ً
أوٓ :تـظر فقفا بػعل اهلل جل وعال ،ءذا كظرت فقفا ءىل فعل
رشم وعؾم

اختقارا ،هذا فريضلة فرضلفا اهلل جلل وعلال ،ماهقلة
ما هو ،وأنه فريضة ولقس
ً

الباشلط؛ وهلي ملن إشلامء احلسلـى التلي

اهلل جل وعال يف مؾؽوته كقف صارت كذا فجلة كقف صارت إمور يف

احلجام ،اذا تتحجب ..ءىل خره.

 ،ويبسللط لؾـللاس

ل

وتعاىل يف حقاة الـاس يبتيل العبد بالطاعة وادع قة ،ويبتيل ادجتؿعات

يؼب

ويبسط شبحاكه ،هلو الؼلاب

ُتؼللال ُمؼسكل ًة؛ يؼللب
الدين ويؼب

ويبسللط ،يبسللط لؾـللاس ُوكقللاهم ويؼللب

تتعجب من فعل اهلل جل وعلال شلبحاكه كقلف أن وم
 ،ولذلك ّ

بؾدان فجلة ،صار تغر كبر من التوحقد ءىل غره؛ بل بالعؽس :مرات

من الرشه ءىل التوحقد ،هلل جل وعال شبحاكه فقام ؽم يف عباوه ،فتـظر ما
احلؽؿة يف ذلك ثم ما واجبك الرشعي يف ُحؽْم اهلل الؽوين

فللن ًذا عـللدكا ه للذا يف اجلاكللب أخ للر :تللاج مـللا ءىل كظ للر يف ضريؼللة السبق للة،
ءعطاء الـاس مزيد من اإليامن الذي جيعؾفم ...
ادسللللة الثالثللة :أن هللذه -مللثؾام أنللت ذكللرت -أهللل العؾللم أنللاط اهلل جللل

عؾقه السالم جاء وذريته عذ اإلشالم والتوحقد ،ومرت رون وصلار الرشله
إكز يف ُذريته وهم ِؾة يف إرض ،ثم جاء كوح عؾقه السلالم ومؽلث وأول

ادطؾللوم مللن أهللل العؾللم وواجللبفم الا لرعي يف ُح ْؽللم اهلل الؽللوين الللذي

وعال هبم مسمولقات ،وٓبد أن كثق أن أهلل العؾلم يؼوملون بلواجبفم ،وللقس

رشه و للع يف إرض وهللو أول رشللول ُأرشللل ومؽللث ألللف شللـة ءٓ سللن

و ع ،فام و ع تعرف أنه بنذن اهلل ،وأنه بلمره الؽوين ،وأنه للقس ءٓ ابلتالء ملن

مل للن رشط قل للامفم بل للواجبفم أن يتل للل ر الـل للاس بؽالمفل للم؛ لؽل للن هل للم يؼومل للون

عا ًما ومل يؼبل ءٓ ؾقل.

اهلل ج للل وع للال لؾـ للاس وامتحا ًك للا للم ،ه للذه ادس للللة إوىل يف التوحق للدٓ ،زم

ب للواجبفم م للرات ،م للرتن ،للس ،عا ل لر ،ءىل أن ي لللذن اهلل ج للل وع للال ب للام ص للاء
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الداعق للة يت للوخى مل للا يف ص للالح الـ للاس ،أنل للا أص للوف أن غ للرس اإليل للامن يف

شبحاكه وتعاىل.
الا للبام الق لوم ُيؿؽ للن اخ للتؾطم أن للتم بالا للبام وص لؼتم أح للوا م ص للعبة،

الـػللوس ،ه للو أ

ل لر ضري للق بالتجربللة ه للو غللرس اإلي للامن يف الـػللوس و بق للب

ص للبام إم للة بعق للدين ع للن لغ للة ال للدين ،وع للن م للـفج ال للدين ،وع للن العؾ للم ،ل للو

اجلـ للة ووص للف اجلـ للة ال للذكر غرش للفا يف إ ة ،غرش للفا يف اد للرأة ،غرش للفا يف

تؼابؾون صبام من هـلا وهـلاه ،الـلاس يبغلون هلذا الا ليء أو ٓ يؼلول :واهلل

الرجل ،هذا أ

لر ضريق ،الـفي هلذا ملا جيلوز ،هلذا ملا جيلوز جيليء يؼلول للك:

كثر من الابام يريدوكه ،يعـي العؼالء ٓ ،الؽبار يف السنٓ ،؛ لؽن ال غار

صللح مللا جيللوز بللس أنللا بسللويه ،لؽللن كقللف كجعللل يف ؾللوهبم اخلللر ٓبللد مللن

يبغون يبغون يبغون ..ءىل خره.

غرس اإليامن رضوري جدا.

ء ًذا فاداللؽؾة تـظللر للا بلهنللا أوشللع مللن وجللوو هللذه إصللقاء التللي ذكللرت،

تعؾقلق هاممل عؾقفللا ٓ :تتسلاهؾوا باكتاللار اإلحللاو ،فاإلحلللاو شلوا ًء ءحلللاو

هللي أوش للع ،وه للي للاذا ص للار الـ للاس عللذ ذل للك ،وه للو آجت للاه الع للام الع للادي

الـػللي ،أو ءحلللاو الاللك ،تللراه مـترش لا ٓ ،زم تعرفللون هللذه اداللؽؾة شللواء ءحلللاو

لتغري ل للب الـ ل للاس ،لتغري ل للب الع ل للامل ،الع ل للامل كؾ ل لله ُمتج ل لله ُيري ل للد أن يتج ل لله بجؿق ل للع

الـػللي خاصللة اجلقللل اجلديللد الاللبام والبـللات وءىل خللره ،الـػللي مللا يف أبللدً ا ٓ

الاعوم ءىل الالويـقة ،وهذه أنا ذكرهتا يف ِمارضة شالػة يعـي يتجله ءىل أن ٓ
قؿللة لؾؼللقم ،اإليللامن مفللم بذاتلله؛ لؽللن ِ
الؼللقم مللا للا عال للة بللاإليامن ،هللذا ّاجت لاه
ُ
موجلوو يف أوروبلا ملن لديمِ ،
ووجلد يف العلامل ،بؼلي وول مل يلدخؾفا بعلد؛ لؽلن

وين وٓ يف ءهل ،أو الاك واهلل مدري هذا كذا ،هذا أن يـترش ويزيد.

كون فقه حوارات وما حوارات هذه ٓ معـى ا ،واحد يعؿل يل كتابات هلذه

وتـظرها وتلكد تلكقد عؾقه ففو يـؼل اخلر لغره.

وت للويس ويوتق للوم ..ءىل خ للره ،اجتاهف للا الؽ لليل ه للي توا ص للل بحق للث أن تؽ للون

عن الدعوة إىل اهلل

توحق للد اهلل ج للل وع للال يف ربوبقت لله وءثب للات وج للووه تبس للقطفا لؾـ للاس معرفتف للا
عالان تؼللول لله :تللرى أنلا ؾللت لا :عاللان تلخلذها لولللده أو تلخلذها لعقالللك

لؽل للن آجتل للاه اجتل للاه ادمشسل للات اإلعالمقل للة اجلديل للدة مثل للل :الػل للقس بل للوه

[سؤال]

هذا ُ تم العؿل اإلجيايب كثرة عرض وٓئل التوحقد يعـي تعؾؿلوا وٓئلل

هللي يف اجتللاه أن ُيػ للل مللا بللن الللدين ومللا بللن الؼللقم ،يعـللي الؼـللوات الؽثللرة
عـلدكم أنللتم وشللائل التوا صللل اجلديلدة مللا هللي هللي ف لل بللن الللدين ِ
والؼللقم،
ٓ معـى ا ،يـالر صقئا ضقبا فقه صوي ،هذه كؾفا ضقبة مـافسة وخر.



كللذا ،حتللى يف ادسللجد تؼ لول :يف ادسللجد مللممـن ُم للؾن بللس ٓزم جتقبفللا للله

جواب
معايل الشيخ صاحل آل الشيخ

هذه مسائل غاية إمهقة التي ا تضاها شمالك.

  

النُّسخة اإللكترونية األول

الغؾبل ل للة يف التوا صل ل للل العل ل للادي هل ل للي الالويـقل ل للة ،الغؾبل ل للة الؽُؾقل ل للة هل ل للي الالويـقل ل للة
والدكقوية.
فلن ًذا ادسلللة مرتبطللة بملء لدث يف العللامل كبلر جلدا جللداآ ،بلد أن كـتبلله
له ،وكؼوم بام أوجب اهلل جل وعال به ،وادسللة ابتالء عذ اجلؿقع عذ الـاس
يػعؾون أو ٓ يػعؾون ،عذ ادسمول يؼبل أو ٓ يؼبلُ ،يـؽلر ملا ُيـؽلر ُيػ لل ملا
ُيػ للل ،كقللف يبللن لؾـللاس ،كقللف يوضللح لؾؿسللمول ،كقللف يتـللا ش يف هللذه
إمللور إمللور ادـؽللرة التللي للدث فقفللا مللن فعللل الـللاس هللذه ٓ صللك أهنللا



ممدة لؾجؿقع بام يتـا ؾه الـاس.
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