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نا على نبي   الم  والس   الة  والص   ،العاملني هلل رب   احلمد   ،حيممحن الر  هللا الر   م  القارئ: أحسن هللا إليكم، بس  

 .وعلى آله وصحبه أمجعني د  حمم  
 بكر   :هللا عليه رمحة   يخ  له الش   ر، قد م  يف  د  د امل  هللا بن حمم   عبد   :حتقيق  ، هأخوان   إىل أحد   م  القي   ابن   رسالة   

 هللا أبو زيد. عبد   بن  
 من؟ حتقيق الشيخ:

 ر.يف  د  د امل  القارئ: عبد هللا بن حمم  
 يش؟اعبد هللا بن حممد  الشيخ:
 ر.يفم دم الم  القارئ:
 نعم ماشي، نعم. ،عبد هللا بن حممد الديفر ،الديفر الشيخ:
 ؟اي شيخ تقديم  اقرأ   القارئ:
 قدي.ال ال تقرأ الت   الشيخ:
 يخ بكر؟الش   القارئ:
 ما بدو، نعم. الشيخ:

 حيمالر   محن  الر   هللا   القارئ: بسم  
سن هللا    املسؤول   املرجوُّ اإلجابة  أن ُي 

 اإلجابةم، نعم. الشيخ:
ن  إىل األخ  عالء   هللا   القارئ: أحسن   س  ه به وجيعل   نيا واآلخرة، وينفع  يف الد   ين  الد   إليكم، اإلجابة  أن ُي 

 من اجتمع به. تعليم ه  حيث ما حل ، ون صح ه  لكل    جل  الر   بركة   مباركاً أين ما كان، فإن  
﴾تعاىل إخبارًا عن املسيح:  قال هللا   داعيًا إىل  مًا للخي  أي معل   ،[31]مري: ﴿ومجمعملمِنم م بمارمًكا أمْينم مما ك ْنت 

قت  ال  من هذا فقد خ   ال  ن خ  وم   ،جل  الر   م ذك  رًا به م رغ  بًا يف طاعته، فهذا من بركة   هللا   من الربكة، وحم 
 به. واالجتماع   ه  لقاء   بركة  

 يش؟ا الشيخ:
  من الربكة.ال  ن هذا فقد خ   م  ال  القارئ: ومن خ  

 نعم. يخ:الش  
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ضيع الوقت يف ه ي  به، فإن   ومن اجتمع   يه  ق  من ل   به، بل ُت ح ق بركة   ه واالجتماع  لقائ   القارئ: وحم  قت بركة  
ر َّي ت. رات، يف املاج   املاج 

 هللا الستعان. الشيخ:
د  القلب    القلب. وفساد   الوقت   ها ضياع  على العبد فبسبب   ل  دخ  ت   آفة   ، وكلُّ القارئ: وي فس 

 ؟وكل   ،يش يقولا الشيخ:
 القلب. وفساد   الوقت   ها ضياع  فسبب   على العبد   تدخل   آفة   القارئ: وكلُّ 

لم، نعم. الشيخ:  اي سالم س م
 

فقال:  يوخ  الش   عنده، وهلذا وص ى بعض   ه  ومنزلت   ه  درجت   ونقصان   ،من هللا ه  حظ    بضياع   القارئ: وتعود  
يع  خمالطته الوقت. احذروا خمالطة    من ت ض 

 ت ضمي مْع. الشيخ:
 أحسن هللا إليكم، من ت ضمي مع. القارئ:
ْيع ميكن. الشيخ:  ت ضمي مع أو ت ضم
 أحسن هللا إليكم. القارئ:
 نعم. الشيخ:

 
الطت ه  الوقت   ، فإن   القارئ: من ت ض ي  ع  خم  د  القلب  انفرطت على  القلب   وفسد   الوقت   ه مىت ضاع  وت فس 

 ها.كل    هالعبد أمور  
 م.اي سالم سل   الشيخ:

 ۥه و ٰىه  و ك ان  أ ۡمر ه   ٱت  ب ع  ع ن ذ ۡكر َن  و   ۥ: ﴿و ال  ت ط ۡع م ۡن أ ۡغف ۡلن ا ق  ۡلب ه  القارئ: وكان ممن قال هللا فيه
 م عن ذكر  ت قلوب  لممن غف القليل    أقل  هم إال  هم كل  وجد   اخللق   ، ومن أتم ل حال  [28الكهف: ]﴾طاف  ر  
 هم ف  ر طا، أيهم ومصاحل  هم، وصارت أمور  بعوا أهوائ  تعاىل وات   هللا  

 أي. الشيخ:
 

 هم عاجالً وآجاًل.بضرر   بل يعود   ينفعهمواشتغلوا مبا ال  ،همبصالح   م ويعود  ه  القارئ: أي فر طوا مبا ينفع  
 نعم. ، هللا ابهلل، ال إل  إال  ة إال  وال قو   ابهلل، ال حولم  إال   ةوال قو   اي سالم سل مم، ال حولم  الشيخ:
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ء قد أ مر  القارئ:   م.ه  يع  ط   ي  ه أ ال  س ْبح ان ه  ر س ول   هللا   و ه ؤ ال 
م يدعو لصاحب ، علي  ترمجة على القي   ابن   ف  الؤل   حال   سيأيت، على كل   "وهؤالء" إىل هنا بس الشيخ:
 عالء؟

 
 امسه عالء الدين. أن   ح  لكن رج   ،على اسم امل رس ل إليه فْ ق  مل ي   -هللا إليكأحسن -القارئ: يقول 

 هو قايل عالء. الشيخ:
م الدين. :سخيف بعض الن   القارئ:  عالا
 ها؟ الشيخ:
م الدين.سيف بعض الن   القارئ:  خ عالا
م ،وال عالء الدين ،هو إما عملمم  الدين ،ال ال الشيخ: سنم ابلد      تم رسالم  افتتحم   الهم أن   !أما عالا  عاء ل  أبن ُي 

   مباركاً.إلي  وجيعلم  هللا  
 -أحسن هللا إليك- هو ذكرم  القارئ:
 : لم الوهاب يف بعض رسائم  عبدم  بن   د  يخ حمم  دعا هبا الش   سنة  ح وهذه دعوة   الشيخ:

 واست شهمدم  .اخل ما كنت... أسال هللا الكري رب العرش العظيم يتوالك يف الدنيا واآلخرة وجيعلك مباركًا أين
﴾هللا علي :  ةم نا ومم  عيسى عن نفس  وفضلم  بم لذلك بدعوة بم   .﴿ومجمعملمِنم م بمارمًكا أمْينم مما ك ْنت 

ل ذلك من هللا تعاىل ا ُيص   ، وإمن  ومنائم  اخليم  هي كثرة   يعِن يبارك هللا في  يبارك علي ، والبكة   العبدم  ومساعدة  
 العلم   بكةم ال مان وبركة، وأعظم  والبقاع والز   من العبادم  ،من أدوات ها فيمن شاءم وجيعل   البكةم  فهو الذي مينح  

 عاة  والرسلون والد   اس حظًا من هذا هم األنبياء  الن   ه، وهي وأعظم  ب  غيم  ع    وينفم ب  صاحب   الذي ينتفع   افع  الن  
 هللا الستعان.، عنيأمج  عليهم وسالم   هللام  ون صلوات  الهدي   واهل داة  

 
امل رس ل إليه  سخة األصل أن  يف بداية الن   يف امل رس ل إليه قال: ورد   القارئ: أحسن هللا إليكم، هو ذكر  

ٌه، ويف الن   م  الدين، ويف الن  (ب)سخة هو: عال  من  ين، وب تتب ع  كثي  : عالء  الد  (د)و  (ج )سخة : عال 
م الدين. م مل أقف على أحد  فهارس الكتب اليت ت رمجت لعصر ابن القي   ٌه وال بعال   ل ق  ب  بعال 

 ين.عالء واضح واضح يعِن ما، عالء الد   ،عالءبال ال الشيخ: 
 


