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احلمد وادنة  . .لعل هذا العمل يكون سنة حسنة بمن أراد فعل اخلر  . .ىسيل اهلل أن
يكون خالص ًا لوجهه الكريم  . .وأن يعم بنفعه . .

إهداء من مجموعة (القراءة المثمرة) على WhatsAPP

فوائد و فرائد من كتاب (املشوق إىل القراءة وطلب العلم)

 ـ تدوين الفوائد :

(ؿ  1ـ ؿ )25
 )1ـ  ٬٩أَّٙ ٨ٴائذ ٱزا ا٢٥زبة ا٥زٷ ٹٞشأ ال ٹٝ ٬٩ ٤٪شاءرٰ ؽزٶ
٭ٲبٹزٰ .
 )2ـ أٹ ٬٭ؾ ٬٩ ٬ا٥ٮ٪برط اْ٥غٺجخ ٙٸ ا٢٥زبة ؟ سؽ ٨اهلل ؽب٥ٮب .
 )3ـ ٝب ٣ا٪٥بٳسدٷ  :ال ٹٞٮِ  ٬٩ث٪ب أدس ، ٟأل ٫اٞ٥ٮبّخ ٙٺٰ صٱذ ،
ٳا٥ضٱذ رش ، ٟٳا٥زش ٟعٲ. ٤
 )4ـ خز  ٤١ ٬٩ؽٸء ؽٸء  ،ٳ ٬٩ا٥ؾٸء  ٤١ؽٸء .
 )5ـ أ ٫األٞ٥بة ٥ٺغذ ٞ٩قٴدح ٥زارٲب ٙ ،ٲٸ ال رٖٮٸ فبؽجٲب ّ٬
ا٥ي٦ت ٳ٩ٴاف٦خ ا٪ٙ( ٨٦ْ٥ب ٱٴ ئال أ ٫ؽبص ـ اٞ٦٥ت ـ ؽزٶ أّشك
ّ ٬ا٥ي٦ت) .
 )6ـ  ٬٩أساد ا٦ٙ ٨٦ْ٥ٺقت  ٤١ ٬٩٭ٴُ ٩ٮٰ ثٮقٺت  ،أٷ ٹزْ٤١ ٬٩ ٨٦
ّ ٨٦ٳال ٹٞزقش ّ٦ٶ رخقـ ٳاؽذ .
 )7ـ أ ٫ىب٥ت ا ٨٦ْ٥ال ٹّ ٘ٞٮذ ؽ ٍذ أٳ ْ٩ ٍٍّ٬ٙٺ ٬ؽزٶ ٥ٴ  ٨٥ٹ٬٢
ْ٩شٳٗ ّٮذ ثْل ا٪٦ْ٥بء أٳ ٕٺشٱ١ ِ٩ ٨ضشح ٩يبْ٥خ ا٢٥زت
رؾق ٤ٱٮب٥ ٟزح ٳؽٴٞ٦٥ ٛشاءح رٚٴ ٤١ ٛا٦٥زائز .
ئال ٙٸ ا. ٨٦ْ٥
 )8ـ ٩ب أ٩ش اهلل رْب٥ٶ سعٴ ٰ٥ثي٦ت ا٥ضٹبدح ٙٸ ؽٸء ٍّ
ٝ ٫ٴً٩ب ٹزؾذصٴ٫
 )9ـ " ١ٮذ آخز  ٨ٍ ٦ّ ٤١ ٬٩ىشٙبً ٙ ،ا ٫ع٪بُ ئ٭غب ٍ
ٳٱٴ ال ٹذسٷ ٩ب ٹٞٴ٥ٴ٪ٕ ٫خٌ َّٺ٪خ "  . .٭ ٰ٦ٞاث ٬ؽض ٬ّ ٧ٹؾٺٶ
ّ٩ ٬غبٱذ ا٥ضاٱذ .
 )10ـ ٙٸ أصش اث٩ ٬غْٴد  . .ؽٖ٘ ا٥قؾبثخ سمٴا ٫اهلل ّ٦ٺٲٙ ٨ٸ ا٨٦ْ٥
ـ
ٳؽجٲ ٰ٥ ٨ٳثؾضٲّ ٨ٮٰ  ِ٪ٙ ،عال٥خ ّٙ ٰ٪٦ٸ ١زبة اهلل ئالٍّ ا٭ٰ ؽشٹ ٌ
ّ٦ٶ ا٥شؽ٦خ ٥العزضادح ٩ٮٰ .
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 )11ـ ر١ش ا٪٥إٙ ٘٥ٸ ٞ٩ذ٩خ ا٥يجْخ األٳ٥ٶ أ ٫ا٥جبّش ّ٦ٶ رأ٥ٺ٘
ا٢٥زبة أ٩شا: ٫
أ ٩ -ب سآٯ ٳٕٺشٯ ّ ٬٩ضٳٗ ا٢٥ضٺش  ٬٩ى٦جخ ا٬ّ ٨٦ْ٥
ئٹالء ا٢٥زت ٢٩ب٭زٲب ٳئ٭ضا٥ٲب ٩ٮض٥زٲب ٙبؽزٖ٦ٴا ّٮٲب
ثٖٺشٱب .
ة  -اعزضبسح ا٥ٲ ٨٪ٳؽؾز ا٥خٴاىش ٳرجقٺش ىالة ا ٨٦ْ٥ث٪ب
١ب٥ ٫ٺٰ عٚ٦ٲ ٬٩ ٨ا٪٦ْ٥بء  ٬٩ا٥غ٦ذ ٙٸ رؾقٺ ٤ا٨٦ْ٥
ٳ٭ؾشٯ .
 )12ـ ١ٺ٘ ٳف٦ٴا ٪٥ب ٳف٦ٴا ئ٥ٺٰ  ٬٩ا٦ّ ، ٨٦ْ٥ٮب ٭ق٪١ ٤ب ٳف٦ٴا ؟
 )13ـ ّٮذ٩ب ّؾ ٜا٪٦ْ٥بء ا ٨٥ ٨٦ْ٥ٹْٴدٳا ٹشٳٙ ٫ٸ ٕٺشٯ ا٪٥زْخ ؛ ٢ٙٺ٘
٭ْؾ ٜا ٨٦ْ٥ٳ٭ْٺؼ ؽٺبح اْ٥بؽٞٺ ٬؟
 )14ـ  ٬٩دخ ٤ثبة ا ٨٦ْ٥سإجًب أفجؼ ّبؽًٞب .
 )15ـ ٙنٺ٦خ ا٥ؾٺخ ٭ٞذ ٭ٞذاً الرّبً ثْل عٴا٭ت اَ٪٥ٲش ا٥غ٦جٸ ٙٸ
األٞ٥بة ا٪٦ْ٥ٺخ  ٬٢٥ ،ر ٠٦األٞ٥بة ٥ٺغذ ٩ز٩ٴ٩خ ٥زارٲب ٩زٶ ١ب٭ذ
ٚ٩زبؽًب ٥ي٦ت عبد ٳا٩زالٍ ٟبٱش ألدٳاد ا٪٥يبْ٥خ ٳا٥جؾش ٳؽشؿ
ٍبٱش ّ٦ٶ ٭ ِٚا٥ٮٚظ ٳاأل٩خ ٩ ِ٩الؽَخ رقٴٹت ا٥ٮٺخ ٳرقؾٺؾٲب
 ٬٩ىٴاسب ا٥ض ، ٤٥ألّ ٫ذ ٧ا١ز٪ب ٣ا٥يشػ ٳ١ٴ٭ٰ ٳسد ٙٸ عٺبٛ
َ٩بٱش عب٥جخ ال ٹْٮٸ أ ٫ا٥قٴسح ثش٩زٲب عب٥جخ  . .ٳاهلل أّ. ٨٦
 )16ـ ٹٞٴ ٣اث ٬اٞ٥ٺٚ١ : ٨ٶ ثب ٨٦ْ٥ؽشًٙب أ٭ٰ أ٩ش ٭جٺٰ ثبالعزضادح ٩ٮٰ ٙٸ
سة صد٭ٸ ًّ٪٦ب " .
١الّ ٰ٩ٮذ ٝٴ " ٰ٥ٳٍّ ٤ٝ
 )17ـ اعزغبثخ أل٩ش اهلل رْب٥ٶ ٙٸ ٝٴ ( ٰ٥اٝشأ ) ص ٨ى٦ت ا٥ ٨٦ْ٥ٮٚغ٪٥ ٠ب
ٙٺٰ سْٙخ ٳٝشة  ٬٩اهلل رْب٥ٶ ٳاعزؾْبس ر ( ٠٥ئ٭٪ب ٹخؾٶ اهلل ٬٩
ّجبدٯ ا٪٦ْ٥بء ) .
 )18ـ أٙن ٤األؽٺبء ا٥زضٳد  ٬٩ا ، ٨٦ْ٥أل ٬٩ ٫اٝزقش ّ٦ٶ َّٙ ٨٦ٮٰ
١بٙٺبً ١ب ٫عجت االعزجذاد ثب٥شأٷ ٳفبس رَْٺ٥ ٰ٪ٮٚغٰ ٩ب٭ًْب ٬٩
االعزٚبدح .
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 )19ـ ر١ش ا٪٥بٳسدٷ ّ ٬اثّ ٬جبط سمٸ اهلل ّٮٰ ٥ :ٴ ١ب ٫أؽذ ٹ٢زٚٸ
 ٬٩ا٩ ٨٦ْ٥ٮٰ ٩ٴعٶ ّ٦ٺٰ ا٥غال. ٧
 )20ـ االعزْب٭خ ثؾخـ ٹْٺ ٬ثْذ اهلل رْب٥ٶ ّ٦ٶ االعز٪شاس ٙٸ ى٦ت
ا٩ . . ٨٦ْ٥ض( ٤ؽب ٣اٞ٥شٳة) .
ئال ا٢٥زبة ٞٙو
 )21ـ ٳف٦ٴا ئ٥ٶ ٩ب ٳف٦ٴا ئ٥ٺٰ  ٬٩ا ٨٦ْ٥ٳ ٨٥ٹ٥ ٬٢ذٹٲٍّ ٨
ٙنالً ّ ٬األعٲضح ا٥ز١ٺخ ا٥زٸ عْ٦ذ ثْل ا٥ٮبط إٔجٺبء  ،ٳٝذ
ا٭٦ٞجذ األ٩ٴس ؽب٥ٺًب !! .
 )22ـ ثز ٣اٖ٥ب٥ٸ ٳا٥ٮٚٺظ  ٬٩أع ٤ى٦ت ا٪٦٢ٙ ، ٨٦ْ٥ب مؾٶ اإل٭غب٫
اصداد ًّ٪٦ب ٳّؾٞبً  ٨٦ْ٦٥ٳٝشثًب  ٬٩ا٢٥زت .
 )23ـ اٞ٥شاءح ٥ٺغذ صٹٮخ  ،ٳّ ٤٪اخزٺبسٷ ث ٤ٱٸ ؽشٙخ ٥يب٥ت ا٨٦ْ٥
ٳعب٭ت أعبعٸ ال ٹٞٴ ٧عٴّ ٰٝٮذ ا٥زؾٞٺ ٬٩ ٜدٳ٭ٲب .
 )24ـ سؽ٦خ اْ٥بٙ ٨٥ٸ االصدٹبد  ٬٩ى٦ت ا٪١ ٨٦ْ٥ب  ٤ْٙ٭جٸ اهلل ٩ٴعٶ
ّ٦ٺٰ ا٥غال. ٧
 )25ـ أ ٫ٹْ ٨٦ىب٥ت ا ٨٦ْ٥أ ٫ى٦ت ا ٨٦ْ٥ٹؾزبط ئ٥ٶ رنؾٺبد  ٬٩ٳٝزٰ
ٳعٲذٯ ٳ١ز ٠٥ا٥زٮ ٬٩ ٤ٞث٦ذ ئ٥ٶ آخش ٪١ب  ٤ْٙا٪٦ْ٥بء  ،ٳ٪١ب ٤ْٙ
عبثش ثّ ٬جذاهلل سمٸ اهلل ّٮٰ ّٮذ٩ب عبٙش ٩غٺشح ؽٲش  ٬٩ا٪٥ذٹٮخ
ئ٥ٶ ٩قش ّ٦ٶ ثْٺشٯ ٥غ٪بُ ؽذٹش ٳاؽذ خبٗ أ ٫ٹ٪ٴد ٳ ٨٥ٹغ. ْٰ٪
 )26ـ ٱزا عٲذ ا٪٦ْ٥بء ا٥نخٙ ٨ٸ اٞ٥شاءح ٱٴ ٭زبط اعزْب٭خ فبدٝخ ثبهلل
رْب٥ٶ ٳعٲذ ٩زٴاف ، ٤عٴاء أ١ب ٫رٙ ٠٥ٸ ٪١ٺخ ا٥ٴٝذ أٙ ٧ٸ اٞ٥ذسح
ّ٦ٶ االعزٺْبة ٳاٚ٥ٲ ، ٨أٙ ٧ٸ اخزٺبس اٞ٪٥شٳء ٳا٥جٮبء اْ٪٥شٙٸ
ا٪٥زذسط ٦٥ٮٚظ  ٬٩خال ٣اٞ٥شاءح ٳا٪٥يبْ٥خ .
ئال أ٭ٲب رؾزبط
 )27ـ اٞ٥شاءح رؾزبط ٳئ١ ٫ب٭ذ ٙٸ ٕب٥جٲب ثٮبءً رارٺبً ٦٥ٮٚظ ٍّ
ئ٥ٶ رْ ٨٦ٳرٙ ٰٞٚٸ آ٥ٺبرٲب  ٬٩أٱ ٤ا٥ؾأ. ٫
 )28ـ اٞ٥شاءح ٙٸ ٩ض ٤ٱزا ا٢٥زبة رضٹذ ٞ٦٥بسب خجشح ٳْ٩شٙخ ثأعظ
اٞ٥شاءح ا٪٥ض٪شح ٳآ٥ٺبرٲب .
ال ٳامؾًب
 )29ـ ا٢٥زبة س١ٺضح اٞ٥شاءح ٳعٺجٞٶ  ،ٳٱغشٯ ٝذ ٹغجت ئؽ٢ب ً
ئال أ ٫ٱزا ال ٹغْٕ ٬٩ ٤ٺش ا٪٥ٮبعت ا٭زٞبؿ أٳ
ٙٸ ٩ٮَٴس ا٪٥ؾبٱذ ٍّ ،
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رٲ٪ٺؼ ٙبئذح ا٢٥زبة اإل٢٥زشٳ٭ٸ أل٩ٴس ٩ٮٲب ؛ أ٭ٰ ٳعٺ٦خ ٥ٲب ٩ضاٹبٱب
ٳّٺٴثٲب ١ب٢٥زبة ا٥ٴسٝٸ  ،ٳ٩ٮٲب أ٭ٰ أ١ضش ئربؽخ ٳٹغشًا ٕ ٬٩ٺشٯ ،
ٳٱٴ ٩ب ٹؾزبط ئ٥ٶ رٴاصٙ ٫ٸ ٱزا ا٥غب٭ت .
 )30ـ ص٪شح اٞ٥شاءح ى٦ت ا ٨٦ْ٥ٳا٥ؾشؿ ّ٦ٶ االعزضادح ٥ ٬٩ؾَبد
االؽزنبس  ٬٩ؽغ ٬ا٥خبر٪خ .
 )31ـ ا٢٥زبة  ٰ٦١رؾٚٺض ٞ٦٥شاءح ٳا٪٥يبْ٥خ ٳأال ٹزٴ ٘ٝا٪٥شء أثذًا ّٮٲب
٩ٲ٪ب ٳف٦ذ دسعزٰ ا٪٦ْ٥ٺخ ٳ٩ؾبٕٙ ٰ٦ٸ ا٥ؾٺبح .
 )32ـ ا ٨٦ْ٥ثؾ ٌش ال عبؽ ، ٰ٥ ٤ٳ٩ٲ٪ب ث ٔ٦اإل٭غب ٬٩ ٫ا ٨٦ْ٥ٹَٝ ٤بفشًا
ال "  ،ٳا ٨٦ْ٥أعبط ا٥زٚٴٛ
ئال ٦ٝٺ ً
ٙٺٰ ٞ٥ٴ ٰ٥رْب٥ٶ " ٳ٩ب أٳرٺز ٬٩ ٨اٍّ ٨٦ْ٥
ٳا٥ٮغبػ ٙٸ  ٤١ا٪٥غبالد ا٥ؾٺبرٺخ  ،ٳاٞ٥شاءح ٚ٩زبػ ا. ٨٦ْ٥
 )33ـ ا٥زش١ٺض ٙٸ اٞ٥شاءح ٙٺٲب ا٥جش١خ ٳٙٺٲب ا٪٥ٮْٚخ .
 )34ـ ١أ ٫اٞ٥شاءح ا٪٥ض٪شح ؽٺبح  ،ال ٹ ٬٢٪أ ٫٭ْٺؾٲب ١ب٦٩خ ٙٸ ّب٨٥
اٙزشامٸ .
 )35ـ ٝقخ اٙزذاء األعشٵ ٙٸ ْ٩ش١خ ثذس ؽٺش ى٦ت سعٴ ٣اهلل ـ ف٦ٶ
اهلل ّ٦ٺٰ ٳع ٨٦ـ  ٬٩ا٪٥ؾش ٟا٥زٷ ٹشٹذ ٙذاء ٭ٚغٰ أ ٫ٹُّْ ٨ٍّ٦ؾشح ٬٩
ا٪٥غ٪٦ٺ ٬اٞ٥شاءح ٳا٢٥زبثخ  . .ٳٱزٯ ا٥ؾبدصخ دال٥خ ٳامؾخ ٳٱب٩خ ّ٦ٶ
أٱ٪ٺخ اٞ٥شاءح ٳا٢٥زبثخ  ،ٳأل٭ٲب اؽزٺبعبد مشٳسٹخ ألٷ أ٩خ رشٹذ
ا٥ٮٲٴك ٳا٥زٞذ. ٧
 )36ـ ٹشٵ ا٥جْل أ ٫ئٝجب ٣ا٥غ٦ّ ٘٦ٶ ا ٨٦ْ٥ٳا٥زٙ ٰٞٚٸ ا٥ذٹ١ ٬ضشح
ا٪٥يبْ٥خ ٥ ،ٺغش ٳعٲٴ٥خ اال٥زٞبء ثْ٪٦بء ّقشٱ ، ٨ٳاألخز ّٮٲ٨
ٳ٩ذاسعزٲٙ . . ٨ب ٨٦ْ٥ثب٪ُ ٥ذَاسعخ ٳٱٴ ٩ب ٹٮذس ٙٸ ص٩ب٭ب .
 )37ـ ٙٸ ٝقخ ٩ٴعٶ ّ٦ٺٰ ا٥غال : ٧عٴاص االعزْب٭خ ث ٬٪ٱٴ دٳ٭٠
ٳأال ٹٖزش
٥زؾقٺ ٤ا ، ٨٦ْ٥ٳا٥غٚش ٥ي٦جٰ ٳٝجٴ ٣ا٥زؾذٷ ٙٸ ى٦جٰ ٍّ ،
اْ٥ب ٨٥ث٢ضشح ّ ، ٰ٪٦ٳأال ٹؾجِ  ٬٩ى٦ت ا. ٨٦ْ٥
 )38ـ ّ ٬٩ٴا ٤٩ع ِ٪ا ٨٦ْ٥ٳٙٲ ٰ٪ٳسعٴخٰ  ،ا٥شؽ٦خ ٙٸ ى٦جٰ ٳصٮٸ
ا٥ش١ت أ٩ب ٧ا٪٦ْ٥بء .
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 )39ـ ا٥ؾشؿ ّ٦ٶ رْٕ ٨٦ٴا٩ل ا٦ْ٥ٴ ٧ٳدٝبئٞٲب ٪١ ،ب عأ ٣أثٴ ٱشٹشح
ـ سمٸ اهلل ّٮٰ ـ سعٴ ٣اهلل ـ ف٦ٶ اهلل ّ٦ٺٰ ٳع ٨٦ـ ّ ٬٩ ٬أعْذ
ا٥ٮبط ثؾٚبّزٰ ٹٴ ٧اٞ٥ٺب٩خ .
 )40ـ  ٬٩أَّ ٨اٞ٥شثبد ّٮذ اهلل رْب٥ٶ ا٥ضٹبدح ٙٸ ى٦ت ا. ٨٦ْ٥
 )41ـ ا٢٥زبة  ٬٩اع ٰ٪ٹٚزؼ أثٴاثبً  ٬٩ا٦ْ٥ٴ ٧ٳاْ٪٥بسٗ .
 )42ـ ى٦ت ا ٨٦ْ٥ثنبّخ ٥ٺغذ ١أٷ ثنبّخ .
ٳئال ٢٥ٮب ٙٸ ٕٺبٱت ا٥غٲ. ٤
ئال ثبٞ٥شاءح ٍّ ،
 )43ـ  ٬٥رشرٞٸ ع ٨٦ا٪٥غذ ٍّ
ئال ٩غزْ٦ٸ أٳ ٢٩بثش .
 )44ـ ال ٹٮقشٗ ّ ٬اٍّ ٨٦ْ٥
سة صد٭ٸ ّ٪٦بً) .
 )45ـ اعزؾجبة ١ضشح ا٥ذّبء (ٳٍّ ٤ٝ
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(ؿ  26ـ ؿ )47
 )1ـ ٭ؾ ٬أ٩خ اٝشأ ٥ . .ٮٞشأ
 )2ـ اٞ٥شاءح ٚ٩زبػ اْٞ٥ٴ ٣ٳا٦ْ٥ٴ. ٧
 )3ـ ٝب ٣اث ٬ا٥غٴصٷ :
٥ٸ ٱ٪خ ٙٸ ا٩ ٨٦ْ٥ب ئ٩ ٫ض٦ٲب * * * ٳٱٸ ا٥زٸ عٮذ ا٥ٮؾٴ ٣ٱٸ ا٥زٸ
خٞ٦ذ  ٬٩ا ٜ٦ْ٥اَْ٥ٺ ٨ئ٥ٶ * * * ا٪٥ٮٶ دّٺذ ئ٥ٶ ٭ٺ ٤ا٪٢٥ب٦ٙ ٣جذ
 )4ـ ٩ٮٲٴ٩ب ٫ال ٹؾجْب ٫ىب٥ت ّ ٨٦ٳىب٥ت ٩ب٪١ ، ٣ب ٳسد ٙٸ ا٥ؾذٹش .
 )5ـ أثٴ اٚ٥شط اث ٬ا٥غٴصٷ اْ٥ال٩خ ا٪٥ز ٬ٞٹٞشأ ٙٸ آخش ّ٪شٯ ٳّ٪شٯ
( 80عٮخ) اٞ٥شاءاد ّ٦ٶ ا٥جبٝال٭ٸ  ِ٩اثٮٰ ٹٴع٘ ٪١ . .ب ٝب ٣ا٥زٱجٸ
ًٞ٦ْ٩ب ٙ ( :ب٭َش ئ٥ٶ ٱزٯ ا٥ٲ٪خ ) .
 )6ـ أٳسد ا٪٥إٙ ٘٥ٸ ٝقـ ١ضٺش  ٬٩ا٥غ ٘٦ٳٱزا ٩ٮٲظ ٝشآ٭ٸ ْ٦٥جشح
ٳا٥ز٢ٚش ٙٸ أؽٴا٥ٲ ٨ؽزٶ ٭زجِ أصشٱ٪١ ٨ب ٝب ٣رْب٥ٶ ٞ٥ ( :ذ ١بٙ ٫ٸ
ٝققٲّ ٨جشح ألٳ٥ٸ األ٥جبة ) .
 )7ـ أٱ٪ٺخ رغغٺ ٤اٚ٥ٴائذ ٳرذٳٹٮٲب ٥زشعٺخ ا٦ْ٪٥ٴ٩خ  ،ٳٹغزٚٺذ اٞ٥بسب
ٳ٦٥ؾ٢ٺ ٨اْ٥شثٸ ٞ٩ٴ٥خ ع٪ٺ٦خ ٝبٙ ٣ٺٲب :
ا ٨٦ْ٥فٺذٌ ٳا٢٥زبثخ ٝٺذٯ * * * ٝٺذ فٺٴد ٟثب٥ؾجب ٣ا٥ٴاصٞخ
 ٬٪ٙا٥ؾ٪بٝخ أ ٫رقٺذ ٕضا٥خ * * * ٳرزش١ٲب ثٺ ٬ا٥خالئ ٜىبٞ٥خ
 )8ـ عئ ٤اإل٩ب ٧أؽ٪ذ ـ سؽ ٰ٪اهلل رْب٥ٶ ـ ئ٥ٶ ٩زٶ ري٦ت ا ٨٦ْ٥؟ ٞٙب: ٣
 ٬٩ا٪٥ؾجشح ئ٥ٶ اٞ٪٥جشح .
 )9ـ ّ ٬٩غبئت ا٪٦ْ٥بء ؽت ا٥ي٦ت ٳاؽزغبة األعش ٳرٖٮٺٲ ٨ثٚنٰ٦
ؽٺٮ٪ب عأ ٣أؽذٱ٩ ٬ّ ٨غأ٥خ ٙٸ اٚ٥شائل أٳ أخشٵ ٳٱٴ ّ٦ٶ ٙشاػ
ا٪٥ٴد ٙ ،أؽ٦ّ ٜٚٺٰ ع٦ٺغٰ ٞٙ ،ب : ٣أٙٸ ٱزٯ ا٥ؾب ٣؟ ٞٙب : ٣أٞ٥ٶ اهلل
ّب٪٥بً ثٲب خٺ ٌش  ٬٩أٞ٥بٯ عبٱالً ثٲب .
 )10ـ ا٥ ٨٦ْ٥ٺظ ٦٥زٚبخش ٳال ٥ٺٞبّ ٣ب ٨٥أٳ ٩ز ٬ٞٳئ٭٪ب هلل رْب٥ٶ .
 )11ـ ال ٹخ٦ٴ ١زبةٌ ٙ ٬٩بئذح .
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 )12ـ ؽشؿ ا٪٦ْ٥بء ّ٦ٶ ؽقٴ ٣اٙ ٨٦ْ٥ٸ ع٪ٺِ األٳٝبد  ،ٳخبفخ ٙٸ
عبّخ االؽزنبس .
 )13ـ ؽذح ؽشفٲ٦ّ ٨ٶ ى٦ت ا٪١ ، ٨٦ْ٥ب ٝب ٣أؽ٪ذ .
 )14ـ ٝقـ ا٥غٙ ٘٦ٸ ى٦ت اَّ ٨٦ْ٥ٺ٪خ  ،أ٩ب ٭ؾٙ ٬ٮؾ٢ٴ ؽب٥ٮب ئ٥ٶ
اهلل رْب٥ٶ  . .ٳ٩ب ٭ؾٙ ٬ٺٰ  ٬٩ا٦ٖٚ٥خ .
 )15ـ مشٳسح رخقٺـ ٳٝذ ٳ٢٩ب٩ ٫ٮبعت ٹٴ٩ٸ ٞ٦٥شاءح ٳى٦ت ا٨٦ْ٥
ٳخبفخ ١زبة اهلل رْب٥ٶ  ،ٳرٙ ٠٥ٸ ٩شؽ٦خ ا٥ؾجبة ٥ ،ٺ٢ٴ ٫أصشٱب
٭بًْٙب ّٮذ رٞذ ٧ا٪ْ٥ش .
 )16ـ ٳفٺخ ٩ؾ٪ذ ث٩ ٬ؾ٪ذ ٩خزبس ا٥ؾٮٞٺيٸ :
ٹ٤ٞ
أال ٍّ
ٹٴفٸ ثٲب ى٦جخ ا ٬٩ ٨٦ْ٥ؽٚبً ١زبة اهلل رْب٥ٶ ٙٸ ٝٺب ٧ا٦٥ٺٍّ ٤
اٞ٥ٺب ٬ّ ٧خ٪غخ أعضاء ٹٴ٩ٺًب ْٙ ،ٮذ٩ب ٹأٚ٥ٲب ال ٹغزيٺِ أ ٫ٹأرٸ ثأ٤ٝ
٩ٮٲب .
 )17ـ ؽت اٞ٥شاءح ٳؽٖ٘ االىالُ ٹضداد  ِ٩رٞذ ٧ا٪ْ٥ش ٙ ،ٺ٢ٴٙ ٫ٸ
ع ٬ا٥ض٪ب٭ٺ ٬أ١ضش اىالًّب ٳثؾضًب ٙٸ ا٢٥زت ٳا٦ْ٥ٴ ٬٩ ٧ع ٬ا٥ؾجبة .
 )18ـ ّغجًب أل٩ش ا٥غٙ ٘٦ٸ ؽ ٌٚا٥ٴٝذ ؽزٶ ٳٱٙ ٨ٸ ٝنبء ا٥ؾبعخ ،
٥ٺغْ ٬٩ ٰ٥ ٤ٹٞشأ ّ٦ٺٰ .
 )19ـ ا٥زٞ٦ٸ  ٬٩أٙٴاٯ ا٪٦ْ٥بء .
 )20ـ االّزٮبء ثب٥ٴٝذ ٳّذ ٧مٺبّٰ .
 )21ـ اث ٬رٺ٪ٺخ ـ سؽ ٰ٪اهلل ـ ع ِ٪ا ٨٦ْ٥ثيٴ ٣ا٥غٲش ٳإزٮب ٧ا٥ٴٝذ
٥ي٦ت ا ٨٦ْ٥ٳ٩ٮبد٩خ ا٢٥زت ٳٚ٩بسٝخ األؽجبة .
 )22ـ ا ٨٦ْ٥٭ٴ ٌس ٹغزنبءُ ثٰ ٳرٮٴّٰ ١بْ٥غ ٤ٹجشب ّ ٤٦ا٥ؾٲٴاد
ٳا٥ؾجٲبد  ٰ٥ٳٖ٥ٺشٯ .
 )23ـ ئرا رٮضٯ ا٦ٞ٥ت ٙٸ ا ٨٦ْ٥ٳأ٩ٴس اٻخشح ٝقشد اْ٥ٺ٩ ٬ّ ٬ٮزضٱبد
ا٥ذ٭ٺب .
 )24ـ االصدٹبد  ٬٩ا ٨٦ْ٥ؽزٶ ٙٸ عبّخ االؽزنبس .
 )25ـ ئرا ٳْٝذ ّٺٮٸ ّ٦ٶ ١زبة  ٨٥أٝشأٯ ١أ٭٪ب ٳْٝذ ّ٦ٶ ١ٮض .
 )26ـ ا٥ٮٺخ ا٥قب٥ؾخ ٙٸ اٞ٥شاءح .
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 )27ـ ا٥ٮ٪برط سائْخ ٳٹغزٚبد ٩ٮٲب  :ؽش ا٥ٮٚظ ّ٦ٶ ا٥ي٦ت ٳس ِٙا٥ٲ٪خ
ػ.
ٳا٥زؾجٰ ثٲ ٨ئ ٫٭٩ ٬٢ض٦ٲ . . ٨ئ ٫ا٥زؾجٰ ثب٢٥شاٙ ٧ال ُ
 )28ـ اٞ٥شاءح ٚ٩زبػ اْ٪٥شٙخ  ،ٳاْ٪٥شٙخ ٚ٩زبػ ا٥شٝٸ  ،ٳا٥شٝٸ ٚ٩زبػ
اْ٥ضح  ،ٳاْ٥ضح ٚ٩زبػ ا٥ز٢٪ٺ ، ٬ٳا٥ز٢٪ٺٚ٩ ٬زبػ اٞ٥ٴح .
 )29ـ ؽب ٣ا٥غ ِ٩ ٘٦اٙ ٨٦ْ٥ٸ عبّخ االؽزنبس  ،ٹز١ش ثؾذٹش ا٥شعٴ٣
ـ ف٦ٶ اهلل ّ٦ٺٰ ٳع ٨٦ـ ( ئرا ٝب٩ذ ّ٦ٶ أؽذ ٨١ا٥غبّخ ٳٙٸ ٹذٯ ٙغٺ٦خ
٦ٙٺٖشعٲب ) ٢ٙب ٫ؽشفٲ٦ّ ٨ٶ ا٥زْ ٨٦ؽزٶ ٳئ ٫خشعذ أسٳاؽٲ. ٨
ال
 )30ـ ٪٦١ب اعزؾْش اإل٭غب ( : ٫ئ٭٪ب ٱٸ أ٭ٚبعٮب ٳأسٳاؽٮب ) اصداد ثز ً
ال ٳاعزٲبدًا ٙٸ ى٦ت ا ٨٦ْ٥ٳاإل١ضبس  ٬٩اٞ٥شاءح  . .سؽ٨
ٳّ٪٦بً ٳًّ ٪
اهلل ر ٠٦األسٳاػ ا٥يبٱشح .
 )31ـ اٞ٥شاءح عضء ال ٹزغضأ  ٬٩ؽٺبرٮب ٳٹٴ٩ٺبرٮب  ،ٳال ر ٤ٞأٱ٪ٺخ ّ٬
األ ٤١ٳا٥ؾشة ٳا٥ٮٴ. ٧
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 )1ـ ّٮذ٩ب رغ٦ظ ٙٸ ٩غ٦ظ ٳٹ٢ضش ٙٺٰ اٖ٦٥و ٳرغزؾٸ أ ٫رٞٴ ٬٩ ٧ثٺٮٲ٨
٢٥ٮّ ٠ٮذ٩ب رٞشأ ٙٸ ١زبة ال رْذٙ ٧بئذح .
 )2ـ إزٮ ٨اٚ٥شفخ ثبٝزٮبء ١زبة أٳ ١زٺت رؾ ٠ْ٩ ٰ٦٪أٹٮ٪ب ١ٮذ العزٖال٣
ا٥ٴٝذ ٙٸ أ٩ب ٬١اال٭زَبس  ،ٳٱزا ٩زٴٙش ٙٸ األعٲضح ا٥ز١ٺخ ٥ ،ٺْيٺ٠
 ٤١عذٹذ ٳ٥زغزضٹذ ٥ٺٴ ٧ا٥خ٦ٴد .
 )3ـ ا٥ٲ٪خ ىشٹ ٜا٪ٞ٥خ  ،ٳا ٨٦ْ٥ىشٹ ٜا٪٥غذ ٦ٙ ،ٮغبٱذ أ٭ٚغٮب ّ٦ٶ ٱزا
ا٥خٺش اَْ٥ٺ. ٨
 )4ـ ١ب ٫ا٢٥زبة ٦٥جْل ٱٴ ا٥قبؽت ٳاأل٭ٺظ ٳا٥ؾجٺت  ،ٹٞٴ ٣ا٥ؾغ٬
ا٦٥إ٥إٷ ٕ :جشد أسثْٺّ ٬بً٩ب ٩ب ٦ٝذ ٳال ثذ ٳال ار٢أد ئالٍّ ا٢٥زبة
ّ٦ٶ فذسٷ  ،ٳئرا ٕ٦جٮٸ ا٥ٮٴ ٧أ٩غ ٠ا٢٥زبة ٥ٺيشد ا٥ٮٴ. ٧
 )5ـ ٳٱزا اث ٬عٲ : ٨ئرا ٕؾٺٰ ا٥ٮْبط ٙٸ ٕٺش ٳٝزٰ  ،رٮبٳ١ ٣زبثًب ٬٩
١زت ا٥ؾ ٨٢ٳىشد ا٥ٮٴ ٬٩ ٧خال٥ٲب ٥ؾٖ ٰٚٳرْ ٰٞ٦ثب٢٥زبة ٳى٦ت ا٨٦ْ٥
ٙٺٲزض اٚ٥إاد ٳٹيشة ٥ؾ٪٢ٲب .
ئال ّض٥خ اْ٥ب٨٥
 )6ـ أ ٫اْ٥ض٥خ رنش ا٥غبٱ ٤ٳال رٮ ْٰٚٳٱٸ ّ٦ٺٰ ٳثبٍّ ، ٣
 )7ـ ٱزٯ ١زجٸ أؽت ئ٥ٸٍّ  ٬٩ٳص٭ٲب رٱجًب .
 )8ـ اٚ٥ش ٛثٺ ٬ا ٨٦ْ٥ٳا٪٥ب: ٣
ا ٨٦ْ٥ٹؾشع ٠ٳا٪٥ب ٣رؾشعٰ
ا٩ ٨٦ْ٥ٺشاس األ٭جٺبء ٳا٪٥ب٩ ٣ٺشاس ا٦٪٥ٴ ٟٳاألٕٮٺبء
ا٪٥ب ٣رزٱجٰ ا٥ٮٞٚبد ٳا ٨٦ْ٥ٹ٢ضش ثزْ٦ٺٰ٪
ا٪٥ب ٣ٹٚبس ٛفبؽجٰ ّٮذ ا٪٥ٴد ا ٨٦ْ٥ٹذخ ٤ثٰ اٞ٥جش
ا ٨٦ْ٥ٹذّٴ ٦٥زٴامِ ٳا٪٥ب ٣ٹذّٴ ٦٥ز٢جش ٳا٥خٺالء
اْ٥ب ٨٥ٹؾزبط ئ٥ٺٰ ع٪ٺِ ا٥ٮبط ٳاٖ٥ٮٸ ٹؾزبعٰ اٞٚ٥ٺش ٞٙو
عب ِ٩ا٪٥ب ٣ٹذّٴ ئ٥ٶ ا٥ذ٭ٺب ٳعب ِ٩ا ٨٦ْ٥ٹذّٴ ئ٥ٶ اهلل رْب٥ٶ
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 )9ـ ٝب ٣اث ٬ا٪٥جبس ٬٩ : ٟأؽت أ ٫ٹغزٚٺذ ٦ٙٺٮَش ئ٥ٶ ١زجٰ .
 )10ـ اٞ٥شاءح ٳؽجٲب رْ ٨٦فبؽجٲب ا٥قجش ٳا٥ٲ٪خ .
 )11ـ ؽت ا ٨٦ْ٥ٳا٥ؾٖ٘ ثٰ ؽزٶ ٥ٴ ٳف ٤األ٩ش ئ٥ٶ ثٺِ ا٥ذٳس ٳؽشاء
ا٢٥زت .
 )12ـ أٱ٪ٺخ ا٥ٴٝذ ٥يب٥ت ٙال ٹؾْش ث٦زرٰ ئالٍّ ٳٙٸ ٹذٯ ١زبة أٳ ٭ؾٴٯ .
ٛ
 )13ـ ؽٖ٘ اْ٪٥بفشٳٙ ٫ٸ اٞ٥شاءح ٹغْ ٠٦رٴ ٬ٝأ ٫ؽت اٞ٥شاءح ثب ٍ
ٙٸ األ٩خ اإلعال٩ٺخ ٳا٥زٴٙٺ ٜثٺذ اهلل .
 )14ـ  ٬٩ؽٖٚٲ ٨ثبٞ٥شاءح ٹؾ١ ٬٦٪زجٲٙ ٨ٸ أعٚبسٱ ٨ؽزٶ ال ٹٮٞيْٴ٫
ّ ٬ا ٨٦ْ٥ٳاْ٪٥شٙخ .
 )15ـ ٥ٴ  ٨٥ٹٙ ٬٢ٸ ا٥ذ٭ٺب ئال ا٢٥زت ٚ٢٥زٲ. ٨
أال رغزٴؽؼ ٞٙ ،ب٣
 )16ـ ١ب ٫أؽذٱ ٨ٹيٺ ٤ا٥غ٦ٴط ٙٸ ثٺزٰ ٞٙ ،ٺٍّ : ٰ٥ ٤
١ٺ٘ اعزٴؽؼ ٳأ٭ب  ِ٩ا٥ٮجٸ  ٳأفؾبثٰ .
 )17ـ ا٥ٮ٪برط ا٥زٸ ٳسدد ٙٸ ا٢٥زبة أل١بثش ٙٸ ٭ٲبٹبرٲ ٨ٳأّب٥ٸ
اعزٲبدٱ ، ٨ٳٱ ٨٭٪برط ٹٞزذٷ ثٝ ٬٪ج٦ٲب  ،ٳ٭ؾ ٬٭ٞزذٷ ثٲ ، ٨ٳ٭جز٩ ٣ب
ثز٥ٴا ٥ٮق ٤ئ٥ٶ ٩ب ٳف٦ٴا اعزْب٭خ ثبهلل ٳاعز٦ٲبْ٩ ٧ٴ٭زٰ ٳاخزٺبس
األٳٝبد ا٪٥ٮبعجخ اْ٪٥ٺٮخ ّ٦ٶ اعزغ٪بُ اٞ٥ٴٵ ٳا٥جْذ ّ ٬ا٥ؾزبد ،
ٳ٭٪ٴ عٺذ ٙٸ ا٩زال ٟأدٳاد اٞ٥شاءح ٳا٥جؾش ٳٱ٪خ ّب٥ٺخ ٩ؾٚضح ّ٦ٶ
ا٪٥ٴاف٦خ ٙٸ ع٦ٴ ٟا٥ذسة ٙٸ ٱزا ا٥ض ٬٩ا٦٪٥ٲٸ ٳا٪٥ؾزذ ٦٥غٲذ
ٳا٥ٴٝذ .
ك ال ٭ٙ ، ٤ٚشك ٹأخز ٳٝزٰ
 )18ـ اٞ٥شاءح ٙٸ ؽٺبح ىب٥ت اٙ ٨٦ْ٥ش ٌ
ٳ٩ٮض٥زٰ ٳا٢٥ٺٚٺخ اْ٪٥ٺٮخ ّ٦ٶ رؾٞٺ ٜأٱذا ٰٙٳ ٨٥ ٬٩ٹزْب١ ْٰ٩ ٤٩ٲزا
ٙغٺؾزذ ثٰ ا٥غٲذ ٳرنٺِ ثٰ ا٥غج. ٤
ال ٙٸ  ٬ٙٹ٢شس
 )19ـ اٞ٥شاءح ا٪٥ش١ضح ا٥زٸ رغْ ٤ىب٥ت ا ٨٦ْ٥ٹزخز أف ً
ٝشاءرٰ ٳٹْذ ثٞٺخ اٞ٥شاءاد ٙٸ ر ٠٥ا ٬ٚ٥ث٪ضبثخ ا٥زؾؾٺخ ّ٦ٺٰ ٳا٥ؾشػ
ٚ٩ ٰ٥زبػ ا٥ٮ٪ٴ ٳعجٺ ٤ا٥ٮغبػ ٙٸ ٱزا ا٥غب٭ت  ،أ٩ب اٞ٥شاءح ٕٺش
ا٪٪٥ٮٲغخ ٳٕٺش ا٥جب٭ٺخ  ٬٦ٙرْذٳ أ ٫ر٢ٴ ٫صٞبٙخ اٝزٮبء ٝيشح ٤١ ٬٩
ثؾش  ِ٩ؽذٳس ر٢شاس ٳئٕٚب٥ ٣ألٱ ٨ٳّذ ٧ا٥غ ِ٪ا٥غٺذ ٪٦٥غبئ. ٤
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 )20ـ ارخبر ٱذٗ رٴف ٤ئ٥ٺٰ اٞ٥شاءح ٙٸ ٩ ٤١شؽ٦خ ٱٴ ا٪٥ذخ ٤اْ٪٥ٺ٬
ّ٦ٶ ا٥ٴاف٦خ ٳثز ٣ا٪٥ضٹذ  ٬٩ا٥غٲذ ٳٱٴ ٩ب ٹْٮٸ ثب٥نشٳسح ا٩زالٟ
سؤٹخ رٴف ٤ئ٥ٺٰ اٞ٥شاءح ٳا٥جؾش ٩شؽ٦زٲب ؽٺئًب ٙؾٺئبً ئ٥ٶ أ ٫ٹق٤
ا٪٥شء ئألٵ ثٖٺزٰ .
 )21ـ ا٥زذسٹظ ٳا٥زأ٥ٺ٘ ٳئ ٨٥ ٫ٹٮزؾش  ٬٩أَّْ٩ ٨ٺٮبد اٞ٥شاءح ٳ٥زا
ٙا٭ٰ ٹ٦ض ٧ىب٥ت ا٩ ٨٦ْ٥زٶ أساد اإلّب٭خ ّ٦ٶ اٞ٥شاءح أ ٫ٹ٢ٴ ٰ٥ ٫ؽٌ
 ٬٩ثز ٣ا ٨٦ْ٥ٳا٢٥زبثخ .
 )22ـ  ٨٥ ٬٩ٹٞشأ  ٬٥ٹ٢زت ٹٴً٩ب .
 )23ـ اٞ٥شاءح ٥ٺغذ ٞ٦٥شاءح ث ٤٪ْ٦٥ ٤ٳئؽبّخ ا٥خٺش ٳثز ٣اْ٪٥شٳٗ
ٳرٞٴٹخ األ٩خ ٳ٩زٶ خ٦ذ  ٬٩ر ٠٥أٳ مْٚذ ٙٺٰ ١ ،ب٭ذ أٝشة ئ٥ٶ
ا٥ؾغخ ّ٦ٶ اْ٥جذ ٳا٥زشٗ .
ٸ ا٦ْ٪٥ٴ٩خ  ٬٩ٱٮب أٳ  ٬٩ٱٮب ، ٟأٳ
 )24ـ اٞ٥شاءح ٥ٺغذ ٞٙو عٮ ُ
رقؾٺؼ أٳ ٭زقٴس ٱٮب ٟ؛ ث ٤ٱٸ ر٦ز٪ظ ٥قالػ ٦ٝت ٳرض١ٺخ ٭ٚظ
ٳرٲزٹت ع٦ٴ ٟٳصٹبدح أدة ٳا١زغبة ؽ٪٢خ  ،ٳٱٴ ٩ب ٹْٮٸ مشٳسح
أ ٫ٹٮٴُ ا٪٥شء ٝشاءارٰ ثؾغت ٩ب ٹٮ٪ٸ ا٢ٚ٥ش ٳٹشعِ ا٥غٲ ٬٩ ٤عٲخ
ٳٹٞٴٷ اإلٹ٪ب ٫ٳٹْ ٜ٪ا٥زشثٺخ  ٬٩عٲخ أخشٵ .
 )25ـ  ٬٩ال ٹٞٴ ٣ال ٥ؾٴإ ٤اٞ٥شاءح ؛  ٬٦ٙٹٞشأ ٳئٝ ٫شأ عبّخ  ٬٦ٙٹٞشأ
عبّبد .
 )26ـ ٝقخ ّال٩خ ّقش٭ب ا٥ؾٺخ ّ٦ٸ ا٥يٮيبٳٷ ـ سؽ ٰ٪اهلل ـ ٳى٦جٰ
ٙ ٨٦ْ٦٥ٸ ؽٺبرٰ ؽٺش ر١ش ٙٸ ر١شٹبرٰ ٙٸ فٚؾخ  211أٝ ٫ب٬ّ ٣
٭ٚغٰ :
(ٙأ٭ب ا٥ٺٴ ٧ٳأ٭ب ثبأل٩ظ ٪١ب ١ٮذ ٙٸ ا٥قٖش أ٩نٸ ٹٴ٩ٸ أ١ضشٯ ٙٸ
ّ٦ٸ ٹٴ ٌ٧أٝشأ ٙٺٰ صالص٪بئخ فٚؾخ  ،ٳْ٩ذ٣
ا٥ذاس أٝشأ  ،ٳسث٪ب ٩شٍّ ٍّ
ٝشاءرٸ ٩بئخ فٚؾخ  ٬٩ ،عٮخ 1340ٱـ ئ٥ٶ عٮخ 1402ٱـ اصٮز٬٦
ٳعجْٴ ٫عٮخ  ،اؽغجٴا  ٨١ٹٴً٩ب ٙٺٲب ٳامشثٴٱب ث٪بئخ رْشٙٴ٨١ ٫
فٚؾخ ٝشأد  ،أٝشأ ٙٸ ٩ ٤١ٴمٴُ ؽزٶ ٙٸ ا٪٥ٴمٴّبد ا٪٦ْ٥ٺخ) .
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 )27ـ ١ب ٫ٹقٺت اإل٭غب ٫أ ٨٥ٳؽغشح ئرا اميش ٥جٺِ ١زبة ٥ؾبعخ  ،ٳال
أد٦ّ ٣ٶ رٝ ٬٩ ٠٥قخ أثٸ ا٥ؾغ٦ّ ٬ٸ ث ٬أؽ٪ذ اٚ٥ب٥ٸ ا٥زٷ ١ب٭ذ ٰ٥
٭غخخ  ٬٩ع٪ٲشح اث ٬دسٹذ ٙذّزٰ ا٥ؾبعخ ٥جٺْٲب ٙ ،ٴعذ ؽبسٹٲب أثٺبرًب
ّ٦ٺٲب رٮ ٬ّ ٨ؽغشح ٳرأ ٨٥ثغجت ا٥ؾبعخ ٥جٺْٲب .
 )28ـ ؽب٥ٮب ا٥ٺٴ ِ٩ ٧ا٥غٴا ٣ٹؾجٰ ؽب ٣ا٥غ ِ٩ ٘٦اٞ٥شآ ٫ٳا٢٥زبة ٕ ،ٲ٨
ؽشٹقٴ٦ّ ٫ٶ ى٦ت ا. ٨٦ْ٥
 )29ـ ٙٲزا ٕٺخ ا٥ؾٖ٘ ٳا٥زْ ٜ٦ثب٢٥زت ٳاٙ ٨٦ْ٥ارا ٕ٦جٰ ا٥ٮْبط ىشدٯ
ثبعزغالة ا٢٥زت ٳا٥ٮَش ٙٺٲب .
 )30ـ ٹٞٴ ٣اْٞ٥بد  :أٝشأ ١زبثبً عٺذاً صالس ٩شاد أ٭ ٬٩ ِٚأٝشأ صالس ١زت
 )31ـ اْ٥جشح ٙٸ اٞ٥شاءح ثب٢٥ٺ٘ ٳاالعزٚبدح ال ثب. ٨٢٥
 )32ـ ٝذ ٹؾق ٤ا٥ٺأط ٳاإلؽجبه  ٬٪٥ٹٞشأ ٱزٯ اٞ٥قـ ٙٸ ا٢٥زبة
ٳٹَ ٬أ٭ٰ  ٬٥ٹق ٤ئ٥ٶ ٩ب ٳف٦ٴا  ،ٳ٥ ٬٢٥ٴ أ٥ض ٧ا٪٥شء ٭ٚغٰ ثٴسد
ٹٴ٩ٸ ٳاعز٪ش ّ٦ٺٰ  ِ٩ا٥ضٹبدح ٥ٴف ٤ئ٥ٶ ٩ب ٳف٦ٴا ثار ٫اهلل .
 )33ـ (اٞ٥بسٷ ا٥غٺذ ال ٹغزغ٪٥ ٨٦ب ٹٞشأ  ،ٳئ٭٪ب ٹغأ ٣٭ٚغٰ ٩ب ا٪٥غبئ٤
ا٥زٸ ؽبٳ ٣ا٢٥برت ؽ٦ٲب ٳرٞذٹ ٨سؤٵ ٳؽ٦ٴ٥ٲب) ّ . .جذا٢٥شٹ ٨ثٍّ٢بس .
 )34ـ ٩يبْ٥خ ا٢٥زت ٳا٪٥ذاٳ٩خ ّ٦ٺٲب ٱٸ اْ٥ٺؼ  ِ٩عٺ ٤ا٥قؾبثخ
ٳا٥غٙ ٘٦ززشثٶ ثغٺشٱ ٨ٳ٭ضداد ّجبدح ث٪ب ٳٝش ٙٸ ٭ٚغ ٠رأصشًا ٬٩
ؽب٥ٲ. ٨
 )35ـ ال أٳاٝ ٜٙٴ ( : ٰ٥أ٩ ٫يبْ٥خ ا٢٥زت رٖٮٸ ّ ٬ا٥ٮٴا٬٩ ٤ٙ
اْ٥جبداد) أل ٫صٹبدح اٙ ٨٦ْ٥ٸ اإلٹ٪ب ، ٫ٳٹزشرت ّ٦ٺٰ اصدٹبد ا٥ٲ٪خ ٙٸ
١ضشح ا٥ٮٴا ٬٩ ٤ٙاْ٥جبداد ٝ ،ب ٣رْب٥ٶ " ٳا٥زٹ ٬عبٱذٳا ٙٺٮب ٥ٮٲذٹٮٲ٨
عج٦ٮب  ) . .ٳاهلل أّ. ٨٦
 )36ـ ا٢٥زبة ٹقٮِ اإل٭غب ، ٫ٳاإل٭غب ٫ٹقٮِ اإل٭غب. ٫
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 )1ـ ٝٺ٪خ  ٤١ا٩شب ٩ب ٹؾغ. ٬
 )2ـ أخز ا ٰ٥ ٨٦ْ٥ىشٹٞب: ٫
 ا٪٥ؾبٙٲخ  ٬٩ا٪٦ْ٥بء ٳٱٴ األٙن. ٤
 أخزٯ  ٬٩ا٢٥زت ا٪٦ْ٥ٺخ ٳا٪٥قٮٚبد .
 )3ـ فٚبد ىب٥ت ا: ٨٦ْ٥
 ا٥شٕجخ األ١ٺذح
 ا٥خجشح ٙٺ٪ب ٹٞشأ
 ؽذح ا٥ٺَٞخ
ٙ قبؽخ ا٦٥غب٫
 عشّخ اٞ٥شاءح
 )4ـ  ٬٩خال ٣اٞ٥قـ ا٥ٴاسدح ٙٸ ا٢٥زبة ٹزجٺ٥ ٬ٮب فٚخ ٩ٲ٪خ ٳٹغت
ّ٦ٶ ىب٥ت ا ٨٦ْ٥ا٥زؾ٦ٸ ثٲب  ،ٳٱٸ ا٥قجش ص ٨ا٥قجش ص ٨ا٥قجش .
 )5ـ ٝب ٣رْب٥ٶ (ٹش ِٙاهلل ا٥زٹ ٬ا٩ٮٴا ٩ٮ ٨٢ٳا٥زٹ ٬أٳرٴا ا ٨٦ْ٥دسعبد)
٢ٙٺ٘ ٭ؾق٦ّ ٤ٶ ا ٨٦ْ٥دٳٝ ٫شاءح ٩زأ٭ٺخ ٳاّٺخ  ،ٳٹب ؽجزا ا٥زٴصٺٜ
ثٴمِ خو ّ٦ٶ راد األٱ٪ٺخ ٥زضجٺزٲب .
 )6ـ ؽذٹش  ٬٩ ( :ع ٠٦ىشٹًٞب ٹ٦ز٪ظ ٙٺٰ ًّ٪٦ب عٲ ٤اهلل  ٰ٥ثٰ ىشٹًٞب
ّ٦ٶ ا٥غٮخ ) .
 )7ـ اٞ٥شاءح رضٹذ  ٬٩صٞبٙبرٮب ٳْ٩شٙزٮب ثبألؽٺبء ٳٝذ ٹٞٴ ٣أؽذ٭ب :
أعزيٺِ رؾقٺ ٤ا٦ْ٪٥ٴ٩بد ٩ ٬٩قبدس عْ٪ٺخ أٳ ٩شئٺخ دٳّ ٫ٮبء
اٞ٥شاءح ٳعٲذٱب  ،٭ٞٴ ٬٩ : ٰ٥ ٣ثبة ا٥زغشثخ أ ٫ا ٬٩ ٨٦ْ٥ا٢٥زبة
ٹضجذ ٙٸ ا٥زٱ٪١ ٬ب ٹ ٬٢٪ا٥شعٴُ ئ٥ٺٰ ٙٸ أٷ ٳٝذ .
 )8ـ اٞ٥شاءح ر٢غت اإل٭غب ٫اْ٪٥شٙخ  ،ٳاْ٪٥شٙخ رضٹذ ا٥ضٞخ ثٮٚغٰ .
 )9ـ ا٥غ٦ذ ٙٸ اٞ٥شاءح ّ٦ٶ ا٪٦ْ٥بء .
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 )10ـ ٳمٴػ ا٥ٲذٗ ٥ذٵ اٞ٥بسب ٥ٲٴ أ١جش ْ٩ٺ ٬ثْذ اهلل رْب٥ٶ ٙٸ ٭ٺ٤
اٞ٪٥قٴد .
 )11ـ رؾذٹذ ٳٝذ ٞ٦٥شاءح ٪٩ب ٹْٺ٦ّ ٬ٶ ئ٭ٲبء ا٪٥ي٦ٴة  ِ٩رؾذٹذ ّذد
ا٥قٚؾبد ٥ ،ٺغ٦ت ا٥ٲ٪خ ٳاٚ٥بئذح ا٪٥شعٴح  ِ٩االعز٪شاس .
 )12ـ ا٥جش١خ ٙٸ ا٥ٴٝذ ٪٩ب عبّذٱ٦ّ ٨ٶ ئر٪ب ٧ا٪٥ي٦ٴة .
 )13ـ ٱ٪زٲ ٨اٞ٥ٴٹخ ٙٸ ؽقٴ ٣ا. ٨٦ْ٥
 )14ـ رْٴدٱ ٨اٞ٥شاءح ٳؽٴٝٲ٥ ٨ٲب عْ٦ٲ ٨ال ٹجب٥ٴ ٫ثيٴ ٣ا٪٥يٴالد ٬٩
ا٢٥زت ٝشاءحً  ،ٳ ٨٥رغزٖش٩ ٛٮٲ ٨ٳٝزبً  ،ث ٤ٹ٦زٲ ٨أؽذٱ١ ٨زبثًب َّٺً٪ب
ٙٸ ٳٝذ ٹغٺش ٳٱٴ ٹ٢ٚش ٙٸ ١زبة آخش .
 )15ـ أٳٝبرٲ ٨ا٥ض٪ٺٮخ ٳأؽٖب٥ٲ ٨ٳعٚشٱ ٨٥ ٨ٹ٪ٮْٲ ٬٩ ٨اٞ٥شاءح ٳى٦ت
ا. ٨٦ْ٥
 )16ـ ٱزٯ األخجبس رجْش ٙٺٮب ا٥ٮؾبه ٳا٥غذٹخ ٙٸ اٞ٥شاءح ٳى٦ت ا. ٨٦ْ٥
 )17ـ ٱ ٨٪ٳّضائّ ٨ب٥ٺخ ٳفجشٌ ع٪ٺ ، ٤ؽزٶ ا٥ؾذٹذ ٹ٦ٺ ٬٩ ٬ٱزا ا٥غ٦ذ
٥ ٤ذٹٲ ، ٨ٳاْ٥ضٹ٪خ ٳا٪٥ؾجخ رزٱت
ٳا٥قجش  ،ٳأفجؼ ا٥قْت عٲ ٌ
ا٪٥ؾٞخ ٳ ُريَٺٍّتُ ا٥غٺش .
 )18ـ ١ب٭ذ أ٭ٚغٲ ٨ال رؾجِ  ٬٩ا ، ٨٦ْ٥ٳال رشٳٵ  ٬٩ا٪٥يبْ٥خ  ،ٳال
ر ٬٩ ٤٢ا٥جؾش ٳ ال ر ٬٩ ٤٪االؽزٖب ٣ثٲب .
ال :
 )19ـ ١ب٭ذ ٝشاءح ا٥جْل ٩ٮٲٙ ٨ٸ ا٪٥يٴالد ٙٸ ا٪٥غب٥ظ ٩ض ً
ٙ ٸ فؾٺؼ ٩غ ٨٦صالصخ أٳ أسثْخ أٳ خ٪غخ أٳ عزخ أٹب٧
 ٳٙٸ عٺشح اث ٬ٱؾب ٧عزخ أٹب٧
ال ٙٸ ا٥ٺٴ ٧ا٥ٴاؽذ ١ ٬٩زت اٰٞٚ٥
ٝ شاءح ا٪٥غ٦ذ ا٥ٴاؽذ ١بً ٩
ٝ شاءح فؾٺؼ ا٥جخبسٷ ٙٸ ّؾشح ٩غب٥ظ
ٳ ِ٩ر١ ٠٥ب٭ٴا فجٴسٹ٦ّ ٬ٶ ا٥غ٪بُ أٳٝبد ىٴٹ٦خ  ،ألّ ٫ٮذٱ ٨ٱ٪خ
ٓ رب ٌ. ٨٦ْ٦٥ ٧
ٝٴٹخ ٳّب٥ٺخ  ،ٳعٌ ٦ذ ٕٺش ْ٩ٲٴد ٳرٚش ٌ
ال ٙٲٸ  ٬٩أَّْ٩ ٨ٺٮبد ا٥زذثش
 )20ـ اٞ٥شاءح ا٥غ٪بّٺخ ٳئ ٨٥ ٫ر ٬٢أف ً
ٳئ٭غبص اٞ٥شاءح .
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 )21ـ ١ب ٨٦ْ٦٥ ٫أصشٌ ٍبٱشٌ ّ٦ٶ األئ٪خ ٙٸ ا٥زٴامِ ٳعْخ ٙٸ األٜٙ
ٳّزس ا٪٥خب ٘٥ٳٕ٪و ا٥ٮبط ٳر٪غٺذ ا٥غب. ٘٥
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ت ّذدًا  ٬٩ا٥قٚبد ٙٸ ا٥ؾٺخ ٳا٥يب٥ت ٬٩
 )1ـ ٝشاءح ا٪٥يٴالد ٹزيُ ٦
ا٥خجشح ثب٢٥زبة اٞ٪٥شٳء ٳؽذح ا٥زٺ ٌٞٳٙقبؽخ ا٦٥غب ٫ٳعشّخ
اٞ٥شاءح ٳا٥شٕجخ ٳا٥ٲ٪خ اْ٥ب٥ٺخ ٳا٥قجش ا٥غ٪ٺ. ٤
 )2ـ ثْذ ٙشإ ٬٩ ٠ا٢٥زبة ٳٝج ٤ئّبدرٰ ئ٥ٶ ٢٩ب٭ٰ  :ا٭َش ٙٺ٪ب
اعزٴ ٬٩ ٠ٚٝٳٙٸ اخزٺبسار ٠ٳرغبؤالر ٠ٳرْ٦ٺٞبر ، ٠ص ٨أّذٯ ّ٦ٶ
أ ٤٩اْ٥ٴدح ئ٥ٺٰ .
 )3ـ ٝب ٣اإل٩ب ٧ا٥ؾبىجٸ سؽ ٰ٪اهلل  ( :ئ ٫ا١ ٨٦ْ٥بٙ ٫ٸ فذٳس ا٥شعب٣
ص ٨ا٭ز ٤ٞئ٥ٶ ا٢٥زت ٳفبسد ٚ٩برٺؾٰ ثأٹذٷ ا٥شعب. ) ٣
 )4ـ فجش ا٪٦ْ٥بء ٳّذ٦٦٩ ٧ٲٝ ٬٩ ٨شاءح ا٢٥زبة أ١ضش ٩ ٬٩شٍّح .
 )5ـ ٝشاءح ا٢٥زبة أ١ضش ٩ ٬٩شح ٹٚزؼ ٥إل٭غب ٫آٙب ٛعذٹذح ٙٸ اعزٮجبه
ٙٴائذ أخشٵ ٕٺش ا٥زٸ ؽق٦ّ ٤ٺٲب ٙٸ ا٪٥شح األٳ٥ٶ .
 )6ـ ٝشاءح ا٢٥زت ّذح ٩شاد ٙٺٲب ٝٴح ا٥زؾ ٤٪ٳا٥قجش ٳا٥غ٦ذ ٳاْ٥ؾ. ٜ
 )7ـ ٝشاءح ا٢٥زت ّذح ٩شاد ٙٺٲب رشعٺخ ا ٨٦ْ٥ٳاعزٮجبىبد ٳاعزٚبدح
عذٹذح .
 )8ـ ٝشاءح ا٢٥زت ّذح ٩شاد ٙٺٲب رغبٱٙ ٨ٸ ا٥ؾ ٌٚٳاعزَٲبسٯ ّ٬
ٍٲش ٦ٝت  ،ٳّذ ٧رؾزذ ا٥زٱ. ٬
 )9ـ ١ضشح ا٥ز٢شاس رغْٙ ٠٦ٸ ٢٦٩خ ١ب٦٩خ ٳرب٩خ  ،ٳرغبّذ ّ٦ٶ ئ٭ٲبئٰ
ثأعشُ ٳٝذ ٳأٝقش ٩ذح ٳأ ٤ٝعٲذ .
 )10ـ  ٬٩ا٪٥الؽٌ أ ٫أ١ضش اٱز٪ب ٧ا٥غ ٘٦ث٢زت ا٥ؾذٹش خبفخ
ا٥قؾٺؾخ ٝشاءح ٳؽَٚبً ٳ٭غخًب ٙ . .غجؾب ٬٩ ٫أّيبٱ ٨ر ٠٦ا٥ٲ٨٪
اْ٥ب٥ٺخ .

فوائد و فرائد من كتاب (املشوق إىل القراءة وطلب العلم)

ر٪ذ
٭غأ ٣اهلل ا٥زٴٙٺ ٜٳا٥غذاد ثب٥ذاسٹ. . ٬
عضٵ اهلل خٺش ا٥غضاء  ٬٩٭ؾشٱب
٥ٴعٰ اهلل رْب٥ٶ .
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