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 ..الكريمني والديَّ  إىل

ــة ومــرابط جماهــد كــل إىل  جمــدها دةوإعــا األمــة هــذه ضــةلنه يســعى وداعي

  ...وعزها

 .املبني والنهج احلق عىل الثابتني عىل بصرية،و اهللا إىل الدعاة كل إىل
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 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 

اْقَرْأ َوَربَُّك *َخَلَق اِإلنَساَن ِمْن َعَلٍق *اْقَرْأ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق 

 ]٥-١:العلق[َعلََّم اِإلنَساَن َما َملْ َيْعَلْم *ِم الَِّذي َعلََّم بِاْلَقلَ *األَْكَرُم 

 

 

ِذيَن آَمنُوا ِمنْكُ  ِذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت َيْرَفْع اهللاَُّ الَّ  ]١١:املجادلة[ْم َوالَّ
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 األنبيـاء إمام حممد سيدنا عىل والسالم لصالةوا ،العاملني رب هللا احلمد

 ،املنتجبـني امليـامني الُغـرّ  وأصـحابه ،الطاهرين الطيبني آله وعىل ،ملرسلنياو

ين يوم إىل هنجه عىل وسار ،هبديه اهتدى ومن  .الدِّ

ا   :بعد أمَّ

 ـب املوسوم الكتاب هذا عىل اطَّلعت فقد

 ،ورعـاه تعـاىل اهللا حفظـه املـدري حممـد بـن أمري املفضال النبيل الشيخ لألخ

 مؤلفـه بـذل وقـد ،لطالبـه ُمفيـداً  نافعاً  فألفيته ،خطاه اخلري طريق عىل وسدد

 عرضـه ُحسـن عـىل وحـرص ،وترتيبـه مجعـه يف مشـكوراً  مباركـاً  طيباً  جهداً 

بهـا ،وأفـاد ألمتـه ونصح ،وأجاد فأحسن ،وتبويبه  والعلـوم القـراءة يف ورغَّ

 بـني والريـادة القيـادة مقـام لتتبـوأ ،الرشاد سبيل تباعاو ،واآلداب املعارفو

 .العباد

 عـن اللثام وأماط ،وأنواعها ،وأمهيتها ،القراءة مفهوم املؤلف َجىلَّ  وقد

 الســبل ورســم ،طريقهــا تعــرتض التــي والعقبــات ،عنهــا الصــدود أســباب
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ا مرشقات نامذج وذكر،العقبات هذه هبزيمة الكفيلة  علامئنـا حيـاة من ،تنريِّ

 وعمــروا ،النافعـات العلـوم حتصـيل عـىل تـوفروا الـذين ،الثِّقـات النحـارير

ــاآلداب الــدنيا  ،خطــاهم ونرتســم ،هبــم لنقتــدي ،واملكرمــات والفضــائل ب

 .هداهم عىل ونسري

 ومتَّـع ،واآلالء الـنِّعم عليـه وأسـبغ ،اجلزاء خري املؤلف تعاىل اهللا جزى

 .الدارين يف السعادة حلل اهوكس ،عقباه وأحسن ،بمحياه

  الوهيبي أمحد بن عطية الدكتور
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 ومـن وصـحبه آلـه وعـىل اهللا رسـول عـىل والسالم والصالة ،هللا احلمد

 :وبعد وااله

 مفتـاح فهـي ،واملجتمـع الفـرد حياة يف املهم وأثرها دورها راءةللق فإنَّ 

ـة واملعرفـة النافع العلم لتحويل الطريق وأول ،واملعرفة العلم  واقـع إىل احلقَّ

 .عميل

 املسـلمني بـني القـراءة عن العزوف ظاهرة من نراه ما عليه يؤسف ومما

ـة منهم والشباب  :الداعيـة األسـتاذ األخ كتبـه مـا عـىل اطلعـت وقـد ،خاصَّ

ى فقـد ،أمحلـه الـذي اهلـمَّ  نفس حيمل فوجدته »املدري حممد بن أمري«  تصـدَّ

 .املشكلة هذه ملعاجلة

ُرنا الكتاب وعنوان  نبيه إىل وحيه آيات أول يف لنا اهللا بأمر مجيعاً  ُيذكِّ

 :تعاىل قال حيث ^              

                        

 .]العلق سورة[
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 ،اإلسـالمية واحلضـارة األمـة وبنـاء الـدعوة تبليغ يف ^ النبي فمسرية

 العلـم عـىل فـأقبلوا الصـالح سلفنا معه تفاعل الذي اإلهلي األمر هبذا بدأت

 واملجتمـع ،الصـالح اإلنسـان بنـاء مـن بـذلك فتمكنوا ،وحتقيقاً  وبحثاً  قراءةً 

 .الربانية واحلضارة ،الراشدة والدولة ،الصالح

نا  سلفنا عليه كان عامَّ  ُأمتنا ختلف إنَّ  :قلنا إذا الصواب عن نبعد ال ولعلَّ

 مفتـاح هـي التـي القـراءة عـن العـزوف سـببه كـان إليـه وصلوا وما الصالح

 .واملعرفة العلم

 :تعـاىل قولـه مـع نتفاعـل أن مـن إذاً  لنا بدَّ  فال               

     ]الصالح سلفنا معه تفاعل كام ،]١:العلق. 

ة واملعرفة ،الصحيح للعلم طلباً  ..نقرألف  التحقـق طريق يف وسرياً  ،احلقَّ

 .اإليامين الكامل مراتب يف نابأنفس واالرتقاء ،اإليامن بحقيقة

 علـامً  نحققهـا وكيـف ،وجودنـا وغايـة ،خلقنـا حكمة لنعرف ..نقرألو

 .وعمالً 

 علـامً  ،املسـتقيم اهللا رصاط عىل االستقامة بحقيقة نتحقق لكي ..نقرألو

 Q اهللا حيبــه مـا بكـل نتحقـق أن تعنـي فاالسـتقامة ،وظـاهراً  باطنـاً  وعمـًال،

 ،واألحـوال واألفعال واألقوال واألخالق ارواألفك املعتقدات من ويرضاه
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 والقـراءة ،كلـه ذلـك مـن وُيسـخطه Q اهللا يبغضـه مـا كل من نتخلَّص وأن

 .ذلك إىل سبيلنا

 رمحـةً  اخلـاتم رسـوله هبـا اهللا أرسـل التي حياتنا رسالة نعرفل ..ولنقرأ

 .خلدمتها ونعمل نؤدهيا كيف ونعرف أهدافها ونفقه ،للعاملني

 لكـي ،صـالح عمـلٍ  إىل ونحولـه ،النـافع العلـم عـىل لنحصل ..لنقرأو

 هبا والسري هبا واالرتقاء وإصالحها احلياة بناء يف املشهودة رسالتنا لنا يكون

 والعدل احلق قواعد عىل اإلنسان حضارة بناء ويف ،واألفضل األحسن نحو

 كلـه ذلك وقوام ،كتابه به وأنزل رسوله به اهللا أرسل الذي واملعروف واخلري

 .صالح وعمٌل  نافع مٌ عل

 وامــتالك ،االسـتخالف برشـوط أمتنـا حتقيــق يف ُنسـهم لكـي ..لنقـرأو

 :تعــاىل قولـه يف هبــا املـأمور قوهتـا وبنــاء ،التمكـني أسـباب     

         ]٦٠:األنفال[. 

 نقـرأ مل األننـ ؛سـلفنا أيـدي عـىل حتقـق الـذي اخلـري من كثرياً  ُنضيع إننا

 أخطــاء ونكــرر ،عليــه البنــاء مواصــلة مــن ونــتمكن ،قــدره هوُنقــدر فنعرفــه

 .منها املستفادة والدروس العرب لنستفيد عنها نقرأ مل ألننا السابقني
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 بقي ما ضناوعرَّ  ،والروحي املعنوي تفوقنا جوانب من الكثري ضيَّعنا

 غرينا حازه بينام ،ياملاد التقدم جوانب من كثري يف فناوختلَّ  للضياع، منها

رنا الذي الكبري والفساد الفتنة فكانت  أهل اجتمع إذا وقوعها من اهللا حذَّ

قنا البرشية احلياة قافلة وتقدموا باطلهم عىل الباطل  احلق عن نحن وتفرَّ

 أمم حياة يف الريادة وموقع القيادة مركز عن وتأخرنا عليه اهللا مجعنا الذي

 :تعاىل قال حيث األرض                 

             :تعاىل وقال ،]٧٣:األنفال[  

               ]٨:التوبة[. 

 وربـام ،الـدنيا خـزي أورثنـا الذي الفتور هذا من يقظنست أن لنا آن فهل

ضنا  .منه اهللا أعاذنا اآلخرة لعذاب عرَّ

 مـن تتخلَّص املفيد الكتاب هذا ُتطالع عندما - ئالقار أخي - ولعلك

 عـىل قبـلتُ و ،القـراءة عـن العـزوف وهـو ،وختلفنـا ضعفنا أسباب من سبب

 أمـداً  الكتـاب وبـني بينـه جعـل مـن معرفةً  وال علامً ً حاز وما ،واملعرفة العلم

  .قريباً  أو بعيداً 

 ،مؤلفـه حسـنات ميـزان يف الكتـاب هـذا جيعـل أن اهللا أسأل اخلتام ويف

 .السبيل سواء إىل اهلادي واهللا .خرياً  اهللا وجزاه
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 مـن بـاهللا ونعـوذ إليه، وبونت ونستغفره ونستعينه نحمده هللا، احلمد إن

 فـال يضـلل ومـن لـه مضـل فـال اهللا هيـده من أعاملنا، وسيئات أنفسنا رشور

 حممـداً  أن وأشـهد لـه، رشيـك ال وحـده اهللا إال إلـه ال أن وأشـهد لـه، هادي

 -:بعد أما ورسوله، عبده

مـن هـذا الكتـاب املوسـوم  األوىل الطبعـة صدرت سنوات ثالث فقبل

 يف -تعـاىل اهللا بحمـد- الكتـاب لقـي وقـد ،""

 ســابقتها عــن متتــاز التــيو الثانيــة طبعتــه وهــذه حســنًا، قبــوال األوىل طبعتــه

 الطبعـة يف األخطـاء بعـض صـحيحوت ،األقـوالو األفكار من املزيد إضافةب

 .السابقة

 والتغيـري واخلطـأ، للصـواب رضةً عُ  البرشي العمل فسيبقىومع ذلك  

 مرحلــة يتجــاوز أو الكــامل، مرتبــة يصــل فلــن ذلــك امتــد امومهــ والتبـديل،

 .والزلل اخلطأ يف الوقوع

 قصـدت مـا بـه حيقق أن اهللا أرجو الثانية طبعته يف للكتاب أقدم إذ وإين

 ..القراء من إليه حيتاج من نفع من
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 عنـده القليلـة حسـنايت ميـزان ليثقـل الكـريم لوجهـه خالصاً  جيعله وأن

 ..تعاىل

 تـبعهم ومـن وصحبه آله وعىل حممد ونبينا سيدنا عىل لموس اهللا وصىل

 .الدين يوم إىل بإحسان

 عمران –اليمن 

 م٢٠/٥/٢٠١٠
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 عباده عىل منّ  الذي هللا واحلمد ،يعلم مل ما اإلنسان علَّم الذي هللا احلمد

 العقول وفتح ،حجة للخلق اهللا عىل يبق فلم ،الرسل وإرسال الكتب بإنزال

 .وفهم

 ،األكـرم الكـريم، الـرب ،لـه رشيـك ال وحده ،اهللا إال إله ال أن وأشهد

 .وتكرم وأعطى ،البيان علمه،اإلنسان خلق، القرآن علم

 اهللا صـىل ،األقـوم السـبيل إىل املرشـد ورسـوله عبـده حممـداً  أن وأشهد

 ..وسلَّم وبارك نبإحسا تبعهم ومن وأصحابه آله وعىل عليه

 :وبعـد

 إال تقـرأ أمـة مـن ومـا ،الرقـي وطريـق ،املعرفـة مفتـاح ُتعدُّ  القراءة فإنَّ 

ولألسف شـاع عنـد النـاس  ،الريادة موضع يف وكانت ،القيادة زمام ملكت

َح بـذلك أعـداؤنا،كام يقـول مـويش  مـؤخراً  أنَّ العـرب أمـة ال تقـرأ، بـل رصَّ

 . »ن العرب ال يقرءونإ«: ديان
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 يف والبـوذيني الغـرب يف النصـارى تفـوق مـن نعـارصه ما شاهد وخري

 :بـاألمر مبتـدئاً  املقـدس العزيـز كتاهبم نزل الذين املسلمني وتراجع ،اليابان

 .الناس من األفراد حق يف يصدق ذاته واألمر ،»اقرأ«

 العلميــة، الشخصــية وبنــاء األمــة، هنضــة بنــاء يف القــراءة أمهيــة وتــربز

 يكـاد ال ،املـأمون العبـايس اخلليفـة قـال كـام الرجال عقول يف نزهة والقراءة

 وحديثـه سمريه فهي ،وعشقها باملؤلفات وهام ،الكتب سحرته من هيجرها

  .اهتاممه وموضع ورفيقه

 العلـم طلـب هجروا قد منهم الكثري أن نجد املسلمني واقع إىل ونرضة

 ال منــا القـارئو القافلـة، ذيـل يف أصـبحنا حتـى وغريهـا الرشـعية والقـراءة

 .اهللا رحم من إال يعمل ال منا واملستوعب ،يستوعب ال منا والفاهم،يفهم

 

 

 

 

 

 

 
 

لتواصل مع الثقافة اإلسالمية أمان ودرع وقاية يمثل االلتحام بالرتاث وا

ونحن .. لعلوم الغرب ومناهجه، دون متحيص أو تطوير من االستسالم

ندعو أن نتفهم ما لدى اآلخرين من أفق  ال ندعو إىل االنغالق، ولكن

 .» ..حتى ال نمزق ذاتنا الثقافية ،أصولنا ومبادئنا
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 يف األنجـع األسـلوب وبيـان ،وأمهيتها القراءة لعرض متواضعة حماولة

 قراءتنــا نجعــل وكيــف ،الصــالح ســلفنا كــان وكيــف نقــرأ، ومــاذا ،القــراءة

 يمكـن وكيـف ،القـراءة عقبـات اوزيتج أن للشخص يمكن وكيف رسيعة،

ر أن للشــخص  املواضــيع مــن ذلــك غــري إىل ،معارفــه يزيــد بــام قراءتــه ُيطــوِّ

  .بالقراءة املتعلقة

 ينفـع و العمـل هـذا يف يبـارك أن الكـريم العرش رب العظيم اهللا أسأل

نَا ،مسلم كل به ـِميعُ  َأنـَت  إِنََّك  ِمنَّا َتَقبَّْل  َربَّ بِّ  لَوُقـ ،اْلَعلِـيمُ  السَّ  َأْدِخْلنِـي رَّ

 ،نَِّصـرياً  ُسْلَطاناً  لَُّدنَك  ِمن يلِّ  َواْجَعل ِصْدٍق  ُخمَْرَج  َوَأْخِرْجنِي ِصْدٍق  ُمْدَخَل 

 .العاملني رب هللا احلمد أن دعوانا وآخر

  املدري حممد بن أمري
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 ُألفةُتصبح  ثم كلفة أوهلا قراءةال. 

 املنابر خدمته املحابر خدم من. 
 

 التـي تلـك هـي واحلكـامء العظـامء يمضـيها التي اللحظات أفضل إن 

 خالهلـا جينـون ممتعة، قراءة يف يقضوهنا أو ،عظيم كتاب مع يعيشوهنا

 .اليانعة املعرفة ثامر من
 

 هزيمته تصعب القارئ اإلنسان. 

 واحـدة حيـاة ألن« :فقـال كثريًا؟ تقرأ ملاذا :عباقرةال العلامء أحد سئل 

 .»!!تكفيني ال

  من تفرد بـالعلم مل توحشـه خلـوة ،ومـن تسـّىل بالكتـب مل ُتفتـه سـلوة

 احلكامء أحد.               ،ومن آنسه القرآن مل توحشه مفارقة اإلخوان 

 »ــى صـداعٍ  مــن مــرض أصــابه مــن وأعـرف  عنــد الكتــاب وكــان وُمحَّ

 .القيم ابنُ  »وضَعه ُغلَِب  فإذا فيه، قرأ إفاقةً  وجد فإذا رأسه،

 »يف وجتري كتبك، سطور وحتادث فيه، ختلو بيتك يف مكان لك ليكن 

 ).٣١٨:ص( - اخلاطر صيد - اجلوزي ابن »فكرك حلبات
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 »ابــن الـرمحن عبـُد  -تيميــة ابـن أمحـد :يعنــي- شـيخنا أخـو وحـدثني 

 دخـل إذا الربكـات أبـو دُّ اَجلـ كـان :قـال ،احللـيم عبـد أبيه عن تيمية،

  »اسمعُ  حتى صوتك واْرَفعْ  الكتاب هذا يف اقرأْ  :يل يقول اخلالء

 املحبني روضة - القيم ابن

 ــال ــاحظ ق ــوان« يف اجل ــمعُت  :»احلي ــن س ــؤي احلس ــويف، - اللؤل  الك

 وال بِـتُّ  وال قِْلـُت  مـا عاًما أربعون يل« :يقول -/ حنيفة أيب صاحب

 )٥٣ -٥٢ /١( احليوان .»صدري عىل موضوعٌ  والكتاُب  إال اتكأُت 

 »مرة بألف املدرسة فـي تعليمي من أكثر علَّمتني احلرة قراءيت«.  

          نى رسُج سابٍح  وخري جليٍس يف الزمان كتاب      أعز مكان يف الدُّ

 الـذين يعرفـون كيـف : فأجبـتسئلت عمن سيقود اجلنس البرشي ؟

 فولتري                                                        .                              يقرؤون

 جودت سعيد.          العاملقة رقاب عىل األقزام قعدتُ  هي التي القراءة 

  الكتاب هو اجلليس الـذي ال ُينـافق وال ُيمـل وال يعاتبـك إذا جفوتـه

 حكمة عربية                               .                                وال يفيش رسك
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  أحيانا تكون قراءة بعض الكتب أقوى من أي معركة .  

 هنري واالس                                                                                  

  بـًا يقـرا كم كتا أساله:؟فأجاب  إنسانكيف حتكم عىل : ألرسطوقيل

 ارسطو                                                                                                            وماذا يقرا ؟                 
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وهـي اإلظهـار واإلبـراز  ،)١( القراءة هي اجلمع والضم كام عنـد الـرازي

 .)٢( د الشنقيطيعن

 والرمـوز الكـالم لغـة بني الربط منه ُيقصد عمٌل  :بأهناويعرفها آخرون 

 .املعاين هذه عىل تدلُّ  التي واأللفاظ ،املعاين من مؤلفة الكالم ولغة،املكتوبة

 والرمز ،عليه يدل الذي واللفظ،املعنى :هي مقومات ثالث هلا إذن فالقراءة

 .املكتوب

 الـربط يف تعليمهـا عملية تتلخص اللغوية هاراتامل من مهارة والقراءة

 .اللغوية ومعانيها املكتوبة الرموز بني

 عـن القـارئ يتلقاهـا التـي الرمـوز تفسـري تشمل عقلية عملية والقراءة

 ليسـت كـذلك والقـراءة« ،املعـاين فهـم الرمـوز هـذه وتتطلـب .عينيه طريق

ــة ــزة عملي ــل ،متمي ــاط هــي ب ــري نش ــدأ،متكامل فك ــاس يب ــانا بإحس  إلنس
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 بجميـع ذلـك أثنـاء يف ويقوم ،املشكلة هذه حلل القراءة يف يأخذ ثم،بمشكلة

 .»وتفكري وانفعال عمل من املشكلة هذه َحلُّ  يتطلبها التي االستجابات

 مـا القـارئ يفهـم أن منهـا األسـايس الغـرض ،فكري عمل القراءة إذن

 بطرائـف التلـذذو ،املعرفة اكتساب من ذلك يتبع وما ويرس سهوله يف يقرؤه

 .والفاسد الصحيح بني واحلكم النقد ملكة تنمية ثم ،العقول ثمرات

 تعـرف عـىل مقترصـاً  ،ضـيقة دائرة يف حمصوراً  القراءة مفهوم كان ولقد

 ،الرتبويـة للبحـوث نتيجـة املفهـوم هـذا تغري ثم .هبا والنطق املكتوبة الرموز

 الرمـوز ترمجـة :أي ،الفهـم إىل ترمـي عقليـة فكريـة عمليـة القراءة وصارت

 إليـه أضـيف بـأن ،املفهـوم هـذا تطـور ثم.األفكار من مدلوالهتا إىل املقروءة

 أو يـرىض ،جيعلـه تفـاعالً  املقـروء الـنص مـع القارئ تفاعل هو ،آخر عنرص

 يكـون ممـا ذلـك غـري أو ،حيـزن أو يسـعد أو ،يشـتاق أو ،يعجب أو ،يسخط

 .املقروء مع التفاعل نتيجة

ــرياً  ــل وأخ ــوممف انتق ــراءة ه ــتخدام إىل الق ــا اس ــه م ــارئ يفهم ــا الق  وم

 .احليوية املواقف يف به واالنتفاع ،املشكالت مواجهة يف ،يقرأ مما يستخلصه

 ،أساسـيني عاملني إىل القراءة مفهوم تغري  رضوان حممود حممد يعزو

 :مها

 

                                                



�� ���������������������������������������������������

 
ـــور -١ ـــي التط ـــامل االجتامع  يف الش

 ،احلـايل القـرن يف العـامل بقـاع أكثر

 للقــراءة يكــون أن تىضــاق والــذي

 ،احلـديث املجتمـع يف بالغـة أمهية

ــحبها وأن ــدرة تص ــم ق  عــىل أعظ

ــادة فهــم ــتمتاع املقــروءة امل  واالس

 .هبا

 احلديثـة البحـوث عنـه كشـفت ما -٢

 جديـدة آفاق من القراءة ميدان يف

 القـراءة عـن نظرتنـا تغيري اقتضت

 .جوهرياً  تغيرياً 

ملية عقلية تتكـون مـن ع« :أهنا)٣( )Tony Buzan( القراءة  ويعرف

ــة :ســبع مراحــل  التكامــل –التكامــل الــداخيل –االســتيعاب اجليــد –املعرف

 .»االتصال–االستدعاء – التخزين–اخلارجي 

 قبـل اخلطـوات هـذه وتبـدأ .اهلجائيـة احلروف برموز معرفتك :املعرفة

 .الطبيعية القراءة عملية

                                                
)٣(  
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 يــنعكس هلــاخال مــن التــي و املاديــة العمليــة وهــي :اجليــد االســتيعاب

 إىل البرصـي العصـب عـرب يتحـول ثـم عينـاك تستقبله و الكلمة عىل الضوء

 .املخ

 الـربط إىل يشـري وهـو ،األسـايس الفهم مرادف وهو :الداخيل التكامل

  .املناسبة األخرى األجزاء مع املقروءة املعلومات أجزاء كل بني

  .السابقة معرفتنا مع نقرأه ما تكامل :اخلارجي التكامل

 عــىل القــدرة مــع املقــروءة املــادة ختــزين عــىل القــدرة متثــل و :تخــزينال

  .استدعائها

 . القدرة عىل استعادة املعلومات املخزونة عند احلاجة إليها :االستدعاء         

 بـاآلخرين االتصـال عند املقروءة املادة استخدام عىل القدرة :االتصال

.قراءته متت ما تخداماس إىل احلاجة عند أو معهم احلديث عند سواء

�� ��� ��
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 أو الفــرد مســتوى عــىل ســواءً  الثقــايف للتكــوين ةماّســ بحاجــة األمــة إن       

 وترتقـي األمـم تصـنع فهـي املثمـرة، القـراءة ذلك آليات أبرز ومن اجلامعة،

 رياً تـأث أكثـر القارئة األمة وتصبح األجنبي، للوافد مقاومة أكثر وجتعلها هبا،

 . األخرى بالثقافات تأثراً  وأقل ،

 متزايـد بـنهم تصـيب اجلديـد ومتابعـة املتنوع، واالطالع الواسعة القراءة     

ــة ــل ملطالع ــد ك ــتزادة ، جدي ــه، واالس ــول من ــب يق ــي الكات ــف( األمريك  إل

 . »األرسار شاطئ امتداد زاد املعرفة جزيرة كربت كلام«):ستوكامن

للمعلومـات ، فلـم يشـهد أي عرصـ سـابق انفجـار  ونحن نعيش يف عرصـ  

مثــل هــذا الكــم مــن البيانــات والتفاصــيل واألمثلــة واآلراء واإلحصــاءات 

ومـن احلقـائق التـي . . سـوف تـزداد  والتـيواألرقام التـي نشـاهدها يوميـًا 

 .تؤكد ذلك ما ييل 

 .ـ صدور حوايل سبعة آالف دراسة علمية يوميًا يف أنحاء العامل 
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كمية من املعلومات تفـوق مـا  ة عامًا املاضيـ صدرت يف اخلمسني

 .صدر يف اخلمسة آالف عام املاضية 

 .ـ كمية املعلومات املتاحة اليوم تتضاعف كل مخس سنوات 

مهـارات القـراءة هـو احلـل الوحيـد ، حتـى يتكيـف  إتقـانومن هنا فـإن      

يؤكـد  طالب املعرفة مع هذا التدفق املعريف وحيققـوا االسـتفادة منـه ، وهـذا

رضورة االهتامم بتعليم القراءة وتعلمهـا والتـدريب عليهـا وممارسـة أنشـطة 

 .القراءة 

 فيسـمو اآلخـرين، جتـارب مـن ويفيـد املسـافات، املـرء يطـويهبـا القراءة *

 معارفـه، وتثـري أفقـه، ويتسـع وفطنتـه، بدهيتـه وترسـع ذهنه، وحيتد فكره،

 ويســتقيم شخصــيته، وُتصــقل رأيــه، وحيســن مهتــه، وتكــرب ثقافتــه، وتزيــد

 ويعلو قدره، ويرتفع حججه، وتقوى براهينه، وتكثر وقته، ويستثمر لسانه،

 . شأنه

 املتابعــة، يف وجيــد يتـابع ال والــذي هائــل، معلومـايت انفجــار العرصــ هـذا يف

 وتـرتاكم أقرانـه، عليـه وسـيتقدم معلوماتـه، ستشيخ فإهنا متزايد بنهم ويقرأ

 . أزهارها وجيني نوارها فيقط وملا العلمي البحث منتجات

 
 أن املعــارص املتخصــص عــىل إن«: البــاحثني أحــد يقــول

 قـد معلوماتـه من% ٢٠ـ١٠ من نحواً  أن حسبانه يف يضع

 .» جيدده أن وعليه شاخ
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ــذة القــراءة * ــارئ تطلــع ناف ــا عــىل الق ــد م ــل اآلخــرين عن  يرســ بك

 الكـريم رسـولنا عىل نزلت آية فأول احلنيف ديننا إليه دعا ما وهذا،وسهولة

 هــذا يف رضورة كوهنـا إىل رغبـة إشـباع كوهنـا تعـدت فـالقراءة ،)اقـرأ(:هـي

 .احلديث العرص

ــوأ ــراءة وتتب ــاة يف الق ــاناإل حي ــة نس ــي،كربى أمهي ــيلته فه ــتعلم وس  لل

 وسـائل بعـض هي كام عامة، بصفة املعرفة الكتساب وسيلته وهي،والتعليم

 .وترفيهه استمتاعه

 حتقـق التـي املكتسـبة املهـارات أهـم مـن القـراءة ُتعـدُّ  أخـرى ناحية من

 هـي القـراءة أنَّ  مـن انطالقـاً  ذلـك و ،حياتـه خالل فرد لكل املتعة و النجاح

 .العملية و الشخصية حلياتنا لكمِّ املُ  اجلزء

ل  والـذي التقنـي، للتقـدم الوحيـد املـدخل اليـوم والقراءة العلم وُيشكِّ

 حاجـة يف وأمتنـا .واملنعـة والقـوة املـال امـتالك إىل الطريـق لشكِّ يُ  جهته من

 .ذلك كل إىل ماسة

ــم ــريِّ  العل ــة ُيغ ــاة، نوعي ــذب احلي ــوس، وهي ــل النف ــة وجيع ــاء تربي  األبن

 التـدين إىل يـؤدي ال كـان وإن وهـو .السـواء إىل أقـرب النـاس مع عاملوالت

 احلـث شـأهنا مـن خاصـة حساسـيات يولد أنه إال مبارش نحو عىل وااللتزام

 .الرفيعة والقيم املثل وعن اإلنساين املصري عن البحث عىل
  

  

  

و هذه . القراءة املمتازة حتتاج إىل صرب وأناة، ألهنا ال تكون إال قراءة حتليلية« 

ال تعني استفادة القارئ مما يقرأ فحسب، وإنام تعني نوعاً من االرتقاء به إىل 

 »دره وخلفيته الثقافيةأفق الكاتب الذي يقرأ له ومعرفة يشء من مصا
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 السمه، قراءة ألهنا للخالق، الشكر صور من صورة هي لقراءةا

 مهاس ومع وباسمه،            ]إن إذ ]العلق سورة 

 - آياته يف والتحري النظر ووسيلتها ،-  تعاىل - اهللا معرفة القراءة غاية

 .واملنشورة املقروءة - سبحانه

 ،املختلفـــة العلــوم الكتســاب املهمــة الوســـائل إحــدى هــي القــراءة

 حيـوي أمـر وهـي .وخرباهتم واملتأخرين املتقدمني منجزات من واالستفادة

 عـن أمهيتهـا تقـل ال ملحـة وحاجـة ،الـتعلم يريد ملن عنه االستغناء يصعب

 واحلضـارات األمـم عن فضالً  - األفراد يتقدم وال ،والرشاب الطعام أمهية

 .الفكر ويستقيم ،األفئدة وتستنري ،العقول حتيا فبالقراءة ،القراءة بدون -

 الوسائل من كغريها ،علينا اهللا نعم أهم من نعمة ءةالقرا عىل القدرة إن

 عليـك فـام العظيمـة النعمة هذه تعرف أن أردت وإذا آدم، ابن اهللا آتاها التي

ــني تقــارن أن إال القــارئ، أهيــا ــني نفســك ب  أو أقاربــك مــن يقــرأ ال مــن وب

  .وبينهم بينك الكبري الفرق لرتى أصدقائك،
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ــم اهللا بفضــل ــة مشــكالته حيــل أن للفــرد يمكــن القــراءة ث ــي اليومي  الت

 اإلنسـان تعـني وسـيلة وهـي ،نجاحـه سـبيل يف عثرة حجر وتقف ،تعرتضه

ــىل ــتفادة ع ــن االس ــع آراء م ــرين مجي ــرباهتم املفك ــن وخ ــع م ــعوب مجي  الش

   .واألجيال

 اهللا كتـاب تـالوة خـالل مـن الرشـعي، العلـم لتحصـيل وسيلة القراءة

Q، لكـالم تفسـرياً  العلم أهل دّونه فيام والقراءة ،^ النبي سنة يف والقراءة 

 جوامـع عـىل وتعليقـاً  ورشحاً  ^ النبي حلديث وسياقاً  تعاىل، و سبحانه اهللا

 علــوم يف أو االعتقــاد، أبــواب أويف الفقــه، مســائل يف حــديثاً  أو ،^ كلمــه

 الزهـد كتـب مـن أو وغريهـا، عربية وقواعد وأصول مصطلح من الوسائل

 .وغريها قوالرقائ والورع

 يف يقـرأ يقرأ، حني املرء ألن والقدرات؛ املدارك لتوسيع وسيلة القراءة

 وعلـوم املقاصد علوم يف ويقرأ والعقيدة، والفقه والتفسري األدب ويف اللغة

ــف مــا يف ويقــرأ الوســائل، ــف قــديامً  ُألِّ  لتوســيع مــدعاة وذلــك حــديثًا؛ وُألِّ

 منـه نعـاين الـذي الذريع التخلف لنا يفرس هذا ولعل عقليته، وإثراء مداركه

 العقليـة قـدراهتم بـني املتوازنـة غـري واملسـافة شـبابنا، مـن كثـريٍ  صفوف بني

 .وقدرات تفكري من عليه هم ما وبني ابتداًء،
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 عنـه، ولئومس وقته عىل حماسب واملرء الوقت، الستثامر وسيلة القراءة

 يـزال وال أبـاله، امفـي شـبابه وعـن أفنـاه، فيام عمره عن القيامة يوم وسيسأل

 يمثـل الفـراغ يـزال وال وقتـه، يقيضـ فـيم كثـرياً  يتسـاءل الشباب من الكثري

 ال الـذين فالشباب أوقاهتم، به يقضون عام فيه يبحثون الشباب أمام هاجساً 

 فـالن ولقـاء والطرقـات األسواق يف والتجول ويرسة يمنة السري إال هلم مَّ هَ 

  .الوقت وقضاء الفراغ هو كله لذلك الدافع وفالن

 حيـنام إننـا ،العلمـي البحـث منهجيـة عىل النفس لتعويد وسيلة القراءة

 حـول أو اهللا كـالم مـن آية تفسري حول سؤال بالنا يطرق أو مشكلة تواجهنا

 غـري أو فقهـي رأي أو غامضـة، كلمـة عـن البحـث أو ال؟ أم أيصح حديث

 غـري، ال السـؤال هو لاألو طريقنا دائامً  يكون أن يسوغ ال املسائل، من ذلك

 الشـباب من شاباً  أبقيت لو إنك .والقراءة للبحث وسيلة لنا يكون أن فالبد

 اهللا كـالم مـن آليـة تفسـرياً  يعطيـك أن منه وطلبت بالكتب، عامرة مكتبة يف

Q ، مصـاحباً  بلفظـه بـه فيأيت ؛^ النبي أحاديث من حديث عىل يدلك أو 

 صـحة فيـه العلـم أهـل كـالم ببيـان عليـه ومعقبـاً  رواه، من إىل بعزوه لذلك

 َعَلـمٍ  أو الشـعر، مـن بيت قائلِ  أو غريبة، كلمة معنى عن سألناه أو وضعفًا،

 ولـو عنه، يبحث ما عىل يعثر أن دون طويالً  دهراً  فيها فسيبقى األعالم، من

 السـتطاع املكتبـة، يف الوقـت مـن قـدر قضـاء وعـىل القـراءة عىل معتاداً  كان

ليس العلم بكثرة الروايـة وإنـام هـو نـور يضـعه «: قال مالك بن انس 

 . »اهللا يف القلب
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 حـديثاً  أو ُخطبـةً  ُيِعـدَّ  أن أراد لـو يقـرأ ال والـذي .ولةبسه ذلك إىل الوصول

 وبعـض السـلف وأقـوال األحاديـث مـن طائفـة جيمـع أن إىل فيحتاج يلقيه،

 ذلـك جلمـع وسـيلة جيـد ال قـد فإنه وحديثًا، قديامً  هذا حول كتب من أقوال

 .كله

 العلـم طلـب يف اهلمـة يف ضعفاً  تعاين حني فأنت تربوية؛ وسيلة القراءة

 يف مهـتهم علـت كيـف ،القـوم وأخبـار سـري مجـع كتابـاً  تقرأ أن إال عليك فام

 فـام املعصـية عـىل وإقـداماً  جـرأة نفسك من ترى وحني والطلب، التحصيل

 يزجـرك مـا فيـه فتجـد فيـه؛ فتقـرأ ذلـك يف كتـب مـن إىل تعـود أن إال عليك

ا وهيزك  ثـم أوالً  اهللا إىل تفـزع تلـك، أو املشـكلة هذه تشكو وحني عنيفًا، هز�

 معينـاً  يكون وما تساؤلك، عن جميباً  اهللا بإذن يكون ما وستجد وتقرأ تبحث

  .منه يناتع ما بعض تعالج أن يف لك

 خـري مـن فيـه بـام التـاريخ، مـن الغـابرة بالعصـور القارئ تصل القراءة

ن إذا-وجتعلــه ورش، ــاره دوَّ ــاب مــع متواصــالً -أفك ــة، األحق ــل الالحق  ينق

 هلـم كاشـفاً  أمتـه، وتـاريخ جيلـه، وعادات عرصه، اثأحد القادمة لألجيال

 مـن حيـذر وسـلبيات، القتفائهـا، يـدعو إجيابيات من فيها بام عرصه، جتارب

  .فيها الوقوع
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 وحتليلـه واسـتنطاقه املكتوب لكشف ذهني ونشاط معرفية أداة القراءة

 .والتأويل والبحث رموزه وتفكيك

ــم القــراءة ــيلة أه ــاس لتزويــد وس ــ الن  احلاجــة وهــي والعلــوم ةبالثقاف

 بفائـدة الوقـت لتقضية ووسيلة تطورها ومقياس الشعوب لتقدم الرضورية

  .حقيقية ومتعة

نقـرأ وصـف الـرحالت يف خمتلـف أنحـاء األرض فيحملنـا  القراءةوب  

الكاتــب إىل قمــم اجلبــال ثــم ينــزل بنــا إىل األدويــة ويســري بنــا بــني الريــاض 

اجلـدباء وكأننـا رفاقـه ال يفصـلنا عنـه  اخلرضاء ثـم ينتقـل بنـا إىل الصـحاري

إن شـئت فـاقرأ رحلـة ابـن (طول الزمـان وال حيـول بيننـا وبينـه بعـد املكـان 

 .)بطوطة يف جملدين

ن مـع الكتـاب والعلـامء واملفكـرين صـداقة تستطيع أن تكوّ  وبالقراءة  

حتس بفضلها وتشعر بوجودها، فالقـارئ أخـذ مـن صـديقه املؤلـف أحسـن 

ألن املؤلف ال يكتب يف كتابه إال كل ما فيه فائدة أو خـربة أو وأمجل ما عنده 

 .)١(نفع أو توجيه وخيتار من الكالم، أحسن ما جيده
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 أعضـــاء ويقـــوي ينمــي الغـــذاء كــام ،وتغذيـــه العقــل ُتنمـــي القــراءة

 بأفضـل ونغذيـه وننميه به نعتني حتى وأعظم العقل من أفضل ومن،اجلسم

 احلمــيم الصــديق ذلــك:غــذاءً  لكتـابا مــن أحســن ومــن والعلــوم املعـارف

 ،واحلب اخلري ونارش العطاء دائم الودود

 :وقد صدق الشاعر حيث يقول

ــــد ــــا كعقــــل مؤي ــــا وآداًب علوًم وخــري جلــيس املــرء كتــب تفيــده 

 برؤيـة مدعومـة املكتـوب العمـل مـع متواصـلة القـراءة تكـون وعندما

 إىل للوصول يةقو آليات تؤسس أن هبا تستطيع ،النص خفايا لنبش واضحة

 .الدفينة الثروات عن األعامق سرب يف تنقيبي عمل وكأهنا ،النصوص بواطن

 يف ونــدخل،والعامل العلــم منـابع عــىل ُنطِــلُّ  القـراءة نوافــذ خــالل فمـن

 الكنــوز وننبش،احلضــارات أعــامق يف ونغــوص ،املختلفــة املعــارف أبــواب

ــة الدفينــة  أنفســنا وتطــوير العلــوم الكتســاب الوحيــد الســبيل فهي،والثمين

 .املختلفة املجاالت يف واملجتمع

 وتعويـد وتعلـيم ،إتقاهنـا الواجـب احلسنة العادات أفضل من والقراءة

 احليـاة أكسـري تكـن مل إن للحيـاة الثاين اخلبز لتصبح اليومية ممارستها أوالدنا

 .نفسه
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ُتساهم يف التدريب اإلداري من خالل الزيادة املعرفيـة يف قـراءة  القراءة

ـــب واالســـتامع ك ـــب دورات تنظـــيم الوقـــت وحســـن التخطـــيط والرتتي ت

 .واحلديث والكتابة واإلبداع 

 

 
الســوء كزيــادة املــاء يف  زيــادة العلــم يف الرجــل«:أحــد احلكــامءقــال 

 .»ر كلام ازداد ريا ازداد مرارةأصول احلنظل املُ 

 



�� ���������������������������������������������������

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

.

.

.

. 

.

.

 



  

�� ���������������������������������������������������

 

 يمـدحون النـاس ،للجسـم الرياضة تفعله ال ما الذهن يفتفعل  القراءة

 الـذهن يف تفعـل القـراءة ولكـن ،اجلسم وتنشط ،البدن تقوي وأهنا الرياضة

 .الرياضة تفعله مما وأكرب أعظم

ــنو ــالل م ــراءة خ ــل الق ــور نتص ــة بالعص ــب .املختلف ــدقاء ونكتس  أص

 يـؤذي ال مفيـداً  وفيـاً  مالزمـاً  صديقاً  لنا يكون نقرأه كتاب كل ففي حقيقيني

 َثـمَّ  وِمـن ودينـه وبلـده وعرصـه عمـره كـان مهام بيننا األلفة وتنشأ،يرض وال

ـد ءةفالقرا )أمك تلده مل صديٍق  ُربَّ ( :القول ويتحقق ،الصداقات تتنوع  تولِّ

 وضـمن والعقـل الفكر يف معنا ألهنم ونحبهم ،واملؤلف الكتاب مع صداقة

 نمـل وال منـا يمـل ال يالزمنـا مكـان كـل ويف والكريس الرسير وعىل البيت

 .منه

 إليــه وحتمــل،بناءه تــنظم كهربائيــة بأســالك أشــبه املجتمــع يف والقــراءة

 ليسـت بقعـة كمثـل القـراءة عـن العـاجزين ومثـل ،بـالنور يمده الذي التيار

 .األسالك هذه متلك ال ألهنا،الكهربائي التيار هذا لتلقي مستعدة

تريب املجتمع وفقا لرتاثها ،فالرتاث احلضاري لكـل امـة يشـكل  القراءة

 .أساس بنائها وقيام حضارهتا وعمراهنا

 العــيشاملجتمــع ملعرفــة لغــة العرصــ ،ومتطلبــات  أفــرادتقــود « القـراءة

�.،وكيف حيددون اجتاهاهتم املستقبلية فيعرفون كيف يرتقون �
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ختدم املفكرين واملثقفني وأهـل احلـل والعقـد مـن تشـكيل رأي  القراءة

املجتمع ،وبالذات املستويات العامية وبعض النخب الفكريـة والتـأثري عـىل 

 . )١(»مستوى القرار احلكومي ،وذلك بقوة احلجة واملعرفة واإلقناع

حي احلياة وأوجه نشاطها، وتسهم بقدر أخريًا تدخل يف كل نوا القراءة

أهم وسائل التفاعـل واالتصـال يف -كبري يف تطويرها، وهي للفرد واجلامعة 

 .الناحيتني املادية والروحية مجيعاً 
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 دســتورها يف كلمــة أول كانــت أمــةً  ليحــث يكتــب أن كاتــب عســى مــا        

 !؟]اقرأ[ كلمة هي رهبا عند نم نزل الذي وكتاهبا

 اهللا رسـول عـىل السـالم عليـه جلربيـل األول النـزول موقـف تدبرنا لو

 عـىل هبـا الـوحي بـدأ التـي العظيمة الكلمة هذه للتفكري يدعو مما أليس ،^

 القـراءة بأمهيـة اإلسـالم أمـة إىل إشـارة ذلـك حيمـل أال،)اقـرأ( ^ الرسول

 كـل بـني ومـن ،كلمـة ألـف وسـبعني سبعة عىل يزيد فالقرآن ؟العلم وطلب

 ..النزول يف األوىل هي )اقرأ( كلمة كانت الكلامت من السيل هذا

 جاهدوا..الزكاة آتوا..الصالة أقم :األوامر من آالفاً  القرآن يف أن كام

 وغريها ..رزقناكم مما أنفقوا..املنكر عن وانه..باملعروف وأمر..اهللا سبيل يف

 )اقرأ( األول األمر نزل..األوامر هذه كل بني ومن الكريم القرآن يف الكثري

 عىل نزلت سورة أول يف كلمة أول كانت اإلسالم يف القراءة فألمهية

   :تعاىل قال كام اهللا، باسم بادئةً  بالقراءة أمره هي ،^ الرسول

                          

                ]العلق سورة[ 
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 أن الوضــوح غايـة واضـحاً  األمــر يبقـى حتـى بالتحديــد القلـم ويـذكر

  .بالقلم املكتوب لليشء القراءة هو املقصود

َ  مــةاأل هــذه لقــراءة فاحتــة القــراءة، هبــذه األمــر وكــان  األرض عــاَمل

 وأقـامر وشـموس وكواكـب أفـالك مـن بيـنهام، ومـا فـيهام ومـا والساموات،

ــرات، ــار وجم ــحاب، وبح ــر وس ــرق ومط ــد، وب ــرد ورع ــر وب ــد، وح  وجلي

 يف متنوعـة وجبـال واجلـو، والبحـر الرب يف خالقها إال حيصيها ال وحيوانات

 بـني تصـل األرض، يف احليـاة رشايـني هـي وأهنار وألواهنا، وصغرها كربها

 .احلياة بامء واألرض واحليوانات البرش متد والبحار، والسهول اجلبال

 وأمـر ،السـبعامئة ىلعـ تربـو القرآن يف واملعرفة العلم عىل احلّض  وآيات

   :هلـم فقـال نـزوال املكيـة السور أول من هي سورة يف بالقراءة األمة هذه اهللا

                    ....                 ]٢٠:املزمل[. 

ـم تكتــب، وال تقـرأ ال التــي األميـة األمــة أصـبحت وبـذلك  َ  ُتَعلِّ  عــاَمل

ــن األرض ــارات ذوي م ــة احلض ــوم العريق ــدنيا عل ــرة، ال ــارف واآلخ  ومع

 وتـدفع السـعادة، هلـم جتلـب التـي العادلـة األمـم وسياسة والسامء، األرض

 . والشقاء الضنك عنهم
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 مــن يطلــب فكان،اإلســالم يف القــراءة أمهيــة يعلمنــا ^ النبــي وهــاهو

 القـراءة املسـلمني مـن عرشـة تعلـيم نفسـه فـداء يريـد الـذي املرشـك األسـري

 .والكتابة

 وصـار ،الصحابة من كثري عىل مُقدِّ  الذي  ثابت بن زيد إىل انظر

 فصـار..والكتابـة قـراءةال ُيـتقن ألنـه دائمـة شبه بصفة ^ للرسول مالصقاً 

 بيـنام ذلـك كـل..والعربيـة للرسـيانية ومرتمجاً  للرسائل وكاتباً  ،للوحي كاتباً 

 . عاماً  عرش ثالثة عمره كان

 الصـحابة أكثـر كـان ،حفظـه كـان كيـف  هريـرة أبـا يعرف وكلنا

 ..ويكتب ..يقرأ ألنه ملاذا؟ ،^ النبي ألحاديث حفظاً 

 ،املســلمني قلــوب يف القــراءة ُحـبُّ  سُغــرِ  - ولغريهــا - املواقــف هلـذه

 ،العـامل مكتبـات أعظم من اإلسالمي التاريخ يف اإلسالمية املكتبات وكانت

 .والقدس واملدينة ودمشق والقاهرة وغرناطة وقرطبة بغداد مكتبات
  

  

  

  

  

                                                

العاملني وااللتحاق بعامل  ولو مل يكن يف العلم إال القرب من رب«: قال ابن القيم 

واآلخـرة  املالئكة لكفى بـه رشفـًا وفضـًال، فكيـف وعـّز الـدنيا

 . »منوط به مرشوط بحصوله
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 املكتوب، قراءة عىل تقترص أن من وأعمق أشمل اإلسالم يف والقراءة

 املنظور اهللا كتاب قراءة وهناك ،)القرآن(سطور،امل اهللا كتاب قراءة هناك

 ويعربون)الناطق املصحف( بـ القرآن عن ُيعربون قديامً  وعلامؤنا،)الكون(

 الصامت باملصحف أقسم قد تعاىل واهللا ،)الصامت املصحف(بـ الكون عن

:تعاىل قال الناطق، املصحف حقيقة عىل 

      

           

 .]٨٠-٧٥:الواقعة[

 

 

 :تعاىل قال           

              

  ]٤٦:احلج[. 

 :تعاىل آثارهم،قال األقدمون، خلَّفه ما قراءة     

           

 وعرب التاريخ بأحداث ومعرفة للتاريخ، قراءة فهذه ،]١٣٧:عمران آل[

 .وعظاته التاريخ
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 كـان التـاريخ ألن تارخيـاً ً، سيصبح الذي الواقع للواقع، قراءة هناك ثم

 فيـه، نعـيش الـذي الواقـع نقـرأ أن فالبـد تارخيـاً ً، أصـبح ثـم واقعًا، باألمس

 قـراءة مـن البـد وشوكه، بورده ،وخطأه بصوابه ومره، بحلوه ورشه، بخريه

  .عليه هو ما عىل الواقع

 ..اإلسالم ميزان يف القراءة قيمة هي هذه

  

� �
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 أبرزهــا لكــن جــدًا، كثــرية لتثقيــفا ووســائل املعلومــات مصــادر إن           

 وهـو األنـيس، ونعـم جليس خري وهو الكتاب، هو اإلطالق عىل وأساسها

 . بغريه قورن ما إذا ثمناً  أرخصها

 : كتاب حتلية يف شوقي أمحد الكبري وللشاعر

ــا ــن َأن َل  َم ــدَّ ــِب  َب   الِصــحابا بِالُكت

ــــهُ  إِنْ  صــــاِحٌب  ــــْب  ملَ  َأو ِعبَت   َتِع

ــــــــام ــــــــهُ  ُكلَّ ــــــــ َأخَلقُت َدينَج     دَّ

ــــحَبةٌ  ــــُك  ملَ  ُص ــــا َأش ــــةً  ِمنه   ريَب

ـــــدين إِن  ث َجيِ ـــــدَّ ـــــد َأو َيَتَح   َجيِ

ـــدُ  ـــَب  َجتِ ـــىل الُكت ـــدِ  َع ـــام النَق   َك

ــالُِح  ــوانِ  ص ــَك  اِإلخ ــى َيبغي   الُتق

 

  الكِتابــــــا إِال وافًِيــــــا يل َأِجــــــد ملَ  

ـــا لِلصـــاِحِب  بِالواِجـــدِ  َلـــيَس    عاب

ــاين ــن َوَكس ــىل ِم ــلِ  ِح ــا الَفض   ثِياب

   ِعتابـــــــــــا ُيَكلِّفنـــــــــــي ملَ  َوِودادٌ 

ــالً  ــَث  َيطــوي َمَل ــابا األَحادي   اقتِض

ــــدُ  ــــذابا ِصــــدًقا اِإلخــــوانَ  َجتِ   َوكِ

ــيدُ  ــِب  َوَرش ــَك  الُكت ــوابا َيبغي   الَص
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نعم األنـيس يف سـاعة الوحـدة ونعـم القـرين بـبالد الغربـة،  الكتاب       

وهو وعاء ميلء علًام وليس هناك قرين أحسن مـن الكتـاب، وال شـجرة 

مًرا وال أطيب ثمرة وال أقرب جمتنى من كتاب مفيـد، والكتـاب أطول ع

هو اجلليس الذي ال يمدحك والصديق الـذي ال يـذمك والرفيـق الـذي 

ــط  ــك وبس ــحذ ذهن ــك وش ــه أمتع ــرت في ــدعك إذا نظ ــك وال خي ال يمل

لسـانك وجـود بيانــك وغـذى روحــك ونمـى معلوماتــك، وهـو املعلــم 

عنــه املــادة مل يقطــع عنــك  الــذي إن افتقــرت إليــه مل حيقــرك وإن قطعــت

 .الفائدة

 :وصدق الشاعر وهو يصف الكتاب قائالً 

ــحاب ــك األص ــه إن خان ــو ب نعـــم املحـــدث والرفيـــق كتـــاب   تله

ـــواب ـــة وص ـــه حكم ـــال من ال مفشـــــيا للرســـــ إن أودعتـــــه   وين

ولو مل يكن من فضله عليك إال حفظه ألوقاتك فـيام ينفعـك وصـوهنا     

الكالم واالستامع واملخالطـة وجمالسـة مـن عام يرضك من فضول النظر و

ال خري فيهم، لكان يف ذلك عىل صاحبه أسبغ نعمة وأعظم منة فالكتاب 

صديق يقطع أوقات فراغك يف مؤانسة تنجيـك مـن الوحـدة اململـة، كـام 

 .)١(ينقل إليك أخبار البالد النائية فتعرف أنباءها كام تعرف أنباء بلدتك
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 .ملعرفةوا العلم مفتاح .. القراءة

 .والتطور الرقي نحو سبيلنا .. القراءة

 .العطاء ينبوع .. القراءة

 شــيئاً  جتــد ولــن العقــل، نــورو الــروح، غــذاء هــي حقيقتهــا يف القــراءة

 واملعرفة، القراءة يف املتمثلة احلياة هذه عنهم متنع أن من العقالء عىل أصعب

 األمـي هـوو )اقـرأ( كانـت ^ اهللا رسـول عـىل نزلـت كلمـة أول فإن لذلك

ــاء لكــن يقــرأ، ال الــذي ــم يكــون أن تعنــي كانــت إســالمية حضــارة بن  العل

  .احلضارة تلك لبناء اخلطوات أوىل واملعرفة والقراءة

 قامـت إنام قامت التي احلضارات كل أنَّ  وجد التاريخ حركة تتبع ومن

 أهلهـا فـألن اهنـارت التـي احلضارات وكل والقراءة، واملعرفة العلم بفضل

 .واللعب هوللا إىل وركنوا ،واملعرفة العلم تركوا

 مل مــا مســتمر بشــكل الثقافــات تعــرتي واهلــرم الشــيخوخة أعــراض إن       

 يتـدهور ال حتـى مفيـد، جديـد لكـل واملتابعة االطالع، بدوام وجتدد تصقل

 احلـر واالطـالع القـراءة مداومـة مع واملرء عقولنا، يف الذي املعريف املخزون

 دأب كـان وهكـذا والـوعي، واالسـتيعاب واإلدراك الفهم مدارج يف يرتقى

 رأى:  فقـال حنبـل بـن أمحـد اإلمـام ابـن صـالح روى فقد الصالح، السلف
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 وأنـت املبلـغ، هـذا بلغـت قد أنت عبداهللا، أبا يا: له فقال حمربةً  أيب مع رجل

 . » املقربة إىل املحربة من «:  فقال املسلمني، إمام

 وإذا بـالقراءة فعلينـا التقـّدم أردنـا وإذا بالقراءة، فعلينا الرقي أردنا فإذا

 أردنامهـا وإن بـالقراءة، فعلينـا اآلخرة أردنا وإذا بالقراءة، فعلينا الدنيا أردنا

 ...بالقراءة فعلينا مًعا

 املفيـد نقـرأ ال قرأنا وإذا نقرأ، ال لألسف لكن،»اقرأ« أمة أننا مع ولكن

 إحـدى تقرير ذلك من واألغرب مة،األ هذه من اهللا رحم من إال الكتب من

ــا يف اجلامعــات  اجلامعــات خرجيــي مــن )%٧٢( أن أكــد الــذي العــريب عاملن

 !اجلامعة مكتبة من واحد كتاب باستعارة يقوموا أن دون يتخرجون

 معينـة، بكتـب هيتمون والشابات الشباب من كثرياً  جتد أنك والعجيب

 قصــص برســد بعضــها اخــتصَّ  كتــب وأ ،وغريهــا اخلرافيــة الروايــات مثــل

 فـبعض حيثياهتـا، بكـل األحـداث تفصـيل حتـوي والتـي واجلرائم الفضائح

  .التحقيق يف واملختصني املحامني من كتاهبا

 واألدب اإلثـارة كتـب مصـاف يف تصـنيفها يمكـن بعضها حمتوى ومن

 أرسار معرفة هواية غري قراءهتا من فائدة ال كتب ألهنا والغراميات، الساقط

 الفضــائح وصــحف وجمــالت كتــب ســلعة راجــت وهلــذا اس،النــ وخفايــا
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 عـىل ُيقبـل النـاس مـن كثـرياً  تـرى أنك والعجيب بل .الناس أرسار وكشف

 لكتـاب وقـع مـا وهذا .الفت بشكل والسحر اجلن عن تتحدث كتب رشاء

 ُيقرهـا ال التـي اخلـزعبالت مـن بـالكثري امـتأل الـذي)مسـلم جنـي مع لقاء(

 .عاقل

 

 

 

 

 مسـتوى عىل العريب الفرد قراءة معدل أن إىل أشارت أخرى حصائيةوإ

 -السـنة يف العريب الفرد لدى القراءة متوسط أنَّ  :أي !!صفحة ربع هو العامل

 .ساعة نصف تتجاوز ال - العاملي بالقارئ مقارنة

 الكيـان تقـديم أسـباب عـن مقنعـاً  تفسـرياً  لنا تقدم اإلحصاءات وتلك

 املحكمـة العلميـة البحـوث ضعف إىل تصل سنة كل حمكمة بحوثاً  اليهودي

   والعلميــة، البحثيــة ومؤسســاته بجامعاتــه أمجــع العــريب العــامل يقــدمها التــي

 تتعـدى ال العـريب العـامل سكان عدد نسبة إىل عددهم نسبة أنَّ  من الرغم عىل

)١%(!! 
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 غـري مـن فكريـة تنميـة وال فكريـة، تنميـة غري من اديةاقتص تنمية ال إذاً 

 عـىل نوعية نقلة غري من ذلك من يشء أي عىل نحصل لن وإننا ثقافية، تنمية

 .واالهتامم اهلمة صعيد وعىل الوعي، صعيد
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العلم فإن مل يكن لك مجال كـان العلـم تعلم « :قال مصعب بن الزبري 

 . لك مجاال، وإن مل يكن لك مال كان لك ماال
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 الشـعوب يف - أصـالً  ةالكتابـ أو القـراءة عـدم - التامـة األميـة نسبة إن

 !!...)%٣٧( إىل تصل املسلمة

 أقـل التعلـيم عىل ُينفق اإلسالمي العامل أن إال الشديدة األمية هذه ومع

 يف لـيس املوضـوع أن يعنـي وهـذا ..اإلمجـايل القـومي النـاتج مـن )%٤( من

 .وقفة إىل وحتتاج خطرية مشكلة وهذه االهتامم، بؤرة

 .الواضحة األمية يه )%٣٧( املذكورة النسبة وهذه

 العـامل يف األميـني عدد أن والعلوم للثقافة العربية املنظمة توقعت لقد«و

 احلال ما ترى يا ،٢٠٠٥ سنة خالل شخص مليون سبعني إىل سيصل العريب

 املتوسط ضعف تعادل تكاد النسبة هذه أن إىل أيضاً  التقرير أشار وقد .اليوم

 يقـرتب املـذكور الـرقم يف اإلنـاث عـدد أن التقرير يف ورد كام لألمية، العاملي

 أن نـذكر الوثيقـة، هـذه يف الصـادمة املعطيات ومن .الذكور عدد ضعف من
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 اجلزائـر ثـم السـودان يليهـا أمـي، مليـون )١٧(بــ األوىل املرتبة احتلت مرص

 مـن كل األمية نقص باب يف األوىل الرتب احتلت حني يف واليمن، واملغرب

 أنـه هنا املعلوم ومن .والكويت البحرين ثم وقطر، حدةاملت العربية اإلمارات

 وعـدم السـكانية، الكثافـة تناسـب عدم بحكم النتائج بني للمقارنة سبيل ال

 .»والثانية األوىل الدول جمموعتي بني االقتصادية املوارد تناسب

 يف تنترشـ املبـارشة غـري األميـة مـن كثـرية درجـات هنـاك أنَّ  والعجيب

 ...األمّية هذه غري األمة

 ..دينية أمية عندهم أناس فهناك

 أو ،واخلسـوف الكسـوف صالة كيفية يعرف ال جامعياً  أستاذاً  جتد ربام

 .التوحيد أنواع أو ،الصالة رشوط

 ..سياسية أمية عندهم ُأناس هناك

ــا يف حولــه حيــدث مــاذا يعــرف ال ــاس دني  يف حيصــل مــا يعــرف ال ،الن

 .اإلسالم بالد من غريها أو والعراق فلسطني

 ومـا حقوقه هي ما يعرف ال،القانون يف ُأمية لديه من الناس من وهناك

 ..واجباته هي
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 يعـرف ال،احلاسـوب مـع التعامـل يف ُأميـة لديـه مـن النـاس من وهناك

 .االنرتنت شبكة مع التعامل عن فضالً ،معه يتعامل كيف

 .العلوم باقي فقس ذلك وعىل

 والكتابـة، بـالقراءة بل احلديد، من بسالح يكون لن األمية عىل القضاء

 هـي فـالقراءة ،أوالً  القـراءة إىل يتعرف مل إن الكتابة عىل اإلنسان شجعيُ  ولن

  .األمية بمحو إيذان وهي ،األمية فكِّ  مفتاُح 

  .يترق أمة تقرأ أمة :قالوا لذلك

 العلـم ووسـائل احلضارة، بأسباب أخذاً  األمم أكثر هي القارئة فاألمم

 والتطبيقـي التقني امليدان يف وإنام فحسب، النظري امليدان يف ليس واملعرفة،

 بنـاء يف ُمشـاركة هلا تكن مل التي أو متأخرة، بأهنا توصف التي واألمم أيضًا،

 لــيس أو تقـرأ، ال التـي األمـم هـي العلـم مـن قسـط أو اإلنسـانية، احلضـارة

 فـإن حينـاً  ةللقراء نشطت وإن ُأمتنا لكن اليومي، برناجمها يف نصيب للقراءة

ة نبَّه مما ذلك، بعد أصاهبا فتوراً   صـارت حتى والكتابة القراءة عىل الغرب ُأمَّ

  .واجلهل واألمية التخلف بؤرة بأهنا الرشق إىل تنظر وصارت،العامل رائدة

 »اقـرأ« بقولـه خاطبنـا ما أول ربنا خاطبنا العرب نحن إننا فأقول أعود

 مـن احلياة يفهم أن يستطيع ال يقرأ ال الذي ألنَّ  القراءة إىل حاجة يف ومازلنا

  .حوله
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 قرون، قبل واألجداد اآلباء زمان يف القراءة غري زماننا يف القراءة إن ثم

 مـن كـم أمـام إننـا بمعنـى املعـريف التفجـر وعرصـ الرسـعة عرص يف اآلن إننا

  .والوسائل واآلالت األجهزة من وكم املعلومات

 نحقـق ولكي الزمن، من مدة أقل يف انستوعبه أن جيب املعلومات هذه

  .احلديث العلم لنا وفرها التي العرصية الوسائل من نستفيد أن جيب ذلك

 ننسـى ولكننـا نقـرأ نحـن :يقولـون الكتـب قـراء معظـم أن لوحظ وقد

  .رسيعاً 

 ينسـى أن البـد يقـرأ الـذي نَّ أ الباحثون وجد فقد تنسى أن عيباً  ليس و

 يضـع مل إذا سـاعة )٢٤( خالل )%٨٠(و عةسا نصف خالل قرأ مما )%٥٠(

  .قرأه ما يستخدم مل أو لقراءته، هدفاً 

 شـفهياً  أو ذهنيـاً  ردده قرأتـه مـا تنسـى ال كي يقولون اخلرباء فإن لذلك

 عرصـنا، خـرباء اكتشافات من ليس لعمري وهذا ما، شخصاً  به حتدث كأن

  .أيضاً  سلفنا توجيهات من بل

ــول ــام يق ــد اإلم ــن أمح ــل ب ــظ أن أردت إذا« : حنب ــديثا حتف ــن ح  م

  .»به فاعمل املصطفى أحاديث

 ،دينـاراً  احلجام وأعطى احتجم  ^ الرسول بأن مرة قرأت« :يقول ثم

  .»ديناراً  للحجام وأعطيت فاحتجمت السوق إىل فذهبت
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 فـاخرتعوا والتقـدم للـتعلم ونءيقر املسلمون كان التاريخ يف يوم ذات

 قبـل النشـوء ونظريـة العرشـي والنظـام الصفر، العددي، النظام مثل ثريالك

  .هاريف قبل قرون ثالثة الرئتني يف والدورة، بقرن داروين

 واملسـافة والرسـعة الـوزن بـني والعالقـة اجلاذبيـة العرب واكتشف كام

 اخرتعـوا البحـار، وعلـو الضوء رسعة وقاسوا نيوتن قبل قرون عدة وذلك

  ..و ..و ..و الكيمياء أسس ضعواوو اإلسطرالب،

 توثيـق إىل سّباقني أيضاً  العرب كان »الفضول حلف« يف اجلاهلية ومنذ

 نموذجــاً  طويلــة مــدة منــذ أصــبحوا واليــوم العاّمــة واحلريــات احلقــوق

 .اهللا رحم من إال والفساد لالستبداد

 

 

 

 

كـم مـن جاهـل أدركـه «: بن الفضل الّسمرقندّي الواعظ  قال حمّمد

العلم فأنقذه، وكم من ناسـك عمـل عمـل اجلاهلّيـة 

ــه ــإّنام . فأوبق ــة، ف ــك النّّي ــم وإن مل حترض احرضــ العل

ــد  ــة، وإّن أّول مــا يظهــر مــن العب تطلــب بــالعلم النّّي

 .»لسانه، وأّول ما يظهر من عقله حلمه
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 لتعـرف ،سـلفنا فعلـه ومـا قاله ما وتقرأ تسمع أن احلبيب أخي ويكفي

 :وحتصيالً  بالكتب،قراءةً  وشغفهم،العلم عىل حرصهم مدى

  :أحدهم قال

  حديَثهــــم َنمــــــَلُّ  مـــا ُجَلســـاءٌ  لنـــا
 

  وَمْشــــهدا َغْيًبـــا مـــأمونون ألِبَّـــاءُ  
 

   مىضـ مـا علـمَ  علمهـم من ُيفيدوننا
 

ــــا وعقــــالً   ــــا وتأديًب دا ورأًي   ُمَســــدَّ
 

ــال ــةٍ  بِ ــى فتن ــوء وال ُختش    ِعشـــْرةٍ  س
 

ـــى وال  ـــنهم ُيتََّق ـــاًنا م ـــدا وال لس   ي
 

   كـاذٌِب  أنـَت  فـال أمـواٌت  قلـَت  فإن
 

ــَت  وإن    ُمفنَّــدا فلســَت  أحيــاءٌ  :قل
 

  :اآلخر وقال

ـــــــربةٌ  ـــــــني ملح ــــــــاري جتالس   هنـ
 

  الصــــديق أنــــس مــــن إيل أحــــبُّ  
 

ـــة ـــد ورزم   عنـــدي البيـــت يف كاغ
 

ـــب  ــــي أح ـــن إل ـــر م ـــدقيق عط   ال
 

ـــــي الــــــخد يف عـــــامل ولطمـــــة   من
 

  قالرحيــــ رشب مـــن لـــدي ألـــذ 
 

 

 

 

يستوحش من معه األنس كله؟ : أما تستوحش؟ قال: قيل لبعضهم

إنك ربام محلت الكتـاب :وقيل أليب الوليد. الكتب: قيل وما األنس؟ قال

 . إن محل الدفاتر من املروءة: وأنت رجل جتد يف نفسك، قال
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  :العلم كتب عىل أسفه وصف يف أحدهم ويقول

  العلــــيم الرجـــل مصــــائب أجـــّل 
 

ـــــــه    العـلـــــــوم بأســــــفار مصائب
 

  خطـــب فـــذاك الكتـــاب فُقـــد إذا
 

  العميــــم عـــن جيـــل قـــد عظـــيم 
 

ــات قــد وكــم ـــليها أســف مــن م   ع
 

ــــاس  ــــديث يف أن ــــديم ويف احل   الق
 

 بـداره، مـررت وال رجـل عـىل قـط دخلـت مـا :العـالء بن عمرو وقال

 أفضـل أنـه عليـه حكمت إال فارغ وجليسه دفرت يف ينظر فرأيته بابه يف فرأيته

 فمن قيل هذه، :وقال كتبه عىل فرضب يؤنسك؟ ما :لرجل وقيل عقًال، منه

  .فيها الذين :قال الناس،

 

 

 

 

 

 

 

 

من مل تكن نفقته التي خترج يف الكتب ألّذ عنده من إنفـاق «: قال اجلاحظ

اق الِقيان، واملُْستهرتين بالبنيان، مل يبلغ يف العلم مبلًغا رضي�ا، ولـيس  ُعشَّ

إيثـار األعـرايبِّ فرَسـه بـاللبن عـىل ينتفع بإنفاقه حتى ُيـْؤثر اختـاذ الكتـب 

ل األعرايبُّ يف فرِسه ل يف العلم ما يؤمِّ »ِعياله، وحتى ُيؤمِّ

. 
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 االستكثارُ « منها فعدَّ  العلم، َدَعائِمَ  يف حزم بن حممد أبو اإلمام وذكر

 إليـه، احتاَج  إذا فيه جيَدها علمٍ  وزيادة فائدة من كتاٌب  خيلوَ  فلن كتب،ال من

 منهـا، اإلكثـار ذمَّ  ممـن خطـأٌ  وهـذا توَجد، ومل العلوم لضاعت الكتب ولوال

ال وجلاذهبم العلوم، لَتلَِفت برأيه، ُأِخذَ  ولو عـوا فيهـا، اجلهَّ  !!شـاءوا مـا وادَّ

 .اهـ »اجلاهلو العامل دعوى الستوت الكتب شهادة فلوال

 :فقال الكتب، رشاء كثرة يف العلامء بعُض  وُعِذَل 

  َحــــَوت مـــا الُكْتــــِب  يف أنفقـــَت  وقائلـــةٍ 
 

 

  
 

  دعينــــي :فقلــــُت  مــــالٍ  مــــن يمينُــــك
 

ـــــــا فيهــــــــا أرى لعـــــــيلِّ  ــــــــي كتاًب   َيُدلُّن
 

  
 

  
 

ــــــــا كتــــــــايب ألخــــــــذِ    بيمينــــــــــي آِمنً
 

 ُمرشـق، انٌ وبيـ ناطق، لسانٌ  والقصص األخبار من سيأيت ما كلِّ  ويف

 أيِّ  عـن غنيَّـة بـذلك وهـي العلـامء، هؤالءِ  نفوس يف ومكانتها الكتب لقيمة

 .تعليق
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 :والكتب بالعلم ُدَرْيد ابن ولع

 حـارض، ُدَرْيـد وابـن يوًمـا املنتزهـات تـذاكرنا :امليكـايل نرص أبو قال

 .األُبلَّـة هنـر بـل :آخـرون وقـال .دمشـق ُغوطـة األماكن أنزه :بعُضهم فقال

 وقــال .بغــداد هنــروان :بعُضــهم وقــال .ســمرقند ُســْغد بــل :آخــرون قــالو

ان ِشعب :بعُضهم   .بوَّ

 متنزهـات عـن أنـتم فـأين العيـون منتزهـات هذه ):دريد ابن أي(فقال

 البـن »الزهـرة«و ،»األخبـار عيون« :قال بكر؟ أبا يا هي وما :قلنا القلوب؟

 :وليق أنشأ ثم .طاهر أيب البن »املشتاق قلق«و داود،

ـــــــن ـــــــُك  وَم ـــــــهُ  ت ـــــــةٌ  نزهَت   قين
 

  ُتَصــــْب  وكــــأس حتــــثُّ  وكــــأٌس  
 

ــــــــــــــا   واســــــــــــــرتاَحُتنا فنزهُتن
 

ــــون تالقــــي  ــــْب  وَدْرس العي   الكت
 

 .الكتب يف بالبحث وشغفه باملطالعة، تيمية ابن اإلسالم شيخ ولع

 ال« :صـفاته مـن طرًفـا وذكر - تلميذه- اهلادي عبد ابن احلافظ قال

 االشـتغال، مـن متـلُّ  وال املطالعة، من تروى وال ،العلم من تشبع نفُسه تكاد

 أبوابـه مـن بـاٍب  يف العلـوم مـن علمٍ  يف يدخل أن وَقلَّ  البحث، من تكلُّ  وال
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 عـىل العلـم ذلـك يف أشـياء ويسـتدرك أبـواب، البـاب ذلك من له وُيفتح إال

اق   .»أهله ُحذَّ

 ونفـس نافذٌ  بٌرص  تيمية البن كان« :اهلراس خليل حممد الشيخ وقال

ــةٌ  ــاد ال ُطَلَع ــبع تك ــن تش ــم، م ــل وال العل ــن تك ــث، م ــروى وال البح ــن ت  م

 إنـه حتى نحوه، اهلمة ورصف له النفس وقطع ذلك عىل التوفر مع املطالعة،

 السـجن يف مرصـ، يف أو الشـام يف حياته طيلة والتأليف البحث عن ينقطع مل

ع كان إنه بل البيت، يف أو  واألوراق الكتـب جواأخر حينام وحرسة أملًا يتوجَّ

 .اهـ »...أيامه ُأْخَريات يف عنده من

  :مريض وهو يقرأ اإلسالم شيخ

ثني :»املحبِّني روضة« يف القيم ابن اإلمام قال  ابـنَ  يعنـي- شيخنا وحدَّ

 يف وكالمــك ُمطالعتــك إن :الطبيــب يل فقــال مــرٌض، ابتــدأين :قــال -تيميــة

 علمـك، إىل أحاكمك وأنا ك،ذل عىل أصرب ال :له فقلت املرض، يزيد العلم

ت فرحت إذا النفس أليست  :فقـال املـرَض؟ فـدفعت الطبيعـةُ  وَقِويت وُرسَّ

 :فقـال راحـًة، فأجـدُ  الطبيعـةُ  به فتقوى بالعلم ُترسُّ  نفيس فإن :له فقلت بىل،

 .اهـ »...عالجنا عن خارٌج  هذا
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 وُمحَّـى صـداعٍ  مـن مـرض أصـابه مـن وأعـرف« :أيًضـا القيم ابنُ  وقال

 فـدخل وضـَعه، ُغلَِب  فإذا فيه، قرأ إفاقةً  وجد فإذا رأسه، عند الكتاب كانو

 عـىل ُتعـني فإنـك لـك حيـلُّ  ال هـذا إن :فقـال كـذلك وهو يوًما الطبيُب  عليه

 .اهـ »مطلوبك لَِفْوت سبًبا وتكون نفسك

 :الطلب يف َبْعُد  وهو جملًدا ألف )٢٠( )٥٩٧:ت( اجلوزي ابن قراءة

 املطالعـة عـن حديثـه أثناء:»اخلاطر صيد« يف نفِسه عن اجلوزي ابن قال

 وإذا الكتـب، مطالعـة مـن أشـبع مـا :حـايل عن ُأخرب وإين« :-منها واإلكثار

 الكتــب َثَبــِت  يف نظــرُت  ولقــد .كنــز عــىل وقعــُت  فكــأين أره، مل كتاًبــا رأيــت

 ويف جملَّـد، آالف سـتة نحـو عـىل حيتـوي به فإذا النَِّظامية، املدرسة يف املوقوفة

 بـن الوهـاب عبـد شـيخنا وكتـب اُحلَميـدي، وكتـب حنيفـة، أيب كتـب ثبت

اب بن حممد أيب وكتب نارص،  كـلِّ  مـن ذلـك وغـري -أمحـاالً  وكانـت- اخلشَّ

 .عليه أقدر كتاب

ــر، كــان جملــد ألــف عرشــين طالعــُت  إين :قلــت ولــو ــا أكث  يف بعــُد  وأن

 .املطالعة من استفاده ما َذَكر ثمَّ  .اهـ »الطَّلب

 :والعلم باملطالعة وشغله الوقت عىل )٥١٣:ت( عقيل ابن حرص

 ابـنِ  ترمجـة يف »احلنابلـة طبقـات عـىل الـذيل« يف احلنبيل رجب ابن ذكر

 بـالعلم، التشـاُغل دائـم كـان« :عنـه قـال أنـه اجلوزي ابنِ  عن احلنبيل، عقيل

 إذا حتـى عمـري، مـن سـاعةً  ُأضـيع أن يل حيـّل  ال إين :بَخطِّه رأيُت  إين حتى
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 يف فِكـري أعملـُت  ُمطالعة، عن وبرصي ومناظرة، مذاكرة عن لساين لتعطَّ 

 وإين .أسـطره مـا يل خطـر وقـد إال أهنـض فـال ُمْسـَتطِرٌح، وأنـا راحتى حالة

 ابن وأنا أجده كنت مما أشّد  الثامنني َعْرش  يف وأنا العلم عىل ِحريص من ألجد

 .اهـ »سنة عرشين

 أقرصـ أنا« :نفِسه عن قال أنه عقيل البن »الفنون« من رجب ابنُ  ونقَل 

 عـىل باملـاء وحتسـيه الكعـك سـفَّ  أختـار حتـى أكـيل، أوقـات جهـدي بغاية

 فائـدة تسطري أو مطالعٍة، عىل توّفًرا املضغ، تفاوت من بينهام ما ألجل اخلبز،

 .اهـ »فيه أدركها مل

 !      أصنع؟ ماذا بالعلم، اشتغل مل إذا

 احلمـوي صـدقة ابـنَ  العالمةَ  »الكبري املقفَّى« يف املقريزّي  اإلمام ذكر

 املنـذري احلـافظ عن وذكر .له التحصيل دائم بالعلم االشتغال كثريَ  كان أنه

ٍب  يف وهو يوًما عليه دخلُت « :قال أنه ة ألجـل األرض، حتت َرسَ  احلـر، شـدَّ

 !.احلال؟ هذه وعىل املكان؟ هذا يف :له فقلُت  .يشتغل وهو

 أصنع؟ ماذا ،بالعلم أشتغل مل إذا :فقال

ــه :املنــذري قــال ــه يف ُوِجــدَ  إن ــعُ  أحــدها ثــالث، حمــابر َتِرَكت  َعَرشــة َتَس

 .»ثامنية والثالثة تسعة، واألخرى أرطال،
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 :ذهًبا وزهنا من إليه أحب كتبه

قر أيب بن طاهر أيب احلافظ ترمجة ويف  أنه اجلوزي البن »املنتظم« يف الصَّ

الني مـن كـان« :عنـه قال  األمصـار، شـيوخ مـن واملكثـرين ق،اآلفـا يف اجلـوَّ

 .اهـ »ذهًبا وزهنا من إيلّ  أحب كتبي هذه :يقول وكان

ر الوقت حفظ يف ُأعجوبة  :املطالعة عىل والتوفُّ

 بـن سليامن بن أمحد ترمجة يف »الالمع الضوء« يف السخاوي احلافظ قال

 :شـبابه ريعان يف )٨٥٢( سنة املتوىف الشافعي القاهري ثم الُبْلقايس اهللا َنْرص 

 طْلـَق  فنـوٍن، يف ُمشـارًكا الفامهـة، حسـنَ  احلافظـةِ  قـوي عالَّمـة إماًما وكان«

 بحيـث التحصـيل، عن ُمنفك واملباحثة،غري واملذاكرة العلم يف حمب�ا اللسان،

 وقتـه ضياع من خوًفا أكله حال يف القراءات ويقرئ مشيه، يف ُيطالع كان إنه

 طارًحـا فيـه، ُيوازيـه مـن وقتـه يف أعلـمُ  ال املعنـى، هـذا يف ُأعجوبـة غريه، يف

ــف،  القــراءة رسيــع غــريهم، عــىل ســهًام  الفقــراء، مــع التواضــع كثــري للتكلُّ

ا  .اهـ »جد�

ا سنة )٥٠( من أكثر أعرفه  :يكتب أو ُيطالع أن إمَّ

 حممـد ابـن أمحد بن حممد ترمجة يف »الالمع الضوء« يف السخاوي قال

َغاين الُعَمري  واألْصـَلني الفقـه يف متقدًما عالَّمةً  إماًما كان« ):٨٥٤( ت الصَّ
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 املطالعـــة يف الرغبـــة عظـــيم التقييـــد، حســـن فنـــوٍن، يف مشـــارًكا والعربيـــة

 من أْزَيد أعرفه :قال أنه القوي عبد بن اخلري أيب عن بلغني بحيث واالنتقاء،

 .اهـ »يكتب أو ُيطالع ووجدته إال قطُّ  إليه دخلُت  وما سنة، مخسني

َهر مزيد مع املطالعة من َيَملُّ  ال كان  :السَّ

 إبراهيم ابن عيل بن أمحد ترمجة يف »الالمع الضوء« يف السخاوي قال

 وللكثـري بـل له، استحضاُره وكُثرَ  الفقه يف برع« ):٨٥٣( ت الشافعي اهليتي

 املطالعـة مـن يمـّل  ال وكـان ...فيه نظره إلدمان للنووي، »مسلم رشح« من

 الزائـد، والتقلُّـل املَْحـض، واجلـد والتواضـع، والدين رياخل مع واالشتغال،

هر َمِزْيد عىل واالقتدار  .اهـ »السَّ

 :وينظر يقرأ معه الكتب وأمحال إال ُيسافر ال كان

 بـن حممد اللغوي اإلمام ترمجته يف »الالمع الضوء« يف السخاوي قال

 بعضـهم سمَعه حتى( نفيَسة كتًبا اقتنى أنه )٨١٧:ت( الفريوزآبادي يعقوب

ــرتيُت « ):يقــول ــا مثقــالٍ  ألــف بخمســني اش ــا، ذهًب ــان كتًب ــافر ال وك  إال ُيس

 يعيـدها ثـم فيها فينظر منزلةٍ  كل يف أكَثَرها وُخيرج أمحال، عدة منها وصحبته

 .اهـ »ارحتل إذا
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 عنـه قـال ،)١٠٤٨:ت( الـيامين املؤيـدي أمحـد بـن صـالح السيد ومثله

 فــإن وغرائبــه، الــدهر عجائــب مــن كــان« :»الطــالع البــدر« يف الشــوكاين

 ...وافـر بنصـيٍب  فـنٍّ  كـل مـن فـاز وقـد سـنة، وعرشـون تسع عمره جمموع

 العديـدة الفريـدة والفوائـد املفيـدة التصانيف القصري العرص هذا يف وصنَّف

ـب مـا أول سافر وإذا :-قال ثم منها عدًدا وذكر-  وإذا الكتـب، خيمـةُ  ُتْرضَ

بت  وال األُخـرى، اِخلـَيم يصـلحون واخلـدمُ  الكتـَب، َرشَ ونَ  إليها، دخَل  ُرضِ

ر وُحيرر العلم، يف ينظر مجيعه ليله يزال  .اهـ »...ذوقه سالمة مع وُيقرِّ

 :به ُيْصلح وقلم فيه، ينظر كتاب وعنده إال يوجد ال

 أيب ترمجــة يف »وامللــوك العلــامء طبقــات يف الســلوك« يف اجلَنَــِدي قـال

 لـه يكـن ومل« :عليه ثنائه بعد )٦٨٠( ت السعدي يالشامخ منصور بن اخلري

 لكتبـه يوجـد ال بحيـُث  الكتـب، وضـبط العلـم، بجـودة نظـري عمره آخر يف

 .الضبط يف نظري

 فيـه، ينظـر كتـاٌب  وعنـده إال يوجـد ال كان أنه أدركه ممن مجاعةٌ  أخربين

 .الكتاب يف وَجدَ  ما هبام يصلح وأقالم وحمربة

 خزانـة جتمعـه مل ما الكتب من خزانُته عتَمجَ  أن بعدَ  ،)٦٨٠ سنة مات(

 .اهـ »...له نظري هو ممن غريه
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 :رحالهتم يف ظهورهم عىل ومحلها وسفًرا، حًرضا الكتب مالزمة 

 وأنزهلـا األجسـاد، تلـك اهللا فـرحم وغرائـب، عجائـب الباب هذا ويف

ضوان، منازل  .صربوا ما وجزاء عملوا، ما كِفاء الرِّ

 ُبْلُت  :قال أنه املقديس طاهر ابن عن »احلّفاظ تذكرة« يف الذهبي ذكر

ةً  مرتني، احلديث طلب يف الدمَ   يف حفًيـا أميشـ كنُت  .بمكة ومرة ببغداد، مرَّ

 كتبـي أمحـل وكنت احلدث، طلب يف قط دابَّة ركبُت  وما ذلك، فلحقني احلرِّ 

 .هـا »يأيت ما عىل أِعيُش  كنُت  أحًدا، الطلِب  حال يف سألُت  وما ظهري، عىل

 أربـعُ « :قـال أنـه الـدغويل عـن »التـذكرة« يف -أيًضـا- الذهبي وذكر

 والتـاريخ الَعـْني، وكتـاب املُـَزين، كتـاب وحًرضا، سفًرا ُتفارقني ال جملَّداٍت 

 .»ودِْمنة وكليلة للبخاري،
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ــذاين أمحــد بــن احلســن احلــافظ اإلمــام ترمجــة ويف  عــىل الــذيل« يف اهلََم

هـاوي القـادر عبـد احلافظ تلميذه عن »احلنابلة طبقات  :عنـه قـال أنـه الرُّ

 أبنـاء مـن وكـان- ورثـه مـا مجيـعَ  بـاع له، مهينًا املال، حبِّ  من عفيًفا وكان«

ات وأصبهان بغداد إىل سافر حتى العلِم، طلب يف فأنفَقه -التُّجار  ماشـًيا مرَّ

 .اهـ »ظهره عىل كتبه حيمل

 وخزانـةً  للكتـب داًرا عمَل  -حلتهر من عودته بعد- بلده يف استقرَّ  وملا

ـل قـد وكـان فيها، كتبه مجيعَ  وقَف   الكِبـار والكتـَب  الكثـرية، األصـوَل  حصَّ

 .املعتربة باخلطوط اِحلَسان

 ابن( الوهاب عبد بن حييى احلافظ قال« :-أيًضا- »النبالءِ  ِسَري « ويف

 قـال َجمَنَّـة، ئـربِ  بلغنـا فلـام َنْيسـابور، طريق يف اهللا عبيد عمي مع كنُت  ):منده

ـي ًة، هنــا هــا كنــت :عمِّ ــال، شــيخ يل فعــرَض  مــرَّ  مــن قــافالً  كنــُت  :فقــال مجَّ

 األمحـال، مـن ِوْقًرا بأربعني نحن إذا هنا، ها إىل وصلنا فلامَّ  أيب، مع خراسان

 والـدك، هـو فـإذا شـيخ، فيهـا صـغرية خيمـة وإذا الثياب، منسوج أهنا فظننا

 هـذا يف فيـه يرغـُب  مـن قـلَّ  متاعٌ  هذا :فقال األمحال؟ تلك عن بعُضنا فسأله

 .اهـ »^ اهللا رسول حديث هذا الزمان،
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 :الناس خمالطة عن الكتب بمجالسة وااستغن من أخبار

 :املبارك ابن

 املبـارك ابـن كـان :قـال محـاد بـن ُنعـيم عن« :»السري« يف الذهبي ذكر

 وأنـا أسـتوِحُش  يـفك :فقال تستوِحش؟ أال :له فقيل بيته، يف اجللوَس  ُيكثر

 .اهـ» وأصحابه؟  النبي مع

 أن أحـبَّ  مـن :قولـه املبـارك ابـن عـن »العلم تقييد« يف اخلطيب وأسند

 .كتبه يف فلينظر يستفيد،

ْهيل  :الذُّ

ْهيل )حييــى بــن حممــد( بــن حييــى أن« :»بغــداد تــاريخ« ويف  :قــال الــذُّ

 وبـني كتبـه، بيـت يف وهـو القائلة، وقَت  الصائف الصيف يف أيب عىل دخلُت 

اج، يديه  هـذا وُدخـانُ  الصالة، وقُت  هذا !أبت يا :فقلُت  ُيصنِّف، وهو الرسِّ

اج ْست فلو بالنهار، الرسِّ  مـع وأنـا هـذا يل تقـوُل  ُبنـيَّ  يـا :قال .نفسك عن نفَّ

 !؟»^ اهللا رسول

ــــا َيعـــاف ال كتـــايب خلـــييل   وصاليـ
 

ـــــلَّ  وإن  ـــــاٌل  يل ق ـــــا ووىلَّ  م   مجالي
 

  َمْعَشــق يبــَق  مل نيحــ َعشــيقي كتــايب
 

ـــه  ـــو ُأغازل ـــدري كـــان ل ـــا ي   غزالي
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ـــايب ـــ كت ـــاف ال جلييس ــــه أخ   مالل

 

ـــّدث  ـــدٍق  حم ـــاف ال ص ـــا خي   ماللي
 

ـــر كتـــايب   عطــــاؤه يغيــــض ال بح
 

ــا غــاض إن املــال عــيلَّ  ُيفــيض    مالي
 

ـــايب ـــٌل  كت ـــىل يل دلي ـــري ع ـــةٍ  خ   غاي
 

ــــمَّ  فمــــن  ـــــا ومنــــه إداليل َث   دالليـ
 

ج، ما  واملطالعة بالعبادة إال يشتغل مل تزوَّ

 ت اليـونيني أمحـد بـن عيسـى ترمجـة يف »النبالء سري« يف الذهبي قال

 عجوزٍ  عىل َعَقد بل ،تزوج وما واملطالعة، بالعبادة إال يشتغل مل« ):٦٥٤(

 .اهـ »ختدمه

س، أو ينسخ، أن إما  :يقرأ أو ُيَدرِّ

 ُسـَلْيم الفقيه ةترمج يف قال أنه عساكر البن »املفرتي كذب تبيني« ويف

ثُت « :الرازي أيوب بن  يـدع ال األنفـاس، عىل نفَسه حياِسب كان أنه عنه ُحدِّ

 حـدثني ولقـد ...يقـرأ أو ُيـَدرس أو ينسـخ إمـا فائدة، بغري عليه يميض وقًتا

 قـد :فقـال ورجـع، داره إىل يوًمـا نزل أنه اإلسفراييني الفراج أبو شيُخنا عنه

 .»طريقي يف جزًءا قرأُت 

ك كان إنه :وقال  .القلم َيُقطَّ  أن إىل شفتيه ُحيرِّ

                                                



�� ���������������������������������������������������

 
 :وحتصيلها الكتب َمجْع غري يف له لذة ال

 بـن احلكـم العـاص أيب بـاهللا املستنرص ترمجة يف »النبالء ِسَري « يف جاء

ــد ــرمحن عب ــوي، ال ــاحب األُم ــدلس ص ــه األن ــان« أن ــد ك ــر الســرية، َجيِّ  واف

ــيلة ــرامٍ  ذا ...الفض ــة غ ــيل باملطالع ــبالك وحتص ــة ت ــرية النفيس ــا الكث  حّقه

 ...ِسفر ألِف  مئتي من نحًوا قاربت إهنا بحيُث  وباطلها،

 مـا فيهـا يتَِّجـرُ  مـن وُيعطـي الكتـب، اسـتجالب يف للذهب باذالً ً وكان

ة ال خزائِنُه، هبا ضاقت حتَّى شاء،  .ذلك غري يف له لذَّ

ًقا احلََكمُ  وكان  وفائـدة، نظـرٌ  فيه لهو إال كتاًبا له جتد أن قلَّ  نقلِه، يف موثَّ

 .اهـ »وُيفيد وُيغرب ومولَِده، وَنسَبه مؤلفه اسمَ  ويكتب

 :كتاب مطالعة بإمتام النوافل عن االشتغال

 كتــاب مــن )٧٠٢( ت العيــد دقيــق ابــن الــدين تقــي اإلمــام ترمجــة ويف

 لإلمـام »الكبري الرشح« كتاب إليه وصل ملا أنه لُألدفوي »السعيد الطالع«

 مـن يقترصـ وصـار بمطالعتـه، اشـتغَل  -درهم بألف اشرتاه انوك- الرافعي

 .فقط الفرائض عىل الصلوات
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ة املجالس يف حتى والقراءة النظر عىل االنكباب  :اخلاصَّ

 جـاء فقـد ،)٢٩١( ت بَثْعَلب املعروف اللغوي العباس أيب عن ونحوه

ــاب يف ــث« :كت ــىل احل ــب ع ــم طل ــاد العل ــه يف واالجته ــاللٍ  أليب »َمجْع  ه

 فـإذا َيْدُرسـه، كتـاٌب  ُيفارقـه ال كـان أنـه ثعلب عن وَحكَي « :قال لَعْسكريا

طَ  دعوٍة، إىل رجل دعاه  كتاًبـا فيهـا يضـعُ  ِمْسَوَرةٍ  مقدارَ  له يوسعَ  أن عليه َرشَ

 .»ويقرأ

 :القراءة يف حمبة منهم أكثر ُيْعلم ال ثالثة

ــر ــاقوت ذك ــوي ي ــاد« يف احلم ــب إرش ــة يف »األري ــاحظ ترمج ــال اجل  :ق

ث« ان أبو وحدَّ  والعلـومَ  الكتـَب  أحـبَّ  َمـنْ  سـمعُت  وال قـط أر مل :قـال ِهفَّ

 مـا كائنًـا قراءَتـه استوىف إال قطُّ  كتاٌب  بيده يقع مل فإنه اجلاحظ، ثالثة منأكثر

اقني دكاكني يْكرتي كان إّنه حتى كان،  .للنظر فيها ويبيُت  الورَّ

ـ ملجالسـة حيرضـ كـان فإنـه خاقان، بن والفتح  الِقيـام أراد فـإذا ل،املتوكِّ

ه أو ُكمه من كتاًبا أخرَج  حلاجةٍ   َعـْوده ِحـني إىل املتوكـل جملـس يف وقـرأه خفِّ

 .اخلالء يف حتى إليه

 يف َينظـر رأيُتـه إال إليـه دخلـُت  مـا فـإين القايض، إسحاق بن وإسامعيل

 .اهـ »ينقضها أو كتًبا ُيقلب أو كتاٍب،
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 :الكتاب مع أو املقربة يف

 ابـن اهللا عبـدُ  كـان :داحـة ابنُ  قال« :»احليوان« كتاب يف اجلاحظ قال

ة وينـزُل  الناَس، جيالُِس  ال اخلطاب، بن عمر بن عبداهللا بن العزيز عبد  مقـُربَ

 ذلـك، عـن فُسـئل يقـرؤه، كتـاٌب  يـده ويف إال ُيرى يكاد ال وكان املقابر، من

ة؟ نزوله وعن  :فقال املقُربَ

 فقيـل .الَوْحـدة ِمن أسَلمَ  وال كتاٍب، من متعَ أ وال َقْرب، من أْوعظ أرَ  مل«

 وأصــلحها للجاهــل أْفَســَدها مــا :فقــال !جــاء مــا الَوْحــدة يف جــاء قــد :لــه

 .»للعاقل

 :ليطرده كتاًبا أمسَك  النومُ  غلَبه إذا

 اليشءُ  وبئس- نومٍ  وقت غري يف النُّعاس غشيني إذا« :اجلَْهم ابن قال

 كتـب مـن كتاًبـا تناولـُت  ذلـك اعرتاين فإذا :قال -احلاجة عن الفاِضُل  النومُ 

َفـر عنـد تعرتينـي التي واألرحيية للفوائد، اهتزازي فأجدُ  اِحلَكم،  بـبعض الظَّ

 مـن إيقاًظا أشدَّ  التبيني وعزّ  االستبانة رسور من قلبي َيْغشى والذي احلاجة،

ة احلمري هنيق  .»اهلَْدمِ  وَهدَّ

ــةٌ  فهــذا :أقــول ــَغِف  يف غاي ــ الشَّ ــم بالكتــاِب  ِق والتعلُّ ــه فــإذا !والعل  َغَلب

 وَيْطـَرُب  لفوائـدها، فيهتـزُّ  فيهـا، والنظـر الكتـب باسـتجالب طرَده النُّعاس

 .ِحلَكمها
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 فاختالف !الكتب؟ يف بالنظر النومَ  يستجلبون !)ُطالٍب ( من هذا فأين

 عنـــد والكتــب العلــم مكانــة الخـــتالف َتَبــعٌ  النتيجتــني وتبــاُين احلــالني

 !!.الفريقني

 :املطالعة كثرة من بُرصه َضُعَف 

 من )٦٠٠( ت »الكامل« صاحب املقديس الغني عبد احلافظ ترمجة ويف

 برصـه ضـعف قد وكان« :قال املقديس شامة أليب »الروضتني ذيل« كتاب

 .اهـ »احلديث علم يف زمانه أوحدَ  وكان والبكاء، املطالعة كثرة من

 :والقراءة املطالعة يف مهته

 إنــام« :حجـر ابـنِ  شـيخه عــن »والـدرر اجلـواهر« يف يالسـخاو قـال

امع والقراءة املطالعة مهته كانت  بحيـث واإلفـادة، والتصـنيف والعبادة والسَّ

هـه أْكلِـه حال يف حتى ذلك، من يشءٍ  عن أوقاته من حلظةً  ُخيْيل يكن مل  وتوجُّ

 وإذا رحلتـه، يف معه كانوا الذين ُرْفَقته بعض ذلك يل حكى كام سالك، وهو

 .أسباَبهُ  هيَّأ أمًرا اهللا أراد
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ة غريَ  يقول  سمعته وقد ـب إننـي :مرَّ  عـن خالًيـا جيلـس ممـن ألتعجَّ

 .اهـ »!!االشتغال

 :اجلنَّة يف حتى الكتب مع

 عـن قـال أنـه اجلـوزي ابـنِ  عـن »الطبقـات ذيـل« يف رجـب ابنُ  ذكر

 يف املنـام يف ُرئـيَ  هأنـ بلغنـي« ):٥٦٩( ت احلـافظ اهلََمـَذاين العالء أيب اإلمام

ــع مدينــةٍ  ــدراهنا مجي ــّد  ال كتــب وحولــه الكتــب، مــن ج ــو ُحتَ  ُمْشــَتغل وه

 كنـُت  بـام ُيشـغلني أن اهللا سألُت  :قال !الكتب؟ هذه ما :له فقيل .بمطالعتها

 .»فأعطاين الدنيا، يف به أشتغل

 نفـيس كـلَّ  حتصـيلها يف وبذلـه بالكتـب، َشـَغفه عظـيم عـىل يدلك ومما

 الَعْلثـي طلحـة اإلمـام عـن رجـب ابن كتاب يف ما !!يسكنها لتيا داره حتى

 العــالْ  أبــو احلــافظُ  فحرضــها بغــداد، يف اجلــواليقي ابــنِ  كتــُب  بِْيعــت« :قــال

 العـالء أبـو احلـافظ فاشـرتاها دينـاًرا، ستني :منها قطعةٍ  عىل فناَدوا اهلََمَذاين،

 .اخلميس يوم إىل اخلميس يوم من واإلنظار ديناًرا، بستني

ـَذان، طريـَق  واسـتقبل احلافظ، فخرج  لـه، دارٍ  عـىل فنـادى فوصـل، َمهَ

 .بيعـوا :قـال .ذلـك مـن أكثـر تبلـغ :قالوا .بيعوا :فقال .ديناًرا ستني فبلغت
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ــاعوا ــدار فب ــتني ال ــاًرا بس ــها، دين ــم فَقَبَض ــع ث ــداد إىل رج ــدخلها .بغ ــوم ف  ي

ة بعد إال بحالِهِ  أحدٌ  يشعر ومل الكتب، ثمنَ  فوىفَّ  اخلميس،  .اهـ»ُمدَّ

 ذكره ما الكتب، رشاء أجل من بيوهتم العلامء بيع يف -أيًضا- ُيؤثر ومما

 عبـداهللا النحـوي العالمـة ترمجة يف »الطبقات ذيل« يف -أيًضا- رجٍب  ابن

اب بابن املعروف أمحد بن  :قال النجار ابنِ  عن )٥٦٧( ت اخلشَّ

 يشـرتي وكـان إال احلـديث، وأصـحاب العلم أهل من أحدٌ  َيُمت مل إنه

 .عنده املشايخ ُأصول فحصلت كلَّها، كتبه

 يشٌء، عنـده يكن ومل دينارٍ  مائة بخمس كتًبا يوًما اشرتى أنه :عنه وَذَكرَ 

 دينـار، مائـة مخـس فبلغت داره، عىل ونادى مىض ثم أياٍم، ثالثة فاستمهلهم

 لــه وبقيــت الكتــب، ثمــن ووىفَّ  دينــار، مائــة بخمــس وباعــه صــاحَبها َفنََقــد

 .الدار )الكتب لصاحب(

 :النساء بعض عندرضائر ثالث من أشد الكتب

بري عن »والسامع الراوي ألخالق اجلامع« يف اخلطيُب  أخرج  ابن الزُّ

ارٍ  بكر أيب  يتخـذ ال ألهلـه، رجلٍ  خريُ  خايل :ألهلنا أختي ابنة قالت :قال بكَّ

ةً  ـذه واهللا ):زوجتـه أي( املـرأةُ  تقـوُل  :قال .جارية يشرتي وال رضَّ  الكتـب َهلَ

 .اهـ »!!رضائر ثالِث  من عيلَّ  أشدُّ 
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 :الكتب يف اليقظة أحالم حتى

مهودي ذكر  شـيخه عـن »الَرشـَفْني  فضل يف الِعْقَدين جواهر« يف السَّ

 أبـا يعنـي( الـدين ويلُّ  الشـيخ شـيُخنا أخربين :قال )٨٧١( املُنَاوي زكريا أيب

 مـن شـخصٍ  مـع ركـَب  أنـه :مـذاكرةً  )الِعراقـي الـدين زين احلافظ بن ُزْرعة

ة  :-األمـل يف خاضـت وقد- نفيس يف فقلُت  :قال الريافة، طائفة من املكاريَّ

 التـي الكتـب مـن مسـكنٍ  كـلِّ  ويف مساكن، أربع يف زوجاٍت  أربعُ  يل كان لو

 .اهـ »..املساكن بقيَّة يف ما نظري احتاجها

 :بالعلم اشتغالٍ  يف إال ساعة عليه متيض ال

 عبـداهللا البقاء أيب العالمة ترمجة يف »الطبقات ذيل« يف رجب ابن نقل

 كثـًريا عليـه قـرأُت « :قوَلـه النجـار ابن عن )٦١٦:ت( الُعْكَربي احلسني بن

ة وصحبته مصنَّفاته، من ب�ـا وكـان ...طويلـة مـدَّ
 ،واإلشـغال لالشـتغال ُحمِ

 حتـى لـه، ُمَطـالع أو عليـه، يقرأ وواحد إال ساعة عليه يميض ما وهناًرا، ليالً 

 .»وغريها األدب كتب يف زوجته له تقرأ بالليل أنه يل ذكر
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 :الولد بمنزلة وجعلها الكتب عىل التحرسُّ 

 أيب ابـن أمحـد بـن الصـمد عبـد ترمجة يف »الذيل« يف رجب ابن وذكر

 بِفنِّهـا انفـرد ُخطًبـا صـنَّف أنـه )٦٧٦( ت املتفـنِّن العالمـة البغـدادي اجلَْيش

نْعة من فيها وما وهباوُأسل  يف ذهـَب  كثـًريا، شـيًئا منها ومجع والفصاحة، الصَّ

 قلبي يف« :يقول كان حتى وُأصوله، بخطِّه ُأخرى له كتٍب  مع بغداد واقعة

 ).بغداد واقعة يف مجيًعا ُفِقدا قد وكانا( »وُكُتبي ولدي :َحْرستان

 :كتاب يده ويف إال يميش ال

 أجــزاء أو كتـب يــده ويف إال يميشـ ال ءالعلــام مشـاهري مــن كثـري وكـان

 عـىل حرصـهم وعظـيم واالطـالع، بـالقراءة شـغفهم ملزيـد وذلك ُيطالعها،

 .الضياع من أوقاهتم

 اخلطيــب احلـافظ كـان :اآلبنــويس ابـنُ  قـال« :»الســري« يف الـذهبي قـال

 .»ُيطالعه ُجْزءٌ  يده ويف يميش

 صــاحب سـتاينالسج داود أيب ترمجـة يف للــذهبي »احلفـاظ تـذكرة« ويف

 يف لـه فقيـل ضـيِّق، وكـمٌّ  واسع ُكمٌّ  داود أليب كان :َداَسة ابنُ  قال« :»السنن«

 .»إليه ُحيتاج ال واآلخر للكتب، الواسع :فقال ذلك؟
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 )٢٩١( ت بَثْعَلـب املعـروف حييـى بن أمحد النحوي العالمة ترمجة ويف

 خـرج أنـه :هوفات سبَب  كان« :قال َخلِّكان البن »األعيان وفيات« كتاب من

 بعـد إال يسـمع ال َصـَممٌ  حلقـه قـد وكان العرص، بعد اجلمعة يوم اجلامع من

 يف فألَقْتـهُ  فـرٌس، فصـدَمْته الطريـق، يف فيـه ينظـر كتـاب يـده يف وكان تعب،

ٍة،  وهـو احلـال تلـك عـىل منزلـه إىل فُحِمـل كـاملختلط، وهو منها فُأخرج ُهوَّ

ه  .اهـ »يومٍ  ثاين فامت رأسه، ِمن يتأوَّ

   اخليـاط بكـرٍ  أبـا أن :»العلـم طلـب عـىل احلـث« يف العسـكري وذكر

 مجيـعَ  َيـْدُرُس  كـان -)٣٢٠:ت( البغـدادي أمحد بن حممد النحوي العالمة-

 .»دابَّة خبطته أو ُجْرف يف سَقط ربَّام وكان الطريق، يف حتى أوقاته،

 ُيقـرأ العلـامء مـن كثـري كـان فقـد،الرازي ُسـَليم اإلمام خرب معنا وتقدم

 هـو كـام اإلفادة، يف وحب�ا للوقت، ِصيانة الطريق يف يميش وهو الكتاب عليه

 كـام )٤٣٠( ت »احلليـة« صاحب األصبهاين نعيم أيب احلافظ ترمجة يف احلال

 .»احلفاظ تذكرة« يف

 يف كـام )٦٤٣( ئاملقـر السـخاوي الـدين علـم اإلمام ترمجة يف وكذلك

 .»كبارال القراء طبقات« كتاب من ترمجة
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 :جملد )٧٠٠( وفيها قراءة، مكتبته استوىف

 الضـوء« مـن ُشـهبة قـايض ابـن الـدين تقـي أمحد بن بكر أيب ترمجة ففي

 مئتـي كتب إنه :القائل قال لو بحيث الكثري، بخطه وكتب« :قال »الالمع

 أن كـاد جملد، مئة سبع نحو تركته يف وبِْيع.دقيق فائق وخطه يتجاوز، مل جملد

 .اهـ »مطالعة يستوفيها

اج عىل القراءة يف مجيعه الليل يقطع  :الرسِّ

 أيب الفقيـه اإلمـام ترمجـة يف »املـدارك ترتيب« يف عياض القايض ذكر

 :َنْفِسـه عـن قال أنه )٣٧١( ت التَّبَّان بابن املعروف إسحاق بن عبداهللا حممد

 بالليـل، القـراءة عـن تنهاين ُأمي فكانت كلَّه، الليل أدرس ابتدائي أول كنت

ــت ــباح آخــذ فكن ــه املص ــت وأجعل ــة حت ــد اجلفن ــوم، وأتعمَّ ــإذا الن ــَدْت  ف  َرَق

 .الدرس عىل وأقبلُت  املصباَح  أخرجُت 

ةٍ  ألَف  كتاًبا َدَرَس  أنه ذكر الدرس، كثري وكان :القايض قال  .اهـ »َمرَّ

 أيب ابـن القاسـم أيب ترمجـة يف »الـرواة إنبـاه« يف الِقْفطي الوزير وذكر

اين بابن املعروف احللبي لنحويا منصور  قد الوزير وكان- )٦٢٨( ت احلَْربَ

 صـفحات مـن الفوائـد طلب يف االجتهاد شديد كان أنه« :-وجالَسه َصِحَبه
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حف، م وهناًرا، ليالً  املطالعةَ  فالزمَ  الصُّ  أثناء يف به يمرّ  ما لبعض احلفظَ  وتَلزَّ

 .ذلك

  صـديقي ...مـدحا أيب بـن هاشـم أبو الرشيف يل حكى ولقد :قال

 الصـيف، زمـن يف النحـوي احلَـْرباين ابـن رأيـُت  :قـال لـه، جارٌ  أخربين :قال

 اهلـواء، مـن خـالٍ  موضـعٍ  يف رساًجـا َوَيِقـدُ  سطحه، يف األخري الليل يف يقوم

 عـن الَقـرُّ  وال احلـرُّ  يشـغله ال ليلـة، كـلِّ  يف دائًام  طويالً  وقًتا للمطالعة ويقعد

 .هـا »واالستفادة املطالعةِ 

 :هبا ومعرفته الكتب بجميع الشغف

 عــيل بــن شــافع ترمجــة يف »الكامنــة الــدرر« يف حجــر ابــن احلــافظ ذكــر

 نحـو تـرك مـات ملا أنه حتى الكتب، مجع ُحيب كان أنه« ):٧٣٠:ت( الكناين

 .النفيسة الكتب من مألى خزانة العرشين

ة مـن وكـان  ابالكتـ هـذا« :يقـول الكتـاَب  ملـس إذا للكتـب، ُحبِّـه شـدَّ

ــد أّي  منــه ُطلِــَب  وإذا الفــالين، الوقــت يف ملكُتــه الفــالين،  إىل قــام كــان، جملَّ

 .اهـ .»فيها وضعه كام كأنه فتناوله اخلزانة

 :الكتب بيع عىل واَحلْرسة التَأملُّ 

 الطـاهر بـن عـيل القاسم أيب املرتىض الرشيف ترمجة يف خلكان ابن قال

  :»األعيان وفيات« :كتابه يف )٤٣٦( ت
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ــا أن اللغــوي، التِّْربيــزي عــيل بــن حييــى زكريــا أبــو اخلطيــب حكــى«  أب

 نسـخة لـه كانـت األديـب، الفـايل سـلَّك بـن عـيل ابـن أمحـد بـن عـيل احلسن

ــاب ــن »اجلمهــرة« بكت ــد الب ــة يف ُدَرْي ــْوَدة، غاي ــه اجلَ ــا إىل احلاجــة فدعت  بيعه

 نـاًرا،دي بسـتني -املـذكور- القاسـم أبـو املرتىضـ الرشيف واشرتاها فباعها،

 :وهي الفايل، احلسن أيب بائعها بخط أبياًتا هبا فوجدَ  وتصفَّحها

ــُت  ــا حــوالً  ِعرشــينَ  هبــا أنِْس   َوبِْعُته
 

  وحنينــي بعـَدها َوْجــدي طـاَل  لقـد 
 

ـــا ـــان وم ـــي ك ـــي َظنِّ ن ــــا َأنَّ   سَأبيعه
 

ــو  ــدتني ول ــجون يف خلَّ ــوين الس   دي
 

ـــْبَيةٍ  وافتقـــارٍ  لضـــعٍف  ولكـــن   وِص
 

  ُشؤونــــي ِهلُّ َتْســـتَ  علـــيهم ِصـــغارٍ  
 

  َعـــْربةٍ  ســـوابق َأْملـــك ومل فقلـــُت 
 

  َحِزيــــــنِ  الفــــؤادِ  مكــــويِّ  مقالــــة 
 

ــرُج  وقــد ــاُت  ُخت ــا احلاج ــٍك  أمَّ  ي   مال
 

ـــــنيِ  هبــــنَّ  ربٍّ  مــــن كــــرائمَ     ضنـ
 

 مجـال أمحد بن عيل بن إبراهيم ترمجة يف »الضوء« يف السخاوي وذكر

 ُيَعـربَّ  مـاال وَقاَسـى :قـال جلَّهـا، أو كتَبـهُ  بـاع أنه القاهري الَقْلَقشندي الدين

 !ذلك يف له وتأملَّنا عنه،

  :احلديث العرص من صور *

 متباعـدة، وأقطـارٍ  غـابرة قـرون يف العلـامء رحاب يف التطواف هذا بعد

 أمثلـة يف لـك فهـل ذهـب، قـد وجيـل خلـت، قد أمة تلك :يقول بقائل كأينِّ 

 حيَّة؟ ونامذج قريبة
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 !اأكثره وما نعم، :فنقول

 يقـول )١٣٣٢( الدمشـقي القاسـمي الـدين مجـال العالمـة الشيخ فهذا

ة علوّ  عىل يتكلم وهو نفِسه عن  يل اتفـق وقـد« :»املبني الفضل« كتابه يف اِهلمَّ

 وقـراءة يوًمـا، أربعـني يف روايـةً  بتاممـه »مسـلم صـحيح« قـراءة تعاىل بحمده

ـأا« وقراءة يوًما، وعرشين واحدٍ  يف كذلك »ماجه ابن سنن«  يف كـذلك »ملوطَّ

 فيـه القلـم سـهو تصـحيح مع »التهذيب هتذيب« وقراءة يوًما، عرش تسعة

 .أيام عرشة نحو يف وَحتْشيته

ا عنك فدع  العلـم بـدرس وقتك عزيز عىل واحرص الكسَل، الالئم أهيُّ

 .اهـ »العمل وإحسان

 وقـد ،)٥٧١(عسـاكر البـن »دمشـق تـاريخ« قرأ أنه -أيًضا- فيه وذكر

 .جملًَّدا سبعني يف اآلن التاريخ هذا طبع

ــدر حممــد الشــيخ وهــذا ــني الــدين ب ث العالمــة )١٣٥٤( احلس  املحــدِّ

ــا الصــحيحني حفــظ(  املتــون مــن بيــت »ألــف ٢٠« ونحــو بأســانيدمها، غيًب

 واالنقطـاع طلبـه عـىل والعكـوف بـالعلم التشـاغل شـديد كان ،)العلمية

 بـل«  الطنطـاوي عـيل يخالش قال عظيًام، شيًئا ذلك من بلغ حتى إليه،
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 ُأِعـدت وسـائد عـىل برأسه اتكأ النُّعاس غلبه فإذا ليقرأ، الليل يف جيلس كان

 .»ساعة النهار ومن متقطعات، الليل من ثالًثا أو ساعتني فأغفى له،

 يف أو نــائًام  يكـون أن إال القـراءة عـن يشـغله ال دائـًام  يقـرأ كـان« :وقـال

، الكتب فارق ما البيت، إىل املسجد من طريقه يف أو درس، أو صالة  وال قطُّ

 يف أحـبَّ  ومـا صـحيحه، البرصـ حديـد مات وقد بنظارة، النظر عىل استعان

 يف مطبوًعـا كـان ولـو بـه يسـمعُ  الكتـاَب  يشـرتي فكان ...الكتب غري الدنيا

 يقـرأه، حتـى كتاًبـا يدع وال ذهًبا، بوزنه ولو املخطوط ويشرتي اهلند، أقىص

 .»...املتثبِّت حتصفّ  يتصفحه أو

 األنيـق القلـم صاحب البليغ األديب العالَّمة هو العرص هذا من ومثاٌل 

ـــارة ـــيخ الرشـــيقة والعب ـــيل الش ـــاوي ع ـــه  )١٤٢٠( الطنط ـــال ل  يف مق

 باملطالعـة الدائم ولعه فيه ذكر »املطالعة الدائم شغيل« عنوانه »الذكريات«

 ثـم ُمَعلِّم تعليم وال ُمْرِشد دإرشا بدون االبتدائية املدرسة يف وهو صغره من

 يف أكثـره يـومي أميضـ الصـغر، يف كنـت كام باألمس، وأنا اليوم، فأنا« :قال

ل صـفحة، ئـةثالثام فيـه أقرأ يوم عيلَّ  مرّ  وربام أقرأ، الدار  ئـةام قـراءيت ومعـدَّ

ــن صــفحة ــنة م ــذه إىل )١٣٤٠( س ــنة ه ــان )١٤٠٢( الس ــتون اثن ــنة وس  ،س

 كل يف أقرأ قرأت صفحة كم تعرفوا ئة،بام ارضبوهاو فيها، يوًما كم احسبوا

 .»...العلمية املوضوعات يف حتى موضوع
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 مــع ومقــدارها، قراءتــه عــن حــديث -أيًضــا- »الــذكريات« يف ولــه

 جمالس عىل اإلرشاف مع )قضية ثالثون يوم كل( دمشق يف بالقضاء اشتغاله

 واملجلــس تــام،واألي األوقــاف، جمــالس، لثالثــة رئيًســا والعمــل التحكــيم،

ــات األعــىل ــة، يف دروس إلقــاء مــع الرشــعية، للكليَّ ــني والثانويــة الكلي  للبن

 ولـه النـوادي، يف وحمـاًرضا مجعـة، خطيـب ذلـك جانـب إىل وكان والبنات،

 !!.كله هذا يصنع كان .اجلرائد إحدى يف يومية وكتابة اإلذاعة، يف أحاديث

 وأنـا« :قـال صـفحة، امئةثالث أو مائتني يومٍ  يوم كل يقرأ كان ذلك ومع

 سـبعني نحـو من :أي صغري، وأنا القراءة، تعلمت يوم من ذلك عىل مستمر

 .»القراءة يف كله وقتي فضل أرصف قليًال، إال سنة

 هـذا والقـراءة العلـم طلـب يف العاليـة اهلمم أهل مع املشوار هذا وبعد

 هــذه آذان يف ومهســة والوعــاظ، اخلطبــاء الســادة إىل بــه أتوجــه خــاص نــداء

ــفوة ــة الص ــي القيادي ــلمت الت ــاً  تس ــا موقع ــا؛ ريادي� ــت إذ مرموًق ــابر ارتق  من

 حيــاة يف متقــدما قياديــا مقامــا ومواعظهــا بإرشــادها وتبــوأت املســاجد،

  .املجتمع

 والعقـــل بــالعني اقــرءوا قــراءتكم، قطــوف تنتظــر األمــة فــإن اقــرءوا؛

 الفكـري الـوعي مسـاحة متـدو العقـل حتـرك معرفيـة طاقة فالقراءة والقلب،
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 والروحــي العقــيل النضــج نحــو باإلنســان يميضــ نمــو وهــي .متجــدد بــزاد

 مســرية هبــا نــدرك األمــام؛ إىل حركــة القــراءة إن .واالجتامعــي واألخالقــي

 .العرص متغريات عىل هبا ونطلع احلياة،

 عـىل تعـني الـنفس، ألجـواء وإضاءة للذهن، تنوير القراءة ألن اقرءوا

 ملغـاليق فـتح القـراءة وألن عيوهبـا؛ وإدراك مزاياهـا ومعرفة هاخفايا كشف

 . املجهول آلفاق واستكشاف الطريق، ألغوار وسرب البصرية،

 عبادة وألهنا للقلب؛ وإرواء للروح وزاد للعقل قوة القراءة ألن اقرءوا

 اسـتجابة هـي إذ القصـد، وصح النية صدقت إذا عليها نؤجر وقربة تعاىل هللا

 :الكـريم القرآن يف نزل إلـهي مرأ ألول            

 .]١:العلق[

 ..العلم من استزادة فالقراءة ،اقرءوا             ]١١٤:طه[ 

 . اهللا عـن الفهـم مستـوى إىل بإنسانيتـنا يسمو فكري مترين وهي

 :تعـاىل قـال التأمـل سـةلعد تصـفية فـالقراءة اقرءوا،     

         ]قـــال الكشـــف لعـــني وجتليـــة،]١٩١:عمـــران آل 

 :تعاىل                   

ــام[ ــة،]١١:األنع ــة وتقوي ــتنباط ملَلك ـــع االس ـــرةلدا وتوسي ــة، ئ ــة الرؤي  وتنمي

 .واملقارنة والتحليل التصوير مللكات
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 يف وتغـريوا ولتتغـريوا غـريكم، ولتجـددوا لتتجـددوا، ساديت يا اقرءوا

    :تعــاىل الناس،قــال                  

 .]١١:الرعد[
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ــات إن ــر املكتب ــب تزخ ــرية بالكت ــة، الكث ــن املتنوع ــات فم ــب أمه  الكت

ــع ــة واملراج ــوعات العام ــاجم واملوس ــون واملع ــوح واملت ــة والرش  يف املتفاوت

ــا، ــب املتخصصــة والكتــب حجمه  والــدواوين والثقافيــة الفكريــة والكت

 . وغريها العاملية والروايات الشعرية

 املتوسـط، القـارئ يناسـب مـا ومنهـا ، تدئاملب القارئ يناسب ما فمنها

 مـرةً  يقـرأ مـا الكتـب هـذه ومـن املـتمكن، املجيـد القـارئ يناسـب ما ومنها

 ومنهـا احلاجة، عند له يرجع ما ومنها قراءته، تكرار ينبغي ما ومنها واحدة،

 للمتعـة يقـرأ مـا ومنهـا وتفهـم، وتأمـل بـبطء يقـرأ ما ومنها برسعة، يقرأ ما

 تنتهـي مـا ومنهـا والثقافـة، الفكـر وصـناعة للـتعلم يقرأ ما ومنها والتسلية،

 النظـر أعـدت كلـام وفائـدة تثقيفـاً  يزيدك ما ومنها قراءة، أول بعد صالحيته

 تشـعر مـا ومنهـا تلقائيـًا، بالفائـدة يشـعرك مـا ومنهـا جـدًا، نـادر وهـذا فيه،

حيوي بام كتاب كل فقيمة بعد، فيام بفائدته

 .األسئلة هذه عن نفسك ُجتيب أن أريدك القراءة قبل
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 سـيكون قراءتـه حتـب ما كل هل ولكن حتب ما كل تقرأ هل أقرأ؟ ماذا

 ؟مفيداً 

 :أهدافها فمن أهداف هلا فالقراءة أقرأ؟ ملاذا

 .العامة الثقافة عىل واحلصول االستمتاع يف الرغبة -١

 .ما لكتاٍب  العامة الصورة استكشاف -٢

 .غريه أو درسٍ  أو المتحان املراجعة -٣

 .الباحثة القراءة هي وهذه ما معلومةٍ  عن بحثال -٤

 .لتصحيحه ومراجعته املكتوب تدقيق يف الرغبة -٥

 الدراسـة( تـذكرها عـىل والقـدرة املقروءة املادة استيعاب يف ةالرغب -٦

 ).املتعمقة

 .الكتاب حمتوى لنقد السعي -٧

  ؟أقرأ أين

 أقرأ؟ متى

 أقرأ؟ كيف

 وال الــدوي ذات ســامءاأل ختــدعنا ال أن فيجـب،نقرأ مــاذا هنــا ووقفتنـا

اقة األثواب  عـىل قـادرين نكون وأن اإلعالن براعة أو التوزيع أرقام وال الربَّ

 خــالل ومــن احلقيقيــة قيمتهــا خــالل مــن املطروحــة الكتابــات عــىل احلكــم

 :البد أخرى ناحية ومن ،ُيكتب مما والسمني بالغث معرفتنا



  

�� ���������������������������������������������������

 
ــن :أوالً  ــة م ــان العناي ــة بأرك ــة يف الثقاف ــراءة، خط ــذه الق ــان وه  األرك

  :وهي املاهية، يف اختلفت وإن واحلضارات األمم مجيع بني مشرتكة

 درجـة إىل الغراء الرشيعة علوم يف القراءة إكثار من مناص فال :الدين •

 بـالرب الرتباطهـا وأسـامها وأجلهـا العلـوم أرشف فهي بعضها من التضلع

  .سبحانه العظيم

 لغـة أحسـن إذا وُيزبـد وُيرعـد ؛هلغتـ يعرف ال من مثقفاً  فليس :اللغة •

 حـني كلـه السـوء حيـوز وقد .يمتطيها التي دابته من بلغته أجهل وهو أجنبية

 يــتعلم أن مطلــوٌب  أنـه جييــدها،مع ال التـي لغتــه إىل أجنبيــة لغـة مــن يـرتجم

  .استطاع إن األخرى اللغات املسلم

ــاريخ • ــن :الت ــل فم ــيه جه ــعب ماض ــه ص ــم علي ــارضه فه ــنع ح  وص

 املشهور البيت يكفيه التاريخ قارئ، مستقبله

 رهـعم إىل اراً ــأعم افـــأض  صدره يف التاريخ وعى ومن
 

 أساسـات يف بـالقراءة واسـعة أفقية معرفية قاعدة بناء ذلك ويتبع :ثانياً 

  .العلوم من بكثري عام إملام لديك يتكون بحيث العلوم وتواريخ الفنون

 من ارفع ،مستواك من حسن،يالدنيو التخصص جمال يف القراءة :ثالثاً 

 يف العلـامء إىل احلاجة أمَس ِ يف كنا وان نحن ،وإمكانياتك ومواهبك قدراتك

  .احلياة علامء إىل احلاجة أمسِّ  يف أننا إال ،الرشيعة
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 التـي املسـتجدة القضايا يف بالنظر القارئ يعتني أن احلكمة ومن :رابعاً 

 ،والكتـاب والدعاة العلامء شان يف األمر هذا ويتأكد واآلخر احلني بني تطرأ

  . الواقع فقه سمي ما وهذا

 أن فيجـب املسـائل، وتأصـيل ،األحداث عىل اإلطالع الواقع فقه ومن

 نطالعهـا بـل اليسـاريني بأقالم نطالعها ال لكن السياسة، أبواب بعض نطالع

  .ثقات أناس كتابات خالل من

 

 

 

 من يقرأ يعني يقولون، كام انتقائية قراءة الواقع ونءيقر من هناك

 يعريه ال يقرأه، ال ضده يكون وما صفه، يف يكون ما له، حيلو ما الواقع

 عدالً، وليس إنصافاً  ليس وهذا يكن، مل كأنه يعتربه إليه، يصغي ال التفاتًا،

 املستوعبة، الصحيحة، القراءة هي هذه هو، كام كله، الواقع تقرأ أن البد

 اهلزائم وتنسى االنتصارات تذكر أن أما الواقع، هلذا شمولية قراءة الشاملة،

 تذكر ، االنحرافات وتنسى االستقامة تذكر اخلسائر وتنسى املكاسب تذكر

 معها، العدل من وال النفس، إنصاف من ليس فهذا اخلبيث وتنسى الطيب

 يف رضاه يدخله مل ريض وإذا احلق، عن غضبه خيرجه مل غضب إذا املؤمن

   :تعاىل اهللا قال كام نفسه، مع حتى عدل فهو متوازن، إنسان يعني الباطل،
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          ]من ومع نفسك مع العدل هناك ،]١٣٥:النساء 

 :تعاىل يقول األخرى واآلية تكره، من ومع عدوك عم العدل وهناك حتب،

                     

                       

              ]٨:املائدة[. 

 :والتهوين التهويل عن بعيدة قراءة

 ينبغـي فاملسـلم والتهـوين، التهويـل عن بعيداً  تكون أن ينبغي وقراءتنا

 بمزايـاهم حقيقـتهم عـىل ليعرفهم أعدائه مع حتى ومنصفاً  مقسطاً  يكون أن

 النـاس بعـض زايا،امل يف يقلل وأن العيوب يف يضخم أن حياول ال وعيوهبم،

 كـام مجـالً  القـط ومـن قبـة، احلبة من جيعل بميكروسكوب، العيوب إىل ينظر

م فال هي، كام األشياء إىل ننظر أن فلنحاول ،ال يقولون،  وال العيـوب نضـخِّ

 لكـي القـراءة يف آخـر أمـر إىل يوصـلنا أيضـاً  وهـذا واحلسـنات، املزايا ننسى

   .منصفة قراءة تكون

 التهويـل أمرين، عن تبتعد أن جيب وحقيقية صحيحة القراءة لتكون«و

 بعـض نـرى كام فيه ونضخم األمر من فنهول الواقع نقرأ ما كثرياً  والتهوين،
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 يف متأهلــة هــذه أمريكـا كــأنام،أمريكا أو إرسائيـل عــن يتحـدث حيــنام النـاس

 مـن يشء وكـل لعبتها، والدنيا الشطرنج، رقعة عىل أحجار نحن األرض،و

 بعــض هــذه، األخــرية األحــداث حتـى إرسائيــل، عمــل مــنو اليهــود عمـل

 هـذا يعمـل أن أحـد يسـتطيع ال هذه، عملت التي هي إرسائيل يقول الناس

 املوسـاد، إال اإلبـداع وهذا التنظيم وهذا التخطيط وهذا االبتكار هبذا األمر

 األمـور هـذه يف والتهويـل التضـخيم مـن نـوع هـذا الناس، هؤالء نؤله كأننا

 وإدراك وعقـل ختطـيط فيـه شـيئاً  عملنـا أننـا لـو حتـى أنفسـنا، رنحقـ وكأننا

  .»أنفسنا عىل نستكثره وتنظيم

 :األهـدل قـادري اهللا عبـد الـدكتور يقـول كام منها لنا البد قراءة وهناك

 القـرآن قـراءة مـن إيامنـه يقـوي ملـا قراءتـه نسـبة مـا :نفسـه منـا كـل فليسأل«

 واملنـافقني الكافرين وصفات فلحني،امل املؤمنني صفات فيه ليعرف وتدبره،

 موقعـه أيـن ليعرف الرئيسة األصناف هذه بني نفسه عن ليبحث اخلارسين،

ــا، ــب الصــفات وأي منه ــه، تغل ــل علي ــفات ليتصــف نفســه جياهــد وه  بص

 يف هـو مـا املـؤمنني غـري صـفات مـن وفيـه ذلـك، عن غافل هو أو املؤمنني،

 .»به؟ ما اهللا يغري حتى بنفسه ما تغيري إىل احلاجة أمس
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 :قراءات هتم كل مسلم 

 التـي واملقيـدة املطلقـة األذكـار قـراءة مـن يكثر هل نفسه منا كل ليسأل

 مـن وخوفـاً  املـؤمنني، وعباده ورسوله هللا وحمبة ورسوله، باهللا إيامناً  قلبه متأل

 واآلخرة؟ الدنيا يف وعقابه اهللا

 نفسـه، وحقـوق ربـه، حقـوقالكتب التي تذكر  بقراءة منا كٌل  تمهي هل

 ذي كـل ليعطـي وزائرين، وجريان وأزواج، وأوالد أبوين من أهله وحقوق

 حقه؟ حق

 اجلهـاد :اإليامن بعد العزة ومنطلق النرص دعامة حول قراءةالب هنتم هل

 رايته؟ رفع وعدم عنه غفلتنا بسبب خلقه، ألذل اهللا أذلنا الذي اهللا سبيل يف

 :احليـاة هـذه بعـد املصـري عـن احتـدثن التـي الكتـب بقـراءة اهتممنا هل

ــا مفــر ال الــذي املــوت  حلظــات مــن حلظــة أي يف حمالــة ال آت وهــو منــه، لن

 أرواح قـبض بـني والفـرق الـروح ونـزع املوت ساعة عن قرأنا هل أعامرنا؟

 الكافرين؟ وأرواح املؤمنني

 القـرب ونعـيم ونكـري، منكـر وأسـئلة القبـور، أهـل أحوال عن قرأنا هل

 وعذابه؟

 والرصـاط واجلـزاء واحلسـاب واحلرشـ والنشـور البعـث عن ناقرأ هل

 ذلك؟ لكل اإلعداد وعن والنار، واجلنة
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 فيهـا اهللا أعـد فيام رغباً  الصاحلات، لنعمل وأهلها، اجلنة ةصف قرأنا هل

 املؤمنني؟ لعباده

 فيهـا اهللا أعـدَّ  مما رَهباً  السيئات، لنرتك وأهلها، النار ةصف عن قرأنا هل

 املؤمنني؟ وعصاة فرين،الكا ألعدائه

 فيـه سـنقرأ الـذي اآلخـر اليـوم الـدنيا حياتنـا يف نقـرأ ونحن نتذكر هل

 :يقــال عنــدما كتابنــا،                              

 .]١٤:اإلرساء[

 ومن بيمينه، كتابه يؤتى من قراءة نتذكر أال

 :بشامله يؤتاه         

            

                

               

                 

                  

                  ]٢٥-١٨:احلاقة[. 
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 ورحيانتـه مكتبتـه العـامل ثـروة ولكـن ثـروة يملكون ال العلم طالب إن

 .كتابه

 

 

 

 تفسـري يف  عبـاس ابن عن جبري بن سعيد عن  اخلطيب روى

ـــــــــول ـــــــــاىل اهللا ق   :تع            

 كــان بعضـهم فقـال الكنـز ذلــك يف التأويـل أهـل اختلـف قـال ]٨٢:الكهـف[

 صـحفاً  قـال فضـة وال ذهبـاً  ذلـك كـان مـا وقـالوا مـدفون علـم فيها صحفا

  .)العلم من أفضل كنز أي و( :ذلك عىل صالح بن احلسن وعلق ،وعلامً 

يلزم التنبيه عليه أن أشخاص كونوا هلم مكتبـات مـن كتـب النـاس، ومما      

فكانوا يستعريوهنا ثم ال يرجعوهنا وانترشت رسقة الكتب هـذه حتـت سـتار 
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قـد ذمـه السـلف ذلـك ، ووضـعوا آدابـا السـتعارة الكتـب مـن واالستعارة 

 .خالفها يمتنعون عن إعارته مرة أخرى

وعـدم الكتابـة  تامم بنظافتـهفمن آداب االستعارة توقري الكتـاب واالهـ

، فكثري ممن يستعريون الكتب يرجعوها إىل أصحاهبا أبعد ما تكـون عـن فيه 

النظافة، ومن آداب االستعارة أال ترجع الكتاب متغًريا متكًرسا مهلهًال فـإن 

 .فعلت ذلك عوقبت بمنعك من االستعارة

 

 

 

 فقـد ،اخلاصـة بتـهمكت العلم طالب يتفقد أنأيضًا  عليه التنبيه يلزم ومما

 ،املسـائل من مسألة يبحث قد واهللا بل ثالثاً  أو مرتني الكتاب بعضنا يشرتي

 ،املسـألة هـذه يف العلـامء ألحد كتاب عىل فيعثر مكتبته أدراج يقّلب فجأة ثم

 أحفـظ كـان واملصـادر املراجـع مـن مكتبتـه يف بـام حميطـاً  اإلنسـان كان فكلام

 .من الضياع لوقته
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 العلم طالب غي أن حتتويه مكتبة مقرتح ملا ينب

  :التفسري كتب ففي

 املـؤلف اسم الكتـاب اسم

 الطربي جرير ابن تفسري

 للصابوين كثري ابن تفسري خمترص

 السعدي الرمحن عبد .السعدي تفسري

 الشنقيطي البيان أضواء

 قطب سيد .القرآن ظالل يف

 الشعراوي حممد .الشعراوي تفسري

 .العرش القراءات يف النرش -١      :القراءات ويف

 .رشوحها مع الشاطبية -٢                                 

 .لألزهري القراءات معاين -٣                                 

 :والتالوة التجويد ويف

 .طالب أيب بن ملكي الرعاية -١

 .اجلزري البن التمهيد-٢

 .رصياحل حممود للشيخ القرآن قراءة أحكام-٣

 .عثامن شيخ حسني - للشيخ التالوة حق -٤

 .قمحاوي صادق األستاذ -القرآن جتويد يف الربهان-٥
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 :احلديث ويف

 املـؤلف اسم الكتـاب اسم

 الباري فتح البخاري،ورشحهام صحيح
 البخاري

 رجب ابن -  حجر ابن

 مسلم - النووي .للنووي ورشحه،مسلم صحيح

  وددا أيب سنن رشح املعبود عون

  الرتمذي جامع رشح األحوذي حتفة

 النسائي النسائي سنن

 ماجه ابن ماجة ابن سنن

 مالك اإلمام مالك موطأ

 حبان ابن حبان ابن صحيح

 الدارمي الدارمي سنن

 للبيهقي اإليامن شعب

 امحد اإلمام الرباين الفتح رشحه مع أمحد اإلمام مسند

 احلاكم احلاكم مستدرك

 للشوكاين األوطار نيل
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 املـؤلف اسم الكتـاب اسم

 للصنعاين السالم سبل

 النووي الصاحلني رياض

 األلباين الدين نارص مدحم والضعيفة الصحيحة السلسلة

 احلنبيل رجب ابن واحلكم العلوم جامع

 

  :التخريج كتب ويف

 املـؤلف اسم الكتـاب اسم

 امللقن ابن  املحتاج حتفة

 حجر ابن احلبري التلخيص

 حجر ابن األفكار نتائج

 كثري ابن  الطالب حتفة

 اجلوزي ابن املوضوعات

 أللباينا الغليل إرواء
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  :الرجال كتب ويف

 املـؤلف اسم الكتـاب اسم

 لعقييلا الضعفاء

 عدي ابن الضعفاء يف الكامل

 لبخاريا الكبري التاريخ

 لبخاريا األوسط التاريخ

 حجر ابن التهذيب هتذيب

 الذهبي عتدالاال وميزان النبالء أعالم سري

 حاتم أيب ابن والتعديل اجلرح

 حبان ابن املجروحني كتاب

 اجلوزي ابن الصفوة صفة

  :العلل كتب ويف

 املـؤلف اسم الكتـاب اسم

 حاتم أيب البن العلل

 مسلم لإلمام التمييز

 قطني للدار العلل

 رجب البن الرتمذي علل رشح
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  :املصطلح كتب ويف

 ـؤلفامل اسم الكتـاب اسم

 كثري البن احلديث علوم اختصار

 حجر البن الفكر نخبة

  رشوحها مع البيقونية

 احلاكم احلديث علوم معرفة كتاب

 امللقن البن احلديث علوم يف املقنع

 :العقيدة كتب ويف

 املـؤلف اسم الكتـاب اسم

 تيمية ابن اإلسالم شيخ كتب مجيع

 القيم ناب القيم ابن العالمة تلميذة كتب مجيع

 ياسني نعيم حممد اإليامن

 األشقر عمر العقيدة يف األشقر عمر سلسلة

 القرضاوي واحلياة اإليامن

 الزنداين عبد املجيد .التوحيد

 الغزايل حممد املسلم عقيدة
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 :الفقه كتب ويف

 املـؤلف اسم الكتـاب اسم

 قدامة البن .املغني

 للنووي املجموع

 للشوكاين .اجلرار السيل

 خان صديق الندية الروضة

 حزم البن املحىل

 سابق سيد السنة فقه

 أللباينا املنة متام

 لشوكاينا املضيئة الدراري

 الزحييل وهبه وأدلته اإلسالمي الفقه

 :الفقه أصول ويف

 املـؤلف اسم الكتـاب اسم

 لزركيشا املحيط البحر

 .لشنقيطيا املذكرة

 .لشوكاينا الفحول إرشاد

 .حزم بنا األحكام أصول يف حكاماإل

 .زيدان الكريم عبد الفقه أصول يف الوجيز



  

��� ���������������������������������������������������

 
  :الفقهية القواعد كتب ويف

 املـؤلف اسم الكتـاب اسم

 .احلصني بكر أيب القواعد كتاب

 .املالكي لقرايفا الفروق

 .رجب ابن حلافظا .اإلسالمي الفقه يف القواعد

 :البالغة يف

 .أمني ومصطفى اجلارم لعيل الواضحة البالغة-١

 .للقزويني البالغة علوم يف اإليضاح -٢

 .عباس حسن لفضل وأمثاهلا فنوهنا البالغة-٣

  :الفرائض كتب ويف

 املـؤلف اسم الكتـاب اسم

 الفارض ابن .الفارض عمدة

  الرحبية عىل قاسم ابن حاشية

 .عثيمني ابن الفرائض تسهيل

 مسلم مصطفى املواريث علم يف مباحث
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 :والسري التاريخ ويف

 املـؤلف اسم الكتـاب اسم

 .هشام ابن إلماما .النبوية السرية

 .لذهبيا اإلسالم تاريخ

 .كثري ابن والنهاية البداية

 .الطربي جرير بنا األمم تاريخ

 الذهبي اإلمام .النبالء أعالم سري

 .الشوكاين اإلمام الطالع البدر

 .ُنعيم أليب األولياء حلية

 .السباعي مصطفى التاريخ يف امؤناعظ

 .لصاليبعيل ا النبوية السرية

 الغضبان منري النبوية للسرية احلركي املنهج

 .لكاندهلويا الصحابة حياة

 حوى سعيد الرسول

 القيم بنا املعاد زاد

 شاكر مودحم اإلسالمي التاريخ

 فارس أبو حممد حتليلية دراسة النبوية السرية

 املباركفوري مالرحيق املختو
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  :النحــو ويف

 املـؤلف اسم الكتـاب اسم

 .ألهدلا اآلجرومية متن رشح الدرية الكواكب

  اآلجرومية عىل القاسم ابن حاشية

 عقيل ابن .األلفية عىل عقيل ابن رشح

 .هشام بنا الصدى وبل الندى قطر رشح

 األزهري خالد التوضيح بمضمون الترصيح

 الغالييني مصطفى العربية الدروس جامع

  :اللغــــة وفـي

 املـؤلف اسم الكتـاب اسم

 منظور بنا العرب لسان

 ألزهريا اللغة هتذيب

 الفيومي املنري املصباح

 الفريوزبادي املحيط القاموس

 الرازي بكر أيب بن حممد الصحاح خمتار

 فارس بنا اللغة مقاييس معجم

 جني بنا اخلصائص
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 :والشعر األدب ويف

 املـؤلف اسم الكتـاب سما

 قتيبة بنا املعارف

 قتيبة بنا الكاتب أدب

 حلمويا األدباء معجم

 قتيبة بنا األخبار عيون

 للجاحظ والتبيني البيان

 هلاشميا األدب جواهر

 حبان بنا الفضالء ونزهة العقالء روضة

 .ألصمعيا األصمعيات

 .القريش زيد يبأ العرب أشعار مجهرة

 .األنباري بنا السبع ئدالقصا رشح

 .متام يبأ احلامسة

 الرافعي مصطفى القلم وحي

 املربد الكامل
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 :والبلدان البقاع كتب ويف

 املـؤلف اسم الكتـاب اسم

 احلموي ياقوت البلدان معجم

 لبكريا استعجم ما معجم

 هلمداينا العرب جزيرة صفة

 البشاري املقديس اهللا عبد يبأ األقاليم معرفة يف التقاسيم أحسن

 :واألخالق التزكية ويف

 املـؤلف اسم الكتـاب اسم

 الغزايلأيب حامد  الدين علوم إحياء

 امليداين الرمحن عبد وأسسها اإلسالمية األخالق

 األندليس مفلح ابن الرشعية اآلداب

 الصواف حممود والشعوب األمم هدم يف الذنوب أثر

 لنوويا األذكار

 القيم بنا الشيطان مصايد نم اللهفان إغاثة

 مالقي بنا الفوائد

 الباليل احلميد عبد الشيطان مداخل يف البيان
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 املـؤلف اسم الكتـاب اسم

 فريد أمحد النفوس تزكية

 اجلوزي ابن .إبليس تلبيس

 العزي املنعم عبد السالكني مدارج هتذيب

 حوى سعيد وأخالقاً  ثقافةً  اهللا جند

 طبارة عفيف اإلسالم نظر يف اخلطايا

 الغزايل حممد  لماملس خلق

 اجلوزي ابن اهلوى ذم

 القيم ابن الشايف الدواء عن سأل ملن الكايف اجلواب

 الدنيا أيب ابن الدنيا ذم

 املحاسبي احلارث اهللا حلقوق الرعاية

 الراشد حممد الرقائق

 مشهور مصطفى . الطريق عىل زاد

 .اهليثمي حجر ابن الكبائر اقرتاف عن الزواجر

 اهلاشمي حممد لماملس شخصية

 القرضاوي يوسف القرآن يف الصرب

 الدنيا أيب بنا اللسان وآداب الصمت
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 املـؤلف اسم الكتـاب اسم

 القيم ابن الصابرين عدة

 الغزايل حممد والدعاء الذكر فن

 املطوع جاسم التائبني ديار إىل املستغفرين قطار

 غدة أبو الفتاح عبد العلامء عند الوقت قيمة

 املقديس مةقدا بنا القاصدين منهاج خمترص

 اجلوزي ابن املدهش

 املطوع جاسم دمار أم عامر الوقت

 القرضاوي يوسف املسلم حياة يف الوقت

 القيم بنا .األفراح بالد إىل األرواح حادي

 اجلوزي بنا .اخلاطر صيد

 :واملجتمع األرسة

 املـؤلف اسم الكتـاب اسم

 علوان ناصح اهللا عبد األوالد تربية

 األشقر عمر اإلنساين املجتمع عىل وأثره الربا

 طبارة عفيف اإلسالمي الدين روح

 أيوب حسن اإلسالم يف االجتامعي السلوك
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 املـؤلف اسم الكتـاب اسم

 قادري اهللا عبد اإلسالم يف املسؤولية

 سويد نور حممد للطفل النبوية الرتبية

 الرمحن عبد ليىل ولدك تريب كيف

 :والدعوة الفكر يف

 املـؤلف اسم الكتـاب اسم

 عيل جريشة  الفكري لغزوا أساليب

 قطب حممد العرشين القرن جاهلية

 قطب سيد الدين هلذا املستقبل

 )احلسن أبو(الندوي املسلمني بانحطاط العامل خرس ماذا

 .احلسن يوسف اهللا عبد الداعية حياة يف االجيابية

 القرضاوي يوسف الداعية ثـقافة

 ايلالغز حممد والدعاة الدعوة يف دراسات اهللا مع

 بكار الكريم عبد الدعوي بالعمل للنهوض مقدمات

 نوح سيد الطريق عىل آفات

 اخلويل البهي الدعاة تذكرة

 حممود احلليم عبد املجتمع يف وأثره الفكري الغزو
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 املـؤلف اسم الكتـاب اسم

 حممود معبد احللي عيل اهللا إىل الدعوة فقه

 احلوايل سفر العلامنية

 علوان اهللا عبد الداعية أخالقية

 زيدان الكريم عبد وةالدع أصول

 فارس أبو حممد اإلسالم يف السيايس النظام

 فارس أبو حممد الدعوات يف واملحن االبتالء

 اهلضيبي حسن قضاة ال دعاة

 .علوان اهللا عبد الداعية روحانية

 .الباليل احلميد عبد املنكر إنكار يف الدعوة فقه

 الباليل احلميد عبد الدعاة صفات من املصفى

 .الديلمي الوهاب عبد القرآن قصص يف الدعوة ملمعا

 .العفاين سيد اهلمة علو يف األمة صالح

 عقيل بن حسن بن حممد القمة إىل طريق اهلمة

  .الدعوة فقه يف العني رسائل سلسلة

 وغريها واملنطلق العوائق الراشد حممد كتب

 امليداين حبنكة الرمحن عبد الثالثة املكر أجنحة

 زيدان الكريم عبد كونيةال السنن
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 صـيد يف اجلـوزي البن اجلملة هذه )فائدة من كتاب خيلو ال( أنه واحلق

 جتـد قـد فإنـك ملسـلم، كتـاب أي حتتقـر فـال اجلمـل أحسن من وهي اخلاطر

 يف هبــا تظفــر ال كتيــب يف منقحــة حمققــة مســألة مــن وكــم القــش، بــني الــدر

  . جملدات

 

 

 

 

 ويكـون أمجـل والـبعض ،التـذوق يف مجيلـة الكتب بعض أن ذلك يعني

 .واملضغ اهلضم إىل وحتتاج ،الصعوبة بعض فيها والقليل لاللتهام
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  :اإللكرتونية املكتبة

 ،احلاسـوب مغاليق وفهم بل فحسب احلرف فّك  تعني ال اليوم القراءة

 .والتقدم التطور متسارعة ملجال هذا يف احلديثة والتقنية

 مـــن وأدواهتــا إلكرتونيــة مكتبــة تلــكيم أن العلــم لطالــب وينبغــي

ــراص ــا املدجمــة األق ــة ،وغريه ــم مكتب ــرامج تض ــوتر ب ــة كمبي ــة علمي  رشعي

 ،الشـاملة سـوعةوامل برنـامج فهنـاك ،التصـفح وأحياناً  البحث يف يستخدمها

 يشـمل وآخـر ،جملد ألف فيه واحد قرص وهناك العلم طالب مكتبة وهناك

 وتلميـذه تيميـة ابن اإلسالم يخش مكتبة يشمل وآخر ،التسعة احلديث كتب

 ،والثقافيـة العلميـة الـربامج مـن ذلك وغري ،اجلوزي ابن وكذلك القيم ابن

 ،للعرصـ مواكبـة هـذا وكـل اجلـوال عـىل تنزيلهـا العلـم طالب يستطيعو بل

 عــن ُتغنــي ال أهنــا العلــم مــع ،املجلــدات آالف يف الطــرق بــأرسع والبحــث

  .األصل هو فالكتاب ،الكتب يف القراءة
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 من كان وربام األوىل، املرحلة فيها ما وأعنف شاقة دائامً  البدايات إن             

 املبـذول، اجلهـد تـوازي ال النتـائج ألن ؛ نتائجهـا ضـعف صـعوبتها أسباب

ن لكن  احلميـدة والعاقبـة ذلـك، مـن املجتنـاة الـثامر معرفـة وييرسه ذلك هيوَّ

 . اهللا بإذن إليها يصري التي

 وكـذلك ومهـارة، لياقـة يكتسب باستمرار اجلري رياضة يامرس ومن          

 اللياقــة القــارئ يكتســب حتــى واالســتمرار للدربــة حتتــاج رياضــة القــراءة

ن الكافية،  جيهـد الـذي املكتشـف بقـراءة وذلـك املمتعـة، القراءة عادة ويكوِّ

 . هبا متمتعاً  قراءته يف بارعاً  فيصبح فهمه، قاعدة وتوسيع عقله، لتنمية

 املفيـد اجلديـد حتـوي مناسبة منزلية مكتبة وجود القراءة إىل يدفع ومما   

 حتـوي التـي التـاريخ عمـق يف الضـاربة والكتـب واملعارف العلوم أنواع من

 وختصـيص وتنـويره، العقـل لتغذية املناسبة العرصية والكتب والدرر، العرب

 . هبا الالئق حقها وإعطاؤها رفوفها، يف للتقليب وقت
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 :وبني يديك أخي القارئ مقرتح متواضع لكتبة البيت املسلم

 :الصحـابة وحـياة السرية

 املـؤلف اسم الكتـاب اسم

 الغزايل حممد السرية فقه

 الكاندهلـوي الصحابة حيـاة

 خالد حممد خالد الرسـول حول رجال

 خالد حممد خالد الرسول خلفاء

 الـقيم ابن العباد خري هدي يف املعاد زاد

 الباشا الرمحن عبد الصحابة حياة من صور

 األعظمي وليد أصحابه قلوب يف الرسول
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 :احلـديـث

 املـؤلف اسم الكتـاب اسم

 النـووي الصاحلـني ريـاض

 النـووي األذكـار

 السباعي مصطـفى اإلسالمي الترشيع يف ومكانتها السنـة

 الصـالح صبحي هومصطلح الـحديث علوم

 األلباين الدين نارص حممد الصغري اجلامع صحيح

 األلباين الدين نارص حممد الصغري اجلامع ضعيف

 :التــفـسري

 املـؤلف اسم الكتـاب اسم

 قطـب سـيد القـرآن ظـالل يف

 القرطـبي القـرآن ألحكام اجلامع

 الصالح صبحي القرآن علوم يف مباحث

 ضيف شوقي الكريم قرآنال تفـسري يف الوجيز
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 :الـفـقه

 املـؤلف اسم الكتـاب اسم

 سابق السيـد الـسنة فقه

 القرضاوي يوسف )جزءان( معارصة فتاوى

 القرضاوي يوسف اإلسالم يف واحلرام احلالل

 الزرقـا مصطفى الفقهية القواعد شـرح

  عـقيدةالو اإليامن

 املـؤلف اسم الكتـاب اسم

 الغزايل حممد الدين لومع إحياء من املهذب

 الطنطاوي عيل اإلسالمي بدين عـام تعريف

 للسباب العاملية الندوة املعارصة واملذاهب األديان يف امليرسة املوسوعة

 الغزايل حممد حياتك جـدد

 الـسباعي مصطفى الـحياة علمتني هكذا

 الصالح صبحي اإلسالمية الرشيعة معامل

 الندوي احلسن أبو ملسلمنيا بانحطاط العامل خرس ماذا

 طبارة عفيف اإلسالمي الدين روح

 ياهلاشم حممد عيل  ماملسل شخصية
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 املـؤلف اسم الكتـاب اسم

 القرضاوي يوسف واحلـياة اإليامن

 الغزايل حممد املسـلم خلـق

 قطـب حممـد اإلسالم حول شبهات

 قطـب حمـمد املعارص العامل ألحوال إسالمية رؤية

 طـبقـ سيد القرآن يف القـيامة مشاهد

 قـطـب سيد القرآن يف الفـني التصوير

 ---------  صهـيون حكامء بروتوكوالت

 :مــعـــاجــم

 املـؤلف اسم الكتـاب اسم

 الباقي عبد فؤاد حممد الكريم القرآن أللفاظ املفهرس املعجم

 املسترشقني من جمموعة الرشيف احلديث أللفاظ املفهرس املعجم

 العربـية ةاللغ جممع الوسيـط املعجـم
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 :إســالمية تــربــية

 املـؤلف اسم الكتـاب اسم

 علوان اهللا عبد اإلسالم يف األوالد تربية

 باشا شميس حسان ؟الزمان هذا يف أبناءك تريب كيف

 قطب حممد اإلسالمية الرتبية منهج

 

  تــاريــــخ

 املـؤلف اسم الكتـاب اسم

 الســيوطي اخللفاء تاريخ

 الطنطاوي عيل اريخالت من رجال

 الصـابوين عيل حممد واألنبياء النـبوة

 خطاب شيث حممود اإلسالمي الفتح قادة

 شاكر حممود اإلسالمي التاريخ
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 :املـــسلـمة املــرأة

 املـؤلف اسم الكتـاب اسم

 اهلاشمي عيل حممد املسلمة املرأة شخصية

 العويد رشـيد حممد حواء إىل رسالـة

 العويد رشيـد حممد ؤمنةم إىل رسالة

 السـباعي مصطفى والقانون الفقه بني املرأة

 البار عيل حممد امليزان يف املرأة عمل

 نصـيف فاطمة وواجباهتا املرأة حـقوق

 الواعي توفيق املسلم البيت

 :اهللا إىل الـــدعــوة فقه

 املـؤلف اسم الكتـاب اسم

 القرضاوي يوسف الشيخ الداعية ثـقافة

 الغزايل حممد الشيخ والدعاة الدعوة يف دراسات ..اهللا مع

 بكـار الكريم عبد .د الدعوي بالعمل للنهوض مقدمات

 حممود احلليم عبد عيل .د اهللا إىل الدعوة فقه

 نوح سيد .د الطريق عىل آفات
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 :ســــالمــياإل طــبال

 املـؤلف اسم الكتـاب اسم

 القيم ابن النـبوي الطب

 البار عيل حممد.د والقرآن الطب بني نساناإل خلق

 البار عيل حممد .د والفقه الطب بني اخلمـر

 باشا شميس حسان .د طبـيب وصـايا

 جلـبي خـالص .د )جزءان( اإليامن حمراب الطـب
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 :منها نافعة قراءتك جتعل مهمة خطوات هناك

 تقرأ؟ وملاذا ؟القراءة من هدفك هو ما ..النية تستحرض أن

ـــا ـــرأ أن ـــرين Q اهللا ألنَّ  أق ـــالقراءة أم ـــع واقرأ،ب ـــدنيا يف نفيســـ ألنف  ال

 .واآلخرة

 انتفع إال أحد جياوره ال املسك كحامل وأصبح حويل من ألنفع أقرأ أنا

 .العطرة رائحته بشم

 الكتـب هذه اقرأ سوف مثالً ،للعشوائية داعي ال،للقراءة خطة لك ضع

 .ووقتك بحالك أعلم وأنت ،القادمة الستة األشهر خالل اخلمسة

 .منها لالستفادة أسايس رشط بالقراءة التمتع إن

 .القراءة لذة نفسك عىل فتفسد حتب، ال ما قراءة عىل نفسك ترغم ال

 كنـت فـربام يفيـدك، مـا تقـرأ أن تريـد إنـك شـئت؛ مـا الكتـاب من خذ

 رسيعـة فكـرة عنه تأخذ أن تريد كنت أو بإمعان، بأكمله كتاباً  تقرأ أن ترغب
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 فقــرة أو معينــاً  فصــالً  منــه تقــرأ أن تريــد كنــت أو بالتفاصــيل، هتــتم أن دون

 ..معني موضوع عن ثناياه يف تبحث أن أو معني، بموضوع تتعلق

  

 

 
 

 .تريد ما إىل الكتاب من تصل كيف تعلمك التي هي التجربة

 تقفـز وقـد ،برسـعة تقرؤهـا فأنـت التسـلية، ملجـرد تقرؤها القصة هذه

 يف عمقـه تعـرف ممتـاز، كاتـب بقلـم أخـرى قصـة وهذه فقراهتا، بعض فوق

 أغرتـك وربـام وانتباه، بإمعان تقرؤها فأنت شخصياته، ورسم أفكاره طرح

 إىل للعـودة ستضـطر لكنـك بعد؛ حدث ماذا لتعرف بالقفز املشوقة حوادثها

 .عنه قفزت ما

 إذ كيميـاؤه، هتمـك وال اتهحي منها هيمك الكيمياء، يف عامل سرية وهذه

 آلخـرين هيمـك ال مـا ودع هيمك، ما فاقرأ ختصصك، جمال الكيمياء ليست

 .به هيتمون

 

 تقرأ؟ ما تفهم ال ملا

 



��� ���������������������������������������������������

 
 شـعرت فإن القراءة يف استمر تصنع؟ فامذا تفهمه، فال كتاب يف تقرأ قد

 مسـتوى مـن أعـىل كتابـاً  اخـرتت أنك فاألرجح الفهم، عدم يف مستمر أنك

 فرغـت فـإذا تستسـيغه، نفسه، املوضوع يف آخر كتاب عن فابحث معارفك،

ـُح  قـد مشكالته أن فستجد األول، كتابك إىل فعد قراءته، من  وظلمتـه ت،لَّ

  .الواحدة الشمعة تيضء مما أكثر تضيئان فالشمعتان استنارت، قد

 أنــت تكــون ال فقــد األمــور، بعــض فهــم عليــك اســتغلق إذا تقلــق ال

 فاجلزالــة بوضـوح، يكتبـون كيــف يعرفـون ال ؤلفني،املـ مــن وكـم املخطـئ،

 جـواز بمثابـة أهنـا مع املؤلفني، من كثري يفتقدوها وملكة موهبة، والوضوح

 .القراء نفوس إىل املرور

 :بالفهرس استعن

ب فهــرس بــالطبع، القصــص عــدا فــيام ،كتــاب ولكــل  لــك ييرســ مبــوَّ

 إىل القـارئ إيصـال تيسـري إىل هيدف واسع، الفهرسة وفن الكتاب، استعامل

 خريطـة لـك يرسـم للمحتويـات ففهـرس جهـد؛ وأقـل وقـت بـأرسع هدفه

 لألعـالم، وفهرس ،التابعة، وفروعه الرئيسية، فصوله لك ويوضح الكتاب

 واملـــذاهب واألشـــعار واألحاديـــث لآليــات وفهـــارس لألمـــاكن، وآخــر

 .واألقوام والقبائل
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 :اجلامعية القراءة تنسى ال

 هـذا ويتدارسـون معهـم يقـرأ أقـران للطالـب كـوني أن املستحسن من

 وهـذا كتاباً  خيتارون .الشيوخ عىل والقراءة الفردية القراءة عن بمعزل العلم

 حيتـاج الكتاب هذا يكون بل .بمفرده اإلنسان يفهمه سهالً  يكون ال الكتاب

 جيـداً  فهـامً  للمسـألة الفهـم يكـون أن أجل من وحوار نقاش وإىل مباحثة إىل

 .ذلـك شـابه ما أو شيخه عند اإلنسان خيجل قد الشيوخ مع يتأتى ال قد هذا

 .وميسوراً  سهالً  األمر يكون قد األقران مع لكن

 يف وتتبــاحثون معهـم جتلـس مـن األقـران مـن لـك يكـون أن فـاحرص

 عنـده مـا يطـرح إنسان وكل بينكم فيام تتدارسونه كتاباً  ختتارون معّني  كتاب

 شــيخ إىل رجعـتم املوضـوع هــذا علـيكم قاسـتغل وإذا .واستشــكل فهـم ممـا

 مـع مجاعيـة قراءة لإلنسان يكون أن واجلميل اجلّيد فمن .القضية هذه ليحل

 .مناقشـتك خـالل مـن إال التصـور حـق تتصـورها مل املسائل من وكم أقرانه

 مـع مجاعيـة قراءة لك تكون أن فاحرص ،مشهور معروف جمرب يشء وهذا

 .ثالثة أو اثنني ولو إخوانك مع أقرانك

 اإلنتاجية يف وإنام املقروء، كثرة يف العربة ليستوأخريًا اعلم أخي أنه            

ــرة ــة والثم ــن املجني ــراءة م ــر واالطــالع، الق ــك فيظه ــىل ذل ــالق ع ــرء أخ  امل

م مستواه تصور التي وعباراته لغته وعىل وترصفاته  عمل ومن ثقافته، وحتجِّ
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 الضـياع، مـن وحفظـه الـذهن يف هوتثبيتـ لبقائـه أدعـى ذلـك كـان اكتسبه بام

ـْم :  وتعاىل سبحانه اهللا يقول ُْم َفَعُلوا َمـا ُيوَعُظـوَن بِـِه َلَكـاَن َخـْريًا َهلُ َوَلْو َأهنَّ

 يقـول يعلم، مل ما علم اهللا ورثه علم بام عمل ومن ]٦٦:النسـاء[   ًَوَأَشدَّ َتْثبِيتا

 ،]١٧:حممـد[ ُهًدى َوآَتاُهْم َتْقواُهمْ  َوالَِّذيَن اْهَتَدْوا َزاَدُهمْ :  جالله جل  اهللا

 وفقهـم اهلدايـة قصـدوا والـذين أي:  -اهللا رمحـه - كثري ابن الفداء أبو يقول

 أي ]تقــواهم وآتـاهم[ منهـا وزادهـم عليهــا، وثبـتهم إليهـا، فهـداهم هلـا اهللا

  .رشدهم أهلمهم
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 عـىل ينطـوي الكتاب مع أحد؛والتعامل كّل  جييده ال وفنّ  ملكة القراءة

 ،اإلنسـان إنجازات أعظم من اجليدة القراءة عىل القدرة وُتعدُّ  ،مهارات عدة

 الصرب أو ،القراءة حب يف واحدة درجة عىل ليسوا والقراء،قارئ عامل فعاملنا

 فـإن ذلك ومع القراءة؛ يف طويلة أوقاتاً  يبذلون الذين القراء من فكم ،عليها

 ..!جداً  قليلة منها وإفادهتم حصيلتهم

 أوالً  وهـي وُيفيـد يسـتفيد،جيداً  قارئـاً  يكـون أن أراد ملـن وصايا، فهذه

 .واخلطأ الصواب حتتمل برشية أراءٌ  وأخريًا،

 .لديك القراءة بمهارة ترتقي لكي بينهام وتربط الكلامت تفهم أن حاول -١

 لعقلـك يسـمح الـذي بالقـدر عينيـك واسـتخدم،بقراءته تقـوم فيام ركز -٢

 والعـني ،املطبوعـة السـطور تتضـمنها التـي الرئيسية األفكار باستيعاب

 لوحـة عـىل للطباعـة األصـابع كتـدريب القـراءة عـىل تـدريب إىل حتتاج

 .مثالً  الكاتبة اآللة مفاتيح
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 تتــوفر أن عــىل مرحيــة بصــورة للقــراءة ســباملنا املكــان ختتــار أن عليــك -٣

 .للعني املناسبة اإلضاءة

 املستحسـن مـن كـان لذلك و ،القراءة يف التقدم يعرقل الكلامت نطق إنَّ  -٤

 و الشـفاه اسـتخدام و اهلمـس عـىل االعتامد القراءة يف بضعف يشعر ملن

 .العقل يف تصورها أو احللق بواسطة بسكون بالكلامت التلفظ

 الرضوري من و .نضجاً  ازددت كلام لديك اللغوية الثروة تنمو أن جيب -٥

 تركيب و الكلامت فهم إجادة و اللغوية املفردات عدد زيادة عىل العمل

 هبـا تلحـق التـي احلـروف حيث من اشتقاقها و الكلامت أصل و اجلمل

 ذلـك و معانيها يف تؤثر و منها حتذف التي احلروف و آخرها أو أوهلا يف

 .حياتك مراحل من مرحلة أو وىمست كل يف

 

 

 

 

 النقـاط اسـتيعاب إىل حتتـاج فإنـك جملـة أو صـحيفة بقـراءة تقـوم عندما -٦

 ،عامــة معلومــات عـىل للحصــول وذلــك التفاصـيل، وبعــض الرئيسـية

 عـىل الكتـاب معاينـة أوالً  عليـك فيجب معني نص بقراءة تقوم وعندما
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ــال وجــه ــم .اإلمج ــر ث ــات قائمــة إىل النظ ــاوين و املحتوي ــية العن  الرئيس

 املرجــوة األهــداف يف اإلمعـان و الفرعيــة العنـاوين كــذلك و للفصـول

  .االفتتاحية و املقدمة من كل قراءة طريق عن ذلك و باملؤلف اخلاصة

 اهلامشـية املالحظـات كتابـة و الرئيسـية النقاط حتت خطوط وضع جيب -٧

 .مالحظاتك عىل الضوء تلقي التي

 إذا املـوجز اسـتعرض و لنفسـك األسـئلة وجـه قـراءةال من االنتهاء بعد -٨

 .املكتوبة املادة فهم من للتأكد نفسك قوم ثم موجوداً  كان

 اللغويـة الثـروة تنمـو حتـى بانتظـام القـراءة عمليـة ممارسـة عليـك جيب -٩

 اقـرأ و للقـراءة ممارسـتك يف استمر،احلياة بأمور خرباتك تزداد و لديك

 اسـتخدم و ثالثـة أو أسـبوعني مـدى عـىل يوميـاً  مقاالت أربع أو ثالث

 .ساعة نصف عن تقل ال ،يومياً  املادة نوع و املدة نفس

 ملاذا نفسك، واسأل الفهارس، إىل األوىل الصفحة من يشء كل تصفح-١٠

 يل؟ سيضيف وماذا الكتاب؟ هذا أقرأ

  :الكتاب عىل عامة نظرة -١١

 نقـرأ فإننـا ابكتـ مـع األمـر هـذا وإلنجـاز .املكتوبـة املـادة مسـح وهي

ــالف ــارجي الغ ــدول اخل ــات وج ــرس و املحتوي ــاوين الفه ــية والعن  الرئيس

 ..مهم أنه ُيعتقد مما وغريها العريضة واخلطوط
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 مـن موقعهـا تأخـذ الفعالـة فـالقراءة :مهـم مبـدأ عـىل يقوم النظرة إلقاء

 إىل بعـدها وتتحـول لليشـء، عامـة بنظـرة تبـدأ حيـث اجلزئيات إىل الكليات

 يعطينـا العامـة النظـرة إلقـاء فـإن وباختصـار .والتفاصـيل صغريةال األجزاء

 .النص أو للكتاب التنظيمي اهليكل

 .واالستيعاب الفهم أجل من اقرأ-١٢

 .االستيعاب زيادة وحاول قرأت ما استعراض أعد املعاينة بعد -١٣

 الرئيسـة النقـاط لتذكر )فورية إعادة( ذهنية خريطة تصميم عىل اعمل -١٤

 .قرأت ملا

 .القراءة مهارات ملامرسة وقتاً  وخصص كثريًا، اقرأ -١٥

 .تقرأ ملا األساسية األفكار إىل الوصول أجل من اقرأ -١٦

 .الصعبة املقاالت بقراءة الفهم عىل قدرتك طّور -١٧

 .املحّدد الوقت يف تنتهي أن عىل وصّمم للقراءة، حمّدداً  وقتاً  خطط-١٨

 .التشتيت مصادر عن وابتعد انتباهك ركز -١٩

 فهمـك مـن هـذا سـيزيد تقـرأ، ملـا الذهنيـة اخلـرائط تكوين عىل سمترَّ  -٢٠

 .حفظك ثم ومن

 .أخرى ووسائل طرق لتجريب القراءة أثناء يف اليد حركات نّوع -٢١
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 فهـم ألجـل القـراءة يف بطيئـاً  أو رسيعـاً  تكون أن يف ومتحكامً  مرناً  كن -٢٢

 .أفضل

 

 

ــالقراءة للقــراءة، اســتعداد عنــدك لــيكن-٢٣ ــدأ املــؤثرة ف  هــدف بوضــع تب

 بكامـل نعـي أن يعني وهذا .عليه احلصول من واثقاً  تكون وأن،واضح

 النقـاط الستعراض موجز إىل حتتاج قد فمثالً  .القراءة من نريد ما وعينا

 ملشـكلة حلول مثل معينة تفاصيل عىل احلصول إىل حتتاج وقد الرئيسة،

 عـن البحـث إىل فقـط حتتـاج وقـد عمـل، تكملـة إىل حتتاج وربام معينة،

 البـاطن للعقـل أمر كإشارة يعمل فاهلدف .ذلك يف تساعد التي األفكار

  .نريدها التي النتائج عن للبحث

 احلـق بـني ويميَّـز يقـرأ، ما مع يتفاعل الذي ذلك هو :اإلجيايب القارئ -٢٤

 نصـــب الرشـــع ميـــزان ويضـــع ،والفاســـد الصـــحيح بـــني ،والباطـــل

 ويعـيش هـو، فـؤاده مـن تنبعـث وكأهنا الكاتب فبعواط فيحس،عينيه

 تلّونـت أن بعـد جديد، من املقالة يبدع إنه :أي معه، فتَّقها وكأنه أفكاره

 حيّوهلـا بـه فـإذا جـدًا؛ اخلاصـة قضيته متثل فأصبحت الشخصية، بألوانه

ــادة إىل ــه م ــه يف حديث ــه، و بيت ــحبته، بــني أو عمل ــل ُص ــام ب ــخها رب  نس

 نرشها وربام خلصائه، بعض إىل إلكرتونياً  بريداً  أرسلها وربام وأهداها،
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 فهـو كاتبهـا، هـو وكأنـه عديـدة؛ عنكبوتيـه مواقـع يف ـ املصدر ذكر مع ـ

 .كتب ما كلهم الناس يقرأ أن يتمنى

 

 

 

 

 ناقـدة؛ بصـرية، هادئـة، بعـني الـنص يقـرأ الـذي( هـو :اإلجيايب القارئ-٢٥

 امتلـك مـن يمّكـن لـذيا الفـن ذلـك أنـه النقـد، النقـاد يفهـم كام ولكن

 وخلفياتـه وتوجهـه، وروحـه وشـكله، الـنص مضمون يتمّىل  أن أدواته

ــه، ــه ودوافع ــه وطموحات ــل ، )وخياالت ــه فيجع ــاف مه ــواطن اكتش  م

 مـن ويزيد العام، الذوق بناء يف فيساهم عليها، األضواء ليسلط اجلامل؛

ــيد ــانية رص ــب يف اإلنس ــ، اجلان ــىل األنرض ــإذا .واألع ــت ف ــ انته  هرحلت

ــدة، ــع، الســفر عصــا حيــط أن وقبــل الرائ ــب نظــر يلفــت املمت  إىل الكات

ــب ــور، جوان ــذكراً  القص ــأن م ــا ب ــال م ــل ال ق ــوى يمث ــة س ــره وجه  نظ

 .خطأ تكون أن حتتمل ولكنها صوابًا، يراها التي البحتة، الشخصية
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 .هبا التعمق يف الرغبة نفسك يف وجتد حتبها التي املجاالت يف اقرأ-٢٦

 .والعقيل الذهني صفائك أوقات يف اقرأ -٢٧

 فــإن مهــامً  تــراه مــا منــه اقــرأ كــامًال، الكتــاب قــراءة بحتميــة تعتقــد ال -٢٨

 .كله أكمله أعجبك

يف سعادٍة و لذٍة ال ُتعادهلـا عنـده لـذة ،  يقرأ عيُش حنيي : القارئ املبدع-٢٩

ق بلسانِه حالوَة املعاين ، و َيْشَتمُّ روائَح اِحلْربِ و  الورِق ، ُمْصـغيًا و يتذوَّ

بسمعِه إىل َوْحي الكالِم ، فأعمل كياَنـه كلَّـه يف حتقيـِق سـعادته يف حـاٍل 

ِمن األُْنِس ، و طَرُب باطِن القـارِئ بقـدِر إطـراِب بـاطن الكتـاب ، و ال 

الكتاِب و املكتـوب ، و التـي جـاءْت إليـه  رَل ظاهصَيْلَتذُّ بالقراءة َمن وَ 

ــالقر ــَلتِِه ب ــتمتاِعه بِص ــيُم يف أوديــة باس ــعادة َهي ــك الس اءِة ، فتجعلــه تل

الكتاب، فكلُّ سطٍر َحيمُل معرفة ، و كـلُّ حـرٍف لـه َمْغـزى ، و القـارُئ 

ــٍب باديــة ، أو اســتفهاماٍت واردة ، و ربــام يف َغمــرة  بــني عالئــم تعجُّ

 .الَغوِص تأمُّالٍت متينة 
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 قراءةمســتوعبة،وال قــراءة واألحــداث الواقــع يقــرأ اجليــد القــارىء-٣٠

 أن البـد وكـذا، كـذا حـدث سـطحية، قـراءة اخلـرب تقـرأ أن ليست املستوعبة

 الـدواعي مـا َحَدث؟ ملاذا هذا حدث الذي تعرف،

ــي ــه؟ أدت الت ــا إلي ــداف م ــاة األه ــه؟ املتوخ ــا من  م

ــار النتــائج  القــراءة هــذه عليــه؟ ترتتــب التــي واآلث

 واحـد كـل املتوازنة، املتكاملة املستوعبة الصحيحة

 يعنـي معينـة، فكريـة خلفية عىل بناء حداثاأل يقرأ

 نظريتـه عـىل بنـاء والواقـع األحـداث يقرأ املاركيس

 باملــادة، يتـأثر يشء كــل أن التارخييـة اجلدليــة املاديـة

 التـي هي االقتصاد وعملية األحداث، وتصنع األفكار تصنع التي هي املادة

 يشء فكـل ،وكـذا كـذا تفعـل التـي هـي اإلنتـاج وعالقـات األحداث، ُتسريِّ 

 النفعيـة، الفرديـة الفلسفة حسب يشء كل يفرس الليربايل التفسري، هذا يفرس

 أن يـرى الذي املؤمن قراءة األشياء يقرأ إسالمية، قراءة يشء كل يقرأ املسلم

 مـن بشـبكة الكـون هذا ربط اهللا أن يرى وتعاىل، تبارك اهللا يديره الكون هذا

 :تعـاىل قـال تتحـول وال بـدلتت ال التـي والسـنن واملسببات األسباب   

                               ]٤٣:فاطر[. 

 يشء الكـون يف لـيس ال، ،اعتباطـاً  حتـدث أهنـا األشـياء يقرأ ال ولذلك

 يف األحـداث تقـرأ أن فالبـد نتائجه، وله أسبابه، له يشء كل اعتباطًا، حيدث
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 لعبـًا، وال عبثـاً  الكـون هـذا يف تعـاىل اهللا يضـعها مل السـنن هذه السنن، ضوء

 تـأيت ال األشـياء أن ونعـرف الكـون، يف اهللا سـنن نـدرس أن جـداً  املهم فمن

 .منه البد أمر فهذا عبثية، وال اعتباطية

 

 

 

 

 :القراءة قبل سؤالني نفسه يسأل اجليد ئالقار-٣٠

 أقرأ؟ أن ُأريد الذي ما :األول

 أقرأ؟ أن جيب الذي ما :ثاينال

لد ما ذلك يف فلعل،كافية إجابة عنهام جييب أن وحياول  الشـعور لديه يوَّ

 .قضائها إىل صاحبه يدفع باحلاجة والشعور ،القراءة إىل باحلاجة

 قبلنـا مـن وزمـن زماننـا يف املتناقضـة األشياء فمن ،قرأت ما كرر -٣١

 إذا العلم طالب أن جتد وقتنا يف نامبي مرة من أكثر الكتاب يقرءون كانوا أهنم

 كتـاب قـرأت :شـابا تنصـح ملا إنك بل أخرى مرة يقرأه أن يفّكر ال كتاباً  قرأ

 يشء هـو كـأنام قرأتـه :يقـول .أخـرى مـرة قـرأها تقـول .قرأته يقول التوحيد

 أهنــم هلـم قرأنـا سـريهم يف ــ تعـاىل اهللا رمحهـم ــ واألئمـة وتعـّداه منـه انتهـى

 قـرأ الشـافعي اإلمـام تلميذ املزين اإلمام فهذا .مرة من أكثر الكتاب يقرءون

اجلديدة التـي  لن يكون القارئ قارئاً جيدًا إال إذا استطاع دمج املعلومات«

املســتقرة والتجديــد يف  حيصــل عليهــا مــن وراء القــراءة يف أنســاقه املعرفيــة

 .»وهذا يف احلقيقة هو املعنى العميق للنمو املعريف. أطروحاته ورؤاه
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 سـتني مـن أكثـر البخـاري صـحيح قـرأ األئمـة وبعض،سـنة مخسني الرسالة

 وقـراءة جـرد قـراءة- مـرات عرشـ مـن أكثر الستة الكتب قرأ وبعضهم،مرة

 :لـه تقـول املسـتقنع زاد مـن انتهـى الشـاب نجـد هـذا عرصنا يف بينام،-تأمل

 آخـر كتـاب إىل أنتقـل أن أريد انتهيت أنا ال :يقول أخرى مرة الكتاب راجع

 وهـذا،الثانية القـراءة يف تفهمـه ممـا بكثـري أقـل األوىل القـراءة من تفهمه وما

 القـراءة يف تفهمـه ممـا وأحسن أفضل الثانية القراءة يف تفهمه ما .جمرب يشء

 .ةالعجل عىل حيرصون هذا زمننا يف العلم طلبة بعض بينام،األوىل

ــري ويف-٣٢ ــأُ  األخ ــي ركذكِّ ــار أخ ــاخلطوات ئالق ــس ب ــراءة اخلم  للق

 :روينسون فرانسيس وضعها التي الفعالة

 التـي العلميـة املـادة مسـح أو استطالع تعني وهي):استطلع( األوىل اخلطوة

 الفصــول طبيعــة عــن عامــة فكــرة نيوتكــو ،قراءهتــا تنــوي

 .العامة وأهدافها وأقسامها

 استطالع بعد والتساؤالت األسئلة بعض تضع وفيها):ألاس(الثانية اخلطوة

 فإنــك،مثالً  القــراءة الفصــل عنــوان فمثالً ،العلميــة املــادة

 األسـئلة مـن جمموعة أو سؤال شكل عىل تضعه أن تستطيع

 ومــا ؟أهــدافها ومــا ؟القــراءة مــن املقصــود مــا تقــول كــأن

 .فوائدها؟
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 وحـددت الرئيسـية ضوعاتواملو العناوين معرفة بعد ):اقرأ(الثالثة اخلطوة

ـــئلة ـــي األس ـــب الت ـــة يف ترغ ـــك،عنها اإلجاب ـــدأ أن علي  تب

 .بالقراءة

 أن حــاول.قــرأت مــا اســتذكر أالن القــراءة بعــد):اســتذكر(الرابعــة اخلطــوة

 يف واسـتعمل،نفسك عـىل طرحتـه الـذي السـؤال عن ُجتيب

 .الكاتب كلامت ال اخلاصة كلامتك اجلواب

 تواجـه التـي املشـكالت أهـم إحـدى عتربيُ  النسيان):راجع(اخلامسة اخلطوة

ــار ــة ،ئالق ــي واملراجع ــالح ه ــال الس ــذي الفعَّ ــك ال  ُيمكن

 .النسيان ضد استعامله

 :قسمني واملراجعة

 قـراءة بعد فمثالً ،قرأت ما بمراجعة فوراً  القراءة بعد وتأيت :الفورية املراجعة

 .الفصل حمتوى وراجع استذكر الفصول من فصل

 ،متعــددة فــرتات وعــىل بعمــق املراجعــة وهــي:الالحقــة أو الدوريــة القــراءة

 .النوم إىل ختلد أن قبل للمراجعة وقت وأفضل
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 مـن للقـارئ ُبـدَّ  فـال القـارئ، جينيهـا التـي الفوائد هي،القراءة ثمرة إن

 وال سـدى، تعبـه يضـيع وال متنَّـى، مـا منها ليجنَي  وتوظيفها، قراءته استثامر

 الفائــدة فيقيــد .والتقييــد الكتابــة مــن ذلــك لتحقيــق أنجــع وال أنفــع طريقــة

 وطرائـف املبتكـر، والرتتيـب املُـَدلَّل، والتحريـر العزيـز، والنقل املستجداة،

ــائق واِحلَكــم، النقــول ــتنباطات، ودق ــباه اإلشــارات، ولطــائف االس  واألش

 .وغريها والنظائر،

 اخلاّص  مكانه وَقْلبه اجلاد طالبال عقل يف له الفوائد هذه من نوع فكّل 

ـــه ـــق ب ـــه، الالئ ـــة بمثل ـــاص فمعرف ـــد اقتن ـــها ورسعـــة يشء، الفوائ  اقتناص

 هبـا الالئـق مكاهنـا يف ووضـعها توظيفها معرفة ثم ثاٍن، يشء هبا واالحتفاظ

 القــراءة فوائــدَ  الطالــُب  اســتكمَل  الثالثــة هــذه اجتمعــت فــإذا ثالــث، يشءٌ 

 .ثمرَهتا وجنى
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ــال ــ اإلمــام ق ــب يرشــد وهــو - وويالن  النفــائس تعليــق إىل الطال

 فائـدة حيتقـرن وال« :-شـيخه مـن يسـمعه أو املطالعـة يف يـراه ممـا والغرائـب

 عـىل يواظـب ثـم كتابتهـا، إىل ُيبـادِر بـل كانـت، فـنٍّ  أيِّ  يف يسمعها أو يراها

 .اهـ »...كتبه ما مطالعة

ر وال« :-أيًضا- وقال ن إذا -تَقلَّ  وإن- فائدة حتصيل يؤخِّ  منها، متكَّ

 الثــاين الــزمن يف وألنــه آفــاٌت، للتــأخريِ  ألن ســاعة، بعــد حصــوهلا أِمــنَ  وإنْ 

ل  .اهـ »غَريها ُحيَصِّ

ك إمام، من وَلْفَتةٌ  غالية، نصيحة فهذه  .ُتْفلِح هبا فتمسَّ

ته أَسَفه أبدى عاملٍ  من فكم  أو فرشـدت، تقييـُدها فاته فوائد عىل وَحْرسَ

ان واحلفظ( فخانته حافظته عىل اتكل  حـافظ( حجـر ابـنُ  اإلمـام فهذا ،)خوَّ

ف الفوائد من يشءٍ  تقييدُ  فاَته )عرصه  يف السـخاوي تلميـذه قـال عليه، فتأسَّ

 بحيـث تعاىل، اهللا آيات من آيةٌ  فيه فكان التفسري، أما« :»والدرر اجلواهر«

َف  ُيْظِهر كان  ...منقـوالً  يكـون ال مما ذلك من له يقع ما تقييد إمهال يف التأسُّ

 .»ذلك بكتابة يعتني طلبته بعض صار األمر أواخر ويف
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 .»املقابرِ  بطونِ  يف َحَرساٍت  وكم« :القائل وصدق

 الزمـان اغتنـام عـىل حرصـهم وكيـف العلـامء، ِسَري  يف نظرت إذا وأنت

 !.عجًبا رأيَت  الفوائد وتقييد

 الليـل يف كثـرية مراٍت  يستيقظ )اِحلْفظ َجَبُل (  البخاري اإلمام فهذا

 ذات بمنزله إسامعيل بن حممد مع كنت« :الَفَربري راويته قال الفوائد، لُيَقيِّد

َج  قام أنه عليه فأحصيت ليلٍة،  عرشة ثامن ليلةٍ  يف ُيعلِّقها أشياءَ  يستذكر وأْرسَ

ة  .»مرَّ

 ملَّـا- احلَُمْيـديُّ  صـاحُبه عنه حيكي )٢٠٤( املتوىف الشافعي اإلمام وهذا

 الشـافعي منـزل مصـباح فـإذا الليـايل بعـض يف خيـرج كـان أنـه -بمرصـ كانا

 :فيقـول !اهللا عبـد أبا يا َمهْ  :فأقول وَدَواة، ِقْرطاس فإذا« إليه فيصعد ُمْرسج،

، يـذهب أن فِخْفـت -مسـألة يف أو- حـديث معنـى يف تفّكرت  فـأمرت َعـَيلَّ

 .»وكتبته باملصباح
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ــار ابــنُ  وذكــر  ترمجــة يف »الصــديف أصــحاب معجــم« يف احلــافظُ  األبَّ

 إال بكتـاٍب  ُيـْوتى ال كـان أنـه )٥٤٠( التميمـي ورد ابـن القاسـم أيب العالَّمة

 مـن مجـع حتـى عنده، أوراق يف نقَلها فائدة فيه وجد فإن وأسفله، أعاله نظر

 .موضوًعا ذلك

 صــاحب )٧٩٤( الزركيشــ اإلمــام ترمجــة يف حجــر ابــن احلــافظ وذكــر

 أَخـذَ  حرضـه فـإذا الكتـب، سوق إىل يرتدد كان أنه وغريه »املحيط البحر«

ــق أوراق ظهــور ومعــه هنــاره، طــول الكتبــي حــانوت يف ُيَطـالع  مــا فيهــا ُيعلِّ

 .تصانيفه إىل فينقله يرجع ثم يعجبه،
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نَّ  وال  الفوائـد، وتـدوين العلـم بتقييـد وإشادتنا ثنائنا ألجل أحدٌ  يتومهَّ

ا  بحمـد بيـنهام تعـارض ال إذ كـالَّ، شأنه، من ونحط احلفظ يةأمه من ُنقلِّل أنَّ

 .تعاىل اهللا

 

 

 

*      *         *
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 :واملطالعة القراءة عىل الصرب قلة :أوالً 

 الصـوارف كــثرة مع خصوصاً  هذا عرصنا يف ازدادت قديمة آفة وهذه

 مداومـة عـىل يقـوى ال ءالقـرا مـن كثـري أصـبح حيث األخرى؛ واملشغالت

 والبحث املطالعة عىل اجلََلد يملك وال النفس، وطول األناة ويفتقد القراءة،

ــر ـــون يف والنظ ــب بــط ــوز الكت ــم وكن ــة، العل ــنام واملعرف ــدأ وحي ــارئ يب  الق

 .آخر بأمر ويشتغل جانباً  يضعه ما رسعان الكتاب عىل باإلطالع

 بـنــاء يف ظـاهر خلـل مـن تعـاين اليـوم الفكريـة السـاحة إنَّ ( والعجيب

ــرياً  تــرى أنــت وهــا القــراءة، ملكــة  مــن املثقفــني زمــرة يف يــدخلون ممــن كث

 ومـع العليـا، الشـهادات أصـحاب حتـى بـل اجلامعيـة، الشهادات أصحاب

 خـارج واحـد كتـاب قـراءة إمتـام عـن يعجـز ربام منهم كثرياً  بأن تفاجأ ذلك

 ...!ختصصه

 وخاصـة ،القـراءة عـىل وقرسـها وتربيتهـا النفس ترويض هو والعالج

 تصـيبه أو الـبــداية، يف املـرء يعجـز وقـد .الطلـب وبداية األظفار نعومة عند

 سـوف اجلـادة والعزيمـة الصـدر وسعة النفس بطول ولكنه وامللل، السـآمـة
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 عـىل يقـوى ال لـه مالزمـة تصـبح حتى امللكة هـذه ـ تعاىل ـ اهللا بإذن يكتسب

 هـذه وتكـوين ، )بـالتعلم العلـم إنـام( :^ اهللا رسـول قـال وهلـذا فراقها،

 .واملربني القراء لدى به االعـتـناء جيب ما أوىل من النفس يف وغرسها العادة

 

 

 سـري قـراءة بنفسـه العجـب عنـه ويزيـل ،عاليـة اإلنسـان مهة جيعل ومما

 :منها بعضاً  أخي لك وسأذكر الطلب كتب وقراءة العلامء

 .رسالن سعيد بن حممد - العلم طالب آداب-١

 .اآلجري - العلامء أخالق-٢

 ).٩٣-٤١:ص( من - للاموردي والدين الدنيا أدب -٣

 .مجاعة ابن- واملتكلم السامع تذكرة -٤

 .زيد ابو بكر الشيخ- العلم طالب حلية-٥

 :الرتكيــــز قلة :ثانياً 

 قدراتـه يسـتجمع وال بـفكره، يقرأ وال فقط، بعينيه يقرأ القراء من كثري

ــاً  بعقلــه الـقـــارئ جـــال وربـــام .والبحــث الــتفهم يف عقليــةال  ويســارًا، يمين
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 طويالً  وقتاً  قىض بأنه يفاَجأ ثم واملشاغل، اهلموم من ألوان بخاطره وطافت

 .الذكر تستحق علمية بامدة فيه خيرج مل

 مـن قلـيالً  يقرأ أن بعد ولكـنه وتـركيز، ونشاط هبمة يبدأ القراء وبعض

 يديــه، مــن الزمــام ينفلــت حتــى التــدرجيي، التملمــلب يبــدأ الصــفحات

 البعيـدة الشخصـية اخلـواطر مـن رحب عامل يف سبح أن بعد فجأة ويـستيقظ

 .الكتاب مادة عن

 

 

 العلمـي الكتـاب قـراءة إىل يعمـد قـد أحـدهم أنَّ  القـراء مـن كثـري وآفة

 ،الكتـاب مـن االنتهـاء مهه ويكون الـجريدة، يقرأ كام تصفحية قراءة العميق

 هـي هـذه تكـون حيـنام القـارئ حصيلة تكون أن يمكن ماذا تتخيل أن ولك

 ..!!القراءة يف دائامً  طريقته

ــتعلم الــذايت ــاب ال ــز لأســباب  )١(ولقــد أورد صــاحب كت عــدم الرتكي

وهي 

                                                
)١(  
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كالتعـب و اإلرهـاق اجلسـمي وعـدم النـوم : العوامل اجلسمية ) أ 

ل وجبات الطعـام ، أو سـوء واالستجامم بقدر كاف أو عدم االنتظام يف تناو

ــال ــد أن استئص ــام وج ــدد الصــامء ، ك ــرازات الغ ــطراب إف ــة ، أو اض التغذي

اللوزتني امللتهبتني أو تطهري األمعاء من الديدان يؤدي إىل حتسن ملحوظ يف 

 .قدرة األفراد عىل الرتكيز 

 : العوامل املادية ومن هذه العوامل ) ب  (

 ا عدم كفاية اإلضاءة أو سوء توزيعه. 

  سوء التهوية وارتفاع درجة احلرارة والرطوبة. 

 الضوضاء. 

 :العوامل االجتامعية النفسية ومنها ) ج  (

  املشاحنات املستمرة بني أفراد األرسة أو بعضهم. 

  الصعوبات املالية واملتاعب العائلية املختلفة. 

  عدم ميل الدارس إىل املادة ومن ثم عدم اهتاممه هبا. 

 أمور أخرى رياضية أو اجتامعية أو عائليـة انشغال الفكر ب

 .الخ. . 
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وقد ذكر العلامء والرتبويـون أسـبابًا كثـرية تعـني القـارئ عـىل الرتكيـز، 

اختيار األوقات املناسـبة، واألمـاكن املالئمـة اخلاليـة مـن الصـوارف، : مثل

وأن يكون خايل الذهن، ولديه االستعداد العقيل والنفيسـ الـذي يعينـه عـىل 

ونحـو ذلـك ممـا يطـول وصـفه، ولكـن جيمعهـا .. قدراتـه الفكريـة استجامع

أن يكون جادًا حريصًا ذا مهة صادقة؛ فمن امتلـك هـذا : وصف واحد وهو

 .الوصف حرص عىل تذليل العقبات التي قد تعرض له

 :القــــراءة يف املنهجية غياب :ثالثاً 

 ولـذا !يبـدأ؟ وكيـف !يبـدأ؟ أيـن مـن ـ خاصة املبتدئ ـ القارئ حيار قد

 يـدرك للقـراءة واضـحة منهجيـة لنفسـه يرسـم أن القارئ عىل الواجب كان

  !أهدافه؟ وما ..يسري أين إىل خالهلا من

 بشـكل النجاح عىل املرء تعني التي املسائل أهم من األولويات فرتتيب

 شـغل مـن( :عبيـدة أبـو قـال وقـديامً  القـراءة، أولويات يف ذلك ويتأكد عام،

 يسـتقم مل الذي الـشاب ذلك عىل أحزن وكم  )باملهم رضَّ أ املهم بغري نفسه

 كيـف األمـواج مـتالطم بحر يف بنفسه يلقي أراه ثم ساعده، يشتد ومل عوده،

 ثـم ،)النوويـة األربعـني كتـاب( بعـدُ  يقـرؤوا مل شـباباً  رأينا وقد !فيه؟ يـبحر

 يـلومج .العلـم كتـب مـن وأشـباهه !)الباري فتح( قراءة عىل يعزمون تراهم
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 يتـداركهم مل إذا النهايـة يف هـؤالء مـآل أن أحسب لكن اهلمة، هذه توجد أن

 ينمـوا مل ألهنـم والسـآمة؛ امللـل ثـم والعجـز، باإلحبـاط الشعور :بفضله اهللا

 .بتدرج العلم درجات يف فيه يتدرجون طبيعيا نمواً 

 دون املتقدمـة، )الفكريـة الكتـب( يسمى ما بقراءة يبدأ من ذلك ونظري

 يبـدأ أن ودون والسـمني، الغـث بـني فيهـا يميـز رشعية حصيلة له نتكو أن

 .والثقايف العلمي بناءه تكمل التي امليرسة الفكرية بالكتب

 العلميـة القاعـدة بناء عىل الطلب بداية يف القارئ حيرص أن والواجب

 .متيناً  راسخاً  بناءاً  العلمية وملكاته العقلية مداركه فيها يبني التي

 مـن يأخـذ فهـو كبـريًا؛ جهـداً  القارئ من يتطلب العلمية دةالقاع وبناء

 وال تفصـيلية، دراسـة يدرسـه أصـيالً  كتابـاً  الرئيسة العلم فروع من فرع كل

 ثـم وفنونه، قواعده ويعرف أبـوابه، يتقن أن بعد إال آخر كتاب إىل منه ينتقل

 .ألساسوا القاعدة تلك عىل كالبناء كان نفسه الفرع يف آخر كتاباً  قرأ إذا

 املسـافات اختصـار يف بارز أثر هلا املناسب الكتاب اختيار عىل والقدرة

 الوصـول؛ وحـرم الطريـق ضلَّ  قد قارئ من وكم .الطويل القارئ طريق يف

 هــشة أرض عـىل داره يــبني أن أراد أو سلم، بال السطح يصعد أن أراد ألنه

 االختصـاص أهـل استشـارة أمهيـة عـىل التأكيد هنا املفيد ومن مستقرة، غري

 .له املناسبة الكتب ترشيح يف املبتدئ القارئ ملعاونة اخلـربة وأصحاب
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 ترتيـب رضورة عـىل يتكلم كان اجلوزي ابن أنَّ  العجيبة اللطائف ومن

 العلـم، وكثـرة العمـر قرصـ علـم قـد( :يقـول ثـم العلم، لطالب األولويات

 بـذلك عليه خيفى ال طاً متوس نظراً  تفسريه يف وينظر وحفظه، بالقرآن فيبتدئ

 وكتـب النحـو مـن وأشـياء السـبعة، القـراءات قـراءة له صحَّ  وإن .يشء منه

 والسنن، واملسانيد كالصحاح النقل حيث من احلديث بأصول وابتدأ اللغة،

 أصــول يف فلينظــر واألســامء، الضــعفاء كمعرفــة احلــديث علــم حيــث ومــن

 يعجز قد عرصه، يف العلم بطال هبا يبدأ علوماً  اجلوزي ابن وساق  )ذلك

 ..!عرصنا يف العلامء إىل املنتسبني بعض عنها

 واإلدراك، والبصـرية الـتفــهم قـراءة هـي اجلـادة القراءة أن يتبني وهبذا

 ُربَّ (و العبـد، عـىل هبـا ــ تعـاىل ـ اهللا ينـعم التي النعـم أجلِّ  من الفهم ونعمة

ــه ويفهــم حكمــني، أو حكــامً  الــنص مــن يفهــم شــخصٍ  ــة اآلخــر من  أو مائ

 .)مائتني
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 أحسـن ومـا واالضطراب؛ اخللل من صاحبه عىل الفهم سوء جرَّ  وكم

 العلـامء عـن الباطلـة املذاهب الناس ينقل ما أكـثر ما( :القيم ابن اإلمام قول

  . )القارصة باألفهام

 :ويتعلم يقرأ بام العمل عدم رابعاً 

 بـام العلم عدم العلم طالبو القارئ حيذرها أن البد التي ألشياءا ومن

 هـو املتميـز فالقارئ،والسـنَّة الكتـاب يف،الرشـعية القراءة حقِّ  يف وهذا يقرأ

 .وعقله قلبه عىل ويفتح ،يعلم مل ما علم اهللا ليورثه ،وقراءته بعلمه يعمل من

 فـال ...عليـك أو لـك إما...حجة سيكون وعلمته قرأته ما أن تذكر ثم

  .عليك اهللا حجج من تستكثرن

 بركــة حمــق أســباب مــن رئــيس ســبب بــالعلم العمــل عــدم إنَّ  ثــم

 :ويقرءون يعلمون بام العمل عىل الناس أحرص السلف كان وهلذا،العلم

 مل آيـات عرشـ تعلـم إذا منـا الرجل كان(:يقول  مسعود ابن فهذا

 .)هبن والعمل معانيهن يعرف حتى جياوزهن

 فزكـاة ،زكـاة إىل تـاجحي ،اهللا أعطانـا الـذي العلـم هـذا إن القـارئ أخي

 .به العمل العلم
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  الرجـــــل أهيـــــا تغـــــنم بعلمـــــك اعمـــــل

 

 

 

ــــن مل إن العلــــم ينفــــع ال   العـــمـــــل حيس
 

ــــــم ــــــن والعل ـــــــوى زي ــــــه اهللا وتقــ   زينت
 

 

 

ـــــون ـــــهم واملتقـ ـــــم يف ل   شغـــــــل علمـه
 

 :منها القراء عند املقروء نسبة من ُتقلل أو ُتعيق قد أسباب وهناك

 .اهلمة ودنو الكسل -١

 .اإلسالمي الرشيط بسامع االكتفاء -٢

ــات -٣ ــغرية الكتيب ــة فبعض،الص ــم طلب ــي العل ــا يكتف ــي بقراءهت  ويبن

 .منها ثقافته

 السـاحة يف إسـالمية وجمـالت صحف فهناك ،واملجالت الصحف -٤

 بـديالً  تكـون ال لكـن طيـب أمـر وهـذا فيهـا مقال قراءة القارئ عىل ويسهل

 .العميقة املركزة القراءة عن
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،وكـذلك الكـم اهلائـل مـن  التقنـي والتقـدم الرسـعة عرص نعيش نحن

التـي اسـتحوذنا  امعلوماتنـالرسيع جيعـل  املعريفاملعلومات ،وهذا  االنتشار 

 القـراءةعـرب بتفعيل طريقـة قراءتنـا  األمرمل تتدارك  إذاعليها بصعوبة تتقادم 

 . الفعالة الرسيعة

 عضـيّ يُ  إذ ،شـائع هـو كـام االسـتيعاب مـع تصـطدم ال الرسـيعة القراءة 

 داعــي ال ةيئــبط قــراءة يف املفيــد وقتــه مــن كبــرياً  جــزءاً  العــادي القــارئ

ــة الثانويــة املرحلــة يف املتوســط للطالــب ويمكن،هلــا  مــن يزيــد أن واجلامعي

 عـىل قدرتـه ذلـك تتأثر أن دون %٢٥ أو %٢٠ بنسبة القراءة يف رسعته معدل

 .الفهم

القـــول  إىليســـتغرب بــل يصـــل أحيانـــا  )١(أســـالفنايف ســـري واملتأمــل 

 :وقوع ذلك سواء تأليف او قراءة ،واجلواب يكمن يف أمرين باالستحالة 

 .الربكة يف الوقت التي حباهم اهللا عزوجل -١

 .القراءة الرسيعة التي نحن بصددها  -٢

                                                
 ).أمة اقرأ كانت تقرأ(أنظر الفصل الثاني  )١(
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 يف املطلوبـة األمـور مـن أصـبحت الرسـيعة القـراءة أخـرى ناحيـة من  

ــا وتــوفر ارضاحلــ عرصــنا  االســتيعاب وبــنفس ،الوقــت مــن الكثــري لن

 مـن القليـل ببـذل قراءتـه رسعـة مـن يزيد أن القارئ ويستطيع،والفهم

 .اجلهد

  :رسيعاً ً قارئاً ً تكون لكي

 كبـرياً  جمهوداً  ابذل .الرسيعة القراءة عىل نفسك إجبار عىل احرص -١

 .الصدد هذا يف

 .برسعة ءةالقرا عىل نفسك إجبار يف اليوم من ابدأ

 تلـم أن برسـعة سـتتعلم اليـومي بـالتمرين ولكـن تقـرأ ما كل تفهم لن

 خاطفة بطريقة األفكار

 باألخطــاء هتــتمّ  فــال ،البدايــة يف طبيعــي شــئ وهــذا ،أخطــاء سـتحدث

 .التمرين يف واستمرَّ 

 عـىل للحصـول األمـر لزم إذا ثالثاً  أو مرتني برسعة نفسه املوضوع اقرأ

 .التفاصيل عىل للوقوف بعناية اقرأ ذلك وبعد،الرئيسة األفكار

 اخلطـأ فمن،الكلامت تقرأ وال واجلمل العبارات قراءة عىل احرص -٢

 شـفاههم بتحريـك بـالكلامت ينطقـون الـذين النـاس من الكثري مثل تقرأ أن

 .القراءة أثناء يف فمك حترك أال عليك وجيب
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 رسيعـة ملحـةً  لِق ا ذلك وبعد يقوله أن املؤلف يريد ما القراءة أثناء توقع

 وعـّدل مصـيبا كنـت إذا مـا تـرى لكـي فقـط تكفي التي بالدرجة للمكتوب

 .رضوريا ذلك كان متى توقعاتك

  .البارزة النقاط عىل عالمات وضع ،القراءة يف تقفز أن تعلم -٣

 حصـلت قـد مادمت واجلمل العبارات بعض عىل تقفز أن من ختش ال

 أخـرى إىل عبـارة مـن تقفـز أن تعلـم و،املكتوبـة األفكـار عن عامة نبذة عىل

 ،غامضـة تظل التي النقاط ستوضح التالية اجلمل أن وثق مجلة إىل مجلة ومن

 الكلامت ال املعاين عىل للوقوف واقرأ

 يف تقـدم مـن أحرزتـه مـا مـدى لـرتى آلخـر حني من نفسك اخترب -٤

 قـةالدقي يف قراءهتا تستطيع التي الكلامت عدد بحساب وذلك،القراءة رسعة

  .الواحدة

 .التشتيت وعوامل اخلارجية الضوضاء عن نفسك اعزل-٥

 أكـرب وقتـاً  تستغرق الـشـفاه حتريك جمرد أو بالقراءة اجلهر عملية إن-٦

 ؛الرسـيعة القـراءة معوقـات أكـرب مـن أيضـاً  ذلك وُيعدُّ  أكـثر جهداً  وتتطلب

 وهنايتـه السـطر بدايـة بـني كبـرية بدرجـة العيـنـني حتريك اجتناب جيب ولذا

 نظرة يف السطر كلامت التقاط من وتتمكن العني مدى يتوسع ذلك وباعتياد

 .الكلـامت مـن جمموعـة لكـل أو سـطر لكل متتابعة منتظمة وبصورة واحدة
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 السـابقة الرتاجـع عمليـة مـن هنائـيــاً  التخلص بعد إال هذا حتقيق يمكن وال

 حركتهــا ويـــنظم الـــعني ســرييح العمليـة هــذه فتطبيــق .القــراءة عنــد الـذكر

 .القراءة رسعة مضاعفة إىل نفسه الوقت يف وسيؤدي

 أجزائهـا وربط الفكرة جو يف اخليايل الـتعايش وحماولة التام الرتكيز-٧

 .املقروء املوضوع ملفهوم النهائية الصورة إىل للوصول ببعض

ــذا  ــة يف أيضــاً  كبــري مــردود لــه العنرصــ وه  الفكــرة اســتيعاب رسع

 .القراءة رسعة زيادة إىل إضافةً  نالذه يف وترسيخها
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  الثقافـية فالقراءة ؛القراءة نوع تناسب التي األوقات اختيار جيب -٨

 ،البـاكر كالصـباح نشـطاً  القـارئ يكـون أن تتطلب األكاديميةالقراءة و

 واإلضـاءة التهويـة بـه تتـوفر مكـان ويف ،واملقاطعـات الضوضاء عن وبعيداً 

 .املناسبة

 ويعنـي ، بسابقه مرتبط املبدأ هذا،و املقروءةاملادة مع تعيش حاول أن -٩

 بـبعض أجزائهـا وربـط الفكـرة جو يف اخليايل التعايش وحماولة التام الرتكيز

 لـه العنرصـ وهـذا.  املقـروء املوضـوع ملفهـوم النهائيـة الصـورة إىل للوصول

 ضـافةباإل الـذهن يف وترسيخها الفكرة استيعاب رسعة يف أيضاً  كبري مردود

 القراءة رسعة زيادة إىل
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 القـراءة مـدرس يوضـح )وأرسع أفضـل تقـرأ كيـف( :املهـم كتابه ويف

 إحـدى وخالل ..الرسيعة والقراءة الرتكيز بني القوية العالقة لويس تورمان

 املتطـوعني لـويس كلف القراءة الكبار لتعليم املخصص معمله يف التجارب

 مالئمـة وظـروف الراحة من جو ويف ،عتادةامل برسعتهم قصرية مقالة بقراءة

 التـي املـادة قـراءة املتطـوعني هـؤالء من لويس طلب االسرتخاء عىل تساعد

 مـنهم الوحيـد مطلبـه وكـان ..املنـزل يف هبـا قرءوا التي الرسعة بنفس لدهيم

 ..يقـرءون مـا تفهـم أجـل مـن اجلهـد وتبذلوا كلمة كل يقرءوا أن عىل ينص

 يف واختــربهم القـراءة اسـتغرقتها التــي وقـاتاأل لـويس ســجل ذلـك وبعـد

  .الفهم عملية

 طلـب كام نفسها املدة يف املقال نصف قراءة منهم طلب التايل اليوم ويف

 أن ســأهلم أخــرى مــرة ..يمكــن مــا بــأرسع يقرءوهــا أن املــرة هــذه يف مــنهم

 رسعـات لـويس سـجل ثـم ،الفهـم بعمليـة التضـحية دون كلمة كل يقرءوا

  .الفهم عملية يف ذلك بعد تربهمواخ املشاركني

 معظـم ومتكـن ..الرتكيـز قوة يف الشك تقبل ال بدالئل النتائج وجاءت

 يف ومخسـني،وعرشين مخسـة بـني تـرتاوح أكـرب رسعـة حتقيـق مـن املتطوعني

  .الفهم عىل بقدرهتم املساس دون املائة
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 : ١تـــدريــــــــــب

مـن التـأرجح  الكاملـة بـدالً  سوف تقرتب بعد فرتة قصرية من رسعتك        

 : حول رسعتك احلالية

ابحـث عـن أي يشء يمكنـك أن تقـرأه .. ـ حدد رسعتك القصوى للقراءة١

 . يف جلسة واحدة ومن األفضل أن تكون مقالة صحيفة أو فصًال يف كتاب

 . ـ ضع فاصال يف منتصف القطعة التي عزمت عىل قراءهتا٢

 . ـ الحظ الوقت وابدأ القراءة٣

والحـظ ، ندما تصل إىل عالمة نصف القطعة توقف عن القراءة للحظةـ ع٤

 . الوقت الذي استغرقته يف قراءة اجلزء األول

ـ استمر يف القراءة ولكن هذه املرة ركز عىل أن تضغط عىل نفسك كي تقرأ ٥

 . لكن ال تقرأ برسعة تضحي أثناءها بالفهم. أرسع

والحـظ إىل أي ، مـرة ثانيـةـ عندما تصـل إىل هنايـة القطعـة سـجل الوقـت ٦

ــادة  ــدما ركــزت بــوعي عــىل زي مــدى زادت رسعتــك يف النصــف الثــاين عن

وهل لك أن تتصور هذا الوقت الطويـل الـذي تـوفره يف كـل مـرة ، رسعتك

ثم تصور أن بإمكانك توفري ضـعف هـذا الوقـت إذا مـا ركـزت .. تقرأ فيها 

 . فقط عىل القراءة بطريقة أرسع قليالً 
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أ يف املرة الثانية ـ ويف كل مرة تقرأ فيهاـ عليك أن تركـز بـوعي ـ وعندما تقر٧

وسـوف تــذهلك النتــائج التــي حتققــت يف ، عـىل القــراءة برســعة أكثــر قلــيالً 

 . غصون عدة أيام أو أسبوع يف هذه التجربة
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 ٢تـــدريــــــــــــــــب 

وريـة فهـو سـوف عترب أساسًا لكل أنواع القـراءة الفإن التمرين التايل يُ           

يساعدك عىل اختاذ قرارك بشأن االستمرار يف القـراءة كلمـة بكلمـة بصـوت 

وال هتمـل هـذا التمـرين؛ حيـث أن نظـام .. أو التوقف عـن ذلـك ، مسموع

 . القراءة كلمة بكلمة مع الصوت هو العقبة األوىل أمام القراءة الرسيعة

 . هل تقرأ بصوت عاٍل أثناء القراءة: ـ اسأل نفسك١

وقــد تكــون طريقتــك يف القــراءة هــي ، ـــ قــد ال تكــون قــادر عــىل اإلجابــة٢

وعليـك أن تــويل ، طبيعتـك الثانيــة التـي مل تفكــر فيهـا وأنــت يف حالـة وعــي

 . اهتاممك ملدى إرصارك عىل تكرار الكلامت لنفسك أثناء القراءة

حـاول أن تقـرأ بقيـة ) وغالبا أنت منهم(ـ إذا كنت من القراء بصوت عال ٣

ل بطريقــة أرسع مــن قــدرتك عــىل تكــرار الكلــامت اســتجمع شــتات الفصــ

ذهنك وحاول أن تدع عينيك تأخذ الكلـامت دون التوقـف لتقوهلـا لنفسـك 

ــن ..  ــات م ــول عــىل معلوم ــا تعتقــد يف احلص وســوف جتــد نفســك أرسع مم

 . وهذا يشء جيد يف حد ذاته، الصفحة املطبوعة

أكتـب مـا تتـذكر مـن النقـاط ـ عندما تصل إىل هناية هذا الفصل توقف ثـم ٤

 . الرئيسية
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وسـوف تصـاب بالدهشـة .. ـ ارجع إىل هذه النقطة ثم استعرض الفصـل ٥

 . عندما تتحقق من حجم ما حصلته

ـ واصل التدريب عىل هذا النحـو حتـى تـرى أنـك قـد ختلصـت مـن عـادة ٦

 . القراءة كلمة بكلمة بصوت مسموع

  :)١(عة الكلامتزيادة معدل رسعة أفكارك بدالً من زيادة رس

قد يركز كثري من الناس بطريق اخلطأ عىل الرسعة التي حيصلون هبا عـىل       

الكلــامت اخلاصــة بعــد أن جــذبت انتبــاههم نــدوات القــراءة الرســيعة، ومــا 

ــة ــة يف الدقيق ــي كلم ــة ألف ــول إىل رسع ــود بالوص ــن وع ــه م ــراءة ، تقدم وق

الوصـول إىل عـدد وال شـك أن . صفحات كاملة بمجـرد إلقـاء نظـرة عليهـا

أكثر مـن الكلـامت بطريقـة أرسع لـيس هـو السـبب وراء رغبتـك يف القـراءة 

 . فاألمر حيتاج إىل حقائق وأفكار هامة

وعندما تكون مسـتغرقًا يف حماولـة متابعـة السـيل املتـدفق مـن املعلومـات ال 

ولـن تأخـذك . تصبح زيادة رسعتك كلامتك يف الدقيقة الواحدة باألمر اهلـام

حيث لن تؤدي بك قراءهتا إىل االقرتاب ، رسعة الكلامت أمهية خاصةزيادة 
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بدالً من أن تزيـد مـن رسعـة احلصـول عـىل أفكـارك يف الدقيقـة . من هدفك

 . الواحدة

إن الرتكيـز عــىل رسعــة القـراءة فقــط ســوف يـؤدى بــك إىل بــذل جهــدك      

. ريةبطريقة خاطئة يف اجتاه اخلوض يف سيل هائل مـن الكلـامت غـري الرضـو

إن عنوان هذا القسم عىل سبيل املثال وكل ما يتضمنه من مجـل سـوف متهـد 

 . كلها أمامك الطريق نحو النقاط الرئيسية يف املوضوع

وهناك فائدة أخرى يف طريقة القراءة من أجل احلصـول عـىل األفكـار           

ار إن الرتكيز عىل األفكـ. وتذكر ما تتعلمه، وسوف يساعد ذلك عىل الرتكيز

 . الرئيسية فيام تقرأ لن يكون باألمر البالغ الصعوبة
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 ٣تـــــــدريـــــــــــــب 

عليك بالتدريب عىل ذلك يف املرة القادمة عندما تقرأ صحيفة يومية أو          

وهـذا يتطلـب منـك مـادة  ،جملة أ يشء يأخذ مـن وقتـك نحـو ثالثـني دقيقـة

وسـوف ، وراقـًا تكتـب عليهـاوأ، وسـاعة لتحديـد الوقـت، صاحلة للقـراءة

 . تتعلم أن حتدد النقاط اهلامة فورًا ودون جمهود يذكر

 . ـ حدد مخسة عرش دقيقة من الوقت عىل ساعتك١

 . ـ اقرأ برسعتك املعتادة٢

 . واكتب ما تتذكره من األفكار الرئيسية، ـ توقف عن القراءة٣

 . ـ حدد عىل ساعتك وقت جديد خلمسة عرش دقيقة أخرى٤

ستأنف القراءة ولكن حاول هذه املـرة أن ترسـع عـن طريـق القفـز فـوق ـ ا٥

، وسـوف تلقـي جمـرد نظـرة عليهـا مجيعـاً . أي يشء ال يمت إىل الفكرة بصلة

توقـف واقـرأ بعنايـة . وال تضيع وقتك يف استعراض كل كلمة أو التفاصـيل

 أو حتتـوى عـىل، يف أي وقت جتد فيه مادة قد تبدو وثيقة الصلة باحتياجاتـك

 . أفكار رئيسية

ــ إذا مل تكــن حتــوى عــىل معلومــات هامــة٦ يمكنــك أن تقرأهــا برســعتك ، ـ

 . املعتادة

وابحـث ، ـ وإذا مل تكن حتوى عىل معلومات هامة عليك باإلرساع بالقراءة٧

 . عن مادة تستحق االهتامم هبا

 . ومرة أخرى اكتب ما تتذكره من أفكار رئيسية، ـ توقف عن القراءة٨

 ثانيـاً ومـا حصـلت عليـه  أوالً  عدد األفكار التي حصلت عليها ـ قارن بني٩

 . وسوف تصيبك الدهشة من النتيجة. من القراءة
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 بنيـة علـمٍ  وأي والسـنة الكـريم القرآن قراءة وهي :التعبدية القراءة-١

  .والعباد البالد نفع

 أو ألهلــك أو لنفســك العلــم كتــب قــراءة وهــي :لعلميــةا القــراءة -٢

 الـدروس مـن يـتمكن مل ملـن العلـم لتحصـيل مناسبة طريقة وهي ،ملسجدك

 ثقـة عـن ضـابطٍ  كناقـل إال الفتوى دون بالقراءة املرء يكتفي أن عىل العلمية

  .مأمون عاملٍ 

 وهـي القـراءة يف كتـب التخصـص ومراجعـه : التخصصية القراءة -٣

ءة العميقة واملركزة ببطء وهدوء ،مع رسـم خريطـة ذهنيـة تسـاعد القرا عرب

 .والفهم  يف التلخيص والتدوين

 : وفيها :القراءة املحورية -٤

 . األخرىاالنفتاح عىل التخصصات  -١

 .ختصيص بعض الفصول لقراءهتا قراءة منظمة وحمددة  -٢

 .ج تصلح عند عمل البحوث العلمية والتاليف للتدقيق واالستنتا -٣
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 وقـد اإلنسـان حيبـه الـذي الفـن يف القـراءة وهـي :اخلاصة القراءة« -٥

 . »يكون ال وقد ختصصه الفن هذا يكون

 ال العموميــة طــابع تأخــذ التــي وهــي:التثقيفيــة أو الثقافيــة القــراءة -٦

 ومتابعـة فـن كـل يف كتـاب أبـرز عـىل تقترصـ وعـادة معني فن يف التخصص

 وعـــادات واحلضـــارات العامـــة املعـــارف يف ،املعـــارص الواقـــع يف اجلديـــد

  .الشعوب

 قبيـل واالعتكـاف الصـيام عـن مـثال يقـرأ كمـن :املوسمية القراءة -٧

  .رمضان

 أو خطبـة أو بحـث أو مقالـة لكتابـة القـراءة وهـي :البحثيـة القراءة-٨

 ملؤلــف القــراءة ضــمنها ويــدخل .والعلميــة الثقافيــة املجــامع يف للمشــاركة

 معني موضوع يف متخصصة تكون ما غالباً  وهي ،واحد فن يف أو واحد

 حولـه احلديث يكثر ما اإلنسان يقرأ أن وهي :االضطرارية القراءة -٩

  .اهتاممه حماور من املقروء يكون ال وقد ؛به اجلهل معرة نفسه عن ليدفع

 :وفيها :النقدية القراءة -١٠

وال ينخدع  األلفاظليعثر عىل الثغرات ،ويقرا ما وراء  القارئيقرأ  -١

 . هبا
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وحيـدد مشاكس ويقرا بعقل متفتح وهو جاد فيناقش ويفكـر  قارئ -٢

 .وال يستسلم 

 .له رأي شخيص منذ البداية  وال يقفز للخامتة مبارشة  -٣

 مـا املنـافع مـن وهلـا الكتـاب قـراءة تكـرار وهـي :املكررة القراءة -١١

  .املجرب يعرفها

 عىل تصفحية نظرة إلقاء وهي:التصفحية أو االستكشافية القراءة -١٢

 :من خالل  الكتاب

 .قراءة الغالف الداخيل واخلارجي ومعرفة تاريخ النرش -١

 .قراءة مقدمة وخامتة الكتاب -٢

 .واملراجع  واملصادرقراءة فهرس املوضوعات -٣

 ألخـذقراءة العناوين الرئيسية وتصفح رسيـع لـبعض الصـفحات  -٤

 .)١(األوليةاالنطباعات 

ــا ىأد ولقــد ــوع هــذا إمهالن ــن الن ــب رشاء إىل القــراءة م ــتحق ال كت  تس

 .منها االستفادة نستطيع ال كتب أو ،القراءة

                                                
)١(  
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 حيتـاج بحيـث ،بعينـه موضوع يف التعمق وهي :االنتقائية القراءة -١٣

 عــن جيــدة صــورة لتكــوين املتنوعــة والكتــب املراجــع مــن العديــد تتبــع إىل

 .املوضوع

يلقـي القـارئ نظـرة رسيعـة عـىل كامـل الـنص   وعرب هذا النوع من القراءة  

 ةصياغة نقدي ةالنقاط الرئيسعىل املقاطع املطلوبة وصياغة  إشاراتووضع 

 :وفيها:التحليلية القراءة -١٤

 .كتابة امللخصات وتدوين املهامت  -١

 .ترقيم الفقرات واألفكار-٢

 .عمل حوار ومناقشة مع الكاتب -٣

 .صنيف ومتحيص املحتوىاختيار املعلومات ،وحماولة ت-٤

الــربط بــني هــذه املعلومــات واملعلومــات املخزنــة الســابقة يف عقــل -٥

 .القارئ

 واألفكـار املعاين اإلنسان فيها يستقبل التي وهي :االستامع قراءة -١٥

 قـراءة القـارئ هبـا ينطق التي والعبارات األلفاظ من يسمعه ما وراء الكامنة

ـــة ـــدث أو ،جهري ـــوع يف املتح ـــني موض ـــرتجم أو ،مع ـــبعض امل ـــوز ل  الرم

  :ييل ما إىل حتتاج القراءة وهذه .مسموعة ترمجة واإلشارات
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  .اإلنصات حسن -١

  .التشويش أو املقاطعة وعدم االستامع آداب مراعاة -٢

  .القارئ صوت نربات مالحظة -٣

  .النص لقارئ اللفظي األداء طريقة -٤

 إىل للوصـول املطـوالت جلـرد القـراءة وهي :االستقرائية القراءة - ١٦

 وال دقيقـة غـري رسيعـة تكـون مـا عـادة وهذه معينة قضية حول حمددة نتيجة

  .األخرى للفوائد تلتفت

 مـا إىل القارئ يتعرف لكي وذلك ،القراءة ألنواع العرض هذا وأوردنا

 .خمتلفة فرتات يف األنواع بجميع يقرأ فقد،نوع أي ويف يقرأ

 املبحـث يف سـنعرفه مـا هـذا الصـامتةو اجلهريـة القـراءة هـي مـا لكنو

 .القادم
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 اجلهريـة وأمـا ،للفهم فُتستخدم الصامتة فأما ،وجهرية ،صامتة القراءة

 وتعابري األيدي حركات إىل حتتاج لذلك وهي ،اآلخرين يف للتأثري فستخدم

 حكمـة وهنـاك .احلـروف خمـارج عـىل والشـدّ  الصـوت، يف والتنويـع الوجه

 ال الـذي الشـخص مـن حـاالً  أفضل ليس يقرأ ال الذي الشخص إن« :تقول

 ؟»يقرأ كيف يعرف

 :الصامتة القراءة

ــامتة القــراءة« وتتجســد ــة يف الص ــي العملي ــتم الت ــا ي ــوز تفســري هب  الرم

 مههمـة أو صـوت دون القـارئ ذهـن يف ومعانيها مدلوالهتا وإدراك الكتابية

  .»لشفاها حتريك أو

 النشـاط مـن )%٥( الصـامتة القـراءة يف والدماغ العني يوظف والقارئ

 النطـق جهـاز توظيـف ذلـك إىل يضـيف بينام ،ذهني كنشاط )%٩٥(و للعني

  .اجلهرية القراءة يف
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  :مها عنرصين عىل تقوم الصامتة والقراءة

  .املقروءة الكلامت إىل بالعني النظر -١

  .املقروءة الكلامت ابالستيع الذهني النشاط -٢

  :الصامتة القراءة مهارة تطوير أساليب ومن

 ،املؤلــف عليهــا يركــز التــي األجــزاء وحتــدد ،أوالً  الــنص تصــفح -١

  .الكربى املساحة ويعطيها

 يف مصــطلح أو فكــرة أي عــن توضــيحية رســومات هنــاك كــان إذا -٢

 .مهمة الفكرة تكون أن فالبد ،النص

 الكبـرية عـىل ونركـز الصـغرية الفصـول اوزنتجـ الوقت ضايقنا إذا -٣

 .منها

 .املقطع بقية من أكرب بعناية مقطع كل من األوىل اجلملة قراءة -٤

 مقطـع كـل مـن األوىل واجلملـة ،العنـاوين عىل مالحظاتنا تسجيل -٥

 .عنّا النص بإبعاد نقوم ثم،النص قراءة قبل

 .مجلة كل يف الرشط وأدوات والضامئر األسامء عىل الرتكيز -٦

 اجلهرية القراءة مهارتـي تطوير أساليب بعض من االستفادة يمكن -٧

  .والرسيعة
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 :اجلهرية القراءة

 الكتابيـة الرمـوز ترمجـة فيها تتم التي العملية تلك تعني اجلهرية القراءة

 .الداللة متباينة مسموعة وأصوات منطوقة ألفاظ إىل وغريها

ــاجوحت صــعوبة األكثــر هــي اجلهريــة والقــراءة  ألن أطــول، وقــت إىل ت

 وتغـريه الصوت ونربة والوقف الضوابط مراعاة مع كلمة كل سيقرأ القارئ

 .املعنى مع ليتواكب

  :هي عنارص ثالثة عىل تعتمد وهي

  .املقروءة للكلامت العني رؤية -١

  .الكلامت معاين إدراك يف الذهن نشاط -٢

 .الكلامت عليه تدل عّام  املعّرب  بالصوت التلفظ -٣

 تسـبق املرحلـة وهـذه ،الصـامتة القراءة عىل التدرب من البداية يف البد

 ،احلسـن األداء القـارئ جييـد لـن الـنص ملعنـى فهـم دون إذ ،اجلهرية القراءة

 .الصامتة القراءة طريق عن للنص الكيل املعنى بفهم البدء جيب ولذلك

  :اجلهرية القراءة مهارة تطوير أساليب ومن

 خـالل مـن ذلـك ويكـون ،املعنـى عـن املعـّربة قراءةال عىل التدرب -١

 .والعينني الوجه وتعابري األيدي حركات استخدام

 ،الكلـامت شـكل ضـبط خـالل مـن السـليمة القـراءة عـىل التدرب -٢

 .احلروف ملخارج السليم والنطق
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 وأداء واضـح بصـوت اآلخـرين أمـام اجلهرية القراءة عىل التدرب -٣

 عـىل املتـدّرب يمـنح فهـذا ،خجـل أو هتّيـب أو تلعـثم أو تلجلـج دون مؤّثر

 .والشجاعة بالنفس الثقة القراءة

 أثنـاء يف الرتكيز من القارىء يمّكن ألنه قراءته قبل النص تلخيص -٤

  .القراءة

  .بالنص الوجداين واالنفعال الفني اإلحساس عىل التدرب -٥

 مشـاعر مـن إليـه ترمـز مـا إىل الرتقـيم عالمـات ترمجة عىل التدرب -٦

  .واليدين الوجه تعابري يف حتى بل ،فقط الصوت يف ليس ،وأحاسيس

 عىل ئالقار يدّرب فهذا أكثر أو زميل أمام القراءة تكون أن ُيفّضل -٧

  .ألخطائه الزمالء كشف يف يساهم كام ،بالنفس الثقة
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 وتفـتح خرباتـه، دائـرة توسـع فهـي حياتـه، فــي الطفـل تفيد القراءة إن

 لغويـاً  حسـاً  الطفـل وتكسـب واملتعـة، التسـلية وحتقـق الثقافة، أبواب أمامه

 قـدرة الطفـل تعطـي القراءة أن كام أفضل، بشكل ويكتب ويتحدث أفضل،

 وترفـع السـليم، التفكـري ملكـة الطفل لدى وتنمي النظر، وبعد التخيل عىل

 عـىل القـدرة وتعطيـه نفسـه بنـاء عـىل هتسـاعد الطفل وقراءة الفهم، مستوى

 .تواجهه التي املشكالت حل

 .الطفل نفس فـي الكتاب وحب القراءة تصنعها ومجيلة كثرية وأشياء

 جيـب الـذي البيـت مـن ينطلـق الطفل نفس فـي القراءة حب غرس إنَّ 

 كيـف أوالدك علمـت أنـت فإن الطفل، نفس فـي احلب هذا يغرس أن عليه

 من أكثر حياهتم تثري سوف هدية هلم وهبت قد تكون نكفإ القراءة، حيبون

 !!آخر يشء أي

 حولـه، مـن البيئـة الطفل يستكشف ألن الرئيسية الوسيلة القراءة وُتعدُّ 

 ملكاتـه وتطـوير الذاتيـة، اإلبداعيـة قدراتـه لتعزيـز األمثـل األسـلوب وهي

 لتنميـة ةاألمهي بالغة حيوية مسألة وهي للمدرسة، التعليمي للدور استكامالً 
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 نفســه الوقــت يف نشــجع القــراءة يف األطفــال ُنحبــب فعنــدما الطفــل، ثقافــة

ــة ــل، يف اإلجيابي ــث يف الطف ــف، البح ــتح والتثقي ــواب ونف ــه األب ــو أمام  نح

 نـامذج أمامـه ونخلـق وامللـل، الوحدة مشاعر ونقلل واالستطالع، الفضول

  .طفلال حياة أسلوب النهاية يف القراءة تغري وقد أدوارها، يتمثل

 باسـتمرار، االبتكاريـة و اإلبداعيـة الطفـل قـدرات تدعم أيضاً  القراءة

 ختاطـب وسـيلة ليسـت واللغـة اللغـة، حـب كـذلك األطفـال تكسـب وهي

  .للتفكري أسلوب هي بل فحسب،

 بعضـها ،للقـراءة الطفـل اسـتعداد مـدى يف تـؤثر كثـرية عوامـل وهناك

 عـىل يعتمـد - خـارجي اوبعضه ،الذكاء مثل-نفسه بالطفل يتعلق - داخيل

 .الطفل خربات مثل - اخلارجية البيئة

 عـرب مسـألة ليسـت املسـألة إن وهـو كبـريًا، مغـزى حتمـل القصة هذه

 عربا كانوا كلهم فاألطفال وتربية، ومناخ بيئة مسألة هي ما قدر عرب وغري

 احللـوى عـىل تلهفـوا القـاهرة يف نشـأوا الذين أن وجدنا لكن الحظناهم كام

 يغـذي الـذي الكتـاب يطلـب راح كنـدا يف نشـأ والـذي معـدهتم ذيتغ التي

  .وعقله فكره
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  :القراءة يف الطفل ترغيب أساليب

 :القارئة القدوة -١

 واملجــالت الكتــب تضــم صــغرية، ولــو بمكتبــة عــامراً  البيــت كــان إذا

 ة،للقـراء واملحبـني القـارئني مـن األب والسـيَّام األرسة أفراد وكان املشوقة،

 وأفـراد أبـاه يـرى عنـدما فالطفـل .والكتـاب القراءة حيب سوف الطفل فإن

 أن وحيـاول يقلـدهم، سـوف فإنـه الكتـاب، مـع ويتعـاملون يقرءون، أرسته

 .معه عالقته وتبدأ بالكتاب يمسك
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 ،املدرســة يــدخلوا مل الــذين األطفــال إغفــال عــدم عــىل هنــا وننبــه

 الطفــل تــدريب ويــرون ءة،القــرا وســيكولوجية الرتبيــة فـــي فاملتخصصــون

 الرضـوري مـن أنه كام وتصفحه، الكتاب مسك عىل املدرسة يدخل مل الذي

 األلعـاب مـن تقـرتب والتي به، اخلاصة الكتب من بعضاً  األرسة له توفر أن

  .والصور الرسوم فيها وتكثر أشكاهلا، فـي

 :للطفل اخلاصة واملجالت الكتب توفري -٢

 مـا وإصـدار الطفـل، بقـراءة هتـتم بحتأصـ نرشـ ودور مكتبـات هناك

 فـي أما املتقدم، العامل دول فـي وهذا وقصص، وجمالت كتب من اليه حيتاج

  .بخري تبرش ولكنها قليلة، وجمالته الطفل كتب زالت فال الثالث، العامل

 وكتبـاً  البارزة، باحلروف كتباً  فأصدرت النرش، دور بعض تفننت ولقد

 كلهـا وهـذه ،فتحـت إذا حيـوان صـوت منهـا خيـرج وكتباً  لعب، شكل عىل

  .للقراءة الطفل جذب عىل تساعد

  :له صغرية مكتبة تكوين عىل الطفل تشجيع -٣

ـــم ـــب تض ـــة، الكت ـــص امللون ـــة، والقص ـــالت اجلذاب ـــوقة، واملج  املش

ــطحابهأو ــات ص ــة، للمكتب ــاء التجاري ــن والرش ــا م ــا، كتبه ــرك وجمالهت  وت

 لـه يقـدم فاألب معينة، كتب أو التجم رشاء عىل إجباره وعدم له، االختيار

 .فقط واالستشارة العون
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 القـراءة بأمهيـة يشعره مجيل، قرائي جو فـي يعيش الطفل جيعل هذا كل

  .فّعال بشكل بالكتاب عالقته وتنمو والكتاب،

 األســاليب أهــم مــن القرائيــة، واحتياجاتــه الطفــل رغبــات مراعــاة إنَّ 

 ثـم وأسـاطريها، احليوانـات قصـص حيب مثالً  فالطفل القراءة، فـي لرتغيبه

 أن فعليـك .وهكـذا والبطـوالت واملغـامرات اخليال قصص حيب مدة، بعد

 قراءة عىل إجباره وعدم القرائية، وحاجاته طفلك، رغبات تلبية فـي تساهم

  !!فيها يرغب ال قصص أو موضوعات

  :فيه له تقرأ وقتاً  لطفلك خصص -٤

 املشـوقة، القصـص للطفـل فيـه يقـرأ وقتاً  األم أو األب ُخيصص عندما

 أفضـل يـامرس بـذلك فإنـه القـراءة، يعـرف الطفـل كـان ولـو حتى واجلذابة

  .طفله نفس فـي القراءة حب لغرس األساليب

  :ألطفالك للقراءة التوصيات بعض وهذه

 كانــت ولـو حتـى فيهـا، يرغبـون قصـة أو كتـاب أي ألطفالـك اقـرأ -أ

 بالصـرب عليـك ولكـن قراءهتـا، من للتم أنت تكون وقد مكررة، أو تافهة،

  .القراءة فـي باملتعة تشعرهم حتى

 املتعـة، مـن نوعـاً  واجعلهـا املعنـى، ومتثيـل املعربة، بالقراءة عليك -ب

  !!ومتعة مرح وقت القراءة وقت واجعل خمتلفة، أصواتاً  واستعمل
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 األســئلة، بعـض علـيهم واطــرح هلـم، قرأتـه فــيام أطفالـك نـاقش -جــ

  .ميَّرس بشكل وحاورهم

 عـىل مـرتني أسـبوع كـل مسـتمر، بشـكل القراءة هذه تكون أن وحاول

  .األقل

ــن ــرأ أن ويمك ــىل القصــة ُتق ــال ع ــني، أطف ــم جمتمع ــب ث ــنهم ُيطل  أن م

  .شخصياهتا أدوار ويؤدوا يُمثلوها

 :واملناسبات الفرص استغالل -٥

 أهـم مـن للقـراءة، حمبـاً  الطفـل جلعل واملناسبات، الفرص استغالل إن

 متــر التـي والفــرص فاملناسـبات .يــدركها أن األب عـىل ينبغــي التـي األمـور

 واملناسـبات الفـرص السـتغالل األمثلـة، بعـض هنـا ونذكر كثرية، باألرسة

  .القراءة حب عىل الطفل لتنشئة

 .للطفـل هديـة املناسـبة والكتـب القصـص بتقديم األعياد استغالل -أ

 .ستهدرا فـي يتفوق أو ينجح عندما وكذلك

 األضـحى، وعيد والصوم، احلج مثل ،الدينية املناسبات استغالل -ب

 اجلذابـة والكتيبـات القصـص لتقديم مناسبات من وغريها عاشوراء، ويوم

 واالسـتامع سـهلٍ  بشـكل وحـواره له، والقراءة املناسبات، هذه حول للطفل

 .ألسئلته
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 حديقــة كزيــارة والزيــارات، الــرحالت :مثــل الفــرص اســتغالل -جـــ

ــوان، ــاء احلي ــل وإعط ــاً  الطف ــات عــن قصص ــواره .احليوان ــا، وح  ومــا فيه

 أخـرى فـرص وهنـاك هلـا، مشوقة قصص وختصيص حيبها، التي احليوانات

 ومفيـدة جذابـة وقصـص كتيبـات تقـديم يمكـن األسـنان، وأمل املـرض مثل

  .حوهلا

  :والسفر اإلجازة استغالل -د

 والسفر، اإلجازة فـي حتى القراءة، عن الطفل ينقطع أال جداً  املهم من

 فــي ترغيبـه اإلجـازة فــي فـيمكن بـدوهنا، يعـيش أال جعلـه إىل نسعى ألننا

 أخـرى مدينـة إىل تسـافر أن مـثالً  األرسة تريـد وعنـدما أكـرب، بشكل القراءة

 عــن مشــوقة وقصــص ســهلة، كتيبــات رشاء فـــي الســفر هــذا األب يســتغل

 قـراءة لـه القـراءة أو للطفـل مهاوتقـدي هلـا، األرسة تسافر سوف التي املدينة

 وتــدعم األبــواب، هلــم وتفــتح لألطفــال، ممتعــة اجلهريــة فــالقراءة جهريــة،

 جـزءاً  املمتعـة القراءة هلم تكون وسوف األرسة، أفراد بني العاطفية الروابط

  .طفولتهم ذكريات من
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  :القراءة حب لدعم الطفل هوايات استغالل -٦

 اإللكرتونيـة، األلعـاب :مـثالً  منهـا هنا،حيبو هوايات هلم األطفال مجيع

 كـرة اآليل، احلاسـب الرسـم، الدراجـة، األلعاب،قيـادة بعـض وفك تركيب

 واملجـالت املناسـبة، الكتـب تـوفري عليـك لـذا .ألعـاب مـن وغريهـا القدم،

 قراءهتـا، إىل ينـدفعون سـوف أهنم وثق هواياهتم، عن تتحدث التي املشوقة،

  ؟منها املزيد فـي يرغبون وهل فيها، حتاورهم أن لك ويمكن

  :والتلفزيون الطفل قراءة -٧

 يقيضــ أن عــىل الطفــل تشــجع .املنــزل فـــي التلفزيــون أجهــزة كثــرة إن

 مـع أما للتسلية، وسائل عن البحث وعدم براجمها، مشاهدة فـي وقته معظم

 بالـذات القـراءة إىل يلجـأ سـوف الطفـل فـإن واحـد، تلفزيـون جهاز وجود

  !!.متابعته فـي الطفل يرغب ال برنامج يتابع أرسته فـي آخر دفر يكون حني

 ينـام سـوف ألنـه طفلـك نـوم غرفـة فـي تلفزيون جهاز تضع أن وإياك

  .النوم قبل كتاب قراءة من بدالً  يشاهده وهو

 قبـل مـا وقـت أصبح انشغاله، وزاد حياته، وازدمحت طفلك كرب وكلام

 العـادة هـذه غرس عىل احِرص لذا ،عنده للقراءة الوحيدة الفرصة هو النوم

 !!طفلك فـي

  :القرائية األلعاب بعض أطفالك مع العب -٨
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 جـدًا، كثـرية القـراءة ليحب طفلك مع تلعبها أن يمكن التي واأللعاب

 تبتكرهـا أن يمكن ألعاب وهناك واملثرية، املشوقة األلعاب منها اخرت ولكن

 بكتابـة وابدأ صحيح، كلبش يقرأها وهو معكوسة كلامت أكُتب :مثل أنت،

 منـه واطلـب )دعس( له اكتبه )سعد( اسمه فمثالً  معكوس بشكل هو اسمه

  .وهكذا صحيح بشكل يقرأه أن

 الشـوارع، فــي املعلقـة اللوحـات يقرأ أن منه تطلب أن :األلعاب ومن

 أن يمكــن التــي األلعــاب ومــن ).قــف( كعالقــة املــرور، عالمــات وبعــض

 حمــل مــن رشائهــا فـــي ترغــب قــوائم ةكتابــ يمكنــك لطفلــك، تبتكرهــا

 األلعاب ومن .تشرتيه الذي اليشء اسم يشطب طفلك واجعل التموينات،

 بعـض هبـا واكتـب الثالجـة، عـىل املمغنطـة األحـرف بعض ألصق :القرائية

 والكلـامت احلروف يكتب هو دعه ثم قراءهتا، طفلك من واطلب الكلامت،

 لـك، يصـححها حتـى أحيانـاً  خاطئـة إجابـة تعطيه أن وحاول جتيب، وأنت

  !!أبويه مع خاصة اللعبة زمام يتوىل أن حيب الطفل أن وتذكر

  :طفلك وقراءة املدرسة -٩

  .ألطفالك القراءة تدريس يتم كيف باستمرار تابع

 بقــراءة مهــتم أنــك لــه وبــني القــراءة، معلــم عــىل وتعــرف املدرســة زر

 .للقــراءة حمبـاً  يكــونل لطفلـك تقـدمها التــي الـربامج أيضــاً  لـه وبني،طفلـك

 األنشـطة عـن واسأله لطفلك القراءة تدريس يتم كيف القراءة معلم واسأل
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 بمكتبـة طفلـك عالقة عن وأسأله املدرسة، فـي طفلك يامرسها التي القرائية

 أن جيـب التـي القرائيـة األنشـطة أمهيـة عـن لطيف بشكل وحاوره .املدرسة

ــات تقــدم أن تــنس وال !!املدرســة فـــي الطفــل عليهــا يتعــود  الشــكر خطاب

  .الطفل لدى القراءة حب تنمي بطريقة القراءة درس يؤدي الذي للمعلم

  :والقراءة وأصدقاؤه املدرسية والرحالت طفلك -١٠

 تـزوده أن عـىل فـاحرص مدرسـية، رحلة فـي لدك أو طفلك شارك إذا

 يقـرأ لكـي مناسب وقت هناك يكون فقد !املشوقة والقصص الكتب ببعض

 يّطلـع أن ينبغي ولكن !ألصدقائه املفيدة والقصص الكتب هذه وُيعري فيها،

 .أوالً  املعلم عليها

 املشـوقة والقصص الكتب بعض طفلك ألصدقاء تقدم أن يمكن أيضاً 

 لطفلـك أصـدقاء إنشـاء يضـمن سـوف اهللا بـإذن هـذا .هلـم ولدك يعريها أو

  .القراءة حيبون

  !طفلك وقراءة السيارة -١١

 .سـيارتك فــي لطفلك املناسبة والقصص املجالت توفري عىل احرص

 مــدة ســيجلس الطفــل كــان إذا ســيام وال القيــادة، أثنــاء يف لطفلــك وقــدمها

 عـن ويكف،بـالقراءة ينشـغل سـوف وقتهـا الطفـل إن .السـيارة فــي طويلة

  !!أخرى فائدة وهذه،واملشاجرة الرصاخ
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 واقفـة تهوسـيار طـويًال، وقتـاً  يميضـ مـن النـاس مـن أن املالحظ ومن

 يسـتفيد وال .آخـر سـبب ألي أو فيهـا، لعطلٍ  املهندس إصالح أو لغسيلها،

 أطفالـك جتعـل فـال .نافعـة كتـب أو جمـالت فـي القراءة فـي الوقت هذا من

  !!كربوا إذا النوع هذا من

  :حيبها جتعله أن يمكن والتي حيبها التي والشخصيات طفلك -١٢

 حيبهـا، التـي الشخصـيات عـن الكتب ببعض طفلك تزود أن املهم من

 وحياتــه ،^ الرســول عــن املزيــد يــتعلم وأن حيبهــا، أن يمكــن التــي أو

 وهـذا اإلسالمي التاريخ فـي البطولية والشخصيات وصحابته، ومعجزاته،

 حيـب ال طفلـك كـان إذا سـيام وال وجذابـة، مشوقة قصص فـي موجود كله

  .الواقعية تواملغامرا الرش ضد اخلري قصص حيب لكنه اخليال قصص

  !الوصفات قراءة عىل طفلك عود -١٣

 موجـودة تكـون الـدواء تنـاول طريقـة وصـفة فإن دواء، تشرتي عندما

 وصـفة فـإن تركيـب، إىل حتتـاج لطفلـك لعبـة تشـرتي وعندما .العلبة داخل

 طفلـك مـن تطلب أن الرضوري من لذا .هلا مصاحبة تكون الرتكيب طريقة

 .منها يفهمه مل ما له وترشح،واضح بصوت له هاتقرأ أن أو أوالً، يقرأها أن

 ذلـك ألن .غـرض ألي مصـاحبة وصـفة أيـة قـراءة عىل يتعود أن املهم

  .عليها والتعود القراءة حب إىل يدفعه سوف
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  :األطفال ومالحقة املشوقة واملجالت القصص -١٤

 ضـع .وجـودهم أماكن فـي واملشوقة اجلذابة بالقصص أطفالك الحق

 قصصـاً  ضـع الرسـير، وبجـوار اللعب، وأماكن التلفزيون، بجوار القصص

  !!.أبداً  القراءة عىل طفلك تكره ال ولكن،للنوم جذابة

  !!والقراءة أرستك أفراد -١٥

ث  وخصـص .قرأهتـا التـي والكتب املقاالت عن أرستك أفراد مع حتدَّ

 هلـم واسـمح أطفالـك، بوجـود ذلـك ولـيكن .فيهـا والنقـاش للحـوار وقتاً 

 وعىل !القراءة عىل وشجعهم قراءهتم، فـي وحاورهم احلوار، فـي كةباملشار

  .بذلك خاص دفرت فـي القصص من يعجبهم ما كتابة

 :مقرتحات عدة لتعويد الطفل عىل القراءة منذ الصغر، منها

 .االهتامم برأي الطفل حول ما يقرأ* 

 .إنشاء مكتبة منزلية* 

 .اصطحاب األطفال إىل املكتبات العاّمة* 

 .تشجيع األطفال عىل الكتابة* 

 .القراءة اجلهرية لألطفال من قبل األم واألب* 
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 للتـداخل نظـراً  املعرفـة إىل يكـون مـا أحـوج اإلنسـان فيه بات وقٍت  يف

 احلاصـل بـأن نـرى ها،نعيشـ التي العوملة ظل يف العامل شعوب بني احلضاري

 رشحية عند وخصوصاً  اجلميع لدى واضح العزوف حيث ذلك؛ عكس هو

 سـواء املكتبـات مـن والنفـور املطالعـة، عـن واالبتعـاد القراءة، عن الشباب

  .اخلاصة أو العامة

 إىل االجتــاه مســتوى تــدّين  أســباب هــي ما،نفســه يطــرح الــذي الســؤال

 تشـهده الذي اإلحجام هذا عن ولئاملس من.الكتاب إىل واالنجذاب القراءة

 املاديـة باحلياة االنشغال سطوة أم االقتصادي؟ الوضع هل الثقافية؟ الساحة

 !والفكرية؟ العقلية احلياة عن

 :إىل إما إمجاالً  يعود قد القراءة عن العزوف أن احلقيقة

 .القراءة يف الرغبة تولد دوافع وجود عدم -١

 .وجوده مع مناسبته عدم أو الكتاب وجود عدم -٢

  .القراءة عن اإلنسان ترصف التي الصوارف -٣
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 :يأيت ما القراءة عن العزوف أسباب من راهأ وما

 وتعاليمه، الكريم القرآن عن لعزوفنا نتيجة القراءة عن عزفنا -١

 للقراءة دفعاً  الناس يدفعان ومها املطهرة، السنة بتعاليم العمل ولرتكنا

 اقرأ( :^ الكريم الرسول ولوق ،}اقرأ{ : قوله ويكفينا والتعلم،

  ).وارَق 

ـــور -٢ ـــعف قص ـــاهج وض ـــيم من ـــة التعل ـــوطن يف والرتبي ـــريب ال  الع

 ممـا األغلب، يف واحلفظ التلقني عملية عىل واعتامدها وضعفها، واإلسالمي

 يف غرسـت أن بعـد والكتـاب القـراءة عـن يبتعـدون الطلبـة من الكثري جعل

 .عليهم املقرر املدريس للكتاب التقليدي العداء من صورة نفوسهم

 هــذه أمــل هــم بــأهنم الشــباب قبــل مــن باملســؤولية الشــعور عــدم -٣

 ال إلـيهم صائر هو والدعاة العلامء من بعدهم ومن أنبيائها تراث أن و،األمة

ــدنيا يقــودوا لكــي و العــامل كــل إىل وينقلــوه ليتعلمــوه ،حمــال  ال بعقــوهلم ال

 .بقلوهبم

ــــة -٤ ــــائل منافس ــــة الوس ــــابلل اإلعالمي ــــيَّام كت ــــائيات الس  الفض

 أو للمشـاهد وجـذب وإثـارة ترفيهيـة، بـرامج مـن حتتويانـه ملـا واإلذاعات،

 .اهلادفة للربامج الواضح الغياب مع املستمع،
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 والتـي القرائيـة، العقليـة مـن بـدالً  الشباب لدى )الكروية( العقلية -٥

 داننا؛بلــ يف اإلعــالم وســائل يف عليهــا املكثـف الرتكيــز بســبب تكونــت ربـام

 منصـباً  يكـون األمثـل وتطلعهـم الوحيـد مههـم جمتمعاتنـا أبنـاء مـن فالكثري

ــاه ــة باجت ــا الرياض ــرءوا وإن !!ونجومه ــإهنم ق ــرءون ف ــال يف يق ــة جم  الرياض

 مـن هلـا حمـل فـال )والعقلية الفكرية( الرياضة وأما !!وفقط ..فقط )البدنية(

 .اليومية حياهتم قاموس يف اإلعراب

 العـريب املجتمـع يف اإلنسـان يعيشـها التـي واليـأس اإلحبـاط حالة -٦

 القـراءة؟ من سنجني ماذا :يتساءل الشباب فبعض عام؛ بشكل واإلسالمي

 اعتــداءات عنــا ســتمنع هــل الفضــاء؟ بــه نغــزو صــاروخاً  لنــا ستصــنع هــل

 إىل البطالـة؟ مشـكلة لنـا سـتحل هل وحقوقنا؟ ألرضنا املغتصبني الصهاينة

 .حد عند تقف تكاد ال تيال التساؤالت من ذلك غري

 واألنانيـة، والالمبـاالة، امليوعة ثقافة وترويج الغريب، الثقايف الغزو -٧

 الـروح وغيـاب وحضـاريًا، فكريـاً  األمـة عـىل لإلجهـاز االستعامر؛ وخطط

 املاديـة باجلوانـب االهـتامم يف الطاغيـة الغربيـة النــزعة وسـيطرة التشجيعية،

  .واحلياة سانلإلن املعنوية النظرة حساب عىل

 إال هبـا يشـعر ال عجيبـة ُمتعـةٌ  هلا فالقراءة ،بالقراءة االستمتاع عدم -٨

 متعـة للقـراءة أن وهي واملفكرون العظامء عنها يتنازل ال حقيقة هذه،القليل

 يف أثرهـا جيـد املثقـف إنَّ  حتـى املحسوسـة، امللـذات متعـة تفوق قد وحالوة
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 بإحساســه :طــرفني مــن يسـعد فــإنام يســعد أو يفـرح حــني فهو،عامــة حياتـه

 مـن يتفـاوت الـذي املـدرك وبعقلـه اجلاهل، حتى فيه يشاركه الذي البرشي

 .آلخر شخص

 مـا فمتـى الرائعـة املتعـة هبذه يشعر أن حياول وال يشعر ال البعض لكن

 كثـرة هالـه كتابـاً  رأى وكلـام وامللـل، بالنعـاس الشـعور متّلكه بكتاب أمسك

 مل دسـامً  كتابـاً  يوماً  قرأ وربام قراءته، عن فأحجم ،حجمه وضخامة صفحاته

  .القراءة عن العجز بوهم فأصيب حمتواه من شيئاً  يفهم

 احلالـة هـي غـدت حتـى العـريب عاملنـا يف كثـرياُ  انترشـت احلاالت هذه

 .يطالع أو يقرأ من والشاذ الناس، لدى العامة

 ال ..راءةالقـ أحـب ال أنـا( :دائـامً  يقـول من فِمنَّا،القراءة حب عدم -٩

 ولـو األقـوال، من ذلك ونحو)باإلرهاق أشعر ..بامللل تصيبني ..إليها أميل

 كأنـه بـالقراءة أنـه يشـعر فهو،ذلك قال ملا عنها احلُجب وأزال القراءة تذوق

ــا خيــرج معركــة يف ــاً  منه ــاجلراح مثخن ــتدمر كأهنــا يشــعر ،ب ــة قــواه س  العقلي

 .ذلك عكس القراءة أن يعلم وما.البدنية قواه وسرتهق

 .ذلك قال ملا القراءة فوائد استشعر لو نفسه الوقت ويف

 للــنفس القــارصة والنظــرة والغــرور كاجلهــل :شخصــية أســباب -١٠

  .التعليمي املستوى ضعف ضمنها ويدخل
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 فلو )القومي الدخل معدل وانخفاض ارتفاع( :اقتصادية أسباب -١١

 هلـام أن لوجـدنا هبـام يتعلـق مـا وكـل العامالن هذان االعتبار عني يف وضعنا

ــأثري ــري الت ــىل الكب ــراءة مســتوى ع ــىل.الق ــبيل فع ــال س ــاع:(املث ــدخل ارتف  ال

 امللهيـات:اقتنـاء عـىل تعينـه لديه السيولة توفر فإن:للشباب بالنسبة )القومي

 اليهـود قبل من هلا املخطط(املحرمات وحتى املباحات من وكثري واملغريات

 تعينـه السـيولة فتـوفر للكبار لنسبةوبا.عقله عىل شهوته فتطغى )والنصارى

 .أهداف أو ضوابط دون واالقتصاد التجارة معمعة يف الدخول عىل

 وراء السـعي إىل الفـرد يـدفع مـا وهـو،القومي الدخل معدل انخفاض

 مـن أكثـر يأخـذ بـام املـال سـبيل يف وتعـب كـد يف فيظل العيش لقمة حتصيل

 ومـن والنرصـانية اليهوديـة اخلارجيـة العوامل أن وأؤكد.أحياناً  يومه نصف

ـة الشـباب رشحية عىل التأثري يف والبالغ الكبري الدور هلم شاكلتهام عىل  خاصَّ

 مجيــع لــديك تـوفرت وقــد القــراءة ملـاذا:للشــاب يقــول فكـر ٌيشــكل بحيـث

 احلاجـة بـأمس وأهلـك القراءة ملاذا:آلخر والرفاهية؟وتقول احلياة مقومات

 أو أهلــــك بإطعــــام لقــــراءةا تقــــوم هلم؟فهــــل ومســــاعدتك عونــــك إىل

 عـىل باألمـة تعصـف والتـي املتتاليـة واألحداث حدة عىل كله كسوهتم؟هذا

 .أخر حدِ 

 يعـرف وال،وقتـه تنظـيم حيسـن ال مـن عند وتربز :إدارية أسباب -١٢

  .احلياتية شؤونه يرتب وال،أولوياته
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 مكـان وال األصـل هـي رفاهيتـه النـاس فـبعض :ترفيهية أسباب -١٣

 اإلعـالم وسـائل انتشـار ولعـل .يتسـع وال يضـيق قيصـ ركن يف إال للجدية

  .اجلانب هذا يدعم مما واإلنرتنت

 مـن القـراء نالـه يشء وأي :قـائلهم يقـول حيـث :منفعيـة أسباب -١٤

 أو حنجرتـه أو قدمـه يف الـتحكم حيسـن كمن )نجوماً ( صاروا هل !؟كتبهم

 ؟جسده بعض

 بالرشـيط االكتفـاء يف القـراءة عـن العزوف يف السبب يكمن وقد-١٥

  :أن واحلقيقة اإلسالمي

 يسـتطيع ال الـذي العـامي تبلـغ فهـي دعائيـة وسيلة هي :األرشطة هذه

 إىل حتـدوه وعاطفـة، محـاس وسيلة فهي العلم طالب أما القراءة، عىل الصرب

 ُتقلـالن سـيئتني فيهـا ألن فيهـا؛ بـام والقناعـة االكتفاء إىل حتدوه وال القراءة،

  :علميةال الكفاءة من

 وإنـام آخـره، إىل أولـه مـن العلم تعطيك ال فهي :العلمي التخلخل -١

  .املهمة املواضيع بعض تعطيك هي

 ممـن أكثـر أحـدٌ  جـاءك فـإذا :األسـلوب يف الرتف عىل تعودك أهنا( - ٢

 .)علمه وترتك فستستحقره أسلوبًا؛ منه وأقل علًام، له تسمع
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 اجعلهـا بل األرشطة، سامع عىل ياً مبن الثقايف منهجك جتعل أن يليق فال

 فـال تنتفع أن اهللا شاء ما منها وانتفع إعالمية، ووسيلة لغريك، تربوية وسيلة

 من :الرتاث لكتب وعميقة متوالية بقراءة علمك تكّمل ولكن عليك، بأس

 ولكتاهبـا، اإلسـالمية احلديثـة الفكـر ولكتب وغريها، وحديث وتفسري فقه

 ثغرات، هناك فستكون ذلك تفعل مل وإن غريها،و واألدب التاريخ ولكتب

  .الرتف وستتعود

 ينسـى ألنه تركها أنه :يقول القراءة عن عزف من بعُض  :النسيان -١٥

 ،ينسـى بطبيعتـه اإلنسـان أن وأمثالـه هذا ونيس ،منها فائدة فال يقرأ مما كثرياً 

ر لكن  .أحىل فاملكّررُ  كرِّ

 مـن تكـون ربـام -بعضها مع تتداخل قد والتي- وغريها األسباب هذه

 وبحـارٍ  أمـواٍج  يف تعيش وأمة تقرأ، ال أمةً  جعلنا عىل ساعدت التي العوامل

 أشعتها وترسل األفق يف تلوح اخلري بوادر لكن،الرهيب املادي التخلف من

 ..واإليامن واخلري العلم امة هي األمة هذه أن لتقول
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 فلتثبيـت بالكتـاب، العالقـة إهنـاء يعني ال الكتاب قراءة من انتهاءك إنَّ 

 أن جيـب املراجعـة قبـل ولكـن قـرأت، مـا مراجعـة األمـر يتطلب املعلومات

  :األسئلة هذه عن جتيب

  مراجعتها؟ إىل أحتاج التي املواضيع ما *

  موضوع؟ كل ملراجعة أحتاج الوقت من كم *

؟ والضعف القوة مكامن ما *  لديَّ

 ؟الكتاب من هبا خرجت التي لفوائُد ا هي ما *

 خـالل دونتهـا التـي األسئلة مجيع عن ُجتيب أن البد مراجعتك وخالل

 تسـتعيد أن أمـل عـىل رسيع بشكل القراءة إعادة املراجعة تعني فال قراءتك،

 الكتابـة، تتطلـب فهـي القراءة جمرد من أكثر هي بل املعلومات؛ كل ذاكرتك

 يتطلـب أحياناً  بل باملوضوع؛ املتعلقة فكاراأل وحتليل والنقاش، والتحدث،

  .واضح بشكل قرأت ما تفهم كي كاملة فصول قراءة إعادة األمر
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 قوية طريقة فاملناقشة يناقشك، شخص وجود تتطلب أحياناً  واملراجعة

 هنـاك فلـيس معـه ُتراجع أحداً  جتد مل وإن والتذكر، التعليم مستوى لتحسني

 .لوحدك تراجع أن خيار

 

 

 

 

 

 

 

 

 يف املراجعـة تكـون أن عـىل وحـدات إىل املوضـوع قّسـم للملـل وطرداً 

 الصــلة قطــع يعنــي ال املراجعــة مــن انتهــاءك وإنَّ  الــذهني، نشــاطك وقــت

 األمـر يتطلـب وقـد،تقريباً  أسبوع بعد املراجعة إعادة من بد ال بل بالكتاب؛

 وعالقتـك ذاكرتـك مقـدرة عـىل ذلـك فيعتمـد،مرات عـدة الكتاب مراجعة

 ..املوضوعب
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 صـورة وتعطـي ،توثيـق لغـة تعتـرب فهـي حياتنـا يف أمهية من لألرقام ملا

 مـن شـخص )١٠٠( عـىل اسـتفتاء أجـري عنـه، نتحدث موضوع ألي أدّق 

 :ييل ما فتبني فئاهتم خمتلف ومن سنة) ٢٠-١٥( العمرية املرحلة

 ؟للقراءة جتلس كم /١:س

 » %٣٠«   ساعة نصف    »%١٧«    يومياً  ساعة

 »%١٣«   الشهر يف    »%٢٨«   األسبوع يف مرة

 »%١٢«     أقرأ ال

 ؟أسبوعياً  تقرؤه ما مقدار كم /٢:س

 »%٥«   :فوق فام صفحة ٣٠٠(

 » %١٣«    :)٣٠٠( إىل) ١٥٠( من

 »%٦١«     :فأقل صفحة) ٥٠(

 ؟نظرك يف رضورية القراءة هل/ ٣:س

 »%٢٤« األحيان بعض يف  »%٠« ال    »%٧٦« نعم
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هك من /٤:س   ؟للقراءة يوجِّ

 »%١٣«       صديق    »%٨٠«   قناعة

 »%٥«       معلم    »%٢«   األهل

 ؟قراءتك طريقة هي ما /٥:س

 » %١٦«       رسيعة    »%١٤«   مركزة

 »%٥٨«   املادة تركيز بحسب    »%١٢«   تصفح

 ؟لك املناسب القراءة وقت هو ما/ ٦:س

 »%٣٠«   الفراغ وقت    » %٢«     الفجر بعد

 »%١٨«   النوم قبل     »%٥٠«   املزاج حسب

 ؟تقرأ ماذا /٧:س

 »%٤« جمالت     »%٤«  قصص   »%٥«  صحف

 »%٧٥« منوعة قراءة    »%١٢« رشعية كتب

 ننطلـق أن علينـا ُحيـتِّم اليـوم األمة وواقع السابق االستطالع خالل من

 وطلـب القـراءة حـب لتعميـق ،وحمكـومني حكامـاً  ،ومجاعـات أفـراداً  مجيعاً 

 التـي العوامـل مـن العديـد هنـاك أن العلـم مـع،املجتمع يف فرد كل يف العلم

 .املجتمع أبناء عند القراءة عادة تنشيط يف كبريٌ  أثرٌ  هلا يكون أن يمكن



��� ���������������������������������������������������

 
 :األرسة :أوالً 

 سـلوكيات عـىل تعـّوده يف األكـرب األثـر هلـا األرسة داخـل الطفـل تربية

 املراحل أن علومامل ومن،إجياًبا أو سلًبا املستقبلية شخصيته تكوين ويف معينة

 وهــو لآلخــرين، وحماكاتــه تقليــده مرحلــة هــي الطفــل هبــا يمــرّ  التــي األوىل

 القارئـة القـدوة وجـود أمهية تأيت هنا ومن واملحاكاة، بالتقليد أحرى بأرسته

 .األرسة داخل للطفل

 :املدرسة :ثانياً 

 تتشــكل خاللــه ومــن عمــره بــدايات يف والــنشء الطفــل حيتضــن مــن

 له الثاين احلاضن هي فاملدرسة فقط، األرسة ليست اهبهمو وتنمو شخصيته

 يف عليـه يتفـوق قـد والـذي األرسة لـدور موازًيـا دوًرا يلعـب الذي واملوجه

 .األحيان بعض

 بـام القرائيـة األطفـال ميـول تنمية يف واضح اجيايب بدور تقوم فاملدرسة

 ومشـــوقة متنوعـــة مـــواد وتـــوفري تـــدريس وأســـاليب منـــاهج مـــن تقدمــه

ــر ــن وال،اءةللق ــع أن يمك ــتثار أن نتوق ــول يس ــل فض ــراءة الطف ــان اذا للق  ك

 وتثـري اهتامماتـه تناسب التي واملجالت والقصص الكتب من خالياً  الفصل

  :خالل من وكذلك انتباهه



  

��� ���������������������������������������������������

 
 يف الثقافـة اكتسـاب عـىل الطّالب تعني التي املعلومات مصادر توفري* 

 .األخرى املجاالت

 .ةاخلارجي املطالعة حب تنمية* 

 .الطالب لدى املكتبي الوعي إجياد* 

 .القراءة نحو حقيقي ميل نفسه املعلم لدى يكون أن* 

ــة تعويــد*  ــتثامر عــىل الطلب ــاهتم اس ــات وختصــيص ،املفيــد يف أوق  أوق

 .املدريس اجلدول ضمن احلرة للقراءة

 جمموعـات يف باملناقشـة قـرأوه عام يعربوا لكي لألطفال فرصة إتاحة* 

 أو رمزيـة صـورة يف قـراءهتم عـن التعبـري عىل عهمتشجي أو ،صغرية

 ).متثيليات( درامية

 ونـدوات ،الفصـول مكتبـات وإنشاء ،املكتبة أصدقاء مجاعة تشكيل* 

 مقتطفـات أو الكتـب عنـاوين عـن وملصـقات ،ومسـابقات ،ثقافية

 .منها

 :مثل،للقراءة وحتفيزهم ،الطالب ميول الكتشاف استبانات عمل* 

 ؟الدرايس اليوم بعد علتف أن حتب ماذا -١

 ؟غريها من أكثر قراءهتا أحببت التي الكتب ما -٢

 ؟بعضها اسم ما ؟كتب أي متتلك هل -٣

 عنها؟ تقرأ أن حتب التي األشياء ما -٤
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 :واملكتبات املدرسية تساهم يف دفع عجلة العلم من خالل 

والثقافات  األخرىتثقيف العقل واطالعه عىل املعارف : االطالع  -١

 .ختلفة امل

غرس حب املطالعة لدى رواد املكتبة من الطالب ،وهدم : الغرس -٢

 .احلواجز النفسية والتدريب عىل القراءة النموذجية الصحيحة

اكتشــاف املوهــوبني يف املجــاالت املتنوعــة ،ورعــايتهم  :االكتشـاف-٣

 .من املجهود عىل بذل املزيد وتشجيعهموتوثيق الصلة  معهم ،

د العالقة بني الطالب واملدرسة والبيت ،مـن خـالل توطي:التوطيد  -٤

 .ونرش اخلري يف املجتمع والربامج املكتبية وتوطيد واألنشطةالزيارات 

عىل حب النظـام والنظافـة مـن خـالل  املكتبة تعويد رواد: التنظيم  -٥

يف مكاهنـا بعـد االنتهـاء واحـرتام مشـاعر  وإعادهتـاترتيب الكتب وتنظيفها 

 .اجللوس داخل املكتبة  آدابل مراعاة من خال اآلخرين

واملراجع التـي تفيـدهم  املصادرمساعدة املدرسني بتوفري  :املساعدة-٦

 .يف عملهم وميداهنم الرتبوي ،وتوفري املجالت و الدوريات هلم

القراءة والوقـت  بأمهيةااللتزام بالقراءة جيعل الطالب يشعر :اجلدية-٧

 .حدي وحتمل املشاقمما يبعث يف نفسه روح اجلدية والت



  

��� ���������������������������������������������������

 
تنمية القدرات لدى الطالب ،حتى يعتمدوا عـىل أنفسـهم  :التنمية -٨

يف استيفاء املعلومات ،وعدم االعتامد عىل شخصـية واحـدة فقـط كاملـدرس 

  .)١(أو الوالدين

 :املجتمع:ثالثاً 

 يف بــدورهم يقومــوا بــأن اهللا إىل والــدعاة بــاملثقفني هنيــب املجتمــع ويف

 يبـذل أن عـىل ونشـدد القراءة يف الناس القراءة،وترغيب دةعا ونرش التوعية

ــؤالء ــاء جهــودهم ه ــات إلنش ــة، املكتب ــبيل يف ونقــرتح العاّم ــك س ــّدة ذل  ع

 :منها اقرتاحات،

 يف املؤمنـــون يـــويص أن منهـــا داويـــر القـــراءة، لـــرتويج ثـــالثاإل«* 

 أو الكتـب طبـع يف الثلـث مـن جـزءٌ  أو تـركتهم ثلـث يرصف بأن وصاياهم

 .»العاّمة املكتبات إنشاء يف ةاملسامه

 لعامـة اخلاصـة املكتبـات وقف طريق عن إما العاّمة، املكتبات إنشاء* 

ــاس، ــارك أن أو الن ــراد يش ــع أف ــائها، املجتم ــل بإنش ــون أن ويفض ــذه تك  ه

 .العاّمة العبادة أماكن يف املكتبات

                                                
 .٩٥سویدان ،باشراحیل ،مرجع سابق، ص )١(
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 :اإلعالم رابعاً 

 يقـود عرصـ يف اأصـبحن ألننـا هـذا كـل يف األسد نصيب يأخذ اإلعالم

 .اإلعالم فيه الناس

 أقرأ إنني :فيجيبك تقرأ؟ ماذا :لك صديًقا تسأل قد األحيان بعض يف«

 يف عرًضـا لـه قـرأت :جييبك بقراءته؟ بادرت ملاذا :تسأله ،)الفالين( الكتاب

 .»اليومية الصحف إحدى يف عنه إعالًنا رأيت أو املجّالت، إحدى

 يلعـب أن واملقـروء واملسـموع ئـياملر اإلعـالم مـن كـل عـىل فالواجب

  . املفيدة واملعلومة النافع الكتاب ترويج يف دوره

 :الدولة:خامساً 

 القـراءة عـادة تنشـيط يف كبـري أثرٌ  سابًقا، ذكرناها التي للعوامل كان إذا

 مـن أفرادهـا إىل القـراءة حتبيب يف كبرية مهمة للدولة املجتمع،فإن أبناء لدى

 :خالل

 .للكتب املحلية اإلصدارات مدع يف املسامهة* 

 املوضـوع هلـذا احللـول إلجياد تسعى التي والبحوث الدراسات دعم* 

 .املهم

 .القراءة حب عىل لتنشئتهم األطفال، بأدب االهتامم* 
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ــة املراكــز تزويــد*   باإلصــدارات ومستشــفيات وزارات مــن احلكومي

 .املختلفة الثقافية

 أجهــزة يف عنهــا اإلعــالنو ،هلــا والدعايــة ،الكتــاب معــارض إقامــة* 

 ..اإلعالم

 .التجمعات وأماكن املدن يف والثابتة املتنقلة املكتبات تأسيس* 

 :واملجتمعات األفراد واجب

ــاً  القــراءة نــامرس أن*  ــادة وتكــون ،يومي ــت،تلقائية وممارســة ع  وليس

  .أخرى أوقاتاً  إليها ونعود أوقاتاً  نرتكها هواية

 مـن أوالدنـا نفـوس يف القـراءة هاوسـائل من التي املعرفة حب غرس* 

 و .العلـوم مجيـع ويف واملختلفـة املستمرة املطالعة إىل املدرسية الكتب

 بالعمـل واالهـتامم ،األهم وهي القراءة حيب جمتمع خلق عىل العمل

 .واملؤسسايت اجلامعي

 نقـول وهنا،وجوائز مكافآت من القراءة عىل التشجيع ظروف خلق* 

ــف ــو كي ــالم خيل ــ األع ــن :ياملرئ ــات م ــن دعاي ــب ع ــلها الكت  وأفض

 الكتب؟؟ معارض وتنظيم واإلرشاف

 واحرتامـه واجاللـه الكتـاب قيمـة معرفـة عـىل أوالدنا نريب أن علينا* 

 مبـارشة فوائـدها تزول التي اهلدايا بدل املناسبات يف وإهدائه وتبادله

 .ينفد ال وكنز دائمة ذكرى فهو الكتاب أما
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ــاص وقــت ختصــيص*  ــم خ ــة ءةللقــرا ودائ ــادة كانــت مهــام اليومي  امل

  .ومصدرها

 الــرئيس املصـدر بوصـفها ،وعشـق حــب ممارسـة القـراءة نـامرس أن* 

 شخصــيتنا تكــوين يف األكــرب الفضــل هلــا وألن واكتســاهبا للمعرفــة

 .واألخالقية واملثالية واحلكيمة القرائية

وا ا أو اوأ إ  .. 



  

��� ���������������������������������������������������

 

  

 

 

 ...الكتاب تمّ  اوهبذ

ـــــــأل ـــــــد أن اهللا وأس ـــــــة يعي ـــــــرأ ألم ـــــــدها اق ـــــــا جم   وعزه

ــــــأل ــــــا أن اهللا وأس ــــــالص يرزقن ــــــول يف اإلخ ــــــل الق   والعم

ـــا وأن ـــدين هـــداة جيعلن ـــذا ينفـــع وأن ،مهت ـــع العمـــل هب   املتواض

  عيــويب إيلَّ  أهــدى مــن اهللا ورحــم ،القيامــة ليــوم ذخــراً  وجيعلــه
 

 ...العاملني رب هللا واحلمد

Almadari_1@hotmail.com  
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 إحيـاء دار ورفيقـه، سـكر رشيف حتقيق للاموردي، والدين، الدنيا أدب -١

 .العلوم

ــان أضــواء -٢ ــالقرآن القــرآن إيضــاح يف البي    ، الشــنقيطي األمــني حممــد ، ب

ــريوت[  ــاء دار ، ب ــرتاث إحي ــريب ال ـــ١٤١٧ ، األوىل الطبعــة ، الع /  ه

 ] م١٩٩٦

 العـريب الكتـاب طبعـة، اجلـاحظ بحـر ابـن عمـرو عـثامن أليب) احليوان(-٣

 .هارون السالم عبد األستاذ بتحقيق بريوت

 .القديس الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، للسخاوي، طبعة -٤

سـابع، للشـوكاين، مكتبـة ابـن البدر الطـالع بمحاسـن مـن بعـد القـرن ال-٥

 .تيمية

الســلوك يف طبقــات العلــامء وامللــوك، للجنــدي، حتقيــق حممــد األكــوع، -٦

 .مكتبة اإلرشاد

 .القراءة منهج حياة ، راغب الرسجاين -٧

 .الثانية الطبعة- عمران حممد عيل - القراءة إىل املشوق -٨

 .باملقفى الكبري، للمقريزي، حتقيق اليعالوي، دار الغر -٩
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 .املنتظم يف أخبار امللوك واألمم، البن اجلوزي، دار الكتب العلمية-١٠

 .عبد اهللا بن جار اهللا آل جال اهللا أمهية القراءة وفوائدها ،-١١

هريي، حتقيـق الـرب، عبـد البن وفضله، العلم بيان جامع--١٢  ابـن دار الـزُّ

 .اجلوزي

اوي، طبعة مرص، اجلواهر والدرر يف ترمجة احلافظ ابن حجر، للسخ --١٣

 .وطبعة دار ابن حزم حتقيق إبراهيم باجس

 .تذكرة احلفاظ، للذهبي، حتقيق املعلمي، دار إحياء الرتاث العريب-١٤

ترتيب املـدارك ملعرفـة أعـالم مـذهب مالـك، للقـايض عيـاض، وزارة -١٥

 .األوقاف باملغرب

تقييد العلـم، للخطيـب البغـدادي، حتقيـق يوسـف العـش، دار الـوعي -١٦

 .لبح

 .هتذيب التهذيب، البن حجر، دائرة املعارف العثامنية-١٧

 وطؤاألرنـا شـعيب حتقيق احلنبيل، رجب البن واحلكم، العلوم جامع -١٨

 .الرسالة مؤسسة ورفيقه،

ــث -١٩ ــىل احل ــب ع ــم طل ــاد العل ــه، يف واالجته ــكري، َمجْع ــب للعس  املكت

  .اإلسالمي

 .ايةالر دار زيد، أبو لبكر العلم، طالب حلية -٢٠

 .بجدة املنارة دار الطنطاوي، لعيل الذكريات، -٢١
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 .ذيل الروضتني يف أخبار الدولتني، أليب شامة املقديس، دار اجليل -٢٣

 .جدة املنارة دار الطنطاوي، لعيل التاريخ، من رجال-٢٤

ــني روضــة -٢٥ ــتاقني، ونزهــة املحب ــن املش ــيم، اب ــريوت، الق ــب دار ب  الكت

 .م ١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣ العلمية،

 .سري أعالم النبالء، للذهبي، مؤسسة الرسالة -٢٦

 .شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، البن العامد، دار الفكر-٢٧

 .أمحد بن عبد املحسن العساف -يش من خرب القراءة والكتابة  -٢٨

 دار وطبعــة العــريب، الكتــاب دار طبعــة اجلــوزي، البــن اخلــاطر، صــيد-٢٩

 .الرب الرمحن عبد حتقيق اليقني

 العجمـي، حتقيـق رجـب، البـن اخللـف، علـم عىل السلف علم فضل -٣٠

 .البشائر دار

 .البيان دار مكتبة القيم، البن الفوائد، -٣١

 ،القلـم ودار الشـامية الـدار،بكار الكريم عبد للدكتور ،املثمرة القراءة -٣٢

 .الرابعة الطبعة

 ،الةالرسـ مؤسسـة ،محـدوش وائـل الكتـاب مـع التعامـل وفن القراءة -٣٣

 .األوىل الطبعة

 .كتاب القراءة الرسيعة،توين بوزان،مكتبة جرير،الرياض -٣٤

ــة -٣٥ ــل بارشاحيل،رشك ــويدان ،فيص ــارق الس ــرا ؟ ،ط ــف اق ــداعكي  اإلب

 . األوىلالفكري،الكويت  ،الطبعة 
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 جني ماري ستاين ، ،كيف تضاعف قدراتك الذهنية -٣٦

 . محادة أل حسن - قارئاً  جمتمعاً  تصنع كيف-٣٧

ــاً  تقــرأ كيــف -٣٨ ــر مــورتيمر - كتاب  طــالل ترمجــة فانــدورن وتشــارلز آدل

 .ه١٤١٦ للعلوم العربية الدار احلميص

 مكتبــة ترمجــة روزاكــس لــوري .د- الرســيعة القــراءة فــن تــتقن كيــف -٣٩

 .م١٩٩٨ جرير

 .جني ماري ستاين ، ،كيف تضاعف قدراتك الذهنية -٤٠

 دار احللــوجي، الســتار دلعبــ واملكتبــات، الكتــب تــاريخ مــن ملحــات - ٤١

 .الثقافة

.  كثــري ابــن دار ٦٦٦ ت الـرازي بكــر أيب بــن ملحمـد الصــحاح خمتـار  -٤٢

 . بريوت - دمشق

خمترص طبقات علامء احلديث البن عبـداهلادي، حتقيـق إبـراهيم الزيبـق -٤٣

 .ورفيقه، مؤسسة الرسالة

ــذهبي، ضــمن ســت رســائل  -٤٤ ــائل يف طلــب العلــم وأقســامه، لل مس

 .، حتقيق جاسم الدورسي، الدار السلفيةللذهبي

 .عفان ابن دار احلميد، عبد عيل حتقيق القيم، البن السعادة، دار مفتاح-٤٥

 .املجموع، للنووي، دار الفكر -٤٦

 .عفان ابن دار سلامن، حسن مشهور حتقيق للشاطبي، املوافقات،-٤٧
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 .العساف خلف اهللا عبد - القراءة مهارة -٤٨

 .عاقله يف اليمن، للقايض إسامعيل األكوع، دار الفكرهجر العلم وم -٤٩

 ،دار اقرأ للنرش والتوزيع التعلم الذايت والقراءة ،سمري يونس صالح، -٥٠

 .م٢٠٠٦، ١ط

 :تاملجال

 ٤٨، ٣٥-جملة البيان العدد  -١

 .٣٦٧-جملة الفرقان العدد  -٢

  .٩٧١. العددبريوت تايمز جملة  -٣

 ).٩٥٥٧( جريدة الرشق األوسط العدد -٤

 :ةاملواقع االلكرتوني

 .موقع صيد الفوائد -١

 .ون الين أ اإلسالمموقع  -٢

 .موقع الشيخ حممد عبد الرمحن باشا-٣

 .موقع احلصن الرتبوي -٤

 .موقع ناصح الرتبوي -٥
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 ٦ ................................................................ »اء إهـــد« 

 ٧ ................................................................ »إضــاءة « 

 ٩ ....................................تقريظ الدكتور عطية بن أمحد الوهيبي

 ١١ .................................... األستاذ حممد محود اخلمييسمقدمة 

 ١٥ ................................................. مقدمة الطبعة الثانية  

 ١٧ .................................................. مقدمة الطبعة األوىل

 ٢١ .......................................................... ومضـــــات

 ٢٥ ............................................................ الفصل األول

 ٢٧ ........................................................ مفهوم القراءة

 ٣١ ..........................................................ا القراءة؟ملاذ

 ٤٤ .............................................. منزلة القراءة يف اإلسالم

 ٤٩ ............................................أمة ال تقرأ يوشك أن متوت

 ٥٦ .............................................................الفصل الثاين

 ٥٨ ....................................................... القراءة واألمية

 ٦٢ .................................................... أمة اقرأ كانت تقرأ

 ٩٥ ..................................... أقل لك من أنت.. ل يل ماذا تقرأق

 ١٠٥ .......................................................... الفصل الثالث
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 ١٠٧ ................................................... مكتبة طالب العلم

 ١٢٦ .................................................. مكتبة البيت املسلم

 ١٣٤ ....................................................... القراءة النافعة

 ١٣٩ ........................................................... الفصل الرابع

 ١٤١ ............................................ كيف  تكون قارئًا متميزًا؟

 ١٥٢ ............................................. العلم صيٌد والكتابُة قيُده

 ١٥٧ ............................................... احذر أربعًا أهيا القارئ

 ١٦٦ ...................................................... القراءة الرسيعة

 ١٧٩ ......................................................... الفصل اخلامس

 ١٨١ .........................................................أنواع القراءة

 ١٨٦ ...................................... القراءة اجلهرية والقراءة الصامتة

 ١٩٠ ....................................... االجيال القادمة ومهمة القراءة

 ٢٠٣ ........................................................ الفصل السادس

 ٢٠٥ ....................................... من أسباب العزوف عن القراءة

 ٢١٢ .................................................... ماذا بعد القراءة؟

 ٢١٤ ............................................... كيف نعمق حب القراءة؟

 ٢٢٣ ........................................................... ختـــامــــاً 

 ٢٢٤ ............................................................ أهم املراجع

 ٢٢٩ ....................................................... فهرس املحتويات
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