اس ِم َر ِ ّبـ َ
ـك
قال عــزوجــل﴿ا ْقـ َرأْ ِب ْ

ا ّلَ ِذي

ُ
سورة العلق .١ :
َخلَقَ ﴾
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أشبع من مطالعة الكتب،
( وإني ُأخبر عن حالي :ما
ُ
وإذا رأيت كتاب ًا لم أره  ،فكأني وقعت على كنز )
ُ
احلافظ ابن اجلوزي.
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َ
ثالث مرات ،أنفع لك من أن تقرأ ثالثة
( اقرأ كتاب ًا جيد ًا
كتب جيدة)  .عباس العقاد .

حتكم على إنسان ؟ فأجاب  :أسأله
« قيل ألرسطو  :كيف
ُ
كم كتابا يقرأ  ..وماذا يقرأ؟».

« من يكتب يقرأ مرتني»  .مثل إيطالي .
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االفتتاحية
دروب الفقهاء  ،وفتح
احلم ُد هلل شر َح صدو َر العلماء  ،وأنار
َ
على جماهير الطالب والقراء  ،والصالةُ والسالم على سيد
األتقياء  ،ومعلم األولياء  ،نبينا محمد وعلى آلهِ وصحبه الوعاة
النبالء ،وسلم تسليما كثيرا …

�أما بعـد:
ِ
املشكالت الشبابية عد ُم االنشراح للقراءة واالطالع،
فمن
ُ
ُ
والعيش بطريقة العوام ،نو ًما
والعزوف عن مصادقة الكتب ،
وعيشا وانــشــغـ ً
ً
استشعار قيمة أننا (أمــة اقــرأ)،
ـال !..وعــدم
ِ
وسلوكنا الــقــرائــي يف أســفــل ســافــلــن ،ومراتبنا العلمية يف
تضاؤل!..
اجتمعت ببعض الطالب  ،وكان سؤال بعضهم كثي ًرا :
وقد
ُ
َ
الشغف بالقراءة ،وأدفع امللل!..
كيف أك ِّو ُن
6
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ٍ
بخطوات عملية ،يفعلها على الدوام  ،وستأخذه بإذن
فأجبته
اهلل إلى حدائق الثراء ،وعقول احلكماء والفهام ،وعلى كثرة ما
تكلمنا يف املنهحية العلمية  ،وشرحنا قضايا الطالب ومحفزاته،
َ
الشغف بالقراءة استدامتها ال تــزال مشكل ًة
وعوائقه ،إال أن
أمواج
قابعة يف الذهنية الشبابية ،ال سيما مع قلة احلوافز ،يف
ٍ
متالطمة من الفنت واملغريات يف عصورنا الراهنة!..
ولذلك حتى نفق َه هذه املسألة كان من الضروري االنتقا ُل
من النظرية الى التطبيق ،والغوص يف العمل ،وامتطاء التنفيذ،
ألن القراءةَ تبقى مجداً مضيعا،
وسلوك عمق احللول اجلذريةَّ !..
وه ًما يعيشه أولو احلِ جى والهمة  ،من املهم تداركه ،وترميم ما
تردى منه!.. ،
وما زال موضو ُع الشغف القرائي يحتاج إلى حلول ومعاجلات
ألن دينَنا دين العلم
الستنقاذ أمتنا ،وعقول شبابنا وناشئتنا َّ ،
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وعي
والوعي  ،وحدائق اجلد واملطالعة  .وعلى السادة واملربني ُ
ما يكون من جراء تضييع القراءة وهجر الثقافة  ،وقد يغشانا
التخلف ،وتعم الظلمة ،وتسو ُد اخلرافة  ،ويبيت العلماء مهجورين
الــرؤوس ،أو تنبري لهم
مغيبني ،ال يحتفى بهم ،وال ترفع لهم
ُ
احملافل …! ومشكلتها ال تقل سو ًءا عن مشكلة البطالة ،وجتذر
التخلف ،وفقدان جوهر النهضة …!
ولــذلــك مــا تــشــاهــده ،هنا كلمات قــائــل ،صيغت للحفز
والتشجيع  ،وابتكار طرائق عملية لتفعيل الشغف القرائي  ،وح ِّل
اجلفاف املعريف الذي نعايشه هذه العصور املتأخرة !..
وهنا مقالة كتبت قبل عدة سنوات ،تتعرض لعزوف الشباب
عن القراءة واملستوى املعريف يف الوطن العربي  ،نثبتها للفائدة
هنا … يقول الكاتب :
ملاذا ال يقرأ الشباب..؟!
• « تكاد تُصاب بالصدمة واخلجل من جــراء إحصائيات
8
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الــقــراءة يف الوطن العربي ،وأن أمــة اقــرأ تراجعت كثيرا عن
(منهج اقرأ) وأسارير املطالعة واالستنارة الثقافية  ،وبات همها
يف قيل وقــال ،وألعاب وانشغال ،وقد أورث مثل ذلك التخلف
احلــضــاري والفكري واالقــتــصــادي ،وتراجعت معدالت النمو
واالرتقاء ،وأضحت املؤسسات العلمية عاجزة عن مواكبة احلياة
ومنجزاتها احلديثة.
• وتقرير التنمية البشرية عام ( ،)2011الصادر عن «مؤسسة
الفكر العربى» يشير إلى أن العربى يقرأ مبعدل ( ) 6دقائق
سنو ًيا ،بينما يقرأ األوروبى مبعدل ( )200ساعة سنو ًيا!...
• بحسب «تقرير التنمية البشرية» للعام () 2003الصادر عن
اليونسكو ،يقرأ املواطن العربي أقل من كتاب بكثير ،فكل ()80
شخصاً يقرأون كتاباً واحداً يف السنة .يف املقابل ،يقرأ املواطن
األوروبي نحو ( ) 35كتاباً يف السنة ،واملواطن اإلسرائيلي ()40
كتاباً ،لألسف الشديد.
9
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• بحسب تقرير اليونسكو املذكور ،أنتجت الــدول العربية
 6500كتاب عام  ،1991باملقارنة مع  102000كتاب يف أمريكا
الشمالية ،و 42000كتاب يف أمريكا الالتينية والكاريبي.
• وبحسب «تقرير التنمية الثقافية» فإن عدد كتب الثقافة
العامة التي تنشر سنوياً يف العالم العربي ال تتجاوز الـ()5000
عنوان .أما يف أميركا ،على سبيل املثال ،فيصدر سنوياً ،حوالى
( )300ألف كتاب.
• موسسة الفكر العربي يف تقريرها لعام ( ،)2011أفادت :
أن الطفل العربي يقرأ نحو ربع صفحة خارج منهاجه الدراسي
ّ
سنو ّياً ،يف الوقت الذي يقرأ فيه الطفل األمريكي ( )11كتاباً،
والطفل البريطاني ( .)7ويقرأ أيضاً الطفل العربي مبع ّدل (ست
دقائق) سنو ّياً ،مقارن ًة بالطفل الغربي الذي يقرأ مبع ّدل ()12
ألف دقيقة.
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• ويؤملك أن طبقة كالشباب طالهم ما طال بقية الفئات ،وقد
كانوا املرشحني بحمل ذاك العبء ،وارتشاف ينابيع السعادة،
وقد وعوا آثارها وحسن عاقبتها ،ولعل من أسباب ذلك:
 /١الزهد العلمي  :الــذي ينظر للعلم واملــعــارف نظرة
متواضعة أو دونية ،وإذا جاءت عن إكبار اعتقدت أن العلم ليس
لها ،وإمنا آلخرين  ،وال يدرى متى ينبتون ويظهرون..؟!
 /٢االنخداع بعدم احلاجة النفسية :وأن مشكلة األمة
ال تقتصر على فقدان العلوم الراقية ،أو تزكية النفس باملعرفة،
بل البتعادها عن نواح مادية غير العلم واملعرفة !،.ويكتفي أولئك
بالركض وراء املالذ ،واإليغال االستمتاعي!....
 /٣تهوين املعارف اجلديدة :والعيش للدنيا ومطعوماتها
ومالذها ،وعدم التفكير يف النهوض احلضاري ،وترسخ النظرة
الدونية لديه جتاه القراءة والكتب وندوات املعرفة!...
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 /٤الرضا بالعقل التقليدي :ومــا قــد يحمل مــن بــادة
وسذاجة ،والنظرة للحياة نظرة تخلفية سطحية ،أشبه ما تكون
بنظرة الشخصية العامية األمية ،والتي ال تعرف فلسفة احلياة
ومقدمات االرتــقــاء بالنفس فيها ،وتــرى الــغــرب أفضل وأكثر
كفاءة ،وقد حتملوا املؤونة عنهم ،فهم يخترعون ويطورون ونحن
املستهلكون!....
وهــذا منطق بئيس واستشراؤه ،ينذر بــوأد اإلبــداع وهزمية
األجيال!..
 /٥االنشغال اليومي واملعيشي :وهذا تفرضه ظروف املرء،
أو توجهات مخصوصة ،همها تكريس التخلف وإشغال الناس
باللقمة ،لئال تتفتح الهمة ،ويشتعل الوعي والعزمة!...
 /٦فقدان اللذة والشوق املعريف :بحيث ال يجد يف حدائق
املعرفة رياحني السعادة ،وال بالسم السرور ،املنتهي للذاذة الروح،
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وسكينة القلب ( أال بذكر اهلل تطمئن القلوب ) سورة الرعد .
وقد قال العالمة اجلاحظ وهو أحد أعالم اللغة والقراءة( :
والكتاب هو الذي إن نظرت فيه ،أطال إمتاعك ،وشحذ طباعك،
وبسط لسانَك ،وج ّود بيانكّ ،
وبجح نفسك-أي
وفخم ألفاظكَ ،
أفرحها -وع َمر صدرك)..
وقال أبو اسحاق األلبيري رحمه اهلل:
ذقت من حلواه طعماً ...آلثرت التعلم واجتهدتا
َفلَو قد َ
ولَم يشغلك عنه هوى مطا ٌع ...وال دنيا بزخرفها ُفتنتا
 /٧غلبة امللهيات  :ألنها تشغل وتؤذي وتقصي ،وتصنع يف
األوطان ،النفسية البطالة ،الفارهة الفارغة ،والعدمية الهدف
والقيم !...وهذه تغذيها وسائل اإلعالم الهدامة واملخترقة قيميا
وفكريا ،والتي جتعل من همها وهمتها إشغال اجليل وتلهيته
بالتوافه والسخافات!...

13

نات َّ
م َُك ِ ّو ُ
الق َرائي
ال�ش َغ ِف ِ

 /٨الو َلع االلكتروني :والقائم على اختصار املعلومات
وابتسارها ،واالهتمام بالترفيهيات واملضحكات والنكات ،وإذا
وصلت حلد القراءة اكتفى بامليسور احملسور!..
ومع أن الولع االلكتروني ميكن جعله فرصا للتطوير املعريف،
إال أنه اختزل يف أدنى الفنون ،وأضعف املمارسات!...
وإزاء ذلــك علينا االستيقاظ من هــذا الــوهــن ،ودفــع ذاك
الضعف بإحياء عادة القراءة وسنة االطالع ،وجعلها عادة يومية،
وثقافة طبيعية للفرد العربي واملسلم ،ال سيما وهي من صميم
ديننا وثقافتنا ،وسبب لالرتقاء  ،وأن يستشعر الفرد العادي
أنها ليست نخبوية أو مختزلة يف أسر معينة أو طبقات نخبوية،
فيتنامى جدار العزل الثقايف ،وتوأد القراءة !!...وهذا ما نخشاه
مع مــرور األزمنة واأليــام  ،وعلى املــدارس واجلامعات وكافة
اجلهات التعليمية والثقافية مسؤولية كبرى ،ال فكاك لهم عنها،
ويستطيعون باستثمار النوافذ احلديثة واملسارات التعليمية أن
14
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يحببوا القراءة للنشء ،ويصنعوا برامج حافزة يف هذا السياق
واهلل املوفق »...ا.هـ
حاولت يف هذه الرسالة املتواضعة مالمسة ما ُكتب يف
وقد
ُ
أدبيات األمم حول مشكلة القراءة واجلمع املعريف  ،وجتاربهم
وبعض التجارب الذاتية ألفراد ومثقفني .
وحسن التسديد ،إنه على كل شيءٍ قدير.
واهلل نسأل التوفيق ُ
جدة بوابة احلرمني الشريفني.
١٤٤٣/١١/٢٨هـ
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					العلم:
اعتقاد فضلها وشرف
-١
ُ

فهي أو ُل كلمة يف القرآن ،وأرو ُع عبارة للنماء واإلبــداع ..
(اقرأ باسم ربك الذي خلق) سورة العلق  .وأُمر صلّى اهللُ عليه
وسلم بالتزود من العلم وكفى بذلك شرفاً (وقــل زدنــي عل ًما)
سورة طه .١١٤ :
علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه لكميل بن زياد« :يا
وقال ُّ

كمي ُل ،العل ُم َخيْ ٌر من املال ،العلم يحرسك ،وأنت حترس املال،
صه النفقة ،والعلم
والعلم حاكم ،واملال محكوم عليه ،واملال تُنقِ ُ
يزكو باإلنفاق».
َ
سام
وليُعلم أن ذلك
الشرف مرمو ٌق ال حدود له ،وفضلها ٍ

ُ
ُلبس َك التيجان ،وترفعك فوق الرؤوس  ،وتنزلك
ال
يحاط به ،ت ُ
منازل األشراف امليامني .
«كنت آتي ابن عباس
قال أبو العالية الرياحي رحمه اهلل :
ُ
وهو على سريره وحوله قريش فيأخذ بيدي فيجلسني معه على
16
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السرير فتغامز بي قريش ،ففط َن لهم ابن عباس ،فقال :كذا
الشريف شرفاً
َ
َ
اململوك على األسرة».
ويجلس
هذا العلم يزي ُد
ُ
ُ
سؤال اهلل الفتح فيها واإلعانة:
-٢

إذ للدعاء أث ـ ٌر يف اختراق املستحيالت  ،وبلوغ األمنيات،
وعبور احلواجز .ومنها حتبيب القراءة وتذليل صعابها(وقل رب
زدني عل ًما) ومنه محبة القراءة والعكوف الكتبي بحثا وتنعما
واستكشافاً  .وسؤاله حسن النية يف القراءة  ،وابتغاء صالح
النفس وتزكيتها.

ـذاء يومي:
 -٣برمجتها كــغـ
				

بحيث تغتني منها وتتزود كما تتزود من الطعام  ،فتبني
عقلك ،وتهذب أخالقك  ،كما يبنيك الطعا ُم ويقوي عضالتك …!
عــاو ًة على ما فيها من مــاذ وأنــوار وســعــادة ،واستجماع

خلبرات الزمانِ واألمم واألشخاص  ،ووعي ذلك يجعلها غذاء
وعاد ًة واستثمارا .
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يومية:
 -٤مجاهدتها كعادة

بدمجها يف جدولك وحراكك اليومي ،وتخصيص ولو نصف
ساعة للتقليب املعريف  ،والتزود الفكري .
وليتم هذا العنصر  ،ليكن ذلك يف املعشوق املعريف ،واحملبوب
قصصا ،أو ألغازا ومسابقات !..فاملهم
الثقايف ولو كان شعرا او
ً
النفس وتعتادها …!
االنسياق والطرب بها ،حتى تتقمصها
ُ
ٍ
ساعة مكتبية ومشروب خاص ،بحيث
فاقرنها مع الوجبة  ،أو
تبيت عاد ًة ثابتة ،عدمية االنفكاك !..ولترسخ العادةُ من املهم
ٍ
صفحات  ،ويف
اعتيادها شه ًرا  ،كعادتنا يف رمضان ،ولو قراءة
جتاريب بعض األمم  ،يوصون بلزوم العادة ألربعني يو ًما  ،حتى
تتحول بعد ذلك إلى طبيعة إدمانية!..
حتديد الهدف القرائي:
-٥
ُ

وتعميقه بحيث تقرأ ً
أول تسلي ًة وامتالء ،ثم فه ًما وتنمي ًة
18
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واعتزازا  ،وهو ما يغفل عنه الناس  ،ألنه ال يوسع العقل شيءٌ
كالقراءة واالطالع .فاقرأ لتوسعة العقل ،وسبق القوم ،واالطالع
على مشكالت العصر  ،وفهم معقداته  ،وصناعة احللول والوعي
والسعادة .
ُ
الـــتـــلـــذذ ب ــك ــن ــوزه ــا :
-٦

يجلب متاعا فاخ ًرا  ،أو ينال
نفيسا  ،أو
ك َمن يصي ُد صيدا
ُ
ً
سعاد ًة نادرة ،كما قال القائل :
َ
املطالب
معضالت
درة من
إذا
خاض يف بحر التفكر خاطري على ٍ
ِ
ِ
ُ
ونلت املنى ُ
بالكتائب
بالكتْ ب ال
نيل ما حووا
حقرت
ُ
رؤوس األرض يف ِ
ِ
َ

(كنت يف تصنيف هــذا الكتاب
قــال أبــو عبيد رحمه اهلل:
ُ
«غريب احلديث» أربعني سنة ،ورمبا كنت أستفي ُد الفائدة من
الرجال فأضعها يف موضعها من هذا الكتاب ،فأبيت سهراً
أفواه ِ ّ
فرحاً مني بتلك الفائدة ) .
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ُ
مـــجـــالـــســـة الــــقــــراء:
-٧

وتقبس من هممهم ،وتستنير من
بحيث تفي ُد من جتاربهم،
ُ
سلوكهم وتعامالتهم( ،فاملرء على دين خليله) .فيتسع العق ُل ،
والسبب صحب ُة صديق
وينشرح الفؤاد  ،وتتغازر املعلومات .
ُ
َ
السلوك القرائي والثقايف  .وكذلك االستماع
حميم يط ِّبع فيك
حملاضرات بعض العلماء والعباقرة املنتجني يف هذا الباب ،وهي
كثيرة بحمد اهلل على اليوتيوب .
ويف بعض هؤالء عشا ٌق ومفتونو َن بالقراءة والكتب والوقت
وجني الفرائد واحملصوالت ،ومجالستهم من غنائم الوجود .
قال اإلمام ابن القيم رحمه اهلل :
« وأ ّما ُع ّشاق العلم فأعظ ُم شغفاً به ِ
عاشق
وعشقاً له من ك ِّل
ٍ
صو َرةٍ من البشر »
مبعشوقه  ،وكثي ٌر منهم ال يشغله عنه أجم ُل ُ

()١

( )١روضة احملبني69 :
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ٌ
ملـحبرة جتـالسـني نهــاري

الـصديق
إلى من ُأنْس
ِ
ُّ
أحـب ّ

ُ
كـاغـد يف البيت عندي
ورزمـة
ٍ

الـدقيق
إلى من ِعـدل
ِ
أحـب ّ

ُ
عـالم يف اخلـد مني
ولطمة
ٍ

ُّ
الـرحـيق
شـرب
لدي من
ألذ ّ
ِ
ِ

حضور الــدروس والصوالني الثقافية:
-٨
ُ

ألنها نافذةٌ إلــى العلم والتحصيل  ،وتالمس فيها النخب
الثقافية والفكرية ،الذين لهم بصمات يف الكتب ومطالعتها،
املجالس العقليات
تفجر تلك ُم
وكيفية االنتهال منها .وغال ًبا ِّ
ُ
القرائية  ،وتكشف أدعيا َء الوعي والثقافة  ،وتوقد الشمعة
للمضي واالنطالق .
الداخلية
ّ

البدء َ
بالقصص واملنثورات واملستطرفات:
-٩
ُ

كقصص الــقــرآن والصاحلني ،والــســيــرة النبوية ،وأخبار
ِ
الرحالة واألمم ،وعجائب الدنيا ،فهي جاذب ُة احملتوى ،دافع ُة
امللل ،مؤنس ُة املعشر .ومن أحسنِها :كتب الندوي والطنطاوي ،ال
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سيما يف رجا ٌل من التاريخ  ،والصور لرأفت الباشا  ،وعبقريات
العقاد  ،ووحي القلم للرافعي رحمهم اهلل .
ُ
محاورة زميل :
-١٠

باالجتماع الثنائي القرائي  ،فيُفيدان من بعض ،ويحصل
احلوار ،والتالقح الهممي والفكري  .ويثبت بعضهم ً
بعضا.
ويف مذاكرة جبريل عليه السالم لنبينا صلى اهلل عليه وسلم
درس وتربية واقتداء .
ٌ

ُ
معاينة اجلهد التراثي وجتاربه :
-١١

وما خلَّفه األئمة  ،وعلو هممهم يف القراءة واجلمع والتصنيف.
كقول اإلمام أحمد رحمه اهلل  ( :مع احملبرة إلى املقبرة ) وقول
اإلمام البخاري يف عالج النسيان( :إدام ُة النظر) واستيقاظه يف
الليلة الواحدة قراب َة العشرين مر ًة  ،يقي ُد اخلاطرة احلديثية .
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وتكرار احلافظ املُزني كتاب الرسالة لشيخه الشافعي رحمهم
ني أو خمسمائة مرة ،ويف كل مرة يغن ُم منه فائدة.
اهلل خمس َ
وقــال أبوالفرج ابن اجلــوزي رحمه اهلل  « :وإنــي أخبر عن
حالي ،ما أشب ُع من مطالعة الكتب ،وإذا رأيت كتاباً لم أره ،فكأني
نظرت يف ثبَت الكتب املوقوفة يف املدرسة
وقعت على كنز  ،ولقد
ُ
ُ
النظامية ،فإذا به يحتوي على نحو ستة آالف مجلد ،ويف ثبت
كتب أبي حنيفة وكتب احلميدي ،وكتب شيخنا عبد الوهاب ابن
ناصر ،وكتب أبي محمد بن محمد بن اخلشاب وكانت أحماالً،
وغير ذلك من كل كتاب أقدر عليه  ،ولو قلت :إني طالعت عشرين
ألف مجلد كان أكثر وأنــا بعد يف الطلب  ،فاستفدت بالنظر
فيها من مالحظة سير القوم وقدر هممهم وحفظهم وعباداتهم
وغرائب علومهم ما ال يعرفه من لم يطالع»

()١

( )١صيد اخلاطر ( . ) 358
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ُ
املعبرة يف
-١٢
حتفظ األشــعــار ِ
واحلــكــم والــعــبــارات ِّ
النطاق العلمي :

مثل - :طلب العلم فريضة -بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى-
العل ُم نور -حياة العل ُم مذاكرته  -على قدر أهل العزم -..خي ُر
كتاب -من جد وجد ،ومن زرع حصد  ،ومن سار
جليس يف الزمان ُ
على الدرب وصل -العلماء ورثة األنبياء -العل ُم بالتعلم -وإذا كانت
النفوس كبا ًرا… -من خدم احملاب َر خدمته املنابر-
ُ
زيارة العلماء واملكتبات:
-١٣

وسابق جتربتهم العلمية ،وبخلهم بالوقت،
بسبب صالحهم
ِ
وفنون استغالله .وكذلك املكتبات العامة والتجارية والعكوف
اطالعا واستبصاراً  .وبعض العلماء تتعلم منه الهمة،
فيها قليال
ً
اجلد يف كالمه ،وتشم الوعي يف مفرداته ،ويف كثير منها
وتلحظ
َّ
يالمس الكتب وفوائدها .
ما
ُ
24
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ُ -١٤
نبذ الكسل والعجز العقلي واجلسدي :

وترياقه بالدعاء املأثور ( وأعو ُذ بك من العجز والكسل،)..
مع كراهة ذلك اعتقا ًدا وحساً ،حتى يتنامى العز ُم الداخلي فيك،
فتمج كل السلوك االجتماعي الضائع .ال سيما محب َة الترويح
ّ
املطلق ،والضيقة بالكتب وفوائدها و ُملحها!..
تأسيس مكتبة:
-١٥
ُ

ولــو كانت صغير ًة ،واالستمتاع بجمع الكتب ورصها وحتفظ
عناوينها ،وتقليبها من حني إلى آخر .سواء ما اقتنيته أو أهدي ووزع
اجلليس
«الكتاب هو
يو ًما من األيام  ،ويف هذا يقول اجلاحظ األديب:
ُ
ُ

يلُّك،
طريك ،والصدي ُق الذي ال يُ ِ
الذي ال يُ ِ
غريك ،والرفي ُق الذي ال َ َ
واملستمي ُح الذي ال يستريثك ،واجلا ُر الذي ال يستبطيك ،والصاحب

بامللق ،وال يعاملُك بامل َ ْكر ،وال
الــذي ال يريد استخراج ما عندك
ِ
يخد ُعك بالنفاق ،وال يحتا ُل لك بالكذِ ِب».
( )١تقييد العلم ( . ) 139،140
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تسطير الفوائد:
-١٦
ُ

يف دفــاتــر وكــراريــس خاصة ،أو يف ُطــرة الكتب املــقــروءة.
وإشعار النفس بالهم واالهتمام واجلــديــة .ومــع مــرور الوقت
تتحول الى كتب مفيدة ،وإذا حاز آلة الكتابة حتو َل قل ُمه إلى
رسام علمي يصو ُغ ويحرر ويبحث …!
ُ
حتد معريف :
-١٧
صناعة ٍ

مع صديق أو جهاالت منتشرة ،أو جفاف قرائي مشهور ،وقد
اتس َع هذه األيام بسبب غلبة الصوارف الترويحية ،واالنشغال
الدنيوي واملعيشي .
ومن التحدي املعريف  :معاهدة النفس على إنهاء كتاب ما ،
يف أسبوع ً
مثل ،وآخر تعداده باملئات يف شهر ،ومجلدات مطولة
يف سنة  ،وأشباه ذلك .
ُ
القراءة يف كل مكان:
-١٨

ـواالت وقد باتت
بحمل الكتاب على الــدوام ،واآلن ُتم ُل اجلـ
ُ
26
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خزائ َن مكتبية ،مما ل َّذ وطاب ،وفيها منافذ للمطالعة يف الطريق
والعمل ،والدوائر واألسواق  ،وينتهل منها الفوائد على الدوام  .وقد

كان بعض العلماء يقرأ يف الطريق كاخلطاب البغدادي رحمه اهللُ.

أحرص على العلم
رأيت
وعن أبي العباس املبرد قال  « :ما
ُ
َ
من ثالثة  :اجلاحظ  ،والفتح بن خاقان  ،وإسماعيل بن إسحاق
القاضي.
فأما اجلاحظ ،فإنه كان إذا وقع يف يده كتاب قرأه من أوله
إلى آخــره  ،أي كتاب كــان .وأمــا الفتح فكان يحمل الكتاب يف
ُخفه ،فــإذا قام من بني يدي املتوكل ليبول أو ليصلي  ،أخرج
الكتاب فنظر فيه وهو ميشي حتى يبلغ املوضع الذي يريد ثم
يصنع مثل ذلك يف رجوعه إلى أن يأخذ مجلسه .
أما إسماعيل فإني ما دخلت عليه قط إال ويف يده كتاب
ينظر فيه ،أو يقلب الكتب لطلب كتاب ينظر فيه .

()١

( )١تقييد العلم ( . ) 139،140
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يدرس
ونقلوا عن أبي بكر اخلياط الن َمري رحمه اهلل أنه كان
ُ
يف جميع أوقاته  ،حتّى يف ّ
الطريق  ،و كان ُر َّبا َس َق َط يف ُج ٍ
رف
أو َخبَ َطتْ ُه َدا ّب ٌة !

ُ
تخطيط الكتاب وتنويره:
-١٩

بالتعليقات والنقدات ،واالستفسارات التي توحي بالفهم
وإعمال العقل ،وترسيخ املكتوب ،وما ينبغي أن يكو َن عليه  .ويف
ذلك مزيد االهتمام ،ودف ُع السامة ،ومحاوالت للفهم واملالقحة
الفكرية  .وقد قال أبو زيد اللغوي رحمه اهلل(:ال يض ُئ الكتاب
حتى يظل َم).

ُ
القراءة السمعية:
-٢٠

وقد انتشرت بحمد اهلل كتبُها الصوتية ،ولم يبق إال اإلصغاءُ اجلاد،
واالستماع املنظم ،الــذي يحفزك لالطالع واملراجعة  ،واكتشاف العلوم
والفوائد .وعندئذ ستحب القراءة  ،وتنضم لقوافل القارئني واملثقفني .
28
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ُ -٢١
ربط القراءة بالصلوات واملهام:

عقدت عق ًدا أن تقرأ دبــر كل صــاة ثــاث صفحات
فلو
َ
من كتاب ما ً
مثل  ،فإنك ستقرأ نحو (  ) ٢١صفحة يوميا ،
وتستطيع جعلها عاد ًة يومية ،والهمم تتفاوت…! ومثله لو كلما
ركبت السيارة تقرأ سورةَ من القرآن  ،كاإلخالص وبناء بيت يف
اجلنة  ،أو كلما خرجت لشراء اخلبز  ،نظرت ثالثة أحاديث يف
صحيح البخاري املختصر ..ويف الشهر ( ٣٠٠حديث ) .وبعد
مدة ستجد نفسك خامته  ،وأن لدينا وقتا مهدراً مهوال …!!
ُ
القراءة التقنية:
-٢٢

وهي وإن أضرت كثيرا  ،ولكن ثمة فوائد من ورائها  ،نحو
جتميع املكتبات الضخمة ،واالطالع الواتسي املنوع  ،وفيه كتب
ومقاالت ِ
وحكم وفوائد  ،ففيه جترئة مبدئية  ،من شأنها حتويله
لعالم القراءة اجلادة ،واإلقالع عن التفاهات الثقافية…!
29
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ومــن فوائدها حم ُل اجلــوال واجلهاز يف كل مكان ،بحيث
االطالع يف كل حلظة .نقلوا يف سيرة اإلمام أبي داود صاحب
فصل
السنن رحمه اهلل أنه كان يجعل مالبسه بكمني  ،فقد ّ
ُك ّماً واسعاً و ُك ّماً ضيقاً فقيل له يف ذلك  ،فقال « :الواسع للكتب
واآلخر ال يُحتاج إليه» .

()١

رصد االنشراح النفسي:
-٢٣
ُ

تطيب به
فــإذا حضرت ساعتُه فاغتنم غنيمته  ،واقــرأ ما
ُ
الروح ،أو تنقدح به الهمة  ،وسجل فوائدها وشواردها.
ُ
احلفز التربوي :
-٢٤

مــن خــال املــدرســة واملــنــزل واملــســجــد ،وحثهم اجلميل،
وتوجيههم النبيل ،ومناشطهم احلية ،كاملسابقات الثقافية ،
واملناظرات الكتبية ،حول الكتب ومعارفها وأساميها ومباحثها .
( )١تذكرة احلافظ 538/2
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ُ
صناعة جو القراءة:
-٢٥

لبعض الناس  ..من مكتب مخصص ،ومشروب شهي ،وحتفز
نفسي ،بحيث يتهيأ نفس ًيا لذلك  ،ويستشع ُر الفضل واألهمية ،
ُ
يضيف على ذلك كراريس تلخيص الفوائد  ،وأقال ًما ملونة،
وقد
حتمل النفس على اجلدية والتفاعل .
االفتقار الروحي:
-٢٦
ُ

أشد
الذي تتحس حاجته  ،وتشتاق رواءه ،وحتزن الفتقادهَّ ،
من الطعام ،بحيث تكون منقوصا عند انعدامه ،كئي ًبا دون مناله،
ينصب ً
أول َعلَى القراءة الدينية يف القرآن والسنة ،ثم يف
وهو
ُّ
العلوم واآلداب ،واجلواهر واحلِ كم  .كالذي يقول ( :يو ٌم ال أقرأ ُ
فيه ليس من عمري )!..
قال اإلما ُم أحم ُد بن حنبل »:الناس محتاجون إلى العلم أكث َر
مِ ن حاجتهم إلى الطعام والشراب؛ ألن الطعا َم والشراب يُحتاج
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إليه يف اليوم مرة أو مرتني ،والعلم يحتاج إليه بعددِ األنفاس».

()١

ُ
احلافظ ابن عبد الهادي رحمه اهلل يف العقود الدرية صـ
قال
( )5عن شيخه ابن تيمية رحمه اهلل :
نفسه تشبع من العلم  ،وال تروي من املطالعة  ،وال
«ال تكاد ُ

علم
متل من االشتغال  ،وال تك ُّل من البحث  ،وق ّل أن يدخل يف ٍ
باب من أبوابه إال ويُفتح له من ذلك الباب أبواب ،
من العلوم يف ٍ
ويستدرك أشياء يف ذلك العلم على حذاق أهله ».
وللسخاوي رحمه اهلل يف ترجمة شيخه احلافظ ابن حجر :
ألتعجب ممن يجلس خالياً
«وقد سمعته يقول غير مرة  :إنني
ُ
عن االشتغال ».

()٢

ُ
العادات امللزمة املشجعة:
-٢٧

املناص عنها  ،كقراءة واتسية
وابتكارها ،بحيث ال يستطيع
َ
مع مجموعة أصدقاء ،والقراءة مع الزوجة ،أو مع األبناء ،أو
(( )١مفتاح دار السعادة البن القيم جـ  1صـ .)77
( )٢اجلواهر والدرر . 170 / 1
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صديق الديوانية وسمير الطعام والـ ــوداد ،وكــتــاب الــوســادة
العادات ركائز ال
والطيران  ،بحيث لو حصل فتور ،كانت هذه
ُ
ميك ُن جتاوزها !..
ُ
االرتباطات العلمية:
-٢٨

كاإلمامة واإلسهام الدعوي  ،والتعليم النظامي ،والتأليف
البحثي  ،والتقييد الفؤائدي اللحظي  .و ُعرف أئم ٌة مشاهير
بكتابة األمــالــي والــتــي حتولت إلــى كتب بعد ذلــك ،أو كانت
مصنفاتهم الذائعة نتا َج دروس منتظمة أو مسائل ٍ
نازلة .
معوقات القراءة :
 -٢٩جتنّ ُب
ِ

كالكتاب الصعب أو الطويل ،أو الثقيل ،حتى التنصدم
فتنعزل ،وتركب صهوة اجلهالة والسآمة  ،ونعتقد أن هذه آفات
قاتلة  ،وجتنبها منفذ لتحقيق الشغف القرائي  ،وصناعة القارئ
الشغوف!..
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وعي اللحظات الصعبة:
ُ -٣٠

والتي ميكن أن تنتظم بقراءة صفحة أو صفحتني يوم ًيا  ،قبل
النوم مثال ،ويف طابور الدائرة أو السفر  ،وعلى ِضفاف األزمات
موقع ما !..
 ،أو انتظار صديق يف ٍ

َ
توظيف اللحظات الشاغلة والصعبة مبعال َم
ومن استطاع

الصحاب  !..وقد
قرائية ،أفل َح وأجن َح  ،وفاق األقران  ،وجتاوز
َ
ينج ُز بعضهم مع الزحام  ،ما ال ينجزه إبان الفراغ والفضاوات!..
وتتايسر هذه الطريقة عبر جهاز اجلوال وشبهه من األجهزة
احلديثة ،والتي باتت حتم ُل كالنقود والبطاقات الرسمية .
امتطاء اإلجناز السريع :
-٣١
ُ

من خالل تقليب الكتاب سري ًعا ،واستكشاف مقدمته وغالفه
ومحاوره الرئيسة  ،وفهرسته ،والقضية الكبرى التي قام ألجلها
الكتاب يف مــدة (خمس دقــائــق) وهــي مشوق ٌة للجاد املثابر،
وحافزة للهارب امللول .واجعل ذلك طبع ًة مع كل كتاب تقتنيه
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أو يُهدى إليكم .ومثل هذا املعرفة األولية ولو كانت محدود ًة لها
عظيم األثر يف سمو الذات وارتقاء همتها.
اتقاء الرسائل السلبية:
-٣٢
ُ

قدمت لنا
واحملبطة للهمم ،واملفترة للعزائم نحو :ايــش َّ
القراءة – لك سنوات تقرأ -الكتب مملة -هل قرأت ما عندك
حتى تشتري جي ًدا -الكتاب يــورثُ لي النوم – مهما قرأت لن
تبل َغ قدر العلماء!..-
دمجها باملواضع السعيدة :
ُ -٣٣

ٍ
أحبة  ،والبشارة بالنجاح،
كمجئ خبر مفرح  ،أو مقابلة

وحلظات االنشراح النفسي ،وحتقيق إجنازات عظيمة للذات،
فاقرن بينها وبني مالمسة الكتاب  ،بحيث تستطعم لذةَ العلم
مع لذاذة ما تعيش  .ومع مرور األيام يفتح اهلل ،وتستطعمه وقد
جتد لذته أبهى وأطيب.
وما أجم َل قول أبي إسحاق األلبيري رحمه اهلل :
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ذقت من حلواه طعما
فلو قد َ

َ
التعلم واجتهدتا
آلثرت
َ

َ
مطاع
هوى
ولم
يشغلك عنه ً
ٌ

وال دنيا بزخرفها ُفتنتا

َ
ألهاك عنه ُ
روض
وال
أنيق ٍ

وال دنيا بزينتها كلفتا

ُ
أرواح املعاني
فقوت الروح ُ

طعمت وال شربتا
وليس بأن
َ
فإن أعطاكه ُ
اهلل انتفعتا

باجلد فيه
فواظبه وخذ
ِّ

الهجوم الق َلمي:
-٣٤
ُ

املق ّوي لعزميتك  ،واملتدفق تعلي ًقا وتخليصاً ،بحيث تفترس الكتاب

بتلخيص عناوينه الرئيسية من خالل تقليبه أَو فهرسه املرقوم ،ويف
ٌ
وتنشيط للهمة .ولذلك ع ّود نفسك
ذلك دف ٌع للمل  ،وحتقي ٌق للمتعة ،
تلخيص الكتب وفهرستها بطريقة موجزة ج ًدا  ،لتج ّرئك على
دائ ًما
َ
الكتاب  ،وجمع املعلومات ،ودراية محتوياته .
تعميم احلالة الثقافية:
-٣٥
ُ

وجتــذيــرهــا عبر مؤسسات البيت واملــدرســة واجلامعات
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والــبــلــديــات ،كتأسيس أنــديــة الثقافة يف الــطــرقــات ،وإقامة
التظاهرات واملسابقات الثقافية  ،ذات احلوافز التشجيعية على
حمل الكتاب وحبه واستخراج درره وجواهره .ومثله دور األب يف
املنزل واملعلم يف فصله  ،واألستاذ يف جامعته  ،واملدير يف دائرته
 ،وشيوع مثل هذا الهم الثقايف ،سيحدث نقلة جديدة ،وتصورا
راق ًيا حول الثقافة وينابيعها ،واهلل املوفق.
ُ
تفعيل القراءة التعليمية:
-٣٦

نحو كتب املسابقات واأللغاز والترجمات اللغوية ،والتي
يعلوها الغشاءُ التشويقي ،وتنتهج إيصال املعلومة الشائقة
مباشرة يف آخــر الــكــتــاب ،وه ــذه الوسيلة صــاحلــة لألطفال
واملراهقني ،ألنها تكسبهم عل ًما ،وتعرفهم بفضائل القراءة
وتشوقهم لالستزادة .وشبهها وضع (صندوق معلوماتي) يف
املنزل مشحون بالقصاصات العلمية ،ويف كل يوم تنتز ُع منه
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معان حافزة ،ومعالم
ٍ
فائدة من قبل األبناء ،حتمل يف طياتها
تثقيفية ُت ُّل العل َم ،وتدفع بتوقيره ومحبته .ويستطيع طالب
العلم امللول جتريبها يف نفسه حتى يجد َد نشاطها ،وال يحرمها
منا َل ساعاتها.
وعي غايات القراءة:
ُ -٣٧

وأنها طري ُق اجلمال واملجد والنبوغ ،وبــاب التفوق والعز
واالنشراح ،ومصدر الفهم والظهور واإللهام  ،فبها اتساع الذهن،
وحتصيل الثقافات  ،وجمع الدرر ،وإصالح اللسان واألخالق،
والفصاحة واملشاركة  ،والــرد على املجادل ،وحل املشكالت،
ونفع الناس  ،واإلصالح اخليري واالجتماعي .
ُ -٣٨
نقل الفوائد املقروءة:

الى زمالئك ومجالسك ،زوجتك وإخوانك ،بحيث تستشع ُر
حالوة اإلبراز والنشر ،وترتقي باملجلس ،وتشع ُل روح التنافس
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ً
نشاطا ،أو تب ّدى محطم  ،تبني
بينهم  ،فإن ظه َر مشجع زادك
لك الصدي ُق احلقيقي ،فتغير الوجهة  !..ويف بعض النقدات
احملطمة حف ٌز وحتميس ،وارتقاء وتدعيم فال حتزن ..كما قال
بعضهم وهو أبو حيان األندلسي رحمه اهلل :
ِعداتي َل ُهم َف ٌ
لي َو ِمنَّ ٌة
ضل َع َّ

حمن َعنّ ي َ
األعاديا
الر ُ
َفال َأ َ
ذهب َ

هم َب َحثوا َعن ز َّلتي َف َ
اجتنَ ُ
بتها
ُ

َو ُهم َ
ناف ُسوني َف َ
اكت َسبت ا َملعاليا

 -٣٩االرتباط اخلارجي اجلبري:

مثل زيــارة املكتبات العامة ،فانها بيئة دافعة للقراءة ،ملا
يشاهد فيها من الــزوار ،واجلــو الكتبي الرائق  ،وكذلك ربط
الكتاب باحلديقة أو الديوانية الشبابية .فلو استطاع الشاب
زيارتها كل ساعة يوميا  ،فإنها أفض ُل وأحكم من البقاء يف املنزل
كئي ًبا ملوال !..
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ُ
عاهدت
احملاسبة الزمنية  :أسبوع ًيا او شهر ًيا ِلا
-٤٠
َ
َ
وبرنامجا…! هل التزمت به وحققت
نفسك عليه ،أو عقدتَه ميثا ًقا
ً
غلت عنه ونسيت..؟! وتلك ُم احملاسبة عالمة اجلد
مناك ،أو ُش َ
واإلتقان  ،والرغبة يف االرتقاء  ،وتركها يعني التساهل وقطع
اإلجنازات الثقافية  ،وعدم املباالة  .عن احلسن رحمه اهلل يف
ْس اللَّ َّوا َمةِ ﴾ (القيامة )2 :قال:
قوله تعالىَ ﴿ :و َل أ ُ ْق ِس ُم ِبال َّنف ِ
«التلقى املؤمن إال يعاتب نفسه ،ماذا أردت بكلمتـي؟ ماذا أردت
بـأكلتـي؟ ماذا أردت بشربتي؟ والعاجز ميضي قدماً ال يحاسب
نفسه»  .وعن سفيان بن عيينة رحمه اهلل قال« :كان الرج ُل من
السلف يلقى األخ من إخوانه فيقول :يا هذا! إن استطعت أن
تسيء إلى من حتب فافعل .فقال له رجل :وهل يسيء اإلنسان
إلى من يحب؟
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قال :نعم ،نفسك أعز األنفس عليك ،فإن عصيت اهلل فقد
أسأت إليها»
وهي نو ٌع من التقييم واملتابعة ،بحيث تستيقظ الروح ،ويلتهب
الذهن ،وياخد األمور بجدية فائقة  ،واهلل املوفق والهادي إلى
سواء السبيل .
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مت الــكــتــاب بحمد اهلل
وتوفيقه  ،اللهم افتح علينا
يف كنوز القراءة وأسرارها،
وبلغنا العلم النافع  ،والعمل
الصالح .
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مراجع لال�ستفادة
ُ
 -١أهمية القراءة وفوائدها  .للشيخ عبداهلل اجلار اهلل .
 -٢املش ّوق إلى القراءة وطلب العلم – د .علي العمران .
 -٣املنهجي ُة يف القراءة .د .عبدالسالم الشويعر .
صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل
-٤
ٌ
للشيخ عبد الفتاح أبو غدة .
 -٥سالل ُم العلم ومدار ُج الفهم لراقمه .
 -٦القراءة منهج حياة -د .راغب السرجاني.
 -٧القراءة املثمرة د  .عبد الكرمي بكار .
 -٨القراءة السريعة  .توني بوزان .
 -٩شبكة صيد الفوائد
http://www.saaid.net/mktarat/alalm/r.htm

43

نات َّ
م َُك ِ ّو ُ
الق َرائي
ال�ش َغ ِف ِ

�إ�صدارات امل�ؤلف :
صدر له أكثر من (  ) ١٥٢كتاب منها :
العلم ومدار ُج الفهم .
 سالل ُم ِاخلطب احلديثية
ُ
 أربعون املعالي األربعون األكثريةموقظات التدبر القرآني
ُ
 نثار العلم من جماليات السيرة النبوية محائليات ( شعر ). ال َيراع ُة الرمضانية44
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ُ
مواقف علمية لألئمة األسالف.
 طلع ُة الشمس ( سنن نورانية). وكلها من ( دار تكوين ). طالئ ُع السلوان  -دار ابن خزمية .نسمات من أم القرى .
ٌ
موات املروءة ( شعر ).
ُ
 وطن ومنن ( شعر ). ِّالطالب األعظم ( شعر)
 فهزموهم بإذن اهلل ( شعر). توهجات النيل( شعر ). كورونا وليمونا (شعر). مدائن األلباني (.شعر ).45
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 عاصفة احلزم ( شعر ). اللؤلؤ املنظوم يف تقريب العلوم . سلسلة أربعينيات حديثية متنوعة . أزاهير الروضة شجن املنابر قواعد قرآنية لفهم الدعوة . مقدمات التغيير النبوي . من جماليات السيرة . االحتفا ُل بالسبع الطوال . محاسن التزيني مبعاني املئنيلب املثاني .
 حس ُن التداني من ّ شج ُن املنابر وه ُنت احملابر.

 مسامرات أدبية على أنغام املتنبي.46
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 اغتنا ُم الدرر من سورة العصر . -النسي ُم البحري من أسرار رب اشرح لي صدري.

 متع ُة الهيمان من أسرار ثلث القرآن. عوائق الطلب العلمي. أريد العلم ولكن. يا حبذا العلم -مكونات. الشغف القرائي .للتواصل :
hamzah10000@outlook.com
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