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اِئرةِ     كلمُة الدَّ

احلمُد هلِل َربِ  العاملنَِي، وَأشَهُد َأْن ال إِلَه إال هللاُ 
َوحَدُه ال َشرِيَك لَُه، وَأْشَهُد َأْن ُُمَمَّدًا َعبُدُه وَرُسولُُه، 

 َعَليِه وَعَلى آلِِه َوَصحِبِه َأْْجَِعنَي، َوبَعُد:وسلِ م صلَّ اللهم 
 اإِلْسالِميَِّة ِِبلشَّارَِقةِ فاْنِطالقًا ِمْن رَِساَلِة َدائرِِة الشُّؤوِن 

فـََقْد قَاَم  والرتغيب فيها دعِم القراءةب ُحب اللغِة العربية يف
ائَِرِة ِبِِعَداِد َمادَِّة هذا اإِلْصَداِر  يف ُحبِ  ”ِقْسُم الَوعِظ ِِبلدَّ

 . ملن يُقبل على القراءةحافزاً لَِيُكوَن  “القراءة
ال َيْشُكُر هللُا َمْن ال  :ُُمَمٍَّد واْمِتثااًل لَِقوِل نَِبيِ نا 

ُسمو صاحَب ال فَِإنَّنا َنْدُعو هللَا َأْن ََيَفظَ  َيْشُكُر الناسَ 
األعلى،  لسِ ضو املْ عُ  د القامسيم  لطان بن مُ سُ الشيخ 

 كتباتِ مَ  القراءة يف وعِ رُ ه ملشْ عمِ ة، على دَ قَ ارِ م الشَّ اكِ حَ 
ه امِ ، واهتمِ واجلامعات واملكتبات العامة وغريها داجِ املسَ 
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َمعِقِل م إىل بِ  عودِ ه، والصُّ عِ مَ تَ مُ  أبفرادِ  الرتقاءِ ل البالغِ 
 ة.ة واملطالعَ راءَ ة على ُسل م القِ ضارَ واحلَ  افةِ الثقَ 

ذا البَـَلِد، ُوالَة اأَلْمِر يف هَ  ظَ َيفَ  تعاىل أنْ  هُ سألُ ا نَ كمَ 
للدَّعوِة والدُّعاِة، ورَِعايَِتهم الَبالَِغِة  لى َدعِمِهم املتَواِصلِ عَ 

لِبُيوِت هللِا، وَنسأَلُُه تعاىل َأْن ََيَفَظ َعَلينا ِدينَـَنا، وَأْن 
 يـَُؤمِ َننا يف َأْوطانِنا، إِنَُّه َوِلُّ َذِلَك والقادُر َعَليِه.

 

* * * 
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 يف اإلسالم القراءة
 

افتتح هللا  ،وفالح وهدايةٍ  علمٍ  أمةُ  األمَة اإلسالميةِ  إنَّ 
 رن مم ام يل ىل مل ُّٱ: لنبيه  بقولهرسالتها 
 ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن
]سورة  َّ حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي

ألمة ، ففي هذا األمر اإلهلي هلذه ا[5 - 1العلق:
دليل على أمهية خري  ؛ هلوويف مبدأ رسالتها ،ِبلقراءة

 القراءة، وعظيم مكانتها ومنزلتها من الدين.
مس ى سورة يف كتابه بسورة القلم، وافتتحها  وهللا 

، داللة [1]القلم:    َّ ىق يف ىف يث نثىثُّٱبقوله: 
على عظيم شأن القلم والكتابة، ألنه عز وجل ال يُقسم 

 إال بعظيم.
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الزايدة من شيء  من رسوله  جل  وعال طلبي ومل
 ﴾ ىه مه جه ين ﴿: تعاىلقال فإال من العلم، 

 للعلم أنْ وفضاًل  كفى بذا شرفًا فـ، [114]سورة طه: 
وال خيفى على ذي  ،(1)يسأله املزيد منهن أب  هنبيَّ  رَ أمَ 
العلم واملعرفة إمنا َيصل الزايدة من حتصيل  أن   ب ٍ لُ 

  .ِبلقراءة واملطالعة
فرَض على ؛ ف قدر القراءة والكتابةرَ لـم ا عَ  والنيب 

 ِغلمانِ عشرٍة من  تعليمَ  من أسرى بدرٍ  داء  فِ  ليس لهُ  نْ مَ 
  . (2)ليكون فداًء لنفسه ،املسلمني القراءة والكتابة

 

* * * 

                                                           
 (.1/136) مفتاح دار السعادة (1)
 (.2/16انظر: الطبقات البن سعد ) (2)
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  القراءة أمٌر مصريي

اليًا وال ترفيهيا، وإمنا هي مأمرًا ك تليسإن  القراءة 
ية، فهي أساس احلضارة، ولب الثقافة، فال مسألة مصري 

 مق حق مف ُّٱيستوي العامل واجلاهل أبداً، قال تعاىل: 

  .[9]الزمر:   َّمكجل لك  خك حك جك
قال ابن القيم رمحه هللا تعاىل مبينا منزلة القراءة 

عظم نعمه على أالتـَّْعِليم ِبلقلم الَِّذي ُهَو من  "والكتابة: 
 ،علم اْلَوَصاايَ َوتُ  ،ت احْلُُقوقثبَ َوتُ  ،د اْلُعُلوملَّ ِإْذ ِبِه تُ  ،عباده

اْلَواِقَعة  ضبط ِحَساب اْلُمَعاَماَلتويُ  ،فظ الشََّهاَداتَوحتُ 
 ،خبار املاضني للباقني الالحقنيأد قيَّ َوبِه تُ  ،َبني النَّاس

 ،زمنة َعن بعضخبار بعض األأَوَلْواَل اْلِكَتابَة النقطعت 
اْْللف  عرفَومل يَ  ،حكامطت األوتبَّ  ،َننست السُّ رَ ودَ 

وََكاَن ُمعظم اْْلَلل الدَّاِخل على النَّاس  ،َمَذاِهب الس لف
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يعرتيهم من النْسَيان الَِّذي ميحو  ودنياهم إمنايف دينهم 
َحاِفظًا  َفجعل هَلُم اْلكتاب وَعاءً  ،صور اْلعلم من قـُُلوبم

متعة من كاألوعية الَِِّت حتفظ األ  ،لْلعلم من الض َياع
َوجل بتعليم اْلَقَلم بعد  زفنعمة هللا عَ  ،الذ هاب والبطالن

 .(3)"جل النعمأاْلُقْرآن من 
 

* * * 
 

 
  

                                                           
 .(2/792) مفتاح دار السعادة البن القيم (3)
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 األمم تزدهرلقراءة اب

 

التقدم  أسبابأحد أهم  تعدلقراءة ا ال شك  أن  
وهي مصدر  !كيف ال  ،احلضاريالعلمي، واالزدهار 

، وسبيل لتزكية الوعي يف املتمعات، وأساس لنمو العقل
النفس بكرمي األخالق، وْجيل الصفات، فإن احلضارة ال 

 الشاعر: تنمو وتزدهر إال جبميل أخالق أهلها، هلذا قال

َا األَُمُم اأَلْخالُق َما بَِقَيتْ    َوِإمنَّ

 فَِإْن ُهُم َذَهَبْت َأْخالقـُُهْم َذَهُبوا 

موقعاً   القراءة يف تشريعها وقعت فأمتنا اإلسالمية
انلت حىت منزال عظيماً،  كرمياً، ونزلت يف نفوس أهلها

، وال يُطمع ببلوغ قعرمن العلوم والفهوم ما ال يُدرك له 
فكانت مكتبات املسلمني أدىن منازله أحد من األمم، 
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من أعظم مكتبات العامل، بل أعظمها على اإلطالق، 
 ولقرون طويلة.

املنزلة وهذا الشرف لقد انلت احلضارة اإلسالمية هذه 
وهذا التقدم واالزدهار؛ ألهنا بُنيت على سواعد أانس 

سطروا  قراءة والكتابة،عرفوا قدر العلم، وعرفوا قدر ال
أروع القصص يف تفانيهم وهلثهم يف طلب العلم، 
وحرصهم الشديد على تدوينه، حىت آثروا املشقة على 
 الراحة، وآثروا اجلوع والزهد على الرتف وطيب الطعام،

يرحل من  فهذا الصحايب اجلليل جابر بن عبد هللا 
إىل مصر على بعري من أجل أن  مدينة رسول هللا 

سمع حديثاً واحداً خاف أن ميوت قبل مساعه، فيسمعه ي
  !الباب مث يرجع وال ينزل عتبةِ  على
ِد اَّللَِّ َرِضَي اَّللَُّ َعنُهَما، قَاَل: بـََلَغِِن َعن َجاِبِر بِن عبف

َعُه ِمن َرُسوِل  َحِديث  َعن َرُجٍل ِمن َأصَحاِب النَّيبِ   مسَِ



11 

يف الِقَصاِص، َومَل َأمَسعُه، فَابَتعُت بَِعريًا، َفَشَدْدُت  اَّللَِّ 
َرْحِلي َعَليِه، مُثَّ ِسرُت َشهرًا َحىتَّ َقِدمُت ِمصَر، َفأَتَيُت 
َعبَد اَّللَِّ بَن أُنَيٍس فَـُقلُت لِلبَـوَّاِب: ُقل َلُه َجاِبر  َعَلى 

؟ قُلُت: نـََعم. َفأَ  ََتُه فََأخََبَُه الَباِب. فـََقاَل: ابُن َعبِد اَّللَِّ
فـََقاَم َيطَُأ َثوبَُه َحىتَّ َخرََج إِلَيِه فَاعتَـنَـَقِِن َواعتَـَنقُتُه فـَُقلُت 

َومَل  َلُه: َحِديث  بـََلَغِِن َعنَك مسَِعَتُه ِمن َرُسوِل اَّللَِّ 
َأمَسعُه يف الِقَصاِص، َفَخِشيُت َأن أَُموَت َأو ََتُوَت َقبَل َأن 

 .(4). احلديث.َأمَسَعُه.
أحداً  يقول: "لو أعلمُ  وكان عبد هللا بن مسعود 

 .(5)إليه" بتُ كِ ل؛ لَر ه اإلبِ غُ بلُ هللا تَ  ِن بكتابِ أعلَم مِ 
سبعة أشهر  رَ كن ا مبصْ وقال ابن أيب حامت رمحه هللا: "

هناران مقسَّم ملالس الشيوخ،  مل أنكل فيها َمَرَقًة، كلُّ 
                                                           

 (.3638رواه احلاكم )( 4)
 (.2463(، ومسلم )5002البخاري )رواه ( 5)
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ِل شيًخا  فأتينا يوًما أان ورفيق   ،وِبلليل للنسخ واملقابلة
فرأينا يف طريقنا مسكًة أعجبتنا. قال:  ،فقالوا: هو عليل

 بعضِ  ملسِ  وقتُ  ران إىل البيت حضرَ فاشرتيناه، فلم ا صِ 
فلم نزل  ،ومضينا إىل امللس ،ا إصالحهنَّ كِ فلم ميُْ  الشيوخِ 

اً، ومل ئوكاد أن يتغَّري، فأكلناه نيْ  أايمٍ  حىت  أتى عليه ثالثةُ 
 تطاعُ س  ال يُ يكن لنا فراغ أن نعطيه ملن يشويه. مث  قال: 

 .(6)اجلسد براحةِ  العلمُ 
ي ذفهذا اجلهد، وهذه اهلمم منوذج لذلك اجليل ال

يف  لمسلمنيلحضارة نشأت فيه أفضل حضارة وأرقى 
 األندلس خري شاهدٍ هي حضارة ها ، و الشرق والغرب

على أثر العلم والقراءة والكتابة على االزدهار والتقدم، 
بالد األندلس حداثً حضارايً هاماً، وحركًة  ولقد كان فتح

                                                           
 . (534/ 7) للذهيب َتريخ اإلسالم (  6)
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إىل  الذل  واجلْهل والت خل فحتررْت فيه الشعوب من رق 
فنشأت دولة متقدمة  وعدله ونوِر معرفته؛ اإلسالم ةِ عَ سَ 

نظر  ذاع صيتها، وفاح أثرها عَب التاريخ، ظلت ُمط
 وإعجاب حىت يومنا هذا.

 

* * * 
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 ابلقراءة لفِ عناية السَّ 

مما َيفز النفوس على القراءة، ويشحذ اهلمم  هإن  
ن سبقنا من السلف يف للمطالعة، النظر إىل حال مَ 

 عنايتهم واهتمامهم بذا اجلانب، فقد حفظت لنا الكتب
نرية يف شغفهم قصصا ْجيلة عنهم، ومواقف  واملصنفات

 بطلب العلم والقراءة وتدوين العلوم.
يتفاخرون حبفظ أحاديث رسول  كان الصحابة لقد  

ولكنه كان  ،، وكان أكثرهم حفظًا أِب هريرة هللا 
عنده من على ما  يغبط عبد هللا بن عمرو بن العاص 

  .ألجل أنه كان يستطيع القراءة والكتابة ؛أحاديث
 َما ِمْن َأْصَحاِب النَّيبِ  قال: ) فعن أيب هريرة 

، ِإالَّ َما َكاَن ِمْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن  َأَحد  َأْكثـََر َحِديثًا َعْنُه ِمِنِ 
 .(7)(َعْمرٍو، فَِإنَُّه َكاَن َيْكُتُب َوالَ َأْكُتبُ 

                                                           
 (. 113( رواه البخاري )7)



15 

ِمن  كانوا  أهنم ويُذكر يف مناقب بعض الصحابة 
 ت اب الوحي، ألهنم كانوا يقرؤون ويكتبون، فكان كُ 

 بم إليه فيكتبون له القرآن.يُقر ِ  النيب 
رمحه  ابن اجلوزي وِمن عجائِب تلك القصص ما ذكره

التشاغل  كان دائمَ وهو يصف ابن عقيل احلنبلي: " هللا
ه: إين ال َيل ِل أن أضيع ط ِ ِبلعلم، حىت أين رأيُت بَ 
 إذا تعطَّل لساين عن مذاكرةٍ ساعة من ُعمري، حىت 

أعملُت فكري يف حال  ؛، وبصري عن مطالعةٍ ومناظرةٍ 
راحِت، وأان مستطرح، فال أهنض إالَّ وقد خطر ِل ما 

وإين ألجُد من حرصي على العلم وأان يف عشر  ،رهط ِ سَ أُ 
 .(8)"الثمانني أشد مما كنت أجُده وأان ابن عشرين سنة

الذي ال أيخذ  الطعام وكان ابن عقيل رمحه هللا يُؤثر
حفاظا على وقته للقراءة واملطالعة، فقال  وقتا يف مضغه

                                                           
 (. 324/ 1( ذيل طبقات احلنابلة )8)
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أان أقصُر بغاية جهدي أوقات أكلي، حىت  عن نفسه: "
أختار سف الكعك وحتسيه ِبملاء على اْلبزة ألجل ما 
بينهما من تفاوت املضغ، توفرا على مطالعة، أو تسطري 

 .(9)"فائدة، مل أدركها فيه
 اجلوزي خمَباً عن شغفه حبب القراءة واملطالعةابن قال 

من   عن حاِل: ما أشبعُ خَب وإين أُ : "وهو يف سنٍ  صغرية
 كتاًِب مل أره، فكأين وقعتُ   تب، وإذا رأيتُ الكُ  طالعةِ مُ 

: إين طالعت عشرين ولو قلتُ  -مث قال:-على كنز، 
  .(10)"يف الطلب! ألف ملد، كان أكثر، وأان بعدُ 

كان اْلطيب البغدادي رمحه هللا ميشي ويف يده  و 
 . (11)كتاب يُطالعه

                                                           
 (. 325/ 1( ذيل طبقات احلنابلة )9)
 (. 454( صيد اْلاطر )ص: 10)
 (. 18/281( سري أعالم النبالء )11)
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يدخل بيته يف   وكان اإلمام ُممد بن موسى احلازمي
ٍة ويُطالع ويكتب إىل طلوع الفجر، فقيل ْلادمه لكل لي

للسراج لعله يسرتيح الليلة،  (12) ال تدفع إليه الليلة ِبزراً 
فلمـ ا جن  الليل، اعتذر إليه اْلادم ألجل انقطاع البْزر، 
فدخل بيته، وصف  قدميه ُيصلي ويتلو إىل أن طلع 

 .(13)الفجر
قال احلافظ ابن عبد اهلادي وهو يصف شيخه ابن 

َفاَل تروى من  ،نَفسه تشبع من اْلعلم اَل تَكادُ تيمية: "
 ،َواَل تكل من اْلَبْحث االشتغال،َواَل َتل من  ،املطالعة

ِإالَّ  ؛َأن يْدخل يف علم من اْلُعُلوم من َِبب من أبوابه ل  َوقَ 
 .(14)..." َويفتح َلُه من َذِلك اْلَباب أَبـَْواب
                                                           

 يعــِن الــدهن الــذي يُتخــذ مــن بــزر الكتــان إلشــعال الســراج، انظــر:( 12)
 (.1/242النظم املستعذب يف تفسري غريب ألفاظ املهذب )

 (. 21/169( سري أعالم النبالء )13)
 (. 21)ص:  البن عبد اهلادي(  العقود الدرية 14)
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هذا غيض من فيض وقطرة من حبر مما ورد يف قصص 
للقراءة وشغفهم  سلفنا رمحهم هللا تعاىل يف حبهم

، فلنشمِ ر عن ساعد اجلد، ولنشحذ اهلمم على ِبملطالعة
 .تدي مبن سبقنا من األخيارقالقراءة واملطالعة، ولن

 

* * * 
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 صاحل جليسٌ الكتاُب 

بعض الُفضالء: إنَّ الكتاب هو اجلليُس الذي ال  قال
 يُناِفق وال ميَلُّ، وال يُعاتُِبَك إذا َجَفْوَتُه، وال يُفشي ِسرََّك.

وقد نظَر املأموُن إىل بعِض أوالِدِه وهو يـَْنظُُر يف  
ِكتاٍب، قال: اي ُبَِنَّ، ما كتاُبَك هذا؟ قال: بعُض ما 

 .(15)َيْشَحُذ الِفْطَنَة، ويـُْؤِنُس ِمَن الَوْحَشِة 
وقال ُممد بن علي النحوي رمحه هللا: "ودََّع رجل  

راءِة صديقًا لُه فقال له: استِعن على َوْحشِة الُغربِة بق
ا أَلُسن  انِطقة ، وعُيون  رامقة "  .(16)الُكُتِب؛ فإهن 

: ال شيَء آثُر للنفِس، وال أشرُح وقال املأمون رمحه هللا
ض، وال أذكى للقلب، وال أبسُط رْ للصدر، وال أوفُر للعِ 

                                                           
 (.49روض األخيار املنتخب من ربيع األبرار البن اْلطيب ) (15)
 (.124تقييد العلم للخطيب البغدادي ) (16)
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وحُتمُد  من كتاٍب َتكثُر فائدته، وتِقلُّ ُمؤنته، ؛سانلل  
  .(17)عاِقبته، وهو ُمد ث  ال مُيَل، وصاحب  ال خُيل

 :وصدق الشاعر حني قال
 وخرُي جليٍس يف الزماِن كتابُ    ...

بَذل فيه  ؛ فقدوَلم ا كان الكتاُب بذا الش رف واملكانة
األموال القتنائه، وأشغل يف مطالعته  –َمن عرَف قدره  –

 - الفريوزاِبدي رمحه هللا، فهذا اإلمام اللغوي هعزيز أوقات
 اشرتيتُ يقول عن نفسه: " -صاحُب القاموس احمليط

سافر ِإالَّ وكان ال يُ  ،بمسني أَلف مثقال ذهبًا كتباً 
كل منزلة   رج َأكثرها يفوصحبته منها عدَّة َأمحال، وخيُ 

 .(18)"فينظر فيها مث يعيدها ِإذا ارحتل

                                                           
 ( ِبختصار.124تقييد العلم للخطيب البغدادي )( 17)
 (.49روض األخيار املنتخب من ربيع األبرار البن اْلطيب ) (18)
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 وليكن لك مكان يفقال ابن اجلوزي رمحه هللا: "
بيتك تلو فيه، وحتادث سطور كتبك، وجتري يف حلبات 

وقد قيل البن املبارك: ما لك ال جتالسنا؟ ... فكرك
وأشار  .فقال: أان أذهب فأجالس الصحابة والتابعني

 .(19)"ر يف كتبهبذلك إىل أنه ينظ
مكثُت أربعني عامًا ما ِقلُت وال ِبتُّ "وقال بعضهم: 

 .(20)"إال والكتاُب موضوع  على صدري وال اتكأتُ 
مىت ": ينصح َمن آثر الراحة على العلم وقال بعضهم

تبُلُغ ِمن الِعلِم مبلغًا يُرضي، وأنت تُؤثُر النَّوَم على 
 .(21) "الدرس، واألكَل على القراءة!

  

                                                           
 .(246صيد اْلاطر البن اجلوزي ) (19)
 .(40احليوان للجاحظ ) (20)
 املرجع نفسه. (21)

* * * 
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 النافعة أساليب القراءة

 

 يف منو ِ  ها الكبريَ ودورَ  القراءةِ  عرفنا أمهيةَ  بعد أنْ 
على  ضُ ، سنعرِ احلضارةِ  ، وقيامِ الدولِ  ، وازدهارِ العقلِ 

 على القراءةِ  املرءَ  الِت تُعنيُ  األساليبِ  ، أهمَّ ةٍ جالَ عُ 
 .النافعةِ 

 .ح نيتكح ِ ص   أواًل:
، ةِ يَّ الن ِ  ، استحضارُ النافعةِ  القراءةِ  أساليبِ  أهم ِ  نْ مِ 

 دورًا مهمًا يف القراءةِ  لذلكَ  ها، فإنَّ سارِ مَ  وتصحيحُ 
َا : ) ، كما قال النيبُّ النافعةِ  َا اأَلْعَماُل ِِبلنِ يَّاِت، َوِإمنَّ ِإمنَّ

 .(22)(ِلُكلِ  اْمرٍِئ َما نـََوى

                                                           
 (.1907(، ومسلم )1رواه البخاري )( 22)
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 عَ فْ رَ  ِبلقراءةِ  يُريدَ  نْ أَ : كَ ةً صاحلَِ  هُ تُ يـَّ نِ  ء إذا كانتْ فاملر 
 ، فإنَّ هِ عِ مبجتمَ  ، واالرتقاءَ هِ ، وتعليَم غريِ سهِ فْ نَـ  عنْ  اجلهلِ 
، تعاىل ا إىل هللاِ بِ  بُ رَّ قَ تَـ عبادًة يَـ  القراءةِ  نَ مِ  جيعلُ  ذلكَ 

  .عُ فَ نْـ مبا يَـ  هُ تَ قْـ وَ  فيقضي
 فَ يعرِ  نْ أَ  : "فينبغي لإلنسانِ هللاُ  هُ رمِحَ  اجلوزي ِ  قال ابنُ 

 غريِ  يف حلظةً  هُ نْ مِ  عُ ي ِ ضَ فال يُ  ،وقته رَ دْ ، وقَ هِ زمانِ  شرفَ 
، ولتكن والعمل يف القولِ  فاألفضلَ  األفضلَ  مُ د ِ قَ ، ويُـ بهٍ رْ قُـ 
 ملا ال يعجز عنه البدنُ  فتورٍ  غريِ  نْ مِ  قائمةً  يف اْلريِ  هُ تُ يـَّ نِ 
  .(23)"العملِ  نَ مِ 

 اثنياً: وطِ ن نفسك على القراءة.
 اليسريةِ  ِبلقراءةِ  ، وابدأْ الطريقِ  يف أولِ  كَ سَ فْ نَـ  دْ هِ ال جتُْ 

 فإنَّ  ،كَ وإدراكِ  كَ مع فهمِ  قُ تتوافَ و ، كَ حالَ  مُ الئِ الِت تُ 
  ،عَ وال تنقطِ  عليهِ  تدومَ  أنْ  ، وأجدرُ لكَ  ذلك أنفعُ 

                                                           
 (.33صيد اْلاطر البن اجلوزي ) (23)
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اَي أَيُـَّها النَّاُس َعَلْيُكْم ِمَن اأْلَْعَماِل َما : )قال النيب 
ُتِطيُقوَن، فَِإنَّ هللَا اَل مَيَلُّ َحىتَّ ََتَلُّوا، َوِإنَّ َأَحبَّ اأْلَْعَماِل 

 .(24) (ُدوِوَم َعَلْيِه، َوِإْن َقلَّ ِإىَل هللِا َما 
 ص لك وقتا للقراءة.ص ِ : خ  اثلثاً 

 عليها، أنْ  واملداومةِ  على القراءةِ  عنيُ ما يُ  أهم ِ  نْ مِ 
من  هُ عنه، واجعلْ  يدُ ال حتَِ  وقتًا للقراءةِ  كَ لنفسِ  صَ ص ِ تَُ 

على ذلك،  كَ سَ فْ نَـ  دْ وعو ِ ، غريهب هال تزامحو  كَ تِ أولواي  
ومل  كَ الذي يفوتُ  اليومَ  ، بل إنَّ عليه تَ مْ لَ قْـ تََ  أن كَ  فستجدُ 

 شيئاً عزيزاً عليك. تَ ك فقدْ نَّ أَ  ستجدُ  شيئاً فيه  تقرأْ 
 يف الشعر:قد جاء و 

 دىً هُ  د  يب يوٌم ومل أستفِ  رَّ م   فإن  
 

 
 

 عمري ن  مِ  مًا فما ذاك  ل  عِ  ب  ومل أكتسِ  
 

                                                           
 (.782(، ومسلم )5861رواه البخاري )( 24)
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 نو ع يف قراءتك.رابعاً: 
 كَ سِ فْ نَـ لِ  تَ على القراءة، واخرتْ  كَ سَ فْ نَـ  إذا وطَّنتَ 

اًل ثاقُ ، أو تَ كَ فُ رِ صْ تورًا يَ فُ  كَ سِ فْ نَـ  نْ مِ  ا، فإنك قد جتدُ وقتً 
 زَ حاجِ  رْ تسلم، بل اكسِ سْ ك، فال تَ لوبِ طْ عن مَ  كَ يقُ عِ يُ 

 يف كتابٍ  - الً ثَ مَ  – ، فإذا كنت تقرأُ ةِ القراءَ  ويعِ نْ تَـ بِ  تورِ الفُ 
، الً هْ وسَ  اً سلِ سَ  فُخذ كتاِبً  يتطَلَُّب منَك تركيزًا وفهماً؛

 الفتورَ  عنكَ  دُ ، ويُبعِ والثقافيةِ  العلميةِ  كَ يلتِ صِ حَ  نْ مِ  يزيدُ 
 .ةٍ وحيويَّ  بنشاطٍ  األولِ  كَ إىل كتابِ  عَ جِ رْ  تَـ ، حىت  واملللَ 

على  عينكَ الِت تُ  واإلشاراتِ  األساليبِ  هذه بعضُ 
 ا ِبلنواجذ، تنلفتشبث با، وعض  عليه، النافعةِ  القراءةِ 

 .إن شاء هللا عقالً مستنرياً، وقدراً عالياً كبرياً علماً غزيراً، و 
 

* * * 
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 مثرات القراءة

إن  َمن يعرف شرف القراءة وعظيم قدرها، لُيدرُك 
كثرية، تعوُد ِبلنفِع   ةً ، وفوائد ْج  جليلةً َتامًا أن  هلا مثراٍت 

 ،ن حولهعلى مَ ويتعدى خريها  واْلرِي على الفرِد، بل
 وعلى متمعه، فمن أهمِ  تلك الثمرات:

 .امتثال أمر هللا تعاىل ورسوله أواًل: 
ثمُر علمًا صاحلاً، يُ اإلقبال على القراءة املفيدة  ن  إ

العلم  لبِ وهذا يف احلقيقة من طِ  عماًل انفعاً،ورُث يُ و 
 هلو قيف  رسوله مر هللا به وحتصيله واالزدايد منه الذي أ

[، وقال 114تعاىل: ﴿َوُقْل َربِ  زِْدين ِعْلًما﴾ ]طه: 
[؛ َفَأَمَر 19سبحانه: ﴿فَاْعَلْم أَنَُّه اَل إَِلَه ِإالَّ اَّللَُّ﴾ ]ُممد: 

 ِبلِعلِم قـَْبَل الَقْوِل والَعَمل.
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وَمن امتثل هذا األمر اإلهلي، فقد استجاب لنداء هللا 
أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا َّللَِِّ  ﴿ايَ تعاىل حني قال: 

، [24َولِلرَُّسوَل ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما َُيِْييُكْم﴾ ]األنفال: 
وتتحقق حتىي القلوب، وتزكو النفوس،  والقراءةِ  العلمِ بف

 متثال أمره. ِبهلل تعاىل العبودية 
ِر والـم ثُوب ِة. ُحُصولُ اثنياً:   األج 

قـَرََّر الُعلَماُء أنَّ الَعَمَل ِإذا َكاَن َصاحلًا وابـُْتِغَي ِبِه َوْجُه 
هللِا تـََعاىل؛ َصاَر فَاِضاًل يـُثَاُب َعليِه َصاِحُبُه، قَاَل النَّوويُّ 

 ِِبلن ِيَّاتِ  طَاَعاتٍ  َتِصريُ  اْلُمبَاَحاتِ  إَنَّ »رمحه هللا تعاىل: 
القراَءَة إذا كانْت انِفعًة ، وال شكَّ أنَّ (25)«الصَّاِدقَاتِ 

وَهاِدَفًة مقرونًة مع نيٍة صاحلة؛ ارَتقْت ِمن َكْوهِنا ُمَباَحًة 
ُد اإلنساُن عليها، ويُثاُب على مَ إىل كوهنا ُمسَتحبًَّة َيُْ 

 ِفعلها.
                                                           

 .(7/92)( شرح النووي على مسلم 25)
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يف َمْسِجٍد  القراءةُ  ويَزيُد الَقراَءَة َفْضاًل َوَشرفاً ِإذا َكاَنتْ 
َصدًا بَيَت ِمن املساِجِد، فَإنَّ الَعْبَد إذا َخرَج ِمن َمْنزلِِه قَا

 املْسِجِد للُمطاَلَعِة والِقراَءةِ  هللِا تعاىل للُجلوِس يف َمْكَتبةِ 
؛ فإنَّه ِِبذِن هللِا تعاىل سَيُكوُن داخاًل يف قوِل فيما يَنَفُعهُ 

اَل يُرِيُد ِإالَّ َأْن يـَتَـَعلََّم  َمْن َغَدا ِإىَل اْلَمْسِجدِ : )النيب 
َتهُ   .(26)(َخرْيًا َأْو يـَُعلِ َمُه َكاَن َلُه َكَأْجِر َحاجٍ ، ََتمًّا َحجَّ

وهو  -الرمحن رمحه هللا تعاىل  عبدِ  بنُ  قال أبو بكرِ 
َمْن »: -  هللاِ  رسولِ  يف مدينةِ  ةِ بعَ السَّ  قهاءِ الفُ  أحدُ 

اْلَمْسِجِد، اَل يُرِيُد َغرْيَُه، لِيَـتَـَعلََّم َخرْيًا َأْو َغَدا َأْو رَاَح ِإىَل 
 ، لِيـَُعلِ َمُه، مُثَّ َرَجَع ِإىَل بـَْيِتِه، َكاَن َكاْلُمَجاِهِد يف َسِبيِل اَّللَِّ

 .(27) «َرَجَع َغامنًا

                                                           
 (،7473رواه الطَباين يف املعجم الكبري ) (26)
 (.53موطأ اإلمام امالك ) (27)
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َمْعُلوم  َأنَّ َهَذا اَل »: رمحه هللا تعاىل قَاَل اْبُن َعْبِد اْلََب ِ 
ْأِي َوااِلْجِتَهاِد أِلَنَُّه َقْطع  َعَلى َغْيٍب ِمْن ُحْكِم يُْدَرُك ِِبلرَّ 

 .(28)«اَّللَِّ َوأَْمرِِه يف ثـََواِبهِ 
فيا لُه ِمْن أجٍر عظيم، وثواٍب َجزيٍل، َحرِيٌّ ِبُكلِ  

تعاىل ِمْن َفْضٍل أْن ُيَشمِ ر عن ساِعِد  هللاِ  راغٍب ما عندَ 
ِبلِقراَءِة النَّاِفَعِة  اجلد، وَيطرََح الُفُتور والَكسل، فيُباِدرَ 

 والـُمطَاَلَعِة اهلَاِدَفِة، لَيُكوَن ِمن النَّاِجحنَي الَفائِزِين.
 .: ش غ ُل الو ق ِت والُعُمِر ِبا ي نف عاثلثاً 

ا يَنَفُع اإلْنساَن يف أموِر ِدْيِنِه إنَّ َشْغَل الَوقِت والُعُمِر مبِ 
؛ ألنَّ اإلنساَن َسُيحاَسُب أْو ُدْنياه يـَُعدَّ ِمْن مَثرَاِت الِقراءةِ 

اَل : )يوَم الِقياَمِة عن ُعمره وعْن َجَسده، قال النيب 
تـَُزوُل َقَدُم اْبِن آَدَم يـَْوَم اْلِقَياَمِة َحىتَّ ُيْسَأَل َعْن أَْرَبٍع: ُعُمرِِه 

                                                           
 (.2/302) االستذكار البن عبد الَب (28)
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َناُه، َوَعْن َجَسِدِه ِفيَما أَْباَلُه، َوَعْن َمالِِه ِمْن أْيَن فِ  يَما أَفـْ
 ( رواه الرتمذي.اْكَتَسَبُه، َوَعْن ِعْلِمِه َما َعِمَل ِفيهِ 

وال أنـَْفَع وال أَفَضَل بَعَد أَداِء احلُُقوِق والَواجبات من 
 ِعَماَرِة اأَلوقَاِت ِبلن اِفِع من القراءة واملطالعة.

 : االرتقاُء على ُسلَّم الثقافِة واحلضارِة.رابعاً 
القراءِة؛ ألنَّ  وأوَضِح مثراتِ  من أْظهرِ  هذه الثََّمرةَ  لَّ ولعَ 

اإلنساَن جاهل  بطْبِعه، وال يزاُل يتَعل م ويَرتقي حىت ُيصِبح 
؛ ال نيَ يف َجنَباِِتا قـُر اَء ُمثـَق ف عاملاً ُمَتعلِ ما، واألُمَُّة الِت حتَتِضنُ 

، على ذِلك هاٍر وَتطو ر، والتاريُخ خرُي شاِهدٍ دِ يف ازْ  زالُ تَ 
 تَزَخُر مبا يُثِبُت ذِلك.  بِ الُكتُ  اريخ وِسج التُ التَّ  واوينُ ودَ 

 لْ أم هَ  !لاجلاهِ  معَ  العاملُ  اإلنسانُ  َيْستوي وهل
 معَ  فنيَ وُمثقَّ  اءَ ُعلمَ  افِ على أكتَ  تْ امَ قَ  ة  ارَ ضَ توي حَ سْ تَ 

 مفُّ: قال  ؟!ةِل واألمِ يَّ هْ ها يف اجلَ رادُ فْ أَ ُح سبَ يَ  ارةٍ ضَ حَ 

 . [9]الزمر:   َّمكجل لك  خك حك جك مق حق
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 .يف اللسان والبالغةِ  اكتساُب الفصاحةِ : خامساً 
رِئ، فال االثمرات على الق وهذه الثَّمرة أيضاً من أظهرِ 

ال وجتُد تكاُد جتُد إنسااًن َيب القراءة ويعشق الُكتب إ
يسبُك لك  يف الكالم، وبالغةً منه فصاحًة يف اللسان، 

 .العبارات سبكاً، وَيبُكها حبكاً 
وقد ذكر اإلمام السخاوي يف ترْجة أيب نصر الشافعي 

وقراءِتا على  ُكتبال أن ه كاَن ُمكثرًا من مساعِ  املقعد
ومن  وحنو ذلك، احلديثو  ، يف الفقه والعربيةاملشايخ

ذلك "الكتب الستة" وتكرر أخُذه "للصحيحني" مراٍت 
عدة ما بني مساٍع وقراءة، "فالبخاري" أكثَر من ثالثني 

لكثرِة ممارسته للسماع  تسع مرار، وصار مرة، و"مسلم"
والقراءة ِبرعًا يف ألفاِظ الكتب الشهرية، ُميدًا لقراءِتا، 

 .(29) يـُنَـوَّه به يف ذلك فصيحاً 
                                                           

 (.25) انظر: التحفة اللطيفة يف َتريخ املدينة الشريفة( 29)
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أن ُنشمِ ر عن ساعد اجلد، ونشحذ  فينبغي علينا
اهلمم للقراءة واملطالعة، السيما وقد رزقنا هللا تعاىل والة 

بذل مسو الشيخ حاكم وقد أمٍر يُرغبوننا يف ذلك، 
يف إطالق مبادرات عديدة للحث على  الشارقة جهدة

واملدارس  املساجد الكثري من توفري الكتب يفالقراءة، و 
 تذليالً للقارئ، وتيسرياً عليه.، واجلامعات وغريها

فاللهم وفق والة أمران ملا حتب وترضى، واجزهم عنا 
خريا، وِبرك اللهم لنا يف أوقاتنا، وارزقنا عمارِتا مبا 

 ينفعنا.
وصلى هللا وسلم على نبينا ُممد وعلى آله وصحبه 

 أْجعني.
 

* * * 
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