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 القراءة منهج حياة

 

إن احلمد هلل، حنمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه        
شريك له، وأشهد  وحده ال من يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا

 أن حممًدا عبده ورسوله..
 أما بعد..

 
 فكثريًا ما نسمع بعض الناس يسأل: ما هي هوايتك؟ 

ونالحظ االختالف الواضح يف اإلجابة، فأحد الناس يقول: إن هواييت السباحة، بينما جييب اآلخر: هواييت 
كل إنسان خيرب عن هوايته، ورمبا   ...فر والرتحالصيد األمساك، وخيرب اثلث عن نفسه فيقول: وأان هواييت الس

: "وأان هواييت الً بعض الناس خيربك عن هوايته قائلكن تكون هذه اهلواية خمتلفة عن غريه من الناس، 
 القراءة!!"

 وهذا ما أستغرب له كثريًا، أن يقول إنسان ما :"أان هواييت القراءة"...
فهذه ليست هواية، وإمنا  ؛إن كل الناس يشربون املاء اًل؟!! مث هل يصح أن يقول أحد: "هواييت شرب املاء"

" ملاذا؟ ألن األكل ضرورة وليس هواية، !ال يصح أن يقول إنسان: "إن هواييت األكل كذلكهي ضرورة،  
لك هذا، لكن أن متتنع عن الطعام أو  ..على آخر افكل الناس جيوعون وال بد أن أيكلوا، رمبا تفضل طعامً 

ألن كل هذه األشياء من الضرورايت  ؛إىل اهلالك - وال شك -أو عن التنفس فهذا يؤدي بك عن النوم 
 حلياة أي إنسان.

 وأان أرى أيًضا أن أي إنسان ال بد له من القراءة..
ولكن  ..جيب أن تقرأ ليس كتااًب أو اثنني فقط، وليس يوًما يف األسبوع أو شهرًا يف السنة فحسب        

 لقراءة هي "منهج حياتك"... جيب أن تكون ا
القراءة اليت تبين وال  ..وليس املقصود أي قراءة...بل القراءة املفيدة النافعة ال مير عليك يوم دون أن تقرأ...

 هتدم، وتصلح وال تفسد...
أحب  ليست هواية... فمن غري املناسب أن نسمع من يقول: أان ال -اي إخواين  -فالقراءة إذن         

لذلك فلن  ؛أمّل سريًعا منها، فهذا مثل من يقول: أان أمّل األكل :لست متعوًدا عليها، أو :ة، أوالقراء
 كل!!آ
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جتد غرابة  فلن ومن ثَ  .بقضية القراءةجًدا كبريًا ا  اهتمامً د جتبعض مواقف السرية النبوية،  تإذا أتملو         
 منهج حياة... :إن القراءة ليست جمرد هواية، وإمنا هي ابلفعل :يف قويل

فعلى سبيل املثال، أريدك أن تتدبر موقف النزول األول جلربيل عليه السالم على رسول هللا صلى           
هللا عليه وسلم، أليس مما يدعو للتفكري هذه الكلمة العظيمة اليت بدأ هبا الوحي على الرسول صلى هللا عليه 

، لكن هذا القرآن الذي استمّر نزوله غريهاأبي كلمة أخرى كان من املمكن أن يبدأ الوحي   ؟!قرأ"اوسلم "
  !قرأ"ا" :وعشرين سنة بدأ هبذه الكلمة ثالاثً 

ه لهإال أن هذه الكلمة  النيب صلى هللا عليه وسلم أّميٌّ ال يقرأ...مع أن و            وهو ال يعرف  توجَّ
ائل احلميدة واخلصال الكرمية اليت كان من يتحّلى آبالف الفض - صلى هللا عليه وسلم - همع أن .!.القراءة

خمتصر  ,أبمر صريح مباشر خطابه خلامت الرسلاملمكن أن يبدأ القرآن الكرمي ابحلديث عنها؛ لكن الوحي بدأ 
 "اقرأ"..  .. يف كلمة واحدة حتمل منهج حياة أمة اإلسالم

ما أان : بوضوحاذا يقرأ.. فقد ردَّ ال يعرف كيف يقرأ, وال م الرسول صلى هللا عليه وسلمألن و           
يوضح  أن أو ،ن يبدأ جربيل عليه السالم الكالم يف موضوع آخرألوظن أن هذه الكلمة كافية  ..بقارئ

لكن جربيل عليه السالم يضم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ضمة شديدة قوية حىت  ..املقصود الذي يريده
 ..اقرأ :يعيد عليه األمر املختصر ث ,صلى هللا عليه وسلم هبلغ اجلهد من

مل يزد جربيل عليه السالم يف هذا املوقف على هذه الكلمة، والرسول صلى هللا عليه وسلم  ال و           
صلى هللا عليه  -ه إن ؟!وكيف جاء إىل هذا املكان ..بل ال يعرف من هو ..يعرف ماذا يريد وال ماذا يقصد

صلى هللا عليه وسلم  فقال قرأ"...ا، يؤكد على معىن واحد ال يتعداه "غريًبا اال يرى أمامه إال شخصً  -وسلم 
يضم الرسول صلى هللا عليه  ..يعود جربيل عليه السالم لنفس الفعل الشديدو  ..ما أان بقارئ :للمرة الثانية

ما :  عليه وسلمفقال رسول هللا صلى هللا ..اقرأ :بلغ منه اجلهد ث قال له للمرة الثالثةيوسلم ضمة قوية حىت 
 ..أان بقارئ

 :هنا يضمه جربيل للمرة الثالثة ث يرسله ويقول له
ي َخَلَق }" ْسما َربّاَك الَّذا ْن َعَلٍق }1اقْ َرْأ ابا نَساَن ما ْلَقَلما 3اأْلَْكَرُم }{ اقْ َرْأ َورَبَُّك 2{ َخَلَق اإْلا ي َعلََّم ابا { الَّذا

نَساَن َما ملَْ يَ ْعلَ 4}  {"5ْم }{ َعلََّم اإْلا
قبل أن يقول جربيل عليه السالم للنيب صلى هللا عليه وسلم إنه ملك مرسل من رب العاملني،  ذلك كل        

وقبل أن يقول له إن هذا  ..ن هذا هو القرآنإرسول هللا، و  -أي سيدان حممد صلى هللا عليه وسلم  -وأنه 
 األمر"اقرأ".الدين اجلديد هو اإلسالم...قبل هذا كله يقول له وبصيغة 
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 أال حيمل ذلك إشارة ألمة اإلسالم؟!
القرآن نزواًل إىل األرض كلمة تتحدث عن هواية قد حيبها البعض  اتكلم  ن تكون أوىلأ يُعقلهل         

 وقد ينفر أو ميّل منها البعض اآلخر؟
كانت كلمة الكلمات   ا السيل منكل هذ  ومن بنيالقرآن يزيد على سبع وسبعني ألف كلمة، إن        

 هي األوىل يف النزول... "اقرأ"
ْأمر و  ..وجاهدوا يف سبيل هللا ..آتوا الزكاة ..أقم الصالة: األوامرمن  االقرآن آالفً كما أن يف         

كثري يف ال وغريها ...توبوا إىل هللا  ..أنفقوا مما رزقناكم  ..اصرب على ما أصابك  ..نه عن املنكرا ..ابملعروف
 اقرأ.. :نزل األمر األول  ..من بني كل هذه األوامرو    ..ميالقرآن الكر 

  من القرآن الكرمي تتكلم اخلمس األوىل ايتاآلبل إن  ومل يتوقف األمر عند حدود الكلمة األوىل..        
 كلمة "اقرأ" مرتني...تكررت فيها  عن موضوع القراءة، و  كلها

 :ث يقول .."اقرأ وربك األكرم"وبعد ذلك: . .."من علقاقرأ ابسم ربك الذي خلق، خلق اإلنسان "        
حىت يبقى األمر واضًحا غاية الوضوح أن املقصود هو القراءة ابلتحديد القلم  ذكروي "..الذي علم ابلقلم"

 دون أي كناية أو احتماالت جمازية.للشيء املكتوب ابلقلم، 
 

 راءة وسيلة أم غاية؟ نسأل: ملاذا نقرأ؟ وهل الق أنبعد ذلك وميكننا         
القراءة وسيلة، وحنن نقرأ لكي نتعلم، وقد وضح هللا عز وجل هذا يف اآلايت اخلمس األوىل من القرآن 

 علم اإلنسان ما مل يعلم"   ..اقرأ وربك األكرم الذي علم ابلقلم..الكرمي، قال تعاىل:"
 ..اقرأ :ولكن حدد ."تعلم" :رآن بكلمةمل يبدأ الق أن العلم غاية القراءة.. إال أن هللا عزَّ وجلومع 

لكن تبقى الوسيلة  وجد وسائل كثرية للتعلم مثل السماع والرؤية واخلربة والتجربة...تال شك أنه         
"، وكأن هللا عز وجل يعلمنا أنه مهما تعددت وسائل التعليم فال بد لنا من اءةقر لاألعظم يف التعلم هي "ا

 "القراءة".
 لنا يف هذه اآلايت اخلمس ضابطني هامني للقراءة: ددحيوهللا عز وجل 

ال جيوز أن نقرأ ما و البد أن تكون القراءة بسم هللا، ف"اقرأ ابسم ربك الذي خلق"...  ل تعاىل:ااألول: ق
القراءة على منهج هللا عز   ..إمنا القراءة هلل عز وجل  ..أو  ما هنى هللا عز وجل عن قراءته ..يغضب هللا

أما القراءة التافهة أو املنحرفة أو الضالة أو   ..وخلري الدنيا واآلخرة  ..القراءة لنفع األرض والبشر  ..وجل
 "اقرأ ابسم ربك الذي خلق..." :يف قولهاملضلة فهذه ليست القراءة اليت أمر هللا عز وجل هبا 
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 هذا ضابط هام...

 
ر بل ..كرب ابلعلم الذي علمتتال تف  ..العلم عن تواضعك والهو أال خترجك القراءة  الضابط اآلخر:  تذكَّ

 ..هو الذي "الذي علم ابلقلم ..اقرأ وربك األكرم"  ..هعلى الدوام أن هللا عز وجل هو الذي مّن عليك ب

مهما وصل إىل   ..هذا املعىن ال جيب أن يغيب أبداً عن ذهن القارئ أو املتعلم ".. علم اإلنسان ما مل يعلم"
 ..ليعلم أن هللا عز وجل هو الذي علمهف  ..يف زمانه أعلى درجات العلم

 ..ويعلمكم هللا" .."واتقوا هللا :يقول تعاىل

 .."وما أوتيتم من العلم إال قلياًل" :ويقول

 فال تتكرب مبا تعرف على من ال يعرف.
ف أبن نعمة العلم : البد من االعرتافأوائل الوحي ترسم لنا منهاًجا قوميًا يف طلب العلم واالنتفاع به       

 من توجيه طاقة العلم والقراءة وجهة يرضاها هللا.  –كذلك   –من هللا.. والبد 

 
 جداً على الزمن الذي حدث فيه، اغريبً ا و رائعً آخر  اموقفً  إذا قلبنا هذه الصفحة من السرية رأينا        

 !وعلى غريه من األزمنة.. حىت زماننا

 إنه موقف فداء األسرى يف بدر...
نفسه من األسر تعليم  اءيريد فد الذيكان الرسول صلى هللا عليه وسلم  يطلب من األسري املشرك            

انتشرت فيه  يذلك الزمن الذ وخاصة يف ..غريب جداً  يءعشرة من املسلمني القراءة والكتابة!! هذا ش
 األمية...

 ألي أمة تريد النهوض والتقدم والرقي..اجات ضرورية تيحالكن القراءة والكتابة والتعلم            
وإذا نظران إىل حال املسلمني أايم بدر وجدانهم يف حاجة إىل األموال ويف حاجة إىل االحتفاظ ابألسرى 

للضغط على قريش، أو االحتفاظ هبم لتبادل األسرى إذا أسر مسلم، لكن الرسول صلى هللا عليه وسلم 
كانت هذه نقطة هامة يف فكر النيب   ن يعلم املسلمني القراءة...يفكر فيما هو أهم من ذلك كله، وهو أ

م قدَّ يستطيع القراءة كان يُ  يالذ الصحايبصلى هللا عليه وسلم وهو يبين أمة اإلسالم بناًء متكاماًل.. حىت أن 
دم على كثري من الصحابة، وصار مالصقاً قُ  الذي زيد بن اثبت رضى هللا عنهانظر إىل  ..على أصحابه

، وكاتًبا للرسائل يلوحلفصار كاتًبا  ..تقن القراءة والكتابةرسول صلى هللا عليه وسلم بصفة شبه دائمة ألنه يُ لل
 فقط!! عاًماكل ذلك بينما كان عمره ثالثة عشر  ..ومرتمجا للسراينية والعربية
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ألحاديث رسول  هللا عنه كيف كان حفظه، كان أكثر الصحابة حفظًا يكلنا يعرف أاب هريرة رضو          
ُ  ي:هللا صلى هللا عليه وسلم، لننظر ماذا قال عن نفسه كما جاء يف البخار  ّا َصلَّى اَّللَّ ْن َأْصَحابا النَّيبا "َما ما

" ينّا يثًا َعْنُه ما  َعَلْيها َوَسلََّم َأَحٌد َأْكثَ َر َحدا

 ملاذا؟ ..هللا عنهما يومع هذا الدرجة فهو يرفع فوقه عبد هللا بن عمرو بن العاص رض
ْن َعْبدا اَّللَّا ْبنا َعْمرٍو :هللا عنه ييقول أبو هريرة رض  ..ويكتب ..ألنه يقرأ  فَإانَُّه َكاَن َيْكُتُب  .." إاالَّ َما َكاَن ما

 .َواَل َأْكُتُب"
 ُغرس حب القراءة يف قلوب املسلمني، وكانت املكتبات اإلسالمية يف - ولغريها –هلذه املواقف          

مكتبات بغداد وقرطبه : بل أعظمها على اإلطالق ولقرون طويلة من أعظم مكتبات العامل، ياريخ اإلسالمالت
اتريخ طويل جداً من الثقافة واحلضارة  ..شبيلية وغرانطة والقاهرة ودمشق وطرابلس واملدينة والقدس..إو 

 ..والعلم

 ..يامليزان اإلسالم هذه هي قيمة القراءة يف

 ..اتريخ املسلمني راءة يفوهذه هي قيمة الق

تعاىن اليوم من أمية   –لألسف الشديد   –أمة اإلسالم  ومع كل هذا التاريخ وكل هذه القيمة إال أن
 :األمة اليت كانت وال زالت أول كلمة يف دستورها أمة القرآن..انتكاسة يف انتكاسة حقيقية يف ..!!شديدة

 !!"اقرأ"
 يف الشعوب املسلمة تصل إىل - الً عدم القراءة أو الكتابة أص -إن نسبة األمية التامة            

37%...!!!  

 يمن الناتج القوم % 4نفق على التعليم أقل من يُ  ين العامل اإلسالمأومع هذه األمية الشديدة إال           
 فة.وهذا يعين أن املوضوع ليس يف بؤرة االهتمام، وهذه مشكلة خطرية وحتتاج إىل وق.. اإلمجايل

 هي األمية الواضحة. (%37وهذه النسبة املذكورة )
 يف األمة غري هذه األمّية... تنتشرغري املباشرة لكن هناك درجات كثرية من األمية 

هتم اأانس يعرفون القراءة والكتابة جيًدا، بل رمبا يكونون قد أهنوا دراس ددرجات من األمية موجودة عن
يخ طويل يف القراءة والكتابة، لكنهم ال يعرفون أشياء كثرية يف غاية األمهية هلم اتر  يكون اجلامعية، أانس رمبا

 حتدث يف دنيا الناس...
 هناك آخرون عندهم أّمية دينية...

على درجة عالية من التمّيز يف ختصصه، ومع  ًيا، أو حماماكبريً   ارمبا جتد أستاًذا يف اجلامعة، أو طبيبً         
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 ات اليت يقوم عليه دينه.ابألساسي له علم فالهذا 
هل  !يسأل أحد زمالئه: ماذا نقول يف التشهد؟ -بعدما عاد من العمرة  -هذا أستاذ يف اجلامعة         

 ..!!!اجلامعة هذا أستاذ يف !نقرأ الفاحتة؟!

ها يف فمرًة يؤم ؛هنا تصلى مع زوجها يف املنزل صالة اجلماعةإوهذه أستاذة يف اجلامعة أيًضا تقول          
 الصالة، ومرة تؤّمه هي!!! 

إهنا أمية  ..حًقا ؟!غري ذلك من األموربفما ابلنا  !!يف الصالة، اليت هي عماد الدين هذا حيدث      
 فاضحة...

 ؟َمن األول :مسابقة بني الشباب اجلامعي كان أحد األسئلة فيها عن ترتيب اخللفاء األربعةأقيمت       
 مل يعرف أحد من الشباب )اجلامعي( اإلجابة!!  ......، ولألسف؟وَمن الثاين

ال  ..ال يعرف ماذا حيدث حوله يف دنيا الناس، وكيف تسري األمور ؛لديهم أمية سياسيةالبعض اآلخر       
 بل إنه ال يعرف ما حيدث يف بلده! ...يعرف ما حيدث يف فلسطني والعراق، وال ما حيدث يف أمريكا وأورواب

 ه أمية يف القانون، ال يعرف ما هي حقوقه، وما هي واجباته...ومن الناس من لدي
 وعلى ذلك فقس كل العلوم...

والقراءة  ,القراءات اليت تكفل هلم حياة سليمة، فضاًل عن حتصيل العلم جمردون ءالناس اليوم ال يقر 
 املتخصصة، والثقافة العليا...

 ..!هذه ردة حضارية خطريةو 

 ..."اقرأ: "و كلمةمفتاح قيام هذه األمة هإن 
 ...ال ميكن أن تقوم األمة من غري قراءة

وصدق  ..ألن أمة العرب أمة ال تقرأ"؛ حنن ال خنشى أمة العربهود يقول: "يولني الئهلذا كان أحد املس
 مرهوبة... البة و يال تقرأ أمة غري مه فاألمة اليت ؛وهو كذوب ياليهود

ن الشباب الذين يقضون وقًتا كبريًا يف القراءة، ال حيسنون وهناك مشكلة أخرى، وهي أن الكثري م       
فمنهم من يضّيع الساعات كل يوم يف قراءة عشرات الصفحات من أخبار    هنا...ءو اختيار املادة اليت يقر 

هم ابلفعل  ...قراءة القصص العاطفية والرواايت الغرامية واأللغاز البوليسيةالرايضة، أو أخبار الفن، أو 
وماذا بعد كل  ...حروفًا وكلمات كثرية لكن دون جدوى، ومتر الساعات واألايم والشهور والسنني ونءيقر 

 ال شيء!! ؟؟هذه القراءات
؛ فإن املادة اليت جيب أن نقرأها هي ىكرب المهية األ هذهلقراءة ل فإذا كان ؛وهذا أمر يف غاية اخلطورة       
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 أيًضا من األمهية مبكان...
 :نان رئيسيتاتإذن فلدينا مشكل

وا يف القراءة ءبعض الناس مل يتعودوا على القراءة، وميّلون سريًعا، وكلما علت مهتهم وبد أن األوىل:       
عادوا من جديد إىل الكسل واخلمول، وهؤالء يف حاجة إىل وسائل تعينهم على القراءة وعلى االستمرار 

 فيها...
، وينفقون أوقااًت طويلة يف القراءة، ولكنهم ال الً ون فعءلناس يقر أن بعض ا يفه :أما املشكلة الثانية       

وهؤالء يف انتظار حسن التوجيه ون لتصبح قراءهتم انفعة ومفيدة، ءون هلدف معنّي، وال يعرفون ماذا يقر ءيقر 
 إىل املوضوعات األكثر نفًعا وفائدة..

 وهللا املستعان. مًعا يف السطور القادمة اإلجابة عن هذين السؤالني..  وسنحاول
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 كيف أحب القراءة؟!
 

 هناك عشر وسائل هامة يعينك هللا هبا على حب القراءة:
  ..وهي أهم الوسائل على اإلطالق: استحضار النية ,الوسيلة األوىل

 وملاذا تقرأ؟  ؟ما هو هدفك من القراءة
 "اقرأ"...: املباشر األمر وقال يل ولكل املسلمني بصيغة أان أقرأ ألن هللا عز وجل أمرين ابلقراءة،        

 ولذلك فقراءيت طاعة لريب...
علم، وال فالح يف اآلخرة بغري العلم الفال فالح يف الدنيا بغري  ؛أقرأ ألنفع نفسي يف الدنيا واآلخرة        
 أيًضا...
ومن ال  ,ومن أعرف ,أقاريب وأصحايبأمي وأيب وأوالدي وإخواين وأخوايت و  :أقرأ ألنفع من حويل        

 وأصبح كحامل املسك ال جياوره أحد إال انتفع بشم رائحته العطرة... ..أعرف
أمة غري مرهوبة، أمة  -كما سبق أن أشرت   -األمة اليت ال تقرأ ألنفع أميت... ألن  -أيًضا  -أقرأ         

 أميت يف مقدمة األمم...متخلفة عن الركب، متبعة لغريها، وهلذا فأان أقرأ ألجعل 
رضي رب العاملني، وتنفع نفسك، وتنفع من حتب، تنفع أمتك أيًضا... ال إنك ابلقراءة اي أخي تُ         

 شعل محاستك للقراءة...شك أن هذه الدوافع العظيمة تُ 
 ؛العلق غيب عنك الضوابط اليت ذُكرت يف صدر سورةتوطاملا كانت يف ذهنك دائًما هذه النية فلن         

 ..ال تتكرب بقراءتك وعلمك أيًضا وأنتفال بد أن تكون قراءتك على هذا املستوى،  ..فأنت تقرأ ابسم هللا
 ..مّن عليك هبذه املنة وهذا الفضل يألنك تعلم أن هللا عز وجل هو الذ

رص على هذه استحضار النية وحتديد اهلدف، وابحل :وأهم الوسائل املعينة على القراءة فهذه أوىل        
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تحقق لك أشياء يف غاية األمهية، منها أنك حتصل على األجر والثواب لكل ما تقرأ من العلوم تالوسيلة 
سيتم ترسيخها يف ذهنك  نبيالً  اها هدفً ؤ ه حسنة، وألن للمعلومة اليت تقر ؤ كل حرف تقر لك بالنافعة، ويكون 

بل بكل العلوم؛  ,ليس ابلعلوم الشرعية فحسب ..ه استمتاًعا حقيقًياؤ ع بكل ما تقر تجيًدا، أيًضا ستستم
 كل منهما  يف االقتصاد كذلك سيستمتع ئالتاريخ، والقار  ئيف السياسة سيستمتع مبا يقرأ، وقار  ئفالقار 

 أيًضا بقراءته...
كذلك الطالب سيستمتعون مبذاكرهتم، وسوف ختتفي مشاكل اآلابء واملدرسني مع األبناء والطالب،          

عليهم أن يوجهوهم الوجهة الصحيحة حنو جتديد النية  ..ن أن يضغط اآلابء واملدرسون على الطالبم الً فبد
سبعة أو  ستة عشر يخرج الطالب بعد دراسة ف ؛وحتديد اهلدف، حىت ال تضيع األايم والشهور والسنوات

اإلدارة يؤكدون دائًما أن كارثة حقيقية أن يضيع اهلدف، وعلماء   !!أقرب إىل األمية منه إىل العلم عاًما عشر
 هو حتديد اهلدف بوضوح. -إذا أُريد له النجاح  -أول ما جيب عمله يف أي مشروع يف احلياة 

 
 الوسيلة الثانية من الوسائل املعينة على القراءة: أن تضع خطة للقراءة

خطة بطريقة جيدة حة للقراءة، ولكي تضع ضال داعي إذن للقراءة العشوائية، ينبغي وضع خطة وا          
ال بد أن تكون على دراية كافية إبمكانياتك، والوقت املتاح للقراءة لديك، والكتب املتاحة، وما هي قدرتك 

 تعرف ملاذا تقرأ... أن أيًضاوال بد على االستيعاب، 
 هذهسوف أقرأ  الً بعد معرفة كل هذه العناصر ضع خطة واضحة يف ظل إمكانياتك وقدراتك، مث          

سنتني،  العشرين خالل سنة أوهذه الكتب الستة القادمة، أو سوف أقرأ األشهر خالل  ةاخلمسالكتب  
وعليك أن تلتزم  الكتاب الفالين يف مدة كذا، وبعده كتاب كذا يف مدة كذا... الً على أين سوف أقرأ أو 

خلطة، ولكن ايف وضع  الً ا تتعب أو ابخلطة اليت وضعتها لنفسك جيًدا، وال تغرّي فيها إال يف حالة الضرورة، رمب
 تقرر قراءةفليس من الصواب أن  ؛والزم الوسطية يف خطتك .سوف تنجح إذا حرصت على االلتزام هبا

ورمبا أصبت ابإلحباط، كما أنه ليس من الصواب أن  ..عشرات الكتب يف وقت قليل فتفشل يف اإلجناز
 ييًعا للوقت.فيكون هذا تض؛ قليلة بكتوقًتا طوياًل جًدا ل صصخت

  
 أن هل كنُت واقعيا يف خطيت أم :فة للمتابعة والتقييم، تسأل نفسكوليكن لك كل عدة أشهر وق         

هل ألن اخلطة ليست سليمة أم أن هناك معوقات حتتاج  ..تحقق اإلجناز املطلوبي، وإذا مل ؟هناك أخطاءً 
التقييم املستمر من عوامل جناح خطتك للقراءة وسيكون هذا  ؟...إىل دراسة ووضع وسائل للمقاومة والعالج
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وضع  :هيو  ..إن شاء هللا، فهذه هي الوسيلة الثانية من الوسائل املعينة على القراءة بعد حتديد اهلدف
 اخلطة.

 
 :ستغالل الفراغات البينيةالوسيلة الثالثة: حتديد وقت اثبت للقراءة وا

لتقرأ ما جيب عليك قراءته، بل حدد لنفسك وقًتا معروفًا للقراءة، وهذا يعين أال تنتظر إىل آخر اليوم          
وأحسن اختيار هذا الوقت، وحاول أن ختتار وقًتا يكون ذهنك فيه نشيطًا، وتكون فيه مسرتحًيا حىت تستطيع 

 الرتكيز يف القراءة واخلروج بنتيجة جيدة.
إىل الشروق، أو قبل املغرب بساعة، أو بني  من بعد صالة الفجر ن يكون وقت القراءة مثالً أوميكن         

 .وقًتا معيًنا دحد .وهكذا... املغرب والعشاء، أو بعد العشاء مباشرة
فيمكن  ؛كما ينبغي استغالل األوقات البينية، وهي األوقات اليت عادة ما تكون بني عمٍل وآخر         

عيادة  داخلانتظارك أوقات يف  أو وجود زابئن،يف متجرك عند عدم أو يف املواصالت،  :استغالهلا يف القراءة
سوف جتد أوقااًت بينية كثرية  ميكن استثمارها يف القراءة، وليكن كتابك  .أو مكتب ألداء عمٍل ما... وهكذا

 الً ... ستزداد بركة اليوم وسيصبح طويفيه واقرأ هغ سارع بفتحا دائًما معك، ومبجرد أن جتد أي وقت فر 
 اضي.ومتسًعا على عكس امل

 
 الوسيلة الرابعة: هي وسيلة من األمهية مبكان وهي التدرج.

ويسارع إىل  ,البعض عندما يقرأ هذه السطور عن أمهية القراءة سوف تشتعل محاسته، وتعلو مهته         
اءة بل رمبا يطغى وقت القر  ..ويفرّغ أوقااًت طويلة للقراءة ,ويبدأ على الفور بقراءهتا ,شراء جمموعة من الكتب

فأوغل فيه برفق"  ؛"إن هذا الدين متني ..وملثل هذا نقول: عليك ابلتدرج !على أعمال أخرى هامة يف حياته
ورمبا توقفت عن القراءة،  ,مللت سريًعاقد وخاصة إذا مل تكن متعوًدا على القراءة، وإال ستجد نفسك 

يسرّع من خطواته  , ثء وراحةهبدو  ئولتكن مثل العب "املاراثون" الذي جيري ملسافات طويلة، يبتد
منهج حياة، وإذا جعلتها منهًجا حلياتك فيجب أن تبدأ  ألهنافإن طريقها طويل  ؛تدرجيًيا، وهذا مياثل القراءة

 بتعقل وروية حىت تصل إبذن هللا.
 

 الوسيلة اخلامسة: اجلدية
ا، وحيتاج إىل فكر ووقت عمل جاد جدً بل هي كما أكدان يف البداية أن القراءة ليست هواية،            
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ها، تقرأ كي ؤ فأنت تقرأ لكي تستوعب كل كلمة تقر  ؛ومال وجمهود وتضحية، وال بد أن يُؤخذ املوضوع جبدية
 تفيد وتستفيد، فالقراءة عمل عظيم، وليس لك من هذا العمل إال ما عقلته.

ه هبا لو طلب منك مذاكرته ؤ ر قرأه بنفس اهلمة اليت تقت أن ونصيحيت لك عندما تقرأ أي كتابٍ           
لتؤدي فيه اختبارًا، وليس جمرد قراءة عابرة، وكلما قرأت شيئا سّجل مالحظاتك، مثال هنا معلومة تريد أن 

كتبها لتسأل ا  ..معلومة أخرى ال تفهم معناها جيًداوهنا كتبها، ا  ..تتذكرها لتخرب هبا إخوانك وأصحابك
ها عناصر هامة ألحد املوضوعات، ولك ؤ أحد الكتب اليت تقر فيها أحد املتخصصني، ويف مكان ما يف 

اعرتاض على نقطة ما يف أحد الكتب، أكتب كل ذلك يف دفرت حتتفظ به معك أثناء قراءتك، وإذا التزمت 
كل ما تقرأ، وسوف تالحظ ابلفعل يف  ال شك أنك سوف تكون دائما على وعي وتركيز فهبذا األسلوب 

تستطيع مراجعة قصص إنك  ..تعتقدكنت متتلكها، وسيزداد حتصيلك أضعاف ما  اإلمكانيات اهلائلة اليت 
الصحابة والتابعني وعلماء املسلمني لكي تعرف املعىن احلقيقي للجدية اليت أقصدها، راجع قصة زيد بن 

 اثبت رضي هللا عنه، وعبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما، والشافعي وأمحد بن حنبل واخلوارزمي وجابر بن
ن إمكانيات البشر أحّيان رمحهم هللا، راجع سري هؤالء ومواقفهم يف القراءة وحتصيل العلوم لتكون على يقني 

 فوق كل ختّيل، وسبحان هللا الذي خلق فسّوى. 
 

 يء:كل ش  والنظام يف ,التنسيق للمعلومات :الوسيلة السادسة
كون منظًما يف كل حياتك، وعندما تقوم يف كل شيء، فحاول أن ت نالنظام والتنسيق مطلواب           

ألن املسلم منظم يف  ؛بتسجيل املعلومات يف دفرتك اخلاص بعد القراءة الواعية ال تسجلها هكذا مبعثرة
ة، واثلث للقراءات يوليكن لديك دفرت خاص تدّون فيه العلوم الشرعية، وآخر للعلوم السياس ..شئونه

، الً ذا كنت أكثر ختصًصا فّسم هذه الدفاتر إىل أقسام أخرى أكثر تفصي...، وإوهكذا األدبية، ورابع للتاريخ
وضع ذلك كله يف مكان منظم يف بيتك أو مكتبتك اخلاصة، حىت يسهل الرجوع إىل أي معلومة تريدها 

 بسهولة ويسر، وتضيف ما تريد من معلومات حيث شئت، وسيوفر ذلك لك كثريًا من الوقت واجلهد.
سلوب الدقيق لن ينظم وقتك وبيتك فحسب، بل سينظم عقلك أيًضا، فبعض الناس هذا األ           

جتدهم غري منظمني ابملرة، أييت مبعلومة من الشرق ومعلومة من الغرب، دون دقة أو نظام، بينما جتد آخرين 
دقيقة، وال فهم يعملون كل شيء بعد حساابت  ؛حيسنون تنظيم معلوماهتم، مما يدل على أن عقوهلم منظمة

إال ابملران والتدريب، وفوائده ال  ىيبتعدون عن أهدافهم وال خيرجون عن موضوعهم كثريًا، وهذا ال يتأت
 حتصى.
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ي بعض احملاضرات من أوراق كتبتها منذ أكثر من عشر أو مخس عشرة سنة، وعاما لقأان اآلن أ           
 نها حماضرايت.بعد آخر، أنظر يف هذه األوراق وأضيف إليها، وأؤدي م

أو عشرين حماضرة، وال شيء  ااحملاضرة اليت كنت أؤديها منذ عشر سنني أصبحت اآلن عشرً            
عن الراحة النفسية  الً للنظام والتنسيق والرتتيب، هذا فض -بعد هللا  – الفضلو ينقص بل على العكس يزيد، 

 اليت يضفيها النظام على حياتك وحياة من معك من الناس.
 

 :البيت تكوين مكتبة متنوعة يف :الوسيلة السابعة
اجعل هذا املشروع من أهم املشاريع يف حياتك، وكما يفكر الزوجان يف أن يكون هلما غرفة نوم،            

وهذا العمل ليس اثنواًي،  ..وغرفة استضافة...، عليهما أيضا أن يفكرا أن يكون هلما يف املنزل غرفة للمكتبة
ن تكون املكتبة فخمة أو فاخرة ذات أات الرتف، بل هو شيء أساسي يف املنزل، ليس مهًما وليس من أدو 

لشراء جمموعة  واضح ينبغي أن يكون يف ذهنك مشروع ؟..ماذا فيها من كتب :هبة، ولكن املهمذأدراج م
حٍد  ضخمة من الكتب، وهذا الكالم ليس موجًها إىل األغنياء فحسب، بل هو للفقراء واألغنياء على

يشرتيه، ورمبا أيكل ل من مأكله ومشربه -بال شك  -فاإلنسان إذا أحس بقيمة الكتاب سيوفر  ؛سواء
كتب، بل رمبا خرج يف   ورمبا يشرتي قميًصا بثمن عشرةاإلنسان أكلة واحدة بثمن أربعة أو مخسة كتب، 

 جًدا. بثمن مكتبة قيمة الً رحلة أسبوًعا مث
أن تكّون مكتبة متنوعة وشاملة لكل أنواع املعارف،  -هذا املوضوع ذهنك لو شغل  -وتستطيع             

ولو كتااًب واحًدا يف كل فرع من فروع املعرفة، حىت إذا احتجت كتااًب يف جماٍل معني وجدته، وقد متّل من 
د صدقًة من القراءة يف جمال بعينه فتجد لديك كتااًب يف جمال آخر، وللعلم فإن هذه املكتبة اليت تكّوهنا تع

 ورمبا أحفادك وأحفادهم بعد ذلك. ...الصدقات العظيمة اجلارية، ألهنا تنفعك وتنفع أوالدك
 

 :"..وِمن ..ومع .."إىل
 هي الوسائل الثامنة والتاسعة والعاشرة، وهى عالقات بينك وبني اآلخرين: تلك

 :إىل غريك انقل ما تقرأ :الوسيلة الثامنة
آية" فاإلنسان مطالب أبن يعّلم غريه ما  ولو ..عين "بلغوا :لى هللا عليه وسلمالرسول صيقول              

وإفادة الغري بتعليمه، وأيخذ  ,تعّلمه هو، ويف هذا فوائد مجة، ومنافع عظيمة، منها تثبيت العلم يف الذهن
وجل  شيء، أضف إىل ذلك أن هللا عز املتعلماإلنسان مثل أجر من تعلم على يديه دون أن ينقص من 
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فكلما عّلمت  ؛"من عمل مبا يعلم أورثه هللا علم ما مل يعلم" ه، وتذكر دائًما القول املأثورميبارك له يف عل
 الناس شيئا زادك هللا من العلم "

  "واتقوا هللا ويعلمكم هللا وهللا بكل شيء عليم"
 

 :القراءة يفمع أصحابك وإخوانك  أن تتعاون :الوسيلة التاسعة
 جمموعةً  ...ثالثة أو أربعة أو مخسة إن كنتم تستطيع أن تكّون أنت وجمموعة من أصحابك             

حسبما تقتضي  ..أسبوعًيا مرة أو مرتني أو كل أسبوعني مرة  نوتلتقو للقراءة، كٌل منكم يقرأ يف جمال، 
ه ؤ فليس ما تقر  ؛الظروف، ويعرض كٌل منكم ما قرأه على أصحابه، ويتم تبادل املعلومات بشكل منظم وممتع

ه هذه األعني جمتمعة، وليس ما يستوعبه عقل واحد مثل ما تستوعبه عقول ؤ عينا إنسان واحد كالذي تقر 
ثالثة أو مخسة، وهبذا حيّفز كٌل منكم اآلخر، وأيخذ بيده للخري والنفع، ولن يستطيع الشيطان أن يتغلب 

 ... ؟!ثة أو مخسةفما ابلنا بثال ..عليكم فهو مع الواحد، ومن االثنني أبعد
 

  :ن العلماءمِ  أن تنقل يواألخرية من الوسائل املعينة على القراءة: هالوسيلة العاشرة 
ففي الوسيلة الثامنة أنت تنقل العلم إىل من ال يعرف، ويف الوسيلة التاسعة أنت تتعاون مع                

واملتخصصني  هنا فأنت تنقل من العلماءها ا أم ..أصحابك وإخوانك يف حتصيل العلم والتحفيز على القراءة
ماذا تقرأ، وأبي كتاب تبدأ،  :نبدأ من حيث انتهى اآلخرون، ولتسأل املتخصصنيال بد أن وذوي اخلربة، ف

 بعده وهكذا... أوما هو أفضل كتاب يف هذا املوضوع، وإذا كنت قرأت كتااًب يف موضوع معنّي فماذا تقر 
كتاب صعب بينما   ّيع اإلنسان الكثري من وقته يف قراءة كتاب غري مفيد، أو قراءةكثريًا ما يض               

 هناك األسهل، أو كتاب سطحي بينما هناك األعمق...
من حيث انتهى من  ءواأخذوا العلم عن غريهم، وبد - كما نعرف  -والعلماء السابقون               

وسؤال  العلم  أحد منهم على التعلم والسعي يف طلبما تكربَّ وأفادوا غريهم، و  ,ستفادوااسبقوهم، ومن َثَّ 
غريه، وكانوا يتواضعون عند من هو أعلم منهم، ويظهر ذلك بوضوح يف قصص األئمة العظماء والعلماء 

وما وصلوا إىل هذه الدرجة من العلم إال بنقل  ...األجالء من أمثال البخاري والنووي وابن القّيم وغريهم
 .الً وأجيا الً وهدى هبم أجيا ,فهداهم هللا ..تطويرهاو ليها إ اإلضافة علوم غريهم ث

ويستمر يف القراءة، ويستفيد منها ويركز  ،عشر وسائل ميكن أن تساعد اإلنسان حىت يقرأ تلك            
 وهللا املستعان. فيها، وال شك أن هناك وسائل أخرى، لكننا نضع هنا رؤوس املوضوعات فحسب.
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 ا أقرأ؟ماذ
 

غين من احلماسة والعزمية ما يبلّا  ولديَّ  ,القراءةمن وأريد أن أحقق هدفًا  ,لو أنين ابلفعل سوف أقرأ        
 ماذا أقرأ؟ :فالسؤال الذي يطرح نفسه هو ..هديف

 ...؟؟نقرأ ذاما نفكر مًعا..تعالوا 
العلوم الدينية، وأان أقول له: ليس  أنين سوف أخربه بفروع خمتلفة من - بدايةً  –قد يتصور البعض         

فاملسلم إنسان متوازن، حيتاج إىل القراءة يف أمور كثرية حىت يبقى متوازاًن،  ؛هذا ما أقصده مبنهج القراءة
 فكل قراءة يف أي جمال انفع يف الدنيا تعترب "قراءة ..واإلسالم له دور يف كل نقطة من نقاط حياتنا، ومن هنا

 .اإلسالم يزان" يف مانفعة مطلوبة
         
تعالوا بنا حندد عشر جماالت نقرأ فيها، وابلطبع هذه اجملاالت ليست سوي عينة مما يفرتض أن نقرأه،         

 وكل ميسر ملا خلق له. ,وهي بداية
 

آن ها هي كلمات القرآن الكرمي، والقر ؤ وأهم كلمات نقر  ..وأعظم ما نقرأ ..: أول ما نقرأاجملال األول        
ه مرة أو مرتني، القرآن الكرمي دستور اخللق، وقراءته جيب أن تكون بصفة ؤ الكرمي ليس جمرد كتاب سوف تقر 

ختم القرآن قراءة يف شهر أو  يفن العلماء قالوا: جيب على املسلم أن جيتهد إدورية مستمرة ومركزة، حىت 
 اليومي.أقل، فال بد إذن أن يكون للقرآن الكرمي مكان واضح يف برانجمك 

ن الكثريين ممن يهتمون بدراسة العلوم املختلفة والقراءة إوهذا الكالم يكتسب أمهية خاصة، حيث         
راءة قينشغلون عن قراءة القرآن الكرمي، وهذه مشكلة خطرية، فاهلل عز وجل من رمجته بنا يشجعنا على 
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وهذا  ...احلسنة إىل عشر أمثاهلا ه حسنة، ث يضاعفؤ دستوران وكتابنا أبن يعطينا على كل حرف نقر 
بل حنتاج إىل تكوين الكلمة حىت يتم فهم املعىن، وكان من املمكن  ,املعىنبه عجيب ألن احلرف ال يستقيم 

أن يعطي هللا عز وجل بكل كلمة حسنة، ولكن هللا تعاىل من كرمه جعل املكافأة ابحلرف، وهذا املعىن يؤكد 
ففي الرتمذي بسنده عن َعْبَد اَّللَّا ْبَن  املقصود..فهم على غري حىت ال يُ  عليه النيب صلى هللا عليه وسلم،

ُ َعَلْيها َوَسلَّمَ  :َمْسُعوٍد يَ ُقولُ  ْن كاَتابا اَّللَّا فَ َلُه باها َحَسَنةٌ  :قَاَل َرُسوُل اَّللَّا َصلَّى اَّللَّ َواحلََْسَنُة  ,"َمْن قَ َرأَ َحْرفًا ما
َا يٌم َحْرٌف" ,َواَلٌم َحْرفٌ  ,َوَلكاْن أَلاٌف َحْرفٌ  ,َحْرفٌ  ()أملُقوُل اَل أَ  ..باَعْشرا أَْمثَاهلا فالقرآن إذن هو أول ما  ..َوما
 هنتم بقراءته.

 
ويف احلقيقة ومع .. وهو أيًضا يف غاية األمهية: أحاديث الرسول صلى هللا عليه وسلم :اجملال الثاين          

فيه،  الدينا قصورً إال أن من مصادر التشريع بعد القرآن الكرمي،  أمهية هذا املصدر، وكونه املصدر الثاين
والرسول صلى هللا عليه وسلم آاته هللا تعاىل جوامع الكلم، مبعىن أن كلمات قصرية يقوهلا، جتد فيها املعاين 

 الضخمة، وبقراءة حديث واحد قصري جًدا حتصل على كمٍّ هائل من العلم واملعرفة واحلكمة.
ه وعقله بكلمات الرسول احلبيب يع عينوالكثري منا قد يقرأ القرآن الكرمي، ولكن القليل هو الذي ميتّا           

ها بصورة عشوائية غري منظمة، ولكننا نريد أن تكون ؤ صلى هللا عليه وسلم، وحىت لو قرأها أحدان فإنه رمبا يقر 
 قراءة األحاديث النبوية الشريفة جزًءا رئيسًيا من تكوينك.

وإذا قرأت كل يوم حديثًا أو اثنني من أحاديث النبوية الشريفة، واطلعت على بعض املعاين هلذين           
احلديثني، فسوف يكون حجم استفادتك كبريًا جًدا، إن السنة كنز هائل من الكنوز اليت بني أيدينا، وكتب 

ابألربعني النووية، فرايض  الً ، ابدأ مثلتبدأ ابلبسيط منها ومع التدرج يكون اخلريف السنة وهلل احلمد كثرية،
الصاحلني وهو أيًضا لإلمام النووي، ولتقرأ اللؤلؤ واملرجان فيما اتفق عليه الشيخان، ولتقرأ أيًضا خمتصر 

 البخاري وخمتصر مسلم... املهم أن تقرأ.
 

لعلماء أو السابقني لك من خالل االستعانة أبحد ا :العلوم الشرعيةاجملال الثالث للقراءة هو:             
وعلوم اإلسالم كثرية جًدا، فحاول أن  ..يف جمال القراءة ميكنك أن تعمل برانجًما للقراءة يف العلوم الشرعية

تقطف من كل بستان زهرة، وأن تقرأ كتااًب يف كل فرع من فروع العلوم الشرعية، وسيعطيك هذا خلفية رائعة، 
عليها بعد ذلك بنيااًن ضخًما إن شاء هللا، ولتبدأ بكتب بسيطة  ويبين لك قاعدة متينة ميكنك أن تبين

 توسع بعد ذلك مع مرور الوقت.ث  ,خمتصرة
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 وهذه بعض األمثلة لبعض الكتب اليت ميكنك من خالهلا بناء قاعدة جيدة يف العلوم الشرعية:            
يتميز ابلبساطة يف األسلوب والسهولة  خمتصر تفسري ابن كثري: كتاب رائع لتفسري القرآن الكرمي، وهو - 1

 -الكهف  -يف العبارة، تستطيع البدء جبزء عّم وتبارك، وبعد ذلك اقرأ تفسري السور اليت حتفظها ) البقرة 
 وقم بعمل جدول لذلك وحاول االلتزام به. الواقعة... -يس 

م واحلج، وهو مهم جًدا ألداء فقه السنة: واجلزء األول منه يتحدث عن أحكام الصالة والزكاة والصو  - 2
 هذه العبادات ابلصورة الصحيحة اليت أمر هللا عز وجل هبا...

كتاب اإلميان للدكتور حممد نعيم ايسني: وهو كتاب مبسط جًدا عن العقائد اإلسالمية، يتحدث فيه   - 3
 اء والقدر...املؤلف عن كيفية اإلميان ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر واإلميان ابلقض

خمتصر منهاج القاصدين: وهو كتاب رائع يف الرقائق والروحانيات وأمراض القلوب وكيفية معاجلتها،  - 4
عن كيفية التوبة، وكيف حتب هللا وكيف يتحدث  ، و...الغضب والشحك  يتناول بعض آفات األخالقو 

 حيبك هللا...وهو كتاٌب مجيٌل حًقا.
 وهو كتاب رائع يف فهم األخالق األساسية لكل مؤمن. ,غزايلكتاب خلق املسلم: للشيخ ال  - 5
رمحه هللا: وهو كتاب مهم وقوي يف بيان قيمة ي للدكتور عبد املتعال اجلرب  يالتصور اإلسالم املرأة يف - 6

والشبهات اليت أُثريت حوهلا والرد عليها، وهو كتاب مهم ليس للنساء فحسب بل للرجال  ,املرأة ودورها
 أيًضا.

عليه  الرحيق املختوم للمباركفوري: وهو عبارة عن شرح بسيط لسرية الرسول صلى هللا - 7
من ميالده إىل وفاته، ومن خالل هذا الكتاب ميكنك أن أتخذ فكرة سريعة عن حياة  ..وسلم

 أفضل اخللق وخامت املرسلني حممد صلى هللا عليه وسلم.
ا: وهو كتاب رائع عن سري بعض صور من حياة الصحابة لعبد الرمحن رأفت ابش - 8

ز الكتاب بلغته اجلميلة وأسلوبه السهل البسيط يأصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم، ويتم
 ومعلوماته الكثرية.

كتاب مهم جداً لشرح حال   ي..و دألىب احلسن الن ؟ماذا خسر العامل ابحنطاط املسلمني - 9
اس وصححها، وإن كان بودي لو أن األرض قبل اإلسالم، وكيف غرّي اإلسالم مفاهيم الن

على -الكتاب  املؤلف غرّي اسم الكتاب من "احنطاط املسلمني" إىل "أتخر املسلمني" ...لكن
 ممتاز ورائع. - العموم

للدكتور مصطفى السباعي رمحه هللا: وهذا الكتاب من أروع ما   ..من روائع حضارتنا - 10
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ي والتقدم الذي وصل إليه املسلمون يف جماالت تب عن مجال احلضارة اإلسالمية، ومدى الرقكُ 
 احلضارة املختلفة.

جامع العلوم  :يف شرح األحاديث النبوية مثل كتاب الً ميكن أيًضا أن تقرأ كتااًب مجي        
واحلكم البن رجب احلنبلي، وهذا الكتاب يشرح أكثر من مخسني حديثًا من أحاديث النيب 

 ل جداً ومنظم.صلى هللا عليه وسلم أبسلوب مجي
وكذلك كتاب العبادة يف اإلسالم للدكتور يوسف القرضاوي، وهو كتاب عميق يف شرح معىن 

 العبادة يف اإلسالم وبيان مشوهلا لكل أمور احلياة...
البداية،  هو هذه بعض األمثلة السريعة، وال شك أن هناك كتًبا كثرية مهمة جًدا، لكن األهم

 عد القرآن واحلديث جمال العلوم الشرعية.فهذا هو إذن اجملال الثالث ب
 

ذا هل الكبرية مهيةاألومع   :القراءة يف جمال التخصصاجملال الرابع للقراءة هو:            
اجلامعات مقصرون فيه  أرى أن معظم امللتزمني ابلدين وخاصة الطالب يف .. إال إنيناجلانب

 تقصريًا كبريًا...
التخصص الدنيوي مهمة للغاية، الطبيب ال بد أن يقرأ يف الطب، فالقراءة يف جمال            

وهكذا كٌل يف  ...والكيميائي يف الكيمياء، واجلغرايف يف اجلغرافيا ,واملهندس يقرأ يف اهلندسة
 ختصصه..

قرأ دائًما اجلديد، حّسن من مستواك، ارفع من قدراتك ومواهبك وإمكانياتك، حًقا ا           
 غاية األمهية، حنن ال نريد من املهندس أن يرتك اهلندسة ويتخصص يف الفقه، والهذا اجملال يف 

ا يف حاجة إىل علماء نكوإن   –فنحن  ؛نريد من الفيزايئي ترك الفيزايء والتخصص يف التفسري
   .اجة إىل علماء احلياةاحل أمسّا  يفإال أننا  – الشريعة

لدفعة من دفعات كلية العلوم، وكان احلضور يسألون عن  دعيت يف إحدى املرات إىل حفل خترجٍ            
ان أعرف بداية أنكم أقلت: فالنصائح املهمة اليت ميكن أن تفيدهم فيما هم مقبلون عليه من احلياة العملية، 

وهي قضااي مهمة وال شك، لكن أول نصحي لكم هو أن  ..مشغولون اآلن بقضااي العمل والكسب والزواج
ينبغي على كل احلضور أن يسجلوا  ..م العلمية، وتواصلوا تفوقكم يف جمال دراستكمتستكملوا مسريتك

يف ، وهل من يسجل هذه الدرجات العلمية يتميز عن املسلم امللتزم بدينه  ؟ومل ال ة!ماجستري ودكتورا
ابلعلم رضا هللا فهو يبغي  ؛إن املسلم املؤمن امللتزم بدينه لديه دوافع راقية جًدا للعلم ..على العكس  ؟!شيء
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 تعاىل واجلنة ، كما أنه يريد عمارة األرض، ونفع البشرية، وخدمة اإلنسانية، وليس هذا إال للمؤمن.
 

 :اجملال اخلامس من جماالت القراءة وهو جمال مهم جًدا أيًضا: هو جمال التاريخ          
اريخ يف غاية األمهية، ويكفي أن ثلث فالت ...عن أمهية التاريخ يف مواطن خمتلفة معكم كثريًا توقد حتدث

والتفكر يف  ة,القرآن اتريخ، ثلث القرآن يتحدث عن قصص األولني، واهلدف واضح هو استخراج العرب 
 باط سنة هللا تعاىل يف خلقه ويف أرضه.ناألحداث، واست

لى هللا عليه وسلم، ث ه هو اتريخ الرسول صؤ فأهم ما نقر  ؛ومع أمهية التاريخ كله إال أن هناك أولوايت       
اتريخ اخللفاء األربعة، ث بقية التاريخ اإلسالمي، ث التاريخ غري اإلسالمي، وميكن أن تقرأ يف البداية ابلنسبة 

وهو  )كما أشران منذ قليل( ملوضوع سرية الرسول صلى هللا عليه وسلم كتاب الرحيق املختوم للمباركفوري
د إىل الوفاة، وميكن بعد ذلك أن تستعني بكتاب سرية ابن هشام، وفقه شرح بسيط للسرية النبوية من امليال

 .وغري هذا كثري السرية للبوطي، وفقه السرية للغزايل...
 قراءة اتريخ اخللفاء األربعة، ولتبدأ بكتاب "إمتام الوفاء يف سرية اخللفاء" للخضري.أيًضا من املهم        

 النيب صلى هللا عليه وسلم، وميكن أن تبدأ يف هذا اجملال بكتاب وأنت يف حاجة أيًضا أن تقرأ عن صحابة
 )الذي سبقت اإلشارة إليه أيًضا(. باشاال"صور من حياة الصحابة" لعبد الرمحن رأفت 

ومن الكتب اليت تلقي أضواء مهمة على التاريخ اإلسالمي كتاب "ماذا خسر العامل ابحنطاط        
رمحه هللا، وكتاب "من روائع حضارتنا" للدكتور مصطفى السباعي رمحه هللا،  " أليب احلسن الندوي؟املسلمني

وهذه الكتب يف غاية الروعة، سوف توسع مداركك،  ..وكتاب "محاة اإلسالم" ملصطفى جنيب رمحه هللا
 وتفتح أمام عينيك أبوااًب كثرية حاول أعداؤك قدر استطاعتهم أن يغلقوها...

 
 ..:لقراءة بعد التاريخ: هو قراءة الواقعا اجملال السادس يف       

حتمٌي للمسلم املثقف الواعي، وأقصد به قراءة  وهذا اجملال خطري جًدا، ومهم جًدا ويف نفس الوقت هو
الواقع الذي نعيشه، قراءة الواقع السياسي واالقتصادي والعلمي يف العامل، قراءة هذا الواقع يف بالدك، ويف 

 العامل بصفة عامة. بالد املسلمني، ويف بالد
وال شك أن للمتغريات السياسية اليت حتدث يف األرض أتثريًا كبريًا للغاية على أمة اإلسالم، وإذا كنت        

تريد ابلفعل أن تبين أمة اإلسالم، فينبغي أن تعرف بصورة جيدة ما يدور حولك من أحداث على الصعيد 
 ال ابت هذا قوالً  ..يف اجلانب السياسي من املنكرات أو احملرماتاحمللي والعاملي، وقد ابت القول أبن الكالم 

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://www.islamstory.com/


 www.IslamStory.com                                  موقع قصة اإلسالم                               

 

 

 القراءة منهج حياة

 

20 

فالسياسة واالقتصاد والتجارة والزراعة واحلروب  ؛ريد هبا ترسيخ هذا القول أُ قيمة له، وفشلت احملاوالت اليت
عن  هم ينعزلون وابلتايل ,وبعض الدعاة ال يهتمون هبذه األمور ..سالمواملعاهدات أجزاء ال تتجزأ من اإل

 ال يؤثرون فيهم وال يغريوهنم... من َثَّ و  ..حياة الناس وعن واقعهم
لع عل الصحف املختلفة احلكومية واملعارضة، ال بد أن تتابع الصحف اليومية متابعة سريعة، وتطَّ        

املية لألخبار مثل ومتابعة املواقع الع ...املصرية وغري املصرية، اإلسالمية وغري اإلسالمية، العربية وغري العربية
BBC   والCNN  خبار من التضليل املقصود وغري املقصود، وحاول أن تقارن مع احلذر عند قراءة األ

ا مرهًفا تستطيع أن تفّرق به بني الصواب  -بال شك  -األخبار ببعضها، وبعد فرتة من الزمن تكتسب  حسًّ
 واخلطأ وبني احلقيقة واالفرتاء.

 
 :من جمالت القراءة جمال نعاين قصورًا شديًدا فيه: هو جمال قراءة الرأي اآلخر اجملال السابع         

ولألسف الشديد كثري منا ليس عنده استعداد لسماع أو قراءة الرأي اآلخر، ليس عنده استعداد أن يقرأ أو 
حيملون الفكرة فضالً عن أن يقرأ ملن ال   مسلم ليس من نفس املدرسة الفكرية اليت ينتمي إليها،مليسمع لعا

 بينما الذي نعرفه هو أن احلكمة ضالة املؤمن أىن وجدها فهو أحق الناس هبا.  اإلسالمية أصاًل!
 ما هو رأيه...و هي أدلته،  ماو ما هي وجهة نظره، نعرف حنن يف حاجة إىل أن نقرأ ما يقوله غريان، و        

مسلمون كثريون هلم توجهات غري  هناك ..الميةحنن يف حاجة إىل أن نقرأ أيًضا للمدارس غري اإلس        
توجهات نفعية تصب يف مصلحتهم ومنهم من هلم إسالمية؛ قومية، علمانية، اشرتاكية، غربية، وطنية، 

 وكيف يفكرون وما هي أطروحاهتم؟! ,جيب أن نقرأ كيف يكتب هؤالء الشخصية فقط...
أ كتاابت غري املسلمني، حنن يف حاجة أن نعرف  وأذهب أبعد من ذلك فأقول حنن يف حاجة أن نقر         

كيف يفكر اليهود، وكيف يفكر النصارى، وكيف يفكر حكام وعلماء وأدابء الغرب والشرق، حنن يف حاجة 
وكيف  ؟نيكسون ورجيان وبوش وكلينتون وكيسنجر وديفيد كوك وغريهم... ما هي نظرهتم لناأن نقرأ مذكرات 

هذا جانب يف غاية األمهية، وحنن يف حاجة أن نفرغ له  ؟؟..نا أو يساملونناوكيف حياربون ؟يقودون بالدهم
 :األوقات واجلهود، وال شك أن مداركنا ستتسع كثريًا عندما نقرأ ونسمع لغريان، وليكن يف ذهنك دائًما

 ..."أن تسمع أنت له ..أن يسمع لك غريُك بدايةُ "
 

 .أثريت حول اإلسالم وطرق الرد عليها.. الشبهات اليت اجملال الثامن للقراءة هو: القراءة يف        
 ...أثريت حول اإلسالم منذ نزول الرسالة وإىل اآلن ما أكثر الشبهات اليت
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ولكننا كثرياً ما   ..ألنه من عند رب العاملني ؛سالم دين كامل بال عيوب أو أخطاءما نعلمه ونوقن به أن اإل
 ..حنن عليه يمعنا والذ يكثرياً ما جنهل احلق الذو   ..نفتقد احلجة املقنعة لرد الشبهة

فقت أموال وُجندت أنانعقدت لذلك مؤمترات و   ..وىف زماننا هذا كثرت الشبهات حول ديننا العظيم        
ومن واجبنا أن نرد على كل هذه الشبهات ونقارع احلجة ابحلجة والربهان  ..طاقات ضخمة وكثرية

 ابلربهان...
 ة يف اإلسالم؟ما هو وضع املرأ

 كيف نرد على من يقول إن اإلسالم انتشر حبد السيف؟
 ما الرد على من يقول أبن احلدود ستخرج لنا شعًبا معّوقا مقطوع األيدي؟ 

 ما هو الرد على من يتهم اإلسالم أبنه دين اإلرهاب والقسوة واجلمود والتخلف؟
مقنعة، وما جيب علينا هو أن نقرأ، وميكن أن و  ردود عقلية منطقية قويةبوهذا الكالم مردود عليه       

سالم سالم" لألستاذ حممد قطب، وكتاب"حقائق اإلشبهات حول اإلنستعني يف هذا اجملال بكتاب "
 أبو خليل... وغري هذا كثري. يللدكتور شوق قفص االهتام" "اإلسالم يف للعقاد وكتاب طيل خصومه"أابو 

 
 !!ن نقرأ فيه ورمبا يثري شيًئا من الغرابة: هو جمال األطفالاجملال التاسع الذي حنتاج أ       

كثريًا ما يسقط من حساابتنا أن تربية األطفال علم له أصوله وفنونه، ويوجد من الكتب الكثري الذي ُكتب 
يف هذا اجملال، ومن هذه الكتب، كتاب"تربية األوالد يف اإلسالم" لعبد هللا انصح علوان،  ويوجد أيًضا ما  

 به علماء الرتبية عن نفسيات األطفال واحتياجاهتم...كت
حنن يف حاجة أيًضا أن نقرأ يف جمال "قصص األطفال" حىت نستطيع أن نستخدم األسلوب املناسب        

 على األطفال يف النادي أو املسجد أو املنزل... يف عرض قصة هادفة
عندهم أضعاف ما نعطي هلم، وليس من املناسب  األطفال أكرب مما نتخيل، وطاقة االستيعابعقول و        

أن يكون ما يف عقول أطفال املسلمني ال يتعدى بعض أفالم الكرتون اليت تتناول العنف واإلاثرة... يوجد 
 ى هلم ابألسلوب املناسب...طَ عْ علوم ضخمة ميكن أن يستوعبها األطفال شرط أن ت ُ 

الرتبية، وقصص األطفال، وال شك أننا إذا جنحنا يف  ومهارة تعليم األطفال هذه ُتكتسب من قراءة كتب
 إجياد جيٍل حيب القراءة وحيب العلم فإن حال األمة سيتغري إىل األحسن إن شاء هللا...

 
مل  وإن كنت على يقني أن هناك جماالت أخرى مهمة -اجملال العاشر واألخري من جماالت القراءة         
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 !هو القراءة الرتوحيية -اءة فيها أتطرق إليها مع حاجتنا إىل القر 
النفس البشرية متّل، وحتتاج إىل الرتويح والتسلية، وال مانع أن يقضي املسلم بعض وقته يف القراءة الرتوحيية 

تري أو اوالرتفيهية، ال مانع من قراءة الشعر اجلميل، ال مانع من قراءة بعض األخبار الرايضية، أو الكاريك
 لكن ال بد أن نلتزم يف هذا اجلانب بشيئني مهمني:بعض الطُرف اجلميلة، 

قصًصا غري  -مثال  -عن املنهج اإلسالمي، أي ال نقرأ  أال يوجد يف هذا اجملال خروج األول:        
أخالقية؛ تشجع على الرذيلة، وتدفع البنت لتقابل حبيبها دون علم األهل بذلك، مع تسمية هذا ابحلب 

 ه من شعر إابحًيا أنث بسببه...ؤ ال يكون ما نقر و الشريف، 
الثاين: أال يكون الوقت الذي ننفقه يف الرتفيه كبريًا، ألننا أمة جادة، ترفّه عن نفسها أحيااًن، ولسنا         

 أمة هزلية تعيش بعض حلظات اجلد...
مجيلة، مجيلة ، ميكن أن نبدأ هبا طريقنا للقراءة، وهو طريق طويل، لكّن هنايته ةفهذه جماالت عشر        

ا...  جدًّ
ُس فايها عاْلًما .. " :فالرسول صلى هللا عليه وسلم يقول يف احلديث الذي رواه مسلم َوَمْن َسَلَك َطرايًقا يَ ْلَتما

ُ َلُه باها َطرايًقا إاىَل اجْلَنَّةا"...  َل اَّللَّ  َسهَّ
ديننا وأن يعلَمنا ما  أن يفقهنا يفو  ..نسأل هللا عز وجل أن يسهل لنا طرَق العلم وأن يسهل لنا طرَق اجلنة

 .ذلك والقادر عليه إنه ويل ..ينفعنا، وأن ينفَعنا مبا علمنا

 ..إن هللا بصري ابلعباد ..إىل هللا يوأفوض أمر  ،فستذكرون ما أقول لكم

 والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
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