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ررا أ قال  هلل  عاال    ْ  أ َأ اإْلا *أر َأ َأ ق  *أر َأ َاَ  َررلأ ال ر ر ا بِأ ْْ ررأْأ ِاا اقرْ

را أ  ْ  أ َاَ عأ* ر أ ِاراْلقأ*أ ا ق عأ* ر أ اإْلا رأْأ وأبأُّلأ اْْلأْكرأُم ق ال ر ٍَ ق اقرْ ماْن عأ*أ
 ]هلللالق   [ مأا لأْ  يرأْع*أ ْ 

 
ه هللحلااال    . ]لوهلل«قيررر وا الع*ررر  ِالكتاِرررة»  وقااال  ل ااا   هلل  

 .[وصححه هللأللبلين
 

إذهلل وجدُت  تلبًل جديًدهلل فكأين وقاا  »وقل  هللحللفظ بن هللجل زي  
 .«على  نز
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 المق مة

هللحلماااااد   لب هلللاااااالملو  وهلللصاااااملة وهلللساااااملم علاااااى هللملباااااا   ل اااااة 
للااالملو  نبيناال امااد هللهلاالدي هللألمااو  وعلااى آلااه وصااحبه أ اااو  وماان 

 عباه  بإحسلن إ  ي م هلللدين ... أمل باد 
رررْ  مأرررا كااا  هلللتنزيااال  فاااإن هلل  جااال وعااامل يقااا   يف ا ُْ ررر ُّوا لأ وأأأعا

َا وأعأرُ و ُكْ   َا عأرُ و  ال* ر وُرو أ ِار ْير ا ُُرْرها َأ ِا اْل ٍة وأماْن باِأرا تأطأْعُتْ  ماْن قُرو  ْْ ا
 ُ ُْ رررْ  َأ ُرأْع*أُمرررو رأ ُِو اْا رررْن  رررراينأ ما َأ هللآلياااة  وإن مااان أعدااا  مصااالدل  وأآأ

ة  هلللقرهللءة  ولقاد أدل  هلللق ة  هلللال  وهللملارفة  وأو ع مصلدل هلللال  وهللملارف
أبنااااالء أمتنااااال هللألوهللئااااال هااااالهلل هللألمااااار  فكااااالن نتااااال  ذلااااا   عاااااللي  حلفااااال 
بلإلجنااااالزهللت هلللكااااااى يف شااااا  هلللااااالوت هلللدينياااااة وهلللالمياااااة وهلللاساااااكرية 
وهللوقتصاالدية وهلللثقلفيااة وهللوجتملعيااة وحىتهاال  حاا  حاادت بااملد هللإل ااملم 

أما  هللأللض  منللة للال  وهللملارفة  ينهل من ماينهل  ال صالدل ووهلللد مان
هللألخاارى  وهللملتاالبع لتااللي  هللزدهاالل هللحلضااللة يف هللإل ااملم يلحااظ  ااملء أنااه  

  لن يف ع هللعره مقرتنًل بللقرهللءة وحب هلللال  وهلللشغف به.
ولاا  ندرناال إ  وهللقااع هللألماا  هلللصاالعدة وهللملتقدمااة جنااد أ اال هللعتماادت 
هلللتالي  أ لً ل لتقدمهل هللحلضللي  فحرصا  علاى إشالعة هلللالا  وعيساىت 

وجالاااا  مفتاااالل ذلاااا   هلللتشاااا يع علااااى هلللقاااارهللءة  وهلللتحااااري  أ اااابلبه  
عليهاال  وعرواهاال بااو فتاالت هلللتمااع هللملظتلفااة  وهللنداار إ  ماال حااد  يف 
وهللشاااانطن علصاااامة هللل وياااالت هللملتحاااادة هللألمريكيااااة يف آخاااار صاااايف عاااالم 

م حياث هللجتمااع نفار ماان هلللكتاالب وهلللنلشارين  وأمناالء هللملكتباالت  3253
لن هلللااالي يانااايه  ويسااايطر علاااى ولؤ ااالء أقسااالم هلللثقلفاااة وهللإللشااالد  و ااا
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لقاااد أصااابح  )هلللقاااارهللءة( يف »عفكاااىته  أن ايبااا هلل علاااى هاااالهلل هلللسااا هلل   
هلللاصاااار هللحلااااديث أماااارهلل حي يًاااال  و يسااااتطيع .تمااااع أن  ياااال بدونااااه ... 
أصبح  هلللي م حلجة وليس  عرفًل  فمل هلللالي ككان أن نفالاه لنشا ع 

نالل هلل جال مال    ولقاد«هلللنلس على هلللقارهللءة  ونارحبه  يف هللو اتزهللدة منهال 
 ألهللدوهلل  وهللل هللقع يشهد بلل .

وأماااال هلللشااااا ب هلللااااخ عُنااااا  بااااللتظلف  وع صااااف بللنلميااااة  وماااان 
فإ ل عشرت  يف أ ل و  –ولأل ف هلللشديد  –ضمنهل علملنل هللإل ملمي 

متل  بنية مارفية صحيحة  ومل ذهلل  إو نتي ة طبياياة وسسالل مملل اة 
ت نلشااتة هللملسااالمو وشااابلي   هلللقاارهللءة وهلللانلياااة يااال  حيااث هلل اااتبد بأوقااال

رتفياه  مان  يل جارهللل مان و الئل هللل -وشغل أفكلله   وهلل تمل  قل ي 
لشلشاالت هلللفضااية اااب بأن هللعااه  وهلل ااتح ذت هللحناالء ومتثياال  ومملل ااة هلللل

وهلللفضاالئيلت  وألااالب هلللكمبياا عر  وهللحمللدثاالت هللهللبطااة  وهللملل نااة  للتلفاالز
إليهاال وهللملشااتغل ن  علااى حصااة هلللقاارهللءة  حاا  صاالل هلللاادهللع ن -بلإلنرتناا 

 يل حربلء يف .تماه .
لقااااد  اااالن للقاااارهللءة أتيتهاااال هلللااااخ و عناااالزع عنااااد هللملساااالمو هللألوهللئاااال  
و ياااف و يكااا ن ذلااا   ااالل  وأو   لماااة يف هللخلطااالب هللإلهلاااي هللألخاااىت 
هللمل جاااه للبشااارية هاااي  لماااة )هللقااارأ(  هلللاااخ بااادأت يااال ل اااللة خااال  هلللنبياااو 

  ولادااي  أتيتهاال فقااد صااطفى   إ اال أو  ماال أُماار بااه هللملوهللملر االو 
لباااا يااال هلللاااتال  وهلللقلااا  ولااالة هللو تشااالف  يقااا   هللحلاااق عبااالل  وعاااال   

 رررأْأ ٍَ ق اقرْ ررْن عأ*أرر ررا أ ما ْ  أ َأ اإْلا *أرر َأ َأ ق  *أرر َأ َاَ  َررلأ ال رر رر ا بِأ ْْ رررأْأ ِاا اقرْ
را أ مأرا لأرْ   ْ  أ َاَ عأ* ر أ ِاراْلقأ*أ ا ق عأ* ر أ اإْلا   يرأْع*أرر ْ وأبأُّرلأ اْْلأْكررأُم ق ال ر

 يق   هللبن  ثىت يف عفسىته هلله هللآليلت  
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)وهاااان أو  ل ااااة لحاااا  هلل  ياااال هلللاباااالد  وأو  نامااااة أنااااا  هلل  ياااال 
عليه   وفيهل هلللتنبيه على هللبتدهللء هللخللق من علقاة  وأن مان  رماه عاال   
أن علاا  هللإلنساالن ماال مل يالاا   فشاار فه و ر مااه بااللال   وهاا  هلللقاادل هلللاالي 

يااة آدم علااى هللململئكااة  وهلللالاا  عااللة يكاا ن يف هللألذهاالن  هللمتاالز بااه أباا  هلللا 
وعللة يكا ن يف هللللسالن  وعاللة يكا ن يف هلللكتلباة بللبنالن  ذها  ولفداي 

 .(ولمسي  وهلللرمسي يستلزمهمل  من حىت هلللاكس
َاَ عأ* ررر أ   «عيساااىت هلللكااارن هلللااار ن»ويقااا   هللبااان  اااادي يف   ال ررر

ْ  أا أ مأا لأ  فإناه عاال  أخرجاه مان بطان أماه  ْ  يرأْع*أ ْ ِااْلقأ*أ ا ق عأ*  أ اإْلا
و يالااا  شااايًتل  وجاااال لاااه هلللسااامع وهلللبصااار وهلللفااا هللد  ويسااار لاااه أ ااابلب 
هلللالااا   فالماااه هلللقااارآن  وعلماااه هللحلكماااة  وعلماااه هلللقلااا  هلللااالي باااه  فاااظ 
هلللالاااا م  وعضاااابا بااااه هللحلقاااا ق  وعكاااا ن ل ااااملً للناااالس  وعناااا ب مناااالب 

عبالده ياله هلللانا  هلللاخ و خطلي   فلله هللحلمد وهللملناة  هلللالي أناا  علاى 
 يقدلون هلل على جزهللء وو شك ل.

 َأ *أ َأ َاَ  ْْ ا بأَِلأ ال  رأْأ ِاا حاث مان هلللقارآن هلللاداي  ألعبلعاه  اقرْ
علااى هلللقاارهللءة  إنااه  رياا  لاا عي هللإلنسااالن قباال ألباااة عشاار قرنًاال  وفااات  
لاقله على مكلنه يف هلللك ن وهللحليالة  وعارياف لاه  ااو وجا ده وهللهلادف 

 من ذل .
 َأ *أررر َأ َاَ  َرررلأ ال ررر ررر ا بِأ ْْ ررررأْأ ِاا أمااار حكاااي  مااان لب حكاااي   اقرْ

خلليفتااااه يف هللأللض بااااللقرهللءة  وعلياااااه فلاااايس مااااان هلللملئااااق  ليفاااااة هلل  يف 
هللأللض أن يك ن أمًيل  بال ااب علياه عالا  هلللقارهللءةي حا  ياتظلص مان 

 جهله وأُميته.
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 َأ *أر َأ َاَ  َرلأ ال ر ر ا بِأ ْْ رأْأ ِاا أي عشاريف  عشاريف للقارهللءة  و  اقرْ
زهللد »  - ماال يقاا   طااه حسااو   –وهااي عسااتحق ذلاا  بللفااال  فهااي 

هلللشااااا ب  يقباااال عليهاااال  ويشاااابع ياااال ج عااااه إ  هلللالاااا  وهللملارفااااة وألاااا هللن 
  إ اال أهاا  و االئل نقاال و سااب هللملارفااة  إ اال هلللطريااق هلللطبيايااة «هللحلضااللة

هللمليسرة لرقي هلللاقل وهلللطبع وهللخلُُلق وهللللوق  وباد هالهلل  لاه  أو عساتحق 
 لقرهللءة منل  ل عنلية وهللهتملم  بلى وهلل .هلل

  –ملن هللمل  ف حًقل  وهللحملزن صادقًل  أن عاالين أماة  –وهلل   –وإنه 
ماااان مشااااكلة  – لناااا  أو   لمااااة نزلاااا  يف  تلياااال ود اااات لهل )هللقاااارأ( 

هللسساااالل هلللقاااارهللءة بااااو أبنلئهاااال  وأن  تاااال  إ  ماااان  ثهاااال علااااى هلللقاااارهللءة  
لدة ذهللهتال و يل ال  ولكناه هللل هللقاع  ويكشف هلل عن أتياة هلللقارهللءة يف هلل اتا

وااااب علينااال م هللجهتاااه  وأو نكتفاااي باااللتغ  بأ.ااالد هللمللضاااي فقاااا  بااال 
علينااال أن نامااال دأبًااالي لتساااتايد أمتنااال هلللريااالدة  وذلااا  باااللا دة إ  هلللنباااع 
هللألصااايل هلللااالي هلل اااتقى مناااه أولتااا  هلللاااروهللد  أعااا  بااالل  قااارهللءة هلللقااارآن 

ل  مث هللألخاال بأ اابلب هلللقاا ة هلللكاارن وهلللساانة هلللصااحيحة وهلللاماال  قتضااله
 وهلللتقدُّم   دهللومة هلللقرهللءة وهللوطملع  وهلللانلية بلل .

هاااالهلل وإن ماااان هلللانليااااة بااااللقرهللءة  هلللانليااااة  صاااالدلهل  وهلللااااخ ماااان أتهاااال  
هلللكتااالب ف جاااب علاااى  ااال مااان يتالمااال ماااع هلللكتااالب  هللحمللفداااة علياااه  لااايس 

يااه ماان بإبااالده عماال يُارضااه للتلااف فحسااب  باال بقرهللءعااه وهلل ااتيالب ماال    
 مااال يقااا   هلللاقااالد  )طاااالم هلللفكااار(  ومااال   –علااا م وأفكااالل نلفااااة  فللكتااالب 

ذهلل  إو ألناااه  ااا ي الاااللب آوف هلللسااانو يف لتلاااف هللألمااا  وهلللاصااا ل  إنّاااه 
 أوىف صديق  وخىت جليس  وقد صدق هللملتنيب يف ذل  حو قل   

 أعرررررررف مكرررررررا  فررررررري الررررررر    ْرررررررر  ْررررررراِ 
 

 
يرررررررررررررر  *ررررررررررررري  فررررررررررررري الفمرررررررررررررا  كتررررررررررررراب   َو
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أتيااة هلللكتاالب وهلللقاارهللءة حاارلت هااله هللل لقاالت  وهلللااخ اااد عاان بياالن 

هلللقااااللئ يف ثنليلهاااال بيلنًاااال ملنزلااااة هلللكتاااالب  وعنليااااة هلللساااالف هلللصاااال  بااااه 
وباااللقرهللءة   مااال ااااد فيهااال باااا  هلللف هللئاااد وهلللق هللعاااد يف م ضااا ع هلللقااارهللءة 
ومطللاااة هلللكتاالب  وهلللانليااة يماال  وبيلنًاال عاان أحاا هلل  هلللناالس مااع هلللقاارهللءة  

 .(3)هلللصحيحة  ومبلحث أخرى نلفاة وخط هللت هلللقرهللءة 
وختلًماال فااإين أزجااي شااكري هللخلااللص لااألت هلللفلضاال هللأل ااتلذ  عبااد 
هلللازيااااز هلللاقياااال  ماااان وحاااادة هللخلاااادملت هللملرجايااااة يف مكتبااااة هللمللاااا  فهااااد 
هللل طنيااة  علااى ماال بللااه ماان جهااد مشااك ل يف عزوياادي بغللااب مرهللجااع 

 هله هلللر للة.
هلللكارن  وأن االنال  وهلل  أ أ  أن اال هلهلل هلللامل خللًصل ل جهاه

مان هللملنتفااو باه  هلللاالملو  ال فيااه  إناه ول ذلا  وهلللقالدل علياه  وصاالى 
هلل  و ل  علاى نبينال اماد وعلاى آلاه وصاحبه أ ااو  وهللحلماد   لب 

 هلللالملو. 
 (2)َال  ِن عو  العفيف النصاب

 هلللريلض
 ها32/1/3103يف 

                              
أشكر هللألت هلللفلضل خللد بن امد عبد هللللطيف  من قس  هلللتصحي  بللدهللل  على » (3)

له  مل قلم به من عنلية فلئقة يله هلللر للة عصحيًحل وإفلدة   لئمًل هللمل   عز وجل أن از 
 .«هللألجر وهللملث بة

 بريد إليكرتوين 333610هلللريلض  82110عن هللن هللمل لف  ص.ب  (0)
KIK-2001@yahoo.com 
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 الفص  اْلول
 الكتاب 

 وفيه هللملبلحث هلللتللية  
 هللملبحث هللألو   وصف هلللكتلب.

 هللملبحث هلللثلين  عنلية هلللسلف بللكتلب.
 هللملبحث هلللثللث  آدهللب هلللكتلب.
 هللملبحث هلللرهللبع  أن هللع هلللكتلب. 

 هللملبحث هللخللمس  هللقتنلء هلللكتب وعأ يس هللملكتبة. 
 هللملبحث هلللسلدس  أخطلل يتارض هلل هلللكتلب.
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 مع الكتاب

فمنهاال هللملصاالدل  لقااد عن عاا  يف عصاارنل هللحلااديث مصاالدل هللملارفااة  
هللملسم عة وهللملرئية وهللملقروءة  وبللرح  من هالهلل هلللتنا ع يف هللملصالدل  إو أن 
هللملصاااالدل هللملقااااروءة عداااال يف هلللطلياااااة  ويتصاااادلهل هلللكتاااالب  فهاااا  يتميااااز 
بللشاام لية للم ضاا ع  وهللو تقصاالء جلميااع أجزهللئااه  وماال ح لااه ماان آلهللء 
 ومملحدااااالت  وعلاااااى قااااادل هااااالهلل هلللشااااام   وهللإلحلطاااااة وهلللدقاااااة وحسااااان
هلللاااارض  يكااا ن حاااظ هلللكتااالب مااان هللجلااا دة  ويكفاااي للكتااالب مفظااارة 

 «قيرر وا الع*رر  ِالكتاِررة»  وفضااملً أنااه قيااد هلللالاا    ماال قاال  هلللناايب 
 أخرجه هللحلل   وصححه هللأللبلين. 
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 الموحث اْلول: وصف الكتاب

لقاد عفانن هللألدبالء وهلللكتالب وهلللشاارهللء يف وصاف هلللكتالب  وأباادع هلل 
حظ يصااااف لناااال هلللكتاااالب فيقاااا    يف ذلاااا   فهاااال هاااا  أباااا  عماااارو هللجلاااال

ُسااانر ظُرفًااال  ولوضاااة عقلاااب يف  )هلللكتااالب وعااالء ُملاااو علًمااال  وظااارف، حر
ِحْ اار  ينطااق عاان هللملاا عى  وياارتج   ااملم هللألحياالء  وو أعلاا  جااللهلل أباار  
وو لفيًقاااال أطاااا ع  وو مالًماااال أخضااااع  وو صاااالحًبل أظهاااار  فليااااة وأقاااال 

د مااان مااارهللء  وو أزهاااد يف إماااملوً وإبرهللًمااال ... وو أقااال حيباااًة ... وو أباااا
جااادهلل   وو شااا رة أطااا   عمااارهلل  وو أ اااع أمااارهلل  وو أطياااب  ااارة  وو 

من  تلب  وو أعل  نتلًجل  -أقرب .ت   وو أ رع إدلهللً ل يف  ل أوهللن
يف حدهللثااة  اانه  وقاارب ماايملده  ولخااص  نااه  وإمكاالن وجاا ده  امااع 

اقااا   هلللصاااحيحة  مااان هلللتااادهللبىت هللحلسااانة  وهلللالااا م هلللغريباااة  ومااان آثااالل هللل
واماا د هللألخباالل هللللطيفااة  وماان هللحلكاا  هلللرقيقااة  وماان هللملاالهللهب هلللقدكااة  
وهلللت االلب هللحلكيمااة  وهللألخباالل عاان هلللقاارون هللمللضااية  وهللألمثاال  هلللساالئرة  

 مل امع هلللكتلب(. -وهللألم  هلللبلئدة
وقيل لبا  هلللالملء  مل بلغ من  ارول  بكتبا   فقال   )هاي إن 

ه  وإن قلاااا   إن زهاااار هلللبسااااتلن  خلاااا ت لاااالهلله  وإن هللهتمماااا   اااال  
وناا ل هللجلناالن  الاا هللن هللألبصاالل  وكتااالن اساانهمل هللألحلاال   فااإن بسااتلن 

ي هلللقلااب  ويقاا ي هلللقر ااة  يااهلللكتااب الاا  هلللاقاال  ويشااحل هلللاالهن  و 
وكتاااااع يف هللخللااااا ة  ويااااا نس هللل حشاااااة  ويفياااااد وو يساااااتفيد  وياطاااااي وو 

وو ُشاقة عاارض يأخل  وعصل للعه إ  هلللقلب من حىت  آمة عدل    
 ل (.



 
 اإلضاءة في أهمية الكتاب والقراءة

 
36 

 
 وقل  أب  هلللطيب هللملتنيب  

 أعرف مكررا  فرري الرر    ْررر  ْرراِ 
 

 
يررررر  *رررري  فرررري الفمررررا  كترررراب   َو

 وقل    
 َيرررر المحررراِل والت*ررري  كتررراب

 
 

 َُ*ررررررو ِررررررَ ص  مأ* ررررررلأ اْلصررررررحاب 
عتَ   َ مفشررررررررريذا ْررررررررررذا ص ا اْرررررررررتِو

 
 

نرررررررررال منرررررررررَ  كمرررررررررة وصرررررررررواب   ُو
 وقل  هللجلرجلين   

  تررررر  مرررررا ُطعمرررررش لرررررَة العررررري 
 

 
را   صرت في و ر ُي ل*كتراب  *ي ذ

 لرررررري  عنرررررر َ  رررررريء أ رررررر  مررررررن 
 

 
ررررررا   الع*رررررر  فرررررر  اِتًرررررري ْرررررروا  أ ي ذ

 وقل  إبرهللهي  هللليلزجي   
 وأفضررررر  مرررررا ا رررررتً*ش ِرررررَ كتررررراب

 
 

  *يرررررررررر   فعررررررررررَ  *ررررررررررو المررررررررررَا  
 وقل  أ د ش قي   

 أ رررررا مرررررن ِررررر  ل ِالكتررررر  الصرررررحاِا
 

 
 لرررررر  أ رررررر  لرررررري وافيذررررررا صَ الكتاِررررررا 

هللألدبلء يف عهاد هللملاأم ن   اناطي   ان هالهلل هلللكتالب وقيل لبا   
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 مل يسلوي وزنه ذهًبل  فقل   
 هررررررررَا كترررررررراب لررررررررو يوررررررررا  ِو  ررررررررَ

 
 

  هوذرررررررررا لكرررررررررا  الورررررررررا ع المًوو رررررررررا 
 أمررررررا مررررررن الَ رررررررا  أ ررررررل آَررررررَ 

 
 

ترررررررررر   ررررررررروهرذا مكنو ذرررررررررا    هوذرررررررررا ُو
ومل يكن هلللفكر هلللغريب بأقل من هلللشرقي هللهتملًمل ومت يًدهلل للكتالب   

 ضاارولة ماان   –يشاارون )هللخلطيااب هلللروماالين( يصااف هلللكتااب فهاال هاا  ش
 فيق    )بي  من حىت  تب   س  من حىت لول(. –ضرولهللت هللحليلة 

ويق   هلللفيلس ف هللإلجنليزي )بل  ن(  )هلللكتب  أنس يف هللل حدة  
ولاالة يف هللخللاا ة  وزينااة يف هللحملفاال  وشااحل للقر ااة  عاارت  هلللرجاال عليًماال 

ذهلل ألدت صاالحب مشاا لة وفكاار بتصاارف هللألماا ل  و يل ااة هلللشاا ون  وإ
 .«وعدبىت  فلطلبه يف هلللكتب
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 الموحث الثا ي

 عناية ال *ف ِالكتاب

 لن هلللسلف هلللصل  يتفلن ن يف حب هلللكتب و.للساتهلي ملال فيهال 
ماان هلللالااا  وهلللفلئااادة  وقاااد وضااا هلل يف  تاااب آدهللب طللاااب هلللالااا  فصااا وً 

ث علاااى وأب هللبًااال يف أدب طللاااب هلللالااا  ماااع  تلباااه  و يفياااة هلللنسااا   وهللحلااا
هللجلياد ماان هلللا لق  وصاافة هلللقلاا  هلللالي يكتااب بااه  وهللحلاا ول نااه  يف هاالهلل 

وقد قيدت بالحلمرة أوًو  مث بللصافرة  مث »يق   هللبن ح ر هلللاسقملين  
بصااا لة مااال اللطهمااال  و ااال ذلااا  قبااال  تلباااة فصااال هللملااابه  مااان هلللرجااال  

 «عقيياد هلللالا »  وجال هللخلطيب هلللبغدهللدي ل ه هلل  يف  تلب «وهلللنسلء
من هلل ت حش من هللخلليا وهللملالشر ف ال أنساه  هلللندار » بان هللن  فصملً 

  وهلهلل هللإلمالم أبا  دهللود يفصال مملبساه وو ينساى هلللكتاب  «يف هلللدفلعر
فيفصااال  ًمااال وهلل اااًال وآخااار ضااايًقل  فقيااال لاااه يف ذلااا   فقااال   )هللل هلل اااع 

 للكتب  وهللآلخر و  تل  إليه(.
عارج  لاه  أناه هتياأ وهل ه  هللإلملم هللحلرا هللبن قي  هللجل زياة  يال ر مان 

لااه ماان هلللكتااب ماال مل يتهيااأ لغااىته   ماال أولد ذلاا  هلللشااي  بكاار أباا  زيااد 
 حفده هلل .

وهلهلل أحد هلللالمالء عل ماه زوجتاه علاى  ثارة مال ينفاق علاى هلللكتاب  
 فقل   كي حلله ماهل 

 وقا *رررررررٍة أ فقرررررررش فررررررري الكتررررررر  مرررررررا  ررررررروت
 

 
 يمينررررررررررررل مررررررررررررن مررررررررررررال فق*ررررررررررررش ِعينرررررررررررري 

 لع*ررررررررررررررررري أبن فيْرررررررررررررررررا كتاِذرررررررررررررررررا يررررررررررررررررر لني 
 

 
 ْلَرررررررررررررررررررَ كتررررررررررررررررررراِي آمنذرررررررررررررررررررا ِيمينررررررررررررررررررري 
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و لن هللبان هللجلا زي يقا    )إذهلل وجادت  تلبًال جدياًدهلل فكاأين وقاا  
 على  نز(.

وقللاااااا  زوجااااااة هللإلماااااالم هلللزهااااااري عشااااااتكي هللنشااااااغل  زوجهاااااال عنهاااااال 
 بللكتب  )وهلل  إن هله هلللكتب أشد علي من ثمل  ضرهللئر(.

وقاال  هللباان هللملباالل   حااو ومااه أصااحلبه علااى عاادم لؤيااته  لااه  ماان  
رة .للسااة هلللكتااب وهللخللاا ة ماهاال  فقاال  هلاا  )إين إذهلل  ناا  يف هللملنااز   ثاا

 ( يا   هلللندر يف هلللكتب.جللس  أصحلب امد 
و لن با  هلللسلف يستاو بللكتلب على هلللغربة ووحشتهل  فقل  
م دًعااال صاااديًقل لاااه  )هلل اااتان علاااى وحشاااة هلللغرباااة بقااارهللءة هلللكتاااب  فإ ااال 

 ألسن، نلطقة  وعي ن لهللمقة(.
  هلللكتاااب عناااد  ااالفنل هلللصااال ي أنيساااه  يف هللل حااادة وهكااالهلل  لنااا

وهلللغرباااة  وزهللدهااا  يف هلللسااافر  وجليساااه  يف هللخللااا هللت  حااا  أخرجااا هلل لنااال 
حضاااللة يلنااااة مثمااارة  جااا   للهااال هلللقلصاااي وهلللااادهللين  وو زهلللااا  عفاااي  
علااااى هلللااااالمل ماااان  للهاااال  لحاااا  ماااال هللعاااارتى خلفهاااا  ماااان عفااااريا و ساااال 

 وضاف وه هللن. 



 
 اإلضاءة في أهمية الكتاب والقراءة

 
02 

 
 الموحث الثالث

 ابآِاب الكت

قااد علمناال أن هلللكتاالب هاا  آلااة هلللالاا  هلللرئيساايةي لاالهلل فااإن هلااله هللآللااة 
آدهللبًااال ينبغاااي علاااى هللملااارء مرهللعلهتااال وهلللانلياااة يااال  وقاااد لأيااا   ياااف أدل  
هلللسااالف هلللصااال  هااالهلل هللألمااار  فرهللعااا هلل آدهللب هلللكتااالب مرهللعااالة علماااة  ومااان 

 هله هللآلدهللب 
 لة. صيل هلللكتلب هللحملتل  إليه مل أمكن  إمل شرهللًء أو هلل تال -3
هللحمللفداااااة علاااااى هلللكتااااالب مااااان  ااااال مفساااااد لاااااه   لملااااالء وهلللنااااالل  -0

 وهلللفترهللن وحىت ذل .
 ينبغي وضع هلللكتلب يف مكلن و عطلله يد هللألطفل  هلللالبثو.  -1
ينبغااي صااف هلللكتااب يف هللملكتبااة بطريقااة صااحيحة  دون مياال  -1

هلل  أو وضع هلللكتب هلللضاظمة علاى هلللصاغىتة  ممال ياارض هلللثلنياة للتلاف 
 وهلللتمزق.
مرهللعلة هلللطرق هلللصحيحة يف فت  هلللكتلب  وعقليب صافحلعه   -5

 ومنلولته بو هللأليدي.
 ع قىت هلللكتلب وهللوهتملم بندلفته. -6
 مرهللعلة آدهللب هللإلعللة وهللو تاللة بللكتلب  وهلللخ منهل   -2
 إعللة هلللكتلب ملن و ضرل عليه منهل  ومنه عليهل. -أ
 شكر هللملاىت وهلللدع ة له بلخلىت. -ب
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 فدة على ندلفة هلللكتلب هللملستالل. هللحملل - 
 عدم إعلدة هلللكتلب هللملستالل متمزقًل. -د
 على هللملستاىت هلللتا يل برد هلللكتب هلللخ هلل تاللهل. -ها

عااان يااا نس بااان زياااد قااال   قااال  ل هلللزهاااري  )يااال أبااال يااا نس  إيااال  
وحلااا   هلللكتاااب  قااال   قلااا   ومااال حلااا   هلللكتاااب  قااال   حبساااهل عااان 

 أصحليل(.
يتفقاااد هلللكتااالب قبااال أخاااله وإعلدعاااهي حااا  علاااى هللملساااتاىت أن  -و

 يتأ د من  ملمته.
عمل دفرت إعللة يف هللملكتبةي لتس يل أمسلء هلللكتاب هللملساتاللة   -ز

 وأمسلء هللملستاىتين  وعللي  هللإلعللة. 
واااادل بناااال هناااال أن نااال ر شااااروطًل مهمااااة ل عاااللة  ذ رهاااال هلللشااااي  

 ي  ف هلللقرضلوي  وهي جديرة بللتأمل  وهله هلللشروط هي  
 أن يك ن طللب هلللكتلب يف حلجة حقيقية إليه. -3
 أو ع جد مكتبلت علمة ككنه هلل تاللة هلللكتلب منهل. -0
أو يك ن هللملستاىت ماروفًل بلإلتل  وإضلعة هلللكتب وعاريضهل  -1
 للتلف.
 أو يك ن صلحب هلللكتلب يف حلجة إليه. -1
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 الموحث الراِع
 أ وا  الكت 

بكاالل يف  تلبااه )هلللقاارهللءة هللملثماارة( ذ اار هللأل ااتلذ هلللااد ت ل عبااد هلللكاارن 
 أن هللًعل مخسة للكتب  هي  

 تب و عُقرأ دفااة وهللحادة  مثال أمهالت هللملرهللجاع وهللمل  ا علت   -3
وهللملالج   وهلللشرول هلللكاى لبا  هللملت ن  وإمنل يا د إليهل طللاب هلللالا  

 عند هللحللجة  وهللهلل هلللسبب فإ ل  تفظ بقيمتهل قرونًل عديدة. 
همهاااال مهااااللهللت قرهللئيااااة علليااااة  فهااااي عقاااارأ  تااااب و يتطلااااب ف  -0

للتسلية أو للحص   على با  هللملال ملت  وهي ممتاة ولكنهل و عرفاع 
دلجااة هلللفهاا  لاادى هلللقااللئ  وو عامااق إدلهلل ااه  وهااله هلللكتااب عقاارأ ماارة 

 وهللحدة  وو يشار هلللقللئ بأية حلجة إ  هلللا دة إليهل.
ل وعر ياااز  تاااب يشاااار هلللقاااللئ بأناااه الجاااة إ  قااارهللءة بطيتاااة هلااا  -1

جيد  ولكنه يشار باد قرهللءعه هلل أنه أخل  ل مل فيهل  وقد يا د إليهال 
هلللقااللئ فيماال باااد ماان أجاال هلل تقصاالء نقطااة ماينااة  أو إنااال  هلللاالهلل رة 

 ببا  أفكللهل.
 تااب أقاال ماان هلللساالبقة  يشااار قللئهاال أنااه مل يسااتنفد  اال ماال   -1

ثلنيااة   فيهاال مهماال هلل ااتظدم ماان مهااللهللت هلللقاارهللءة  وأ اال عسااتحق عاا دة
لكنه إذهلل عالد إليهال مل ااد فيهال مال  الن يأمالي بسابب أن فهماه هلللعقاى 
بسبب قرهللءة هله هلللكتب أو حىتهال  وهالهلل هلللنا ع مان هلللكتاب  تال  إ  

 حسن هللختبلل أوًو  مث إ  هللهتملم بللغ يل من هلللقللئ.
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 تب نلدلة جًدهلل  و ينضب ات هللهل  و لمل عالد إليهال هلللقاللئ   -5
ياااه  فيكتشاااف فيهااال أشااايلء جديااادة  وأو  هاااله هلللكتاااب شاااار أ ااال عنم  

وأفضلهل على هللإلطاملق  تالب هلل   هلللقارآن هلللكارن  فها  هلللكتالب هلللالي 
و عنقضااي ع لئبااه  وو الااق مااع  ثاارة هلللاارتدهللد  وو عسااتنزف عطلءهللعااه  
مث  تب هلللسنة وهللحلاديث  و تاب أهال هلللالا  وهلللفضال مان هلللتالباو ومان 

 عباه  بإحسلن. 
هااي هلللااخ يُطلااب ماان هللإلنساالن أن يقرأهاال علااى ساا  وهااله هلللكتااب 

مسااتمري حاا  ي هاال نفسااه لمللعقاالء إ  مساات هللهل  وهلل ااتكنله مكن نلهتاال 
 وذخلئرهل.
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 الموحث الَام 

أْي  المكتوة  اقتناء الكت  ُو
قاااال  هلللشااااي  هلللاملمااااة بكاااار باااان عبااااد هلل  أباااا  زيااااد يف  اااافره هللملاااالعع 

م نفاه وشادة هللحللجاة   )شرف هلللال  مال مي لام  «حلية طللب هلللال »
إلياااااه   حلجاااااة هلللبااااادن إ  هللألنفااااالس  وظهااااا ل هلللااااانقص بقااااادل نقصاااااه  
وحصاااا   هللللاااالة وهلللساااارول بقاااادل  صاااايله  وهلاااالهلل هللشااااتد حاااارهللم هلللطااااملب 
بللطلااااب  وهلللغاااارهللم  مااااع هلللكتااااب  مااااع هللونتفاااالء  وهلاااا  أخباااالل يف هاااالهلل 

 عط  (.
هااله هلللت جيهاالت هللملهمااة  –أيهاال هللملقتاا  للكتااب  –وعليااه  فإلياا  

 ينبغي علي  هللحلرص على مارفتهل وهللو تفلدة منهل  وهي   هلللخ
علياااا  مارفااااة هلللكتااااب هلللصاااالحلة  إماااال بلحلصاااا   علااااى قاااا هللئ   -3

هلللكتاااب هللجلديااادة مااان هللملكتباااة  أو  ااا هلل  أهااال هللخلااااة وهلل تشاااللهت  قبااال 
 هلللشرهللء. 
هللو ااتادهللد هللملساابق وهللجليااد لشاارهللء هلللكتااب  وماان ذلاا   إعاادهللد  -0

وعماااال قلئمااااة بللكتااااب هلللااااخ  اااابق قلئمااااة هلللكتااااب هللملرحاااا ب شاااارهللؤهل  
 شرهللؤهل.
أحااارز هللألصااا   مااان هلللكتاااب  وهللعلااا  أناااه و يغااا   تااالب عااان   -1
  تلب. 
هللحرص على هللقتنلء  تب هللللين عرف هلل بفضاله   وشاهد هللل هللقاع  -1

بالمه  وحسن بملئها  يف ديان هلل   فها وء ها  أبااد هلللنالس عان حاش 
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 هلللقرهللء. 
و ثااااىتهلل ماااال  و عقااااك هلللكتاااالب حاااا  عااااارف هللصااااطملل م لفااااه  -5

 عك ن هللملقدمة  لشفة عن ذل   فلبدأ من هلللكتلب بقرهللءة مقدمته. 
هللقااك هلللكتااب ذهللت هلللت ليااد هلللقاا ي هللملتااو  وعأ ااد ماان متل اا   -6
 هلللغملف.
عأ ااااد ماااان خلاااا  هلللكتاااالب ماااان هللألو اااالت  أو عياااا ب هلللطبااااع    -2

 ااااااااللقطع يف هلللصاااااااافحلت  أو طااااااااي باضااااااااهل  أو متاااااااازق أجاااااااازهللء ماااااااان 
 هلللصفحلت  أو نقص فيهل.

إيل  وهللوخندهللع بللانلوين هلللاهللقاة  وهلللساار هلللارخيص  بال ينبغاي  -8
 علي  هلللتأ د من مضم ن هلللكتلب أوًو.

هللقااارأ فهااارس هلللكتااالب وهللملرهللجاااع قبااال شااارهللء هلللكتااالبي ملارفاااة مااال  -2
 يتضمنه من م ض علت ومدى أتيتهل.

 وملن ألهللد عأ يس مكتبة يف بيته فاليه يله هلللت جيهلت هللملهمة  
ل هللملكااالن هللملنل اااب ملكتبتااا  هللخللصاااة  ويفضااال عليااا  بلختيااال -3

 ختصيص حرفة خلصة يل.
عليااااا  برتعياااااب هلللكتاااااب يف مكتبتااااا  حساااااب م ضااااا علهتل   -0

فكتاااااب علااااا م هلللقااااارآن ماااااع باضاااااهل  و ااااالل    تاااااب هللحلاااااديث وهلللفقاااااه 
وهلللتفسىت وهلللاقيدة وهلللارتهللج  وهللألدب وهلللالا م هلللطبياياة  ومال شالبه ذلا   

 فإن ذل  يسهل هلللرج ع إليهل.
ي   رهللجاة هلللكتاب هللمل جا دة يف هللملكتباة دوليًال  ولا  باللندر عل -1
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 هلللسريع  وهلللتأ د من صحة عرعيبهل.

عليااا  بِااااررص  هلللكتاااب يف هللملكتبااااة بللصااا لة هلللصااااحيحة  وهااااي  -1
 وضاهل بشكل قلئ .

و عااادخل إ  مكتبتااا   تلبًااال إو بااااد أن متااار علياااه جااارًدهلل أو  -5
جالتاه مااع فناه يف هللملكتبااة   قارهللءة ملقدمتااه وفهر اه وم هللضااع مناه  أماال إن
 فر ل مر زملن وفلت هلللامر دون هلللندر فيه. 
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 الموحث ال اِس
 أَطاب يتعرض لْا الكتاب

يتااارض هلللكتاالب إ  هلللاديااد ماان هللألخطاالل هلللااخ عاا دي إ  إنقاالص 
عمره  وعليه في ب على هللملرء هلللتنبه هلله هللألخطلل وعملفيهل  ومن هله 

 هللألخطلل  
ل أو مقل بًاااال لفاااارتة ط يلااااة  مماااال يارضااااه إبقاااالء هلللكتاااالب مفت ًحاااا -3

 للتمزق وهللوعسلت. 
 فت  هلللكتلب بق ة وعقليب صفحلعه بسرعة.  -0
 وضع هلللكتلب بشكل ملئل يف هللملكتبة. -1
وضااع هلللكتااب هلللكبااىتة هللحل اا  فاا ق هللألخاارى هلللصااغىتة هللحل اا    -1

 ممل اال هللألخرى عرضة للتلف. 
 امة وهللألشربة. عاري  هلللكتلب ملل قد يتسلقا عليه من هللألط -5
عاااري  هلللكتااالب للشااامس وحرهلللهتااال مماال يااا دي يااال إ  هلللتلاااف  -6

 وهلللتمزق. 
   يل هلللكتلب إ  صندوق   ي هللألقملم وهللألولهللق.  -2
 لمي هلللكتلب أو إلقلؤه من أعلى.  -8
وضااااع هلللكتاااالب علااااى هللأللض مبلشاااارة  مماااال يارضااااه للرط بااااة   -2

 وبللتلل للتلف. 
 ليدة أو بشكل ق ي. هلللكتلبة عليه بأقملم ح -32
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 هللختلذ هلللكتلب متكًتل يُتكأ عليه.  -33
وضااااع هلللكتااااب يف  اااارهللعو حلفدهاااال  وهلللصااااحي  حفدهاااال يف  -30

صااااانلديق أو خااااازهللئن حديدياااااة  وقاااااد  اااااع أحاااااد هلللشاااااارهللء باااااا  هاااااله 
 هللألخطلل فقل   

 ع*يررررررل ِررررررالحفف ِو  التمررررررع فرررررري كترررررر 
 

 
 فرررررررررررررررررررر   ل*كترررررررررررررررررررر  آفررررررررررررررررررررات ُفرقْررررررررررررررررررررا 

 المررررررررررررررررراء يًرقْرررررررررررررررررا والنررررررررررررررررراب ُحرقْرررررررررررررررررا 
 

 
 والفررررررررررررررررأب َُرقْررررررررررررررررا وال*رررررررررررررررر  ي رررررررررررررررررقْا 
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 الفص  الثا ي
 فن القراءة

 وفيه هللملبلحث هلللتللية  
 هللملبحث هللألو   مفه م هلللقرهللءة.

 هللملبحث هلللثلين  حل  هلللسلف مع هلللقرهللءة. 
 هللملبحث هلللثللث  خصلئص هلللقرهللءة.
 هللملبحث هلللرهللبع  وظيفة هلللقرهللءة. 

 هللملبحث هللخللمس  مصلدل هلللقرهللءة. 
 أن هللع هلللقرهللءة. هللملبحث هلللسلدس  

 هللملبحث هلللسلبع  ف هللئد هلللقرهللءة. 
 هللملبحث هلللثلمن  ع هللئق هلللقرهللءة )أ بلب نف ل هلللنلس عن هلللقرهللءة(.

 هللملبحث هلللتل ع  هلللطرق هللملاينة على مملل ة هلللقرهللءة. 
 هللملبحث هلللالشر  عنمية علدة هلللقرهللءة لدى هللألطفل . 

 هللملبحث هللحللدي عشر  ق هللعد هلللقرهللءة ووهللجبلهتل.
 هلللثلين عشر  أصنلف هلللقرهللء. هللملبحث 

 هللملبحث هلللثللث عشر  أخطلء يف هلللقرهللءة. 
 هللملبحث هلللرهللبع عشر  هلللطريق هللألفضل لقرهللءة أمثل. 

 هللملبحث هللخللمس عشر  هلللقرهللءة يف هلللقرن هللحللدي وهلللاشرين. 



 
 اإلضاءة في أهمية الكتاب والقراءة

 
12 

 
 الموحث اْلول
 مفْوم القراءة

عناد مالدة ق.ل.أ  )وقارأ هلللشايء  «لتالل هلللصاحلل»قل  هلللارهللزي يف 
   ااااه وضااامه  ومناااه مساااي هلللقااارآني ألناااه اماااع هلللسااا ل ( بللضااا نااالً قرهللء)

َُ وأقُرْرآأ أَُ ويضمهل  وق له عال    نأا  أْمعأ  أي  قرهللءعه(. صا   عأ*أيرْ
عند ملدة هلللقارآن )وقاللأه  «هلللقلم س هللحمليا»وقل  هلللفىتوزآبلدي يف 

أ علياه هلللساملم  مقللأًة وقرهللًء  دهللل ه  وهلللقرر هللُء  هللحلرسرُن هلللقرهللءة  وعقرأ  وقار 
 أبلغه(.

  )وهلللقاارهللءة عااا   «هلللقاارهللءة أووً »قاال  امااد عاادنلن  االمل يف  تلبااه 
هللجلماااع  وهلللضااا   وهلللتن ياااع  وهللإلباااملا  وقاااد عكااا ن هلللقااارهللءة مااان هلللكتااالب 
نداارهلل  أو ماان هلللاالهلل رة هللملظتزنااة حفدًاال  وقااد عكاا ن جهاارهلل أو  اارهلل  وقااد 

 عك ن هلل تملًعل   مل يف حديث بدء هللل حي(.
 مااال  اااد  يف حلقاااة  فااايظ هلللقااارآن للااالين و يقااارأون  و ااالل   

 و لل  عن طريق هللألشرطة من الضرهللت وقرهللءهللت لبا  هلللقرهللء.
ومفه م هلللقرهللءة  انله هلللبسيا يتمثل يف  هلللقدلة على هلللتاارف علاى 
هللحلاااروف وهلللكلمااالت  وهلللنطاااق يااال علاااى هللل جاااه هلللصاااحي   ولكااان هااالهلل 

كثل فقا هللجللنب هللآلل من  وإن  لن و يزهلل  –هللملفه م عط ل فيمل باد 
إ  هلللامليااااة هلللفاليااااة هللملاقاااادة  هلللااااخ عشاااامل هللإلدلهلل  وهلللتاااال ر  –هلللقاااارهللءة 

وهللو اااتنتل  وهلللاااربا  مث هلللتحليااال وهللملنلقشاااة  وهااا  مااال  تااال  إ  إماااالن 
 هلللندر يف هللملقروء  ومزيد من هللألنلة وهلللدقة. 
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نطاااق هلللرمااا ز وفهمهااال ونقااادهل »وقاااد حااادد هلللبااالحث ن هلللقااارهللءة بأ ااال 
 ليلهل  وهلللتفلعل ماهال  وحادو  لد فاال بللنسابة هلال ... وأن عا دي و 

بللقاااااااااللئ إ  أن يساااااااااتظلص مااااااااال يقااااااااارأه ممااااااااال يسااااااااالعده يف م هللجهاااااااااة 
 .«هللملشكملت

وهللنطملقًاال ماان مفهاا م هلللقاارهللءة هاالهلل  فإنناال نأماال أن و عكاا ن هلللقاارهللءة 
باااد ذلاا  عمااملً  االبًيل يقتصاار فقااا علااى عنقاال هلللبصاار بااو هلللسااط ل  

حلت  وهلللتفااالخر بإ ااالء هلللكااا  هللهللئااال مااان هلللكتاااب قااارهللءة وعقلياااب هلللصاااف
فقااا  و  باال هااي عمليااة متكلملااة ياطااي فيهاال هلللقااللئ للماالدة هللملقااروءة 

 بقدل مل يأخل منهل.
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 الموحث الثا ي

  ال ال *ف مع القراءة
إن عللاناال هللل ّضاالء  ماال يف طيلعااه هلللكثااىت ماان هلللصاافحلت هللملشاارفة 

ها  بقارهللءة هلللكتاب  و الن هلا  يف عن حاب  الفنل هلللصال  للقارهللءة  وولا
ذلااا  نااا هللدل  ثاااىتة  وإليااا  نتًفااال يساااىتة ألحااا هلل  باضاااه ي لالهااال عااا قظ 

 تمنل إ  إدلهلل  مل وصل هلل إليه.
 –وهااا  ماان أعبااالع هلللتااالباو  –فهاالهلل عباااد هلل  باان هللملبااالل  ل ااه هلل  

ايااب علااى  اا هلل  بااا  أصااحلبه هلللاالين هللفتقاادوه يف .لسااه  فيق لاا ن 
أنل أذهب فأجللس هلللصحلبة »نل  في يب عليه   له  مل ل  و الللس

 ويشىت إ   تبه  م ضًحل أنه يقرأهل. «وهلللتلباو
وهاال هااي زوجااة هلللزهااري عشااتكي ماان  ثاارة مطللاااة زوجهاال لكتباااه  

  وهااالهلل «وهلل  إن هاااله هلللكتاااب أشاااد علاااّي مااان ثااامل  ضااارهللئر»فتقااا    
أصاب   دليل  بىت على حب هللإلملم هلللزهري للقرهللءة و ثارة هللملطللااةي حا 

 أحد هلللفقهلء وهللألعملم هللملشه لين يف هللملدينة هلللنب ية. 
ومصاااب هلللاازبىتي  ااد   عاان حللااه  وقااد بللاا  هلللفااأل علااى  تبااه 

 .« ن  أقرأ مل هلل تبلن منهل وأدع مل و أعرفه»فيق    
 ماال ماار بناال ذ اار حاال  أيب دهللود هلللس سااتلين عنااد خيلطااة ثيلبااه  

يضع فيه هلللكتب  فقد  لن حينمل  لن يضع أحد أ ملم ث به وهلل ًالي ل
ل ااه هلل  ابًاال للقاارهللءة  فاامل ياالهب إ  مكاالن لقضاالء حلجااة دني يااة أو 

 أخروية  إو ووضع هلللكتلب يف  مه لقرهللءعه أثنلء فرهللحه. 
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وإلياا  ماال صااالل ماان حااال  أيب بكاار هللألنبااللي  حياااث دخاال علياااه 
هلللطبياب يف مارض م عاه  فندار إ  ملئاه فقال   قاد  نا  عفاال شاايًتل و 

ه أحااد  مث ملال هاا  بالخلرو  قاال  لاه أباا  بكار  ماال اايء منااه شاايء  يفالا
 نااا  أعياااد  ااال »فقااال  لاااه  مااال هلللااالي  نااا  عفاااال  فقااال  هللألنباااللي  

ماان تااة علليااة يف هلللقاارهللءة  –وهلل   –ل هلاال فياا «أ ااب ع عشاارة آوف ولقااة
 وطلب هلللال .

وهاال هاا  هلللفاات  باان خلقاالن  االن  ضاار يف .لااس هللملت  اال  فااإذهلل ماال 
حللجة  أخر  هللبن خلقلن  تلبًل من  ماه ولهللل يقارأ فياه حا   قلم هللملت  ل

 يا د.
وإن ع باا  فأع ااب ماان حاال  هللحلاالفظ هللباان هللجلاا زي وهاا   ااد   

فساااابيل طللااااب »عاااان حللااااه يف  اااافره هللملاااالعع  صاااايد هللخلاااالطر  فيقاااا    
هلللكماال  يف طلااب هلللالاا   هللإلطااملع علااى هلللكتااب هلللااخ قااد ختلفاا  ماان 

ه يرى من عل م هلللق م وعلا  تمها  هللملصنفلت  فليكثر من هللملطللاة  فإن
ماال يشااحل خاالطره  و اار  عزكتااه لل ااد  وماال الاا   تاالب ماان فلئاادة  
وأع ذ بل  من  ىت ه وء هللللين نالشره   وو نرى فيه  ذهلل تاة عللياة 

 فيقتدي يل هللملبتدئ  وو صلحب ولع فيستفيد منه هلللزهللهد.
نيفه  فاااال  هلل   وعلاااايك   ملحدااااة  ااااىت هلللساااالف ومطللاااااة عصاااال
 وأخبلله   فلو تكثلل من مطللاة  تبه  لؤية هل    مل قيل  

 فررررررررررررررررررراُني أ  أبن الررررررررررررررررررر ياب ِطرفررررررررررررررررررري
 

 
 ف*ع*رررررررررررررررررررررررررري أبن الرررررررررررررررررررررررررر ياب ِ ررررررررررررررررررررررررررمعي 

وإين أخااا عاان حاالل  ماال أشاابع ماان مطللاااة هلللكتااب  وإذهلل لأياا    
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 تلبًااال مل أله فكاااأين وقاااا  علاااى  ناااز  ولقاااد ندااارت يف ثبااا  هلللكتاااب 

ة  فإذهلل به  ت ي على س   تة آوف .لد  هللمل ق فة يف هللملدل ة هلللندلمي
ويف ثبااااا   تاااااب أيب حنيفاااااة  و تاااااب هللحلميااااادي  و تاااااب شااااايظنل عباااااد 

و لناااا   –هللل هااالب بااان نلصاااار  و تاااب أيب اماااد باااان اماااد هللخلشااالب 
أ االًو  وحااىت ذلاا  ماان  اال  تاالب أقاادل عليااه  ولاا  قلاا   إين طللااا  

باللندر  عشرين ألف .لد   لن أ ثر  وأنال بااد يف هلللطلاب  فل اتفدت
فيهاااال ماااان مملحدااااة  ااااىت هلللقاااا م  وقاااادل تمهاااا  وحفدهاااا  وعباااالدهللهت   
وحرهللئب عل مه   مل و يارفه من مل يطللع  فصارت أ اتزلي مال هلللنالس 

 «.فيه  وأحتقر ت  هلللطملب  و  هللحلمد
فاامل ع ااب أن يقااا   عنااه شااي  هللإل اااملم هللباان عيميااة يف )هللألج باااة 

 ثىت هلللتصانيف وهلللتاأليف   لن هلللشي  أب  هلللفر  بن هللجل زي  »هللملصرية(  
ولااااه مصاااانفلت يف أماااا ل  ثااااىتة  حاااا  عااااددهتل فرأيتهاااال أ ثاااار ماااان ألااااف 

 .«مصنف  ولأي  باد ذل  مل مل أله
وشااااي  هللإل ااااملم نفسااااه يطااااللع يف مسااااألة ماااان هللملساااالئل فيقاااا   يف 

وقاااد طللاااا  هلللتفل اااىت هللملنق لاااة عااان هلللصاااحلبة  ووقفااا  علاااى »ذلااا   
لل وهلللصااغلل  أ ثاار ماان ملئااة ذلاا  ماال شاالء هلل  عااال  ماان هلللكتااب هلللكباا

عفسىت  فل  أجد إ   لعخ هله عند أحد من هلللصحلبة أنه أّو  شيًتل 
 .«من آيلت هلللصفلت

وهللإلملم هللبن هلللقاي  لجاع يف  تلباه )هللجتمالع هللجليا   هللإل املمية( إ  
مااال يزياااد عااان هللمللئاااة مااان هلللكتاااب هلللاااخ ألفهااال بنفساااهل  فمااال أعدااا  هللهلمااا  

 وأعملهل!
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قملين يقااارأ صاااحي  هلللبظاااللي يف عشااارة وهللحلااالفظ هللبااان ح ااار هلللاسااا
.للس  من بااد صاملة هلللدهار حا  هلللاصار  وصاحي  مسال  يف مخساة 
.للس  يف س  ي مو وشطر هلللي م  وهلللنسلئي هلللكبىت يف مخساة .اللس   
 ل .لاس منهال قرياب مان ألباع  العلت  وقارأ يف مادة إقلمتاه بدمشاق 

لااااد  مااااع ماااال يزيااااد عاااان هللمللئااااة . –و لناااا  شااااهرين وعشاااارين ي ًماااال  –
هلللتالياااق  وهللألعمااال  هللألخااارى هلللاااخ يقااا م يااال  فللاااه دله  مااال أعلاااى تتاااه 

 وهلللعفلع دلجته يف هلللال !
وهاالهلل إماالم هللحلااديث يف عصااره هللحملااد   هلللاملمااة امااد نلصاار هلللاادين 

ولاال هللوهتمالم بلحلاديث »هللأللبلين   كي هلللشي  هلللشيبلين عنه فيق    
لهب إ  هللملكتبااااة أصاااب  شاااغله هلللشاااالحل  حياااث  اااالن يغلاااق الااااه  ويااا

هلللدلهريااااااة  ويبقااااااى فيهاااااال هللثنااااااخ عشاااااارة  اااااالعة  و يفاااااارت عاااااان هللملطللاااااااة 
. وهللنداااار إ  نتاااال  هااااله هلللقاااارهللءة «وهلللتحقيااااق  إو أثناااالء فاااارتهللت هلللصااااملة

وهللملطللاة  إ ل دلل  ينة أخرجهال هلللشاي   وخادم فيهال هلللسانة  فر اه هلل  
 وأجز  له هللملث بة  ولفع دلجته يف هللملهديو.

حفدااه هلل   –حااد  بااه هلللشااي   االملن باان فهااد هلللااا دة وخناات   اال 
 –عااان نفسااااه  حينماااال  اااالن طللبًاااال يف هللملرحلااااة هللملت  ااااطة أو هلللثلن يااااة  –

و ن  أقضي ي مي يف هللألجلزة هلللصيفية يف د الن »يق    –هلللش  م  
أديب  وأ ل ماي  تًبل أقرأهل  فمال هللنتها  هللإلجالزة إو وقاد طللاا  مال 

  ولاااال أ اااا شااالهد علاااى ذلااا  مااال «ياااديقااارب مااان  اااتو  تلبًااال أو يز 
والضااارهللعه  فإنااا   –حفداااه هلل   –عملحداااه يف ثنليااال م لفااالت هلللشاااي  

الااد فيهاال لول هلللقااللئ هللملطلااع هلللشاااغ ف بااللقرهللءة  فهاا  ااار  لاا  زباااًدهلل 
حفااااظ هلل  هلللشاااي  ونفاااع بالمااااه  –صااالفًيل مااان بطاااا ن أمهااالت هلللكتاااب 
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 هللملسلمو . 
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 الموحث الثالث
 َصا   القراءة

قاارهللءة  زهللياال وخصاالئص عدياادة  و ككاان حصاارهل  ولكنناال عتمتااع هللل
 نلظص منهل مل يلي  

هلللقاارهللءة هااي نلفاالة هللإلنساالن علااى هلللاادنيل  يطاال منهاال علااى  اال  -3
 شيء  ويرى منهل هللحليلة وهللألحيلء  ويطلع على هلللك ن. 

أ ل ظلهرة إنسلنية من خ هللص هللإلنسالن وحاده  ووزماة لرقياه   -0
اتااااا جهااااًدهلل نلفًااااال وضااااروليًلي لكااااي يتمتااااع وماااال يبللااااه هللإلنساااالن فيهاااال ي

 بإنسلنيته  و قق حلية هللخللق فيه.
أ ال عملياة حي يااة  لملاة  عشارت  فيهاال قا ى إنسالنية متاااددة   -1

 و تل  جله د بدنية وعقلية ونفسيةي لكي عصل إ  هلللدلجة هللملطل بة. 
أ اال مااع قرينتهاال )هلللكتلبااة( ياتاااهللن ح اار هللأل االس يف هلللتالااي    -1
 ككن ل  يلة أخرى أن عغ  عنهمل. وو

أ اااااال و عااااااارتف بللف هللصاااااال هلللزمنيااااااة  وهلللفاااااا هلللق هللوجتملعيااااااة   -5
وهللحلاادود هللجلغرهللفيااة  فللقاااللئ يسااتطيع أن يااايش  ااال هلللاصاا ل  ويف  ااال 

 هللململل  وهللألقطلل.
أ اااال و عقيااااد هللإلنساااالن بزماااالن وو مكاااالن  فللقااااللئ يسااااتطيع  -6

 هلللقرهللءة م  شلء وأين شلء.
عساام  للكلعااب أن يتحااد  يف  اال هللألوقاالت  وإ   اال أ اال  -2

فياااازو  باااالل   ثااااىت ماااان هلللفاااا هلللق  -دون هلل ااااتثنلء -هلللطبقاااالت وهللهليتاااالت
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 هلللفكرية بو طبقلت هلللتمع.

أ ل عنقل هلللقللئ مان علملاه هلللضايق إ  عالمل أو اع أفًقال  فهاي  -8
ماان أهاا  هللل  االئل هلللااخ عااال، ضاايق هللألفااق  إذ الااال ماان هلللرجاال ااادود 

 لجملً وهلل ع هللألفق بايد هلللندر. هلللتفكىت
أ ااال ع جاااه هلللبحاااث هلللالماااي  وعاااربا هلللبااالحثو يف شااا  أسااالء  -2

هلللاااالمل بربااالط قااا ي  وبااالل  يساااىت م  اااب هلللالااا  وهللملارفاااة سااا  أهدهللفاااه 
 هلللسلمية هلللخ يبغيهل  ط هللت  رياة م فقة.

أ ااال عاطاااي هلللقاااللئ أ ثااار مااان حيااالة وهللحااادة يف مااادى عمااار  -32
ل عزياااد مااان هاااله هللحليااالة مااان نلحياااة هلللاماااق  وإن  هللإلنسااالن هللل هللحااادي أل ااا

  لن  و عطيلهل  قلدير هللحلسلب. 
أ اااااال و اااااايلة للتنميااااااة أو للهاااااادم  فهااااااي عاااااا ثر يف هللاللهاااااالت  -33

هللإلنساالن ومسااات هلله هللخللقاااي وماتقدهللعااه وعصااارفلعه  علاااى حسااب مااال يقااارأ 
 يك ن هلللتأثر  إن صلحلًل أو طلحلًل.

 عتميز ارية هللوختيلل دون عقييد. -30
أ اااال متاااااة عديمااااة بسااااار لخاااايص  بلملقللنااااة مااااع عكاااالليف  -31

 هللهل هلليلت هللألخرى.
 عتميز بللبقلء ودوهللم هللوقتنلء. -31
عتميز بسه لة هللملرهللجااة  و املمة هللللغاة  و اه لة هلللتثبيا  يف  -35

 .«أمسع فأنسى  أقرأ فأعلّ ر»هللللهلل رة  وقد جلء يف هللملثل هلللصي   
هللألفااااارهللد وهلللتماااااالت  أ ااااال و ااااايلة أ ل اااااية لملعصااااال  باااااو  -36
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 وهلللربا بو أفرهللد هلللتمع.
أ ل  بيل هلللفه   وهي بدهللية هلللتالمل مع هلللنص  فلملرء لكي  -32

ياي هلللنص يبدأ بقرهللءعه  وحو يك ن هلللنص عميًقل يف بنلئه   تل  هللملرء 
إ  مالجلة أخرى  هي يف حاد ذهللهتال قارهللءة ثلنياة أو ثللثاة يساتاو ماهال 

 بللقل  وهللل لق. 



 
 اإلضاءة في أهمية الكتاب والقراءة

 
12 

 
 موحث الراِعال

 وظيفة القراءة وأه افْا
عاا دي هلللقاارهللءة علااى هللملساات يو هلللفااردي وهللوجتماالعي ألبااع وظاالئف  

 عت لى يف 
هلللااااااال  هلللااااااادي   للمسااااااالعدة علاااااااى عبااااااالدة هلل  علاااااااى هللل جاااااااه  -3

هلللصاااااحي   وهللإلجلباااااة علاااااى  ثاااااىت مااااان هلللتسااااالؤوت  وحااااال هللملشاااااكملت 
 هلللدينية.
نفسااي  وم هللجهااة هلللاال  هلللنفسااي  للمساالعدة علااى هلللتكيااف هللل -0

 حلوت هللإلحبلط وهللونفالوت. 
هلللاااال  هللوجتماااالعي  للمساااالعدة علااااى هلللتكيااااف هللوجتماااالعي   -1

 وهلللتبلد  هلللثقليف بو هلللشا ب.
هلللل  هللملاريف  إلشبلع هللحللجلت هللملارفية للفرد وهلللتمع يف  ن  -1

 هلللتحصيل هلللدلهلل ي ومل بادهل.
 ال اساب   وأمل أهدهللف هلللقرهللءة  فهي ختتلف من شظص آلخار 

حللاااه ووضااااه  ومسااات هلله هلللثقاااليف  وولااااه بللثقلفاااة  ولكااان ككااان إ لهلااال 
 فيمل يلي  
لطلااب هلللالاا  وهللملارفااة  وهاالهلل هاادف عاالم  ومصاالحب للقاارهللءة  -3

منل عالمهل يف هلللبدء  ويف هلهلل  قيق لر للة هللإلنسلن يف هللأللض  وهي 
ِْ اي عا*ْ هللملستفلدة من ق   هلل  عز وجل    .مذاوأُقْ  بأَب  ا

لمل اااتل لل وهللملرهللجااااة  فللااادهلللس  تااال  إ  مرهللجااااة مال ملعاااه  -0
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ماااااان آن آلخااااااري للتثباااااا  منهاااااال  وهلللتأ ااااااد ماااااان مانلهاااااال  أو مقللنتهاااااال 
  ال ملت جديدة.

ملتلبااااة هلللتظصاااص  وهااالهلل مااارعبا باااللتال  يف .ااال  اااادد  و  -1
يتالاااااق الجاااااة طللئاااااة  وو يت قاااااف علاااااى منل ااااابة  وهنااااال  فااااارق باااااو 

تااالبع ملااال يصااادل مااان جدياااد يف ختصصاااه  وباااو  ااال مااان هللملتظصاااص هللمل
 يكتفي  ل حص له يف دلهلل ته وير ن إليه.

هناااال يقاااارأ باقليااااة  –أو هلللقااااللئ  –إلعاااادهللد اااااث  فللبلحااااث  -1
نلقدة أ ثر  ويقللن بو هللآللهللء هللملظتلفة  ويساتمد مان ثقلفتاه ومال ملعاه 

 مل يسلعده على هلللرأي وهللحلك .
قاااااااد عسااااااالعد هللملااااااارء علاااااااى هللهلااااااادوء للتساااااالية وهلللااااااارتوي   فهاااااااي  -5

وهللو اارتخلء   اال  قااق لااه ماان متاااة وعااروي   وذلاا  بقاارهللءة هللمل ضاا علت 
هللخلفيفة  وهلللقصص هلللسهلة  أو مرهللجاة هلللصحف  ولكن ليال  هللملرء أناه 
ل  هلل تفى يل فلان  قاق عان طريقهال مناً هلل علميًال  أو إثارهللء يف دلهلل اته أو 

 ثقلفته  ولن عسلعده على  صيل هلللال .
ألجااال ع  ااايع قلعااادة هلللفهااا   وهلللااالين يقااارؤون مااان أجااال هااالهلل  -6

هللهلااادف قلاااة قليلاااة مااان هلللنااالس  وذلااا  أن أ ثااار هلللنااالس ياتقااادون أن مااال 
كلكاا ن ماان مباالدئ وقاادلهللت ذهنيااة وإدلهلل يااة  االف وجيااد  ويكتسااب 
هلللقللئ من خمل  ذل  عالدهللت فكرياة جديادة   مال أن هلللقاللئ ألجال 

 مر.ع  يع قلعدة هلللفه  عزهر مال ملعه وعث
 وهنل  أهدهللف أخرى خلصهل )جىتي ولجرز( فيمل يلي 

 لض ًخل للالدة. -2
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 شا لهلل بلل هللجب. -8
 لرد ملء هلللفرهللا. -2
 للتارف على هللألحدهلل  هللجلللية. -32
 هلل ت لبة حللجلت عملية يف هللحليلة هلللي مية. -33
 هلل ت لبة حللجلت هللجتملعية مدنية. -30
 علبية ملتطلبلت فكرية اتة.  -31
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 حث الَام المو
 مصاِب القراءة

 هنل  ألباة مصلدل للقرهللءة  هي على هلللرتعيب من حيث هللألول ية  
هلللكتاااااااب  ومنهااااااال هلللكتاااااااب هللملقااااااارلة يف هللملدل اااااااة أو هللجللمااااااااة   -3

وهللملرهللجع هلللخ  تلجهل هللإلنسلن يف م ض ع ختصصه وهللهتملماه  وهلللكتاب 
م ضاا ع  هلللااخ اتللهاال للقاارهللءة هللحلاارة  وعتميااز هلللكتااب عم ًماال بشاام هلل لل

ومملحدالت  وعلاى قادل  وهلل تقصلئهل جلميع أجزهللئه ومل ح هلله مان آلهللء
هاالهلل هلللشاام   وهللإلحلطااة وهلللدقااة وحساان هلللااارض  يكاا ن حااظ هلللكتاالب 

 من هللجل دة.
وعقدم هلللكتب ل نسلن زهللًدهلل فكريًال حنيًال وضاروليًل حليلعاه  وعتاي  لاه 
هللو ااااااتفلدة ماااااان هللل قاااااا   و ااااااتدل دهللئًماااااال يف مقدمااااااة هللملرهللجااااااع هللملهمااااااة 

ملصاالدل هللأل ل ااية للمارفااة وهللملتاااة  وقااد  اابق لناال هلللكااملم عاان هلللكتااب وهلل
 بللتفصيل يف فصل  لبق.

هلللصاحف وهلللااملت وهلللاادوليلت  وهااله ماالدة ي ميااة أو منلوبااة   -0
عكماال ثقلفاااة هللإلنساالن  وعتصااال ايلعااه هلللالماااة بصاا لة مبلشااارة  وعطلااااه 
 علااى ج هللنااب ماان هلللتمااع وأماا ل الااري ماان ح لااه  وعرضااي حلجتااه إ 

 هللإلحسلس بأنه مع هللحليلة وجزء من هلللالمل.
وعساااالعد هلللصااااحف وهلللااااملت وهلللاااادوليلت علااااى عكاااا ين هللاللهاااالت 
 يل ااااااية وهللجتملعيااااااة أو ملهبيااااااة ماينااااااة لاااااادى هلللقاااااارهللء  وهناااااال عكماااااان 
خط لهتل  وهلللقللئ هللملستنىت و يتبع  ل لأي  وو يروق لاه  ال مالهب  
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لفااة  مااتفه  وهللع فلاايس عبااًدهلل للماالدة هللملقااروءة  بقاادل ماال هاا  طللااب للثق

ونلقااااد  و يضاااايع مااااع هللواللهاااالت هلللساااالئدة يف صااااحيفة أو .لااااة  وإن 
 وزمهل ووزمته.

أقااارهللص هللحلل اااب هللملا.اااة  وهاااي مصااادل حاااديث مااان مصااالدل  -1
هلللقرهللءة  وهي يف حقيقتهل .م عة من هلللكتب منس خة يف قارص وهللحاد 

لاااب ذي  ااااة  باااىتة  وهااا  ياتاااا مااان أقااال هللملصااالدل عااا هللفرهلل  وهااا  يف هلللغل
 ااااا ي هللملاااااالج  وهللمل  ااااا علت وهلللكتاااااب ذهللت هللألجااااازهللء هلللكثاااااىتة   فااااات  
هلللبللي ومل شل له  وهي متتالز عان هللملصادلين هلللسالبقو بساه لة و ارعة 
وصاااااا   هلللقااااااللئ إ  مبتغاااااالهي بفضاااااال هلللتقنيااااااة هلللالليااااااة هللملسااااااتظدمة يف 
هللحلل اااب هللآلل  وهاااي ليسااا  يف متنااالو  هللجلمياااع  مثلمااال هااا  هللحلااال  يف 

  وهااي مفياادة للباالحثو هلللاالين يسااتظدم ن هللملااالج  هللملصادلين هلللساالبقو
وهللمل  ااااا علت وهلللكتاااااب هلللضاااااظمة   ااااال عااااا فره هلااااا  مااااان  ااااارعة ويساااااري 

 لل ص   إ  مل يريده هلللبلحث.
هللإلنرتنااااا   وهااااا  مااااان أحاااااد  مصااااالدل هلللقااااارهللءة  وهااااا  عااااالمل  -1

مساااااتقل بلهللعاااااه  واتلاااااف عااااان هللملصااااادلين هللألولياااااو يف   ناااااه مت ااااادد 
فهااا  متنااا ع هلللفنااا ن  وهااا  ماااع ذلااا  و هللملال مااالت بل اااتمرهللل  و ااالل  

ككاان هلللااتحك  بااه  مصاادل علااى هللإلطااملق  فقااد ختتفااي فيااه مال ماالت 
وم ض علت  وقد عتبد  بسرعة  مل مل يل أ هلللقللئ إ  و لئل هللحلفاظ 
هللملاماا   يااال يف هللحلل اااب هللآلل  وهاا  أشاااد خطااا لة ماان  ااالبقيهي ذلااا  

لئ مااتفه  وهللع إلمكلنيااة هلللت هللصاال مااع هلللكلعااب  ولاالهلل فهاا   تاال  إ  قاال
ماادل   يسااتطيع هلللتمييااز بااو هلللضاالل وهلللناالفع  وهلللغااث وهلللساامو  و كياال 
مااع  اال هللالااله  وو يسااىت مااع  اال فكاارة  وهاالهلل هللملصاادل لاايس يف متناالو  
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 هللجلميع  مل ه  هللحلل  يف هللملصدل هلللسلبق.
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 الموحث ال اِس 
 أ وا  القراءة

هللحلااااديث عاااان أناااا هللع هلللقاااارهللءة حااااديث ذو شاااا  ن  وهلللكااااملم عنهاااال 
طااا    إذ إن  هنااال  عقسااايملت عااادة للقااارهللءة  ختتلاااف فيمااال بينهااال مااان ي

 حيث هلللغرض وهللهلدف  وهللألدهللء وهلللطريقة  ون عية هللملقروء.
 فمن حيث هللهلدف ككن عقسي  هلللقرهللءة إ  هللألن هللع هلللتللية  

قاارهللءة هلللاادلس  وهااي هلللااخ يقاا م ياال هللإلنساالن لزياالدة نصاايبه يف  -3
ليااتمكن ماان هلللن االل وهللحلصاا   علااى هلللالاا   فهاا  يقاا م ياال يف هللملدل ااةي 

أعلااااى هلللاااادلجلت  ويقاااا م ياااال يف منلشااااا هللحلياااالة هللملظتلفااااة  فهاااا  يقاااارأ 
هلللملفتاااالت لياااا من حر ااااة هللنتقللااااه  وهللل صاااا   إ  هدفااااه  بأيساااار هلللساااابل  
ويقااارأ  تاااب هللإللشااالدهللت هلللاملياااة )أو مااال يسااامى بللكااالعل  (ي ليحسااان 

قاا هللميس  ويقاارأ هلل ااتظدهللم هللجلهاالز  أو عطاا ير مهنتااه  ويرهللجااع هللملااالج  وهللل
هلللكتب للمشلل ة يف ندوة أو إلقلء الضرة  ويقرأ يف  تب متظصصاةي 

 لتط ير نفسه وزيلدة مال ملت وع ثيقهل  ومل أشبه ذل .
هلللقااارهللءة هللو اااتمتلعية  وهاااله مرعبطاااة بأوقااالت هلللفااارهللا  وينااادل   -0

  تهل ن علن من هلللقرهللءة  
بشاارية وماال  اايا قاارهللءة عنبااع ماان عطلُّااع هللإلنساالن ملارفااة هلللاانفس هللل -أ

ياال ماان ظااروف هللحلياالة   ماان يريااد أن يااارف شاايًتل عاان هللحلياا هللن وطاارق 
 مايشته  وعن هللألقطلل هللألخرى  وهلللفضلء وهلللك ن. 

قاارهللءة عنبااع ماان لحبااة هللإلنساالن يف هللوبتااالد عاان هللل هللقااع  وهااله  -ب
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عبدو يف لحبة هللملرء يف هلللقرهللءة عن هلللتغىتهللت هللملفلجتاة  وأحادهلل  هلللسالعة  
  يالين منهل هللآلخرون  وأ رهللل هلللنفس هلللبشرية.وهللمل هللقف هلللخ

هلللقاارهللءة ألجاال عقاادن هلللكتاالب للغااىت  وهااي  هلللقاارهللءة هلللااخ يقاا م  -1
يل هللملرء لتقادن  تالب مااو ليخارين  وينبغاي للمارء هنال أن يكا ن قاد 
هلل ااااات عب هلللكتااااالب  فيقااااارأ هلللكتااااالب  ويااااادون مملحدلعاااااه أووً باااااأو   

وإحصاالءهللت  ويرصااد إباادهللعلت  ويتحقااق مماال ياا لده هلللكلعااب ماان عاا هلللي 
 هللمل لف ومل أضلفه من أفكلل جديدة  ومل شل ل ذل .

هلللقاارهللءة هلللنقديااة  وهااي  هلللقاارهللءة هلللااخ يامااد هلللقااللئ ماان خملهلاال  -1
إ  نقااد  لااة ماان هللألفكاالل هلللااخ طرحهاال هلللكلعااب  ويرهللهاال حااىت صااحيحة 
أو  االيمة  وينبغااي ملمااللس هاالهلل هلللناا ع ماان هلللقاارهللءة  أن يرهللعااي .م عااة 

 هلللق هللعد هللملهمة يف هلللاملية هلللنقدية  ومنهل  من
أن يتاااال ر دهللئًماااال حاااارض هلللكااااملم هلللاااالي يقاااارأ  ويملحااااظ  يااااف  -أ

 عنس   هلللنقلط هلللفرعية مع هلللغرض هلللرئيسي  و يف عدعمه.
أن يتأ اااد مااان أناااه ينفااال إ  هلللفكااارة هلللرئيساااة ولهللء  ااال فقااارة   -ب

  فيقااااف عنااااد  اااال فقاااارة  ويستحضاااار بقلبااااه هلللفكاااارة هللأل ل ااااية يف علاااا
 هلللفقرهللت. 
أن ككاان عقلااه يف مقاادهللل هللل قاا  هلللاالي  اايقفه علااى هلللنقاالط  - 

هللملظتلفة من قرهللءعه  ويقرأ بسرعة متفلوعة  وعلياه أن يقارأ هلللنقالط هللملهماة 
 وهلللاسىتة يف أنلة ولوية  متأ ًدهلل من أنه قد فهمهمل. 

عليااه أن يفكاار عفكااىتهلل هللنتقلديًاال فيماال يقاارأ  ويسااتنتج هلل ااتنتلجه  -د
 لهب إ  أباد ممل ولد يف هلللكتلب من أفكلل ومفلهي .هللخللص  وي
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أن يساااا ل هلللفكاااارة هلللرئيسااااة يف  ااال جاااازء ماااان قرهللءهللعااااه  وكيااااز  -هاااا

 هلللنقلط هللهللمة  لمل مرت به.
أن يضع هيكمًل ذهنًيل أو  تلبًيل للكتلب هللللي يقرأ  مث يرهللجاع  -و

هلللكتااالب  لاااه علاااى ضااا ء هااالهلل هللهليكااال  حياااث ااااب أن ياااربا مااال باااو 
طااااع هللملقااااروءة  ويصاااانف هلللكتاااالب إ  نقاااالط لئيسااااة  ونقاااالط أفكاااالل هلللق
 ثلن ية.

وهناال  ماان يقساا  هلللقاارهللءة ماان حيااث هللهلاادف إ  قساامو  يناادل  
  تهمل أن هللع أخرى  وتل 

هلللقاارهللءة هلللفضاا لية  وهااي هلللقاارهللءة هللملتقطّاااة  هلللااخ و يقصااد منهاال  -3
 هلللقللئ   ى عزجية هللل ق  وملء هلللفرهللا. 

هلللخ يرمي هلللقللئ من ولهللئهل إ  أهدهللف هلللقرهللءة هلللاملية  وهي  -0
 علمية وهللضحة  وهله هلللقرهللءة عنقس  إ  هللألقسلم هلللتللية  

هلللقرهللءة مع هلللتلظيص  وهله هلللقرهللءة يقصد منهال هللوطاملع علاى  -أ
ات ياالت هلللكتاالب  وعر يااز أفكاالله هللأل ل ااية باااد هلللفاارهللا ماان مطللاتااه  

 و اهل يف ملظص.
ياال  ااع مال ماالت ماينااة عاان  هلللقاارهللءة مااع هللوقتباالس  ويقصااد -ب

 م ض ع مل  ويدخل    هلهلل هلللقس  ثملثة أن هللع من هلللقرهللءة  هي  
هلللقرهللءة هلللسرياة  وذلا  بقارهللءة هلللفهارس قارهللءة فلحصاة  واتالل  -3

 هلللقللئ مل كس م ض عه من قريب أو بايد.
هلللقاارهللءة هلللالديااة  وفيهاال يقاارأ هلللقااللئ هللمل ضاا علت هلللااخ حااددهل  -0
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هلللكتااااااب  واتاااااالل منهاااااال هللوقتبل اااااالت هلللااااااخ عتصاااااال للقاااااارهللءة يف بااااااا  
   ض عه.
هلللقاارهللءة هلللاميقااة  وفيهاال يقاارأ هلللقااللئ هللألااال  هللملمتاالزة هللملتصاالة  -1

  ضااا عه باماااق وعااا دة  وقاااد ياياااد قرهللءهتااال  فيقتااابس منهااال مااال يناااىت لاااه 
 هلللطريق.
هلللقاااارهللءة مااااع هلللغااااىت  وهاااالهلل هلللناااا ع ماااان هلللقاااارهللءة  اااالن شاااالئًال يف  - 

إل املمية  فاللطملب مل يك نا هلل يقارؤون هللحملف ظالت هللمل  سلت هلللالمياة هلل
)هلللكتب( علاى هللنفارهللد  بال  رصا ن علاى قرهللءهتال عناد م لفيهال إن  الن هلل 
أحيلء  أو شي خه   وذلا  مان أجال ضابطهل وفها  مال أشاكل علايه  
فيهاااال  وو عاااازهلل  عسااااتظدم هااااله هلللطريقااااة يف هللل قاااا  هللحللضاااار  ولكنهاااال 

 بص لة أقل ممل  لن يف هللمللضي. 
قرهللءة هلللردة  وهي هلللخ و يك ن ماهل علظيص أو هللقتبلس أو هللل -د

 هلل تيضلل  وع جد  تب ومقلوت عنل بهل هله هلللطريقة
 وهنل  عقسيملت أخرى للقرهللءة من حيث هللألدهللء  وتل ن علن  

هلللقرهللءة هلللصلمتة  وهي هلللقرهللءة هلللخ عامد إ  ع فىت هلللقدلة على  -3
إ  زياااالدة حصاااايلة هلللقااااللئ  هلللساااارعة وهلللفهاااا  وعلظاااايص هللملقااااروء  إضاااالفة

هللللغ ية وهلللفكرية  حيث إن هلللقرهللءة هلللصلمتة عتي  للقللئ عأمل هلللابللهللت 
وهلللرتهلل يب  وعقد هللملقللنلت بينهل وهلللتفكاىت فيهال   مال أ ال عنماي هلللرحباة 

 هلللقرهللئية. 
هلللقرهللءة هللجلهرية  وهي عق م على هللإللقلء هللملاا وهللإلنشالد  وهلالهلل  -0

على  شف عي ب هلللنطاق ملالجلتهال  وهاي و ايلة هلللن ع مزهلليله  إذ يق م 
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إلجااااالدة هلللنطاااااق وهللإللقااااالء  وهلللتاباااااىت عااااان هللملاااااالين بلغاااااة صااااا عية متميااااازة 
ومفه مااااة  وهااااي مهااااللة مطل بااااة يف مهاااان  ثااااىتة   للتاااادليس وهللحمللماااالة 

 وهللل عظ وهللإلصملل.
وهنل  عقسيملت أخرى للقارهللءة  مان حياث نا ع هللملقاروء  وهللهلادف 

 من قرهللءعه  وتل ن علن  
هلللقااااارهللءة هلللسااااارياة  وهاااااي هلللطريقاااااة هلللاااااخ عساااااتظدم يف مطللااااااة  -3

هلللصحف وهلللملت  وبا  هلللكتاب هلللاخ يشاار هلللقاللئ أ ال و عزياد مان 
ماللفااه هلللالميااة وهلللثقلفيااة وهلللفكريااة   ماال أ اال عسااتظدم  ثااىتهلل قباال هللقتناالء 

 هلللكتب  وهي عنقس  إ  هللألقسلم هلللتللية  
ف  هلللسااريع للانص  بغيااة هلللتحلياق فا ق هلللاانص  ويقصاد بااه هلللتصا -أ

هللحلصاااا   علااااى هاااادف ماااااو منااااه  أو مارفااااة مقصااااد هلللكلعااااب ومتييااااز 
 أفكلله.
هلللقااارهللءة هللخللطفاااة  وهاااي هلللاااخ عتاااي  للقاااللئ أن يلااا    ضاااا ع  -ب

هلللكتاالب وهللاللهااه ومنه يتااه  وذلاا  بااللندر يف مقدمااة هلللكتاالب وخلمتتااه 
 وفهلل ه.
ه هلللانص قرهللءة مل بو هلللسط ل  ويقصد يال علّماس مال يا حي با - 

 يف أ رع وق  ممكن.
وهلللقرهللءة هلللسرياة و عاتمد على مقدلة هلللقللئ علاى فها  هلللنصا ص 
فحسااب  باال متتااد لتشاامل هاادف هلللقااللئ ماان قرهللءعااه  ومساات ى ذ لئااه 
وخاعاااه  ومااادى  ااايطرعه علاااى مهاااللهللت هلللقااارهللءة  وطريقاااة صااا ا هللملااالدة 

 هللملقروءة.
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اماق يف فها  هلللقرهللءة هلللبطيتة  وهي هلللاخ عتاي  للقاللئ هلللدقاة وهللل -0
هللمللدة هللملقاروءة وهلللنصا ص يف هللملاالين  وهلل تشافلف هللملقلصاد هلللكلمناة ولهللء 
هلللساااااط ل  وهلللت قاااااف عناااااد باااااا  هلللنصااااا ص هللملساااااتغلقة وهلللتأمااااال فيهااااال  
ويستظدم هلللقللئ هلهلل هلللن ع من هلللقرهللءة عندمل  قق نًصل عرهللثًيل لط طًل 

 أو علمًيل صاًبل.
ل يف  تلبااااه )هلللقاااارهللءة وقااااد أولد هللأل ااااتلذ هلللااااد ت ل عبااااد هلللكاااارن بكاااال

 هللملثمرة( مخسة عقسيملت للقرهللءة  هي  
هلللقااارهللءة هللو تكشااالفية  ويقصاااد يااال  هلللقااارهللءة هلللاااخ يل اااأ إليهااال  -3

هلللقااللئ قباال شاارهللء أي  تاالب  حيااث ينبغااي علااى هللملاارء أن و يسااتا ل 
بشاارهللء أي  تاالب  مهماال  االن م ضاا عه أو  نااه  وأياال  االن  لعبااه  ماال مل 

ية عصفحيةي ليكشف عان مادى حلجتاه إلياه  يلق عليه ندرة هلل تكشلف
 وهلللطريقة هلللخ عليه أن يتباهل يف قرهللءعه.

هلللقااارهللءة هلللسااارياة  وهاااي هلللاااخ عاااأه بااااد هلللقااارهللءة هللو تشاااكلفية   -0
حيااث  اادد هلللقااللئ أي ناا ع مااان هلللقاارهللءة يسااتحقه هلللكتاالب  هاال هاااي 
ى قرهللءة دقيقة متنلهية  أو قرهللءة  رياة  وفكرة هلللقارهللءة هلللسارياة عقا م علا

أن هلللنداار يقفااز ماان مساالحة إ  أخاارى  وعناادمل يسااتقر علااى مساالحة 
مايناة  فإنااه يلااتقا عادًدهلل ماان هلللرماا ز وهللإلشاللهللت  مث يقفااز ليسااتقر ثلنيااة 
... وهكلهلل  وقد أقلما  باا  هلللادو  هللملتقدماة دولهللت للقارهللءة هلللسارياة 
مناال أ ثاار ماان نصااف قاارني ياادف عاادليب هلللقااللئ علااى هلللتقاالط أ ااا 

 أثنلء هلللثلنية هلللخ عقف فيهل هلللاو.عدد من هلللكلملت 
هلللقارهللءة هللونتقلليااة  وهااي هلللااخ  تاال  إليهاال هلللقااللئ حينماال يت ااه  -1
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إ  هلللتامق يف م ض ع باينه  حياث يكا ن الجاة إ  عتباع هلللادياد مان 
هللملرهللجاااع وهلللكتاااب هللملتن عاااةي للاثااا ل علاااى مااالدة مت لنساااة عسااالعده علاااى 

 ه.عك ين ص لة جيدة عن هللمل ض ع هللللي يهت  ب
هلللقرهللءة هلللتحليلية  وهي أفضل أ ل ب ككان للقاللئ أن يتبااه  -1

يف هلل ااااتكنله مضاااام ن  تاااالب ماااال يف وقاااا  حااااىت ااااادد  فهااااي و عااااا  
هللوطملع وهللو تفلدة فحسب  بقدل مل عا  ن ًعل من هللولعقلء بللقاللئ 
إ  أفاااق هلللكلعاااب هلللااالي يقااارأ لاااه  والولاااة هلللنفااالذ إ  مارفاااة شااايء مااان 

لثقلفيااة  باال وحاا هللله ونقااده  وهللل قاا ف علااى ج هللنااب مصاالدله وخلفيتااه هلل
 هلللقص ل يف هلللكتلب.

هلللقااارهللءة هللحمل لياااة  وهاااي علااا  هلللقااارهللءة هلللاااخ عساااتهدف هللل قااا ف  -5
علاااى مال مااالت وأفكااالل ومفااالهي   عتالاااق   ضااا ع مااااو   مااال يفاااال 
بلحااااث ألهللد أن يكتاااااب يف م ضااااا ع مااااال  فإنااااه  ااااالو  أن يطلاااااع علاااااى 

 عقاااادم لااااه ماااالدة أو خلفيااااة أو لؤيااااة مصاااالدل هللملال ماااالت هللملظتلفااااة هلللااااخ
 عسلعده يف إجنلز عمله  وهله هلللقرهللءة متر يف ثمل  خط هللت  هي  

هللخلط ة هللألو   عتلظص يف أن يطلع هلللقللئ علاى هلللكتاب وهللملرهللجاع 
هلللخ عارض هللألدبيلت هلللالمة للال  هللللي ينتمي إليه هللمل ض ع هللللي يقارأ 

 ذلا  أن يقارأ  تلبًال أو من أجلاه  ويستحسان إذهلل أ اى هلللقاللئ  تلبًال يف
 أ ثر ممل يارض وجهلت ندر ماللضة ملل قدمه هلللكتلب هللألو .

هللخلط ة هلللثلنية  وعتمثل يف قرهللءة هلللفص   وهللملقلطع وهلللنصا ص  هلللاخ 
ياارى أ اال لصاايقة   ضاا عه  ويباادأ بصاايلحة .م عااة ماان هللأل ااتلة حاا   

 م ض عه.
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هااال هلللقاااللئ هللخلطااا ة هلللثللثاااة  وعتمثااال يف ع زياااع هلللنصااا ص هلللاااخ هللختلل 
على هللأل تلة هلللخ هلل تطلع بل لهتل  وهنل عتضا  قادلة هلللقاللئ هللجليادة مان 
هللو اااتفلدة ممااال باااو يدياااه مااان  تاااب ومرهللجاااع  فقاااد و ااااد هلللقاااللئ  ااال 

 هللألج بة على أ تلته يف  تب عنتمي إ  هللوختصلص نفسه. 
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 الموحث ال اِع
 فوا   القراءة

هلللناااالس  وو ككنناااال للقاااارهللءة ف هللئااااد عاااادة و ختفااااى علااااى  ثااااىت ماااان 
حصرهل  لهل يف هله هلللر للة هلللقصاىتة هللملظتصارة  ولكننال  انل ر باًضال 

هلللالااا  يااالي عّلهااال أن  –خلصاااة هللملسااال   –منهااال ينبغاااي علاااى هللإلنسااالن 
 عك ن حلفزهلل له على هلللقرهللءة  فمن ف هللئد هلللقرهللءة  

أ ال مان أقاا ى هللأل ابلب ملارفاة هلل   اابحلنه وعاال   وعبلدعااه   -3
  علاااى وجاااه صاااحي  وطريقاااة أصااا ب وطلعاااة ل ااا   هلل  وطلعتاااه  

 م صلة إ  مرضلة هلل .
  وأخملقاه هلللاخ لنال فيهال أ ل طريق إ  مارفاة  اىتة هلللر ا    -0

 عدة وعاة  ولنل فيهل أ  ة حسنة. 
 قياق فضاايلة طلاب هلللالاا  هلللشارعي  وهلللتفقااه يف هلللاد ين  وإزهلللااة  -1

 هللجلهل عن هلللنفس  مع نية هلللامل  ل عل .
ياال يااارف هلللفاارق بااو هللحلاامل  وهللحلاارهللم  وهللل هللجااب وهللملسااتحب   -1

وهللملبلل وهللملكروه  وعن طريقهل عاارف هلللابالدهللت  مان صاملة وز الة وحاج 
 وصيلم  وحىتهل من هللألحكلم هللملهمة.

ياااال عااااارف مكلئااااد أعاااادهللء هللإل ااااملم ماااان هلللكفاااارة وهللمللحاااادين   -5
 وهلللفرق هلللضللة ودحضهل  وهللحللل وهلللتحلير منهل.

 ق هلللدع ة إ  هلل  على بصىتة.  قي -6
 صل ل نسلن بسببهل أجر عدي  وث هللب  باىت  و  ايمل إذهلل   -2
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 لن  قرهللءعه يف  تلب هلل   أو يف هلللكتب هلللنلفاة هلللخ عدله على هللخلاىت  
 وعنهله عن هلللشر.

أ ل  ابب ملارفاة أحا هلل  هللألما  هللمللضاية وهللو اتفلدة ممال حاد   -8
 هلل.

خااملق هللحلمياادة  وهلللصاافلت هلللالليااة  أ اال ُعكسااب هللإلنساالن هللأل -2
 وهلللسل   هلللق ن.

أ اال  اابب لرفاااة هللإلنساالن يف هااله هللحلياالة ويف هللآلخاارةي أل اال  -32
َُ ماان أ اابلب هلللالاا   وهلل  عااز وجاال يقاا   يف اكاا  عنزيلااه   يرأْرفأررعا ال* رر

راتٍ  ِأبأ أ ُروا اْلعاْ*ر أ  ينأ ُأُو َا ْنُكْ  وأال  ينأ آأمأُنوا ما َا ل زهللد فلإلنسالن  لما ال 
 من قرهللءعه وهللّطملعه  فإنه   ف يكثر علمه ويزدهللد عمله.

لامااااللة  –إن مل عكاااان أق هللهاااال  –أ ااال ماااان أقاااا ى هللأل اااابلب  -33
 هللأللض  وهلللدخ   إ  هلللال م هللمل د ية للل .

أ ل طريق هللإلنسلن ملارفة مل ينفااه ومال يضاره يف هاله هللحليالة  -30
 من هلللال م.
لااى هلللكتااب هللملظتلفااة  ينداار أن ماان  ثاارت قرهللءعااه وهللطملعااه ع -31

 إليه هلللنلس ندرة إ بلل وعقدير.
عاطااي هلللقااللئ هلللقاادلة علااى هلللتحلياال وإباادهللء هلللاارأي هلللساالي    -31

وإذهلل نقد فإنّه ينقاد بااو بصاىتة   مال عنماي قدلعاه علاى هللملنلقشاة وإثارهللء 
 هلللللس وهللملنتديلت بكل مل ه  نلفع.

وهلللتميياااز باااو  عنماااي هلللقااادلة هلللاقلياااة علاااى هلللرت ياااز وهلللتظيااال  -35
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 هللل هللقع وهللخليل .

ع  اااع دهللئااارة مااااللف هلللقاااللئ  وعغااا  خاهللعاااه  وع  اااع أفاااق  -36
 عفكىته.
 عثري لغة هلللقللئ بللاديد من هللملفردهللت  وعنمي ذوقه.  -32
 عال، عي بنل هللللهنية  و ل مشل لنل هلللنفسية. -38
عالمنااال هلللضااابا وهلللدقاااة يف عقص اااي هللملال مااالت وهللحلكااا  علاااى  -32
 هللألشيلء.
 أ ل  بب من أ بلب إعقلن هللحلِررف. -02
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 الموحث الثامن
 عوا َ القراءة )أْواب  فوب الناس من القراءة(

 –إن هلللناااااااالظر يف أحاااااااا هلل  هلللتمااااااااع هللإل ااااااااملمي وهلللاااااااااريب لاااااااايلحظ 
نف لهلل لدى  ثىت من هلللنلس من هلللقرهللءةي للهلل فإنه و  –ولأل ف هلللشديد 

رهال للقارهللءة  إذ ع ب يف أن يك ن أحد أ ابلب عاأخر هللألماة ها   ه 
هلللقاااارهللءة مصاااادل هلللاااا عي يف هلللتمااااالت  ولقااااد لأيناااال فيماااال مضااااى عنليااااة 

بااااد  –هلللسااالف وحرصاااه  علاااى هلللكتااالب وهلللقااارهللءة  فكااالن نتااال  ذلااا  
أن  اااالدت هللألُمااااة هللإل ااااملمية هلللااااالمل   –ع فيااااق هلل  مث متسااااكهل باااادينهل 

 وأفلض  على هلللبشرية  الء من خىت حضللهتل هلللزهللهرة. 
هلللخ أدت إ  نفا ل هلللنالس  –أو هللأل بلب  –هلللا هللئق ول  عأملنل يف 

ماان هلللقاارهللءة  ل جاادنل أن حللبهاال أ اابلب وع هللئااق وهللهيااة  هااي ماان صاانع 
هلللنااالس أنفساااه    نتااال  طبيااااي لضااااف هللألماااة وهللسطلطهااال  و ااانحلو  

 دح   ل  بب باد ذ ره مبلشرة  
 –وو حاااا   وو قاااا ة إو باااال   –دناااا  هللهلمااااة  فاااابا  هلللناااالس  -3

 تتااه  مقاارون بضاااف يف عزكتااه  و أنااه قااد ُخلااق ألجاال عنااده دناا  يف
هلللناا م وهلللدعااة وهللملاارل وهللللاااب  فهاا  و يااارف هلللكتااب إو بأشااكلهلل  وو 

 يارف هلللقرهللءة إو بل رهل  وهل وء نق    
 قررررررررررر  هي رررررررررررأو  ْلمرررررررررررر لرررررررررررو فطنرررررررررررش لرررررررررررَ

 
 

رررررررررأ ِنف رررررررررل أ  ُرعررررررررر  مرررررررررع الْمررررررررر    فاِب
مل عااادع هلااا   ياااّدعي باضاااه  أن مشااالحل هللحليااالة وتااا م هلللاااايش -0 
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وقتًااال للقااارهللءة  وو ذهنًااال صااالفًيل للمطللااااة  وهلااا وء نقااا    هاااله ح اااة 
وهللهياااة  يتشااابث يااال  ااال ذي عزكاااة ضاااايفة  وتاااة دنيتاااة  وهلللااادهللفع هلااال  
حااابك  للرهللحاااة علاااى هلللتااااب وإيثااالل   للساااهل علاااى هلللصااااب  وو أد  
على ذل  من عفضيلك  جللسة هلا  علاى عصاف   تالب نالفع  فالايك  

عاارهللج  هلللساالفي لتندااروهلل  يااف  لناا  أوقاالهت  مشااغ لة بللاادع ة   طللاااة
وهللجلهلد وطلب هلللرزق  وماع ذلا   الن هلل يقارؤون هللللادهللت هلللاديادة طلبًال 

 للرفاة وهلللزيلدة يف هلللال .
عاادم مارفااة قيمااة هلللقاارهللءة وف هللئاادهل  وقاادكًل قياال  إن هللإلنساالن  -1

ماان يقاارؤوني عرااُدوُّ ماال اهاال. فينبغااي علااى هللإلنساالن أن ينداار إ  حاال  
ليندااار  ياااف أثااارت فااايه  هلللقااارهللءة  ولفاااا  مكااال    وأ سااابته  هلللدقاااة 

 و اة هللألُفق  وحىت ذل  من ف هللئد هلللقرهللءة هلللخ ذ رنلهل  لبًقل.
عاااادم وجاااا د هللألقاااارهللن هلللاااالي يشاااا ا ن و ثاااا ن حااااىته  علااااى  -1

 هلللقرهللءة  فلملرء بقرينه  وقد قل  هللألو   
ررررررر  عرررررررن قرينرررررررَ  عرررررررن المررررررررء َ ُ ررررررر  ْو

 
 

 رين ِالمقرررررررررررررررررراب  يقترررررررررررررررررر َفكرررررررررررررررررر  قرررررررررررررررررر 
للهلل فإنه  سن بلإلنسلن أن يتظىت هلللرفقاة هلللصالحلة هلللاخ عايناه علاى  

 هلللقرهللءة  ويبتاد قدل هللملستطلع عن مصلحبة هلللبطللو. 
عااادم هلللتشااا يع علاااى هلللقااارهللءة يف هلللبيااا ت  وهللنكبااالب هلللطاااملب  -5

علااى هللملقاارلهللت هلللدلهلل ااية فقااا  وهللل هللجااب علااى لب  اال بياا   عشاا يع 
  علاااى هلللقااارهللءة  وأن يكااا ن هااا  قااادوة هلااا  يف ذلااا   أبنلئاااه ومااان ياااا  

ويساى لت فىت  ال دوهللعاي هلللقارهللءة  مان مكتباة ومكالن وجا  هالدئ ومال 
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 شلبه ذل .
عدم هلللفه   وهله مشكلة هلللكثىتين  فه  يق ل ن  سان نقارأ   -6

ولكننال و نفها  ماال نقارأ  أو أن أ اال ب هلللكلعاب صاااب  فامل نسااتطيع 
يساااىت ملااان يساااره هلل  علياااه  إذ ينبغاااي أن نفهااا   وعااامل  هاااله هللملشاااكلة 

للمرء أن يسأ  أهل هللخلاة وهللوختصلص عمل يشكل عليه مان  لمالت 
ومفلهي  مل عتضا  لاه بااد قرهللءهتال قارهللءة متأنياة  و الل  هلللرجا ع إ  مال 
ياااااو علااااى هلللفهاااا  ماااان  تااااب هللللغااااة وهللملرهللجااااعي حلاااال ماااال هلل ااااتا   ماااان  

  ماااان  لماااالت أو شاااارول هللحلااااديث لفهاااا  حااااديث ماااااو  وحااااىت ذلاااا
هللملرهللجاااع هللألخااارى هللملسااالعدة  ويف هااالهلل خاااىت للقاااللئ  فهااا  ياااا ده علاااى 

 عقليب هلللكتب وهللملرهللجاة فيهل   مل أنه يزيد من ثروعه هلللالمية. 
هلل ااااتبدهلل  هلللسااااامو بللغااااث   وهللونشاااااغل  عاااان قااااارهللءة هلللكتاااااب  -2

هللملفيدة بقرهللءة هلللقصص هللهللبطة  وهلللروهلليلت هلللسالذجة  وهلللاملت هلللتلفهاة  
 ة وهلللفنية  وحىتهل.وهلللصحف هلللريلضي

عااادم هلللرت ياااز  وهاااله مشاااكلة يشاااك  منهااال  ثاااىتون فيق لااا ن   -8
ساان نقاارأ  ولكنناال خناات  هلللصاافحة دون هلل ااتياليل  وننهااي هلللكتاالب دون 
أن خناار  بفلئاادة  وننداار فيااه وعق لناال شااللدة  وهلاا وء نقاا    إن عر يااز 
مااال هلللااالهن لااايس بللشااايء هلللقليااال هللألتياااة  وهااا  يتطلاااب مرهللنًااال وصااااهلل   

يتطلاااب هلللتغلاااب علاااى هللملااا ثرهللت هللملقلقاااة  وهللملتلعاااب هلللبدنياااة  مااان الناااب 
للض ضااالء وهللإلجهااالد  وهللختااالذ هللل ضاااع هلللصاااحي  لل سااا  أثنااالء هلللقااارهللءة  
ومماال يساالعد أيًضاال يف عر يااز هلللاالهن  قاارهللءة  اال ماال هاا  شاايق وناالفع ماان 

 هللمل ض علت.
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هللوصااطدهللم بااأم ل صااابة عنااد باادء هلللقاارهللءة  ماان قاارهللءة هلللكتااب  -2
ة  وهلللكتاااااب صاااااابة هلللفهااااا   أو هللوفتقااااالل إ  هللخلااااااة يف هللختيااااالل هلللط يلااااا

هللألفضااال مااان هلللكتاااب  وينبغاااي علاااى هللملااارء أن يبتااادئ يف قرهللءعاااه بقااارهللءة 
هلللكتاااب هلللقصاااىتة ذهللت هللأل ااال ب هلللسااالس وهلللشااايق  وأن يساااتاو بأهااال 

 هللخلاة يف هللختيلل هلللنلفع وهللملنل ب من هلللكتب.
هللملشاااكلة  حاااملء أ اااالل هلللكتاااب  وككااان هلللتغلاااب علاااى هاااله -32

بللعيااااااالد مكتبااااااالت هللملسااااااالجد  أو بيااااااا ت هللألصااااااادقلء  إن وجاااااااد فيهااااااال 
 مكتبلت  أو هللملكتبلت هلللالمة. 
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 الموحث التاْع
ة القراءة  الطر  المعينة ع*  مماْب

هلللقاااااارهللءة »يقاااااا   هللأل ااااااتلذ هلللااااااد ت ل عبااااااد هلللكاااااارن بكاااااالل يف  تلبااااااه 
لن إذهلل  لناا  هلللقاارهللءة أهاا  و اايلة و تساالب هللملارفااة  وإذهلل  اا»  «هللملثماارة

هلل تسااالب هللملارفااااة أحااااد أهاااا  شااااروط هلللتقاااادم هللحلضااااللي  فااااإن عليناااال أو 
نبظااال بااااأي جهاااد يتطلااااب عاااا طو هلللقااارهللءة يف حيلعناااال هلللشظصااااية  ويف 
حيلة هللألمة علمة  فلملسألة ليس   مللية وو عرفيهياة  وإمنال هاي مساألة 

 .«مصىت
إنه  ملم لهللئع من لجل خبىت  نا   فإن أحد أ بلب ختلف هللألماة 

وهلللاربيااة  أ اال أمااة و عقاارأ   ماال أقاار باالل  أعاادهللؤهلي هلاالهلل   هللإل ااملمية
ومن أجل إالد جيل قللئ وهللع  فإن  أ  ق .م عة من هلللسبل هللملايناة 

 على مملل ة هلللقرهللءة  و بيبهل لدى هلللنلس  ومنهل  
  ال عاء: -3

فه  أه  هللل  لئل هللملاينة للمرء هللمل من يف حل  ل مشال له  هللمللدياة 
لية هلللالمية  فالى هللملرء أن يدع  هلل  أن ييسر لاه طلاب منهل أو هلللتحصي

 هلللال  وحب هلللقرهللءة  ومن  لن مع هلل   لن هلل  ماه.
  النظر ِالق* : -0

في اااااب علاااااى هلللقاااااللئ حاااااو يقااااارأ أن ير اااااز فكاااااره ونلظرياااااه علاااااى 
هلللصاااافحة هلللااااخ يقرؤهاااال   ماااال اااااب عليااااه أن يفاااارا قلبااااه ليتلقااااى هلللالاااا  

هللبن عيمية ل ه هلل  يف هلللفتلوى هلللكااى  هلللنلفع   مل قل  شي  هللإل ملم 
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و لل  من ندر إ  هللألشايلء بغاىت قلاب  أو هلل اتمع إ   لمالت أهال »

هلللال  بغىت قلب  فإناه و ياقال شايًتل  فمادهللل هللألمار علاى هلللقلاب  وعناد 
رررريُروا فارررري اْْلأْبضا هااالهلل عسااااتبو هللحلكمااااة ماااان ق لااااه عااااال    أأفرأ*أررررْ  يأ ا

ُْْ  قُرُ*وٌب يرأ  افرأتأُكو أ لأ ْأ  .«ْعقاُ*و أ ِا
  قراءة ما ُمي  صليَ النف  مع الت ب : -1

وهاااله عكااا ن نقطاااة هلللبدهللياااة  حياااث إن هلللقاااللئ يقااارأ مااال متيااال إلياااه 
نفسااااه ماااان عفسااااىت أو عقياااادة أو حااااديث أو  ااااىتة أو فقااااه أو أدب أو 
عااللي  أو علاا مي حاا  ياا طن نفسااه علااى حااب هلللقاارهللءة  مث ينطلااق باااد 

 ذل .
  *ف:معرفة همة ع*ماء ال  -1

ِه   وتاااته  يف هلللقااارهللءة وهلللطلاااب  و ياااف   فحاااو يقااارأ هللملااارء يف ِ اااىتر
 الن هلل يضااح ن مان أجاال هللحلصاا   علاى هلللالاا   فااإن هللملارء هللملاا من هلللالقاال 
يستصاغر نفساه هللملقصارة  ويباادأ بلجلاد وهللوجتهالد يف هلللقارهللءة وهللوطااملع  

 وقد ذ رنل نتًفل من  ىته  يف مبحث  لبق.
  ُكوين عاِة القراءة: -5
عبااادأ دهللئًمااال مااان  –ومنهااال هلللقااارهللءة  –هلللبااادهلليلت هلللرتب ياااة هللجليااادة إن 

هللملنز   وهللآلبلء ه  هللملرب ن هلللطبياي ن  وللهلل  لن هللهتملمه  باللال  عالمملً 
حلمسًاال يف عطاا ل هللمل قااف هلللنفسااي ألطفاالهل  الااله قضااية هلللتالااي   وعكاا ن 
 علدة هلللقرهللءة لديه   و نفرد هللحلديث عن ذل  يف مبحث مستقل. 

هاااال يااااأه دول هللمل  ساااالت هلللتاليميااااة يف لعليااااة ماااال باااادأه وباااااد هللأل



 

 61 اإلضاءة في أهمية الكتاب والقراءة
 

هللألهل يف هلللبي   وعنميته  وهلللخ عليهل إبدهللع طريقة جديدة للتالمل مع 
هللملاا هللد هلللالميااة هللملقاارلة علااى هلللطااملب  باادوً ماان طريقتهاال هلللقدكااة هلللقلئمااة 

 -ماثملً  –على علقو هللملال ملت  وذلا  بل اتظدهللم طريقاة هللو تشالف 
قل  وع  ع قلعدة هلللفه   وبللتلل يشار هلللطللب بشايء وهلللخ عنمي هلللا

 من هللملتاة عندمل يقرأ  ممل  بب له هلللقرهللءة. 
  ُوفير الكتاب: -6

إن هلللكتاالب هاا  أهاا  مصاادل ماان مصاالدل هلللقاارهللءة  وعاا فىته للالمااة 
 أمر يف حلية هللألتية  وهل هنل با  هللملقرتحلت ألجل ذل  

هللملظتلفة بإالد مكتبالت  إالد عنديملت علزم هللهليتلت وهللجلهلت -أ
 منل بة لتثقيف منس بيهل.

إاااالد لهللبطاااة ألصااادقلء هلللكتااالب  علاااى حااارهللل لهللبطاااة أصااادقلء  -ب
هللملرضى  يك ن تهل  هلللامل على ع فىت هلللكتلب  وعسهيل وص   أ اا 
عااادد مااان هلللنااالس إلياااه  مااان خااامل  إقلماااة هللملااااللض  وعأ ااايس صاااندوق 

ث ساااااتامل  وحااااالااااادع  هلللكتاااااب هلللقيماااااة  وعنشااااايا  ااااا ق هلللكتااااالب هللمل
هللألثريااالء علاااى ختصااايص مبااالنهت ملحقاااة ببيااا هت   ااااد فيهااال ُنّشااالد هللملارفاااة 

 هلللكتب وهللجل  هللللي يسلعده  على هللملطللاة.
إاااااالد ندااااالم وطااااا  إلعاااااللة هلللكتااااالب وعبلدلاااااه باااااو هللهليتااااالت  - 

 وهللمل  سلت هلللالمية. 
قيلم هللجللمالت وهللهليتلت هلللالمياة هللملظتلفاة بتبسايا هلللالا م  عان  -د

هللل عاااادد ماااان  مل اااال ) تااااب هللجليااااب( يف هلللتظصصاااالت طريااااق إصااااد
 ملع. طّ ظتلفةي ملسلعدة هلللنلس على هلللّتثقف وهللإلهللمل
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  ُوفير الوقش ل*قراءة: -2

لقاد أوضاحنل  االبًقل أن أ ثار هلللالين و يقاارأون ياتاللون بأناه لاايس 
لاديه  وقا  للقارهللءة  وهللحلاق أن هلللسابب لايس ها  هللل قا   بال أل ا  و 

ياااااالت يضااااااغط ن ياااااال علااااااى حلضااااااره   كلكاااااا ن أيااااااة أهاااااادهللف أو أول  
وي جه ن من خملهلل جه ده   إناه مان هللملفياد وسان نبحاث عان وقا  
للقرهللءة أن نكتشف هلللسلعة هللللهبية يف ي منل  وهاي هلللسالعة هلللاخ يكا ن 
فيهل هللملرء يف قمة نشلطهي لكاي يساتفيد منهال يف هلللتفكاىت هللإلبادهللعي  أو 

 قرهللءة هلللكتب هلللصابة. 
  ُْيئة  و القراءة: -8
ن هناااال  هلللعبلطًاااال وثيًقاااال بااااو إمكلنيااااة هلللفهاااا  وهللو ااااتيالب وبااااو إ

هللألجاا هللء وهللألوضاالع هلللااخ الااري فيهاال عمليااة هلللقاارهللءة  وهناال  شااروط عاادة 
 ينبغي ع فىتهل  من أجل هتيتة هللجل  هللملنل ب للقرهللءة  منهل 

أن يكاا ن مكاالن هلللقاارهللءة مندًماال و اايمًل  يباااث علااى هللولعياالل  -أ
ساااا لهلل حااااو عكاااا ن هناااال  ح اااارة خلصااااة وهللونشاااارهللل  وهاااالهلل يكاااا ن مي
 بللقرهللءة  أو جزء من ح رة. 

ينبغااااي أن عكااااا ن ح ااااارة هلللقااااارهللءة صاااااحية  حسااااانة هلللته ياااااة   -ب
 جيدة هللإلضلءة. 

باياااًدهلل  –أو مكااالن هلللقااارهللءة  –ينبغاااي أن عكااا ن حرفاااة هلللقااارهللءة  - 
عاان هلللض ضاالء دهللخاال هللملنااز  وخللجااه  وإو هللمتزجاا  هلللقاارهللءة بللتساالية  

 وهلللامل بللفرهللا.
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 أن يك ن هلللكر ي هللملستظدم مرً ل ومنل ًبل ملكتب هلللقرهللءة.  -د
ااااب أن يضاااع مرياااد هلللقااارهللءة علاااى مكتباااه هللألدوهللت وهللملاااالج   -هاااا

 وهللملرهللجع هلللخ  تل  إليهل أثنلء هلللقرهللءة. 
ااااب هللحلااارص علاااى هللوحتفااال  بدلجاااة مااان هللحلي ياااة وهللولعيااالل  -و

خامل  جاال أوقالت أثنلء هلللقرهللءة  وهلهلل و ككن هللحلصا   علياه إو مان 
 لمل رتهللحة. 

 .للسة عشلق هلللقرهللءة   -2
فااالجلل س إ  اااايب هلللقااارهللءة  ومملحداااة أثرهااال علااايه   مااان خااامل  
أحااالديثه  هلللشااايقة هلللاااخ و مُتااال  عااادفع بااالملرء إ  مشاااليته  يف مااال هااا  

قااااال ل مااااان »علياااااه مااااان حاااااب لملطاااااملع وهلللقااااارهللءة  وقاااااد قااااال  هللألو   
 .«عصلحب  أرُقْل ل  من أن 
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 حث العا رالمو

 ُنمية عاِة القراءة ل ن اْلطفال
 اااّدثنل يف هللملبحاااث هلللسااالبق عااان أتياااة عكااا ين عااالدة هلللقااارهللءة لااادى 
هللألشظلص  وخص ًصل هللألطفل    دهللفع لئايس مان دوهللفاع حاب هلللقارهللءة 
ومملل تهل  وألتية حرس هله هللهل هللية هللجليادة لادى هلللشاظص منال نا ماة 

ل  وبااااللرح  ماااان أن أظفاااالله  أفردناااال هللحلااااديث عنهاااال يف مبحااااث مسااااتق
هلللقرهللءة عاتا من هللملدل لت هللللفدية وهلللقدلهللت هللللغ ية هلللخ كلكهال هلللطفال 

إو أنه قد شلع بو هلللنلس عص ل  – مل يق   عبد هلللفتلل أب  مال    –
خااالطو يقضاااي باااأن هلللطفااال و حلجاااة باااه إ  هلللكتااالب إو بااااد دخ لاااه 

لد هللخلالطو  أن هللملدل ة وعالمه هلللقرهللءة فيهال  ولقاد ناتج عان هالهلل هللوعتقا
دل  هلللناالس علااى إتاال  عالااي  أطفاالهل  هلللقاارهللءة قباال  اان هلللسلد ااة  ظنًاال 
مااانه  أن هلللطفااال يف مرحلاااة )هللحلضااالنة( و  سااان علقاااي هللملال مااالت عااان 
طرياااق هلللبصااار  مااال يتلّقلهااال عااان طرياااق هلللسااامع  فيكتفااا ن بتلقيناااه هللللغاااة 

  و رم نااااه ماااان متاااااة هلل تساااالب هللملارفااااة عاااان طريااااق هلللبصاااار (3)هلللصاااالئتة 
ب هلل ااطة هلللقاارهللءة للكلماااة هللملكت بااة  قبااال أن الااس لتلقيهااال علااى مقلعاااد 
هلللاااادلس  وبللتاااالل م هللجهتااااه لصااااا بلت  ثااااىتة يف عملقتااااه بللكتاااالب يف 
هللملدل اااااة  فلألطفااااال  عنااااادمل ي لااااادون يف بيتاااااة عشااااا ع علاااااى هلللقااااارهللءة  
في ااادون حااا هل  هلللكثاااىت مااان هلللكتاااب هللخللصاااة يااا   وهلللاااخ عقااارتب مااان 

                              
هللللغة هلللصلئتة  هي هللللغة هللمل لفة من أص هللت ختر  من هللألف هلله  وعتمليز حسب عفلوت  (3)

عن مالنهت  –حو عرت ب مع باضهل  –لللجهل بو هللحللق وهلللشفتو  وعشكل لم زهلل عاا 
 مدل وت  وختتلف هله هلللرم ز من بيتة إ  أخرى.و 
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يف فرتة عالا  هلللقارهللءة  –يلهب ن إ  هللملدل ة هللأللالب   ي دون عندمل 
أن لااااديه  قلئمااااة  بااااىتة ماااان هللألفكاااالل وهللملاااادل لت  –باااالملاو هللملدل ااااي 

وهللواللهلت هلللنفسية هلللخ   ن هل سا  هلللقارهللءة  فيقبلا ن يف  االدة ولحباة 
على هللملطللااة   مال يك نا ن قاد هلل تساب هلل  ثاىتهلل مان هللخلااهللت هلللاخ عايانه  

 على فه  مل يقرأون.
ب علااى هللل هلللاادين أن ياادل ل أن هللألطفاال  اتلفاا ن فيماال بياانه  يف ااا

هلللساااان هلللااااخ يتهيااااأون فيهاااال للقاااارهللءة متلًماااال   ماااال اتلفاااا ن يف هلللساااان هلللااااخ 
يسااتطيا ن فيهاال أن يقفاا هلل علااى ألجلهاا   فتالااي  هلللطفاال هلللقاارهللءة قباال أن 
يتهيااأ هلاال جسااامًيل وعقليًاال وعلطفيًااال لاايس جهاااًدهلل ضاالئًال فقاااا  باال مااان 

يرتعاااب علاااى هاااله هللحمللولاااة  ثاااىت مااان هللألمااا ل هلللاااخ عاااا ق منااا  هللجلااالئز أن 
 هلللطفل وهلللخ يصاب عملفيهل فيمل باد.

وإذهلل ألدناال أن نغاارس يف هللألطفاال  ماايملً دهللئًماال  ولحبااة مساااتمرة  يف 
قرهللءة مل ه  جدير باللقرهللءة  فامل باد لنال أن  ات  يادفو أ ل ايو هلمال 

 أتيتهمل ومغزهللتل  وتل  
الااااق برناااالمج هلللقاااارهللءة لحبااااة لاااادى هللألطفاااال  يف هللهلاااادف هللألو   أن 

 هلللقرهللءة  وأن يسلعد على أن يستمتا هلل يف قرهللءهت .
هللهلاااادف هلللثاااالين  أن  قااااق هلللقاااارهللءة هلللرحبااااة يف مناااا  هلللشظصااااية  ويف 

 مارفة هلللالمل  ويف فه  هلللنلس وهلللتمع.
وعسااتطيع هللأل ااارة وهللملدل ااة أن عنميااال هللملياال إ  هلللقااارهللءة  عاان طرياااق 

خ عرحااب فيهاال  وككاان خلااق هللو ااتادهللد أو هلللقاارهللءة يف خلااق هللمل هللقااف هلللاا
 هلللبي  بلل  لئل هللآلعية  
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 أن يك ن هللالله هللل هلللدين س  هلللقرهللءة هللاللًهل إالبًيل.  -3
عزويااااد هلللطفاااال  اااااو ماااان هللخلاااااهللت  فندعااااه يملحااااظ ويااااتال   -0

خاامل  هلللاارحملت وهللأل اافلل وهلللزيااللهللت  وندعااه يتحااّد  عماال شاالهد  مث 
   ويلهلل عنشأ هلللثروة هللللغ ية  وعتك ن هللألفكلل.ننلقشه فيمل يق  

أن يتحااااد  هللآلباااالء وهللإلخاااا ة هلللكباااالل عاااان هلللكتااااب وهلللااااملت  -1
وهلللقصاص وهللحلا هللد  هلللاخ عاارد يف هلللصاحف  وأن يشار  هلل هلللطفال يف هاالهلل 

 هللحلديث.
عنااااادمل ي هللجاااااه هلللطفااااال أب ياااااه بسااااايل و ينتهاااااي مااااان هللأل اااااتلة  -1

بصا لة عتنل اب وعماره   فلل هللجب عليهمل هلللصا وهللإلجلبة علاى أ اتلته
ويف هااالهلل شااايء مهااا  للغلياااة للطفااال  فهااا  يفاااتش عااان هللملال مااالت هلللاااخ 
عسلعده على إدلهلل   ر هلللالمل هلللالي  ايا باه  و ار هلللاالمل  مال يتمثال 

 أملمه يف هلللكتب.
مالوناااااة هلللطفااااال علاااااى  –وهللإلخااااا ة هلللكبااااالل  –علاااااى هللل هلللااااادين  -5

ماالت ونطقهاال هلللتابااىت ب ضاا ل عماال ااا    االطره  وعلااى هلل ااتامل  هلللكل
بدقة  فندهر هللوهتملم  ل يأه به من الووت للتابىت عمال يف خالطره  
وننصاا  إليااه عناادمل يتحااد  عاان ناا هللحي نشاالطه هللملظتلفااة  ونشاا اه 

 على هلللكملم يف وض ل ودقة. 
عاا فىت هلللكتااب وهلللااملت هلللصاالحلة وهللملنل اابة للطفاال وهللملتفقااة مااع  -6
 مي له.
و االل  هللألنلشاايد هلللنلفاااة   حكليااة هلللقصااص وقرهللءهتاال جهريًاال  -2

 وأي مال ملت أخرى جيدة. 
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وح  عك ن هللل  لئل هلللسلبقة فاللة  فإ ل ينبغي أن عك ن علقلئية  
وو يشار هللألطفال  أ ال عُرعاب عان عماد وختطايا للضاغا علايه  لكاي 

 يقرأوهلل   مل ينبغي عدم دفع طفل مل قبل هللملدل ة إ  هلللقرهللءة دفًال.
أعلهااااال هلللطفااااال أن عااااا فر هلللداااااروف هلللاااااخ وعساااااتطيع هللملدل اااااة إذهلل مااااال 

 عش ع هللألطفل  على هلللقرهللءة ب  لئل لتلفة  منهل 
مكتبة هلللفصل  على أن  ت ي على هلللكتب وهلللملت هللملنل بة  -3

وهللملفيااادة  مااان حياااث هللحملتااا ى ومسااات ى هلللصاااا بة  وأن عبلاااغ مااان هلللتنااا ع 
 وهلللكثرة مل يتي  لكل طفل يف هلللفصل أن اد مل كيل إليه.

ألطفل  حرية  صص حصص للقرهللءة هللحلرة  حيث عتلل لأن خت -0
 لملاااة يف أن يقااارأوهلل بأنفساااه  أي  تااالب أو .لاااة مااان هللختيااالله   وأن 
 اد هلللطفل هللملسلعدة يف هللختيلل هلللكتلب أو هللللة إذهلل لحب يف ذل .

أن عكااااا ن هنااااال   لعااااالت للقااااارهللءة  يتاااااألف  ااااال منهااااال مااااان  -1
هلللفااا ز  ااالئزة هلللقااارهللءة  .م عاااة مااان هللألطفااال   عتنااالفس فيمااال بينهااال علاااى

 مثمًل.
عماال ماااللض للكتااب  وإعملنااالت مشاا قة  عااارف هللألطفااال   -1

 بلإلنتل  هللملتن ع هللللي يتفق مع مي هل .
إعدهللد ل حة حلئطية جلهللبة  ويس ل عليهل  ل طفل هلللكتب  -5

 هلللخ قرأهل.
وينبغاااي علاااى هلللبيااا  وهللملدل اااة  جلاااب وعااا فىت هلللكتاااب هلللاااخ عاتماااد 

ملل ناااة هللل هللضاااحة  هلللاااخ عقااا م بااادول أ ل اااي يف علاااى هلللر ااا م هلللبسااايطة هلل
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 جلب هللهتملم هلللطفل  و لل  هللعتملدهل على هللأل ل ب هلللقصصي. 
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 الموحث الحاَِ عشر
 قواع  القراءة ووا واُْا

هنل   لة من هلللق هللعاد وهللل هللجبالت هلللاخ  سان بللقاللئ هللألخال يال 
لئ قبااال هلللقااارهللءة وأثنلءهااال وباااادهل  فمااان هلللق هللعاااد هلللاااخ يتااااو علاااى هلللقااال

 هلللامل يل قبل هلللقرهللءة  
  اإلَ ص: -3

وو شا   –فإن هلللقرهللءة هلللنلفاة م  مل ُأخلص  هلللنية فيهل   لنا  
عبااالدة عديماااة  فااالملرء هللملسااال  و يقااارأ هلللكتااالب ليقااال  لاااه  عااالمل  أو  –

وهلل ااع هللوطااملع  أو مثقااف  و  باال يقاارأه لمل ااتفلدة مماال فيااه ماان علاا  
شاااده  باااه  أو  ااالله  مااان باااا  نااالفع ينفاااع باااه إخ هللناااه هللملسااالمو وير 

هلللكتاب هللملضااللة  وذلا  بفضااحهل هلا   ويتأ ااد إخاملص هلللنيااة يف قاارهللءة  
 تااب هلللالااا  هلللشااارعي  فقاااد أخاار  هللإلمااالم مسااال  يف هلللصاااحي  عااان أيب 

ص  أول »يقااااا     هريااااارة لضاااااي هلل  عناااااه قااااال   مساااااا  ل ااااا   هلل  
الناس يقضي يوم القيامرة ع*يرَ ب ر  اْتشرْ  فرأُي ِرَ فعر فرَ  عمرَ 
فعرفْرررررا: قرررررال: فمرررررا عم*رررررش فيْرررررا  قرررررال: قاُ*رررررش فيرررررل  تررررر  
ء:  اْتشررْ ت: قررال: كررَِش: ولكنررل قاُ*ررش ليقررال: فرر    ررَر
فقرر  قيرر : ُرر  أُمررر ِررَ ف ررح  ع*رر  و ْررَ فرري النرراب: وب رر  ُع*رر  
الع*  وع*مَ: وقرأ القرآ : فأُي َِ: فعرفَ  عمَ فعرفْا: قال: فمرا 

فيررل القرررآ : عم*ررش فيْررا  قررال: ُع*مررش الع*رر  وع*متررَ: وقرررأت 
قرال: كرَِش: ولكنررل ُع*مرش الع*ر  ليقررال: عرال : وقررأت ليقررال: 

 ررح  ع*رر  و ْررَ  ترر  أُلقرري فرري قرراب : فقرر  قيرر : ُرر  أُمررر ِررَ ف
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 هللحلديث. «...الناب

  و ِو الًاية: -0
فللقاااللئ هللملسااال  يقااارأ ألهااادهللف وحليااالت عديماااة  فهااا  يقااارأ لرفاااع 

لتالااي   أو هلللاادفلع هللجلهاال عنااه وعاان حااىته ماان هللملساالمو  أو هلللاادع ة أو هلل
عن دين هلل   أو ألجل خدمة أمتاه يف .ال  مان .الوت هلللالا  وهلللقا ة  
فلملسااالم ن ي هللجهاااا ن أعاااادهللء شر ااااو ماااان يهاااا د ونصااااللى  وملحاااادين 
ومناااالفقو  وأصااااحلب ماااالهللهب هدهللمااااة مضااااللة  وو  اااابيل للاااارد علااااى 
ة ه وء إو بللفه  هلللسلي  للكتلب وهلللسانة أوًو  وقارهللءة مال باه نفاع لألُما

 ثلنًيل.
  اَْتشابة وال ؤال: -1

هللو تشااااللة مطلااااب شاااارعي  وأدب عدااااي   وخلااااق نبياااال  فينبغااااي 
للقللئ أن يسأ  أهل هللخلاة وهللوختصلص وهلللالا  قبال هللقتنالء أي  تالب 
يرعلب يف أماره  أو و ياارف  ابيل م لفاه  و الل  يساأ  عمال يشاكل 

 عليه من أم ل عارتضه أثنلء قرهللءعه.
  ت  صواِذا:لي  ك  ما في الك -1

فللقااللئ و يتاّ اال يف عقبُّاال  اال ماال يقاارأه مماال هاا  عرضااة للنقاال   
فقد يأه هللمل لف بفكرة أو مبدأ حىت صحي  أو لللف للسنة  إمال عان 
حسن قصد أو   ء نية  في ب على هلللقللئ أن كحص  ل مل يقرأه  
فماال  االن صاا هللبًل يقباال بااه  وماال  االن خطااأ يرفضااه و االل منااه  وو يااا   

 منل هلهلل إ لءة هلللدن بلمل لفو بقدل مل ه  دع ة إ  هلللتثب . مل
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 القراءة ل ْتفاِة:  -5
 اايك ن لناال حااديث يف  –هلللناالس فيماال يقاارؤون ماالهللهب وأصاانلف 

وخاااااىته  مااااان يقااااارأ  –مبحاااااث آخااااار عااااان أصااااانلف هلللنااااالس يف هلللقااااارهللءة 
ليساااتفيد  فاااللقرهللءة لمل اااتفلدة و .ااارد هللملطللااااة هلللاااالبرة  فليسااا  هلللاااااة 

فحلت ينهيهل هلللقللئ من  تلب  بل هلللااة  ل هلل تفلد من هالهلل بادة ص
 هلللكتلب.
  الت ب  في القراءة: -6

وهاالهلل أدب مه اا ل لاادى  ثااىت ماان هلللقاارهللء  فت ااد هلللقااللئ أو  ماال 
يبدأ يف قرهللءعه بللكتب هلللط يلة وذهللت هللملسات ى هلللصااب  ممال قاد يصاده 

ب أو عاان هلللقاارهللءة  وينفاار منهاال  حيااث اااد نفسااه مل يفهاا  هااله هلللكتاا
يسااتفد منهاال  وقااد يكاا ن هلللاادهللعي لااه علااى ذلاا  هللحلمل ااة وهللملبللغااة يف 

مطلااا بو  ولكااان ااااب أن  لهلللثقاااة يف هلللااانفس  وهااالهللن هللألمااارهللن وإن  لنااا
يك ناال بقاادل  دون إفاارهللط أو عفااريا  فينبغااي علااى هلللقااللئ أن يتاادل  يف 
قرهللءعااه ماان هلللكتااب هللملظتصاارة وهلللسلسااة  إ  هلللكتااب هلللط يلااة وهلللصااابة  

د نفسه هلللصا  ويرقى بفهمه إ  مسات ى أعلاى  ويتأ اد هالهلل ح  عاتل
 هللألمر يف حق طلبة هلللال  هلللشرعي. 

وهناال  وهللجباالت علااى هلللقااللئ الااله هلللقاارهللءة  ينبغااي عليااه مارفتهااال  
 وأْن يامل يل مل هلل تطلع إ  ذل   بيمل  ومن هله هللل هللجبلت  

  الفْ : -3
 لمالت و ال   وه  أو  وهللجبلت هلللقاللئ  إذ هلللقارهللءة ليسا  مارفاة

فحسااب  ولكاان ماال ولهللءهاال ماان مااالن  وو نقصااد بااللفه  هناال  هلللفهاا  
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هلللسطحي هللللي و يت الوز هللإلدلهلل  هللحملادود  وإمنال نقصاد هلللفها  هلللامياق 
هلللاااالي يشااااار ماااااه هللإلنساااالن أنااااه هلل تسااااب شاااايًتل جديااااًدهلل  ويكاااا ن ماااان 

 هلللسهل عليه أن  فده.
  الحفف: -0

تن فيهل هلللقللئ على ثبالت وهي هللملرحلة هلللخ علي هلللفه   وهلللخ يطم
وهلل تقرهللل هللألفكلل هللملكتسبة  وعصب  جزًءهلل من علملاه وعك يناه  اياث و 

 يصاب عليه باد ذل  أن يستايدهل م  شلء.
وهلللفهااا  هلللصاااحي  وهللحلفاااظ ضاااروليلن للقاااللئ هلللااالي يرياااد أن  قاااق 
هللألهااادهللف مااان قرهللءعاااه  وتااال بلإلصااارهللل وهلللتااادليب هلللااالهلله يصااابحلن مااان 

ة يف هللإلنسااااالن  وهلللاااااخ و يكااااالد يشاااااار  هاااااد  باااااىت يف هللملهاااااللهللت هلللثلبتااااا
 مملل تهل.
  ُركيف اَ توا : -1

بااد  –وهي قدلة خطاىتة يف حيالة هللإلنسالن  وإليهال يرجاع هلللفضال 
فيمل  ققاه مان آمال   ومال يت صال إلياه مان هللخرتهللعالت  وهلللتقادُّم  –هلل  

  وهاي هلللالمي وهللإلنسلين مادين هلاله هللجلا هرة هلللغللياة يف هلللاقال هللإلنسالين
عاااادة هلللبلحااااث وهلللااااالمل وصاااالحب هللملهنااااة وهللجلاااارهللل وهلللكلعااااب وهللملهناااادس 

 وهللملال   و ل من يامل عمملً ذهلل شأن.
وهلللقاارهللءة ماان هللألعماال  هلللاديمااة يف حياالة هلللبشاار  وماان حااىت هلللرت يااز 
فيهل يتشت  هلللفكار وو يامال علاى هللإلحلطاة  و أناه يامال بابا  قا هلله 

 دون هلللبا  هللآلخر. 
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  ع جيهااااه إ  هللمل ضاااا ع  وثبلعااااه عليااااه وعلااااى وعر يااااز هللونتبااااله يااااا 
هلللتفصااايملت هللجلزئياااة هللملتفرعاااة مناااه  وهاااا  يف هلللقااارهللءة ياااا   عأمااال هللملاااالدة 
هللملقروءة  وهللونشغل  يل  ولبا جزئيلهتل باضهل ببا   وبدون ذل  و 
يااات  هلللفهااا  هللجلياااد  وو مااال يرتعاااب علاااى هلللفهااا  مااان حفاااظ وعااال ر  وممااال 

هلللتاادليب علاى ذلا  باللت قف بااد  اال  يسالعد علاى هلللرت ياز يف هلللقارهللءة 
فقاااارة بضااااع حلداااالتي لضاااابا هلللفكاااار  ومملحدااااة عسلساااال هللملال ماااالت  

 ومنع هللو رت ل  وهللو تطرهللد وهلللتدهللعي.
علااى أن هناال   لااة ماان هلللا هللماال هلللساالبية هلللااخ عاا ثر علااى هلللرت يااز  
منهل  ع هللمل نفسية   لحلزن وهلللقلق  وبا  هلللا هللمل هلللنفساية هللألخارى  

جسااااامية   ااااالألمرهللض هلللاضااااا ية  وهلللتااااااب وهللإللهااااالق  ومنهااااال  ع هللمااااال 
وضااااااف هلللبصااااار وهلللسااااامع  ومنهااااال  ع هللمااااال ملدياااااة   فسااااالد هللهلااااا هللء أو 

 هلللض ضلء هلللشديدة أو ضاف هللإلضلءة. 
َكُّر: -1   الت

هلللفهاا  هلللصااحي  وهللحلفااظ وعر يااز هللونتبااله ع صاال إ  هلللتاال ُّر  وهاا   
لية  وه  قادلة هلللقدلة على هلل تالدة هللملال ملت من هللللهن يف هللحليلة هلللام

عقلياااااة عااااارعبا بللااااال لء  وهااااا  أيًضااااال وهللجاااااب إنسااااالين يااااااززه هللوهتمااااالم 
هلللشظصااااي بلمل ضاااا ع وإخااااملص هلللنيااااة يف ذلاااا   و اااالل  هلللتحاااارل ماااان 

 هللخل ف  وهلللصحة هللحلسنة. 
وهلللقاارهللءة ومرهللجاااة ماال يقاارأ ماان آن آلخاار عاادليب لاا لهللدة وهلللاالهلل رة 

 ولق ى هللإلدلهلل  وهلللفه .
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  التحصي : -5
طلقتااااه هللخللصااااة يف هلللتحصاااايل  وهلللتحصاااايل هاااا   إن لكاااال إنساااالن 

هلللقااادلة علاااى هللوحتفااال  بكااا  مااااو مااان هللملااالدة هلللالمياااة هلللاااخ يقااارأ فيهااال  
و لماااال  اااالن هللإلنساااالن ذهلل مهااااللة علليااااة يف هلللقاااارهللءة   لماااال  لناااا   ميااااة 

 مال ملعه هلللخ  تفظ يل أ ثر.
ط المع*ومات: -6   ِب

ل ماالت يطغااى فاامل بااد للقااللئ ماان عندااي  مال ملعااهي ألن  ثاارة هللملا
باضااهل علااى بااا   ويطمااس باضااهل باًضاال  وقااد يصاال ياال ذلاا  إ  
حااااد هلللضاااايلع يف ل اااالم هللملال ماااالت  وإذهلل متاااا  هلللقاااارهللءة بللانليااااة هللملطل بااااة 

 وهللوهتملم وعر يز هللونتبله  أمكن لبا هللملال ملت هللجلديدة بللسلبقة. 
  التعاطف والنق : -2

قيقااااااة هللألماااااار وتاااااال مهللعاااااالن ظلهرتاااااال هلللتناااااالق   ولكنهماااااال يف ح
متكلملتااالن  فللتاااالطف ياااا   هلللقااارهللءة بااارول هللملااا دة  وهلللثقاااة يف هللمل لاااف  
وهلللت ااالوب ماااع أفكااالله  وأو يكااا ن هلللقاااللئ مشااابًال منااال هلللبااادء بأفكااالل 

 خلصة ضد هللمل لف. 
 وهلللنقد ه   عق ن هللمللدة  وهللحلك  عليهل شكملً وم ض ًعل.
ومال آمان باه وو يا  هلللتالطف أن ينسى هلللقللئ مل قارأه مان قبال  

من أفكلل  ومل هللقتنع به من ندريلت وق هللنو  وو ياللض هلللتالطف أن 
 تفظ هلللقللئ لنفسه اق هلللرف  ملل يرهلله لللًفل ملل يارف متلًمل أنه حق  

 أو ملل و يتفق مع ماتقدهللعه.
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 الموحث الثا ي عشر
 أصناف الُقر اء

هللونتفلع منهل  يتفلوت هلللنلس يف دلجة هللإلقبل  على هلللقرهللءة أوًو  مث
 ثلنًيل  وه  يف ذل  أصنلف ش   منهل 

 العا فو  عن القراءة:  -1
وذل  بسبب أُم يته   وها  يشاكل ن نسابة ليسا  قليلاة يف هلللاالمل 

آخالة يف هلللتنالقصي ملال عسانه  –و  هللحلمد  –هللإل ملمي وهلللاريب  وهي 
  هلللاادو  وهللحلك ماالت ماان قاا هللنو هلللتالااي  هللإللزهللمااي ماان جهااة  وجهاا د ااا

 هللألُمية من جهة أخرى.
 القاب  الص  :  -2

وهااا  هلللااالي  سااان هلللقااارهللءة  ولكناااه و يقااارأ  ماااتالملً بأعااالهللل  ثاااىتة 
لتاياار إح لمااه عاان هلللقاارهللءة  ماان  ثاارة هلللاماال  وضاايق هللل قاا   وضاااف 
هلللبصر  وشد برهللمج هلللتلفلز له  وحو هلللندار وهلللتحقياق يف هاله هللألعالهللل 

لقارهللء هلللالين يامال أحاده  يف جندهل وهللهية  يكشف  ليل شار ة مان هلل
  ويقاااا م ب هللجبلعااااه يختصصااااه هللملهاااا   هلللاااالي يسااااتغرق جاااال وقتااااه هلللياااا م

هلللالئلياااااة وهللوجتملعيااااااة  ويقضاااااي وقتًاااااال ماااااع هلللتلفاااااالز وهللإلذهللعاااااة  ويقاااااا م 
بنشلطلت أخرى  ثىتة  وماع ذلا  فها  ااد متساًال مان هللل قا  للقارهللءة 

وقتاااااه  وهلللتأمااااال  بااااال وهلللنقاااااد  ومااااال ذهلل  إو ألناااااه أحسااااان هلللتالمااااال ماااااع
 وعنديمه.

وماداا  هااا وء هلللقااارهللء هلللصااادئو يبااادؤون هللوبتاااالد عااان هلللقااارهللءة عناااد 
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يبتدئ ن هلللاازوف  –وه  هللأل  أ  –مغلدلهت  ملقلعد هلللدلهلل ة  وباضه  
 عن هلللقرهللءة نتي ة فشله  هلللدلهلل ي. 

 قاب  ال يكوب:  -3
وهاا  هلللاالي لفاا  ندااره عصاامي  ملنااز  أو مكتااب   تاال فيااه هللملكتبااة 

ياطاااي هلللزهللئااار هللنطبلعااال باااأن صااالحبه مثقاااف مهااات  بللثقلفااااة ل نًااال باااللزهلل  
وهلللكتاالب  وبااااد أن اهاااز هاااله هللأللفاااف ويرضاااى عااان عصاااميمهل  يبااادأ 
 لتهاااال بللكتااااب  وأ ثاااار ماااال يهمااااه يف هااااله هلللكتااااب عنل ااااق مقلييسااااهل 
وأح لمهاااال وألاااا هللن  ا ياااال  وقاااارهللء هلللااااديك ل حقيقااااة و خياااال   يشااااهد 

 عليهل هللل هللقع.
 القاب  المتعال : -4
  هللللي و يكتفي  مع هلللكتب وهلللتفنن برصاهل يف مكتبتاه  بال وه

يتادى ذل  إ  هللإلدوء بدل ه يف .للس هلللالا  وهلللثقلفاة  فها  يتحاّد  
عن هلللكتالب هلللفاملين وم لفاه ومال يتضامنه  تلباه  بال ويتاادى ذلا  إ  
حاااد هللحلكااا  علاااى هلللكتااالب وهلللكلعاااب بااالجل دة وهلللاااردهللءة  ويصاااب  هللألمااار 

هللحلل  به إ  هلللتااد ي علاى  تاب هلللشارياة وم لفيهال أ ثر بملًء إن وصل 
ماان أئمااة هلللساالف وهللخللااف  فيشااي   نفسااه قباال هلللنضاا    ويفااخ للناالس  
وبضاااالعته يف ذلاااا   قاااارهللءة ماااان  اااال  تاااالب ملقدمتااااه وقلئمااااة ات يلعااااه  

بضلعة مزجلة  قل  هلللاملمة هلللشي   –وهلل   –وباًضل من فص له  وهي 
هلللتاالمل وأثاره »يف ِ ْفرِه هلللقي   –ه هلل  حفد –بكر بن عبد هلل  أب  زيد 
فكاا  لأيناال نازهللوً يف حملئااب هلللالاا   ماان لهللئاا  »  «علاى هلللفكاار وهلللكتاالب

للاااوز قباال أن ينضااج  فاارهلل  قباال أن ياااي  وعزبااب قباال أن يتحصاارم  
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 .«وقد قيل  هلللبدهللية مزلة  وقيل  من هلللبرلي ة عرشريُُّ  هلللصحفية
حًقاال هاا  حاا   هلللالاا   باال فهاالهلل هلللقطيااع »ويقاا   يف م ضااع آخاار  

دودة لزجااااة  متلباااادة أ اااارهلليل يف مساااالء هلللالاااا   قلصاااارة ماااان مساااا  أهلااااه  
وهللمتااادهللد ظلاااه  ماثااارة دوهلللياااب حر تاااه  حااا  ينطااا ي هللحلاااق  وكتاااد ظااال 

 هلللبلطل  وضملله  فمل ه  إو ف ر  لذب و ه   لب حسىت 
 هررررررررو الررررررررو ير َو أ ب يشرررررررر  ِررررررررَ

 
 

 مثرررر  العرضررررَو لررررَ ِحررررر ِرررر  مرررراء 
ده  هللهللبا  هلللتالمل  عتبة هلللادخ   هلللفالجرة إ  خطاة هلللسا ء إنه لزهلل 

 .««هلللق   على هلل  بمل عل »هللجللئرة  
وهلللنصااايحة هلااا وء  عااار  مااال هااا  علياااه مااان هلللااابملء  ولياااته  يقااارؤون  
 تلب هلللشي  بكر أب  زيد )هلللتالمل وأثره على هلللفكر وهلللكتلب( ليالما هلل 

 أي بضلعة مزجلة  مل ن.
 القاب  الناضج:  -5
 ه  هلللقللئ هللللي كتلز بصفلت حسنة  منهل  و 
  ل ه هلللصلدق للقرهللءة.  -أ
مارفتاااه أل ااالليب هلللبحاااث وهلللتنقياااب يف مصااالدل هللملال مااالت   -ب

وُحْسااااُن هلل ااااتظدهللمه للمااااالج  وهللمل  اااا علت ودوهللئاااار هللملاااااللف وأمهاااالت 
 هلللكتب.
 قرهللءعه م ض علت عتميز بللتن ع وهللوختملف.  - 
  فسااارعلن مااال يتاااارف هلللكلماااالت هللمتمل اااه لثاااروة لغ ياااة وهلل اااااة -د
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 هللملأل فة لديه  ويتال  هلللكلملت هللجلديدة بأيسر هللجلهد.

قدلعه على فه  هللألفكلل هللجلديدة هللملكتسبة مع هللخلااة هللمللضاية   -ها
 ممل يسم  له برؤية هللألشيلء من زهللوية جديدة.

كتلاا  مهااللهللت هلللقاارهللءة هللمليكلنيكيااة وهلللفسااي ل جية  ماان حيااث  -و
 ملت وهلللتارف عليهل  وهلللتطبيق هلللصحي  هلل.إدلهلل  هللحلروف وهلللكل

كتل  هللملهللهللت هلللاقلية هلللخ عسلعده على إدلهلل  هللملااو هلللقرياب  -ز
وهلللبايااد  وهاادف هلللكلعااب  وهللملغاازى هلللاالي يرمااي إليااه  ودمااج هللملال ماالت 

 هللجلديدة هلللخ  صل عليهل يف أنسلقه هللملارفية هللملستقرة.
حللجاااة  وهللل قااا  قدلعاااه علاااى عكيياااف  ااارعته يف هلللقااارهللءة ماااع هلل -ل

 هللملتلل  ومتطلبلت هلللفه  وهللإلدلهلل .
قدلعااه علااى هلل ااتامل   اال هللملال ماالت هلللااخ عساالعده علااى فهاا   -ط

 هللألفكلل هللملطروحة   مل ألهللدهل هللمل لف.
هلللقاادلة علااى هللو اات لبة لنااب  هلللاصاار هلللثقااليف  وهاالهلل و يااا   -ي

رفاة هللونفتلل هللملطلق  وقرهللءة  ل مل هب ودب  لكنهل عا   هلللا عي بلملا
هلللااخ  تلجهاال مساال  هلللياا مي ليااايش زملنااه بكفاالءة وفالليااة  وهلللاا عي  اال 

 يرفع من قدلعه على م هللجهة هلللتحديّلت هللملظتلفة. 
مارفتاااه لكيفياااة هلللتالمااال ماااع هلللكتاااب هلللاااخ عااازم علاااى قرهللءهتااال   - 

 وهلللكتب هللجليدة هلللخ ينتفع يل.
 ة  هللمتمل ه مللكة نقدية ع هله للتمييز بو نقلط هلللضااف وهلللقا - 

وهلللكشااااااف عاااااان هلللتحيااااااز وهللود عاااااالء  ومتحاااااايص هللخلطااااااأ وهلللصاااااا هللب ماااااان 
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 هللألفكلل  وهلهلل يتطلب .م عة من هلللق هللعد  منهل 
  ديد أهدهللف هلللكلعب  ومدى  قيقه هلل. -3
 فه  هلللنص  ولبا هللألفكلل باضهل ببا . -0
عقاااا ن هللملقااااروء  وماااادى  فليااااة هللملال ماااالت وفلئاااادهتل  وصاااادقهل  -1

 وم ض عيتهل. 
لف أوجاه هلللتشالبه وهللوخاتملف يف هللألفكالل باو هلللكلعاب هلل تش -1
 وحىته.
 هلللكشف عن عنلقضلت هلللكلعب ومبللغلعه وهللدعلءهللعه. -5
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 الموحث الثالث عشر
 أَطاء في القراءة

هنل  هلللاديد من هللألخطلء هلللخ يقع فيهل باا  هلللقارهللء   ن ضاحهل 
 وحًقل  ومن هله هللألخطلء  

 ن هنل  هدف أو حلياة  هلللقرهللءة لتمضية هللل ق   دون أن يك -3
 وهلللص هللب  أن يك ن للقللئ هدف وحلية يساى إ   قيقهل.

هلللتقليد هللألعمى لكل شايء مكتا ب  وقب لاه دون متحايص أو  -0
نقااااد  وعلاااااى هلللقااااللئ بنااااالء ثقلفاااااة علليااااة لاااااه ع هلااااه إلدلهلل  مااااال ح لاااااه  

 ومنلقشة مل ه  مكت ب منلقشة فكرية.
ن قيمتهال هللحلقيقياة  هلللتضظي  وهلللدعلياة لابا  هلللكتاب أ اا ما -1

وإعطلؤهل منزلة ف ق ح مهل  وقد يك ن هلللدهللفع إ  ذل  ابة هللمل لاف 
وهللولعيلل له  أو عضمنهل فكرة عاروق للقاللئ بغا  هلللندار عان صاحتهل 

 أو خطتهل. 
عغاااااىت هلللقنلعاااااة هلللفكرياااااة ألدل شااااايء يقااااارأه  وهللل هللجاااااب علاااااى  -1

للكلعااب هلللقااللئ  عاادم هلللتساالي  بللصااحة ألي شاايء يقاارأه  فاامل اضااع 
خضاااا ًعل علًماااال  إمناااال اااااب أن يكاااا ن لهللئااااده يف هلللقاااارهللءة  وزن هللحلقاااالئق  

 وعقدير هللألم ل  عقديرهلل يدفع إ  إظهلل هللحلق وإبطل  هلللبلطل.
علاااى حاااد  –هلللقااارهللءة بغااارض  شاااف أخطااالء هللمل لاااف وعي باااه  -5
 فه  يقرأ للنقد دون طلب للفلئدة. –زعمه 
ى هلللقااااااارهللءة هلل اااااااتا ل  هلللثمااااااارة وهلللنتااااااالئج  وعااااااادم هلللصاااااااا علااااااا -6
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 وهللوطملع. 
 ااارعة هلللقاااارهللءة يف حاااىت الهاااال  وإ ااالء هلللكتاااالب يف فااارتة زمنيااااة  -2

ادودة  وإن مل يستفد من هلللكتلب  وينبغي أن يالا  هلللقاللئ أن هلللاااة 
 بللفه  وهللو تيالب  و بكثرة هلللصفحلت هللملقروءة وإ لء هللللدهللت. 

لفيااة هللومتناالع عاان قاارهللءة  تااب بااا  هلللُكتّاالب  إماال ل جاا د خ -8
 لبقة عن هلللكلعب أقناته باأن  تلبلعاه  ايتة  أو لابا   تلبالت  البقة 

 له.
هلللثقة بكل شيء مطبا ع مان حاىت عثبُّا  وو مرهللجااة  حا  لا    -2

 االن مصاالدًمل للشاارياة  فينبغااي علااى هلللقااللئ هللو ااتالنة بأهاال هللخلاااة يف 
 هلهلل هلللشأن.
 عاادم هللونتبااله لاابا  هلللكتاالب هللملضاالو هلللاالين ينشاارون هلللساا  -32

يف هلللاساااال  أو يأخاااالون ماااال ينل ااااب أهاااا هللءه  ويرت اااا ن ماااال و ي هللفااااق 
 أه هللءه .
عااااادم هللونتباااااله لااااابا  هلللتنلقضااااالت هلللاااااخ يقاااااع فيهااااال باااااا   -33

هلللُكّتلب  فقد يق   هلللكلعاب يف بدهللياة م لفاه فكارة مث ينلقضاهل يف آخار 
 هلللكتلب. 
هللعتقاالد أن هلللقاارهللءة .اارد ه هلليااة وعساالية  متااللس يف أي وقاا   -30

لصحي  أن للقرهللءة ق هللعاد وشاروطًل قاد ذ رنلهال  البًقل   مال ومكلن  وهلل
أ ل ليس  .ارد ه هللياة  بال هاي حالهللء للارول  فالاى هلللقاللئ أن ياطيهال 

 حقهل من هلللتقدير.
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وهلله هللألخطالء وحىتهال أ ابلب عادة  عا د ي بللقاللئ هلللغلفال عنهال 

 إ  هللل ق ع يل  ومن هله هللأل بلب  
فغىت هللملتال  يك ن ُعرضة لل ق ع هللجلهل  وه  مل يقلبل هلللال    -3

 يف مثل هله هللألخطلء.
هلللساااارعة يف هلللقاااارهللءة  وهااااي وإن  لناااا  ماااان هللألخطاااالء يف حااااد  -0

 ذهللهتل  إو أ ل أيًضل عك ن  بًبل لل ق ع يف أخطلء أخرى. 
 عدم فه  هلللقللئ ملل يقرأ  -1

وهلهلل وإن  لن دهللخمًل ضمًنل يف هللجلهال  لكننال نقصاد هنال  هلللقاللئ 
لكن حينمل يقرأ با  هلللكتب فإنه و يفه  مل يقرأ  أو يفه  هللملتال   و 

 على س  مغلير ملل يرمي إليه هلللكلعب  فيقع يف  أة هللخلطأ.
قلاااة هلللبضااالعة هللللغ ياااة  وهاااي جااازء مااان هللجلهااال  ولكناااه يتالاااق  -1

 بضاف هللملفردهللت  وهللجلهل  الين با  هلللكلملت.
ت هلللضاااااف هللللغاااا ي هلللااااالم يف و اااالئل هللإلعااااملم وبااااا  مقاااارلهلل -5

هلللتالي   ممل أدى إ  أن أُدخل يف هللللغة مل ليس فيهل  وخلط  هلللالمياة 
 بللفصحى  ممل أفسد هللللوق لدى هلللكثىت من هلللنلس.

إ  حىت ذل  مان هللأل ابلب هلللاخ قاد ذ رنال باضاهل يف ثنليال عرضانل 
 لألخطلء هلللخ يقع فيهل با  هلللقرهللء.
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 الموحث الراِع عشر
 الطريَ اْلفض  لقراءة أمث 

رهللءة هلللصاااااحيحة هللملثلاااااى ُعكساااااب هلللقاااااللئ مكل اااااب عااااادة  إن هلللقااااا
وإضلفة إ  هلللف هللئد وهللملكل اب هلللاخ ذ رنلهال آنًفال  فاإن هنال  مكل اب 
ثملثااة إضاالفية هااي  هللو ااتل لل بفلعليااة  وهلللكتلبااة ب ضاا ل  وهللإلنصاالت 
بدقة   مل أ ل عقدم ملستظدمهل و لئل ألبعي ح  يك ن قللئًال مثلليًال  

 وهله هللل  لئل هي  
 أ ل مُتكّنه من أن يسب  يف ا ل هلللقرهللءهللت هللملهمة. -3
أ ااال مُتّكناااه مااان أن ينفاااي ويزيااال هلللغبااالل عااان هلللكتلبااالت هلللقيماااة  -0
 هلللقليلة.
 –و ااتفظ  –أ اال مُتّكنااه ماان أن يفهاا  بللتحديااد  ويسااتظدم  -1

  ال ملت  عك ن مرجًال دهللئًمل يف متنلو  يده. 
حرز عقدًمل يف .ل  عملاه  أ ل مُتّكنه من أن يطبق مل يقرأي لي -1

 من خمل  هللولعقلء  هللهللعه هللملنطقية. 
إضاالفة إ  أ اال متكنااه ماان هلللتحلااي بصاافلت هلللقااللئ هلللنلضااج   -5

 هلللخ أوضحنلهل فيمل  بق.
وللقاارهللءة هلللصاااحيحة هلل اارتهللعي ية خلصاااة عقااا م علااى ألبااااة عنلصااار  

 هي  
هللملسااا   ونقصاااد باااه هلللبحاااث عااان هلللانااالوين هلللرئيساااة  وجااادهللو   -3
ت ياالت وهلللفهااللس  أو أي شاايء أملماا  اثًاال عاان هلللكلماالت هلللرئيسااة هللحمل
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هلللدهلللة  وهلللخ عرى أ ل عتطلاب ندارة متأنياة   كلماة )هلللزقا م( ماثمًل  هلللاخ 
عد  على طالم أهال هلللنالل  ملان ألهللد أن يقارأ عان أحا هلل  أهال هلللنالل  أو 
يكتاااب اثًاااال عااان ذلاااا   فللكلمااالت هلللدهلللااااة ختتلاااف ماااان .ااال  آلخاااار  

فااارد آلخااار  فللكتااالب هللل هللحاااد قاااد يساااتفيد مناااه أ ثااار مااان و ااالل  مااان 
 شظص يف أ ثر من .ل .

 هلللتصف   للتصف  هلللسريع و لئل مسلعدة  هي   -0
هللمل لف  أهل هللخلاة اتاللون باا  هلللكتاب مان م لفيهال  إذ أن  -أ

جاااا دة أي  تاااالب عاتمااااد بصاااا لة أ ااااا علااااى م لفااااه أ ثاااار ماااان ماااالدة 
تااالب أو حااا  هللملقااال   فهاااي هلللكتااالب نفساااهل  فل اااأ  عااان هللمل لاااف للك

هللخلط ة هللألو  س  ضملن أن قرهللءع  عستحق من  بل  هللل ق  وهللملل   
وهناااال  م لفاااا ن مالصاااارون هللشااااتهروهلل  اااا دة م لفاااالهت   و ااااريه  هلللدقااااة 
وهلللضاابا وهلللصااحة فيماال يكتباا ن   ااملف آخاارين تهاا  هلللاارب  هلللت االلي 

 يف هللملقلم هللألو  دون هلللندر إ  ج دة مل يكتب ن.
ن  هلللاناالوين مهمااة  لحاا  أ اال و عاااد م شاارهلل علااى قيمااة هلللاناا هلل -ب

هلللكتلب  لمل لف  ومع ذل  فقد عكا ن هلللانالوين مفيادة عناد هللوختيالل 
 للتصف .
عللي  هلللنشر  يف باا  هلللتظصصالت يكا ن عاللي  هلللنشار مان  - 

هللألماا ل هللملهمااة وهللحللمسااة  ماان حيااث عصااف  هلللكتاالب أو عاادم عصاافحه  
هلللطلاااب هللحلديثاااة  وهلللاااخ عتطااا ل فيهااال  مثااال  تاااب هللحلل اااب هللآلل  وعقنياااة

عصااب   –مااثملً  -هااا 3132هللملال ماالت وهلللتقنياالت  ااريًال  فطباااة عاالم 
قليلة هلللفلئدة إن مل عكن عدكتهل  ومع ذل  فهنال  باا  هلللكتاب هلللاخ 
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عستحق هلللقرهللءة بغ  هلللندر عن عللي  هلللنشر   كتاب هلللشارياة وهللألدب 
 وحىتهل.
لم عاان ماادى أتيااة ماال  ت يااه قلئمااة هللحملت ياالت  فهااي متاايا هللللثاا -د

هلللكتلب    هللء  لن هللحملت ي هلللن عي ه  مل عبحث عنه أم و  فمثملً قد 
عبحث عان مال مالت خلصاة بصافلت هلللقاللئ هللجلياد  فتباو لا  قلئماة 
 هللحملت يلت أن فصملً وهللحًدهلل من بو عشرة فص   ه  مل اص هلللقرهللءة. 

هللمل لااااف  هللملرهللجااااع  وهااااي عفيااااد هلللقااااللئ يف  ديااااد ماااال إن  اااالن -هااااا
ياتماااد علاااى مصااالدل أصااالية أم ثلن ياااة  وهلللاااخ هاااي عباااللة عااان علظااايص 
للمصدل هللألصلي   مل أ ال عاد  علاى عنلياة هللمل لاف بكتلباه مان حياث 

 ج دة هللملرهللجع.
هلللفهااارس  وأقصاااد باااه  قلئماااة هلللكلمااالت وهللملصاااطلحلت هللملهماااة  -و

هلللاخ ولدت يف هلللكتالب  وها  ي جااد يف آخار هلللكتالب  فللكتالب هلللاالي 
رً ل يسلعد هلللقاللئ علاى هللنتقالء مال يرياد بطريقاة  ارياة  فماثملً   ي فه

عندمل نأخل  تلبًل من هللملكتبة  وخنتالل عن هللنًال  نبحاث عناه يف هلللفهارس  
مث نلقي ندرة على هلللصافحلت هلللاخ عتنالو  هالهلل هلللانا هللن  وياله هلللطريقاة 
ناادل   ااريًال فيماال إذهلل  االن هلللكتاالب  تاا ي علااى مال ماالت جياادة عاان 

 ن أم و.هلهلل هلللان هلل
هلللقرهللءة هلللتمهيدية  وهي جا هر هلللقارهللءة هلللصاحيحة  وهاي عقا م  -1

على قرهللءة أجزهللء لتللة قرهللءة متأنية  وذل  على مرهللحل متتللية  حينمل 
الد ذل  ضروليًل  وهللهلدف من هلللقرهللءة هلللتمهيدية ه   فه  فكرة هلللفقارة 
ن هللملكت باة  ومارفاة هللمل ضاا علت هلللاخ عنلقشااهل  و ارعلن ماال ياتمظ  عاا
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هلللقاارهللءة هلللتمهيديااة قاادل  بااىت ماان هلللفهاا  وهللحلفااظ   ماال أ اال متاان  هلللقااللئ 
 –مال ماالت  لفيااة للحكاا  فيماال إذهلل  االن  ااينتقل إ  هللخلطاا ة هلللنهلئيااة 

 أم و  وللقرهللءة هلللتمهيدية ف هللئدة عدة  منهل  –هلللقرهللءة هللملتامقة 
عسااالعد علاااى فهااا  مااال يق لاااه هللمل لاااف فهًمااال دقيًقااال  وبكلمااالت  -أ

 سه.هللمل لف نف
عسااالعد علاااى هللإلاااالل يف  تاااب بأ ملهااال خااامل  زمااان يساااىت  -ب

 جًدهلل  نصف  لعة أو أقل لكل  تلب. 
 عسلعد على هلللتغلب على هلللاقبلت هلللخ عا ق هلللرت يز. - 
 عسلعد على فه  هلللفكرة هلللرئيسة. -د
 عسلعد على لؤية هلللاملقة بو هلللكل وهللألجزهللء.  -ها
 –هللمل ضاا ع  لااه أو  –عساالعد علااى هللختياالل جاازء ماان م ضاا ع  -و

 لقرهللءعه قرهللءة متامقة. 
 عسلعد على هللوحتفل  بللنقلط هلللرئيسة هللملهمة للكتلب. -ز
عقضااي علااى هلللشااا ل بللاالنب عناادمل عقاارل عاادم قاارهللءة  تاالب  -ل
 ماو.
عساالعد علااى إصاادهللل قاارهللل حكااي  بشااأن ماال إذهلل  االن هلللقااللئ  -ط

  يستثمر لأس ملله هللإلنسلين يف هلللقرهللءة هللملتامقة.
لقاااارهللءة هلللتمهيديااااة مباااالدئ ينبغااااي علااااى هلللقااااللئ هللملثاااالل هاااالهلل وإن ل
 هللألخل يل  وهي 
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 المو أ اْلول: القراءة ِالعق : 
فللاقل ه  هللللي يقرأ وليس  هلللاينلن  وع  د هللألاال  هللحلديثاة أن 
هلللكباالل يقاارؤون باقاا هل   وأن هلللقاارهللءة يف ج هرهاال عاااد طريقااة للتفكااىت  

وهلللقرهللءة هلللصاحيحة »صحيحة(  عق   فيليس مند  يف  تليل )هلللقرهللءة هللل
ع  اد علااى هلللقاارهللءة هللملرناة هلللق يااة ذهللت هلللكفاالءة  وهاي ناا ع ماان هلللقاارهللءة و 
يقاا م بااه  اا ى هلللاقاال  ويف حااو أن هللملناالهج هللألخاارى عاارى هلللقاارهللءة علااى 
أ اال حر ااة هلللاااو  أو حر ااة هللليااد  أو هلللبحااث عاان هلللكلمااة هلللرئيسااة  فااإن 

و ثلبااااة هلللبحااااث عاااان هلللفهااااا  هلللقاااارهللءة هلللتمهيديااااة عاتااااا  ثلبااااة هلللتفكااااىت  
وهللحلفظ  فهي عضفي هلللفاللية على قرهللءع   مان خامل  عادليب عقلا  

 .«وليس مقلتي 
إن هلللقاااللئ هللملثااالل يساااتظدم قدلعاااه هلللنقدياااة ماااع  ااال  لماااة يقرأهااال  
وحينمل يتالمل مع هلللقرهللءة  امل عقلي فإنه يتمكن مان إصادهللل هللحلكا  

 تالب  أو فكارة يف    هلللصحي   قب ًو أو لفًضل ألي  تالب  أو جازء مان
  تلب أو ل للة  ومل شل ل ذل .

 المو أ الثا ي: ال قة في القراءة: 
إن هلللدقاااة عاااا  هلللتااادقيق وهلللضااابا  وهلللقاااللئ هللملثااالل حاااو يااادقق يف 
قرهللءعاااااه فإنااااااه يساااااااى إ  فهااااا  ماااااال عق لااااااه هلللفقااااارة أو هللملبحااااااث  باااااانفس 

 هلللكلملت هللملستظدمة من قبل هلللكلعب  و برت ته هلله هلللكلملت.
لدقااة يف هلللقاارهللءة عقاا م علااى قاارهللءة  اال  لمااة  وهلل ااتنبلط ماال يباادو وهلل

للقللئ من أفكلل و لملت دهلللة لئيسة  مث هلللتسلؤ  عمل يريده هلللكلعاب 
بللضاااابا  مث هللإلجلبااااة عاااان هلللساااا هلل  بل ااااتظدهللم أ ااااا قاااادل ممكاااان ماااان  
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  لملت هلللكلعب.

 وهلللدقة يف هلللقرهللءة عفيد هلللقللئ ف هللئد عدة  منهل 
 هلللقرهللءة بدقة. -3
عا فىت هللل قا   إذ إن هلللقاارهللءة بلعتنالء مان أو  ماارة عاا  أناه لاان  -0

 يلزم هلللقللئ إعلدة قرهللءة هلللنص من أجل هلل تظملص هللملال ملت وحًقل.
هلللرت يز هلللتلم  فللقاللئ حينمال يقارأ بدقاة فإناه و ككناه هلللتفكاىت  -1

 يف شيء آخر  وبللتلل ير ز هللنتبلهه على هللجلزء هللملقروء فقا.
 هلللقللئ. ع  يع مفردهللت -1
 دياااد هللوختملفااالت باااو هللألجاااازهللء هللملكت باااة أو حااا  هلللُكت اااالب  -5

 هللللين يكتب ن عن نفس هللمل ض ع.
 سااو هلللقاادلة هللونتقلديااة  فااللقرهللءة هللملدققااة عاااد مطلبًاال  االبًقل  -6

 للقرهللءة هلللنقدية.
 عدفع ايلة هلللقللئ هللملهنية قدًمل. -2

 هللملبدأ هلللثللث  ضبا هلللقرهللءة لتتنل ب مع 
 هللهب  وعشمل هلللدلجة هلللالمية للقللئ  وهللللهلل رة وهلللقادلهللت  هللمل -أ

أو هللخللفياااة هللخللصاااة بلمل ضااا ع  وهللوهتملمااالت وهللخلااااة هلللقرهللئياااة هلللسااالبقة  
 وحىت ذل .
هللألهااااادهللف  وعشااااامل هللحلصااااا   علاااااى مال ماااااة مايناااااة   اااااع  -ب

هللملال ماالت هلللالمااة  هلللقاارهللءة بطريقااة أ ثاار  اارعة  هلل ااتيالب هللملزيااد  عالاا  
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   وحىت ذل .إحدى هللملهللهللت
متطلبلت هلللامل  وعشمل هللحلص   على خلفية عان هلللقضاليل   - 

 هلللت  ع يف أحد هللللوت  عال  .ل  جديد  وأشيلء أخرى.
 َطوات القراءة التمْي ية: 

 الَطوة اْلول : النظر صل  التركي : 
وهلللرت يبااااااالت هللملقصااااااا دة هنااااااال هاااااااي  هلللانااااااالوين هلللرئيساااااااة وهلللفرعياااااااة  

وهللملقتطفاالت  وهللمللظصاالت  وهلللقصااص هللملاال  لة وهلللرتويساالت  وهللملقدمااة  
 يف هلللبدهللية وهلللنهلية  وهللخللمتة.

 الَطوة الثا ية: الوحث عن الفكرة الر ي ية: 
وذلااا  يف هلللانااالوين هلللرئيساااة وهلللفرعياااة  وهللملقدماااة  وهلللفقااارهللت هللألو  

 وهللألخىتة.
وذلا  باللندر يف مطلاع  الَطوة الثالثة: الوحث عن الموضرو :

ليتهاااال  وهلللااااتمان بقاااارهللءة هللجلماااال هلللااااخ  تاااا ي علااااى هلللفقاااارهللت هلللط يلااااة و 
 م ض علت هلللفقرهللت وعصف  هلللتفلصيل.

الَطوة الراِعة: التعمَ فري القرراءة  ينمرا ُكرو  هنرا  أهميرة 
فللقللئ يقرأ بتامق عندمل عتفق هلللقطاة مع هلللفكرة هلللرئيسة  أو  لَلل:

للااه يداان هلللقااللئ أنااه قااد يااتال  شاايًتل ماال  أو أنااه  تاال  إ  ذلاا  يف .
هللملهاا   أو عساالعده علااى أدهللء مهمااة م  لااة إليااه  يف حااو ينبغااي علااى 
هلللقاااللئ أن و يتاماااق يف هلللقااارهللءة حينمااال و  تااا ي هلللقطااااة علاااى شااايء 

 جديد يتالمه  أو و عك ن مفيدة له  أو لديتة هلللطبلعة. 
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 القراءة المتعمقة:  -4

ل  وهلللقاااارهللءة هللملتامقااااة عسااااتلزم هللونتبااااله هلللكلماااال ماااان هلللقااااللئ  و اااال
ثقلفتااه ومهللهللعااه .تماااة  و اا ف يسااتظدم هلللقااللئ مهااللهللت متاااددة يف 

 أوقلت لتلفة. 
وحاا  يكاا ن هلللقااللئ مسااتاًدهلل للقياالم بااللقرهللءة هللملتامقااة  اااب عليااه 

 النب ثملثة أم ل حىت صحيحة  هي  
عدم  ري  هلللشفتو عناد هلللقارهللءة  وذلا  ملال لتحريا  هلللشافتو  -أ

يسلعد على هلللرت يز يف مكلن به ض ضالء  أثنلء هلللقرهللءة من ف هللئد  فه  
اااال هللملاقاااادة وهلللط يلااااة  وفهاااا  هللمل ضاااا علت هلللصااااابة  و اااالل   وحاااال هللجُلمر

 هللحلفظ وهلللتل ر ملدة أط   حو عقييد هللملال مة.
عدم هلللكتلبة يف ها هللمش هلللكتالب  أو يف قصلصالت خللجياة  -ب

ع ضع دهللخل هلللكتلب وهلهلل منلق  للقرهللءة هللل هللعية هلللاخ عتطلاب هلللكتلباة 
ى هلللكتاااااالب  أو يف هللهلاااااا هللمش  أو علااااااى قصلصاااااالت هلللاااااا لق  وهااااااي علاااااا

هللألفضاالي ملاال فيهاال ماان ف هللئااد عاادة  منهاال  نزعهاال دون إعااملف هلللكتاالب  
أن هلللقااااللئ اااااد هلللصاااافحلت هلللااااخ ياااال هلللقصلصاااالت بسااااه لة  إمكلنيااااة 
عرعيااب هااله هلللقصلصاالت يف مكاالن آخاار للمرهللجاااة وهلللاادلوس  ونزعهاال 

 دهللد دلوس أو خطلبلت. وعنديمهل لمل تظدهللم مستقبملً يف إع
هللحلصااا   علاااى زباااد مااال يقااارأ هلللقاااللئ فقاااا  فزبااادة هلللقااارهللءة أو  - 

هلللفكاارة هلللالمااة  وإن  لناا  عساالعد علااى هلللقياالم باماال عصاافية للكتاالب  
 إو أ ل و ع دي إ  هلللفه   وه  هللملطلب هلللرئيسي من هلللقرهللءة هللملتامقة.

 وح  نتمكن من هلللقرهللءة هللملتامقة علينل عمل هللآله  
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 هللإلبطلء من  رعة هلللقرهللءة.  -3
 قرهللءة  ل  لمة  ونا  بلل  عمل هللآله  -0
 هلللتحليل ح  نرى هللألجزهللء.  -أ
بنلء عملقلت بو مل نقارأ وعملنال إذهلل مال  الن هللمل ضا ع يتالاق  -ب
 باملنل.
هلللتفكاااىت فيمااال ولهللء هلللصااافحة  وهلللتميياااز باااو هللجلااا دة وهلللصاااحة   - 

 وطرل هللأل تلة هلللنقدية هللحملددة.
ااال هللل لقاااة وهلللقلاا  وهللملاااالج  باااو أياادينل  ونقصاااد بااالل  أن جن -1

 هلل تظدهللم هللململحدلت هللهللمشية  إذ يف ذل  ف هللئد  ة  منهل 
 عسلعد يف هلل تظدهللم هلللقرهللءة يف أعمللنل. -أ
 عر يز هللونتبله.  -ب
 إنال  هللللهلل رة لشه ل و ن هللت قلدمة. - 
 هلللتفلعل مع هلللكتلب. -د
 .عسهيل عملية هلللتحليل وهلللرت يب -ها
 هلللتفكىت يف  يفية هلل تظدهللم م ض ع هلللقرهللءة.  -ز
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 الموحث الَام  عشر

 القراءة في القر  الحاَِ والعشرين
يف عالمل »  «هلللقارهللءة هلللصاحيحة»عق   فيليس مناد  يف  تليال     

هللوعصاالوت بللفياادي  وهللهل هللعااف هللحملم لااة ومل يناالت هلللفاال س وشاابكلت 
بلحلل اااا ب   اااا ف هللحلل ااااب هللآلل  وخلصااااة عااااا هلللشاااابكلت هللملرقمااااة 

نسااامع دهللئًمااال أن هللملطب عااالت بلعااا  عقنياااة قدكاااة عفااال عليهااال هلللااازمن إ  
هللألبااااااد  و ااااااتدل حبيسااااااة للمتاااااالحف هلللااااااخ نطلااااااق عليهاااااال هللآلن هلل اااااا  

 .«هللملكتبلت
وسااان هللآلن نشااالهد مااال ع قاتاااه فيلااايس مااان هلللقااارهللءة وهلللكتلباااة علاااى 
هللحلل ااا ب ب هلل اااطة مااال يسااامى بلإلنرتنااا   وأفضااال طريقاااة للتالمااال ماااع 

هللءة يف هللحلل  ب ه  هلل تظدهللم عقنية هلللقرهللءة هلللصحيحة هلللاخ ذ رنلهال هلللقر 
 آنًفل.

ولناااااااااأه هللآلن إ  عنلصااااااااار هلللقااااااااارهللءة هلللصاااااااااحيحة ونطبقهااااااااال علاااااااااى 
 هللحلل  ب  

هللملس   ممل كيز هللحلل  ب  أنه يق م بلملس  بص لة أ رع  ثىتهلل  -3
وأدق ممل يفاله هلللقللئ  و ل مل يفاله هللملرء ه  هلل تظدم وظيفة هلللبحاث 

 حديد م هللقع هلللكلملت هلللدهلللة هلللرئيسة.لت
 هلللتصف   ويستظدم فيه نفس هلللطريقة هلللسلبقة.  -0
هلللقارهللءة هلللتمهيدياة  إن هلللكثاىت مان بارهللمج هللحلل ا ب عسام  لنال  -1

بااااإبرهللز مضاااام ن هلللقطاااااة  وم هللضاااايع هلللفقاااارهللت علااااى هلللشلشااااة مبلشاااارة  
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 وطباهل  أو وضع عململت لتمييز هلللقطاة. 
ضااال فيهااال هلل اااتظدهللم هلللنساااظة هللملطب عاااةي هلللقااارهللءة هللملتامقاااة  ويف -1

 وذل  لثملثة أ بلب  
 هلللرحبة يف عدم فقدهللن هلللتمييز بو هلللبدهللية وهلللنهلية ملل نقرأ. -أ
هللهتاازهللز صاا لة هللحلل اا ب  مماال ياطااي عبلينًاال لديتًاال بااو هلللكتلبااة  -ب

 وهللخللفية على هلللشلشة. 
عااأثىت هللإلشااالعلت هلللااخ عصاادل عاان هللحلل اا ب علااى هلللاااو ماان  - 
 ة هلللصحية.هلللنلحي
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 ةرررالَاُم
يف بيااااالن أتياااااة  –باااااإذن هلل   –وبااااااد هاااااله هللإليضااااالحلت هلللنلفااااااة 

هلللكتلب وهلللقرهللءة  وهلللانلية يمل  ألج  من هلل  أن أ  ن قد ُوف ق  يله 
هلللر اااااللة هللملظتصااااارة يف هللملسااااالتة يف إبااااارهللز هلللقااااارهللءة   مصااااادل مهااااا  مااااان 

هلللرئيساااة يف عقااادم مصااالدل هلللالااا  وهللملارفاااة  وهللللااالهللن يُااااد هللن مااان هللل  ااالئل 
هللألماا  ولقيهاالي حاا  ناانه  بأمتناال هللإل ااملمية  ونصاال ياال إ  مصاالف 
هللألم  هللملتقدماة  ظطا ة أو   مث عسانُّ  م قاع هلللصادهلللة باو بالقي هللألما   

 وهللإلمسل  بزملم هللألم ل  ظط ة أخىتة.
إن هللهلاادف ماان هااله هلللر االلة هاا  هللإل ااهلم يف نقاال أفاارهللد أمتناال ماان 

م   هلللله   وضيق هللألفق  إ   رل هلللفكر   أة هللجلم د هلللفكري  وهللخل
وعفتق هللللهن  و ااة هللألفاق   ا  مدلاة هلللشارياة هلللغارهللءي لُياتقا هلل أماته  
من لبقة هلللاب دية لألم  هلللضاللة  وهلللتقا ت مان فتالت م هللئادهل  ولتكا ن 

 هلل شظصيتهل هللملستقلة فتك ن متب عة و علباة. 
لقااللئ هااله هلللر االلة فإنااه و فلئادة عرجااى  –ولاايس آخاارهلل  –وأخاىتهلل 

مل مل يامل  ل فيهل  وقد قل  هللخلليفة هلللرهللشد علي بن أيب طللب لضاي 
 .«هتف هلللال  بللامل  فإن أجلبه وإو هللل ل»هلل  عنه  

جالنااال هلل  ممااان يساااتما ن هلللقااا   فيتباااا ن أحسااانه  وهلل  أ اااأ  أن 
 اال هلهلل هلللامل ح ة ل و علي.

من ص هللب فمن هلل   ومل ولد  وختلًمل  فإن مل ولد يف هله هلللر للة
 فيهل من خطأ فم  ومن هلللشيطلن  وهلل تغفر هلل  منه.
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وآخااار دع هللنااال أن هللحلماااد   لب هلللاااالملو  وهلللصاااملة وهلللساااملم علاااى 
 ل  له هللألمو  وعلى آله وصحبه أ او. 
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 ُوش المرا ع

عفسااىت هلللقاارآن هلللادااي   هللإلماالم هللباان  ثااىت  دهللل هلللفكاار  بااىتوت  -3
 ها.3128
ىت هلللكاااارن هلللاااار ن يف عفسااااىت  ااااملم هللملناااالن  عبااااد هلللاااار ن عيساااا -0

 ها.3131  علمل هلللكتب  بىتوت 0هلللسادي  ط
  نلصااااار هلللااااادين هللأللبااااالين  3صاااااحي  هلللرتحياااااب وهلللرتهياااااب    -1

 ها.3122  مكتبة هللملاللف  هلللريلض 1ط
لتااالل هلللصااااحلل  اماااد باااان أيب بكاااار هلللااارهللزي  مكتبااااة لبناااالن   -1
 م.3286بىتوت 
  م  سة هلللر اللة  باىتوت 5ا  هلللفىتوزآبلدي طهلللقلم س هللحملي -5
 ها.3136
  دهللل هللبااان هللجلااا زي  0حلياااة طللاااب هلللالااا   بكااار أبااا  زياااد  ط -6

 هلللدملم )بدون عللي (.
  دهللل 1هلللتااالمل وأثااره علااى هلللفكاار وهلللكتاالب  بكاار أباا  زيااد  ط -2

 ها.3130هلللرهللية  هلللريلض 
جااااا هللهر هللألدب  هلللسااااايد أ اااااد هللهلااااال ي  م  ساااااة هللملااااااللف   -8

 وت )بدون عللي (.بىت 
  دهللل 3أتيااااااة هلللقاااااارهللءة وف هللئاااااادهل  عبااااااد هلل  آ  جاااااالل هلل   ط -2

 ها.3131هلللصمياي  هلللريلض 
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  دهللل 0قيمة هلللزمن عند هللملسلمو  عبد هلللفتالل أبا  حادة  ط -32
 ها.3126هلللقل   هلللك ي  

هلللثقلفااااااة هللإل ااااااملمية وهلللقاااااارهللءة هللملا.ااااااة  أ اااااارم هلللامااااااري  دهللل  -33
 ها.3132إشبيليل  هلللريلض 

  وزهلللة 3هلللاااااااانص هللإلباااااااادهللعي هلللرتباااااااا ي  حساااااااان هللهل كاااااااال  ط -30
 ها.3138هللملاللف  هلللريلض 

  دهللل هلللقلا   دمشاق 0هلللقرهللءة هللملثمارة  عباد هلللكارن بكالل  ط -31
 ها.3102
فااان هلللقاااارهللءة  عااااز هلللاااادين فااارهلل   دهللل هلللفكاااار هلللاااااريب  هلللقاااالهرة  -31
 ها.3135
نلشااااد   هلللطفاااال وهلللقاااارهللءة هللجلياااادة  باااا   ويااااخ  عر ااااة  اااالمي -35

 م.3265  مكتبة هلللنهضة هللملصرية  هلللقلهرة 0ط
 ياااف ختتااالل هلللكتااالب هللإل اااملمي وعقااارأه  اماااد ع فياااق  دهللل   -36

 ها.3135هلللقل   هلللك ي  
  دهللل هلللفكر هللملالصار  باىتوت 3هلللقرهللءة أوًو  امد  لمل  ط -32
 ها.3131
  هلللاااااادهللل هللملصاااااارية 0هلللطفاااااال وهلللقاااااارهللءة  فهااااااي  مصااااااطفى  ط -38

 ها.3138هرة هللللبنلنية  هلللقل
عنمياااة عااالدة هلللقااارهللءة عناااد هللألطفااال   ياقااا ب هلللشاااللوين  دهللل  -32

 هللملاللف )بدون عللي  نشر(.
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  دهللل هللملااللف )بادون 0ملالذهلل نقارأ  لطلئفاة مان هللملفكارين  ط -02

 عللي  نشر(.
  مكتبااة 3فاان هلللقاارهللءة وهلللتلظاايص  حلمااد هللهلاا    وآخاار  ط -03

 ها.3123هلللفملل  هلللك ي  
ة وعنميااااة هللو ااااتيالب  أنااااس هلللرفاااالعي وآخاااار  عسااااريع هلللقاااارهللء -00

 ها.3102  دهللل هلللفكر هللملالصر  بىتوت 0ط
عنمياااة هللو اااتادهللد هللللغااا ي عناااد هللألطفااال   عباااد هلللفتااالل أبااا   -01
 م.3288  دهللل هلللشروق  عملن 3مال   ط
  مكتباة هللملنالل 3هللل ق   عملل أم دمالل  جل ا  هللملطا ع  ط -01

 ها.3102هللإل ملمية  هلللك ي  
  دهللل 3  هلللبااااااادء وهللو اااااااتمرهللل  ي  اااااااف هلللاتياااااااق  طهلللقااااااارهللءة -05

 ها.3130هلللصمياي  هلللريلض 
  دهللل هللألنااااادلس 0فااااان هلللقااااارهللءة  اماااااد هلللغااااالزي هلللطياااااب  ط -06

 ها.3132هللخلضرهللء  جدة 
 3أخطاااالء يف هلللقاااارهللءة  عبااااد هلللازيااااز باااان صاااال  هلللاسااااكر  ط -02

 ها.3135)بدون دهللل نشر( 
  دهللل 1ط هللمل  اااااا عة هلللنفسااااااية  آلثاااااار   ل اااااالوزل وآخاااااارون  -08

 ها.3135إحيلء هلللال م  بىتوت 
  مكتباااااة جريااااار  3هلللقااااارهللءة هلللصاااااحيحة  فيلااااايس مناااااد   ط -02
 م.0222هلللريلض 


