احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل سيد املرسلني،

وعىل آله وصحبه أمجعني وبعد:

فقد حث القرآن املســلمني عىل القراءة ،بقوله ﴿ ﭻ ﭼ

ﭽ ﭾ ﭿ ﴾ ،وكانت الرغبة يف قــراءة القرآن أعظم دوافع

تعلم القراءة عند املسلمني األوائل ،فقد أمر اهلل تعاىل املسلمني

بقراءته ﴿ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﴾ [املزمل ﴿ ،]20:ﭸ ﭹ

ﭺ ﭻ ﭼ * ﭾ ﭿ ﮀ ﴾ [النمــل ،]92-91 :كام

وجههم إىل القراءة الواعيــة ﴿ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ ﴾ [حممد .]24:وهبذا النهج اهتدى املســلمون يف

عهودهم الســابقة ،ورضبوا يف التفاين يف تعلم العلم ،والتزود

من املعرفة ،واحلرص عىل األوقــات ،واملداومة عىل القراءة يف

خمتلف األحــوال ،أروع األمثال ،وهذه كتبهــم ناطقة بذلك
بأنصع بيان ،وآثارهم شاهدة بأفصح كالم ،رغم ما أصاهبا من

نوائب الدهر بالغرق واحلرق وســائر النكبات ،فكثرة العلامء،
وكثرة الكتب ،دليل كثرة القراءة وسعة االطالع.

أهمية القراءة:
للقراءة أمهية بالغة يف بناء الثقافة إنســاني ًا وإسالمي ًا ،وهي

مهزة الوصل بني اإلنسان والعلوم ،وأهم وسيلة لنقل املعلومات
والوقوف عــى ما أنتجته العقــول ،وما جادت بــه القرائح،
فهــذه العلوم باختــاف تنوعها ،وهذه االبتــكارات العلمية

واالخرتاعات ،انطلق أصحاهبا مــن القراءة ،ومل يأت عبقري

يف الكون وهو عامل متفنــن يف العلوم وله اخرتاعات ،أو بصمة
واضحة يف تاريخ البرش ،إال بدأ حياته بالقراءة ،وأدمنها.
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ويف تارخينــا املجيد صفحات رائعــة تنبىء عن مدى حب

أمتنا للقراءة والكتاب ،وأخبارهم يف كثرة القراءة وإدماهنا أكثر
من أن تذكر ،وأشــهر من أن تسطر ،فإن قارئ ًا مثل ابن اجلوزي
(ت597هـ) خيرب عن نفســه فيقول « :وإين ُأخرب عن حايل :ما

وقعت
أشبع من مطالعة الكتب ،وإذا رأيت كتا ًبا مل أره ،فكأين
ُ
نظرت يف َث َب ِ
ت الكتب املوقوفة يف املدرســة
عىل كنـــز .ولقد
ُ

الن َِّظامية ،فــإذا به حيتوي عىل نحو ســتة آالف جم َّلد ،ويف ثبت
كتب أيب حنيفة ،وكتب ُ
احل َميدي ،وكتب شيخنا عبدالوهاب،

وابن نــارص ،وكتب أيب حممد بن َّ
اخلشــاب -وكانت أمحا ًال-
وغــر ذلك من ِّ
طالعت
كل كتاب أقدر عليه ،ولــو قلت :إين
ُ
عرشين ألف جملد كان أكثر ،وأنا بعدُ يف َّ
الطلب».

وبلغ هبم احلرص عىل اغتنام دقائق العمر مبلغ ًا عجيب ًا ،من
ذلك ما َ
ابــن رجب عن اإلمام ابن عقيل البغدادي
نقل احلافظ ُ

صاحــب كتاب ( الفنون) أنه قال عن ِ
نفســه« :أنا أقرص بغاية
َّ
وحتسيه باملاء
ســف الكعك
جهدي أوقات َأ ْك ِل ،حتى أختار
ّ
ٍ
مطالعة،
عىل اخلبز ،ألجل ما بينهام من تفاوت املضغ ،تو ّف ًرا عىل
أو تسطري فائدة مل أدركها».

ولئن زهــد الناس اليوم يف القــراءة ،وغلبهم النوم إن هم

أمسكوا بالكتاب ،فإن من أسالفنا من كان إذا أمسك بالكتاب
ذهب عنه النوم « ،قال ابن َ
اجل ْهم :إذا غشــيني ال ُّنعاس يف غري

ِ
الفاض ُل عن احلاجة -قال :فإذا
النوم
وقت نوم  -وبئس
اليشء ُ
ُ
تناولت كتا ًبا من كتب ِ
احل َكــم ،فأجدُ اهتزازي
اعرتاين ذلــك
ُ

للفوائــد ،واألرحيية التي تعرتيني عنــد َّ
الظ َفر ببعض احلاجة،
ً
إيقاظا
وعز التبيني أشدَّ
والذي َيغْ شى قلبي من رسور االستبانة ّ

من هنيق احلمري وهَ دَّ ة ا َهلدْ ِم ».
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سبل النهوض مبستوى القراءة:

إلف القراءة:

يف اســتطاعة كل فرد له حظ من التعليم يســتطيع به قراءة

للوصول إىل إلف القراءة البد من سلوك خطوات منها:

اجلمــل وفهمها ،أن يرقى بمســتواه يف القــراءة ،إذا كانت له
الرغبــة القوية ،واهلمة العالية ،والقراءة كأي نشــاط حيتاج إىل

التدريــب والتمرين باســتمرار ،كام أنه بحاجــة إىل التضحية
ببعض امللذات العابرة ،ثم تنظيم الوقت ،وجعل القراءة جزء ًا

أساسي ًا من احلياة واملهامت اليومية ،مع إخالص النية هلل تعاىل،
حتى تتحول القراءة عبادة ،متبع ًا اخلطوات العملية اآلتية:

ومواطن الضعف
 اعرف مستواك يف القراءة ،لتبني عليه،َ

لتقوم بتقويتها ،ومن املفيــد أن تطلب ممن له جتارب يف القراءة
أن يساعدك.

 -اتبع طريقة القراءة الصامتة ،فكثري منا حيرك شــفتيه عند

القراءة دون أن يعي ذلك ،مما يسبب له بـطـئـ ًا يف القـراءة ،وقلة

يف الفهم.

 -ابدأ بقراءة ما متيل إليه النفس مع التدرج ،فيقرأ املرء أو ًال

ما متيل إليه نفسه حتى ّ
يوطن نفسه عىل حب القراءة ،ويكتسب
عادة القراءة ثم ينطلق نحو ما يبني شخصيته العلمية.
 -اجعل لنفسك برناجم ًا يومي ًا للقراءة.

 داوم عىل القراءة ،فإنَّ َالع َملِ إىل اهللِ َما داو َم ِ
عليه
«أ َح َّب َ
َص ِ
اح ُبـ ُه َوإنْ َق َّ
ـل».
 معرفة مهة العلامء يف القراءة ،فاختاذ القدوة مهم جد ًا. -اخرت وقت ًا مناسب ًا للقراءة.
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القراءة السـريعة:

 العزم األكيد والرغبة الصادقة ،يف االجتاه نحو القراءة. -اختيار الكتاب املناسب للمســتوى الثقايف ،ويفضل يف

بدايــات القراءة أن يبدأ املرء بكتب صغرية احلجم ،حتى ينجز
قراءهتا يف وقت أقل ،فإن لذلك تأثري ًا نفسي ًا قوي ًا عليه؛ إذ حيس

أنه اســتطاع أن ينجز قراءة كتاب ،وليكن مما يدور يف املوضوع
الذي له شغف بمعرفته ،فإنه أدعى للنشاط ،و أبعد عن امللل.

 املــرء يتعلم دوما من خــال املامرســة ،فالتمرين ينتجالكامل ،وهذا ينطبق عىل القراءة فيبدأ تدرجيي ًا ويداوم عليها.
 -حتديد وقت ثابت يومي ًا للقراءة.

 وضع خطة واضحة للقراءة. -جمالسة عشاق الكتب ومدمني القراءة.

أهمية برجمة القراءة:
برجمة القراءة مــن األمهية بمكان فاملرء حيتــاج يف طفولته

إىل قراءة ذات مستوى يف األســلوب واملعنى غري ما حيتاجه يف

مرحلة الصبا والشــباب والرجولة ،فلكل مرحلة ما يناســبها
مــن قراءة ،فمن إهدار الوقت أن يقرأ الطالب اجلامعي يف جملة
مثل ســندباد ،كام أن من غري املجدي أن يقرأ الطالب االبتدائي
واملتوسط يف رســائل األحزان أو حديث القمر أو وحي القلم

للرافعي فتــذوق أســلوهبا والوصول إىل معانيهــا حيتاج إىل
طالب جامعي.

إن عقل اإلنسان ينمو وينضج يف مراحل متتابعة وينبغي أن

تستخدم طاقته بصورة جمدية عىل وفق سني عمره.

5

هناك حقيقتان ال يمكن اجلدال فيهام ،ومها :أن االستيعاب
هو اهلدف النهائــي لعملية القراءة ،فليســت القراءة هدف ًا يف

ذاهتا ،واألخــرى :أن العقل هو الذي يقرأ ال العني ،فيجب أن
ينصب كل اهتامم بالقراءة عىل هاتني احلقيقتني.

كان الســلف يامرســون تقنيــات القــراءة الرسيعة فمن

توجيهاهتــم« :املحدث جيــب أن يكون رسيــع امليش ،رسيع
الكتابــة ،رسيع القــراءة» ،حرصــ ًا عىل الوقت واالســتفادة

يف صعوبتهــا ،والبد أن تنمو الرسعة حتى يســتطيع القارىء
أن يواجــه تضخم الثقافة يف عاملنا املعــارص ،ومن املعروف أن
القارىء اجليد يدفع عينيه عرب الصفحة بأقىص رسعة يســمح

له هبا فهمه.

ولكي تزيــد من رسعتــك يف القراءة ومــن قدرتك عىل

الفهم جيب عليــك التدريب املنتظم ،وقــد يعتقد البعض أن

زيادة الرسعة يف القراءة قد تكون عىل حســاب الدقة يف الفهم،

وهذا اعتقــاد خاطىء ،فقد أثبتت األبحــاث التي أجريت يف
هــذا املجال أن القارىء الرسيع غالب ًا مــا يكون ذا فهم أفضل

القصوى من التحصيل العلمي .وقد قال تاج الدين الســبكي
يف طبقاته عن اإلمام ابن دقيــق العيد « :وأما دأبه يف الليل عل ًام

للقطعة املقروءة ،وقــد ُوجد بأن القراءة الرسيعة أفضل للفهم

أو املجلدين».

زيادة االستيعاب.

وعبادة فأمر عجاب ،ربام اســتوعب الليلــة فطالع فيها املجلد
والتعــود عىل القراءة الصحيحة هو األســاس الذي ينبني

عليه أي برنامج لتحســن القــراءة وترسيعهــا ،وإن القراءة
َ
التلميذ
الرسيعة أفضل للفهم من القراءة البطيئة ،ومعروف بأن
رسيع الفهم ،وحيرز درجـات أعىل يف االمتحـان،
رسيع القراءة
َ
ُ
ألنه يســتطيع أن يعيد دروســه أكثر من مرة بخالف الطالب

الــذي يقرأ ببطء ،وقوام هذا الترسيــع برنامج منظم وتدريب
متواصل ،والقراءة الرسيعة باإلضافة إىل كوهنا مطلب ًا ملح ًا يف
ظل الثورة املعلوماتية التي يشهدها العرص ،فهي كذلك أفضل
أنواع القراءة ،ألهنا ختترص الوقت مع فهم أفضل.

ترتبط رسعة القراءة إىل حد كبري بالفهم ،وهذا الفهم يعتمد

من القــراءة البطيئــة ،وأن الزيادة يف رسعة القــراءة تقود إىل

سبل تسريع القراءة:
 -1القراءة الصامتة:
هــذا النوع من القراءة ســبيل حيوي يف ترسيــع القراءة،

وقوام القراءة هنا هو الرتكيــز ،ثم القراءة بالعني (إمرار العني
عىل اجلمل والعبارات) ،دون استعامل الشفتني ،وجتنب القراءة
مهس ًا ،فإن ذلك يبطيء القراءة ،بل حاول أن تتدرب عىل رسعة
انتقال العني من هناية الســطر إىل بداية الســطر الذي يليه ،ألن
البطء هنا عىل حســاب اإلنجاز ،ولتتذكر أننا هنا يف سباق مع

الزمــن ،والثواين التي تضيع م ّنا تكون عىل حســاب اإلنجاز،

ونحن نريد االستغالل األمثل للثواين ،وما الساعات إال جتمع

عىل نضج القارىء العقيل ،وعىل ثروته اللغوية ،أي التحســن

الثواين ،ثم إن الرسعة يف انتقال العني حتمي من تشــتت الفكر

القراءة يستحســن أن تقدم له مواد سهلة يف البداية ،ثم تتدرج

فيام عداه.

يف الرسعة حتســن يف الفهم ،ولتدريب القارىء عىل الرسعة يف

وضعــف الرتكيز ،لذا جيب الرتكيز عىل ما تقرأ وجتنب التفكري
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قــد خياف القارىء أن رسعة القراء تكون عىل حســاب

من القدرة عىل فهم النص ،وهذا ما قررته الدراســات اخلاصة

االستيعاب والفهم ،وهذا اخلوف يزول إذا انتبهنا إىل نقطتني:
األوىل أن تكون الرسعة طبق ًا للامدة املقروءة .واألخرى أن لعدم

الفهم ،وما خياف منه من عدم فهم بعض الكلامت أو التأكد من

الثقــايف لدى القــارىء ،وضعــف القاموس اللغــوي الذي

وتتابع التدريب ،وليحذر من الوسوســة يف عدم االستيعاب،

الفهم أســباب ًا أخرى غري رسعة القراءة ،منها ضعف املخزون

يمتلكه ،وأس تلك األســباب عدم اعتياد القراءة ،وعدم طرق

باب القراءة الرسيعة ،بل قد متر األيام والسنون تنقيض ومل يقرأ
كتاب ًا واحد ًا.
أما ما قد يظن بأن هذا النوع من القراءة يؤدي إىل قلة التذكر

فإن التذكر مرتبط بتكرار القراءة ،ال رسعتها ،وليتأكد املرء بأن

الفهم يواكب الرسعة يف القــراءة وال يتخلف ،ويبطأ ببطئها،

بل يمتلك اإلنســان من العقل ما يمكنه مــن فهم ما يزيد عىل

( )50000كلمة مقروءة يف الدقيقة ،إذن املسألة ليست مسألة
فهــم ،وإنام هي أزمة إرادة وإرصار ،فام وهبه اهلل لنا من طاقات
فكرية ُم َع َّط َل ٌة بحجج هي األوهام.
 -2استعامل السبابة يف القراءة:

بالقراءة ،إن ذلك سبب لبطء القراءة وإرهاق للعني ونقص يف

بعض العبارات ،فليعلم القارىء بأن ذلك سيزول بكثرة املران

وليعلم بأن مجيع الدراســات تؤكد أن االســتمرار يف القراءة
الرسيعة دون الرتاجع يزيد يف االستيعاب.

كيف تستفيد من قراءتك:
ليجني منها
ال ُبدَّ للقارىء من اســتثامر قراءته وتوظيفها،
َ

ما مت َّنى ،وال يضيع تعبه ســدى ،وال طريقة أنفع لتحقيق ذلك

من الكتابة والتقييد .فيقيد الفائدة املســتجادة ،والنقل العزيز،
والتحرير ا ُملدَ َّلل ،والرتتيب املبتكر ،وطرائف النقول ِ
واحل َكم،
ودقائق االستنباطات ،ولطائف اإلشارات ،واألشباه والنظائر،

وغريهــا ،فإذا مرت بــه معلومة هتمه ،أو قــول بديع ،أو رأي
ســديد ،فليبادر بتســجيل تلك الفوائد ،وتقييد تلك األوابد،
قال اإلمــام النووي وهو يرشــد طالب العلــم إىل اتباع هذا

األول :كتابة تلــك الفوائد ومجعها ،وعــدم االتكال عىل

احلفــظ ،فإن احلفظ عرضة للنســيان ،أو لعــدم التذكر وقت
احلاجــة ،فتضيع عليه الفائــدة ويعيش متحــر ًا ،قال اإلمام
يؤخر حتصيل فائدة -وإن َق َّلت -إذا َّ
النووي« :وال ِّ
متكن منها،
وإنْ ِ
ري ٍ
أم َن حصوهلا بعد ساعة ،ألن للتأخ ِ
آفات ،وألنه يف الزمن

ريها» ،فهــذه نصيحة غاليةَ ،
ول ْفت ٌَة من إمام كان
الثاين ُ َي ِّصل غ َ

خري قدوة للقراءة والتأليف ،فليعض عليها بالنواجذ.

ثانيــ ًا :ينقل املعلومة بدقــة ،وخيتار هلا عنوانــ ًا ،ثم يكتب

بيانات الكتاب كاملة.

وكذلك ينبغــي أن يكون لطالب العلم دفرت يســجل فيه

ســوانح أفكاره وخواطره ،فهذا اإلمــام البخاري -رمحه اهلل-
َج َب ُل العلم ِ
ٍ
مرات كثرية يف الليل ل ُي َق ِّيد الفوائد
واحل ْفظ ،يستيقظ

وســوانح أفكاره ،قال احلافظ ابــن كثري-رمحه اهلل« :-قد كان

البخاري يســتيقظ يف الليلة الواحدة من نومــه فيوقد الرساج
ويكتب الفائدة متر بخاطره ثم يطفئ الرساج ثم يقوم مرة أخرى
وأخرى حتى كان يتعدد منه ذلك قريب ًا من عرشين مرة».

وهذا مهم وينبغــي أن تتبع العنيُ حرك َة الســبابة ،ويمرر

فن كانت،
النهج« :وال حيتقرن فائدة يراها أو يســمعها يف ِّ
أي ٍّ
بل ُي ِ
بادر إىل كتابتها ،ثم يواظب عىل مطالعة ما كتبه» ،وللناس

 -ليكن دأبــك دوم ًا أن تأخذ من كل كتــاب يقع يف يدك

 -3التخلص من االرتداد والرتاجع أو التقليل منه:

وتقييد الشــوارد ،ومنهم من يفضل أوراق ًا جيمعها يف إضبارة،

 -حاول أن ختصص يف بيتك غرفة للقراءة «مكتبة البيت».

القارىء سبابته حتت الســطور إىل منتهى القراءة ،فهذا يساعد

حركات العني عىل املتابعة بالرسعة املقررة.

االرتداد والرتاجع يعنيان الرجوع املتواصل إىل الوراء ،إىل

كلامت ومجل وفقرات سبق أن مر عليها القارىء العتقاده بأنه
مل يفهمها ،أو فهمها عىل غــر وجهها ،وهذه العملية ق ّلام تزيد
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يف تقييد الفوائد مذاهــب فمنهم من يتخذ دفرت ًا لكتابة الفوائد
وآخرون حيبــذون البطاقات خاصة هلذا الغرض ،ومن املمكن

نصائح عامة:
فائدة ،قبل أن تضعه عىل رفوف مكتبتك.

 -خصص مبلغــ ًا مالي ًا معلوم ًا كل شــهر لرشاء الكتب،

ختزين الفوائد يف برامج احلاسوب ،فهناك برامج خاصة بحفظ

وعند رشائها استرش أهل االختصاص يف كل فن ،ثم استرشهم
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املقتطفاتٌ ،
وكل يفي بالغرض ،واملهم هنا أمران:

يف نوعية الطباعة ،والتحقيق.

 -خذ من كل فن بطرف ،واجتهد أن تقرأ الكتب األساسية

ُ -ز ْر مكتبات عامة ،واحصل عىل عضويتها ،وجالس ذوي

 -اجتهد أن تقرأ للمبدعني من الكتاب.

 -اقرأ لكل مرحلة عمرية وثقافية كتب ًا تناسبها ،وحاول أن

يف كل فن.

 عنــد القراءة جيب أن تكون وضعية جســمك صحيحةحتى ال تشــعر بإرهاق ،أو مشكالت صحية مســتقب ً
ال ،وأن

تكون اإلضــاءة كافية ،وابتعد عن مواطن الضوضاء فإن ذلك

أدعى للرتكيز واالستيعاب ،وأن تكون درجة احلرارة مناسبة.

 -جتنب القراءة يف غرفة النوم ،ألن العقل الباطن يرسل لك

إحياءات من شأهنا أن تؤدي إىل اخلمول ،أوالنعاس فالنوم.

 -اجعــل مهك كله يف الكتــاب وأنت تقرأ ،واســتجمع

تركيزك وتفكريك فيه.

 اخرت زمن ًا مناسب ًا للقراءة ،واجعل للقراءة يف يومك نصيب ًامفروض ًا التفرط فيه ،وداوم عىل القراءة يومي ًا.

 خطط لقراءتــك ،وضع حلياتك برناجمــ ًا تكون القراءةجزء ًا أساســي ًا منه ،والزم نفســك قراءة عدد معني من الكتب
شهري ًا فسنوي ًا.

 اســتفد من القــراءة اجلهرية حين ًا حتــى تكون قراءتكصحيحة ونطقك سلي ًام.

اهلمم العالية ،وعشاق الكتب ومدمني القراءة.
ترتقي باملستوى القرائي ك ًام وكيف ًا.

 بادر بتسجيل الفوائد ،ثم صنفها. -اقرأ كتبــ ًا يف أدب طلــب العلم ،واألدب مــع املعلم،

ومع الكتاب.

فــادع ملؤلفه ،فإن لــه احلق عليك ،فقد
 إذا قــرأت كتاب ًاُ

AXtGihaneLight

أسدى إليك معروف ًا فكافئه بالدعاء واالستغفار له.

 -واعلــم أن قراءتــك لكتــاب مهــم مرتــن خري من

قراءة كتابني.

ً
وأوال وأخري ًا استعن باهلل وأخلص النية.
***
مالحظة ( :وردت يف املطوية آيات قرآنية ،فينبغي االهتامم هبا ).

 -اعتمد يف قراءاتك عىل القراءة الصامتة ،وتدرب عىل تقنيات

القراءة الرسيعة ،وليكن مهك الفهم واالستيعاب للمقروء.

ِ
استق فوائد،
 عند القراءة خذ قل ًام ودون مالحظاتك ،أوأو َأ ِ ْ
ش إىل معلومات مهمة ،ونــكات بديعة ،واعمل للكتاب
فهرس ًا خاص ًا بك حيتوي عىل الفوائد ونحوها.
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