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 املقدمة

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده هللا فال 
أن حممداً عبده ورسوله، أما  مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد

 : بعد

إذ  ؛فكرال يرتقيو  ،فقألاتوسع يو  ،عقلفبها ينمو ال ،ورثقافياً  بناء شخصية الفرد بناًء علمياً  واضح يفالرثر األفإن للقراءة 
سيلحظ أن لتنزيل؛ اأمور  عرففمن  ،من وسائل التعلم والتعليم واكتساب املعرفة، وطريق إىل التقدم احلضاري ةأهنا وسيل

ويف هذا داللة قوية على ما  ،(1){خ ل ق   الَِّذي ر بِ ك   بِاْسمِ  أْ اق ْر  }: هي قوله تعاىل يف هذا الكتاب العظيم؛ أول آية نزلت
ومن  ،أمر هباو  ولذا حث عليها ديننا احلنيف  ،انمن األمهية مبكأهنا و  ،من شأن عظيم يف هنضة األمةبسم هللا للقراءة 

 .املعريف التدفقو  ،عصر التقدم العلمي ،هذا العصر احلديث أصبحت من األمور املفرتض تعلمهااملعلوم أيضاً أن القراءة 
دراسة : ثقافيةة وآثارها الحقيقة القراء" :من هذا املنطلق مت اختيار هذا املوضوع لكتابة حبث تكميلي فيه بعنوانو 

 "حتليلية يف ضوء اإلسالم

 أمهية املوضوع وأسباب اختياره:

 من خالل نصوص الكتاب و السنة النبوية. وما يرادفهالقراءة  مفهومرغبة يف تأصيل ال (1
العلوم اب بو ألمفتاح و  ،اجلزء املكمل للحياة الش    خص    ية و العملية هناإذ أ ،من أهم املهارات املكتس    بة القراءةن إ (2

 .املعارف املتنوعةو 
 إن البحث عن حقيقة القراءة وآرثارها؛ خري بيان ألمهيتها وعلو منزلتها على اإلطالق. (3
خرين وأفكارهم صة اجارب اآلوخال ،طل هبا على املعارف والثقافات املتنوعةفهي نافذة ي   ،اآلرثار العظيمة للقراءة (4

 ستفادة منها.االو 

 .اليت تعىن هبذا املوضوع املهم يف حياة كل فرد األحباث العلميةو قلة الدراسات  (5

 

                                                                 

 (.1آية ) العلقسورة (1)
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 أهداف املوضوع:

 أمهية القراءة ومكانتها يف اإلسالم. إبراز   (1

 حتديد الد الالت اللغوية واالصطالحية ملفهوم القراءة. (2

 التعريف ببعض املصطلحات ذات الصلة مبفهوم القراءة. (3

  وضوابطها. ،أنواع القراءة توضيح (4

 العقيدة والفكر والقيم.على  القراءة إبراز آرثار (5

 الدراسات السابقة:

لعلي و  ،القراءة بشكل أو بآخر موضوعوجدت مجلة من الدراسات اليت تناولت  ،عند الرجوع ملراكز البحوث العامة
 يت: وذلك على النحو اآل ،أذكر بعضاً منها

عدد ، م2002 ،الطبعة الثانية ،دمشق ،كرلفدار ا ،عبد اللطيف الصويف (،أنواعها ،مستوياهتا ،أمهيتها) فن القراءة_ 1
 .صفحة (222)الصفحات 

لثقافة ا أبرز ما تناول هذا الكتاب بيان أمهية القراءة وتدريب القارئ على معرفة أنواع القراءة اليت يستفاد منها يف تكوين
الشخصية. وبناء  

عدد  ،م2002 –ه 1421 ،السادسة ، الطبعةدمشق، دار القلم ،عبد الكرمي بكار ،القراءة املثمرة مفاهيم وآليات_ 2
صفحة. (132)الصفحات   

واهلدف األساسي هلذا الكتاب هو تعزيز  ،يتحدث املؤلف يف كتابه هذا عن القراءة املثمرة مبيناً مفاهيمها وآلياهتا
واستثماره على أفضل وجه ممكن. ،دائماً  االهتمام مبمارسة القراءة واصطحاب الكتاب  

 ،قةاليت مل تذكر يف الكتب الساب وبيان ضوابطها ،والتعريف مبرادفاهتا ،البحث بتحليل مفهوم القراءةلذا سيتميز هذا 
 ،أرثر القراءة العقدي ستتناول هذه الدراسة أيضاً و  .وإمنا أشري إليها بإشارات خمتصرة ضمن املوضوع ،حتت عنوان مستقل

  والقيمي. ،والفكري
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 منهج البحث:

 ك املناهج :ومن أهم تل ،استخدام املنهج التكاملي املشتمل على عدد من املناهج البحثيةاقتضت طبيعة هذا البحث 

حول  ،ال العلماءوأقو  ،والسنة النبوية املطهرة ،املنهج االستداليل: وذلك يف االستنباط مما ورد يف القرآن الكرمي -
 .ومرادفاته ،لقراءةمفهوم اأمهية 

 وبيان آرثاره. هف املفهوم وحتليلاملنهج الوصفي والتحليلي: وذلك يف وص -

 .خمتلفةمن مصادر  أنواعهاالقراءة و  ضوابط مجعاملنهج االستقرائي: وذلك يف تتبع و  -

 اإلجيابية للقراءة. و وذلك يف املقارنة بني اآلرثار السلبية  املقارن:املنهج  -

 :للبحث فهو على النحو اآليت باجلانب الفينما يتعلق أما 

 . ، وتقييد ذلك أسفل الصفحةمع ذكر رقم اآلية واسم السورة ،م العثماينحسب الرساآليات  كتابة-1

بتخرجيه  أو أحدمها اكتفي ،ختريج األحاديث واآلرثار الواردة من مصادرها األصلية؛ فإن كان احلديث يف الصحيحني -2
 منهما، وإن كان يف غريمها بينت درجته من كتب التخريج املعتمدة.

بذكر امسه واجلزء والصفحة، ويف حال النقل باملعىن تكون  النص تكون اإلحالة عليهيف حال النقل من املصدر ب-3
 اإلحالة بذكر ذلك مسبوقاً بكلمة )ينظر(.

 العناية بضبط األلفاظ، واالعتناء بصحة املكتوب لغوياً وإمالئياً وحنوياً .-4

 العناية بعالمات الرتقيم ووضعها يف مكاهنا الصحيح .-5

 صوص املنهج التايل:يف إرثبات الن املتبع-6

 ضع اآليات القرآنية بني قوسني على الشكل التايل: }  {.و  -

 (. ضع األحاديث النبوية واآلرثار بني قوسني على الشكل التايل: )و   -
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 ضع النقول األخرى بني قوسني على الشكل التايل: "  ".و   -

 وضع نقاط رثالث )...( عند حذف كالم من النص مت االستغناء عنه.-7

 يف احلاشية كلمة )يراجع(. يكتبس ،الة إىل مرجع توسع يف حبث املوضوععند اإلح-2

ق( ورقم يف احلاشية عبارة )املرجع الساب سيذكر ،عند تكرار النقل من املرجع دون أن يفصل بني النقلني مرجع آخر-1
 الصفحة.

مة املصادر ذكرها يف قائب سي كتفىتارخيها (  –مكاهنا  –رقم الطبعة  -املعلومات املتعلقة باملراجع )الناشر -10
 واملراجع .

 ألعالم الواردة أمساؤهم يف البحث.اترمجة -11

 .ور املصحفحسب ترتيب سفسيكون ترتيبه الفهارس ترتيباً أجبدياً ، إال فهرس اآليات القرآنية  ترتيب-12

 

 



5 
 

 حقيقة القراءة وآثارها الثقافية 

  دراسة حتليلية يف ضوء اإلسالم 

 تقسيمات  البحث:

 وفهارس. ،وخامتة   ،وفصلني ،ومتهيد ،بحث مقدمةيشتمل ال
  

 :فيهاو  ،املقدمة

 .أمهية املوضوع وأسباب اختياره -

 .أهداف املوضوع -

 .الدراسات السابقة -

 .منهج البحث -

 .تقسيمات البحث -

 شكر وتقدير. -

 : على ويشتمل متهيد

 أمهية القراءة ومكانتها يف اإلسالم   -

 :وفيه ثالثة  مباحث ،ةءحقيقة القرا :األول الفصل

 .مفهوم القراءة :األول املبحث -
 .الثاين: أنواع القراءة املبحث -
 .املبحث الثالث: ضوابط القراءة -
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 :ثقراءة الثقافية، وفيه ثالثة مباحال آثار الفصل الثاين: -
 .أرثر القراءة على العقيدة  :األول املبحث  -
 .أرثر القراءة على الفكر  :الثاين املبحث -
 .أرثر القراءة على القيم الثالث:املبحث  -

 وفيها: ،اخلامتة

 .النتائجأبرز  -
 .التوصيات أهم -

 
 :تتضمنرس و االفه

 .فهرس اآليات - 
 .فهرس األحاديث-
 فهرس اآلرثار. -
 .فهرس األعالم-
 .فهرس املصادر واملراجع-
 .فهرس املوضوعات-
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 شـــــــــكـــر وتـــقــــديـــــــــــــــر

 

وشرح  ،فقد يسر األمور ،فله املنة والفضل ،للحمد أهل فهو  ،ا ينبغي جلالل وجهه وعظيم سلطانهاحلمد هلل كم
فله احلمد محداً طيباً  ، وما توفيقي إال به  ،وما يب من نعمة فمنه  ،ووفق ويسر وأعان ،وفتح القلوب ،الصدور

 له علماً نافعاً.وجيع ،وينفع به ،عمل القبولوأسأله تبارك وتعاىل أن يكتب هلذا ال ،مباركاً فيه كما حيب ويرضى
أتقدم بالشكر اجلزيل  مث ،وجيزيهما عين خري اجلزاء ،ويرفع درجتهما يف عليني ،بدايًة أسأل هللا أن جيزل مثوبة من رباين
صة إلمتام ر اليت أتاحت الف ،وقسم الثقافة اإلسالمية ،ممثلة يف كلية الشريعة ،جلامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

 دراسيت.
ملشرف الفاضل فضيلة ا ،وأحتفين بتوجيهه ونصحه ،وبذل يل من جهده ووقته ،وأرثين بالشكر ملن أوالين رعايته العلمية

 ه ويرضاه.ووفقه ملا حيب ،بارك هللا له يف علمه ،فله مين جزيل الشكر والثناء ،الدكتور: ناصر عبد هللا الرتكي
ور عبد هللا بن محد العويسي بوافر الشكِر وعظيم االمتناِن على منِح هذا البحث جزءاً وكذلك أخص فضيلة  الشيخ الدكت

 .من وقته لقراءته ومناقشته وإرثراءه باملالحظاِت السديدة والتوجيهات املباركةِ 
 ،اتبلوغ الغاي أسأل هللا له ،وأزجي سحائب شكري لزوجي الذي دفعين للمضي قدماً يف طريق العلم بتشجيع وافر منه

 والرفعة يف الدرجات. ،وحتقيق األمنيات
 هذا متامإ من هللا بفضل متكنت حىت ،يل العون يد مدَّ  من لكل ،الدعاء وخالص ،رالشك جزيل مقد  أ   أن يفوتين ال كما

 .البحث
 

 هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات  واحلمد
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 أمهية القراءة ومكانتها يف اإلسالم

وعلى التالوة  ،جيد يف حمكم التنزيل ما حيث هللا به عباده على القراءة بصفة عامة ؛والذكر احلكيمإن املتأمل يف آيات هللا 
على  ،نيحينما نزل هبا الروح األم ،ويظهر ذلك جلياً يف أول اآليات من تنزيل رب العاملني ،أيضاً على وجه اخلصوص

 .عليه أفضل الصالة وأمت التسليم ،نبينا الكرمي؛ خامت املرسلني

(1) عائشة عنفقد روي 
، هللا رسول به بدئ ما أول) :قالت أهنا  يرى ال وكان ،النوم يف الصاحلة الرؤيا الوحي من 

 ذوات الليايل - دالتعب وهو - فيه فيتحنث ،حراء بغار خيلو وكان ،اخلالء إليه وحبب ،الصبح فلق مثل جاءت إال رؤيا
 فجئه حىت رواية يفو  - احلق جاءه حىت ،ملثلها فيتزود خدجية إىل يرجع مث ،لذلك ويتزود ،أهله إىل ينزع أن قبل العدد
 مث ،اجلهد ينم بلغ حىت فغطين فأخذين :قال ،بقارئ أنا ما :قالف ،اقرأ :فقال امللك فجاءه ،حراء غار يف وهو - احلق

 :فقلت اقرأ :فقال أرسلين مث ،اجلهد مين بلغ حىت الثانية فغطين فأخذين :قال ،بقارئ أنا ما :فقلت اقرأ :فقال ،أرسلين
 خ ل ق  ( 1) خ ل ق   الَِّذي ر بِ ك   ْسمِ بِا اق ْر أْ } :(2) فقال ،أرسلين مث اجلهد مين بلغ حىت الثالثة فغطين فأخذين ،بقارئ أنا ما

ْنس ان   ْنس ان   ع لَّم  ( 4) بِاْلق ل مِ  ع لَّم   الَِّذي( 3) اأْل ْكر م   و ر بُّك   اق ْر أْ ( 2) ع ل ق   ِمنْ  اإْلِ  .(3)({5) ي  ْعل مْ  مل ْ  م ا اإْلِ

وكانت هي أول كلمة نزلت يف هذا القران العظيم الذي استمر نزوله  -ويف أول سورة  ،فمجيء كلمة اقرأ يف أول آية
ا نزلت ال سيما أهن ،سالموعلو منزلتها يف اإل ،يدل داللة قوية  وعميقة على عظم شأن القراءة - رثالث وعشرين سنة

م و أولوياهتم اهتماماهت جلُّ  بل وكان ،ويعانون من شظف العيش ،يعيشون يف بيئة صحراوية بسيطة ،على قوم أميني

                                                                 

ها عمر ، تزوجها بكراً، عقد عليها و   النيب زوج .الفقيهة هللا عبد أم تكىن املؤمنني، أم التيمية، القرشية قحافة أيب بن هللا عبد بكر أيب بنت عائشة (1(
ثر، ك علماء أحاديث كثرية، وروى عنها  النيب  نع روتعلى اإلطالق،  هموأشهر من أحب نسائه،  ودخل هبا وهي بنت نسع سنني سبع سنني،
 .(135/  2)، للذهيب النبالء أعالم سري، (1323/  1)،البن األرثريالغابة أسد، (324/  12) ، البن حجرالتهذيب هتذيبه. ينظر: 57توفيت عام 

(، رواه مسلم يف صحيحه، كتاب اإلميان، باب بدء 1  /7)،  3متفق عليه، رواه البخاري يف صحيحه، كتاب كيف كان بدء رسول الوحي إىل هللا  (2(
 ،3175  (4  /47.) (  اجلمع بني الصحيحني من مسند أم املؤمنني عائشة 1  /131) ، 160الوحي إىل رسول هللا 

 .(5 – 1، آية )العلقسورة (3)
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خمتصر يف كلمة واحدة حتمل  ،بأمر مباشر صريح  لوحي بدأ خطابه خلامت الرسل إال أن ا ،تبعد كل البعد عما أ مروا به
 .(1)فكانت نرباساً ي لتمس منها اهلدى والنور،ممنهج حياة أمة اإلسال

 ،وعلو قدره ،وعزة شأنه ،به وخصوصيته من بني سائر ما أمر هللا  ،ويف األمر بالقراءة داللة أيضاً على أمهية هذا األمر
 .(2) فاملبادرة إليه تعترب من أعظم أبواب املسارعة للخريات

 من مأعظ تعليمه أن بيان متام ومن ،للعادة خارقا اً معجز  به أتى ما كون متام من هو ؛أميا نبيا كان   حممد وكون" 
ْرت اب   اِإذً  بِي ِميِنك   خت  طُّه   و ال   ِكت اب   ِمنْ  ق  ْبِلهِ  ِمنْ  ت  ت ْل و ك ْنت   و م ا} :تعاىل قال كما ،تعليم كل  .(4)" (3){اْلم ْبِطل ون   ال 

كما وردت كلمة القراءة ومشتقاهتا يف قرابة أربعة عشرة موضعاً من القرآن الكرمي، مما يؤكد أمهيتها ومنزلتها، وكذلك 
  "واشتقاق اسم القرآن من القراءة ي ضفي عليها مزيداً  ،(5)تالوة ومشتقاهتا فيما يزيد على تسعني موضعاً وردت كلمة ال
 .(6)من القداسة"

احلضارات  فكانت أرفع ،يف اجملال الشرعي وتقدماً علمياً  ،لذا من املالحظ أن الدولة اإلسالمية شهدت ارتفاعاً حضارياً 
 .(7)والتاريخ يشهد بذلك ،خصوصاً يف عهد النبوة وما بعده ،شأناً ومقاماً بالعلم والتقدم

م وهيأ هل ،نكيف يقرؤو فمن فضله عليهم؛ أن علمهم   ،وال شك أن القراءة من أعظم ما امنت هللا به على عباده
ن ااإلنسان يستمتع من خالهلا بنعم كثرية أكرمه هللا هبا؛ كالسمع والبصر واللسن إذ إ ،األسباب اليت تؤهلهم لذلك

أن القراء سينالون كرم هللا  إىلفكأن يف هذا إشارة ،(2){}اق ْر ْأ و ر بُّك  اأْل ْكر م  والعقل، ولذا ذكر كرمه بعد األمر هبا، فقال:

                                                                 

 (.16(، ماذا أقرأ، طارق السويدان، فيصل باشراحيل، متعة القراءة، مصطفى كامل )3ينظر: القراءة منهج حياة، راغب السرجاين)(1)
(،موقع األلوكة الثقافية، مقال مكانة العلم يف نظر القرآن، حممود شلتوت، على الرابط 5( ينظر: فقه القراءة من منظور قرآين، طه عابدين )2(

 http://www.alukah.net/culture/1052/48423/#ixzz2tMHthIeg:التايل
 .(42، آية )العنكبوتسورة  ((3

 (.123بن عيد الصياصنة ) يراجع: األمية يف املنظور اإلسالمي، مصطفى (،266/  16جمموع الفتاوى، شيخ اإلسالم ابن تيمية) (4)
 (155( باب التاء )531ينظر: املعجم املفهرس أللفاظ القران الكرمي، حممد عبد الباقي، باب القاف )(5)
 .(27القراءة أوالً، حممد سامل )(6)
 (.20ينظر: القراءة الذكية، ساجد العبديل)(7)
 .(3ق، آية )العلسورة  (2)

 

http://www.alukah.net/culture/1052/48423/#ixzz2tMHthIeg
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 ويستوي يف ذلك املسلم وغري املسلم ألهنا سنة كونية أجراها هللا يف ،والتمكني يف األرض ،من علو الشأن ،يف الدنيا 
 .(1)خلقة

 اهب هللا رحم رمحة أول نوه ،املباركات الكرميات اآليات هذه القرآن من نزل شيء أول: " رمحه هللا  (2)قال ابن كثري 
 .(3)"عليهم هبا هللا أنعم نعمة وأول العباد،

اليت تشري إىل  مدى  ،والدالالت اخلفية ،فهي حتمل يف طياهتا املعاين العظيمة ،رة العلقأي بداية سو  ،واملقصود باآليات
 على عباده. وكرمه  ،وفضله ،سعة رمحة هللا

 خصائص القراءة:

 تدل كل خاصية منها على منزلة القراءة ومن أبرزها ما يلي: ،متيزت القراءة خبصائص ومميزات كثرية

اب املهمة الكتس السبلهي إحدى و  ،ومصدراً من مصادر املعرفة ،رتقي العلميلل لتعد القراءة من أعظم الوسائ (1
كره وعقله إىل فعلى إرثرها يسري اإلنسان بف ،العلوم املختلفة، واالستفادة من منجزات املتقدمني واملتأخرين وخرباهتم

حجر األساس يف تابة  القراءة والكبل تعترب ،وبني املعارف والفنون ،ويتم التنقل بني الثقافات والشعوب ،أحناء شىت
 .(5)من املعلومات اليت حنصل عليها تأيت عن طريق القراءة" %10 – 20"كما يقدر اخلرباء أن  ،(4)التعليم

                                                                 

(، منهجية 5(، فقه القراءة من منظور قرآين، طه عابدين)220لعبد الرحيم أنور رياض، وهدى تركي السبيعي)ينظر: مهارات التعلم واالستذكار  (1)
 (.12القراءة احلرة لصناعة املثقف، إبراهيم اليحىي )

 من وغريها والنحو والتفسري الفقه تعلم ه(، 774 - 701( أبو الفداء، عماد الدين، إمساعيل بن عمر بن كثري الدمشقي، حافظ مؤرخ فقيه، )(2
 (.320/  1ينظر: األعالم للزركلي ). والنهاية لبدايةا :أعماله من احلديث علوم يف وبرز العلوم،

 (.437/  2تفسري القران العظيم، ابن كثري )(3)
(، أمهية القراءة 13جد العبديل، )(،كيف اجعل القراءة جزء من حياتك، سا36/ 1ينظر: معارج التفكر ودقائق التدبر، عبد الرمحن حبنكة امليداين )(4)

( 53(، ملاذا نقرأ لطائفة من املفكرين،القراءة فن، حسني فوزي، )74(، آفات القراءة، عبد الرمحن الصويان ) 10 – 1وفوائدها، عبد هللا آل جار هللا )
 (.21الطرق اجلامعة للقراءة النافعة، د. حممد الشريف )

 (.45روزاكس ) الور يف تتقن فن القراءة السريعة، ك  (5)
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فتفتح  ،وتصعد به درجات من الفهم والوعي ،فهي تغذي العقل ،ومنو الفكر ،ونور األفئدة ،يف القراءة حياة العقول  (2
 ،"فالعبقرية إذا مل تتغذ بغذاء القراءة خليقة أن اجف وتذبل،(1)وتنمي ااجاهاته الفكرية ،الغنيةللقارئ ممتلكات الفكر 

 .(2)وإن الذكاء إذا مل يالزمه اطالع يتحول إىل هباء"

 ،ن احلضارة ال تقوم وال تتأسس إال بالقراءةإذ إ ،(3)"فاحلياة من غري قراءة ال تشكل حضارة"،القراءة طريق للرقي  (3
 ملا وجدنا احلضارة بني املعاين القاموسية ،مادة اقرأ يف القواميس ولو فتحنا  ،ل: "أمة تقرأ؛ أمة ترقى"لذلك قي

ك إحدامها لوجدنا احلضارة والقراءة مرتادفتني متالزمتني ال تنف ،واستنطقنا الواقع ،لكننا لو استقرأنا التاريخ ،للقراءة
  "بل هي ،(5)والصدارة للرقي دوماً  تسعى اليت لشعوب املتقدمةلارزة فما تزال القراءة صفة مميزة وب ،(4)عن األخرى

من و  ،وطريق سلطاين إىل ممارسة احلياة املتحضرة الراقية ،(6)هبا اجملتمعات تقدماً أو ختلفاً"من أهم املعايري اليت تقاس 
م أصحاب هنم ه ،يف جمتمعهم قيمة عالية وذو  ،واملتميزين مبكانتهم العلمية ،املالحظ أن معظم األشخاص النابغني

 .(7)للقراءة وحب

 يز دون سائر اخللق،قل والتميوصفة مميزة خيتص هبا النوع البشري تبعاً الختصاصه بالع ،تعد القراءة ظاهرة إنسانية (4
 به بينشرف هللا  كما أهنا داخلة يف معىن التكرمي الذي  .بإنسانيته لكي يتمتع وضروريا؛ نافعا جهدا يعترب فيها يبذله وما

 ك ِثري   ع ل ى و ف ضَّْلن اه مْ  الطَّيِ ب اتِ  ن  مِ  و ر ز ق ْن اه مْ  و اْلب ْحرِ  اْلب  ر ِ  يف  و مح  ْلن اه مْ  آد م   ب يِن  ك رَّْمن ا و ل ق دْ }آدم يف قوله تعاىل:

                                                                 

( املدونة اإللكرتونية الرمسية لقسم املكتبات واملعلومات، 50(. أمة تقرأ ال تزال تقرأ، فاطمة عليوة )74ينظر: آفات القراءة، عبد الرمحن الصويان )(1)
 رمادي، على الرابط التايل:جامعة اإلسكندرية، مقال بعنوان: القراءة ودورها يف تنمية الشخصية اإلبداعية واألخالقية، د. أماين ال

post_13.html-http://alexlisdept.blogspot.com/2012/02/blog 

 (.5قراءة القراءة، فهد احلمود ) (2)
 .(21القراءة من أجل التعلم، عارف الشيخ) (3)
 (.22ءة وتنمية االستيعاب، أنس الرفاعي و حممد سامل)تسريع القراينظر: (4)

ينظر: موقع األلوكة الثقافية، مقال بعنوان: القراءة وأمهيتها للفرد واجملتمع، حذيفة عبود مهدي السامرائي على الرابط التايل: )5(
/0/60772http://www.alukah.net/culture/ 

 (.32فن القراءة،عبداللطيف الصويف)(6)
 (. 53( ملاذا نقرأ لطائفة من املفكرين،القراءة فن، حسني فوزي)24ن؟ نوال حممد)ؤو (، أطفالنا كيف يقر 45مد سامل )ينظر: القراءة أواًل، حم(7)

 

http://alexlisdept.blogspot.com/2012/02/blog-post_13.html
http://www.alukah.net/culture/0/60772/
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 . (2)وخصوصية إنسانية عظمى ،ولذلك فهي نعمة إهلية كربى ،(1){ت  ْفِضياًل  خ ل ْقن ا ممَّنْ  

 بالعديد القارئ وتثريها فهي حتسن لغة ،من مميزات القراءة أيضاً أهنا تساعد على اكتساب بعض املهارات وتنميتها (5

من مث و  ،والتمييز بني الصحيح والسقيم ،ل والتفكريالتحلي على القدرة هتعطيو  ،وتنمي ذوقهاللغوية  املفردات من
وتكسبه حسن التعبري وتساعده على تكوين ملكة قوية لديه يف النقد  ،املناقشة على قدرته رفع منتو  ، الرأي إبداء

 . (3)على األشياء واحلكم املعلومات تقصي يف والدقة الضبط تعلمهكما   ،السليم البناء

هبا عن  ويروح ،جيد من خالهلا متعته ،كذلك من خصائص القراءة أهنا أنيس وصاحب لإلنسان يف الوحدة والغربة (6
ففيها سياحة للعقل  ،فتذهب عنه احلزن، وتسليه يف خلوته، وقد تكون عوضاً له عم ا فقده بفراق أصحابه ،نفسه

"وقد رثبتت بعض  ،(4)إىل عامل آخر أوسع أفًقا وأبعد غاية ،إذ تنقله من عامل ضيق حمدود األفق ،البشري
 .(5)هون إىل القراءة من أجل التسلية"يتج %70اإلحصاءات أن حنواً من 

 

إلنسان بسببها وقد ينال ا ،وت قضى هبا األعمار ،اليت ت عمر هبا األوقات ،إذاً فالقراءة من أفضل األعمال النبيلة الصاحلة
العلم النافع  ها علىفستدل صاحب ،وعندما تكون القراءة يف سبيل هللا ،إذا احتسبها هلل ،واملنافع اجلليلة ،األجور العظيمة

حينما  ،حلسناتات ضاعف  و ،يصلح احلال.لكن قد ي عظ م الثوابوبذلك تسمو النفس و  ،الذي يقوده إىل العمل الصاحل
  هللا رسولجاء يف احلديث عن وقد  ،(6)من أفضل العبادات املقربة هلل تعاىل يعد هذا  بل ،يكون املقروء كتاب هللا 

                                                                 

 .(70ء، آية)اإلسراسورة (1)
(، فن القراءة، د.عبداللطيف الصويف، 5(. فقه القراءة من منظور قرآين، طه عابدين )37نصار )( ينظر: اإلضاءة يف أمهية الكتاب والقراءة، خالد ال(2

 (.276(.اقرأ باسم ربك، حممد احلريب)26(. القراءة أواًل، حممد سامل )32)
(، كيف تقرأ  55القراءة، خالد النصار )( اإلضاءة يف أمهية الكتاب و 46ينظر: القراءة السريعة، إصدار مركز األعمال األوريب للدراسات والتدريب)(3) 

 (.71(، الطرق اجلامعة للقراءة النافعة، حممد الشريف)14كتاباً، حممد املنجد)
 (.1(، أمهية القراءة وفوائدها، عبد هللا آل جار هللا)7(، فقه القراءة من منظور قرآين، طه عابدين)33ينظر: القراءة من أجل التعلم، عارف الشيخ)(4)
 (.30ءة املثمرة مفاهيم وآليات، عبد الكرمي بكار)القرا(5)
( متعة القراءة، مصطفى  5(، القراءة البدء واالستمرار، يوسف العتيق)14ينظر: القراءة وأرثرها يف تكوين شخصية الفرد املسلم، سيد حممد الشنقيطي) (6)

 (.22كامل)
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 والم ،رفح ألف ولكن ،حرف ملأ أقول ال ،أمثاهلا بعشر واحلسنة ،حسنة به فله هللا بكتا من حرفا قرأ منأنه قال: )
 .(1)(حرف وميم ،حرف

  

                                                                 

( قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، 175/  5)2110سنن الرتمذي، باب فيمن قرأ حرفاً من القرآن ما له من األجر(1)
 .(415/  23) الصغري اجلامع وضعيف صحيحيف كتابه ، قال الشيخ األلباين : صحيح
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ل األولالفص   

 

  حقيقة القراءة
 :مباحث رثالرثة على ويشتمل

 .القراءة  مفهوم :األول املبحث

 .الثاين: أنواع القراءة املبحث

 .ضوابط القراءةاملبحث الثالث : 
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 لاألو  بحثامل
 

  القراءة مفهوم
 :مطالب رثالرثةعلى  ويشتمل

 يف اللغة. القراءة تعريف ل:األو  املطلب

 يف االصطالح. القراءة تعريفالثاين:  املطلب

 وداللتها.املصطلحات ذات الصلة : الثالث املطلب
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 املبحث األول

 مفهوم القراءة

 وفيه رثالرثة مطالب :

 املطلب األول: تعريف القراءة يف اللغة.

"من قرأ  ومن هذه املعاين ما ذكر يف خمتار الصحاح: ،خمتلفة يف الداللة ،معان عدة هباتطلق القراءة يف لغة العرب ويراد 
 رمحها يضم مل إذا قط، سلي الناقة هذه قرأت ما"ومنه قوهلم:  ،(1)"وضمه مجعه: أي نارآق شيءال رأق و ،قراءة وقرءانا

 . (2)"الولد على

وقرأ عليه  ،وتقرأ: تفقه ،(4)أي عابد ناسك" :"ورجل قارئ ،(3)ة"القراء سناحل:  والق رَّاء   ،سهدار : "وقارأه م قارأة وِقر اء
 القراءة"ف ،(7)"ويضمها السور جيمع ألنه القرآن مسي ومنه" ،(6)"جمموعاً  به لفظت القرآن قرأت معىن"و  ،(5)السالم: أبلغه

  .(2)"الرتتيل يف بعض إىل بعضها والكلمات احلروف ضم

 عن بألفاظها نطق: القرآن من اآلية"وقرأ  ،(1)"هبا ينطق ومل ؛كلماته وتتبعأ ،هبا ونطق نظراً  ،كلماته تتبع: الكتاب قرأ"و 
 .(11)"واصهاوخ أحواهلا، ملعرفة أفرادها تتبع: شياءاأل استقرأ ،أيقر  أن يهإل طلب: فالناً  استقرأ ،حفظ عن أو نظر،

                                                                 

 (.560/  1خمتار الصحاح، حممد الرازي ) (1)
 (.262/  3هتذيب اللغة ، األزهري ) (2)
 .(41لقاموس احمليط، حممد الفريوز آبادي)ا(3) 
 (.416/  1احمليط يف اللغة ، الصاحب بن عباد)(4) 
 .(41(.القاموس احمليط حممد الفريوز آبادي )164/  2ينظر:  املغرب يف ترتيب املعرب ، ناصر املطرز ) (5)
 (.262/  3هتذيب اللغة األزهري)(6)
 (.560/  1خمتار الصحاح، حممد الرازي)(7)
 (.703) يالكفو  أيوب ألىب البقاء، الكليات(2)
 (.722/  2) وآخروناملعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى، (1)

 (.217/  1القاموس الفقهي، سعدي أبو جيب ) (10(
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ن ا ِإنَّ }:تعاىل قولهيف و  ( رآن ه  و ق) فيه نثبته حىت حممد يا صدرك يف القرآن هذا مجع علينا إنأي " ،(1){و ق  ْرآن ه   مج ْع ه   ع ل ي ْ
 .(2)"صدرك يف مجعناه أن بعد تقرأه حىت وقرآنه: يقول

 .(5)"به اعملف بيناهأي إذا ": (4){ق  ْرآن ه   ف اتَِّبعْ  ق  ر ْأن اه   ف ِإذ ا}يف قوله:  رمحه هللا    (3)عباس  ابن قال

 ومما سبق يتبني أن مادة قرأ حتمل معاين متعددة سيتم إجيازها فيما يلي: 

 اجلمع والضم. -

 التتبع والنظر.  -

 الدراسة والبيان. -

القراءة تتطلب مجع احلروف إىل بعضها حىت تتكون منها كلمات ومجل  نإذ إ ،وكأن هذه املعاين تأيت متممة لبعضها
 .مث إىل دراسة وبيان لكي تفهم ،ومن مث حتتاج إىل تتبع ونظر بعد مجعها ،ت قرأ

  

                                                                 

 .(17، آية )القيامةسورة  ((1
 .(62/ 24جامع البيان يف تأويل القرآن، حممد الطربي)(2)

 ولد مبكة، ونشأ يف بدء عصر النبوة،ة،حرب األم، ه(62 –ق ه  3) ي،اجلليل أبو العباس عبد هللا بن عباس بن عبد املطلب القرشي اهلامش الصحايب (3(
فسكن الطائف،  وكف بصره يف آخر عمره، .وشهد مع علي اجلمل وصفني حة،،وروى عنه األحاديث الصحي ، ودعا له النيب فالزم رسول هللا 

 (.332/  3)، للذهيبالنبالءسري أعالم  ،(14/  4)، البن حجراإلصابة يف متييز الصحابة ينظر: .وتويف هبا

 .(12، آية )القيامةسورة ( (4
 .(342/ 2الدر املنثور يف التفسري باملأرثور، عبد الرمحن السيوطي )(5)
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 املطلب الثاين: تعريف القراءة يف االصطالح.

تتضمن النظر إىل  العملية اآللية اليت من املعلمني أن مفهوم القراءة ينحصر يفمن معلمي اللغة العربية وغريهم  يظن كثري
احلروف والكلمات ونطقها، يف حني أن مفهوم القراءة شهد تطوراً مذهالً يف ظل اجلهود اليت يبذهلا الرتبويون وعلماء 

ما جيري داخل املتعلم أو القارئ من عمليات و فقد مشل االهتمام بعمليات القراءة  ،وغريهم ،النفس، وعلماء اللغة
 .(1) حتدث يف الدماغ أرثناء القراءة وبعدها أو خارجية سلوكيةداخلية 

 من أبرزها ما يلي: ،بعدة تعريفات بيان حقيقتهالذا مت  

 (2)واملرتبطة بدالالت معلوماتية معينة" ،هنا:"ترمجة جملموعة من الرموز ذات العالقة فيما بينهاقيل إ. 

  فكانت  ،ختلف يف نوع هذه العمليةلية( لكن االقراءة عبارة عن )عم اتفقت بعض التعريفات على أنو
 االختالفات فيما يلي:

 ،(3)ملناقشة"مث التحليل وا ،واالستنتاج والربط ،البعض عرفها بأهنا:  "عملية عقلية معقدة تشمل اإلدراك والتذكر_ 
 وغريها.  ،وجدانيةاللنواحي األخرى؛ احلسية و لومل تتم اإلشارة  ،واقتصرت عليه ،فحصرت يف هذا التعريف على العقل

من الكلمات  ،هتدف إىل استخالص املعاين واملعلومات ،"عملية عقلية وحسيةومنهم من توسع قليالً فعرفها بأهنا:_ 
والنظر  ،نتيجة التفاعل مع القراءة ،. فتم إشراك اجلوانب احلسية مع النواحي العقلية(4)املقروءة، وتوظيفها توظيفا إجيابيا"

 وما يرتتب عليها من تفاعل حسي وواقعي ملموس. ،أيضاً يف مثرهتا

. ومل (5)ونفسية" وعقلية بدنية جلهود متعددة، وحتتاج إنسانية قوى فيها تشرتك كاملة، حيوية عملية" أهناوآخرون يرون  _ 
 وتأرثريها على صاحبها. ،إىل  نتائج القراءة هذا التعريف رييش

                                                                 

لتايل: ، على الرابط اينظر: موقع منهل الثقافة الرتبوية، مقال بعنوان: مهالً يا معلمون: مفهوم القراءة قد تغري، عبد هللا علي الثقفي (1(
http://www.manhal.net/articles.php?action=show&id=2833 

 (.11القراءة السريعة، بيرت شيفرد، جرجيورى ميتشل) (2)
 (.13ينظر: القراءة للجميع، نصار رمضان) ،(34القراءة أواًل، حممد سامل) (3)

لوكة اإلجتماعية، مقال بعنوان: أهداف القراءة وعملياهتا، بدر احلسني، على الرابط التايل:  موقع األ)4(
http://www.alukah.net/social/0/27150/#ixzz2vbSMXutM 

 .(37نصار)اإلضاءة يف أمهية الكتاب والقراءة، خالد ال(5)

 

http://www.manhal.net/articles.php?action=show&id=2833
http://www.alukah.net/social/0/27150/#ixzz2vbSMXutM


19 
 

  ى النظر وإمنا هي فن يعتمد عل ،: "القراءة ليست عملية آلية العملية فق عرف القراءة بأهناأن تالبعض نفى
 . (1)أي فهم املادة املقروءة وحتليلها وتفسريها ونقدها وتقوميها" ،واالستبصار

 : للقراءة تعريفات أهل االختصاص

 وكذلك الفن واملوضوع الذي يدرس فيه اصطالحها: ،حبسب املعرف هلا ات القراءةتعريف تتنوعكما 

  قوم على مهارة لغوية تفعرفوها بأهنا " ،فإهنم ينظرون إىل القراءة على أهنا إحدى خمرجات اللغة اللغوينيأما
اعتماداً على املخزون اللغوي املكون من  ،يتم إدراك داللته ،إىل شكل منطوق ؛أساس حتويل اإلشارة اخلطية

 .(2)عام"وكذلك على اخللفية واملفاهيم املعرفية بشكل  ،املعاين واأللفاظ

  وز املكتوبة إىل يتم فيها ترمجة الرم ،عملية عضوية، نفسية، عقلية" بأهنا: علماء الرتبيةوقد عرفت القراءة عند
ذي يصدر وتوظيفه يف سلوكه ال ،يف التفاعل مع ما يقرأ ؛معان مقروءة مفهومة، ويتضح أرثر إدراكها عند القارئ

 . (3)ا"عنه أرثناء أو بعد االنتهاء منه

 سواء   ،ق هباوالنط ،بعض إىل بعضها والكلمات احلروف ضم :أهنا على علماء التفسري لحت القراءة عنداصط   و
 . (4)كانت مكتوبة أو حمفوظة عن ظهر قلب

هو لح القراءة توصلْت إىل أن أنسب تعريف يف نظرها  ملصط ،وبعد استجالء الباحثة وتتبعها لتعريفات متعددة ومتنوعة
 التعريف اآليت:

يتفاعل معها ، يف معان مقروءة مفهومة ،املكتوبة أو احملفوظةاحلروف نطق ، يتم فيها ضوية، عنفسية، قليةملية ععهي 
 .(5)وسلوكياً  ،وروحياً  ،ويظهر أرثرها عليه فكرياً  ،القارئ تفاعالً إجيابياً 

                                                                 

 .(1تدريس فنون اللغة العربية النظرية والتطبيق، علي مدكور)(1)
 (.61مقدمة يف صعوبات القراءة، سناء طييب، وآخرون)(2)
 (.211ينظر: مهارات التعلم واالستذكار لعبد الرحيم أنور رياض، وهدى تركي السبيعي)(3)
 (.435/ 30(، التحرير والتنوير، طاهر بن عاشور )402/ 1ينظر: املفردات يف غريب القرآن، راغب األصفهاين)(4)
 (.3ينظر: فقه القراءة من منظور قرآين، طه عابدين ) (5)
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أيضاً وجود دافعية   هي تتطلبو  ،عقلية حلاجتها  إىل االستيعاب والفهم والتذكر والربط واالستنتاج وغريهافهي عملية 
عضوية الشرتاك و  ،ومن مث ممارستها ،حىت يتمكن من االستعداد هلا ،وخلو ذهنه ،وهتيئة نفسية من ِقبل القارئ للقراءة

أرثر  تامع أمهية أن تكون القراءة ذ ،سان، واحللق، والشفتني، وغريهاوالل ،عنيكال  عند أدائها أعضاء خمتلفة من اجلسم
 فرتتقي بفكره و سلوكه إىل األفضل.على صاحبها 
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:املطلب الثالث: املصطلحات ذات الصلة وداللتها  

ا وبني مفهوم القراءة وخشية اخللط بينه ،ونظراً لكثرة استعماهلا ،صلة ورثيقة مبفهوم القراءةهناك بعض املفاهيم هلا عالقة و 
 التالوة اهيم: ومن هذه املف ،ه الصلة بينها وبينهوتوضيح وج ،وبيان معانيها ،فإنه جيدر اإلشارة إليها ،لدى البعض

 الكتابة. و 

 :التالوةمفهوم  (1

كثر عن وسوف يتم البيان أ ،اً وخصوص اً ن بينهما عمومإذ إ ،يعد مصطلح التالوة من أقرب املصطلحات ملفهوم القراءة
 وعالقته مبفهوم القراءة على النحو اآليت: ،معىن هذا املصطلح

 :التالوة لغة معىن -

، واألشياء ألمورا تتالت ،ت ِباعاال ويراد به ،مبعىن قرأ وهو واحد، أصلكما وردت يف مقاييس اللغة   "والواو والالم التاء"
 أخرب واخلرب ،قرآن: قرأتهوت  ل ْوت ال ،آية بعد آية ي  ْتِبع ألنه؛ القرآن تالوة ومنه ،بعتهت إذا الرجل تلو ت :يقال ،تتابعت أي
و تِهِ  ح قَّ  ي  ت ْل ون ه  }:تعاىل قوله ذلك غري واحد من املفسرين يف كما ذكر.(1)لتا فهو به كر بأن للفظ التالوة فذ  ،(2){ ِتال 

 .(3)فعالً  تاله يقال غريه اتبع من ألن ؛فعالً  تباعاال :الثاينو  ،القراءة :أحدمها ،نيمعني

 اصطالحاً:التالوة معىن  -

عياً فيها فهم مرا ،قراءًة متتابعًة كاألوراد واألحزاب ،ع ر فت التالوة يف االصطالح بأهنا : قراءة كلمات القرآن وحروفه
 .(4)ليتم العمل مبقتضاها فيما بعد ،املعاين

                                                                 

 .(27/  1املعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وآخرون) ،(321/  1مقاييس اللغة،البن فارس) ،(152املنجد يف اللغة،علي اهلنائى)ينظر: (1)
 .(121، آية )البقرةسورة  ((2

 .(30/  4: مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي )ينظر(3)
املوسوعة الفقهية (، 6)العزيز حممد آل عبد، )فضائل وأحكام وخمالفات( تالوة القرآن الكرمي(، 22) ، عبد هللا سراج الدينتالوة القرآن اجمليد  ينظر: (4(

 .(2/344)ةن اإلسالميؤو وزارة األوقاف والش، صادر عن الكويتية
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 ،بأمره وائتماراً  ،هخبرب  تصديقا ،ات باعه و املعىن وةتال هي؛ احلقيقية التالوةب املقصودإن : "رمحه هللا (1) يقول ابن القيم
 شرفأ املعىن تالوةو  ،ومعناه لفظه تالوة تتناول القرآن فتالوة ،معه انقدت قادك ما حيث ،به ماماً توائ ،هنيهعن  وانتهاء

 .(2)حقا" ومتابعة وةتال هلأ فإهنم ،خرةواآل الدنيا يف الثناء هلم الذين القرآن هلأ هم وأهلها ،اللفظ تالوة جمرد من

: القراءة يف الرتتيلواملقصود ب ،(4){ ت  ْرتِياًل  اْلق ْرآن   و ر تِ لِ }:تعاىل قالكما ،(3)وترتيلها دهااجوي التالوة معىن حتقيق إىل وينضم
 قراءته وكانت به، خيل وال يقرؤه، حزب   رسول هللال كان"فلقد   ،(5)واحلركات احلروف وتبيني ،والتمهل ،فيها التأينأي 

 .(6)"حرفاً  حرفاً  مفسرة قراءة بل عجلة، وال ،هذاً  ال ترتيال

 التالوة: ي القراءة ومفهوم بني صلةال -

 كلن  إذ إ ،القراءة أعم من التالوةف ،لكن يف احلقيقة بينهما عموم وخصوص ،التالوة مرادفة للقراءة أن البعض يرى 
سواء كان ذلك  ،أما القراءة فهي عامة لكل مقروء ،فالتالوة ختتص بقراءة كتاب هللا ،ةتالو  قراءة كل وليس ،قراءة تالوة

 .(7)رمي أو غريهاملقروء القرآن الك

 :الكتابةمفهوم  (2

ويدل على ذلك شواهد كثرية يف  ،(2)لقد كان لظهور اإلسالم األرثر الواضح يف تعزيز أمهية الكتابة وازدهارها وانتشارها
 :فقال  (9)ابن عباس  ما رواه ،منها على سبيل املثال ال احلصر ،الكتاب والسنة

 

                                                                 

ه(  من أركان اإلصالح  751 - 611هللا، مشس الدين حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي املعروف )ابن قيم اجلوزية( )( أبو عبد 1(
 (.56 / 6) ينظر: األعالم للزركلي. مفتاح دار السعادة، لشيخ اإلسالم ابن تيمية، من أعماله: إعالم املوقعنيعلى اتتلمذ  اإلسالمي، وأحد كبار العلماء،

 .(203/  1البن قيم اجلوزية) مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة،(2)
 (11منظور رمضان) ينظر: مفهوم التالوة والرتتيل والتدبر يف القران الكرمي،(3)

 (.4سورة املزمل، آية ) (4(
 (17/  1ينظر: اجلامع ألحكام القرآن،  حممد القرطيب )(5)
 (422/  1ي خري العباد، البن قيم اجلوزية )زاد املعاد يف هد(6)
 (75/  1ينظر: املفردات يف غريب القرآن، راغب األصفهاين )(7)
 (41ينظر: اخلط والكتابة يف احلضارة العربية، حيىي وهيب اجلبوري )(2)

 (.17متت ترمجته سابقاً يف صفحة ) (1(
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 . (1)فداءهم أن يعلموا أوالد األنصار الكتابة( فجعل رسول هللا  ،م فداءمل يكن هل ،) كان ناس من األسرى يوم بدر 

 دونت وما ،هو إال اهب حييط ال اليت عظيمةال املنافع من فيه ملا ؛الكتابة علم فضل على هللا نبه: " رمحه هللا (2)قتادة  قال
 استقامت ما هي ولوال بالكتابة إال ،املنزلة هللا كتب وال ،ومقاالهتم األولني أخبار ضبطت وال ،احلكم قيدت وال ،العلوم
 ورفعة منزلتها. ،. وهذا يدل على علو مكانة الكتابة(3)"الدنيا أمور وال الدين أمور

 وصلته مبفهوم القراءة على النحو اآليت: ،ى مفهوم الكتابةسيتم التعرف علفيما يلي و 

 معىن الكتابة لغة: -

: أي استكتبهو  ،الكتابة علمه: أي أكتبه ،شيء إىل شيء مجع على يدل واحد صحيح أصل والباء والتاء الكاف
 ،والقدر واحلكم لفرضا أيضا :الِكتاب   ،السلطان ديوان يف نفسه كتب إذا:الرجل اكتتب ويقال ،كاتبا واختذه استماله

 .(4){ي ْكت ب ون   ف  ه مْ  اْلغ ْيب   ِعْند ه م   أ مْ : } تعاىل بقوله واحتج العامل،: العرب عند الكاتبو 

: والكتيبة ،عليمالت موضع: واملكتب ،والرسالة اجملموعة الصحف:الكتابو  .نفسه على سيده يكاتبه العبد: واملكاتب 
  .(5)اإلنشاء على قتطل وقد اإلمالء على تطلق قد :والكتابة ،جمتمعة اجليش من الطائفة  

 

                                                                 

وقال الساعايت : مل أقف عليه لغري وقال الشيخ شعيب األرناؤوط: حسن،  إسناده صحيح،قال أمحد شاكر :  (12/  4رواه اإلمام أمحد يف مسنده، )(1)
 اإلمام أمحد ، ويف إسناده علي بن عاصم فيه كالم ، لكن ورثقه اإلمام أمحد.

علم، وممن كان من أوعية اللعصر، قدوة املفسرين واحملدرثني، و اكمه، حافظ  عكابة السدوسي البصري الضرير األ ( أبو اخلطاب قتادة بن دعامة بن2(
/  5)، للذهيب( سري أعالم النبالء411/  23ه (. هتذيب الكمال، للمزي )112 –ه  60يضرب به املثل يف قوة احلفظ. روى عنه أئمة اإلسالم،  ) 

270.) 

 (.665/  5فتح القدير، حممد الشوكاين )(3)
 (.41سورة الطور، آية ) (4(

(القاموس احمليط، حممد 775 -774/   2(املعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى، وآخرون)151 -152/  5) بن فارسينظر: معجم مقاييس اللغة، ال(5) 
(املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري، 41/  2(احمليط يف اللغة، الصاحب بن عباد )775/  6(احملكم واحمليط األعظم، علي املرسي )122الفريوز أبادي)
( هتذيب اللغة 103/  4( تاج العروس من جواهر القاموس، حممد احلسيين )205/  2ملغرب يف ترتيب املعرب، ناصر املطرز  )(ا524/  2أمحد الفيومي )

( خمتار 612/  1( لسان العرب، البن منظور )742) يالكفو  أيوب (كتاب الكليات، ألىب البقاء166( مجهرة اللغة، ابن دريد )352/  3، األزهري)
 (.526/  1زي )الصحاح، حممد الرا
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 معىن الكتابة اصطالحاً. -

مع اإلملام  ،قراتووضعها يف مجل وف ،وفق نظام معني ،ع رفت الكتابة يف االصطالح بأهنا:"عملية ترتيب للرموز اخلطية
 وترتيب ،عينةوربطها بطرق م ،كما أهنا تتطلب جهداً عقلياً لتنظيم هذه اجلمل  ،مبا اصطلح عليه من تقاليد الكتابة

 . (1)والرتقيم" ،واملعلومات ،األفكار

 .(2)"حتويل األصوات املعلنة أو املكتومة ألشكال حمددة مرئية أو ملموسة "  :بأهناأيضاً وميكن تعريفها  

 و ال   ِكت اب   ِمنْ  ْبِلهِ ق    ِمنْ  ت  ت ْل و ك ْنت   و م ا}تعاىل: قولهوذلك يف  ،ولفظ السطر ،اخلطيطلق على الكتابة لفظ  كما أنه
ْرت اب   ِإًذا ِنك  بِي ِمي خت  طُّه    .(4){ي ْسط ر ون   و م ا و اْلق ل مِ  ن}ويف قوله أيضا: ،(3){اْلم ْبِطل ون   ال 

 القراءة الكتابة: ميالصلة بني مفهو  -

 ،اً بفن الكتابةويرتبط هذا الفن ارتباطاً ورثيق ،وهو فن عمادة الكلمة املكتوبة ،الفن الثالث من فنون اللغة تعترب القراءة
ف على وضوح فالقراءة تتوق ،فإن كثري من اخلربات يف القراءة تتطلب مهارات كتابية ،حيث إهنما وجهان لعملة واحدة

لى وتشجع األشخاص ع ،واإلحساس باجلملة ،وكذلك الكتابة تعزز التعرف على الكلمة ،ومراعاة قواعد اإلمالء ،اخلط
 .(5)والكتابة هي القراءة الصامتة ،فالقراءة هي الكتابة املسموعة ،الفهم والتحليل والنقد ملا يقرؤون

 ،من أهم أدوات التثقيف اليت يقف هبا اإلنسان على نتائج الفكر البشريوأداة  ،القراءة إحدى نوافذ املعرفة " وإذا كانت
لماء ولقد  ذكر ع ،بل إهنا من أعظم ما أنتجه العقل ،مفخرة العقل اإلنساين -يف الواقع-فإن الكتابة تعترب 

 .(6)األنثروبولوجي أن اإلنسان حني اخرتع الكتابة بدأ تارخيه احلقيقي"

                                                                 

 (.101أمحد علي الكردي، حممود جالل ) مسري عبدالوهاب، تعليم القراءة والكتابة يف املرحلة االبتدائية،(1)
( املوقع الرئيسي ملؤسسة احلوار املتمدن، حبث بعنوان: الكتابة العربية، رضا البطاوى، على الرابط التايل:   2(

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=168790 
 (.42سورة العنكبوت، آية )( (3
 (.1سورة القلم، آية )( (4
ي، بدالوهاب، أمحد علي الكردتعليم القراءة والكتابة يف املرحلة االبتدائية، مسري ع ،(21سيكولوجية القراءة وتطبيقاهتا الرتبوية، ماهر شعبان، ) ينظر: (5)

 (.126(وتدريس فنون اللغة العربية النظرية والتطبيقية، علي مدكور) 101حممود جالل )

 (.233أساسيات تعليم اللغة العربية والرتبية الدينية، فتحي يونس وآخرون)  (6)
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 الثاين بحثامل
 

  لقراءةا أنواع
 :مطالب رثالرثة على ويشتمل

 من حيث األداء. القراءة أنواع: لاألو  املطلب

 من حيث الغرض. القراءة أنواعالثاين:  املطلب

 .من حيث الفائدة القراءة أنواع: الثالث املطلب
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 املبحث الثاين

 أنــواع القـــراءة

 ،ألداء والطريقةختتلف فيما بينها من حيث ا ،يمات متنوعةوتقس ،عديدة اً بعد التتبع واالستقراء اتضح أن للقراءة أنواع
 وسيتم تناول أبرز أنواع القراءة يف املطالب التالية: ،والنفع والضر ،واهلدف والغرض

 :املطلب األول: أنواع القراءة من حيث األداء

 من أمهها ما يلي: ،تنقسم القراءة من حيث األداء إىل أقسام عدة

اليت ميارسها  ،وتعد القراءة الطبيعية ،(1)دون النطق باأللفاظ ،وهي القراءة اليت تتم عن طريق النظر القراءة الصامتة:_ 
 ،قت من القراءة اجلهريةوفرياً للو كما أهنا أكثر ت  ،فبها يتمكن القارئ من تسريع قراءته ،اإلنسان يف مواقف احلياة املختلفة

ر الذهن يف وحص ،وقائمة على االلتقاط البصري السريع للجمل ،لنطقولكوهنا حمررة من أعباء ا ؛فهي أسرع يف األداء
 و ،نطق احلروفك  ،فال يصرف جهداً مزدوجاً يف مراعاة قواعد اللفظ ،وتتبع معناه بدرجة كافية ،وفهمه بدقة ،املقروء

ذا اهتمت املناهج وهل ،مما جيعل القارئ يعتين ويركز بشكل كبري على بناء املعىن ،وضبط أواخرها ،سالمة بناء الكلمات
 . (2) وتؤكد أن يبدأ التدريب عليها ،احلديثة اهتماماً كبرياً بالقراءة الصامتة

وبالرغم من  ،(3)هي القدرة على ترمجة رموز الكتابة إىل أصوات مسموعة مع الفهم واالستيعاب :القراءة اجلهرية_
يدان  أن القراءة اجلهرية ما زالت حتتل منزلة كبرية يف مإال ،البحوث اليت أجريت حول القراءة الصامتة ورفعت من شأهنا

هومة، فهي تقوم والتعبري عن املعاين بلغة صوتية متميزة ومف ،فهي وسيلة إلتقان النطق والكشف عن عيوبه ،تعليم القراءة
ومفيدة يف  ،ملعىنيل اومتثعلى اإللقاء املعرب واإلنشاد، وتستخدم يف مهن كثرية، كالتدريس واحملاماة والوعظ واإلصالح 

                                                                 

 .(122ينظر: فصول يف تدريس اللغة العربية، حسن اخلليفة) (1)
فن القراءة السريعة، ، (140تدريس فنون اللغة العربية النظرية والتطبيق، علي مدكور)، (11القراءة لطفلك، عبدالرمحن يعقوب) كيف حتببنيينظر:( (2

 .(120أحباث يف القراءة فهد العليان )، (26حمسن معايل)
 .(104ينظر: تعليم القراءة، حممد عليوات) (3)
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الة لشخص وقراءة رس ،واملرافعة أمام احملاكم ،واإلذاعة ،وكذلك يف قراءة حماضر اجللسات ،ويف اخلطابة ،املناسبات العامة
فكري وتستلزم أيضاً طاقة عالية لتشغيل أجهزة النطق والت  ،أمي ال يعرف القراءة؛ لذا تتطلب مزيداً من العناية والرعاية

تزود القارئ  ،باإلضافة إىل ذلك ،كما أهنا تساعد الفرد يف تكوين مجل جيدة للكتابة أو للتحدث ،لبصروالسمع وا
 .(1) وهذا من شأنه أن يتيح له الفرصة لتقييم هذا األداء ،الستماع إىل أدائهبفرصة ا

 ،ناسبة لهوفق املعايري امل ،دهإذ يؤديها مبفر  ،واملراد منها وصف حالة الشخص عندما ميارس القراءة القراءة الفردية:_ 
هي الطريقة  وهذه ،وطريقة أدائها ،فبناء عليها يتم اختيار الكتاب وزمن القراءة ومكاهنا ،ومراعياً الظروف اخلاصة به

 املعتمدة غالباً.

فإما  ،طراففهي تقوم على عدة أ ،(2)قراءة كتاب ما ألجل: واملقصود هبا اجتماع جمموعة من األفراد القراءة اجلماعية_ 
 ،م القراءة على انفرادوإما أن تت ،ويقرأ أحدهم والبقية يستمعون ويتابعونه يف كتبهم ،أن اجتمع اجملموعة يف وقت معني

أو املتكاسلني عنها  ،وتفيد املبتدئني يف القراءة ،سواء كان ذلك يف جلسة أو يف عدة جلسات ،مجاعياً  واملناقشة ملضمونه
ا ذات أمهية عند كما أهن  ،وإيقاد العزائم بني املتجالسني ،ففي تلك الطريقة شحذ اهلمم ،جيعوحيتاجون ملزيد من التش

اليت تبين  ،وهي تريب أيضًا على القراءة الواعية الناقدة ،بعض األشخاص الذين حيبون االختالط مع اآلخرين واألنس هبم
وتعود على أسلوب املطارحة  ،وتطبيق ذلك علمياً  ،ملفيدةويتم هبا التوجيه إىل كيفية اختيار الكتب ا ،العقل وتصقل الفكر

واختبار  ،ففيها تعلم وتعليم ،"وهذا النوع من القراءة هو املعتمد عند علماء املسلمني وطلبتهم ،(3)واملناظرة بني اجملتمعني
 .(4)وتدريب على احملاورة واملناقشة" ،للمعلومات

                                                                 

تدريس فنون اللغة العربية ، (12اللغة العربية أداًء ونطقاً، وإمالًء وكتابة، فخري صاحل )، (123ليفة)فصول يف تدريس اللغة العربية، حسن اخلينظر: ( (1
، (61اإلضاءة يف أمهية الكتاب والقراءة، خالد النصار ) ،(11ف حتببني القراءة لطفلك، عبدالرمحن يعقوب)يك،  (140النظرية والتطبيق، علي مدكور )

 .(52يرسون، ترمجة مدارس الظهران األهلية)تعليم القراءة، مارغريت دا
 .(72(، الطرق اجلامعة للقراءة النافعة، حممد الشريف )53ينظر: كيف اجعل القراءة جزء من حياتك، ساجد العبديل ) (2)
 .(61، خالد النصار )( اإلضاءة يف أمهية الكتاب والقراءة100( القراءة الذكية، ساجد العبديل )23ينظر: قراءة القراءة، فهد احلمود )(3)
 .(55ه، حممد توفيق )ؤ كيف ختتار الكتاب اإلسالمي وتقر   (4)
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املالحظات تمد على كتابة عفهي ت ،وتريث لفهم املادة املقروءة بالتفصيل بتأن   وهي القراءة اليت تؤدى  :القراءة البطيئة_ 
ألفكار األساسية واستخالص ا ،وعقد املقارنات بني املعلومات املتشاهبة واملعلومات املختلفة ،الرئيسة عن املادة املقروءة

فتتيح للقارئ الدقة والعمق يف  ،(1)خة يف الذهنني واآلخر لتبقى راسومراجعة املادة بني احل ،وتثبيت املعلومات يف الذهن
ص والوقوف عند بعض النصو  ،واستشفاف املقاصد الكامنة وراء السطور ،واملعاين من النصوص ،فهم املادة املقروءة

 .(2)لمياً صعباً أو ع ،ويستخدم القارئ هذا النوع من القراءة؛ عندما حيقق نصاً ترارثياً خمطوطاً  ،املستغلقة والتأمل فيها

ت عر ف القراءة السريعة بأهنا " أسلوب أو منط ميارسه الدارس عندما ال يكون مهتماً مبعرفة التفاصيل  :القراءة السريعة_ 
 ،فهي تساعد القارئ على إجادة املهارات. (3)بل بالفهم العام لسياق األحداث الواردة فيه" ،الدقيقة الواردة يف النص

 ،اجلودة مع ضمان ،فيتم من خالهلا الفرز السريع للمعلومات ضمن وقت حمدد ،دقةاليت حيتاجها للقراءة بسرعة و 
كما أطلق عليها   ،لذا اعترب البعض أن تعلم هذه الطريقة يف القراءة ضرورة عصرية ملحة ،وإشباع احلاجة املعرفية املتنوعة

لسرعة املناسبة با ،قراءة النصوص املختلفةأي القدرة على  ،وذلك العتمادها على املرونة ،بعض الرتبويني اسم اجملاراة
هنياً يف ألهنا متكن القارئ من تصوير الكتاب ذ ،وقد تسمى القراءة التصويرية ،لنوعية النص املقروء والغرض من قراءته

 .(4)أقل مدة ممكنة

ص آخر خبأن يقوم شخص بقراءة نص مكتوب لش ،هي القراءة اليت تتحقق عن طريق السماع :القراءة السمعية_ 
مناسب  ا نوعكما أهن  ،بل تعتمد على اإلنصات ملا ي قرأ ،فهي نوع من القراءات ال ترتبط بالكتاب ،لعرض األفكار له

القراءة من  ورمبا تكون هذه  ،(5)املشغولني املكفوفني و وتناسب أيضاً  ،أو ال حيبوهنا ،بديل ملن ال حيسنون القراءة
وتعظم الفائدة إذا أجاد اإلنسان حسن  .(6)ال يتسع لكي يفرغ نفسه للقراءة نظراً ألن الوقت ،ضروريات هذا العصر

                                                                 

 (.31ينظر: القراءة عند األطفال، حسان عبابده) (1)
 (.51اإلضاءة يف أمهية الكتاب والقراءة، خالد النصار)ينظر:  (2)
 (.31( التعلم الذايت والقراءة، مسري صالح)(3

، (15مهارات القراءة السريعة الفعالة، حممد هالل )، (7كيف تتقن فن القراءة السريعة، لورى روزاكس)،  (22مجال املال)ينظر: القراءة التصويرية،  (4)
 (.101التعلم الذايت والقراءة، مسري صالح)

 ( أي املشغولني بأعمال ال تتطلب جمهود ذهين عايل، كقيادة السيارة، أو ترتيب مكان ما، وغريه.(5
 .(42من أجل التعلم، عارف الشيخ) ينظر: القراءة(6)

 



 

29 
 

للتعلم مدى  وهذا النوع تكمن أمهيته يف أنه وسيلة ،بل تتطلب اإلنصات فقط ،ألهنا ال ترتبط بكتاب معني ،االستماع
 ،ع من التعليم الذايتوهذا النو  ،ريهوغ ،وإىل اخلطيب ،فالكل يستمع إىل املذياع وإىل التلفاز ،وجلميع فئات الناس ،احلياة

ن لذلك جاء يف األرثر الوارد ع ،بل كان موجوداً يف العصور األوىل من اإلسالم ،ليس من مستحدرثات العصر احلديث
. إذن فالقراءة السمعية اليت تعتمد (2)"فتهلك الرابع تكن وال مستمعا أو متعلما أو عاملا كن":  قال ، (1) الدرداء أيب

 .(3)وميكن أن تكون مفيدة مىت تقيد القارئ بآداهبا وشروطها ،نصات نوع من القراءاتعلى اإل

 ،يف تعلم القراءة والكتابة عن طريق اللمس باليد ،(5)طريقة خاصة باملكفوفني :(4) -طريقة برايل-القراءة باللمس_ 
ألرقام العربية وا ،الرموز من احلروف ويتكون من هذه اخللية؛ مجيع ،يسمى اخللية ،فهي تعتمد على قالب واحد أساسي

إن اخرتاع الكتابة اخلاصة باملكفوفني قد أكمل النقص الذي كان  .وعالمات الرتقيم ،وعالمات التشكيل ،واإلجنليزية
من األشخاص  التعليمي، حيث أصبح بواسطته يستطيع الطالب الكفيف أن ميارس القراءة والكتابة كغريه يعانيه نظامهم

ب التسجيالت النقطية، الكت مسميات أخرى؛ وهي "وللكتب املطبوعة بطريقة برايل ،(6) وإن اختلفت الطريقةالعاديني 
ب يف تتفق يف أن هذا النظام أو األسلو  املطبوعة باألحرف البارزة، أو األحرف النافرة، وأيا كانت هذه املسميات فهي

 .(7)"يف جمموعات تطبع فيه احلروف عن طريق نقط بارزة على الورق ،الطباعة
  

                                                                 

د تأخر إسالمه فلم يشهد بدرا وشه ، وكان من أفاضل الصحابة وفقهائهم وحكمائهم، بن اخلزرج أبو الدرداء األنصاري بن مالك عامر  عومير بن (1(
(، 1162/  1أسد الغابة، البن األرثري)ينظر: . يف خالفة عثمان ه 32يف دمشق سنة  وتويفاخلطاب قيل: إنه استقضاه عمر بن ، أحدا وما بعدها

 (.25/  2االستيعاب يف معرفة األصحاب، البن عبد الرب )

 (.61/ 1يعين بالرابع من ال يعلم وال يتعلم وال يسمع. نشر طي التعريف يف فضل محلة العلم الشريف، حممد احلبيشي) (2(
 .(42ينظر: القراءة من أجل التعلم، عارف الشيخ)(3)
ذا االسم، نسبة إىل "لويس برايل" الذي نشأ يف قرية صغرية قرب باريس، وعندما كان عمره رثالث سنوات، أصيب يف إحدى عينيه، وبعد مسيت هب (4)

للقراءة،  ممدة فقد البصر يف األخرى، لذا صمم طريقة لفاقدي البصر، متكنهم من القراءة والكتابة، وقد اقتبسها من ضابط باجليش الفرنسي، قام بنظا
 .(2)املعاقون بصريا خصائصهم ومناهجهم ، كمال سامل ، ينظر:تمكن بواسطته أفراد اجليش، من تبادل التعليمات واألوامر املكتوبة يف الظالمي

 الكفيف: هو الذي ذهب بصره. (5)
 .(4ينظر: مبادئ طريقة برايل، عبد الرمحن الفليج ) (6(

 .(2ليل)الكتب املطبوعة بطريقة برايل يف مصر، مسري خ (7)
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 :املطلب الثاين: أنواع القراءة من حيث الغرض

لذا  ،فوائدوما يتحصَّل منها من مثرات و  ،يعد حتديد اهلدف من القراءة أحد العوامل األساسية اليت تزيد من فاعلية القراءة
 ولعل من أبرزها ما يلي: ،تعددت أنواع القراءة من حيث غرض القارئ وهدفه

والكشف عن  ،من عناوين وأفكار ،حيويه الكتابللتعرف على ما  ،: وهي طريقة فعالة وسريعةالستكشافيةالقراءة ا_ 
رار بقصد اختاذ ق ،ومسيت بالقراءة االستكشافية؛ ألن الغرض منها استكشاف الكتاب ،(1) خالل زمن حمدد ،مستواه

وقد يطلق عليها  ،لكتاب قبل قراءتهد على تصفح األهنا تساع كما تسمى أيضاً بالقراءة التصفحية؛  ،بقراءته من عدمها
دد قيمة الكتاب ومستواه العلمي ،أيضاً مرحلة ما قبل القراءة  ،ذا الكتابونوع طريقة القراءة املناسبة هل ،فعن طريقها حي 

ىل إ ألنه يساعد على الوصول ؛والدراساتوب من القراءة يناسب أهل األحباث وهذا األسل ،ومناسبة الكتاب للقارئ
املعىن  فيتيح للقارئ احلصول على ،دون قراءة الكتاب كامالً  ،ويكشف اللثام عن املهم ،املطلوب يف أقصر وقت ممكن

الثقايف لدى  تكويناللكن ينبغي احلذر أن تكون هذه  القراءة هي املعتمد يف  ،العام أو الفكرة العامة ألي كتاب معني
اع دون وتكوين رثقافة مهلهلة تعتمد على التمدد واالتس ،دد املعلومات فقطوتع ،مما ينتج عنه رثقافة القشور ،الشخص

 .(2)التعمق والرسوخ

وتعد من أشق  ،والتمحيص للمحتوى ،هي نوع  للقراءة  قائم على الفهم واالستيعاب والتحليل :القراءة التحليلية_ 
 بقدر ما تعين نوعاً من االرتقاء بالقارئ إىل ،فحسب"فهي ال تعين االطالع واالستفادة  ،(3)أنواع القراءة وأكثرها فائدة 

ف على جوانب بل وحواره ونقده والوقو  ،وحماولة النفاذ إىل شي من مصادره وخلفيته الثقافية ،أفق الكاتب الذي يقرأ له
 اج استخر و  ،ويتعلم القارئ البحث والتنقيب يف بطون الكتب ،فمن خالهلا تتوسع املدارك ،(4)القصور يف الكتاب"

                                                                 

 (.105ينظر: قراءة القراءة، فهد احلمود ) (1)
فن ، (32التعلم الذايت والقراءة، مسري صالح)، (105( قراءة القراءة، فهد احلمود)42ينظر: كيف تقرأ كتاباً، موريتمور آدلر و تشارلز فان دورن) (2)

 (.156القراءة، عبد اللطيف الصويف)
 (.47(، كيف أقرأ،  طارق السويدان، فيصل باشراحيل )63)ينظر: قراءة القراءة، فهد احلمود (3)
 (.41القراءة املثمرة مفاهيم وآليات، عبد الكرمي بكار) (4)
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 .(1)وهبا ت كشف اجلوانب اخلفية للموضوعات؛ لذا مسيت القراءة اجلادة ،الفوائد والنوادر منها

وإتقان مهارة  ،وهذا النوع من القراءة يساعد على تكوين بناء رثقايف ومعريف لدى الشخص؛ ألنه يتطلب االستيعاب 
عىن الصريح وضوع؛ وتتطلب أن مييز القارئ بني املواستخراج األفكار الرئيسة للم ،والقدرة على التلخيص ،حتليل النص

 . (2)والفهم الضمين الذي يركز على فهم ما بني السطور ،املباشر املوجود يف النص املقروء

ويعد هذا النوع ،(3)وإبداء الرأي فيه ،واحلكم عليه ،هي نوع من القراءة من خالهلا يتم إدراك املقروء :القراءة االنتقادية_ 
أو  ،إما على الصعيد الفكري،فيعمد القارئ عن طريقها إىل نقد حمتوى الكتاب ،(4)ة من األنواع املتخصصةمن القراء
ية ؛ ألهنا هتدف هارات تفكري عالو م ،و القراءة النقدية تتطلب من القارئ مستوى أعلى من الرتكيز ،أو األديب ،املعلومايت

ومالحظة مدى  ،واختاذ القرارات ،إصدار األحكامو  ،واآلراء واحلقائقمات ، والتمييز بني املعلو إىل زيادة التعمق باملوضوع
ال يسل م ف ،واألخطاء الواردة ،املزالق واالحنرافاتوالكشف عن  ،ودقة مصادرها ،وتناسبها مع بعضها صحة املعلومات

 . (5)ن أفكار ومفاهيمالكتاب موبالتايل يستنتج استنتاجاته اخلاصة، فيذهب إىل أبعد مما ورد يف   ،القارئ بكل ما ك تب

كما يفعل باحث   ،تتعلق مبوضوع معني ،هي قراءة تستهدف الوقوف على معلومات وأفكار ومفاهيم : القراءة الباحثة_ 
ة أو رؤية اليت تقدم له مادة أو خلفي ،فإنه حياول االطالع على مصادر املعلومات املختلفة ،أراد أن يكتب يف موضوع ما

النتباه إىل أية ادون أن يعري  ،لكي ي لتزم بالبحث عنه ،وال بد للقارئ أن حيدد املطلوب بوضوح،(6) از عملهتساعده يف إجن
فاألسلوب يف  ،ومن مث تنظيمها يف سياق ذي معىن ،فيتم مجع املعلومات املتنارثرة من املصادر املختلفة ،معلومات أخرى

 وأكثر من ميارس هذا النوع من القراءة أهل األحباث والدراسات  ،واملمارسةهذا النوع من القراءة حيتاج إىل مزيد من الرتكيز 

                                                                 

 (.123ينظر: قراءة القراءة، فهد احلمود )(1)
 (.127( التعلم الذايت والقراءة، مسري صالح)(2
 (.125)ينظر: املرجع السابق( (3

 .من منط دراسي لطالب يف مقرر النقد األديب اً كون جزءيأديب، يف مؤسسة أدبية ما، أو أن مل، كوظيفة ناقد أي قد يكون جزء من وظيفة أو ع (4)
(، اإلضاءة يف أمهية الكتاب والقراءة، خالد 36( ينظر: كيف اجعل القراءة جزء من حياتك، ساجد العبديل)115ينظر: القراءة التصويرية، مجال املال) (5)

 .(167( يراجع: مهارات القراءة، أمحد صربة، السيد حممد صاحل )22كيف تقرأ كتاباً، حممد املنجد )  ينظر: ،(47النصار )
 (.22ينظر: القراءة املثمرة مفاهيم وآليات، عبد الكرمي بكار) (6(
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ألن  ،لقراءة احملوريةوقد يطلق عليها مسمى ا ،لتدقيق واالستنتاجوا ،د عمل البحوث العلمية والتأليففهي تصلح عن ،العليا
 .(1) القارئ يبحث وجيمع معلومات ضمن حمور ختصصه

عليمات اليت وذلك بطرح بعض الت ،من القراءة يهدف إىل الرتغيب بالقراءة والتعريف هبا هي نوع :القراءة اإلرشادية_ 
من األفكار اليت قد تساعد الناس على ممارسة القراءة بالطريقة  وعرض شيء   ،وت شعر بأمهيتها ،تعزز قيمة القراءة

وين عادة القراءة تكأيضا  وحماولةِ  ،هلمتغلب على أهم الصعوبات املواجهة لواقرتاح بعض احللول املناسبة ل ،الصحيحة
 . (2)فهي بصورة عامة تثري العقل مبعلومات جيدة حول مفهوم القراءة وحقيقتها وآليتها وآرثارها ،لديهم

 ،ة عليهاوإدخال السرور والبهج ،: هي نوع من القراءة يهدف إىل االستمتاع والرتويح عن النفسالقراءة الرتفيهية_ 
على الرغبات  اً مبني ويكون ذلك،واليت تتميز بالسهولة واإلرثارة واإلمتاع  ،الكتب احملببة لدى القارئفيتم فيها اختيار 

ومرتبط أيضاً  ،مرتوك الختيار اإلنسان ،فهي نشاط تلقائي ،وامليول واالاجاهات وإشباع هواية من اهلوايات ،النفسية
  ،نوع من القراءة إال يف حالة الرتويح والفصل بني القراءاتوالقراء اجلادون ال يعمدون إىل هذا ال ،بقضاء وقت الفراغ

 .(3)كما أهنا األكثر شيوعاً وذيوعاً بني الناس  ،وغالباً ما تكون خالية من التعمق ،بعد اجلد والتعب

 ألمروهذا ا ،أو عقلية ،أو عاطفية ،لعالج مشكلة اجتماعية ،هي نوع خاص من القراءة املوجهة :القراءة العالجية_ 
يف الوقت  ،اوحث املرضى على قراءهت ،ويتم ذلك عن طريق تقدمي بعض الكتب املناسبة ،الذي مييزها عن القراءة العادية

الذي  ،اهركتاب املناسب؛ فعله فعل الطبيب املالف ،بقصد عالجهم من األمراض النفسية اليت يعانون منها ،املناسب هلم
 وبقصد  ،هلتحليل حالت ،عرب جلسات متكررة ،يض للحديث عن نفسهيتلخص جل عمله يف إتاحة الفرصة أمام املر 

                                                                 

ف أقرأ، طارق السويدان، فيصل كي،  (53اإلضاءة يف أمهية الكتاب والقراءة، خالد النصار)، (12التعلم الذايت والقراءة، مسري صالح)ينظر: ( (1
 .(44القراءة الذكية، ساجد العبديل)، (42باشراحيل)

 .(141ينظر: فن القراءة، عبد اللطيف الصويف )(2)
ر و تدريس فنون اللغة العربية النظرية والتطبيق، علي مدك ،(52قراءة القراءة، فهد احلمود) ،(42ينظر: كيف أقرأ، طارق السويدان، فيصل باشراحيل)(3)

 .(31القراءة عند األطفال، حسان عبابده) ،(46اإلضاءة يف أمهية الكتاب والقراءة، خالد النصار) ،(146)
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 .(1)ختليصه مما يعانيه

 هي : (2)هناك من يقسم العالج بالقراءة إىل رثالث أقسام 

يف أرثناء  أي ،داخل املؤسسات االستشفائية ،العالج بالقراءة املؤسسي: وهو الذي تتم معاجلة املرضى عربه (1
 .وهو نوع يرتاجع استخدامه اليومي ،ة منها مستشفيات األمراض العقليةوخباص ،إقامتهم باملستشفيات

ة املرضى ملعاجل –اخليايل بالدرجة األوىل  –العالج بالقراءة اإلكلينيكي: ويعين استخدام اإلنتاج الفكري  (2
القرائي  وهو يعتمد التوجيه ،أو خارجها ،ويتم هذا العالج داخل املستشفيات ،باألمراض العاطفية أو السلوكية
ملعرفة مدى  ،مع متابعة حالته باستمرار ،وتوجيهه لقراءة الكتب املناسبة له ،املناسب لكل مريض على حدة

 .لكتب اليت حيتاجها يف كل مرحلة ينتقل إليهااو  ،حتسنه

 ،يفكر ويستخدم اإلنتاج ال ،العالج بالقراءة العام: وهو نوع من العالج يتوجه للقراءة العاديني كعالج وقائي (3
 ،كية السليمةوالرتبية السلو  ،واحلفاظ على الصحة العقلية ،وذلك قصد تنمية املدارك ،بنوعيه اخليايل والعادي

 ،ا ال يفيدعوض صرفه مب ،وشغل أوقات الفراغ بالنافع املفيد ،ومهومها ،واملساعدة على مواجهة مشكالت احلياة
 .أو مبا يضر الفرد واجملتمع

ارئ أن ودون أن يستطيع الق ،وسرعة قراءته ،دون الدقة يف معرفة املقروء ،هي ترداد ما ي سمع"  :القراءة الرتدادية_ 
إال يف  ،وهذا النوع من القراءة ال يلجأ إليه ،استعداداً لقراءة املقاطع والكلمات التالية ،يقفز فوق املقاطع والكلمات

 ،طق الصحيح لألحرف والكلمات واجلملوذلك لتدريب األطفال على الن ،صفوف الروضة واألول االبتدائي
 . وقد يطلق عليها القراءة األتوماتيكية.(3)ولتحفيظهم بعض املقطوعات الشعرية والنثرية"

 

                                                                 

(. يراجع: العالج بالقراءة لدى األطفال املرضى، 31( القراءة املثمرة مفاهيم وآليات، عبد الكرمي بكار)52ينظر:فن القراءة، عبد اللطيف صويف)(1)
 (.70حممود عبد الرمحن )

 .(41العالج بالقراءة، شعبان خليفة)ينظر: ( (2
 (.10مهارات القراءة والفهم والتذوق األديب، سجيع اجلبيلي) (3)
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راءة وقد يطلق عليها الق ،فليس فيها لالختيار جمال ،هي قراءة حمصورة يف حقل التعليم :القراءة اإللزامية_ 
 ،ة خاصةلذا فهذا النوع من القراءة ال يثمر رؤي ،ا غالباً ينتهي بانتهاء الدراسةإذ أن تذكر املعلومات فيه ،االستهالكية

لقراءة حرمهم من متعة ا ،ألن اكتظاظ أوقات الطالب باملناهج واملواد اإللزامية ،وال إبداعاً متميزاً  ،وال فكراً مستقالً 
فهو حيب  ،هيقرأ مبلء إرادت ،جيد نفسه حراً  ،رةفعندما خيتار املرء كتاباً للمطالعة احل ،القائمة على احلب واالختيار

 .(1)والقراءة للدراسة ،وهذا هو أبرز اختالف بني القراءة احلرة ،الكتاب ألنه غري مفروض عليه
  

                                                                 

كيف أقرأ، ،  (42طفل يقرأ، عبد الكرمي بكار)، (230فن القراءة، عبد اللطيف صويف)، (56اإلحصاءات الغربية غري حقيقية،  حممود عيسى) ينظر:(1)
 .(42باشراحيل)طارق السويدان، فيصل 
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 :املطلب الثالث: أنواع القراءة من حيث الفائدة

 ثمرة: املقراءة أواًل: ال

ياغة ملثابرة والعناء ألن القراءة املثمرة من أهم العوامل اليت تعيد صالتخطيط والتفكري وا على املثمرة هي القائمةقراءة ال
 ،واملعريف ،نفسيوال ،تتجلى يف اجملال الديين ،وهي تؤدي أربعة وظائف على مستوى الفرد واجملتمع،(1)وجودنا من جديد

 ولكي تكون القراءة مثمرة؛ البد من توفر عنصرين أساسيني: ،(2)واالجتماعي

 ،فامهاً  ومدركاً  ،واعياً  ،باحثاً عن احلقيقة ،ناضجاً  (4)وهادفاً  ،مثابراً (3)نبغي أن يكون القارئ منهجياً قارئ جيد : ي (1
 ،ويلخص ويدون ،ائجويستخلص النت ،وميحص األفكار ،فيستطيع أن حيلل ويفكر ،ميتلك املرونة الذهنية يف التفكري

منوعاً يف  ،دغري مستسلم وال مرتص ،خلربات والتجارب السابقةوعنده املهارات اليت متكنه من دمج العلم اجلديد مع ا
رقيتهما وجمتمعه وت ،ساعياً لتطوير نفسه،حمسن يف اختيار الكتب املناسبة والتعامل معها ،ومستمتعاً هبا ،قراءاته

  .(5)ومنظماً يف وقته ،لألفضل

وأن ال خيلو اختيار املقروء من  ،(6)راء سابقنيمرشحاً من قبل ق   ،جيداً  ،مقروء نافع: وذلك أن يكون املقروء منوعاً  (2
ال تنقضي  فهو الكتاب الذي ،عند املسلمني ،ن الكرميكالقرآ  ،وال تنتهي فوائدها ،الكتب اليت ال ينضب حمتواها

  ،ع صايف ال جيففال زالت منب ،وكذلك كتب السنة النبوية ،وال تستنزف عطاءاته ،وال خيلق على كثرة الرد ،عجائبه
عاجلت قضايا و  ،د بعض أهل الفكر والعلم شيئاً أد ى من ذلك يف بعض الكتب اليت صيغت مبهارة فائقةكما جي

 حىت يؤهل نفسه لالرتقاء إىل ،فهي تتطلب من اإلنسان أن يقرأها على حنو مستمر ،ذات بعد إنساين عميق

                                                                 

 (.23ينظر: فن القراءة السريعة، حمسن معايل) (1)
 .(22ينظر: اإلضاءة يف أمهية الكتاب والقراءة، خالد النصار)(2)
 أي صاحب منهج معني بعيد عن الفوضوية، وقراءته ليست عشوائية متخبطة. (3)
 أي صاحب هدف، فيحدد أهدافه من قراءة أي كتاب. (4)
( القراءة املثمرة مفاهيم 117 -105(، الطرق اجلامعة للقراءة النافعة، حممد الشريف )11طارق السويدان، فيصل باشراحيل ) ينظر: كيف أقرأ، (5)

 (.44دقائق، نادر حسن ) 7كيف تقرأكتاباً يف   ،(53وآليات، عبد الكرمي بكار)
 (.62كيف اجعل القراءة جزء من حياتك، ساجد العبديل )  (6)
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 ،حدة والغربةأنيسهم يف الو  ،لصاحلولقد كانت مثل هذه الكتب عند سلفنا ا ،وذخائره واستخراج مكنوناته ،مستواه
وال  ،جىن مثارها القاصي والداين ،حىت أخرجوا لنا حضارة يانعة مثمرة ،وجليسهم يف اخللوات ،وزادهم يف السفر

 .(1)زالت تفيض على العامل من مثارها

 قراءة غري مثمرة: ثانياً: ال

 وذلك نتيجة لعدة أسباب: ،دميهاورمبا ع ،ضعيف الفائدة ،إن لبعض القراءات مردوداً على القارئ

هدف القارئ: ينبغي قبل الشروع يف عملية القراءة أن يتم اهلدف من القراءة؛ ألنه سوف يرتتب على ذلك اختيار  (1
 ااجاه اجعل القارئ يسري يف ،فالقراءة دون وضع أهداف حمددة ،املالئم لتحقيق ذلك الغرض ونوعها أسلوب القراءة

وى التسلية ال يقصد منها القارئ س ،متقطعة ،كأن تكون القراءة فضولية  ،قراءته غري فاعلةومن مث تكون  ،غري حمدد
 ،وبهكشف أخطاء املؤلف وعيل وأحياناً تكون القراءة  ،النوم واستجالبه أو استدعاء ، وتزجية الوقت وملء الفراغ

 .(2)ال املعرفة اإلنسانيةيف جم اً وال تقدم جديد ،ومجيعها ال تشارك يف صنع املستقبل ،دون طلب فائدة

املتوخاة منها  فالفائدة ،ومن تذوق املعاين والتأمل فيها ،طريقة القراءة: إذا خلت القراءة من التأمل والنقد والتحليل (2
 .(3)والثمرة اليت سيجنيها القارئ منها يسرية ،شبه فارغة

ال يشعر بأي و  ،ها ملرة واحدةفيقرؤ  ،راكهوال تعمق إد ،نوع الكتاب: بعض الكتب ال ترفع درجة الفهم لدى القارئ (3
 وأسلوب عال   ،قوية ى معان  فيحتوي عل ،الكتاب قي ماً لكنه فوق مستوى القارئكان ورمبا   ،حاجة إىل العودة إليها

 .(4)واالستفادة منه ،مما يصعب على القارئ استيعابه ، رصني يف اللغة واملضمون
  

                                                                 

 .(11اإلضاءة يف أمهية الكتاب والقراءة، خالد النصار )، (61املثمرة مفاهيم وآليات، عبد الكرمي بكار)القراءة ينظر:  (1)
اإلحصاءات الغربية غري حقيقية،  حممود ، (52، حممد توفيق )وتقرؤه(. كيف ختتار الكتاب اإلسالمي 47التعلم الذايت والقراءة، مسري صالح) ينظر:(2)

 .(22اإلضاءة يف أمهية الكتاب والقراءة، خالد النصار )، (52فهد احلمود ) قراءة القراءة،، (56عيسى)
 .(120راءة القراءة، فهد احلمود )ينظر: ق(3)
اإلضاءة يف أمهية الكتاب والقراءة، خالد  ،(123الطرق اجلامعة للقراءة النافعة، حممد الشريف) ،(21ينظر: كيف تقرأ كتاباً، حممد املنجد) (4)

 .(22النصار)
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لثالثااملبحث   

 

  القراءة ضوابط 
 :مطالب رثالرثةعلى  ملويشت

 الضوابط قبل القراءة. ل:األو  املطلب

 الضوابط أثناء القراءة.الثاين:  املطلب

 .الضوابط بعد القراءة: الثالث املطلب
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 املبحث الثالث

 ضوابط القراءة

قواعد ضوابط و وضع  ال بد من ،فحىت يتم االنتفاع منها على الوجه املطلوب ،أمر من األمور كشأن أيالقراءة  شأن 
 .مراعاهتا وااللتزام هبا ما أمكنفيتم معرفتها و  ،واضحة تعني على ذلكو  حمددة

 ،لى أمت وجهع حىت ي تمكن من االستفادة منها ،وبعدها ،وقبلها ،القراءة أرثناءضوابط القراءة: هي أمور ينبغي مراعاهتا و 
 ويظهر أرثرها.  ،فيعم نفعها

هلذا  راتهيف تصو سينتج عنها ضبط العقل  ،يف أي موضوع ما ومراعاهتا القواعدو الضوابط  ومن املعلوم أن معرفة 
 :تناول ضوابط القراءة على النحو اآليتسيتم يف هذا املبحث و  .(1)والتعامل معه تصرفحسن الينشأ عن مما  ،املوضوع

 :املطلب األول: الضوابط قبل القراءة

ولعل من أمهها ما  ،ومت تلخيصها يف نقاط عدة ،روع يف القراءةلقد تعددت الضوابط اهلامة اليت ينبغي مراعاهتا قبل الش
 يلي:

وأن يزيده علماً  ،ألهنا عبادة عظيمة فيقصد بقراءته األجر من هللا  ،ينبغي للقارئ أن حيسن نيته  إخالص النية هلل:_ 
  ،النية يف قراءة  بعض الكتبكما يتأكد إخالص   ،(2)فينفعه هللا هبا أعظم نفع ،وهذا حري أن ي بارك له فيها ،وفهماً 

لوعيد من خالل ا ،ذلكوقد دلت نصوص الكتاب والسنة على  ،العلوم الشرعيةو  السنة النبوية وكتب ، ككتاب هللا 

                                                                 

 .(1الضوابط الشرعية ملوقف املسلم يف الفنت، الشيخ صاحل آل الشيخ)ينظر: ((1
القراءة البدء واالستمرار،  ،(12أمهية القراءة وفوائدها، عبد هللا اجلار هللا) ،(26تذكرة السامع واملتكلم يف أدب العامل واملتعلم، بدر ابن مجاعة) ينظر:(2)

 .(21يوسف العتيق)
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 يبتغى مما علما تعلم من: )  هللا رسول قال :قالأنه     (1) هريرة أيب عنمنها ما جاء  ،ملن مل تكن قراءته لوجه هللا
 .(5)(القيامة يوم اجلنة  (4) عرف جيد مل ،الدنيا من(3)عرضا به ليصيب إال يتعلمه ال،(2) هللا وجه به

 إال اهب ىتغبي   ال يف قراءة وتعلم العلوم الشريعة اإلسالمية؛ ألهنا من العلوم اليت وهذا يدل على أمهية إخالص النية هلل  
بل  ،القيامة ومي اجلنة ريحوهو احلرمان من  ،الوعيد الشديد  -باهلل والعياذ - الدنيا اهب أراد فيخشى على من ،هللا وجه

 .(6) علمه يف هل يبارك الرمبا و  ؛الذنوب كبائر من كبرية أتى قد فإنه ؛الدنيا أمور من شيئا الشرع بتعلم قصد من إن

وتذكر أهنا  ،تهاوعرف قيم ،واستحضر منزلتها ،كلما استشعر اإلنسان عظم شأن القراءة  االقتناع بأمهية القراءة:_ 
 ،وماله فيبذل يف سبيلها من نفسه وقته ،كان ذلك أدعى بأن يعطيها قدرها  ،وهي أفضل ما تعمر هبا األوقات ،عبادة

 .(7)وحمبته هلا ،و ال شك أن لتلك القناعة أرثر على إقبال صاحبها على القراءة ،وميارسها مقبالً غري مدبر

 ،إال مبشورة ذي الرأي الناصح ،وال ميضي عزماً  ،ذي لب أال يربم أمراً  "إن من احلزم لكل االستشارة والسؤال:_ 
؛ فقال (2)ووعد به من تأييده" ،مع ما تكفل به من إرشاده ،املشورة ب نبيه فإن هللا أمر  ،ومطالعة ذي العقل الراجح

 قومن يث ،ن يستشري أهل اخلربة واالختصاصفمن األمور املهمة لكل من أراد القراءة؛ أ ،(1){اأْل ْمرِ  يف  و ش اِوْره مْ }تعاىل:
 .(11)اقتناء الكتب األنفع واألنسب لهيف  ،بعقله وعلمه 

                                                                 

مام سيد مه وإسالمه يف أول سنة سبع، عام خيرب، اإلقد  : عبد الرمحن بن صخر الدوسي، يكىن بأيب هريرة هلرة كان حيملها، كان م  ( الصحايب اجلليل(1
، كما روى عنه حنو الثمامنائة من   أحفظ الصحابة ألخبار رسول هللا من لذا كان  ، وقد دعا له الرسول  احلفاظ االرثبات.كان مالزماً لرسول هللا 

 (.572/  2)، للذهيب ( سري أعالم النبالء433/  7)، البن حجر أهل العلم وكان أحفظ من روى احلديث يف عصره، نظر: اإلصابة يف متييز الصحابة
 الشرعي. بيان للعلم، أي العلم الذي يطلب به رضا هللا وهو العلم الديين(2)
 أي متاع (3)
 أي رائحة. (4)
( قال 12/  1()252(، سنن ابن ماجه، باب االنتفاع بالعلم والعمل به، )361/  3( )3666)، العلم لغري هللاداود، باب يف طلب  ( سنن أيب(5

 .(164/  2) داود أيب سنن وضعيف صحيحيف كتابه  الشيخ األلباين : صحيح.
 داود أيب 

 (.450/  5) (1311)( ينظر: شرح رياض الصاحلني، باب فضل السماحة يف البيع والشراء، (6
 .(65التعلم الذايت والقراءة، مسري يونس أمحد صالح)، (50( ينظر: القراءة السريعة، مركز األعمال األوريب للدراسات والتدريب)(7

 .(23القراءة البدء واالستمرار، يوسف العتيق) (2)
 (.151، آية )عمران آلسورة (1)
(، الطرق اجلامعة للقراءة النافعة، حممد 31، كيف تقرأ كتاباً، حممد املنجد)(340/ 13( ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري، أمحد ابن حجر)(10

 (.72(، اإلضاءة يف أمهية الكتاب والقراءة، خالد النصار)107الشريف)
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لقراءة جمرد املطالعة وال يكن مهه يف ا ،ينبغي للقارئ أن ينتقي من الكتب ما يرتقي مبعارفه ورثقافته _اختيار النافع:
ولنفع األرض  ،ىلوللوصول إىل رضا هللا تعا ،ي احلياة املختلفةبل يقرأ لالستفادة واالرتقاء يف مناح ،العابرة واالستكثار

كالكتب   ،ا عدميهاورمب ،واالبتعاد عما هو قليل الفائدة ،فيحرص على اختيار مقروء نافع ،وخلري الدنيا واآلخرة ،والبشر
لن ي نتفع ف ،تمعأو فئة من فئات اجمل ،أو تكون موجهة لطائفة حمددة من الناس ،اليت تكون أقل من مستوى القارئ

 .(1)بقراءهتا غالباً 

 ،وال ميكن التعلم بدون دافع معني ،: من املعلوم والثابت أن القراءة وسيلة للتعلموحتديد األهداف (2) الدافعية_
داف كان ذلك دافعاً للوصل إىل تلك األه  ،فإذا اتضحت األهداف للقراءة وحتددت ،فالدافعية مقرتنة بوضع األهداف

 ،وتعد الدوافع يف عملية القراءة قوة دافعة وضاغطة على القارئ للبحث عن الكتاب واملعلومة املطلوبة ،هاوإىل حتقيق
 .(3)واملثابرة والتحفيز على القراءة املثمرة النافعة

وهذا يعني على االستمرار  ،إن من أهم آداب القراءة وضوابطها؛ أن تكون األهداف من كل قراءة معلومة وحمددة
ومن مث متنح  ،وإجناز املهماتوحتقيق الغايات  ،نشودمن أجل الوصول إىل اهلدف امل ،بل ويعطي دافعية للقراءة ،عليها

وذريعة  ،قتفالقراءة بدون أهداف إهدار للو  ،يف سلم القراءة مما يدفع إىل التقدم والرقي ،الشعور بالرضا ملن حتقق هدفه
 .( 4)للملل واالنقطاع

تدفع  ،لومالحظة أحاديثهم الشيقة اليت ال مت   ،ورؤية أرثرها عليهم ،حميب القراءة مع إن اجللوس :جمالسة حميب القراءة_ 
 ،وكذلك قراءة ما كان عليه السلف من العلماء واألئمة ،طالع والقراءةشاهبتهتم يف ما هم عليه من حب االاملرء إىل م

واالستبصار  ،ضا على طرائقهم يف القراءة واملطالعةوالتعرف أي ،يف صربهم وبذهلم يف حتصيل العلم وقراءته وإقرائه
                                                                 

 (،26يوسف العتيق)(،القراءة البدء واالستمرار، 4)(،القراءة منهج حياة، راغب السرجاين127(ينظر: الطرق اجلامعة للقراءة النافعة، حممد الشريف) (1
 (.73اإلضاءة يف أمهية الكتاب والقراءة، خالد النصار)

لتعلم الذايت والقراءة، مسري ا يقصد بالدافعية: "تلك القوة الداخلية اليت حترك سلوك الفرد وتوجهه لتحقيق غاية معينة يشعر باحلاجة إليها أو بأمهيتها". (2(
 .(20صالح)

 (.61التعلم والعليم، أمل التل) ،(150لشباب، فتحي يونس، وآخرون)( ينظر: ماذا يقرأ األطفال وا(3
(، 20منهجية القراءة احلرة لصناعة املثقف، إبراهيم اليحىي ) ،(23(، القراءة البدء واالستمرار، يوسف العتيق)53( ينظر: صعوبة القراءة، ملى بلطجي)(4

 .(62التعلم الذايت والقراءة، مسري يونس أمحد صالح) ،(10ور قراين، طه عابدين)فقه القراءة من منظ ،(2القراءة منهج حياة، راغب السرجاين)
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 ،ن طريقة مثلىم ،وحماولة الوصول إىل ما وصلوا إليه ،وشحذ اخلواطر ،يدفع ذلك الستثارة اهلمم ،واجارهبم ،خبرباهتم
 (.1)تذىوأسلوب حي  

لكنها يف  ،نموالتدرج يف الشديدة  ،عملية صعبة تعد ،والرتغيب هبا ،: إن التعويد على القراءةتكوين عادة القراءة_ 
وهي أحد الوسائل الرئيسة حلب القراءة  ،أهم عادة جيب على اإلنسان تعلمها منذ نعومة أظفاره ،الوقت نفسه

لن تتكون عند اإلنسان إال عندما يشعر بشيء من املتعة واللذة عندما يقرأ ، وهذا لن يكون إال عندما و  ،وممارستها
 . (2)تشاف ، وتنمية العقل، وتوسيع قاعدة الفهمتكون القراءة نوعاً من االك

 ،: ال بد ألي قارئ قبل الشروع يف القراءة أن يرتيث ويضع منهجاً و خطة واضحة يسري عليهاوضع خطة للقراءة_ 
زودان بالتهيئة لتنظيم والتخطيط يفا ،والكتب املناسبة واملتوفرة كذلك ،والوقت املتاح لديه ،مراعياً فيها إمكانياته

ألمهية أيضاً ومن ا ،مدعاة للقراءة العشوائية ،الالشعورية للقراءة. مث إن العجلة يف التهام الكتاب دون التخطيط لذلك
فالبد من اجلمع  ،وكذلك اإلرادة دون ختطيط ،فالتخطيط وحده ال يكفي ،اجلمع بني التخطيط الواقعي وبني قوة العزمية

 .(3)بينها
كون  الذهن فيها واليت ي ،والساعة الذهبية يف يومه ،ربيع وقته ،د أن يكتشف القارئ: من املفيحتديد وقت للقراءة_

واإلهناك  ،لكي يستثمره يف القراءة؛ ألن القراءة بعد اإلجهاد العقلي ،متمتعاً بقوة الرتكيز واالستيعاب ،نشيطاً حيوياً 
 ،ألخرىا متنع من القراءة فيما تيسر من األوقاتال  ،إال أن حتديد هذه األفضلية ،شحيحة املردود ،اجلسمي قليلة النفع

 .(5)ويكتفي هبا لكن ال يعتمد عليها القارئ ،يف القراءة (4)واستغالل األوقات البينية 

                                                                 

 (.65اإلضاءة يف أمهية الكتاب والقراءة، خالد النصار)، (1( ينظر: املشوق إىل القراءة وطلب العلم، علي العمران)(1
فن القراءة، عبد اللطيف ، (23للقراءة النافعة، حممد الشريف)(، الطرق اجلامعة 66ينظر: اإلضاءة يف أمهية الكتاب والقراءة، خالد النصار)(2)

 .(44صويف)
القراءة منهج حياة، راغب ، (62التعلم الذايت والقراءة، مسري صالح)، (26منهجية القراءة احلرة لصناعة املثقف، إبراهيم اليحىي )ينظر: ( (3

 (.10السرجاين)
 (وهي األوقات اليت عادة تكون بني عمل وآخر.(4
القراءة منهج حياة،  ،(62التعلم الذايت والقراءة، مسري يونس أمحد صالح)، (53القراءة السريعة، مركز األعمال األوريب للدراسات والتدريب) ينظر:( (5

احلرة لصناعة املثقف،  منهجية القراءة ،(52كيف تقرأ كتاباً، حممد املنجد)،  (64اإلضاءة يف أمهية الكتاب والقراءة، خالد النصار)، (11راغب السرجاين)
 (.31إبراهيم اليحىي )
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واألوضاع  اليت اجري  وبني األجواء ،: إن هناك ارتباطاً ورثيقاً بني إمكانية الفهم واالستيعابللقراءةاملناسب هتيئة اجلو _ 
عاد عن مصادر واالبت ،وذلك من خالل هتيئة املكان املناسب اهلادئ  ،فالبد من هتيئة اجلو للقراءة ،لقراءةفيها عملية ا

وعدم  ،و إضاءهتا مرحية؛ فاإلضاءة غري املناسبة تتعب جهاز اإلبصار ،وأن تكون هتوية الغرفة جيدة ،اإلزعاج والضوضاء
واجهيز األدوات  ،املريح الذي يساعد على اجللسة الصحيحة املناسبةوكذلك اختيار املقعد  ،التهوية أيضًا يشعر باخلمول

صول عليه وهذا ال ميكن احل ،واحلرص على االحتفاظ بدرجة من احليوية واالرتياح أرثناء القراءة ،املهمة  كالكتاب والقلم
 ،بطة لالستعدادتة النتباه احملوالتخلص من العادات السيئة املشت ،إال من خالل جعل أوقات لالسرتاحة بني الفينة واألخرى

 ،قراءةوجود فرتات راحة تتخلل عملية المع أمهية  ،(1)وغريه ،أو القراءة عند األكل ،ومساع املذياع ،مثل مشاهدة التلفاز
وقد أشارت نتائج الدراسات يف علم النفس الرتبوي إىل أن هذه املمارسة تؤدي إىل حدوث االستيعاب والفهم بدرجة "

 .(2)ملمارسة املركزة اليت يقوم فيها املتعلم باملمارسة والتدريب فرتات زمنية طويلة"أكرب من ا

ار يختتم افي ،النواحي الفنية للكتاببأن يهتم  ،اقتناء كتب معنيقبل  للقارئ: ينبغي املختار لكتاببااالهتمام _ 
 ،أكفاءقام على حتقيقها حمققني و  ،(3) تحريفواللتصحيف ويندر فيها ا ،اليت يقل فيها األخطاء املطبعية ،الطبعة اجليدة

من  خلو الكتاب وكذلك ،تأكد من متاسك الغالفالو  ،اقتناء الكتاب ذات التجليد القوي املتنيمما ي ستحسن و 
ستعداد الوا أو نقص فيها ،ق أجزاء من الصفحاتأو متز  ،أو طي بعضها ،كالقطع يف الصفحات  ،والعيوباألوساخ 

 .(4)هامل قائمة بالكتب اليت سبق شراؤ وع ،إعداد قائمة الكتب املرغوب شراؤهاومن ذلك  ،ء الكتباملسبق واجليد لشرا
  

                                                                 

كيف تقرأ كتاباً، حممد ،  (53القراءة السريعة، مركز األعمال األوريب للدراسات والتدريب)، (71( ينظر: التعلم الذايت والقراءة، مسري صالح)(1
 (.64اإلضاءة يف أمهية الكتاب والقراءة، خالد النصار)، (52املنجد)

 (24والقراءة، مسري صالح )( التعلم الذايت (2
لمة بكلمة أخرى، التحريف هو: تبديل ك، التصحيف: هو تبديل الكلمة بكلمة أخرى تشاهبها يف اخلط وختالفها يف النقط، كتبديل الغدر بالعذر (3(

 (.41)كيف تقرأ كتاباً، حممد املنجد. ينظر:  تشاهبها يف اخلط والنقط، وختالفها يف احلركات، كتبديل اخللق باخللق

كيف تقرأ كتاباً، حممد ،(64اإلضاءة يف أمهية الكتاب والقراءة، خالد النصار)، (51القراءة السريعة، مركز األعمال األوريب للدراسات والتدريب)ينظر:  (4(
 (.41املنجد)
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 :املطلب الثاين: الضوابط أثناء القراءة

 من أمهها ما يلي: ،تتمثل الضوابط اليت ينبغي مراعاهتا أرثناء القراءة يف عناصر عدة

ل؛ ألهنا فالقراءة طريقها طوي ،االهتمام بالتدرج ،لوبة يف القراءة : من أهم اآلداب والقواعد املطالتدرج يف القراءة_ 
و  ،نفس تدرجيياً والتدرج يكون بقراءة ما متيل له ال ،فيجب أن ت بدأ بتعقل وروية حىت ي نتفع منها بإذن هللا ،منهج حياة

الطالع وسيع دائرة ايتم ت ،مث بعد ذلك ،حىت ت وط ن النفس على حب القراءة ،البدء بالسهل فهمه كبعض القصص مثالً 
 لبداياتاقراءة عند البعض؛ هو االضطراب يف ولعل من أسباب االنقطاع عن ال ،على الكتب األكثر صعوبة شيئا فشيئاً 

وضع جداول ومن املالحظ أن بعض طلبة العلم اهتموا ب،واملبالغة يف الثقة بالنفس  ،والعجلة وفورة احلماسة غري املنضبطة
 .(1)وهذا يدل على أمهية التدرج ،ب ترتيباً يعني على حتمل العلوم واكتساهبا بيسرترتب فيها الكت

وهذا جيعل  ،إن القراءة يف العلوم والفنون املتنوعة النافعة قبل التخصص يف علم بعينة أمر مطلوب: التنوع يف القراءة _
وجيمع أيضا بني  ،وحيفظ التوازن يف القراءة ،داركفيعظم الثقافة ويوسع امل ،القارئ ملماً إملاماً عاماً بأساسيات كل علم

فاملفكر دائماً يسعى إىل  ،(3) مفكر وليس ،(2) الرتكيز يف علم معني يساعد على تكوين متخصصف ،الفائدة واالستمتاع
وينظر يف  ،يقرأ يف العلوم الشرعية واإلنسانية والطبيعية فهو ،توسيع مداركه وآفاق رؤيته من خالل توسيع دوائر اطالعه

 .(4) وغريهم ،اجارب أهل التجربة

                                                                 

اإلضاءة يف أمهية الكتاب والقراءة، خالد ، (110)الطرق اجلامعة للقراءة النافعة، حممد الشريف، (24القراءة البدء واالستمرار، يوسف العتيق)ينظر: ( (1
القراءة منهج حياة، راغب ، (21كيف تقرأ كتاباً، حممد املنجد)  ،(50قراءة السريعة، مركز األعمال األوريب للدراسات والتدريب)ال ،(62النصار)

 (.11السرجاين)
 (.17تكوين املفكر، عبد الكرمي بكار) ".صصات العلميةطالب علم صرف قدراً من عمره يف دراسة ختصص من التخ"( املتخصص: هو (2
أ منزلة رثقافية وعقلية عالية، فيرتدد بني صناعة املفاهيم، وبلورة الرؤى، واستخالص العرب، وكشف السنن، وبني إصالح الواقع وكشف و ( املفكر: من يتب(3

 (.20األزمات، ينظر: تكوين املفكر، عبد الكرمي بكار)
القراءة ، (32كيف تقرأ كتاباً، حممد املنجد)،  (120الطرق اجلامعة للقراءة النافعة، حممد الشريف)، (151املفكر، عبد الكرمي بكار)( ينظر: تكوين 4(

 (.240التعلم الذايت والقراءة، مسري صالح)، (50السريعة، مركز األعمال األوريب للدراسات والتدريب)
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تاج إىل التعمق حت ،فإذا كانت أكثر صعوبة ،للمقروء غي أن تكون طريقة القراءة مناسبة: ينبطريقة القراءةب االهتمام_ 
يع مع ل سر فمن املمكن أن ت قرأ بشك ،إذا كانت املادة العلمية سهلة ويسريةأما  ،بتمهل أو أكثر أمهية فت قرأ ،يف الفهم

"فهناك عالقة عكسية بني سرعة القراءة ومستوى الفهم واالستيعاب يف حتديد فعالية  ،(1)احلفاظ على الفهم العام للنص
راءته قراءة وحتسن مستوى فهمه واستيعابه كانت ق ،فكلما قل الوقت الذي يستغرقه الطالب يف قراءة نص معني ،القراءة
 .(2)والعكس صحيح" ،فعالة

: من أهم القواعد األساسية اليت ينبغي مراعاهتا أرثناء القراءة؛ حماولة الفهم العميق الذي  والرتكيز الفهم احلرص على_ 
 يشعر معه اإلنسان أنه اكتسب شيئاً جديداً. 

وأخذ كل ما قرأ مأخذ املسلمات  ،ومل يفهم ما بني السطور وما وراءها ،إن حال من قرأ  ومل حياول أن يستوعب ما قرأه
وقع منهم أن ألن مثل هؤالء ال يت ؛ حال خطري،وإبداء الرأي فيها ،ودون حتليلها ،دون التفكري فيها ،قائق املطلقةواحل

وقراءة  ،اً عالي اً تركيز  يتطلب ،فالسعي لفهم واستيعاب املقروء ،أو يرتقوا يف تفكريهم وسلوكياهتم وحياهتم ،يتعلموا
 .(3)النشط مع حمتوى الكتابوالتفاعل  ،متفحصة لكافة األفكار واملفاهيم

بة املالحظات وكتا ،تدوين الفوائد ،: من أهم األمور اليت جيب االلتزام هبا عند القراءةتقييد الفوائد واملالحظات_ 
ثرة املعلومات فال يتم تسجيل املعلومات مبعثرة؛ ألن ك ،وتلخيص ما مت فهمه مع التنظيم والتنسيق ،املعاين املستنبطةو 

وقد اهتم  ،وقد يصل هبا ذلك إىل حد الضياع يف ركام املعلومات ،ويطمس بعضها بعضا ،على بعضيطغى بعضها 
فتقييد الفوائد طريقة معروفة عند  ،(5)"بالكتاب العلم قيدوا": أنه قال -  – (4) أنس كما ورد عن  ،األوائل هبذا األمر

                                                                 

 (.53وريب للدراسات والتدريب)القراءة السريعة، مركز األعمال األينظر:( (1
 (.36( التعلم الذايت والقراءة، مسري صالح)(2
(، 74اإلضاءة يف أمهية الكتاب والقراءة، خالد النصار)، (73 - 71التعلم الذايت والقراءة، مسري صالح)، (53صعوبة القراءة، ملى بلطجي) ينظر:((3

 (.30)منهجية القراءة احلرة لصناعة املثقف، إبراهيم اليحىي 
املدينة مهاجرا عشر   وكان عمره ملا قدم النيب كان يتسمى به ويفتخر بذلك،    أبو محزة، أنس بن مالك بن النضر األنصاري، خادم رسول هللا  (4(

نظر: إسعاف املبطأ، ه. ي11، مات  عشر سنني ودعا له فقال اللهم أكثر ماله وولده وأدخله اجلنة، وقد روى كثرياً عن النيب   ، خدم النيب سنني
 (.20/  1أسد الغابة، البن األرثري)(، 6/  1للسيوطي)

 .(246/  1)( 700، للطرباين)الكبري املعجم (5(
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هناك عدد من مصنفات ف  ،هلذه الفوائد شأناً عظيماً  وكثرياً من األحيان تكون ،(1) أهل العلم ويسمون الدفرت كناشاً 
  ،والفهم الشامل لألفكار ،وهذا حيتاج له االستيعاب اجليد ،(2)العلماء هي عبارة عن فوائد حصلت هلم عند الطلب

 .(3)متحرراً من عبارات املؤلف ،حىت يتم صياغة العبارات واملالحظات بأسلوب القارئ

وحتليل املادة  ،: إن القراءة الواعية تقتضي ربط املادة املقروءة باخلربات السابقةة القرائيةالتعامل الفعال مع املاد_ 
 فكلما زادت قدرة القارئ على استدعاء املعلومات–ما مل تكن نصاً شرعياً  -إبداء الرأي يف املادة فيها  مث ،املقروءة

وظيفه يف الواقع تو  ،وصار باإلمكان االنتفاع باملقروء ،السابقة وربطها باألفكار اجلديدة زادت فاعلية تعلمه احلاصل
ن أ ومن املعروف ،احلرص على أخذ املعلومة من مصدرها األساسي كلما كان ذلك ممكناً . ومما ينبغي أيضاً (4)العملي

 رص علىاحلو  ،طألنه كلما قل الرواة قلت فرص التحريف والتخلي،(5) علماء القدامى كانوا حيرصون على علو اإلسنادال
 .(6)تلقي املعلومات من املتخصصني املشهود هلم باجلدارة واخلربة املرموقة

 ،وال بد أن يؤخذ املوضوع جبدية ،وحيتاج إىل فكر ووقت ومال وجمهود وتضحية ،: القراءة عمل جاد جداً اجلدية_ 
ة إىل و عدم االستجاب ،هلا فهي تغذي الروح والعقل؛ لذا ينبغي التفرغ ،وليس للقارئ من هذا العمل إال ما عقله

   ء فلن خيرج بشي من أجلها؛ومن مل  يبذل  ،وبذل اجلهد من أجلها ،االبتعاد عن املشاغل والصوارفو  ،املقاطعات
 .(7)مفيد منها

                                                                 

 .(200/  2)، إبراهيم مصطفى وآخرونالوسيط املعجم".والشوارد الفوائد فيها تقيد كالدفرت اجعل أوراق" (1(

 وائد البن القيم.مثل كتاب صيد اخلاطر البن اجلوزي، وكتاب الف (2(
، (111الطرق اجلامعة للقراءة النافعة، حممد الشريف)،(12القراءة منهج حياة، راغب السرجاين)، (20فقه القراءة من منظور قراين، طه عابدين)ينظر:  (3(

التعلم ، (37كيف تقرأ كتاباً، حممد املنجد، )،  (37) منهجية القراءة احلرة لصناعة املثقف، إبراهيم اليحىي، (12أمهية القراءة وفوائدها، عبد هللا اجلار هللا )
 .(70الذايت والقراءة، مسري يونس أمحد صالح )

 .(76إلضاءة يف أمهية الكتاب والقراءة، خالد النصار)، ا(17التعلم الذايت والقراءة، مسري يونس أمحد صالح)ينظر: ( (4
 .(12/  1)، حممود الطحاناحلديث مصطلح تيسري، ينظر: .وبني النيب  الشيخبني  رجاله عدد ق لَّ  الذي هو: العايل اإلسناد (5(

 (.141( ينظر: تكوين املفكر، عبد الكرمي بكار)(6
 (.12القراءة منهج حياة، راغب السرجاين)، (27القراءة البدء واالستمرار، يوسف العتيق)، (227فن القراءة، عبد اللطيف صويف )ينظر: ((7
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وال  ،بل املقروءفال يتعجل يف تق ،: البد للقارئ حال القراءة أن يقرأ قراءة ناقد خبريعدم التعجل يف تقبل املقروء_ 
 ومن  ،ليله وتقييمهإضافة إىل حت ،فيتمعن ويتورثق من الكالم املقروء ،إمنا حياول التفكري يف املعلومات ،م لكل ما قرأيسل

ال بد من قراءة  إذ ،حىت يتمكن القارئ من اإلحاطة مبحتوى النص ومعاينته بشكل دقيق ،مث اخلروج بتصورات جديدة
صاغ فيه إىل السياق الذي ت والتنبه ،دراك واستيعاب املادة املقروءة جيداً وتتطلب إ ،املادة العلمية قراءة هادئة مركزة

ة االتصاف مع أمهي ،والتفريق بني املعلومات وبني التحليل الشخصي ،وتساق فيه األخبار واملعلومات ،األفكار
 .(1) والبعد عن التحيز واألهواء الذاتية التعصبية ،باملوضوعية

ئمة من كالم األوبعض  ،من املقروء من العبارات والقواعد و اخلالصات اهلامة شيء : إن حفظ حفظ بعض املقروء_ 
 ،ه يف حتضري املواضيعفينفع ،مفيد جداً ونافع؛ فهو يساعد كثرياً  على إرثراء حصيلة القارئ املعرفية ،والعلماء وأهل اللغة

 وال كتبته إال شيئاً  مسعت ما: " -رمحه هللا  –  (3)دامح بن اخلليل قال ،(2)وجعل األسلوب جزالً قوياً  ،وإلقاء اخلطب
 وأرثره يف االنتفاع بالعلم. ،وهذا يدل على أمهية احلفظ ،(4)"به نتفعتا إال شيئا حفظت وال حفظته إال شيئاً  كتبت

ب نفور وتسب ،: إن شرود الذهن وعدم الرتكيز مشكلة عامة حتدث ألغلب الناس عند القراءة التغلب على الشرود_ 
يئاً ورمبا خيتم القارئ منهم قراءة صفحات دون أن يعقل ش ،شيئا   فتشعرهم أهنم مل يستفيدوا ،لقراءةالناس من ا بعض
وليس هناك وسيلة جمدية وفعالة يف مواجهة وكف اخلواطر الطارئة  ،اله   ألن العني تعمل بشكل آيل والقلب ساه   ،منها

فمنهم من  ،والقراء خيتلفون يف القدرة على التغلب عليه ،الستطاعةوحماولة التغلب عليها بقدر ا ،أفضل من اجملاهدة

                                                                 

التعلم الذايت والقراءة، مسري يونس أمحد  ،(25القراءة البدء واالستمرار، يوسف العتيق)، (116ة للقراءة النافعة، حممد الشريف )لطرق اجلامعينظر: ا((1
 (.141تكوين املفكر، عبد الكرمي بكار)، (13صالح)

(، تذكرة السامع واملتكلم يف أدب العامل واملتعلم، بدر 32كيف تقرأ كتاباً، حممد املنجد)،  (124الطرق اجلامعة للقراءة النافعة، حممد الشريف)ينظر: ( (2
 .(21ابن مجاعة )

ه( من أئمة اللغة واألدب، وواضع علم العروض، أخذه من املوسيقى  170 -ه 100أبو عبد الرمحن، اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي ) (3(
غة، برا، ولد ومات يف البصرة،.من أعماله: كتاب العني. ينظر: البلغة ىف تراجم أئمة النحو واللوكان عارفا هبا، وهو أستاذ سيبويه النحوي، وعاش فقريا صا

 (.421 / 7(، سري أعالم النبالء، للذهيب)314/ 2( األعالم، للزركلي)244 / 2) (، وفيات األعيان، بن خلكان21/ 1الفريوزأبادي)

 مجع أغلب األدلة واآلرثار اليت حتث على تقييد العلم، وهو مفيد يف بابه. (.والكتاب115( تقييد العلم، البن اخلطيب البغدادي)(4
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كره؛ ومنهم من تغزوه اخلواطر وتقتحم عليه ف ،ومنهم من ترد عليه اخلاطرة واخلاطرتان ،ومنهم من يقصر ،يطول شروده
 (.1)بشىت الطرق عدم االستسالم له ومقاومته لذا ينبغي

  

                                                                 

 .(45كيف تقرأ كتاباً، حممد املنجد)ينظر:  ( (1
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 :املطلب الثالث: الضوابط بعد القراءة

ة التامة فهنالك أيضاً ضوابط بعد القراءة ينبغي االلتزام هبا؛ حىت يتم االستفاد ،كما أن للقراءة ضوابط أرثناء القراءة وقبلها
 وتتلخص هذه الضوابط يف النقاط التالية: ،منها

ذا مهارة  إلنسانفكلما كان ا ،وضابط احلفظ متعلق بضابط الفهم ،: إن ضابط التذكر مرتبط بضابط احلفظالتذكر_ 
علمية وكلما أحسن املرء االحتفاظ بكم معني من املادة ال ،كانت كمية معلوماته اليت حيتفظ هبا أكثر  ،عالية يف القراءة

وهذا ال شك يفتح اجملال للقارئ  ،متكن من استعادة املعلومات من الذهن واسرتجاعها عند احلاجة إليهاو  ،املقروءة
أكثر ما يعني على التمكن من استدعاء املعلومات وقت اللزوم؛  و ، مناحي احلياةلالنتفاع أكثر من املقروء يف شىت

 .(1)لتكوين نظام معريف يف الذهن ،تنظيم املادة القرائية وسلسلتها والربط بينها

ثبيت منها: ت ،ومنافع عظيمة ،: إن للحديث عن ما تعلمه القارئ وما فهمه فوائد مجةما ُقرأالتحديث مبضمون _ 
اً من األعمال فاألعمال املتعدي نفعها لآلخرين أعظم أجر  ،وتزكية العلم بتعليم الغري وإفادته ،م وترسيخه يف الذهنالعل

 .(2)فيعظم النفع ،ن ت طرح الربكة يف هذا العلمقتصرة على الشخص ويف هذا مدعاة ألالالزمة امل

 ،كد من القدرة على التذكر بشكل دقيق ومرتابط وواضحإعادة النظر مبا ق رأ ؛ للتأ : يقصد باملراجعةمراجعة املقروء_ 
ى استيعاب وذلك ألهنا تزود القارئ بقدرة أفضل عل ؛ملراجعة املقروء أمهية قصوى يف حتسني مستوى الفهم واالستيعابو 

يدة لتزويد وسيلة جو  ،كما تعترب املراجعة عملية تقومي ذايت  ،فهي بنيت على أساس مدرك ومفهوم ،املادة اجلديدة الالحقة
 .(3)قروءدارك املوكشف وحتديد مدى فهم و إ  ،ومعرفة نتائج التعلم ومستواه ،القارئ بالتغذية الراجعة الفورية

                                                                 

 .(75اإلضاءة يف أمهية الكتاب والقراءة، خالد النصار)، (24التعلم الذايت والقراءة، مسري يونس أمحد صالح)ينظر: ( (1
القراءة السريعة، مركز األعمال األوريب ، (123الطرق اجلامعة للقراءة النافعة، حممد الشريف)، (14السرجاين) القراءة منهج حياة، راغبينظر: ( (2

 (.51للدراسات والتدريب)
 .(14التعلم الذايت والقراءة، مسري يونس أمحد صالح )ينظر:  (3(
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معاهدة  ،. ففي إعادة القراءة (2)"النظر ومداومة ،الرجل هنمة من ؛للحفظ أنفع شيئا أعلم الرمحه هللا: " (1)قال البخاري  
 ،واملعارف وت ثبت ما سبق حفظه من املعلومات ،من قبل اي لتفت إليه مل ادة معان جديدةواستف ،للمقروء وحمافظة عليه

 .(3)وتفتح جماالت جديدة للفهم ،وت كسب حفظاً جديداً 

قن مهارات تفلكي ت ،(4)ميكن تعلم القراءة إال بالقراءة" وهي ال ،" هناك مقولة مشهورة عند الرتبويني االستمرارية:_ 
واملواظبة  احملافظة على االستمرارية يف القراءة يتطلب االلتزامو  ،النتفاع هبا جيب أن متارس بشكل مستمرويعظم االقراءة 

الذي  ،النقطاعا؛ باعثة على عابرة يف أوقات غري منظمةال القراءةف ،بأي حال من األحوال ورد رثابت ال ي تنازل عنهعلى 
 ال إذا كان املوضوع متواصالً  خصوصاً  و ،واالستفادة منها اءةمن مهارات القر  التمكناخلمول ويقلل من  علىسيبعث 

قت واملثابرة على فإذا أيقن القارئ أمهية الو  ،للموضوع الفهمابتعاداً عن انقطاع  ،يف أوقات منفصلة ومتباعدة عل قراءتهجي  
 .(5)كثريةال فوائدالتعود عليه بساعد ذلك على االرتقاء بعادات القراءة اجليدة؛ اليت  ،ومن أهم األعمال القراءة ،العمل

وإتباع القراءة  ،وتطبيقها يف مواقف احلياة الواقعية ،إن توظيف املعارف واملعلومات املكتسبة: باع القراءة بالعملات_ 
 .(6) ويعد هذا وسيلة من الوسائل املهمة لالجنذاب إىل القراءة ،يشعر القارئ بفائدة قراءته ،بالعمل والتطبيق

  

                                                                 

صاحب الصحيح ، إمام احلفاظه( 256 –ه 114) ه هللا يف خبارى ولد رمح، اجلعفي أبو عبد هللا  حممد بن امساعيل بن إبراهيم بن املغرية (1(
 إمام هذا الشأن واملقتدى به فيه واملعول على كتابه بني أهل اإلسالم رحل يف طلب احلديث إىل سائر حمدرثي األمصار وكان من أوعية العلم، والتصانيف
 2تذكرة احلفاظ للذهيب)، (133/ 2ابن العماد)، شذرات الذهبلصحيح. ينظر: ، من أعماله: اجلامع احفظ تصانيف ابن املبارك وهو صيب ،يتوقد ذكاء

 .(311/ 12)، للذهيبسري أعالم النبالء (431/ 24)، للمزيهتذيب الكمال ،(104 -

 . (427/ 1) حجر ابن، الباري فتح( (2
فقه القراءة من ، (51األعمال األوريب للدراسات والتدريب) القراءة السريعة، مركز، (35كيف اجعل القراءة جزء من حياتك، ساجد العبديل)ينظر:  ( (3

 .(32كيف تقرأ كتاباً، حممد املنجد)،  (11منظور قراين، طه عابدين)
 .(120( التعلم الذايت والقراءة، مسري يونس أمحد صالح )(4
التعلم الذايت والقراءة، مسري (، 51ألوريب للدراسات والتدريب)القراءة السريعة، مركز األعمال ا، (13فقه القراءة من منظور قراين، طه عابدين)ينظر: ( (5

 .(74يونس أمحد صالح )
القراءة السريعة، مركز األعمال األوريب للدراسات ، (75التعلم الذايت والقراءة، مسري يونس أمحد صالح)، (36كيف تقرأ كتاباً، حممد املنجد)ينظر:  ( (6

 (.51والتدريب)
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 لثاينا الفصل
 

 آثار القراءة الثقافية
 

 :مباحث رثالرثة على ويشتمل

 أثر القراءة على العقيدة.: األول املبحث

 أثر القراءة على الفكر.الثاين:  املبحث

 أثر القراءة على القيم.: املبحث الثالث
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 األول بحثامل
 

 على العقيدة القراءة أثر
 

 مطلبني: على  ويشتمل

 على العقيدة.ابية للقراءة اإلجي ثاراآل ل:األو  املطلب

 ة.على العقيد لقراءةالسلبية ل ثاراآلالثاين:  املطلب
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 املبحث األول

  (1) آثار القراءة على العقيدة

 علىالقراءة  رتكزفحينما ت ،أرثر على عقيدة قارئها ختلفةاملتخصصات الوألصحاب  ،املتعددةصادر امللتنوع القراءة يف 
أما  ، القلبوتقريرها يف ،ذلك أدعى لتعلم عقيدة أهل السنة واجلماعة فإن ب والسنة؛امن الكتستقاة امل ،الكتب النافعة

دة الصحيحة مسلحاً بسالح العقيخاصة إذا مل يكن  ،واملضللة القارئ للتيارات املنحرفةفرمبا ينجرف  ،إذا كانت األخرى
 نيطلبامل يتم تناول أهم آرثار القراءة على العقيدة يفسوفيما يلي  .(2)على الكتاب والسنة وما عليه سلف األمة ستندةامل

  :التاليني

 :اآلثار اإلجيابية للقراءة على العقيدة املطلب األول:

وقد يفتح  ،ى بإميانياتهوترق ،وترفعه ،تنفعهف ،على معتقدات صاحبها واضح أرثرالنافعة يف املصادر الصحيحة  للقراءة إن
وهو اجملال  ،ال سيما أهنا متعلقة مبجال مهم ،ة املرجوة من قراءته فوق ما تأملهللا على قلب القارئ فتكون الفائد

 إذا ،ضغةم اجلسد يف وإن أال) : وقد جاء يف احلديث ،فمن صلح قلبه واعتقاده فقد فلح وجنا بإذن هللا ،العقدي
 .(3)(القلب وهي أال كله اجلسد فسد فسدت وإذا ،كله اجلسد صلح صلحت

 ما يلي:ر القراءة اإلجيابية على العقيدة آرثا ولعل من أبرز

 

                                                                 

قيدة عوهي "اإلميان باهلل، ومالئكته، وكتبه، ورسله، واليوم اآلخر، واإلميان بالقدر خريه وشره، وتسمى هذه أركان اإلميان". العقيدة عمل قليب،  (1(
 .(2التوحيد، صاحل الفوزان)

 (.11مي، حممد قطب)(.قضية التنوير يف العامل اإلسال101(، شرح العقيدة الطحاوية، علي أيب العز )5( ينظر: عقيدة التوحيد، صاحل الفوزان )(2
/  3)(1511) الشبهات وترك احلالل أخذ باب، مسلم صحيح، (20/  1) (52) صحيح البخاري، باب فضل من استربأ لدينهمتفق عليه،  (3(

1211). 
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 القناعة بالدين اإلسالمي :  (1

وجعله  ،ريحيث يسره هللا غاية التيس ،ويسر تعاليمه ،تهمساح والتعرف على ،إن القراءة عن الدين اإلسالمي الصحيح
، املؤمن قوية إمياندافعاً لت ،دنياهملكل ما حيتاج إليه البشر يف أمور دينهم و  شامالً  كامالً   اً مسًحا سهالً ال عسر فيه، دين

 .(1) يف اإلسالم مطريقاً لدخوهلفرمبا تكون قراءهتم تلك  نيغري املسلمأما 

معرفة و  ،حفظه هللا: "إن من قوي تأمله حملاسن هذا الدين ورسخت قدمه يف معرفته(2) يقول الشيخ عبد الرزاق البدر
الم عن ومتسكاً به ... ألنه دخل اإلس ،س إمياناً وأحسنهم رثباتاً عليهكان من أقوى النا  ،وقبح ما خالفه ،حسنه وكماله

 ،ناً عن نفسهفرضيه دي ،ومتيزه عن غريه من األديان ،وجودته ونقاءه ،فعرف حسن اإلسالم وهباءه ،علم وقناعة ومعرفة
 .(3)وأنس به أشد األنس"
إما  و ذلك ،عنه قراءهتمب ى هذا الدينعل همتعرفهو  ،األسباب لدخول الكثريين يف اإلسالم أحدومن املالحظ أن من 

ال  ،(4)الموال شك أن اهليئة العاملية للتعريف باإلس ،اإلسالمأو الكتب التعريفية ب ،ترمجة القران الكرميقراءة عن طريق 
ات املختلفة غجهداً بإعداد وتطوير املواد الصحيحة للتعريف باإلسالم، املقروءة واملسموعة واملرئية وترمجتها لل تألو

معرفة حماسن اإلسالم تعطي املسلم حصانة ووقاية أمام الشبهات اليت تثار حول اإلسالم، فإذا تعرف "ف.(5)ونشرها
 .(6)"املسلم على حماسن دينه تالشت أمامه الشبهات، وعرف زيفها وكذهبا

 

                                                                 

 (.1األنام، حممد العرفج)(.مناذج خمتارة يف حماسن اإلسالم، من هدي خري 6( ينظر: كمال الدين اإلسالمي وحقيقته ومزاياه، عبد هللا آل جار هللا)(1
ه  ، عضو هيئة التدريس باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، الدكتوراه يف العقيدة. من أعماله: 1322( عبد الرزاق بن عبد احملسن البدر ) معاصر ( ولد 2(

 ، شاشة املؤلفني.املكتبة الشاملة موسوعةفقه الدعية واألذكار. ينظر: 
 (.32ان ونقصانه، عبدالرزاق البدر)( أسباب زيادة اإلمي(3
يف باإلسالم، ر ( اهليئة العاملية للتعريف باإلسالم، هي إحدى هيئات رابطة العامل اإلسالمي، وتتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، وتتمثل مهمتها يف التع(4

، اهليئة العاملية ينظر: موقع رابطة العامل اإلسالمي. هج واضح املعاملودعم مناشطه مادياً ومعنوياً يف املناطق احملتاجة من العامل، وإيضاح صورته النقية مبن
   /http://www.wwaii.orgللتعريف باإلسالم. 

 ينظر: املرجع السابق.( (5
 (313م )مركز قطر للتعريف باإلسال ،التعريف باإلسالم(6(

 

http://www.wwaii.org/
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 : ترسيخ العقيدة الصحيحة (2

 ومن وسائل ،(2){ ف اْعل ْم أ نَّه  ال  إِل ه  ِإالَّ اّللَّ  } قال هللا تعاىل:،(1)هحتقيق التوحيد يتم بعدة أمور من أوهلا؛ العلم ب إن

فيتعرف على  ، ربه وخالقهمن على بصرية  جيعل القارئ ،(3)علم التوحيد فالقراءة يف ،القراءة عنها ،تعلم العقيدة 
 ،ال وأجوروما يرتتب على اإلميان هبا من أعم ،يةويتعلم أيضاً ما ورد عن األمور الغيب ،وأحكامه وأفعاله ،وصفاته ئهأمسا

 ،السنةالتمسك هبا متسك بنصوص الكتاب و ف ،بعد به عن الشكوك واألوهامت  اليت صحيحة العقيدة ال ي رسخ وهذا مما
 .(4)من بعده وبصحابته  تربط املسلم برسول هللا  كما أهنا،وتعظيم هلا عن أن تكون عرضة للتأويل والتعطيل

دة بالناس وضرورة العمل اجلاد يف سبيل العو  ،أمهية العقيدة نفسها الصحيحة يرجع إىللعقيدة القراءة يف امهية أ ولعل
كالعودة  ،هموجيمع كلمت ،نه ليس هناك ما يوحد بني صفوف املسلمنيإمث  ،من ضالالت الفرق واملذاهب الزائغة ؛إليها

لشيء   أو مهلكة الرد ،هبا ينجو من مهلكة اخلوض يف ذات هللافإذا أضفنا إىل ذلك أن املتمسك  ،إىل عقيدة السلف
وأمهية العمل للعودة بالناس إليها وأمهية عرضها ودراستها  ،بدت لنا أمهية تلك العقيدة ،مما صح عن رسول هللا 

اختصار يف له بتناو صل بسببها زيادة اإلميان والذي سيتم وال شك أن ترسيخ العقيدة حي. (5)وحتقيق الكتب القيمة منها
 النقطة اآلتية.

 

                                                                 

 .(61التوحيد، حممد صاحل العثيمني ) ( ينظر: القول املفيد على كتاب(1
 (.11سورة حممد، آية )  (2(

 عقيدة، وال بأس بالرجوع بعد ذلك إىل كتب األئمة الذين شرحوا وبينوا هذه الكان منهج السلف الصاحل ومن تبعهم يف تلقي العقيدة، الكتاب والسنة( (3
، ابن مندةتاب التوحيد ل ، وكلآلجري، وكتاب الشريعة للذهيب، وكتاب العلو لاللكائي، وكتاب السنة ابن أيب عاصم، وكتاب السنة ل  ابن قتيبةمثل كتب 

( موقع إسالم 11) ، ينظر:  عقيدة التوحيد، صاحل الفوزانحممد بن عبد الوهاب، كتاب التوحيد للشيخ شيخ اإلسالم، كتب ابن مندةوكتاب اإلميان ل  
. على الرابط التايل:  ويب، أمهية العقيدة ومصدر تلقيها عند السلف، عبد الرمحن صاحل احملمود

http://audio.islamweb.net/AUDIO/index.php?page=FullContent&audioid=153906&full=1 
 (.65( ينظر: مقدمة احملقق لكتاب الشرح واإلبانة على أصول السنة والديانة، عبد هللا ابن بطة، حتقيق: رضا معطي)و(، العلم البن عثيمني )(4
 املرجع السابق.ظر: ( ين(5

 

http://audio.islamweb.net/AUDIO/index.php?page=ft&sh=127&ftp=alam&id=1000121&spid=127
http://audio.islamweb.net/AUDIO/index.php?page=ft&sh=127&ftp=alam&id=1000121&spid=127
http://audio.islamweb.net/AUDIO/index.php?page=ft&sh=127&ftp=alam&id=1000119&spid=127
http://audio.islamweb.net/AUDIO/index.php?page=ft&sh=127&ftp=alam&id=1000119&spid=127
http://audio.islamweb.net/AUDIO/index.php?page=ft&sh=127&ftp=alam&id=1000106&spid=127
http://audio.islamweb.net/AUDIO/index.php?page=ft&sh=127&ftp=alam&id=1000106&spid=127
http://audio.islamweb.net/AUDIO/index.php?page=ft&sh=127&ftp=alam&id=1000127&spid=127
http://audio.islamweb.net/AUDIO/index.php?page=ft&sh=127&ftp=alam&id=1000127&spid=127
http://audio.islamweb.net/AUDIO/index.php?page=ft&sh=127&ftp=alam&id=1000123&spid=127
http://audio.islamweb.net/AUDIO/index.php?page=ft&sh=127&ftp=alam&id=1000123&spid=127
http://audio.islamweb.net/AUDIO/index.php?page=ft&sh=127&ftp=alam&id=1000122&spid=127
http://audio.islamweb.net/AUDIO/index.php?page=ft&sh=127&ftp=alam&id=1000122&spid=127
http://audio.islamweb.net/AUDIO/index.php?page=ft&sh=127&ftp=alam&id=1000122&spid=127
http://audio.islamweb.net/AUDIO/index.php?page=ft&sh=127&ftp=alam&id=1000122&spid=127
http://audio.islamweb.net/AUDIO/index.php?page=ft&sh=127&ftp=alam&id=1000006&spid=127
http://audio.islamweb.net/AUDIO/index.php?page=ft&sh=127&ftp=alam&id=1000006&spid=127
http://audio.islamweb.net/AUDIO/index.php?page=ft&sh=127&ftp=alam&id=1000134&spid=127
http://audio.islamweb.net/AUDIO/index.php?page=ft&sh=127&ftp=alam&id=1000134&spid=127
http://audio.islamweb.net/AUDIO/index.php?page=FullContent&audioid=153906&full=1
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 زيادة اإلميان:  (3

 أمجل بعضها فيما يلي:  ،أبواب العلم الشرعي اليت حيصل هبا زيادة اإلميان كثرية جداً إن القراءة يف   

س بعقيدة ، ويغذي النفو باإلميان ما يشفي الصدور، ويعمر القلوب كالم هللا إن يف: قراءة القرآن الكرمي وتدبره_ 
ْم آي ات ه  ز اد تْ ه ْم : }و ِإذ ا ت ِلي ْت ع ل ْيهِ  فقال عنهم ،يف كتابه الكرميكما وصفهم هللا   ،فيزيد الذين آمنوا إميانا ،صاحلة
 ،ب الطمأنينةسبب جلل ااالشتغال هبف ،وهذا يدل على أن لقراءة القرآن األرثر البالغ على قلب قارئه ومشاعره ،(1)ِإمي انًا{

هو مادة فشأنًا عظيًما،  تدبر كالم هللالن إذ إ ،(2)ال سيما إذا صاحب التالوة تدبر ملالئكة، وحضور ا ،ونزول الرمحة
 ، فقال (3)أن التذكر والتعقل هو مثرة التدبر  ح الصدر، واجدد اإلميان؛ ولذلك أخرب هللا  ا وانشر  ،حياة القلب

:{  ب َّر وا م ب ار ك   إِل ْيك   أ نْ ز ْلن اه   ِكت اب  .(4){اأْل ْلب ابِ  أ ول و و لِي ت ذ كَّر   اتِهِ آي   لِي دَّ

 والعمل ،به تداءااله بنية؛ التدبر مع واستماعه القرآن قراءة بكثرة إال حيصالن ال ،واليقني اإلميان وكمال ،الدين قوة "إن
 املعاصي وترك ،الصاحلة األعمال من آرثاره عليه وترتتب ،ووينم ويقوى يزداد الصحيح اإلذعاين فاإلميان ،وهنيه بأمره

 .(5)"تدبره ترك من النسبة هذه على ويضعف وينقص ، القرآن تدبر بقدر ؛والفساد

وإال  أن زيادة اإلميان املرتتبة على قراءة القرآن؛ ال تكون إال ملن اعتىن بفهمه وتطبيقه والعمل به، لكن ينبغي التنبه إىل 
أنه قال:    هللا رسولوقد جاء يف احلديث عن ! (6)ةفكم من قارئ للقرآن والقرآن حجيجه وخصيمه يوم القيام

 .(7)( عليك أو لك حجة والقرآن)

                                                                 

 (.2سورة األنفال، آية ) (1(

 (52/  2)، حممد الزرقاين القرآن علوم يف العرفان مناهلبه. ينظر:  واالتعاظ ،وفهم وتفقه( والتدبر هو: قراءة كتاب هللا بتأمل (2
(موقع صيد الفوائد، من أسباب زيادة اإلميان ونقصانه، 21، )( ينظر: من اآلرثار اإلميانية لتعليم وتعلم القرآن الكرمي على الفرد واجملتمع ، شعبان مقلد3(

  http://www.saaid.net/Doat/alfraih/5.htm عبد هللا الفريح،
 (.21، آية )صسورة ( (4
 (463/  1تفسري املنار، حممد رضا ) (5(

 (11ان ونقصانه، عبدالرزاق البدر )( ينظر: أسباب زيادة اإلمي(6
 .(203/  1( ) 223)باب فضل الوضوء صحيح مسلم، ((7
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اد إمياناً ويقيناً ازد ،كلما تعلم اإلنسان وقرأ عن ربه وخالقه ومواله سبحانه: معرفة األمساء احلسىن والصفات العلى_ 
 كان ذلك  ،واستحضر آرثارها ،معانيها وفهم عن وصفاته، ئهأمسافقرأ عن  ،؛ ألن من تعرف على هللا (1)بال شك

 ،قلوبالة اإلميان يف يقو جلي يف ت أرثرالعلم  وهلذا ،وعبادته مبقتضاها ،وتعظيمه ،وخشيته ،وحمبته ،باعث على إجالل هللا
 ،هب وأنس ،ووحده ،ربه عرف حىت ،عليه ودل ،وربه العبد بني عرف ما :النافع فالعلم" ،(2)وهو من العلم النافع 

 ".(3)كأنه يراه  وعبده ،قربه من واستحى

املبعوث بالدين  ،وخريته من خلقه ،أمني هللا على وحيه ،من نظر يف سرية النيب وسريته:   تأمل النيب الكرمي _ 
ثر لنفسه من اخلري فقد استك  ،وخصاله احلميدة ،من نعوته الطيبة ،وتأمل ما ذ كر فيها ،ودرسها ،القومي واملنهج املستقيم

وزيادة احملبة  ، نبيه ل أعظم ما يقوي احملبة يف قلب املسلممن بذلك غاية االنتفاع؛ ألن القراءة يف السرية النبوية وانتفع 
أكرب  "فهو  ،(4) وهذا من أعظم أبواب وسبل اهلداية ،ومن مث تورث املتابعة والعمل الصاحل ،زيادة يف اإلميان له 

والقدوة  ،م األعظمفهو اإلما ،وأفعاله الرشيدة ،وأقواله الصادقة النافعة ،ه اجلميلةومشائل ،داع لإلميان يف أوصافه احلميدة
 . (5)األكمل"

ة   أ ِعظ ك مْ  ِإمنَّ ا ق لْ }فقال سبحانه:  ،الداعية لإلميان وقد حث هللا عباده على تدبر أحوال الرسول   ّلِلَِّ  ت  ق وم وا أ نْ  ِبو اِحد 
 . (6){ ش ِديد   ع ذ اب   ي د يْ  ب  نْي   ل ك مْ  ن ِذير   ِإالَّ  ه و   ِإنْ  ِجنَّة   ِمنْ  ِبص اِحِبك مْ  م ا كَّر وات  ت  ف   مث َّ  و ف  ر اد ى م ثْ ىن  

ففي النظر إىل سريهم األرثر البالغ على رقة  ،بل هو عام لكل األنبياء عليهم السالم وليس هذا قاصراً على النيب 
 القلب وصفاء اإلميان.

                                                                 

 (.51( ينظر: جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد العثيمني، مجع: فهد السليمان )(1
من أسباب زيادة  حبث بعنوان:وقع صيد الفوائد،(. م71( ينظر: من اآلرثار اإلميانية لتعليم وتعلم القرآن الكرمي على الفرد واجملتمع ، شعبان مقلد )2(

 http://www.saaid.net/Doat/alfraih/5.htm ، على الرابط التايل:اإلميان ونقصانه، عبد هللا الفريح

 (.7/  1فضل علم السلف على اخللف، البن رجب ) (3(

 (.26(، طريقك إىل تقوية إميانك، أمساء الرويشد )30-27يادة اإلميان ونقصانه، عبدالرزاق البدر )( ينظر: أسباب ز (4
 (.52(التوضيح والثبات لشجرة اإلميان، عبد الرمحن السعدي)(5
 (.46سورة سبأ، آية ) (6(
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وهذا  ،(1)(يلوهنم الذين مث ،يلوهنم الذين مث ،قرين خريكم)  أنه قال:  النيب: روي عن األمة قراءة سرية سلف هذه_ 
هم وأزكا ،وأبرهم قلوباً  ،وهم أقوى الناس إمياناً وعلماً  ،هم خري القرون ،يدل على أن أهل الصدر األول من اإلسالم

 .(2)وأهل املشاهد واملواقف العظام ،وهم محلة هذا الدين ونقلته ملن جاء بعدهم من العاملني ،نفوساً 
 ميزج أن إال القلب، صالح يف يكفي يكاد ال احلديث ومساع بالفقه االشتغال رأيت: "محه هللار  (3) قال ابن اجلوزي

 ذوق إىل ،هبا املأمور األفعال صور عن وخرجوا النقل، مقصود تناولوا ألهنم الصاحلني السلف سري يف والنظر بالرقائق
 . (4)"هبا واملراد معانيها

ل الكرمي بالرسو  وتأس    ،رأى ما كانوا عليه من خلق عظيم ،وعرف حماسنهم ،وقرأ سريهم ،فمن تأمل حال هؤالء األخيار
 ، اسنمن احمل فسيجد مجالً  ،وحذرهم من الرياء والنفاق  ،وخوفهم من الذنوب واملعاصي ،وصدق تعهدهم لإلميان، 

وتأمل أحواهلم يقوي  ،فذكرهم يذكر باهلل ،وحمبة التحلي بنعوهتم ،ىل صدق التأسي هبموكثري من الصفات اليت تدعوا إ
 .(5)وجيلو الفؤاد ،اإلميان

 :الوقوع يف املزالق واملعتقدات اهلدامة البعد عن (4

أن ها؛ وهو راءة فيمهم ملن أراد الق ضابطإىل ينبغي التنويه  ،قبل أن أشري إىل فوائد القراءة يف الفرق واملذاهب املعاصرة
ملوضوعات دراسة مثل هذه ا ألن ،و للمبتدئني من طلبة العلمالقراءة يف هذا النوع من الكتب ال يكون للعامة من الناس أ

من مادة  اً ن كثري ألفالقارئ فيها حيتاج إىل حتصيل علم أصيل يف املعتقد احلق ؛  ،حمفوف باملخاطر والصعوبات ،العقدية
ى من قرأ يف كتب فيخشى عل ،ط فيه احلق بالباطل، ويلفه شيء من الغموض يصعب فهمههذه املوضوعات ملب س وخمتل

ف القراءة يف كتب السنة خبال ،وحييد عن الطريق السديد ،أن تعلق بقلبه شبهة فتزل قدم بعد رثبوهتا ،أهل البدع أنفسهم

                                                                 

 (.171/  3()2651باب ال يشهد على شهادة جور إذا أشهد )، ( صحيح البخاري، كتاب الشهادات(1
 (.33( ينظر: أسباب زيادة اإلميان ونقصانه، عبدالرزاق البدر )(2
ه( عالمة عصره يف التاريخ واحلديث، كثري التصانيف. من أعماله:  517 - 502أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي القرشي البغدادي، ) (3(

 (.316/  3) -)تلبيس إبليس(، األعالم للزركلي 

 (.214البن اجلوزي ) ( صيد اخلاطر،4(

 (.34( ينظر: أسباب زيادة اإلميان ونقصانه، عبدالرزاق البدر )(5
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يصنفوهنا ويردون و  ،فيوردون شبههم ،أمرهموكشفوا  ،وبينوا منهجهم ،الذين كتبوا عن أنواع أهل األهواء والفرق املنحرفة
 .(1)واحلق يعلو وال يعلى عليه ،فبالتايل سيظهر للقارئ احلق ويزهق الباطل ،عليها

 من أمهها: ،ب املعاصرة فوائد عدةأن للقراءة يف الفرق واملذاهومع ما يعرتيها من خماطر إال 

األنظار  هتوجو رقهم شيعاً، وجعل بأسهم بينهم شديداً، جذور البالء الذي شتت قوى املسلمني وف للقارئ تكشفأهنا 
 ،الفرق املخالفة أضرار وتبني ،إىل تلك الفرق اليت تعمل يف الظالم لنشر أفكارها، وفرض خمططاهتا املعادية لإلسالم

الباطل؛ ق بوكيف أهنم ألبسوا احل ،وخروجهم عن منهج الكتاب والسنة ،وتظهر فجورهم ،وتبطل أفكارهم املخالفة للحق
 .(2) والدعوة هلا لرتويج بدعهم

لعقيدة اإلسالمية عرف ما يطرأ على اوي ،فيما سبق من الزمان املسلمني بأسباب اخلالفات اليت مزقت القارئوهبذا يتبصر 
 ،همفيبتعد عما هو من خصائص ،الصحيحة من أفكار وآراء هدامة خمالفة حلقيقة اإلسالم بعيدة عن طريقه الواضحة

"جيب ؛ لذا (3)هوسؤال هللا الثبات عليدعوة إىل التمسك بالدين الصحيح، ويستشعر مدى أمهية ال ،ن التشبه هبموحيذر م
أن يكون املسلم على جانب كبري من اإلدراك واليقظة واالهتمام بأمر دينه وأمته وعلى علم وبصرية مبا يدور حوله من 

 ،(4)"لبشرية مجعاء ليكون خري داع إىل اهلدى وخري منقذ من الضاللةاآلراء واالاجاهات الضالة اليت تعصف باملسلمني وبا
من  عل ما تريدأن تف هلاإفساح اجملال وعدم  ،وبيان خطرها ،والرد عليها بالدراسة والنقد مع أمهية التصدي لتلك الفرق

 .(5)هلا بدع وخرافات دون أن اجد من يتصدى

                                                                 

 (.4وتطبيقاهتا املعاصرة، فوز كردي) املذاهب الفلسفية اإلحلادية الروحية، (172/ 1الوجيز يف عقيدة السلف الصاحل، عبدهللا األرثري )ينظر: ( (1
 (  37بيان موقف اإلسالم منها، غالب عواجي )( ينظر: فرق معاصرة تنتسب إىل اإلسالم، و (2
 .(34)املرجع السابق( ينظر: (3
 (.6( املوجز يف األديان واملذاهب املعاصرة، ناصر القفاري و ناصر العقل )(4
   .(32( ينظر: فرق معاصرة تنتسب إىل اإلسالم، وبيان موقف اإلسالم منها، غالب عواجي )(5
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ذه أن نعرف مآخذ ه؛ وهي لم فرق املبتدعة يف هذا الزمان فيه فائدة تع": رمحه هللا (1) ن عثيمنيبحممد الشيخ  قال
 هلا نشاطًا أيضا يف نشر بدعهم، ولذلك ال بد من أن نتعلم هذه... و لنرد عليهم إذا وجدوا، وهم موجودون فعالً  الفرق

 . (2) "فيها اآلراء حىت نعرف زيفها ونعرف احلق ونرد على من جيادلون

م عرض اإلسالم و بإمكاهن ،ثاقبةالنظرة الو  ،رصنيالفكر ال موجه لطلبة العلم الذين يتميزون بكالم الشيخ رمحه هللاو  
 والرد عليهم . ،ولديهم أيضاً قدرة فائقة يف بيان أوهام األفكار الضالة واملذاهب اهلدامة ،بصورة جذابة

  

                                                                 

ابن  ه( خترج1421 –ه 1347ه عثمان اشتهر بعثيمني فصارت األسرة تنسب هلذا اجلد، يكىن بأيب عبد هللا )حممد بن صاحل بن عثمان، جد (1(
ينظر: ة. بتخليص احلموي خترجه يف الكلية وأول كتبه فتح رب الربية ه ، وبدأ بالتدريس يف املعهد العلمي قبل1377عثيمني يف كلية الشريعة بالرياض عام 

 ، شاشة املؤلفني.موسوعة املكتبة الشاملةو فقيه األمة العالمة ابن عثيمني، عصام بن عبد املنعم املري، الدر الثمني يف ترمجة 
 (.27( العلم البن عثيمني )(2
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 : على العقيدة املطلب الثاين: اآلثار السلبية للقراءة

دروب احلياة فتحجب عنه الرؤية الصحيحة ل ،فريسة لألوهام والشكوك اليت رمبا ترتاكم عليه ،صحيحة الفرد بال عقيدة
ألن العقيدة الصحيحة هي الدافع القوي إىل العمل  ،االحنراف عن العقيدة الصحيحة مهلكة وضياعف لذا السعيدة

 . (1)النافع

  ،ها إقدام بعض القراء على القراءة يف  بعض الكتب املضللةلعل من أبرز  ،ومن املعلوم أن الحنراف العقيدة أسباب عدة
لديه و  ،تأصيالً عقدياً قوياً  القارئ مؤصالً دون أن يكون   ،وغريهم ،البدعو  األهواء وكتب أهل ،ككتب الفالسفة

ما  رمو ك األمن تلو  ،مما يرتتب على تلك القراءة أمور عظيمة تطعن يف عقيدة القارئ ،حصانة فكرية حول الشبهات
 يلي: 

 :(2) الوقوع يف اإلحلاد (1

ة إسالمية دون وجود أسس عقديو  ،وقبل نضجه ،وخاصة يف بدايات تكوينه الفكري ،عرض القارئ للفكر اإلحلاديإن ت
واتصاله  ،متصادم رثوابت اإلسال ،وكتب فكرية وفلسفية ،واجارب منحرفة ،روايات إحلاديةلمن خالل قراءته  ،صحيحة

فاظ املنمقة فتأخذ األل ،وخاصة من كان له أسلوب عرض مجيل كأدبائهم ،إعجابه بأدهبم وأطروحاهتمو  ،مبفكرين مالحدة
 .(3)لقمة سائغة للوقوع يف فخ اإلحلاد القارئ جيعلمما  ،مبجامعه عن معانيها املنحرفة

يف  قد سامهتو  ،واضحة وجليةبصورة  ،يف املسل مات والثوابت وتشكيك ،للشبهات راشتناهذا العصر لوحظ يف  لذا
 ،ات واجملالتوبعض الرواي ،مواقع اإلنرتنت واملنتديات، ومواقع التواصل االجتماعيكوسائل االتصاالت احلديثة ،   ذلك

وقد دسوا فيها  ،(4)أفكار غريبة وخمتلفة بصورة مفاجئة، ومن بينها تلك اليت تبث أفكار التشكيك واإلحلاد نشرتحيث 
                                                                 

 .(13( ينظر: عقيدة التوحيد، صاحل الفوزان)(1
ارسه مي يهبذه الصورة وهبذا االتساع الذاإلحلاد  يظهرمل ومن املؤكد أنه ، جد بال خالقنكار وجود هللا ، والقول بأن الكون و  بأنه إ اإلحلادي عرف ( (2

   (.605مذاهب فكرية معاصرة، حممد قطب)ينظر:  فرتة سابقة من فرتات التاريخ يأ اجلاهلية املعاصرة ، يف
   http://www.saaid.net/mktarat/almani/m/13.htm( ينظر: موقع صيد الفوائد، مقال بعنوان : حىت ال يصبح اإلحلاد ظاهرة بيننا، خالد الشهري، على الرابط 3(
 رابط التايل:، على الاإلحلاد حقيقته وأسباب ظهوره وطرق عالجه، هيثم الكناين ( ينظر: موقع احملتسب بإشراف د.حممد الوطبان، مقال بعنوان:4(
-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF-1-.almohtasb.com/main/16045http://www
-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%AA%D9%87

%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AA%D9%87.html-%D9%88%D8%B7%D8%B1%D9%82  

 

http://www.saaid.net/mktarat/almani/m/13.htm
http://www.almohtasb.com/main/16045-1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%AA%D9%87-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AA%D9%87.html
http://www.almohtasb.com/main/16045-1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%AA%D9%87-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AA%D9%87.html
http://www.almohtasb.com/main/16045-1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%AA%D9%87-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AA%D9%87.html
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فال يلبث أن  ،والشبه املبهرجة ،فتضعف نفس القارئ أمام هذه األلفاظ املنمقة ،نمقةمسوماً من الشبه حتت ألفاظ م
واليت  ،وخاصة مع االنفتاح على الثقافة الغربية املادية ،امللحدين ذا تزايدت أعدادهلو ؛ (1)يدخل يف زمرة املالحدة األعداء

 .(2)وإنكار وجود الذات اإلهلية عموما ،متيل بطبيعتها لإلحلاد

 ر البدع االعتقادية : ظهو (2

لة أسوأ األرثر يف تكدير صفو العقيدة، وبلب واملنطق يف زمن املأمون العباسي(3)الفلسفةكتب وترمجة   تعريبلقد كان حلركة  
رمت الشروط الصحيحة للرتمجة الصحيحة، خ   ال سيما أن ،(4)الناس وشغلهم باملنطق اإلغريقي عن الكتاب والسنة

ع األصيل وصبت يف املنب فرتمجت الورثنيات، ،ارى الذين يعيشون داخل الدولة اإلسالميةتوىل الرتمجة النصحيث 
 . (5)للمسلمني، مما أوجد الفتنة الفكرية املتالطمة اليت عصفت بالدولة اإلسالمية

 يؤمنون بوجود ال (7)ن الفالسفة إذ إ ،(6)"ختتلف متاما عن الفلسفة اليونانية يةعقيدة اإلسالمال من املعلوم واملقرر أن"ف
 .(8)وينكرون الغيبيات ،وال نبوة وال رسالة ،وال يؤمنون بوحي ،هللا حقيقة

 

                                                                 

 (.1حلاد مفاسده وأسباب ظهوره وعالجه، حممد احلسني )اإلينظر: (1(

ions/articles/2012http://www.albayan.ae/opin-( ينظر: موقع جريدة البيان االلكرتونية، مقال بعنوان: أسباب اإلحلاد، ساجد العبديل، على الرابط التايل:  2(
1.1710560-18-08  

ب احلكمة ويؤرثرها وقد صار هذا اإلسم يف عرف كثري من الناس خمتصا مبن خرج عن ديانات األنبياء ومل قصود أن الفالسفة اسم جنس ملن حي( وامل(3
بن سينا وهم الذين هذب ا ،وهم املشاءون خاصة وأخص من ذلك أنه يف عرف املتأخرين اسم التباع ارسطو، يذهب إال إىل ما يقتضيه العقل يف زعمه

 .(257 / 2) ، ابن قيم اجلوزيةإغارثة اللهفان ، ينظر: وهي اليت يعرفها بل ال يعرف سواها املتأخرون من املتكلمني ،طريقتهم وبسطها وقررها
 (.73)، اخلوارج، عامر النجار(1/ 54)  ( ينظر: نشأة الفكر الفلسفي يف اإلسالم، علي النشار(4
  يل، على الرابط التايل:بنظر: موقع فضيلة الشيخ سفر احلوايل، حماضرة مفرغة بعنوان: نشأة وتأريخ املذاهب العقدية، سفر احلوا (5(

ome.SubContent&ContentID=2801http://www.alhawali.com/index.cfm?method=h 

 (3( حبث منشور بعنوان: العوامل اليت ساعدت على انتشار الفلسفة بني املسلمني وقوهلم بقدم العامل وحركته والرد عليهم، شيماء زهران )(6
 (.101/  1شرك الفالسفة أشنع من شرك اجلاهلية، الرد على املنطقيني، ابن تيمية) (7(

 (.43يب عبد هللا حممد الذهيب)أ العرش، ينظر: (2(

 

http://www.albayan.ae/opinions/articles/2012-08-18-1.1710560
http://www.albayan.ae/opinions/articles/2012-08-18-1.1710560
http://www.albayan.ae/opinions/articles/2012-08-18-1.1710560
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.SubContent&ContentID=2801
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لذا ظهر  ،(1)ة "على دراسة العقيدة الصحيح ،أكرب أرثر يف إدخال املفاهيم الغربية ،لقد كان لرتمجة كتب املنطق والفلسفة
"  ،(3)والدفاع، أكثر منه علماً يبحث عن احلقيقةتأسس على الطابع اجلديل، فهو علم للجدل الذي  (2)علم الكالم 

تب يف تلك الكقراءة إذ تسببت  ،فاملطلع على كتب أهل الكالم يدرك عظم الضرر الذي جنته على األمة املسلمة
 .(4)وجعل بدل ذلك مقاالت التعطيل والتجهيل والتخييل" ،حجب الناس عن املعرفة الصحيحة هلل ولرسوله ولدينه

المية وجمادالت الفرق قد شتت األمة شيعا وأحزابا، وانتهى األمر إىل ظهور البدع يف أمر العقيدة وهي والبحوث الك
 .(5)أخطر من بدع العمل

ويبالغون يف التحذير منهم،  وقد كان السلف الصاحل حيذرون من أهل الب دع،: "  رمحه هللا  (6) التوجيري قال الشيخ محود
. وال شك أن (7)"مبجانبتهم ومعاداهتم وبغضهم وهجرهم م ومساع كالمهم، ويأمرونوينهون عن جمالستهم ومصاحبته

 مساع كالمهم؛ لذا جيب احلذر منها.كتأرثري اجللوس معهم و   ،تأرثري قراءة كتبهم
 : وتطبيقه السحرتعلم (3

 ،لوقوع يف الشركلورمبا تكون ذريعة  ،فيقتنع مبا فيها ،قد يكون لقراءة بعض كتب الشركيات األرثر القوي على صاحبها
 . (8)ومن ذلك كتب السحر 

                                                                 

 ( مقدمة احملقق لكتاب الشرح واإلبانة على أصول السنة والديانة، عبد هللا ابن بطة، حتقيق: رضا معطي)د(.(1
ات عن مذاهب السلف املبتدعة املنحرفني يف االعتقاد علم الكالم هو: " هو علم  يتضم ن احلجاج عن العقائد اإلمياني ة، باألدل ة العقلي ة، والرد  على (2(

 (.425/ 1) وأهل السن ة"، مقدمة ابن خلدون، عبد الرمحن بن خلدون

 (.120) سرية أمة، محد املرزوقي :ينظر:  من القرآن إىل الربهان (3(

 (.44هللا حممد الذهيب ) ( العرش،أيب عبد(4
 .(34(ينظر: املدخل إىل دراسة علم الكالم، حسن الشافعي )(5
قضاء فرتة من الزمن مث طلب اإلعفاء من القضاء اله ( طلب العلم منذ صغره، أ لزم ب1413  -ه   1334) هللا بن مقحم  التوجيري محود بن عبد  (6(

 اء يف الفنتلكبار والصغار، من أعماله: إحتاف اجلماعة مبا جلمهة عالية بالعلم والبحث فيه، ولذا فرَّغ وقته له، فصار يؤلِ ف الكتب  لهكانت ،  فأعفي
 http://www.alukah.net/web/twaijiry/cv ،على الرابط التايل:نظر: شبكة األلوكة، املواقع الشخصية. يواملالحم وأشراط الساعة

 (.33)من مجاعة التبليغ، محود التوجيري ( القول البليغ يف التحذير(7
 ميرض وما يقتل ما فمنه ،حقيقة وله ،له مباشرة غري من عقله أو قلبه أو املسحور بدن يف يؤرثر شيئا يعمل أو يكتبه أو به كلمي   وكالم ورقي عقد وهو"(2(

قه اإلمام أمحد، عبد املغين يف ف".ارثنني بني حيبب أو اآلخر اىل احدمها يبغض وما وزوجه املرء بني يفرق ما ومنه وطأها فيمنعه امرأته عن الرجل يأخذ وما
 .(104/  10هللا بن قدامه)

 



 

63 
 

كما  ،(1)السحر  نواعأأعظم من السر املكتوم وهذا  ككتاب  ،وخماطبة النجومهناك بعض الكتب ص نفت يف السحر 
ايات بأسلوب ورو عن طريق عرضه على شكل قصص  ،خطره وتقلل من ،أو ترغب فيه ،يوجد أيضاً كتب ت علم السحر

ومن املعلوم أن السحر علم مثل أي علم له أصوالً  ،مما يهون خطر عمل السحر يف النفس ،وبعبارات مغرية ،شيق
 . (2)ممكن أن ي تعلم ،ومنهجاً وقواعد

 وال يض    ر بأنه   هللا  تص    ريح ؛ذلك يف األدلة وض    حأ ومن ،(3)وتعليمه حرام ولقد اتفق العلماء على أن تعلم الس    حر
 ما علمت جيوز فكيف نافع أنه ونفى ضار السحر أن هللا أرثبت وإذا ،(4){ي  ن ْف ع ه مْ  و ال   ي ض رُّه مْ  م ا و ي  ت  ع لَّم ون  }يف قوله:  ينفع
 !؟(5)ال نفع فيه  حمض ضرر هو

 ماو  ،هللا رس  ول يا :قالوا ،املوبقات الس  بع اجتنبوا: ) وذلك يف قول النيب  ،وكذلك جاء يف الس  نة النبوية التحذير منه 
 ،الزحف يوم التويلو  ،اليتيم مال وأكل ،الربا وأكل ،باحلق إال هللا حرم اليت النفس وقتل ،والسحر ،باهلل الش رك :قال ؟هن

 . (6)(الغافالت املؤمنات احملصنات وقذف

 من كل" :رمحه هللا (7)كمياحلحافظ الش      يخ قال  ،علم الس      حر ومن يتعلمهي  وقد ذهب مجع من العلماء إىل تكفري من 
 تلميذ هو لب وبينهم بينه فرق ال إذا الناس علموه الذين الش       ياطني ككفر ركفي ؛به عمل أو علمه أو الس       حر تعلم

                                                                 

 .(226/  1ملنطقيني، البن تيمية )ينظر: الرد على ا (1(

(، إغارثة اللهفان يف التحذير من إتيان السحرة والتقرب إىل 113إعالم املسلمني بتحرمي السحر، ومن سحر سيد املرسلني، نايف الراجحي)ينظر: ( (2
 .(4اجلآن، فريح البهالل)

 (.104/  10)ة ه اإلمام أمحد، عبد هللا بن قدامينظر: املغين يف فق (3(

 (.102، آية )البقرةسورة  (4(

 .(55/  4ينظر: أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن، حممد األمني الشنقيطي) (5(

 21( صحيح مسلم، باب بيان الكبائر وأكربها، 175/  2) 6257صحيح البخاري، باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغري نية،  متفق عليه، (6(
(1  /12). 

ه ( علم من أعالم اجلزيرة العربية، الزم شيخه عبد هللا القرعاوي وتفرغ لطلب العلم ، مث 1377  -ه  1342أمحد بن علي احلكمي )  حافظ بن (7(
فأسندت  ،ميظ مديراً هلا ، مث فتح معهد علأصبح مساعداً لشيخه لإلشراف على سري التعليم واإلدارة فقام مبا وكل عليه خري قيام، وعني الشيخ حاف

لة، شاشة رح سلم الوصول ينظر: موسوعة املكتبة الشامشارته للشيخ حافظ ومل يزل على ذلك حىت تويف يف احلج.مؤلفاته: كتاب : معارج القبول إد
 .php?catsmktba=15http://www.hakmy.com/pageother املؤلفني، موقع الشيخ حافظ احلكمي، 

 

http://www.hakmy.com/pageother.php?catsmktba=15
http://www.hakmy.com/pageother.php?catsmktba=15
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 ِإمنَّ ا ي  ق وال   ح ىتَّ  أ ح د   نْ مِ  ي  ع لِ م انِ  و م ا}  : امللكني يف تعاىل قال وهلذا ،اتبع وإياه ،خترج وبه ،روى عنه ،وخرجيه الش    يطان
ن ة   حن ْن    . (2)"أو ال ،مهوعل   به عمل سواء يكفر تعلمه مبجرد أنه تعاىل فبني ،(1){ت ْكف رْ  ف ال   ِفت ْ

فريد ي ص     احبه  ،بل يطعن يف خاص     رة العقيدة الص     حيحة ،وبعد هذا يتبني أن القراءة يف كتب الس     حر ليس باألمر اهلني
 نسأل هللا السالمة والثبات. ،إذ يوقعه يف أعظم ذنب على اإلطالق،ويورده املوارد واملهالك

  

                                                                 

 (.102، آية )البقرةسورة ( (1
 .(553/  2معارج القبول ، حافظ احلكمي) (2(
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 الثاين حثاملب
 

 على الفكر أثر القراءة
 

 مطلبني: على  ويشتمل

 التطور الفكري.أثر القراءة يف  األول: املطلب

 .االحنراف الفكريأثر القراءة يف  :الثاين املطلب
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 املبحث الثاين:

 أثر القراءة على الفكر

 

هذا إن  ، على فكره وعقله واضحاً اً ط لع وتعلم سيظهر أرثر ذلك جليالقراءة طريق من طرق التعلم؛ فمن قرأ و اتعد 
سن انتقاء النافع املفيد فرمبا تكون العواقب وخيمة ،و فق القارئ يف اختيار مقروء جيد ويصبح الضرر أكرب  ،أما إن مل حي 

 و اآليت :على النح إجياباً وسلباً يف املطلبني التاليني سيتم عرض أبرز آرثار القراءة على الفكر و  ،من النفع

 :التطور الفكريأثر القراءة يف األول:  املطلب

 ل منهما يؤرثر يف فك ،وهي عالقة تأرثر وتأرثري ،اتفق كثري من الرتبويني على أن بني القراءة والتفكري عالقة قوية

 .(1)ومن مث تنمو مهارات التفكري لديه ،فالفرد عندما يقرأ ميارس التفكري ،راآلخ

ع يسعى إليها اإلنسان هبدف االرتقاء بأساليب تفكريه يف مجي ،بداع املعرفة" فالقراءة إمتاع عقلي وغذاء وجداين إل
 منها ما يلي:  ،. وهلا آرثار بارزة ورائدة يف تطور الفكر البشري ورفعته(2)جماالت احلياة"

 : (3)تنمية مهارات التفكري املعرفية (1

                                                                 

(التعلم الذايت والقراءة، مسري 221(، مقدمة يف تدريس التفكري، حممود غامن)56( ينظر: تعليم القراءة وتنمية التفكري، عبد هللا الكندري، مسري صالح)(1
 (.20صالح)

 (.216(، قوة التفكري، إبراهيم الفقي)117مهارات القراءة، أمحد العلي)( ينظر: الطفل و (2
توظيف التفكري يف  ينظر:. (وهي جمموعة من املهارات األساسية الالزمة للفرد من أجل توظيف معارفه عند احلاجة إليها فهي متعلقة بالعمليات العقلية(3

 (.103العملية التعليمية، عبد هللا سالمة)
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ومعظم هذه املهارات ت كتسب وتعزز  ،ددة ومعينةحم (1)لتنمية مهارة التفكري املعرفية البد من تعلم وإتقان عدة مهارات
 ،ية؛ فبالتايل ستنمو عنده مهارات التفكري املعرفالعمليات اإلدراكيةفمن قرأ وتطورت لديه هذه  ،عن طريق القراءة

 وفيما يلي سيتم عرض املهارة مث ذكر دور القراءة يف تنميتها: ،مهارات التفكري الفعال يسميهاالبعض و 

 ،د القراءةعن تأمل املادة املقروءةفعند  ،ويقصد هبا توجيه اهتمام الشخص حنو معلومات خمتارة كيز:مهارة الرت _ 
يف  ذلك اعدوالتفاع ل اجلاد مع التطبيق ات املبثورث ة يف رثناي ا املوض وع، يس ،وربط جزئياهتا بعضها ببعض ،واالنشغال هبا
وتفاع ل  ،عاجلةالتفكري ال ميكن أن يكتسب من خ الل ق راءة  رثبت علمياً أنوقد  ،(2)والفهم اجليد تنمية التفكري

 . (3)ب ارد

نمية وهذا يساعد على ت ،من األمهية مبكان أن ال يعتمد القارئ على مصدر واحد يف القراءة مهارة مجع املعلومات:_ 
ر ممكن من املعلومات؛ ومجع أكرب قد ،فمن نوع يف املصادر ،(4)املهارات يف مجع املعلومات من مصادرها املختلفة

أو العامل  ،الواحد ألن املفكر ،وارتقى فهمه ،فنشط عقله ،وزادت حصيلته يف املعارف والعلوم ،تطورت واجددت أفكاره
دد نظراً لتع ؛غري معلوم عند ذاك ،وما هو معلوم عند هذا ،ال حييط بكل العلوم ،يف املكان والزمان الواحد ،الواحد

ت املتنارثرة ومجع أكرب قدر ممكن من املعلوما ،فالقراءة املتنوعة ملتخصصني خمتلفني ،علميةالوالتوجهات التخصصات 
اإلمكان إضافة وبالتايل يصبح ب ،إىل توسيع دائرة املعارف والعلوم سيدفعالذي  ؛يؤدي إىل التكامل الفكري والعلميس

 ف والعلوم غىنً وتزداد الثقافة واملعار  ،فة ارتفاعاً فيزداد بناء املعر  ،شي جديد من االكتشافات واملالحظات واالستنباطات
 .(5)ومنواً واتساعاً  ورثراءً 

                                                                 

. "إتقان أداء معني ملوقف ما، ويشرتط ذلك التمرين والتدريب، ويصاحبه يف معظم األحيان تغريات سلوكية يف مستوى األداء"هارة بأهنا ( تعرف امل(1
 (.76اسرتاتيجيات تعلم مهارات التفكري )بني النظرية والتطبيق(، نبيل عبد اهلادي، وليد عياد)

 (.75اإلضاءة يف أمهية الكتاب والقراءة، خالد النصار)،(145ي واجلانب التطبيقي، مندور فتح هللا)( ينظر: تنمية مهارات التفكري، اإلطار النظر (2
 (.2( ينظر: التفكري العلمي واإلبداعي، عبدهللا الربيدي)(3
 .(10( ينظر: الدماغ والتعلم والتفكري، ذوقان عبيدات، سيهلة أبو السميد)(4
 .(306(ينظر: اقرأ باسم ربك، حممد احلريب)(5
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تويني املعلومات واخلربات يف مس حفظويتم  ،واسرتجاعها عند احلاجة ،وهي مهارة ختزين املعلومات:  (1)مهارة التذكر_ 
ملهارات يف وقد جاءت هذه ا،واستدعائها ويتفاوت األفراد يف قدراهتم على ختزين املعلومات ،قصري األمد وطويل األمد

 . (2)أد ى سلم املهارات يف تصنيف بلوم حيث تعترب املعرفة هي املادة األساسية اليت ينطلق منها  التفكري

م بل إن هناك عالقة وصلة ورثيقة بني الذاكرة والتعلم فكل تعل ،أحد املوضوعات اهلامة يف التعلم والقراءة تعد الذاكرة
كما كشفت دراسة علمية أن مواظبة اإلنسان على القراءة   .(3)ءلن يستطيع تعلم شي ئاً فمن مل يتذكر شي ،ةيتضمن ذاكر 

ت فروع من وتعلم؛ اإلنسان قرأوتنشط الذاكرة، وكلما  ،حتسن وظائف املخ اإلدراكية وقدرات الدماغ؛ سيؤدي إىل يومياً 
، واخلربات املكتسبة، ويرفع معدل الذكاء، والنشاط الذهين ،ا يساعد على االحتفاظ باملعلوماتممأكثر يف خاليا خمه، 

 . (4)وسرعة البديهة ومينع خرف الشيخوخة بإذن هللا

ذي حيوي فالذاكرة هي املخزن ال ،التفكري السليم وعاؤه ذاكرة جيدةو  ،إذن فالقراءة املستمرة تعني على تقوية الذاكرة
 ،يف تعميق التفكري ، فتفعيلها بالقدر املعقول؛ يسهماإلنساين يف التفكريخدمها العقل تلك اخلربات واملعلومات اليت يست

 .(5)وتسريع عمله ،وتسهيل مهامه

وبني  ،راء واحلقائقوالتمييز بني اآل ،بالقدرة على حتديد خصائص الشيءهذه املهارة ترتبط مهارة التحليل والتنظيم: _ 
أن يفكر تفكرياً  اعاستط أتقنهامن وهذه مهارة هامة جداً  ،والرتتيبوتشتمل على املقارنة والتصنيف  ،األسباب والنتائج

 .(6) ناقداً 

                                                                 

مندور فتح  -طبيقياإلطار النظري واجلانب الت-تنمية مهارات التفكري". الوعاء الذي يتم فيه ختزين املعلومات يف شكلها املؤقت" تعرف الذاكرة بأهنا( (1
 (. 37هللا)
لتعليم باالكتشاف، جمدي عزيز (، التفكري من خالل اسرتاتيجيات ا10( ينظر: الدماغ والتعلم والتفكري، ذوقان عبيدات، سيهلة أبو السميد)(2

 (.20إبراهيم)
 .(24الذاكرة اإلنسانية لدى املتعثرين دراسياً، سليمان إبراهيم) ( ينظر:(3
 .القراءة يومياً تزيد الذكاء ومتنع اخلرف، غادة البشر (ينظر:(4
 .(4التفكري العلمي واإلبداعي، عبدهللا الربيدي) ( ينظر:(5
التفكري من خالل اسرتاتيجيات التعليم باالكتشاف، جمدي عزيز ، (12لتفكري، ذوقان عبيدات، سهيلة أبو السميد)( ينظر: الدماغ والتعلم وا(6

 .(20إبراهيم)
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 مها صفة التدبرالز اليت ي ،أسلوب القراءة الواعية؛ استخدام لتحسني وتنمية التفكريفمن أهم الطرق وأقوى األساليب 
 اً وتطور  ،ية عاليةحنو رثقافة شخص لسليممتثل الطريق ا وهي بدورها ،والتحليل والتنظيم واالستكشاف ،والتأمل واملالحظة

ل أهم عوامل ظهور بل تشك ،قتصر على مبدأ حتصيل العلم فحسبتال فالقراءة املتفحصة و املتأنية؛  ،اً واضحاً معرفي
 .(1)الثقافة الشخصية

إلدماج  ،هايصوتلخ أي تعديل األبنية املعرفية ،وهي تشتمل  على التلخيص وإعادة البناء :مهارة التكامل والدمج_ 
 ،التلخيص عملية تفكريية تتضمن القدرة على إجياد لب املوضوع واستخراج األفكار الرئيسة فيهو " ،(2)معلومات جديدة

 . (3)وهي عملية تعاد فيها صياغة الفكرة اليت تشكل جوهر املوضوع"
 ،يص مضمون ما قرأكتلخ  ،شطة خمتلفةأنليمارس  ،لصاحبها فرصاً متعددة ومن املعلوم أن القراءة املواظبة املستمرة تتيح

وكل هذا  ،ديدةوإنتاج أفكار ج ،ربط اخلربات اجلديدة باخلربات السابقةو  ،حول املوضوعمالحظاته تسجيل أفكاره و مث 
 .(4)يساعد على تنمية الفكر وهنوضه

يب األحداث وفق وترت ،التأمل وإمعان النظر يف املوضوعو  ،يتطلب مهارة يف ترتيب األولوياتفالتلخيص حبد ذاته 
 ،ةأو عد األفكار الرئيسة وإعادة بنائها بصورة موجز  ،املهم عن غريهوفصل  ،فرز الكلمات واألفكارو  ،وقوعها التارخيي

 . (5)ويف هذا جمهود ذهين عال  

يه تتشكل لدف ،حيث يتعلم الفرد يف ظروف ومواقف معينة ،"ويرتبط بإعادة البناء مهارة نقل اخلربة من موقف آخر
  املعريف ال وهذا املخزون ،تشكل هذه مجيعها خمزونه املعريف ،ويتعرف على ظواهر خمتلفة ،مفاهيم ومبادئ وحقائق

 . (6)بل يعكسه ويستفيد منه يف مواقف جديدة" ،يستفيد منه الفرد يف مواقف ممارثلة ملا مر عليه فحسب

                                                                 

(، موقع منرب حر للثقافة والفكر واألدب، مقال بعنوان: تأرثري القراءة على الثقافة الشخصية، 36( ينظر: أرثر التفكري يف البناء الثقايف، علي الشويش)1(
 http://www.diwanalarab.com/spip.php?article15768يثم البوسعيدي، على الرابط التايل: ه

 .(21( ينظر: التفكري من خالل اسرتاتيجيات التعليم باالكتشاف، جمدي عزيز إبراهيم)(2
 (.57ري، مركز رياض جند)( برنامج تعليم مهارات الفك(3
 (.13(، الدماغ والتعلم والتفكري، ذوقان عبيدات، سهيلة أبو السميد)237(ينظر: التفكري من خالل أساليب التعلم الذايت، جمدي إبراهيم)(4
 (.57( ينظر: برنامج تعليم مهارات الفكري، مركز رياض جند)(5
 .(101سالمة)( توظيف التفكري يف العملية التعليمية، عبد هللا (6

 

http://www.diwanalarab.com/spip.php?article15768
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إن  .(1)والتفريق بني اآلراء واحلقائق ،حكام والقراراتواختاذ معايري إلصدار األ ،وهي وضع حمكمات يم:يمهارة التق_ 
جات عالية يف وفر الغذاء الرئيسي له وبالتايل يصل إىل در تنمي التفكري حيث تالقراءة الواعية املستمرة املتفهمة الناقدة 

 ،ة املعلوماتومالحظة مدى صح ،واختاذ القرارات ،هارات القدرة على إصدار األحكامم فهي ت كسب ،النمو والتطور
فإنه  ،لقارئهذه املهارات حني يكتسبها او  ،والكشف عن التناقضات واملغالطات واألخطاء الواردة ،ودقة مصادرها

راء وقادراً على التمييز بني املعلومات واآل ،يكون قادراً على احلصول على املعلومات بدقة ووضوح من مصادر مورثوقة
 . (2)اواحلقائق والعالقات وغريه

 :مستوى الكفاءة العقلية رفع (2

وهلذا  ،ميةقدلكن املعطيات اليت يعمل عليها تكون  ،العقل من غري وافدات معرفية جديدة يستطيع أن يفكرإن 
اليت  وفيه من الشواهد ما ال حيصى ،معرفة هباءعلم و فالعقل من غري  ،خاطئةورمبا تكون  ،فأحكامه ال تكون دقيقة

رط يستطيع أن حيقق جناحاً أعظم من شاب مف ؛كاء متوسط مع حتصيل علمي ممتازالذي لديه ذ  خصتشري إىل أن الش
 .(3)الذكاء لكنه غري مهتم وال متعلم وال متابع للمعرفة اجلديدة

 :منها ما يلي ،يظهر يف عدة أمور ،ونشاطه ،ولذا فإن أرثر القراءة على رقي العقل اإلنساين وفاعليته

واملزيد من  ،ف يتعلم من خالهلا مفردات وأفكار جديدة ،يد من مستوى احلصيلة اللغوية:  فهي تز يف القراءة إثراء للغة_ 
تزيد من  ،وهذا له دور هام يف عملية زيادة املعارف واالرتقاء بوظائف عقلية مهمة ،الدقة يف التعبري وحتديد املصطلحات
وتسهم يف  ،كربده على تكوين ذخرية معرفية أفهي تزيد من السعة العقلية اليت تساع ،قدرة الشخص على ممارسة التفكري

 .(4)منو الفطانة والكياسة العقلية

                                                                 

 (21( ينظر: التفكري من خالل اسرتاتيجيات التعليم باالكتشاف، جمدي عزيز إبراهيم)(1
 (.14(، الدماغ والتعلم والتفكري، ذوقان عبيدات، سهيلة أبو السميد)36( ينظر: أرثر التفكري يف البناء الثقايف، علي الشويش)(2
 (.142( ينظر: تكوين املفكر، عبد الكرمي بكار)(3
 (.107الطفل ومهارات القراءة، أمحد العلي)،(32تعليم التفكري، إبراهيم احلاررثي)، (16حنو تفكري واع، عبد الرزاق آل قاسم) ( ينظر:(4
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خيتص  املركز األول ،ختتص بشأن اللغة ،وقد أشارت نظريات التفكري واللغة إىل أن هناك رثالرثة مراكز يف الدماغ 
 مرتابطان مع ى أن اللغة والتفكريوهذا يدل عل ،والثالث بالفقرات الكاملة ،أما الثاين فبشبه اجلمل واجلمل ،باملفردات
فرصة  تتاح هباو  ،اووسيلة السرتجاعها من الذاكرة أيض ،اللغة وسيلة لتخزين األفكار واملفاهيم واملعلوماتف ،بعضهما
حث عن  فإنه يب ،حني تلتمع يف ذهنه فكرة ما شخصومن املالحظ أن ال ،لصنع األفكار أداة وهي ،فكاراألالوعي ب

ل إىل فاملتمكن من اللغة يستطيع أن يص ،متنح الفكرة وجودها األمسى واألصح كذلك  الكلمةو  ،نهاكلمات يعرب هبا ع
حسن منهجية هبا تت املهارة و احلذقوعلى مقدار  ،ودرجة خصوبة الفكر تتحدد مبستوى منو اللغة ،أفكار دقيقة ومنظمة

 .(1)تفكريال

وعلى قدرهتم على  ،ت لقي بظالل قامتة على تفكريهم ،رداهتايرى بعض الباحثني أن الذين يتحدرثون بلغة تقل مفكما   
أكثر  كلماتب يتوقع من أبنائها أن يعربوا عن أفكارهم ،وأن اللغة اليت تكثر فيها املفردات ،التعبري بشكل واضح ودقيق

 .(2)وضوح ووانضباط  دقة

 والقراءة النتيجة النهائية للتعلمف ،متالزمان ،(3)احلقيقة أن القراءة والذكاء القراءة حتسن وظائف املخ وتزيد الذكاء: _
القراءة متثل نوعا خاصا من النشاط العقلي الذي يتطلب عادة مستوى ف ،هزاد ذكاؤ  تعلم املرءوكلما زاد  ،هو الذكاء

 يقومف املخ فيزيتم حت وهبا ،الذهنية وتساعدك على مواكبة األحداث اجلاريةة يقظالحتافظ على  وهي ،أعلى من الرتكيز
وتوسعها وتسهل  ،يف الدماغ(4)تقوي شبكات االرتباط العصبونيةو ببناء مشابك وروابط جديدة بني اخلاليا العصبية، 

 . (5) فكريالت الذكاء وسرعةاألمر الذي يزيد وهذا  ،عملية االتصال بني العصبونات

                                                                 

 (.57(، تكوين املفكر، عبد الكرمي بكار)200اسرتاتيجيات تعلم مهارات التفكري )بني النظرية والتطبيق(، نبيل عبد اهلادي، وليد عياد) (ينظر:(1
 .(22دور املطالعة يف تنمية التفكري، حممد عدس)ينظر: ( (2
 .(455التفكري لتطوير اإلبداع، وتنميىة الذكاء، جمدي عزيز إبراهيم) ".القدرة على التفكري واحملاكمة العقلية املعقدة"( ميكن تعريف الذكاء بأنه(3
يتألف كل و ، باألعصاورها ون بدون بتشابكاهتا مع عصبونات أخرى األلياف العصبية اليت تك  ك  العصبية اليت ت   اخلليةأو  ،الوحدة العصبية األساسية (4(

. موقع اتاحليوانية لكنه يتميز بامتالكه تشعبات عديدة تصله بغريه من العصبون العضيات اخللويةالذي حيوي مجيع  ،عصبون من جسم اخللية األساسي
  http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%88%D9%86#cite_note-1 الرابط التايل:ويكيبيديا املوسوعة احلرة على 

 .على ذمة األطباء: قراءة الكتب تقوي الذاكرة، برلني ،(74( ينظر:التفكري والتعلم والذاكرة يف ضوء أحباث الدماغ، إبراهيم احلاررثي)(5

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B6%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B6%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%88%D9%86#cite_note-1
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إىل ذكاء ل البشر من الفطنة إىل القو نشهده من تباين  بني ع وما ،عليهالعقل لو زيدت فيه ذرة أو نقصت ألرثرت ف
ترجع إىل  ؛األملعية إىل اجلهبذة إىل النبوغ إىل العبقرية وهذه طبقات من ألفاظ اللغة ألحوال قائمة من هذه املعاين

 .(1)يف تركيب العقل البشري ةدرجات رثابت
ل الذي يتغري هو كيفية تواصولكن  ،هو أن عدد خاليا املخ أقرب إىل أن يكون رثابتاً و  ،"وقد مت اكتشاف أمر مهم

     ،زاد عدد الوصالت وحتس ن التحامها ،وأجهد دماغه بالتفكري ،فكلما در ب اإلنسان نفسه ،وتالحم هذه اخلاليا
 .(2)والعكس صحيح" ،ويرفع يف درجة الذكاء ،ما يؤدي إىل مقدرة أكرب على االستيعاب  وهو

ي القدرة وه ،القدرة اللفظيةعقلية أولية من أمهها:  وفر فيه قدراتأن الشخص الذكي هو من تت (3)رثريستون كما أكد  
من كثرة  وهذه تكتسب ،والقدرة أيضاً على فهم معاين الكلمات،على استحضار الكلمات بسرعة ونطقها نطقاً سليماً 

 . (4)ءزيادة يف الذكا مما ينجم عنه هاويفهم ،وينطقها ،الكلمات يستطيع الشخص أن يستحضرها فمع ،القراءة
ل جيالً بعد بني أرباب الفكر والعلم والعمفهي اجعل القارئ يعيش من خالهلا  :املشاركة الفكرية القراءة تعني على_ 

 ،ستحدث جديدوكل م ،ملعرفة كل مبتكر ،ومتابعة التيار الثقايف املتجدد على الدوام ،اإلطالع الدائم املستمرف ،جيل
 .(5)عن الركود واجلمود بعيداً  ،هنوض مستمروهذا جيعل العقل يف تفاعل دائم ويف 

وجلب املعرفة  ،لعقلاومما حيبب القراءة إىل القلوب ما أرثبتته بعض الدراسات العلمية احلديثة عن دور القراءة يف تنشيط 
ة هي وسيلف ،لالستفادة من التجارب وخربات اآلخرين ؛وفتح أبواب التفكري والتأمل للعقل البشري ،الكمية والكيفية

ومن مث  ،، وهي تنقل الفرد من مستنقع اجلهل والظالم إىل النور والعلمحوله أساسية لتثقيف املرء وتوعيته مبا يدور
كمة يف التعامل مما ينتج عنه ح ،وتكوين شخصيته بأبعادها املختلفة ،الوصول به إىل درجات النضج الفكري والعقلي

                                                                 

 على الرابط التايل: ( ينظر: منتدى جملس األدب واخلواطر والنثر، مقال بعنوان: تنمية مهارات الذكاء بالقراءة، سجني الفكر،1(
http://www.3nzh.com/vb/t57173.html 

 (.34( تكوين املفكر، عبد الكرمي بكار)(2
. موقع ويكيبيديا املوسوعة احلرة وسام فيلدزحائز على جائزة م( 2012 –م 1146 ) ،أمريكي رياضيات عامل(هو William Thurstonويليام رثورستون ) (3(

9%8A%D8%A7%D9%85_%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%84%D 
 (.20يراجع: املشروع ذكاء، نظرية الذكاء املتعلم، لديفيد بركنز، تأليف، حممد حسني)، (47( ينظر: التعلم والتعليم، أمل يوسف التل)(4
 .(271اقرأ باسم ربك، حممد احلريب)ينظر: ( (5

 

http://www.3nzh.com/vb/t57173.html
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_(%D8%B5%D9%81%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_(%D8%B5%D9%81%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:1946
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%85_%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%AF%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%85_%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%AF%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%85_%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86
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صفات وخصائص االلتزام والوعي واالتزان هي صفات القارئ اجليد  ومن املالحظ أيضا أنمع املواقف واملسؤوليات، 
 .(1)قراءاته تالذي تنوع

  

                                                                 

موقع منرب حر للثقافة والفكر واألدب، مقال بعنوان: تأرثري القراءة على الثقافة الشخصية، هيثم ، (121راءة، أمحد العلي)( ينظر: الطفل ومهارات الق(1
  http://www.diwanalarab.com/spip.php?article15768: البوسعيدي، على الرابط التايل

 

http://www.diwanalarab.com/spip.php?article15768
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 .(1) االحنراف الفكريأثر القراءة يف املطلب الثاين: 

م واخلربة كي إىل العل الشديدكما ال يعارض افتقاره   ،فهذا ال يعارض كونه حمدوداً  ،مع أن العقل آلة جبارة ونعمة عظيمة
الزيت الذي  مثلمثلها كواملعلومات واملعارف  ،السراج كمثلالعقل  فمثل  ،أو حىت يكون لعمله قيمة ومعىن ،هيقوم بعمل

 ءإمنا سيخالطه شيو  ،من املاء فإن ضوءه لن يكون صافياً  ءأو فيه شي ،اً فإذا كان الزيت عكر  ،يتزود به السراج حىت ينري
 .(2)نه األخطاء واألوهام والضالالتعة أو مضللة؛ سينتج وهكذا العقل حني نزوده مبعلومات خاطئ ،من الدخان

تيه وحرية  وأص              بح يف ،وزادت أوهامه ،واحنرف فكره ،وكم من ق ارئ مل ي وفق يف اختي ار املقروء الص              احل؛ ف انقل ب ح اله
 .فجىن على نفسه باخليبة واهلالك والويل والثبور ،وضالل

قطة حتول رهيبة يف ن ،وقلة احلصانة الفكرية ،مع ضعف العلم والبصريةتراث املنحرفني الزائغني  قراءة االنكباب علىف
 يقتصروا يف مل أهل الضالالت واألهواء والبدعن إذ إ ،ويعد الشرارة النارية األوىل يف تغري النسيج الثقايف ،احلياة الفكرية

رة على منهج السلف صداراهتم الثائفنشروا كتبهم املضللة وإ ،بل خططوا لنشره وبالغوا يف التخطيط ،شرهم على أنفسهم
 وتلف ،للقلوب وفتنة ،هذه الكتب مرض عضال والقراءة يف مثل ،واملروجة واملزينة لطرائق الباطل بشىت صوره ،وأهله

 .(3)ألبواب الفنت وفتح ،للنفوس

 من أمهها ما يلي: ،لقارئ من خالل صور متعددةا عنديربز االحنراف الفكري قد 

ملا ق رأ من   اً لك أرثر ورمبا كان ذ ،القول على هللا بغري علم مؤشر خطري لالحنراف الفك ريف بغري علم: القول على هللا_ 
 ،جههايل أعناق النصوص، و تأوهلا على غري و الحتوائها على  ،وقلة فقههم ،يظهر فيها جهل مؤلفيها ،نحرفةمكتب 

 .(4) وغريه ،واجلهل مبقاصد الشرع الكلم عن مواضعه، هاحتريفو 

                                                                 

 (.231)يمحاية اجملتمع املسلم من االحنراف الفكري، عبد هللا الزايد امليل إىل غري احلق يف أصول الدين فيما ينتجه عقل اإلنسان من رأي"" (1(

 (.147( ينظر: تكوين املفكر، عبد الكرمي بكار )(2
 (.27( ينظر: اإلرهاب وآرثاره على األفراد واألمم، زيد املدخلي)(3
موقع الدرر السنية، مقال بعنوان:من أسباب االحنراف الفكري قلة الفقه يف ، (252ية اجملتمع املسلم من االحنراف الفكري، عبد هللا الزايدي)محاينظر:  (4(

 http://www.dorar.net/art/147دين هللا، إبراهيم الزهراين، على الرابط التايل: 

 

 

http://www.dorar.net/art/147
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 ،والتفريط هو ضد الغلو ،(1)هو "املبالغة يف الشيء والتشديد فيه بتجاوز احلد" ،الغل و جم اوزة احلدالغلو أو التفريط: _ 
فأحياناً  .(2) والرتخ ص الذي جيف و بص احبه عن كمال االمتثال هلل ،وهو اإلسراف وجماوزة احلد يف التقصري و التضييع

يف األشخاص  أيت على صور متعددة منها: الغلوواليت ت ،فيها ةيف الكتب واملذكور وجودة يتأرثر فكر القارئ باملبالغة امل
 هي األفعال اليت أو ،وكذلك الغلو يف األحك ام ،بتجاوز احلد يف حقهم ورفعهم إىل ما ال يستحقونه من األوصاف

 .(3)ى وجه التعبدها هللا عز وجل علحترمي الطيبات اليت أباحأو  ،تفسري النصوص تفسريا متشددا أو ،مشروعة يف األصل
الف مبا يدعو له اإلسالم من االلتزام مبنهج الوسطية واالعتدال، فهو إما يتجه للغلو والتشدد يف  فاملنحرف فكرياً خم 

  .(4)الدين، أو يتجه إىل التفريط والتقصري يف القيام بالواجبات الشرعية

 

واجانبه  ،إن القراءة يف الكتب املضللة حتيد بالعقل والفكر عن احلقية: تقدمي اهلوى على األدلة الشرعاتباع الظن و _ 
األخذ ببعض و  ،قل ، ورد النصوص الشرعية الثابتةوتقدمي العقل على الن ،ن ات باع اهلوى والظنومن املعلوم أ ،الصواب

قال كما  ،(5) للمنهج احلقه الفتوهذا مؤشر على ضالله، وعلى خم ،املنحرفة الفكراألدلة وترك ما سواها من أهم ما مييز 
غ رْيِ ه ًدى ِمن  اّللَِّ ِإنَّ اّللَّ  ال  ي  ْهِدي بِ تعاىل:} ف ِإْن ملْ  ي ْست ِجيب وا ل ك  ف اْعل ْم أ منَّ ا ي  تَِّبع ون  أ ْهو اء ه ْم و م ْن أ ض لُّ ممَِّن ات َّب ع  ه و اه  

يل اهلوى وما مت ؛هل األهواء والبدع جيد أن من أعظم أسباب إصرارهم على بدعهمواملتأمل حلال أ"، (6)اْلق ْوم  الظَّاِلِمني  {
فمن أكثر من قراءة   (7)إليه نفوسهم ، هذا من جانب ، ومن جانب آخر جند أن منهجهم يقوم على اتباع الظن"

  .فكرهتغري سيظهر ذلك جلياً على  ؛وعكف عليها ،كتبهم

                                                                 

 .(272/  13)حجر ابن، الباري تحف (1(

 .(263محاية اجملتمع املسلم من االحنراف الفكري، عبد هللا الزايدي) ،(112/  1)، حممد املناويالتعاريفينظر:  (2(
 (.340)االحنراف الفكري وأرثره يف اإلرهاب، خالد القريشي،(263محاية اجملتمع املسلم من االحنراف الفكري، عبد هللا الزايدي)ينظر: ( (3
 .بعنوان االحنراف الفكري، راشد ظافر الدوسري منشور  حبثينظر:  (4(

 .حبث بعنوان االحنراف الفكري، راشد ظافر الدوسريينظر:  (5(

 (.50سورة القصص، آية )( (6
 .(364)رسائل ودراسات يف األهواء واالفرتاق والبدع وموقف السلف منها، ناصر العقل( (7
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العلماء املشهود هلم بسعة العلم، وصحة  أهل الضالل الرجوع إىل أقوال يقل يف كتبأخذ العلم من غري أهله: _ 
ملؤهلني ممن الفتوى غري اللعلم و  ر جعوإذا  ،ويأخذ بأقوال ما سواهم العقيدة، وسالمة املنهج، والتقوى واخلشية من هللا،

 ،فكرال الحنراف مدعاة  و ،لةففي هذا عالمة للضالأو أهل األهواء،  العلم، أو من أصحاب املنهج السقيم، وهم قليل
، والشيخ فيستوي عنده العامل واملتعامل ،منهجهم ويأخذ بفكرهمالقارئ لكتبهم ينتهج جيعل مما وهذا  ،ة الناسوفتن

  .(1)، وبالتايل لن حيرص على انتقاء املقروء، وحتري الصحة والدقة فيهواملتشيخ، والصاحل والطاحل

ا، يتأرثر مبا فيها، ويقتنع هبف وض يف املتشابه،للقراءة يف الكتب اليت خت بعض القراء مييل تباع املتشابه وترك احملكم:ا_ 
 ،عون املتشابهسبحانه أن املنحرفني الذين يف قلوهبم زيغ هم الذين يتب هللا بنيورمبا شككته يف املسلمات والثوابت، وقد 

ف عن احلق قدميا االحن را من أسباب كان وال يزال سبباً   ، وال ريب أن اتباع املتشابهوأهنم هبذا املسلك يبتغون الفتنة
ون  م ا ٌ  ف أ مَّا الَِّذين  يف ق  ل وهِبِْم ز ْيغ  ف  ي تَِّبع   كما قال هللا تعاىل:}  ،(2)وعالمة واضحة ملنهج أهل الزيغ والضالل، وحديثاً 

ن ِة و اْبِتغ اء  ت ْأِويِلِه {   .(3)ت ش اب ه  ِمْنه  اْبِتغ اء  اْلِفت ْ

، والعقل اإلنسانية الفظيع يف النفس افعل فعلهت الكتب اليت تتسم باالحنرافبعض  تشويه احلقائق: الوقوع يف_ 
 غري كافية أو نيعلى قلب املفاهيم وتشويه احلقائق وطمسها، وتقدمي أدلة وبراه من قدرة البشري، فتؤرثر عليه ملا حتويه

 كذيب اآلخرين وعدم الثقة فيهم، وامليل إىل التحريض والتآمر عليهم عنخلق األكاذيب، إضافة إىل تو  مناقضة للواقع،
 وتعميق ،أي قيود أو ضوابط شرعية منحب التفلت والتحرر فيها  ركما يظه ،طريق إخفاء احلقائق والتشكيك فيها

ك بفكر القارئ ت، وهذه من األمور العظام اليت قد تفحىت يف قطعيات الدين ورثوابته الراسخة ،منهج الشك يف كل شيء
 .(4) إن أرثرت فيه

                                                                 

 .االحنراف الفكري، راشد ظافر الدوسريحبث بعنوان ينظر:  (1(

 (271محاية اجملتمع املسلم من االحنراف الفكري، عبد هللا الزايدي )ينظر: ( (2
 .(7، آية )عمران آلسورة  (3(

، مقال بعنوان: ينظر: مركز الرافدين للدراسات والبحوث اإلسرتاتيجية، (30) ( ينظر: التطرف املسكوت عنه، أصول الفكر العصراين،ناصر احلنيين(4
 االحن راف الف ك  ري ..املفهوم واملعامل ؟، إدارة املركز على الرابط التايل:

http://www.alrafedein.com/news.php?action=view&id=667 

 

http://www.alrafedein.com/news.php?action=view&id=667
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نظرة غري متوازنة، ألمور قارئها؛ فتجعله ينظر إىل ا على تفكري اً سلبي اً يف الكتب املنحرفة أرثر إن للقراءة  ل:خالتبسيط امل_ 
تدل على هذا  األمثلة اليت لعل من أشهرو . وهتميش تسفيهبويرى عظائم األحداث  ،دية و صرامةجبتوافه األمور  فريى 

جاء إىل ابن قصة الرجل الذي  ،(1)وخطورته األمررغم أمهية  خمالً  لألمور تبسيطاً النمط الفكري السطحي املبسط 
قال: انظروا إىل هذا يسألين عن دم  ،فقال: ممن أنت؟ فقال: من أهل العراق ،وسأله عن دم البعوض ،  (2)عمر

خالف بال شك وهذا ، (4)) مها رحيانتاي من الدنيا( :يقول  ومسعت النيب ، (3)وقد قتلوا ابن النيب  ،البعوض
لكي  ؛ط خملأو تبسي ،مضل قيددون تع ،إىل األحداث والقضايا نظرة منطقية، جادة، متزنةفهو ينظر السوي التفكري 

 يقف على األسباب والنتائج.

كري من قرأها؛ اليت قد تغري تف أصحاب االحنراف الفكريكتب تشهد كثري من   :والعدوانية إىل اخلالف والصراعامليل _ 
والصدام مع  إىل اخلالف فتنزع، دون االهتمام باقتناع الطرف اآلخر ،وتوجهاهتم بالقوة أصحاهبا أفكار بأهنا تفرض

 ،الذاتفرطة باملبالثقة  تهديد والوعيد واالنتقام املقرونالب ويتميز ،اً خشناً فظ  األسلوب عادة ما يكون و  ،اآلخرين
نيف املضاد عاألفكار املنحرفة مع العدوانية والتقلب واالندفاعية فإن احتمال ظهور العدوان والسلوك ال وعندما اجتمع

 التواصل مع ويعمل على ،ىؤ ي سلم بتعدد األبعاد والر  ، فهوالس وي ، وعكس ذلك متاماً الفكرةللمجتمع تبقى مرتفع
 . (5)ون صراع أو تسفيهه دواإلفادة من خرباته وأفكار اآلخرين واالنفتاح على العامل، 

هو السبب األساس لتحقق األمن يف كل جماالت احلياة؛ وذلك ألن  ،أمن العقول من االحنراف عن جادة احلقإن 
 ،صيةوضياع للشخ ،وهدم للعزائم ،االحنراف يف الفكر هو أخطر وأسوأ أنواع االحنراف؛ ملا حيدرثه من ختريب مادي

                                                                 

 املرجع السابق. (1(

 كان ،فرده   لنيبا استصغره بدرا يشهد مل أنه على أمجعوا ،احللم يبلغ مل صغري وهو أبيه مع أسلم، العدوي القرشي خلطابا بن عمر بن هللا عبد (2(
 أهل ميل كثرة عم اخلالفة يف املنازعة ترك إنه حىت ،نفسه به تأخذ ما وكل ،الفتوى يف لدينه والتوقي حتياطاال شديد ،  هللا رسول آلرثار االتباع كثري

 .(212/  1)، ألبو نعيم األصبهايناألولياء حلية، (653/  1)، البن األرثريالغابة أسدينظر: . الفنت من شيء يف يقاتل ومل له وحمبتهم إليه شامال

 .يقصد احلسني  (3(

 .(7/  2)5114، باب رمحة الولد وتقبيله ومعانقته، البخاري صحيح (4(

ك  ري الف  سرتاتيجية، مقال بعنوان: االحن رافكز الرافدين للدراسات والبحوث اال(. مر 351ب، خالد القريشي )ينظر: االحنراف الفكري وأرثره يف اإلرها (5(
  hp?action=view&id=667http://www.alrafedein.com/news.p..املفهوم واملعامل ؟، إدارة املركز على الرابط التايل:

 

http://www.alrafedein.com/news.php?action=view&id=667
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ب، كر معروفاً، واملعروف منكراً، ورمبا ميرق بسببه من الدين ، ويقع يف كبائر الذنو وذوبان للخصائص، فريى صاحبه املن
 .(1)وهو حيسب أنه حيسن صنعا ،وخيسر الدنيا واآلخرة

بهم كت  وال ريب أن من عوامل سالمة اجملتمع املسلم من االحنراف الفك ري، سالمته من دعاة الضالل واالحنراف ومن
وشبهات مضللة، وذلك أن وجودها وتكارثرها وانتشارها مؤذن باخلطر، وق د  ،راء مشككةآاملنحرفة اليت حتتوي على 

فخطورة  ،(3) لذا ينبغي احلذر منهم أشد احلذر؛ (2) ووصفهم بأهنم دع اة على أبواب جهنم ،من أهلها ح ذر النيب 
الع على كتب بالنهي الشديد عن االطوقد جاءت السنة النبوية  ،القراءة يف كتبهم يقاس بنتيجة الضرر املرتتب عليها

، أنه أتى   (4) إال أن معناه صحيح: فقد ورد عن عمر بن اخلطاب ،ومع أن إسناد احلديث فيه ضعف ،أهل الكتاب
 فغضب وقال:  بكتاب أصابه من بعض أهل الكتب، فقرأه على النيب   النيب 

م قد جئتكم هبا بيضاء نقية، ال تسألوهم عن شيء فيخربوكوالذي نفسي بيده ل ؟بن اخلطاب فيها يا (5) )  أمتهوكون 
فمع . (6)، ما وسعه إال أن يتبعين(اً كان حي    حبق فتكذبوا به، أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو أن موسى 

                                                                 

 ،(4االحنراف الفكري ومظاهره، رانيا نظمى)، (1(ينظر:  االحنراف الفكري ) مفهومه   أسبابه   عالجه ( يف ضوء الكتاب والسنة ، طه عابدين )(1
 (.3االحنراف والتطرف الفكري،  أمحد مبارك سامل)

عن اخلري، وكنت أسأله عن الشر؛ خمافة أن يدركين، فقلت:  ناس يسألون رسول هللا : كان الفعنه قال  حذيفة بن اليمان  ورد ذلك يف حديث (2(
ل:نعم، وفيه ايارسول هللا إنا كنا يف جاهلية وشر، فجاءنا هللا هبذا اخلري، فهل بعد هذا اخلري من شر؟ قال: نعم، قلت: وهل بعد ذلك الشر من خري؟ ق

، تعرف منهم وتنكر، قلت: فهل بعد ذلك اخلري من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من دخن، قلت:وما دخنه؟ قال:قوم يهدون بغري هديي
لزم مجاعة ت أجاهبم إليها قذفوه فيها، قلت: يا رسول هللا صفهم لنا، قال: هم من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا، قلت فما تأمرين إن أدركين ذلك؟ قال:

م مجاعة وال إمام، قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة، حىت يدركك املوت وأنت على املسلمني وإمامهم، قلت: فإن مل يكن هل
(. صحيح مسلم، باب وجوب مالزمة مجاعة املسلمني عند 51/  1) (7024) ذلك(. متفق عليه، صحيح البخاري، باب كيف األمر إذ مل تكن مجاعة،

 (.1475/  3) (1247)ى الطاعة ومفارقة اجلماعة، ظهور الفنت ويف كل حال وحترمي اخلروج عل

 (.276محاية اجملتمع املسلم من االحنراف الفكري، عبد هللا الزايدي)، (22التطرف املسكوت عنه، أصول الفكر العصراين، ناصر احلنيين )ينظر: ( (3
ملا  أسلم  و عني،رباألأسلم عمر وهو ابن ست وعشرين سنة بعد  عمر بن اخلطاب بن نفيل القرشي العدوي، أبو حفص أمري املؤمنني، قال أهل السري (4(

رين باجلنة شكان إسالمه فتحا على املسلمني وفرجا هلم من الضيق، أيد هللا به اإلسالم وفتح به األمصار وهو الصادق احملدث امللهم، من العشرة املب
(، تذكرة 522/  4ينظر: اإلصابة يف متييز الصحابة ) .عاش حنوا من ستني سنةاستشهد أمري املؤمنني عمر يف أواخر ذي احلجة من سنة رثالث وعشرين و 

 (.273/  1) (، صفة الصفوة، البن اجلوزي11/  1) احلفاظ للذهيب

 .(660/  5)ألرثريالبن ا ،األرثر غريب يف النهاية"، التحري هو: وقيل. أمر كل يف يقع الذي:واملتهوك. روية بغري األمر يف الوقوع وهو كالتهور لتهوك"ا (5(

 إسناده ضعيف.،  15156(23  /341)بن حنبل، مسند جابر بن عبد هللا  أمحدلإلمام  سندامل (6(
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ناب حرص أشد على محاية ج إال أن النيب  ،واحلصانة الذاتية لديهم ،قوة وسالمة املعتقد لدى أصحاب النيب 
 فغريه من باب أوىل. ،وإذا كان هذا الكالم موجه لصحايب ،العقيدة والفكر من أي أمور دخيلة ومشوشة

؛ فك ريفهو من أهم طرق الوقاية من االحنراف ال ،واإلكثار من القراءة فيه ينبغي العناية بالعلم الشرعي  خالصة القول:
 ،فبه تقوم احلياة السليمة ال وأفعال السلف الصاحل ومن أقو  ومن سنة نبيهم  ألنه مستمد من كتاب رهبم 

ك لما بدت ظواهر  ،ك لما ق ل العلم بالكتاب الكرمي والسنة املطهرة يف جمتمع ماو  ،عداءوي تخلص من التبعية املفرطة لأل
 .(1) والعكس صحيح ،االحنراف الفكري جلية واضحة

رائعا على مساحة واسعة لعدة قرون، وكانت مزيته العظمى...أنه  : " لقد أبدع العقل اإلسالمي فكرا أحد العلماء يقول
نابع من اإلسالم، مستمد من أصوله، منبثق من ينابيعه الصافية، غري متأرثر بلورثات اجلاهلية من حوله...فالفكر 

لعربية، وال عند ا اإلسالمي األصيل يظهر جليا يف العلوم الشرعية كلها...وكلها إنتاج فذ ال مثيل له يف أي لغة أخرى غري
 .(2)أي أمة أخرى غري األمة اإلسالمية"

  

                                                                 

 .(40( ينظر: فصول يف التفكري املوضوعي، عبد الكرمي بكار)(1
 (.30) ( قضية التنوير يف العامل اإلسالمي، حممد قصب(2
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 لثالثا املبحث
 

 القيمعلى  أثر القراءة
 

 مطلبني: على  ويشتمل

 .الرقي بالسلوك اإلنساين أثر القراءة يف األول: املطلب

 .التدهور اخلُلقيأثر القراءة يف الثاين:  املطلب           
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 املبحث الثالث

 (1)على القيمآثار القراءة 

 ،التعرف عليهايف  تساعدهو  ،حول موضوعها هتثري معلومات إذ أهنا ،اليت تؤرثر يف قيم القارئ ،أحد األمور اهلامةعد القراءة ت
لى النحو ع وفيما يلي سيتم تناول آرثار القراءة على القيم سلباً وإجياباً  ،وبناء على ذلك يتقرر لديه اكتساهبا أو احلذر منها

  اآليت:

 الرقي بالسلوك اإلنساين:أثر القراءة يف املطلب األول: .

هذا  ،امالتهفريتقي بسلوكه وأخالقه ومع ،حني يعكف القارئ على قراءة الكتب النافعة مدة من الزمن ي رى أرثر ذلك عليه
ا تعلم املرء وقرأ فكلم ،املعريف والنمو األخالقي النمون هناك عالقة بني إذ إ ،واستفاد من قراءته ،ملن أحلق العلم بالعمل

ن لقراءة عا وما ،كلما كان ذلك أدعى إىل اكتساهبا والتحلي هبا - القيم واألخالق وتعرف عليها ال سيما عن -
 ،اقعوترفع األبصار إىل القمم لرؤية البون الشاسع بني الو  ،وتذكر بالقيم ،األخالق إال إشارات تدل القارئ على الطريق

ىل التأديب واحلاجة امللحة إ ،واملشكلة األخالقية ،وحني حيس القارئ باألزمة الرتبوية ،عليهوبني ما ينبغي أن يكون 
مكن امل منأهم األمور يف القيم اليت  وفيما يلي ،(2)على بداية الطريق مبجاهدة النفس عندئذ قد يضع قدمه ،والتهذيب

 :أخالقياتهمدعاة إىل أن يكتسبها و يتمثلها يف سلوكه و  ن معرفته واقتناعه هباإذا إ ،تعلمها القارئ عن طريق القراءةيأن 

  معرفة أمهية القيم ومكانتها يف اإلسالم: (1

ف القارئ على مدى متيز اإلسالم عر  ي   ،أو غريمها ،أو يف سنة رسول هللا  ،إن القراءة عن القيم سواء يف كتاب هللا  
 لكل مرافق حتوالً إصالحيًّا شامالً العامل  اليت أحدرثت يفة النظم الصاحلواإلتيان ب ،وحرصه على غرس القيم  الفاضلة

ولو     ،، يف كل بقعة من بقاع األرض اليت استظلَّْت بظل اإلسالمشهد هلما التاريخ مثيالً من قبلمل ي ،احلياة اإلنسانية
                                                                 

حكام النابعة من تصورات أساسية عن الكون واحلياة واإلنسان واإلله، كما صورها اإلسالم، وتتكون لدى ( القيم اإلسالمية: "جمموعة من املعايري واأل(1
اته، وتتجسد من يالفرد واجملتمع من خالل التفاعل مع املواقف واخلربات احلياتية املختلفة، حبيث متكنه من اختيار أهداف وتوجهات حلياته تتفق مع إمكان

 (.34سلوك العملي بطريقة مباشرة وغري مباشرة". القيم اإلسالمية والرتبية، علي خليل مصطفى)خالل االهتمامات أو ال
 (.12( ينظر: هذه أخالقنا حني نكون مؤمنني حقاً، حممود اخلزندار)(2
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 وشاملة متكاملة اقاعدهت ألن إال ذاك وما" ،(1)أمهية ملا حرص هذا الدين العظيم على الدعوة إليها تمل تكن القيم ذا
 مع أو النفس مع أو  اّلل   مع سواء عالقاته، أنواع جبميع وتتصل حاالته، مجيع ويف ظروفه كل يف اإلنسان تشمل...ف

 . (2)"فهي هتدف إىل إصالح النفس البشرية، وردعها عن االحنراف، واحلفاظ على حقوقها اإلنسانية ،اآلخرين

ن الذي إم األمثل لسريه وعمله وصيانته ؟ نظاالليس صانع الشيء هو األقدر على وضع أ ،األخالقفاإلسالم هو منبع 
 .(4){ري  اخْل بِ  اللَِّطيف   و ه و   خ ل ق   م نْ  ي  ْعل م   أ ال  }(3)خلق اإلنسان يف أحسن تقومي هو األقدر على وضع قانون خلقه السليم

 واألساس اجلوهر اوأيض اإلسالمية، احلضارة يف وحيالر  وأ عنويامل اجلانب والقيم األخالق مت  ثِ ل" :  أحد الدعاةيقول 
 إذا الذي اجلانب وهو واألجيال، التاريخ عرب وصمودها بقائها سر تضمن الوقت ذات ويف حضارة، أي عليه تقوم الذي

 .(5)"لإلنسان املعنوي الدفء بزوال ني  ْؤذِ  فإنه ايوم اختفى
ِلضمور املبادئ  ؛ويتواىل االهنيار وتنهار ترتن ح  ،األخرى غري اإلسالمية األم م أن فمن املالحظ ،وهذا يشهد له التاريخ

فعي ة، بل هي ها ومث لها ضعيفة نمر  األمم واحلضارات املادية دليل على أن قياهنيافوهشاش ة القي م اليت أقيم ت عليها، 
 .(6)ويكفي أهنا من صنع البشر ،مفِلسة يف عامل القيم

ل الصاحل حبيث تتجه به حنو العم ،حداث وإنشاء هيئة راسخة يف نفس اإلنسانإل" تسعى  فهي سالميف اإل القيمأما 
حيقق  مبا ،سواء ارتبطت تلك األخالق بتهذيب النفس أو شحذ العقل وإطالق طاقاته ،ويشمل كل مكارم األخالق

 .(7)"التكامل املنشود

                                                                 

 يف حياة اجملتمعات، عفراء آل مكتوم.(، أمهية القيم 17( ينظر: من اآلرثار اإلميانية لتعليم وتعلم القرآن الكرمي على الفرد واجملتمع ، شعبان مقلد)(1
ينظر: حبث منشور: مناذج من القيم األخالقية ومبادئ حقوق ، (56/  1نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي، عدد من املختصني ) ( (2

 .اإلنسان، أمسهان اجلرو
 (.22أخالقنا، حممد جوهري)ينظر: ( (3
 (.14سورة امللك، آية ) (4(

 .(1ق والقيم يف احلضارة اإلسالمية، راغب السرجاين)( األخال(5
 http://rs.ksu.edu.sa/79901.html( ينظر: موقع رسالة اجلامعة، مقال بعنوان: القيم األخالقية وأمهيتها لإلنسان واجملتمع، رجب طوران، على الرابط التايل: 6(

http://www.alminbar.net/alkhutab/khutbaa.asp?mediaURL=8654  
 (.71( القيم اإلسالمية الرتبوية واجملتمع املعاصر، عبد اجمليد بن مسعود)(7

 

http://rs.ksu.edu.sa/79901.html
http://www.alminbar.net/alkhutab/khutbaa.asp?mediaURL=8654
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إىل  ه ذلكفعيدس ؛سيخها وتطويرهاس القيم الصاحلة وتر ر ل يف غأرثره الفعاو لدين اإلسالمي ا رأى اهتمامقرأ و من  لذا
 هاكتساب القيم املستوحاة من القرآن الكرمي واحلديث النبوي الشريف، وإىل اعتمادها معياراً للحكم بواسطتها على أقوال

 العديد من يتم مبوجبها تكوينسلقيم أمهية ا القراءة عنف ،وافق احلياة العادية ومتطلباهتايارتباطاً ورثيقاً  وارتبط هبا ،هوأفعال
 .(1)القيم الشخصية

 كافة ستخدموا ،اخللقية بالقيمة إحساسه وإيقاظ اإلنسان، انتباه جلذب وذلك كثرية، خلقية مواقف القرآن عرض لقدف
إليها؛  لرتقيا يف بةالرغ وإرثارة هبا، الوعي تكوينو  ،املسلم انتباه على االستحواذ بقصد العرض هذا سبيل يف اإلمكانيات

 يف اجسدت اليت األخالق مكارم من به أتى مبا فالقرآن ،داخلال من النابعة الطوعية النشطة االستجابة بعده تأيتل
  بل إن، (2) المياإلس اجملتمع يف للقيم املعتمد ياألساس املصدر يه وأفعاله أقواله يف وترمجت الكرمي الرسول شخص

 صاحل ألمتم بعثت إمنا): والقيم النبيلة طريقاً فسيحاً لدعوته، فقال  الفاضلةجعل من األخالق   النيب الكرمي 
 وهذا كله يدل على أمهية القيم وِعظم شأهنا يف اإلسالم.، (3)(األخالق

 القيم يف حياة الفرد واجملتمع آثارالتعرف على أثر القراءة يف  (2

 لقيمفل ،لمفينتفع مما تع ،فعه ذلك الكتساهبا عن قناعةسيد ،ومنافع متعددة ،قيم من آرثار محيدةلل امن قرأ وعرف م
سيتم و  أيضا، ةاجلماع على هبا لتزاماال أرثر ينعكس كما وعمال، قوال الفرد سلوك على تنعكس يفه عديدة، آرثار اخللقية

 :على النحو اآليت يف نقاط عدةاليت تظهر للقارئ إجياز أهم اآلرثار 

 ي:الفرد املستوى على 

ات اليت يؤمن يف حياته من خالل القيم واالاجاه يتحرك الفردفيف حياة الفرد،  دور هامفعة ت ربز ما للقيم من القراءة النا 
 ما يلي: واليت ميكن للقارئ أن يدركها خالل قراءته ،من أبرز آرثار القيم على الشخصية اإلنسانيةو  هبا،

                                                                 

موقع إدارة السالم، مقال: غرس القيم، حممد عبد احلميد،   ،(21مري)(ينظر:  القيم وطرق تعلمها وتعليمها،  فؤاد العاجز، عطية الع1(
http://www.khayma.com/mohgan73/new_page_2.htm . 

 (.132/  1) ، عدد من املختصنينضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرميينظر:  (2(

  .الشيخ شعيب األرناؤوط : صحيح احملقق قال (513/  14) 2152، أمحداإلمام  مسند (3(

 

http://www.khayma.com/mohgan73/new_page_2.htm
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 ضوئها يف يتصرف وبالتايل ،  اّلل   إرضاء أمهها موأحكا مبعايري وتصرفاته سلوكه تربط ألهنا تسمو باإلنسان أهنا -
 .(1) ووجدانه فكره على تتغلب فال ومطامعه، شهواته يضبط الفردفهي اجعل  ،هديها وعلى

بذب متذوسيظل ب تهذي فمن مل يتمسك هبا فلن تشك ل شخصية املسلم املت زنة، وتوحِ د ذاته، وتقو ي إرادته،  أهنا -
 أ مَّنْ  د ىأ هْ  و ْجِههِ  ع ل ى م ِكبًّا مي ِْشي أ ف م نْ }قال تعاىل: كما ،  (2)تابه الكثري  من الصراعاتاألخالق مشتَّت النفس، ين

  .(3){ م ْست ِقيم   ِصر اط   ع ل ى س وِيًّا مي ِْشي

القيم تدفع الفرد لتحسني أفكاره ومعتقداته ، وتساعده على فهم اآلخرين من حوله ، وتوسع إطاره املرجعي يف فهم  -
 . (4) ، وتزداد رثقة الناِس بهاومنزلة، وحلياته طعم قيمة لهاجعل و  ،عالقاته مع اآلخرين

 ،وغها صياغة ربانيةحبيث تص ،الشخصية اإلنسانية على القيم اإلسالمية القراءة يف اترتكه هذه بعض اآلرثار البناءة اليت
  ن بكل كيانه وطاقاته يف رفع البناء الذي أمرهلينخرط اإلنسا  ،وهتز كل وتر من أوتارها ،متس كل موطن من مواطنها

 .(5)على هدى من هللا ،هللا برفعه

 مستوى اجملتمع على: 

مرهوناً بتغيري حاهلا؛ تغيري جعل   وكيف أن هللا  ،السابقة أح   وال األممكثرياً ما يتعرف القارئ من خالل قراءته على 
 .(6) ال  ي  غ ريِ   م ا ِبق ْوم  ح ىتَّ ي  غ ريِ  وا م ا بِأ نْ ف ِسِهم{كما يف قوله تعاىل: }ِإنَّ اّللَّ    ،أخالقها وس لوكها

ورمبا استنبطها من  ،اهيتعرفيستطيع القارئ أن  ؛ياالجتماع املستوى على ووظائف متعددة ،متنوعة آرثار اخللقية للقيمف
 :تلك اآلرثار ما يليهم أمن و  ،خالل قراءته

                                                                 

 (.25/  1) ، عدد من املختصنينضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرميينظر:  (1(

املسجد النبوي يف املدينة املنورة.  ينظر: موقع املنرب، خطبة بعنوان:  أمهية القيم يف بناء األفراد واألمم، عبد الباري الثبييت، ألقاها يف ( 2(
http://www.alminbar.net/alkhutab/khutbaa.asp?mediaURL=8654  

 (.22سورة امللك، آية ) (3(

 (15( القيم اإلسالمية يف املنظومة الرتبوية،  خالد الصمدي )12العمري ) ( ينظر: القيم وطرق تعلمها وتعليمها، د. فؤاد العاجز، و عطية(4
 (.132القيم اإلسالمية الرتبوية واجملتمع املعاصر، عبد اجمليد املسعود)ينظر: ( (5
 (.11سورة الرعد، آية ) (6(

 

http://www.alminbar.net/alkhutab/khutbaa.asp?mediaURL=8654


 

85 
 

وتقي من  حتفظ األمن، فهين؛ منع األخطاء من العقوبة والقانو  على ر  قدرةاملتأصلة يف النفس تكون أكث مالقي -
  .(1)تأرثريها أعظم من تأرثري القوانني والعقوبات الشرور يف اجملتمع؛ ألن

 حتمل فهي ،ملستقرةا الثابتة ومبادئه العليا، ومثله حياته، أهداف من خالهلا حدديتف متاسكه، اجملتمع على حتفظ   -
 جمرد أهنا على وليس ذاهتا، حد يف غايات يه أهداف إىل للوصول حماوالت أهنا على أعماهلم يف التفكري على األفراد
 .(2) أعمال

اجملتمعات األخرى من  هبا معالقيم حتمي اجملتمع من األنانية والدونية الطائشة ، وتزود اجملتمع بالصيغة اليت يتعامل أن  -
 .(3)به وجه هللا تعاىل بتغىي   اجعل سلوك اجلماعة عمال فهي، حوله

يم فيمن ورمبا سعى يف غرس بعض الق ،كان ذلك حمفزاً ألن يكتسبها  ،فإذا قرأ الشخص مثل هذه اآلرثار للقيم وغريها
 ومنهم حتت يده. ،حوله

 :الوقوف على مناذج من التطبيقات الرائعة للقيم(3

دث تغيرياً كبرياً يف حت  إذ ، ةاإلنساني رقي الشخصيةيف  كبري أرثر وطبقوها واقعاً؛ ،مناذج الذين اجسدوا القيمللقراءة يف إن 
ورغبة  ،هذا إن قرأها بقلب مقبل وعقل واع  األعمال واألقوال،  ئعن سي  يف بعض األحيان  تردعهرمبا وأخالقه، و  سلوكه

من  كثريال ن بنيم مغموريوإن وجدوا فه ،القدوة الصاحلة قلةاليوم هو  الناسأكثر ما يعاين منه ف ،يف االستفادة والتغيري
ين س طرت الذ ؛عن قدوات العصر بقدوات الدهر نفسهاملرء  يعوض أن؛ لذا من األفضل ، وأرثرهم فيهم حمدود جداً ناسال

 .(4)اإلميانية والرتبوية الرائعة القيمحياهتم على وجه من التفصيل دقيق ومفيد يف غرس 

                                                                 

الثبييت، ألقاها يف املسجد النبوي يف املدينة املنورة.  موقع املنرب، خطبة بعنوان:  أمهية القيم يف بناء األفراد واألمم، عبد الباريينظر: ( 1(
http://www.alminbar.net/alkhutab/khutbaa.asp?mediaURL=8654  

 (.25/  1) ني، عدد من املتخصصنضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرميينظر: (  (2

 .(12( ينظر: القيم وطرق تعلمها وتعليمها، د. فؤاد العاجز، و عطية العمري)(3
 jles.alukah.net/t121579/#ixzz3Ck38orPMhttp://ma: موقع األلوكة، ارثر الرتاجم على السلوك اإلنساين، حممد موسى الشريف،على الرابط التايل ينظر: (4(

 

http://www.alminbar.net/alkhutab/khutbaa.asp?mediaURL=8654
http://majles.alukah.net/t121579/#ixzz3Ck38orPM
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من  ددعيف كتب السري والرتاجم سيجعل القارئ يقف على ِسري إن تنوع القراءة وتعددها يف مصادر عدة وخصوصاً 
 كان تْ  ق دْ }:   فقال ؛الوسيلة هبذه الكرمي القرآن أشاد وقد ،هبا تِ ساءتصلح لالقتداء واال ،ءالج  األعظماء و الكرباء و ال

غرس القيم  أن القدوة الصاحلة من خري وسائلترى  سويةوالفطرة ال ،(1){م ع ه   و الَِّذين   ِإْبراِهيم   يف  ح س ن ة   أ ْسو ة   ل ك مْ 
 . (2)فترتجم القيم واقعاً حياً ملموساً   ،اإلسالمية

 يف هياليت  - الطي بة هبسريت فقد حقق الرسول الكرمي  والقيم، االاجاهات جمال يف وخاصة الرتبية، عملية يف القدوة وألرثر
 على وحتث رياخل إىل تدعو وقيم ئمباد من حيمله ما بكل عا،مجي للمسلمني حسنة قدوة - لإلسالم عملية دعوة احلقيقة
 وإمنا قط،ف باألقوال ال وأحكامه، وتعاليمه اإلسالم قيم معاصريه حيم ل أن القدوة تلك بفضل استطاعو  ،الفضيلة
 متثل ىعل نهمم حرصا إال ذلك وما هبا، والعمل ورصدها وحركاته صفاته تتبع على حرصوا وقد احلي، الواقعي بالسلوك

يف أمته  .وخلفه (3) بناء القيم اخللقية يف النفوس املسلمة وأمت رسول اّلل   ،مهل األعلى املثل كان لقد ،  أفعاله
فالقراءة  ،الذين كتبت سريهم مباء الذهب على صفحات التاريخ اإلسالمي املديد ،اخللفاء الراشدون واألئمة املهديون

 .(4)حذوهم  وتتطلع أن حتذو ،ريلفعل اخل فيها اجعل النفس تواقة

 بل ،وذكره هللا فةمبعر  املؤمنون يلتذ كما ،وذكره بعلمه يلتذ حمبوباً  املعلوم يكون فتارة" :رمحه هللا (5)قال شيخ اإلسالم 
 بةحم إىل احلركة من النفوس يف حيصل مبا الرمحة تنزل ،الصاحلني ذكر عند يقال وهلذا ؛والصاحلني األنبياء بذكر ويلتذون

 . (6)"واللذة والسرور ،به والفرح ،فيه والرغبة ،اخلري

                                                                 

 (.4سورة املمتحنة، آية )(  (1
 (.120/ 1)حممد قطب، منهج الرتبية اإلسالميةينظر:  (2(

 (.121/ 1)حممد قطب، منهج الرتبية اإلسالمية ،(143/  1( ينظر: نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي، عدد من املتخصصني)(3
 http://www.qeyamhome.net/details.aspx?pageid=1653&lasttype=22ا مقال بعنوان: موقع قيم حياتن

 (.11التطبيقات املعاصرة لفلسفة االستشفاء الشرقية، دراسة عقدية، هيفاء الرشيد)ينظر: ( (4
 الدين تقي العباس أبو العباس، أبو احلنبلي، الدمشقي احلراي، النمريي، السالم عبد بن احلليم عبد بن أمحد :تيميَّة ( ابن(5

السلفي، آية يف التفسري واالصول، فصيح اللسان، ويف الدرر الكامنة  النهج على بالدعوة اشتهر احلكمة، فنون يف البحث كثري كان ه(722 -ه661)
 (.144/  1ينظر: األعالم للزركلي ) .والرعية الراعي إصالح يف الشرعية السياسةماله: أع من وبرع يف العلم والتفسري،  أنه ناظر العلماء واستدل

 (.261/  2الصفدية، البن تيمية ) (6(

 

http://www.qeyamhome.net/details.aspx?pageid=1653&lasttype=22
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 قارئمشوق، جيعل الممتع و  بأسلوب ن يكتبون هلموخاصة مم ، واقعياً  لقيمل الرائعة املرتمجةالنماذج عن  باستمرار فالقراءة
 ،املتوازنة خصيةشلا، ومن مث التأسي هبم يف قيمهم وأخالقهم، فتتشكل عنده قيم حياهتمهم و سري  متام قراءةإل وقيت

 .(1)وتنمو على منط القيم اليت اتصفت هبا تلك النماذج
  

                                                                 

http://child-تايل: الرابط ال ( ينظر: موقع مدونة عبد هللا القرزعي، مقال بعنوان: القيم الشخصية تكوينها وتنميتها لدى الطالب، عوض العمري، على1(
post_1960.html-trng.blogspot.com/2011/02/blog  

 

http://child-trng.blogspot.com/2011/02/blog-post_1960.html
http://child-trng.blogspot.com/2011/02/blog-post_1960.html
http://child-trng.blogspot.com/2011/02/blog-post_1960.html
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  :التدهور اخللقيأثر القراءة يف املطلب الثاين: 

إال تدهوراً  ذلكزيده يفقد يقرأ اإلنسان وال  ،إطالقها إال أهنا ليست على ،على صاحبها اً إجيابي اً كما أن للقراءة أرثر 
 ببني أساسيني:وهذا قد يعود لس ،واحنداراً 

وينظر  ،تابه العلويبدأ يشعر بالكرب وين ،فبعض القراء حني يقرأ ويتعلم ويزداد فهما ومعرفة ورثقافة :شخصية القارئ_  
 .ومياري السفيه ،يحتقر اجلاهلف ،ة انتقاص وازدراءونظر  ،دونية لآلخرين نظرة

لثاين صغرت ومن نال الشرب ا ،فمن نال منه شربا مشخ بأنفه وظن أنه ناله ؛العلم رثالرثة أشبار" :رمحه هللا  (1) قال الشعيب 
من تكرب بعد ما تعلم؛  فهذا يدل على أن ،(2)إليه نفسه وعلم أنه مل ينله ، وأما الشرب الثالث فهيهات ال يناله أحد أبدا"

م شيئاً فاهلل فمن تعل ،يسأله من فضلهو  ،يليشكر هللا على القل لذلك ينبغي للقارئ أن ،(3)ل من العلم إال قليالً فهو مل ين
 .(4){يًماع ظِ  ع ل ْيك   اّللَِّ  ف ْضل   و ك ان   ت  ْعل م   ت ك نْ  مل ْ  م ا و ع لَّم ك  }كما يف قوله تعاىل:   ،هو الذي علمه

ق، وتشوه فتنشر الرذيلة، وهتدم األخال ،قد تعددت الكتب والقصص والروايات اليت هتدم القيم ضمناً ل: نوع املقروء_ 
 مما جيعل ،هباار ارتكوتقلل من خط ،يف النفس بطريقة غري مباشرة العقول، وتلوث الثقافة، فتنمي قيم وسلوكيات سيئة

 ما يلي: - سبيل املثال ال  احلصر ىعل -ومن ذلك  ،يف أمرها يتهاون القارئ

جانب آخر، وإظهار أي  متها منالعليا من جانب، وإرثبات تفوق املثل الغربية وعظ مثلهاإلسالم و  قيمإضعاف  (1
 .(5)املسلمني بقيمة ترارثهم احلضاري تشكيكو  ،خردعوة للتمسك باإلسالم مبظهر الرجعية والتأ

                                                                 

، كان إماماً حافظاً، ذا الكوفةه( وكان عالمة أهل 104 –ه 21هو عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار الشعيب اهلمداين، كنيته أبو عمرو، ) (1(
، وعنه ابعنيالتوروى عنهم وعن مجاعة من  الصحابةفنون، رأى عليا رضي هللا عنه وصلى خلفه، ومسع من عدة من كرباء الصحابة.وقد أدرك خلقاً من 

 (.215/  4) ، للذهيبأيضاً روى مجاعة من التابعني، ينظر: سري أعالم النبالء

 (.24أدب الدنيا والدين، أيب احلسن املاوردي ) (2(

 يراجع: التعامل وأرثره على الفكر والكتاب، بكر عبد هللا أبو زيد. (3(

 (.113) ، آيةالنساءسورة  (4(

موقع د. سعد بن عبد هللا الربيك، مقال بعنوان: أرثر الغزو الفكري على املسلم، على الرابط التايل: ينظر:  (5(
http://www.saadalbreik.com/Sad/news.php?action=show&id=452  

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9_(%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)
http://www.saadalbreik.com/Sad/news.php?action=show&id=452
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واالستهزاء  ،معينة كاحلجاب عن طريق تركيز اهلجوم على أحكام شرعيةإما لتقليل من قيمة العفاف واالحتشام ا"(2
ذار لتصوير األعواختالق  ،ناالتساهل يف تكوينها وممارسة الز و  ،مةاحملر لصرحية إلقامة العالقات الدعوة ا وأ ،(1)"به

لخالفات! ة لنتيجة حتمينا، واخليانة الزوجية ز ات الد لعالقمؤك تلقائي، واإلجهاض حل يف صورة حب نبالذ
حاب من الطَّرف اآلخرو نسي جش ما يبدأ بتحر  اً املزعوم كثري  احلبف  . (2)ي قابل بالرتَّ

موذج ندمي المن خالل تق ،تغريب املرأة املسلمةو  ،اليت دعا إليها الغرب ادي املرأة واملطالبة باحلريةمتالدعوة إىل (3
لفاضلة والقيم أن ينفلت زمام األخالق ا ويرغبون يفك احلبل على الغاِرب للنِ ساء، هم يريدون ترْ ف الغريب الرباق

 .(3)حلقة حلقة، ،حلقاته ستتهاوىالفضيلة، ف انفرط عقدالنَّبيلة من اجملتمع املسلم، وإن 

لنسيان اهلموم  لوك اإلراديالس هي أهناو  ،ح بصورة حمببة للنفسفتطر  ،هوين من أمر التدخني واخلمور واملخدراتتال(4
 .(4)مومل، فتهون يف نظر القارئ هذه السواملشاك

و ِج لل ،خرين حتت مسمى الشجاعة واملغامرةاإلجرام واالعتداء على اآل هتوين(5 وذلك من  عنف وت شجِ ع عليه،فرت 
ا، ي سلِ ط األضواء على بعض أنواع اإلجرام، وي غري بارتكاهبا، قور اإلجرامية عرضا م غريا م شو للص خالل عرضها
 .(5)فيتقبَّله، إىل أن يكون طرفًا فيه كبرياللدى الصَّغري ويكرب معه، أو فيتولَّد العنف 

                                                                 

 املرجع السابق. (1(

 ى الرابط التايل:ينظر: موقع األلوكة االجتماعية، مقال بعنوان: تأرثري املسلسالت املدبلجة على األسرة العربية، مشيسة خلوي، عل (2(
http://www.alukah.net/social/0/68122/#ixzz3BeikINuH 

 املرجع السابق. ينظر: (3(

 ينظر: املرجع السابق. (4(

 (.1)ينظر: أفالم العنف واإلباحة وعالقتهما باجلرمية، خالد بن البشر (5(

 

http://www.alukah.net/social/0/68122/#ixzz3BeikINuH


 

91 
 

لة من العثرات مج افتتضمن يف طياهت ،بصورة أخرى القيم اإلنسانية الفاضلة تدعو إىل التخلي عن (1)اً كتب  كما أن هناك
وهتمش  ،لحة النفسومص ،تبالغ يف تعظيم الذاتف ،واألرثرة على األنانية القارئ تريبإذ  ،والسقطات السلوكية ،اخللقية

 .(2) وغريه ،فال حمل للتضحية واإليثار ،اآلخرين
لعدواين؛ حترض على السلوك ا و ،اليت تدعو لالحنالل األخالقي ذه الكتب واجملالتيف مثل هحمرمة  القراءةوال شك أن 

رذيلة، وهدم للمسلمني، ونشر للإغواء و  ،نكرات ، وهتييج الغرائز والشهواتوذلك ملا فيها من احلث على الفواحش وامل
  .(3)لعقول، وما ذلك إال بتدبري املفسدين يف األرضلألمم، وتشويه لألخالق، وضياع ل

 

  

                                                                 

ل يشتمل على مجلغة، وهو كتاب  44 مليون نسخة وترجم إىل 21، بيع منه ما يزيد عن روندا بايرن( مثل كتاب صدر حديثاً  يسمى السر، تأليف 1(
ون والكون سيليب ذا أردت شيئاً فتوجه بطلبك للكإف، جلذبقانون اوتقوم فكرته أن الكون حمكوم بقانون يسمى  ،من االحنرافات العقدية والعملية اخلطرية 

مكانات إقدرات مطلقة ، و  دعاء بان اإلنسان ميلكالقانون املزعوم، واإل هذا  فكل ما تريده ميكنك ان حتققه برتكيزك وتفكريك اجملرد وفق طلبك والبد، 
حكام اإلهلية ، ويغرق يف األ ن ينفلت من الضوابط الشرعية وينسلخ منأو ، اتهلذاته وأن يلهث خلف شهواته وملذ والدعوة اىل تقديس اإلنسان خارقة،

 (.1هللا العجريي) ينظر: مقدمة الشيخ حممد املنجد لكتاب خرافة السر عبد لذات الدنيا.ويف ، املادة

 (.52خرافة السر، عبد هللا العجريي ) (2(

   http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=65691ينظر: موقع إسالم ويب، مركز الفتوى،  (3(

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7_%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7_%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B0%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=65691
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 اخلـــاتــــمــة

والذي توصلت  ،بإمتام هذا البحثعون مبا تفضل علي من  ،أمحده وأرثين عليه ،احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات
 أعرض أبرزها على النحو اآليت: ،من خالله إىل مجلة من النتائج والتوصيات

 :أواًل: النتائج

لتعلم و ل فهي وسيلة أساسية ،أول ما أمر هللا به يف كتابهكانت ف، وحث عليها ،اإلسالم بشأن القراءة اماهتم (1
 .  رسوله الكرمي عنو    ما جاء عن هللا ملعرفة

سموها وأقوى العوامل ل ،واتصال أجياهلا ،وسر رثقافتها وقوهتا ،وأساس تقدمها ،القراءة من أبرز خصائص األمة (2
 .يف خمتلف مناحي احلياة ؛ فعن طريقها ت عرف عقول اآلخرين وإبداعاهتمورفعتها

 ة هبا. ألهنا من مستلزمات العقل، ولذا جيب العناي القراءة؛ ،آدم وكرمهم هبا من أعظم النعم اليت خص هللا هبا بين (3

 . اتوهي من أفضل ما تعمر هبا األوق ،من أبرز العوامل املشجعة على القراءة أهنا عبودية يتقرب هبا إىل هللا (4

أهل  عند وتباينت ها تعاريف تعددت لذا  عليه؛ متفق واضح تعريف حتديد معها يصعب اليت فاهيمامل من القراءة مفهوم(5
 االختصاصات.

 .والكتابة ،التالوة مثل املفاهيم، من بكثري وصلة عالقة القراءة فهوممل (6

والثمرة  ،غرضلواهلدف وا ،ختتلف فيما بينها من حيث األداء والطريقة ،وتقسيمات متنوعة ،للقراءة أنواع عديدة (7
 والفائدة.

د ي ستفيكي   ،ملوضوع القراءة ضوابط وقواعد حتتاج إىل صرب وجماهدة لاللتزام هبا؛ ليصبح املسلم قارئاً جيداً ومثابراً  (2
 نتفع بالعلم.يو  ،مما يقرأ

 عقدية وفكرية وقيمية. ،عظيمة آرثار من فيها ترتكه ملا اإلنسانية؛ الشخصية يف بالغة أمهية للقراءة (1
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 .وإال خاب وخسر ،أفلح وتنمية ذاته ،ورفعة دينه ،فمن استغلها يف رقي عقله ،القراءة سالح ذو حدين (10

 :ثانياً: التوصيات

د التوصيات أور  ،وما متخض عنه من نتائج ،واستناداً إىل ما ورد يف رثنايا هذا البحث ،القراءة موضوعانطالقاً من أمهية 
 اآلتية:

الصحيحة، مع  هاضوابطو  ،وااللتزام بآداهبا السليمة ،القراءةعلى  واملدارس بيوتاليف  بناءاأل تربيةاحلرص على  (1
 .سلوك كل احلوافز املشجعة على ذلك

وعرض  ،د عليهاوكيفية التعو  ،توعية اجملتمع حول أمهية القراءةتفعيل دورهم ل يف النشرودور عالم اإلوسائل حث  (2
 . آرثارها

لعامة، يف كل بيت، ومدرسة، وحي، ومدينة، مع حسن إعدادها وترتيبها، االهتمام بإنشاء املكتبات اخلاصة وا (3
ا ينفعهم، مع لالرتباط هبا، واستغالل أوقاهتم فيم الناسوتوفري كل أنواع الكتب املفيدة بأعداد مناسبة، لتشجيع 

منط و  ،تمعجملاعادات بعض على تغيري  والسعي ،إليها ماالستفادة من كل الوسائل واألساليب احلديثة جلذهب
 الوقت الذي يعني عليها.  يتم توفري؛ حىت احلياة

 .ن غياب األهداف يؤدي إىل ضعف النتائج أو احنرافهاإ، فللقراءةواضحة الهداف األ إبراز (4

وضع خطة عامة لتعليم نوع القراءة الذي يقود إىل أفضل النتائج و إىل أفضل درجة لالستيعاب منذ املرحلة  (5
 ىت املراحل التعليمية املتقدمة.االبتدائية األولية وح

 .وهللا أسأل الثواب واجلزاء احلسن ،فله احلمد يف األوىل واآلخرة ،وهبذا متت الدراسة حبمد هللا تعاىل

 
 حممد وعلى آله وصحبه وسلم. نبينا وصلى هللا على                                          
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 الفهارس

 

 :وتشتمل على ما يلي

 ات القرآنيةفهرس اآلي
 فهرس األحاديث النبوية

 فهرس اآلثار
 فهرس األعالم

 فهرس املصادر واملراجع
 فهرس املوضوعات
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 فـهـرس اآليــات 

 

 ]سورة البقرة[
 الصفحة رقم اآلية طرف اآلية

و تِهِ   20 121 { }ي  ت ْل ون ه  ح قَّ ِتال 

16 102 }و ي  ت  ع لَّم ون  م ا ي ض رُّه ْم و ال  ي  ن ْف ع ه ْم{  

ن ة   اِن ِمْن أ ح د  ح ىتَّ ي  ق وال  ِإمنَّ ا حن ْن  ِفت ْ 26 102 {} و م ا ي  ع لِ م   

 ]سورة آل عمران[
 الصفحة رقم اآلية طرف اآلية

 32 151 }و ش اِوْره ْم يف اأْل ْمِر{ 

{}ه    74 7 و  الَِّذي أ نْ ز ل  ع ل ْيك  اْلِكت اب  ِمْنه  آي ات  حم ْك م ات 

 ]سورة النساء[
 الصفحة رقم اآلية طرف اآلية

}  26 113 }و ع لَّم ك  م ا ملْ  ت ك ْن ت  ْعل م  و ك ان  ف ْضل  اّللَِّ ع ل ْيك 

 ]سورة األنفال[
 الصفحة رقم اآلية طرف اآلية

35 2 ل ْيِهْم آي ات ه  ز اد تْ ه ْم ِإمي انًا{}و ِإذ ا ت ِلي ْت ع    
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 ]سورة الرعد[
 الصفحة رقم اآلية طرف اآلية

 22 11 ِسِهم{}ِإنَّ اّللَّ  ال  ي  غ ريِ   م ا ِبق ْوم  ح ىتَّ ي  غ ريِ  وا م ا بِأ نْ ف  

 ]سورة اإلسراء[
 الصفحة رقم اآلية طرف اآلية

 12 70 { و اْلب ْحرِ  مح  ْلن اه ْم يف اْلب  ر ِ }و ل ق ْد ك رَّْمن ا ب يِن آد م  و   

 ]سورة القصص[
 الصفحة رقم اآلية طرف اآلية

 73 50 و اء ه ْم {} ف ِإْن ملْ  ي ْست ِجيب وا ل ك  ف اْعل ْم أ منَّ ا ي  تَِّبع ون  أ هْ 

 ]سورة العنكبوت[
آليةطرف ا  الصفحة رقم اآلية 

32 ،1 42 { }و م ا ك ْنت  ت  ت ْل و ِمْن ق  ْبِلِه ِمْن ِكت اب     

]سورة سبأ[   
 الصفحة رقم اآلية طرف اآلية

ة  أ ْن ت  ق وم وا ّلِلَِّ م ثْ ىن  و ف     60 46 ر اد ى{}ق ْل ِإمنَّ ا أ ِعظ ك ْم ِبو اِحد 

 ]سورة ص [
 الصفحة رقم اآلية طرف اآلية

ب َّر وا آي اتِِه { 35 21 }ِكت اب  أ نْ ز ْلن اه  إِل ْيك  م ب ار ك  لِي دَّ  
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لزمر[]سورة ا  
 الصفحة رقم اآلية طرف اآلية

 64 1 {}ق ْل ه ْل ي ْست ِوي الَِّذين  ي  ْعل م ون  و الَِّذين  ال  ي  ْعل م ون  

 ]سورة حممد[
 الصفحة رقم اآلية طرف اآلية

25 11 } ف اْعل ْم أ نَّه  ال  إِل ه  ِإالَّ اّللَّ  {  

 ]سورة الطور[
 الصفحة رقم اآلية طرف اآلية

 22 41 { ْند ه م  اْلغ ْيب  ف  ه ْم ي ْكت ب ون  } أ ْم عِ 

]سورة املمتحنة[   
 الصفحة رقم اآلية طرف اآلية

 24 4 {}ق ْد كان ْت ل ك ْم أ ْسو ة  ح س ن ة  يف ِإْبراِهيم  و الَِّذين  م ع ه  

 ]سورة امللك[
 الصفحة رقم اآلية طرف اآلية

02 14 }أ ال  ي  ْعل م  م ْن خ ل ق  و ه و  اللَِّطيف  اخْل ِبري {   

 22 22 وِيًّا{ْن مي ِْشي م ِكبًّا ع ل ى و ْجِهِه أ ْهد ى أ مَّْن مي ِْشي س  }أ ف م  
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 ]سورة القلم[
 الصفحة رقم اآلية طرف اآلية

32 1 {}ن و اْلق ل ِم و م ا ي ْسط ر ون    

 ]سورة املزمل[
 الصفحة رقم اآلية طرف اآلية

12 4 { }و ر تِ ِل اْلق ْرآن  ت  ْرتِياًل   

 ]سورة القيامة[
 الصفحة رقم اآلية طرف اآلية

ن ا مج ْع ه  و ق  ْرآن ه    16 17 {}ِإنَّ ع ل ي ْ

 16 12 {}ف ِإذ ا ق  ر ْأن اه  ف اتَِّبْع ق  ْرآن ه  

 ]سورة العلق [
 الصفحة رقم اآلية طرف اآلية

2 ،1 1 {ق ْر ْأ بِاْسِم ر بِ ك  الَِّذي خ ل ق  }ا  

ْنس ان  ِمْن ع ل ق  {  2 2 }خ ل ق  اإْلِ

10 ،2 3  }ْكر م  اق ْر ْأ و ر بُّك  اأْل  {  

 2 4 }الَِّذي ع لَّم  بِاْلق ل ِم {

ْنس ان  م ا ملْ  ي  ْعل ْم{{  2 5 ع لَّم  اإْلِ
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 هرس األحاديثف

 الصفحة طرف احلديث

(هللا رسول يا: قالوا، املوبقات السبع اجتنبوا)  16  

05 (مضغة اجلسد يف وإن أال)  

؟(فيها يا ابن اخلطاب أمتهوكون)  76 

( األخالق صاحل ألمتم تبعث إمنا)  21 

 2 (الرؤيا الصاحلة من الوحي أول ما بدئ به رسول هللا )

(يلوهنم ينالذ مث، يلوهنم الذين مث، قرين ريكم)خ   54 

 22 (مل يكن هلم فداء ،كان ناس من األسرى يوم بدر)

(هللا وجه به يبتغى مما علما تعلم من)  32 

21 (من قرأ حرفا من كتاب هللا فله به حسنة)  

( مها رحيانتاي من الدنيا)  75 

( عليك أو لك حجة والقرآن ) 35  

رس اآلثارفه  
 الصفحة طرف األثر

 16 به اعملف بيناهإذا 

 43 بالكتاب العلم قيدوا
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 فهرس األعالم

 الصفحة الَعَلم

زي ابن اجلو   55 

 21 ابن القيم 

 25 ابن تيمية

22 ،17 ابن عباس   

 56 ابن عثيمني

 75 ابن عمر

 32 أبو هريرة 

 22 أبو الدرداء

 43 أنس بن مالك 

 47 البخاري 

 70 رثريستون

 62 حافظ احلكمي 

 60 محود التوجيري 

 45 اخلليل بن أمحد 

 26 الشعيب

 2 عائشة
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 51 عبد الرزاق البدر 

بن اخلطاب عمر  20 

 23 قتادة 
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راجعصادر واملاملفهرس   

 الكتب: 

 القرآن الكرمي. (1
 م.2007 –ه 1422 ،الرياض ،مكتبة امللك عبد العزيز العامة ،فهد بن علي العليان ،أحباث يف القراءة(2
 م.2012 –ه 1433 ،األوىل الطبعة،الرياض ،دار املفردات ،علي بن حمسن الشويش ،أرثر التفكري يف البناء الثقايف(3
)د : ش( )د : ك( )د : ط( )د  . موقع نصرة رسول هللا  ،راغب السرجاين ،األخالق والقيم يف احلضارة اإلسالمية(4

 : ت( .
 –ه 1426 ،الثامنة الطبعة ،املدينة املنورة ،مكتبة دار الفجر اإلسالمية ،حممد ربيع حممد جوهري ،أخالقنا (5

 م.2006
 م.1117 )د : ط(  ،لبنان ،دار الكنوز األدبية ،ترمجة سهيل جنم ،ميللرجي هيليس  ،أخالقيات القراءة(6

 –ه 1405 ،الرابعة الطبعة ،بريوت ،دار اقرأ ،حتقيق حممد كرمي راجح ،أيب احلسن املاوردي ،أدب الدنيا والدين(7
 م.1125

لطبعة ا الرياض، ،لوطنيةفهرسة مكتبة امللك فهد ا ،زيد حممد هادي املدخلي ،اإلرهاب وآرثاره على األفراد واألمم(2
 ه.1412 ،األوىل

، دار الثقافة ،ورعلي أمحد مدك ،حممود كامل الناقة ،فتحي علي يونس ،أساسيات تعليم اللغة العربية والرتبية الدينية(1
 ، )د : ط( )د : ت( القاهرة

الطبعة  ،لرياضا ،وطنيةفهرسة مكتبة امللك فهد ال ،عبد الرزاق عبد احملسن البدر  ،أسباب زيادة اإلميان ونقصانه(10
 م.2006 –ه 1427 ،األوىل

 )د : ك(  ،ار وائلد ،وليد عياد ،نبيل عبد اهلادي ،اسرتاتيجيات تعلم مهارات التفكري )بني النظرية والتطبيق((11
 م.2001 ،األوىل الطبعة
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 ،: عادل مرشدقيقحت ،أيب عمر يوسف بن عبد هللا بن عبد الرب القرطيب النمري ،االستيعاب يف معرفة األصحاب(12
 م.2002 –ه 1423 ،الطبعة األوىل ،األردن ،دار األعالم

( )د : ط( )د : ش( )د : ك لعز الدين بن األرثري أيب احلسن علي بن حممد اجلزري. ،أسد الغابة يف معرفة الصحابة(13
  )د : ت( 

 ،لي حممد البجاوي: عالفضل العسقالين الشافعي، حتقيق أمحد بن علي بن حجر أبو ،اإلصابة يف متييز الصحابة(14
 ه.1412الطبعة األوىل ،  ،بريوت ،دار اجليل

 )د : ك( )د : ط( )د : ت(  دار العاصمة. ،خالد عبد العزيز النصار ،اإلضاءة يف أمهية الكتاب والقراءة(15
 ،ر الفكردا ،حممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر اجلكين الشنقيطي ،أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن(16

 م. 1115 -ه   1415 )د : ط(  ،بريوت
 م.2001 –ه 1430 ،األوىل الطبعة ،الرياض ،دار العصيمي ،نوال حممد ،ون؟  أم عبد امللكئأطفالنا كيف يقر (17
 الطبعة ،املدينة املنورة )د : ش(  ،نايف حممد الراجحي ،ومن سحر سيد املرسلني ،إعالم املسلمني بتحرمي السحر(12

 .ه1432 ،األوىل

دار العلم  ،خري الدين الزركلي ،قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني واملستشرقني ،األعالم(11
 م.2002 ،الطبعة اخلامسة عشر ،بريوت ،للماليني

 )د : ك(  ،دار ابن خزمية ،فريح صاحل البهالل ،إغارثة اللهفان يف التحذير من إتيان السحرة والتقرب إىل اجلآن(20
 م.2007 –ه 1422 ،األوىل طبعةال

، دار قيحتقيق : حممد حامد الف ،حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد هللا ،إغارثة اللهفان من مصائد الشيطان(21
 م1175 –ه  1315الطبعة الثانية ،  ،بريوت، املعرفة

)د : الرياض،  ية للعلوم األمنية،أفالم العنف واإلباحة وعالقتهما باجلرمية، خالد بن سعود البشر، جامعة نايف العرب(22
 م.2005 - ه 1426ط( 

 م.2001 –ه 1422 ،الطبعة األوىل ،نادي جازان األديب ،اجلزء الثاين ،حممد أمحد ناصر احلريب ،اقرأ باسم ربك(23
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 )د : ط(  ،الكويت ،مكتبة ابن تيمية ،حممد اخلضر احلسني ،اإلحلاد أسبابه مفاسده وأسباب ظهوره وعالجه(24
 ه.1406

 م.2006 –ه 1427 ،األوىل ،دار املؤلف ،مركز رياض جند ،رنامج تعليم مهارات التفكريب(25

لرتاث حياء امجعية إ ،حممد املصري: ، حتقيقحممد بن يعقوب الفريوزأبادي ،البلغة ىف تراجم أئمة النحو واللغة(26
 ه.1407 ،األوىلاإلسالمي، الكويت، الطبعة 

 ،الزَّبيدي ،ن حمم د بن عبد الرز اق احلسيين، أبو الفيض، امللق ب مبرتضىبحمم د  ،تاج العروس من جواهر القاموس(27
 ، )د: ك( )د: ط( )د: ت(.، دار اهلدايةحتقيق جمموعة من احملققني

 ، )د : ك( )د : ط( )د : ت( ، دار الساقيترمجة سامي مشعون ،آلربتو مانغويل ،تاريخ  القراءة(22
ن طاهر بحممد الطاهر بن حممد بن حممد ال ،يد من تفسري الكتاب اجمليدحترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلد (21

 ه  1124 ،تونس، عاشور التونسي، الدار التونسية
 -ه 1422 ،األوىل الطبعة ،عمان ،دار املسرية ،علي أمحد مدكور ،تدريس فنون اللغة العربية النظرية والتطبيق(30

 م. 2002
الطبعة  ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،دراسة وحتقيق: زكريا عمريات ،لذهىبحممد بن أمحد بن عثمان ا ،تذكرة احلفاظ(31

 م.1112 -ه 1411األوىل 
مد مهدي حم ،اعتىن به ،بدر الدين حممد ابن مجاعة الكتاين ،يف أدب العامل واملتعلم ،تذكرة السامع واملتكلم(32

 ه.1433 –م 2012 ،الطبعة الثالثة ،لبنان ،دار البشائر اإلسالمية ،العجمي
 –م 1117 ،الطبعة األوىل ،دمشق ،دار الفكر ،حممد عدنان سامل ،أنس الرفاعي ،تسريع القراءة وتنمية االستيعاب(33

 ه.1417
سة مكتبة امللك فهد فهر  ،هيفاء بنت ناصر الرشيد ،دراسة عقدية ،التطبيقات املعاصرة لفلسفة االستشفاء الشرقية(34

 م.2011 –ه 1432 ،األوىل ،الرياض ،الوطنية
 –ه 1431 ،ثانيةال ،دار التوحيد ،ناصر بن حيىي احلنيين ،أصول الفكر العصراين املعاصر ،التطرف املسكوت عنه(35

 م.2010
 ، )د : ش( )د : ك( )د : ط( )د : ت(.، بكر عبد هللا أبو زيدالتعامل وأرثره على الفكر والكتاب(36
 )د : ش( )د : ك( )د : ط( )د : ت(.   .ةاملوسوعة الشامل ،مركز قطر للتعريف باإلسالم ،التعريف باإلسالم(37
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 م.2006 –ه 1427 ،الطبعة األوىل )د : ك(  ،اقرأدار  ،مسري يونس أمحد صالح ،التعلم الذايت والقراءة(32

  ،دمشق ،لثقافةوزارة ا ،منشورات اهليئة العامة السورية للكتاب ،بدر الدين عامود ،التعلم والتعليم والتطور العقلي(31
 م.2002)د : ط( 

 م.2001 –ه 1430 ،الطبعة األوىل )د : ك(، ،دار كنوز املعرفة العلمية ،أمل يوسف التل ،التعلم والتعليم(40

 م. 2001 –ه 1430 ،الرابعة الطبعة )د : ك(  ،دار املقاصد ،إبراهيم أمحد مسلم احلاررثي ،تعليم التفكري(41

دار  ،ترمجة مدارس الظهران األهلية ،دايرسونمارغريت  ،تعليم القراءة ملرحلة رياض األطفال واملرحلة االبتدائية(42
 م.2012 –ه 1433 ،الثالثة الطبعة ،الدمام ،الكتاب الرتبوي

)د :  ،األردن ،دار اليازوري العلمية ،حممد عدنان عليوات ،تعليم القراءة ملرحلة رياض األطفال واملرحلة اإلبتدائية(43
 م.2007 ط(،

 ،حممود جالل ،أمحد علي الكردي ،مسري عبد الوهاب -رؤية تربوية–دائية تعليم القراءة والكتابة يف املرحلة االبت(44
 م.2004 ،الطبعة الثانية )د : ك(، ،منتدى سور األزبكية

 مسري يونس صالح. ،عبد هللا عبد الرمحن الكندري ،تعليم القراءة وتنمية التفكري(45

 م1110 )د : ط(  ،ة املصرية العامة للكتاباهليئ ، حممد رشيد بن علي رضا،تفسري القرآن احلكيم )تفسري املنار((46

دار  ،حممد سالمة سامي بن، حتقيق : أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي ،تفسري القرآن العظيم(47
 م 1111 -ه  1420 ،الثانية الطبعة )د : ك(  ،طيبة

ه 1422 ،رةالقاه ،األوىل الطبعة ،كتبعامل ال ،جمدي عزيز إبراهيم ،وتنميىة الذكاء ،التفكري لتطوير اإلبداع(42
 م.2007

 م.2007 ،الطبعة األوىل ،القاهرة ،عامل الكتب ،جمدي عزيز إبراهيم ،التفكري من خالل أساليب التعلم الذايت(41

 ،األوىل الطبعة ،القاهرة ،عامل الكتب ،جمدي عزيز إبراهيم ،التفكري من خالل اسرتاتيجيات التعليم باالكتشاف(50
 م.2007 -ه 1422
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 ،األوىل ،اضالري ،مكتبة الشقري ،إبراهيم أمحد مسلم احلاررثي ،التفكري والتعلم والذاكرة يف ضوء أحباث الدماغ(51
 م.2001  –ه 1421

)د  ،لسنة النبويةدار إحياء ا ،يوسف العش، حتقيق أمحد بن علي بن رثابت اخلطيب البغدادي أبو بكر ،تقييد العلم(52
 ه.1174الطبعة الثانية ، : ك( 

 م.2010 –ه 1431 ،الثانية ،مصر ،دار السالم ،عبد الكرمي بكار ،خطوات عملية ،وين املفكرتك(53
 )د : ك(  ،لدويلدار النشر ا ،مندور عبد السالم فتح هللا ،اإلطار النظري واجلانب التطبيقي ،تنمية مهارات التفكري(54

 م.2002 - ه1421 ،الطبعة األوىل

حتقيق  مكتب ،دعادل مرش ،اعتناء إبراهيم الزيبق ،ي ابن حجر العسقالينأيب الفضل أمحد بن عل ،هتذيب التهذيب(55
 )د : ك( )د : ط( )د : ت(. الرتاث يف مؤسسة الرسالة

 ،بريوت ،بشار عواد معروف مؤسسة الرسالة ، حتقيقيوسف بن الزكي عبدالرمحن أبو احلجاج املزي ،هتذيب الكمال(56
 م.1120 – 1400الطبعة األوىل ، 

 ،بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب ،حتقيق: حممد عوض مرعب ،أبو منصور حممد بن أمحد األزهري ، هتذيب اللغة(57
 م.2001 ،الطبعة األوىل

رف بن عبد اعتىن به أبو حممد أش ،العالمة الشيخ عبد الرمحن بن ناصر السعدي ،التوضيح والثبات لشجرة اإلميان(52
 .( )د : ك( )د : ط( )د : ت أضواء السلف ،املقصود

 م.2012 ،األوىل الطبعة )د : ش( )د : ك(  ،عبد هللا سالمة ،توظيف التفكري يف العملية التعليمية(51
 ،ضوان الداية، دار الفكر املعاصرحتقيق: حممد ر  ،حممد عبد الرؤوف املناوي ،التوقيف على مهمات التعاريف(60

 ه.1410، ، الطبعة األوىلدمشق
 .)د : ك( )د : ط( )د : ت(  مكتبة املعارف ،لطحانالدكتور حممود ا ،تيسري مصطلح احلديث(61
حتقيقأمحد  ،حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطربي ،جامع البيان يف تأويل القرآن(62

 م 2000 -ه   1420الطبعة: األوىل،  ،مؤسسة الرسالة ،حممد شاكر
آخرون، و أمحد حممد شاكر  ، حتقيقالرتمذي السلميحممد بن عيسى أبو عيسى  ،اجلامع الصحيح سنن الرتمذي(63

 .)د : ط( )د : ت(  بريوت، دار إحياء الرتاث العريب
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حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية  ،وسننه وأيامه  اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا (64
 ه .1422األوىل  : ك( الطبعة)د  ،دار طوق النجاة قيق حممد زهري بن ناصر الناصر،حت البخاري،

 ،أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين القرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن(65
 م 2003 - ه 1423)د : ط(  دار عامل الكتب، الرياض ،هشام مسري البخاري

 ،وىلاأل )د: ك( الطبعة ،ندلس اجلديدةدار األ ،حممد الشريف ،اجلانب الفكري للمشتغلني بالعلوم الشرعية(66
 م.2001 –ه 1430

، زمعلي حسني البواب، دار ابن ح ، حتقيق حممد بن فتوح احلميدي ،اجلمع بني الصحيحني البخاري ومسلم(67
 .م2002 -ه  1423، الثانية الطبعة، بريوت

 الطبعة ،بريوت ،العلم للماليني دار ،حتقيق: رمزي منري بعلبكي ،أليب بكر حممد بن احلسن بن دريد ،مجهرة اللغة(62
 م.1127 ،األوىل

، الطبعة الرابعة ،وتبري  ،دار الكتاب العريب ،أبو نعيم أمحد بن عبد هللا األصبهاين ،حلية األولياء وطبقات األصفياء(61
 ه1405

 العجريي. ، عبد هللا صاحلروندا بايرنوهو من تأليف  ،قراءة حتليلية لكتاب "السر وقانون اجلذب" ،خرافة السر (70
 م.1114ىل الطبعة األو  ،لبنان ،دار الغرب اإلسالمي ،حيىي وهيب اجلبوري ،اخلط والكتابة يف احلضارة العربية(71
 م.1112 )د : ك( )د : ط(  ، عامل الكتب،عامر جنار ،فلسفةعقيدة وفكراً و  اخلوارج(72
 ،لطبعة األوىلا )د : ش( )د : ك(  ،عصام بن عبد املنعم املري ،الدر الثمني يف ترمجة فقيه األمة العالمة ابن عثيمني(73

 ه.1422
 .: ت()د : ط( )د  بريوت، دار الفكر ،عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي ،الدر املنثور(74
 م.2005 ،األوىل ،ع مان ،دار ديبونو ،سهيلة أبو السميد ،ذوقان عبيدات ،الدماغ والتعلم والفكري(75

 –ه 1426 ،الطبعة األوىل)د : ك(  ،دار الفكر ،حممد عبد الرحيم عدس ،دور املطالعة يف تنمية التفكري(76
 م.2005

 ،األوىل طبعةال ،القاهرة ،دار إيرتاك ،وسف إبراهيمسليمان عبدالواحد ي ،الذاكرة اإلنسانية لدى املتعثرين دراسياً (77
 م.2010

 .: ط( )د : ت( )د بريوت ،دار املعرفة ،أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين أبو العباس ،الرد على املنطقيني(72

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7_%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7_%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D9%86


 

117 
 

بن عبد الكرمي العقل، دار رسائل ودراسات يف األهواء واالفرتاق والبدع وموقف السلف منها، ناصر (71
 ه .1423)د : ط(   الرياض، الوطن،

ؤسسة الرسالة، م ،حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية ،زاد املعاد يف هدي خري العباد(20
 م.1114 -ه  1415 ،السابعة والعشرون ، الطبعة بريوت

لة بأحكام واألحاديث مذيحتقيق : حممد فؤاد عبد الباقي  ،حممد بن يزيد أبو عبدهللا القزويين ،سنن ابن ماجه(21
 )د : ط( )د : ت(. ،بريوت ،دار الفكر األلباين عليها.

 .)د : ط( )د : ت(  بريوت، السجستاين، دار الكتاب العريب أبو داود سليمان بن األشعث ،سنن أيب داوود(22
موعة من احملققني جم ققاحمل ،مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن ق امْياز الذهيب ،سري أعالم النبالء(23

 م.1125 -ه   1405، ، مؤسسة الرسالة الطبعة  الثالثةبإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط
)د :  ،الةمؤسسة الرس ،حتقيق شعيب األرنؤوط ،مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب ،سري أعالم النبالء(24

 م.1122 –ه 1402 ،الثانية ك( 
 -ه 1431 ،وىلاأل الطبعة ،عمان ،دار املسرية ،عبد الباري الرتبوية، ماهر شعبان وتطبيقاهتاسيكولوجية القراءة (25

 م.2010
ابن العماد شهاب الدين أيب الفالح عبد احلي بن أمحد بن حممد العكري  ،شذرات من ذهب يف أخبار من ذهب(26

ه 1402 ،الطبعة األوىل ،شقدم ،دار ابن كثري ،حممود األرناؤوط ،حتقيق عبد القادر األرناؤوط ،احلنبلي الدمشقي
 م.1122 –

شعيب  ،يحتقيق عبد هللا الرتك ،اإلمام القاضي علي بن علي بن حممد أيب العز الدمشقي ،شرح العقيدة الطحاوية(27
 م.2005 –ه 1424 ،الثانية الطبعة ،مؤسسة الرسالة ،ؤوطنااألر 

 ه . 1426 )د : ط(  ،ياض، الر دار الوطن، ، حممد بن صاحل بن حممد العثيمنيشرح رياض الصاحلني(22

ضا بن نعسان ر  حتقيق ،أليب عبد هللا عبيد هللا ابن بطة العكربي ،على أصول السنة والديانة ،الشرح واإلبانة(21
 م.2002 –ه 1423 ،الطبعة األوىل ،مكتبة العلوم واحلكم ،معظمي

ي، بيت هيب الكرمو صاعتىن به أب ،لإلمام احلافظ أيب احلسني مسلم بن احلجاج النيسابوري ،صحيح مسلم(10
 م.1112 - ه1411 ،الطبعة األوىل، األفكار الدولية
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من  -اجملاين  -برنامج منظومة التحقيقات احلديثية ، حممد ناصر الدين األلباين، ح وضعيف اجلامع الصغريصحي(11
 .)د : ك( )د : ط( )د : ت( إنتاج مركز نور اإلسالم ألحباث القرآن والسنة باإلسكندرية

من  -جملاين ا -برنامج منظومة التحقيقات احلديثية ، حممد ناصر الدين األلباين، ف سنن أيب داودصحيح وضعي(12
 .)د : ك( )د : ط( )د : ت( إنتاج مركز نور اإلسالم ألحباث القرآن والسنة باإلسكندرية

 ،لمالينيل دار العلم ،ملى بنداق بلطجي ،صعوبة القراءة )الديسلكسيا( تشخيصها وعمل خطط فردية لعالجها(13
 م.2010 ،الطبعة األوىل ،لبنان

 ،دار املعرفة ،حممد رواس قلعه جي ،حتقيق : حممود فاخوري ،عبد الرمحن بن علي بن حممد أبو الفرج،صفة الصفوة(14
 م.1171 –ه 1311الطبعة الثانية ،  ،بريوت

 .ه1406انية، الطبعة الث ،ملحممد رشاد سا ، حتقيقأمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين أبو العباس ،الصفدية(15
 )د : ش( )د : ك(  ،شركة اإلبداع الفكري ،فيصل عمر باشراحيل ،طارق حممد السويدان ،صناعة الثقافة(16

 م.2011 –ه 1432 ،الثالثة الطبعة ،الكويت
 ،ريوتب ،لميةدار الكتب الع ،عبد القادر أمحد عطا ، حتقيقأبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن اجلوزي ،صيد اخلاطر(17

 م.1112 –ه 1412 ،الطبعة األوىل
يوزع  ،د احملسننيطبعة على نفقة أح ،الشيخ صاحل عبد العزيز آل الشيخ ،الضوابط الشرعية ملوقف املسلم يف الفنت(12

 ه.1411 ،يف ربيع الثاين ،نص حماضرة ألقاها آل الشيخ ،جماناً وال يباع

 –ه 1425 ،السادسة الطبعة ،جدة ،دار األندلس اخلضراء ،حممد موسى الشريف ،الطرق اجلامعة للقراءة النافعة(11
 م.2004

 .)د : ك( )د : ط( )د : ت(  دار الوطن للنشر ،أمساء راشد الرويشد ،طريقك إىل تقوية إميانك(100
 ،الثالثة الطبعة ،الكويت ،شركة اإلبداع الفكري ،فيصل عمر باشراحيل ،طارق حممد السويدان ،الطفل القارئ(101

 م.2011 –ه 1432
 .م2003 –ه 1424 ،القاهرة ،دار الكتاب احلديث ،أمحد عبد هللا العلي ،الطفل ومهارات القراءة(102
ه 1434 ،ثةالثال ،الرياض ،دار وجوه ،عبد الكرمي بكار ،أفكار علمية لتشجيع األطفال على القراءة ،طفل يقرأ(103
 م.2013 –
أضواء  ،حممد بن خليفة التميمي سة وحتقيق، درالإلمام أيب عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب ،العرش(104

 م.1111 –ه 1420 ،األوىل الطبعة ،الرياض ،السلف
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 ( الطبعة)د : ك ،مكتبة دار الزمان ،حممد أمحد حممد عبد القادر خليل ملكاوي ،عقيدة التوحيد يف القرآن الكرمي(105
 م.1125 -ه  1405 ،األوىل

 –ه 1420 ،األوىل الطبعة ،الرياض ،دار العاصمة ،وزانفضيلة الشيخ صاحل بن فوزان الف ،عقيدة التوحيد(106
 م.1111

ىل، الطبعة األو )د : ك( األكادميية،  املكتبة ،حممود أمحد عبد الرمحن ،العالج بالقراءة لدى األطفال املرضى(107
 ه.1435 -  م2014

 .م2000،األوىل ،القاهرة ،الدار املصرية ،شعبان عبد العزيز خليفة ،العالج بالقراءة(102

 .)د : ش( )د : ك( )د : ط( )د : ت(  الشيخ حممد بن صاحل  العثيمني ،علمال(101
ه 1426 ،الطبعة األوىل ،دمشق ،دار العصماء ،حممد بشار البيطار ،حممد عدنان السبيعي ،علموا أوالدكم القيم(110
 م.2006 –

 ،بريوت، عرفةر املالعسقالين الشافعي، دا أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل ،فتح الباري شرح صحيح البخاري(111
 ه.1371 )د : ط( 

ك( )د : ط(  )د : ش( )د : حممد بن علي الشوكاين ،فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري(112
 .)د : ت(

لذهبية، ، املكتبة العصرية اغالب بن علي عواجي سالم، وبيان موقف اإلسالم منها،فرق معاصرة تنتسب إىل اإل(113
 م.2001 –ه 1422 ،الرابعة ةالطبع جدة،

 م.2002 –ه 1421 ،اخلامسة الطبعة ،دمشق ،دار القلم ،عبد الكرمي بكار، فصول يف التفكري املوضوعي(114

الطبعة  )د : ك(  ،دمكتبة الرش ،رثانوي( حسن جعفر اخلليفة -متوسط  –فصول يف تدريس اللغة العربية)ابتدائي (115
 م.2004 -ه1425 ،الرابعة

د : ) موقع الوراق. املكتبة الشاملة. ،زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب ،ى اخللففضل علم السلف عل(116
 ك( )د : ط( )د : ت(.

 م. 2013 )د : ط(  ،اإلسكندرية ،مؤسسة حورس الدولية ،د.حمسن حممد معايل ،فن القراءة السريعة(117
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 ،لطبعة الثانيةا ،دمشق ،دار الفكر ،ويفعبد اللطيف الص  - أمهيتها ومستوياهتا ومهاراهتا وأنواعها-فن القراءة (112
 م.2002

 م.1122 -ه   1402الطبعة الثانية  ،دار الفكر. دمشق ،سعدي أبو جيب ،القاموس الفقهي لغة واصطالحا(111
 ،حتقيق: مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة ،جمد الدين حممد يعقوب الفريوز آبادي ،القاموس احمليط(120

 م.2005 –ه 1426 ،الثامنة الطبعة ،بريوت ،مؤسسة الرسالة ،سيبإشراف حممد نعيم العرقسو 

 )د : ك( )د : ط( )د : ت(. بن إبراهيم العتيق، دار الصميعي يوسف بن حممد ،القراءة البدء واالستمرار(121
 –م 2001 ،الطبعة األوىل ،الكويت ،شركة اإلبداع الفكري للنشر والتوزيع ،مجال املال ،القراءة التصويرية(122

 ه.1430
 ه.1422 –م 2007 ،الطبعة الثانية ،الكويت ،اإلبداع الفكري ،ساجد العبديل ،القراءة الذكية(123
 ،ىلالطبعة األو  ،دمشق ،إصدار مركز األعمال األوريب للدراسات والتدريب. دار مؤسسة رسالن ،القراءة السريعة(124

 م.2002
  –ه 1434 ،الثانية ،القاهرة ،دار أجيال ،ترمجة أمحد هوشان ،جرجيورى ميتشل ،بيرت شيفرد ،القراءة السريعة(125

 م.2013
 م.2006 –ه 1427 ،الثانية الطبعة ،الرياض ،مكتبة العبيكان ،فهد صاحل احلمود ،قراءة القراءة(126
 م. 2002 –ه 1421 ،السادسة ،دمشق ،دار القلم ،عبد الكرمي بكار ،القراءة املثمرة مفاهيم وآليات (127
 م.1114 ،الطبعة الثانية ،بريوت ،ار الفكر املعاصرد ،حممد عدنان سامل ،القراءة أوالً (122
م 2002 ،الطبعة األوىل ،عمان ،دار صفاء ،حسان حسني عبابده ،القراءة عند األطفال يف ضوء املناهج احلديثة(121
 ه.1421 –
 بعةالط ،سكندريةاإل ،مؤسسة حورس الدولية ،عمر ، نصار رمضاناجربة مصرية يف التنمية الثقافية ،القراءة للجميع(130

 م.2011 –م 2010 ،األوىل
 م.2002 ،الطبعة األوىل ،األردن ،املؤسسة العربية ،عارف الشيخ ،القراءة من أجل التعلم(131
 .)د : ك( )د : ط( )د : ت(  موقع قصة اإلسالم ،راغب السرجاين ،القراءة منهج حياة(132

 الطبعة ،رياضال ،دار احلضارة ،يسيد حممد بن سادايت الشنقيط ،القراءة وأرثرها يف تكوين شخصية الفرد املسلم(133
 م.2004 –ه 1425 ،األوىل
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 م.2002 –ه 1423 ،الثانية الطبعة ،القاهرة ،دار الشروق ،حممد قطب ،قضية التنوير يف العامل اإلسالمي(134
 م.2002 ،طبعة خاصة باملركز الكندي للتنمية البشرية )د : ك(  ،دار الراية ،إبراهيم الفقي ،قوة التفكري(135
 طبعةال )د : ك(  ،دار الصميعي ،محود عبد هللا بن محود التوجيري ،من مجاعة التبليغ ليغ يف التحذيرالقول الب(136

 م.1113 –ه 1414 ،األوىل
 ،ثالثةالطبعة ال )د : ك(  ،دار ابن اجلوزي ،الشيخ حممد صاحل العثيمني ،القول املفيد على كتاب التوحيد(137

 ه.1433
الطبعة  ،قطر ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،عبد اجمليد بن مسعود ،املعاصرالقيم اإلسالمية الرتبوية واجملتمع (132

 م.1111 –ه 1411 ،األوىل
ورات املنظمة منش ،خالد الصمدي ،دراسة للقيم اإلسالمية وآليات تعزيزها ،القيم اإلسالمية يف املنظومة الرتبوية(131

 م.2112 –ه 1421 )د : ط(  ،إيسيكو ،اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة
أبو  ،هاودور الرتبية اإلسالمية يف تكوينها وتنميت ،دراسة يف طبيعة القيم ومصادرها ،القيم اإلسالمية والرتبية(140

 م.1122 ،املدينة املنورة ،الطبعة األوىل)د : ك(  ،مكتبة إبراهيم حليب ،علي خليل مصطفى ،العينني

 م.2001 –ه 1421 ،األوىل الطبعة ،القاهرة ،الدار الثقافية ،حإمساعيل عبد الفتا  ،القيم السياسية يف اإلسالم(141
حتقيق عدنان  ،أيوب بن موسى احلسيين الكفوي ألىب البقاء، معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية، الكليات(142

 م.1112  -ه  1411 ، )د : ط( بريوت، حممد املصري، مؤسسة الرسالة ،درويش
 )د : ش( )د : ك( )د : ط( )د : ت( عبد هللا بن جار هللا آل جار هللا ،اهكمال الدين اإلسالمي وحقيقته ومزاي(143
 ،ثالثةال الطبعة ،الكويت ،شركة اإلبداع الفكري ،فيصل عمر باشراحيل ،طارق حممد السويدان  ،كيف أقرأ(144

 م.2011 –ه 1432
 م.1112 ،الطبعة األوىل ،الرياض ،مكتبة جرير ،لورى روزاكس ،كيف تتقن فن القراءة السريعة(145
 م.2011 ،الطبعة األوىل ،ديب ،دار مدارك ،ساجد العبديل ،كيف اجعل القراءة جزء من حياتك(146
 –ه 1432 ،الطبعة األوىل ،القاهرة ،مؤسسة اقرأ ،عبد الرمحن السيد يعقوب ،كيف حتبني القراءة لطفلك(147

 م.2011
مكتبة  ،حممد عز الدين توفيق ،مالحظات منهجية واقرتاحات علمية ،كيف ختتار الكتاب اإلسالمي وتقرأه(142

 م. 1122 –ه 1402 ،األوىل الطبعة ،الرباط ،أسامة بن زيد
 م.2014 ،األوىل الطبعة ،اإلسكندرية ،مؤسسة حورس الدولية ،نادر كامل حسن ،دقائق 7كيف تقرأ كتاباً يف (141
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 ه.1416 ،األوىل الطبعة ،الرياض ،دار الوطن ،حممد صاحل املنجد ،كيف تقرأ كتاباً (150
الطبعة  ،بنانل ،الدار العربية للعلوم ،ترمجة طالل احلمصي ،تشارلز فان دورن ،موريتمر آدلر ،تقرأ كتاباً  كيف(151

 ه.1416 –م 1115 ،األوىل
 )د : ط( )د : ت( . بريوت، دار صادر ،حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري ،لسان العرب(152
 م.1114 ،الطبعة الثانية )د : ك(  ،دار الوفاء ،حممد صاحلفخري  ،اللغة العربية أداًء ونطقاً وإمالًء وكتابة(153
 )د : ت(. نيةالطبعة الثا ،القاهرة ،املعارف،كورنيش النيل دار ة من املفكرين، تقدمي رجب البنا،ملاذا نقرأ لطائف(154
الطبعة  ،هرةلقاا ،دار العلوم ،حممد عبد اهلادي حسني ،تأليف ،لديفيد بركنز ،نظرية الذكاء املتعلم ،ملشروع ذكاء(155

 م.2002 ،األوىل

 ،الطبعة الثالثة ،الكويت ،شركة اإلبداع الفكري ،فيصل عمر باشراحيل ،طارق حممد السويدان ،ماذا أقرأ(156
 م.2011 –ه 1432

 ،امنأمساء غ ،حممد حسن مرسي ،ماذا يقرأ األطفال والشباب؟ وملاذا يقرأون؟ وملن يقرأون؟  فتحي علي يونس(157
يوليو  10 – 1دار الضيافة جامعة عني مشس يف الفرتة من  ،املؤمتر العلمي الثامن ،ءة واملعرفةاجلمعية املصرية للقرا

 م.2002

 ه.1411 ،اإلصدار األوىل)د : ك(  ،مكتبة األلوكة ،عبد الرمحن عبد العزيز الفليج ،مبادئ طريقة برايل(152
 م.2012 –ه 1433 ،الطبعة الثانية ،القاهرة ،دار أجيال ،مصطفى كامل ،متعة القراءة(151

دار  ،عامر اجلزار ،مية احلراين احملقق أنور البازتقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تي ،جمموع الفتاوى(160
 م. 2005-ه   1426، الطبعة الثالثة)د : ك(  ،الوفاء

دار  ،نمجع وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليما ،جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد العثيمني(161
 ه.1413 ،الطبعة األخرية)د : ك(  ،الوطن

دار الكتب  ،حتقيق عبد احلميد هنداوي ،أبو احلسن علي بن إمساعيل بن سيده املرسي ،احملكم واحمليط األعظم(162
 م.2000 )د : ط(  ،بريوت ،العلمية
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)د : ط( )د :  ريوتب ،عامل الكتب ، حممد حسن آل ياسني، حتقيق الصاحب إمساعيل بن عباد ،احمليط يف اللغة(163
 ت(

 ،، طبعة جديدةبريوت ،مكتبة لبنان ،حممود خاطر ، حتقيقحممد بن أيب بكر بن عبدالقادر الرازي ،خمتار الصحاح(164
 م.1115 –ه 1415

 ،لثانيةاالطبعة  ،باكستان ،إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية ،حسن حممود الشافعي ،املدخل إىل دراسة علم الكالم(165
 م.2001 –ه 1432

رسة مكتبة امللك فهد فه ،فوز بنت عبد اللطيف كردي ، وتطبيقاهتا املعاصرة،املذاهب الفلسفية اإلحلادية الروحية(166
 ه.1430 )د : ط(  ،الرياض ،الوطنية

 .م1123-ه 1403األوىل  الطبعة )د : ك(  ،دار الشروق ، حممد بن قطب بن إبراهيم ،مذاهب فكرية معاصرة(167
أمحد حممد  قيقحت ،أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين ، مسند اإلمام أمحد بن حنبل(162

 م 1115 -ه   1416األوىل،  الطبعة ،القاهرة، دار احلديث ، شاكر
 ه.1425 ،الطبعة الثالثة ،مكة املكرمة ،دار الفوائد ،علي حممد العمران ،املشوق إىل القراءة وطلب العلم(161
)د  بريوت ،تبة العلميةاملك ،أمحد بن حممد بن علي املقري الفيومي ،يب الشرح الكبري للرافعياملصباح املنري يف غر (170

 .: ط( )د : ت(
ه 1420الطبعة األوىل  ،دمشق ،دار القلم، عبد الرمحن حسن حبنكة امليداين ،معارج التفكر ودقائق التدبر(171

 .م2000
، عمر بن حممود أبو عمر، حتقيق أمحد حكمي حافظ بن ،معارج القبول بشرح سلم الوصول إىل علم األصول(172

 م.1110 –ه 1410، ، الطبعة األوىلالدمام ،دار ابن القيم

 ،عة األوىلالطب ،ياضالر  ،مكتبة الصفحات الذهبية ،كمال سامل سيسامل  املعاقون بصريا خصائصهم ومناهجهم،(173
  م.1122

مكتبة العلوم  ،محدي بن عبداجمليد السلفي حتقيق ،سليمان بن أمحد بن أيوب أبو القاسم الطرباين ،املعجم الكبري(174
 م.1123 –ه 1404الطبعة الثانية ،  ،املوصل ،واحلكم

)د  القاهرة ،ثدار احلدي ،حممد فؤاد عبد الباقي ،املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي حباشية املصحف الشريف(175
 .: ط( )د : ت( 
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 ،ربيةجممع اللغة الع ،حممد النجار، حتقيق، حامد عبد القادر ،أمحد الزيات ،إبراهيم مصطفى ،املعجم الوسيط (176
 .)د : ط( )د : ت( دار الدعوة

)د :  ،كردار الف ،حتقيق: عبد السالم حممد هارون ،أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا ،معجم مقاييس اللغة(177
 م.1171 -ه  1311ك( )د : ط( 

مود فاخوري و عبد حم ، حتقيقفتح ناصر الدين بن عبد السيد بن علي بن املطرزأبو ال ،املغرب يف ترتيب املعرب(172
 م.1171، الطبعة األوىل ،حلب، حلميد خمتار، مكتبة أسامة بن زيدا

 ،بريوت ،رامة املقدسي أبو حممد، دار الفكعبد هللا بن أمحد بن قد ،املغين يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين(171
 ه.1405الطبعة األوىل ، 

دار  افعي،التميمي الرازي الشاإلمام العامل العالمة واحلرب البحر الفهامة فخر الدين حممد بن عمر  ،مفاتيح الغيب(120
 م 2000 -ه  1421 ،األوىلالطبعة ، بريوت، الكتب العلمية

هللا ابن قيم  دمشش الدين حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عب ،مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة(121
ه 1416 ،ة األوىلالطبع ،اململكة العربية السعودية، دار ابن عفان، وراجعه بكر أبو زيد ،قدم له علي احلليب ،اجلوزية

 م.1116 –
 ،د سيد كيالينحتقيق حمم ،أبو القاسم احلسني بن حممد املعروف بالراغب األصفهاين ،املفردات يف غريب القرآن(122

 .: ط( )د : ت( )د  لبنان ،دار املعرفة
ار ون، احملقق أيب احلسني أمحد بن فاِرس بن زك رِي ا ،مقاييس اللغة(123  ،اب العرباحتاد الكت ،عبد السَّالم حممد ه 

 م.2002 -ه   1423
 .)د : ت(  الرابعة ،بريوت ،العريب دار احياء الرتاث ،عبد الرمحن بن حممد بن خلدون ،مقدمة ابن خلدون(124
 م.2001 –ه 1430 )د : ط(  ،عمان ،دار الثقافة ،حممود حممد غامن ،مقدمة يف تدريس التفكري(125

دار  ،رناظم منصو  ،عماد حممد الغزو ،عبد العزيز السرطاوي ،سناء عورتاين طييب ،مقدمة يف صعوبات القراءة(126
 م.2001  -ه 1421 ،األردن ،وائل

 .)د : ط( )د : ت(  عنيزة ،حليةمن القرآن إىل الربهان سرية أمة، محد املرزوقي، اجلمعية اخلريية الصا(127
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الطبعة  )د : ك(  ،مطبعة عيسى البايب احلليب وشركاه ،حممد عبد العظيم الزرقاين ،مناهل العرفان يف علوم القرآن(122
 ، )د : ت(.الثالثة

املشهور  ،تأليف أيب احلسن علي بن احلسن اهلنائى ،أقدم معجم شامل للمشرتك اللفظي –املنجد يف اللغة (121
 م .1122 ،الطبعة الثانية ،عامل الكتب القاهرة ،ضاحي عبد الباقي ،قيق: أمحد خمتار عمرحت ،بكراع

 .م 2010 ،السادسة عشرة الطبعة ،دار الشروق ،حممد بن قطب بن إبراهيم ،منهج الرتبية اإلسالمية(110
 ،لطبعة األوىلا ،ياضالر  ،دار الثلورثية ،إبراهيم  بن عبد العزيز اليحىي ،منهجية القراءة احلرة لصناعة املثقف(111

 م.2010 –ه 1431
)د  بعة الثانيةالط ،الدوحة ،دار الثقافة ،وهدى تركي السبيعي ،مهارات التعلم واالستذكار، أنور رياض عبد الرحيم(112

 .: ت( 
 ،عة األوىلالطب ،مصر ،مركز تطوير األداء والتنمية ،حممد عبد الغين حسن هالل ،مهارات القراءة السريعة الفعالة(113

 م.2005 –م 2004
 م.2001  )د : ط( ،لبنان ،املؤسسة احلديثة للكتاب ،سجيع اجلبيلي ،مهارات القراءة والفهم والتذوق األديب(114
 م.2013 ،الطبعة األوىل ،اإلسكندرية ،مؤسسة حورس الدولية ،السيد حممد صاحل ،أمحد صربة ،مهارات القراءة(115
 ،لعصيميدار ا ،بد هللا القفاري و ناصر عبد الكرمي  العقلناصر  بن ع ،املوجز يف األديان واملذاهب املعاصرة(116

 م.1112 –ه 1413 ،الطبعة األوىل ،الرياض
عة الثانية، الطب، الكويت، السالسل دار، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية صادر عن ،املوسوعة الفقهية الكويتية(117

 .)د : ت(  طبع الوزارة
 م.2012 –ه 1433 ،الطبعة األوىل ،الرياض ،دار احلضارة ،سمعبد الرزاق حممد آل قا ،حنو تفكري واع(112
 .د : ت() الطبعة التاسعة ،القاهرة ،الناشر دار املعارف ،علي سامي النشار ،نشأة الفكر الفلسفي يف اإلسالم(111

نشر طي التعريف يف فضل محلة العلم الشريف والرد على ماقتهم اخليف، حممد بن عبدالرمحن بن عمر بن حممد (200
 م.1117جدة، الطبعة األوىل ، ، عبدهللا احلبيشي ، دار املنهاجبن 

صاحل بن عبد هللا بن  :إعدد من املختصني بإشراف الشيخ ، نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي (201
 .)د : ت( الطبعة الرابعة ،دار الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة ،محيد إمام وخطيب احلرم املكي
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حممود حممد  ،زري، حتقيق : طاهر أمحد الزاوىأبو السعادات املبارك بن حممد اجل ،احلديث واألرثر النهاية يف غريب(202
 م.1171 -ه  1311بريوت ، ، املكتبة العلمية ،الطناحي

ه 1422 ،الطبعة احلادية عشر ،الرياض ،دار طيبة ،حممود حممد اخلزندار ،هذه أخالقنا حني نكون مؤمنني حقاً (203
 م.2007 –
قدمي: صاحل مراجعة وت ،عبد هللا بن عبد احلميد األرثري ، عقيدة السلف الصاحل )أهل السنة واجلماعة(الوجيز يف(204

الطبعة  ،اململكة العربية السعودية ،وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ،بن عبد العزيز آل الشيخ
 ه.1422 ،األوىل

قق إحسان ، احمللعباس مشس الدين أمحد بن حممد بن أيب بكر بن خلكانأبو ا ،وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان(205
 .)د : ط( )د : ت(  بريوت، عباس، دار صادر

 
 البحوث واملقاالت:

رفة العدد أحوال املع ،الرياض ،حممود حسني عيسى ،وتروج هلا دوائر مشبوهة ،اإلحصاءات الغربية غري حقيقية(206
 م.2006ه/ نوفمرب 1427شوال  ،45

 م.2005 -6ه/ 1426مجادى األوىل  ، 142العدد  ،جملة البيان ،عبد الرمحن الصويان ،القراءةآفات (207
 م.2006ه/ نوفمرب 1427شوال  ،45أحوال املعرفة العدد  ،الرياض ،فاطمة حممود عليوة ،أمة تقرأ ال تزال تقرأ(202
اإلصدار من ربيع  ،45العدد ،جملة البحوث اإلسالمية ،مصطفى بن عيد الصياصنة ،األمية يف املنظور اإلسالمي(201

 ه.1416لعام  ،األول إىل مجادى الثانية
رى ، جامعة أمالق ،االحنراف الفكري ) مفهومه   أسبابه   عالجه ( يف ضوء الكتاب والسنة ، طه عابدين طه(210

وتاريخ ،  21364معهد البحوث العلمية وإحياء الرتاث اإلسالمي ، متت املوافقة للنشر مناجمللس العلمي بالرقم 
 . ه 1422/ 16/10

 ى األول.اجلمعية السعودية للدراسات.امللتق ،خالد بن عبد الرمحن  القريشي ،االحنراف الفكري وأرثره يف اإلرهاب(211
 قسم الثقافة اإلسالمية، رانيا نظمى.د،االحنراف الفكري ومظاهره(212
املركز اإلعالم  ،ملأمحد مبارك سا  ،ليهوسبل القضاء ع ،آرثاره وأبعاده ،تعريفه وأسبابه ،االحنراف والتطرف الفكري(213

 .األمين
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 عبد هللا بن جار هللا بن إبراهيم آل جار هللا. ،أمهية القراءة وفوائدها(214

اخلميس  ،15732العدد  ،جريدة الرياض ،عفراء بنت حشر بن مانع آل مكتوم ،أمهية القيم يف حياة اجملتمعات(215
 ه1432 ،شعبان 20

 .راشد ظافر الدوسريحنراف الفكري، حبث بعنوان اال(216
 .حممد بن فتحي آل عبدالعزيز،تالوة القرآن الكرمي)فضائل وأحكام وخمالفات(حبث منشور بعنوان: (217

 .يديعبد هللا بن عبد الرمحن الرب  ،التفكري العلمي واإلبداعي (212
 عبد هللا سراج الدين. ،خصائصها –آداهبا  –تالوة القرآن اجمليد )فضائلها (211
 ،77العدد  ،جملة البحوث اإلسالمية ،عبد هللا بن عبد العزيز الزايدي ،من االحنراف الفكري محاية اجملتمع املسلم(220

 ه.1427 –ه 1426لسنة  ،اإلصدار من ذي القعدة إىل صفر

سبل الوقاية من االحنراف الفكري وحتقيق األمن الوطين من خالل مقرر "التوحيد" يف املرحلة الثانوية يف املدارس (221
سليمان  -كة يف مسابقة "االحنراف الفكري وأرثره على األمن الوطين بدول جملس التعاون اخلليجيمشار  -السعودية 

 ه.1425 ،بن قاسم العيد
 ،مجادى األوىل 17صحيفة الرياض اخلميس   ،برلني )د ب أ( ،على ذمة األطباء: قراءة الكتب تقوي الذاكرة(222

 .15641العدد  ،ه1432
شيماء عبد اجمليد ،لفلسفة بني املسلمني وقوهلم بقدم العامل وحركته والرد عليهمالعوامل اليت ساعدت على انتشار ا(223

 ماليزيا.،جامعة املدينة العاملية –كلية العلوم اإلسالمية  ،قسم الدعوة وأصول الدين،حممد زهران
لة دراسات ، جمحبوث منشورة حمكَّمة جامعة أفريقيا العامليةبالسودان  ،القراءة من منظور قرآين ، طه عابدين طه(224

 .. م2005ه  ، يونيو 1426دعوية ، العدد العاشر ربيع الثاين 
ربيع  21م. اجلمعة 2014يناير  – 31 ،صحيفة الشرق  ،غادة البشر ،القراءة يومياً تزيد الذكاء ومتنع اخلرف(225

 (.721العدد رقم ) ،ه1435األول 
أديب ذياب  ، من مرحلة التعليم األساسي يف األردنالقيم اإلسالمية يف كتب اللغة العربية للصفني األول والثاين(226

ص  ،م. اجمللد التاسع عشر2011يناير   ،العدد األول ،جملة اجلامعة اإلسالمية ،عمر أمحد رجا املغيض ،محادنة
427 – 517 . 
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الفنون حتت و دراسة مقدمة إىل مؤمتر كلية الرتبية ، ، عطية العمريفؤاد علي العاجز، القيم وطرق تعلُّمها وتعليمها(227
 م إربد ، األردن.21/7/1111-27عنوان " القيم والرتبية يف عامل متغري " واملنعقد يف جامعة الريموك يف الفرتة  من 

 .بد هللا بن جار هللا آل جار هللاع ،كمال الدين اإلسالمي وحقيقته ومزاياه(222
 لعلوما رىالق أم جامعة جملة ،مد رمضانمنظور حممد بن حم ،مفهوم التالوة والرتتيل والتدبر يف القران الكرمي(221

 ه.1425،مجادىاألوىل30العدد،12اجلزء  ،وآداهبا العربية اللغة و الشريعة
حبث مقدم إىل  ،شعبان رمضان حممود مقلد ،من اآلرثار اإلميانية لتعليم وتعلم القرآن الكرمي على الفرد واجملتمع(230

 .لكرمي بالرياضامللتقى الثالث للجمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن ا
ث منشور:  حب ،أمسهان سعيد  اجلرو ،يف احلضارة اليمنية القدميةمناذج من القيم األخالقية ومبادئ حقوق اإلنسان (231

 جامعة السلطان قابوس )سلطنة عمان(. ،كلية اآلداب والعلوم االجتماعية
دراسة ة نظر الرتبية اإلسالمية،من وجه مناذج من القيم اليت تعززها أفالم الرسوم املتحركة املخصصة لألطفال(232

إعداد  ،جامعة أم القرى ،كلية الرتبية  ،حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري يف الرتبية اإلسالمية واملقارنة ،حتليلية
ه 1430 ،الفصل الدراسي األول ،إشراف: د. آمال محزة املرزوقي أبو حسني ،الطالبة: عائشة سعيد علي الشهري

 ه. 1431 –
دراسة حتليليه، عبد ،ؤسسات التعليم العال ي السعوديةح للتوافق بني القيم الشخصية والقيم التنظيمية مبمنوذج مقرت (233

 .ه 1430 محد سامل الزهراين، جامعة أم القرى مبكة املكرمة،أهللا بن 
 

 املواقع اإللكرتونية:

 تنمية مقال بعنوان: القراءة ودورها يف ،جامعة اإلسكندرية ،املدونة اإللكرتونية الرمسية لقسم املكتبات واملعلومات(234
 http://alexlisdept.blogspot.com/2012/02/blog-post_13.htmlعلى الرابط التايل: ،د. أماين الرمادي ،الشخصية اإلبداعية واألخالقية

مود حم ،مقال مكانة العلم يف نظر القرآن ،د.خالد اجلريسي ،إشراف: د.سعد احلميد ،موقع األلوكةالثقافية(235
 http://www.alukah.net/culture/1052/48423/#ixzz2tMHthIegعلى الرابط التايل: ،شلتوت

لى الرابط د.حذيفة عبود مهدي السامرائي ع ،مقال بعنوان: القراءة وأمهيتها للفرد واجملتمع ،موقع األلوكةالثقافية(236
 /http://www.alukah.net/culture/0/60772التايل: 

 

http://alexlisdept.blogspot.com/2012/02/blog-post_13.html
http://www.alukah.net/culture/1052/48423/#ixzz2tMHthIeg
http://www.alukah.net/culture/0/60772/
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على  ،الثقفي عبد هللا علي ،ءة قد تغريمقال بعنوان: مهالً يا معلمون: مفهوم القرا ،موقع منهل الثقافة الرتبوية(237
 http://www.manhal.net/articles.php?action=show&id=2833الرابط التايل: 

بدر  ،راءةدولية للتقدم يف القمقال بعنوان: أهداف القراءة وعملياهتا يف ضوء الدراسة ال ،موقع األلوكةاإلجتماعية(232
 http://www.alukah.net/social/0/27150/#ixzz2vbSMXutMعلى الرابط التايل:   ،احلسني

على  ،والفن حمور: األدب ،طاوىرضا الب ،حبث بعنوان: الكتابة العربية ،املوقع الرئيسي ملؤسسة احلوار املتمدن(231
 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=168790الرابط التايل:   

، على الرابط عبد الرمحن صاحل احملمود ،أمهية العقيدة ومصدر تلقيها عند السلف ،موقع إسالم ويب(240
 http://audio.islamweb.net/AUDIO/index.php?page=FullContent&audioid=153906&full=1التايل:

الرابط على  ،عبد هللا الفريح ،من أسباب زيادة اإلميان ونقصانه ،موقع صيد الفوائد(241
 http://www.saaid.net/Doat/alfraih/5.htmالتايل:

على  ،م البوسعيديهيث ،مقال بعنوان: تأرثري القراءة على الثقافة الشخصية ،موقع منرب حر للثقافة والفكر واألدب(242
 http://www.diwanalarab.com/spip.php?article15768الرابط التايل: 

ى الرابط عل ،سجني الفكر ،مقال بعنوان: تنمية مهارات الذكاء بالقراءة ،منتدى جملس األدب واخلواطر والنثر (243
 3nzh.com/vb/t57173.htmlhttp://www.التايل: 

علىالرابط  ،مقال منشور بعنوان: االحنراف الفكري دراسة وحتليل ،الدراسات الرتبوية ،موقع السكينة(244
 http://www.assakina.com/studies/5304.html#ixzz3AOx6xbEf:التايل

 /http://www.wwaii.orgاهليئة العاملية للتعريف باإلسالم.  ،موقع رابطة العامل اإلسالمي(245
 ،د هللا الزهراينإبراهيم عب ،مقال بعنوان: " من أسباب االحنراف الفكري قلة الفقه يف دين هللا ،موقع الدرر السنية(246

 http://www.dorar.net/art/147: على الرابط التايل
 http://www.hakmy.com/pageother.php?catsmktba=15على الرابط التايل: ،موقع الشيخ حافظ احلكمي(247
 /http://shamela.wsموسوعة املكتبة الشاملة،(242
 http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%82%D8%B7%D8%A8على الرابط التايل: ،موقع ويكيبيديا املوسوعة احلرة(241
 ،ض العمريعو  ،عنوان: القيم الشخصية تكوينها وتنميتها لدى الطالبمقال ب ،موقع مدونة عبد هللا القرزعي(250

 post_1960.html-trng.blogspot.com/2011/02/blog-http://childعلى الرابط التايل: 

على الرابط التايل:  ،عبد احلميد حممد ،مقال: غرس القيم ،موقع إدارة السالم (251
http://www.khayma.com/mohgan73/new_page_2.htm 

 

http://www.manhal.net/articles.php?action=show&id=2833
http://www.alukah.net/social/0/27150/#ixzz2vbSMXutM
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=168790
http://audio.islamweb.net/AUDIO/index.php?page=FullContent&audioid=153906&full=1
http://www.saaid.net/Doat/alfraih/5.htm
http://www.diwanalarab.com/spip.php?article15768
http://www.3nzh.com/vb/t57173.html
http://www.assakina.com/studies/5304.html#ixzz3AOx6xbEf
http://www.wwaii.org/
http://www.dorar.net/art/147
http://www.hakmy.com/pageother.php?catsmktba=15
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%82%D8%B7%D8%A8
http://child-trng.blogspot.com/2011/02/blog-post_1960.html
http://www.khayma.com/mohgan73/new_page_2.htm
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 املسجد النبوي يف ألقاها يف ،عبد الباري الثبييت ،خطبة بعنوان:  أمهية القيم يف بناء األفراد واألمم ،موقع املنرب(252
 http://www.alminbar.net/alkhutab/khutbaa.asp?mediaURL=8654ة املنورة. على الرابط التايل: املدين

لرابط التايل: ا على ،رجب طوران ،مقال بعنوان: القيم األخالقية وأمهيتها لإلنسان واجملتمع  ،موقع رسالة اجلامعة (253
http://rs.ksu.edu.sa/79901.html 

 home-sergany-al-ragheb-http://islamstory.com/ar/drموقع قصة إسالم (254
: مناذج من السنة املطهرة لغرس القيم موقع قيم حياتنا مقال بعنوان(255

http://www.qeyamhome.net/details.aspx?pageid=1653&lasttype=22 
 http://www.alukah.net/web/twaijiry/cvاملواقع الشخصية على الرابط التايل: ،شبكة األلوكة(256
على الرابط التايل:  ،مقال بعنوان: أرثر الغزو الفكري على املسلم ،موقع د. سعد بن عبد هللا الربيك(257

http://www.saadalbreik.com/Sad/news.php?action=show&id=452 
على الرابط  ،مشيسة خلوي ،مقال بعنوان: تأرثري املسلسالت املدبلجة على األسرة العربية ،موقع األلوكةاالجتماعية(252

 http://www.alukah.net/social/0/68122/#ixzz3BeikINuHالتايل:
حممد موسى  ،رثر الرتاجم على السلوك اإلنساينأ تارخينا ونفهمه، أسلسلة كيف نقر  ،اجمللس العلمي ،موقع األلوكة(251

 http://majles.alukah.net/t121579/#ixzz3Ck38orPMعلى الرابط التايل: ، الشريف

  

 

http://www.alminbar.net/alkhutab/khutbaa.asp?mediaURL=8654
http://rs.ksu.edu.sa/79901.html
http://islamstory.com/ar/dr-ragheb-al-sergany-home
http://www.qeyamhome.net/details.aspx?pageid=1653&lasttype=22
http://www.saadalbreik.com/Sad/news.php?action=show&id=452
http://www.alukah.net/social/0/68122/#ixzz3BeikINuH
http://majles.alukah.net/t121579/#ixzz3Ck38orPM
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 فهرس املوضوعات

ملوضوعا  الصفحة 

 1 املقدمة

 1 ملوضوع وأسباب اختيارهأمهية ا

 2 أهداف املوضوع

 2 الدراسات السابقة

 3 منهج البحث

 7 ش         ك   ر وت   ق    دي               ر

 2 أمهية القراءة ومكانتها يف اإلسالمالتمهيد: 

 13 الفصل األول: حقيقة القراءة

 14 املبحث األول: مفهوم القراءة

 15 راءة يف اللغةاملطلب األول: تعريف الق

 17 املطلب الثاين: تعريف القراءة يف االصطالح

 20 املطلب الثالث: املصطلحات ذات الصلة وداللتها

 20 مفهوم التالوة

 21 مفهوم الكتابة
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 24 املبحث الثاين: أنواع القراءة

 25 أنواع القراءة من حيث األداء: املطلب األول

 21 ن حيث الغرضاملطلب الثاين: أنواع القراءة م

 34 املطلب الثالث: أنواع القراءة من حيث الفائدة

 36 املبحث الثالث: ضوابط القراءة

 37 الضوابط قبل القراءة املطلب األول:

 42 املطلب الثاين: الضوابط أرثناء القراءة

 46 املطلب الثالث: الضوابط بعد القراءة

 42 الفصل الثاين: آثار القراءة الثقافية

 41 أرثر القراءة على العقيدة: ملبحث األولا

 50 املطلب األول: اآلرثار اإلجيابية للقراءة على العقيدة

 52 اآلرثار السلبية للقراءة على العقيدةاملطلب الثاين: 

 63 املبحث الثاين: أثر القراءة على الفكر

 64 أرثر القراءة يف التطور الفكري  املطلب األول:

 72 ر القراءة يف االحنراف الفكرياملطلب الثاين: أرث

 72 املبحث الثالث: أثر القراءة على القيم
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 71 املطلب األول: أرثر القراءة يف الرقي بالسلوك اإلنساين

 26 املطلب الثاين: التدهور اخللقي

 21 خلامتةا

 21 أواًل: النتائج

 11 رثانياً: التوصيات

 12 الفهارس

 13 فهرس اآليات

 17 ثفهرس األحادي

 17 فهرس اآلرثار

 12 فهرس األعالم

 100 فهرس املصادر واملراجع

 112 فهرس املوضوعات

 

 
 

 
 

 


