
الحمــد هلل ،والصــاة والســام علــى رســول هللا ،وآلــه
وصحبــه ومــن اتبــع هــداه ،وبعــد فهــذه مطويــة مهمــة
موس�وـمة بـ��ـ (الق��راءة).
قــال الشــيخ الدكتــور محمــد بــن عمــر بازمــول -حفظــه
هللا ورعــاه:-
 -1قل لي :ماذا تقرأ؟ ...أقل لك من أنت.
ـك
بـــ اقــرأ بــدأ الوحــي قــال تبــارك وتعالــى{ :ا ْقـ َـرأْ ب ِْاسـ ِـم َر ِّبـ َ
ا ّلَ ـ ِذي َخ َل َق}[.العلــق.]1:
وقال{ :ا ْق َرأْ َو َر ّبُ َك ْالَ ْك َر ُم}[ .العلق.]3:
وســينتهي مصــر كل شــخص بــأن يقــرأ كل واحــد منــا
كتابــه،
ويقــال لــه :اقــرأ { ،يَـ ْـو َم ن َ ْد ُعــو ُك َّل أُنَـ ٍ
ـاس ِبإ َِما ِم ِهـ ْـم َف َمـ ْـن أُو ِتـ َـي
ـون َف ِتيـ ًا}.
ِكتَابَــهُ ب َِي ِمي ِنـ ِه َفأُولَ ِئـ َ
ون ِكتَابَ ُهـ ْـم َوال يُ ْظ َل ُمـ َ
ـك يَ ْقـ َـرأ ُ َ
[اإلسراء.]71:
ـك ا ْل َيـ ْـو َم
ـك َك َفــى ب َِن ْف ِسـ َ
وقــال تبــارك وتعالــى{ :ا ْقـ َـرأْ ِكتَابَـ َ
ــك َح ِســيب ًا}[ .اإلســراء.]14:
َع َل ْي َ
وأقســم هللا تبــارك وتعالــى بالقلــم الــذي بــه تكــون كتابــة مــا
ون}[.القلم.]1:
يقــرأ ،فقــال تعالــى{ :ن َوا ْل َق َلـ ِـم َو َمــا يَ ْسـ ُـط ُر َ
واألمــة اإلســامية وإن كانــت أمــة أميــة ال تكتب و ال تحســب
كمــا جــاء يف الحديــث عــن رســول هللا -صلــى هللا عليــه
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وســلم ،-فهــذا يف مجــال األحــكام الشــرعية ،الــي يــراىع
فيهــا حــال النــاس يف كل مــكان ،وليــس كل إنســان قــادر
علــى أن يكتــب ويحســب ،يف كل مــكان وزمــان ،فهــذا
الوصــف املذكــور مقصــود بــه وصــف مــا يراعيــه التشــريع
مــن رفــع الحــرج عــن األمــة ،وال يقصــد بــه الرتغيــب عــن
الكتابــة والحســاب وبالتالــي عــن القــراءة؛ كيــف يكــون هــذا
هــو املقصــود؟! والرســول  -صلــى هللا عليــه وســلم -يرغبنــا
يف قــراءة القــرآن الكريــم ،وتالوتــه ،ومــن أســماء القــرآن
«الكتــاب» ،بــل اســمه «القــرآن” اشــتقاقه مــن نفــس مــادة
كلمــة «القــراءة»« ،القــاف .والــراء .والهمــزة”.
وقــد جــاء يف اآلثــار الرتغيــب يف القــراءة مــن املصحــف ،وأنــه
عبــادة ،مــن ذلــك مــا جــاء عــن ابــن مســعود  -ريض هللا
عنــه -قــال« :أديمــوا النظــر يف املصحــف»((( .وعنــه أيض ـ ًا،
قــال« :أشــد العبــادة القــراءة يف املصحــف”.(((.
فتعلــم القــراءة يشء مرغــب فيــه شــرع ًا ،لكــن الســؤال مــاذا
نقــرأ؟ إن خطــورة القــراءة تجعــل املــرء يقــول :قــل لــي:
مــاذا تقــرأ؟ أعــرف مــن أنــت!.
 -2ما يقرأ املسلم.
املسلم يهتم بقراءة ما رغب الشرع يف قراءته وهو يشمل
األمور التالية:
((( أخرجه ابن أبي شيبة يف املصنف .2/382،330 ،قال ابن حجر :وإسناده صحيح.
الفتح.14/248 :
((( أخرجه البيهقي يف شعب اإليمان ،التاسع عشر من شعب اإليمان هو باب يف تعظيم
القرآن فصل يف قراءة القرآن من املصحف.2228 ،
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 .1القرآن الكريم.
وقــد جــاء يف الحديــث عــن َع ْبـ ِد َّ ِ
للا ْبـ َـن َم ْسـ ُـعو ٍد –ريض هللا
ـول َّ ِ
“مـ ْـن
للا َ -ص َّلــى َّ
ـال َر ُسـ ُ
عنــه َ -قـ َ
للاُ َع َل ْي ـ ِه َو َس ـ َّل َم َ :-
للاِ َف َلــهُ ِبـ ِه َح َسـ َـنةٌ َوا ْل َح َسـ َـنةُ ب َِع ْشـ ِر
قَـ َـرأ َ َح ْر ًفــا ِمـ ْـن ِكتَــابِ َّ
ـول الــم َحـ ْـر ٌف َو َل ِكـ ْـن أ َ ِلـ ٌـف َحـ ْـر ٌف َو َلمٌ َحـ ْـر ٌف
أ َْمثَا ِل َهــا َل أَقُـ ُ
َو ِميـ ٌـم َحـ ْـر ٌف”.(((.
 .2القــراءة لكتــب العلــم الشــريع ،فهــي مــن أنفــع الطــرق
لتحصيــل العلــم .ومــن تراجــم البخــاري« :بَــاب َمــا يُ ْذ َكـ ُـر
ـال
ِف ا ْل ُ َن َاولَ ـةِ َو ِكتَــابِ أ َْهــلِ ا ْل ِع ْلـ ِـم بِا ْل ِع ْلـ ِـم ِإلَــى ا ْل ُب ْلـ َـدا ِن َوقَـ َ
ـث
ـان ا ْل َ َصا ِحـ َـف َف َب َعـ َ
أ َنَـ ُـس ْبـ ُـن َما ِلـ ٍـك ن َ َسـ َخ ُعثْ َمــا ُن ْبـ ُـن َع َّفـ َ
ـاق َو َرأ َى َع ْبـ ُد َّ ِ
للا ْبـ ُـن ُع َمـ َـر َويَ ْحـ َـى ْبـ ُـن َسـ ِعي ٍد
ب َِهــا ِإلَــى ْال َفـ ِ
ـض أ َْهــلِ ا ْل ِح َجــا ِز
احتَـ َّـج بَ ْعـ ُ
َو َما ِلـ ُ
ـك ْبـ ُـن أ َنَـ ٍـس َذ ِلـ َ
ـك َجا ِئـ ًـزا َو ْ
ِف ا ْل ُ َن َاو َل ـةِ ب َِح ِديـ ِ
ـث
-ص َّلــى َّللاُ َع َل ْي ـ ِه َو َس ـ َّل َمَ -ح ْيـ ُ
ـث َّ
ـي َ
النـ ِ ِ ّ
ـالَ :ل تَ ْقـ َـرأْهُ َحـ َّـى تَ ْب ُلـ َغ َمـ َك َان
السـ ِر ّيَةِ ِكتَ ًابــا َو َقـ َ
َكتَـ َ
ـب ِلَ ِمـ ِر َّ
الن ِ
ــاس
َكــ َذا َو َكــ َذاَ ،ف َل َّمــا بَ َلــ َغ َذ ِل َ
ــك ا ْلَــ َك َان قَ َــرأ َهُ َع َلــى َّ
للاُ َع َل ْي ـ ِه َو َس ـ َّل َم.((("-
ص َّلــى ََّوأ َ ْخ َ َب ُهـ ْـم ِبأ َ ْم ـ ِر َّ
ـي َ
النـ ِ ِ ّ
 .3القــراءة للثقافــة واألدب .وهــي تــدور علــى املحــاور
التاليـ�ة:
املحــور األول :القــراءة لتوســيع املــدارك العلميــة ،يفالتخصصــات ،أو الجوانـ�ب املختلفـ�ة مـ�ن املعرفـ�ة.
((( أخرجه الرتمذي ،كتاب فضائل القرآن عن رسول هللا -صلى هللا عليه و سلم،-
باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ما له من األجر .2910 ،صححه الرتمذي
واأللباني.
((( الجامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه
وأيامه.1/68 :
4

املحــور الثانــي :القــراءة لتنميــة املوهبــة والقــدرةعل��ى البح��ث ،والجلـ�د يف التتبـ�ع واالسـ�تقراء.
املحــور الثالــث :القــراءة ملعرفــة اآلخريــن ســواء مــن
ع�اـش يف زماننــا ولــم نلتــق بــه عــن قــرب ،أو ملــن لــم
ندركه��م ،ونري�دـ أن نعـ�رف عنهــم .وقــد ذكــر عبــاس
محمــود العق�اـد يف كتابهــ «مطالع�اـت يف الكتــب
والحيـ�اة» أن القـ�راءة تزيـ�د يف عمـ�ق العمـ�ر لإلنسـ�ان،
فاإلنســان الــذي عمــره ســتون ســنة ال يزيــد عمــرة ثانيــة
واح��دة بالقــراءة ،ولكــن يزيــد عمــق هــذه الســتني ســنة،
فيط��وي داخله��ا خالصــة تجــارب وأعمــال وتفكــر أناس
كثـ�ر يسـ�ر هللا لـ�ه مطالعـ�ة كتاباتهـ�م أو مـ�ا كتـ�ب عنهـ�م.
املحــور الرابــع :القــراءة للتســلية ،وحفــظ الوقــت،
بمــا يفيــد ،وتنشــيط الذهــن وراحتــه ،وقــد قــرأت مــرة
لألستــاذ عبـ�د الرحم��ن بـ�ن عقيــل الظاهــري أنــه قــال مــا
معن�اـه :أنـ�ه يريـ�ح نفس��ه م��ن الق�رـاءة بالقــراءة ،وذلــك
بقـ�راءة كتـ�ب سـ�هلة منعشـ�ة للذهـ�ن ،مريحـ�ة للعقـ�ل
مـ�ن عنـ�اء القـ�راءة الجـ�ادة.
واملقصــود يف جميــع هــذه املحــاور قــراءة الكتــب الــي ال
تتعاــرض مــع الشــرع؛ إذ القــراءة إذا كانــت تــؤدي بصاحبهــا
إل��ى خ��روج ومخالف��ة لشــرع هللا ،فهــي قــراءة تســفيه ال
قـ�راءة تثقيـ�ف.
فنحن نقرأ لنتعلم.
ونقــرأ لنتدب��ر ونتع��ظ ،ونحــرك قلوبنـ�ا يف طاعــة هللا .ونقــرأ
لنت�برك بق��راءة الق��رآن العظي��م ،وتزي��د حس��ناتنا ومعارفن��ا.
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ونقـ�رأ لنتثقـ�ف ،ونقـ�رأ لنتسـ�لى.
 .3لكل قراءة أدبها.
فقــراءة القــرآن العظيــم لهــا أدبهــا ،قــال
الســيوطي -رحمــه هللا” :-كيفيــات قــراءة [القــرآن] ثــاث:
إحداهــا :التحقيــق وهــو إعطــاء كل حــرف حقــه من إشــباع
املــد وتحقيــق الهمــزة وإتمــام الحــركات واعتمــاد اإلظهــار
والتشــديدات وبيــان الحــروف وتفكيكهــا وإخــراج بعضهــا
مــن بعــض بالســكت والتنزيــل والتــؤدة ومالحظــة الجائــز
مــن الوقــوف بــا قصــر وال اختــاس ،وال إســكان محــرك
وال إدغامــه وهــو يكــون لرياضــة األلســن وتقويــم األلفــاظ.
ويســتحب األخــذ بــه علــى املتعلمــن مــن غــر أن يتجــاوز
فيــه إلــى حــد اإلفــراط بتوليــد الحــروف مــن الحــركات
وتكريــر الــراءات ،وتحريــك الســواكن وتطنــن النونــات
باملبالغــة يف الغنــات كمــا قــال حمــزة لبعــض مــن ســمعه
يبالــغ يف ذلــك :أمــا علمــت أن مــا فــوق البيــاض بــرص ومــا
فــوق الجعــودة قطــط ومــا ليــس فــوق القــراءة ليــس بقراءة.
وكــذا يحــرز مــن الفصــل بــن حــروف الكلمــة كمــن يقــف
علــى التــاء مــن نســتعني ،وقفــة لطيفــة مدعي ـ ًا أنــه يرتــل
وهــذا النــوع مــن القــراءة مذهــب حمــزة وورش.

حــروف املــد واختــاس أكثــر الحــركات وذهــاب صــوت
الغنــة والتفريــط إلــى غايــة ال تصــح بهــا القــراءة وال توصــف
بهــا التــاوة.
وهــذا النــوع مذهــب ابــن كثــر وأبــي جعفــر ومــن قصــر
املنفصــل كأبــي عمــرو ويعقــوب.
الثالثــة :التدويــر وهــو التوســط بــن املقامــن بــن التحقيــق
والحــدر وهــو الــذي ورد عــن أكثــر األئمــة ممــن مــد املنفصل
ولــم يبلــغ فيــه اإلشــباع .وهــو مذهــب ســائر القــراء وهــو
املختــار عنــد أكثــر أهــل األداء .والفــرق بــن الرتتيــل يف
القــراءة وبــن التحقيــق فيمــا ذكــره بعضهــم أن التحقيــق
يكــون للرياضــة والتعليــم والتمريــن والرتتيــل يكــون للتدبــر
والتفكر»اهـــ .وكــذا لقــراءة كتــب العلــم آدابهــا.
 .4طريقة القراءة:
إن كيفية القراءة تحتاج إلى توضيح األمور التالية:
 .1أن يــراىع يف كل علــم الكيفيــة الخاصــة بــه يف قراءتــه،
فــإن لــكل علــم كيفيــة خاصــة يف قراءتــه ،تختلــف عــن
اآلخــر ،بــل ال أتجــاوز الحــد إذا قلــت :إن لــكل كاتــب
وكتــاب كيفيــة خاصــة يف قراءتــه.
 .2أن يختار املكان والزمان املناسب للقراءة.

 .4أن يحــدد هدفــه مــن القــراءة ،لكــي يحــدد نــوع القــراءة
الــي يســلكها؛ فالقــراءة الجرديــة غــر القــراءة للتفهــم
والتدبــر ،غــر القــراءة للتســلية واملتعــة ،غــر القــراءة
للنقــد والــدرس.
 .5أن يــرايع الرتتيــب املناســب للكتــب الــي يريــد أن يقرأهــا،
فهنــاك كتــب تقــرأ بحســب تسلســل وفيــات مؤلفيهــا،
وهنــاك كتــب تقــرأ بالعكــس ،وهنــاك كتــب تقــرأ بحســب
توضيــح بعضهــا لفكــرة بعــض ،وهــذا يحتــاج إلــى اسرتشــاد
مــن عالــم خبــر .وعلــى كل حــال فــإن التــدرج يف قــراءة
كتــب العلــم ،وهــو يختلــف مــن حــال شــخص إلــى آخــر،
ومــن علــم إلــى آخــر.
 .6التنويــع يف الكتــب الــي تقرأهــا مفيــد ،ويكمــل القصــور
الــذي ينتــج عنــد البعــض مــن القــراءة يف العلــم الواحــد.

القراءة
للشيخ أ.د .محمد بن عمر بازمول

حفظه هللا ورعاه

 .7التعــود علــى تســجيل املالحظــات والفوائــد أو تمييزهــا
يف الكتــاب الــذي نقــرأه مــن أهــم األمــور املفيــدة مــع التقــدم
يف القـ�راءة.
وأخــر ًا :القــراءة هوايــة وحرفــة ووســيلة علميــة وتســلية،
وطريــق إذا ســلكته ال تبلــغ مــداه ،فإنهــا بحــر زاخــر ،ومــوج
غامــر ،فانت��ق أحس��ن م��ا تج��د لتق�رـأه ،وانتــق أحســن مــا
تجــد لتتكل��م بــه ،وانتـ�ق أحسـ�ن مـ�ا تتكلـ�م بـ�ه لتحفظـ�ه.

الثانيــة :الحــدر بفتــح الحــاء وســكون الــدال املهملتــن وهــو
إدراج القــراءة وســرعتها وتخفيفهــا بالقصــر والتســكني
واالختــاس والبــدل ،واإلدغــام الكبــر وتخفيــف الهمــزة
ونحــو ذلــك ممــا صحــت بــه الروايــة ،مــع مراعــاة إقامــة
اإلعــراب وتقويــم اللفــظ وتمكــن الحــروف بــدون بــر

 .3أن يجلــس علــى وضعيــة مناســبة صحيــة تتــاءم مــع
الجســد ،بحيــث ال يصــر الجلــوس للقــراءة مــن بــاب
الجهــد والعنــاء.

وهللا يوفقنا وإياك ملا يحبه ويرضاه.
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جمعها ورتبها:
د .أبو إسماعيل إبراهيم بن محمد ابن كشيدان
 1436هـ

