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  مقدمة

الحمد هللا رب العالمین والصالة والسالم على أشرف الخلق 

  :وبعد  $أجمعین ، سیدنا محمد 

في إحدى زیارتي لمكتبة جریر ، وعند بحثي عن اإلصدارات 

كیمیاء "الحدیثة من الكتب ، استوقفني عنوان كتاب غریب ، وھو كتاب 

لدكتور علي أبو الحسن ، وا زارمتلألستاذ عبد المجید " القراءة

فتصفحتھ بصورة سریعة ، وبالرغم من اقتنائي في السابق لمجموعة 

وأنواعھا ، إال أنني ألفیت  القراءةمن الكتب التي تدور حول موضوع 

  .في ھذا الكتاب شیئًا مختلفًا عن تلك الكتب 

من العنوان وانتهاًء فاختالفه عن الكتب األخرى يتضح بدًء 
ت ، وقد أوضح والقراءةالكيمياء ما العالقة بين ا ترى يف . بالمضمون
كي تفهم ( حيث جاء فيهاتلك العالقة في بداية الكتاب ، المقدمة 
البد من معرفة خصائص المادة وتركيبها  والقراءةبين الكيمياء العالقة 

لمادة ما ال يحدث فتكوين المعادالت الناجحة . وهو مفتاح امتالكها 
والعالقة بين الكيمياء .. التركيب لهذه المادة  من غير فهم عناصر

البحث في المعلوم والبحث عن [تتقاطع في نقطة واحدة وهي  راءةوالق
  ]) .المجهول

في تصفح ھذا التلخیص ، والحمد هللا أتمنى أن تقضوا وقتًا ممتعًا 

   ھـ١٤٣٢ ھادي الدھناوي  .رب العالمین 
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  ما ورائيات الكتاب 

له كتابان ، كتاب ظاهر وكتاب كل كتاب حيوي بداخ  
اآلن وتراه بعني الرؤية ،  تقرأهمضمر ، فالظاهر هو الكتاب الذي 

  :وأما املضمر فهو دخولك يف حالة االنتقال 

• 
• 
• 
• 

  فك الشفرة

عليه ، مث  )اقرأ(سألت نفسي كيف احتمل اجلبل نزول "
على قلب الرسول الكرمي وهو يف اجلبل  تذكرت أن القرآن الكرمي أنزل

عن اجلبل ما كان اجلبل غري قادر  لاحتم $، من مث فإن الرسول 
  –" . على احتماله 

  ختم عهد وفُتح جديد

ت رسالة متر يف قمع من نور وتقبع يف رادار كوين كان )اقرأ( 
، داخل كيان حممدية لتصل إلينا وتوجه بكل دقة وبكل أمهية 

  .فقد ألقيت ثالث مرات لكي نعيها وندركها 
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تبدو يف معجزة النيب األمي ، فكون خامت النبيني  القراءةإن أمهية [
لن يكون أمياً إشارة إىل أن أحداً من الناس بعد خامت النبيني 

، وخبامت النبيني النيب األمي  قراءةمصلحاً وهادياً يف الناس من دون 
تح عهد  $حممد  يف احلياة  القراءةختم عهد األمية وفُ
–. ]البشرية 

  اقرأمعجم 

 )اخلليقة بأمجعها .. الكون بأمجعه  لقراءةهي دعوة  )اقرأ ..
–.ية والنفس البشر.. والتاريخ  

  ا فوق التراب 

 )اإلنسان املخلوق ..  )خلق اإلنسان من علق ، اقرأ وربك األكرم
.  )األكرم(فيستمد كرامته من اهللا  رأـيقمن علق ،   –

 
  األكرم ال غري

 )م يف هذه بأن الرب هو األكر القراءة، اقتران  )اقرأ وربك األكرم
أي أن أولئك البشر .. اآلية إشارة ظاهرة لتالزم األمرين يف احلياة 
هم .. م يف األرض أالذين سينالون كرم اهللا وغناه وسيعلو ش
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  – 

 لَق ي خ ذ ك الَّ ب مِ راس ن ) ١(بِ انَ م س ن إِ لَق الْ خ
لَمِ قَ الْ لَّم بِ ي ع ذ )الَّ 

،  )باسم ربك الذي خلق(
الذي علم (بـ  ألا كانت أمراً

 )تكوين اإلنسان وبناءه(فاألوىل امتداد يف التكوينية 
  . )كيان اإلنسان ورسوخه

كي تنفعل معها وتفعل فيك فعلها اإلجيايب 
معي ريب (: فنقول قارئاً 

 قرأت، وكلما  )الكرامة(
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.وطلباً للعلم  قراءةًوأكثر الناس 
 

  التدبر معىن التكرمي وأبعاده 

أْ :( قال تعاىل  ر لَق اقْ ي خ ذ ك الَّ ب مِ راس بِ
 ( مر كْ أَ ك الْ بر أْ و ر لَمِ) ٣(اقْ قَ الْ لَّم بِ ي ع ذ الَّ

(ألا كانت أمراً  )قراءة امتداد(األوىل 
ألا كانت أمراً )قراءة اعتداد(الثانية فهي  
فاألوىل امتداد يف التكوينية  )

كيان اإلنسان ورسوخه(والثانية اعتداد يف الكينونة 

كي تنفعل معها وتفعل فيك فعلها اإلجيايب  القراءةأهم ما يف 
فنقول قارئاً  )املعية(التقدمي ، البد من اجتماع 

(هي عائدات التكرمي و )تعةامل(و
  .أي زاد منوك  )كرمت(أي منوت ، 

  

مدونة ھادي الدھناوي

اء وأكثر الناس  القر

 
التدبر معىن التكرمي وأبعاده 

قال تعاىل 
لَقٍ  ٢(ع (

األوىل  اقرأ
ا  اقرأوأم 

)بالقلم 
والثانية اعتداد يف الكينونة 

أهم ما يف 
التقدمي ، البد من اجتماع 

و )األكرم
أي منوت ،  )ربيت(
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  )اقرأ(أمثلة عن بعض املعاصرين الذين ارتقوا بـ 

  )الثقافة هي الباب إىل احلرية(أوبرا وينفري 

إن تأثريها على الناس وثقافتهم يفوق تأثري جامعة بأكملها ،  - 
ذه الكلمات . يات املتحدة بذاته أو من تأثري رئيس الوال

 .األمريكية أوبرا وينفري  "فري فايين"وصفت جملة 

بإنشاء أكرب مكتبة جمانية يف العامل لينهل منها  بادرت - 
 .طالب العلم واملعرفة يف كل القارات 

م يف ٢٠٠٥احتلت املركز الثاين يف تصنيف فوربس لعام  - 
 ١٠٠واليت ضمت  قائمة أكثر الشخصيات تأثرياً يف العامل ،

 .مجيعه  شخصية من العامل

 القراءةإىل  اقرأرؤييت إعادة أمة ( أمحد الشقريي
  )والثقافة

فاز باملركز األول كأقوى شخصية مؤثرة يف الوطن العريب من  - 
 ٢٠الشباب يف االستفتاء الذي قامت به جملة شباب 

 .اإلماراتية ، كما مت ترشيحه للمرة الثانية للعام التايل 

تح أول مقهى ثقايف من نوعه يف جدة ، ثقايف وعلمي افت - 
 .وأديب 
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  قائمة اانني 

  ھـ٢٥٥أبو عثمان الجاحظ 

، فكان  يقرأاجلاحظ يستأجر املكتبات ليبيت فيها لكي كان   
خيلو بنفسه فيها ملدة ثالثة أيام متواصلة فيحفظ كل ما فيها ، 

  . ويقال أنه مات بسبب سقوط مكتبة عليه 

  م١٩٥٠ برنارد شو

وهو يستعد حملاضراته ، فيلبس  يقرأعرف عنه أنه كان   
، مث يعود  يقرأقليالً ، مث يلبس البنطال وجيلس  يقرأالقميص مث 

وهكذا ، حىت إذا خلع مالبسه أعاد  ويقرأويلبس ربطة العنق 
  .الكرة 

  م١٩٩٩الشیخ علي الطنطاوي 

لو  :سنة ، عشر ساعات يف اليوم ويقول  ٧٠ملدة  يقرأكان   
صفحة  ٢٠٠جعلت لكل ساعة عشرين صفحة لكان يف كل يوم 

  . اقرأها

  م١٩٦٤عباس محمود العقاد 

إن حياة : (، فقال  يقرأسئل يوماً عن السبب الذي جيعله   
إننا : ( وقال ) الكتب هي طعام الفكر: ( وقال ) واحدة ال تكفيين 

  .) نقدر الكتاب مبا حيويه ال مبا تدل عليه حروفه ومعانيه 
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  األمیر الفارسي في القرن العاشر

حكى أن أمرياً فارسياً كان يصطحب معه يف أسفاره    ي
كتاب على ظهر قافلة من اجلمال  ١١٧.٠٠٠مكتبته املؤلفة من 

  .مرتبة حسب احلروف األجبدية ألنه ال يطيق االنفصال عنها 

  م١٧٨٤صاموئیل جونسون . د

نهم كأنه يريد ب يقرأكان : يقول كاتب سريته جيمس بوزول   
كان خالل تناول الطعام يضع الكتاب : وبقول . التهام الكتاب 

طمعاً بالتلذذ بالكتاب .. دوماً على حضنه ويلفه بغطاء املائدة 
  .الكتاب األول الذي يف يده  قراءةاآلخر حال االنتهاء من 

  كـــي تكون

ال ميكن أن يكون هذا احلب انون وراءه أي .. وبالسر أخربك 
سهِل ن وع من املصلحة ، ونستطيع تفكيك السر إىل ثالثية ت

  :  عليك الفهم 

فكلما عاملة (،  آمن حبياة الكتاب وعامله كذلك - ١
عطيك اإلحياء الكتاب كاألحياء ي. ( 

حىت ) جرب(ليس هلا سبب  القراءة )القراءة للقراءة( - ٢
 .يكون هناك لغة بينك وبني الكتاب الذي بني يديك 

يوماً كامالً معك اجعله  )ساعة ٢٤( تعايش مع الكتاب - ٣
أينما تذهب ، حتسسه والمسه أشعره بوجودك وأشعر 
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نفسك بوجوده ، أنظر إليه وتفحصه ، فيسهل عليك 
 .بناء الروابط مع شيء حواسك تؤمن بوجوده 

استوطنهم قبل أن يستوطنوه ، وساكنهم قبل أن يسكنوه 
ه ، وأصعب ما يكون أن تسأل عاشقاً عن 

  .ولكنهم قد قالوا بعد أن فعلوا 

  اخلليفة املأمون

هو اخلليفة العباسي الذي أحب العلم والعلم أحبه ، كان عصره 
عصر ازدهار العلم والعلماء وكان يكرم العلماء كثرياً وهو من 

  .أرجح عقول العباسيني 

فيزيائي إجنليزي وعامل رياضيات وفلك وفيلسوف وصاحب قانون 
لقد وقفت على : سئل نيوتن عن سر عبقريته فقال 
  . لكتبهم  قراءتهيعين 
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نفسك بوجوده ، أنظر إليه وتفحصه ، فيسهل عليك 
بناء الروابط مع شيء حواسك تؤمن بوجوده 

  سلهم حيدثوك قراءَ

استوطنهم قبل أن يستوطنوه ، وساكنهم قبل أن يسكنوه 
ه ، وأصعب ما يكون أن تسأل عاشقاً عن ، والزمهم قبل أن يالزمو

ولكنهم قد قالوا بعد أن فعلوا .. ماال ميكنه التعبري عنه لفظاً 

اخلليفة املأمون

هو اخلليفة العباسي الذي أحب العلم والعلم أحبه ، كان عصره 
عصر ازدهار العلم والعلماء وكان يكرم العلماء كثرياً وهو من 

أرجح عقول العباسيني 

  ننيوت

فيزيائي إجنليزي وعامل رياضيات وفلك وفيلسوف وصاحب قانون 
سئل نيوتن عن سر عبقريته فقال (اجلاذبية ، 

يعين ) أكتاف العمالقة الذين جاؤوا قبلي 

  

  

  أديسون

مدونة ھادي الدھناوي

سلهم حيدثوك قراءَ

استوطنهم قبل أن يستوطنوه ، وساكنهم قبل أن يسكنوه   
، والزمهم قبل أن يالزمو

ماال ميكنه التعبري عنه لفظاً 

هو اخلليفة العباسي الذي أحب العلم والعلم أحبه ، كان عصره 
عصر ازدهار العلم والعلماء وكان يكرم العلماء كثرياً وهو من 

فيزيائي إجنليزي وعامل رياضيات وفلك وفيلسوف وصاحب قانون 
اجلاذبية ، 

أكتاف العمالقة الذين جاؤوا قبلي 
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: خمترع أمريكي من أعظم اختراعاته املصباح الكهربائي ، يقول 
نشط املطالعة بالنسبة ( للعقل مثل الرياضة للجسم ، فكما ت

الرياضة اجلسد وحتافظ عليه صحيحاً ، كذلك املطالعة حتافظ 
  ) .على صحة العقل

  توماس كارليل

يف الكتب تكمن روح الزمن : (كاتب اسكتلندي ومؤرخ ، يقول 
كل ما صنعته البشرية وفكرت فيه وكسبته أو كانته ، ... بأسره 

. كما لو كان حمفوظاً حفظاً سرياً  موجود يف صفحات الكتب ،
  . )والكتب هي ممتلكات البشر املختارة 

  بيتشر

الكتب نوافذ تشرق منها : (هارييت بيتشر روائية أمريكية ، تقول 
  ) .النفس على عامل اخليال 

  عبد ايد متراز

أجد (: ، يقول  "القراءةكيمياء "مؤلف كتاب طالب كيميا حيوية و
كتاب وأنظر فيه كأنين على حافة الكون ، نفسي وأنا أمسك ال

من اتساع البعد وأرى ايته من نقطة القرب ، بل أرى بدايته 
خياجلين شعور امللكية بأنين ملك هذه احلروف وسيدها ، آمر هلذه 
بالدخول إىل ممرات عقلي ومساراته وناه ، تلك عن ذلك ، وكل فائدة 
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عمري وليس  اكتسبها من الكتب هي كبسولة تطيل من حياة
   ) .من عمر حيايت ، فالكتب هي أكسري اخللود 

ملا كان الكتاب ديدن حديثنا ومركز تفكرينا ، كان البد من 
ذكر صاحبه الذي ال ينفك ذكره عنه ، وتندهش من دالل أحدمها 
على اآلخر ، فتارة القلم يبكي يف أحضان الكتاب وتارة الكتاب 

حن بنوا البشر كيف يستسلم 
ب ، فيقطر احلرب  ويترامى يف أحضان أناملنا مث يذوب من فرط احلُ
اآليت من جوهره املرتبط ارتباطاً وثيقاً بنا لدرجة ختاطر األفكار 

  ) .أداة التغيري الكونية

  .كيف لنا أن ننسى أن القلم هو مبتدأ اخللق وأوله 

ومن مجيل املالحظة ، جند أن القلم هو العقل األول يف هذا الكون 

مه    ..من مث أمره أن يكتب ما علَ
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اكتسبها من الكتب هي كبسولة تطيل من حياة
من عمر حيايت ، فالكتب هي أكسري اخللود 

   القلـــم

  فضيلة القلم

ملا كان الكتاب ديدن حديثنا ومركز تفكرينا ، كان البد من 
ذكر صاحبه الذي ال ينفك ذكره عنه ، وتندهش من دالل أحدمها 
على اآلخر ، فتارة القلم يبكي يف أحضان الكتاب وتارة الكتاب 

  .قلبه ليخط القلم فيه 

حن بنوا البشر كيف يستسلم نـوأعجب من عالقته معنا 
ب ، فيقطر احلرب  ويترامى يف أحضان أناملنا مث يذوب من فرط احلُ
اآليت من جوهره املرتبط ارتباطاً وثيقاً بنا لدرجة ختاطر األفكار 

أداة التغيري الكونية: (واألرواح ، والقلم بالنسبة يل 

  هويته القرآنيةالقلم و

كيف لنا أن ننسى أن القلم هو مبتدأ اخللق وأوله 

ومن مجيل املالحظة ، جند أن القلم هو العقل األول يف هذا الكون 

مه  ل عن اهللا ما علَ قَ مه .. ألنه ع من مث أمره أن يكتب ما علَ

مدونة ھادي الدھناوي

اكتسبها من الكتب هي كبسولة تطيل من حياة

القلـــمإنه 

فضيلة القلم

ملا كان الكتاب ديدن حديثنا ومركز تفكرينا ، كان البد من   
ذكر صاحبه الذي ال ينفك ذكره عنه ، وتندهش من دالل أحدمها 
على اآلخر ، فتارة القلم يبكي يف أحضان الكتاب وتارة الكتاب 

قلبه ليخط القلم فيه يفتح 

وأعجب من عالقته معنا 
ب ، فيقطر احلرب  ويترامى يف أحضان أناملنا مث يذوب من فرط احلُ
اآليت من جوهره املرتبط ارتباطاً وثيقاً بنا لدرجة ختاطر األفكار 

واألرواح ، والقلم بالنسبة يل 

القلم و

كيف لنا أن ننسى أن القلم هو مبتدأ اخللق وأوله   

ومن مجيل املالحظة ، جند أن القلم هو العقل األول يف هذا الكون 
  ملاذا ؟.. 

مه  ل عن اهللا ما علَ قَ ألنه ع
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  منعكسة.. لكل قلم هوية 

و مرآتان كل واحدة إنك أنت والقلم وجهان لعملة واحدة أ  
تقابل األخرى ، ولكل قلم جيناته اخلاصة به ، متيزه عن غريه 

فما حظه من شخصيتك ؟ وحظ شخصيتك .. كالبشر متاماً 
  منه ؟

  نطق عنهم قائالً

ملا كان جوهر القلم متصل جبوهرهم اتصال تناغم ، وكانوا   
معه يف العشق على موعد ، حتم عليهم وعليه التنفيس عن 

ألن الكتمان يف هذه احلال عذاب ال يعرفه إال العشاق ذلك ، 
  ..فاسألوهم 

  "جمهر جليوش الكالم ، خيدم اإلرادة وال ميل االستزادة"

  ابن املعتز

  "قلم الكاتب أمضى من سنان احملارب"

  ابن برد األصغر

  "القلم سفري العقل ورسوله ولسانه األطول وترمجانه األفضل"

  ابن أيب داوود
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من العيدان ينوب عن اللسان إذا ما تباعدت األوطان  القلم عود"
  "وافترق األحبة واخلالن

  عبد امللك األصمعي

  "أشرف البكاء بكاء القلم ، فببكاء القلم تبتسم الكتب"

  أبو عثمان اجلاحظ

  "عقول الرجال حتت أسنة األقالم ، واألقالم مطايا األذهان"

  أبو بكر العتايب

فضل أن أرى عصري الفك"   "ر وكيف الورق يشربهأُ

  جنيب حمفوظ

  أناقة االختيار

نالحظ  ادهش عندما نرى ألوان التعدد يف االستخدام كمنن  
  :وهو يقول  الكاتب أبو العباسمع 

لكل قلم استخدام ، فإذا أردت أن تكتب كتاب ديد ووعيد "
فاستعمل قلماً مصنوعاً من غصن شجر الرمان ، وإذا أردت أن 

ألحبة فاستعمل قلماً مصنوعاً من خشب تكتب لألصدقاء وا
الورد ، وأما إذا أردت أن تكتب عهداً أو تربم اتفاقاً فاكتب بقلم 

هب ن رفيع مذَّ القصب الذي يتوسطه س. "  
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  مكافحة الصدأ

  :عندما نذكر الصدأ يتبادر بداهة هذا التعريف   

هو مادة محراء ، ضاربة إىل اللون البين ، تتشكل على سطح " 
وحتماً أن هذا " أو الصلب عندما يتعرض للهواء الرطب  احلديد

  !!ليس هو املقصود لذاته 

  معادلة الصدأ

لدينا مفهوم آخر عن الصدأ يتعلق بالتأثريات الناجتة عن   
حر  وهو  القرائيالفقر املعريف والتص ،:  

، وهو الكايف جلعل العقل " تفاعل العقل مع الركود الذهين"
  .كما تقول العوام ) ما يف عقل(املثمر  متوقفاً عن التفكري

  :وتتمثل املعادلة فيما يلي 
  )ما في عقل(صدأ )  =  الالقراءة(ركود ذهني +  عقل  

  ملاذا املكافحة 

تبدأ من املهندس حممد فتح اهللا " مكافحة الصدأ"فكرة   
كولن ، مفكر إسالمي وداعية تركي ، وهو يتكلم عن أن هناك ما 

التوبة (، وميكن توضيح فكرة ) التوبة املعرفية(ميته بـ ميكن تس
  :من خالل فلسفته بأن اآلثام تنقسم إىل قسمني ) املعرفية
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  ..وهي اليت تكون بني العبد وربه  –شعائرية 

  ..وهي احلق العام من معامالت وحقوق  –حضارية 

) القرائياهلجر (و) القرائيةالبطالة (و) القرائية األمية(فانتشار 
آثام حضارية ألا تؤثر على كياننا وهويتنا كأفراد .. وغريها 

فوجب أن توظف التوبة .. وكأمة ، وما األمة اللي جمموع أفرادها 
  .حبسب املُتاب فيه 

خطوات التوبة املعرفية من خالل استخدام شروط 
  التوبة الشعائرية

    
  

شروط التوبة 
المعرفیة

الندم

اإلقالع
التحلل من  

حقوق  
الغیر

الكراھیة
العزم على  

عدم  
العودة
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  حيصل حبساب الفائتو.. الندم 

والندم من منظور ) م توبةالند(فيما صح عنه $ قال   
إجراء عملية حسابية ملا فاتك مما كان ميكنك : عملي هنا يعين 

تب ، وإليك املثال  قراءته   :من كُ

كل يوم صفحة واحدة ابتداءً من  وقرأتسنة  ٢٠لو كان عمرك 
سنوات  ٨ xصفحة  ٣٦٥(ففي السنة يكون لديك سنة مثالً  ١٢
  ) ..صفحة ٢٩٢٠= 

أال تظن أا لو تراكمت !! عرفة والعلم ختيل كم فاتك من امل
  .ساناً خارقاً نلصنعت منك إنساناً أفضل ، بل لصنعت منك إ

  اإلقالع 

على جرعات صغرية متقاربة  القراءةوهو االنطالق يف   
ومستمرة ، فقليل مستمر أفضل من كثري منقطع ، وبذلك 
يفضل أن تبدأ بالكتيبات الصغرية قبل الكتب الضخمة 

  .اهلضم  والعسرية

  العزم على عدم العودة

والتزام ، فإن االلتزام مع اجعل بينك وبني نفسك تعهد   
والتزام . النفس من أقوى االلتزامات اليت ال تنفك بسهولة 
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 للقراءةومقابل كل إمهال وترك ..  "العقوبات اإلجيابية"أسلوب 
  .غرم نفسك ، واصدق مع نفسك يف تنفيذها إن وقعت ا 

  :ة تلك العقوبات اإلجيابية ومن أمثل
قم بإهداء كتاب لصديق لك وليكن نفس الكتاب الذي أمهلت 

    .فيه أو تركته 
  الكراهية 

وكره غريك من خالل إعالنك التأفف من كره نفسك 
  .واألمية املعرفية كي ال تعود إىل ما كنت عليه  القرائيالتصحر 

 عن تعاسة وقبلها أقترح عليك أن تصور نفسك صورة تعرب
كما ) كنت أمياً(األمية ، وأنصحك أن متسك ورقة مكتوب عليها 

  .يفعل املساجني فبالفعل باألمية كنت سجيناً 

  التحلل من حقوق الغري 

يتم من خالل قيامك بالتعويض عن ما كان يلزمك أن تقدم   
عليه بعد حتقيق نسبة من الوعي واملعرفة فيه ، فإذا كنت زوجاً 

كتاباً واحداً على األقل عن احلياة الزوجية  تقرأهم أن فكان من امل
  .وهكذا 
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  الوقاية

!! ال تستسلم هلذا املرض بعد أن رأيت مفعوله على احلديد   
   .إن وجد ، والوقاية منه عند عدم وجوده فبادر بإجالئه 

  تقنيات حب الكتاب

احلب حالة تتوالد بني مقترنني قد أقر كل منهما لآلخر بأنه   
ترك بصمته فيه ، فما من حب إال وله شواهد ، وشواهد حب قد 

  .الكتاب أن تترك عليه بصماتك 

  االحترام.. أول احلب 

كلما أعطيت الكتاب أعطاك الكتاب ، أي كلما قدرت   
الكتاب أعطاك أكثر ، فحافظ عليه مثل ما حتافظ على اجلوهرة 

  .الثمينة 

  ثالثية تدوير العجلة.. البداية هي األهم 

ولكل العلوم طبقات التدرج يف األمور سنة احلياة كلها ،   
يصل إىل املراد ، وإن القراءة لعلم ومدارج يتنقل املريد فيها حىت 

،  )زمن بداية(، فالقراءة هلا يشترط فيه التدرج كسائر العلوم 
بدأ على الترتيب  ويتلخص هذا الفن يف ثالث مراحل ت:  

 .شىت ااالت  فاقرأ ما حتب من :ابدأ باألحب  - 
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أي تكون الدرجة العلمية أو الطرح العلمي 

واملقصود ذا أن النفس حتب األلوان والصور 
 .والتشويق يف السرد ، فاقرأ كما حتب وفيما حتب 

ي لطالب العلم من تعظيم العلم تعظيم الكتاب ، فينبغ
أن ال يأخذ الكتاب إال بطهارة ألن العلم نور والوضوء نور فيزداد نور 

 

رمحه  – هناك معادلة خطرية ذكرها الشيخ حممد الغزايل 
قط باحتساب وهي أن أي عادة ميكن أن تتحول إىل عبادة ف

اد احلسنات يعمل بالزيادة ، ويف  أن جنعل عد
نفس الوقت يتولد حافز نفسي داخلي ، وذلك عندما تعلم أنك يف 
 )طلب العلم أعظم من صالة النافلة
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أي تكون الدرجة العلمية أو الطرح العلمي  :مث األسهل 
 .مناسباً ملستوى عقلك وطاقته 

واملقصود ذا أن النفس حتب األلوان والصور : مث األمتع 
والتشويق يف السرد ، فاقرأ كما حتب وفيما حتب 

  نور على نور.. الوضوء 

من تعظيم العلم تعظيم الكتاب ، فينبغ
أن ال يأخذ الكتاب إال بطهارة ألن العلم نور والوضوء نور فيزداد نور 

" العلم به نوراً على نور
  وحس االصطفاء.. االحتساب 

هناك معادلة خطرية ذكرها الشيخ حممد الغزايل 
وهي أن أي عادة ميكن أن تتحول إىل عبادة ف

اد احلسنات يعمل بالزيادة ، ويف  نقرأفنستطيع وحنن  أن جنعل عد
نفس الوقت يتولد حافز نفسي داخلي ، وذلك عندما تعلم أنك يف 

طلب العلم أعظم من صالة النافلة(،  تقرأعبادة وأنت 
  .الشافعي 

مدونة ھادي الدھناوي

مث األسهل  -
مناسباً ملستوى عقلك وطاقته 

مث األمتع  -
والتشويق يف السرد ، فاقرأ كما حتب وفيما حتب 

الوضوء 

من تعظيم العلم تعظيم الكتاب ، فينبغ"   
أن ال يأخذ الكتاب إال بطهارة ألن العلم نور والوضوء نور فيزداد نور 

العلم به نوراً على نور

االحتساب 

هناك معادلة خطرية ذكرها الشيخ حممد الغزايل   
وهي أن أي عادة ميكن أن تتحول إىل عبادة ف - اهللا

  .النية 

فنستطيع وحنن 
نفس الوقت يتولد حافز نفسي داخلي ، وذلك عندما تعلم أنك يف 

عبادة وأنت 
الشافعي 

  

http://www.aldhnawi.com


www.aldhnawi.com  

  االستكشافية

فما هي ) سفاري(تكشافية 

  ) :السفارية(االستكشافية 

املكان الذي تريد يف البدء عليك أن تعرف عنوان 
الوصول إليه ، وعلى أساس العنوان سوف تعرف إذا 

 .كان مناسباً لك أي لشخصك أو للوقت احلايل 

ومات العامة عن املكان لكي 
ختربك  )املقدمة(تكون مستعداً نفسياً ومادياً له ، و

لو وجدت تعريف يف سطور معدودة كالتلخيص الذي 
 .يف الغالف اخللفي للكتب ، استثمر ذلك 

حتتاج إىل أي رحلة على أرض التراب أو أرض الورق 
لكتاب معرفية خريطة كي ال تتوه ، فخريطة ا

ف على اخلريطة وبعدها لن  وعلى ذلك تعر ،
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االستكشافية القراءة.. منصة االنطالق 

تكشافية افترض أنك يف رحلة اس
  !خطواتك لالستعداد لتلك الرحلة ؟

االستكشافية  القراءةلنتعرف على خطوات 

يف البدء عليك أن تعرف عنوان  •
الوصول إليه ، وعلى أساس العنوان سوف تعرف إذا 

كان مناسباً لك أي لشخصك أو للوقت احلايل 
ومات العامة عن املكان لكي عليك أن حتيط باملعل •

تكون مستعداً نفسياً ومادياً له ، و
 . بذلك كله فانتهز الفرصة 

لو وجدت تعريف يف سطور معدودة كالتلخيص الذي  •
يف الغالف اخللفي للكتب ، استثمر ذلك 

أي رحلة على أرض التراب أو أرض الورق  •
خريطة كي ال تتوه ، فخريطة ا

ف على اخلريطة وبعدها لن  )الفهرس( وعلى ذلك تعر ،
 . تتعرض للضياع 

مدونة ھادي الدھناوي

منصة االنطالق 

افترض أنك يف رحلة اس  
خطواتك لالستعداد لتلك الرحلة ؟

لنتعرف على خطوات 

•

•

•

•
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إن الكتاب بطاقة تعريفية بشخصية صاحبه ، لذلك 
اختصر عنوان الكتاب أو غريه ملعىن قريب منك ومطابق ملراد 
كرت وألصقه جبانب العنوان ما 

بوضع جنوم مميزة وذلك ) إحساسك جتاه الكتاب
له ، واملهم أن تضع سبب كل جنمة حتتها ، وهي خطوة لتوثيق 
العالقة بالكتاب ، وميكنك حتديدها من خالل التصفح املبدئي ، مث 

هو حتديد اهلدف ،  القراءة
حىت تعرف سبب قراءتك للكتاب ، لكي ال تشعر بامللل وتترك 

لذلك أكتب أهدافك وبدقة حسب ما يوافق حمتوى الكتاب ، 
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  اسم الكتاب الشخصي

إن الكتاب بطاقة تعريفية بشخصية صاحبه ، لذلك 
اختصر عنوان الكتاب أو غريه ملعىن قريب منك ومطابق ملراد 

كرت وألصقه جبانب العنوان ما الكتاب ، اكتب العنوان على 
  .ت 

 تقييم الكتاب 

إحساسك جتاه الكتاب(قيم الكتاب 
له ، واملهم أن تضع سبب كل جنمة حتتها ، وهي خطوة لتوثيق 
العالقة بالكتاب ، وميكنك حتديدها من خالل التصفح املبدئي ، مث 

  .اكتبها على الغالف األمامي 

  حتديد اهلدف

القراءةيف  كمن أهم األمور قبل شروع
حىت تعرف سبب قراءتك للكتاب ، لكي ال تشعر بامللل وتترك 

  

لذلك أكتب أهدافك وبدقة حسب ما يوافق حمتوى الكتاب ، 
   .واكتبها يف أول صفحة يف الكتاب 

مدونة ھادي الدھناوي

اسم الكتاب الشخصي - ١

إن الكتاب بطاقة تعريفية بشخصية صاحبه ، لذلك   
اختصر عنوان الكتاب أو غريه ملعىن قريب منك ومطابق ملراد 

الكتاب ، اكتب العنوان على 
ت استطع

تقييم الكتاب  - ٢

قيم الكتاب 
له ، واملهم أن تضع سبب كل جنمة حتتها ، وهي خطوة لتوثيق 
العالقة بالكتاب ، وميكنك حتديدها من خالل التصفح املبدئي ، مث 

اكتبها على الغالف األمامي 

حتديد اهلدف - ٣

من أهم األمور قبل شروع   
حىت تعرف سبب قراءتك للكتاب ، لكي ال تشعر بامللل وتترك 

  . القراءة

لذلك أكتب أهدافك وبدقة حسب ما يوافق حمتوى الكتاب ، 
واكتبها يف أول صفحة يف الكتاب 
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الكتاب ليس سوى عصارة عقل املؤلف الذي أبدعه وأراد منه 
، ويستحق هذا املؤلف قليل تفاعل منك ، وأفضل 
، فاكتب على كرت الصق جبانب 
اسم املؤلف تعهداً له بأنك سوف تستفيد بالكتاب وتفيد به ، 
واألهم ال تنس الدعاء له ولو بالقليل ، وإن مل يكن مسلماً فادع 

، ذلك أا " املناجاة" القراءة
تكسبك نورانية وشعور املعية ، فاكتب دعاءً جبانب البسملة 
توح الفهم واملعرفة والتيسري ،  تناجي به اهللا طالباً منه فُ

.  

ريد  اصر سلبية أو خاطئة فيك ت
تغيريها أو تصحيحها ، واملهم أن حيوي الكتاب ذلك ، واكتبها بعد 
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  التعهد القرآين 

الكتاب ليس سوى عصارة عقل املؤلف الذي أبدعه وأراد منه 
، ويستحق هذا املؤلف قليل تفاعل منك ، وأفضل  الوصول إليك

، فاكتب على كرت الصق جبانب ) الدعاء(ما يعمق الروابط بينكما 
اسم املؤلف تعهداً له بأنك سوف تستفيد بالكتاب وتفيد به ، 
واألهم ال تنس الدعاء له ولو بالقليل ، وإن مل يكن مسلماً فادع 

  .له باهلداية فإن هذا أقل ما يستحق 

  مناجاة الكتاب

القراءةمن أروع ما عرفته من أسرار 
تكسبك نورانية وشعور املعية ، فاكتب دعاءً جبانب البسملة 
توح الفهم واملعرفة والتيسري ،  تناجي به اهللا طالباً منه فُ

. القراءةتستفتح به دائماً قبل الشروع يف 

  أنا قبل

ريد اكتب على األقل أربع عن اصر سلبية أو خاطئة فيك ت
تغيريها أو تصحيحها ، واملهم أن حيوي الكتاب ذلك ، واكتبها بعد 

  .املقدمة 

مدونة ھادي الدھناوي

التعهد القرآين  - ٤

الكتاب ليس سوى عصارة عقل املؤلف الذي أبدعه وأراد منه   
الوصول إليك

ما يعمق الروابط بينكما 
اسم املؤلف تعهداً له بأنك سوف تستفيد بالكتاب وتفيد به ، 
واألهم ال تنس الدعاء له ولو بالقليل ، وإن مل يكن مسلماً فادع 

له باهلداية فإن هذا أقل ما يستحق 

مناجاة الكتاب - ٥

من أروع ما عرفته من أسرار   
تكسبك نورانية وشعور املعية ، فاكتب دعاءً جبانب البسملة 
توح الفهم واملعرفة والتيسري ،  تناجي به اهللا طالباً منه فُ

تستفتح به دائماً قبل الشروع يف 

أنا قبل - ٦

اكتب على األقل أربع عن  
تغيريها أو تصحيحها ، واملهم أن حيوي الكتاب ذلك ، واكتبها بعد 

املقدمة 
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 القراءةتكتب ما اكتسبته من الكتاب ، وذلك بعد انتهاء 

فكما بدأت بدعاء ، ختتم 
  .، وتكتبه قبل الصفحة األخرية 

كم مجيلة هي املكافآت ، لذا اجعل لنفسك مكافأة بعد 
الكتاب وسيدب فيك نشاط غريب داخل نفسك 

  .بل واستمرار بعد املرة األوىل 

ليه ما تريد أن ضع كرت الصق يف آخر صفحة للكتاب واكتب ع
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  أنا بعد

تكتب ما اكتسبته من الكتاب ، وذلك بعد انتهاء 
  .قبل اخلامتة 

  دعاء اخلتمة

فكما بدأت بدعاء ، ختتم  )إن الذي بني الدعاءين ال يضيع
، وتكتبه قبل الصفحة األخرية لوصل وتتم الربكة بدعاء ليتم ا

  القراءةمكافأة 

كم مجيلة هي املكافآت ، لذا اجعل لنفسك مكافأة بعد 
الكتاب وسيدب فيك نشاط غريب داخل نفسك  قراءةاالنتهاء من 
بل واستمرار بعد املرة األوىل  القراءةوإقبال على 

ضع كرت الصق يف آخر صفحة للكتاب واكتب ع
  .تكافئ به نفسك 

مدونة ھادي الدھناوي

أنا بعد - ٧

تكتب ما اكتسبته من الكتاب ، وذلك بعد انتهاء   
قبل اخلامتة 

دعاء اخلتمة - ٨

إن الذي بني الدعاءين ال يضيع(  
بدعاء ليتم ا

مكافأة  - ٩

كم مجيلة هي املكافآت ، لذا اجعل لنفسك مكافأة بعد   
االنتهاء من 
وإقبال على 

ضع كرت الصق يف آخر صفحة للكتاب واكتب ع
تكافئ به نفسك 
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ساعة ، وكلنا يتفق أننا منلك العدد 
تعترب من أولوياتك يف صناعة جدولك 

أيام بتنظيم على مدار  قراءتك
لكل يوم هي خمصصة 

 )ساعة(وال غري ، ومن املهم أن تعلم بأن هذه الكمية أي 
هي افتراضية ومتوسطة ، لكن إذا وجدت املزيد من الوقت فال 
تبخل على نفسك ، ذلك أنه استثمار ناجح ، وهو استثمار اخللود 

  القراءةالقراءة((من األوائل الذين استخرجوا مضمون معىن 
حيث وجدت مكتبة ، لترى بعني البصر ، هم الفراعنة 
  ) . هنا عالج الروح

العالجية حىت وصلت للحقبة 
سالمية ، وقصة التداوي بالقرآن الكرمي معروفة للجميع ، ولكن 

حني مرض فلم يترك  - 
أمل تقولوا : أنت حتتاج للراحة ، فقال 
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   القرائيامليقات 

ساعة ، وكلنا يتفق أننا منلك العدد  ٢٤كلنا يتفق أن اليوم 
تعترب من أولوياتك يف صناعة جدولك  القراءةبالتساوي ، فهل 

  !ورق ؟الوقيت سواءً الذهين أو على 

قراءتكعند البدء ، يفضل أن جتدول أوقات 
لكل يوم هي خمصصة األسبوع ، مث تضع على األقل ساعة 

وال غري ، ومن املهم أن تعلم بأن هذه الكمية أي 
هي افتراضية ومتوسطة ، لكن إذا وجدت املزيد من الوقت فال 
تبخل على نفسك ، ذلك أنه استثمار ناجح ، وهو استثمار اخللود 

    .مة واملعرفة واستثمار صناعة العظ

   القراءة العالجية

  يشفى بكلمة.. من ميرض بكلمة 
من األوائل الذين استخرجوا مضمون معىن 

لترى بعني البصر ، هم الفراعنة  ))العالجيةالعالجية
هنا عالج الروح(فرعونية قدمية مكتوبة عليه 

العالجية حىت وصلت للحقبة  القراءةومن مث امتدت خيوط 
سالمية ، وقصة التداوي بالقرآن الكرمي معروفة للجميع ، ولكن 

- رمحه اهللا – تذكر قصة عن ابن تيمية 
أنت حتتاج للراحة ، فقال : "الكتاب ، فقال له الطبيب 

مدونة ھادي الدھناوي

امليقات 

كلنا يتفق أن اليوم   
بالتساوي ، فهل 

الوقيت سواءً الذهين أو على 

عند البدء ، يفضل أن جتدول أوقات 
األسبوع ، مث تضع على األقل ساعة 

وال غري ، ومن املهم أن تعلم بأن هذه الكمية أي  للقراءة
هي افتراضية ومتوسطة ، لكن إذا وجدت املزيد من الوقت فال 
تبخل على نفسك ، ذلك أنه استثمار ناجح ، وهو استثمار اخللود 

واملعرفة واستثمار صناعة العظ

القراءة العالجية

من ميرض بكلمة 
من األوائل الذين استخرجوا مضمون معىن   

العالجيةالعالجية
فرعونية قدمية مكتوبة عليه 

ومن مث امتدت خيوط 
سالمية ، وقصة التداوي بالقرآن الكرمي معروفة للجميع ، ولكن اإل

تذكر قصة عن ابن تيمية 
الكتاب ، فقال له الطبيب 

http://www.aldhnawi.com


www.aldhnawi.com  

.. أن صحة اإلنسان تتسامى باحلالة النفسية املطمئنة وبالفرح 

إن الكتاب بلورة تقبع بني يديك ، تفيض عليك باألجوبة لكن 
  .جيب عليك أن تتخري الكتاب الذي يناسب حالتك وهالتك 

تعطيك الفاعلية للوعي العميق ، وتنشط حس 

تفتح لديك مدارك العقل 
عداً يف الرؤية أقرب ما يكون للبصرية  وتعطيك ب.  

حبيث يصبح لديك مناعة ضد األفكار 
  .الواهية واهلدامة وتقوي وحتمي قيمك الثابتة الصحيحة 

يف بعض األحيان تكتسب معلومات قد 
مشاعر لتأثر سلباً على تفكريك 

العالجية تصحح  فالقراءة
الذي يؤدي املعلومات والشعور لديك وتعيده إىل وضعه الصحيح 
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أن صحة اإلنسان تتسامى باحلالة النفسية املطمئنة وبالفرح 
  " .يل كذلك القراءة

  بلورة العالج

إن الكتاب بلورة تقبع بني يديك ، تفيض عليك باألجوبة لكن 
جيب عليك أن تتخري الكتاب الذي يناسب حالتك وهالتك 

  الرباعية العالجية 

تعطيك الفاعلية للوعي العميق ، وتنشط حس  : cفيتامني 
  .اإلدراك لديك وتقوي ثقتك يف نفسك 
تفتح لديك مدارك العقل  :يئة ظروف التبصر واالستبصار 

عداً يف الرؤية أقرب ما يكون للبصرية  وتعطيك ب
حبيث يصبح لديك مناعة ضد األفكار  :تنمية نظام احلماية 

الواهية واهلدامة وتقوي وحتمي قيمك الثابتة الصحيحة 
دخالت اخلاطئة  يف بعض األحيان تكتسب معلومات قد  :تعديل املُ

مشاعر لتأثر سلباً على تفكريك تكون خاطئة فتتحول إىل 
فالقراءةسلوكك ، لذلك ونفسيتك ، ومن مث 

املعلومات والشعور لديك وتعيده إىل وضعه الصحيح 
   .إىل سلوك متوازن 

مدونة ھادي الدھناوي

أن صحة اإلنسان تتسامى باحلالة النفسية املطمئنة وبالفرح 
القراءةفإن 

بلورة العالج

إن الكتاب بلورة تقبع بني يديك ، تفيض عليك باألجوبة لكن   
جيب عليك أن تتخري الكتاب الذي يناسب حالتك وهالتك 

الرباعية العالجية 

فيتامني 
اإلدراك لديك وتقوي ثقتك يف نفسك 
يئة ظروف التبصر واالستبصار 

عداً يف الرؤية أقرب ما يكون للبصرية  وتعطيك ب
تنمية نظام احلماية 

الواهية واهلدامة وتقوي وحتمي قيمك الثابتة الصحيحة 
دخالت اخلاطئة  تعديل املُ

تكون خاطئة فتتحول إىل 
ونفسيتك ، ومن مث 

املعلومات والشعور لديك وتعيده إىل وضعه الصحيح 
إىل سلوك متوازن 
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  العيادة العملية

دخل أنفسنا عيادة  العالجية من خالل اخلطوات  القراءةلن
  :األربعة التالية 

Ëرف السبب ( والتحليل..  التشخيصبطل العجب.. إذا ع: ( 
استعرض نقاط ضعفك اجلوهرية ، وقم بترتيبها حسب األكثر 
تأثرياً ، لتركز على أكرب نقطة ضعف جوهرية تسبب لك يف التعثر 
والتأخر ، ومن مث لتفتش يف نقطة الضعف هذه بني سببها أو أثرها 

لتركز على اختيار  )األثر –السبب (عليك ، ومن مث اختر أحدمها 
  .كتاب يعاجله 

 Ë كتاب على أساس بعد اختيار  : والتنفيذ..  )الروشتة(الوصفة
السبب أو األثر ، ابدأ البحث عن هذه الكتب واصنع لك ، مث ابدأ 

بعد أن تقوم بالوضوء مستحضراً هدفك العالجي  بالقراءة
ل مستفتحاً باسم اهللا ، وللتأكد من جودة اختيارك ، استشر أه

  .االختصاص أو أهل التجربة 
  

  

القراءة العالجیة




 راصتخاب
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حكاوي التائبني ، هي حكايات هؤالء الذين تابوا من أمية 
ومجالية البعدية ) قبل

  

  .هي حكايات تكشف ضرر الترك لضرورة عدم الترك 

 إنسان ، حليايت الزمين شريطي
، وتوالت األيام وأنا على هذا احلال 
د لدي شعوراً  اليت كنت فيها معطل ألدوايت وإمكانيايت ، مما ولَّ

يف  بالكآبة وعدم االمتالء ، بل األقسى هو الشعور بعدم الثقة

كان األمر كله حيتاج حلظة واحدة أراجع فيها نفسي ، وعندها 
امرت سيول من األسئلة ، حىت طرأت حلظة أُهلمت من اهللا أن 
أفضل شيء أستطيع عمله اآلن كبداية للتجديد والتصحيح هو 

يف  أقرأفمن فضل اهللا علي أن لدى أيب يف البيت مكتبة ، فبدأت 
ومن أول ملسة للكتاب بدأت أشعر بالقرابة بيننا ، قرابة 
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  حكاوي التائبني 

حكاوي التائبني ، هي حكايات هؤالء الذين تابوا من أمية 
قبل(، نتعلم منهم بؤس القبلية 
  .ومفاتيح التغيري اليت ساعدم 

هي حكايات تكشف ضرر الترك لضرورة عدم الترك 

  زرامتعبد المجيد حسين 

  طالب كيمياء حيوية
شريطي من معينة مرحلة يف كنت
، وتوالت األيام وأنا على هذا احلال  املفرغ اجلهل من دوامة يف

د لدي شعوراً  اليت كنت فيها معطل ألدوايت وإمكانيايت ، مما ولَّ
بالكآبة وعدم االمتالء ، بل األقسى هو الشعور بعدم الثقة

  

كان األمر كله حيتاج حلظة واحدة أراجع فيها نفسي ، وعندها 
امرت سيول من األسئلة ، حىت طرأت حلظة أُهلمت من اهللا أن 
أفضل شيء أستطيع عمله اآلن كبداية للتجديد والتصحيح هو 

  

فمن فضل اهللا علي أن لدى أيب يف البيت مكتبة ، فبدأت 
ومن أول ملسة للكتاب بدأت أشعر بالقرابة بيننا ، قرابة ، 

مدونة ھادي الدھناوي

حكاوي التائبني 

حكاوي التائبني ، هي حكايات هؤالء الذين تابوا من أمية   
، نتعلم منهم بؤس القبلية  القراءة

ومفاتيح التغيري اليت ساعدم  )بعد(

هي حكايات تكشف ضرر الترك لضرورة عدم الترك 

عبد المجيد حسين 

طالب كيمياء حيوية     
كنت  
يف أعيش

د لدي شعوراً  اليت كنت فيها معطل ألدوايت وإمكانيايت ، مما ولَّ
بالكآبة وعدم االمتالء ، بل األقسى هو الشعور بعدم الثقة

  .النفس 

كان األمر كله حيتاج حلظة واحدة أراجع فيها نفسي ، وعندها 
امرت سيول من األسئلة ، حىت طرأت حلظة أُهلمت من اهللا أن 
أفضل شيء أستطيع عمله اآلن كبداية للتجديد والتصحيح هو 

  . القراءة

فمن فضل اهللا علي أن لدى أيب يف البيت مكتبة ، فبدأت 
، الكتب 
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دم أو حرب ، قرابة فكر أو روح ، قرابة نسب أو صفحات ، وهكذا 
أصبت مبرض احلب والنهم ويا ليت كل األمراض كذلك ، وبدأت 

وأجد فيها مالذي وراحة بايل ، واستمتعت  القراءةأنكب على 
سوسة اليت حصلت يل من عندما راقبت النتائج امللموسة واحمل

 . وغريها للعامل بعمق ونظرة معلومايت وانفجار الوعي يف ارتقاء

    
  

  نجوان مغربي الخضير
  طالبة جامعية في السنة األولى    

 حياة يف املاضي يف كنتكنت يف ظالم وأصبحت يف نور ،   
 يف أمضي وكنت ، الناضج والفكر الواعي العقل من ختلو صامتة
 فلؤم – زارمت ديا دبعب وتزوجت ، لجرأ هل يذلا كاجلماد حيايت

 ، يتايح يف ةيساسألا رييغتلا ةطقن وه انءاقل ناكف - باتكلا
 ناك هنأ ببسلاو ، رين لقعو ربعم مالك وذ ركفلا جضان هارأ تنكف
 ةريغلا ينتباصأف ، أرقيو اًباتك لمحي تقولا نم تاعاس يضقي
 رثكأ يه ةظحللا كلت تناكف ، هلثم أرقأ نأو هدلقأ نأ تببحأو
 سحأ تحبصأو ، ةءارقلا يف تأدبو ، بئاص رارق اهيف ذختأ ةظحل
  . جضني أدب هنأ يلقع يف قرفلا
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 ىتحو طقف ةيرهشلا د
 يوناث لوألا فصلل يزايت
 يننأب ةرتفلا كلت لالخ ي
 دجوي ال ، فقاوملا هاجت ا
 ىنعم ام فرعأ تنك ام 
 يف ةبغرلا يذه يدنع 

 ينم تلعج ةءارقلا نأ ت
 ، ينيدلا ، يسفنلا دي
 مل باوبأو قافآ يل تحتف
 اهيلإ لوصولا ىلع ةرداق
 ، ةيلاع ةمه تاذ ةحوم
   . هقيقحت ىلإ موي لك ىع
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  بويأ دمح
  تامولعمو تابتكم ملع ص

دجام ةلجم أرقأ تنك يتلوفط 
تجا ديدحتلابو ، ةطسوتملا ةلحر
يسفن فصأ ، طقف ةساردلل أر
اهلخادب امع ربعت نأ عيطتست ال
 الًصأ –  هقيقحتل ىعسأ ريبك ف
 تناك امو –  تايولوأو طيطختو
  

تدجو ، ةءارقلاب تممتها نأ دع
يعصلا ىلع اًيعوو اًجضن رثكأ 
ف ةءارقلا ، يلقعلاو يملعلا ، يع
ق يننأ مايألا نم موي يف يسفن ل
مط ةناسنإ ينم تلعج ةءارقلا ، 
عسأ يتايح يف ريبك فده يل تلعج

مدونة ھادي الدھناوي

حمى ذش
صصخت   

 يف  
رملا ةيا
رقأ تنك
ال ةناسنإ
فده يدل
و فادهأ
  . رييغتلا

عب ينكل
 ةناسنإ
عامتجالا
ليختأ نكأ
 اهحتفو
ج ةءارقلا
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  فيفعلا دمحم رئاشب
  ةيوناث ةبلاط   

 زواجتت ال ةرتف نمو ، ةماعلا ةيوناثلاب سردأو اًماع ١٨ يرمع  
 يف فده يدل سيل يننأب يلخادب تسسحأ ، اًبيرقت نيتنسلا
 ةهئات لامشلا ىلع رفص ينأكو ، هيلإ لوصولل هب حمطأ يتايح
 مل ام تدجو ، ةوطخ ةوطخ ةءارقلا يف تأدب نأ دعبو ، يسفن نيب
 ، ةديدج تاراهم باستكا نم تملعت يننإ ثيح ريغلا دنع هدجأ
 نم ءزج نوكت ال نأ ليختأ ال تنك ةئيس تاداع نم تصلختو
 يلخادب عالطالاو ةءارقلا بح سرغأ تأدب هللا دمحلاو ، يتيصخش
  . ةفقثمو ةيعاو يننأب ترعشو ،
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    اًماتخ

 يف قرأإِ ةمأ ببحي نأ ىلاعتو هناحبس هللا وجرأ ماتخلا يف
 عجرتستو ، ممألا نيب مالإلسا مةأ يقترتوض نهت ىتح ةءارقلا
   . اهدجمو اهزع

 باتكلا صيخلت يف تقفو دق نوكأ نأ هللا وجرأ امك
 ركشأ امك ، عيمجلا هنم ديفتسي ىتح ،  ديجلاو سبناامل لكشلاب
 ماتك ىلع زارفن ديا دبع ذاتسألاو نسحلا وبأ يلع روتكدلا
 امهيزجيو اماتك يف امهل كرابي نأ هللا لأسأو ، عئارلاو ليمجلا
 متاخ ىلع مهللا يلصو ، مانسح نازيم يف هلعجيو ءازجلا ريخ
  . $ دمحم انديس ، نيلسرملاو ءايبنألا
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