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رمضانية

في البداية حدثنا عن محتوى املؤلف وعن أهمية 
موضوعه؟

في هذا البحث اعرض اهتمام اإلسالم بقضية 
عظيمة يهملها الكثير من الدعاة أال وهي اجلدل، 
التي عرضها االسالم عرضا وافيا بصوره وآدابه 
وبني مستحباته ومحرماته، وعملي في هذا البحث، 
ان عرفت اجلدل وعرضت صورا من القرآن الكرمي 
في ج����دل الرب تعالى لعباده ف����ي دعوتهم الى 
عبادته وابطال الكفر والشرك، وذلك في اقسام 
التوحيد الثالثة من الربوبية واأللوهية واألسماء 
والصفات، ثم عرجت على صور من جدال األنبياء 
مع أقوامهم ودعوتهم الى عبادة اهلل تعالى وحده 
ال شريك له ونبذ الشرك وطرقهم في اثبات توحيد 

اهلل تعالى.
والقسم الثاني من املبحث هو في اآلداب العامة 
في اجلدل، بي����ان ألوان اجلدل مع امللوك واآلباء 
والعلماء وطالب العلم وتقدمي أس����اليب القرآن 
على اسلوب اليونان، ومقصودي في هذا البحث 
ان أبني ان اإلسالم لم يغفل مناهج اجلدل احملمود 
منها او املذم����وم، فأعتنى باحملمود وآمر العباد 
باالعراض عن املذم����وم، وان االصل في ايصال 
الرسالة هو الدعوة باحلكمة واملوعظة احلسنة 
وهو التذكير باهلل وحقه على عباده وامر العباد 
بأن يخافوا عذابه ويرجو رحمته، ال ان يجادلوا 
ومياروا، فمن كان طالبا للمجادلة فشرط االسالم 
فيها احلسنى ال السفسطة، ففي هذا البحث عرض 
موجز مفيد، وهذا البحث صدر ونشر في مجلة 
احملامي، وهي مجلة محكمة ش����هرية تصدر من 

جمعية احملامني الكويتية.

آداب الجدال

ه��ل هناك آداب ف��ي اجلدال يجب عل��ى العالم 
التحلي بها في مناظراته؟

ان يكون قصده في املناظرة واجلدال وجه اهلل 
تعالى، بإظهار احل����ق وازهاق الباطل، ال للرياء 
والسمعة، فيكون عمله وقوله وعطاؤه ومنعه 
وحب����ه وبغضه ظاهرا وباطنا لوجه اهلل تعالى 
وح����ده، ال يريد بذلك العمل من الناس جزاء وال 
ش����كورا، وال ابتغاء اجلاه واحملمدة او هربا من 

مذمتهم، قال اخلطيب البغدادي »وليتق املفاخرة 
واملباهاة، واال يكون قصده الرئاسة واتخاذ االتباع 
وعقد املجالس فإن اآلف����ة الداخلة على العلماء 
اكثرها من هذا الوجه«، ومما يعني على استحضار 
اإلخالص واالبتعاد عن طلب السمعة والرياء اال 
يك����ون هم صاحب احلق اجلدال واملخاصمة وال 
يطلبها ابت����داء، ولعظم اإلخالص في العمل هلل 
كانت الرس����ل تصرح ألقوامها بإخالصهم الدين 
كله هلل كما امر نبينا ژ )قل اهلل أعبد مخلصا 

له ديني(.
وعلى من دعي الى مجلس املجادلة ان يتحصن 
بالعلم، فإن فاقد الش����يء ال يعطيه، والعلم نور 
يقذفه اهلل في صدور العلماء، واول ما انزل اهلل 
ف����ي الكتاب )اقرأ( وأرش����د اهلل نبيه الى العلم 
قب����ل العمل، قال تعالى )فاعلم انه ال إله إال اهلل 
واس����تغفر لذنبك وللمؤمنني(، وعليه أيضا ان 
يأتي وعليه سمة العلماء والزهاد، سئل سفيان، 
من الناس؟ قال العلماء، قيل من الس����فلة؟ قال 
الظلمة، قيل من املل����وك؟ قال الزهاد، وعلى من 

يريد ان يتصدر مجل����س اجلدال فعليه بالورع 
الذي هو ترك احلرام، والقناعة مبا رزقه اهلل فإنها 
كنز ال يفنى، قال اإلمام ابن عبدالبر وقالوا � اي 
العلماء � الواجب على العالم اال يناظر جاهال وال 
جلوجا، والعالم العاقل الدين ش����ريعته واحللم 
طبيعته والرأي احلسن سجيته، والنظر في حال 
من يناظره، ف����إن كان ملكا فليعرف أدب امللوك 
واملخاطبة باالحترام والكالم اللني كما وجه اهلل 
تعالى موسى وهارون لفرعون الطاغية بان يقوال 

له »قوال لينا لعله يتذكر او يخشى«، 

القرآن واليونان

مل��اذا يقدم أس��لوب الق��رآن ف��ي املجادلة على 
أساليب اليونان؟

ألن اإلس����الم دين احلكمة النازل من احلكيم 
العلي����م، واحلكمة عند العرب تقوم على حتديد 
علمي متق����ن، وهي النظر في األمور بعلم وآناة 
وروية، وثانيا أن اهلل تكفل بحفظ القرآن وأنه ال 
يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه، وثالثا أن 
كل من تعلمه كان من أهل العلم واحلق والصدق 
والعدالة، وهذا وصف العلماء احلكماء، كما قال 
تعال����ى »ويعلمهم الكت����اب واحلكمة«، رابعا أن 
اإلسالم لم يهمل العقل، حيث جعل العقل مناطا 
للتكلي����ف وفي احلديث »رف����ع القلم عن ثالث � 
وذكر منهم � املجنون حتى يفيق«، كما أنه حرم 

كل ما يضر به كالسكر وغيره.
لكن اه��ل املنطق يزعم��ون ان املنطق هو اآللة 

التي تعصم من الزلل؟
هذه دعوى كاذبة ألم����ور، منها عدم التمييز 
احلقيقي بني الدلي����ل وعدم الدليل ال في صورة 
الدليل وال في مادته، كما ان اساس املنطق القول 
بال علم ومثاله في احلدود والتصورات وانها ال 
تنال اال بحد ذاتها قضية سالبة، وكذلك فإن علم 
املنطق يعتم����د على العلوم البديهية، وهو غير 
صحي����ح اذ ان كثيرا من العقالء ومن العلماء ال 
يرون أس����اليب املنط����ق صحيحة صاحلة بل ال 

يرون علم املنطق جملة.
وايضا فإن املنطق يفرق بني املتماثلني ويسوي 
ب����ني املختلفني، وهي اص����ل صناعة احلدود في 

املنطق فتكون صناعة باطلة، وكذلك فان املنطق 
صناعة بشرية وضعية اصطالحية، وليس امرا 
غريزيا فطريا فطر اهلل الناس عليه، فهو معرض 
للخطأ والصواب، وواضعه مشهور وهو ارسطو 
طاليس مش����رك كافر، ومن ذلك ايضا ان املنطق 
من توابع الكالم الذي كان علماء السلف ينهون 
عنه، كما ان فساد قياسهم معلوم مشهور اذ انهم 
يقيس����ون في العقليات وتفريقهم بني التمثيل 

والشمول في الظن واليقني.
وان كان في هذا العلم حق، لكن ال تكمل فيه 
نفس وال تنجو من عذاب وال يحصل لها سعادة، 
ومقالة من تبحر فيه ندم مشهورة معلومة أمثال 
الشهرساني وأبي حامد الغزالي والرازي وغيرهم، 
واخي����را.. التطويل اململ في املنطق، وتاليه انه 

يؤدي بصاحبه الى قضية علمية عملية.

سبيل دعوة

هل م��ن كلمة ف��ي نهاية اللق��اء وخالصة لهذا 
الكتاب والبحث؟

بحثنا »اجلدل في اإلسالم صور وآداب« قدمته 
ليعلم املسلمون ان لهم دينا يعينهم في دعوتهم 
في جميع مجاالتهم عن التعلق بغيره من األساليب 
الوضعية املتهاوية الكالمية املنطقية الفلسفية 
الت����ي ما خامتتها اال ضياع الدين او الوقت دون 
فائدة علمية او دعوية، بل ان األمة ما عرفت حقيقة 
االنحراف والتفرق إال بعد دخول هذه العلوم التي 
سميت بعد ذلك علم الكالم، والتي ذمها سلف األمة 

االعالم من يوم ظهورها وخروجها.
وان القرآن الكرمي والس����نة النبوية واعتناء 
أئمة الدين بالدعوة إلى اهلل تعالى، جعل املكتبة 
اإلس����المية غنية عن االلتف����ات إلى غيرها، وان 
فيها من علوم اجلدل اإلسالمي وآدابه من الفوائد 
اجللية ما يضيق ذكرها ف����ي مثل هذه اخلامتة 
القصيرة، ولكن ما عرضناه يعطي االلتفات إلى 
أهمية االعتناء في هذا الباب العظيم املهمل عمليا 
ال علميا، وباألخص في عاملنا هذا الذي اش����تهر 
مبناهج الدميوقراطية وحرية الكالم بال قيود او 
حدود، فما قدمته ذخيرة تعني الداعية بإذن اهلل 

تعالى على ثباته واستكمال مسيرته.

شهر رمضان شهر القرآن وزيادة اإلميان، شهر تغلق فيه أبواب 

النيران وتفتح فيه أبواب اجلنان، شهر يتمنى فيه كل مسلم أن 

ُيختم له فيه بالتوبة والغف�ران، وأن يكون ممن يدخلون اجلنة 

من باب الصائمني، باب الريان. ففي هذه األيام املباركة ينكب 

املس�لم على قراءة القرآن تالوة وتدبرا، وعلى استثمار الوقت 

في كل ما هو نافع في نهار هذه األي�ام املعدودة والتهجد في 

لياليها، لكن ما إن ميضي ي�وم أو يومان حتى تفتر الهمة ويخور 

البدن ويركن إلى الكس�ل واخلمول، فيفوت�ه اخلير الكثير في 

شهر اخلير. وإميانا من جريدة »األنباء« بضرورة أن تكون بني يدي 

القارئ مناذج حية تبعث في النفس الهمة والقوة على االستمرار 

في اس�تغالل األوقات في قراءة كل م�ا هو نافع، فلقد خصصت 

صفحة إميانية تتضمن لقاءين موجزين مع قارئ للقرآن ومؤلف 

وكتاب من أهل الكويت.

أكد د.أنور عيسى السليم على تقدمي أساليب القرآن على اسلوب اليونان 
في اجلدال واملناظرة، وأن لدى املسلمني دينا يعينهم في دعوتهم في جميع 

مجاالتهم عن التعلق بغيره من األساليب الوضعية املتهاوية الكالمية املنطقية 
الفلسفية، مشيرا إلى أن ان األمة اإلسالمية لم تعرف حقيقة االنحراف 

والتفرق إال بعد دخول علم الكالم والذي ذمه سلف األمة األعالم من يوم 
ظهوره. وأوضح السليم في لقائه مع »األنباء« حول بحثه املنشور »اجلدل 

في اإلسالم صور وآداب« أن اإلسالم لم يغفل مناهج اجلدل احملمود منها 
واملذموم، مبينا أن األصل في ايصال الرسالة هو الدعوة باحلكمة واملوعظة احلسنة 

والتذكير باهلل وحقه على عباده، فش�رط االسالم في اجلدال ان يكون باحلسنى ال مجرد 
سفسطة الكالم، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

السليم: األمة االسالمية لم تعرف حقيقة االنحراف 
والتفرقة إال بعد دخول علم الكالم حياتها

أكد القارئ مهلهل جاسم املهلهل أن من أهم العوامل التي تساعد 
الطالب على حفظ القرآن الكرمي هو أن يرزق بشيخ حافظ متقن، مشيرا 
إلى أهمية أن يعيش القارئ مع القرآن تدبرا واستئناسا ملا حواه من بديع 

البيان وعظيم األحكام.
وأوضح املهلهل في لقائه مع »األنباء« أن حفظ املسلم لكتاب اهلل 
العزيز نعمة تستوجب الش�كر، الفتا إلى ضرورة أن يتخذ القرآن منهج 

حياة ومالذا وحصنا وعونا على أمور الدين والدنيا.

المهلهل: حفظ القرآن اصطفاء من اهلل تعالى للعبد 
وليس هناك أفضل من تالوة كتاب اهلل وتدبر آياته

حدثن��ا عن أبرز األمور التي دفعتك 
حلفظ القرآن الكرمي.

م���ن أبرز األش���ياء التي دفعتني 
حلفظ القرآن الكرمي بعد توفيق اهلل 
عز وجل هي نشأتي في بيئة صاحلة 
حتب اخلير، كما كان لوالدي الشيخ 
جاسم املهلهل الفضل الكبير علي في 
توجيهي، لكني أود أن أوضح في بداية 
األمر مسألة يجب أن يستشعرها املقبل 
على القرآن، وهي أن اهلل عز وجل أنزل 
كالمه وتكفل بحفظه، وتعبدنا بتالوته 
وحفظه وتدبره، وأن يعلم أن حفظ 
القرآن الكرمي إمنا هو اصطفاء من اهلل 
تعالى، فعليه بالدعاء والتضرع إلى 
اهلل واللجوء إليه، ثم بعد ذلك اتخاذ 
األسباب التي من أهمها مالزمته حملفظ 
متقن متفرغ، واالستئناس والعيش 
مع القرآن في كل حلظات حياته، ثم 
ليعلم أن القرآن عزيز لوال تيسيره 
لنا ملا خطه بنان، وملا نطق به لسان، 
وملا وعاه جنان، قال تعالى )لو أنزلنا 
هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا 
متصدعا من خشية اهلل وتلك األمثال 

نضربها للناس لعلهم يتفكرون(.

التدبر والحفظ

ما رأيك فيمن يقول إن تدبر القرآن 
أولى من حفظه؟

إن اهلل تعالى امتدح حفاظ كالمه 
فقال )بل هو آيات بينات في صدور 
الذين أوتوا العلم(، وجاء في وصف 
أمة محمد ژ أن أناجيلهم في صدورهم 
ال ميسحها املاء، وحث على تدبر آيات 
القرآن العظيم فقال: )ولقد يس���رنا 
القرآن للذكر فهل من مدكر(، والتحلي 

بأخالق القرآن هو سنة نبينا محمد ژ 
التي أخبرت عنها أم املؤمنني عائشة 
رضي اهلل عنها حيث قالت عنه: »كان 
القرآن وتدبر  القرآن«، فحفظ  خلقه 
معانيه والعمل مبقتضاه كلها فضائل 
يتسع عمر املسلم لها، مأجورا على 
فعلها منفردة ومجتمعة، أما املقارنة 
بينها بقصد اإلقالل واحلط من أحدها 
فهذا أم���ر خطير قد يؤدي إلى الصد 
والنهي عن املعروف، ألن الذي قصر في 
حفظه للقرآن لم مينعه التدبر، والذي 
قصر في تدبر القرآن لم مينعه احلفظ، 

بل هي سلسلة خيرية متكاملة، فمن 
حفظ تدبر، وم���ن تدبر أتقن العمل، 
والذي عمل بواحدة دخل في اخليرية، 
وم���ن جمعها فذلك فضل اهلل يؤتيه 
من يشاء، قال صلى اهلل عليه وسلم 
»مث���ل ما بعثني اهلل ب���ه من الهدى 
والعلم كمثل الغي���ث الكثير أصاب 
أرضا، فكانت منها نقية قبلت املاء، 
فأنبتت الكأل والعشب الكثير، وكانت 
منها أجادب أمسكت املاء، فنفع اهلل بها 

الناس فشربوا وسقوا وزرعوا«.

القراءات العشر

كيف توجهت إلى القراءات العش��ر 
الكبرى؟

عن طريق وزارة األوقاف مشكورة، 
فقد كانت تستضيف العلماء في شتى 
املجاالت، وكان من بينهم فضيلة الشيخ 
محمد متيم الزعب���ي أحد أعالم هذا 
الفن، وكان برفقته د.ياسر املزروعي 
الذي دلني عليه، فشجعاني خلوض 
بحر علم القراءات من طريق الطيبة، 
ثم أقام���ت األمانة العام���ة لألوقاف 
مبباركة من السيد إبراهيم احلوطي 
دورة دراسية استقدمت فيها فضيلة 

املقرئ الش���يخ عبد الزراق إبراهيم 
موسى رحمه اهلل، فالتحقت بحلقته 
وتتلمذت على يديه علما وأدبا وخلقا 
وتواضعا، مما يعجز اللس���ان ويكل 
القلم ع���ن الوفاء بحقه ورد اجلميل 
الذي غمر به أهل الكويت، فأسندت 
القراءات العشر الكبرى عليه إلى النبي 

صلى اهلل عليه وسلم.
هل ميكن أن حتدثن��ا عن القراءات 

العشر الكبرى؟
بعد أن دونت املدونات والكتب في 
أوجه تالوة القرآن الكرمي عن األئمة 
القراء الذين اشتهر أمرهم وذاع صيتهم 
كان لزاما على م���ن أراد أن يعرض 
القرآن ويجمع أكثر من قراءة ورواية 
أن يحفظ مدونة أو كتابا مبا فيه من 
طرق وأسانيد إلى النبي ژ، مع ما 
يحويه كل طريق وس���ند من أوجه 
لتالوة القرآن الكرمي، حتى جاء العالم 
احلبر الهمام محمد بن محمد بن محمد 
اجلزري عليه رحمات اهلل تترى إلى 
يوم الدين، فحفظ ووعى كل ما صح في 
زمانه عن النبي ژ من روايات وأوجه 
لقراءة القرآن مع معرفة باألس���انيد 
ورجالها، ثم كتب ذلك كله في كتابه 
املشهور »النشر في القراءات العشر«، 
ونظمه في منظومته الشهيرة »طيبة 
النشر في القراءات العشر« التي حوت 
ألف طريق إل���ى النبي ژ، ومبا أن 
هناك منظومتني أخريني لهؤالء القراء 
العشرة حوت إحدى وعشرين طريقا 
وهما »الش���اطبية« لإلمام ولي اهلل 
القاسم بن فيرة الشاطبي، واإلمام ابن 
اجلزري نفسه رحمهما اهلل سميت: 

الطيبة بالعشر القراءات الكبرى«.

إعداد: ضاري المطيري

د.أنور عيسى السليم 

القارئ مهلهل جاسم املهلهل


