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 والصالة والسالم عىل أرشف ، رب العاملنيهللاحلمد   
 . وعىل آله وأصحابه أمجعني، نبينا حممد،لنياملرس
 :أما بعد  
ل من اآلفات الشديدة التي تقيس القلب، افإن اجلد  
 ُ، وهو خلقاهللاًخلطورته، كان جماال لكالم العلامء رمحهم و

 بن اهللاقال عبد  ، أشد االبتعاديكرهه السلف، ويبتعدون عنه
ال ينبغي حلامل القرآن أن خيوض مع من : (ب عمرو

 .)١()خيوض، وال جيهل مع من جيهل، ويرتك اجلدال واملراء
 . )٢()كانوا يكرهون اجلدال: (قال إبراهيم النخعيو  
 .فام معنى اجلدال واملراء؟  
 .؟هما السبب الذي جعل العلامء يكرهونو  

                                                      
 ).١/٥٣(رطبي تفسري الق  ) ١(
 ).١/٣١٩(تفسري ابن كثري   )٢(



  واملـراءاجلــدال  
 

 

 وما الفرق بني اجلدال املحمود واجلدال املذموم؟  
 وما أمثلة كل نوع؟  
طبع النفس البرشية؟ أم هو وهل اجلدل يشء مركب يف   

   .طارئ عليها؟
تساؤالت كثرية أحببنا اإلجابة عليها من خالل هذا   

   .الكتاب
وال يفوتني أن أشكر كل من ساهم يف إعداد هذه املادة   

 . وإخراجها بالصورة املرضية
  تعاىل أن يوفقنا ملا فيه اخلري والصالح، وأن يسدداهللانسأل   

 .لفالح، إنه عىل كل يشء قديرخطانا لطريق الصواب وا
 
 
 



  واملـراءاجلــدال  
 

 

 

اخلصومة ومراجعة الكالم، وهو دفع املرء  :اجلدال  
 . لكالمه، وهو منازعة للخصمًخصمه تصحيحا

هي املناظرة ال إلظهار الصواب بل إللزام : واملجادلة  
  .)١(اخلصم

هو املبالغة يف اخلصومة : اجلدال: (قال الزجاج  
 .)٢()واملناظرة

دفع القول، عىل طريقة احلجة : اجلدال: (وقال القرطبي  
 .)٣()بالقوة

ماريت : (قال الطربي .)٤( فقيل هو اجلدال:أما املراء  

                                                      
 ).١/٢٣١(املعجم الوسيط   ) ١(
 ).٤/٩٩(زاد املسري   )٢(
 ).٧/٦٧(تفسري القرطبي   ) ٣(
 ).٣/٣٩٦(فتح القدير   ) ٤(



  واملـراءاجلــدال  
 

 

 إلظهارهو طعن يف كالم الغري : وقيل. )١()إذا جادلته: ًفالنا
 .)٢(خلل فيه من غري أن يرتبط به غرض سوى حتقري الغري

 واجلدال إلثبات ،باطل إن املراء إلثبات قول :وقيل
 . وقد ال يكونًقول قد يكون باطال

 

قيل مها بمعنى واحد غري أن املراء مذموم ألنه خماصمة 
 .)٣(يف احلق بعد ظهوره، وليس كذلك اجلدال

                                                      
 ).٨/٣٤٠(تفسري الطربي    )١(
 ).١/٢٦٦(التعاريف   ) ٢(
 ).١/١٥٩(الفروق اللغوية   ) ٣(



  واملـراءاجلــدال  
 

 

 

 ِآنْرُ القِ يفُاءَِرامل«:  قالr عن النبي tعن أيب هريرة   
 .)١(»ٌرْفُك

 فام معنى املراء  بأنه كفر،يف القرآنملراء  اr النبي وصف  
  يف القرآن؟

 فإذا شك ،وهذا كفر ،الشك فيه 
 إنه خملوق، أو جعل يتتبع األشياء لكي : أو قال،اهللاأنه كالم 

 ونحو ذلك، فاملجادلة اهللايصل إىل جحد يشء مما أنزله 
 .مذهب الشك والريبةواملامراة هنا عىل 
 أن يناقش يف التفسري  اجلدال يف القرآن املمنوعوليس من

وترجيح أحد  ؟ أو املراد كذا؟ هل املراد كذا:لو فيق،بعلم
 . اهللافهذا نقاش بعلم ملعرفة مراد . الوجوه

 الذي :، أيبأنه كفر املراء يف القرآن فاملقصود بوصف
 .يكون عىل سبيل الشك واالرتياب والتكذيب

                                                      
 .أللباين، وصححه ا)٤٦٠٣(رواه أبو داود ) ١(



  واملـراءاجلــدال  
 

 

 واُؤَرْاق«: قال r النبي عن t اهللا عبد بن جندب عنف
 . )١(»ُهْنَع واُومُقَف ْمُتْفَلَتْاخ اَِذإَف ،ْمُكُوبُلُق ْتَفَلَتْائ اَم َآنْرُالق
إذا اختلفتم يف فهم معانيه فقوموا عنه لئال يؤدي بكم : أي  =

 .االختالف إىل الرش
  .r  بزمان النبيًوحيتمل أن النهي كان خاصا  =
وا والزموا االئتالف عىل ما دل عليه ؤوحيتمل أن املعنى اقر  =

  فإذا وقع االختالف أو عرضت شبهة تقتيض،وقاد إليه
ومتسكوا املنازعة الداعية إىل االفرتاق، فاتركوا ذلك 

 . االختالفَّسببباملحكم، واتركوا املتشابه الذي 
  من القرآن وجيادلون فيههأهل الباطل يتبعون ما تشابو

 . تغاء الفتنةاب
نه سيأيت ناس جيادلونكم بشبهات إ( :t قال عمر

؛ فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب القرآن فخذوهم بالسنن
 . لقرآنل مفرسة، والسنة اهللا ألن السنن تبني مراد ؛)٢()اهللا

                                                      
 ).٥٠٦٠(رواه البخاري   ) ١(
 ).١١٩( الدارمي رواه  )٢(



  واملـراءاجلــدال  
 

 

 

إن اجلدل طبع مركب يف اإلنسان، فهو كثري اجلدل كثري   
 / . - , +  :U هللاقال املراء، 

ًأكثر يشء مراء وخصومة،:  أي]٥٤:الكهف[  ،ال ينيب حلق ً
 .)١(وال ينزجر ملوعظة

 طرقه r اهللا رسول أن t طالب أيب بن عيلوعن   
 يا :فقلت. »ِانَيِّلَصُت َالَأ«: فقال ليلة u النبي بنت وفاطمة
 ففانرص .بعثنا يبعثنا أن شاء فإذا ،اهللا بيد أنفسنا ،اهللا رسول
 ثم ،-مل يرد عليه: أي- شيئا إيل يرجع ومل ،ذلك قلنا حني

 , + : يقول وهو فخذه يرضب ٍّمول وهو سمعته
 ، تعجب من رسعة جوابه:يعني. )٢(/ . -

 . وهلذا رضب فخذه ،وعدم موافقته له عىل االعتذار هبذا
ُومن الناس من حيسن فن اجلدل أكثر من غريه، وإن كان   

                                                      
 ).٨/٢٤١(تفسري الطربي   ) ١(
 ).١١٢٧(رواه البخاري   ) ٢(



  واملـراءاجلــدال  
 

 

. ًوزا يف اجلميع، لكن يتفاوت فيه البرشمن ناحية الطبع مرك
 +  :r ًإليهم حممدا وقد قال تعاىل عن الكفار ملا بعث

, - . / 0 1 2 3 
 .  أهل لدد وجدل بالباطل، ال يقبلون احلق]٩٧:مريم [4
 À Á ¿ ¾: وقال تعاىل عن أهل الباطل  

 . أشداء يف املخاصمة]٥٨ :الزخرف[
عطي جدال أكثر من ومن األدلة عىل أن بعض الناس أ

 ،تبوك عن ختلف حني t مالك بن كعببعض، حديث 
 يف إال غزاها غزوة يف r اهللا رسول عن أختلف مل: كعب قال

 توجه r أنه بلغني فلام :مالك بن كعب قال...  ،تبوك غزوة
 بامذا :وأقول الكذب أتذكر وطفقت ،مهي حرضين قافال
 رأي ذي بكل ذلك عىل واستعنت ،غدا سخطه من أخرج
 عني زاح قادما أظل قد r اهللا رسول إن :قيل فلام ،أهيل من

 ،كذب فيه بيشء أبدا منه أخرج لن أين وعرفت ،الباطل
 مُّتبس تبسم عليه سلمت فلام ،فجئته ... صدقه فأمجعت
بني  جلست حتى أميش فجئت. »َالَعَت« :قال ثم ،املغضب

 لو اهللا رسول يا واهللا إين :فقلت. »؟َكَفَّلَخ اَم« :يل فقال يديه
 من سأخرج أن لرأيت الدنيا أهل من غريك عند جلست



  واملـراءاجلــدال  
 

 

 . )١(احلديث...  جدال أعطيت ولقد ،بعذر سخطه
أعطيت فصاحة :  يعنيً)أعطيت جدال(: وموضع الشاهد

ّوقوة كالم بحيث أخرج من عهدة ما ينسب إيل ُ ُّ وأسل نفيس ،ُ
 . ُكام تسل الشعرة من العجني

 اهللا رسول عن، r بيالن زوج ل سلمة أموعن 
r َامَِّنإ« :فقال إليهم فخرج ،حجرته بباب خصومة سمع أنه 
 ْنِم َغَلْبَأ َونُكَي ْنَأ ْمُكَضْعَب َّلَعَلَف ،ُمْصَاخل ِيينِتْأَي ُهَِّنإَو ،ٌَرشَب اَنَأ
 ُهَل ُتْيَضَق ْنَمَف ،َِكلَِذب ُهَل َِيضْقَأَف ،َقَدَص ُهَّنَأ ُبَسْحَأَف ؛ٍضْعُب
 . )٢(»اَهْكُْرتَيْلَف ْوَأ اَهْذُخْأَيْلَف ،ِارَّالن َنِم ٌةَعْطِق َيِه َامَِّنإَف ٍِملْسُم ِّقَِحب

وهذا الطبع من اجلدل يستمر يف اإلنسان إىل يوم القيامة، 
 " # $ % : قال تعاىل ،حتى بعدما تقوم الساعة

 وحتتج بام ختاصم: أي ]١١١:النحل[ & ' )
  .نفسهاّأسلفت يف الدنيا وحتاج عن 

 r اهللا رسول عند كنا: قال t مالك بن أنس عنو
 اهللا :قلنا :قال. »؟ُكَضحَأ َّمِم َونُرْدَت ْلَه« :فقال فضحك

                                                      
 ).٢٧٦٩(ومسلم ) ٤٤١٨(رواه البخاري ) ١(
 ).١٧١٣(ومسلم ) ٢٤٥٨(رواه البخاري ) ٢(



  واملـراءاجلــدال  
 

 

ْملَأ ،ِّبَر اَي :ُولُقَي ،ُهَّبَر ِدْبَالع ِةَبَاطَُخم ْنِم« :قال .أعلم ورسوله  ِينْرُِجت َ
 ِيسْفَن َىلَع ُيزِجُأ َال ِِّينإَف :ُولُقَيَف :َالَق .َىلَب :ُولُقَي :َالَق ؟ِمْلُّالظ َنِم
 ،ًيداِهَش َكْيَلَع َمْوَالي َكِسَْفِنب ىَفَك :ُولُقَيَف :َالَق .يِّنِم ًداِاهَش َِّالإ
َأل ُالَقُيَف ،ِيهِف َىلَع ُمَتْخُيَف :َالَق .ًوداُهُش َِنيِباتَالك ِامَِرالكِبَو  :ِِهانَكْرِ
 ،ِمَالَالك َْنيَبَو ُهَنْيَب َّىلَُخي َّمُث :َالَق .ِِهلَامْعَِأب ُِقطْنَتَف :َالَق .يِِقطْان
 . )١(»ُلِاضَنُأ ُْتنُك َّنُكْنَعَف ،ًقاْحُسَو َّنُكَل ًداْعُب :ُولُقَيَف :َالَق

 } y z: ًوقال تعاىل واصفا جدال الكفار يوم القيامة
| } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © 
ª ¬« ® ¯ ° ± ² ]٢٤-٢٢ :األنعام[. 

ِجي« :r اهللا رسول قال: قال t يدسع أيب عنو  ٌوحُن ُيءَ
 ُولُقَيَف .ِّبَر ْيَأ ،ْمْعَن :ُولُقَيَف ؟َتْغَّلَب ْلَه :َاىلَعَت اهللا ُولُقَيَف ،ُهُتَّمُأَو
ُأل  :ٍوحُِنل ُولُقَيَف .ِِّيبَن ْنِم اَنَاءَج اَم ،َال :َونُولُقَيَف ؟ْمُكَغَّلَب ْلَه :ِِهتَّمِ
 َوُهَو ،َغَّلَب ْدَق ُهَّنَأ ُدَهَْشنَف .ُهُتَّمُأَو r ٌدَّمَُحم :ُولُقَيَف ؟َكَل ُدَهْشَي ْنِم
?  = <: ; > :ُهُرْكِذ َّلَج ُهُلْوَق

A @] ٢(العدل والوسط. ]١٤٣:البقرة(. 

                                                      
 ).٢٩٦٩(رواه مسلم ) ١(
 ).٣٣٣٩(رواه البخاري ) ٢(



  واملـراءاجلــدال  
 

 

 

        

 

 .النصيحة العلنية  -١
 .اختيار الوقت غري املناسب  -٢
 .ُويثاربحيث يتجهم اآلخر ، املكان غري املناسباختيار   -٣
 .ء إرادة احلظوة عند اآلخريناقد يكون سبب اجلدال واملر  -٤
 ، بالباطل:قد يكون السعي للتغلب عىل اآلخر بأي طريقة  -٥

 .أو باحلق
 ، يف تنشيط عمليات املجادلة واملامراة البيئة هلا دورًأحيانا  -٦

 يف أوساط الشباب فيجب أن حيذروا منها، ًوخصوصا
ِّوقد يوجد يف بعض أوساط الدعاة واملتدينني وسط يغذي  ُ

، فهذه عمليات ًهذه األشياء، فيشجع كل منهم فريقا
 .دلتنشيطية وأجواء بيئية تؤدي إىل املراء واجل

مدرسون يشجعون ويوجد يف بعض األوساط الرتبوية 



  واملـراءاجلــدال  
 

 

الطبع هذا فيتسلل ًاجلدل، وكثريا ما جيادلون الطالب، 
 .طالبالويترسب لنفوس 

وقد تترسب هذه الطبيعة اجلدلية من األب إىل األبناء إن 
 . كان األب ذا طبيعة جدلية

 .السلبية من هذه ًمتخلصاأن يكون املريب عىل ف
رور ُقد يكون السبب يف اجلدل عند البعض العجب والغ  -٧

 .ِوالكرب
 .اهللاقد يكون من فراغ القلب من تقوى   -٨
ومن تأمل ،  فالعسكر الفارغ تسوده املشاغباتالفراغ،  -٩

 أهنم جيد األوساط التي يكثر فيها اجلدال، كثريا من
فهذا من  ،ن ليس لدهيم برامج تشغلهموأناس فارغ
 .أكرب أسبابه



  واملـراءاجلــدال  
 

 

 

دنا أن نجادل؟ وماذا البد أن نعرف ماذا نلتزم إذا أر  
 .نشرتط قبل أن نجادل؟

 

  لتكثر الربكة ؛هو الرشط األولو ،هللا إخالص النية 
 ألن القصد هو احلق ومعرفة ؛وتعظم الفائدة وينقطع اللجج

 قبل الدخول يف ذلك، والقصد اهللاحلق، فيجب أن يقدم تقوى 
 .احلسن هو أهم يشء

جيب أن يكون اجلدل بالتي هي أحسن. 
قال تعاىلجيب أن يكون اجلدل بالعلم ،: l 

m n o p q r s t u v 
w x y ]٦٦:آل عمران[. 

 تعاىل، فيبدأ كل من املتجادلني اهللا البدء بذكر 
 وإن مل يذكره ، وبالبسملةUاملتناظرين للحق بذكر الرب 

 .نفسهبلسانه فليذكره يف قلبه و



  واملـراءاجلــدال  
 

 

الذي جيادله، صاحبه ريوقوت ، التأدب يف اجللوس 
 . وبني يديهاجللسة أمامهوإحسان 

 اجتناب اهلوى، فاإلنسان قد يكتشف أنه خمطئ 
 .فعليه أن يرتاجع عن خطئهصاحبه عىل حق، وأن أثناء النقاش، 

الرتاجع من تأمل كالم املنصفني والسلف هيون عليه و
 .عن اخلطأ
 مسألة عن t ًعليا ٌرجل سأل: قال كعب بن حممد عن
 .وكذا كذا ولكن! هكذا ليس: الرجل فقال  رأيه،فيها فقال

  ª © ̈ § ¦ ُوأخطأت َأصبت: عيل قالف
 .)١(]٧٦:يوسف[

 يف متاريا y عباس وابن ثابت بن زيد أن :وسوطا عنو
- ،بالبيت الطواف عهدها آخر يكون أن قبل احلائض صدر
 ابن فقال -ض خترج بدون طواف وداع أم ال؟هل احلائ: أي

 عائشة عىل زيد فدخل .تنفر ال :زيد وقال .تنفر :عباس

                                                      
 ).٢٧/٢٥٩(تفسري الطربي   )١(



  واملـراءاجلــدال  
 

 

 :ويقول يتبسم وهو زيد فخرج .تنفر :فقالت فسأهلا ل
  .َقلت ما إال الكالم ما

 معلم وزيد ،اإلنصاف يكون هكذا( :ابن عبد الرب قال
 .)١()املستعان واهللا ،هبم نقتدي ال لنا فام ،عباس ابن

 ، عن املناقشة واجلدالًاّوروي أن أبا حنيفة هنى ابنه محاد
 ،بأنه كان من املناظرين األذكياء الكبار ًوكان أبو حنيفة معروفا

رأيتك وأنت  : فقال له ابنه،الذين يناظرون للوصول إىل احلق
  .!تتكلم فام بالك تنهاين؟

 أسه كنا نتكلم وكل واحد منا كأن الطري عىل ر،يا بني: قال
 وأنتم اليوم تتكلمون وكل واحد يريد ،خمافة أن يزل صاحبه

 .أن يزل صاحبه
 قط إال عىل ًما ناظرت أحدا: (وجاء عن الشافعي أنه قال
ما : أي ،)٢() فأحببت أن خيطئًالنصيحة، وما ناظرت أحدا

                                                      
 ).١٧/٢٧٠(التمهيد   )١(
 ).٥١/٣٨٤(تاريخ دمشق   ) ٢(
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ألن ؛  يف مناظرة وأريد أن الطرف الثاين خيطئًدخلت أبدا
  .اء مني أو منهالقصد هو الوصول إىل احلق سو

 رأيان،وورد أنه ناقش بعض أهل العلم يف مسألة فيها 
الثاين بعد النقاش رجع العامل فرجع الشافعي لرأي الثاين، و

 وانتهى ،لرأي الشافعي، فكل واحد منهام اقتنع برأي اآلخر
 .عجيبةالنتيجة ذه الالنقاش هب

ألنه بدون ؛ باحللم والصربً أن يكون متحليا 
 .حيل باحللم والصرب تنقلب املجادالت إىل نقاشات عقيمةالت

ال يعجل، فربام أن الشخص ًمتأنيا ًكون مرتيثاأن ي 
 ،مجرد حكاية كالمهالنتهى النقاش باآلخر لو أفرغ ما عنده 

 فاصرب عليه ودعه يفرغ ما ،غني عن الرد عليهفيكون كالمه ي
 فإذا طرح ما ،القضية بشكل معنيًفقد يكون متصورا عنده، 

 .عنده اكتشف خطأه
من التزام الصدقَّدُ الب  : Æ Å Ä Ã Â Á
ÈÇ Ë Ê É Í Ì Ï Î Ñ Ð 

 .]٣٦:اإلرساء[
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من الرتفق باخلصمَّدُ الب . 
 نتناقش يف مسألة ما ، فنحن عندماًوهذه نقطة مهمة جدا

ونصل إىل احلق، وليس اهلدف ام نريد أن نصل إىل نتيجة، نإ
 .اء الوقت، أو ظهور أحدنا عىل اآلخرإمض

فال ينبغي كرس املخاصم، أو إحراجه أمام الناس، أو عدم 
إعطائه فرصة للرتاجع، أو االهنيال عليه بالعبارات القاسية 

 .اجلارحة، أو جعله مسخرة ومضحكة للناس، ونحو ذلك
 .إن املهم يف النقاشات هو كسب اخلصم ال كسب املوقف

  وإذا زل ، للرتاجعً طريقالخصمل اجعل 
زلة ال ختجله، وال تقوهلا له بطريقة مسيئة، وإنام نبهه بلطف، 

حسن االستامع نصف الوصول إىل وأحسن االستامع إليه فإن 
 .النتيجة

 ،قر أ فًحقااملخاصم قد يقول فاإلنصاف له
  .قر له بمكانته ومنزلتهأ و،له بذلك
 أبا يا:  فقالبالغداة جعفر أيب عىل دخلت: (مالك قال
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 وما األمور أوسطفيها  واقصد ،ًكتبا للناس ضع ،اهللا عبد
 بامء كتبك ألكتبن بقيت ولئن ،والصحابة األمة عليه اجتمع
 .عليها الناس فأمحل الذهب

 سبقت قد الناس فإن ؛تفعل ال ،املؤمنني أمري يا: له فقلت
 كل وأخذ ،روايات ورووا ،أحاديث وسمعوا ،أقاويل هلم
 أصحاب اختالف من له ودانوا به وعملوا إليهم سبق بام قوم

 فدع ،شديد اعتقدوه عام ردهم وإن ،وغريهم r اهللا رسول
. )١()ألنفسهم بلد كل أهل اختار وما عليه هم وما الناس

 .وهذا من إنصافه
 ، من أصحابناًناظرت رجال(: يقول أبو حممد بن حزم
 فظهرت ،- لسانه عيب يف :أي - فعلوته لبكوء كان يف لسانه

 وانفض املجلس عىل أين أنا الظاهر عليه، ،عليه يف النقاش
 ، فرجعت إىل الكتب،فلام أتيت منزيل حاك يف نفيس يشء

 يبني بطالن قويل وصحة قول ً صحيحاًفوجدت برهانا
خصمي، وكان معي أحد أصحابنا ممن شهدوا املجلس، 

                                                      
 ).٢/٧٣(ترتيب املدارك للقايض عياض ) ١(
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محل : ما تريد؟ قلت:  فقال،َّفعلمت عىل املكان من الكتاب
الكتاب وعرضه عىل فالن وإعالمه بأنه املحق وأنا املبطل 

: وتسمح نفسك هبذا؟ فقلت له:  فقال.وأين راجع إىل قوله
، وإنام  ولو أمكنني ذلك يف وقتي هذا ما أخرته إىل الغد،نعم

 .)أظهر الرتاجع اآلن
من هتذيب النطق والكالم وعدم رفع َّدُ الب 

صوت والصياح، وملا صاح أحدهم بحرضة من كان يفصل ال
ّ إن الصواب يف األسد ،يا عبد الصمد: (النقاش يف املجلس قال َ

 . فالقضية ليست برفع الصوت،)ال يف األشد
أناس من علم علامء َمِرُجتنب املامراة، وقد ح 

ذ  قال بعض تالمي، ألهنم كانوا جيادلون املشايخ؛بسبب املامراة
 ً بابن عباس الستخرجت منه علامُلو رفقت: (ابن عباس

مل أستخرج الذي استخرجت ( : وقال ابن جريج،)١()ًكثريا
 .)٢()من عطاء إال برفقي به

                                                      
 ).٢٩/٢٩٧(تاريخ دمشق   ) ١(
 ).١/١٦٩(مفتاح دار السعادة   ) ٢(
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  بني أناس من من رشط املناظرة أن تكون
 . وليس من أهل اجلهل،أهل العلم

اختالف الرأي ال يفسد للود قضية . 
إلمام أمحد مرة عيل بن املديني يف مسألة وارتفعت اناقش 

 !!أصواهتام، وملا قام عيل بن املديني يميش أخذ أمحد بركابه
 ينبغي جتنب ما يشوش األفكار. 

 ًليجعل حكاميف النقاش؛ وُ لترتك احليل   حيفظُ
 بل مما قاله، ً شيئاا أحدمهينكرحتى ال بني املتناقشني، الكالم 

 . ًيكون احلكم شاهدا عىل كل ما يقال
  ناس جيب جتنب مماراهتم وجمادالهتم أهناك
، اجلاهل الذي ال يقر بجهله، واملتعنت، واملعتدي:  مثلً،أصال

 .والسفيه، والذي ال يشهد باحلق بل بالزور
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 . ً، ومنه ما يكون مذموماًمودال منه ما يكون حمااجلد
، ً فيكون حممودا وحماجة ومناظرةًاجلدال قد يكون حوارا

 .ً فيكون مذموماوقد يكون مالحاة ومماراة ومماحلة
 ~  : باجلدال املحمود، فقال تعاىلU اهللاأمر قد ل
 جدالك هلم فليكن: أي ]١٢٥:النحل [¢ ¡ �

  .بالوجه احلسن برفق ولني وحسن خطاب
" # $ % & ' )  : تعاىلقالو

  & ، ومعنى]٤٦:العنكبوت[  , - + ( *
 ) ( ': 

 .اجلدال بالقرآن  -١
 .اهللاجلدال بال إله إال : وقيل  -٢
 .جادهلم غري فظ وال غليظ وألن هلم جانبك: وقيل  -٣
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# $ % &   ":  تعاىلاهللاومعنى قول 
إال الذين أبوا أن : أي , - + ' ) ( *
 وال بإعطاء اجلزية ونصبوا احلرب لكم، يقروا لكم باحلق

 ألن جداهلم باللسان غري ؛فعند ذلك يكون جداهلم بالسيف
 .ممكن يف هذه احلالة

 

  أو أشغل عن إظهار احلق وتوضيح،ما تعلق بإظهار الباطل
  .الصواب

إن كان اجلدال للوقوف عىل احلق وتقريره ( :قال الذهبي
بغري ًجداال ان يف مدافعة احلق، أو كان ، وإن كًكان حممودا

  .)١()ًعلم كان مذموما
 

هذا من الواجبات وّما كان بنية خالصة وأدى إىل خري، 
فكل : (التي عىل املسلم أن يفعلها ألجل دينه، قال ابن تيمية

                                                      
 ).٢٢١(الكبائر ) ١(
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من مل يناظر أهل اإلحلاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم مل يكن 
العلم واإليامن، وال بموجب ّه، وال وىف أعطى اإلسالم حق

 النفوس، وال أفاد ينةل بكالمه شفاء الصدور وطمأنَّصَح
 .)١()كالمه العلم واليقني

 uقال قوم نوح فعندما  ،واملجادلة باحلق عبادة عظيمة
 h i j k l m n :لنبيهم

o p q r s t ]مهلد جا]٣٢:هود 
 v : مد عليه ولذلك ر،ألجل تعريفهم باحلق وإقناعهم به

w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ 
¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ±° ² 
³ ´ µ ]٣٤-٣٣:هود[. 

وقد حفلت اآليات الكريمة يف القرآن الكريم بقصص 
من املناظرات بني موسى وفرعون، وبني نوح وقومه، وبني 
إبراهيم والنمرود، وبني إبراهيم وأبيه، وبني إبراهيم وقومه، 

  .الصحابة واملرشكني وهكذابني يش، و وقرr وبني النبي
                                                      

 ).٢٠/١٦٤(جمموع الفتاوى   ) ١(
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فهذا جدال من أهل احلق ألهل الباطل إلقناعهم فهو 
  .جدال حممود

 ، وذكرت قصتها يف قولهوكذلك املرأة التي جاءت تستفتي
  ! " # $ % & ' ) ( * +: تعاىل

هذه املرأة  ]١:املجادلة[ 1 2 3 ./ 0 , -
 معه؟ هل هي  ماذا تفعل،تريد أن تعرف مصريها مع زوجها

  .فهو جدال حممود. حرام عليه أم حالل؟
 فهو كل جدال ظاهر الباطل أو أفىض 

 U: O N M L اهللاكام قال . إليه
P Q R ]ليدفعوه ويبطلوه:  يعني]٥٦:الكهف. 

F E  :واجلدل املذموم من طبع الكفار، قال تعاىل
G H O N M L KJ I 

P R Q] ذه اآلية العظيمة تدل هف ]٥٦:الكهف
 .عىل جدال الكفار باستمرار لدحض احلق وإزالته

_ ` a  \ [ ^: وقال تعاىل
g f e d cb  k j ih
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po n m l r q s ]٥:غافر [
 .؛ ليذهبوا احلقخاصمواوجادلوا، وماحلوا، 

 ! " # $ % & ' ): وقال تعاىل
* )  2 1 0 / . - , + 

حياجون وجيادلون ذين  للاهللا وهذا وعيد من ]١٦:الشورى[
  بعد ما استجاب له املؤمنون وحياولون أن يصدوا املؤمننياهللايف 

 .U اهللا تعاىل وعن سبيله، فتوعدهم اهللاعن 
U T S R Q P O N  V: وقال تعاىل

Z Y X W ]٤:غافر[. 
¼ ½  ´ º ¹¸ ¶ µ «: وقال تعاىل

Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À ¿ ¾ È  Í Ì ËÊ É
Ò Ñ Ð Ï Î Ó Ô Õ × Ö] نعاماأل: 

 .أفواههموكتبهم من نقلته وه عن األوائل، َأخذت: أي ]٢٥
 « µ ¸ ¹ º¶ ´ ³ ² ±: وقال تعاىل

½¼ ¾ ¿ À Á ]جمادلون بالباطل ]٥٨:الزخرف 
 .كثريو اخلصومة
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 إىل ىالزبعر بن اهللا عبد جاء: قال ب عباس ابن عن
 r: يةاآل هذه عليك أنزل اهللا أن تزعم: فقال r النبي

s t u v w x y z { 
 عبدت قد: ىالزبعر ابن فقال ]٩٨:األنبياء[ |
 هؤالء كل ،مريم بن وعيسى وعزير واملالئكة والقمر الشمس

 » ª © ¨ § ¦: فنزلت آهلتنا؟ مع النار يف
¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ ¶µ ¸ 
¹ º » ½¼ ¾ ¿ À Á ]٥٧:الزخرف -
 µ ¶ ¸ ¹ ´ ³ : نزلت ثم، ]٥٨

º » ¼ ]١(]١٠١:األنبياء(.  
اآلهلة وبقية عن النار، عيسى بن مريم مبعدون عزير وف
  لعابدهيا،ً، حتى الشمس والقمر واألصنام يف النار تعذيباهافي

يقال هذا الذي عبدمتوه هو اآلن سبب إحراقكم فرصتم 
 . حصب جهنم فذوقوا العذاب

حصلت عدة حماوالت من املرشكني يف اجلدال وقد 
                                                      

 ).٣/٢٦٥(أخرجه ابن مردويه كام يف تفسري ابن كثري   )١(
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 بالباطل، قال وجادلوا الصحابة r بالباطل يف عهد النبي
 ] P Q R S T U V W X ZY  :تعاىل

\ ] ^ _ a` b c d 
e ]١٢١:األنعام[.  

 .  يوسوسون:يوحون
  .الكفار: إىل أوليائهم
ذه احلجة التي يريدون هبا دحض احلكم هب :ليجادلوكم

ما ذبحتموه :  فهم يقولون للمسلمني،الرشعي وهو احلق
 ! حتف أنفه ال تأكلوه؟ يعني ماتاهللاأيديكم تأكلوه وما قتله ب

: ً خماطبا املسلمني عليهماهللانظر إىل منطق أهل اجلاهلية، فرد 
e d c b   حتى الذي ذبحه ،اهللافكله قدر 

  .اهللا، والبهيمة ماتت بحتف أنفها بقدر من اهللاإلنسان بقدر من 
  إذا وقع الذبح باليد مع التسمية،U اهللالكن هذا القدر أباحه 

 .  وهو أن متوت حتف أنفها، إذا وقعاهللارمه وهذا القدر ح
 ب عباس بن اهللا عبد عن: وانظر إىل هذه املحاجة

 ما أنأكل ،اهللا رسول يا :فقالوا r النبي أناس أتى: قال
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 Ì Í Î Ï : اهللا فأنزل ؟اهللا يقتل ما نأكل وال ،نقتل
Ð Ñ Ò Ó Ô Õ  قوله إىل : b c 

d e  ]١(]١٢١-١١٨:األنعام(. 
ٌواصفا جمادلة املرشكني ملا رآه حممد اىل وقال تع ًr يف 

  ] R S T U V W X Y Z : معراجه
 r ً حممداجتادلون يا أهيا املرشكونأ:  أي]١٢-١١:النجم[

 !! من اآليات، وتكذبون وتشككون؟اهللاعىل ما أراه 
 a b c d e f `  _ :وقال تعاىل

g h i j k l m n o 
 ملا جادله r  عىل النبي نزلتاآلية فهذه ]٦٩-٦٨ :احلج[

من   e d c :بقولهالكفار بالباطل فدافعهم 
الكفر والتكذيب، وأمره باإلعراض عن مماراهتم صيانة عن 

 . ألن صاحب العناد ال ينفع معه النقاش؛االشتغال بتعنتهم
 N O P Q R : ومما جيادلون به بالباطل القرآن

S T U  ]ب عمرو بن اهللا عبد عن، ف]٤:غافر 
                                                      

 .وحسنه) ٣٠٦٩(اه الرتمذي رو) ١(
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 .)١(»ٌرْفُك ِيهِفً االَدِج َِّنإَف ؛ِآنْرُالق ِيف واُِلادَُجت َال«: قال r النبي نأ
 

 a b c d e ` _ ^ [: قال تعاىل
f hg i j k l m n o 

p q r s t ]ملا  :أي ]٦-٥:األنفال
َمل: ا كرهوا ذلك وقالوأيقنوا بالقتال وأن املصادمة آتية ْمل ِ َ 

َّختربنا أنا سنلقى العدو حتى نتأهب لذلك ونستعد؟ ونحن 
 . فهذا كان جداهلم،خرجنا للعري والقافلة وما خرجنا للجيش

وجمادلة الكفار لألنبياء كانت موجودة مع وجود الرسل، 
 تعاىل  قال،وجادلوه يف األصنام  قومههناقش uهود فهذا 

 _ ^ [ \ ] u: Z عىل لسان هود
` ab c d e f g 

h i j k l m on p q r s 
t ]أحتاجوين يف أصنام : أي ]٧١:األعراف

 .!سميتموها أنتم وآباؤكم ال ترض وال تنفع؟
                                                      

 .، وصححه األلباين )٢٢٥٧(رواه البيهقي   )١(
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 B  C D E F G H: وقال تعاىل
JI K L M N O P RQ S T U 

V W X Y Z  ]٣٥:غافر[. 
 . عن من؟U اهللامن الذي قال هذا الكالم؟ حكاه 

 . u  ملا قام ينافح عن موسىهذا قاله مؤمن آل فرعون،
 h i j k l m : قال تعاىل

n o qp r s t u v w x 
y  ]٥٦:غافر[. 

فهذا رابط بني الكرب واجلدال واملراء، فانظر كيف يبعث 
 وإرادة دحض ،الكرب عىل اجلدال بغري حق، واملراء بغري حق

  .ً وعناداًاحلق، وتقرير الباطل كربا
 P Q R S T U V W : وقال تعاىل

X Y ]٦٩:غافر[. 
 

 C D  E F :كام قال تعاىل. جدال بغري علم  -١
G H I    J K  L  M N  ]٣:احلج[. 
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 l m : خياطب أهل الكتابوقال تعاىل  
n o p q r s t u v w x 

zy { | } ~ �  ]٦٦:عمران  آل[. 
 : قال سبحانه وتعاىلجادلة بغري علم، من املاهللاجلدال يف و

Æ Å Ä È Ç  Ê É
Í Ì Ë Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î 
Ö Õ ]شديد القوة سبحانه وتعاىل:  أي]١٣:الرعد. 

 C D  E F G H I    J: وقال تعاىل
K  L  M N  O P Q R S T   U 

V  W X Y Z ]اهللافيزعم أن  ]٤-٣:احلج 
 بعظم قد r  النبيال يقدر عىل إحياء املوتى، ويأيت الكافر إىل

 .أتزعم أن ربك يقدر عىل أن حييي هذا؟ : فيفته أمامه ويقولِيلَب
 . وينكرون البعث بعد املوتr هكذا كانوا جيادلون النبيو

  A B    C D   @ ? <   = >: وقال تعاىل
E  F G          H    I J K L       M N O 

 .اهللا سبيل متكرب ويريد إضالل الناس عن: أي ]٩-٨:احلج[
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 A: الساعة وقيام الساعةًهؤالء أيضا ومما جيادل به 
B C D  E  GF H I J K L 

M ON  P Q  R S T U V W X 
، مع أن قيام الساعة من علم الغيب الذي ال ]١٨:الشورى[

 .يعرفه أحد
 

: قال ب جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو عنف
 ،القدر يف خيتصمون وهم أصحابه عىل r اهللا رسول جخر

ُيفقأ فكأنام  اَذَِهب« :فقال. الغضب من الرمان حب وجهه يف ُ
 اَذَِهب !؟ٍضْعَِبب ُهَضْعَب َآنْرُالق َونُبِرضَت ؟ْمُتِْقلُخ اَذَِهل ْوَأ ؟ْمُتْرِمُأ
 :ب عمرو بن اهللا عبد فقال :قال. »ْمُكَلْبَق ُمَُماأل ِتَكَلَه
 ما r اهللا رسول عن فيه ختلفت بمجلس نفيس طتغب ما

 .)١( عنه وختلفي املجلس بذلك نفيس غبطت
 ً مذموماًنزاعايتنازعون يعني : ) يف القدرخيتصمون: (فقوله
  .يف القدر

                                                      
 .، وحسنه األلباين)٨٥(رواه ابن ماجة   ) ١(
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 :)ُفكأنام يفقأ يف وجهه حب الرمان من الغضب: (وقوله
 ،هذا التعبري فيه دليل عىل شدة امحرار الوجه من الغضب

 - ر من شدة احلمرة كأنه شق أو عرص يف وجنتيه وكيف صا
  . حب الرمان- يف خديه

 فمن ، تعاىلاهللاوإنام غضب ألن القدر رس من أرسار 
 ًخيوض فيه بغري علم ينتهي إىل الضاللة، إما أن يصبح قدريا

 . عنهي ولذلك هن،ًأو يصبح جربيا
تؤدي إىل الشك والريبة، وتؤدي إىل يف القدر املناقشات و
القضية مدار نقاشات بال هذه خل اإليامن، وملا تصبح ختل

علم، أو تؤدي إىل إثارة شبهات بدون حسم وبدون رد عىل 
 وهذا جدال مذموم، ولذلك ، فهذا نقاش مذموم،الشبهات

ًئاماَوُ مِةَُّم األِهِذَ هُرْمَ أُالَزَ يَال«: rقال  ْا ملَ مًباِارَقُ مْوَ أِ وا ُمَّلَكَتَ يَ
 . )١(»ِرَدَالقِ وِناَدْلِ الوِيف

 . يعني أطفال املرشكني ما مصريهم؟:الولدان
 قال ابن ،الكالم بغري علم: واملقصودمعروف، : والقدر

                                                      
 .احلاكم ، وصححه)٦٧٢٤(رواه ابن حبان   ) ١(



  واملـراءاجلــدال  
 

 

احلديث لو صح إنام يدل عىل ذم من تكلم فيهم بغري (: القيم
 .)١() أو رضب النصوص بعضها ببعض،علم
دال لنرصة الباطل اجل: والنوع الثاين من اجلدال الباطل  -٢

 :كام قال سبحانه وتعاىل. والشغب عىل احلق بعدما تبني
 j k l m n  ]٥:غافر[.  

 ودراية ،ُإنام هو هلو يتعلم( :ل املذموماقال ابن بطة يف اجلد
سرتاح إليها، ومهارشة العقول، وتذريب ُ ولذة ي،ُيتفكه هبا

 اللسان بمحق األديان، والرضاوة عىل التغلب، واستمتاع بظهور
القياس، صم، وقصد إىل قهر املناظر، واملغالطة يف حجة املخا

 وتسفيه األحالم األبرار، ، وتكذيب باآلثار،وهبت يف املقاولة
اإلمجاع، ومكابرة لنص التنزيل بام قاله الرسول، ونقض لعقدة 

 ،عىل األمةوتشتيت األلفة، وتفريق ألهل امللة، وشكوك تدخل 
 ،لشحناء يف النفوس وتوليد ا،ورضاوة السالطة، وتوغري القلب

 .)  وأعاذنا من جمالسة أهله، وإياكم من ذلكاهللاصمنا ع
 بل هو نوع من ، إليهrدعانا النبي  :اجلدال املحمودو

                                                      
 ).٢/١٠٩٢(أحكام أهل الذمة   )١(
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 َِنيكِْرشُوا املُدِاهَج«:  قالrأن النبي : tفعن أنس اجلهاد، 
ْأنفسكمَ وْمُِكالَوْمَِأب ُ ِْ ُ  .)١(»ْمُِكتَنِسْلَأَ وَ

 

 األمر باملناظرة واجب كإجيابف ،اجلدال بالتي هي أحسنب
  .)٢(، كام قال ابن حزماهللاجلهاد يف سبيل 

احلديث دليل عىل وجوب اجلهاد يف : (قال الصنعاين
اخلروج واملبارشة للكفار، وباملال وهو بذله ملا ببالنفس وهو 

 يقوم به من النفقة يف اجلهاد والسالح ونحوه، واجلهاد
 .)٣() تعاىلاهللابإقامة احلجة عليهم ودعائهم إىل باللسان 

 .  ومستحبة أخرى،وجنس املناظرة باحلق قد تكون واجبة تارة
 ألنه إبطال ؛ فهو مذموم بكل حالأما اجلدال املذموم

 .باطلل أو نرصة ،حلق

                                                      
 . ، وصححه األلباين)٢٥٠٤(رواه أبو داود   )١(
 ).١/٢٩(اإلحكام   )٢(
 ).١/١٩٩(م سبل السال  ) ٣(
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ًوقد يكون اجلدال حممودا ومذموما يف مكان واحد   ً. 
 % #$  " !: ً مثال يقول تعاىلفي احلجف
& ' ( ) *  + , -   . / 0   

 .]١٩٧ :البقرة[
  .؟ يف احلجام هو اجلدال املنهي عنهف

 دالاجل ،يسبب خصومة وشحناء وبغضاءالذي دال هو اجل
،  فيهكل واحد أن يعلو صاحبهالذي يريد دال اجل ،بغري علم

الوصول إىل احلق، فقط يريدون أن يروا من يريد أحدمها وال 
؟ من يفحم اآلخر؟ من يسكته؟ فهو ليس األفضل يف املناقشة

  .اهللالوجه 
هذا جدال  و،يف أحكام احلج بال علمًوقد يكون جداال 

  .ً أيضامذموم
 أم اإلفراد أفضل؟ ؟أما أن نتناقش هل التمتع أفضل

 فهذا ؟ً أو مفرداً أو قارناً متمتعا؟r وكيف حج النبي
 وهو أن ،النقاش واجلدال ملعرفة احلق ومعرفة السنة له ثمرة

 .تعمل باحلق وتصل إليه



  واملـراءاجلــدال  
 

 

 أن: t هريرة أيب عن ف:وكذلك النقاش يف الصيام
 ِِنإَو ،ُلَهَْجي َالَو ُثُفْرَي َالَف ،ٌةَّنُج ُامَيِّالص« :قال r اهللا رسول

َامتَش ْوَأ ُهَلَاتَق ٌؤُرْام يف رواية ، و)١(»-ِْنيَتَّرَم - ٌِمائَص ِِّينإ ْلُقَيْلَف ُهَ
َ جيَالَ وُثُفْرَ يَالَف« :عن أبيه صالح سهيل بن أيب  .)٢(»ُلِادُ

ألن املامراة وينبغي للمسلم أن يرتك اجلدال ولو كان حمقا 
واجلدل يقسيان القلب، ويسببان الشحناء والبغضاء بني 

 وتقرير الباطل، وملا يف هذه املامراة  وفيهام رفض احلقاملسلمني،
بطل قوله التي يريد هبا الشخص أن يزيف قول اآلخر وأن ي

؛ ندب الشارع ًوأن يظهره بمظهر املخطئ ولو كان ما يقوله حقا
 ِ يفٍتْيَِب بٌيمِعَا زَنَأ« :r ألجل هذا إىل ترك املراء فقال النبي

ِ حمَانَ كِْنإَ وَاءَِر املَكَرَ تْنَمـِ لِةَّنَ اجلِضَبَر   .)٣(»ًاّقُ
  .كفيل وضمني: زعيم
  .بقرص: ببيت

                                                      
 ).١٨٩٤(رواه البخاري   ) ١(
 ).٤/١٠٤(وفتح الباري ) ١٠/٢٥٨(عمدة القاري   ) ٢(
 . ، وحسنه األلباين)٤٨٠٠(رواه أبو داود   )٣(
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  .حوهلا: يف ربض اجلنة
اجلدال الذي يريد فيه كرس اخلصم ولو كان عىل : املراء

ٌ أي جلاج وخصومة وجدل يوقع يف الباطل،احلق ِ. 
 َضَغْبَ أَِّنإ«: قال rعن النبي  لعن عائشة و
ُصمَ اخلُّدََل األاهللا َِىل إِالَجِّالر ِ«)١(.  

 .  كثري اجلدال واملراء واملامحكة:األلد
 . صاحب خصومات وعداوات:ِاخلصم 

 هو اجلدال مع أهل :املقصود برتك املراء واجلدال هناو
َّاحلق، أما اجلدال مع أهل الباطل والبدع فالبد من متابعة  ُ

 .نقاشهم حتى هيتدوا أو ينكرس باطلهم

                                                      
 ).٢٦٦٨(ومسلم ) ٢٤٥٧(رواه البخاري   ) ١(
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السلف األنبياء عليهم السالم وهناك أمثلة عىل كيفية جمادلة 
داالت واملناقشات  وما يكون يف اجل،ألهل الباطلالصالح 
 . العلميةالفقهية
 =:  ليدحض باطلهالنمرودجادل  uإبراهيم ف* 

> ? @ A B  C D   E F G H I J 
K L M N  O P Q R TS U V    

W X Y  Z   [ \ ] ^ _ ` a 
b  c ]٢٥٨ :البقرة[. 

 Q :فلام صار النقاش يف توحيد الربوبية قال الكافر
R Sوهذا ،لقتل فأعفو عنههذا حمكوم عليه با: أي 

 فهذه جمادلة بالباطل وليس هذا اإلحياء وهذه .بريء فأقتله
ْاملقصوديناإلماتة مها   اهللاأن  يف توحيد الربوبية، املقصود َ

  !. فأحيي من العدمًإن كنت صادقاف ،يي من العدمحي
 ل النمرود؛َبِلكن ملا صارت املسألة جمال جمادلة بالباطل من ق
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 W: إىل يشء ال يمكن املجادلة فيه فقالانتقل إبراهيم 
X Y  Z   [ \ ] ^ _ `   ماذا

 .وسكت  a b  c سيقول يف هذه؟
كذلك النقاش الذي حصل بني صاحب اجلنتني وبني * 

اآلخر الصالح، وكيف رد عليه؟ وكيف أرشده إىل ما جيب أن 
 باهللا من االغرتار بالنعيم الذي عنده؟ ثم ذكر له رجاءه ًيقوله بدال

 j k l m n o p ]٤٠ :الكهف[، 
 . وذهاب الثمرّوذكره بام يمكن أن حيصل له من غوران املاء

 جادلوا الكفار ً من أهل العلم أيضاًوكذلك فإن عددا *  
 : من الدهرية الذين يقولونًحنيفة قوما وناظروهم، كام جادل أبو

 بل خالق إن هذه الطبيعة هي التي خلقت الكون، وليس هناك
 ، وكل ستة وثالثني ألف سنة تدور الدائرةا من نفسهت جاءيه

 ويرجع نفس األشخاص، ثم ، ويرجع آدم مرة ثانية،نفسها
 . وهكذا،يعودون يموتون، ويعودون ويموتون

أرأيتم لو أن سفينة بدجلة تسري بال ربان، : قال أبو حنيفة  
 ترشعّوتأيت إىل امليناء وحتمل البضاعة بدون أن حيملها أحد، ثم 
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األرشعة بدون أن يرفع األرشعة أحد، ثم تبحر وتكون بغاية 
، فتفرغ امليناءاملهارة يف االلتفاف بني الصخور حتى ترسو يف 

  .شحنتها بدون أحد، ما تقولون يف هذا؟
  .إن الذي يقول هذا جمنون: قالوا  
هذه السفينة قلتم أنه البد هلا من ربان فام بالكم هبذه : قال  

  !.ا الكون الذي أنتم فيهالدنيا وهذ
 . فبكوا واعرتفوا باحلق  
  من املعتزلة الذينووه - وكذلك ملا قام عمرو بن عبيد مرة*   

:  بكل وقاحة فقال- مرتكب الكبرية خالد يف النارإن: يقولون
 إن :مل قلت:  فيقول يلاهللاُيؤتى يب يوم القيامة فأقام بني يدي 

 e d c  أنت قلته:القاتل يف النار؟ فأقول
j i h g f ]٩٣ :النساء[ . 

  أرأيت إن:هوما يف البيت أصغر من قال له قريش بن أنسف  
 ] \ [ W V U T Z Y X :قال لك قد قلت

 فمن أين علمت أين ال ]١١٦:النساء[ ` ^ _
  .أشاء أن أغفر؟
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 .)١(ًفام استطاع أن يرد شيئا  
َوكذلك وجه عمر بن عبد العزيز عون*     إىل اهللا بن عبد ّ

، وقد  للخوارجاهللا، فقال عون بن عبد ماخلوارج ليناظره
كنتم تطلبون من يعمل : ِّكانوا يكفرون األئمة ألهنم ظلمة

العزيز   بعمل عمر بن اخلطاب، فلام جاءكم عمر بن عبد
  !.؟كنتم أول من نفر عنه

لكنه مل يتربأ من الذين كانوا قبله ومل يلعنهم، ونحن : قالوا  
 .  كل األئمة واخللفاء الذين كانوا قبلهرشطنا أن يلعن

 متى آخر مرة لعنتم ؟ما عهدكم بلعن هامان: قالف  
  .هامان؟

  .!ما لعناه قط: قالوا  
أيسعكم أن ترتكوا وزير فرعون املنفذ ألمره الذي : قال  

 وال يسع عمر بن عبد العزيز أن يعمل باحلق ،بنى له الرصح
  !.؟ يف يشء أو قرصوااأخطأووال يلعن أهل قبلته إن كانوا 

                                                      
 ).٢٢/١٣١(هتذيب الكامل   ) ١(
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َّفلام بلغ عمر بن عبد العزيز ذلك رس   ما أحب أن :  به فقالُ
  .ًأوجه إليهم غريك رجال

  .كيف فطنت هلامان ومل تذكر فرعون؟: ثم قال له  
 !!خفت إن ذكرت فرعون أن يقولوا قد لعناه: قال  
إىل جاء وكذلك جاء أن الضحاك الشاري من اخلوارج *   

  .تب: لأبى حنيفة فقا
  .مم أتوب؟: قال  
ألن اخلوارج ال جييزون -من قولك بتجويز احلكمني: قال  

 فكل ،كمَليس هناك ح: ويقولون ،أي أحد حيكم بني اثنني
  .-هللاحلكم 

  .تقتلني أو تناظرين؟: قال أبو حنيفة   
  .أناظرك: قال  
فإن اختلفنا يف يشء مما تناظرين عليه فمن حيكم بيني : قال  

  .وبينك؟
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  .اجعل من شئت: قال  
: قال أبو حنيفة لرجل من أصحاب الضحاك الشاري  

  .اقعد فاحكم بيننا فيام اختلفنا فيه
  .؟ًأترىض هذا بيني وبينك حكام: ثم قال للضحاك  
  .نعم: قال  
 فانقطع وسكت .التحكيم فأنت جوزت: حنيفة   قال أبو  

 .ومل يستطع أن يرد
 ال يعلم اهللا( :ونيقولين الذ ةدريأحد الق ٌّوناظر سني*   

  ال خيلقواهللالرش قبل وقوعه والعصاة خيلقون أفعاهلم بأنفسهم 
 .) خيلق اخلري وخيلق الرشاهللا: (، وأهل السنة يقولون)الرش
 يف عهد ًبلغني أن أناسا: فقال السني للقدري يف النقاش  

  !. يقال هلم القدرية كانوا يرسقون نعال الصحابةr الرسول
 r ومتى كان القول بالقدر يف عهد النبي: لقدريفقال ا  

  فالقدرية مل يظهروا إال بعد النبي، أنت جاهل بالتاريخ،ًأصال
r.  



  واملـراءاجلــدال  
 

 

 r  يف عهد النبيإذا كان قولكم هذا غري موجود:  لهقالف
 !!.فمن أين أتيتم به؟

َّأن طاغية الروم عرض يوما للقايض : وذكر ابن عساكر*   
ُ الذي أرسل إليه للنقاش بحديث  بكر الباقالين املسلمأيب

:  فقال له،rالنبي  النيل من عائشة زوج ًحماوال ،اإلفك
  !.؟ فمن هي، من الزنااهللامرأة يف القرآن نزهها 

 ، زوج نبينا:مها ثنتان قيل فيهام ما قيل: قال القايضف  
 فأما زوج نبينا فلم تلد، وأما مريم ،ومريم بنت عمران

 مما رميت اهللا قد برأها ٌوكل كتفها، فجاءت بولدها حتمله عىل
 !! فمن تريد منهام ؟، فاهللا برأ مريم وبرأ عائشة،به

وماذا يقول بعد . فسكت الطاغية ومل يستطع أن جييب  
 .)١(!هذا؟
وباجلملة فإن اجلدال إلسكات أهل الباطل والرد عىل   

 النصارى وغريهم من أهل الكفر من الواجبات عىل املسلمني،
 .ملسلم أن يعرض الكفر أمامه ويسكتوال جيوز 

                                                      
 ).٢١٩(تبيني كذب املفرتي ) ١(



  واملـراءاجلــدال  
 

 

 

إال وفيه رضر عىل ء ينهى عن يش إن الشارع احلكيم ال  
 ومن ذلك املراء واجلدال بالباطل،،العباد يف العاجل واآلجل

  :يأيت فهام سبب لكثري من املضار واملفاسد، ومن أبرزها ما
 

 ألزمهم اجلدل ً بقوم رشااهللاإذا أراد (: زاعيقال األو  
 .)١()ومنعهم العمل

إياكم وهذه اخلصومات فإهنا حتبط : (وقال معاوية بن قرة  
 .)٢()األعامل

 

أمل تعلموا أن ليلة القدر قد رفع علمها بسبب املراء   
 !.؟واملجادلة

                                                      
 ).٢٩٦(اعتقاد أهل السنة   ) ١(
 ).٢٢١(اعتقاد أهل السنة لاللكائي   ) ٢(



  واملـراءاجلــدال  
 

 

 خيرب خرج r اهللا رسول أن t الصامت بن عبادةفعن   
 ُتْجَرَخ ِِّينإ« :فقال مسلمنيـال من رجالن فتالحى ،القدر لةبلي
ُأل  ٌنَالُف ىَحَالَت ُهَِّنإَو ،-ليعينها: أي- ِرْدَالق ِةَلْيَِلب ْمُكَِربْخِ
 ِيف اَوهُسِمَتْال ،ْمُكَل ًاْريَخ َونُكَي ْنَأ ىَسَعَو ،ْتَِعفُرَف ٌنَالُفَو

 . )١(»ِسْمَاخلَو ِعْسِّالتَو ِعْبَّالس
بب هذا التالحي واخلصومة واملجادلة واملراء رفع بسف  

 . ومل نتمكن من معرفتها عىل التحديدليلة القدر، تعيني 
 تنازعا وختاصام وحرض معهام الشيطان فلذلك :ىتالح  

ِّنيس النبي ُ rتعيني هذه الليلة  . 
أن املخاصمة مذمومة، وأهنا سبب يف عىل فاحلديث دليل   

وقد كانت هذه اخلصومة وهذه . العقوبة واحلرمان من اخلري
  .r بحرضة النبييف املسجد واملالحاة ورفع الصوت 

إياك (:  ميمون بن مهرانَّكتب إيل: وعن يونس قال  
، ً وال جاهالًال جتادلن عاملاوواخلصومة واجلدال يف الدين، 

                                                      
 ).٤٩(رواه البخاري ) ١(



  واملـراءاجلــدال  
 

 

أما العامل فإنه خيزن عنك علمه وال يبايل ما صنعت، وأما 
ِّاجلاهل فإنه خيشن ص َ   .)١()درك وال يطيعكُ

 ُأن شخصا حرم نيل العلم من العلامءوجاء عن بعضهم   
 .ليتني مل أفعل ذلك:  وقالَّفتندم، مبسبب جداله ونقاشه إياه

 

 ،ْمُكُتْكَرَا تَ مِوينُعَد«:  قالr عن النبي tفعن أيب هريرة   
 .)٢(»ْمِِهئاَِيبْنَ أَىلَ عْمُهُفَِالتْخاَ وْمُُاهلَؤُ سْمُكَلْبَ قَانَ كْنَ مَكَلْهَأ َامَِّنإ

 هل تعرف ما هيدم اإلسالم؟: يرد لزياد بن حtقال عمر و  
  وحكم، وجدال املنافق بالكتاب،هيدمه زلة العامل:  قال.ال: قال

  .)٣(األئمة املضلني
إنام هلك من كان قبلكم : (قال ب وعن ابن عباس  

 .)٤()باملراء واخلصومات يف الدين
                                                      

 ).٣٠٢(سنن الدارمي   )١(
 .، واللفظ للبخاري)١٣٣٧(ومسلم ) ٧٢٨٨(رواه البخاري   )٢(
 .وصححه األلباين) ٢١٤(سنن الدارمي   )٣(
 ).٤/٣٢٨(تفسري الطربي   ) ٤(



  واملـراءاجلــدال  
 

 

 

املراء يف العلم يقيس القلب، ويورث : (قال الشافعي  
 . )١()الضغائن

فال  بسبب اجلدال، ً من الناس هجر بعضهم بعضاٌكثريو  
وذلك بسبب  ،يزور بعضها بعضاوال  ،يكلم بعضهم بعضا

 ،اللدد واملناقشة واجلدال واخلصومة التي حصلت يف املجلس
عاد القلوب بعضها عن بعض، ولذلك فانتهى باالفرتاق وابت

 كفى بك (:ب، قال ابن عباس كان السلف حيذرون منه
 .)٢()ً أن ال تزال ممارياً، وكفى بك إثامً أن ال تزال خماصامًظلام
 ،اخلصومة متحق الدين(: وقال حممد بن عيل بن احلسني  

 ).وتنبت الشحناء يف صدور الرجال
فسد الصداقة القديمة،  ياملراء(: سناحل بن اهللال عبد اوق  

واملغالبة  ،ملغالبةاكون توحيل العقدة الوثيقة، وأقل ما فيه أن 
 .)٣()أمتن أسباب القطيعة

                                                      
 ).٨٤٨٨(شعب اإليامن   ) ١(
 ).١٠/٨٠(تاريخ دمشق   )٢(
 ).٢٧/٣٨٠(يخ دمشق تار  ) ٣(



  واملـراءاجلــدال  
 

 

 Ó : وقال إبراهيم النخعي يف تفسري قوله تعاىل  
Ô Õ Ö × Ø Ù ]قال ]٦٤:املائدة: 

 .)١()اخلصومات واجلدال يف الدين(
 

 التي تقع فيها هذه ملجالساأصحاب  ال يوفق اهللاألن   
 .اهللاملجادالت التي ال يراد هبا وجه 

 

 أهنا اهللاأقل ما يف هذه اخلصومات التي ليست لوجه ف  
 . هباً ويبقى خاطره معلقا،تشغل اإلنسان حتى يف صالته

 وال ، أذهب للدينًما رأيت شيئا: (قال بعض السلف  
 من ؛ل للقلبشغ وال أ،لذة وال أضيع ل، للمروءةأنقص

 .)٢()اخلصومة

                                                      
 ).٢/١٠٤(تفسري ابن كثري   ) ١(
 ). ١٠/٢٩٧(تاريخ دمشق   ) ٢(



  واملـراءاجلــدال  
 

 

 

 فإنه ساعة جهل ،إياكم واملراء ( :قال مسلم بن يسار  
 .)١()هتيبتغي الشيطان زلالعامل، وهبا 

 

َّمن الحى الرجال وماراهم قلت : (قال بعض األعراب   َ
 ).  بهَفِرُكرامته، ومن أكثر من يشء ع

 :قال الشافعيو
ُ هلُتْلُ ق،َتْمِوصُ خْدَقَ وَّكتَوا سُالَق     ْمَ
 ُاحــَتْفِ مِّرــَّ الشِابـَِب لَابَوَ اجلَِّنإ     
 ٌفَرــَ شٍقَْمحَ أْوَ أٍلِاهَ جْنَ عُتْمَّالصَو  
 ُحَالْصِ إِضْرِ العِنْوَِص لًضاْيَ أِيهِفَو     
ْى األسَرَا تَمَأ   ْ ختَدُ  ٌةـَتِامَ صَيْهَى وَشُ
ْ خيُبْالكلَو       ُاحـَّبَ نَوْهَي وِرْمَعَى لَسُ

                                                      
 ).٢/٢٩٤(وحلية األولياء ) ٣٩٦(سنن الدارمي) ١(



  واملـراءاجلــدال  
 

 

 

  للخصوماتً غرضاهمن جعل دين: (قال عمر بن عبد العزيز  
 ، مزلق إىل مزلة، ومنبدعة إىل بدعة  يعني من)١()أكثر التنقل

 .وهكذا
 إىل هذه َالناسما اضطر : وقيل للحكم بن عتيبة الكويف  

: قال -ملاذا دخلوا يف البدع؟: أي - أن يدخلوا فيها؟األهواء
  .)٢(اخلصومات

 من استطاع أن يمنع نفسه من أربعة(: وقال خالد بن برمك  
 ، واللجاجة،العجلة: مكروهكبري أشياء فهو خليق أن ال ينزل به 

 اللجاجة فثمرة العجلة الندامة، وثمرة؛  والتواين،ُوالعجب
 .)٣()احلرية، وثمرة العجب البغضة، وثمرة التواين الذل

 السنة عىل أنه الرجل يعلم متى: اهللا عبد بن سهلوسئل   
 يرتك ال: خصال عرش نفسه من عرف إذا: (؟ فقالواجلامعة

                                                      
 ).٣٠٤(وسنن الدارمي ) ١٠٣(السنة لعبد اهللا بن أمحد   )١(
 ).٢١٨(اعتقاد أهل السنة لاللكائي   )٢(
 ).٢١٧(روضة العقالء   ) ٣(



  واملـراءاجلــدال  
 

 

 هذه عىل خيرج وال، r النبي أصحاب يسب وال، اجلامعة
 وال، يامناإل يف يشك وال، بالقدر يكذب وال، بالسيف األمة
 أهل من يموت من عىل الصالة يرتك وال، الدين يف يامري
 اجلامعة يرتك وال، اخلفني عىل املسح يرتك وال، بالذنب القبلة
 .)١()عدل أو جار ،ٍوال كل خلف

 
 

                                                      
 ).٣٢٤(اعتقاد أهل السنة ) ١(



  واملـراءاجلــدال  
 

 

 

هناك أناس جيادلون يف القضايا العلمية، يريدون املنازعة   
 يظهروا، وعلمهم واظهرييف جمالس العلامء وطلبة العلم ل

 .م اللسانية إمكاناهتواستعرضي و،قدراهتم البالغية
 أن t اهللا عبد بن جابر عنًوهذا أمر مذموم رشعا، ف  
 واُرَامُِتل َالَو ،َءَامَلُالع ِِهب واُاهَبُِتل َمْلِالع واُمَّلَعَت َال« :قال r النبي

 َارَّالنَف َِكلَذ َلَعَف ْنَمَف ،َِسالَجَمـال ِِهب واَُّريََخت َالَو ،َاءَهَفُّالس ِِهب
 . )١(»َارَّالن

 سمعت :قال t مالك بن كعبعن  :احلديث اآلخرويف   
 ْوَأ ،َءَامَلُالع ِِهب َيِارَجُِيل َمْلِالع َبَلَط ْنَم« :يقول r اهللا رسول

 اهللا ُهَلَخْدَأ ؛ِهْيَِلإ ِاسَّالن َوهُجُو ِِهب َفِْرصَي ْوَأ ،َاءَهَفُّالس ِِهب َيِرَامُِيل
 . )٢(»َارَّالن

                                                      
 .، وصححه األلباين)٢٥٤(رواه ابن ماجة   ) ١(
 .، وحسنه األلباين)٢٦٥٤(رواه الرتمذي   ) ٢(



  واملـراءاجلــدال  
 

 

بد من احلذر وال، لةبد من احلذر من التعلم للمجادفال  
  .من جمادلة العلامء

كأنه  ،وهناك أناس مههم املجادلة مع العلامء وطلبة العلم  
 وكالم ، والدليل الفالين،أنا أعرف القاعدة الفالنية: يقول

 ولذلك جتد بعض هؤالء يسأل الشيخ، ،...العامل الفالين
 هذه ما قال فيها فالن كذا، ،يا شيخ: يقولفالشيخ جييب، و
  .ما قال فيها فالن كذا، وما قال فيها فالن كذاو

  !.؟نسأل إذي فلامذا اعرف كل هذي كانفإذا   
  .املسألة عملية استعراضيةأن ن إذواضح من ال  
، وإنام يفعل اهللاومثل هذا ال يدرس ويقرأ ابتغاء وجه   

  .يف املجالساللمعان  و، والربوز،الظهورذلك إرادة 
 :وأن يشار إليه بالبنان، وأن يقاليريد به أن يذكر اسمه،   

 .  ونحو ذلك، ومناقش عنده حجة، وطالب علم،حافظ



  واملـراءاجلــدال  
 

 

 

إذا أردنا أن ال نقع يف اجلدال واملراء املذمومني فعلينا أن   
 ملن ترك دينه اهللانتمسك هبذا الدين القويم؛ألن من عقوبات 

 .أن ينرش فيهم املراء واجلدال
 ٌمْوَ قَّا ضلَم« :r اهللارسول  قال:  قالtفعن أيب أمامة   
 هذه r ثم تال النبي »َلَدَوا اجلُوتُ أَِّال إِهْيَلَوا عُانَ كًدىُ هَدْعَب

  º » ½¼ ¾ ¿ À Á ¹ ¸ : اآلية
 . )١(]٥٨ :الزخرف[

  منهم وعاقبهم بأن أعطاهماهللانتقم :  يعني)إال أوتوا اجلدل(  
صومة اجلدل بدل العلم الذي أعرضوا عنه، وأعطاهم اخل

ملا تركوا العلم النافع :  أي،بالباطل واللجج واملامرة بال فائدة
 .ظهر اجلدل

                                                      
 .، وحسنه األلباين)٣٢٥٣(رواه الرتمذي ) ١(



  واملـراءاجلــدال  
 

 

الكتاب علم  يرتكون العلم النافع قومأي ف: هذه قاعدةو  
 . والسنة؛ يعاقبون بانتشار اجلدل واخلصام فيهم

ًوأرنا الباطل باطال  ًاللهم أرنا احلق حقا وارزقنا اتباعه،  
 .وارزقنا اجتنابه

 .أمجعني وعىل آله وصحبه  وسلم عىل نبينا حممداهللا وصىل  
 
 
 



  واملـراءاجلــدال  
 

 

 

أسئلة مبارشة وأخرى  بني يديك  مستويني من األسئلة،  
 . حتتاج منك إىل تأمل وإمعان نظر

 

  .عرف اجلدال واملراء  -١
 .ما الفرق بني اجلدال واملراء؟  -٢
  . اذكر أبرزها،ابللمراء واجلدال أسب  -٣
 .ما هي رشوط اجلدال املحمود؟  -٤
  .ما هي أنواع اجلدال؟ واذكر مثاال لكل نوع منها  -٥
 .ما املفاسد واألرضار النامجة عن اجلدال واملراء؟  -٦

 

 .املقصود باملراء يف القرآن الكريم؟ ما  -١
 قرآن ما ائتلفت قلوبكم،اقرؤوا ال«  : rمعنى قوله  ما  -٢

 .؟»فإذا اختلفتم فقوموا عنه



  واملـراءاجلــدال  
 

 

ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه «  : rمعنى قوله  ما  -٣
 .؟»ُإال أتوا اجلدل

"   # $ % & ' )  :قال اهللا تعاىل  -٤
     :فام معنى قوله تعاىل( *    +   , -. 

 .؟ & ' ) ( 
 
 



  واملـراءاجلــدال  
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 ١٧  رشوط املجادلة
 ٢٥  أنواع اجلدال
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