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ية  مفهومه وحكمه :الجدل في السنة النبو
  *الأعوجشعبان  أ. عبد ال كريم                                              

 
 :مقدمة

الحمد لل  ه رب العالمين المتفضِل بهدايته ونِعَمِه، والصلاة والسلام على عبده 
ٍد خاتم المرَسلين وإمام المهتدين وخير خلقه الرضا علي آل بيته أجمعين، و ورسوله سيدنا مُحَم َّ

 .وصحبه أجمعين
بعـــد؛  و

ُ  التيفإن العقل البشري يتطلع دائما إلى قوة الإقناع،   يق ت وصل إلى غاياته عن طر
 ُ يحاج العقل البشري في أرقى ما  لنبي الل  ه  معجزة   الإلهي    الحجة والبرهان والعلم، والوحي

يتحداه إلى الأبد، وم ،وصل إليه من العلم ا إن دعا البشر إلى عقيدة التوحيد حتى وقف و
يعامل  الناس منه مواقف متباينة، فكان يسلك معهم مسالك التوجيه والإرشاد، و
خصومه بما يناسب أحوالهم العلمية والاعتقادية، فهو فيجادل المشركين والمنافقين وأهل 

 الكتاب بما يناسبهم.
عليه من الخواطر والمعلومات ما يجعله  ا يتواردر  ا مفك  وقد خلق الل  ه الإنسان ناطق   

 مدفوعا بالضرورة إلى الإفضاء بها والإفصاح عنها.
وتشتد وتبرز أشد البروز في مواقف الحجاج والنقاش، وتبادل الأفكار، واحتكاك  

ا، إلى غير ذلك ا، أو تعلم  بعضها ببعض موافقة، ومخالفة، أو برهنة، أو معارضة، أو تعليم  
الفطرة الإنسانية، وما تستدعيه طبيعة النوع البشري من التعرف  مما هو مرتكز في

 ا.ا وعلم  والتفاوت إدراك  
فالجدل لا يمكن أن يخلو منه بشر عنده بيان يعبر به عما يختلج في نفسه من  

مقاصد وأغراض، بصرف النظر عن كيفية هذا البيان ونوعيته، فالجدل ظاهرة إنسانية؛ 
ية وغيرها.بل عالمية لوجودها في الأ  جناس البشر

العقول المتفاوتة والآراء المتباينة والمشارب المختلفة  بهاوهذه النزعة البيانية تتفاعل  
 بما يكون له أثره الفعال فيما يجري بين الناس من مجادلات ومناظرات.

                                                           

ية الإسلامية.مساعد محاضر *  ، بكلية الدعوة وأصول الدين، بالجامعة الأسمر
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ي   فالجدل يرجع بمعناه العام إلى نزعة ال  في الإنسان،  ابيان والإفصاح المُودَعة فِطر
ٍ و إما لإظهار مبدفه ٍ ، أو تصحيح خطأ ، أو توجيه مفهوٍم، أو غير ذلك مما تطلبه النفوس أ

ية.  البشر
ولما كان الجدل يمثل نزعة إنسانية؛ لأنه طبيعة في الفطرة الإنسانية جاءت  

ية تارة بمدحه يم والسنة النبو  أخرى بذم ه.و ،النصوص الشرعية في القرآن ال كر
)الجدل في السنة  :آثرت أن يكون عنوان البحثا وللأسباب الآتي بيانه هذا

ية  مفهومه وحكمه(. :النبو
 :هاودواعي أسباب كتابة البحث

ية ما يلي: بيان الجدل و عن إن الداعي إلى الكتابة    حكمه في السنة النبو
 من مدح الجدل تارة، وذمه وكراهيته تارة أخرى. تعارض ما جاء عن النبي  -1
ا ببعض تلك لف من كراهية الجدل والتحذير منه احتجاج  جاء عن بعض الس ما -5

 النصوص التي تحذر من الجدل وتنهى عنه.
في استعمال الجدل والمحاورة والغلو فيهما، والخروج عن الحد المشروع  همبعضمبالغة  -3

 ، بحجة النصوص والأدلة التي تبيح الجدل والمناظرة.في ذلك
 أهمية الموضوع:

 ع في الآتي:تتمثل أهمية الموضو
ب   -1  ا من أساليب نشر الدعوة بالإقناع. كونه أسلو
ية عن النصوص المتباينةرغبة في البحث في السنة ال -5 الجدل، اقة بلذات الع النبو

بيان عدم وجود تعارض بينها، ومعرفة ما يمكن أن تُحمل عليه هذه  والوقوف عليها، و
 النصوص المتباينة.

 منهج البحث: 
لدراسة الجدل  ؛الوصفي الاستقرائي ي هذا البحث باستخدام المنهجقام الباحث ف 

ية ياه إلى الآتي:في السنة النبو  ، مقسم ا إ
 خطة البحث:

م  ومبحثين، وخاتمة، وفهارس إلى مُقدمة، البحث اقتضت الضرورة أن يُقس َّ
 :وهذا تفصيل لها، توضيحية
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يحتوي على مطلبين:"مفهوم الجدل"المبحث الأول:   ، و
 واصطلاحا. ،الجدل لغةلب الأول: المط

 مفاهيم ذات صلة: )الحوار، المناظرة، المحاجة، المراء، الخصومة(. المطلب الثاني: 
يحتوي على ثلاثة مطالب: "شروطهوحكمه، وأنواع الجدل، "المبحث الثاني:   ، و

 ."أنواع الجدل"المطلب الأول: 
 ."حكم الجدل"المطلب الثاني: 

 ."الجدل شروط"المطلب الثالث: 
فهارس ب، و من النتائجثم ختمت البحث بخاتمة تضمنت أبرز ما تم التوصل إليه 

ية، وفهرس للموضوعات.  للمصادر، وفهارس للآيات القرآنية، وفهارس للأحاديث النبو
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 :مفهوم الجدل -المبحث الأول
 :اواصطلاح   الجدل لغة   -المطلب الأول

 ل في اللغة:الجد -
على معان  -اا وحديث  قديم  -في كتب اللغة  ومشتقاتها ()جدلمادة وردت 

 :(1)منها
غلبته في  :َأي ،جادَلْت الرجل فجَدَلته جَْدلا   :يقال ،الغلبة والظهور على الخصم -1

 الجدل.
َبَْل َأجْدِلُه جَْدلا   ،الإحكام والإتقان -5  ،ِإذا شددت فَتْله ،يقال: جَدَلُْت الح

 مُحَْكما ، ومنه قيل لزمام الناقة: الجَدِيل، ومنه قول امرئ القيس: وفَتَلْتَه فَتْلا  
ِ المُذل لِ    ****   لَطِيٍف كالجديِل مُخَص را وَكْشحٍ  قِي   (2)وساٍق كأنبوب الس َّ

3-  َ ُ اللد ( درة عليها: يقال: جَدَِل الرجل )جَدَلا ( فهو )جَدِل  في الخصومة والق د
دَدُ في الخُصومة والقدرةُ عليها، وقد  اشتدت خصومته،إذا  (تعب)من باب  والجَدَل: الل َّ

 خاصمه.: َأي  ،جادله مجادلة وِجدالا  
ةِ، الالحجة و ةقو -4 ُج َّ ِيق اْلح ةِ، وَث ُج َّ بصر بمواضع الحق: يقَاُل: فُلان  جَدِل، قَوِي  اْلح

لِيِل، َحسَن الاْستِدْ  َ َسدِيد الْبُرْهَاِن، حَاضِر الد َّ ، بَِصير بِاْستِنْبَاِط اِضع اْلحَق  لاِل، بَِصير بِمَو
َمِْن مَشَاهِير اْلجَدَلِي ِينَ. هُ ل  الَأدِل َّةِ، وَِإن َّ

ا، لاسيما إذا كان الجدل في الحق والملاحظ أنه لا تعارض بين هذه المعاني جميع  
بالحق وللحق؛ فإن الإحكام والإتقان في اختيار الأدلة وحسن استخدامها على القضايا  و

 ال والمناظرة، غالبا ما تؤدى إلى الغلبة والظهور على الخصم.موضع الجد

                                                           

يفعي الأف -1 يقي )تانظر بتصرف: لسان العرب، لأبي الفضل محمد بن مكرم بن علي ابن منظور الأنصاري الرو : ر
(، ومختار الصحاح، لمحمد بن أبي بكر 11/103بيروت، ) -ه ، دار صادر1414 ،الثالثة :طبعةه (، مادة جدل، ال211

بيروت،  -، مكتبة لبنان ناشرونم1992 –ه 1412بن عبدالقادر الرازي، تحقيق : محمود خاطر، طبعة جديدة، ا
ه (، تحقيق: مكتب تحقيق 212(، والقاموس المحيط، لمجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى: )ت: 1/119)

م، مؤسسة الرسالة للطباعة 5002 -ه 1452التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي، الطبعة: الثامنة، 
يع، بيروتوالنشر وا  (.1/922لبنان، ) -لتوز

م(، اعتنى به: 242ت: ديوان امرِئ القيس، لامرئ القَيْس بن حجر بن الحارث ال كندي، من بني آكل المرار: ) -2
 (.1/44بيروت، ) –م، دار المعرفة 5004 -ه 1452عبد الرحمن المصطاوي، الطبعة: الثانية، 
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 ل في الاصطلاح:الجد -
يفاته فه ومن ذلك ما  ،تعددت تعر ابن حزم بأنه: "إخبار كل واحد من به عر 

المختلفين بحجته، أو بما يقدر أنه حجته، وقد يكون كلاهما مبطلا، وقد يكون أحدهما محقا 
وإما في مراده، أو في كليهما، ولا سبيل أن يكونا معا  والآخر مبطلا، إما في لفظه،

 .(1)محقين في ألفاظهما ومعانيهما"
أو  ،أو شبهة ،دفع المرء خصمه عن إفساد قوله بحجة": بأنه الجرجاني عرفهو

 .(2)وهو الخصومة في الحقيقة" ،يقصد به تصحيح كلامه
فه-قال صاحب المصباح و ع في حملة الشرثم استعمل على لسان  :–بعد أن عر 

 .(3)مقابلة الأدلة لظهور أرجحها
 :أي-: وهي في اصطلاحهم -حكاية عن المجادلة-وقال الأمين الشنقيطي  

 .(4)؛ بل لإلزام الخصمالمنازعة لا لإظهار الحق -ناطقةالم
يم )  ( مرة، كلها في سياق الذم، إلا في 59وقد ورد لفظ الجدل في القرآن ال كر

ِ وَالْمَوْعِظَةِ  :ي سورة النحللاثة مواضع، أحدها فث َب َِك بِاْلحِْكمَة اْدعُ ِإلَى َسبِيِل ر
اْلحَسَنَة

ا بِال َّتِي ِهيَ موضع الثاني في سورة العنكبوت: ، وال(5) َاِب ِإل َّ وَلَا ُتجَادِلُوا َأهَْل الْكِت
َأْحسَنُ 

ُ قَوَْل موضع الثالث في سورة المجادلة: ، وال(6) ه ال َّتِي ُتجَادِلَُك فِي قَْد سَمَِع الل َّ
 ِ ه زَْوِجهَا وَتَْشتَكِي ِإلَى الل َّ

(7)،(8). 

                                                           

ه (، 422الإحكام في أصول الأحكام، لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري: )ت:  -1
 (.1/42اق الجديدة، بيروت، )تحقيق: أحمد محمد شاكر، قدم له: إحسان عباس، دار الآف

براهيم الأبياري، ط: -2 يفات، لعلي بن محمد بن علي الجرجاني، تحقيق: إ بي1402، 1التعر بيروت،  -ه ، دار الكتاب العر
(1/101.) 
يب الشرح ال كبير للرافعي، لأحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي: )ت: -3 ه (، المكتبة 220ينظر: المصباح المنير في غر
 .93بيروت، د.ت، ص:  –علمية ال
 (.5/22ينظر: آداب البحث والمناظرة، محمد الأمين الشنقيطي، دار ابن تيمية للطباعة والنشر، القاهرة، ) -4
 (.52): سورة النحل، من الآية -5
 (.42): سورة العنكبوت، من الآية -6
 (.1): سورة المجادلة، من الآية -7
يم، لعبد الرحمن الحنبلي، ط: ينظر: استخراج الجدل من القرآ -8  .25، 21ه ، مطابع الفرزدق، ص: 1401، 5ن ال كر
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إما أن تكون في سياق عدم الرضا عن هي أما بقية المواضع الواردة في القرآن ف 
الحق، أو يكون أو أنه يفتقد لشرط أساسي من شروطه كطلب  ،أو عدم جدواه ،الجدل

َُيجَادُِل ال َّذِيَن َكفَرُوا  :قوله تعالى –ال  مث– ، ومن هذه الآيات(1)وغير ذلك ،بغير علم و
ِ اْلحَق َّ  بِالْبَاطِِل لِيُْدِحُضوا بِه

ِ بِغَيْرِ عِلْمٍ  :، وقوله تعالى(2) ه اِس مَْن ُيجَادُِل فِي الل َّ وَمَِن الن َّ
َاٍب مُنِيرٍ  وَلَا هُد ى وَلَا كِت

َ وقوله تعالى: ، (3) ا وَقَالُوا آلهتنا خَيْر  َأْم هُوَ م َبُوهُ لََك ِإل َّ ا ضَر
جَدَل ا

يَاطِينَ لَيُوُحونَ ِإلَى َأْولِيَائِهِْم لِيُجَادِلُوكُمْ ، وقوله تعالى:(4) وَِإن َّ الش َّ
، وغيرها من (5)

 .ورد فيها ذكر الجدل في موضع الذمالمواضع التي 
ية  أما ذكر الجدل في السنة لل  ه المبحث الثاني بإذن ا فيبالحديث له  فسنتطرقالنبو

 تعالى.
 :مفاهيم ذات صلة -المطلب الثاني

 :اواصطلاح   ،الحوار لغة   –1
 :الحوار لغة  

 ،"بفتح الحاء وسكون الواو" أصله من الحَوْرالحوار في اللغة هو: تراجع الكلام، 
 .(6)وإلى الشيء ،وهو الرجوع عن الشيء

يل:و َ  منه قوله تعالى في محكم التنز َاب َ كِت وتِي ا مَْن أ  ِ فَسَوَْف يَْدعُو وََأم َّ َ َظْهرِه ُ وَرَاء ه
 َ يَْصلَى َسعِير ا ِإن َّهُ كَانَ فِي َأهْلِهِ مَسْرُور ا ِإن َّهُ َظن َّ َأْن لَْن َيحُور َ ثُبُور ا و

َظن َّ َأْن لَْن  مَعْنَاهُ: ،(7)

                                                           

ياض، ص: 1402، 3ينظر: أصول الحوار، الندوة العالمية للشباب الإسلامي، ط:  -1  .9ه ، المطابع العالمية، الر
 (.22سورة ال كهف، من الآية: ) -2
 (.2سورة الحج، الآية: ) -3
 (.22سورة الزخرف، من الآية: ) -4
 (.151سورة الأنعام، من الآية: ) -5
بيدي  -6 انظر: تاج العروس من جواهر القاموس، لمحم د بن محم د بن عبدالرز اق الحسيني، أبي الفيض، الملق ب بمرتضى الز َّ

(، ومعجم مقاييس اللغة، لأبي الحسين 11/99، )، د.ته (، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية1502)ت: 
لام محمد هَارُون، اتحاد الكتاب العرب، أحمد  ي ا، تحقيق: عبدالس َّ ِ  (.5/94م، )5005ه ، 1453بن فارِس بن زكَر

 (.14 -10سورة الانشقاق، من الآية: ) -7



يةــ ــــــــــ  ـــ مجلة أصول الدينــــــــــــــــــــــ  مفهومه وحكمه :الجدل في السنة النبو
 

541 
 

ِ الل َّ يَرِْجَع ِإلَى  َ الْقِيَامَة ا يَوْم ِ َحي   كَلَاِم  ع مَعْرُوف  فِيبِمَعْنَى الرجو« الحَوْر»، وََكوْنُ (1)ه
 منه قول لبيد:و الْعَرَِب،

 َ َ و ْ م َ ا ا ْ لم ُ ر َ  لا َّ إِ  ء َ الش ِ ك ُ  ابِ ه ُ ضُ و ُ يَ    ****   وئه ُ ح َ  ور َ ر َ اد  م ُ  ذْ إِ  دَ عْ ا ب َ ه  (2)عُ اطِ سَ  و
 يَِصيرُ، وَالْمَعْنَى وَاِحد . َأْي يَرِْجُع رَمَاد ا، وَقِيَل:

ي  كار، والمحار قال: حار بعد ما قال الجوهري: حار يحور حورا وحؤورا: رجع، و
يقال: استحاره أالمرجع،  بة، والتحاور: التجاوب، و ي استنطقه، والمحاورة هي: المجاو

يقال: قال كلمته فما   .(3)اأحار إلي جوابا: أي ما رد إلي جواب  و
يقال: وأحار عليه جوابه أي: رده، وأحرت له جوابا وم  ا أحار بكلمة، أي: ما و

 .(4): المحاورةرد بكلمة، والاسم
 .(5)التجاوب: الكلام بينهم، والتحاور تراجعوا :وقال في القاموس: وتحاوروا

: يراجعون أيوالمحاورة هي: مراجعة المنطق والكلام في المخاطبة، وهم يتحاورون 
 .(6)أو يتراجعون الكلام

 ا:الحوار اصطلاح  
اجعة للكلام بين : مرمأخوذ من المعنى اللغوي السابق فهو الحوار في الاصطلاح

 .(7)ر دون وجود خصومة بينهم بالضرورةأو أكث ،طرفين
ِف   يقين، يتم فيه تداول الكلام فقد عُر  بأنه: "نوع من الحديث بين شخصين أو فر

يغلب عليه الهدوء والبعد عن  يقة متكافئة فلا يستأثر أحدهما دون الآخر، و بينهما بطر

                                                           

يضاح القرآن بالقرآن، لمحمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي:  -1 ينظر: أضواء البيان في إ
يع بيروتم، دار الفك1992ه ، 1412ه (، 1393)ت:  (.2/422لبنان، ) -ر للطباعة والنشر والتوز

بيعة بن مالك، أبو عقيل العامري الشاعر معدود من الصحابة:  -2 بيعة العامري، لَبِيد بن ر ديوان لبيد بن ر
 (.1/22م، دار المعرفة، )5004 -ه 1452، 1ه (، اعتنى به: حمدو طم اس، ط: 41)ت:

بية، لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي: )ت: ينظر: الص -3 ه (، تحقيق: أحمد 393حاح تاج اللغة وصحاح العر
 (.5/240م، )1922 -ه 1402، 4بيروت، ط:  -عبدالغفور عطار، دار العلم للملايين

 (.4/512ينظر: لسان العرب، لابن منظور، مادة )حور(، ) -4
 (.1/321آبادي، فصل الحاء، ) ينظر: القاموس المحيط، للفيروز -5
 ينظر: المصدر السابق، لابن منظور. -6
 (.9ينظر: أصول الحوار، )ص:  -7
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ب" من الأدب الرفيع، وأسلوب من  ، وهو نوع أو ضرب(1)الخصومة والتعص  
 .(2)أساليبه

يم ذكر الحوار في القرآن  وردوقد  ية،  في السنةوال كر في القرآن  حيث جاءالنبو
يم في ثلاثة مواضع ُ : قوله تعالى: ال كر فَقَاَل لَِصاِحبِهِ وَهُوَ ُيحَاوِرُه

قَاَل  :وقوله تعالى، (3)
ُ َأَكفَرْتَ  َ ُيحَاوِرُه ُ وَهُو ُ َصاِحبُه اكَ  لَه ٍ ثُم َّ َسو َّ بِال َّذِي خَلَقََك مِْن تُرَاٍب ثُم َّ مِْن نُْطفَة

رَجُل ا
هُ قوله تعالى: و، (4) هِ وَالل َّ هُ قَوَْل ال َّتِي ُتجَادِلَُك فِي زَْوِجهَا وَتَْشتَكِي ِإلَى الل َّ قَْد سَمَِع الل َّ

هَ سَمِيع  بَِصير   َا ِإن َّ الل َّ يَْسمَُع َتحَاوُرَُكم
(5). 

با  : مراجعة هو لنظر في تفسير لفظ )الحوار( في هذه الآيات يظهر أن الحوار فيهاو
 .(6)وتداوله بين طرفين والأخذ والرد ،الكلام

ية فقد ورد في عدة  َ : )قوله  منها ،أحاديثأما في السنة النبو َ و َ م َ ن د َ ع ُ ا ر  لا  ج
 ِ َ  وْ أَ  رِ فْ كُ ال ْ ب َ الَ ق ُ : ع َ  و َّ د َ الل  ه، و ْ ل َ  َس ي َ ك ِ ذ َ  لا َّ إِ  كَ ل َ ح َ  ار َ ع ْ ل ِ ي  .(7)(ه

يه، فباء رجع ال كفر عل: ار عليه وهو بمعنى رجعت عليه، أيحقال النووي: " 
 .(8)وحار ورجع بمعنى واحد"

ُ مِْن  الل  ه  كَانَ رَُسولُ : )ا قوله وجاء في صحيح مسلم أيض    ذ َ يَتَعَو َّ ِإذَا َسافَر
فَرِ  ِ الس َّ ِ الْمُنْقَلَبِ  ،وَْعثَاء ِ الْمَْظلُومِ  ،رِ بَعْدَ الْ كَوْنِ وَاْلحَوْ  ،وَكَآبَة ِ الْمَنْظَرِ فِي  ،وَدَْعوَة وَُسوء

يمان إ قوله: الحوْر بعد ال كون:ف ،(9)(اْلَأهِْل وَالْمَالِ   لى ال كفر ومنأي الرجوع من الإ
 .(10)الطاعة إلى المعصية

                                                           

 .2المصدر نفسه، ص:  -1
ياض، ص: 3ينظر: مناهج الجدل، زاهر عواض الألمعي، ط:  -2 ية، الر  . 30، مطابع الفرزدق التجار
 (.34): سورة ال كهف، من الآية -3
 (.32): ةسورة ال كهف، من الآي -4
 (.1): سورة المجادلة، الآية -5
ينظر: البحر المحيط في التفسير، أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي  -6

 (.2/123بيروت، ) -ه ، دار الفكر 1450ه (، تحقيق: صدقي محمد جميل، 242)ت:
يمان، باب بيان ح -7 يمان من رغب عن أبيه وهو يعلم، )أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإ  .115(، رقم: 1/29ال إ
يا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )ت:  -8 ه ، 1395، 5ه (، ط: 222المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، أبو زكر

بي، بيروت، )  (.5/20دار إحياء التراث العر
 .452(، رقم: 5/929ه، )صحيح مسلم، كتاب الحج، باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغير -9

 (.9/110ينظر: المصدر السابق، للنووي، ) -10
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َ ) :قال  وروى البخاري عن أبي الدرداء  َ ك َ  تْ ان ْ ب ِ أَ  نَ ي َ ب َ  رٍ كْ ي ب ُ و َ ع َ م َ مُ  ر َ ح َ او  (ةر
 .(1)الحديث...

 الفرق بين الجدل والحوار:
اوخصوص   اعموم  بينهما يتضح أن  ؛من خلال ما سبق يجتمعان في وجه،  ،ا وجهي  

يفترقان في آخر، فيلتقيان  يفترقان ا أو مراجعة للكلافي كونهما حديث  و م بين طرفين، و
ب له، في الخصومة وشدة في الكلام، مع التمس الدد   الجدال فيأن في  ك بالرأي والتعص  

وأما الحوار فهو مجرد مراجعة الكلام بين الطرفين دون وجود خصومة بالضرورة؛ بل 
ب ونحوه. والبعد ،الغالب عليه الهدوء  عن التعص  

 :اواصطلاح   لغة   :المناظرة -2
 :المناظرة لغة  

 :  (2)منها ،)نظر( في اللغة على معان :دةوردت ما
ظَرَانُ بفتحتين تأمل الشيء بالعينالنظر إلى الشيء وتأ -1 ظَرُ والن َّ وقد نَظَر  ،مله: يقال: الن َّ

يقال للعين اظِرةُ، والفعل منه يكون لازما، قال تعالى:  :إلى الشيء، و وُُجوه  يَوْمَئِذٍ الن َّ
ِهَا نَاظِرَة   َب  اضِرَة  ِإلَى ر ن َّ

(3). 
ُ بالضم نَظَر  الانتظار: يقال -5 ُ ينْظُره ُ ، ا: نَظَره ر  : واْستَنْظَرَه ُ تَنَظ   رَه انْتَظَرَهُ : ااستمهله، وتَنَظ َّ

 ا.في مُهلة، والفعل منه يكون متعدي  
ه. -3 ظِرَةُ بكسر الظاء: التْأخير، وَأنْظَرَهُ: َأخر َّ  التأخير: يقال: الن َّ
 التقابل: يقال: تناظرت الداران: تقابلتا. -4

 ا:المناظرة اصطلاح  
مناظرة إلى النظير والمقابل في المخاطبة والكلام، أو إلى المعنى الاصطلاحي لليرجع 

 .(4)النظر بالبصيرة من الجانبين في النسبة بين الشيئين إظهارا للصواب
يم بعدة معاٍن:   وقد ورد ذكرها في القرآن ال كر

                                                           

 . 4324( رقم: 4/1201أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: التفسير، سورة الأعراف، ) -1
(، 5/230) (، والصحاح، للجوهري، فصل النون،2/512ينظر: لسان العرب، لابن منظور، مادة: نظر، ) -2

 (.1/253بادي، فصل الميم، )والقاموس المحيط، للفيروزآ
 (.53 ،55): سورة القيامة، الآية -3
يفات، للجرجاني، فصل الميم، ) -4  (.1/592ينظر: التعر



يةــ ــــــــــ  ـــ مجلة أصول الدينــــــــــــــــــــــ  مفهومه وحكمه :الجدل في السنة النبو
 

544 
 

َ فقد وردت بمعنى التأمل بالعين، كما في قوله تعالى:  - ِ ِإذَا َأثْمَر  انْظُرُوا ِإلَى ثَمَرِه
 ِ َيَنْعِه و

ينَ ، وقوله تعالى: (1) اظِرِ هَا بَقَرَة  َصْفرَاءُ فَاقِع  لَوْنُهَا تَسُر   الن َّ ِإن َّ
(2). 

وَِإْن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَة  ِإلَى ومنه قوله تعالى:  ،ووردت بمعنى التأخير -
 ٍ مَيْسَرَة

ُ  ، وقوله:(3) يَن ِإنَاه ِإلَى َطعَاٍم غَيْرَ نَاظِرِ
(4). 

وَاْلَأمْرُ ِإلَيِْك فَانْظُرِي مَاذَا كما في قوله تعالى:  ،ووردت بمعنى الفكر والتقدير -
ِينَ  تَْأمُر

قُْل ِسيرُوا فِي اْلَأْرِض فَانْظُرُوا َكيَْف كَانَ عَاقِبَةُ ، وقوله تعالى: (5)
الْمُْجرِمِينَ 

 ، ونحوها.(6)
 ِ ُ ولم تر يم بمعنى الد الم حوار والجدال، وقد استعملت مادتها في ناظرة في القرآن ال كر

 السنة بالمعاني التي ذكرت ووردت في القرآن.
 :(7)الفرق بين المجادلة والمناظرة

والمناظرة: ما يقع بين ، المجادلة: هي المخاصمة فيما وقع فيه خلاف بين اثنين
ين.  النظير

 :اواصطلاح   جة لغة  احمال - 3
 :المحاجة لغة  

يقال: رجل محجاجطلق في اللغة على الت   جدِل،: أي ،تخاصم والجدال، و
َ (8)التخاصم والتحاج: َ ، والح ُ  ،: ال كف   جُ ج ُ  ،والقصد ُ  ،والقدوم ُ  بالحجة، والغلبة  وكثرة

 .(9)الاختلاف والتردد

                                                           

 (.99سورة الأنعام، من الآية: ) -1
 (.29سورة البقرة، من الآية: ) -2
 (.520سورة البقرة، من الآية: ) -3
 (.23سورة الأحزاب، من الآية: ) -4
 (.33من الآية: )سورة النمل،  -5
 (.29سورة النمل، من الآية: ) -6
ية الحاوي لكتاب أبي هلال العسكري، وجزء ا من كتاب السيد نور الدين الجزائري، تحقيق:  -7 ينظر: معجم الفروق اللغو

، 1: مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم، تنظيم: الشيخ بيت الل  ه بيات ومؤسسة النشر الاسلامي، ط
 (.422: )ص

 (.5/552)حجج(، ): ينظر: لسان العرب، لابن منظور، مادة -8
بيدي، مادةو ،(1/534) القاموس المحيط، للفيروزآبادي، فصل الحاء، -9  (.2/420)حجج(، ) :تاج العروس، للز
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ية: )، (المغالبة بإظهار الحجةهي: )والمحاجة    فَجَعَلُْت َأُحج   َخْصمِي(،ومنه قول معاو
ُج َّ   .(1)ةَأي: َأغْلِبُه بالح

 ا:المحاجة اصطلاح  
قصد  ، أي:هحاج َّ  :يقال، بإقامة الحجة المحاجة: من الاحتجاج، وهو القصد للغلبة

أو رد  ،وتطلق الحجة على كل ما يُْدلِي به أحد الخصمين في إثبات دعواه، هأن يغلب
 .(2)دعوى خصمه

 :عنىفي م (حاج  )عل قال ابن عاشور: المحاجة هي: المخاصمة، وأكثر استعمال ف
 .(3)المخاصمة بالباطل

يم )وقد ورد ذكر لفظ الحجة أو التحاج في القرآن ا  ( مرة، أطلقت بعدة 50ل كر
 :معانٍ 

هَا َأنْتُمْ هَؤُلَاءِ حَاَججْتُمْ كما في قوله تعالى:  ،اصم والجدالفقد وردت بمعنى التخ -
 ُ ونَ فِيمَا لَيَْس ل َك َ ُتحَاج   ِ عِلْم  فَلِم ِ عِلْم  فِيمَا ل َكُْم بِه ْم بِه

ونَ تعالى: ، وقوله (4) وَِإْذ يَتَحَاج  
ارِ  فِي الن َّ

 وغيرها. ،(5)
وَتِلَْك وذلك كما في قوله تعالى:  ،أو ما دفع به الخصم ،ووردت بمعنى البرهان -

 ِ َ عَلَى قَوْمِه بْرَاهِيم تُنَا آتَيْنَاهَا ِإ ُحج َّ
ونَ فِي الل َّ : ، وقوله (6) ِ مِْن بَعْدِ مَا وَال َّذِيَن ُيحَاج   ه

ِهِمْ  َب  تُهُْم دَاِحَضة  عِنْدَ ر اْستُِجيَب لَهُ ُحج َّ
(7). 

ية و يم: هانفس المعانيبوردت في السنة النبو  التي وردت بها في القرآن ال كر

                                                           

 (.5/552ينظر: لسان العرب، )مادة حجج(، ) -1
(، والتفسير الوسيط للقرآن 1/432) سي، تفسير سورة البقرة،ينظر: البحر المحيط في التفسير، لأبي حيان الأندل -2

يم، محمد سيد طنطاوي، ط:  يع، الفجالة، دار نهضة مصر ل1ال كر  القاهرة، تفسير سورة الأنعام، -لطباعة والنشر والتوز
(2/115.) 
ير  -3 ير والتنو ير العقل الجديد من تفسير الكتاب ال»ينظر: التحر ير المعنى السديد وتنو ، لمحمد الطاهر بن محمد بن «مجيدتحر

تونس، تفسير سورة آل  -ه ، الدار التونسية للنشر1924ط،  ه (، ب:1393)ت: : محمد الطاهر بن عاشور التونسي
 (.3/500) عمران،

 (.22سورة آل عمران، من الآية: ) -4
 (.42سورة غافر، من الآية: ) -5
 (.23سورة الأنعام، من الآية: ) -6
 (.12ى، من الآية: )سورة الشور -7



يةــ ــــــــــ  ـــ مجلة أصول الدينــــــــــــــــــــــ  مفهومه وحكمه :الجدل في السنة النبو
 

542 
 

َ : )تَ كما في قوله  فقد جاءت بمعنى التخاصم والجدال، - َ الْ  تِ اج َّ ح ُ ن َّ ج  ة
 َ ُ الن َّ و  .(1)...(ار

َ كما في قوله  ،لبرهانوجاءت بمعنى ا - ْ : )و ُ ال ْ ق َ  ة  ج َّ حُ  آنُ ر َ  وْ أَ  كَ ل َ ع ْ ل ، (2)...(كَ ي
َ وقوله أيضا: )فَ  َ  ج َّ ح ُ آد َ مُ م  والبرهان.لبه بالحجة غ: ، أي(3)...(ىوس

 ، وهي بهذامن هنا يتبين أن المحاجة تطلق لغة وشرعا على التخاصم والجدال 
تُهُْم  كما في قوله تعالى:الحال مذمومة،  ِهِمْ ُحج َّ َب  دَاِحَضة  عِندَ ر

على  اأيض  وتطلق ، (4)
ُ  ،البرهان والدليل بةبه على الخصم، فإن كانت حق   رد   وما ي كما في  ،ا فهي ممدوحة مطلو

َ قوله تعالى:  ِ و ْ ت ُ ج َّ حُ  كَ ل َ ت َ ن َ ا ء ْ ات َ ي َ ن ْ ا إِ اه َ ب ِ ر َ اه َ  يم َ ع َ ل ِ وْ ى ق ِ م مع أن الغالب في إطلاق المحاجة ، (5)ه
 .وهو دفع الخصم بغض النظر عن الحق، مقصدإلى ال الذم، وذلك بالنظر

ين يفسرون المحاجة بالجدالوكذا فإن كثير   كما  ،وكذا العكس ،ا من المفسر
َ  كما في قوله تعالى:يفسرونها بالخصام،  َ  نْ إِ ف َ اج   ح َ  وك ُ ف َ سْ أَ  لْ ق ْ ل َ  تُ م ِ جْ و ِ  يَ ه ِ ل َّ ل َ  ه َ و  نِ م

َ ات َّ  َ ب يقول ابن (7)خاصموك فيه بالباطل :معنى حاجوك: أي ، يقول الطبري في(6)نِ ع ، و
يقول ابن الجوزي: حاجوك(8)جادلوك في التوحيد :كثير: أي جادلوك  :أي ،، و
ين فسروا المحاجة بالجدال (9)وخاصموك ، وغيرها من الآيات، فنجد أن هؤلاء المفسر

 والمخاصمة، وكان ذلك على وجه الذم والمقت.

                                                           

 .4229(، رقم: 4/1232أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: التفسير، سورة ق، ) -1
 . 1 (، رقم:1/503أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الطهارة، باب: فضل الوضوء، ) -2
سلم في ، وم3552(، رقم: 3/1521أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الأنبياء، باب: وفاة موسى وذكره بعد، ) -3

 .13(، رقم: 4/5045صحيحه، كتاب: القدر، باب: حجاج آدم وموسى عليهما السلام، )
 (. 14سورة الشورى، من الآية) -4
 (. 24سورة الأنعام، من الآية) -5
 (.50سورة آل عمران، من الآية) -6
ير الطبري، الطبعة: الث -7 يل القرآن، لأبي جعفر محمد بن حر ه ، شركة ومكتبة 1322الثة، ينظر: جامع البيان عن تأو

 (.3/514ومطبعة مصطفى الباب الحلبي وأولاده، مصر، )
ه (، تحقيق: 224 )ت: :ينظر: تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي -8

بيروت، تفسير سورة آل  -بيضونه ، دار ال كتب العلمية، منشورات محمد علي 1419 ،1محمد حسين شمس الدين، ط: 
 (.5/51عمران، )

ه (، المحقق: 292الرحمن بن علي بن محمد الجوزي: )ت:  ينظر: زاد المسير في علم التفسير، لجمال الدين أبي الفرج عبد -9
بي 1455 ،1عبدالرزاق المهدي، ط:   (.1/522بيروت، تفسير سورة آل عمران، ) –ه ، دار الكتاب العر
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ين قد عكس الأمر ففسكما أن   ابن كثير الجدال بالمحاجة، كما فعل  ربعض المفسر
َ تُ أَ في تفسير قوله تعالى:  ُ ادِ ج َ ل ِ نِ ون َ سْ ي أَ ي ف ْ م َّ اءٍ سَ م ُ ي ُ ت َ م ْ ا أَ وه ُ ن ْ ت َ  م َ و ُ آب  :حيث قال: أي ،(1)مْ اؤك

َ  ، وكذا في قوله تعالى:(2)ني في هذه الأصنامأتحاجو ُ ق َ ال ُ وا ي َ  وحُ ا ن َ  دْ ق َ ج ْ اد َ ل َ ت َ ن َ كْ أَ ا ف  تَ رْ ث
َ دَ جِ  َ ال  .(4)حاججتنا فأكثرت من ذلك: أي :، قال(3)ان

 الفرق بين الجدال والحجاج:
ِ  :الفرق بينهما َ أن المطلوب بالح ُ  :اج هوج  ة.ج َّ ظهور الح

َ والمطلوب بالجدال: الرجوع عن المذهب، فإن أصله من  ، وهو شدة دلالج
 َ ْ الف  .(5)لشدة قوته من بين الجوارح ؛جدلل، ومنه الأت
 :اواصطلاح   المراء لغة   -4

 : المراء لغة  
 ُ ُمَارِي، َأيْ  ،الْمِرَاء ُ مَارَى ي َ مَْصدَر وَأن يَستخرج جَادَل،  :وَالْمُمَارَاةُ: اْلجِدَال، وَهُو

َ ِإذا  ،ومعاني الخصومة وغيرها ،الرجُل من مُناظره كلاما   يُْت الشاة حلبتها مْن مَرَ
 .(6)َشك َّ  :وتَمارى ،واستخرجت لبنها

الجدال، والت َّماري والمُماراة: المجادلة على مذهب اءُ: وكذا قال ابن منظور: المِر
يقال للمناظرة لَأن كل واحد منهما يستخرج ما عند صاحبه  ؛مُماراة : الشك والر ِيبة، و

رْع يه به كما يَمْتري الحالُب اللبنَ من الض َّ يَمْتَر ُ ِإلا َّ  ،(7)و َ يَكُونُ الْمِرَاء : وَلا وِمي   قَال الْفَي  
ا ااعْتِرَاض  هُ يَكُونُ ابْتِدَاء  وَاعْتِرَاض   .(8)، ِبخِلاَِف اْلجِدَال فَِإن َّ

                                                           

 (.21راف، من الآية: )سورة الأع -1
 (.3/390ينظر: تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، سورة الأعراف، ) -2
 (.35سورة هود، من الآية: ) -3
 (.4/522ينظر: المصدر السابق، لابن كثير، سورة هود، ) -4
ية، لأبي هلال العسكري، ) -5  (.1/122ينظر: الفروق اللغو
ه (، تحقيق: محمد عوض مرعب، 320بن الأزهري الهروي، أبي منصور )ت:  ينظر: تهذيب اللغة، لمحمد بن أحمد -6

بي، بيروت، باب الراء والميم، )5001الطبعة: الأولى،   (.12/504م، دار إحياء التراث العر
 (.12/522) )مرا(،: ينظر: لسان العرب، مادة -7
ي5/220ينظر: المصباح المنير، للفيومي، ) -8 اض الصالح ين، لمحمد علي بن محمد بن علان بن (، ودليل الفالح ين لطرق ر

براهيم البكري الصديقي الشافعي م، 5004 -ه  1452مون شيحا، الطبعة: الرابعة، اعتنى بها: خليل مأ ه (،1022 )ت:: إ
يع، بيروت  (.2/23) لبنان، -دار المعرفة للطباعة والنشر والتوز
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َأفَتُمارُونَه على ما يَرَى :قوله معنى و
 تجادلونه في َأنه رَأى الل  ه َأف :(1)

يرة، (2)من آياته وَأنه رَأى ال كُبْرى بقلبه، عن   وروى أبو داود في سننه عن أبي هر
ْ " :َأنه قال النبي  ِ ا َ لم ُ ار ِ  ء ْ ف ُ ي ال ْ ق  .(3)"ُكْفر   آنِ ر

 ا:المراء اصطلاح  
أن يرتبط لإظهار خلل فيه من غير  ؛المراء طعن في كلام الغير "قال الجرجاني: 

 .(4)"به غرض سوى تحقير الغير
إما  :كل اعتراض على كلام الغير بإظهار خلل فيه :المراء هو قال الغزالي: "وحد   و

 . (5) ي قصد المتكلم"وإما ف ،وإما في المعنى ،اللفظ في
ية في الخطاب القرآني )وجاءت لفظة ا ية( (6)مرة(50لمر ، ولما كانت )المر

دي، فجاءت مشحونة بالتيئيس خصها السياق القرآني بالشك العق أخص من الشك
َ وعناء الحال، كما في قوله تعالى:  ى تَْأتِي يَةٍ مِنْهُ َحت َّ اعَةُ وَلاَ يَزَاُل ال َّذِيَن َكفَرُوا فِي مِْر  هُْم الس َّ

بَغْتَة  َأْو يَْأتِيَهُْم عَذَاُب يَوٍْم عَقِيمٍ 
(7). 

 الفرق بين الجدال والمراء:
وليس  ،غير أن المراء مذموم؛ لأنه مخاصمة في الحق بعد ظهوره ،قيل: هما بمعنى

 .(8)كذلك الجدال

                                                           

 (.15سورة النجم، من الآية) -1
ام القرآن، لأبي عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي القرطبي، ينظر: الجامع لأحك -2

ية1924 -ه 1324ه (، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، الطبعة: الثانية، 221)ت:  -م، دار ال كتب المصر
 (.12/93القاهرة، )

. ذكره ابن الأثير 4203(، رقم 5/210ل في القرآن، )أخرجه أبو داود في سننه، كتاب السنة، باب النهي عن الجدا -3
وقال: إسناده حسن. ينظر: جامع الأصول في أحاديث الرسول، لمجد الدين، أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن 

يم الشيباني الجزري، ابن الأثير )ت: شير التتمة تحقيق: ب -ه (، تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط 202 محمد بن عبدال كر
 (.5/220مكتبة دار البيان، ) -مطبعة الملاح -، مكتبة الحلواني1ح شعبان، ط: عيون، مع الكتاب تعليقات أيمن صال

يفات، للجرجاني، باب الميم، ) -4  (.1/522ينظر: التعر
ان، بيروت، لبن -ه (، دار المعرفة202)ت:  :إحياء علوم الدين، لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي -5
(3/112.) 
يم، محمد فؤاد عبد -6  (.525، 132، 1/30الباقي، دار الحديث، مصر، ) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن ال كر
 (.22) :سورة الحج، من الآية -7
ية، لأبي هلال العسكري، ) -8  (.1/129ينظر: الفروق اللغو
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ة  وقيل: الجدل هو:  ة؛ لتصل إلى حق ،بلمن مقا أن تأخذ ُحج َّ والمراء ، وتعطيه ُحج َّ
يد أن تصل ؛طلأنك تعرف الحقيقة وتجادل بالبا: يعني  .(1)إلى الحق لأنك لا تر

 الخصومة: -5
 : الخصومة لغة  

خاصمته وخصمته مخاصمة  :ا، يقالنازعته خصم  : أي ،الخصم مصدر خصمته
ُ ا، قال تعالى: وخصام   وَ َألَد   اْلخِصامِ وَه

مُبِينٍوَهُوَ فِي اْلخِصاِم غَيْرُ وقال:  ،(2)
ثم  ،(3)

بما ثنى ،ا، واستعمل للواحد والجمعسمى المخاصم خصم    .(4)ور
ُ مخَاَصمَة  الخُصومَةُ: الجَدَُل،  ُ  ،وُخصومَة  خاَصمَه ُ َيخِْصمُه ُ  بالحجة،: غَلَبَه  :والخُصومَة

خاصُِم والاْختِصاِم،ال َ واْختََصموا اسم من الت َّ  .(5)ورَجُل  َخصِم : مُجادِل  اَصموا، : َتخ
 ا:لخصومة اصطلاح  ا

 .(6)على وجه الغلظةأو أكثر الخصومة أو المخاصمة هي: منازعة المخالفة بين اثنين  
 ال التي الأصل فيها أنها لمطاوعةوهو مصدر بصيغة الافتع ،والاختصام: المخاصمة 

 .(7)واختصموا ،واعتوروا ،وامثل: اجتور ،فاستعملت للتفاعل ،بعض الأفعال
ُ م ِ وسُ        ن الخصمين يروم أن يفتل صاحبه عنلأن  كل َّ واحٍد مجادلة؛ خاصمة مُ يت الم

 .(8)رأيه
 :(9)الفرق بين المخاصمة والمجادلة

 المجادلة: هي المخاصمة فيما وقع فيه خلاف بين اثنين.ف
 والمخاصمة: منازعة المخالفة بين اثنين على وجه الغلظة.

                                                           

م، مطابع أخبار اليوم، 1992ط،  (، ب:ه 1412 )ت: :ينظر: تفسير الشعراوي، لمحمد متولي الشعراوي -1
(1/2229.) 
 (.505سورة البقرة، من الآية: ) -2
 (. 12سورة الزخرف، من الآية: ) -3
براهيم الأبياري -4  (.1/3520ه (، مؤسسة سجل العرب، )1402)ت:  :ينظر: الموسوعة القرآنية، لإ
، والمخصص، لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن (1/1454ينظر: القاموس المحيط، للفيروز آبادي، فصل الحاء، ) -5

براهم جفال، ط: 422سيده المرسي )ت:  بي، 1992ه ، 1412، 1ه (، تحقيق: خليل إ م، دار إحياء التراث العر
(، والمحكم والمحيط الأعظم، لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي، تحقيق: عبدالحميد 3/402بيروت، )

(، ولسان العرب، لابن منظور، مادة 2/22م، دار ال كتب العلمية، بيروت، )5000 -ه 1451، 1هنداوي، ط: 
 (.15/120)خصم(: )

ية، لأبي هلال العسكري، ) -6  (.1/422ينظر: الفروق اللغو
ير، لابن عاشور، تفسير سورة ق، ) -7 ير والتنو  (.52/312ينظر: التحر
 :عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعمانيينظر: اللباب في علوم الكتاب، لأبي حفص سراج الدين  -8

 -م، دار ال كتب العلمية 1992 ،ه 1419، 1 ه (، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، ط:222)ت:
 (.3/405لبنان، ) -بيروت

ية، لأبي هلال العسكري، ) -9  (.1/422ينظر: الفروق اللغو
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 :وحكمه وشروطهالجدل أنواع  -المبحث الثاني
 :أنواع الجدل -لب الأولالمط

 ينقسم الجدل إلى قسمين:
 الجدل الممدوح: -الأول

 يوتفنيد كل الدعاوى والشبهات الت هو ما كان يهدف صاحبه إلى إقرار الحق،
يقه، وذلك باستخدام أدلة وحُ  َ تقف في طر ُ  جٍ ج للغير بتصديقها  مة  لزِ يقينية؛ تكون م

ن للتفقه واستخراج الدلائل على المسائل، أو ما والإقرار بها، والمناظرة المحمودة التي تكو
باحة إمعنى الاجتهاد في طلب السلامة و كان على صابة العدل، وإليه تصرف نصوص الإ
 والجواز.

يد وجوده دليل العقل والنقل مع    ا، وذلك على النحو التالي:ولعل ما يؤ
 الدليل العقلي:

بصين  ا عن وجود المبتدعة في كل لإسلام وأهله فضل  باإن الإقرار بوجود المتر
 ُ ؛ ومن ثم وََجَب على الم ِ فن أو علم أمر لا يُنكر التصدي بحزم  ء الإسلامصين من علماخل

يهم ودحض شبهاتهم، خدمة للحق وأهله، إذ إن التخاذل  لهؤلاء وأولئك، وتفنيد دعاو
 َ ورهم لسيطرة الباطل وأهله، وإذا نكص العلماء عن القيام بد عاة  دْ عن القيام بذلك م

 ُ  سواهم؟. م بذلكوفمن يَق
 ىبالجدل في الدعوة إل -صلوات الل  ه تعالى عليهم-يضاف إلى ذلك تسلح الأنبياء 

يتمسك المعاندون بأدلة  عبادة رب العالمين، لاسيما عندما تشتد الخصومة لهم ولدعوتهم، و
 مكن وصف ذلك الجدل إلا بالمحمود.واهية، وعندئذ لا ي

 الدليل النقلي:
ية لإقرار ا بالنسبة الأحاديث  يعرض البحثس ،لجدل الممدوحل وإثباتهالسنة النبو

 .(1)ثاني من هذا المبحثوتحث عليه في المطلب ال ،الجدلالتي تمدح 
وفيها جواز ... ) في فوائد قصة أهل نجران: -ل  هرحمه ال-قال الحافظ ابن حجر 

 .(2)وقد تجب إذا تعينت مصلحته( ،مجادلة أهل الكتاب
                                                           

 انظر: المطلب الثاني من هذا المبحث. -1
ه ، دار 1329ط،  فتح الباري شرح صحيح البخاري، لأحمد بن علي بن حجر أبي الفضل العسقلاني الشافعي، ب: -2

م كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبدالباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين  المعرفة، بيروت، رق َّ
 (.2/92الخطيب، كتاب: المغازي، باب: قصة أهل نجران، )
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يدل ع قول الرازي: الجدال  ا، ومن ذلك:لى هذا التقسيم كلام العلماء أيض  و
ير الحق نوعان: ير الباطل ،جدال في تقر ير الحق فهو أما الجدال  ؛وجدال في تقر في تقر

وَجَادِلْهُْم بِال َّتِي ِهيَ َأْحسَنُ  : ا نبيهخاطب  مُ  ، قال -عليهم السلام- حرفة الأنبياء
(1) ،

قَالُوا يَا نُوُح قَْد جَادَلْتَنَا فََأْكثَرَْت  :فار أنهم قالوا لنوح وقال حكاية عن ال ك
ِجدَالَنَا

(2). 
ُ  إن  وقال:   يق الآيات ال كثيرة دالة على أن الجدل م وجب للمدح والثناء، وطر

 ُ ُ التوفيق أن ت ير الحق، وأن ت صرف هذه صرف تلك الآيات إلى الجدل الذي يفيد تقر
ير الباطلى الجدل الذي يالآية إل  .(3)وجب تقر

... وقد ورد الأمر بالجدال لمن علم وأيقن، فقال ): بقوله ودل على ذلك القرطبي 
وَجَادِلْهُْم بِال َّتِي ِهيَ َأْحسَنُ تعالى: 

(4)...)(5). 
بالجملة فلا أضعف ممن : "الرد على من أبطل الجدل فقال وشدد ابن حزم في  و

بطال الجدال بالجدال يد  ،يروم إ ير يتكلف فساد  ،هدم جميع الاحتجاج بالاحتجاجو و
ُ  ؛المناظرة بالمناظرة لأن حجته هي بعض الحجج التي  ؛قر على نفسه أنه يأتي بالباطللأنه م

بطال جملتها يد إ يق لا يركبها إلا جاهل ضعيف ،ير والجدال  ،أو معاند سخيف ،وهذه طر
َ  ،وإزهاق الباطل ،ونصره ،لحقاالذي ندعو إليه هو طلب  َ وت ُ ي   ب  .(6)ه"ن

ورفع  ،... فأما الجدال لاستيضاح الحقلى ذلك الإمام الشوكاني بقوله: )ودل ع 
ودفع ما يتعلق به المبطلون  ،وعن المحكم والمتشابه ،والبحث عن الراجح والمرجوح ،اللبس

ن أعظم ما يتقر ب به فهو م ،من متشابهات القرآن، وردهم بالجدل إلى المحكم
بون   .(7)(خ... إلالمتقر ِ

                                                           

 (.152سورة النحل، من الآية: ) -1
 (.35سورة هود، من الآية: ) -2
 ه (،202)ت:  :ينظر: مفاتيح الغيب، لأبي عبدالله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي، فخرالدين الرازي -3

بي  ه ،1450 -3ط:  (.52/240بيروت، تفسير سورة الزخرف: ) –دار إحياء التراث العر
 (.152ل، من الآية: )سورة النح -4
 (.4/102ينظر: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي: ) -5
 (.1/52ينظر: الإحكام في أصول الأحكام، لابن حزم الأندلسي: ) -6
ه ، 1414 - 1ه (، دار ابن كثير، ط: 1520: فتح القدير، لمحمد بن علي بن محمد بن عبد الل  ه الشوكاني اليمني: )ت -7

 (.4/225مشق، بيروت، تفسير سورة غافر: )د -دار الكلم الطيب 
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يضاح ملتبسها " مثله أشار الزمخشري بقوله:بو   ،وحل مشكلها ،فأما الجدال فيها لإ
يغ بها ،ومقادحة أهل العلم في استنباط معانيها فأعظم جهاد في  وعنها ورد أهل الز

 .(1)"سبيل الل  ه
 الجدل المذموم: -اثاني  

لعداوة في وتأجيج نار ا ،يكون الجدل مذموم ا إذا قَصد به صاحبُه الملاحاة
النفوس، وإيغار القلوب، والتعنت، أو كانت مجادلته بغير علم أو بالباطل، أو قصد 
بالمناظرة رئاء الناس، والعجب، والخيلاء، وحب المدح والثناء، أو كان القصد منه 

 مجرد التعالي على الخصم والغلبة عليه، وإشاعة الذكر في البلدان، وطلب الرئاسة.
: وجه الجدال المذموم فيمن يحاج بعد ظهور بقوله بن حزماشار إلى ذلك وقد أ

الآبي من قبول الحجة بعد ظهورها، وهذا مذموم عند كل  ،الحق، وهذه صفة المعاند للحق
 .(2)ذي عقل

ية من ذٍم للجدل والنهى عنه، كقول النبي   مَا َضل َّ ) :وما ورد في السنة النبو
ِ إِ  وتُوا اْلجَدَلَ قَوْم  بَعْدَ هُد ى كَانُوا عَلَيْه فلا ينبغي أن يحمل النهي على عمومه ، (3)...(لا َّ أ 

 بل هو خاص فيمن يجادل بغير الحق ولغير الحق. ؛جادلفي كل مُ 
 وأشار العلماء إلى وجود هذا النوع من الجدل، كما يلي:

ير الباطل فهو مذمومقال الرازي: ) وهو المراد بقوله  ،... وأما الجدال في تقر
ا ال َّذِيَن َكفَرُواتعالى:  ِ ِإل َّ ه مَا ُيجَادُِل فِي آيَاِت الل َّ

وَجَادَلُوا بِالْبَاطِِل ، وقوله تعالى: (4)
(5)لِيُْدِحُضوا بِهِ اْلحَق َّ 

)(6). 
  

                                                           

يل، لأبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الل  ه -1 ه (، 232)ت:  :ال كشاف عن حقائق غوامض التنز
بي1402، الطبعة: الثالثة  (.4/120بيروت، ) -ه ، دار الكتاب العر

 (.1/19ينظر: الإحكام في أصول الأحكام، لابن حزم الأندلسي: ) -2
يجه. -3  سبق تخر
 (. 4سورة غافر، من الآية: ) -4
 (.2سورة غافر، من الآية: ) -5
 (.52/422مفاتيح الغيب، للرازي: ) -6
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... والمراد الجدال بالباطل من الطعن الشوكاني بقوله: )ا أيض  أشار إلى ذلك و
 .(1)... إلخ(ض الحق وإطفاء نور الل  ه والقصد إلى إدحا ،فيها

بناء عل ومنه ما هو مذموم، وأن  ،أن الجدل منه ما هو محمود تبيني ؛ما سبق ىو
الهدف المنشود من ورائه، والأدلة  ىأو ذاك يتوقف في المقام الأول علوصفه بهذا 

َ لقضية صادقة،  ، فإذاالمستخدمة لتحقيق ذلك واستُخدِمَت كان الهدف منه الانتصار
ذلك، سواء اقتنع بها الخصم أم لا، فهو جدل محمود، وما كان  ىالأدلة والبراهين عل

 بخلاف ذلك، فهو جدل مذموم.
 

 :حكم الجدل -المطلب الثاني
ب ال  ما يدل على كراهية الجدل؛ لأن في كتبهم  -رحمهم الل  ه تعالى-أئمة بو َّ

أبو داود سننه في كتاب  ما بو ب به –ال  مث–ومن ذلك الأصل فيه الخصومة والشدة، 
ْ : "حيث قال: باب النهي عن الجدال في القرآن، وذكر فيه قول النبي  ،لسنةا ِ ا َ لم ُ ر ِ  اء ي ف

 ْ ُ ال ْ ق يب (2)"ر  فْ كُ  آنِ ر والجدل"،  : "باب اجتناب البدعــه بسننابن ماجه مقدمة ، وكذا تبو
هُوَ ال َّذِي  :هذه الآية قالت: تلا رسول الل  ه  -رضي الل  ه عنها-وذكر فيه حديث عائشة 

 ْ ُ مُتَشَابِهَاتَأن خَر َاِب وَأ  م   الْكِت ُ آيَات  مُحَْكمَات  هُن َّ أ  َاَب مِنْه زََل عَلَيَْك الْكِت
وَمَا  :إلى قوله 

ولُو اْلَألْبَابِ  ا أ  ُ ِإل َّ ر يَذ َّك َّ
ُ ال َّذِيَن »فَقَاَل: ، (3) ُ ال َّذِيَن ُيجَادِلُونَ فِيهِ، فَهُم يَا عَائِشَةُ، ِإذَا رََأيْتُم

 ُ هُ، فَاحْذَرُوهُمْ  عَنَاهُم مَا َضل َّ قَوْم  بَعْدَ هُد ى كَانُوا : " النبي ، وذكر أيضا حديث(4)«الل َّ
وتُوا اْلجَدَلَ  َ ثم تلا هذه الآية: ، "عَلَيْهِ ِإلا َّ أ  ُ  لْ ب َ  مْ ه ُ صِ خَ  م  وْ ق ونَ م

(5)،(6). 

                                                           

 (.4/225فتح القدير، للشوكاني: ) -1
يجه. -2  سبق تخر
 (.2سورة آل عمران، من الآية: ) -3
يمان وفضائل العلم والصحاب -4  رقم:، (1/12ة، باب: اجتناب الجدل والبدع: )أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب: الإ

 .4523( رقم: 4/1222، أصل الحديث عند البخاري في صحيحه، كتاب: التفسير، باب: تفسير سورة آل عمران، )42
 (.22سورة الزخرف، الآية: ) -5
يمان وفضائل العلم والصحابة، باب: اجتناب الجدل والبد -6 ، (1/12) ع:أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب: الإ

ين العابدين 42رقم: ين الدين محمد بن علي بن ز ، ذكره المناوي، وقال: صحيح، ينظر: التيسير بشرح الجامع الصغير، ز
ياض، 1402ه (، الطبعة: الثالثة، 1031الحدادي المناوي القاهري، )ت:  م، 1922ه ، مكتبة الإمام الشافعي، الر

(5/523.) 
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ُ بي  على أنه وردت نصوص أخرى   َ نت أن الم وهي عندئذ  ،لة قد تكون في الحقجاد
نْيَا بَِأَشد َّ : )فمن ذلك قوله غير مذمومة،  ُ فِي الد   ِ، يَكُونُ لَه ُ َأحَدِكُْم فِي اْلحَق  مَا مُجَادَلَة

ارَ... ْدِخلُوا الن َّ ِهِْم فِي ِإْخوَانِهِمُ ال َّذِيَن أ  َب   ، وغيره من الأحاديث.(1)(مُجَادَلَة  مَِن الْمُؤْمِنِينَ لِر
ية:هذه الأدلة واللسرد  وفيما يلي  نصوص النبو

 :ة المجادلالجدل وة روعي مشر  ث التي تقــالأحادي -اأول  
نْيَا بَِأَشد َّ مُجَادَلَة  مَِن : )قوله  - ُ فِي الد   ِ، يَكُونُ لَه ُ َأحَدِكُْم فِي اْلحَق  مَا مُجَادَلَة

ِهِْم فِي َب  َ  الْمُؤْمِنِينَ لِر ار ْدِخلُوا الن َّ  .(2)(... ِإْخوَانِهِمُ ال َّذِيَن أ 
َ من مُ  ا: ما حصل بين أبي بكر وعمر ومن ذلك أيض   - ٍ جادل ُ  ة ديبية، وذلك في الح

ُ فََأتَى َأبَا بَكْرٍ، فَقَاَل: حين جرى الص    َاُب، فوَثََب عُمَر ا الْكِت رٍ، يَا َأبَا بَكْ )لح وَلَْم يَبَْق ِإل َّ
 ِ ه ِ َألَيَْس بِرَُسوِل الل َّ َلَى، قَاَل: َأوَلَْسنَا ب َلَى، قَالَ ؟! قَاَل: ب : َأوَلَيْسُوا الْمُْسلِمِينَ؟! قَاَل: ب

ُ بِالْمُشْرِِكينَ  َ ن َلَى، قَاَل: فَعَلَام َ فِي دِينِنَا؟! قَاَل: ب ة ِي َّ ن ؟! قَاَل َأبُو بَكْرٍ: يَا عُمَرُ، الْزَمْ عْطِي الد َّ
 ْ هِ، قَاَل عُمَرُ: وََأنَا َأش هِ غَْرزَهُ، فَِإن ِي َأشْهَدُ َأن َّهُ رَُسوُل الل َّ هِ، ثُم َّ َأتَى رَُسوَل الل َّ هَدُ َأن َّهُ رَُسوُل الل َّ

 َلَى"، قَاَل: َأوَلَْسنَا بِا ِ ؟! قَاَل: "ب ه هِ، َألَْسَت بِرَُسوِل الل َّ لْمُْسلِمِينَ؟! قَاَل: فَقَاَل: يَا رَُسوَل الل َّ
َلَى"، قَاَل: َأوَلَيْسُوا بِا" َ لْمُشْرِِكينَ؟! قَاَل: "ب َلَى"، قَاَل: فَع ُ ب ةَ فِي دِينِنَالَامَ ن ِي َّ ن  ؟! قَاَل: َأنَاعْطِي الد َّ

 ِ خَال هِ وَرَُسولُهُ، لَْن أ   .(3)(َف َأمْرَهُ وَلَْن يَُضي ِعَنِيعَبْدُ الل َّ
َ ما أخرا ومن ذلك أيض   - ير من مجَادَلَة عُمَر اِب  جه ابْن جر فِي  للْيَهُود بُْن اْلخَط َّ

ِيَل عَلَْيهِمَا يَل وَمِيكَائ لَامُ، قال ِجبْرِ ِ ) :الس َّ َ َأْرض  بَِأعْلَى الْمَدِينَة فَكَانَ يَْأتِيهَا  ،كَانَ لِعُمَر
ِ الْيَهُودِ  ُ عَلَى مَوِْضِع مُدَارََسة يقُه مَا مَر َّ دَخََل عَلَْيهِْم فَسَمَِع مِْنهُْم وََأن َّهُ  ،وَكَانَ َطرِ وَكَانَ كُل َّ

هُْم دَخََل عَلَْيهِْم ذَاَت يَوٍْم فَقَالُوا: يَا  ٍد َأحَد  َأَحب َّ ِإلَيْنَا مِنَْك، ِإن َّ عُمَرُ، مَا مِْن َأْصحَاِب مُحَم َّ
ِنَا فَلَا تُؤْذِينَا،  ِنَا فَيُؤْذَونَنَا وَتَمُر   ب ونَ ب ا لَنَْطمَُع فِيكَ يَمُر   ِينٍ فِيكُْم  ،وَِإن َّ فَقَاَل لَهُْم عُمَرُ: َأي   يَم

                                                           

يمان، )أخرجه النسائي في سننه، كتاب -1 يادة الإ يمان وشرائعه، باب: ز ، أورده ابن الأثير 2010رقم:  ،(2/115: الإ
 (.10/442في جامعه، وقال: صحيح. ينظر: جامع الأصول في أحاديث الرسول، لابن الأثير، )

يجه. -2  سبق تخر
ب وكتابة أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الشروط، باب: الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحر -3

ينظر: البداية والنهاية، لعماد الدين، أب5221(، رقم: 5/924الشروط:) الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي  ي، و
ه (، تحقيق: عبدالله عبدالمحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات بدار هجر، هجر للطباعة 224)ت: : الدمشقي

 (. 2/512ر غزوة الحديبية: )ذك -ه 1412، 1والنشر، الج يزة، ط: 
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ْحمَُن، قَاَل: ْحمَِن  َأْعظَمُ؟ قَالُوا: الر َّ عَلَى مُوسَى بِطُورِ َسيْنَاءَ، َأَتجِدُونَ  التوراةال َّذِي َأنْزََل فَبِالر َّ
 َ ِ مَا َسَألْتُكُْم وََأنَا َشاك  فِي ش ه مُوا مَا َشْأنُكُْم؟ وَالل َّ ا، فَسَكَتُوا قَاَل: تَكَل َّ د ا عِنْدَكُْم نَبِي   ْيءٍ مُحَم َّ

 َ َ بَعْضُهُْم ِإلَى ب خْبِرَن َّهُ مِْن دِينِي، فَنَظَر جَُل َأْو لَأ  َ رَجُل  مِنْهُْم فَقَاَل: َأخْبِرُوا الر َّ عٍْض فَقَام
ب ا عِنْدَنَا ُ مَْكتُو ا لَنَِجدُه ِ بِالْوَْحِي هُوَ  ،قَالُوا: نَعَْم ِإن َّ ِيه ِ ال َّذِي يَْأت ُ مَِن الْمَلَائِكَة وَل َِكن َّ َصاِحبَه

نَا يُل عَدُو   يُل، وَِجبْرِ َ صَ  ،ِجبْرِ ِ قِتَاٍل وَعَذَاٍب وََخْسفٍ وَهُو هُ  ،اِحُب كُل  ُ كَانَ وَلِي   وَلَوْ َأن َّه
ِ غَيْثٍ  ِ رَْحمَةٍ وَكُل  ِيَل َصاِحُب كُل  ا بِهِ، فَِإن َّ مِيكَائ ِيَل لَآمَن َّ ْحمََن  ،مِيكَائ ُ الر َّ نِْشدُكُم قَاَل: فَأ 

 َ ِيُل و َ عَلَى مُوسَى َأيَْن مِيكَائ وْرَاة ْ ال َّذِي َأنْزََل الت َّ ِ َأيَْن ِجب ه يُل مَِن الل َّ يُل عَْن رِ ؟ قَالُوا: ِجبْرِ
 ٌّ ذِي عَْن يَمِينِهِ عَدُو  ٌّ لِل َّ ِيُل عَْن يَسَارِهِ، قَاَل عُمَرُ: فََأشْهَدُ َأن َّ ال َّذَِي هُوَ عَدُو  ذِي يَمِينِهِ وَمِيكَائ لِل َّ

 َ ِ ع ذِي عَْن يَسَارِه ٌّ لِل َّ َ عَدُو  ا عَْن يَسَارِهِ، وَال َّذِي هُو ُ مَْن كَانَ عَدُو   َمِينِهِ، وََأن َّه ذِي عَْن ي ٌّ لِل َّ دُو 
بِي َّ  َ الن َّ ُ لِيُخْبِر هِ، ثُم َّ رََجَع عُمَر ٌّ لِل َّ ُ عَدُو  ه ُ قَْد َسبَقَهُ  لَهُمَا فَِإن َّ لَام ِ الس َّ يَل عَلَيْه فَوَجَدَ ِجبْرِ

بِي    ِ  بِالْوَْحِي، فَدَعَاهُ الن َّ َ  :فَقَرََأ عَلَيْه لَهُ عَلَى قَلْبَِك بِِإْذِن قُْل م هُ نَز َّ يَل فَِإن َّ ا ِلج ِبْرِ ْن كَانَ عَدُو  
 ِ ِق ا ل ِ مَُصد  ه ُ الل َّ َب ِ وَهُد ى و َيْنَ يَدَيْه ِ وَرُُسلِهِ شمَا ب ِ وَمَلَائِكَتِه ه ا لِل َّ رَى لِلْمُؤْمِنِينَ مَْن كَانَ عَدُو  

 َ ٌّ لِلْك هَ عَدُو  يَل وَمِيكَاَل فَِإن َّ الل َّ ينَ وَِجبْرِ افِرِ
ِ، لَقَْد ِجئُْت ، (1) فَقَاَل عُمَرُ: وَال َّذِي بَعَثََك بِاْلحَق 

 َ خْبِرَك ا َأْن أ  يدُ ِإل َّ رِ  .(2)(وَمَا أ 
يوم  وتجادل أصحاب رسول الل  ه ): بقولهفي الجامع البر  وما أورده ابن عبد -

 .(3)(...حتى صار الحق في أهله، وتناظروا ،وتقرروا ،وتدافعوا ،السقيفة
 ،كما يمكن الاستدلال بأقوال الأئمة والعلماء وحثهم على الجدال والمناظرة -

وخاصة إذا كان لدفع الشبهات وغيرها، ومن ذلك قول ابن القيم عند ذكره للفوائد من 
أهل الكتاب ومناظرتهم؛ بل استحباب ذلك؛ بل قصة وفد نجران: )ومنها جواز مجادلة 

به إذا ظهرت مصلحته من إسلام م ن يُرجى إسلامه منهم، وإقامة الحجة عليهم، ولا وجو

                                                           

 (.92سورة البقرة، الآية: ) -1
يل آي القرآن(، تفسير سورة البقرة، ) -2 ( حديث رقم: 1/212أخرجه الطبري في تفسيره: )جامع البيان عن تأو

1322. 
رطبي ينظر: جامع بيان العلم وفضله، لأبي عمر يوسف بن عبد الل  ه بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري الق -3

بية السعودية، 1994 -ه 1414، 1ه (، تحقيق: أبي الأشبال الزهيري، ط: 423)ت: م، دار ابن الجوزي، الممل كة العر
 (.5/922باب إتيان المناظرة والمجادلة وإقامة الحجة، )



يةــ ــــــــــ  ـــ مجلة أصول الدينــــــــــــــــــــــ  مفهومه وحكمه :الجدل في السنة النبو
 

522 
 

وليخل بين المطي  ،فليول ذلك إلى أهله ،يهرب من مجادلتهم إلا عاجز عن إقامة الحجة
يها( ،وحاديها بار  .(1)والقوس و

وأما  ،على جواز ومشروعية الجدل بالحسنىفهذه خلاصة ما يمكن الاستدلال به 
أكثر من أن فالصحابة والتابعين ومن بعدهم العلماء في مسائل الأحكام من  تجادل
 .تحصى

 ه، منها:ــدل وتبين كراهيت ر من الجذ   ــحالأحاديث التي ت   -ااني  ث
يرة وأب اهما رو - ِ  ال  دَ )جِ : قال: قال رسول الل  ه   هر ْ ف ُ ي ال ْ ق  .(2)(ر  فْ كُ  آنِ ر
َ هُد ىمَا َضل َّ قَوْم  : )اأيض   وقوله  - وتُوا الْ  بَعْد  :، ثم تلا هذه الآيةجَدَلَ ِإلا َّ أ 

 َبَْل هُْم قَوْم  َخِصمُون)(3). 
 :هذه الآية تلا رسول الل  ه ) قالت: –رضي الل  ه عنها–ومثله حديث عائشة  -

مُتَشَابِهَات ُ خَر َاِب وَأ  م   الْكِت ُ آيَات  مُحَْكمَات  هُن َّ أ  َاَب مِنْه َ ال َّذِي َأنْزََل عَلَيَْك الْكِت هُو
إلى  

ولُو اْلَألْبَابوَمَا يَذ َّ  :قوله ا أ  ُ ِإل َّ ر َ إِ  ،، فقال: يا عائشةك َّ َ ذ ْ أَ ا ر ُ ي ُ ت ِ ال م َ يُ  ينَ ذ ُ ادِ ج ِ  ونَل ِ يف َ  ه ُ ف ُ ه  م
ِ ال   َ  ينَ ذ َ ع ُ ن ُ اه ُ  م َ  الل  ه ُ ذَ احْف ُ ر  .(4)(مْ وه

باِض قوله  ،وما يدل على أفضلية ترك الجدل وكراهته - عِيمُ بِبَيٍْت فِي ر : )َأنَا الز َّ
ةِ، وَ  َن َّ َ الْ كَذَِب اْلج ، وَتَرَك َ مُحِق  َ اْلجَدََل وَهُو ِمَْن تَرَك َبِبَيٍْت فِي َأْسفَلِهَا ل بِبَيٍْت فِي َأعْلَاهَا، و

َن خُلُقَهُ  اسِ وَهُوَ لاعب  وََحس َّ  .(5)(لِلن َّ
  

                                                           

ية )ت:  -1 ه (، 221زاد المعاد في هدي خير العباد، لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوز
يت، فَْصل  فِي قُدُوِم وَفْدِ َنجْرَانَ 1994 -ه 1412، 52ط: م، مؤسسة الرسالة، بيروت، مكتبة المنار الإسلامية، ال كو

 ( ،3/249.)عَلَيْهِ 
يرة  -2  . قال المحقق: إسناده حسن.10505( رقم: 12/122، )أخرجه أحمد في مسنده، مسند أبي هر
يجه. -3  سبق تخر
يجه. -4  سبق تخر
 -رضي الل  ه عنهما-أخرجه الطبراني في المسند ال كبير، باب: العين، أحاديث عبد الل  ه بن العباس ومن أخباره ووفاته  -5
يد بن 2/21، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد )11590( رقم: 11/139) ( وقال: رواه الطبراني، وفيه أبو حاتم سو

بقية ر براهيم، ضعفه الجمهور، ووثقه ابن معين، و جاله رجال الصحيح. ينظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، لنور الدين علي إ
 (.2/53ه ، دار الفكر، بيروت، )1415ابن أبي بكر الهيثمي، ب.ط، 
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 الخلاصة:
ُ  ؛من خلال ما تقدم إن إنكار الجدل وذمه مطلقا فيه  صارى القول:فإن ق

فيه تعسف ومكابرة أيضا،  ومكابرة للحق والواقع، كما أن قبوله والدعوة إليه مطلقاتعسف 
ية تأمر بالجدل فقد ورد وأخرى تنهى عنه، فعلمنا يقينا أن الجدل  ،بعض النصوص النبو

الذي تأمر به هذه النصوص غير الجدل الذي تنهى عنه؛ لأن نصوص السنة الصحيحة 
 .(1)لأمرفي حقيقة امع بعضها لا تتعارض 

لأدلة ا أن الجدل نوعان: محمود، ومذموم، ولذا فيجب حمُل اوقد مر بنا آنف  
وتحث عليه، على النوع الأول، والنصوص التي تنهى عنه،  والنصوص التي تأمر بالجدال،

 وتحذ ِر منه، على النوع الثاني، والل  ه أعلم.
 

 :(2)والمجادل شروط الجدل -المطلب الثالث
َ لعلم صَ لى اإليس كل من انتسب  بما  ؛ح أن ينافح عن الإسلام أو يدعو إليهل بل ر

ُجادلإن استعملها  ،فللجدل شروط وآداب أفسد هؤلاء ما لا يمكن إصلاحه، وصل  الم
 ُ ُ إلى ب  ر غلطه واضطرب عليه أمره.غيته، وإن لم يستعملها كث

 :(3)الجائز الجدلالواجب توافرها في شروط ال بعض وفيما يلي
 .عوة إلى الل  ه لدامن أجل جدل ال أن يكون –1
أي  أو تعليم الناس: ،والدفاع عنه ،الانتصار للحقمن أجل الجدل  أن يكون –5

أنه يجوز للمعلم أن يستعمل أسلوب المحاورة مع طلابه، حتى وإن افترض الأسئلة 
 ،ليفت ح أذهان السامعين ؛أو أعاد المسألة أكثر من مرة ما دام القصد التعلي ،افتراضا  

                                                           

 .20ينظر: مناهج الجدل في القرآن، للألمعي، ص:  -1
ه (، تحقيق: محمد 252قي: )ت: درء تعارض العقل والنقل، لتقي الدين أبي العباس، ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمش -2

بية السعودية، 1991 -ه 1411رشاد سالم، الطبعة: الثانية،  م، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الممل كة العر
(2/123.) 
بهاري: )ت:  -3 (، وكتاب الجدل 1/22ه (، ب. ط، )359ينظر: شرح السنة، أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البر

يقة الفقه ه (، مكتبة الثقافة الدينية، 213اء، لأبي الوفاء علي بن عقيل محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي: )ت: على طر
ه ، 1411الل  ه القاسم، جامعة الملك سعود، السعودية،  ، والحوار مع أهل الكتاب، خالد عبد5القاهرة، ص: 

 (.142)ص:
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يبي ن لهم وجوه الاستدلال يدفع عنهم الشبهات المحتملة، فالحوار بين الشيخ وطلابه،  ،و و
م يصل ول ،وكذلك بين الطالب وزملائه إذا كان المقصود به إحقاق الحق من الطرفين

؛ مراءإلى مستوى ال بة شرعا .لبل هو من وسائل التعليم ا فهو جائز  مرغو
قصد التعلم، ل ؛بعضلومراجعة بعضهم  ،همالعلم فيما بينبين أهل  أن يكون –3

ُ أو الوصول إلى الحق ُ  ،خاصمة، أما إذا قُصد الم أو  ،أو للحزب ،نتصار للرأيأو الا ،غالبةوالم
 حتى وإن كان صاحبه يمث ل الحق. ،عأو للتشفي بالغير، فإن الأصل فيه المن ،للجماعة

 :(1)الشروط الواجب توافرها في المتجادلين
ا أو ا لا يكون إلا مسترشد  جادل إلا النظيران، فمن لا يكون نظير  أن لا يت -1

 ا.سائل  
َيْن في الأمن والسلامة والصح   -5 ا يكون أحدهما محصور   لا  ة، وأاستواء المتجادِل

 .ا بأنس واسترسال، والآخر مبسوط  بخوف أو حشمة وهيبة
ُ  لابد :ا بما يقول، عالما بالدليل، أيأن يكون المجادل عالم   -3 ا  لم  أن يكون م

بالمسألة في أصلها ودليلها ووجه الاستدلال؛ لأنه لا يمكن أن يطمئن أن هذا هو الشرع 
ل كن إذا دخل في  يقتنع برأي شيخ متبع لا حرج فيه؛ إلا بذلك فلا يحاور، نعم كونه

 َ ُ الحوار والجدال فلا يجوز له أن يجادل إلا إذا ف َ ق لة، وعرف الدليل ووجه المسأ ه
 لال.الاستد

، ولا وجه ولا يفوته الدليل ،ة: بعض الناس عنده علمة والبياني  المقدرة العقلي   -4
ل كنه يعرف من نفسه أنه إذا تصدى في المجادلة للخصم قد  الاستدلال في مسألة ما؛

فإذا لم يجد في نفسه الأهلية من ناحية المقدرة البيانية حتى وإن  ،يرتبك وتخونه العبارة
قال ابن تيمية: "وقد  .ل في حوار مع خصم قوي أمام الملأا يجوز له أن يدخفل ،كان عالما  

 ُ فيخاف  ،وجواب الشبهة ،ن عن المجادلة والمناظرة إذا كان المناظرُ ضعيَف العلم بالحجةنهوْ ي
 ُ ُ  ،ضلعليه أن يفسده ذلك الم يا من نهَ كما ي ى ذلك الضعيف في المقاتلة أن يقاتل علجا قو

يضر المسلمين بلا منفعة" فإن َّ  ،علوج ال كفار  .(2)ذلك يضره و

                                                           

 (.2/123درء تعارض العقل والنقل، لابن تيمية الحنبلي: ) -1
 (.2/123درء تعارض العقل والنقل، ) -2
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أي: لابد للمجادل أن يقصد العدل مع  ،في القول والإنصاف في الحكم العدلُ  -2
فليعترف به، وليوطن  ،أو شيء من الحق ،الخصم، فإذا كان مع الخصم شيء من الحجة

لست ولا يقول:  ،نفسه أنه لو تبين له أن خصمه هو المحق أن يعلن ذلك أمام الملأ
ُ  ، أو يحيد؛لأن أنهزم، أو يراوغ امستعد   ُ  عَد   لأن الحيدة ت عن العدل والإنصاف في  اعد  ب
 الحكم.

الأصل في المسلم جهره بالحق وصدعه به، قال الصدع بالحق والجهر به:  -2
فَاْصدَْع بِمَا تُؤْمَرُ وََأْعرِْض عَِن الْمُشْرِِكينَ تعالى: 

دب وهذا الصدع لا يعني ترك أ، (1)
 ،فالمسلم هو المسلم في كل الأحوال ،وآداب الإسلام ،أو التخلي عن أخلاق ،الجدال

يجول بالل  ه ولل  ه لا بنفسه ولا لهواه.  وإنما يصول و
 

  

                                                           

 (.94سورة الحجر، الآية) -1
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 :الخاتمة
ية، لجدل الوجيزة لبعد هذه الدراسة ا، و ا وآخر  الحمد لل  ه أول   في ثنايا السنة النبو

 خروج بعدد من النتائج، من بينها:يمكن ال
الشدة، وفي الاصطلاح:  من أبرزها ة معانٍ على عد  اللغة في الجدل يطلق  -1

 المنازعة لا لإظهار الحق؛ بل لإلزام الخصم.
ة، والمِرَاء،  -5 َحَاج َّ أن للجدل مفاهيم ذات صلة هي: الحوار، والمُناظرة، والم

الغلبة في  خاطبة بقصدوالخُصومة، ترجع في أغلب الأحيان إلى المراجعة والتقابل في الم
 منها. كثيرٍ 

ا فيه تعسف ومكابرة للحق والواقع، كما أن قبوله إن إنكار الجدل وذمه مطلق   -3
ية تأمر  ا، فقد وردا فيه تعسف ومكابرة أيض  والدعوة إليه مطلق   بعض النصوص النبو

ا أن الجدل الذي تأمر به هذه النصوص غير يقين   فهذا يدل   وأخرى تنهى عنه،  ،بالجدل
 .ل الذي تنهى عنه؛ لأن نصوص السنة الصحيحة لا تتعارض في حقيقة الأمرالجد

أو ذاك ومنه ما هو مذموم، ووصفه بهذا  ،منه ما هو محمودنوعان، الجدل  -4
الأدلة المستخدمة لتحقيق ذلك، الهدف المنشود من ورائه، و ىيتوقف في المقام الأول عل

واستُخدِمَت الأدلة والبراهين علي ذلك، لقضية صادقة،  فإذا كان الهدف منه الانتصار
سواء اقتنع بها الخصم أم لا، فهو جدل محمود، وما كان بخلاف ذلك، فهو جدل 

 .مذموم
ُ  وتحل ى بها المجادلشروط وآداب إن استعملها  ةوالمجادلللجدل  -2 غيته، وإن لم وصل إلى ب

 .واضطرب عليه أمره ،كثر غلطه ،ولم يتصف بهايستعملها 
بيانه، والحمد لل  ه أول ا وآخر ا.                هذا ما يسر الل  ه جمعه و
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 والمراجع: قائمة المصادر
 .حفص عن عاصم برواية القرآن ال كريم

: أندلسي القرطبي الظاهريمحمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ال يبألالإحكام في أصول الأحكام،  -1 
 .، د.تسان عباس، دار الآفاق الجديدة، بيروتق: أحمد محمد شاكر، قدم له: إحيحقت، ه (422:)ت

 . ، د.تبيروت -ه (، دار المعرفة202)ت :حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي يبألإحياء علوم الدين،  -5
 .، د.تالقاهرة -محمد الأمين الشنقيطي، دار ابن تيمية للطباعة والنشرلآداب البحث والمناظرة،  -3
يم، لعبدالرحمن الحنبلي، مطابع الفرزدق، طاستخراج الجدل من القر -4  ه .1401، 5: آن ال كر
ياض، -2  ه .1402، 3: ط أصول الحوار، الندوة العالمية للشباب الإسلامي، المطابع العالمية، الر
يضاح القرآن بالقرآن،  -2  :محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطيلأضواء البيان في إ

يع1393 :)ت  م.1992 -ه 1412بيروت، لبنان،  ،ه (، دار الفكر للطباعة والنشر والتوز
 :حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي يبألالبحر المحيط في التفسير،  -2

 ه .1450بيروت،  –ق: صدقي محمد جميل، دار الفكر يحقته (، 242:)ت
ه (، 224 :)ت :سماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقيإالفداء  يبأل ،دينعماد اللالبداية والنهاية،  -2

ر، الج يزة، تحقيق: عبدالله عبدالمحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات بدار هجر، هجر للطباعة والنش
 م.1992 -ه 1412 ،1: ط

الفيض، الملق ب بمرتضى،  يالحسيني، أبحم د بن عبد الرز اق محم د بن ملتاج العروس من جواهر القاموس،  -9
بيدي  .، د.ته (، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية1502 :)ت :الز َّ

ير بن لتاريخ الرسل والملوك،  -10 يد بن كثير بن غالب الآملي، أبمحمد بن جر  :جعفر الطبري ييز
  .ه 1322 ،5بيروت، ط:  -ه (، دار التراث310:)ت

ير والتن -11 ير التحر ير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد»و ير المعنى السديد وتنو محمد الطاهر بن محمد ل، «تحر
 ه .1924تونس،  -ه (، الدار التونسية للنشر1393 :)ت :بن محمد الطاهر بن عاشور التونسيا

يفات،  -15 برالالتعر بيهيم الأبياري، دار الكتاب علي بن محمد بن علي الجرجاني، تحقيق: إ  :بيروت، ط -العر
 ه .1402، 1

 م.1992ه (، مطابع أخبار اليوم، 1412 :)ت :محمد متولي الشعراويلتفسير الشعراوي،  -13
 ه (،224:)ت :الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي يبألتفسير القرآن العظيم،  -14

 ه .1419 ،1بيروت، ط:  -شورات محمد علي بيضونق: محمد حسين شمس الدين، دار ال كتب العلمية، منيحقت
يم،  -12 يع، الالتفسير الوسيط للقرآن ال كر  -لفجالةمحمد سيد طنطاوي، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوز

-2م، أجزاء1992: يونيو 2م، جزء1992: يوليو4م، جزء1992:يناير3-1، تاريخ النشر: أجزاء 1القاهرة، ط: 
 م.1992: مارس12م، جزء 1992: فبراير 14-2ءم،أجزا1992: يناير2

ض ق: محمد عويحقته (، 320 :)ت :منصور يد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبمحملتهذيب اللغة،  -12
بي  م.5001 ،1: بيروت، ط -مرعب، دار إحياء التراث العر
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ين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج اللالتيسير بشرح الجامع الصغير،  -12 ين ز عارفين بن علي بن ز
ياض، ط:  -ه (، مكتبة الإمام الشافعي1031 :)تالمناوي القاهري  العابدين الحدادي  -ه 1402، 3الر

 م.1922
بن لمبارك بن محمد بن محمد بن محمد السعادات ا يمجد الدين أبلجامع الأصول في أحاديث الرسول،  -12

يم الشيباني الجزري ابن الأثير بشير  :التتمة تحقيق -ه (، تحقيق: عبدالقادر الأرنؤوط202 :)ت :عبدال كر
 ،1ط:  مكتبة دار البيان، -مطبعة الملاح -من صالح شعبان، مكتبة الحلوانيعيون، مع الكتاب تعليقات أي

 .د.ت
يل القرآن،  -19 ير الطبريجعفر محمد بن ج يبألجامع البيان عن تأو قد م له: خليل ، ه (310 :)ت :ر

يع،اد ،توثيق وتخريج: صدقي جميل العط ارالميس، ضبط و  .م1992ه ، 1412 ر الفكر للطباعة والنشر والتوز
 ،مصطفى ديب البغاعبدالله البخاري الجعفي، تحقيق:  يأب ،محمد بن إسماعيللالجامع الصحيح المختصر،  -50

 م.1922 –ه 1402 ،3 :بيروت، ط -، اليمامةديب البغا، دار ابن كثيرمع الكتاب: تعليق  مصطفى 
عبد الرحمن  يلنمري القرطبي، دراسة وتحقيق: أبعمر يوسف بن عبد الل  ه ا يبألجامع بيان العلم وفضله،  -51

يانفواز أحمد زمرلي، مؤ  .م5003 -ه 1454 ،1 :دار ابن حزم، ط -سسة الر
لخزرجي شمس الدين عبد الل  ه محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري ا يبألالجامع لأحكام القرآن،  -55

يةه (، تحقيق: أحمد البردوني وإ221 :)ت :القرطبي ، 5: القاهرة، ط -براهيم أطفيش، دار ال كتب المصر
 م.1924 -ه 1324

 ه .1411، السعودية، بدالله القاسم، جامعة الملك سعودخالد علالحوار مع أهل الكتاب،  -53
س أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الل  ه بن العبا يتقي الدين أبلدرء تعارض العقل والنقل،  -54

ه (، تحقيق: محمد رشاد سالم، جامعة الإمام 252:)ت :أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
بية الامحمد   م.1991 -ه 1411، 5سعودية، ط: بن سعود الإسلامية، الممل كة العر

ياض الصال -52 براهيم اللح ين، دليل الفالح ين لطرق ر : ي الشافعيبكري الصديقمحمد علي بن محمد بن علان بن إ
يع، بيروت اعتنى بها: خليل مأمون شيحا، دار المعرفة للطباعة والنشر ه (،1022:)ت ، 4: لبنان، ط -والتوز

 م.5004ه ، 1452
م(، 242 :)ت :ارال كندي، من بني آكل المرالقَيْس بن حجر بن الحارث  ئمراديوان امرِئ القيس، ل -52

 م.5004 -ه 1452، 5بيروت، ط:  -اعتنى به: عبدالرحمن المصطاوي، دار المعرفة
بيعة العامري،  -52 بيعة بن مالك، أبلديوان لبيد بن ر عقيل العامري الشاعر معدود من الصحابة  يلَبِيد بن ر

 .م5004 -ه  1452، 1: حمدو طم اس، دار المعرفة، ط ه (، اعتنى به:41:)ت
ه (، 292:)ت :الرحمن بن علي بن محمد الجوزيالفرج عبدي جمال الدين أبلزاد المسير في علم التفسير،  -52

بياالمحقق: عبد  ه .1455 ،1بيروت، ط:  -لرزاق المهدي، دار الكتاب العر
يةلزاد المعاد في هدي خير العباد،  -59  :محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوز

يت، طمكتبة المنار الإسلامية، ال ك -ه (، مؤسسة الرسالة، بيروت221:ت) م، 1994 -ه 1412 ،52:و
 ( ،3/249.)فَْصل  فِي قُدُوِم وَفْدِ َنجْرَانَ عَلَيْهِ 
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حيي الدين عبد الحميد، : محمد م داود السجستاني الأزدي، تحقيق يبسليمان بن الأشعث ألسنن أبي داود،  -30
 .، د.تات َكمَال يوُسْف الحوُت، دار الفكر: تعليقمع الكتاب

بهاري محمد الحسن بن علي يبألشرح السنة،  -31 .م، د.ن، ط، ب.به (، 359 :)ت :بن خلف البر
 .د.ت

بية،  -35 ه (، 393 :)ت :نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي يبألالصحاح تاج اللغة وصحاح العر
 م.1922 -ه 1402، 4بيروت، ط:  -م للملايينالغفور عطار، دار العلتحقيق: أحمد عبد

دار إحياء  ،الحسين القشيري النيسابوري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي يمسلم بن الحجاج أبلصحيح مسلم،  -33
بي، بيروت،  .د.ت التراث العر

، ه (225)ت:  :الفضل العسقلاني الشافعي يأحمد بن علي بن حجر أبلفتح الباري شرح صحيح البخاري،  -34
رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين 

 .ه 1329بيروت،   -الخطيب، دار المعرفة
ه (، دار ابن كثير، دار الكلم 1520:)ت :محمد بن علي بن محمد بن عبد الل  ه الشوكاني اليمنيلفتح القدير،  -32

 (.4/225) ه ، تفسير سورة غافر،1414 ،1 ط: ت،الطيب، دمشق، بيرو
ه (، تحقيق: مكتب 212 :)ت :طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى يمجد الدين أبلالقاموس المحيط،  -32

يع، تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة وا لنشر والتوز
 م.5002 -ه  1452، 2: طلبنان،  -بيروت

يقة الفقهاء، لأبي الوفاء علي بن عقيل محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي -32 : كتاب الجدل على طر
 .، د.ته (، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة213ت:)

يل،  -32  :الزمخشريالقاسم محمود بن عمرو بن أحمد، جار الل  ه  يأبلال كشاف عن حقائق غوامض التنز
بي الكتاب ه (، دار232:)ت  .ه 1402 ،3بيروت، ط:  -العر

 :حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني يأبلاللباب في علوم الكتاب،  -39
 -بيروت -ق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، دار ال كتب العلميةيحقته (، 222:)ت

 م.1992 -ه 1419، 1لبنان، ط: 
يفعالفضل، جمال ا يأبللسان العرب، محمد بن مكرم بن على،  -40 يقي يلدين ابن منظور الأنصاري الرو  :الأفر

 . د.ت ه ،1414 ،3بيروت، ط:  -ار صادره (، د211:)ت
 : الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي عبد يأبل، (السنن الصغرى)المجتبى من السنن  -41

 –ه 1402، 5حلب، ط:  -يةالفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامعبد ه (، تحقيق:303:)ت
 .م1922

 ه .1415الهيثمي، دار الفكر، بيروت، نور الدين علي بن أبي بكر لمجمع الزوائد ومنبع الفوائد،  -45
الحميد بدالمحقق: ع ،ه (422 :)ت: الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي يأبلالمحكم والمحيط الأعظم،  -43

 م.5000 -ه 1451، 1ب العلمية، بيروت، ط: هنداوي، دار ال كت
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 :صاحب بن عبادالقاسم الطالقاني، المشهور بال يإسماعيل بن عباد بن العباس، أبل، المحيط في اللغة -44
 .، د.ت.م، د.نط، ب.ه (، ب322:)ت

 -مود خاطر، مكتبة لبنان ناشرون: محبكر بن عبدالقادر الرازي، تحقيق محمد بن أبيلمختار الصحاح،  -42
 .م1992 ه ،1412بيروت، طبعة جديدة، 

براهم جفال، يحقته (، 422 :)ت :الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي يأبلالمخصص،  -42 ق: خليل إ
بيدار إحي  م.1992 -ه 1412، 1: بيروت، ط -اء التراث العر

ق: شعيب يحقت ه (،541 :ت) :أسد الشيباني بن هلال بن مسند، لأبي عبد الل  ه أحمد بن محمد بن حنبلال -42
 -ه 1451، 1الرسالة، ط: المحسن التركي، مؤسسة ادل مرشد، وآخرون، إشراف: عبدالله بن عبدع -الأرنؤوط

 م.5001
يب الشرح ال كبير للرافعي،  -42 ه (، 220 :)ت :أحمد بن محمد بن علي المقري الفيوميلالمصباح المنير في غر

 .، د.تبيروت -العلمية المكتبة
ية الحاوي لكتاب  -49 بي هلال العسكري وجزء من كتاب السيد نور الدين الجزائري، أمعجم الفروق اللغو

مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم، تنظيم: بيت الل  ه بيات ومؤسسة النشر الاسلامي  :تحقيق
 .، د.ت1: الموضوع، ط

: حمدي بن عبدالمجيد السلفي، القاسم الطبراني، تحقيق يأيوب أبسليمان بن أحمد بن لالمعجم ال كبير،  -20
 .م1923 –ه 1404، 5 :الموصل، ط -مكتبة العلوم والحكم

يمالمعجم المفهرس لألفاظ القر -21  .، د.ت، مصريث، دار الحدمحمد فؤاد عبدالباقيل، آن ال كر
ي ا، الحسين أحمد بن  يأبلمعجم مقاييس اللغة،  -25 ِ لام محمد هَارُون، اتحاد ق: عبديحقتفارِس بن زكَر الس َّ

 م.5005 ه ،1453الكتاب العرب، 
عبد الل  ه محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب  يأبل، (التفسير ال كبير)مفاتيح الغيب  -23

بي202 :)ت :بفخر الدين الرازي خطيب الري  ه .1450 ،3يروت، ط: ب -ه (، دار إحياء التراث العر
ياض، ط زاهر عواضلمناهج الجدل،  -24 ية، الر  .، د.ت3:الألمعي، مطابع الفرزدق التجار
يا محيي الدين يحيى بن شرف النووي يأبلالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج،  -22 ه (، دار 222 :)ت :زكر

بي إحياء التراث  ه .1395 ،5 بيروت، ط: -العر
براهيم الأبياري، القرن: الخامس عشر، مؤسسة سجل العرب، لية، الموسوعة القرآن -22  ه .1402إ


