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 مقدمة  :
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 مداخل اصطالحيَّة. .1

ا١تناظرة مقرر ُب القرآف على ما يشفي كيكفي ١تن تبصره، كلكن ٕتريد ىذا العلم ك  اٞتدؿعلم :  متييد
  ٔتصنفات مستقلة خاصة جاء متأخرا عن عصر النبوة كالصحابة.

 لم اجلدلع 
 .علم ابحث عن الطرؽ اليت يقتدر هبا على إبراـ كنقضىو  :تعريهو

بعضها مبينة ُب علم النظر، كبعضها خطابية، كبعضها أمور عادية، كلو استمداد من علم ا١تناظرة  و:ئمباد
 .ا١تشهور آبداب البحث، كموضوعو تلك الطرؽ

 .ٖتصيل ملكة النقض كاإلبراـ الررض منو:

ابلقواعد من اٟتدكد كاآلداب، ُب االستدالؿ اليت يتوصل هبا إىل حفظ رأم أك ىدمو،  معرفة  فائدتو:
 .كاف ذلك الرأم من الفقو كغَته

 :ادلناظرةعلم 

 ن ا٠تطأ ُب ا١تناظرة .ععلم يتوصل بو إىل معرفة كيفية االحًتاز ىو  -: تعريهو

 ف حوؿ موضوع معُت.الضوابط كالقواعد كاآلداب اليت ينبغي أف يتقيد هبا ا١تتجادال ىو-

٣تموعة من القواعد كا١تسائل اليت تتحدث عن الطرؽ كالوسائل اليت ديكن أف يستعملها   -موضوعو :
كل من ا١تتناظرين للدفاع عن رأيو أك ا٢تجـو على رأم صاحبو كيبُت لك أف ىذه الطريقة ُب النقاش 

 .مقبولة سائغة أك مردكدة ال جيوز استعما٢تا

االعًتاضات ك األجوبة اليت تقع بُت ا١تتناظرين من حيث كوهنا موجهة مقبولة أك  األْتاث الكلية أم-
 غَت مقبولة .

يلتقي اٞتدؿ اب١تناظرة من  ، ككاحد ك موضوعهما جيد أهنما شيء ا١تتأمل ُب تعريف العلمُت النتيجة :
 .ؿ ك ا١تناظرة لذلك ٝتي علم اٞتد جهة ا١تقصود ابٞتداؿ ك ىو النوع امود الذم أمر هللا بو .
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كيؤيده كالـ ابن خلدكف ُب ا١تقدمة حيث قاؿ: .إال أف اٞتدؿ أخص منو :علم اٞتدؿ ىو علم ا١تناظرة ف
اٞتدؿ ىو معرفة آداب ا١تناظرة اليت ٕترم بُت أىل ا١تذاىب الفقهية كغَتىم، فإنو ١تا كاف ابب ا١تناظرة ُب 

، فاحتاج إىل كضع آداب كقواعد أ، كما يكوف خطالرد كالقبوؿ متسعان، كمن االستدالؿ ما يكوف صواابن 
 .يعرؼ منو حاؿ ا١تستدؿ كاجمليب

  طريقتان: فيوو 

 .كىي خاصة ابألدلة الشرعية من النص كاإلٚتاع كاالستدالؿ :طريقة البزدوي-1
كىي عامة ُب كل دليل يستدؿ بو من أم علم كاف، كا١تغالطات فيو   :طريقة ركش الديش العميدي -2

 .أف صور األدلة كاألقيسة فيو ٤تفوظة مراعاة يتحرل فيها طرؽ االستدالؿ كما ينبغي كثَتة، إال

فقيو،   ،توُب ُب ٓتارل ـ( 1218 /  ى 615ت، )اٟتنفيالسمرقندم  العميدم ركن الدينواضعو :  
 كاف أماما ُب فن ا٠تالؼ كاٞتدؿ. ىو أكؿ من أفرده ابلتصنيف كمن تقدمو كاف ديزجو ٓتالؼ ا١تتقدمُت

  .كتابو )اإلرشاد(ذلك ُب   ك

 أمساء علم اجلدل وادلناظرة.-

يسمى علم ا١تناظرة ، علم النظر ، علم آداب البحث ، صناعة التوجيو ، ك علم ا٠تالؼ فيما خيص 
 الفقو ك أصولو .

 :بيان معىن ادلناظرة

 :لفظ ا١تناظرة يطلق كيراد بو أحد معنيُت
كاترة يطلق على اسم مصطلح  -2.ىذا الفن الذم ندرسو فتارة يطلق لفظ ا١تناظرة كيراد بو قواعد-1

 .من مصطلحات ىذا العلم كىو ااكرة بُت اثنُت بقصد ظهور اٟتق

 .عن اجملادلة كا١تكابرة ( بقصد ظيور احلق )كاحًتزان بقيد
 .ااكرة بُت اثنُت ال إلظهار الصواب بل إللزاـ ا٠تصمفأما اجملادلة فيي: 

صد نصرة رأيو كإبطاؿ رأم خصمو كال التفات ٢تما لظهور اٟتق كلذا ترل العناد فكل من ا١تتجادلُت يق
 .كاإلصرار على الرأم ىو دأهبما
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 .ااكرة بُت اثنُت بقصد إظهار العلم كالفضلوأما ادلكابرة فيي: 
و فليس قصد ا١تتكلم ال إظهار الصواب كال نصرة رأيو بل أف يظهر أماـ ا٠تصم كالناس سعة علمو كمقدرت

كلذا تراه ينازع حىت ُب البديهيات الواضحات، كىي مذمومة أشد الذـ فليحذر منها .على ا١تنازعة 
  .ا١تسلم

 :فاحملاورة تتنوع إىل ثالثة أقسام حبسب القصد واذلدف مش ذلك احلوار هي
 .إف قصد ظهور اٟتق ادلناظرة -1
 .إف قصد نصرة الرأم اجملادلة -2
 .علمإف قصد إظهار ال ادلكابرة -3

بقصد  أسامةاٟتوار مع الرغبة ُب ظهور اٟتق، كيدخلو  عبد هللاكقد خيتلف قصد ا١تتحاكرين كأف يدخل 
 .٣تادلة ألسامة مناظرة، كابلنسبة  لعبد هللافتكوف ااكرة ابلنسبة ننصرة رأيو فقط 

 : تعريف ادلناظرة لرًة واصطالحاً 
كانظر الٌشيء   ، ابحثو كابراه ُب اجملادلة  : كانظر فالانن   ، َتان لوصار نظ  : انظر فالانن   : يقاؿ  : ادلناظرة لرةً 

 بصره.أك نظر ُب الشئ أم  . فا١تناظرة مأخوذة من الٌنظَت أك من الٌنظر ابلبصَتة . جعلو نظَتان لو  : ابلٌشيء

عٌت كاحد قاؿ ابن فارس ُب معجم مقاييس اللغة  : ) النوف كالظاء كالراء أصل صحيح يرجع فركعو إىل م
  (. كىو أتمل الشيء كمعاينتو ٍب يستعار كيتسع فيو

كقاؿ الراغب ُب ا١تفردات: ) النظر : تقليب البصر كالبصَتة إلدراؾ الشيء كرؤيتو كقد يراد بو التأمل 
  ( .كالفحص كقد يراد بو ا١تعرفة اٟتاصلة بعد الفحص كىو الركية

ُب اسوسات كا١تعاين فما كاف من اسوسات كيؤخذ من كالـ ابن فارس كالراغب أف النظر يقع 
 . فالنظر إليو ابلبصر كما كاف من ا١تعاين فالنظر إليو ابلبصَتة كالعقل

ًضرىةه  ﴿ : قولو تعاىل النظر ابلبصر فمن ًظرىةه رىبًٌ  ًإىلى  * كيجيوهه يػىٍومىًئذو انى ا انى  23 -22﴾ القيامة:  ىى
لىقى  ﴿ :قولو  كىو التفكر كالتدبر النظر ابلبصَتة كمن مىا خى اكىاًت كىاأٍلىٍرًض كى ٍ يػىٍنظيريكا ُب مىلىكيوًت السَّمى َلى أىكى

هي يػيٍؤًمنيوفى  ًديثو بػىٍعدى ليهيٍم فىًبأىمًٌ حى تػىرىبى أىجى ى أىٍف يىكيوفى قىًد اقػٍ أىٍف عىسى ٍيءو كى  .18:األعراؼ  .﴾ اَّللَّي ًمٍن شى
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يػىٍوـى يػىقيوؿي اٍلمينىاًفقيوفى ﴿ : انن كانتظرتو كمنو قولو تعاىلفيقاؿ : نظرت فال االنتظار كيطلق النظر كيراد بو
نػىهيٍم ًبسيورو لىوي كىاٍلمينىاًفقىاتي ًللًَّذينى آمىنيوا اٍنظيريكانى نػىٍقتىًبٍس ًمٍن نيورًكيٍم ًقيلى اٍرًجعيوا كىرىاءىكيٍم فىاٍلتىًمسيوا نيورنا فى  ضيرًبى بػىيػٍ

ًطنيوي ًفيًو الرٍَّٛتىةي كى  به ابى ﴾ اٟتديدابى ابي مىا  :كقولو  13:ظىاًىريهي ًمٍن ًقبىًلًو اٍلعىذى ةى ًإالَّ اًبٟتٍىقًٌ كى ًئكى الى ﴿مىا نػينػىزًٌؿي اٍلمى
﴾ انيوا ًإذنا مُّنظىرًينى فىريكا ًإديىانػيهيٍم كىالى ىيٍم  ﴿ك٨توىا   كقولو  8اٟتجر :كى قيٍل يػىٍوـى اٍلفىٍتًح الى يػىنػٍفىعي الًَّذينى كى

﴾  29: السحدة يػيٍنظىريكفى
كقاؿ الراغب ُب ا١تفردات: ) كا١تناظرة : ا١تباحثة كا١تباراة ُب النظر كاستحضار كل ما يراه ببصَتتو كالنظر : 

 . ( البحث كىو أعم من القياس ألف كل قياس نظر كليس كل نظر قياسان 

صحيح قولو تردد الكالـ بُت الٌشخصُت يقصد كل منهما ت"عرٌفها اآلمدم أبهٌنا   : وادلناظرة اصطالحاً 
   . كإبطاؿ قوؿ صاحبو ليظهر اٟتق

 "  . الٌنظر ابلبصَتة من اٞتانبُت ُب الٌنسبة بُت الٌشيئُت إظهاران للٌصواب"  : كعرٌفها اٞترجاين أبهٌنا

 كعرٌفها طاش كربل زاده "ىي النظر ابلبصَتة من اٞتانبُت ُب النسبة بُت الشيئُت إظهارا للحق".

بُت شخصُت يقصد كل منهما تصحيح قولو كإبطاؿ قوؿ صاحبو مع رغبة  تردد الكالـ  : كقيل ىي  
 . كل منهما ُب ظهور اٟتق

تعٌرؼ ا١تناظرة ُب قاموس اللغة العربية ا١تعاصر أبهٌنا حوار كجداؿ علمي يقـو أطرافو ابلتحاكر حوؿ قضٌية 
 .فيها إشكالية معينة، كيكوف ىناؾ طرؼ مؤيد كطرؼ آخر معارض

لًتابط بُت ا١تعٌت اللغوم كا١تعٌت االصطالحي للمناظرة ُب كوف ا١تناظرة حيصل فيها كيظهر لنا معٌت ا
دلتهما كقوليهما ، كفيها معٌت أالتدبر كالتفكر كالبحث كما أف فيها معٌت التقابل بُت ا١تتناظرين كبُت 

، كما أف فيها  االنتظار لكوف كلو من ا١تتناظرين ينتظر صاحبو حىت يتم كالمو ٍب جييب عنو كيناظره فيو
 .معٌت النظر اٟتسي فكل من ا١تتناظرين غالبان ينظر ُب مناظره ليسمع كالمو كيستوعب قولو كحجتو

، ادلكابرة ، ادلعاندة ، اجلدل ، احملاورة ، ادلناقشة ، احملاجة ،ادلباحثة : ادلصطلحات ذات الصلة
  . ادلراء

 : اجلدل-1
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 : اجلدل يف اللرة

جدلت اٟتبل إذا فتلتو كأحكمت فتلو؛ فإف كل كاحد :ازعة كا١تغالبة.مأخوذ من ا١تفاكضة على سبيل ا١تن
من ا١تتجادلُت حياكؿ أف يفتل صاحبو كجيدلو بقوة كإحكاـ على رأيو الذم يراه. فإذا اشتد اعتداد أحد 

أك  ا١تتخالفُت أك كليهما ٔتا ىو عليو من قوؿ أك رأم أك موقف، كحاكؿ الدفاع عنو، كإقناع اآلخرين بو
 .ٛتلهم عليو ٝتيت تلك ااكلة ابٞتدؿ

قاؿ ابن فارس : ) اٞتيم كالداؿ كالالـ أصل كاحد كىو من ابب استحكاـ الشيء ُب اسًتساؿ يكوف  
  .فيو كامتداد ا٠تصومة كمراجعة الكالـ ( 

 قاؿ ابن األثَت : اٞتدؿ : ميقابلة اٟتجَّة ابٟتجَّة . كاجملادلة : ا١تناظرة كا١تخاصمة . 

ٍدالن ًإذا شددت فػىٍتلو كفتلتو فتالن ٤تكمان كمنو قيل لزماـ الناقة ك  ٍلتي اٟتىٍبلى أىٍجًدليو جى دى اٞتىٍدؿ ًشدَّة الفىٍتل كجى
لَّلً  : اٞتىًديل قاؿ امريؤ القيس يذى

ٍشحو لىًطيفو كاٞتىًديًل ٥تيىصَّرو ... كساؽو كأينٍػبيوًب السًَّقيًٌ ا١ت  ككى
 . مكمنو :ا١تًٍجدىؿ : القصر اك

كيقاؿ جدؿ إذا اشتد كصلب كمنو قو٢تم غالـ جادؿ أم مشتد كمنو قو٢تم عن األرض جدالة لشدهتا 
 . كاألجدؿ صفة الصقر لشدتو كٚتعو أجادؿ

 . كيقاؿ ٣تدؿ ك٣تندؿ إذا صرعو أرضان كا١تراد صرعو على اٞتدالة كىي األرض
لو أىم خاصمو ٣تي  ًدؿ ًإذا كاف أىقول ُب ا٠ًتصاـ كجادى ادلة كًجداالن كاالسم اٞتىدىؿ كىو شدَّة كرجل جى

 . ا٠تصومة . قاؿ قتادة ُب قولو تعاىل : ) قوما لدَّان ( قاؿ : جدال ابلباطل . كقاؿ أيضان : اٞتدؿ ا٠تصم
 : فاجلدل يف اللرة إذًا يرد ألربعة معان

 . األكؿ : اإلحكاـ
 . الثاين : الشدة كالصالبة كالقوة
 . إلنساف صاحبو على األرضالثالث : الصراع كىو إسقاط ا

 . الرابع : اللدد ُب ا٠تصومة

إذا اشتٌدت   : جدؿ الرٌجل جدالن فهو جدؿ من ابب تعب  : يقاؿ. ا١تناظرة كا١تخاصمة  : اجملادلة لرةً 
  . إذا خاصم ٔتا يشغل عن ظهور اٟتٌق ككضوح الٌصواب  : كجادؿ جداالن ك٣تادلةن   . خصومتو
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  : بعدة تعريهات منيافعرف  اجلدل اصطالحاً  أما
تعريف ابن حـز : ) إخبار كل كاحد من ا١تختلفُت ْتجتو أك ٔتا يقدر أنو حجتو كقد يكوف كالمها  1- 

مبطال كقد يكوف أحدمها ٤تقا كاآلخر مبطال إما ُب لفظو كإما ُب مراده أك ُب كليهما كال سبيل أف يكوان 
  .معا ٤تقُت ُب ألفاظهما كمعانيهما ( 

الكالـ بُت اثنُت إذا قصد كل كاحد منهما إحكاـ قولو ليدفع  )تردد يعلى:يف القاضي أيب تعر    – 2
  . صاحبو(بو قوؿ 

ىو القياس ا١تؤلف من ا١تشهورات كا١تسلمات كالغرض منو إلزاـ ا٠تصم  )اٞتدؿ اٞترجاين:تعريف    – 3 
١ترء خصمو عن إفساد قولو كقاؿ أيضان : ) دفع ا .(الربىافكإقحاـ من ىو قاصر عن إدراؾ مقدمات 

  .ْتجة أك شبهة أك يقصد بو تصحيح كالمو كىو ا٠تصومة ُب اٟتقيقة (

العبد خصمو عن إفساد قولو ْتجة قاصدا بو تصحيح   )دفع األنصارم:تعريف أيب حيِت زكراي    – 4 
 كالمو(. 

 ابلعبارة أك ما يقـو إظهار ا١تتنازعُت مقتضى نظرهتا على التدافع كالتناُب )ىواٞتويٍت:  تعريف – 5
 . كالداللة(مقامها من اإلشارة 

  (.كقاؿ الفيومي ُب ا١تصباح ا١تنَت: )ىو مقابلة األدلة لظهور أرجحها – 6
 .(ا١تغالبة كقاؿ الراغب ُب ا١تفردات: )اٞتدؿ ا١تفاكضة على سبيل ا١تنازعة ك – 7

  . صمىي ا١تدافعة إلسكات ا٠ت  : قاؿ اآلمدم  : كاجملادلة اصطالحان 

 : وارتباط ادلعىن اللروي للالصطالحي يظير يف أمور
 . أٌف ا١تتجادلُت يفتل كل كاحد اآلخر عن رأيو - 1
أف األدلة اليت يستدؿ هبا كل من ا٠تصمُت كاألجوبة اليت يوردكهنا كلها ٤تكمة كفيها قوة كشدة  – 2

 .كصالبة
 .كيسقطوأف ا١تتجادلُت حياكؿ كل منهما أف يصرع صاحبو  – 3
 .أحسنكغالبان يكوف اٞتدؿ مظنة ا٠تصومة كلذا كرد األمر ابجملادلة ابليت ىي  -4
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سواء كاف   ، أٌف كالن من اجملادلُت يريد حفظ مقالو كىدـ مقاؿ صاحبو اجلدل و ادلناظرة :  والّصلة بني
  . أما ا١تناظراف فكل منهما يريد إظهار اٟتقٌ  . حقان أك ابطالن 

  : احملاورة أو احلوار-2 

قىاؿى لىوي صىاًحبيوي كىىيوى  )   : قاؿ تعاىل  ، جادلو  : كحاكره ، جاكبو  : حاكره ٤تاكرةن كحواران   : يقاؿ  : احملاورة لرةً 
ا )   : قاؿ تعاىل  . تراجعوا الكالـ بينهم كٕتادلوا  : ٖتاكركا  : كيقاؿ  ( حييىاًكريهي  عي ٖتىىاكيرىكيمى   .  ( كىاَّللَّي يىٍسمى

ارىةن كحيؤيكران رجع عنو .الرجوع عن الشيء كإىل الشيء :ْوُر أصل احلح  اران ك٤تى ٍوران ك٤تى حارى إىل الشيء كعنو حى
 ر."" اٟتور بعد الكو كيركل." ركاه مسلم  .كمنو استعاذة النيب ُب اٟتديث من " اٟتور بعد الكوف.كإليو 

اكرةن كحى  وىاران كًحواران ك٤تي كأىحارى  .ًويران ك٤تىيورىة بضم اٟتاء بوزف مىشيورىة أىم جواابن تقوؿ : كلَّمتو فما رجع إيلَّ حى
يحاكىرىًة اٟتىًويري تقوؿ .عليو جوابو ردَّه 

يحاكىرىة اجملاكبة كالتَّحاكر :كاالسم من ا١ت
ًويرىمها كًحوىارىمها كا١ت ٝتعت حى

 .كذكر بعض أىل اللغة اف اٟتور لغة اٟتبشة  . التجاكب

 ُب الكالـ . فااكرة إذا ىي ا١تراددة 

 : يال ٗترج عن معناىا اللغوم .كبنحو ىذا عرفها بعض ا١تعاصرين فقاؿ ى:واحملاورة اصطالحا 

 (.) مراجعة الكالـ كتداكلو بُت طرفُت متكافئُت فال يستأثر أحدمها دكف اآلخر كيغلب عليو ا٢تدكء 
عى اَّللَّي :للفظاف ُب قولو تعاىلكاٞتداؿ كااكرة جيتمعاف ُب كوهنما كالمان بُت اثنُت ، كقد اجتمع ا ﴿قىٍد ٝتًى

يعه  ا ۚ ًإفَّ اَّللَّى ٝتًى عي ٖتىىاكيرىكيمى تىٍشتىًكي ًإىلى اَّللًَّ كىاَّللَّي يىٍسمى ا كى    1.اجملادلة :بىًصَته﴾قػىٍوؿى الَّيًت ٕتيىاًدليكى ُب زىٍكًجهى
  . رة فهي ٘تيل إىل ا٢تدكءكخيتلفاف ُب كوف األغلب ُب اٞتداؿ ا٠تصومة كالشدة كاللدد ٓتالؼ ااك 

كالٌصلة بُت ااكرة كا١تناظرة أٌف كالن منهما يراجع صاحبو  . كال خيرج ا١تعٌت االصطالحي عن ا١تعٌت اللغومٌ 
  . ُب قولو

  :ادلناقشة-3

ها كانٍػتػىقىشها ا١تناقشة: منأىصل   : ادلناقشة لرةً   .نقىش الشوكة ًإذا استخرجها من جسمو كقد نػىقىشى
  : نقش الٌشيء نقشان   : يقاؿ. شة بُت اثنُت ىو أف ينقش كل منهما ما عند اآلخر أم يستخرجوكا١تناق

كانقشو مناقشةن كنقاشان   ، كنقش اٟتٌق من فالف ، نقش الٌشوكة اب١تنقاش  : كيقاؿ  . ْتث عنو كاستخرجو
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كمنو شيء. رىؾ منو االستقصاء ُب اٟتساب حىت ال يػيتػٍ ا١تناقشة :قاؿ أبو عبيد   . استقصى ُب حسابو
 . أم من استقصى ُب ٤تاسبتو كحوقق .((من نوقش اٟتساب عذب ))اٟتديث ُب البخارم :

  . كال خيرج ا١تعٌت االصطالحي عن ا١تعٌت اللغومٌ  

  . كالٌصلة بُت ا١تناقشة كا١تناظرة أٌف كالن منهما يهدؼ إىل بياف كجو اٟتقٌ 

  :احملاجة-4
تو. حجَّو حيجُّو حٌجان إذا غلبو على حجَّ  يقاؿ: ة"ابٟتيجَّ  الغلبة» حلحجُّ:وأصل اااجة مأخوذة من اٟتج 

ـي موسى " أىم أغلبو ابٟتجَّة  كاٟتىجُّ : كثرة االختالؼ كالًتدُّد ، كقد حجَّ بنو .كُب اٟتديث : " فحجَّ آد
يػٍتىو مرٌةن  بعد مرٌة فقيل : حيجَّ البيت ؛ فالف فالانن إذا أىطالوا االختالؼ إليو كتقوؿي : حججتي فالانن إذا أىتػى

ألىهٌنم أيٍتونو كلَّ سنة . كُب حديث الدجاؿ ُب مسلم " إف خيرج كأانى فيكم فأان حجيجو " أم ٤تاججو 
 . كمغالبو إبظهار اٟتيجَّة

 .(يطلب كل كاحد أف يرد اآلخر عن حجتو ك٤تجتو ف) أ :ااجة عرؼ الراغب  ك-
  يصححو(.القصد كالرأم ١تا  تثبيت ة) ااج ا١تناكم:كعرفها  -
 :وادلباحثةالبحث -5

 ﴿ :قاؿ هللا تعاىل،التفتيش كالكشف كالطلب يقاؿ : ْتثت عن األمر كْتثت كذا : أصل البحث
ٍزتي  يٍػلىتىا أىعىجى ٍوءىةى أىًخيًو ۚ قىاؿى ايى كى ٍيفى يػيوىارًم سى ًيىوي كى ثي ُب اأٍلىٍرًض ًلَتي ا أى  فػىبػىعىثى اَّللَّي غيرىاابن يػىٍبحى ذى ٍف أىكيوفى ًمٍثلى ىىَٰ

﴾ ٍوءىةى أىًخي ۖ فىأىٍصبىحى ًمنى النَّاًدًمُتى   31ا١تائدة :اٍلغيرىاًب فىأيكىارًمى سى

كالبىٍحثي أىف تىٍسأىؿ عن .كقيل : ْتثت الناقة األرض برجلها ُب السَت : إذا شددت الوطء تشبيها بذلك  
ثي  ثى عنوشيء كتىٍستىٍخرب كْتىىثى عن ا٠تىرب كْتىىثىو يػىٍبحى ثىو كاٍستػىٍبحى  .و ْتىٍثان سأىؿ ككذلك اٍستػىٍبحى

يصىنًٌفيوف ميتعىٌداين بفي فيقولوف : ْتىىثى فيًو كا١تشهوري 
كذكر صاحب اتج العركس : أف كثَتان ما يستعملو ا١ت

 . التػٍَّعًديةي بػىعىنٍ 
بُت الشيئُت بطريق اٞترجاين فقاؿ : ) ىو إثبات النسبة اإلجيابية أك السلبية  وعرف : البحث اصطالحا

االستدالؿ ( . كقد يراد ابلبحث االستشكاؿ كاإلنكار كلذا يقولوف أحياان : ىذه ا١تسألة فيها ْتث أك 
 . ٤تل ْتث : أم أهنا مشكلة أك غَت مسلمة
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كذكر الراغب أف ا١تباحثة كا١تناظرة ٔتعٌت كاحد فقاؿ : ا١تناظرة : ا١تباحثة كا١تباراة ُب النظر كاستحضار كل 
 . يراه ببصَتتو كالنظر : البحث كىو أعم من القياس ألف كل قياس نظر كليس كل نظر قياس ما

  :ادلكابرة – 6

  . غالبتو كعاندتو  ، كابرتو مكابرةن    : يقاؿ  . ا١تغالبة  : ادلكابرة لرةً 

  . الـ خصموا١تنازعة ُب ا١تسائل العلمٌية مع علم ا١تتكٌلم بفساد كالمو كصٌحة ك  : وادلكابرة اصطالحاً 

ال إلظهار الصواب ك ال إللزاـ ا٠تصم ، ك لكن لبياف الفضل ، ك ذلك كمن ينازع  ا١تنازعةىي  -
 رجال ك ىو يعلم من نفسو البعد عن الصواب ك يعرؼ ُب صاحبو إصابة اٞتادة .

  . كالٌصلة بُت ا١تناظرة كا١تكابرة الٌتضاد من حيث الغاية كالٌثمرة

  : ادلعاندة  – 7

  : كعانده معاندةن   ، إذا ركب ا٠تالؼ كالعصياف  : عاند فالف عنادان   : يقاؿ  ، من ابب ضرب  : ة لرةً ادلعاند
  . ا١تعاند ا١تعارض اب٠تالؼ ال ابلوفاؽ  : قاؿ األزىرم  . عارضو

ُت كالٌصلة ب  . ا١تنازعة ُب ا١تسائل العلمٌية مع عدـ علمو بكالمو ىو ككالـ صاحبو  : وادلعاندة اصطالحاً 
  . ا١تناظرة كا١تعاندة التٌباين

  :ادلراء-8

كا١تماراة: اجملادلة على مذىب الشكًٌ كالريبة، كيقاؿ للمناظرة: ٦تاراة،  .اٞتداؿ. كالتمارم: لرة ادلراء
   .كماريتو أماريو ٦تاراة كمراء: جادلتو

 .ث على ذلك الًتفعا١تراء: ىو كثرة ا١تالحاة للشخص لبياف غلطو كإفحامو، كالباع  اصطالحا:ادلراء

كقاؿ اٞترجاين: )ا١تراء: طعن ُب كالـ الغَت إلظهار خلل فيو، من غَت أف يرتبط بو غرض سول ٖتقَت  
 .(كقاؿ ا٢تركم عن ا١تراء: ىو )أف يستخرج الرجل من مناظره كالمنا كمعاين ا٠تصومة كغَتىا) .الغَت
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لغَت غرض سول ٖتقَت قائلو  ،ر خلل فيو قاؿ أبو حامد الغزايل : ا١تراء طعنك ُب كالـ الغَت إلظها
 كإظهار مزيتك عليو .

 مشروعيّة ادلناظرة
 ن آدليل ادلناظرة مش القر 

اءىٍتوي اٍلبيٍشرىل جييىاًدلينىا ُب قػىٍوـً ليوطو  ﴿ :قولو تعاىل - بى عىٍن ًإبٍػرىاًىيمى الرٍَّكعي كىجى ًإفَّ ًإبٍػرىاًىيمى ٟتىىًليمه أىكَّاهه  فػىلىمَّا ذىىى
 74ىود: .﴾ ميًنيبه 

ني ًإفَّ رىبَّكى ىيوى  ﴿ - اًد٢ٍتيٍم اًبلَّيًت ًىيى أىٍحسى نىًة كىجى ٍوًعظىًة اٟتٍىسى ًة كىاٍلمى ًبيًل رىبًٌكى اًبٟتًٍٍكمى  أىٍعلىمي ٔتىٍن ادٍعي ًإىلى سى
ًبيًلًو كىىيوى أىٍعلىمي اًبٍلميٍهتىًدينى  هم أم: من احتاج من"قاؿ ابن كثَت ُب تفسَتىا:  125النحل :.﴾ ضىلَّ عىٍن سى

 ."إىل مناظرة كجداؿ فليكن ابلوجو اٟتسن برفق كلُت كحسن خطاب
قيوليوا آمىنَّا اًبلًَّذم- ني ًإال الًَّذينى ظىلىميوا ًمنػٍهيٍم كى أيٍنزًؿى ًإلىيػٍنىا  ﴿كىال ٕتيىاًدليوا أىٍىلى اٍلًكتىاًب ًإال اًبلَّيًت ًىيى أىٍحسى

ًإ٢تىيكيٍم كى  ًإ٢تىينىا كى أيٍنزًؿى ًإلىٍيكيٍم كى  46.العنكبوت :  ﴾ اًحده كى٨تىٍني لىوي ميٍسًلميوفى كى
ا ۚ إً  - عي ٖتىىاكيرىكيمى تىٍشتىًكي ًإىلى اَّللًَّ كىاَّللَّي يىٍسمى ا كى عى اَّللَّي قػىٍوؿى الَّيًت ٕتيىاًدليكى ُب زىٍكًجهى يعه ﴿قىٍد ٝتًى فَّ اَّللَّى ٝتًى

  1.اجملادلة :بىًصَته﴾
ء عليهم الصالة كالسالـ من مناظرات مع أقوامهم كنوح كشعيب ما ذكر هللا تبارؾ كتعاىل عن األنبيا -

 منها :.كىود كصاحل كلوط كإبراىيم كموسى كعيسى عليهم السالـ 
﴾ الىنىا فىٍأتًنىا ٔتىا تىًعديانى ًإف كينتى ًمنى الصَّاًدًقُتى ٍلتػىنىا فىأىٍكثػىٍرتى ًجدى ادى  32ىود : ﴿قىاليوا ايى نيوحي قىٍد جى

ٍ تػىرى ًإىلى الَّ ﴿   يتي قى أىَلى ى الًَّذم حييًٍيي كىديًي هي اَّلٌلي اٍلميٍلكى ًإٍذ قىاؿى ًإبٍػرىاًىيمي رىيبًٌ اؿى أىانى ًذم حىآجَّ ًإبٍػرىاًىيمى ُب رًبًًٌو أىٍف آاتى
ٍغرًًب  ٍشرًًؽ فىٍأًت هًبىا ًمنى اٍلمى أيًميتي قىاؿى ًإبٍػرىاًىيمي فىًإفَّ اَّللٌى أيىٌٍب اًبلشٍَّمًس ًمنى اٍلمى فىرى كىاَّلٌلي أيٍحًيي كى فػىبيًهتى الًَّذم كى

 258:. البقرة  ﴾الى يػىٍهًدم اٍلقىٍوـى الظَّاًلًمُتى 
ا إف كينتيم مُّوًقًنُتى ، ﴿ نػىهيمى مىا بػىيػٍ اكىاًت كىاأٍلىٍرًض كى مىا رىبُّ اٍلعىالىًمُتى ، قىاؿى رىبُّ السَّمى ٍن قىاؿى ًفٍرعىٍوفي كى قىاؿى ًلمى

ٍولىوي أىالى تىٍستىًمعيوفى ، قى  ٍجنيوفه ، حى ًلُتى ، قىاؿى ًإفَّ رىسيولىكيمي الًَّذم أيٍرًسلى ًإلىٍيكيٍم لىمى ًئكيمي اأٍلىكَّ اؿى رىبُّكيٍم كىرىبُّ آابى
ى ان غىٍَتًم ألى ا ًإف كينتيٍم تػىٍعًقليوفى ، قىاؿى لىًئًن اٗتَّىٍذتى ًإ٢تى نػىهيمى مىا بػىيػٍ ٍغرًًب كى ٍشرًًؽ كىاٍلمى نى ٍجعىلىنَّكى مً قىاؿى رىبُّ اٍلمى

ٍيءو مًُّبُتو ، قىاؿى فىٍأًت ًبًو ًإف كينتى ًمنى الصَّاًدًقُتى ، فىأىٍلقىى عىصى  لىٍو ًجئػٍتيكى ًبشى ٍسجيوًنُتى ، قىاؿى أىكى اهي فىًإذىا اٍلمى
هي فىًإذىا ًىيى بػىٍيضىاء ًللنَّاًظرًينى  نػىزىعى يىدى  33-23:الشعراء  . ﴾ًىيى ثػيٍعبىافه مًُّبُته ، كى

 :منها  ؾ من حجج كأدلة كبراىُت عقلية ُب الرد على ا١تشركُت كاليهود كالنصارلما ذكره هللا تبار -
 135البقرة  ﴾كقالوا كونوا ىودان أك نصار هتتدكا قل ىاتوا برىانكم إف كنتم صادقُت ﴿
بػىيػٍنىكيٍم أىالَّ نػىٍعبيدى ًإالَّ ﴿ نػىنىا كى وىاء بػىيػٍ ةو سى لىمى يػٍئنا كىالى يػىتًَّخذى  قيٍل ايى أىٍىلى اٍلًكتىاًب تػىعىالىٍوٍا ًإىلى كى اَّللٌى كىالى نيٍشرًؾى ًبًو شى

ديكٍا أًبىانَّ ميٍسًلميوفى  لٍَّواٍ فػىقيوليواٍ اٍشهى ن ديكًف اَّللًٌ فىًإف تػىوى ابن مًٌ  .64:سورة آؿ عمراف  ﴾بػىٍعضينىا بػىٍعضان أىٍرابى
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  : ن ذلك قولو تعاىلما كرد من اآلايت اليت فيها ذـ اٞتداؿ بغَت علم فيفهم منها جواز ذلك ابلعلم كم-
ل كىالى ًكتىابو ميًنَتو  ﴿ ًمنى النَّاًس مىٍن جييىاًدؿي ُب اَّللًَّ ًبغىٍَتً ًعٍلمو كىالى ىيدن  .8﴾ اٟتج:  كى
اآلايت اليت كرد فيها استخداـ األدلة العقلية كالرباىُت ُب تقرير القوؿ اٟتق كرد األقواؿ الباطلة ٦تا ىو -

 : مستعمل ُب ا١تناظرات كمن ذلك
﴾﴿: كما ُب قولو تعاىل السرب والتقسيم - أ ٍيءو أىـٍ ىيمي ا٠تٍىاًلقيوفى كقولو  : 54:الطور أىـٍ خيًلقيوا ًمٍن غىٍَتً شى

ا﴿ تعاىل آَّللَّي أىًذفى لىكيٍم ۖ أىـٍ عىلىى اَّللًَّ  ﴿ كقولو 78مرمي :﴾ أىطَّلىعى اٍلغىٍيبى أىـً اٗتَّىذى ًعٍندى الرٍَّٛتىًن عىٍهدن
﴾  59ونس :يتػىٍفتػىريكفى

ديكفى ﴿: كما ُب قولو تعاىل التالزم – ب أىنتيٍم تىٍشهى ًت اَّللًَّ كى آؿ عمراف : ﴾ ايى أىٍىلى اٍلًكتىاًب َلى تىٍكفيريكفى آًبايى
دىتى ﴿: كقولو تعاىل .70 ا آ٢ًتىةه ًإالَّ اَّللَّي لىفىسى افى ًفيًهمى قيل لٍَّو أىفَّ ًعنًدم مىا ﴿كقولو تعاىل22األنبياء :﴾ لىٍو كى

بػىيػٍنىكيمٍ تىٍستػىعٍ   . 58األنعاـ :﴾ ًجليوفى ًبًو لىقيًضيى اأٍلىٍمري بػىٍيًٍت كى
ٍن ًعٍلمو فػىتيٍخرًجيوهي لىنىا﴿: كما ُب قولو تعاىل ادلطالبة لللدليل على الدعوى – ج ٍل ًعندىكيم مًٌ  ﴾ قيٍل ىى

 148األنعاـ :
ٍ يػىرىٍكا أىفَّ اَّللَّى الًَّذم﴿: كمنو قولو تعاىل قياس األوىل – د َلى اكىاًت كىاأٍلىٍرضى قىاًدره عىلىىَٰ أىف خيىٍليقى  أىكى لىقى السَّمى خى

لىًَٰكنَّ أىٍكثػىرى النَّاًس ﴿كقولو تعاىل 99اإلسراء : ﴾  ًمثػٍلىهيمٍ  ٍلًق النَّاًس كى اكىاًت كىاأٍلىٍرًض أىٍكبػىري ًمٍن خى ٠تىىٍلقي السَّمى
أي ا٠تٍى ﴿كقولو 57اإلساراء :﴾ الى يػىٍعلىميوفى  في عىلىٍيوً كىىيوى الًَّذم يػىٍبدى  . 27الرـك : ﴾ ٍلقى ٍبيَّ ييًعيديهي كىىيوى أىٍىوى

 ةدليل ادلناظرة مش السن
كىذا "قاؿ ابن حـز  .قاؿ عليو الصالة كالسالـ: )جاىدكا ا١تشركُت أبموالكم كأنفسكم كألسنتكم(

 ."حديث غاية ُب الصحة كفيو األمر اب١تناظرة كإجياهبا كإجياب اٞتهاد كالنفقة ُب سبيل هللا
 . كنصارل ٧تراف كقد ذكر هللا أمرىم ُب سورة آؿ عمراف مناظرة بُت النيب -
 .كقد ركل القصة البخارم ُب صحيحو من حديث أنس قصة إسالـ عبد هللا بن سالـ - 

 ك غَتىا..كذلك فيما كرد عن أيب أمامة   ، طالب اإلذف ابلزانلمناظرة الٌنيٌب ملسو هيلع هللا ىلص  –
  : ومش عمل الصحابة

 . مناظرة علي هنع هللا يضر للخوارج – 1
 .للخوارجمناظرة ابن عباس رضي هللا عنهما  – 2
 .ا١تسائلا١تناظرات بُت الصحابة مهنع هللا يضر ُب كثَت من  – 3
 : وحكم

 ُب كتاب إمتاع ا١تقل ُب رايض علم اٞتدؿ :. الوجوب الكفائي حكمو
 كحكمو الوجوب عند اٞتل * **سبتو إىل العلـو عقلي ن   
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فمن قاؿ  ، كإٌّنا الٌشك ُب كجوبو كجوابن كفائيٌان   ، ىذا الفن ال شٌك ُب استحباب ٖتصيلو " : قاؿ اآلمدم
ألٌف ىذا الفٌن يعرؼ بو كيفٌية   ، قاؿ بوجوب الٌتحصيل  ، بوجوب معرفة ٣تادالت الفرؽ على الكفاية

 " . كإاٌل فال  ، اجملادلة
ىم فرض  و كاعلم أنٌو ذىب بعضه إىل أٌف معرفة ٣تادالت الفرؽ الٌضاٌلة ليجادل"  : ده تعليقان عليوكقاؿ ماٌل زا

اًد٢ٍتيم اًبلَّيًت ًىيى أىٍحسىني   ﴿  : كفاية لقولو تعاىل إذ خياؼ أف يقعوا ُب   ، كألهٌنا دفع الٌضٌر عن ا١تسلمُت ﴾ كىجى
 " . كفرض عُت على من كاف كذلك ، كذا فرض كفاية على من َل يكن مظٌنة الوقوع فيو ، اعتقاداهتم ا١تضرٌة

قاؿ ابن تيمية: " ككل من َل يناظر أىل اإلٟتاد كالبدع مناظرة تقطع دابرىم َل يكن أعطى اإلسالـ  - 
أفاد   حقو كال كَبَّ ٔتوجب العلم كاإلدياف كال حصل بكالمو شفاء الصدكر كالطمأنينة ُب النفوس كال

 ." كالمو العلم كاليقُت
كقد كاف العلماء من الصحابة كالتابعُت كمىن بعدىم إذا تنازعوا ُب األمر اتبعوا أمر هللا  .كقاؿ أيضان: "..  

أيٍكيل األىٍمًر ًمنكيٍم فىًإف  ﴿ تعاىل ُب قولو أىًطيعيوٍا الرَّسيوؿى كى ا الًَّذينى آمىنيوٍا أىًطيعيوٍا اَّللٌى كى ٍيءو ايى أىيػُّهى تػىنىازىٍعتيٍم ُب شى
ًٍكيالن  أىٍحسىني أتى ره كى يػٍ . 59النساء  ﴾  فػىريدُّكهي ًإىلى اَّللًٌ كىالرَّسيوًؿ ًإف كينتيٍم تػيٍؤًمنيوفى اًبَّللًٌ كىاٍليػىٍوـً اآلًخًر ذىًلكى خى

لية، مع ككانوا يتناظركف ُب ا١تسألة مناظرة مشاكرة كمناصحة كرٔتا اختلف قو٢تم ُب ا١تسألة العلمية كالعم
بقاء األلفة كالعصمة كأخوة الدين... كلو كاف كلما اختلف مسلماف ُب شيء هتاجرا َل يبق بُت ا١تسلمُت 

 ." عصمة كال أخوة
يقوؿ اإلماـ ابن القيم " كمنها جواز ٣تادلة أىل الكتاب كمناظرهتم، بل استحباب ذلك، بل كجوبو  - 

 ."، كإقامة اٟتجة عليهمإذا ظهرت مصلحتو ُب إسالـ من يرجى إسالمو منهم
 وغاايتو. أهدافو -4

ىي الوصوؿ إىل اٟتق فيما ينشأ من خالؼ ُب ا١تسائل العلمية بُت الفريقُت ا١تتناظرين ، ك ذلك ابتباع 
القواعد ا١تنطقية ك طرؽ االستدالؿ الصحيح ُب إثبات الرأم ابألدلة الناصعة ك االعًتاض على ما 

) إّنا كضعت ا١تناظرة لكشف اٟتقًٌ ، كإفادًة العاَل األذكى العلمى ١تن  يقوؿ اٟتافظ الذىيب : خيالفو .
 دكنو ، كتنبيًو األغفلى األضعفى (.

 : فائدة تعّلم هذا الهشّ 
 .حيفظ الذىن عن ا٠تطأ ُب ا١تناقشات -١
 .يساعد على توليد ا١تناقشات الكثَتة على الدليل الواحد -٢
ك أصوؿ  ا ُب علـو اإلسالـ )أصوؿ الفقوىحاهتم الذين كتبو يساعد على فهم كالـ العلماء كمصطل -٣

 (.الدين : علم الكالـ ، الفرؽ ، مقارنة األدايف 
 أوير التصنيهات فيو. -5

 بن أيب بكر ا١ترعشي ا١تعركؼ بساجقلي زادهدمحم ، "تقرير القوانُت ا١تتداكلة من علم ا١تناظرة"  .1
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 دمحم ا١ترعشي ،"الوليدية ُب آداب البحث كا١تناظرة"  .2
  كتاب الكافية ُب اٞتدؿ لإلماـ اٞتويٍت .3
  ا١تنهاج ُب ترتيب اٟتجاج للباجي .4
 . عثماف علي حسن ،منهج اٞتدؿ كا١تناظرة ُب تقرير مسائل االعتقاد  .5
  ترجيح أساليب القرآف البن الوزير اليماين .6
  ا١تناظرات الفقهية البن سعدم .7
 مُت الشنقيطيآداب البحث ك ا١تناظرة لأل .8
 أبو الطيب مولود السريرم السوسي مناظرات ك٤تاكرات فقهية كأصولية .9

 رسالة ُب آداب اٞتدؿ كا١تناظرة للشيخ ٤تي الدين عبد اٟتميد  .10
 .علم البحث كا١تناظرة لطاش كربل زاده. .11
 علم اٞتذؿ ُب علم اٟتدؿ للطوُب اٟتنبلي كقد حققو .بعض ا١تستشرقُت األ١تاف .12
 سحق الشَتازل ، ٖتقيق: على عبدالعزيزإ بوأؿ أتليف: ا١تعونة َب اٞتد .13
 .حامد الغزايل وبأا١تنتخل َب اٞتدؿ أتليف:  .14
كقائع مناظرة اإلماـ الباقالين للنصارل ْتضرة ملكهم / دمحم الطيب الباقالين ؛  - .15

 ٚتعها ك نسقها دمحم بن عبدالعزيز ا٠تضَتم
يف عبدهللا بن أٛتد بن دمحم ىل البدعة / تصنأحكاية ا١تناظرة ُب القرآف مع بعض   .16

 ا١تقدسي موفق الدين بن قدامة ؛ ٖتقيق عبدهللا بن يوسف اٞتديع . 
ا١تناظرة الكربل ُب مقارنة األدايف بُت الشيخ ديدات ك القس سوجيارت / تقدمي ك  - .17

 دراسة ك تعليق ٤تمود علي ٛتاية. 
 بن عمر ؛ تقدمي ك مناظرة ُب الرد على النصارل / فخرالدين الرازم ابو عبدهللا دمحم .18

 .ـ 1986ىػ ، 1407ٖتقيق عبداجمليد النجار . 
ا١تناظرة الكربل بُت الشيخ رٛتت هللا ك الدكتور فندر : مناظرة ُب مسأليت النسخ   .19

 كالتحريف / ٖتقيق ك تعليق دمحم عبدالقادر خليل . 
ث ضوابط ا١تعرفة ك أصوؿ االستدالؿ ك ا١تناظرة : صياغة للمنطق ك أصوؿ البح  .20

 متمشية مع الفكر االسالمي / أتليف عبدالرٛتن حسن حنبكة ا١تيداين . 
الرشيدية على الرسالة الشريفية ُب آداب البحث ك ا١تناظرة للسيد الشريف اٞترجاين  - .21

 / شرح عبدالرشيد اٞتونغورم . 
 ىػ.1206حاشية الصباف على شرح آداب البحث: للصباف دمحم بن علي : ت :  - .22
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ليل من ٗتجيل من صرؼ اال٧تيل ؛ مناظرة بُت ا١تؤلف كأحد علماء ا١تنتخب اٞت - .23
 النصرانية / أتليف أىب الفضل ا١تالكى ا١تسعودل .

ىػ ، 1322السؤاؿ العجيب َب الرد على أىل الصليب / لناظمو أٛتد على ا١تليجى   .24
 .ـ 1904

 مباحثو. -6
 :توكمصطلحا تولغلو ناظرة علم ا١ت

 ك بيانو :التعريف ك التصديق . ىي التقسيم ك مباحثو :
ألهنا ىي اليت ٖتتوم على نسبة  القضية ىوك أم ما يكوف ٤تل البحث كالنقاش :ما جتري فيو ادلناظرة -

واقع أك عدمو، فيحصل فيها اختالؼ الرأم كتسمى القضية ابلدعول كا١تسألة لخربية ٖتتمل مطابقة ا
 .ـرالغناء ٤تأبو بكر إماـ عادؿ، هللا كاحد،  :مثل
٨تو غالـ : وادلركب٨تو زيد، : اللهظ ادلهرد٨تو اكتٍب الدرس، ككذا :فال ٕترم فيو ا١تناظرة  اإلنشاءكأما 

 .ألنو يتضمن القضيةكالتعريف كلكن قد تقع ا١تناظرة ُب غَت القضية  .زيد لعدـ كجود النسبة ا٠تربية
 أركان ادلناظرة :-

 مها اثناف :
، ك تكوف )٤تل النزاع (كىو ا١تسألة ا٠تالفية بُت ا١تتناظرين .ا١تناظرةٕترم حولو  موضوع الركش األول :

 كاضحة ُب ذىن كال ا١تتناظرين ، ٤تدكدة ا١تعاَل ، معينة األىداؼ .
أحدمها يتبٌت صحة  ك مها الطرفاف اللذاف يتحاكراف حوؿ موضوع ا١تناظرة . تناظرافا١تالركش الثاين :

 : ـف.هاٚتهاالقضية كيدافع عنها كآخر ينفيها كي
ك ) ا١تدعي ك يسمى . الذم يتوىل كظيفة اٞتواب كالدفاعالذم يتكلم ابتداء ك ىو الشخص  ىوادلعلل :
  اجمليب(. ك  ا١تستدؿ

لذلك  ، ك يتوىل كظيفة االعًتاض كا٢تجـو ، كيتكلم بعد ا١تعلل كينتقده الشخص الذمىو السائل :
 .(ا١تعًتض) يسمى

 اء ا١تناظرة .قد تتغَت األدكار أثن مالحظة : 
 جاؾيثبت كجود هللا، ك فعبد الرٛتن  .ا١تلحد ُب كجود هللاجاؾ ا١تسلم، مع  عبد الرٛتن تناظر مثال: 

 .عبد الرٛتنيكذب بذلك كيعًتض على 
ا١تدعي لقضية كىي ىنا ) هللا موجود ( معٌلالن ألنو يثبتها بعلتها أم يستدؿ كأيٌب  عبد الرٛتن فيسمى 

  .ن أجلو آمن هبذه الدعولابلعلة كالسبب الذم م
الذم يعارض تلك الدعول ابلسائل ألنو ىو من يسأؿ كيوجو االعًتاضات كاإلشكاالت جاؾ كيسمى 
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 .على كالـ ا١تدعي
  .االعًتاضات كاألجوبة اليت ٖتدث بُت ا١تتناظرين :وظائف ادلتناظريش هي-
 .ا١تعارضة -3 النقض -2 ا١تنع -1ظائف السائل ثالثة هيو 

 .طلب الدليل على مقدمة الدليل :هوادلنع 
ككل من خلق من غَت  -قاؿ النصراين ا١تعلل: ا١تسيح إلوه، كالدليل عليو ىو: أنو خلق من غَت أب مثال:

 .أب فهو إلوه 
 .فيقوؿ ا١تسلم السائل: أمنع الكربل أم كل من خلق من غَت أب فهو إلو

  .ل عليهاكمعٌت أمنع الكربل أم ال أسلمها كأطالبك إبقامة الدلي
 .فا١تنع إما أف يتجو على صغرل الدليل أك كرباه

 .إبطاؿ دليل ا٠تصم إبثبات ٗتلف الدليل أبف يوجد كال يوجد معو ا١تدلوؿ :هوو النقض 
ككل من خلق من غَت  -مثاؿ: قاؿ النصراين ا١تعلل: ا١تسيح إلوه، كالدليل عليو ىو: أنو خلق من غَت أب

  .أب فهو إلوه 
السائل: ىذا الدليل ابطل ألنو جيرم مع آدـ عليو السالـ، فإنو خلق من غَت أب بل كمن فيقوؿ ا١تسلم 

  .غَت أـ فيلـز على دليلك أف يكوف إ٢تا مع أنو ليس كذلك ابالتفاؽ
 .فالنقض ىو إثبات ٗتلف الدليل ُب صورة من الصور

 .إبطاؿ دليل ا٠تصم إبقامة دليل يثبت بطالف مدعاه :و ادلعارضة هي
ككل من خلق من غَت  -قاؿ النصراين ا١تعلل: ا١تسيح إلوه، كالدليل عليو ىو: أنو خلق من غَت أب مثاؿ:

  .أب فهو إلوه 
ككل من كاف شأنو   -فيقوؿ لو ا١تسلم السائل: ا١تسيح عبد ، كالدليل عليو ىو: أنو ٛتلت بو أمو كأ٧تبتو

 .كذلك فهو عبد ٥تلوؽ ال إلو خالق
 .إبقامة دليل من عنده يثبت بطالف دعواه كىي أف ا١تسيح إلو لنصراينادليل  ا١تسلمفهنا أبطل 

  .أف يقابل دليل ا٠تصم بدليل يبطل مدعاه :فا١تعارضة ىي
 .وظيهة ادلعلل 

إثبات ا١تمنوع ابلدليل -1: وظائهو مقابل ادلنع هي .للمعلل كظيفة مقابل كل كظيفة من كظائف السائل
 :يف مقابل النقض وهي ادلعلل وظائف.دعى بدليل آخرإثبات ا١ت-3إبطاؿ السند، -2أك التنبيو، 

 .ا١تنع- 1:هي ادلعارضة يف مقابل ادلعلل  وظائف .إثبات ا١تدعى بدليل آخر -2.نفي الشاىد -1
 .ا١تعارضة -3النقض -2
 : بعض التنبييات 
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لو فرصة  ول ا٠تصم قبل أف يًتؾع، ىو أخذ ا١تناظر ُب إبطاؿ دجيب أف يتجنب ا١تتناظر الغصب -
 إقامة الدليل عليها .فالسائل غاصب ٟتق ا١تعلل .

ستدؿ عليها يف أريد يعل الدعول اليت جيأف  كىيجيب أف يتجنب ا١تتناظر ا١تصادرة على ا١تطلوب ،  -
 .مقدمة لدليل

 .إف كنت انقال فالصحة ، كإف كنت مدعيا فالدليل -
 .ال جيوز بًت الدليل عن سياقو -
 اظرة.آداإ اجلدل وادلن-7 

  : للمناظرة آداإ عشرة
ما انظرت أحدان إاٌل كددت أف يظهر اَّلٌل اٟتٌق على "  : قاؿ اإلماـ الٌشافعي   ، إرادة إظهار اٟتقٌ   : األٌكؿ
 " . ا١تناظرة ُب العلم لنصرة اٟتٌق عبادة"  : كجاء ُب رٌد اتار ، يديو
 . كالـ األجنيٌب لئاٌل يكوف ٥تالن ابلفهمأف حيًتز ا١تناظر عن اإلجياز كاالختصار كال  : الثٌاين

  . أف حيًتز عن الٌتطويل ُب ا١تقاؿ لئاٌل يؤٌدم إىل ا١تلل  : الثٌالث  
  . أف حيًتز عن األلفاظ الغريبة ُب البحث  : الرٌابع

  . أف حيًتز عن استعماؿ األلفاظ اتملة ١تعنيُت  : ا٠تامس
كإف افتقر إىل إعادتو اثنيان فال أبس   ، ا٠تصم قبل الفهم بتماموأف حيًتز عن الدخوؿ ُب كالـ   : الٌسادس

  . ابالستفسار عنو إذ الٌداخل ُب الكالـ قبل الفهم أقبح من االستفسار
  . أف حيًتز عٌما ال مدخل لو ُب ا١تقصود أباٌل يلـز البعد عن ا١تقصود  : الٌسابع
  . فإٌف اٞتٌهاؿ يسًتكف هبا جهلهم  ، ىةأف حيًتز عن الٌضحك كرفع الٌصوت كالٌسفا  : الثٌامن

إذ مهابة ا٠تصم كاحًتامو رٌٔتا تزيل دٌقة نظر ،أف حيًتز عن ا١تناظرة مع من كاف مهيبان ك٤تًتمان   : التٌاسع 
  . ا١تناظر كحٌدة ذىنو

  . أف حيًتز عن أف حيسب ا٠تصم حقَتان لئاٌل يصدر عنو كالـ يغلب بو ا٠تصم عليو  : العاشر
 : تومثرا-8
 : الفوائد اليت ديكن أف حيصل عليها ا١تناظر من ا١تناظرة منها 

 .القياـ ابألمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر  – 
ٖتصيل ملكة اٞتدؿ كا١تناظرة كالبحث كاالستنباط كالفهم كالتعليل كتقوية الذىن كفتح نوافذ العقل ُب  –

 . فهم ا١تسائل
 . العملية ة كالوصوؿ إىل اٟتق ُب ا١تسائل العلمي – 
 . إبطاؿ الباطل كبياف ا٠تطأ من األقواؿ كا١ترجوح منها – 
 .رفع اإلشكاؿ كاللبس كاالشتباه الواقع ُب األدلة عند ا١تناظر أك الشبو اليت يستدؿ هبا ا١تخالف  -
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 . تبادؿ الفوائد كدقائق ا١تسائل بُت ا١تتناظرين- 
 .العملية كلمية تقليل ا٠تالفات بُت ا١تسلمُت ُب ا١تسائل الع  -

 . اعتقادىا مذاكرة ا١تسائل العلمية كتثبيتها كتثبيت اإلدياف هبا ك – 
قاؿ عمر ابن عبد العزيز " ما رأيت رجال الح الرجاؿ إال أخذ ّتوامع الكلم". كقيل إلبن عباس هنع هللا يضر "ٔتا 

علم رجالف: مستحو نلت العلم؟"، قاؿ: "بقلب عقوؿ كلساف سئػيوؿ". كلذلك قالوا " ال يطلب ال
 كمستكرب، فا١تستحي دينعو حياءه أف يسأؿ كا١تستكبػر دينعو الكرب أف يسأؿ".

ال تعدك ا١تناظرة إحدل ثالث: إما تثبيت ١تا يديو، أك انتقاؿ من خطأ كاف عليو، أك "قاؿ اإلماـ ا١تزين:
 ."ا بو يردىاارتياب فال يقدـ من الدين على شك. قاؿ: ككيف ينكر ا١تناظرة من َل ينظر فيم

 هناية ادلناظرة مآل و 
اإلخالؿ بوظائف الٌسائل كا١تٌدعي يعجل ابالنقطاع. كيكوف ا١تناظر منقطعا  كمن مآؿ.  للمناظرة البٌد 
  .(عجز عن بلوغ الغرض ا١تقصود)، كألنٌو  (َل يتمٌكن من الوفاء إبٌ٘تاـ ما لزمو إٌ٘تامو)ألنٌو 

  . إفحاماً كىذا يسمى   ،عجز ا١تعٌلل كسكوتو عن دفع اعًتاض الٌسائلكىذه ا١تناظرة إٌما أف تنتهي إىل -1 
كإٌما أف تنتهي إىل عجز الٌسائل عن االعًتاض على جواب ا١تعٌلل إذ ال ديكن جرايف البحث بينهما -2

  . إلزاماً كىذا يسٌمى  ، إىل غَت هناية
ذا توصل ا١تناظراف إك أ.برأل مناظره حد ا١تناظرين ك انقطاعو ك قبولو أصل بعجز تنتهي ا١تناظرة ُب األ-
  .بو ما داـ أنو ُب دائرة ا٠تالؼ السائغ ىل شرعية منهجهما ك أنو يسوغ لكل كاحد منهما التمسكإ

سائل االجتهادية ، كال يكلفو أف يوافقو فهمو ا١تيقوؿ ابن تيمية: ) ككاف بعضهم يعذر كل من خالفو ُب 
منهما من صاحبو اٟتجة ؛ فإنو أنبل لقدره ، كأعوف على إدراؾ يقوؿ ابن عقيل : ) كليقبل كل كاحد .( 

 اٟتق كسلوؾ سبيل الصدؽ .(
 مناذج مش احلضارة اإلسالميَّة عش اجلدل وادلناظرة.-9

ًت  :أ ( مناظرة عبد هللا بن عباس رضي هللا مع اٟتركرية رجى عن عبد هللا بن عباس هنع هللا يضر قاؿ: " ١تا خى
: اي أمَتى ا١تؤًمنُت ابرًد ابلظُّهًر لعىلًٌي آٌب ىؤالًء  اٟتىركريَّةي اجتىمعوا ُب دارو كىيم ستَّةي آالؼو أتيتي عليِّا فقلتي

: فخرجتي إليًهم كلًبستي أحسىنى ما  : كالَّ قاؿى ابني عبَّاسو هيم قاؿ: إيٌنً أخاؼي عليكى قلتي القىوـً فأكلًٌمى
تىًمعوف  يكوفي ًمن حيلىًل اليىمًن قاؿ أبو زيمىيله: كاف ابني  : فأتيتيهم كىيم ٣تي يالن جىهَتنا قاؿ ابني عبَّاسو عبَّاسو ٚتى

: ما تىعيبوفى  ُب دارًىم قائلوفى فسلَّمتي عليًهم فقالوا: مرحبنا بكى اي ابنى عبَّاسو فىما ىًذًه اٟتلو؟ قاؿى قيلتي
ًن ما يكوفي مً  رَّـى زًينىةى عليَّ لقىد رأيتي رسوؿى هللًا صلَّى اَّللَّي عليًو كسلَّم ُب أحسى نى اٟتيلىًل كنزلىت: قيٍل مىٍن حى

ابىًة النَّ  : أتيتيكيم من عنًد صحى ؟ قلتي يبًٌ صلَّى اَّللًَّ الَّيًت أىٍخرىجى ًلًعبىاًدًه كىالطَّيًٌبىاًت ًمنى الرًٌٍزًؽ قالوا: فما جاءى بكى
خربكفى ٔتا يىقولوفى فعىليًهم نزؿى القيرآفي كىيم هللاي عليًو كسلَّمى ًمنى ا١تهاًجرينى كاألنصاًر ألبًلغىكيم ما يقولوفى ا١ت

ا فإفَّ هللاى  اًصموا قريشن ده ( فقاؿ بعضيهم: ال ٗتي أعلىمي ابلوىحًي منكيم كفيًهم أينزًؿى ) كلىيسى فيكيم منهيم أحى
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ةه  : كأتيت قوما قط أشد اجًتهادنا منهيم ميسًهمى ًصميوفى قاؿ ابني عبَّاسو : بىٍل ىيٍم قػىٍوـه خى كجوىيهيم من يقوؿي
 : ضى مىن حضىر فقاؿى بعضيهم لنيكلًٌمنَّوي كلننظيرىفَّ ما يقوؿي قلتي ًر كأفَّ أيديًهم كركبػىهيم تيثٍت علىيًهم فمى السَّهى

أخربكين ماذا نًقمتيم علىى ابًن عمًٌ رسوًؿ هللًا صلَّى هللاي عليًو كسلَّمى كًصهرًًه كا١تهاجرينى كاألنصاًر؟ قالوا: 
: م كَّم الرًٌجاؿى ُب أمًر هللًا كقاؿى هللاي تعاىل ًإًف اٍٟتيٍكمي ًإالَّ َّللًَّ كما ثالاثن قلتي ا ىنَّ؟ قالوا: أمَّا إحداىينَّ فإنَّوي حى

ةه قالوا: كأمَّا األيخرل فإنَّوي قاتىلى كَل يىسًب كَل يغنىٍم فلًئن كاف الَّذم  للرًٌجاًؿ كما للحيكًم فقيلتي ىذًه كاحدى
: ىذه اثنتاًف فما الثَّالثةي؟ قاؿ: قاتلى كفَّارنا لق د حلَّ سبيػيهيم كغنيمتيهم كلئن كانوا مؤمنُت ما حلَّ قتا٢تيم قيلتي

ا فقيلتي ٢تم:  سبينا ىذى وي ًمن أمًَت ا١تؤمنُتى فهو أمَتي الكافرينى قلتي أعندىكيم ًسول ىذا؟ قالوا: حى ا نفسى إنو ٤تى
سنًَّة نبيًَّو صلَّى هللاي عليًو كسلَّم ما يػيرىدَّ بو قوليكيم أتىرضىوف؟ قالوا: أرأيتيم إف قرأتي عليكيم ًمن كتاًب هللًا كًمن 

ًن ريبًع  نعىم فقلت: أمَّا قولكيم حكَّم الرجاؿى ُب أمًر هللًا فأان أتلو عليكيم ما قىد ريدَّ حيكميوي إىل الرًٌجاًؿ ُب ٙتى
ا  م ُب أرنىبو ك٨تًوىا ًمنى الصَّيًد فقاؿى ايى أىيػُّهى أىنٍػتيٍم حيريـه إىل قولو: حيىٍكيمي ًبًو ًدرىى الًَّذينى آمىنيوا الى تػىٍقتػيليوا الصٍَّيدى كى

دتكيمي هللاى أىحيكمي الرًٌجاًؿ ُب أرنىبو ك٨تًوىا من الصَّيًد أفضلي أـ حكميهم ُب دمائًهم  ذىكىا عىٍدؿو ًمٍنكيٍم فنشى
مى  ٍ ذلكى إىل الرًٌجاًؿ كُب ا١ترأًة كزكًجها قاؿ  كصالًح ذاًت بيًنهم؟ كأف تعلىموا أفَّ هللاى لو شاءى ٟتكى كَل ييصَتًٌ

ا ا ًإٍف ييرًيدى ا ًمٍن أىٍىًلهى من كى ا ًمٍن أىٍىًلًو كىحى من كى ا فىابٍػعىثيوا حى ًإٍف ًخٍفتيٍم ًشقىاؽى بػىٍيًنًهمى فًًٌق  هللاي عزَّ كجلَّ كى ا يػيوى حن ًإٍصالى
ا فجعلى هللاي حيكمى الرًٌجاًؿ سنَّ  نػىهيمى ةن مأمونىةن أخرىجتي عىن ىًذًه قالوا: نعىم قاؿ: كأما قوليكيم قاتىلى كَل اَّللَّي بػىيػٍ

ةى ٍب يستحلُّوفى منها ما ييستىحىلُّ ًمن غًَتىا فلئن فعىلتيم لقىد كفرًبي كىي  يىسًب كَل يغنىم أتىٍسبيوفى أمَّكٍم عائشى
ت أمَّنا لقىد كفرًبي فإف كفرًبي فإفَّ هللاى يق أىٍزكىاجيوي أمُّكيم كلئن قلتيم ليسى : النَّيبُّ أىٍكىلى اًبٍلميٍؤًمًنُتى ًمٍن أىنٍػفيًسًهٍم كى وؿي

 : اتػيهيٍم فأنتيم تىدكركفى بُت ضىاللتىًُت أيُّهما ًصرًبي إليها صرًبي إىل ضاللىةو فنظىرى بعضيهم إىل بعضو قلتي أيمَّهى
ؤمنُتى فأان أتيكيم ٔتن ترضىوفى كرأيكم قد أخرىجتي ًمن ىًذًه؟ قالوا: نعىم كأما قوليكيم: ٤تىا اٝتىوي ًمن أمًَت ا١ت

ٝتعتيم أفَّ النيبَّ صلَّى هللا عليًو كسلَّمى يوـى اٟتديبيًة كاتىبى سهيلى بنى عمروك كأاب سيفيافى بنى حربو فقاؿى 
مَّده  : اكتيٍب اي عًليُّ ىذا ما اصطىلح عليًو ٤تي رسوؿي هللًا فقاؿى رسوؿي هللًا صلَّى هللاي علىيًو كسلَّمى ألمًَت ا١تؤمنُتى

: فقاؿى رسوؿي هللًا صلَّى هللاي  : ال كاَّللًَّ ما نىعلىمي أنَّكى رسوؿي هللًا لو نىعلىمي أنَّكى رسوؿي هللًا ما قاتىلناؾى  ا١تشركوفى
مَّدي بني عبًد هللاً   فو اَّللًَّ عليًو كسلَّمى: اللهيمَّ إنَّكى تعلىمي أيٌنً رسوؿي هللًا اكتيٍب اي عليُّ ىذا ما اصطىلحى عليو ٤تي

: فرجع ًمن القىوـً  وي قاؿ عبدي هللًا بني عبَّاسو وي من النبوًَّة حُتى ٤تىا نفسى لىرسوؿي هللًا خَته من عليٌو كما أخرجى
 .(ألفاًف كقيًتلى سائرىيٍم علىى ضاللىةو " ) ركاه اٟتاكم ُب ا١تستدرؾ كقاؿ: صحيح على شرط مسلم

د أمرىا ُب عهد علي بن أيب طالب هنع هللا يضر. ٝتوا اٟتركرية نسبة إىل اٟتركرية فرقة اوسالمية ظهرت كاشت - 
 .بلدة حركراء ُب الكوفة ككانت مركز خركجهم، على اإلماـ علي هنع هللا يضر

جاء ُب كتاب " عيوف ا١تناظرات " أليب  :ب ( مناظرة اإلماـ علي بن أيب طالب هنع هللا يضر مع أحد اليهود 
قاؿ يهودم لعلي هنع هللا يضر: " ما نفضتم أيديكم من تراب نبيكم حىت قلتم " منا أمَت كمنكم ":علي السكوين 

 .فقاؿ لو علي: ما جفت أقدامكم من )فلق( البحر حىت قلتم اجعل لنا إ٢تا كما ٢تم آ٢تة."أمَت
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ن كإّنا الطامة العظمى فانقطع اليهودم كَل جيد جوااب ألف " منا أمَت كمنكم أمَت" ليس فيو ما يهدـ الدي
 .ما أتى بو اليهود من الكفر إذ عبدكا العجل إبثر ذلك

، يذكر أنو اجتمع طائفة من ا١تالحدة أبيب حنيفة :حنيفة النعماف مع بعض ا١تالحدة ( مناظرة أيب ج
فقالوا ما الداللة على كجود الصانع؟ فقاؿ: دعوين فخاطرم مشغوؿ أبمر غريب. قالوا: ما ىو؟ قاؿ: 

غٍت أف ُب دجلة سفينة عظيمة ٦تلوءة من أصناؼ األمتعة العجيبة كىي ذاىبة كراجعو من غَت أف بل
حيركها أحد كال يقودىا أحد. قالوا: أ٣تنوف أنت؟! قاؿ: كما ذاؾ؟ قالوا: إف ىذا ال يصدقو عاقل !! 

العجيبة، كىذا فقاؿ ٢تم: فكيف صدقت عقولكم أف ىذا العاَل ٔتا فيو من األنواع كاألصناؼ كاٟتوادث 
الفلك الدكار السيار جيرم كحيدث ىذه اٟتوادث من غَت ٤تدث، كتتحرؾ ىذه ا١تتحركات بغَت ٤ترؾ؟ 

 .فرجعوا إىل أنفسهم اب١تالمة
ركم "  :" عيوف ا١تناظرات "جاء ُب  :ػ ( مناظرة علي بن كافد ألحد النصارل ُب ٣تلس ىاركف الرشيدد 
ف ىاركف الرشيد كاف لو علج طيب، لو فطنة كأدب، فود الرشيد أف لو أسلم فقاؿ لو يوما: " ما دينعك أ

عن اإلسالـ؟ " فقاؿ: آية ُب كتابكم حجة على ما أىنٍػتىًحليو ". قاؿ: كما ىي؟ قاؿ: قولو تعاىل عن 
كٚتع لو العلماء كىو الذم ٨تن عليو. فعظم ذلك على الرشيد  .171:النساء  . ((كركح منو  ))عيسى 

فلم حيضرىم جواب ذلك حىت كرد قـو من خراساف فيهم علي بن كافد من أىل علم القرآف، فأخربه 
الرشيد اب١تسألة فاستعجم عليو اٞتواب ٍب خال بنفسو كقاؿ " ما أجد ا١تطلوب إال ُب كتاب هللا ". فابتدأ 

مىا ُب اأٍلىٍرًض  ﴿ :القرآف من أكلو كقرأ حىت بلغ سورة اٞتاثية إىل قولو تعاىل اكىاًت كى سىخَّرى لىكيٍم مىا ُب السَّمى كى
يعنا ًمٍنوي   )). فخرج إىل الرشيد كأحضر العلج فقرأىا عليو كقاؿ لو: إف كاف قولو تعاىل 13﴾ اٞتاثية:  ٚتًى
كجب أف يكوف عيسى بعضا منو تعاىل كجب ذلك ُب السموات كاألرض. فانقطع النصراين (( ركح منو 
وااب، فأسلم النصراين كسر الرشيد بذلك كأجزؿ صلة ابن كافد. فلما رجع ابن كافد إىل بلده كَل جيد ج

 .صنف كتاب النظائر ُب القرآف
من ا١تناظرات على مر العصور صاؿ فيها دعاة اٟتق كجالوا كفندكا مزاعم دعاة الباطل كىناؾ العديد 
 كأساطينهم. 

 ضي للسلطاف ابيزيد العثماين :كتب الشاه اٝتاعيل الصفوم الرافق(  
 ٨تن أانس قد غدا طبعنا **** حب علي بن أيب طالب

 يعيبنا الناس على حبو **** فلعنة هللا على العائب
 فأجابو السلطاف :

 ما عيبكم ىذا كلكنو **** بغض الذم لقب ابلصاحب
 ككذبكم عنو كعن بنتو **** فلعنة هللا على الكاذب

 دلعاصر يف رلاالت التواصل احلضاري.توظيهاتو يف عادلنا ا -10
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، ك سجلت كتب التاريخ ا١تناظرات بُت الفرؽ ، بُت علماء اإلسالـ اب١تناظرة قدديا ك حديثا اىتم -
 بُت ا١تسلمُت ك الوثنيُت ك اجملوس ك غَتىم ... ،ىل الكتاب أا١تسلمُت ك 

دكر العلمية كاف للمناظرات  ، للمناظراتبسبب تشجيع خلفاء كسالطُت كملوؾ الدكلة اإلسالمية ك -
إىل جانب الدفاع عن الدين ، ك إثراء كثَت من العلـو ك ا١تعارؼحضارم ُب النهوض ابلفكر اإلسالمي 

 ىل الكفر ك الزندقة ك ا١تلل الفاسدة .أك الردعلى اإلسالمي 
ك غَتىم ّنوذجا للتفتح ك اٟتوار ك حسن تدبَت االختالؼ بُت ا١تذاىب  بُت ا١تسلمُت ا١تناظراتكانت ك -

 يئة االجتماعية ك ٖتدايهتا .ك العقائد ، ُب اعتداؿ ك توازف ك ّنوذج للجدؿ ينسجم مع مكوانت الب
) حوار ك ُب  حياتنا ا١تعاصرة ىناؾ دعوة إىل اٟتوار بُت ا١تسلمُت ك النصارل ، ك خلفية ىذ اٟتوار-

ئج دراسات قاـ هبا إلسالـ ، من خالؿ نتاليست بريئة بل ٗتفي خوفا شديدا من انتشار ا األدايف (
 الغرب .

، ٖتارب اإلسالـ خفية لفية اٟتوار ذات أغراض صليبية صهيونية خ: لللنسبة للررإأغراض احلوار  -
 .ك عالنية 

 :أهدافو  و-
 ك ا١تقصود إفساد الدين اإلسالمي.لتهجُت أم ا٠تلط بُت الثقافات ك الدايانت أم إفسادىا .ا-
ك إضعاؼ مقاكمتهم  ٗتدير القيادات ك النخبة اإلسالمية ) العلماء ك ا١تفكركف ك طلبو العلم ...(،-
 ك التهويد ك االستشراؽ ...ك التغريب  بشَتللت
 ، بتقدمي تنازالت من ا١تسلمُت .ُب كل ٣تاالهتا ك شريعتهم قيدة ا١تسلمُت عساد فإ-
 ُت صورة الكنيسة بوصفها جامعة للدايانت .ٖتس -
) ا١تغلوب ة لمقو سالمية نصرانية ك ٔتنطلق إا١تسلمُت من خالؿ ٚتعهم ُب ٥تيمات  تركيض الشباب-

 فإف النتيجة ىي ٘تييع شباب ا١تسلمُت .مولع ابلغالب ( 
 .حقاد األنشر الفنت ك قياـ كحدة بينهم ، من خالؿ  عتكريس االنقسامات بُت ا١تسلمُت ك من -

 احلوار :مستقبل  -11
  :و لكشمطلوإ احلوار 

 ك لكن :.يرحبوف بكل حوار ىادئ ىادؼو يقـو بينهم كبُت أىل سائر ا١تلل كالنحلالدعاة ا١تسلمُت 
ك بياف ا٨ترافات .ك ىيمنتو على ما سبقومع ٘تيز العقيدة اإلسالمية : سورة الكافركف .ك رفعة اإلسالـ -
اإلقرار ْترية ا١تعتقد ك أف ال إكراه ُب مع .ك الفلسفات خرل ىل الكتاب ك فساد ا١تلل ك ا١تذاىب األأ

 الدين .
 :للتدبر أمثلة

 :نذكير بعضنا منها، كثَتةه ىي اللقاءات بُت اإلسالـ كالنصرانية؛ 
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عيقدت مناظرة ُب مدينة كلكتا اب٢تند بُت نفر من علماء ا١تسلمُت  ،ىػ  1270ُب شهر رجب سنة  -أ
لة من عواٌـً الناس رم النصرانية الذين درىجوا على الطعن ُب اإلسالـ، كاستدراج اٞتهى  .كمبشًٌ

كنبوَّة  (5.كحقيقة القرآف (4.كالتَّثليث (3.كالنَّسخ (2.التحريف (1:كٖتدَّدت ٢تا موضوعاته ٜتسة؛ ىي
 .دمحم ملسو هيلع هللا ىلص

ٔتجرد مناقشة ا١توضوعُت األكَّلُت؛ كمها:  اٟتق إظهارى  -بتوفيق من هللا  -كقد استطاع علماء ا١تسلمُت  
 .التحريف، كالنسخ

كآنذاؾ َل ديلك مناظركىم من علماء النصارل سول االنسحاب؛ اعًتافنا إبخفاقهم، كقد شاع خرب ىذه 
كاف أغلبو يئنُّ آنذاؾ ٖتت سطوة حكم الدكؿ النصرانية، كطلب كثَته ا١تناظرة ُب العاَل اإلسالميًٌ الذم  

من ا١تسلمُت االطًٌالع على ما دار ُب تلك ا١تناظرة؛ ٦تا دعا شيخ علماء ا١تسلمُت فيها، كىو رٛتة هللا بن 
ا ُب ٣تاؿ ا ١تناظرة خليل الرٛتن ا٢تندم، إىل إصدار كتابو النفيس )إظهار اٟتق(، الذم ال يزاؿ مرجعنا فريدن

 .بُت ا١تسلمُت كالنصارل
بناءن على الرغبة اليت أبداىا بعض كبار رجاؿ القانوف كالفكر ُب أكرابَّ عن طريق السفارة السعودية  -ب

ُب ابريس، لالجتماع ابلعلماء ُب ا١تملكة العربية السعودية؛ للتعمق ُب مفاىيم حقوؽ اإلنساف ُب 
ودية ثالث ندكات ٢تذا الغرض ُب الرايض، ابتداء من يـو فقد نظَّمت كزارة العدؿ السع -اإلسالـ 
 .ـ 1972من مارس  22ىػ، ا١توافق  1392من صفر سنة  7األربعاء 

كعلى إثر ذلك تعاقبى خطباء الوفد األكريب، كُب مقدمتهم السيد األستاذ )ماؾ برايد( األستاذ ُب جامعة 
الٖتاد اجمللس األكريب، كالسكرتَت العاـ سابقنا ُب دبلن، ككزير خارجية أيرلندا السابق، كالرئيس السابق 

اللجنة التشريعية الدكلية، فقاؿ: "ًمن ىنا كمن ىذا البلد اإلسالميًٌ جيب أف تيعلىن حقوؽ اإلنساف، ال 
من غَته من البيلداف، كإنو جيب على العلماء ا١تسلمُت أف يعلنوا ىذه اٟتقائقى اجملهولةى على الرأم العاٌـً 

عن طريق  -كاليت كاف اٞتهل هبا سببنا لتشويو ٝتعة اإلسالـ كا١تسلمُت كاٟتكم اإلسالمي  -العا١تي 
 ) ؟؟؟؟؟؟؟(."إعالء اإلسالـ كا١تسلمُت

ـ، عيقد ُب جنيف بسويسرا مؤ٘تر بُت ا١تسلمُت كالنصارل، دعا إليو ٣تلسي  1976ُب يونيو سنة  -ج 
اإلنساف كإىل تطلعو ٨تو السالـ(، كُب ذلك الكنائس العا١تي حوؿ موضوع: )نظرة األدايف السماكيَّة إىل 

ا١تؤ٘تر أبدل ٣تلس الكنائس العا١تيُّ أسفو الشديد؛ ألف الواقع أثبت أف إرساليات التبشَت النصرانيةى ُب 
داير ا١تسلمُت قد تسبَّبت ُب إفساد الركابط بُت ا١تسلمُت كالنصارل، كما اعًتؼ أبف تلك اإلرساليَّات  

خدمة الدكؿ األكربية ا١تستعمرة، كأهنا كانت تستخدـ التعليم كسيلة إلفساد كاف طابع نشاطاهتا ُب 
عقائد ا١تسلمُت، كقد تعهَّد اٞتانب النصراين ُب ىذا ا١تؤ٘تر إبيقاؼ ٚتيع ا٠تدمات التعليمية كالصحية 

 ) ؟؟؟؟؟؟(..اليت تيستخدـ لتنصَت ا١تسلمُت
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اظرة بُت ا١تسلمُت كالنصارل، كقد ألقى  ـ، عيقد ُب قرطبة إبسبانيا ا١تؤ٘تر الثاين للمن1979ُب عاـ  -د
 :كلمةى االفتتاح )الكارديناؿ ترانكوف( رئيس أساقفة إسبانيا، فكاف ٦تا قالو

إين كأسقيفٌو أكد أف أنصح ا١تؤمنُت ا١تسيحيُت بنسياف ا١تاضي، كما يريد اجملمع البابوم منهم، كأف ييعربوا "
ا ابلنسبة للمسيحي؛ إذ كيف يستطيع أف يقدًٌر إف ىذا شيء ىاـ جدِّ .عن احًتامهم لنيبًٌ اإلسالـ

  )؟؟؟؟؟؟؟(" اإلسالـ كا١تسلمُت دكف تقدير نبيهم كالقيم اليت بثَّها كال يزاؿ يبثها ُب حياة أتباعو؟
كُب ذلك ا١تؤ٘تر ألقى الدكتور )يبحيل كركث( ْتثنا عن )اٞتذكر االجتماعية كالسياسية للصورة ا١تزيفة اليت 

 :كونتها ا١تسيحية عن النيب دمحم(، كقد جاء فيو قوليو
ا على مدل التاريخ مثل دمحم" ... كلقد سبق يل أف ال يوجد صاحب دعوة تعرَّض للتجريح كاإلىانة ظلمن

االستحالةى من الوجهة التارخيية كالنفسية، لفكرة النيب ا١تزيف اليت تينسب  ...أكَّدتُّ ُب مناسبة سابقة 
مد؛ ما َل نرفضها ابلنسبة إلبراىيم كموسى كأصحاب النبوات األخرل من العربانيُت، الذين اعتيربكا 

 ."..أنبياء
جيد  يوحنا بولس كلما دعا إىل حوار ا١تسلمُت لكنو ال  يوافق على دعوة البااب ديدات رٛتو هللااف ك-ق 

،  من النصارل .ك مرة كافقوه بشرط أف يكوف اٟتوار ُب الفاتيكاف ) إيطاليا (جدية ُب قبوؿ الدعوة 
 (؟؟؟؟؟؟)فوافقهم بشرط أف يبث على ا٢تواء مباشرة فرفضوا .

ال أف أرسل صورة لو ك ىو يضع يديو على إاب ك مرة أحل أٛتد ديدات على البااب ، فما كاف من البا-
الف 200ظر إىل ا١تنظار .فلما كصلت الصورة إىل أٛتد ديدات ، طبع منها عينيو ، على ىيئة من ين

إذا أردًب أف تعرفوا ١تاذا يضع ، ك يلإأيها النصارل ىذه رسالة البااب  "خة ُب ىيئة الصق ك كتب ٖتتها :نس
االتصاالت ، ك اٗتذ  فاهنالت عليو" ككضع رقم مكاتبو الدعوية .بنا . البااب يديو على عينيو ، اتصلوا

 منها أٛتد ديدات كسيلة لبياف ما حصل ك دعوة الناس إىل دين اإلسالـ .
 
 
 
 
 


