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 : أنواع الجدال
 :الجدال نوعان

 :الجدال لتثبيت الحق ودحض الشبهات :األول: جدال ممدوح 
منننننن أننننننواع الجننننندال الجنننننا  الجننننندال لتثبينننننت الحنننننق ودحنننننض الشنننننبهات ومنننننن  جننننندال 

 .لقوم  لبيان سبيل الحق وكشف ما عندهم من الشبهات النبي 
ِِ َوَجننننناِدْلُهْم  ﴿ :قننننال اا ت ننننال  ِِ اْلَحَسننننَن ِِ َواْلَمْوِعَونننن ََ ِباْلِحْكَمنننن ْبننننن اْدُع ِإلَنننن  َسننننِبيِل َِ

ََ ُهننننننننَو َأْعََننننننننُم ِبَمننننننننْن َ ننننننننَل َعننننننننْن َسننننننننِبيَِِ  َوُهننننننننَو َأْعََننننننننُم  َبنننننننن بِنننننننناَلِتي ِهننننننننَي َأْحَسننننننننُن ِإَن َِ
ِة النحل: اآليِ َتِدينَ ِباْلُمهْ   . 125﴾ سو

وهننننننوا النننننننوع مننننننن الجننننننندال أحياننننننناح يكننننننون واجبنننننناح  وأحياننننننننا يكننننننون مسننننننتحبا   يكنننننننون 
ِت الشننننننننبهات  نننننننني وجنننننننن  ا سنننننننن م  وقننننننننام ب ننننننننض النننننننننا  بت ييننننننننف  واجبننننننننا إوا أثينننننننن
ِت    هننننننننا تجننننننن  المجادلنننننننِ  الحقنننننننا ق للمننننننن  م نننننننالم ا سننننننن م   أو لتشنننننننوي   نننننننو

 يننننف ه ننننوم   ومننننم ولننننَ  نننن ن المجادلننننِ يجنننن  لتبيننننين حقننننا ق ا سنننن م   وكشننننف 
َِ وت ننننال    َنننني   يهننننا شنننني  مننننن  ِبنننننا تبننننا أن تكننننون بننننالتي هنننني أحسننننن كمننننا أمننننِ 

 .الس  والشتم  بل لي   يها إال إوهاِ الحق وتبين  لَنا 
وقنننند يكننننون الجنننندال مسنننننتحباح لنننندعوة ذيننننِ المسننننَمين ل سننننن م  وولننننَ ببيننننان مننننا هنننننم 

ِيننننف مننننا بننننين أيننننديهم مننننن الكتننننا  إوا عَينننن  مننننن سننننو  الديانننننِ و سنننناد الم ت قنننند  وتح
كننننانوا أهننننل كتننننا   مننننم بيننننان ديننننن اا ت ننننال  وولننننَ أي نننناح ال يكننننون إال بننننالتي هنننني 

َِ وت ال  ِبنا تبا  .أحسن كما أمِ 
َوال ُتَجننننناِدُلوا َأْهنننننَل اْلِكتَننننناِ  ِإال بِننننناَلِتي ِهنننننَي َأْحَسنننننُن ِإال الَنننننِويَن  ﴿ :قنننننال اا ت نننننال 
َلُهُكنننننْم َواِحننننند   َوََُمنننننوا ِمنننننْنُهمْ  َلُهَننننننا َواِ  ﴾  َوُقولُنننننوا اَمَننننننا ِبالَنننننِون ُأنننننن َل ِإَلْيَننننننا َوُأنننننن َل ِإلَنننننْيُكْم َواِ 

ِة ال نكبوت: اآليِ   .46سو
 



 :الثاني: الجدال الموموم
ِة  منهننننا مننننا هننننو كاننننِ بنننناا ت ننننال   ومنهننننا مننننا يوجنننن  الننننناِ  وينقسننننم إلنننن  أقسننننام كثينننن

ِق ال ننننداوة ويقلننننم المننننودة     ومنهننننا مننننا هننننو ع مننننِ عَنننن  ال نننن ل  ومنهننننا مننننا يننننو
   .ومنها ما يولد الكبِ  ي قَ   احب 

ِق بين الحواِ والجدل   الا
ِقننننا  ِ ين لكنهمننننا يات  ننننالحواِ والجنننندال يَتقيننننان  نننني أنهمننننا حننننديق أو مناقشننننِ بننننين لنننن

 .ب د ولَ
الَجنننننَدل: هنننننو مقابَنننننِ الحجنننننِ بالحجنننننِ  وهنننننو شنننننَدة اله نننننومِ  والق ننننند منننننن  إلننننن ام  

بينمننننننا الحننننننواِ:  .اله ننننننم واسننننننكات   او ان ال ي ننننننيِ المجننننننادل ُمََ مننننننا مننننننن اله ننننننم
تننننننداول الكنننننن م  نننننني الق ننننننايا اله  يننننننِ بييننننننِ الو ننننننول النننننن  الحقيقننننننِ  او تسننننننويات 
ِ ين  .تحنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننا و عَننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  حقنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننوق اللننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

ِد  نننني اله ننننومِ ومننننا يت ننننل بننننولَ   ولكننننن وكننننولَ الجنننندال هننننو عَنننن  األذَنننن   النننن
 نننننني إلنننننناِ التها ننننننم  نننننني الكنننننن م   الجنننننندال والمجادلننننننِ والجنننننندل  كننننننل ولننننننَ ينحننننننو 
ِأن والت  ننننننن  لننننننن    و ننننننني  منحننننننن  اله نننننننومِ ولنننننننو بم نننننننن  ال نننننننناد والتمسنننننننَ بنننننننال

ِق ِان منننا يننندل عَننن  هنننوا الاننن ِيم  ننني ث ثنننِ  القننن ِان الكننن ِد لانننو الحنننواِ  ننني القننن  قننند و
َوَكنننناَن لَننننُ  َثَمننننِ  َ قَنننناَل ِلَ نننناِحِبِ  َوُهننننَو ُيَحنننناِوُُِ   لنننن  ت ننننال  :قو  :موا ننننم  قننننل وهنننني

ِحا  ََ َمنننناالح َوَأَعنننن   َناَنننن ُِ ِمننننن ِة الكهننننف  اآليننننِ َأَنننننا َأْكثَنننن   وقولنننن  ت نننننننال :  . 34  سننننو
  ِمننننن تُننننَِا   ثُننننَم ِمننننن ن ََ َت ِبالَننننِون َهََقَنننن ِْ ِ  ثُننننَم قَنننناَل لَننننُ  َ نننناِحُبُ  َوُهننننَو ُيَحنننناِوُُِ  َأَكاَنننن ْلاَنننن

ُجنن ح  َِ ََ ِة الكهنننف   اآليننِ  َسننَوا قَننْد َسننِمَم الََنننُ    وقولننن  ت ننال  :     37  سننو
ُكَمننننا ِإَن الََنننننَ   ََ ِ نننني َ ْوِجهَنننننا َوَتْشننننَتِكي ِإلَنننن  الََنننننِ  َوالََننننُ  َيْسنننننَمُم َتَحاُوَِ قَننننْوَل اَلتِنننني ُتَجاِدلُننننن

ِة المجادلِ   اآليِ َسِميم  َبِ يِ    . 1  سو
ِ ين و  ِاج ننننننِ الكنننننن م وتداولنننننن  بننننننين لنننننن  سننننننِ الحننننننواِ  نننننني الث ثننننننِ موا ننننننم برننننننن  م

ِد  ي . ِ  [ يهالب  ويكَم .  واألهو وال     اي قول  ت ال : ] وهو يحاو



ُكَمنننننا وقولننننن  ت نننننال  : ِجنننننم وسنننننرلت   َتَحاُوَِ ِاج ننننن  الكننننن م منننننن حننننناِ يحنننننِو إوا  " أن ي
إن اا سننننننميم  الََننننننَ  َسننننننِميم  َبِ ننننننيِ  ِإَن  وُ سننننننِ قولنننننن  ت ننننننال :  منننننا أحنننننناِ كَمنننننن  ".

ِان .    لما يتجاوبان  ويتحاو
ِاجننننننننم الكنننننننن م والمهالبننننننننِ  ِان ألَننننننننق عَنننننننن  ت وبهننننننننوا يتبننننننننين أن الحننننننننواِ  نننننننني القنننننننن

 والمجاوبِ  ي . 
ِة كَهننننا  نننني سننننياق الننننوم  ِين منننن ِد تسنننن ِ وعشنننن ِيم  قنننند و ِان الكنننن أمننننا الجنننندل  نننني القنننن

 إال  ي ث ثِ موا م.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


