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النظرفيوالمباراةالمباحثة:المناظرة

والنَّظَر ،يف  الُمبَاَراةُ والُمبَاَحَثةُ :والُمَناظََرةُ :الراغبقال
يَرت ه  يََراهُ ماكل   اْست ْحَضارُ  .ب بَص 

رَ أَن:والُمناظََرةُ :منظورابنقال نَظَْرُتماذاإ  أَمرفيأَخاكُتناظ 
تْأتيانهكيفمعا  فيه

اللغةالمناظرة  في 

537ص 7تاج العروس ج 

.814ص 1مفردات ج 

.217ص 5لسان العرب ج 



َواروالُمحاَوَرةُ و:الراغبقال نهموالكالم،فيالمراد ة:الح 

ُ وَ :تعالىللا  قالالتََّحاُور، .1المجادلة.اُوَرُكماتَحيَْسَمعُ للاَّ

:تقولوالتجاوب:التَّحاُورُ و.المجاوبة:الُمحاَوَرة:منظورابنقال

جواباإ ليَّ أَحارفماكلَّمته

.همجادلبيشتر،ياكسدوميانگفتگو:[حور]الُمَحاَوَرة

ةغاللالحوار في 

.262ص 1المفردات ج 

.217ص 4لسان العرب ج 

فرهنگ ابجدي ماده حور



...المغالبةوالمنازعةسبيلعلىالمفاوضة:الج َدال:الراغبقال

يكديگربرچيرگىوستيزهونزاعباگفتگوىيعنى

األرضهيوالَجَدالَة،علىصاحبهاإلنسانإسقاطوالصراع:الج َدال

:تعالىللا  قال.الصلبة

ْلُهمْ وَ  ُلونَ الَّذ ينَ ،[125/النحل]أَْحَسنُ ه يَ ب الَّت يجاد  للاَّ  آيات  ف يُيجاد 

ُ َفُقل  جاَدُلوكَ إ نْ وَ ،[35/غافر] دالَناتَ َفأَْكَثرْ جاَدْلَتناَقدْ ،[68/الحج]أَْعلَمُ للاَّ ج 

...و[32/هود]

الجدال في اللغة

189ص 1المفردات ج 

190: المفردات، ص

.13و21ص20نفحات األزهار ج 



خصينبينالكالمترددبأن هااآلمديعر فها منهماكليقصدالش 
,الحقليظهرصاحبهقولوإبطالقولهتصحيح

ءإعالإلىمنهماكليسعىفريقينأوشخصينبينحوارأو
الوسائلبشتىعنهاوالدفاعمعينموضوعحولنظرهوجهة
اتنوعهعلىوالبراهيناألدلةواستخداموالمنطقيةالعلمية
ةللمحافظالداعيةالحججوبياناآلخرالطرفرأيتفنيدمحاوال
.قبولهاعدمأوعليها

المناظرة في االصطالح

(المقدمة)لعمرو سليمآداب المناظرة
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في الكتاب



اياالقضفيموضعاوعشرينسبعةفيالقرآنفيالجدلكلمةوردتوقد
:والعامةالخاصة

ْكَمة  َرب  كَ َسب يل  إ لىاْدعُ } ظَة  ب اْلح  ْلُهمْ َحَسَنة  الْ َواْلَمْوع  يَ ه  ب الَّت يَوجاد 
125:النحل.{أَْحَسنُ 

ـل  َكَفُرواالَّذ ينَ َوُيَجاد لُ  ُضواب اْلبَاط  56:الكهف.اْلَحقَّ ه  ب  ل ُيْدح 

ْلم  ب َغْير  للاَّ  ف ىُيَجاد لُ َمنالنَّاس  َوم نَ  3:الحج  .مَّر يد  َشْيطَان  ُكلَّ يَتَّب عُ وَ ع 

ْلم  ب َغْير  للاَّ  ف ىُيَجاد لُ َمنالنَّاس  َوم نَ  ن ير  ك َتاب  َوالَ ُهد ىالَ وَ ع 
8:الحج  .مُّ

ُلونَكَ  .ُرونَ يَنظُ َوُهمْ اْلَمْوت  إ لَىُيَساُقونَ اَكأَنَّمَ تَبَيَّنَ َمابَْعدَ اْلَحق   ف ىُيَجاد 
6:األنفال

الجدال في القرآن



كانَ َمنْ إ الَّ اْلَجنَّةَ لَ يَْدخُ لَنْ َوقاُلوا}َوَجلَّ َعزَّ َقْولُهُ السالمعليهاإلمامتفسير

ق ينَ ُكْنُتمْ إ نْ مْ ُبْرهانَكُ هاُتواُقلْ أَمان يُُّهمْ ت ْلكَ نَصارىأَوْ ُهودا   نْ مَ بَلىصاد 

َّ  َوْجَههُ أَْسلَمَ  ن  لِل  نْ أَْجُرهُ َفلَهُ َوُهَوُمْحس  ُهمْ َوالَعلَْيه مْ َخْوف  َوالَرب  ه  دَ ع 

112–111:البقرة.{يَْحَزُنونَ 

َمامُ َقالَ  يرُ َقالَ (ع)اإْل  ن ينَ أَم  الَت  قَ َوالنََّصاَرىاْليَُهودَ ْعن ييَ َوقاُلوا(ع)اْلُمْؤم 

ي ا  أَيْ ُهودا  كانَ َمنْ إ الَّ اْلَجنَّةَ يَْدُخلَ لَنْ اْليَُهودُ  ْعن ييَ نَصارىأَوْ َوَقْوُلهُ يَُهود 

.نَْصَران ي ا  انَ كَ َمنْ إ الَّ اْلَجنَّةَ يَْدُخلَ لَنْ النََّصاَرىَوَقالَت  

يرُ َقالَ  ن ينَ أَم  ْهر يَّةُ ت  َقالَ َغْيُرُهمْ َقالَ َوَقدْ (ع)اْلُمْؤم  لََهاْدءَ بَ الَ اأْلَْشيَاءُ :الدَّ

؛َوه يَ  ل  ُمْخط ئ  َضال  َخالََفَناَمنْ َدائ َمة  .ُمض 

َنو يَّةُ َوَقالَت  
ْلَمةُ النُّورُ :الثَّ

ُّ
؛اْلُمدَ ُهَماَوالظ .َضلَّ َفَقدْ َخالََفَناَمنْ ب  َران 

الجدال  في القرآنفي ( ع)جامع عن الصادق قول 



؛أَْوثَانََناإ نَّ :اْلَعَرب  ُمْشر ُكوَوَقالَتْ  .َضلَّ َهَذاف يَخالََفَناَمنْ آل َهة 

ُ َفَقالَ  إ نْ ُكمْ َمَقالَت  َعلَىُبْرهانَُكمْ هاتُوالَُهمْ ُقلْ ايََتَمنَّْونَهَ الَّت يأَمان يُُّهمْ ت ْلكَ }تََعالَىللاَّ

ق ينَ ُكْنُتمْ  {صاد 

ْنَدهُ ُذك رَ َوَقدْ (ع)الصَّاد قُ َوَقالَ  ين  ف ياْلج َدالُ ع  نََهْوادْ قَ (ع)َواأْلَئ مَّةَ صللاَّ  َرُسولَ نَّ َوأَ الد  

!َعْنهُ 

َماأَ نُ أَْحسَ ه يَ الَّت يب َغْير  اْلج َدال  ن  عَ نََهىَولَك نَّهُ ُمْطلَقا  َعْنهُ يَْنهَ لَمْ (ع)الصَّاد قُ َفَقالَ 

َ تَْسَمُعونَ  لُواَوال}يَُقولُ للاَّ  إ الَّ اْلك تاب  أَْهلَ تُجاد 
َوَقْولُهُ 46:العنكبوت{أَْحَسنُ ه يَ ت يب الَّ

ْكَمة  َرب  كَ َسب يل  إ لىاْدعُ }:تََعالَى ظَة  ب اْلح  ْلُهمْ َحَسَنة  الْ َواْلَمْوع  {نُ أَْحسَ ه يَ ب الَّت يَوجاد 

125:النحل

ُمَحرَّم  نُ أَْحسَ ه يَ الَّت يب َغْير  َواْلج َدالُ ين  ب الد   اْلُعلََماءُ َقَرنَهُ َقدْ أَْحَسنُ ه يَ ب الَّت يَفاْلج َدالُ 

ُ َحرََّمهُ  يَعت َناَعلَىللاَّ .ش 

في الجدال  في القرآن(عليه السالم)قول جامع عن الصادق 



ُ ُيَحر  مُ َوَكْيفَ  ُهودا  انَ كَمنْ إ الَّ اْلَجنَّةَ يَْدُخلَ لَنْ اُلواَوق}:َوُهَويَُقولُ ُجْملَة  اْلج َدالَ للاَّ

ُ َقالَ {نَصارىأَوْ  ق يُكْنُتمْ إ نْ ُبْرهانَُكمْ واهاتُ ُقلْ أَمان يُُّهمْ ت ْلكَ }:تََعالَىللاَّ {نَ صاد 

111البقرة

ْلمَ َفَجَعلَ  ْدق  ع  ْتيَانَ الص   ب الَّت ياْلج َدال  ف يإ الَّ ب اْلُبْرَهان  ْؤتَىيُ َوَهلْ ب اْلُبْرَهان  اإْل 

.أَْحَسنُ ه يَ 

َن؟ب أَْحسَ لَْيَستْ َوالَّت يْحَسنُ أَ ه يَ ب الَّت ياْلج َدالُ َفَماللاَّ  َرُسول  اْبنَ يَا:ق يلَ 

ا:َقالَ  ال  ُتَجاد لَ َأنْ فَ أَْحَسنُ ه يَ الَّت يب َغْير  الَّذ ياْلج َدالُ أَمَّ ال  ْيكَ َعلَ َفُيور دَ ُمْبط  بَاط 

ة  تَُردَّهُ َفالَ  ُ نََصبََهاَقدْ ب ُحجَّ لُ َذل كَ ُير يدُ َحق ا  تَْجَحدُ أَوْ َقْولَهُ دُ تَْجحَ َولَك نْ للاَّ أَنْ اْلُمْبط 

ينَ  لَهُ ب ه  ُيع  ة  ف يه  َعلَْيكَ لَهُ يَُكونَ أَنْ َمَخاَفةَ اْلَحقَّ َذل كَ َفَتْجَحدُ بَاط  َ ُحجَّ تَْدر يالَ نَّكَ أل 

ْنهُ اْلَمْخلَصُ َكْيفَ  يَعت َناَعلَىَحَرام  َفَذل كَ م  يُروانْ أَ ش  إ ْخَوان ه مْ ُضَعَفاء  َعلَىف ْتَنة  يَص 

ل ينَ َوَعلَى اْلُمْبط 

في الجدال  في القرآن(عليه السالم)قول جامع عن الصادق 



ا ُلونَ أَمَّ يف  َضْعفَ َفيَْجَعُلونَ اْلُمْبط  ْنُكمْ الضَّع  ف يامَ َوَضْعفَ ُمَجاَدلََتهُ تََعاطَىإ َذام 

ه   ة  يَد  ل ه  َعلَىلَهُ ُحجَّ ابَاط  ْنُكمْ الضَُّعَفاءُ َوأَمَّ َضْعف  نْ م  يََرْونَ ل َماُقُلوُبُهمْ َفَتْعَمىم 

ل  يَد  ف ياْلُمح ق    اْلُمْبط 

ا ُ أََمرَ َفُهَوَماأَْحَسنُ ه يَ ب الَّت ياْلج َدالُ َوأَمَّ َجَحدَ َمنْ ه  ب  ُيَجاد لَ أَنْ نَب يَّهُ ب ه  تََعالَىللاَّ

ه  اْلَمْوت  بَْعدَ اْلبَْعثَ  ُ َفَقالَ لَهُ َوإ ْحيَاء  نَس يَ وَ َمَثال  لَناَوَضَربَ َعْنهُ َحاك يا  الَىتَعَ للاَّ

يم  َوه يَ اْلع ظامَ ُيْحي  َمنْ قالَ َخْلَقهُ  ُ َفَقالَ َرم  يَاُقلْ َعلَْيه  الرَّد   ف يتََعالَىللاَّ

دُ  م نَ لَُكمْ َجَعلَ الَّذ يَعل يم  َخْلق  ل   َوُهَوب كُ َمرَّة  أَوَّلَ أَْنَشأَهاالَّذ يُيْحي يَهاُمَحمَّ

َجر   ْنهُ أَْنُتمْ َفإ ذانارا  اأْلَْخَضر  الشَّ ُ ادَ َفأَرَ ُتوق ُدونَ م  لَ الْ ُيَجاد لَ أَنْ نَب ي  ه  م نْ للاَّ ُمْبط 

ه  يَْبَعثَ أَنْ يَُجوزُ َكْيفَ َقالَ الَّذ ي ظَامَ َهذ  يم  يَ َوه  اْلع  ُ َفَقالَ َرم  الَّذ يَهاُيْحي يُقلْ للاَّ

 َمرَّة  أَوَّلَ أَْنَشأَها
يَدهُ أَنْ ء  َشيْ م نْ الَ ب ه  اْبَتَدأَ َمن  َفيَْعج زُ أَ بَل  ىيَْبلَ أَنْ بَْعدَ ُيع 

ْنَدُكمْ أَْصَعبُ اْبت َداُؤهُ  .إ َعاَدت ه  م نْ ع 

في الجدال  في القرآن(عليه السالم)قول جامع عن الصادق 



َجر  م نَ لَُكمْ َجَعلَ الَّذ يَقالَ ُثمَّ  ارَّةَ اْلحَ النَّارَ َكمَّنَ َقدْ َكانَ إ َذاأَيْ نارا  اأْلَْخَضر  الشَّ

َجر  ف ي أَْقَدرُ يَ بَل  َمنْ إ َعاَدة  َعلَىأَنَّهُ رََّفُكمْ َفعَ يَْسَتْخر ُجَهاُثمَّ الرَّْطب  اأْلَْخَضر  الشَّ

ماوات  َخلَقَ الَّذ يَولَْيسَ أَ َقالَ ُثمَّ  ر  ب  َواأْلَْرضَ السَّ ْثلَُهمْ يَْخُلقَ أَنْ َعلىقاد  بَلىم 

قُ  َماَوات  َخْلقُ َكانَ إ َذاأَيْ اْلَعل يمُ َوُهَواْلَخالَّ ُكمْ أَْوهَ ف يَوأَْبَعدَ أَْعظَمَ اأْلَْرض  وَ السَّ ام 

ُرواأَنْ َوَقَدر ُكمْ  ْعَجب  اأْلَ َخْلقَ للاَّ  م نَ َجوَّْزُتمْ ْيفَ َفكَ اْلبَال يإ َعاَدة  م نْ َعلَْيه  يَْقد 

ْنَدُكمْ  ْنهُ ُتَجو  ُزواَولَمْ لََدْيُكمْ َواأْلَْصَعب  ع  ْنَدُكمْ ُهَوأَْسَهلُ َمام  َقالَ ال ياْلبَ إ َعاَدة  م نْ ع 

َنَّ أَْحَسنُ ه يَ ب الَّت ياْلج َدالُ َفَهَذا(ع)الصَّاد قُ  َزالَةَ َوإ  اْلَكاف ر ينَ ُعْذر  َقْطعَ ف يَهاأل 

ُشبَه ه مْ 

َوبَْينَ ْيَنهُ بَ ُتَفر  قَ أَنْ ُيْمك ُنكَ الَ َحق ا  تَْجَحدَ َفَأنْ أَْحَسنُ ه يَ الَّت يب َغْير  اْلج َدالُ َوأَمَّا

ل   ُلهُ َمنْ بَاط  ل ه  َعنْ تَْدَفُعهُ َوإ نََّماُتَجاد  َنَّكَ ُهَواْلُمَحرَّمُ َفَهَذااْلَحقَّ تَْجَحدَ نْ ب أَ بَاط  أل 

ْثُلهُ  آَخرَ َحق ا  أَْنتَ َوَجَحْدتَ ُهَوَحق ا  َجَحدَ م 

في الجدال  في القرآن(عليه السالم)قول جامع عن الصادق 



َرُجل  إ لَْيه  َفَقامَ (ع)ْسَكر يُّ اْلعَ َعل ي   ْبنُ اْلَحَسنُ ُمَحمَّد  أَُبوَوَقالَ 

للاَّ ؟ُسولُ رَ َفَجاَدلَ أَ للاَّ  َرُسول  اْبنَ يَاَفَقالَ آَخرُ 

َفالَ ء  َشيْ م نْ (ص)للاَّ  ب َرُسول  ظََنْنتَ َمْهَما(ع)الصَّاد قُ َفَقالَ 

ُ لَْيسَ أَ للاَّ  ُمَخالََفةَ ب ه  تَُظنَّنَّ  ْلُهمْ َقالَ َقدْ للاَّ ه يَ يب الَّت  َوجاد 

َّ  َضَربَ ل َمنْ َمرَّة  أَوَّلَ هاأَْنَشأَ الَّذ يُيْحي يَهاُقلْ َوَقالَ أَْحَسنُ  لِل 

ُ أََمَرهُ َمافَ َخالَ (ص)للاَّ  َرُسولَ أَنَّ َفَتُظنُّ أَ َمَثال   لَمْ فَ ب ه  للاَّ

ُ أََمرَ َماُيَجاد لْ  ب ه  رَ ُيْخب  أَنْ أََمَرهُ ب َماللاَّ  َعن  ُيْخب رْ َولَمْ ب ه  للاَّ

القرآنفيالجدالفي(السالمعليه)الصادقعنجامعقول

255: ص 9: بحاراألنوار ج 
64ح 162، ص 4تفسير نور الثقلين، ج 
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ل  إ ن  يل ْلَمالَئ َكة  َربُّكَ َقالَ َوإ ذْ  ْجَعلُ أَتَ َقاُلواَخل يَفة  االَْرض  يف  َجاع 

دُ َمنْ ف يَها َماءَ َويَْسف كُ ف يَهاُيْفس  ب َحْمد كَ ُنَسب  حُ َونَْحنُ الد  

آَدمَ َوَعلَّمَ 30:البقرةلَُمونَ تَعْ الَ َماأَْعلَمُ إ ن  يَقالَ لَكَ َوُنَقد  سُ 

اء  ب  أَْنب ُئون يَفَقالَ ئ َكة  اْلَمالَ َعلَيَعَرَضُهمْ ُثمَّ ُكلََّهااالَْسَماءَ  ْسم 

ق ينَ ُكنُتمْ إ نْ َهُؤالَء ْلمَ الَ ُسْبَحانَكَ َقاُلوا13:البقرةَصاد  َماإ الَّ لََناع 

أَْنب ْئُهمْ آَدمُ يَاَقالَ 32:لبقرةااْلَحك يمُ اْلَعل يمُ أَْنتَ إ نَّكَ َعلَّْمَتَنا

ائ ه مْ  اب أْسم  ائ ه مْ أَْنبَأَُهمْ َفلَمَّ أَْعلَمُ يإ ن   لَُكمْ أَُقلْ أَلَمْ َقالَ ب أْسم 

َمَوات  َغْيبَ  ُكنُتمْ َوَماونَ ُتْبدُ َماَوأَْعلَمُ َواالَْرض  السَّ

33:البقرةتَْكُتُمونَ 

المناظره بين هللا و المالئكة



إ الَّ ُدواَفَسجَ آَدمَ ل  اْسُجُدوال ْلَمالَئ َكة  ُقْلَناُثمَّ َصوَّْرنَاُكمْ ُثمَّ َخلَْقَناُكمْ َولََقدْ 

د ينَ م نْ يَُكنْ لَمْ إ ْبل يسَ  اج  أََمْرُتكَ إ ذْ دَ تَْسجُ أاَلَّ َمَنَعكَ َماَقالَ 11:االعرافالسَّ

ْنهُ َخْير  أَنَاَقالَ  ينم نْ َوَخلَْقَتهُ نَارم نْ َخلَْقَتن يم  َفاْهب طْ َقالَ 12:االعرافط 

ْنَها ر ينَ م نْ إ نَّكَ َفاْخُرجْ ف يَهاتََتَكبَّرَ أَنْ لَكَ يَُكونُ َفَمام  َقالَ 13:االعرافالصَّاغ 

ْرن ي َقالَ 15:رافاالعاْلُمنظَر ينَ م نْ إ نَّكَ َقالَ 14:االعرافُيْبَعُثونَ يَْوم  إ لَيأَنظ 

َراطَكَ لَُهمْ الَْقُعَدنَّ أَْغَوْيَتن يَفب َما يمَ اْلُمسْ ص  م نْ الَت يَنَُّهمْ ُثمَّ 16:االعرافَتق 

يه مْ بَْين   ه مْ َوم نْ أَْيد  َرُهمْ أَْكثَ تَج دُ َوالَ َشَمائ ل ه مْ َعنْ وَ أَْيَمان ه مْ َوَعنْ َخْلف 

ْنَهااْخُرجْ َقالَ 17:االعرافَشاك ر ينَ  ْنُهمْ تَب َعكَ لََمنْ َمْدُحورا  َمْذُءوما  م  نَّ الَْمَلَ م 

ْنُكمْ َجَهنَّمَ  ينَ م  18:االعرافأَْجَمع 

المناظرة بين هللا و إبليس



آزرأبيهمعإبراهيممناظرة

َب يه  َقالَ إ ذْ  رُ َوالَ َمعُ يَسْ الَ َماتَْعُبدُ ل مَ أَبَت  يَاأل  َشْيئ اَعْنكَ ُيْغن يَوالَ ُيْبص 

42: سورة مريم

قومهمعإبراهيممناظرة

َب يه  َقالَ إ ذْ  ه  أل  ه  َماَوَقْوم  .َعاك ُفونَ لََهاأَْنُتمْ لَّت ياالتََّماث يلُ َهذ 

52: سورة األنبياء

نمرودمعإبراهيممناظرة

ُ آَتَاهُ أَنْ َرب  ه  ف يإ ْبَراه يمَ َحاجَّ الَّذ يإ لَىتَرَ أَلَمْ  الَ قَ إ ذْ اْلُمْلكَ للاَّ

ْحي يأَنَاَقالَ َوُيم يتُ ُيْحي يالَّذ يَرب  يَ إ ْبَراه يمُ 
ُ
م يتُ أ

ُ
اه يمُ إ ْبرَ َقالَ َوأ

َ َفإ نَّ  ْمس  يَْأت يللاَّ ه تَ َفبُ اْلَمْغر ب  م نَ ب َهاَفْأت  اْلَمْشر ق  م نَ ب الشَّ

ُ َكَفرَ الَّذ ي ينَ الظَّال م  اْلَقْومَ يَْهد يالَ َوللاَّ

258آيه سورة البقره 

مناظرة األنبياء في القرآن



:قومهمعنوحمناظرة

دَ َفأَْكَثْرتَ َجاَدْلَتَناَقدْ ُنوحُ يَاَقاُلوا ُدنَاب َماَفْأت َناالََناج  م نَ ُكْنتَ نْ إ  تَع 

ق ينَ  32:هودسورة.الصَّاد 

:فرعونمعموسیمناظرات

َشْيء  ُكلَّ أَْعطَىالَّذ ياَربُّنَ َقالَ ٭ُموَسىيَاَربُُّكَماَفَمنْ َقالَ 

ْلُمَهاَقالَ ٭أْلُولَىااْلُقُرون  بَالُ َفَماَقالَ ٭َهَدىُثمَّ َخْلَقهُ  نْ ع  دَ ع 

لُّ الَ ك َتاب  ف يَرب  ي 49:طهسورة...َسىيَنْ َوالَ َرب  ييَض 

مناظرة األنبياء في القرآن



الحوارإليودعوتهمالکفارمع(ص)هللارسولمناظرة

ُكْنُتمْ إ نْ مْ ُبْرَهانَكُ َهاتُواُقلْ أََمان يُُّهمْ ْلكَ ت  نََصاَرىأَوْ ُهود اَكانَ َمنْ إ الَّ اْلَجنَّةَ يَْدُخلَ لَنْ َوَقالُوا

ق ينَ  111البقرة.َصاد 

نجراننصاریمع(ص)هللارسولمناظرة

ْلم  م نَ َجاَءكَ َمابَْعد  م نْ ف يه  َحاجَّكَ َفَمنْ  َساَءنَاَون  َوأَْبَناَءُكمْ أَْبَناَءنَانَْدعُ الَْواتَعَ َفُقلْ اْلع 

ب ينَ َعلَىللاَّ  لَْعَنةَ َعلْ َفَنجْ نَْبَته لْ ثُمَّ َوأَْنُفَسُكمْ َوأَْنُفَسَناَون َساَءُكمْ  61آيهمرانعآلسوره.اْلَكاذ 

مكةمشركيمع(ص)هللارسولمناظرة

َمـَوت  م  نَ يَْرُزُقُكمَمنُقلْ  ُ ُقل  َواأْلَْرض  السَّ ىلََعلَىإ يَّاُكمْ أَوْ ـآَوإ نَّ للاَّ ب ين  ـل  َضلَ ف ىأَوْ ُهد 
مُّ

آتُْسـٔلُونَ الَّ ُقل* انُْسـٔلُ َوالَ أَْجَرْمَناَعمَّ 26ـ25:سبأسوره.نَ تَْعَملُوَعمَّ

مناظرة األنبياء في القرآن



ا 
ه
اب
آد
ة 
ظر
نا
م
ال

و 
ها
ط
ائ
شر آداب مناظره 



آداب 
مناظره 

آداب اعتقادي مناظره

اهم شرائط مناظره 



القربةقصد–1

،َكانَ َمنْ »تعاليهللالحوارمنالهدفيكونأنيجب ُ َكانَ لِل    «لَهُ للا 

يكَ َمبَاغ  ف يُتْدر كُ ْلَمْقَصد  اَوَجم يلَ الن  يَة  ُحْسنَ نَْفَسكَ َعو  دْ :(ع)عليقال
النََّجاح  

هللا  َغْيرُ َمْقَصد  لَهُ َكانَ َمنْ َضاعَ :(ع)عليقال

الَح  ب الصَّ أْعَوُدَهاب النََّجاح  الن  يات  أْقَربُ :(ع)عليقال

آداب اعتقادي مناظره

، 75( ص)، درر السمط 319ص 82ج : بحار االنوار

1602ح 92: غرر الحكم ص 

1681ح 95: غررالحكم ص 

1597ح 92: غرر الحكم ص 



التوكل علي هللا عزوجل-2

.َحْسُبهُ َفُهوَ هللا  َعلَييََتَوكَّلْ َوَمنْ 

.َعْبَدهُ ب َكافهللاُ أَلَْيسَ 

ْثُلُكمْ بََشر  إ الَّ نَْحنُ إ نْ ُرُسُلُهمْ لَُهمْ َقالَتْ  َعلَينُّ يَمُ هللاَ َولَك نَّ م 

ه  م نْ يََشاءُ َمنْ  بَاد  هللا  إ ْذن  ب  إ الَّ ب ُسْلطَانت يَُكمْ نَأْ أَنْ لََناَكانَ َوَماع 

ُنونَ َفْليََتَوكَّلْ هللا  َوَعلَي .اْلُمْؤم 

آداب اعتقادي مناظره

3: الطالق

36: الزمر

11: ابراهيم



ُ َمن  ُيَضيَّعُ َكْيفَ :(ع)اْلَجَوادُ َجْعَفر  أَُبوَقالَ  .َكاف ُلهللاَّ

للاَّ  لَىعَ َفْليََتَوكَّلْ النَّاس  ْقَوىأَ يَُكونَ أَنْ أََحبَّ َمنْ َقالَ أَنَّهُ (ص)النَّب ي   َعن  

ْهَزمُ يُ الَ ب الِلَّ  اْعَتَصمَ َمن  وَ بُ ُيْغلَ الَ للاَّ  َعلَىتََوكَّلَ َمنْ (ع)اْلبَاق رُ َقالَ وَ 

َعال  ُكل   إ لَىُسلَّم  وَ َغال  ل ُكل   ثََمن  ب الِلَّ  الث  َقةُ :(ع)اْلَجَوادُ َقالَ 

بَ لَهُ أَضاَءتْ هللا  َعلَىتََوكَّلَ َمنْ :(ع)عليقال َهات  الشُّ

آداب اعتقادي مناظره

363ص 75ج : بحاراألنوار

12786ح 217ص 11الوسائل ج مستدرك

151: ص 68: بحاراألنوار ج 

334ص 2ج ( ع)موسوعة اإلمام الجواد 

3887ح 197غررالحكم ص 



الغلبةدوناآلخرالطرفاصالحقصدهيكونأن–3

َعلَيُكنتُ إ نْ ُتمْ أََرأَيْ َقْوم  يَاَقالَ :شعيبقولعنتعالیهللاقال

ْنهُ َوَرَزَقن يَرب  يم نْ بَي  َنة ر يدُ َوَمانا  َحسَ ر ْزقا  م 
ُ
َخال َفكُ أَنْ أ

ُ
إ لَيمْ أ

ر يدُ إ نْ َعْنهُ أَْنَهاُكمْ َما
ُ
إ الَّ يتَْوف يق  َوَمااْسَتطَْعتُ امَ اال ْصالَحَ إ الَّ أ

ن يبُ َوإ لَْيه  تََوكَّْلتُ َعلَْيه  ب اهلل  
ُ
.أ

.ب الصَّالح  اأْعَوُدهَ ب النََّجاح  الن  يَات  أْقَربُ :(ع)عليقال

آداب اعتقادي مناظره

88: هود

.1597ح 92غررالحكم ص 



مناظرهترين شرائط اساسي 
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:لهاأهلهومنالمناظرةفييدخلأن

يروى رجعفأبارأيت:قال،الكابليخالدأبيعنبإسنادهالكش 
وهوازرارهالمدينةأهلقطعقدالروضةفيقاعدوهوالطاق،صاحب
إن  :فقلتمنهفدنوت،ويسألونةيجيبهمدائب

الأنأمرنيولكن ه!ال:فقلتلي؟تقولأنأمرك:فقال
.أمركفيمافأطعهفاذهب:قالأحدا،أكل م

بصاحبقص ةفأخبرتهالسالمعليهللا  عبدأبيعلىفدخلت
.أمركفيماوأطعهاذهبليوقولهلهقلتوماالطاق

م إن  خالدأبايا:وقالالسالمعليهللا  عبدأبوفتبس 

أهم شرائط المناظرة

287ص75؛ بحار األنوار ج325ح423ص2ج: رجال الكشي



دمحمحدثنا:قاال،نصيرابناومحمدحمدويهعنالكشيروي
محمدعن،االحمرأبانعن،الحكمبنعليعن،عيسىبن
َكر ْهتَ كأنبلغنيالسالمعليهللا  عبدالبيقلت،:قالالطيار
:فقال؟الخصومةوَكر ْهتَ الناسمناظرةمنا

يحسنوقعوانيقعأنأحسنطارإذامن،
.كالمهنكرهفالهكذاكانفمن،يطيرأن

:بالطياريباهيالصادقاإلمام

يهعل)جعفرأباان:(السالمعليه)هللاعبدأبيعنالطيارمحمد

.بالطياريباهيكان(السالم

أهم شرائط المناظرة

650ح 638ص 2اختيار معرفة الرجال ج 

252( ص)-العالمة الحلي -خالصة األقوال 



‘جعفربنموسىالحسنأبواإلمامقال:المفيدالشيخقال
تأنالذيالحق  لهموبي نالناس،كل م):حكيمبنلمحم د
(عليهاهمالتيالضاللةلهموبي نعليه،

فاتق،الناسفليكل ممثلك:الحكمبنلهشام)الصادققالكما
(هللاشاءإنورائهامنوالشفاعةالزل ة،

أهم شرائط المناظرة

71ص : تصحيح اعتقادات اإلمامية، الشيخ المفيد

173ص 1ج : الكافي



ناسللبينوا:أصحابهمنلطائفة×وقال:المفيدالشيخقال
وعليههمالذيضاللتهملهمبينواوعليهأنتمالذيالهدى
وإليهدعاوبالكالمفأمر×طالبأبيبنعليفيباهلوهم
.عليهحث

لهفقالبهآخرأمروالكالمعنرجالنهىأنه×عنهرويو
هبهذاأمرتوالكالمعنفالنانهيتفداكجعلتأصحابهبعض
-نالصادقينهيأنفثبت.منهأرفقوبالحججأبصرهذافقال
نهتحسالبعينهالطائفةكانإنماالكالمعن-السالمعليهم
رىأخلطائفةواألمريفسدها،الكالموكانطرقهإلىتهتديوال
.وسبلهطرقهوتعرفتحسنهألنهابه،

أهم شرائط المناظرة

71ص : تصحيح اعتقادات اإلمامية، الشيخ المفيد



:الحوارأدبحدودعليالطرفينالتزام

علىالتهجمويتجنبالحوار،فياألدبحدوديلتزمأنطرفكلعلى

رفللطالمهينةاأللفاظاستخداميتجنبأنوعليهنحو،بأياآلخر،الطرف

مذهبهعلماءأولمذهبه،المهينةأواآلخر،

:الحقاتباععليالطرفيمنكلمعاهدة

اعاتبعلىالجميعأمامتعالىهللايعاهدأنالمتحاورينمنطرفكلعلى

إ لَيييَْهد  أََفَمنْ :تعاليقولهفيكمايتبع،أنأحقالحقفإنالحق،

د  يالَ أَمَّنْ ُيتَّبَعَ أَنْ أََحقُّ اْلَحق     إ الَّ يَه 
ُمونَ تَْحكُ َكْيفَ لَُكمْ َفَماُيْهَدينْ أَ

المناظرةأهم شرائط 

35: يونس



:عنهالخروجعدمعليالطرفينوالتزامالحوارموضوعتعيين

ىومتأخرى،خالفيةنقاطإلىالحوارنقطةعنيخرجأالطرفكليلزمأنه

.اعليهيجيبأناآلخرالطرفيلزمالفإنهأخرىنقطةإلىالمحاورخرجما

:الحوارمادةفيالمشرفمداخلة عدم

خرجلوحتىالحوارمادةفييتدخلأنالحوارعلىللمشرفيجوزال

وظيفةوأمااآلخر،المحاوروظيفةمنذلكألنالحوار،موضوععنالمحاور

.فقطالوقتفيالتنسيقفهيالمشرف

أهم شرائط المناظرة



:اآلخرعندالمعتبرةواألحاديثبالكتباالحتجاج

لوكالصحيح،غيردونالصحيحبالحديثيحتجأنطرفكلعلىفيجب

يجبوال،اآلخرللطرفملزمةحجتهتكونالالحديثبتصحيحيأتيالطرف

.عليهايجيبأناآلخرالطرفعلى

َناَمْعَنىالَ ):االندلسيحزمابنقال الَ َفُهمْ ر َوايَات َنا،ب  َعلَيه مْ ال حت َجاج 

ُقونََها، ه مْ َمعَنىَوالَ ُيَصد   ُقهَ الَ َفَنحنُ َوايَات ه مْ ب ر  َعلَيَناال حت َجاج  َوإ نََّماا،ُنَصد  

ُقهُ ب َمابَْعض  َعلَىبَعُضُهمْ الُخُصومُ يَْحَتجَّ أَنْ يَج بُ  لَيه  عَ ُتَقامُ الَّذ يُيَصد  

ةُ  (ب ه  الُحجَّ

159ص،4ج:والنحلوالمللاألهواءفيالفصل

أهم شرائط المناظرة



:اآلخرالطرفبمعاييروالتعديلالجرحرعاية

لضوابطاهووتضعيفهاالشيعيةاألحاديثتصحيحفيالمعيارأن
المعياروكذاعندهم،المشهورةالشيعةعلماءعندالمعروفة
فيضعأنمحاورألييجوزفالالسنية،األحاديثتصحيحفي
ذلكألنهو،بمعاييرهاآلخرالطرفكتبفيمرويا  حديثا  
.التضعيفمنطرفأيعندحديثيسلمأاليستلزم

:عيفوالتضالتصحيحفيالمعروفينالعلماءلتصحيحاالنقياد

أوتصحيحالمعروفينالعلماءأوالحفاظمنلواحدكانإذاأنه
عيفه،تضأوآخرعالمأوحافظتصحيحيعارضهالللحديثتضعيف
أوالحفاظقالهمايخالفأنللمحاوريجوزوالعليه،المعولفهو
حالتصحيفيمبنىلهالحديثصححالذيكانإذاإالالعلماء
.مذهبهعلماءعندللمعروفمخالفوالتضعيف

أهم شرائط المناظرة



:اآلخرللطرفالعلماءاجتهادعلياالحتجاجعدم

اجتهادهمأواستنباطهمعنالناشئةاآلخرينالعلماءأقوالأن
جُيحتالعلماءأقوالألناآلخر،الطرفعلىلطرفحجةتكونال
.والتضعيفالتصحيحفيكانماإالبها،يحتجواللها،

أهم شرائط المناظرة



:وجهينذوبكالمالتكل م

الفراريمكنكبحيثوجهينذوبكالمالتكل مالمناظرةشرائطمن
.المخمصةعن

ويرمىالمذهبحنبليوكانالجوزيابنسبطفيوردكما
منجماعةوتحتهالمنبرعلىوهويوماعنهسئلبالتشيع
:لهلفقيوشيعةسنةفريقانوهموخاص تهالخليفةمماليك
ليعوسلمآلهوعليههللاصلىهللارسولبعدالخلقأفضلمن
.تحتهابنتهكانتمنبعدهأفضلهما:فقالبكر؟أبوأو(ع)

.هذاغيرنسأله:فقالوامذهبهيعرفواولمالحاضرينفأوهم
.عةأربأربعة،أربعة،فصاح؟هللارسولبعدالخلفاءكم:فقالوا
.عشراالثنياالئمةالىإيماء

أهم شرائط المناظرة

66ص 1ج : شجرة طوبى للشيخ محمد مهدي الحائري



.للا  لعنهفالعنوه،علي األعنأنأمرني

مالالقبيهذامن:التوريةعنالبحثعندالخوئيالسي دقال
المعالمعلىحاشيتهفيوالمحققينالعلماءسلطانذكره
علىعنالعلماءأحدسئلأنهمنالمجملعنالبحثعند
عليههللاصلىالرسولخليفةأيهمابانهبكروأبىالسالمعليه
.بيتهفيبنتهمن:فقالوآله

منأنت:حنيفةأبولهفقالأحمقابنالطاقلشيطانوكان
.ابنككانلوهذا:قالبستان،فيهذاابنك

.243ص7ج-حمدونابن-الحمدونيةالتذكرة

أهم شرائط المناظرة

157: معالم االصول
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( ع)ارزش پاسخگويي به شبهات از ديدگاه ائمه 

يفا  ف ي َمعْ : طَال ب  َعل يُّ ْبُن أَب ي َقاَل  َحَمـُه، ر َفت ه  َعلَى نَاص ب  ُمَخال ف  َفأَفْ َمْن َقوَّى  َضع 

ُ يَْوَم ُيْدلَى ف ي َنُه للاَّ ُ لَقَّ ي  ـي َو اْلَكْعبَـُة  َرب  ي َو ُمَحمَّد  نَب ي  ي َو َعل ي  َول  َقْبر ه    أَْن يَُقوَل للاَّ

ُنوَن إ خْ  ت ي َو اْلُمْؤم  ُ أَْدلَْيَت ب اْلحُ ق ْبلَت ي َو اْلُقْرآُن بَْهَجت ي َو ُعدَّ ة  َفَوَجبَْت َوان ي َفيَُقوُل للاَّ جَّ

ْنَد َذل َك يََتَحوَُّل َعلَيْ  .ه  َقْبُرُه أَْنَزَه ر يَاض  اْلَجنَّةلََك أََعال ي َدَرَجات  اْلَجنَّة  َفع 

كسي فردي را كه سرمايه علمـي نـدارد آن چنـان تقويـت كنـد كـه  در گفتگـوي اگر 

پيـروز شـود، خداونـد او را  در قبـر در برابـر سـؤال ( ع)علمي بر دشـمنان اهـل بيـت 

ر تو با راهنمايي خود دوستدار اهل بيت را بـ: مالئكه ياري مي كند و خداوند مي گويد

. ي دشمنان آنان پيروز گرداندي ، الزم شد كه  در باالترين درجات بهشت جـاي بگيـر

.آن گاه قبر او به زيباتر از  باغ بهشت مبدل خواهد شد

7ص  ج 2ج ، بحاراألنوار 346ص العسكري تفسيراإلمام



ارزش پاسخگويي به شبهات

يعَ : الصَّاد قُ َقاَل َجْعَفُر ْبُن ُمَحمَّد   ْغر  الَـُّعلََماُء ش 
ي ت َنا ُمَراب ُطوَن ب الثَّ ذ ي يَلـ 

َذل كَ ... إ ْبل يُس َو َعَفار يُتُه  ـيَعت َنا َكـاَن أَْفَضـَل م  َفَمن  اْنَتَصـَب لـ  ـْن ش  مَّـْن م 

َنَُّه يَْدَفُع َعـْن أَْديَـان  َجاَهَد الرُّوَم َو التُّْرَك َو اْلَخَزَر أَْلَف أَْلف  َمرَّ  ب  يَنـا َو ة  أل  ُمح 

. َذل َك يَْدَفُع َعْن أَْبَدان ه مْ 

و به شيعيان ما مرزباني هستند كه از ورود ابليس و ياران ادانشمندان 

بـه هر كس كه متصدي پاسـخگويي. طرف شيعيان جلوگيري مي كنند

ت شبهات و دفاع از حريم واليت باشد ميليون برابر برتـر از كسـي اسـ

.كه در جبهه هاي جنگ در برابر هجوم اجانب جهاد مي كند

5، ص 2بحاراألنوار، ج 



ارزش پاسخگويي به شبهات

ين  ر  النََّواص ب  َعـن  اْلَمَسـاك  َمْن َكاَن َهمُُّه ف ي َكسْ : ُمَحمَّد  َجْعَفُر ْبُن َقاَل 

ْم َو ُيبَـ ُف َعْن َمَخاز يه  يَعت َنا َو يَْكش  ْم م ْن ش  ُل ب ُكـل   يَْسـَتْعم  ... ي  ُن َعـْوَرات ه 

ْن ُحُروف  ُحَجج ه  َعلَى أَْعَداء  للاَّ  أَْكثَ  ْنيَا أَ َحْرف  م  ْن َعَدد  أَْهل  الدُّ . ْماَلكا  َر م 

كـس كـه در پاسـخ شـبهات دشـمنان اهـل بيـت در برابـر شـيعيان هر 

ذليل تالش مي كند و با دليل، بطالن مباني فكري آنان را ثابت و آنان را

و رسوا مي كند، خداوند متعال در برابر هر حرفي از سخنان او بـي  از 

تمام ملك مردم دنيا به او عطا خواهد نمود

10، ص 2بحاراألنوار، ج 



ارزش پاسخگويي به شبهات

ب ا  : َجْعَفر  َقاَل ُموَسى ْبُن  َقـوَّاُه  لََنا َعلَى َعُدو   لََنا فَ َمْن أََعاَن ُمح 

الُّ عَ  َعُه َحتَّى يَْخُرَج اْلَحقُّ الدَّ ْحَسن  ُصـَو َشجَّ
وَرت ه  لَى َفْضل َنا ب أَ

ه   ذ ي يَـُروُم بـ 
ُل الَّ ُ تََعـالَ ... نَاأَْعـَداؤ َويَْخُرَج اْلبَاط  ى يَـْوَم بََعَثـُه للاَّ

يَاَمة  ف ي أَْعلَى َمَناز ل  اْلج َنان   .  اْلق 

كـس دوسـتان مـا را در برابـر دشـمنان تقويـت علمـي كنـد و روش هر 

يلت پيروزي را به آنان آموزش دهد به طوري كه آنان بتوانند حقائق فضـ

خداونــد متعــال وي را در . مــا و بطــالن عقائــد دشــمنان را اثبــات كننــد

.بهترين جايگاه بهشت قرار خواهد داد

224، ص 7بحاراألنوار، ج 



ارزش پاسخگويي به شبهات

ب   : الرضاقال  ْن ُمح  ُمُه اْلَعال ُم م  ْوم  َفْقـر ه  يَنا َو َمَوال يَنا أََماَمُه ل يَـأَْفَضُل َما ُيَقد  

ب  ي... ــْن ُمح  ْنيَا م ْســك ينا  م  يــَث ف ــي الــدُّ َّ  أَْن ُيغ  ــب  َعــُدو   لِل  ــْن يَــد  نَاص   َو َنــا م 

عَ ... ل َرُسول ه   اَلب  َعـن  اأْلَْبـَرار  َو يَـا أَ َو يَُقوُلوَن ُطوبَاَك ُطوبَاَك يَا َدافـ  يَُّهـا اْلكـ 

ُب ل ْلَئ مَّة  اأْلَْخيَار   .اْلُمَتَعص  

ننـد توشه اي كه علماي شيعيان ما براي قيامت ذخيـره مـي كبهترين 

اين است كه جوان شـيعه اي را كـه گرفتـار شـبهات دشـمنان مـا كـه 

ته و در قيامت به وي گف. دشمنان خدا و پيامبر نيز هستند، نجات دهد

مي شود ج خوشا به حال تو از كسي كه سگهاي درنده را از دوسـتان 

.ما دور ساختي و اي كسي كه از حريم ائمه اطهار دفاع كردي

11ص2بحاراألنوار ج 



ارزش پاسخگويي به شبهات

ُد ْبُن َعل ي   َقاَل  ـيَن َعـْن أَْيَتام  آل  ُمَحمَّـد  اْلُمْنَقط  َمْن تََكفََّل ب  : اْلَجَوادُ ُمَحمَّ ع 

ْم اْلُمَتَحي  ر يَن  ه  ْن أَْعَدائ َنا َفاْسَتْنَقَذهُ ف ي أَْيد ي النََّواص ب  ...إ َمام  ـْنُهْم م  ْم م 

بَ ...  ْنَد للاَّ  تََعالَى َعلَى اْلع  بَْدر  َعلَـى َكَفْضل  اْلَقَمر  لَْيلََة الْ ...اد  لَُيَفضَُّلوَن ع 

َماء   . أَْخَفى َكْوَكب  ف ي السَّ

ه كـه دسترسـى بـباشند ( ص)محمدكسانى كه در دوران غيبت، متكف ل نجات ايتام آل همانا 

امــام ندارنــد، و در ميــان جهــل و نــادانى غوطــه ور شــده و اســير دســت شــياطين و نواصــب و 

اند، و آنان را از شر  شياطين نجات داده و هرگونه شبهات و وساوسدشمنان اهل بيت گشته

را از ذهن آنان بزدايند و به آنان حقانيت مذهب شيعه را با دليل و برهان آمـوزش دهنـد، اينـان

نزد خداوند به مراتب، برتر از هـر عابـدى هسـتند، بـي  ازبرتـرى آسـمان بـر زمـين و عـرش و 

.كرسى بر آسمان، و ماه شب چهارده بر ستارگان كم نور

6ص، 2جبحاراألنوار، 



ارزش پاسخگويي به شبهات

ـد  َعل يُّ ْبـُن َقاَل  ـَن اْلُعلََمـاء  لَـْو اَل َمـْن يَْبَقـى بَْعـَد َغْيبَـة  : ُمَحمَّ َنـا عليـه السـالم م   َقائ م 

ي اب  يَن َعْن د  ال  يَن َعلَْيه  َو الذَّ يَن إ لَْيه  َو الدَّ اع  يَن ل ضُ الدَّ ذ  بَاد  ن ه  ب ُحَجج  للاَّ  َو اْلُمْنق   للاَّ  َعَفاء  ع 

ْن ف َخاخ  النََّواص ب  لَ  بَاك  إ ْبل يَس َو َمَرَدت ه  َو م  ْن ش  يـم  َي أََحـد  إ الَّ اْرتَـدَّ َعـْن د  ن  للاَّ  َو َما بَق 

ــ ــَة ُقلُــوب  ُضــَعَفاء  الش   ــُكوَن أَز مَّ يَن ُيْمس  ــذ 
يلَك ــنَُّهُم الَّ ــف  ُب السَّ ــُك َصــاح  َنة  يَعة  َكَمــا ُيْمس 

ْنَد للاَّ  َعزَّ َو َجلَّ  ولَئ َك ُهُم اأْلَْفَضلُوَن ع 
ُ
ُسكَّانََها أ

علمايي نبودند كه مردم را به طرف حق دعوت مي نماينـد( ع)بعد از غيبت حضرت مهدي  اگر 

ت و بادليل و برهان از دين دفاع مي كنند و افراد ناتوان را از دام شيطان وجوجه ناصبي ها نجا

مي دهند؛ همه از دين مرتد مي شدند ولكن اين مدافعان ديـن هسـتند كـه هماننـد كشـتي 

نـد و بان ، عنان قلوب شيعيان ناتوان را در دست گرفته و از سقوط در شـبهات محافظـت ميكن

اين ها با فضيلت ترين انسان ها نزد خدا هستند

6جص  2جبحار األنوار 



ارزش پاسخگويي به شبهات

 إ ْسحَ 
يل  أَنَّ م  اْلُكوف يُّ ف ي ك َتاب  التَّْبد  ـأَُبو اْلَقاس  ي اَق اْلك ْند يَّ َكـاَن َفْيلَُسـوَف اْلع  َراق  فـ 

ي َمْنز  َزَمان ه  أََخَذ ف ي تَْأل يف  تََناُقض  اْلُقْرآن  َو َشـَغَل نَفْ  ه  فـ  َذل َك َو تََفـرََّد بـ  ه  َو إ نَّ َسـُه بـ  لـ 

َمام  اْلَحَسـن  اْلعَ   َعلَى اإْل 
َذت ه  َدَخَل يَْوما  ْسـَكر ي   عليـه السـالم َفَقـاَل لَـُه أَُبـوبَْعَض تاََلم 

ْستَ : ُمَحمَّد  عليه السالم 
ُ
يد  يَْرَدُع أ ا أََخَذ ف  أَ َما ف يُكْم َرُجل  َرش  ـْن اَذُكُم اْلك ْند يَّ َعمَّ يـه  م 

؟ تََشاُغل ه  ب اْلُقْرآن 

يذُ َفَقاَل  نَّ : الت  ْلم  َذت ه  َكْيَف يَُجوُز م  ْن تاََلم  ينَْحُن م  ْعت َراُض َعلَْيه  ف ي َهـَذا أَْو فـ  !  َغْيـر ه  ا اال 

يه  إ لَْيَك؟: ُمَحمَّد  َفَقاَل أَُبو  ْلق 
ُ
فذهب التليـذ إليـه وتكلـم معـه . نََعمْ : َقالَ أَ تَُؤد  ي إ لَْيه  َما أ

.فرجع عن شبهاته حول القرآنالعسكري بما تعلم من 

424ص  ج 4، المناقب ج 311ص  ج 50ج بحاراألنوار 



ارزش پاسخگويي به شبهات

ابن ولما حبس قحط الناس بسر من رأى قحطا شديدا فأمر الخليفة المعتمد: ابن حجر المكي

د يـده المتوكل بالخروج لالستسقاء ثالثة أيام فلم يسقوا فخرج النصارى ومعهم راهب كلمـا مـ

ك إلى السماء هطلت ثم في اليوم الثاني كذلك فشك بعـض الجهلـة وارتـد بعضـهم فشـق ذلـ

كـوا قبـل أن يهل| على الخليفة فأمر بإحضار الحسن الخالص وقال له أدرك أمة جدك رسول هللا 

ن فقال الحسن يخرجون غدا وأنا أزيل الشك إن شاء هللا وكلم الخليفة فـي إطـالق أصـحابه مـ

اء السجن فأطلقهم فلما خرج الناس لالستسقاء ورفع الراهب يده مـع النصـارى غيمـت السـم

ده فأمر الحسن بالقبض على يده فإذا فيها عظم آدمي فأخذه من يده وقـال استسـق فرفـع يـ

مـد فزال الغيم وطلعت الشمس فعجب الناس من ذلك فقال الخليفة للحسن ما هذا يا أبـا مح

فقال هذا عظم نبي ظفر به هذا الراهـب مـن بعـض القبـور ومـا كشـف مـن عظـم نبـي تحـت 

السماء إال هطلت بالمطر فامتحنوا ذلك العظم فكان كما قال وزالت الشبهة عن النـاس  ورجـع

ن الحسن إلى داره  وأقام عزيزا مكرما وصالت الخليفة تصل إليه كل وقت إلى أن مات بسـر مـ

.رأى ودفن عند أبيه وعمه وعمره ثمانية وعشرون سنة ويقال إنه سم أيضا

601ص 2الصواعق المحرقة ج 



ارزش پاسخگويي به شبهات

كردمحكومراعراقدرانتحارىعملياتعربستانأعظممفتى

:گفتخودبيانيهدرعربستانمفتىالشيخآلعبدالعزيزشيخ

ازخداراهدرجهادبهانهبهعربستانفرزندانكهاستساليانى
،دارندخوددينبهاشتياقوشورجواناناينوشوندمىخارجكشور
.ندارندراباطلوحقميانتشخيصقدرتاما

طرفهاىدستدركاالييصورتبهجوانانتاشدهسببموضوعاين
براىآنهاازجهادبهانهبهواندشدهتبديلغربيوشرقيخارجى
رخاطبهجواناناين...كنندمىاستفادهخودپليداهدافبهرسيدن
دينباارتباطىكهدهندمىانجامراپليدىعملياتخوردنفريب
.ندارد
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ميدانيتئوريك و آموزشهاي 

هدستووهابيتبروزشبهاتكردنرصدوشناسائيبرايمركزيتأسسيس-1

.آن هاكردنبندي

وحوزهنيرومندمحققانواساتيدازاستفادهباپژوهشىنيرومندمركزايجادـ2

شبهاتواشكاالتطرحوشبهاتبهكوبندهوقاطعپاسخهاىتدوينودانشگاه

.وهابيتاعتقاديوفكريمبانيبهمستندواساسي

ازدتوانمننيرويتربيتوشبهاتبهپاسخگوييتخصصىآموزشمركزايجادـ3

.دانشگاههاوعلمي ههاىحوزهاساتيدميان

اندرساندهاتمامبهراحوزوىآموزشدورهكهايرانىغيرطالبتخصصىآموزش-4

.باشندمىخوي كشوربهمراجعتآستانهدرو



ميدانيتئوريك و آموزشهاي 

برايپاسخگوييروشبهآشنائيويژهدوره هايتشكيل-5

.معلمانودبيران.جماعاتوجمعهائمه.گذارتاثيرمبلغان

وصحيحمقتلنقلوشبهاتباآشنايراستايدرمداحانبرايويژهجلسات-6

وهابيتمايهستىمطالبازاجتناب

.دانشگاههاوعلميههاىحوزهدرعلميمناظراتودينىگفتمانتشكيلـ7

وصدااينترنت،طريقازوهابيتشبهاتجديدترينبهپاسخگستردهنشرـ9

،cd،كتاب،جزوهجرائد،مطبوعات،ماهواره،سيما

پاسخوشيعهاصيلفرهنگومعرفىجهانىفعالهاىماهوارهدرفعالحضورـ10

.المللبينعرصهدروهابيتافتراآتوشبهاتبه



هاي ضد وهابى استفاده از شخصيت

ايرانوهابيضدسنتاهلعلماى

.چابهارازسربازىالرحمانعبدمولوى

.كرمانشاهجمعهاماممحمدى

.مهابادازتنگلىالرحمانعبدآخوند

.آزاددانشگاهاستادمهابادعباسىالقادرعبدماموستا

.جوانرودامينى،مريوانماللقمان

.ساله70جوانرودجمعهامامفخرى

.گلستاناستانازگلشاهى



استفاده از فرصتهاي طالئي

وهابىتكفيرىشيوخبهعربستانپادشاهشديدحمله

افتتاحمناسبتبهكهپيامىدرعربستان،پادشاهعبدهللاملك

التاسعهالدورة)اسالمجهاناتحاديهفقهىهماي نوزدهمين

آبان12تاريخدركه(االسالمىالعالمبرابطةالفقهىللمجمععشرة

:نمودصادرشد،برگزار86آبان18تا

هبراناميداينترنتوماهوارهشيوخراآنهاكهافرادىعربستانشاه

ترينبزرگازاينانكار:افزودوكردمتهمخداوندبربستنافتراء

خداوندبهشركازترعظيمچيزىوكبيرهگناهانكبيرترينوهامصيبت

.است
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استفاده از فرصتهاي طالئي

كردمحكومراعراقدرانتحارىعملياتعربستانأعظممفتى

:گفتخودبيانيهدرعربستانمفتىالشيخآلعبدالعزيزشيخ

مىخارجكشورازخداراهدرجهادبهانهبهعربستانفرزندانكهاستساليانى

وقحميانتشخيصقدرتامادارند،خوددينبهاشتياقوشورجواناناينوشوند

.ندارندراباطل

خارجىطرفهاىدستدركاالييصورتبهجوانانتاشدهسببموضوعاين

يدپلاهدافبهرسيدنبراىآنهاازجهادبهانهبهواندشدهتبديلغربيوشرقي

مانجاراپليدىعملياتخوردنفريبخاطربهجواناناين...كنندمىاستفادهخود

.ندارددينباارتباطىكهدهندمى
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وليكم هللاشبهات وهابيت در آيه 

لم يذكره الطبري وابن أبي حاتم: ابن تيمية

استبعاد در ثواب روزه روز غدير

استبعاد در ثواب روزه روز غدير



إنما وليكم هللا

و امامت حضرت 
(  ع)علي 

نزول آيه واليت در مصادر معتبر اهل سنت

شبهات وهابيت در داللت آيه واليت 

در ابالغ وحي و سنت( ص)عصمت پيامبر 

رآننياز قرآن به سنت بي  از نياز آن به ق

قرآن بدون سنت ضال و مضل است: 

نق  شأن نزول در فهم آيات 
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