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 سليم  فهد طاللد.  في السنة النبوية المطهرة االزدراء

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  31 العـدد )

  

 
 

  

   سليم  فهد طالل د. 
 الجاهعة رحوه هللا التدريسي في كلية االهام االعظن

 وىــقسن الفقه وأصوله / نين

 

 الرٍَّحمًف الرًَّحيـً { }ًبٍسـً اللً 
 َوالَ أَقُىُل لِلَِّريَه تَْزَدِزي أَْعيُىُُكْم لَه يُْؤتِيَهُُم ّللّاُ َخْيسا  }

 ّللّاُ أَْعلَُم بَِما فِي أَوفُِسِهْم  

 {إِوِّي إِذا  لَِّمَه الظَّالِِميهَ 
 [13:هود]سورة 

 

 حــــالصــاخل
 ثطم اهلل الرمحه الرحٍم

 .كعمى آلو كصحبو كمف كااله الحمد لل كالصبلة كالسبلـ عمى رسكؿ الل 
 د:ـــــوبع 

فإفَّ سر انتشار اإلسبلـ في األرض انتشار المػا  فػي الدػكد اال يػر يرلػ   لػى 
تداليمو السمحة كمناسكو المكافقة لمفطرة، كلكفَّ تفاكتى مقاماًت ال بلئؽ كتبػايفى درلػاًتيـ 

ازدرا  األكبػر لؤلصػ ر كاألعمػى لؤلدنػى، كتػد يتبدػو سػ ريةه اك انتقػاصه اك مدعاةه لبركًز 
تددم ب ير حؽ، ككػؿ للػؾ دا ػؿ فػي ديػكاف امػراض القمػك ، فلػا  اإلسػبلـ ليػلي  ىػله 
األمػػػراض كيقطػػػ  دابرىػػػا فػػػي نفػػػكس اتباعػػػو، فحػػػد حػػػدكدا زالػػػرة ككيػػػ  عكاتػػػ  ك يمػػػة 

 لفاعمييا.

 ي انسىح انىثىيح املطهزجـف االسدراء
(Contempt in the Sunnah Pure) 
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 سليم  فهد طاللد.  في السنة النبوية المطهرة االزدراء

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  31 العـدد )

مستدريػػان فيػػو  (السيينة النيوييية الو  يي ةء فييي )االزدراسػػميتو   ان فػػي للػػؾ،بحثػػ فكتبػػت
كرد االزدرا  فػػي القػػرآف الكػػريـ كالكػػبلـ الفػػاظ لات الصػػمة ثػػـ تدريػػؼ االزدرا  كتدريػػؼ األ

، ثػـ مفًصػبلن القػكؿ فػي انػكاع ، كعكاتبػو فػي القػرآف الكػريـعف بدايات ىله اآلفػة كتاري يػا
و كىػػػك االزدرا  بػػػالنظرة، كمػػػركران انكاعػػػاالزدرا  ك طرىػػػا كعقكباتيػػػا، كالتػػػي تبػػػدا ب صػػػ ر 

بػػػػػػػاالزدرا  بالكممػػػػػػػة، كاالزدرا  باليػػػػػػػر ، كازدرا  بدػػػػػػػض المػػػػػػػ منيف لمداصػػػػػػػي، كازدرا  
ثـ االزدرا  بالقتػؿ كالػلم كاالزدرا  بلكر الدكرة، الداصيف ألىؿ اإليماف، كازدرا  اليدية، 

 ىك ا طر انكاع االزدرا .
 

تكصػيات تػدعك  لػى نشػر ال صػاؿ  ان كمسػطر  ،النتػائ  فييػام تتما البحث ب اتمػة 
 الميادة ل صمة االزدرا .

 وآخر دعىاوب أن احلمد هلل رة العبملني..
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 سليم  فهد طاللد.  في السنة النبوية المطهرة االزدراء

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  31 العـدد )

conclusion 
        In the name of God the Merciful Praise be to Allah and 

peace and blessings be upon the Messenger of Allah and his 

family and companions and allies And after: The mystery of the 

spread of Islam in the ground water in the spread of the lute green 

due to his teachings Tolerant and rituals approval of the 

encroachment, but the disparity shrines creations and contrast 

grades cause for the emergence of the greatest contempt for the 

smallest and highest The lowest, has been followed by ridicule or 

disparagement or infringement unjustly, all within in the Office of 

diseases hearts, Islam came to dissolve these diseases and 

suppress cut in the hearts of his followers, limits injunctions and 

put serious consequences for its actors. 

         I wrote it in the search, detoxified: (contempt in the Sunnah 

Pure) Reviewing the definition of contempt and the definition of 

the relevant terms and contempt cited in the Quran and talk about 

the beginnings of this scourge and its history, and its 

consequences in the Quran Then detailed to say in the types of 

contempt and its dangers and penalties, which begins the smallest 

forms a contempt outlook, through the word contempt, disdain 

and beaten, and some contempt for the faithful, and contempt for 

the people of sinners Faith, and contempt for the gift, and the 

remembrance of the genitalia of contempt, disdain and then death, 

which is the most dangerous types of contempt. Find a 

conclusion, concluding the results, and underlined the 

recommendations calls for the deployment of the qualities of anti-

lock contempt. And Praise is to Allah, Lord of the worlds. 
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 سليم  فهد طاللد.  في السنة النبوية المطهرة االزدراء

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  31 العـدد )

 حــدمــقـامل
 ثطم اهلل الرمحه الرحٍم

  دـــوبعكعمى آلو كصحبو كمف كااله،  الحمد لل كالصبلة كالسبلـ عمى رسكؿ الل 
سػػػر انتشػػػار اإلسػػػبلـ فػػػي األرض انتشػػػار المػػػا  فػػػي الدػػػكد اال يػػػر يرلػػػ   فػػػإفَّ 

مؽو ي لؼ بيف الدبػاد  ال  تطدان  لى تداليمو السمحة كمناسكو المكافقة لمفطرة، فميس مف  ي
صدر عنو، كليس مف  صمةو تػزرع السػك   ال نفاىػا كحػٌلر منيػا بػؿ ككاعػد عمييػا حسػابا 

ؼ األلسػػػنة كاأللػػػكاف كاألفكػػػار كاألفيػػػاـ، يقػػػكؿ عسػػػيرا، ثػػػـ مػػػف سػػػنف الل فػػػي  مقػػػو ا ػػػتبل

وَمِننهآ آٌَبرِننَِ خَ اننَّم الطاننمَبوَادِ وَاْرِ وَاخآزِ ْننبَم أْلاطِننََزَِامآ وَأْلاننىَاوَِامآ ئ نا يِننً  ْلِنن َ لْ ٌَننبد   تدػػالى    

 [.ِِ((]الرـك لِّ اعَبلِمِنيَ

ىـ مػػػدعاةه كمػػػكاردً يـ مشػػػاربً  يـ كا ػػػتبلؼي درلػػػاتً  ال بلئػػػؽ كتبػػػايفي  مقامػػػاتً  كتفػػػاكتي 
لبركًز ترف و لدل الداليف المكثريف، كتللؿو لدل المقميف  ال ما رحـ ربي منيـ، كينشػ  عنػو 
ازدرا  األكبػػػر لؤلصػػػ ر كاألعمػػػى لؤلدنػػػى، كتػػػد يتبدػػػو سػػػ ريةه اك انتقػػػاصه اك ًكٍبػػػره فػػػػي 
علػػا  بيػػا، كىمػػز كلمػػز، كتػػد يتدػػدل  لػػى التدػػدم ب يػػر حػػؽ، ككػػؿ للػػؾ دا ػػؿ  الػػنفس كاج

 مراض القمك  المميتة الميمكة.ايكاف في د
حػد حػدكدا فتباعػو، امراض كيقطػ  دابرىػا فػي نفػكس فلا  اإلسبلـ ليلي  ىله األ

 زالرة ككي  عكات  ك يمة لفاعمييا.
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 سليم  فهد طاللد.  في السنة النبوية المطهرة االزدراء

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  31 العـدد )

السييينة )االزدراء فيييي سػػػميتو   ا فػػػي للػػػؾ،بحثػػػ كتػػػ ارت يػػػت اف ا لػػػؾمػػػف الػػػؿ ل

كمريػان فٌتاكػان يكػاد يفتػت لسػد امتنػا شػ ص بػو عمػة نػا رة محاكالن اٍف اي  (النيوية الو   ة
 كييدد كحدتيا كيمزؽ ابنا ىا كىك االزدرا .

لفػػػػاظ لات الصػػػػمة مثػػػػؿ  االحتقػػػػار مستدريػػػػان فيػػػػو تدريػػػػؼ االزدرا  كتدريػػػػؼ األ
كرد االزدرا  فػػي القػػرآف الكػػريـ كالكػػبلـ عػػف بػػدايات ىػػله اآلفػػة اكالسػػ رية كاالسػػتيانة( ثػػـ 

، ثػـ ، كعكاتبو في القرآف الكػريـإلنساف عمى ظير األرضكتاري يا المقترف ببداية رحمة ا
مفًصبلن القكؿ في انكاع االزدرا  ك طرىػا كعقكباتيػا، مشػيران فػي الكتػت نفسػو  لػى عظمػة 
اإلسػػػػبلـ فػػػػي اسػػػػتيدا  اصػػػػناؼ االزدرا  كانكاعػػػػو، كالتػػػػي تبػػػػدا ب صػػػػ ر يػػػػركبو كىػػػػك 

باليػر ، كازدرا  بدػػض المػػ منيف االزدرا  بػالنظرة، كمػػركران بػاالزدرا  بالكممػػة، كاالزدرا  
ثػػػـ كاالزدرا  بػػػلكر الدػػػكرة، لمداصػػػي، كازدرا  الداصػػػيف ألىػػػؿ اإليمػػػاف، كازدرا  اليديػػػة، 

 االزدرا  بالقتؿ كاللم ىك ا طر انكاع االزدرا .
ميدًرلػػان فػػي كػػؿ نػػكع  لػػى التركيػػز عمػػى  طػػر االزدرا  كيػػرره فػػي تمزيػػؽ كحػػدة 

حػداث صػراعات كحػرك   يبل عف  طكرتيا فػي مرىا كلىا  ريحيا، فااألمة كتشتيت 
 .كلى التي ينطمؽ منيا الددا  كالتقاتؿدياف الم تمفة باعتبارىا الشرارة األبيف اتباع األ

م تتمػػػا البحػػػث ب اتمػػػة تسػػػتدرض  بلصػػػة النتػػػائ  التػػػي حكتيػػػا كرتػػػات البحػػػث 
اـ االحتػػر كمسػػطرا تكصػػيات تػػدعك  لػػى نشػػر ال صػػاؿ الميػػادة ل صػػمة االزدرا  كمنيػػا  

 (.كاإللبلؿ كالتف يـ كالتقدير كالتكريـ كالتبليؿ

 .جيَجَب الفنت مب ظهر مَهب ومب ثطهضبئال مىالوب الَرٌم أن 

 وآخر دعىاوب أن احلمد هلل رة العبملني..
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 سليم  فهد طاللد.  في السنة النبوية المطهرة االزدراء

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  31 العـدد )

 متهيد
 هــاتــدايــاالسدراء وت 

 

ىأ=ىتعروفىاالزدراءىوبعضىماىوندرجىتحتهىمنىألفاظ:
- َراء ْزدا رىايىػػػًة، اِلا ، ًمػػػٍف الز  ، كاالسػػػت فاؼ، كىىيػػػكى اٍفتدػػػاؿه   االحًتقىػػػار كاالٍنًتقػػػاصي كالديػػػ ي

ٍيتي ًبًو ً ٍزرىا ن ً لىا تصَّرتى ًبًو كتياكٍنػت،  مىٍيًو ًزرىايىةن ً لىا ًعبتىو، كاىٍزرى ٍيتي عى رى رىا(، يقاؿ زى كبابو  زى
، كىىيػكى افتدىمػت ًمٍنػوي، فيقىًمبىػت التَّػا ي دىاالن كاىٍزرىل ًبًو كىاٍزدىرىاهي  لىا اٍحتىقىرىهي، كىاىٍصؿي ا ٍيتي ٍيتي اٍزتىرى ٍزدىرى

ترل الرلؿ النحيؼ فتزدريو ... كفػي  كمىثىميو  ،االزدرا  اتسى انكاع الت ني ، ك أًلىٍلًؿ الزَّامً 
سيػػػكري  ٍيػػػرىةى  .1اثكابػػػو اسػػػد لى ػػػٍف اىبًػػػي ىيرى سيػػػكؿي الًل  كلػػػا  ًفػػػي الحػػػديث عى        تىػػػاؿى  تىػػػاؿى رى

ػػػٍف ىيػػػكى فىػػػٍكتىكيـٍ     كا  لػػػى مى ـٍ كىالى تىٍنظيػػػري ػػػٍف ىيػػػكى اىٍسػػػفىؿى ًمػػػٍنكي كا  لػػػى مى فىًإنَّػػػوي اىٍلػػػدىري اىٍف الى  ،اٍنظيػػػري
ـٍ  مىٍيكي كا ًنٍدمىةى الًل عى  .  2((تىٍزدىري

                                                           

الل عمػي الكبيػر كمحمػد احمػد حسػ  الل كىاشػـ محمػد الشػاللي، اف الدر ، ابػف منظػكر، تحقيػؽ  عبػد( ينظر  لسُ 
، كالم ػر  فػي ترتيػ  المدػر ، ابػػك الفػتا ناصػر الػديف ابػف المطػرز، تحقيػػؽ  َُّٖ/ّدار المدػارؼ، القػاىرة  

كالنيايػػة ، َِٖ/ُـ  ُٕٗٗمحمػكد فػا كرم كعبدالحميػد م تػار، مكتبػة اسػامة بػف زيػد، حمػ ، الطبدػة األكلػى، 
ىػػ(، تحقيػػؽ  طػػاىر َٔٔفػي رريػػ  الحػديث كاألثػػر، ابػػك السػدادات المبػػارؾ بػف محمػػد اللػػزرم ابػف األثيػػر،  ت

كمدلػػػـ الم ػػػة الدربيػػػة ، َِّ/ِىػػػػ  ُّٗٗاحمػػػد الػػػزاكل كمحمػػػكد محمػػػد الطنػػػاحي، المكتبػػػة الدمميػػػة، بيػػػركت، 
 .ّٖٗ/ِىػ   ُِْٗطبدة األكلى، ىػ(، عالـ الكت ، الُِْْالمداصرة، احمد م تار عبد الحميد عمر،  ت

، (ِّٔٗبػػػرتـ   ِِٕٓ/ْىػػػػ(، دار الفكػػػر، بيػػػركت   ُِٔصػػػحيا مسػػػمـ، مسػػػمـ بػػػف الحلػػػاج النيسػػػابكرم،  ت( ِ 
 الرحمف محمػػد عثمػػاف، دار الفكػػر، بيػػركت،ىػػػ، تحقيػػؽ  عبػػد ِٕٗسػػنف الترمػػلم، محمػػد بػػف عيسػػى الترمػػلم، ك 

كسػػنف ابػػف مالػػو، محمػػد بػػف يزيػػد القزكينػػي، (، ُِّٓ  بػػرتـ ِْٔ/ْ  الطبدػػة الثانيػػة، ىػػػ َُّْسػػنة النشػػر 
كمسػػند احمػػد، ، (ُِْْبػػرتـ   ُّٕٖ/ِىػػػ(، تحقيػػؽ  محمػػد فػػ اد عبػػد البػػاتي، دار الفكػػر، بيػػركت   ِٕٓ ت

 (.ٕٔٔٓبرتـ   َُُِ/ّالمكتبة الميمنية، مصر   تدميؽ  شدي  األرنا كط، ىػ، ُِْحمد بف حنبؿ، ا
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- بابو  حقر( اصؿه كاحػد، كىػك استصػ اري الشػي . يقػاؿ شػي ه حقيػر، ام اِلحتقار  
 . 1ام استص ره ص ير. كانا احتقرهي 

-   ػػػً رى منػػػو كبػػػو، ام  اسػػػتيزا. كالس ػػػٍ ًريَّةي  مصػػػدر فػػػي الســـةر   بابػػػو  سػػػ ر(، سى
 .2المدنييف لميدا

-   اليىػػٍكفي السػػكينة كالكتػػار، كالييػػكفي باليػػـ اليػػكاف، كاىىىانىػػوي اسػػت ؼ بػػو، اِلســتنا  
، كالمىيىانىةي، يقاؿ رلػؿ فيػو مىيىانػة ام لؿ  فى بػو كاالسـ اليىكىافي كيػدؼ، كاٍسػتىيىافى بػو كتىيىػاكى

 .3استحقره
ىورودىاالزدراءىفيىالقرآنىالكرومب=ى

مػػرة كاحػػدة فػػي   اللػـ تػػرد لفظػػة االزدرا  فػػي القػرآف الكػػريـ فػػي حركفيػػا الصػريحة 

وَالْ أْقاىلا لَْامآ عَِدِي خَسَآئِهم ال َِّ واَلْ   سكرة ىكد عند تكلو تدالى عمى لساف نبي الل نػكح  

ٍآنرا  ال       أْعآ َم َخ ٌمنإآرٍَِهممم ال ّن َامآ لْنه  َم ٍمن ٍآَت واَْل ْأقاىلا ئ وًِّ مَ ٌْ  واَْل ْأقاىلا لِ َّنٌِِهَ رْنسآَدر ي أْعآ  ّنَم أْعآ ْنمم ث مَنب    ْ مم الاْغ

ـٍ النبػػي نػػكح   ل [.ُّ ىػػكد] ((يِننً أْوفاطِننه مآ ئ وِّننً ئ  ا  لَّمِننهَ ال َّننبلِمِنيَ    اىنَّػػوي  ييٍ بًػػريىي

، كىالى  ًلػػؾى ػػًريؾى لىػػوي، بًػػًإٍلًف المَّػػًو لىػػوي ًفػػي لى سيػػكؿه ًمػػفى المَّػػًو، يىػػٍدعيك  لػػى ًعبىػػادىًة المَّػػًو كىٍحػػدىهي الى شى رى
ا ى لىػوي فىقىػٍد  ػًف اٍسػتىلى ، فىمى ًيي و مىى لىًلؾى اىٍلرنا، بىٍؿ ىيكى يىٍدعيك مىٍف لىًقيىوي ًمٍف شىًريؼو كىكى يىٍس ىليييـٍ عى

ػػا. كى  ػػا نىلى ـي ًمػػفى اٍل ىٍيػػً  ً الَّ مى ػػزىاًئًف المَّػػًو، كىالى يىٍدمىػػ ػػر ًؼ ًفػػي  ى مىػػى التَّصى ـٍ اىنَّػػوي الى يىقػػًدر عى ييٍ بًػػريىي
يَّػده بًػاٍلميٍدًلزىاًت. كىالى  ػؿه، مي ى ًئكىػًة، بىػٍؿ بىشىػره ميٍرسى مػؾ ًمػفى اٍلمىبلى لىػٍيسى ىيػكى بمى مىٍيػًو، كى  اىٍطمىدىوي المَّػوي عى

                                                           

ىػػػ(، تحقيػػؽ  عبػػد السػػبلـ محمػػد ّٓٗفػػارس بػػف زكريػػا  القزكينػػي الػػرازم،  ت ( مدلػػـ مقػػاييس الم ػػة، احمػػد بػػف ُ 
 .َٗ/ِىػ  ُّٗٗىاركف، دار الفكر، بيركت، 

براىيـ السامرائي، َُٕالديف، ابك عبد الرحمف ال ميؿ بف احمد الفراىيدم،  ت( ِ  ىػ(، تحقيؽ  ميدم الم زكمي، كاج
 .ُٔٗ/ْدار كمكتبة اليبلؿ  

ىػػ(، تحقيػؽ  محمػكد  ػاطر، مكتبػة لبنػاف ُِٕمحمد بف ابي بكر بف عبد القادر الػرازم،  ت م تار الصحاح، ( ّ 
 .َٕٓ  ـُٓٗٗناشركف، بيركت، سنة النشر 
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ـٍ ًعٍنػدى المَّػًو ثىػكىا ه عمػى  يمػانيـ اتكؿي عىٍف ىى ي  ـٍ  ً نَّػوي لىػٍيسى لىييػ كنىيي تىػٍزدىري كنىييـٍ كى ً  الًَّليفى تىٍحتىًقػري الى
ـٍ  ، فىمىييػػ ـٍ ػػاًلًي ػػا ىيػػكى الظَّػػاًىري ًمػػٍف حى ػػٍ ًمًنيفى بىاًطننػػا، كىمى ػػانيكا مي ، فىػػًإٍف كى ـٍ ػػا ًفػػي اىٍنفيًسػػًي الل اعمػػؿ ًبمى

لىػػػٍك  ٍسػػػنىى، كى ػػػزىا ن اٍلحي ـى لى ػػػا الى ًعٍمػػػ ػػػا تىػػػاًئبلن مى ػػػافى ظىاًلمن نيػػػكا، لىكى ػػػا آمى ػػػر  بىٍدػػػدى مى ػػػده بىشى ـٍ اىحى       تىطىػػػ ى لىييػػػ
لصػػاؽ الديػػ ،  تػػاؿ ابػػف عاشػػكر   .1لىػػوي بًػػوً  االزدرا   افتدػػاؿ مػػف الػػزرم كىػػك االحتقػػار كاج

سػػػناد .2(ف صػػػمو  ازتػػػرا ، تمبػػػت تػػػا  االفتدػػػاؿ داالن بدػػػد الػػػزام كمػػػا تمبػػػت فػػػي االزديػػػاد  كاج
نما ىػك مػف افدػاؿ الػنفس ملػاز عقمػي ألف األعػيف سػب  االزدرا   االزدرا   لى األعيف كاج

كنظيره تكلػو تدػالى  ، رالبان، ألف االزدرا  ينش  عف مشاىدة الصفات الحقيرة عند الناظر

نمػػػا سػػػحركا عقػػػكليـ كلكػػػف األعػػػيف تػػػرل  [،ُُٔاألعػػػراؼ ((]ضَنننَُرمواا أْعآنننٍمهَ الَانننبش      كاج

 .3ت ثر ر يتيا عمى عقكؿ المبصريفحركات السحرة ف
وتاروخكااىالمقتارنىببداواةىرحلاةىاننداانى لا ىىىىىىىى)االزدراء(ىبداواتىهذهىاآلفةج=ى
ىاألرض:ىظكرى

اف القػرآف   المػرة كاحػدة   الفػي القػرآف الكػريـ  ف االزدرا  لـ يلكر صريحان الكرنا 
ككميػػا تػػدكر فػػي دائػػرة  ،متدػػددة كالفػػاظشػػار فػػي مػػكاطف كثيػػرة  لػػى  طػػره بمدػػاف م تمفػػة ا

 كاشػارت س رية كاالستيانة كاليحؾ كريرىا.كمنيا الكبر كاالحتقار كالحسد كال ،االزدرا 
يقاد النيراف في القمك  التي  كلى التي تفيي  لى ف االزدرا  ىك الشرارة األايات  لى اآل

بػػػاالزدرا   ابتػػػداتف بػػػدايات اللػػػرائـ فػػػي التػػػاري  اإلنسػػػاني    ليتبديػػػا التقاتػػػؿ كالتحػػػار  

                                                           

ىػػػػ(، دار الفكػػػر، بيػػػركت، سػػػنة النشػػػر ْٕٕتفسػػػير القػػػرآف الدظػػػيـ،  سػػػماعيؿ بػػػف عمػػػر بػػػف كثيػػػر الدمشػػػقي،  ت( ُ 
 .ُّٖ/ ْ  ىػ َُُْ

المدنػػى السػػديد كتنػػكير الدقػػؿ اللديػػد مػػف تفسػػير الكتػػا  المليػػد( ، محمػػد الطػػاىر بػػف  ( التحريػػر كالتنػػكير  تحريػػرِ 
 .ٖٓ/ُِىػ   ُْٖٗىػ(، الدار التكنسية لمنشر، تكنس،ُّّٗمحمد الطاىر بف عاشكر التكنسي،  ت

 .ٖٓ/ُِىػ   ُْٖٗ
 .ٖٓ/ُِ( التحرير كالتنكير  ّ 
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لتنطمػػػؽ مدػػػو الدػػػداكة ال الػػػدة بيننػػػا كبينػػػو، تػػػاؿ تدػػػالى    دـآبانػػػا ا حػػػيف ازدرل ابمػػػيسي 

نذَ مِنهَ الاعَنبلِنيَ}        { 57قْبلْ ٌَب ئ ثآ ٍِصم مَب مَََعَ َ أْن رْطآجمدَ لِمَب خَ ْقاذم ث ٍَندَيا أْضآنزَْاجَرآدَ أْ آ نَا

 [، فػإبميسٕٔ-ٕٓ ص](({57مِنه وَّنبرو وَخَ ْقازْنَم مِنه }ِنني }     قْبلْ أْوْب خٍَآرٌ مَِّآَم خَ ْقازًَِْ 

ثػـ اسػتدرض القػرآف بشػي   في حييض المدصية  لى يـك الػديف.  آلدـكتدو ازدرا ه ا
حػػدىما، االمػليف انتيػت تصػتيما بمقتػؿ  –ىابيػؿ كتابيػؿ  –دـ آسػيا  تصػة ابنػي مػف اإل
 ػاه ال يسػتحؽ اف ا يػو ك امػف  حػدىما فظػف نفسػو  يػران اف االزدرا  ت م ؿ في تم  اللؾ 

تػاؿ تدػالى  ،  يػو ليصػبا مػف النػادميفاعمى منو حتى تاده للػؾ  لػى تتػؿ اف يبمغ رتبة ا

لْأْقازا َْا َ قْنبلْ   اَخَر  قْبلْ وارالا عَ ٍْآه مآ وْجَأْ اثآًََآ آدَ َ ث بلاََُِّّ ئ  ا قْراثَب قارآثَبوب  يْزاقاجِّلْ مِه أْحَدِهِمَب وَلْمآ ٌمزْقْجالا مِهَ  

ِ  ٌَندِيَ        75ئ وَّمَب ٌَزْقْجالا ال َّم مِهَ الاممزَّقِنيَ} ًا ٌَنَدْ  لِْزقازا َِْنً مَنب ْأوْنبا ث جَبضِن { لْئِه ثَطَطَذ ئ لْن

نندم أْن رْجمننىَِ ث ننا إامًِ وَئ إامِنن   72ئ لٍْآنن َ لْأْقازا ْنن َ ئ وِّننً أْخَننبَم ال ّننََ رَةا الاعَننبلْمِنيَ}      َ { ئ وِّننً أارٌ 

{ يْطْىاعَذآ لَْم وْفاطمَم قْزالْ أْخٍَِِ يْقْزْ َْم يْأْصآنجَََ  72يْزَْاىنَ مِهآ أْصآَُبة  الَابر  وَ ْلِ َ جَسَاِ ال َّبلِمِنيَ}

فقػػد اكرد الل تدػػالى ىػػله القصػػة لبيػػاف  [.َّ-ِٕالمائػػدة ((]{03مِننهَ الااْبضِننرٌ هَ} 

لػػػى الم ػػػاطر كالميالػػػؾ كالقبػػػائا، تػػػ ثير الحسػػػد كالحقػػػد كحػػػ  الػػػلات، كاف للػػػؾ يػػػ دم  
فقيى عمى رابطة األ كة التي تلم  بيف األ كيف، كادل  لى سػفؾ الػدما ، كامثمػة للػؾ 

ٌَننب أٌَْهَننب الامَ ْننأا مَننب عَ ِمآننذم لَْاننم     كمػػف للػػؾ تدػػالي فرعػػكف عمػػى الل تدػػالى، فقػػاؿ لقكمػػو   .1كثيػػرة

عَ ْى الطِّننيِ يْبجآعَنل لِّنً صَنرآحب  لَّعَ ِّنً أْ}َّ ِن م       مِّهآ ئ لَْ  غٍْآر ي يْأْوآقِدآ لًِ ٌَب هَبمَبنم 

                                                           

( التفسير المنير في الدقيدة كالشريدة كالمني ، كىبة بف مصطفى الزحيمي، دار الفكػر المداصػر، دمشػؽ، الطبدػة ُ 
 .ُِٓ/ ٔىػ   ُُْٖالثانية، 
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َننَم مِننهَ الاَْننب ِث نيَ      ره كازدرا ه ، ثػػـ تكٌبػػ[ّٖ القصػػص((]ئىل ئ لْننَِ ممىضَننى وَئ وِّننً لْأْظَا

كمػػا  ، فحػػاكؿ التقميػػؿ مػػف شػػ ف مكسػػى  مكسػػىالنبػػي لمنػػاس لميدػػا بمػػف فػػييـ 

ٍآنننرٌ مِّنننهآ هَنننِْا الَّنننِِي همنننىَ مَه ننننيٌ َولْنننب ٌََْنننبدم         أْ آ أْوْنننب    كرمػػػو الل بػػػو مػػػف النبػػػكة فقػػػاؿ ا َخ

ف كازدرائيػـ لمنبػي ي. ثـ تتطرؽ القرآف الكريـ  لػى اسػتيزا  المشػرك[ِٓ الز رؼ((]ٌمج نيم

 فمٌمػػا ليػػر رسػػػكؿ الل ،  ،بالػػدعكة سػػػ رت منػػو تػػػريش كاسػػتيز كا بػػػو فػػي ملالسػػػيـ
مػػػف السػػػما   كىػػػلا رػػػبلـ عبػػػد  ـي مَّػػػكى فكػػػاف  لا مػػػٌر عمػػػييـ يقكلػػػكف  ىػػػلا ابػػػف ابػػػي كبشػػػة يي 

بملمسػػػيـ ىمػػػزكه   ككػػػاف كممػػػا مػػػرَّ  ـ مػػػف السػػػما  ال يزيػػػدكف عمػػػى للػػػؾ،مَّػػػكى المطمػػػ  يي 

لْىآلْننب واننسِّلْ هَننِْا القننرآن عَ ْننى رَجمننلو       كرمػػزكه كعػػابكا عميػػو، كيقكلػػكف باسػػتيزا  كتدلػػ   

َزٍْآه  عَ ٍِمو  .[ُّ الز رؼ] 1((مِّهَ الاقْرٌآ

ىو واقبهىفيىالقرآنىالكرومد.ىاالزدراءى
تدػػرض القػػرآف الكػػريـ ألىػػؿ االزدرا  كعػػكاتبيـ فػػي مػػكاطف كثيػػرة، كسػػنلكر ثبلثػػة 

 مكاي  مف اللكر الحكيـ تتحدث عف ى ال  الكفار كس ريتيـ كازدرائيـ لمليف آمنكا 

ٍََبحم الدَواٍَب وٌََطآاْرمونَ مِهَ الٌَِِّهَ    - ِّهَ لِ ٌَِِّهَ نْفْرمواا الُا آمََمىاا وَالٌَِِّهَ ارَّقْىاا يْىآقْهممآ ٌَنىآ َ  زٌا

فقػد ا بػر تدػالى اف الشػيطاف زيػف . [ُِِ البقػرة((]الاقٍَِبمَخِ وَال َّم ٌَنرآزاُا مَنه ٌَاَنبِم ث غٍْآنر  حِطَنبةو     

لمليف كفركا بالل كرسكلو كشػرائدو الحيػاة الػدنيا فرربػكا فييػا كعممػكا ليػا كاصػبحكا لػـ يػركا 
كا مف المػ منيف الزاىػديف فييػا لدمميػـ بزكاليػا كتمػة نفديػا فمػـ يكرسػكا ريرىا، كلللؾ س ر 

كؿ ليدىـ للمديا كالحصكؿ عمييا بؿ اتبمكا عمى طاعة ربيـ كانفقػكا مػا فػي ايػدىـ فػي 

                                                           

ىػػ(، دار ُّْٓ( نكر اليقيف في سيرة سيد المرسميف، محمد بف عفيفي البالكرم، المدركؼ بالشي  ال يرم،  تُ 
 .ّٔىػ   ُِْٓ الفيحا ، دمشؽ، الطبدة الثانية،
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سػػػبيؿ الل طمبػػػان لريػػػاه. كمػػػا ا بػػػر اف المػػػ منيف المتقػػػيف سػػػيلازييـ يػػػـك القيامػػػة  يػػػر 
عميػػيف، كي ػزم اعػدائيـ السػػا ريف مػنيـ كيييػػنيـ اللػزا  كاكفػره فيسػػكنيـ دار السػبلـ فػي 

 .1فيسكنيـ الدرؾ األسفؿ مف النار

{ وَئ  ْا مَنننرَواا ث ه نننمآ  72ئ نا الَّنننٌِِهَ أْجآرَممنننىا نْنننبواىاا مِنننهَ الَّنننٌِِهَ آمََمنننىا ٌَ انننََُاىنَ}       -

{ وَئ  ْا رَأْوآهمننمآ قْننبلاىا ئ نا هَإملْننبِ 03{ وَئ  ْا اوقْ ْجمننىاا ئىل أْهآ ِه ننمم اوقْ ْجمننىاا يَِْه نننيَ}03ٌَزْغْنبمَسمونَ} 

َىآ َ الَّنننٌِِهَ آمََمنننىاا مِنننهَ الاَافَّنننبر  00{ وَمَنننب أارآضِننن اىا عَ ْنننٍآه مآ حَنننبيِ ِنيَ}07لْ ْنننبلَىنَ} { يْنننبلٍا

{ هَننننننلا إاننننننىِّةَ الاَافَّننننننبرم مَننننننب نْننننننبواىا  07{ عَ ْننننننى الاأْرَائِنننننن ِ ٌََ اننننننرمونَ}03ٌَ اننننننََُاىنَ}

 [.ّٔ-ِٗالمطففيف ((]{07ٌَفاعَ اىنَ}

كف   اف الملػػرميف كػػانكا فػػي الػػدنيا يسػػ ركف بػػالم منيف، كيسػػتيز  الل تدػػالى ا بػػر
بيػػـ، كييػػحككف مػػنيـ، كيت ػػامزكف بيػػـ عنػػد مػػركرىـ عمػػييـ، احتقػػارا ليػػـ كازدرا ، كمػػ  

يػػحككا فػػي الػػدنيا  اف الكفػػار كمػػاك  ىػػلا تػػراىـ مطمئنػػيف، ال ي طػػر ال ػػكؼ عمػػى بػػاليـ،
مف المػ منيف كرمػكىـ باليػبلؿ، يػحؾ الم منػكف مػنيـ فػي اآل ػرة، كراكىػـ فػي الدػلا  

 .2كالنكاؿ، اللم ىك عقكبة ال ي كاليبلؿ

الَّننننٌِِهَ ٌَ امِننننسمونَ الاممطَّننننىِّعِنيَ مِننننهَ الاممننننإآمَِِنيَ يِننننً ال انننندَقْبدِ وَالَّننننٌِِهَ الْ     -

 [.ٕٗ التكبة((]طآاْرمونَ مَِآهممآ ضَاِرَ ال َّم مَِآهممآ وَلْهممآ عَِْاةٌ أْلٍِمٌٌَج دمونَ ئ الَّ جمهآدَهممآ يٍَْ

                                                           

( ايسػر التفاسػير لكػبلـ الدمػي الكبيػر، لػابر بػف مكسػى ابػك بكػر اللزائػرم، مكتبػة الدمػـك كالحكػـ، المدينػة المنػكرة، ُ 
 .ُٖٗ/ُىػ  ُِْْالطبدة ال امسة، 

ىػػػ(، ُّٕٔ( تيسػػير الكػػريـ الػػرحمف فػػي تفسػػير كػػبلـ المنػػاف، عبػػد الػػرحمف بػػف ناصػػر بػػف عبػػد الل السػػددم،  تِ 
 .ُٔٗىػ  َُِْتحقيؽ  عبد الرحمف بف مدبل المكيحؽ، م سسة الرسالة، بيركت، الطبدة األكلى، 
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 ( 7( السنـة )  31 العـدد )

عػػػابكا الػػػليف تصػػػرت ايػػػدييـ عػػػف اإلكثػػػار فػػػى الصػػػدتة كلػػػادكا بمػػػا  ف المنػػػافقيف 
كصػػمت  ليػػو ايػػدييـ، فشػػكر الل سػػدى مػػف ا مػػص فػػى صػػدتتو بدػػد مػػا عمػػـ صػػدتو فييػػا. 

 النفاؽ. كتميؿ اىؿ اإل بلص افيؿ مف كثير اىؿ
نفسػػػػػو بمػػػػػا  -سػػػػػبحانو كتدػػػػػالى -كلٌمػػػػػا اكلػػػػػدكا المسػػػػػمميف بسػػػػػ ريتيـ كصػػػػػؼ الل

كىػػػك السػػػ رية ب حػػػد. تطبيبػػا لقمػػػك  اكليائػػػو، فقػػػد  -عمػػػى التحقيػػؽ -يسػػتحيؿ فػػػى كصػػػفو
 .1تقٌدس عف للؾ لدٌزة ربكبيتو

كسب  ا تيار ىله اآليػات دكف ريرىػا ألنيػا شػممت الدقكبػات الػثبلث لمسػا ريف، 

(( فػػي اف الل سػػيرف  المتقػػيف  المسػػ كر وَالَّننٌِِهَ ارَّقْننىاا يْننىآقْهممآ ٌَننىآ َ الاقٍَِبمَننخِ  الكلػػى   فالدقكبػػة ا

مػػنيـ( فػػكؽ الكػػافريف  السػػا ريف( كتكػػريـ المسػػ كر منػػو  ىانػػة لمسػػا ر، كالدقكبػػة الثانيػػة 

َىآ َ الَّننٌِِهَ آمََمننىاا مِننهَ الاَافَّننبر  ٌَ اننََُاىنَ         سييػػحككف عمػػى  (( كىػػي اف المػػ منيفيْننبلٍا

الكػػػػافريف يػػػػـك القيامػػػػة حػػػػيف يػػػػركنيـ يتقمبػػػػكف فػػػػي نػػػػار ليػػػػنـ كيداتػػػػ  بديػػػػيـ بديػػػػا 

ضَنناِرَ ال ّننَم مِننَآهممآ كيتمػػازتكف بيػػنيـ بينمػػا الم منػػكف عمػػى األرائػػؾ ينظػػركف، كالدقكبػػة الثالثػػة   

 سػ ر مػنيـ (( ىػي الدػلا  االلػيـ الػلم ينتظػرىـ، كاكؿ ىػلا الدػلا  اف اللوَلْهممآ عَنِْاةٌ أْلِنٍمٌ  

 كسىييمًَّكفي لمم منيف مف الس رية بيـ ألف اللزا  مف لنس الدمؿ.

                                                           

ىػػ(، تحقيػؽ   بػراىيـ ْٓٔ ت ( لطائؼ اإلشارات  تفسير القشيرم(، عبد الكريـ بف ىكازف بف عبد الممؾ القشيرم،ُ 
 .ْٗ/ِالبسيكني، الييئة المصرية الدامة لمكتا ، مصر، الطبدة الثالثة  
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 ولاملطهة األ
 االسدراء تانىظزج 

النظػرة ال  فٌ اج ك  ،نػكاع اليػررا ػؼ ابالكبلـ عف االزدرا  بالنظرة باعتبارىا  اابتدان
عقكبػة ىػله نما مدنكم، كلكف بالرلكع  لى   ان ه ليس حسياتككف فدبل احاديا، كال فٍ اتددك 

نفسػػي  لالنظػػرة نلػػد  طػػكرة ىػػلا الفدػػؿ كعظػػيـ يػػرره عمػػى صػػاحبو لمػػا ييسػػببو مػػف ال
كبػر، كتػد لػا  الحػديث النبػكم فػي لـ اشػن  ك الممنظكر اليو بؿ تد يتبػ  ىػله النظػرة فدػؿ 

 ػػػػاه، ا يػػػؼ ينظرىػػػا صػػػاحبيا ليي التػػػػي  لػػػى النظػػػرة الم يفػػػة  كاشػػػػارالنظػػػرة ب يػػػر الحػػػؽ 
مػػػف   ال تتػػػ تى يػػػو نظػػػرة ا افػػػة لػػػـ اكال ػػػكؼ ينػػػدرج يػػػمف االزدرا  فنظػػػرة المسػػػمـ  لػػػى 

كأل يػػػوازدرائػػػو  ٍمػػػرو ٍبػػػًد الًل ٍبػػػًف عى ػػػٍف عى سيػػػكؿي الًل  ، فقػػػد كرد عى ػػػٍف      ، تىػػػاؿى  تىػػػاؿى رى مى
افىوي اللي يى  ؽ ، اى ى ٍيًر حى  .1((ٍكـى اٍلًقيىامىةً نىظىرى  لى ميٍسًمـو نىٍظرىةن ييً يفيوي ًبيىا ًفي رى

ك  ٍمػػرو ٍبػػًد المَّػػًو ٍبػػًف عى ػػٍف عى سيػػكؿي المَّػػًو  كىعى مػػف نىظىػػرى  لػػى اىً يػػًو      تىػػاؿى  تىػػاؿى رى
افىوي المَّوي يىٍكـى اٍلًقيىامىةً   .  2((نىٍظرىةن ييً يفيوي اى ى

ػػًة(، تىػػاؿى  فقكلػػو  ػػزىا ن ًكفىاتنػػا  يىػػٍكـى اٍلًقيىامى مىٍيػػًو لى ػػ و عى افىػػوي المَّػػوي( ي اىٍم ًبنىظىػػًر رىيى  اى ى
لىكىػػرى    الط يبًػػي   ػػكَّةي  (اىً يػػوً  كى ا اي ي ػػكَّةى تىٍقتىًيػػي اأٍليٍمًنيىػػةى الى ًسػػيَّمى ًلبٍلٍسػػًتٍدطىاًؼ ي يىٍدنًػػي اىفَّ اأٍلي ي

مً  ـي مىٍف سى يىًدهً اإلسبلـ، كىاٍلميٍسًم  .3(ـى اٍلميٍسًمميكفى ًمٍف ًلسىاًنًو كى
                                                           

ىػػ(، تحقيػػؽ  حمػدم بػف عبػػد المليػد السػػمفي،  َّٔ( المدلػـ الكبيػر، ابػػك القاسػـ سػػميماف بػف احمػد الطبرانػػي،  تُ 
سناده فيو يدؼ.َٕتـ  بر  ِّ/ُّـ  ُّٖٗدار  حيا  التراث الدربي، بيركت، الطبدة الثانية،   (، كاج

شد  اإليماف، ابك بكر احمػد بػف الحسػيف البييقػي، تحقيػؽ  محمػد السػديد بسػيكني زرمػكؿ، دار الكتػ  الدمميػة، ( ِ 
سػناد فيػو يػدؼ، بسػند ريػر سػند الحػديث الػلم َْٕٔبػرتـ   ّٓٓ/ٗ  ىػػَُُْبيركت، الطبدة األكلػى،  (، كاج

 سبقو.
ىػػ(، دار َُُْابيا، عمي بف محمد ابػك الحسػف نػكر الػديف المػبل القػارم،  ت ( مرتاة المفاتيا شرح مشكاة المصّ 

يىػػًدهً ، كالحػػديث  َِِْ/ٔىػػػ  ُِِْالفكػػر، بيػػركت، الطبدػػة األكلػػى،  ػػاًنًو كى ـى اٍلميٍسػػًمميكفى ًمػػٍف ًلسى ػػًم ػػٍف سى ـي مى ٍسػػًم ( اٍلمي
 (.ُُٕبرتـ   ْٖ/ُ(، كمسمـ  ٗبرتـ   ُُ/ُا رلو الب ارم  
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مىٍيػػػًو  تَّػػ ي عى افىػػًة يىتىرى دى اإٍلً ى ػػرَّ ػػارىًة  لػػػى اىفَّ ميلى ػػًديًث ًفػػػي ىىػػلىا اٍلبىػػاً  ًلئٍلًشى يػػرىادي ىىػػلىا اٍلحى كىاًج
يي ٍ  ػػًة  كى ػػا فىٍكتىيىػػا ًمػػٍف اىٍنػػكىاًع اٍلمىٍظمىمى ػػًة، فىكىٍيػػؼى ًبمى ػػٍف اٍلديقيكبىػػةي يىػػٍكـى اٍلًقيىامى ٍفييكًمػػًوي اىفَّ مى ػػلي ًمػػٍف مى  ى

ػ ػًة، كىمى ًة كىالشَّفىقىًة  لى اىً يًوي نىظىػرى المَّػوي ً لىٍيػًو ًبدىػٍيًف اٍلًدنىايىػًة يىػٍكـى اٍلًقيىامى كىل نىظىرى ًبدىٍيًف الرٍَّحمى ا رى
ك ـي عىًف اٍبًف عىٍمرو ًكي ا  ًبمىٍفًظ   اٍلحى  .1((د  رىفىرى المَّوي لىوي مىٍف نىظىرى  لى اىً يًو نىٍظرىةى كي  ي اىٍيين

كىػػلا النػػكع مػػف االزدرا   ام االزدرا  بػػالنظرة( ىػػك الكحيػػد الػػلم لكػػر فػػي القػػرآف 
 الكريـ كتد تطرتنا لآلية الشريفة في التمييد.

                                                           

، كاللػػام  الصػػ ير فػػي احاديػػث البشػػير النػػلير، لػػبلؿ َِِْ/ٔالمفػػاتيا شػػرح مشػػكاة المصػػابيا  ( ينظػػر  مرتػػاة ُ 
(، ُِّٖٔبػرتـ   (، ب حكػاـ االلبػاني، دار الفكػر، بيػركت  ىُُٗالديف عبد الػرحمف بػف ابػي بكػر السػيكطي، ت

 تاؿ االلباني  يديؼ.
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 املطهة انثاوي
 االسدراء تانكهمح 

 فٌ اج بدػػد الحػػديث عػػف االزدرا  بػػالنظرة ننتقػػؿ  لػػى الحػػديث عػػف االزدرا  بالكممػػة، ك 
رالػ   لػػى  (االزدرا  بالمسػػاف كالدػدكؿ عػػف تسػميتو  (االزدرا  بالكممػػةػ تسػمية ىػلا النػػكع بػ
، داتبتيػا ك يمػةفلا  رلت مف الفـ بصي ة االزدرا   الكممة الكاحدة  فٍ الفت االنتباه  لى 

ػػؿو اشػػاعى  تػػاؿ رسػػكؿ الل  ، تػػاؿ فدىػػف ابػػي الػػدردا كعقابيػػا الػػيـ شػػديد.      اي مػػا رىلي
قٌػان عمػى الل تىدىػالىى اٍف عمى رى  ليؿو ميٍسًمـو ًبكىًممىةو كىيكى ًمٍنيا بىًرم ه يىًشينيوي ًبيا ًفي الد ٍنيا كػافى حى

ا تاؿى  تَّى يٍ ًتيى ًبًإٍنفاًل مى ًة ًفي النَّاًر حى تىػاؿى  تىػاؿى   . كعىٍف اىًبي الػدٍَّردىا ً 1(( ييٍدنيىوي يىٍكـى القيامى
سيػػكؿي المَّػػًو  ػػٍف     رى بىسىػػوي المَّػػوي ًفػػي نىػػاًر مى ػػا لىػػٍيسى ًفيػػًو حى ػػا لىػػٍيسى ًفيػػًو ًليىًديبىػػوي ًبمى لىكىػػرى اٍمػػرىان ًبمى

ػػػا تىػػػاؿى ًفيػػػوً  تَّػػػى يىػػػٍ ًتيى ًبنىفىػػػاًل مى ـى حى يىػػػنَّ ػػػا رلػػػؿ اشػػػاع عمػػػى رلػػػؿ ميسػػػمـ  فقكلػػػو  .2((لى  اىٌيمى
ػػا يًديبػػوي كيشػػينو  كىىيػػكى ًمٍنيىػػا مىٍيػػًو بيىػػا مى ػػة( اىم اظيػػر عى ػػا  ًبكىًممى بىػػًرم  يشػػينو بيىػػا( اىم فدػػؿ مى

كىػافى   ًفػي الػد ٍنيىا بىػيف النَّػاس  ، 4يديبػو م  يشػينو( ا، ك3فدػؿ ًبقصػد اىف يشػينو كيديػره بيىػا
) ػػا تىػػاؿى تَّػػى يىػػٍ ًتي بإنفػػال مى ػػة ًفػػي النَّػػار حى قنػػا عمػػى الل اىف ييٍدًنيػػو يىػػٍكـ اٍلًقيىامى لىػػٍيسى ًبقىػػاًدر  (،حى كى

 .5ًكنىايىة عىف دكىاـ تدليبو بيىاعمى ً ٍنفىاله فىييكى 

                                                           

 (، فيو يدؼ.َْْٓبرتـ   ( اللام  الص ير ُ 
ىػػ(، تحقيػؽ  طػػارؽ بػف عػػكض الل َّٔسػػميماف بػف احمػػد بػف ايػك  ابػػك القاسػـ الطبرانػػي،  ت ( المدلػـ األكسػط،ِ 

 (، فيو يدؼ.ّٖٔٗ، برتـ  َّٖ/ٖكعبد المحسف الحسيني، دار الحرميف، القاىرة  
ىػػػ(، َُُّ( التيسػػير بشػػرح اللػػام  الصػػ ير، زيػػف الػػديف عبػػد الػػر كؼ بػػف تػػاج الدػػارفيف بػػف عمػػي المنػػاكم،  تّ 

 .ُُْ/ُىػ  َُْٖماـ الشافدي، الرياض، الطبدة الثالثة، مكتبة اإل
( اتحاؼ السادة المتقيف بشرح  حيا  عمـك الديف، محمد بػف الحسػيني الزبيػدم الشػيير بمرتيػى، تحقيػؽ  م سسػة ْ 

 .َٔ/ِىػ  ُُْْالتاري  الدربي، بيركت، الطبدة  
 .ُُْ/ُ( التيسير بشرح اللام  الص ير  ٓ 
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 سليم  فهد طاللد.  في السنة النبوية المطهرة االزدراء

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  31 العـدد )

كاشتد الدػلا  عمػى القػائميف فػي المػ منيف مػا لػيس فػييـ ليديػبيـ كيػزدرييـ ليصػؿ 
ػرى    تىػاؿى  علابيـ  لى ت صيص مكاف  اص كحاؿ مديف ليـ في نار لينـ، فػاٍبف عيمى

مىٍف تىاؿى ًفى   يىقيكؿي  سىًمٍدتي رىسيكؿى المًَّو  بىػاًؿ  كى ػةى اٍل ى ٍدرى ا لىٍيسى ًفيًو اىٍسكىنىوي المَّػوي رى ميٍ ًمفو مى
تَّى يىٍ ريجى ًممَّا تىاؿى     .1((حى

  فػػي النيايػػةفػػي ليػػنـ يسػػمى ردرػػة ال بػػاؿ، كىػػي كمػػا لػػا   ليػػ ال فالمكػػاف الميدػػد     
 الردرة بسككف الداؿ كفتحيا طيف ككحؿ كثير. 

ألصػػؿ الفسػػاد كيكػػكف فػػي األفدػػاؿ كاألبػػداف كتلمػػ  عمػػى ردغ كرداغ. كال بػػاؿ فػػي ا     
 .  2كالدقكؿ
.فقػػػد لػػا  فػػػي 3لا  مػػف حراتػػػة السػػاد اىػػػؿ النػػار كلػػا  فػػي الفػػػائؽ اف ال بػػاؿ مػػػا     

بىػػػاًؿ   تىػػػاؿى ركايػػػة ابػػػف مالػػػو،  ػػػةي اٍل ى ٍدرى ػػػا رى مى سيػػػكؿى الًل، كى ػػػارىةي اىٍىػػػًؿ      تىػػػاليكا  يىػػػا رى عيصى
 .4((النَّارً 

 
 
 
 

 

                                                           

وي احمد  ُ  ىػػ(، تحقيػؽ  ِٕٓكسنف ابي داكد، سػميماف بػف األشػدث السلسػتاني،  ت(، ّٖٓٓ، برتـ  َٕ/ِ( اىٍ رىلى
(، ّٕٗٓبػػػرتـ   َّٓ/ّالطبدػػػة األكلػػػى   ىػػػػ، َُُْمحمػػػد سػػػديد المحػػػاـ، دار الفكػػػر، بيػػػركت، سػػػنة النشػػػر 

 كالحديث صحيا.
 . ُِٓ/ِ( النياية في رري  الحديث كاألثر  ِ 
ىػػ(، تحقيػؽ  عمػي محمػد ّٖٓي رري  الحديث كاألثر، ابك القاسـ محمػكد بػف الزم شػرم لػار الل،  ت( الفائؽ فّ 

 .ّْٓ/ُالبلاكم كمحمد ابك الفيؿ  براىيـ، دار المدرفة، لبناف  
 (، كالحديث الصحيا.ّّٕٕبرتـ   َُُِ/ِ( ا رلو ابف مالو  ْ 
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 سليم  فهد طاللد.  في السنة النبوية المطهرة االزدراء

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  31 العـدد )

 املطهة انثانث
 االسدراء تانضزب 

يلػػػي  ىػػػلا النػػػكع مػػػف حيػػػث ال طػػػكرة كاليػػػرر فػػػي مصػػػاؼ االعمػػػاؿ الصػػػارفة 
ألىميػػا عػػف اللنػػة، كىػػك اف يقبػػؿ المػػر  عمػػى يػػر  مسػػمـ ازدرا ن ًمػػٍف ريػػر حػػؽ فييٍ ػػًرج 

،  منو دمان كلك كاف مقداره مؿ  المحلمة، فدف ٍيػًد ٍبػًف كىاًتػدو اًلًؽ ٍبػفي زى ٍبد اٍل ى ػدَّثىًني تػاؿ  عى حى
ػاًلسي بىًريػرىةى  ، تىاؿى  كيٍنػتي ايلى ـٍ دَّثىيي ، حى ًمًؾ ٍبفى مىٍركىافى ٍبدى اٍلمى ًدينىػًة تىٍبػؿى اىٍف اىًلػيى  اىًبي اىفَّ عى ًباٍلمى

ًمػػػؾً  ٍبػػػدى اٍلمى ًميػػػؽه اىٍف تىًمػػػيى ىىػػػًلًه  ،ىىػػػلىا اأٍلىٍمػػػرى فىكىانىػػػٍت تىقيػػػكؿي  يىػػػا عى ػػػاالن لى ى ىرىل ًفيػػػؾى ً صى ً ن ػػػي ألى
ػػةى  ل يتىػػوي فىاٍحػػلىًر الػػد مىا ى  ،اأٍليمَّ سيػػكؿى الًل  ،فىػػًإٍف كي ػػًمٍدتي رى ػػؿى ًلييػػٍدفى ي   يىقيػػكؿي   فىػػًإن ي سى ً فَّ الرَّلي

مىةو ًمٍف دىـو  مىى ًمٍحلى نًَّة اىٍف يىٍنظيرى ً لىٍييىا عى ؽ   عىٍف بىاً  اٍللى  .1((ييًريقيوي ًمٍف ميٍسًمـو ًب ىٍيًر حى
فيلا النص الصػريا فػي اف يكػكف كالة األمػر عمػى بينػة منػو، كاف تكػكف نصػيحة 
ػػف نتكسػػـ فيػػو اف يكػػكف كاليػػا  بريػػرة شػػداران ليػػـ فػػي كاليػػتيـ، بػػؿ ىػػي نصػػيحة تمقػػف لكػػؿ مى

، لشػػدة  طكرتيػػا كعظػػـ فائػػدتيا. لات  سػػاؽ  لػػى فالمسػػمـ تػػد يػػ تي بصػػبلة كصػػياـ فييػػـك
ابػػكا  اللنػػة كلػػيس بينػػو كبينيػػا  ال لراع في ػػرج للػػؾ الػػدـ القميػػؿ الػػلم اراتػػو مػػف مسػػمـ 
ازدرا ن كاحتقػػػاران كانتقاصػػػان ليكػػػكف حلابػػػان بينػػػو كبػػػيف د ػػػكؿ اللنػػػة فيصػػػرؼ حينئػػػلو تمقػػػا  

ػػرى ف النػػار. سيػػكؿي الًل دىػػًف اٍبػػًف عيمى ػػٍ ًمفي ًفػػ     ، تىػػاؿى  تىػػاؿى رى ةو ًمػػٍف لىػػٍف يىػػزىاؿى اٍلمي ي فيٍسػػحى
ػػػا رىامن ػػػا حى ـٍ ييًصػػػٍ  دىمن ػػػا لىػػػ ٍبػػػدى اللً ككرد  .2((ًدينًػػػًو مى ػػػافى يىقيػػػكؿي   اىفَّ عى ً فَّ اٍلًدبىػػػادى ًفػػػي   ، كى

ا رىامن ـٍ يىٍيًرتيكا دىمنا حى لى ا اىتىاميكا اٍلًدبىادىةى، كى ؿَّ مى ةو ًمٍف سىٍتًر الًل عىزَّ كىلى  .3((فيٍسحى
 

                                                           

 (، كفيو يدؼ.ِٔٓ ، برتـ َِٓ/ِْ( ا رلو الطبراني في المدلـ الكبير  ُ 
كسػػننو كايامػػو  صػػحيا الب ػػارم(، محمػػد بػػف  سػػماعيؿ ابػػك عبػػدالل الب ػػارم  ( اللػػام  المسػػند الصػػحيا الم تصػػر مػػف امػػكر رسػػكؿ الل ِ 

 (.ِٖٔٔبرتـ   ِ/ٗىػ  ُِِْاللدفي، تحقيؽ  محمد زىير بف ناصر الناصر، دار طكؽ النلاة، الطبدة األكلى، 
 (، كالحديث صحيا كشاىده في الب ارم كما في اليامش السابؽ.ٕٖٖٖبرتـ   ُٕٗ/ٗالمدلـ الكبير  ( ا رلو الطبراني في ّ 
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 املطهة انزاتغ
 اسدراء تعض املؤمىني نهعاصي 

فنيػػػاىـ عنػػػو   كتػػػ  ىػػػلا الصػػػنؼ مػػػف الصػػػح  الكػػػراـ فػػػي حيػػػرة رسػػػكؿ الل 
يقػػػاع بنػػػي آدـ فػػػي  ىػػػلا االزدرا  يحقػػػؽ لمشػػػيطاف م ربػػػو فػػػي  فٌ اج ك  ،رشػػػدىـ  لػػػى  طػػػرهاك 

ٍيػػػػرىةى  ػػػػًر ى  ايتًػػػػيى النَّبًػػػػي   الػػػػلن  كاالسػػػػتمرار عميػػػػو، فدىػػػػٍف اىبًػػػػي ىيرى ػػػػؿو تىػػػػٍد شى   تىػػػػاؿى  ،ًبرىلي
ٍيػػرىةى  (،اٍيػػًربيكهي   ػػاًر ي ًبثىٍكبًػػوً   تىػػاؿى اىبيػػك ىيرى ػػاًر ي ًبنىٍدًمػػًو كىاليَّ ػػاًر ي ًبيىػػًدًه كىاليَّ ػػا  ،فىًمنَّػػا اليَّ فىمىمَّ

ػػػػرىؼى  مىٍيػػػػًو     تىػػػػاؿى  ،اىٍ ػػػػزىاؾى المَّػػػػوي   تىػػػػاؿى بىٍدػػػػضي اٍلقىػػػػٍكـً  ،اٍنصى ػػػػلىا الى تيًدينيػػػػكا عى الى تىقيكليػػػػكا ىىكى
مىٍيػػًو الشَّػػٍيطىافى    حمػػد بزيػػادة،ا لئلمػػاـكفػػي ركايػػة ، 1((الشَّػػٍيطىافى  ػػلىا الى تيًدينيػػكا عى الى تىقيكليػػكا ىىكى

لىًكٍف تيكليكا رىًحمىؾى المَّوي   .2((كى
يػػلا الحػػديث يحمػػؿ تكلييػػان نبكيػػان كريمػػان، كمنيلػػان رصػػينان فػػي كيفيػػة التدامػػؿ مػػ  ف 

كثيػػر منػػػا، بحيػػػث اصػػػبا مػػف كتػػػ  فػػػي مدصػػية مػػػف المداصػػػي، مػػػني  ربمػػا رػػػا  عػػػف 
      قػػػػار ككراىيػػػػة، تػػػػد يتبديػػػػا الػػػػدعا  حتبديػػػػنا ينظػػػػر لصػػػػاح  المدصػػػػية نظػػػػرة ازدرا  كا

 عميو   .
ككلػو عػكنيـ الشػيطاف بػللؾ اف الشػيطاف  تاؿ ابف حلر في شرح ىلا الحديث  

يريػػػد بتزيينػػػو لػػػو المدصػػػية اف يحصػػػؿ لػػػو ال ػػػزم، فػػػإلا دعػػػكا عميػػػو بػػػال زم فكػػػ نيـ تػػػد 
 .  3(كد الشيطافحصمكا مقص

 
 

                                                           

 ( .ْْٕٕ، برتـ  ُّٔ/ْ(، كابك داكد  ٕٕٕٔبرتـ   ُٖٓ/ٖ( ا رلو الب ارم  ُ 
 (، كالحديث صحيا.َُُٖبرتـ   ُّٕٔ/ّ( ا رلو احمد  ِ 
دار المدرفػػة لمطباعػػة كالنشػػر، بيػػركت،  (،ىػػػِٖٓي،  تفػػتا البػػارم شػػرح صػػحيا الب ػػارم، ابػػف حلػػر الدسػػقبلن( ّ 

 .ٕٔ/ُِ  الطبدة الثانية
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ف منيليػػػػػة التدامػػػػػؿ مػػػػػ  الداصػػػػػي اك الم طػػػػػ  منيليػػػػػة ينب ػػػػػي اال ت يػػػػػ   كاج
لمدكاطػػػؼ اللياشػػػة، اك االلتيػػػادات الفردٌيػػػة ال اصػػػة، بػػػؿ تحكميػػػا النصػػػكص الشػػػرعية 
المستفييػػة مػػف الكتػػا  كالسػػنة النبكيػػة الشػػريفة، كمػػا المػػؿ اف يستشػػدر اإلنسػػاف حػػاؿ 

مكانػػو. لػػك كػػاف الناصػػا ىػػك الشػػ ص المبتمػػى، فمػػالا  وتكليػػو المػػـك أل يػػو الداصػػي ب ٌنػػ
يح  اف يسم   ككيؼ يريػد ًممَّػف حكلػو اف يتدػاممكا مدػو  مػا المػؿ تاعػدة  يػ  نفسػؾ 

، كمػػػا اركع مػػػا لكػػػره اإلمػػػاـ ابػػػف القػػػيـ فػػػي كتابػػػو  طريػػػؽ اليلػػػرتيف تحػػػت تاعػػػدة 1مكانػػػو
ي تلػػػرم عمػػػييـ النػػػاس فػػػي البمػػػكل التػػػ  مشػػػاىد النػػػاس فػػػي المداصػػػي كالػػػلنك (، تػػػاؿ  

اعظػػػـ  –بحسػػ  شػػػيكدىـ، ألسػػػبابيا كراياتيػػػا  -احكاميػػا بػػػإرادتيـ كشػػػيكاتيـ متفػػػاكتكف 
ثػػـ لكػػر فػػي المشػػيد السػػاب  مشػػيد الحكمػػة، كىػػك  ،(تفػػاكت، كلمػػاع للػػؾ ثمانيػػة مشػػاىد

تػداره عميػو،  –ام الدبد الداصي  –اف يشيد   حكمة الل في ت ميتو بينػو كبػيف الػلن ، كاج
و، كانػػو لػػك شػػا  لدصػػمو كحػػاؿ بينػػو كبينػػو، كلكػػف  مٌػػى بينػػو كبينػػو لحكػػـ كتييئػػة اسػػبابو لػػ

 .2(عظيمة ال يدمـ ملمكعيا  ال الل
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .( ينظر   ال تككنكا عكف الشيطاف عمى ا يكـ(، تيسير بف سدد ابك حيمد، السدكديةُ 
ىػػػ(، دار السػػمفية، ُٕٓ( طريػػؽ اليلػػرتيف كبػػا  السػػدادتيف، محمػػد بػػف ابػػي بكػػر بػػف ايػػك  ابػػف تػػيـ اللكزيػػة،  تِ 

 .ُْٔىػ  ُّْٗالطبدة الثانية، القاىرة، 
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 املطهة اخلامس
 اسدراء انعاصني ألهم اإلميان

كىلا النكع كثير في كؿ زماف كمكاف، كالم منكف مدريكف لو عمى الدكاـ طالمػا 
ىناؾ كفار فيناؾ استيزا ، كاكثر ال مؽ عريةن الستيزا  الكافريف كازدرا  المنػافقيف ىػـ 
االنبيػػػا  كالمرسػػػمكف، فػػػالم مف فػػػي مكاليػػػة االزدرا  دكمػػػان كلقػػػد كػػػاف االزدرا  احػػػد انػػػكاع 

كتكػػليبيـ لنبكتػػو تػػد  ، فػػازدرا  المنػػافقيف بحيػػرة نبينػػا لنا االيػػلا  المكلػػو  لػػى رسػػك 
لىا رىاىٍكؾى ً ف كتػػ  مػػنيـ كفيػػحيـ مػػرارا ربنػػا تدػػالى، تػػاؿ ابػػف كثيػػر فػػي تكلػػو تدػػالى     كىاًج

سيػػػكالن  كان اىىىػػػلىا الَّػػػًلم بىدىػػػثى المَّػػػوي رى ي بػػػر الل تدػػػالى عػػػف [، ُْالفرتػػػاف  ((]يىتًَّ ػػػليكنىؾى ً الَّ ىيػػػزي
يصػػفكنو بالديػػ  كالػػنقص عمػػى سػػبيؿ التنقػػيص ك  لا راكه  اسػػتيزا  المشػػركيف بالرسػػكؿ 

 لػػػى تبػػػكؾ حيػػػث يػػػمت ناتػػػة  فمػػػف للػػػؾ مػػػا حػػػدث فػػػي طػػػريقيـ .1(كاالزدرا  فقػػػبحيـ الل
  اليس يزعـ انػو نبػي، كي بػركـ عػف -ككاف منافقان  –فقاؿ زيد بف الم صيت  ،الرسكؿ 

   ف رلػبلن يقػكؿ كلكػر مقالتػو، كىػك ال يػدرم ايػف ناتتػو  فقػاؿ رسػكؿ الل  بر السػما  
ني كالل ال اعمـ  ال ماعممن الل، كتد دلني الل عمييػا، ىػي فػي الػكادم فػي ًشػٍد  كػلا  يكاج

كمػػػف  .2ككػػػلا، كتػػػد حبسػػػتيا شػػػلرة بزماميػػػا فػػػانطمقكا حتػػػى تػػػ تكني بيػػػا فػػػلىبكا فػػػ تكه بيػػػا
التػي ار كالمنافقيف في الم منيف ما لرل في رػزكة تبػكؾ، ك صكر االزدرا  الكات  مف الكف

، ف  ػػػػل المنػػػػافقكف مػػػػف النصػػػػ  كالتدػػػػ  كاللػػػػكع كالدطػػػػشالكثيػػػػر حػػػػؿ بالمسػػػػمميف فييػػػػا 

                                                           

 .ِْٔ/ّ( تفسير ابف كثير  ُ 
ىػػ(، تحقيػؽ  مصػطفى ُِّالممؾ بػف ىشػاـ بػف ايػك  الحميػرم، ابػك محمػد، لمػاؿ الػديف،  ت ينظر  السػيرة النبكيػة، عبػد (ِ 

بػػراىيـ األبيػػارم ىػػػ  ُّٕٓكعبػػدالحفيظ الشػػمبي، مطبدػػة مصػػطفى البػػابي الحمبػػي كاكالده، مصػػر، الطبدػػة الثانيػػة،  السػػقا كاج
المدطى تمدلػى، دار تحقيؽ  عبػد ىػ(،ْٖٓ، كدالئؿ النبكة، اإلماـ ابك بكر احمد بف الحسيف بف عمي البييقي، تُٔٔ/ْ

، ، كزاد المدػاد فػي ىػدم  يػر الدبػاد ِِّ/ٓىػػ   َُْٖالكت  الدمميػة، بيػركت، كدار الريػاف لمتػراث، الطبدػة األكلػى، 
ىػ(، م سسة الرسػالة، بيػركت، كمكتبػة المنػار ُٕٓمحمد بف ابي بكر بف ايك  بف سدد شمس الديف ابف تيـ اللكزية،  ت

 ، كرلاؿ سنده ثقات.ّّٓ/ّىػ  ُُْٓاإلسبلمية، الككيت، الطبدة السابدة كالدشركف، 
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تػػاؿ بقػػرآف يفيػػحيـ كيلمٌػػييـ لمنػػاس، فنػػزؿ الػػكحي مدػػو، مػػف ك  برسػػكؿ الل يسػػتيز كف 
ػػػا كينَّػػػ ـٍ لىيىقيػػكليفَّ ً نَّمى ػػػ ىٍلتىيي لىػػػًئف سى سيػػػكًلًو كينػػػتيـٍ تدػػالى    كى نىٍمدىػػػ ي تيػػػٍؿ اىًبالمٌػػًو كىآيىاتًػػػًو كىرى ػػكضي كى ا نى ي

{ ـٍ نيدىػل ٍ  طى ًئفىػةن ٓٔتىٍستىٍيًزئيكفى ػنكي ـٍ ً ف نٍَّدػؼي عىػف طى ًئفىػةو م  ػاًنكي كٍا تىٍد كىفىٍرتـي بىٍدػدى ً يمى { الى تىٍدتىًلري
{ ػػػانيكٍا ميٍلػػػًرًميفى ـٍ كى فػػػي سػػػب  نزكليػػػا عػػػف محمػػػد بػػػف  ردكك  .[ٔٔ، ٓٔالتكبػػػة  ]{((ٔٔبًػػػ ىنَّيي

كدػػػ  القرظػػػي كريػػػره تػػػالكا  تػػػاؿ رلػػػؿ مػػػف المنػػػافقيف  مػػػا ارل ترآ نػػػا ىػػػ ال   ال ارربنػػػا 
، كتػػػد ارتحػػػؿ بطكنػػػان، كاكػػػلبنا السػػػنة، كالبننػػػا عػػػف المقػػػا ، فرفػػػ  للػػػؾ  لػػػى رسػػػكؿ الل 

سيػكًلًو  كرك  ناتتو فقاؿ  يا رسػكؿ الل ي  نمػا كنػا ن ػكض كنمدػ  فقػاؿ    اىًبالمٌػًو كىآيىاتًػًو كىرى
ف رلميػػو لتنسػػفاف الحلػػارة كمػػا يمتفػػت  ليػػو  ((. كاج ((  لػػى تكلػػو   ميٍلػػًرًميفى كينػػتيـٍ تىٍسػػتىٍيًزئيكفى

رسػػكؿ الل  1كىػػك متدمػػؽ بنسػػدة رسػػكؿ الل 
فػػي  كتػػاؿ تتػػادة  بينمػػا رسػػكؿ الل  .2

       ف يديػػػػػو نػػػػػاس مػػػػػف المنػػػػػافقيف  ل تػػػػػالكا  ايرلػػػػػك ىػػػػػلا الرلػػػػػؿ اف يفػػػػػتا رػػػػػزكة تبػػػػػكؾ كبػػػػػي
تصػػكر الشػػاـ كحصػػكنيا   ىييػػات ىييػػات لػػو للػػؾ    فػػ طم  الل نبيػػو عمػػى للػػؾ، فقػػاؿ 

رسػكؿ  يػا  فقػاؿ    تمػتـ كػلا ككػلا((، فقػالكا ،الركػ (( ف تػاىـ ميَّ     احبسكا عنبي الل 
   .3 تدالى ىله اآليةالل  نما كنا ن كض كنمد ، ف نزؿ الل

 

                                                           

، كالًقٍطدىػةي ًمٍنػو ًنٍسػدىةه. ( الن ٍس ي، بالكىٍسًر  سىٍيره يينٍ ُ  ػاؿي ، اىم  ييٍيفىري عىًرييػان عمػى ىىٍيئىػًة اًعنَّػًة الن دىػاًؿ، تيشىػد  بػًو الر حى سى ي
]ينظػػر  تػػاج الدػػركس مػػف لػػكاىر القػػامكس، محٌمػػد بػػف محٌمػػد بػػف عبػػد الػػرٌزاؽ الحسػػيني، ابػػك الفػػيض، الممقٌػػ  

بيدم  ت   [.ِْٗ/ ِِىػ(، دار اليداية  َُِٓبمرتيى، الزَّ
( ينظر  لام  البياف في ت كيؿ القرآف، محمد بف لريػر بػف يزيػد بػف كثيػر بػف رالػ  اآلممػي، ابػك لدفػر الطبػرم، ِ 

، ُّٕ/َُىػػػ   َُِْىػػػ(، تحقيػػؽ  احمػػد محمػػد شػػاكر، م سسػػة الرسػػالة، بيػػركت، الطبدػػة األكلػػى، َُّ ت 
احمػػد بػػف محمػػد بػػف عمػػي الكاحػػدم،  ، ك اسػػبا  نػػزكؿ القػػرآف، ابػػك الحسػػف عمػػي بػػفُُُ/ْكتفسػػير ابػػف كثيػػر  

ىػ(، تحقيؽ  كماؿ بسيكني زرمكؿ، دار الكت  الدممية، بيركت، الطبدة األكلى، ْٖٔالنيسابكرم، الشافدي،  ت 
 . َِٓىػ   ُُُْ

 .َِٓ، كاسبا  النزكؿ لمكاحدم  ُُِ/ْ، كتفسير ابف كثير  ُِٕ/َُ( ينظر  تفسير الطبرم  ّ 
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 املطهة انسادس
 اسدراء اهلديح 

ليػػلا النػػكع مػػف االزدرا  لىييػػكى دليػػؿه بػػٌيفه عمػػى عظػػيـ ىػػلا الػػديف   فَّ ًلٍكػػرى النبػػي 
كلماؿ تداليمو، فميس يريى ربنا ب ف يحقر احدنا شيئان فبل ييديو أل يػو، فميسػت الدبػرة 

ٍيػػرىةى دىػػٍف بمقػػدار اليديػػة  نمػػا بقػػدرىا المدنػػكم، ف سيػػكؿى الًل  اىبًػػي ىيرى كىػػافى يىقيػػكؿي   ، اىفَّ رى
لىٍك ًفٍرًسفى شىاةو    ًتيىا، كى ارى ارىةه ًللى  .2(( 1 يىا ًنسىا ى اٍلميٍسًممىاًت، الى تىٍحًقرىفَّ لى

 يػػػا نسػػػا   لكػػػر القايػػػي فػػػي  عػػػرا ك ػػػرج ال طػػػا  ىنػػػا  لػػػى المػػػراة المسػػػممة، ك 
 ،اصحيا كاشػيرىا نصػ  النسػا  كلػر المسػممات عمػى اإليػافة ،المسممات( ثبلثة اكلو

كىػػك مػػف بػػا   يػػافة الشػػػي   لػػى نفسػػو كالمكصػػكؼ  لػػػى صػػفتو كاألعػػـ  لػػى األ ػػػص 
 .3كمسلد اللام  كلان  ال ربي كلدار اآل رة

ًتيىػػا   ارى ػػارىةه ًللى (( كاالحتقػػار ىػػك االزدرا  كاسػػتقبلؽ الشػػي ، فػػبل تمنػػ  الى تىٍحًقػػرىفَّ لى
ترسػػؿ  لػػى ا تيػػا بيديػػة ألنيػػا صػػ يرة اك تميمػػة، بػػؿ عمييػػا اف تيػػدم كلػػك ادنػػى  امػػراة اف
  تػػالكا ،ىػػك بكسػػر الفػػا  كالسػػيف كىػػك الظمػػؼ  تػػاؿ اىػػؿ الم ػػة ، كلػػك فرسػػف شػػاة(شػػي ، 

 ،كال يقػػػاؿ  ال فػػػي اإلبػػػؿ  تػػػالكا ،كىػػػك فييػػػا مثػػػؿ القػػػدـ فػػػي اإلنسػػػاف ،كاصػػػمو فػػػي اإلبػػػؿ
 .ى ال نـ استدارةكيطمؽ عم ،كمرادىـ اصمو م تص باإلبؿ

                                                           

ٍظـه تىميؿ ُ  تىػٍد ييٍسػتىدار ًلمشَّػاًة فييقػاؿ ًفٍرًسػف شىػاةو، كىالَّػًلم لمشَّػاة ( الًفٍرًسف  عى ػافر ًلمدَّابَّػًة، كى ػؼ  البىديػر، كالحى المٍَّحـ، كىىيكى  ي
 .[ِْٗ/ ّىيكى الظ ٍمؼ. ]ينظر  النياية في رري  الحديث كاألثر  

 .(ََُّ، برتـ  ُْٕ/ِ(، كمسمـ  ِٔٔٓبرتـ   ُّٓ/ّ( ا رلو الب ارم  ِ 
ىػ(، دار  حيا  ٕٔٔنياج شرح صحيا مسمـ بف الحلاج، ابك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم،  ت( المّ 

 .َُِ/ٕق  ُِّٗالتراث الدربي، بيركت، الطبدة الثانية، 
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ال تمتنػػػ  لػػػارة مػػػف   كمدنػػػاه ،كىػػػلا النيػػػي عػػػف االحتقػػػار نيػػػي لممدطيػػػة الميديػػػة
الصػػدتة كاليديػػة للارتيػػا السػػتقبلليا كاحتقارىػػا المكلػػكد عنػػدىا بػػؿ تلػػكد بمػػا تيسػػر كلػػك 

 .1كاف تميبل كفرسف شاة كىك  ير مف الددـ

مِثاقْنبلْ  ْراح  وَئ ن رْن م حَطَنََخ  ٌم ْنبعِفاهَب وٌَمنإآدِ مِنه        ئ نا ال ََّ الْ ٌَ ا ِنمم للؾ ألف الل تدالى يقكؿ    

 [.ٕ الزلزلة((]يْمَه ٌَعآمَلا مِثاقْبلْ  ْراح  خٍَآرا  ٌَرَهم[. كيقكؿ تدالى    َْ النسا ((]لَّدمواَم أْجآرا  عَ ٍِمب 

يحػػث عمػػى تقكيػػة األكاصػػر كتمتػػيف الػػركابط  كثمػػة  شػػارة ا ػػرل  لػػى اف النبػػي 
بػيف اىػػؿ اإلسػبلـ، كانػػو ال يريػى اف ييقطػػ  شػي  مػػف حبػاؿ الػػكد كلػك كػػاف  يطػان رفيدػػان 
كىك فرسف الشاة، فإف  رساؿ اليدية الص يرة لدان افيؿ كالكد ك ير مف عدـ  رسػاليا، 

يػد اف اليديػة رسػكؿ بؿ تد تق  المحبة كتزداد األلفة بيف المتيػادييف ررػـ صػ ر اليديػة، ب
ٍيػرىةى المحبة، فقػد لػا  ىػلا الحػديث فػي ركايػة ا ػرل لمترمػلم  ػٍف اىبًػي ىيرى ػًف النَّبًػي   عى ، عى

   لىػػػٍك ًشػػػؽَّ   تىػػاؿى ًتيىػػػا كى ارى ػػػارىةه ًللى ػػػٍدًر، كىالى تىٍحًقػػػرىفَّ لى ػػػرى الصَّ تىيىػػػادىٍكا فىػػػًإفَّ اليىًديَّػػػةى تيػػػٍلًى ي كىحى
 .2((ًفٍرًسًف شىاةو 

 
 
 
 
 
 

                                                           

 .ُُِ/ٕ( شرح النككم عمى صحيا مسمـ  ُ 
 (، كالحديث رري ، كشطره اآل ر صحيا.َُِّبرتـ   ٗ/ْ( ا رلو الترملم  ِ 
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 سليم  فهد طاللد.  في السنة النبوية المطهرة االزدراء

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  31 العـدد )

 املطهة انساتغ
 انعىرجتذكز  االسدراء 

كمػػف انػػكاع االزدرا  المنتشػػرة بػػيف النػػاس دكف انتبػػاه ليػػا ىػػك ىػػلا النػػكع، االزدرا  
بالدكرة، فكثيرا ما يدي  احدنا عمى ا يو بلكر عكرة مػف عكراتػو، كيسػ ر منيػا اك ينػابزه 

آمََمننىا لْننب ٌَطآنناْرآ قْننى ٌ مِّننه قْننىآ و    ٌَننب أٌَْهَننب الَّننٌِِهَ بيػػا، كىػػلا فدػػؿ م ػػالؼ لػػنص القػػرآف الكػػريـ،   

َآهمها َولْنب           ٍآنرا  مِّن َانها َخ ٌَ َآهممآ َولْنب وِطَنبِ مِّنه وِّطَنبِ عَطَنى ْأن  ٍآرا  مِّ َاىواىا َخ ٌَ عَطَى ْأن 

مآ ٌَزانننتآ يْأاوآلْئِننن َ همنننمم رْ امِنننسموا أْوفاطَنننَامآ وَلْنننب رََْنننبثَسموا ث بلاأْلاقْنننبة  ث نننئاصَ االِضآنننمم الافاطمنننىُا ثَعآننندَ الاا  َنننبن  وَمَنننه لَّننن

   [.ُُ الحلرات((]ال َّبلِممىنَ

فػػالمزدرم أل يػػو بدكرتػػو ىػػك مػػف يػػمف الظػػالميف  ف لػػـ يتػػ ، ناىيػػؾ عػػف كعيػػد 

مػػف اشػػار عمػػى     :الل لػػو يػػـك القيامػػة بػػ ف يداتبػػو الل بمثػػؿ مػػا فدػػؿ، تػػاؿ رسػػكؿ الل 

   .1((النار يـك القيامةمسمـ عكرة يشينو بيا ب ير حؽ شانو الل بيا في 
امػػا فػػي الػػدنيا فيػػك مكعػػكد بػػ ف تيفيػػا عكرتػػو كلػػك تسػػتر بمئػػة لمبػػا  اك حلػػا  

ًددى رىسيكؿي المَّػًو  تىاؿى  عىًف اٍبًف عيمىرى كما فيا عكرة ا يو ازدرا ن،  اٍلًمٍنبىػرى فىنىػادىل  صى
ًفيػػ و  ػػٍكتو رى ـى      فىقىػػاؿى  ،ًبصى ػػٍف تىػػٍد اىٍسػػمى ػػافي  لػػى تىٍمبًػػوً يىػػا مىٍدشىػػرى مى ـٍ ييٍفػػًض اإًليمى لىػػ ػػاًنًو كى الى  ،ًبًمسى

كىيـٍ  ،تيٍ ليكا اٍلميٍسًمًميفى  ػٍكرىاًتًيـٍ  ،كىالى تيدىي ػري ػٍكرىةى اىً يػًو اٍلميٍسػًمـً تىتىبَّػ ى  ،كىالى تىتًَّبديػكا عى ػٍف تىتىبَّػ ى عى فىًإنَّػوي مى
تىػػػػػػػػػػوي  تىػػػػػػػػػػوي يى  ،المَّػػػػػػػػػػوي عىٍكرى ػػػػػػػػػػٍف تىتىبَّػػػػػػػػػػ ى المَّػػػػػػػػػػوي عىٍكرى مى ػػػػػػػػػػٍكًؼ رىٍحًمػػػػػػػػػػوً كى لىػػػػػػػػػػٍك ًفػػػػػػػػػػى لى ػػػػػػػػػػٍحوي كى                    ((، ٍفيى

                                                           

 (، فيو يدؼ.ُُِٓٗ، برتـ  ُٓٗ/ِٓاللام  الص ير  ( ُ 
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 سليم  فهد طاللد.  في السنة النبوية المطهرة االزدراء

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  31 العـدد )

ػػرى   تىػػاؿى  نىظىػػرى اٍبػػفي عيمى ػػا  لػػى اٍلبىٍيػػًت اىٍك  لػػى اٍلكىٍدبىػػةً  كى ـى    فىقىػػاؿى  ،يىٍكمن ػػًؾ كىاىٍعظىػػ ػػا اىٍعظىمى مى
ٍرمىةن ًعٍندى المًَّو ًمٍنؾً  ـي حي ٍرمىتىًؾ كىاٍلميٍ ًمفي اىٍعظى  .1(حي

بٌشػػره ب نػػو سػػيق  بػػنفس الػػلن  الػػلم عٌيػػر ا ػػاه بػػو، كتمػػؾ     كلػػو اييػػان اف النبػػي
طامػػػة كبػػػرل ال ينتبػػػو ليػػػا كثيػػػر مػػػف ال مػػػؽ، فمػػػا مػػػف مسػػػمـ يديػػػ  ا ػػػاه  ال كتػػػ  بػػػنفس 

بىػػػؿو الديػػػ ، كيتػػػك  الل عمػػػى مػػػف تػػػا ،  ػػػٍف ميدىػػػاًل ٍبػػػًف لى سيػػػكؿي الًل  عى   ، تىػػػاؿى  تىػػػاؿى رى
ـٍ    ، لى اهي ًبلىٍن و مىوي مىٍف عىيَّرى اى ى تَّى يىٍدمى تىاؿى اىٍحمىدي  ًمٍف لىٍن و تىٍد تىا ى ًمٍنوي  .((يىميٍت حى

2. 
ػػا مػػف النَّػػاس لىييػػـ عيييػػك    زىالىاف المػػداينىيقػػكؿ  ػػف عيييػػك   ،رىاىٍيػػت اىٍتكىامن فىسىػػكىتيكا عى

ػػٍنييـ ًتٍمػػؾى اٍلديييػػك  ،النَّػػاس فىسػػتر الل عيػػكبيـ ػػا لػػـ تكػػف لىييػػ ،كزالػػت عى رىاىٍيػػت اىٍتكىامن ـ عيييػػك  كى
ارىت لىييـ عيييك  اشت مكا بديك  النَّاس  .3(فىصى

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

وي الترملمُ   (، الحديث حسف صحيا.َِِّبرتـ   ْْٔ/ّ  ( اىٍ رىلى
 .(، كيدفو شديدَِٓٓ، برتـ  ِِْ/ْ( ا رلو الت ٍرًمًلم  ِ 
ىػػػ(، تحقيػػؽ  ملػػدم فتحػػي ُِْ( عيػػك  الػػنفس، محمػػد بػػف الحسػػيف النيسػػابكرم، ابػػك عبػػد الػػرحمف السػػممي،  تّ 

 .ُِلسيد، مكتبة الصحابة، طنطا  ا
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 سليم  فهد طاللد.  في السنة النبوية المطهرة االزدراء

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  31 العـدد )

 ثامهاملطهة ان
 االسدراء تانقتم وهى أخطز أوىاع االسدراء 

ىلا النػكع ىػك آ ػر طريػؽ االزدرا  كنيايػة سػكتو، كبػئس الطريػؽ كبئسػت السػكة، 
بالقتػؿ، كللػؾ  فما زاؿ الرلؿ يزدرم ا ػاه حتػى يمحقػو بػالنظرة ثػـ بالكممػة ثػـ باليػربة ثػـ

 ىك ال سراف المبيف.
فينػػػػا تظيػػػػر  طػػػػكرة االزدرا  كانيػػػػا آفػػػػة تن ػػػػر تػػػػكل األمػػػػة، كانيػػػػا عمٌػػػػة  بيثػػػػة 
يست صػػػؿ بيػػػا صػػػاحبييا النػػػاسى ثػػػـ تست صػػػمو مػػػف افػػػكاج المػػػ منيف لي ػػػدك كالكػػػافر سػػػكا ، 
اشػػتركا فػػي اإللػػراـ فػػلا الػػـر فػػي حػػؽ ا يػػو كالكػػافر الػػـر فػػي حػػؽ الل ثػػـ يشػػتركاف فػػي 

وَمَه ٌَقازالا ممإآمَِب  مَزْعَمِّدا  يْجَسَآؤمهم جَهََامم خَبلِدا  يٍِهَب وَغْ ِتَ ال ّنَم  كد في نار لينـ، تاؿ تدػالى    ال م

 مػس عكاتػ  التمدػت لمقاتػؿ المتدمػد، حتػى . [ّٗ النسػا ((]عَ ٍْآَِ وَلْعََََم وَأْعَدا لَْم عَِْاثب  عَ ٍِمنب  

ػػػًمٍدتي ميدىاًكيىػػػةى ارمػػػؽ عمػػػى نفسػػػو بػػػا  الم فػػػرة، ف ػػػافى تىًميػػػؿى  دىػػػٍف اىبًػػػى ً ٍدًريػػػسى تىػػػاؿى سى كى كى
ًديًث عىٍف رىسيكًؿ المًَّو  كيػؿ  لىٍنػ و عىسىػى المَّػوي     كىىيكى يىقيػكؿي  تىاؿى سىًمٍدتي رىسيكؿى المًَّو  اٍلحى

ػػؿي يىٍقتيػػؿي مي ٍ  ػػاًفران اىًك الرَّلي ػػؿي يىميػػكتي كى ػػدان اىٍف يىٍ ًفػػرىهي ً الَّ الرَّلي فػػاالزدرا  ىػػك الزيػػت  .1((ًمنػػان ميتىدىم 
اللم اكتد فتيمة القتػؿ، كلػا  فػي الفػاظ م تمفػة مػف ركايػات متدػددة كميػا تػدكر فػي رحػى 

ػػاًمتً ف االزدرا  كاالعتبػػاط كالدبػػث كريرىػػا. سيػػكؿ الًل  دىػػٍف عيبىػػادىةى ٍبػػًف الصَّ ػػًم ى رى ، اىنَّػػوي سى
  ػػػٍف تىتىػػػؿى ميٍ ًمننػػػ  ، اىنَّػػػوي تىػػػاؿى ػػػٍدالن عا، فىػػػامى ػػػٍرفنا كىالى عى ـٍ يىٍقبىػػػًؿ اللي ًمٍنػػػوي صى       .2((تىبىطى ًبقىٍتًمػػػًو، لىػػػ

ة، الٌصٍرؼ النَّاًفمىةتاؿ المنلرم    تيؿ رير لىًلؾ ،كىاٍلدٍدؿ اٍلفىًرييى اًلدي ٍبفي ًدٍىقىافى ، 3(كى تىاؿى  ى

                                                           

 (، كالحديث صحيا.َُٕٗٔبرتـ   ُُِ/ِٖ  ( ا رلو احمدُ 
ىػػ(، تحقيػؽ  ٔٓٔ( الترري  كالترىي  مف الحديث الشػريؼ، عبػد الدظػيـ بػف عبػد القػكم زكػي الػديف المنػلرم،  تِ 

 كالحديث صحيا.، َِّ/ّىػ  ُُْٕ براىيـ شمس الديف، دار الكت  الدممية، بيركت، الطبدة األكلى، 
 .َِّ/ّ( الترري  كالترىي  لممنلرم  ّ 
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ػػٍف تىٍكًلػػوً  ػػ ىٍلتي يىٍحيىػػى ٍبػػفى يىٍحيىػػى اٍل ىسَّػػاًنىَّ عى . تىػػاؿى الَّػػًليفى ييقىػػاًتميكفى ًفػػى ((تىػػبىطى ًبقىٍتًمػػوً عا   : سى

مىى ىيدنل الى يىٍستىٍ ًفري المَّوى يىٍدًنى ًمػٍف لىًلػؾى  ـٍ فىيىرىل اىنَّوي عى ديىي اٍلًفٍتنىًة فىيىٍقتيؿي اىحى
تػاؿ ابػف األثيػر  .1

كىػػػلا تفسػػػير يػػػدؿ عمػػػى انػػػو مػػػف ال بطػػػةي بػػػال يف المدلمػػػة، كىػػػي الفػػػرح  فػػػي النيايػػػة  
ركر كحسػػف الحػػاؿي ألف القاتػػؿ يفػػرح بقتػػؿ  صػػمو، فػػإلا كػػاف المقتػػكؿ م منػػا، كفػػرح كالسػػ

فػػاعتبط       تكلػو  كتػػاؿ ال طػابي فػي مدػالـ السػنف   .2(بقتمػوي د ػؿ فػي ىػلا الكعيػد
كاعتبطتيػػػا   لا  ،ي يريػػػد انػػػو تتمػػػو ظممػػػا ال عػػػف تصػػػاص، يقػػػاؿ  عبطػػػت الناتػػػة(( تتمػػػو

كاحتيػر تبػؿ  نحرتيا مف رير دا  اك آفة تكػكف بيػا، كمػات فػبلف عبطػة   لا كػاف شػابان 
،   اؿ امية بف ابي الصمت ت اكاف الشي  كاليـر

مان  ٍبطىةن يىميٍت ىىرى  .3(ًلٍممىٍكًت كىٍ سه كالمر ي لىاًئقييا   ...  مىٍف لـ يىميٍت عى
مػػات فػػبلف يقػػاؿ  ات ب يػػر عمػػة فقػػد اعتػػبط، ك ػػػػػػػػػػكػػؿ مػػف م ر  ػػػػػػػػػكتػػاؿ ابػػف األثي

كمػف مدػاني االزدرا  اييػان الدبػث كالميػك، فمػك ازدرل احػد  .4(صحيحان  عبطةي ام  شابان 
سيػػػكؿ الل  ف الشػػريد طيػػران، كتتمػػػو عبثػػػان ايتػػػتص منػػو يػػػـك القيامػػػة، فدىػػػ ػػػًمدت رى  تىػػػاؿى سى

بىثػػا عػػ   لػػى الل يىػػٍكـ     يىقيػػكؿ ػػةمػػف تتػػؿ عصػػفكرا عى نػػا تتمنػػي  ،اٍلًقيىامى يىقيػػكؿ يىػػا ر  ً ف فبلى
ٍنفىدىة ،عىبىثا لـ يقتمني مى  .5((كى

 
                                                           

 .ُّٕ( المفصؿ في احاديث الفتف، عمي بف نايؼ الشحكد  ُ 
 .ُِٕ/ِ( النياية في رري  الحديث كاألثر  ِ 
ىػػػ(، المطبدػػة ّٖٖ( مدػػالـ السػػنف،  شػػرح سػػنف ابػػي داكد(، ابػػك سػػميماف حمػػد بػػف محمػػد البسػػتي المدػػركؼ بال طػػابي،  تّ 

 .ّّْ/ْىػ   ُُّٓالدممية، حم ، الطبدة األكلى، 
 .ُِٕ/ِ( النياية في رري  الحديث كاألثر  ْ 
 (،َّْٕبرتػػػػػػـ   ِٕٓ/ٕىػ(، دار الفكػػػػػر، بيركت، الطبدػػػػػػة األكلػػػػى   َّّسنف النسػػػػػائي، احمد بف شدي  النسائي،  ت( ٓ 

ىػػػ(، ترتيػػ   عمػػي بػػف ّْٓبػػاف بػػف ابػػك حػػاتـ الػػدارمي البيسػػتي،  تكاإلحسػػاف فػػي تقريػػ  صػػحيا ابػػف حبػػاف، محمػػد بػػف ح
 ُِْ/ُّ  ىػػػ َُْٖىػػػ، تحقيػػؽ  شػػدي  األرنػػ كط، م سسػػة الرسػػالة، بيػػركت، الطبدػػة األكلػػى،  ّٕٗبمبػػاف الفارسػػي، ت

 (، كفيو يدؼ.ْٖٗٓبرتـ  



 ٔٓ8  
 

     

   
 

 سليم  فهد طاللد.  في السنة النبوية المطهرة االزدراء

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  31 العـدد )

 اخلــاتـمــح
بدد بمكرنا مف البحث منتياه آف لنا اف نسطر كممػات ن تمػو بيػا، كاىػـ مػا يقػاؿ فػي 
االزدرا  انو مف ا طر امراض القمك  كاسك  ال صاؿ التي ييطبػ  عمييػا ابػف آدـ، ألنيػا 

  لى ما ال يحمد عقباه في دنياه كآ رتو. مفيية
-  االزدرا  بػػػػػػا  يلمػػػػػػ  كػػػػػػؿ األلفػػػػػػاظ كالمسػػػػػػميات األ ػػػػػػرل كاالحتقػػػػػػار كاالسػػػػػػتيانة

 كالس رية كريرىا.
-   كرد االزدرا  فػػػػي القػػػػرآف الكػػػػريـ مػػػػرة كاحػػػػدة مسػػػػندان  لػػػػى الدػػػػيف فػػػػي تكلػػػػو تدػػػػالى

 .(( مف سكرة ىكد عمى لساف نبي الل نكح رْسآدَر ي أْعآٍمَمَامآ  

-  يرل  تاري  االزدرا   لى  مؽ ابينػا آدـ  حػيف ازدراه  بمػيس فبػدات تصػة الدػداكة
 بيننا كبينو.

-  لبلزدرا  انكاع كثيرة اكليا كاىكنيا االزدرا  بالنظرة كىك اىكف بالنسبة لمػا بدػده امػا
 بحد لاتو فميس ىينا بؿ ىك عند الل عظيـ.

-   ثـ االزدرا  بالكممة ثـ باليربة كالملاف يسكتاف صاحبيما  لى ارتكا  اشن  كاشػن
مػؽ منتشػر بػيف اتبػاع  مف ملرد الكممة اك الير ، كمف ىنا ندرج بالحديث عف  ي
الديانات كىك ازدرا  األدياف كالػلم لػا  الػنص الصػريا بػالنيي عػف التدػرض  لػى 

ا بػػػؿ ألنػػػو يترتػػػ  عميػػػو لنػػػ  اكبػػػر كىػػػك مقدسػػػات ال يػػػر ال لككنيػػػا مقدسػػػاتو بػػػلاتي

واَلْ رْطمنجَىاا الَّنٌِِهَ ٌَندآعمىنَ مِنه دمون  ال ّنَِ يٍَْطمنجَىاا       سبيـ لمقدساتنا، تاؿ تدالى    

َجِّنئاهمم            ٍَم َانلِّ أامانخ  عَمَ ْهمنمآ إانما ئىل رَثِّه نم مانرآج عمهممآ ْي َانب ِل ٌا ِْلَِ  ْز ٍآر  عِ انمو نْن ََ عَدآوا  ث ْغ (( مَنب نْنبواىاا ٌَعآمَ انىنَ   ث الّ 

 [.َُٖ  األنداـ]
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-   بدػػػػض بػػػػؿ تػػػػٌكـ اإلسػػػػبلـ تدامػػػػؿ الطػػػػائديف مػػػػف الداصػػػػيف حػػػػيف نيػػػػى عػػػػف ازدرا
 .الم منيف لمداصي

- المسممكف مػف ازدرا  مػف اىػؿ الكفػر كاليػبلؿ كسػ ريتيـ بيػـ فقػد  اما ما يتدريو
 اعد الل ليـ علابا اليما لما ييحدثكه في نفكس الم منيف مف الـ كحزف.

-  كتدػرض اإلسػبلـ  لػى نػكع  فػي مػف االزدرا  كىػك ازدرا  اليديػة كحػض المسػممات
 عمى كلو ال صكص اف ال يزدريف ادنى ىدية ينكيف اىدا ىا أل تيف.

-   ثمة ازدرا  لمدكرة كعقكبتيا اف ييبتمى تائمكىا بيا فبل يمكتكا حتى يفدمػكا لات الػلن
 اللم عٌيركا بو ا اىـ.

-  ثػػـ النػػكع األ طػػر كاألتسػػى كىػػك االزدرا  بالقتػػؿ فقػػد شػػدد شػػرعنا عمػػى تلػػريـ ىػػلا
زىػػاؽ ركح ب  يػػر االزدرا  كعػػٌده مػػف اكبػػر الكبػػائر ألٌنػػو يقػػكد المػػر   لػػى  ىػػراؽ دـ كاج

حؽ، كحٌد لو حػدكدا بم ػت افَّ النبػي نيػى اٍف ييدبػث بػركح عصػفكر فمػاؿ بػاؿ الدبػاد 
 ب ركاح اىؿ اإليماف.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٔٔٓ  
 

     

   
 

 سليم  فهد طاللد.  في السنة النبوية المطهرة االزدراء

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  31 العـدد )

 انتىصياخ
اكصػػػي بتكعيػػػة المسػػػمميف ب طػػػر ىػػػلا المػػػرض كالمحاكلػػػة لت مػػػيص النػػػاس منػػػو، 

ىػك كللؾ بدرض الحمكؿ التي عال  ديننا مف  بلليا ىله اآلفة، كلدؿ انلػ  الحمػكؿ ليػا 
ػػافىحيكا       المقػػا  المباشػػر بػػيف األطػػراؼ الم تمفػػة، كنسػػتنبط للػػؾ مػػف تػػكؿ النبػػي تىصى

تىٍلىىً  الشٍَّحنىا ي  ،يىٍلىىً  اٍلً ؿ   اب كا، كى تىيىادىٍكا تىحى  .1((كى
ف حد اىـ اسبا  زكاؿ االزدرا  مف القمك  ىك التصػافا كالتسػاما كالتفػاىـ، لدػؿ 

ده تػػادره عمػػى تػػ ليؼ القمػػك  ريػػرى الل ر  الدػػالميف، تػػاؿ الل ي لػػؼ بػػيف تمكبنػػا فمػػيس احػػ

ٍآهَ قا انىث ه مآ َولْننَِها ال ّنََ           تدالى   ٍآَه قا اىث ه مآ لْىآ ْأوْفقانَذ مَنب يِنً اْرِ جَمٍِعنب  مانب ْألَّفْنذآ ثَن }وَْألََّف َث

سٌ حٍََِمٌ {  [.ّٔ األنفاؿ]أْلَّفَ ثٍَآََهممآ ئ وََّم عَسٌ 

 ق ىثَب وأزل مب ثٍََب مِه ثٍََب او  ع ى مب رابِ قدٌرال هم ألّف ثني 

 وع ى آلَ وصُجَ أمجعني... وص ى اهلل وض م ع ى وجٍَب حممد 

 

                                                           

التػػراث الدربػػي، بيػػركت، سػػنة الباتي، دار  حيػػا  ، تحقيػػؽ  محمػػد فػػ اد عبػػدىػػػ(ُٕٗطػػ ، مالػػؾ بػػف انػػس،  تك الم( ُ 
 (، كفيو يدؼ.ّّٖٔبرتـ   ُّّْ/ٓ  الطبدة األكلى ،ىػ َُْٔالنشر 
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 املصادر واملزاجغ
 القسآن الكسيم. 

 .السدكديةتيسير بف سدد ابك حيمد،  ،ال تككنكا عكف الشيطاف عمى ا يكـ(  .ُ
محمػػػد بػػػف الحسػػػيني الزبيػػػدم  اتحػػػاؼ السػػػادة المتقػػػيف بشػػػرح  حيػػػا  عمػػػـك الػػػديف، .ِ

 .ىػُُْْالشيير بمرتيى، تحقيؽ  م سسة التاري  الدربي، بيركت، الطبدة  
ابػػك الحسػػف عمػػي بػػف احمػػد بػػف محمػػد بػػف عمػػي الكاحػػدم، ، اسػػبا  نػػزكؿ القػػرآف .ّ

دار الكتػػ  ، كمػػاؿ بسػػيكني زرمػػكؿ، تحقيػػؽ  ىػػػ(ْٖٔ ت ، النيسػػابكرم، الشػػافدي
 .ىػ ُُُْالطبدة األكلى، ، بيركت ،الدممية

اإلحسػػاف فػػي تقريػػ  صػػحيا ابػػف حبػػاف، محمػػد بػػف حبػػاف بػػف ابػػك حػػاتـ الػػدارمي  .ْ
، تحقيػػػػؽ  (ىػػػػ ّٕٗت ىػػػػ، ترتيػػػػ   عمػػػي بػػػػف بمبػػػاف الفارسػػػػي، ّْٓالبيسػػػتي، ت

 .ق َُْٖشدي  األرن كط، م سسة الرسالة، بيركت، الطبدة األكلى، 
مػف تفسػير الكتػا  التحرير كالتنكير  تحرير المدنػى السػديد كتنػكير الدقػؿ اللديػد  .ٓ

، (ىػػػُّّٗت المليػد(، محمػػد الطػاىر بػػف محمػد الطػػاىر بػف عاشػػكر التكنسػي، 
 .ىػ ُْٖٗ الدار التكنسية لمنشر، تكنس،

الترري  كالترىيػ  مػف الحػديث الشػريؼ، عبػد الدظػيـ بػف عبػد القػكم زكػي الػديف  .ٔ
، تحقيػػػػػؽ   بػػػػػراىيـ شػػػػػمس الػػػػػديف، دار الكتػػػػػ  الدمميػػػػػة، (ىػػػػػػٔٓٔت  المنػػػػػلرم، 

 .قُُْٕبيركت، الطبدة األكلى، 
التفسػػير المنيػػر فػػي الدقيػػدة كالشػػريدة كالمػػني ، كىبػػة بػػف مصػػطفى الزحيمػػي، دار  .ٕ

 .ىػ ُُْٖالفكر المداصر، دمشؽ، الطبدة الثانية، 
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التيسػػير بشػػرح اللػػام  الصػػ ير، زيػػف الػػديف عبػػد الػػر كؼ بػػف تػػاج الدػػارفيف بػػف  .ٖ
الشػافدي، الريػاض، الطبدػة الثالثػة، ، مكتبػة اإلمػاـ (ىػػَُُّت عمي المنػاكم، 

 .ىػَُْٖ
اللام  الصػ ير فػي احاديػث البشػير النػلير، لػبلؿ الػديف عبػد الػرحمف بػف ابػي  .ٗ

 .، بيركت، دار الفكر( ى ُُٗ تبكر السيكطي، 
كسػػػػننو كايامػػػػو  اللػػػػام  المسػػػػند الصػػػػحيا الم تصػػػػر مػػػػف امػػػػكر رسػػػػكؿ الل  .َُ

، الب ػػػػػػارم اللدفػػػػػػي  صػػػػػػحيا الب ػػػػػػارم(، محمػػػػػػد بػػػػػػف  سػػػػػػماعيؿ ابػػػػػػك عبػػػػػػدالل
، تحقيػػػػػؽ  محمػػػػػد زىيػػػػػر بػػػػػف ناصػػػػػر الناصػػػػػر، دار طػػػػػكؽ النلػػػػػاة، ق(ِٔٓ ت

 .ىػُِِْالطبدة األكلى، 
عبػػػد الممػػػؾ بػػػف ىشػػػاـ بػػػف ايػػػك  الحميػػػرم، ابػػػك محمػػػد، لمػػػاؿ ، السػػػيرة النبكيػػػة .ُُ

بػػراىيـ األبيػػارم كعبػػد الحفػػػيظ ، ىػػػ(ُِّ ت  ،الػػديف تحقيػػؽ  مصػػطفى السػػػقا كاج
الطبدػػػػػة الثانيػػػػػة، ، مصػػػػػر ،ي الحمبػػػػػي كاكالدهمطبدػػػػػة مصػػػػػطفى البػػػػػاب، الشػػػػػمبي
 .ىػُّٕٓ

، تحقيػػػؽ  (ىػػػػَُٕت الدػػػيف، ابػػػك عبػػػد الػػػرحمف ال ميػػػؿ بػػػف احمػػػد الفراىيػػػدم،  .ُِ
براىيـ السامرائي، دار كمكتبة اليبلؿ.  ميدم الم زكمي، كاج

 ،ابػػك القاسػػـ محمػػكد بػػف الزم شػػرم لػػار الل، الفػػائؽ فػػي رريػػ  الحػػديث كاألثػػر .ُّ
دار ، محمػػػد ابػػػك الفيػػػؿ  بػػػراىيـك عمػػػي محمػػػد البلػػػاكم (، تحقيػػػؽ  ىػػػػّٖٓ ت

 .  لبناف ،المدرفة
، (ىػػَّٔت المدلـ األكسط، سميماف بف احمد بف ايك  ابػك القاسػـ الطبرانػي،  .ُْ

 .بف عكض الل كعبد المحسف الحسيني، دار الحرميف، القاىرةاتحقيؽ  طارؽ 
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، تحقيػػؽ  (ىػػػ َّٔت المدلػػـ الكبيػػر، ابػػك القاسػػـ سػػميماف بػػف احمػػد الطبرانػػي،  .ُٓ
حمػػػػدم بػػػػف عبػػػػد المليػػػػد السػػػػمفي، دار  حيػػػػا  التػػػػراث الدربػػػػي، بيػػػػركت، الطبدػػػػة 

 .ـُّٖٗالثانية، 
الم ػػػػر  فػػػػي ترتيػػػػ  المدػػػػر ، ابػػػػك الفػػػػتا ناصػػػػر الػػػػديف ابػػػػف المطػػػػرز، تحقيػػػػؽ   .ُٔ

محمػػػػكد فػػػػا كرم كعبدالحميػػػػد م تػػػػار، مكتبػػػػة اسػػػػامة بػػػػف زيػػػػد، حمػػػػ ، الطبدػػػػة 
 .ـُٕٗٗاألكلى، 

ابك زكريا محيػي الػديف يحيػى بػف شػرؼ ، مـ بف الحلاجالمنياج شرح صحيا مس .ُٕ
الطبدػػػػػػة الثانيػػػػػػة، ، بيػػػػػػركت ،دار  حيػػػػػػا  التػػػػػػراث الدربػػػػػػي(، ىػػػػػػػٕٔٔ،  تالنػػػػػػككم
 ق.ُِّٗ

، تحقيؽ  محمد فػ اد عبػد البػاتي، دار  حيػا  (ىػُٕٗ تط ، مالؾ بف انس، ك الم .ُٖ
 .الطبدة األكلى ،ىػ َُْٔالتراث الدربي، بيركت، سنة النشر 

النياية في رري  الحديث كاألثر، ابك السػدادات المبػارؾ بػف محمػد اللػزرم ابػف  .ُٗ
، تحقيػػػػؽ  طػػػػاىر احمػػػػد الػػػػزاكل كمحمػػػػكد محمػػػػد الطنػػػػاحي، (ىػػػػػَٔٔت األثيػػػػر، 

 .ىػُّٗٗالمكتبة الدممية، بيركت، 
ايسػػر التفاسػػير لكػػبلـ الدمػػي الكبيػػر، لػػابر بػػف مكسػػى ابػػك بكػػر اللزائػػرم، مكتبػػة  .َِ

 .ىػُِْْينة المنكرة، الطبدة ال امسة، الدمـك كالحكـ، المد
محٌمػػد بػػف محٌمػػد بػػف عبػػد الػػرٌزاؽ الحسػػيني، ، تػػاج الدػػركس مػػف لػػكاىر القػػامكس .ُِ

 .دار اليداية، ىػ(َُِٓ تابك الفيض، الممٌق  بمرتيى، الزَّبيدم  
، دار (ىػػػْٕٕت تفسػػير القػػرآف الدظػػيـ،  سػػماعيؿ بػػف عمػػر بػػف كثيػػر الدمشػػقي،  .ِِ

 ىػ.َُُْالنشر الفكر، بيركت، سنة 
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تيسػػير الكػػريـ الػػرحمف فػػي تفسػػير كػػبلـ المنػػاف، عبػػد الػػرحمف بػػف ناصػػر بػػف عبػػد  .ِّ
، تحقيػػػؽ  عبػػػد الػػػرحمف بػػػف مدػػػبل المكيحػػػؽ، م سسػػػة (ىػػػػُّٕٔت الل السػػػددم، 

 .قَُِْالرسالة، بيركت، الطبدة األكلى، 
محمػػػد بػػػف لريػػػر بػػػف يزيػػػد بػػػف كثيػػػر بػػػف رالػػػ  ، لػػػام  البيػػػاف فػػػي ت كيػػػؿ القػػػرآف .ِْ

م سسػػة ،   احمػػد محمػػد شػػاكر، تحقيػػؽىػػػ(َُّ ت ، ي، ابػػك لدفػػر الطبػػرماآلممػػ
 .  ىػ َُِْالطبدة األكلى، ، بيركت، الرسالة

               ،البييقػػػػػػػي اإلمػػػػػػػاـ ابػػػػػػػك بكػػػػػػػر احمػػػػػػػد بػػػػػػػف الحسػػػػػػػيف بػػػػػػػف عمػػػػػػػي، دالئػػػػػػػؿ النبػػػػػػػكة .ِٓ
، بيػػػركت، دار الكتػػػ  الدمميػػػة، تحقيػػػؽ  عبػػػد المدطػػػى تمدلػػػى، ىػػػػ ( ْٖٓ ت  

 .ىػ َُْٖ ،الطبدة األكلى، اثكدار الرياف لمتر 
محمد بف ابي بكر بف ايك  بػف سػدد شػمس ،  زاد المداد في ىدم  ير الدباد .ِٔ

مكتبػػة المنػػار ك  ،م سسػػة الرسػػالة، بيػػركت، ىػػػ(ُٕٓ،  تالػػديف ابػػف تػػيـ اللكزيػػة
 .ىػُُْٓالطبدة السابدة كالدشركف، ، اإلسبلمية، الككيت

، تحقيػؽ  محمػد فػ اد عبػد (ىػػِٕٓ تسنف ابف مالو، محمػد بػف يزيػد القزكينػي،  .ِٕ
 .الباتي، دار الفكر، بيركت

، تحقيػػؽ  محمػػد (ىػػػِٕٓ تسػػنف ابػػي داكد، سػػميماف بػػف األشػػدث السلسػػتاني،  .ِٖ
 .الطبدة األكلى ىػ، َُُْسديد المحاـ، دار الفكر، بيركت، سنة النشر 

، تحقيػػػؽ  عبػػػد الػػػرحمف (ىػػػػِٕٗ تسػػنف الترمػػػلم، محمػػػد بػػػف عيسػػػى الترمػػلم،  .ِٗ
 .الطبدة الثانية، ىػ َُّْسنة النشر  عثماف، دار الفكر، بيركت،محمد 

، دار الفكػػػػر، بيػػػػركت، (ىػػػػػَّّ تسػػػػنف النسػػػػائي، احمػػػػد بػػػػف شػػػػدي  النسػػػػائي،  .َّ
 .الطبدة األكلى
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شػػػد  اإليمػػػاف، ابػػػك بكػػػر احمػػػد بػػػف الحسػػػيف البييقػػػي، تحقيػػػؽ  محمػػػد السػػػديد  .ُّ
 .ىػَُُْ دار الكت  الدممية، بيركت، الطبدة األكلى، بسيكني زرمكؿ،

 .، دار الفكر، بيركت(ىػُِٔ ت صحيا مسمـ، مسمـ بف الحلاج النيسابكرم، .ِّ
طريػػػػؽ اليلػػػػرتيف كبػػػػا  السػػػػدادتيف، محمػػػػد بػػػػف ابػػػػي بكػػػػر بػػػػف ايػػػػك  ابػػػػف تػػػػيـ  .ّّ

 .ىػُّْٗ، دار السمفية، القاىرة، الطبدة الثانية، (ىػُٕٓت اللكزية، 
ت  السػػممي، عيػػك  الػػنفس، محمػػد بػػف الحسػػيف النيسػػابكرم، ابػػك عبػػد الػػرحمف  .ّْ

 .، تحقيؽ  ملدم فتحي السيد، مكتبة الصحابة، طنطا(ىػُِْ
دار  ،(ىػػػ ِٖٓت  فػػتا البػػارم شػػرح صػػحيا الب ػػارم، ابػػف حلػػر الدسػػقبلني،  .ّٓ

 .المدرفة لمطباعة كالنشر، بيركت، الطبدة الثانية
تحقيػػؽ  عبػػد الل عمػػي الكبيػػر كمحمػػد ق(، ُُٕ تلسػػاف الدػػر ، ابػػف منظػػكر،  .ّٔ

 .كىاشـ محمد الشاللي، دار المدارؼ، القاىرةاحمد حس  الل 
لطػػػائؼ اإلشػػػارات  تفسػػػير القشػػػيرم(، عبػػػد الكػػػريـ بػػػف ىػػػكازف بػػػف عبػػػد الممػػػؾ  .ّٕ

، تحقيػػػػؽ   بػػػػػراىيـ البسػػػػػيكني، الييئػػػػة المصػػػػػرية الدامػػػػػة (ىػػػػػػْٓٔت القشػػػػيرم، 
 .لمكتا ، مصر، الطبدة الثالثة

، (ىػػػ ُِٕ ت م تػػار الصػػحاح، محمػػد بػػف ابػػي بكػػر بػػف عبػػد القػػادر الػػرازم،  .ّٖ
 ـ.ُٓٗٗتحقيؽ  محمكد  اطر، مكتبة لبناف ناشركف، بيركت، سنة النشر 

مرتػػاة المفػػاتيا شػػرح مشػػكاة المصػػابيا، عمػػي بػػف محمػػد ابػػك الحسػػف نػػكر الػػديف  .ّٗ
 .ىػُِِْ، دار الفكر، بيركت، الطبدة األكلى، (ىػَُُْت المبل القارم، 

تدميػػػػؽ  شػػػػػدي   ،(ىػػػػػػُِْ تحمػػػػد بػػػػػف حنبػػػػؿ، ااإلمػػػػػاـ مسػػػػند اإلمػػػػػاـ احمػػػػد،  .َْ
 المكتبة الميمنية، مصر. األرنا كطي،
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ابػػػػك سػػػػميماف حمػػػػد بػػػػف محمػػػػد البسػػػػتي (، شػػػػرح سػػػػنف ابػػػػي داكد مدػػػػالـ السػػػػنف،  .ُْ
 ،الطبدػػػة األكلػػػى، حمػػػ  ،المطبدػػػة الدمميػػػة(، ىػػػػّٖٖ،  تالمدػػػركؼ بال طػػػابي

 .ىػ ُُّٓ
 ،ىػػ(ُِْْت  ،احمػد م تػار عبػد الحميػد عمػر، مدلـ الم ة الدربيػة المداصػرة .24

 .ىػ ُِْٗالطبدة األكلى، ، عالـ الكت 

             مدلػػػػػػػـ مقػػػػػػػاييس الم ػػػػػػػة، احمػػػػػػػد بػػػػػػػف فػػػػػػػارس بػػػػػػػف زكريػػػػػػػا  القزكينػػػػػػػي الػػػػػػػرازم،  .ّْ
السػػػػػػػبلـ محمػػػػػػػد ىػػػػػػػاركف، دار الفكػػػػػػػر، بيػػػػػػػركت، ، تحقيػػػػػػػؽ  عبد(ىػػػػػػػػّٓٗت   

 ىػ.ُّٗٗ
لبػػػالكرم، المدػػػركؼ نػػػكر اليقػػػيف فػػػي سػػػيرة سػػػيد المرسػػػميف، محمػػػد بػػػف عفيفػػػي ا .ْْ

الطبدػػػػػػػة الثانيػػػػػػػة،  دار الفيحػػػػػػػا ، دمشػػػػػػػؽ، ،(ىػػػػػػػػُّْٓت بالشػػػػػػػي  ال يػػػػػػػرم،
 .ىػُِْٓ


