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Abstract 
The Divine Legislator, in order to protect the Nabi Akram (PBUH) as the representative 

of the religion of Islam, has legislated the crime of the blasphemy against the Prophet 

(PBUH) with a special rulings and effects. Although the crime titled the “blasphemy 

against the Prophet (PBUH)” and its subject is also “Nabi”, its rules can also be 

generalized to Hadrat Zahra (S) and the Infallible Imams (AS). Although the Articles 

262 and 263 briefly refer to the crime of the blasphemy against the Prophet (PBUH), 

considering the lofty characters of the Prophet (PBUH) and the Infallible Imams (AS) 

and the legal responsibility to maintain them on the one hand and the existing gaps in the 

law pertaining to the crime of the blasphemy against the Prophet (PBUH) on the other 

hand, the present research tries to explain the various aspects of the crime of blasphemy 

against the Prophet (PBUH). The study, using a descriptive-analytical method, seeks to 

review the principles of generalization of the ruling to non-prophet. It believes that the 

twelve Imams (AS) and Hadrat Zahra (S) all are like a single pure light and the 

blasphemy against them equals the blasphemy against the prophet (PBUH).  Finally, a 

number of instances to which the generalization of the ruling of the blasphemy against 

the Prophet (PBUH) are controversial have been studied. 

Keywords: Sabb Al-Nabi, Sabb Al-Imam, Generalization of Sabb Al-Nabi Ruling, 

Islamic Penal Code.  
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  یوقو حق یفقه یپژوهش

 )ص(ینب یرغ بر یحکم سب النب یمتعم یدر مبان

 7خواه حسین حقانی، *1پوری عبداهلل بهمن

 . استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران1

 . دانشجوی دکتری گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران2
 (22/10/1932تاریخ پذیرش:  ؛11/11/1931)تاریخ دریافت: 

 

 چكیده

را برا ثارار و احمرام     یجررم سرا ابنبر    اسالم، ینعنوان معرف د به ،)ص(اکرم ینب یگاهاز جا یانتص برایشارع مقدس 

احمرام ثن بره حتررت     ،اسرت « ینبر »)ص( و موضروع ثن  یعنوان مجازات سا ابنب ه است. هرچندکرد یعتشر یخاص

قرانون مجرازات اسرالمی،     229و  222 ۀ. اگرچره در مراد  دادنری خواهرد برود    سرری ت یز)ع( نینمعصوم ۀزهرا)س( و ائم

و امامران معصروم)ع( و   یرامبر)ص(  پ یواال یتبا توجه به شخص ،اشاره شده است یبه جرم سا ابنب مختصر صورت به

پژوهش حاضرر  در  ،یموجود در  قانون در ارتباط با جرم سا ابنب یخألهای، از طرف قانون و ۀبر عهد ،حفظ ثن وظیفۀ

صردد   در یلری تحلر  یفیپژوهش با روش توص در این د.شو یینتب یمختلف جرم سا ابنب یها جنبهکه شده است  یسع

 یهمگ حترت فاطمه زهرا)س(و دوازده امام)ع( ایم و بر این باوریم که  بوده)ص( ینبیرحمم به غ یمتعم یمبان یبررس

 یحمم سرا ابنبر   یمتعمه ک یقیمصاد ۀدربار تینهاابنبی است. در  سا، در حمم هان ث ساو نور پاک هستند  یکمانند 

 .شده است پژوهش ،است یبر ثنها اختالف

   واژگان کلیدی

 .امام، قانون مجازات اسالمی ساابنبی،  ساتعمیم حمم 
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 بیان مسئله

ابنبی قتر  اسرت. در ایرن جررم      سادر بین فقهای شیعه شمی وجود ندارد در اینمه حمم 

نرزد فقهرا عبرارت اسرت از      سا ۀو حمم نیز قت  خواهد بود. واژ )ص(ابنبی ساموضوع 

، ینیو اهانت باشرد )مشرم   نیبه قصد توه صو نق ریبه ثنچه در ثن سرزنش و تحق فیتوص

، برا توجره بره قرراین موجرود در      ست. واژۀ نبی اگرچه مطلق و شام  تمام انبیا(231 :تا یب

. حمم قت  نیرز در ثن بحرو و اختالفری    است )ص(کرمروایات و کالم فقها، منظور پیامبر ا

. یمی از مسائ  اصرلی در بحرو جررم    اند نمردهنیست و فقهای شیعه حمم دیگری را بیان 

دادنی  به چه کسانی تعمیم )ص(ابنبی این است که این حمم )قت  ساب ابنبی( از پیامبر سا

بنبی باشد نه از باب ارتداد یا ا سااست. شایان ذکر خواهد بود که تعمیم دادن باید از باب 

، حمم مرذکور  استۀ نفس پیامبر منزب به )ع(ناصبی بودن یا موارد دیگر. از ثنجا که امام علی

. در این زمینه روایات مستقلی نیرز وجرود دارد.   کند یمنیز تسری پیدا  )ع(امام علی سابه 

یرا از جهرت    شرود  یمه کشت )ع(ابنبی ساکننده از باب  سادر اینمه  )ع(در باب دیگر ائمه

دیگر، اختالف است و علت اختالف از ایرن جهرت اسرت کره موافقران تعمریم حمرم بره         

را در حمم یک نور واحد و احمام مربوط به ثنهرا را   )ع(و امام علی )ع(، دیگر ائمه)ع(ائمه

. اببته در این زمینه روایات مستقلی هرم وجرود دارد و در مقابر ، مخابفران     دانند یمیمسان 

و  داننرد  ینمر را در این حمم یمسان  )ع(، این بزرگواران و امام علی)ع(یم حمم به ائمهتعم

ثمرده اسرت نیرز، از جهرت سرندی و دالبری ایرراد         )ع(در باب ائمره  مستقالًبه روایاتی که 

. در تسری حمم به فاطمۀ زهرا )س(، نیز موافقان به ثیۀ تطهیر و روایاتی که پیامبر اند گرفته

. در مقاب  کسانی که مخرابف  اند کردهاستدالل « داند یمۀ خود ثزاردهندشان را ۀ ایثزاردهند»

را  اسرت تعمیم این حمم به حترت فاطمه زهرا )س( هستند، صرف اینمه ایشان معصروم  

ابنبی به ایشان سرایت پیدا کند، شاید به ایرن علرت کره     ساکه حمم  دانند ینمدبی  کافی 

ارد. در براب دیگرر پیرامبران، کسرانی کره حمرم       موضروعاً از نبری خرروج د    زهراحترت 

انرد. اببتره قرول ضرعیفی      ارتداد دانسته از باب؛ اغلا این حمم را دانند یمکننده را قت   سا

، کسرانی  )ع(. در باب مادر پیامبر و مادر ائمره داند یموجود دارد که حمم ثن را، شالق زدن 
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بودن این بزرگواران تمسک کردند و  ، به پاکدانند یمابنبی قت   ساکه حمم ثن را از باب 

ی حمرم ثن  ا عرده و در مقاب  نیز  دانند یمی از فقها نیز حمم ثن را از باب ارتداد، قت  ا عده

کننرده را مسرتحق تعزیرر     سااند. در باب اصحاب پیامبر و امامزادگان، فقها  را تعزیر دانسته

دو  ،واسرطه  یبر  یرا منسوبان باواسطه  از کی هر یا )ع(و امامان یامبرمادر پ. در مورد دانند یم

حممشان همران حمرم    ،و امام برگردد یامبراگر سا ثنها به پدیدگاه وجود دارد: اول اینمه 

عملرش   ۀواسرط  بره  پیامبر و امام برنگردد، سابه  گر سا ثنها؛ دوم اینمه ااست یساب ابنب

حفظ ثن برر   ۀفیو وظ )ع(و امامان معصوم امبریپ یواال تیتوجه به شخص با .شود یم یرتعز

موجود در قانون در ارتبراط   یقانونگذار به ثن و خألها ینگاه اجماب یاز طرف قانون و ۀعهد

در پرژوهش حاضرر    قرانون،  نیر از افراد از ا یبعت ۀو احتمال سوءاستفاد یبا جرم سا ابنب

 ؛دشو نییتب یمختلف جرم سا ابنب یها جنبهکه شده است  یسع

 قانون مجازات اسالمی النبی و مصادیق آن در سب

 راتیتعز 119 ۀو ماد 229و  222 ۀدر ماد ،عهیاز فقه ش تیبه تبع زین یقانون مجازات اسالم

 :کند یم نییتع نیرا چن شوند یجرم م نیکه مرتما ا یمجازات افراد ی،حمومت

 ایر را دشرنام دهرد    یعظرام ابهر   یایاز انب کیهر ای )ص(اعظم امبریکس پ : هر222 ۀماد

 .شود یاست و به اعدام محموم م یساب ابنب ،قذف کند

 ،شران یدشنام بره ا  ای (س)زهرا  حترت ای )ع(نیمعصوم ائمۀ از کی هر قذف –تبصره 

 است. یدر حمم سا ابنب

 هرر  سرا دانسته است و در تبصره،  )ص(ویژۀ پیامبر اعظم اصابتاًابنبی را  سااین ماده 

. اما در خصروص  داند یمابنبی  سا از امامان معصوم و حترت زهرا )س( را در حمم کی

« یعظرام ابهر   یرای از انب کیر  هرر »عبارت سایر مصادیق ساکت است. ضمن اینمه در  سا

در قررثن   ثنهرا روشن نیست که مقصود قانونگذار پیامبران اوبوابعزم بوده یا پیامبرانی که نام 

 است. ثمده است یا همۀ پیامبران ابهی؟ دیگر اینمه مفهوم دشنام را روشن نمرده

: انبیای عظام پیرامبرانی هسرتند کره نرام     دکن یمحقوق در این زمینه بیان  مؤبفانیمی از 
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(. امرا برخری حقوقردانان    93: 1930تن از ثنان در قرثن ذکر شرده اسرت )پیمرانی،     صد کی

: 1932ۀ انبیای ابهی مشمول این ماده هستند )میرمحمدصرادقی،  همدیگر، بر این باورند که 

181.) 

 ایاکراه، غفلت، سهو  یاز رو یکه اظهارات و دیهرگاه متهم به سا ادعا نما: 229ۀ ماد

نقر  قرول از    ایر کلمرات و   یبدون توجه به معان ایبسان  سبق ایغتا  ای یدر حابت مست

 .شود یمحسوب نم یساب ابنب ،بوده است یگرید

هانرت  باشد و صدق ا یگریبه نق  از د ایغتا  ای یهرگاه سا در حابت مست :تبصره

 تا هفتادوچهار ضربه شالق است. ریموجا تعز ،کند

 ۀائمر  یرا عظرام   یرای از انب کیر  هرر  یاکس به مقدسات اسالم و  : هرراتیتعز 119 ۀماد

 یابنبر  اگر مشرمول حمرم سراب    ید،طاهره )س( اهانت نما یقۀحترت صد یا )ع(ینطاهر

 محموم خواهد شد.تا پنج سال  یکصورت به حبس از  ینا یرو در غ شود یاعدام م ،باشد

معلوم نشرده اسرت کره اهانرت چره       اصوالًروشن نیست و  222ارتباط این ماده و مادۀ 

ابنبی است و چه هنگامی مشمول این حمم نیسرت؟ بره تعبیرر     ساهنگامی مشمول حمم 

 بهتر مالک و مبنای تشخیص حدی یا تعزیری بودن اهانت روشن نیست.

ی و قررثن مجیرد،   تعراب  یبار. بعد از ذات تشخیص مقدسات اسالم با فقها و عرف است

امامان اطهار و حرم ممه و مزار امامان که زیارتگاه مسلمانان باشند، جرزو مقدسرات    ماًمسلّ

ی مرورد احتررام   هرا  تیشخص(. برخی معتقدند که 221: 1930محسوب هستند )گلدوزیان، 

قدسرات اسرالم   هسرتند، جرزو م   میابتعظر  واجرا سایر مذاها که از نظر قرثن و اسالم هم 

 (.182: 1932محسوبند )میرمحمدصادقی، 

ۀ مطبوعرات بره   لیوسر  بره : هر کس دکن یمبیان  20قانون مطبوعات مصوب سال 22مادۀ 

که به ارترداد منجرر شرود، حمرم در      دین مبین اسالم و مقدسات ثن اهانت کند، در صورتی

برر اسراس قرانون    حق وی صادر و اجرا و اگر به ارتداد نینجامد، طبرق نظرر حراکم شررع     

 (.1920تعزیرات با وی رفتار خواهد شد )قانون مطبوعات مصوب سال 

؛ چرا که موضوع جرم ستینی شم، در ثن شود یمبزرگوار  امبریپی شام  ابنب سا نمهیا
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بحو  ریز، اما در موارد شود یم )ص(ابشأن اسالم شام  پیامبر عظیم ماًمسلّنبی است و  سا

  است:

 )ع(امام علی

کننرده( ملحرق    سا)قت   حمم نیادر  )ع(منانؤم ریامفقهای شیعه در این مطلا که  در بین

 دارند: دالبت بر این حمم زیراست، شک و اختالفی نیست. ادبۀ  امبریپبه 

 آیات. 1

 دانند یمرا نفس و جان پیامبر  )ع(( خداوند و پیامبر، امام علی21: عمران ثلیۀ مباهله )ثطبق 

امرام   قتراً یحق؛ بلمره  سرت ینمانند تعارفات روزمرره   )ع(ر امام علیب )ع(و اطالق نفس پیامبر

بره   سرا در واقع  )ع(و دشنام به امام علی سارا نفس پیامبر قرار داده است. حال  )ع(علی

. حتی در زمان است )ع(کننده امام علی سابوده و همان حمم )قت ( برای  )ص(پیامبر اکرم

بره امرام    سرا الل بره ایرن ثیره در ممنوعیرت     بعتی از اصحاب به استد )ع(خود امام علی

وقاص در برابر معاویه، به این ثیه تمسرک   سعدبن ابی. از جمله اند کردهنیز تمسک  )ع(علی

 (.119: 9، ج 1011ی، شابورین؛ 112: 9، ج تا یب ،یشابورینکرده است )

 اتیروا. 2

کره امرام    شود یممیده امر دالبت دارند. ناگفته نماند که از دبی  خارج فه نیابر  زینروایات 

در این حمم همانند پیامبر است و امامان همه ماننرد نرور واحرد و در ایرن حمرم       )ع(علی

اسرت )فاضر     دیر تأکیمسان هستند و روایات خاصی که در این زمینۀ خاص ثمده، از باب 

 (. از جملۀ این روایات:012: 1022موحدی بنمرانی، 

، ج 1011ی، شرابور ین« )اهلل سبی فقد سَبَّنِفَقَدْ  اًیّلِعَ سبَمَنْ »نق  شده است:  امبریپ. از 1

ۀ دالبرت بره ثیرۀ    کننرد   یر تممو  دیر مؤنوعی  که این روایت به (82: 1010ی، طوس ؛191: 9

خداونرد   ساو  )ص(پیامبر ساامام علی)ع( و  ساوضوح  مباهله است. در این حدیو به

 ستند؛دارای یک حمم ه ابزاماًو  اند گرفتهدر طول هم قرار 

ی رَجُ ٍ   فِ  تَقُولُ  ءٍ یْشَیَّ أَالسالم:  هیعلی عَبْدِاللّهِ لِأَبِقُلْتُ : دیگوی عامر مانیسلبن  . عبداهلل2
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وَ اللّهِ حَلَالُ الدَّمِ، وَ مَا أَلْفٌ مِنْهُمْ بِرَجُ ٍ   »ی: لِ؟ قَالَ: فَقَالَ بْرَأُمِنْهُالسالم وَ یَ هیعل اًیّعَلِ شْتِمُسَمِعْتُهُ یَ

وجره دالبرت   (. 291: 10، ج 1019)کلینری،   نَفْسِ  َ ی عَل  ، دَعْهُ لَاتَعَرَّضْ لَهُ إِلَّا أَنْ تَ أْمَنَ  کُمْمِنْ

مهدورابردم برودن    )ع(دهنده به امرام علری   مشخص است که حمم دشنام کام طور  حدیو نیز به

فرد است؛ اگرچه در ذی  حدیو اشاره دارد که حفظ جران و در معررخ خطرر نبرودن، شررط      

کننده است که مفهوم مخابف ثن این خواهرد برود کره اگرر جران خرود و        سااجرای مجازات 

ی متعررخ ثن شروی )وی را بره    تروان  یمدیگران )شیعیان( در خطر نباشد، خونش مباح است و 

 قت  برسانی(.

و این  (123: 12، ج 1012)مجلسی،  بررسی سندی: گفته شده که حدیو مجهول است

حردیو ضرعیف اسرت     قاعردتاً لیمان عامری است که مجهرول بروده و   بن س به دبی  عبداهلل

: 1029ایشان کوفی بوده )طوسی، اما در کتا رجابی  (.099: 9، ج 1029)موسوی اردبیلی، 

(. 212: 11، ج ترا  یبر اسرت )خرویی،    )ع(از اصحاب امام صادق( و 22: 1989؛ برقی، 220

: 8، ج 1019)نروری،   داند یم )ع(محدث نوری نیز ایشان را کوفی و از اصحاب امام صادق

مانند صحیح اسرت   ؛ قوی بهحیکابصحی ابقوی ف(. مجلسی اول تعبیرش از این حدیو 122

)مجلسری،   دانرد  یمر ( و مجلسی دوم نیرز حردیو را صرحیح    192: 11، ج 1012)مجلسی، 

 (؛ 018: 29، ج 1010

و  اهلل، بعنرۀ  هیفعل هیسا أبو : منندیفرما یمکه  کند یمس از پیامبر نق  طاوو بنا دیس. 9

مجلسری،  )اهلل  بعنرۀ  هیر فعل أحردنا سرا   فمن ،نیابمؤمنأبوا  ایعل و یوأشهدکم أن اشهداهلل أنا

بره کسری کره بره پردران       فرستد یمدر این حدیو پیامبر بعن و نفرین (. 031: 22، ج 1011

به ایرن  دشنام دهد. دالبت وی بر حمم مذکور  )ع(و امام علی )ص(واقعی امت، یعنی پیامبر

دهنرده بره    نفررین و بعنرت خردا را برر دشرنام      )ص(نحو است که در ایرن حردیو، پیرامبر   

برر طبرق    )ع(و امام علی )ص(پیامبر ۀکنند ساقرار داده که قت   )ع(و امام علی )ص(پیامبر

 دیگر روایات، یمی از وجوه این بعن و نفرین است؛ 

 )ع(دیگر ائمۀ هدی

گانرۀ شریعه    یازده امام دیگر از امامران دوازده  )ع(مام علیبه غیر از ا )ع(منظور از ائمۀ هدی



  7 )ص(ینب یربر غ یحکم سب النب یمتعم یدر مبان یقوقو ح یفقه یپژوهش 

دشواری وجود دارد که در بحو اابات ایرن   )ع(ابنبی برای ائمه سا. در اابات حمم ندهست

از پیرامبر در ایرن زمینره     )ع(نیست. چون در ارتباط برا امرام علری    )ع(حمم برای امام علی

د و ریشۀ عمده در اخرتالف برر تسرری    وجود ندار )ع(روایاتی هست که در باب دیگر ائمۀ

در  )ع(بر اابات و عدم اابرات ایرن نظریره اسرت کره ائمره       )ع(دادن این حمم به دیگر ائمه

هرا و درجرات    نیز یمسان است و تفاوت ثنها سااحمام، همانند نور واحد هستند و حمم 

 ندارد؛   ریتأامتفاوت ثنها، در یمسان بودن احمامشان 

 )ع(به سایر ائمه )ص(النبی سبتعمیم حکم . دیدگاه قائالن به 1

که اکثر فقیهان نیرز از جملرۀ ایرن افرراد      )ع(ابنبی به ائمه ساموافقان بر تسری دادن حمم 

 :  اند کردههستند، برای اابات این قول ادبۀ زیر را بیان 

 آیات 

أَجْرراً ِلبارا    هِیْر عَلَ أَسْئَلُمُمْقُ ْ ال : »ۀدیگر، به ثی )ع(ابنبی به امامان سابرای تسری دادن حمم 

، خرواهم  ینمر ی؛ ای پیامبر بگو از شما در مقاب  رسابت هیچ مزد و پاداشری  ابْقُرْبی فِابْمَوَدَّۀَ 

استناد شرده اسرت. در تفسریر     (29ی: ابشور« )مگر مودت و محبت به اه  بیت و نزدیمانم

بغض و دشمنی اهر   باش کسی بر  ثگاهخوانیم:  کشاف در شرح این ثیه، از پیامبر چنین می

ناامیرد از رحمرت    شرود  یمر ، مگر اینمه در روز قیامت برر پیشرانیش نوشرته    ردیم ینمبیت 

، مگر اینمه کافر مرده اسرت.  ردیم ینمباش کسی بر بغض و دشمنی اه  بیت  ثگاهخداوند، 

کره برویی از بهشرت بره      ، در حرابی ردیر م ینمر باش کسی بر بغض و دشمنی اه  بیت  ثگاه

صراحا مجمرع ابفائرده چنرین اسرتناد      (. 221: 0، ج 1019)زمخشرری،   درس ینممشامش 

، با علم به اینمه اهر  بیرت کسرانی هسرتند کره      شود یمکشته  )ع(کننده امام ساکه  کند یم

دوست داشتن ثنها و گرامی داشتن ثنها و بزرگ داشتنشران، بره اجمراع و نصوصری کره از      

سیر کشاف و دیگر تفسیرها، در تفسیر طور که در تف سنت و کتاب ثمده، واجا است. همان

 (.129: 9، ج 1019شود )مقدس اردبیلی،  ( دیده می29این ثیه )شوری: 

نقد: بر طبق این ثیه مودت و دوست داشتن اه  بیت پیامبر، بر مسلمانان واجا اسرت.  

شود، بر طبق تفسریر کشراف و    دادن که مظهر عداوت و دشمنی محسوب می و دشنام سا
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از ضروریات دین است که اگر فرد ثگاهانه این جرم را مرتما شود،  بفائدهصاحا مجمع ا

 سرا احمام مرتد در حق فرد جاری خواهد شد، نره احمرام    قاعدتاًو  شود یممرتد و کافر 

 ابنبی؛

 احادیث 

 احادیو هستند که عبارتند از: )ع(دبی  در بحو اابات حمم ساب االئمهعمدۀ 

ی فِ  السالم: مَا تَقُولُ  هیعلی عَبْدِاللّهِ لِأَبِقُلْتُ » :دیگون سابم ب . هشامبن سابم هشام ۀصحیح .1

قَالَ: قُلْتُ:  "ئاًیبَرِحَلَالُ الدَّمِ وَ اللّهِ لَوْ لَا أَنْ تَعُمَّ بِهِ "ی: لِالسالم؟ قَالَ: فَقَالَ  هیعلیٍّ لِعَلِرَجٍُ  سَبَّابَة   

ی: لِ  قَالَ: فَقَ الَ   بِذِکْرِکَ  َیفِ  نَایؤْذِ؟ قُلْتُ: یُ"ی مَا ذَافِ": فَقَالَ: ی رَجٍُ  مُؤْذٍ لَنَا؟ قَالَفِفَمَا تَقُولُ 

کلینری،  ) «."لَا تَعَرَّضْ لَهُ"، قَالَ: ظْهِرُهُوَ یُ ذَاکَ قُولُیَلَقُلْتُ: إِنَّهُ  "؟بٌینَصِالسالم  هیعلیٍّ عَلِی فِلَهُ "

ه اگرچه صدر روایرت در مرورد سرباب    وجه دالبت نیز به این نحو است ک (.291: 10، ج 1019

برا دقرت در   است.  )ع(ائمه ۀبرای هم« فیک یذکرک»است، ذی  روایت که ثمده که  )ع(امام علی

مقردس  ) معنا هسرتند  کیبه  یهمگ« ذکر» و«  ین» ،«شتم»، «سا» مشخص است کهنیز  اتیروا

ن حمرم هریچ تفراوتی را    ( و امام در ای201: 2، ج 1012 ،یگانیگلپا ؛191: 19، ج 1019 ،یلیاردب

در این حمرم   )ع(و خودشان قائ  نیستند؛ و دیگر ائمه نیز مانند امام صادق )ع(بین امیر ابمؤمنین

در ابتردای   )ع(ثن نهی )التعرخ(که در ذی  روایت ثمده، با توجه به اینمره امرام   یمسان هستند.

ه از جران فررد دارد   نوعی به علت خوف و ترسی اسرت کر   داده، به« حالل ابدم»روایت حمم به 

 (.019: 1022بنمرانی، )فاض  موحدی 

( 013: 29، ج 1010مجلسی، گفته شده که حدیو مرسله است ) اگرچهبررسی سندی: 

در کالم فقها نیرز  ( و 123: 12، ج 1012اند که حدیو صحیح بوده )مجلسی،  در مقاب  گفته

، 1019 ی،خوانسار ی وموس؛ 091: 1، ج 1010، جواهر  صاحاتعبیر به صحیح شده است )

 (؛99: 28، ج 1019؛ سبزواری، 922: 01، ج 1020؛ خویی،111: 9ج 

ی الِانْتِصَافِ فَلَمْ عَلَ قْدِرُإِمَامٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ یَ هِیفِ سَبُّی مَجْلِس  یُفِمَنْ قَعَدَ »فرمود:  )ع(امام باقر .2

مِ نْ   هِیْ  عَلَی الْآخِرَةِ وَ سَلَبَهُ صَالِحَ مَا مَنَّ بِ هِ  فِوَ عَذَّبَهُ  ایَالدُّنْی فِأَلْبَسَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جٍََّ الذُّلَّ  فْعٍَْیَ
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دهنرده   حمم دشنام )ع(اگرچه در این حدیو امام باقر (.212: 28، ج 1013)حر عاملی، « مَعْرِفَتِنَا

ن جهرت شرام    که حقشان گرفته شود و از ای اند خواستهو فقط  اند نمردهصورت معین بیان  را به

، با تفسیر دیگر روایات مشخص خواهرد شرد کره    شود یمدهنده  هر نوع واکنش نسبت به دشنام

 مجازات چنین افرادی قت  است.  

بن عروه که هرر   چون در این روایت از محمدبن سعیدبن غزوان و قاسم بررسی سندی:

مرحروم مجلسری   د، ان ( نام برده099: 2، ج 1029ابحال هستند )موسوی اردبیلی،  دو مجهول

در مرورد محمردبن   (. 181: 22، ج 1010این حدیو را ضرعیف شرمرده اسرت )مجلسری،     

، ج 1018خویی، ؛ 091: 9، ج تا یبعاملی، اند که غیرمواق است )علوی  سعیدبن غزوان گفته

اببته غیرمواق به این معنا که در کتا رجابی در مورد این دو نفرر واروقی نشرده    (. 901: 11

و اقره   )ع(از اصحاب امام صادق نمه دارای فسق باشند. اببته پدر محمدبن سعیداست، نه ای

اهلل خرویی در براب وجروب     ثیرت گفتنری اسرت کره    (. 928: 10، ج 1012)مجلسی،  است

کره در سلسرله روایرات محمردبن سرعیدبن       کنرد  یمخواندن نماز بر هر میت مسلمان، نقد 

به قرینّ سایر روایات، این روایت صرحیح  اند که  غزوان واقع شده است. سپس توضیح داده

انرد کره اگرچره در     (. در واقع این بزرگوار چنین استناد کرده111: 0، ج تا یب)خویی،  است

ابحال است؛ قرار دارد و در کتا رجرابی در   این روایت محمدبن سعیدبن غزوان که مجهول

نماز برر میرت مسرلمان    توایق وی بحو نشده است. اما با بررسی دیگر روایاتی که در باب 

ثمده، حمم به صحیح بودن این روایت داده است. در این روایرت نیرز اگرر چره محمردبن      

ابحال هستند، با توجه بره اینمره ایرن     قرار دارند که مجهول بن عروه و قاسمسعیدبن غزوان 

ق منطبر  کامالً؛ داند و صحیح هستن االمام( ثمده ساروایت با روایاتی است که در این باب )

 به صحیح بودن حدیو حمم کرد؛ توان یم؛ است

: نرد یفرما یمر . ایشران  دانند یمرا یمسان  )ع(امامان ۀاحمام مربوط به هم )ع(یعل. امام 9

سرواء، ِنّ ابلّره ِذا حمرم حممراً      نرا یثخرنا و ثخرنا مصدّق ألوّبنا، و ابسنّۀ ف یعل  یأوّبنا دب»

مطلا و ادعا که با توجره بره اطرالق روایرت      ( و دالبت ثن بر این229: تا یب)مفید،  «أجراه

، ج 1021قمری،   مؤمنثنچه برای امام علی اابت شده، برای دیگر ائمه نیز اابت شده است )
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اهلل خرویی   کننده بوده و به همین دبی  است که ثیرت  این احمام قت  ساب ۀ( از جمل218: 1

 )ع(زهررا  ۀو حتررت فاطمر   )ع(که بابتروره، ائمره  شود یم: و از خارج فهمیده ندیفرما یم

ثنها در یک مجرا و مسیر  ۀنفس پیامبر هستند و احمامشان، احمام پیامبر است و هم ۀمنزب به

مشخص است که از این جهرت برین امرام     کامالًو  (922: 01، ج 1022قرار دارند )خویی، 

 (.012: 1022)فاض  موحدی بنمرانی، و دیگر معصومین تفاوتی نیست  )ع(علی

ندی: اگرچه گفته شده است که این حدیو به علت ضعف سند حجیت ندارد بررسی س

( باید گفته شرود کره از ایرن روایرت، بره      18: 1939ثبادی و عباس نوری،  )احمد حاجی ده

بررسی سندی این حردیو در   (.218: 1 ج، 1021قمی،  مؤمنمعتبر صحیح یاد شده است )

ترتیا، احمدبن محمدبن یحیری در   به کتاب اختصاص نیز مؤید همین مطلا بوده؛ چرا که

برن   (. عبرداهلل 118: 9، ج ترا  یبر واقع شده است )خویی، « صحیح»کافی در سلسلۀ احادیو 

( و 128: 0، ج 1012)مازنردرانی حرائری،    دیر ث یمر حسراب   جعفر حمیری نیز از اقرات بره  

عبرد  ( و محمردبن  199: 1، ج 1013محمدبن وبید نیز اقه و معتبر است )شبیری زنجرانی،  

برن یعقروب نیرز     ( و یوسرف 993: 1019)نجاشری،   دیر ث یمر حسراب   ابحمید نیز از اقات به

(. عبداالعلی را شیخ مفید از بزرگران  111: 9، ج 1012طور است )مازندرانی حائری،  همین

 (؛292: 11، ج تا یبیاد کرده است )خویی،  )ع(اصحاب امام صادق

 )ع(ر ائمهالنبی به سای سبادلۀ مخالفان تعمیم حكم . 2

حمم قت  را به دیگر ائمرۀ   توان ینم )ع(کسانی معتقدند که از باب ساب ابنبی و ساب االمام

با خدشره وارد   عمدتاً) اند کردهی را ذکر ا ادبهمنظور   سرایت داد. به این )ع(غیر از امام علی

 کردن به روایات این باب است(که عبارتند از:

 نقد روایات 

: گفتره شرده   (291: 10، ج 1019)کلینی،  بن سابم هشام ۀه صحیحابف( خدشه وارد کردن ب

و « رجر  مروذل بنرا   »و همچنرین از قسرمت   « ۀسبّاب»از واژۀ است که از صدر و ذی  حدیو 

که این فرد )خدایش بعنت کند( مداوم ایرن کرار زشرت را انجرام      دیث یبرمچنین « ذکرکی»

ین استدالل، مجازات مذکور در مرورد  ( و طبق ا099: 9، ج 1012است )گلپایگانی،  داده یم
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 سرا کند و در مورد کسانی که یک بار یا حتی چند برار   ساکه مداوم  شود یمکسی اجرا 

 . شود ینمکنند، حمم قت  اجرا 

دشرنام   ادیر ز کره ی کسر »ی معنرا  ۀ مبابغه بهغیصدر جواب باید گفت: اگرچه سبّابه،  نقد:

او قتر    حمرم بار دشرنام دهرد،    کاگر ی هک ستین نیامنظور  ویحداست، اما در « دهد یم

 کهی باشد اوبی اگر روز حت، ندیگو یممغازدار بقّال  کی به یعرفدر محاورات  بلمه؛ ستین

ی اسم فاعر   معنا و اسم مبابغه، اگر مبابغه بودنش از ثن گرفته شود، به کند یموفروش دیخر

 (؛928: 1، ج 1011ی، نجفی مرعشاسم مفعول است ) ای

ده است که اگرچه صیغۀ مبابغه در معنای اسم فاعلی )یعنی یک بار نیز کره  ب( گفته ش

؛ چنانچره شرک کنریم    رود یمکار  استفاده کرد( نیز به« سبّابۀ»از اسم مبابغۀ  توان یمکند  سا

معنای اسم فاعر  اسرت؛    کار رفته است یا به که ثیا در جایی صیغۀ مبابغه در معنای مبابغه به

. در نتیجره بایرد بره    کند ینمو صرف احتمال کفایت  میخواه یمی دبی  بر تعیین معنای فاعل

عبراس نروری،   ، ثبادی قدر متیقن که همان صیغۀ مبابغه است، بسنده کنیم. )احمد حاجی ده

1939 :09 .) 

کار بردن صیغۀ مبابغه برای اسم فاع  رایرج اسرت، چنانمره     از جهت بغوی به اوالً نقد:

منظرور در   ( و ابرن 222: 2، ج تا یبسبّه: سبّا فهو سباب )فیومی، :  دیگو یمفیومی در مصباح 

(؛ 011: 1، ج 1010منظرور،   )ابن قْطَعُهاألَنه یَ ایابعَراقی سَبَّابَ سمی فیکابس: دیگو یمبسان 

(. برر  928: 1، ج 1011ی، نجفر ی مرعشی نیز این کاربرد رایج است )عرفدر محاورات  اًیاان

معنرای اسرم فاعر  اسرت و      که در این روایت، صیغۀ مبابغه بره  میفهم یمطبق این دو قرینه 

، در صورتی است که معنای دوم، همراه با میکن یماینمه در هنگام شک، به قدر متیقن عم  

روایرات   اابثاًقراین نباشد. حال که هم از نظر بغوی و هم عرفی چنین کاربردی رایج است؛ 

کار رفته، این  صورت مبابغه در ثن به به ساواژۀ  تفسیرکنندۀ روایات هستند؛ تنها روایتی که

 شود؛   صورت اسم فاع  دیده می روایت است، وگرنه در بقیۀ روایات به

 دهد ینشان م «را سا کرده )ع(ثیا علی»حترت بر اینمه  دیتأکج( گفته شده است که: 

 )ع(اید امامنب ؛وجوب قت  بیاورد )ع(، اگر سا اماماًیموضوعیت دارد و اان )ع(که سا علی
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وبری از اجررای ثن در ثن    ،مانع اجرای ثن شود و الاق  باید حمم اوّبی را به وی تعلیم دهد

زیررا   ،دستور عدم تعرخ را بر تقیه حم  کررد  توان ینمو از جهتی  شرایط ممانعت فرماید

بره ایرن معناسرت کره در صرورت       ،یرا خیرر   شود یم )ع(که ثیا متعرخ علی )ع(سؤال امام

 بروده، برن سرابم    و چون مخاطا هشامکرد باید برای قت  وی اقدام  ،ن حترتتعرخ به ث

 (. 1930 ،صدر حسینیاست )نبودن ظرفیت در مخاطا هم منتفی  هدبی عدم دستور ب

کررده   سرؤال  )ع(امرام علری   سرا کننده از  سؤالنقد: در جواب باید گفته شود که خود 

؛ از کند یم( به بدی یاد )ع(ز شما )امام صادقاست و اببته در ادامه، از اینمه در نزد شیعیان ا

اعرم اسرت از اینمره    « متعرخ او نشرو »اینمه  اًیاانو  پرسد یم سؤالنیز  )ع(بقیۀ امامان سا

( و امام نیز حمرم را در قابرا جملرۀ    100: 1، ج 1012خون او مباح نیست )فاض  هندی، 

دارد، متعررخ   )ع(اط با امام علیی در ارتبا اگر بهره»صورت که  ، به ایندنکن یمشرطیه بیان 

نردارد،   )ع(ای در ارتبراط برا امرام علری     اگر بهره»اینمه  شود یمکه مفهوم مخابفش « او مشو

کننده اشراره دارد کره در    ساکه متعرخ شدن ثن نیز، به مباح بودن خون « متعرخ او بشو

نیسرتند کره تمرام    در مقرام بیران    )ع(ابتدای روایت به ثن اشاره شده است. دیگر اینمه امرام 

امام را بیان کنند و این مطلا از وجود شرایطی کره   ساابنبی و  ساشرایط و موانع حمم 

 .  شود یمدر دیگر روایات ثمده است، مشخص 

 ع(انگاری ائمه نقد مساوات( 

، 7041ی، ن  یکل« )ع یِّبَعْدَ النَّبِ رُنَایْأَوَّلُنَا وَ أَفْضَلُنَا وَ خَ یٌّعَلِ و» ویحدگفته شده است که طبق 

 دی  برب ن   معاوی ه  مثالً) میدر افضلیت امیرالمؤمنین بر سایر ائم ه دار ی کهاتیرواو  (222: 7ج 

وَ مَ نْ عِنْ دَهُ عِلْ مُ     نَکُمْیْوَ بَ ینِیْبَ داًیب ِاللّهِ شَهِ یقٍُْ کَف »السالم:  هیعلی جَعْفَر  لِأَبِقُلْتُ : دیگو یم

ی صلیِّ النَّبِبَعْدَ  رُنَایْخَالسالم أَوَّلُنَا وَ أَفْضَلُنَا وَ  هیعلیٌّ عَلِی، وَ عَن انَایَّإِ» ( قَالَ:04)رعد: « الْکِتابِ

خداوند ما را قصد  :فرمودند شانیسؤال کردم. ا )ع(از امام باقرۀ این ثیه دربار؛ و آله هیعلاهلل 

، 1023 ،ینر ی)کل (استنبی  ما بعد از نیمرا و أفت  ما و بهتر نیاوب )ع(و علیکرده اسرت، 

احتمرال   نمره یعرالوه برر ا   منتفی اسرت. سا در مجازات  )ع(یمسان بودن ائمه (191: 1ج 
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 فتلیت مسبوب داشرته باشرد  ابا  یبودن خون ساب، ارتباط تنگاتنگ دهیم که بحو هدر می

تروانیم از   نمی« ِذا جا االحتمال برط  االسرتدالل»(، بذا از باب 111: 2، ج تا ی)مؤمن قمی، ب

در  ویرژه  ؛ بره میئمره اابرات کنر   ا ریسرا  یحمرم را بررا   ،امیرابمؤمنین است ۀیتی که دربارروا

بلره اگرر روایتری در مرورد مرثالً امرام        ؛اسرت  انیر قتر  در م  یکه پا یمهم نیبه ا یا مسئله

توانسرتیم از اوبرویتش، حمرم شراتم      مری  ،بود که شاتمش مرحموم بره قت  شود )ع(صادق

 (.18: 1939ثبادی و عباس نوری،  )احمد حاجی ده یمامیرابمؤمنین را استفاده کن

. عرالوه برر   گرردد  یبرمی معنوو  هینفسبه امور  تیافتل که شود یمنقد: در جواب گفته 

هسرتند،   مسران ی حمرم ی دارای شرعو سنن  احمام کهدالبت دارد  کهی عباراتاینمه اطالق 

افت  اسرت و   )ع(یعلت حتر نمهیا) مشموک دییتق نیااطالقات را با  که شود ینمسبا 

 (.112: 1022ی، قم مؤمن( از عم  انداخت )شود یم حمم نیاسبا اختصاص 

 النبی   سبدر جرم  )ص(موضوعیت نبی اکرم 

ابنبی، برر ایرن اعتقراد اسرت کره کلمرۀ        سایمی از علمای معاصر با توجه به حاق معنای 

سرا ابنبری   نبری در  که  این است: کند یمابنبی موضوعیت دارد و بیان  سادر جرم « ابنبی»

سبشان اگر بره سرا ابنبری    و حترت فاطمه )س(، ابسالم  ائمه علیهم ۀموضوعیت دارد، بقی

عنروان ارترداد کشرته     اما اگر بر نگردد، باید به، شود یمابنبی کشته  سافرد از باب  ،برگردد

 (. 83و  12، 8)سبحانی:  دنبشو

وسیلۀ ادبه و قرراین دیگرر    شاید به نقد: در نقد این برداشت باید گفت که هر موضوعی،

موسع یا متیق شود. در این مورد نیز توسط خود پیامبر موضوع توسیع پیردا کررده اسرت.    

دشنام دهد، پس مرا دشرنام   )ع(یعلبه  کس هر؛ یسَبَّنِفَقَدْ  اًیّعَلِ سبَمَنْ : ندیفرما یمچنانچه 

 (291: 10، ج 1019لینری،  )کبرن سرابم    و در صحیحۀ هشام (82: 1010ی، طوسداده است )

ی وَ مِن   فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ : )ص(. یا بر طبق حدیو پیامبرکند یمتوسیع پیدا  )ع(نیز در جهت ائمه

( در 182: 1، ج 1982بابویره،   )ابرن  ی اللَّ هَ آذَی فَقَ دْ  آذَانِ  ی وَ مَنْ آذَانِأَنَا مِنْهَا فَمَنْ آذَاهَا فَقَدْ 

 .کند یمپیدا جهت حترت فاطمه)س( نیز توسیع 
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 حضرت فاطمۀ زهرا)س(  

شخصیت و شأن حترت فاطمۀ زهرا مورد قبول همۀ مسلمانان است و از جهتری شریعیان   

 سرا خطا و بغزشی مبراست. در براب   هرگونهاعتقاد دارند که ایشان بر طبق ثیۀ تطهیر، از 

ا از براب  یر  شرود  یمر ابنبی کشرته   ساکنندۀ ایشان از باب  ساایشان اختالف است که ثیا 

، بره ادبرۀ   شرود  یمابنبی کشته  سادیگری. کسانی که معتقد هستند که چنین فردی از باب 

   :اند کردهزیر استدالل 

 انرد  کررده ( اسرتناد  99کنندۀ ایشان به ثیۀ تطهیر )احزاب:  سابرای اابات قت   . آیات:1

 اسرت ۀ تمروینی  (. در ایرن ثیره مرراد از ارادۀ خداونرد، اراد    131: 3، ج 1011)شهید ارانی،  

دهنرده   ( و همۀ اه  بیت یک نور پاک واحد هستند. پرس دشرنام  991: 1، ج 1011)کاشانی،

نره افعرال    ،ردیگ یتشریعی به افعال ما تعلق م ۀاراداست.  )ص(دهنده به پیامبر به ثنها، دشنام

 ۀاراد ۀلئافرزون برر ایرن، مسر    . فوق، متعلق اراده افعال خداست ۀکه در ثی در حابی ؛خداوند

چرا کره خردا بره     ،ابسالم( ندارد بیت )علیهم تشریعی نسبت به پاکی و تقوا، انحصار به اه 

 ۀو این مزیتی برای ثنها نخواهد بود، زیرا همر . باتقوا باشندو پاک که همه دستور داده است 

 نیا( و گفته شده است که 239: 19، ج 1990)ممارم شیرازی،  مملفان مشمول این فرمانند

، بره حتررت فاطمرۀ زهررا     ریتطهۀ مبارکیۀ ثمستند به  شانیا ریتطهاجماع بر   یبدبه  حمم

؛ شرهید  19: 12، ج 1018)طباطبرایی کربالیری،    امبریر پ گرید)س( اختصاص دارد، نه زنان 

 (.131: 3، ج 1011اانی، 

این است که ارادۀ تموینی خداوند چنین تعلرق گرفتره اسرت کره      شود یمنقد: ثنچه فهمیده 

پیامبر از هرگونه پلیدی و زشتی دور باشند و بر این مطلا، اجمراع فقهرای شریعه نیرز      اه  بیت

اه  بیت، سربا قتر     ساشود که  وجود دارد. این مقدمۀ اول است و در صورتی نتیجه این می

کره تموینراً طهرارت مطلرق      کرس  هرکه مقدمۀ دوم این مطلا باشد که سا  شود یمکننده  سا

 سراب ابنبری و   سراب . حال که از روایاتی که در براب  شود یمکننده  داشته باشد، سبا قت  سا

کننرده، طهرارت تمروینی     سرا که علت حمم بره قتر     شود ینماالمام ثمده است، چنین فهمیده 

کره دارای طهرارت    )ع(. مگر اینمه گفته شرود کره قرذف پیرامبر و امامران     است )ع(پیامبر و امام
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)کره در دایررۀ    زهررا کره قرذف حتررت فاطمرۀ      دشو ینمو  شود یمتموینی هستند، سبا قت  

 طهارت تموینی است( نتیجه و مجازات دیگری داشته باشد؛  

روایرات   )ع(و ائمره  )ص(دبی  بر یمسانی حترت فاطمه )س( با پیرامبر  عمدۀ. روایات: 7

ی وَ أَنَا مِنْهَا فَمَنْ مِن ةٌ یُّ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ فَاطِمَةَ بَضْعَعَلِ ایَ نمونه، پیامبر فرمودند: عنوان بهکه  ندهست

ی وَ مَنْ اتِیَحَی فِآذَاهَا  کَمَنْ کَانَی مَوْتِی اللَّهَ وَ مَنْ آذَاهَا بَعْدَ آذَی فَقَدْ آذَانِی وَ مَنْ آذَانِآذَاهَا فَقَدْ 

: 1، ج ترا  یبشابوری، ؛ نی182: 1، ج 1982بابویه،  )ابن یمَوْتِآذَاهَا بَعْدَ  کَمَنْ کَانَی، اتِیَحَی فِآذَاهَا 

و از جهرت  و این حدیو متواتر، هم در کتا شیعه و هرم کترا اهر  سرنت وجرود دارد      ( 92

وضروح مشرخص    بره  (.112: 29، ج 1011سندی، حدیو دارای تواتر معنوی اسرت )بحرانری،   

؛ زیررا برا تأکیردی    کنند ینمعاطفی را بیان  رابطۀیک  )ص(شود که در این حدیو پیامبر اکرم می

عاطفی را )که هر کسی که دخترش را اذیرت کنرد؛ پردر     رابطۀیک  خواهند ینمیشان دارند، که ا

 ( بیان کنند؛  شود یمفرد نیز اذیت 

فاطمره)س( را در   سرا گروهری از فقیهران   پیامبر:  سبفاطمه)س( در طول  سب. 5

: در دیفرما یمی نیخم، به پیامبر برگردد. چنانچه امام ساکه این  دانند یمصورتی سبا قت  

برگردد، در  امبریپبه  شانیا سای اگر وبی است، وجه امبریپابحاق حترت فاطمه )س( به 

ی حمرم  حتر (. 099: 2، ج ترا  یبر ی، نیخموجود ندارد ) کننده سای در قت  شم صورت نیا

برر پیرامبر شرده اسرت را      ساسبا  کهعلت  نیابه  زینحترت فاطمه زهرا )س( را  سا

هرم   کره اسرت   نیر ا( و ادعا شده که حق 093: 2، ج 1029لی، )موسوی اردبی دندان یمقت  

: 2، ج 1012است )روحانی،  امبریپ ساحترت فاطمه زهرا )س(،  ساو هم عرفاً،  شرعاً

 (. 292: 2، ج 1021؛ مغنیه، 293

و  سرت ینی شرم ، شرود  یمر سبا قت  فرد  شانیا سا نمهیادر  عهیشی فقها نیبنقد: در 

مرذها ماسرت    اتیضروراز  کهشده است، به ثن جهت  زینی اجماع منقول و محص  ادعا

 حمرم هسرتند و   )ص(امبریر پمنزبۀ جران   و حترت فاطمۀ زهرا )س( به نیمعصومائمۀ  که

نور واحرد( و   کلّهمواحد هستند ) حممی ثنها در همگو  است )ص(امبریپ حممثنها، همان 
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سبا قتر  فررد    زین مستقالً( و 922: 01، ج 1022یی، خودارند ) انیجری واحدی مجرادر 

 سرا (. بر فرخ اینمره  99: 28، ج 1019ی، سبزواربرنگردد ) امبریپبه  که؛ هرچند شود یم

، زیررا از  شرود  یمر ابنبی در مرورد ایشران اجررا     سابایشان به پیامبر نیز برنگردد، باز حمم 

 درو  اسرت که ارتباط ایشان با مقام نبوت و امامت، ارتبراط خاصری    شود یمخارج فهمیده 

و پیامبر برا هرم در    )ع(و مقام ایشان، روایات زیادی وجود دارد و احترام ایشان و ائمه نأش

 نیر ا(. برا توجره بره    011: 1022ارتباط است و از هم جدا نیست )فاض  موحدی بنمرانی، 

 (؛239: 9، ج 1029ی، روانیاخاص هم نیاز نیست )  یدببه  گریدی، خارجدالی  

  امبرانیپ گرید

، نه اینمه شام  است )ص(پیامبر اکرم« ابنبی سا»در عنوان جرم « ابنبی»مشخص است که 

بدل از متراف ابیره   « ابنبی»در « لا»دیگر انبیا هم بشود و مؤید ثن عالوه بر قراین خارجیه ،

، هرچنرد باواسرطه   دهرد  یماز خداوند خبر  کهی کسی )نب نیب حمم نیامحذوف است. در 

، سرت ینی تفراوت و فرسرتاده شرده اسرت(     ختره یبرانگاز خداونرد   کهی کسباشد( و رسول )

ی و حتررت  سر یعی، موسر ، میابرراه اوبوابعزم )حتررت نروح،    امبرانیپ نیب کهطور  همان

 (.929: 1، ج 1011ی، نجفی مرعش( )ستینی تفاوتاوبوابعزم ریغو  )ص(محمد

 انبیا سبحكم . 1

 شود، در مجازاتش دو دیدگاه وجود دارد:   ساحال اگر پیامبری 

رسول خردا )درود خردا    کس هرابوصالح حلبی گفته است که : شود یمق زده . شال1

کند؛ پس بر سلطان اسرت   سایا بعتی از پیامبران را  )ع(بر او و خاندانش( یا یمی از ائمه

کننده را به قت  برسراند، سرلطان    سان فرد که فرد را به قت  برساند و اگر یمی از اه  ایما

و مجازات کند و اگر نسبت به بعتی از انبیرا حررف قبیحری را    ایشان را محموم  تواند ینم

خاطر حفظ حرمت ثنها در اسالم از یک طرف و عصمت ثنها از طرف دیگرر، فررد    بزند، به

و علت این حمم، روایتی است که ( 012: 1019)ابوصالح حلبی،  شود یمشالق شدید زده 

حتررت   دیگو یمکه بگویند:  ورندث ینمنزد من مردی را  روایت شده است: )ع(از امام علی
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، زیررا  زنرم  یمر داوود با زنی مصادف شد )زنا کرد( جز ثنمه او را صدوشصت ضربه شالق 

خراطر پیرامبران،    خاطر قذف( مردم عادی هشتاد ضربه شرالق اسرت و شرالق بره     شالق )به

 (.11: 8، ج 1989ی، طوس) استصدوشصت ضربه 

شرود )طباطبرایی    محسوب مری  فیضعدند، فرمو حممطبق ثن  شانیا کهی را ثیحدنقد: 

( و حدیثی است که کنار گذاشته شده و به ثن نیرز عمر  نشرده    12: 12، ج 1018کربالیی، 

 (؛219: 2، ج 1012است )گلپایگانی، 

اکثر فقیهان شیعه معتقد هستند که اگر کسی، یمی از انبیرای ابهری را   : شود یم. کشته 7

 م به ادبۀ زیر تمسک کردند:که برای این حم شود یمکند، کشته  سا

ی قرو وجره   )ص(امبریر پبره   امبرانیر پ گریدگفته شده است که در ابحاق . ارتداد: 1. 7

سربا   ثنهرا  سرا اسالم اسرت و   نید اتیضرورثنها، از  کرامتو  میتعظ رایزوجود دارد، 

؛ 019: 10، ج 1019؛ شرهید ارانی،   12: 12، ج 1018)طباطبرایی کربالیری،    شرود  یمارتداد 

 (. 102: 11، ج 1012هندی،  فاض 

ی در ابنب سا حمم نمهیا، نه شود یمسبا ارتداد فرد  گرید امبرانیپ سا تینهانقد: در 

مجازات  میتوان ینمصورت  نیا(. در 001: 2، ج 1029ی، لیاردب)موسوی مورد ثن اجرا شود 

 شره یهم؛ چرون مجرازات ارترداد    میبدان )ص(یابنب سابی عظام را مجازات ایانب ریسا سا

 بلمره ؛ سرت ینمهدورابردم مطلرق    )ص(یابنب سابمرتد برخالف  مهنیا. ضمن ستینمرگ 

 نرد یگو یمر صاحا جواهر ی باشد، مهدورابدم است. فطرمرتد  که یصورت درنسبت به امام، 

پیامبران دیگر )یا موارد دیگر که در تحت شمول بودن ثنها، بحو است( عرفراً   ساکه اگر 

در اطالق داشتن این حمم منع  وگرنهابنبی دارد،  ساباشد؛ حمم  دشنام و بیزاری از پیامبر

 (؛098: 01، ج 1010ثشماری وجود دارد )صاحا جواهر، 

، ادعرای  شود یمکننده  سادیگر پیامبران، سبا قت   سابر این حمم که  . اجماع:7. 7

 (.028: 1019زهره،  )ابناجماع شده است 

( 92: 28، ج 1019هذب االحمرام )سربزواری،   طور که در کتاب م نقد: این اجماع همان

که مدرکی باشد و در کنار اجماع، از حدیو پیرامبر اسرتفاده    رسد یمنظر  ادعا شده است، به
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 شده است؛ 

ابنبی بره   سااهلل مرعشی نجفی علت سرایت دادن حمم قت   ثیت. وحدت مالک: 5. 7

: 1، ج ترا  یبر )مرعشی نجفری،   داند یمدیگر انبیای ابهی را خارج از روایات، وحدت مالک 

هرایی   تنقریح منراط، از روش  (. ناگفته نماند که وحدت مالک، همان تنقیح مناط است. 922

 و حمرم  کنرد  ثن قصد شارع را از کالم )نص( وی اسرتخراج مری   ۀوسیل به است که مجتهد

کره در مرورد ثن نرص وجرود      یدیگر ۀوجود دارد، به واقع ای را که در مورد ثن نص واقعه

ای و منراط ثن را   حمم واقعه ،د که شارعشو دهد و ثن در جایی مطرح می ارد، سرایت میند

دارد بعتری از   که مجتهد یقرین  کرده استو همراه بیان مناط ثن، اوصافی را ذکر کرده بیان 

در تعلق حمم به موضوع یا واقعه دخابت ندارد، به همین دبی  از راه شناسایی  ،این اوصاف

ۀ و از این طریرق دامنر  است دست ثورده  حمم شارع را به کرده، اط حقیقیو حذف ثنها، من

دهد و موضوعات دیگری را که در مورد ثن نص وارد نشده است، در  حمم را گسترش می

  .دکن تحت ثن داخ  می

شرود،   صورت یقینی و قطعی استنباط شود، تنقیح مناط نامیده می گر علت حمم بهنقد: ا

و بدون نص شارع باشد، قیاس مستنبط ابعلّه و اگر استنباط علت برر  صورت ظنی  اما اگر به

(. 108 - 109: 1، ج 1011)بهبهرانی،   نص باشد، قیراس منصروص ابعلّرۀ خواهرد برود      ۀپای

قطعی و یقینی باشد، تعمیم حمم از اص  به فررع   همچنین اگر تفاوت نداشتن اص  و فرع،

 علرت مشرترک جرایز نیسرت     ۀواسرط  هاما در صورت وجود ظن، تعمیم حمم ب جایز است،

(. در بحو انبیا نیز ما یقین کام  نرداریم کره علرت حمرم،     181: 1، ج 1019)محقق حلی، 

 فقط جایگاه نبوت و امامت باشد که استدالل بمنیم بقیۀ انبیا نیز دارای این جایگاه هستند؛

 )ع(و مادر امامان امبریپمادر 

 شود، دربارۀ مجازات فرد دو دیدگاه وجود دارد: سا )ع(اگر مادر پیامبر یا یمی از ائمه

 تیر جاهلاز نجاسرت   امبریر پ: گفته شده به این دبی  که مشهور اسرت  شود یم. کشته 1

برودنش   پراک ، برا  زیر ن امبریر پبوده است و قذف مادر  پاکی مادرشان طاهر و عندور بوده؛ ی



  09 )ص(ینب یربر غ یحکم سب النب یمتعم یدر مبان یقوقو ح یفقه یپژوهش 

صرادق   زیر ن )ع(نامامرا  گرر یدو  )ع(یعلر مطلا در مورد مادر حترت  نیهممنافات دارد. 

 حمرم ، در شران یا سرا بودند و از نجاسات دور بودنرد؛ پرس    پاکی نورهاثنها  رایزاست؛ 

 (.99: 28، ج 1019؛ سبزواری ،213: 2: ج 1012ی،گانیگلپای است )ابنب سا

؛ ایرن مطلرا سربا    انرد  بروده ، از نجاست جاهلیرت دور  )ع(اگرچه مادر پیامبر و امامان نقد:

فررد کشرته شرود.     )ع(به پیامبر و امام ساواران، سبا شود که مانند این بزرگ ساکه  شود ینم

 سرا یا اینمره   شود یم )ع(پیامبر و امامان ساثری در مورد قذف این بزرگواران که عرفاً سبا 

حساب ثیرد کره حمرم بره اعردام فررد        به )ع(پیامبر و امام ساعرفاً  )ع(مادر پیامبر و مادر امامان

 ؛ نه مادران بزرگوارشان؛است )ع(این مورد، خود پیامبر و امام مانعی ندارد، چون محور در

ابنبی را در باب خانوادۀ پیرامبر،   سا: بعتی از فقها تعمیم دادن حمم شود یم. تعزیر 7

؛ طباطبرایی  099: 01، ج 1010)صاحا جواهر،  دانند یماختصاص به حترت فاطمه )س( 

ی نسا حتباشد،  امبریپمنسوب به شخص  کی نمهیا( و صرف 19: 12، ج 1018کربالیی، 

ی وجرود  روشرن شفاف و   یدب چیه(، امبریپباشد )مانند همسر  کینزد اریبس شانیاسبا  ای

برگرردد، در   امبریر پ سرا بره   شران یا سرا ، قتر  باشرد. امرا اگرر     ثنها سا حمم کهندارد 

 (؛093: 2، ج 1029)موسوی اردبیلی، ثن همان قت  است  حمم صورت نیا

 اصحاب پیامبر 

؛ جُلِدَیٍّ نَبلصَاحِاَ  ساَقُتِ َ وَ مَنْ  اًیّنَبل ساَمَنْ »: امبریپ ویحددر باب اصحاب پیامبر نیز به 

را دشرنام دهرد،    امبریر پاصرحاب   کرس  هرر و  شود یم کشتهی را دشنام دهد امبریپ کس هر

( استناد شده اسرت. اببتره ایرن حردیو     09: 1012، منسوب به امام رضا) شود یمشالق زده 

 شرود  یمر واسطۀ فتوای فقیهران جبرران    شود، وبی گفته شده است که به سله محسوب میمر

کننده، تعزیر در نظر  سابرای  توان یمو با صالحدید حاکم،  (092: 21، ج 1012)روحانی، 

 ویژه اگر سبا اختالف بین مذاها مختلف شود؛ گرفت؛ به

 امامزادگان 

ملموتی دارنرد   ۀبشری و ناسوتی و یک جنب ۀجنبیک  )ع(بر طبق اعتقاد شیعه، پیامبر و ائمه
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شمی نیست که ثنها از کسانی که به ثنها فحرش و ناسرزا   نیز ثااری هست.  جنبه هرو برای 

عملری زشرت و مرور غترا      )ع(یمری از اوالد ائمره   سا. پس شوند یم، ثزرده ندیگو یم

و  شرود  یمزیر کننده بر طبق صالحدید حاکم شرع تع ساپروردگار است و به همین دبی ، 

برگردد، مانند کسی که به پسر امام یا جد ایشان بره   )ع(امام ساو فحش دادن، به  سااگر 

دشرنام داده اسرت و کشرته     )ع(اعتبار وابستگی ثنها به امام دشرنام دهرد، در واقرع بره امرام     

 ؛ وبی اگر به اوالد ائمه و اجدادشان به دبی  بغتی که از خودشان دارد دشنام دهرد؛ شود یم

موضوع در قرانون مجرازات سرال     نیابه ( 990: 1، ج 1011)مرعشی نجفی،  شود یمتعزیر 

 ی نشده است.ا اشاره، راتیتعزو قانون  32

 گیری نتیجه

با بررسی ادبه و کالم فقها و کتا روایی، فقهی و تفسیری، در این موضوع که چره کسرانی   

ابنبی تحرت   سااز باب  کنندۀ  گیرند که سا غیر از پیامبر اکرم مشمول عنوانی قرار می

 :شود یمگیری  یجهنتشمول حمم )قت ( هستند، 

کنرد،   سرا است و هر کرس ایشران را    )ص(منزبۀ جان و نفس پیامبر به )ع(. امام علی1

 ؛شود یمابنبی در موردش اجرا  ساحمم 

 همگی مانند یک نور پاک هستند و اگرچه از جهت کماالت، تفراوتی  )ع(. دوازده امام2

 دارند؛ در مورد احمام یمسان و دارای یک حمم هستند؛ 

کننردۀ   سرا پیرامبر،   دیر تأکاست و با  )ص(. حترت فاطمۀ زهرا )س( پارۀ تن پیامبر9

 شود؛   کنندۀ پیامبر محسوب می ساایشان در حمم 

 سرا و از باب  رندیگ ینمابنبی قرار  ساکنندۀ دیگر پیامبران ابهی، تحت عنوان  سا. 0

 ؛رسد ینمبه قت   ابنبی، فرد

 سرا واسرطه، اگرر    از منسوبان باواسطه یا بی کی هریا  )ع(و امامان )ص(. مادر پیامبر1

کننرده   سرا ابنبری اسرت، وگرنره     سراب به پیامبر و امام برگردد، حممشان همان حمم  ثنها

  .شود یمواسطۀ عملش تعزیر  به
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، قم: یللرافع ریالشرح الکب بیغر یف ریالمن المصباح (.تا یبی )مقری، احمدبن محمد ومیف .99

 ی.ابرضمنشورات دار

مدرسرۀ امرام    ابمتراب ، قم: دارالسالمهیالصادق عل فقهق(.  1012ی، محمد صادق )روحان .90

 .)ع(صادق

، قرم: دفترر   کتاب القص ا  للفقه اء و الو وا     ق(. 1011ی )مدنی، حاج ثقا رضا کاشان .91

 ی.اسالمانتشارات 

 .ۀیاإلسالم ابمتا، تهران: داریالکاف(. ق 1019) عقوببن یی، محمدنیکل .92

 .میابمر، قم: دارابقرثن أحکام الحدود یالمنضود ف الدرق(.  1012ی، محمد رضا )گانیگلپا .99

 ، تهران: انتشارات مجد.یاسالم مجازات قانون یمحشا(. 1930گلدوزیان، ایرج ) .98

، قرم:  أح وال الرج ال   یلمقال فا یمنتهق(.  1012)  یاسماعی حائری، محمدبن مازندران .93

 .)ع(تیابب مؤسسۀ ثل

: مؤسسرۀ ابطبرع و   روتیر ب، األن وار  بحار ق(. 1011مجلسی، محمد باقربن محمد تقی ) .01

 ابنشر.

، شرح أخب ار آل الرس ول   یالعقول ف مرآة ق(. 1010) ___________________________ .01

 .ۀیاإلسالم ابمتاتهران: دار

، قرم:  األخب ار  بیفهم تهذ یف اریاألخ مالذ ق(. 1012)__________________________  .02

 ی.نجفی مرعشاهلل  یتثۀ کتابخانانتشارات 
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 حض ره یش رح م ن ال   یف   نیالمتق روضةق(.  1012)بن مقصود علی  یتقی، محمد مجلس .09

 .کوشانبوری اسالمی فرهنگ، قم: مؤسسۀ هیالفق

 .سین رضویح چاپ محمد قم: ،لمعارج االصو ق(. 1019) جعفربن حسنمحقق حلی، .00

، قرم:  ی ضوء ابقررثن و ابسرنۀ  علابقصاص  ق(. 1011) نیابد شهاب دیسی، نجفی مرعش .01

 ی نجفی.مرعشاهلل  یتثۀ کتابخان

 نا. ، بیجا یب، الفقه مصطلحات(. تا یبی )عل رزایمی، نیمشم .02

 .انیانصار، قم: مؤسسۀ السالمهیاإلمام الصادق عل فقهق(.  1021، محمد جواد )هیمغن .09

ی، قم: جامعۀ مدرسرین  غفار کبری اعل، تصحیح اختصا  (.تا یببن محمد )مفید، محمد .08

 حوزۀ علمیه.

ش رح إرش اد    یالفائ دة و البره ان ف     مجمع. ق( 1019ی، احمدبن محمد )لیاردبمقدس  .03

 ی.اسالم، قم: دفتر انتشارات األذهان

 ، تهران: دارابمتا االسالمیه.نمونه ریتفسش(.  1990ممارم شیرازی، ناصر) .11

ی جهران ۀ کنگر، مشهد: الرضا فةیصحق(،  1012) )ع(یموسبن  یعلبه امام رضا،  منسوب .11

 .)ع(امام رضا

مؤسسرۀ ابنشرر    :، قرم راتی  الح دود و التعز  فقه ق(. 1029) میابمری، عبدلیاردبموسوی  .12

 اهلل. رحمه دیابمفبجامعۀ 

ش رح موتص ر    یالمدارک ف جامعق(.  1011) وسفاحمدبن ی دیسی، خوانسارموسوی  .19

 .انیلیاسماع، قم: مؤسسۀ عالناف

 ی.دفتر انتشارات اسالم قم: ،زانیالم ۀترجم (.1990ی )همدان یموسو .10

، قرم: دفترر   ةیأو الحکومة اإلسالم ةیاإلسالم ةیاإلله ةیالوالق(.  1021ی، محمد )قمّ مؤمن .11

 انتشارات اسالمی.

سسرۀ  ، تهرران: مؤ کت اب الح دود   - لةیالوس  ریتحر یمبانق(.  1022) _______________ .12

 ی.نیخمو نشر ثاار امام  میتنظ



  25 )ص(ینب یربر غ یحکم سب النب یمتعم یدر مبان یقوقو ح یفقه یپژوهش 

علیره امنیرت و    میجررا ) یاختصاصر  یجرزا  حقروق (. 1932میرمحمدصادقی، حسین ) .19

 ثسایش عمومی(، تهران: میزان.

، قم: دفتر عةیالش یفهرست أسماء مصنف یالنجاش رجالق(.  1019ی )علی، احمدبن نجاش .18

 ی.اسالمانتشارات 

، قم: دفتر انتشرارات  ةیالروضة البه یعل ةیاشالح ق(. 1021ی )مهدی، احمدبن محمد نراق .13

 ی.اسالم

 .)ع(تیابب ، قم: مؤسسۀ ثلالمستدرک خاتمةق(.  1019بن محمد تقی ) نیحسی، نور .21

 حیص ح  یالمس م  حیالص ح  الجامع (.تا یب) یریابقش مسلم بن ابحجاج بن مسلم، نیشابوری .21

 .دۀیابجد األفاق دار و روتیب  یابج، بیروت: دارمسلم

ابمترا  ، بیرروت: دار نیحیالص ح  یعل المستدرک ق(. 1011عبداهلل ) ، محمدبنیشابورین .22

 .ۀیابعلم

 


