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 چكيده
پيامبر اكرم صلي اهلل عليه و آله وسلم در دين اسالم از جايگاهي واال برخوردار است و حفظ حرمت آن حضرت بر 

همگان الزم و ضروري است. اسالم براي تأمين مصالح متعددي همچون جلوگيري از هر گونه هرج و مرج در جامعه 

ه وسلم و حفظ و صيانت جايگاه حقيقي و حقوقي آن اسالمي، معرفي مقام و منزلت پيامبر اكرم صلي اهلل عليه و آل

است. هدف از اين  حضرت، مجازات و عواقبي را براي حرمت شكنان و سبّ كنندگان به آن حضرت در نظر گرفته 

نوشتار، آن است كه با استفاده از منابع مكتوب و شيوه كتاب خانه اي، به بيان مجازات سبّ النبي از نگاه فريقين و 

ادي بيان در اين راستا بپردازد. مجازات سبّ كننده پيامبر اسالم صلي اهلل عليه و آله وسلم از منظر قرآن مسئله آز

كريم و فقه اسالمي مواردي مانند حبط عمل بي ادبان محضر پيامبر صلي اهلل عليه و آله وسلم، ورود سبّ كننده به 

داوند و رسول اكرم صلي اهلل عليه و آله وسلم و فساد در ورطه كفر و ارتداد، ورود سبّ كننده به ورطه محاربه با خ

زمين و ابتالي سبّ كننده به لعنت و عذاب الهي مي باشند. همچنين از جمله مباحث مطروحه در فقه اسالمي در 

راستاي مجازات سبّ النبي مواردي مانند اجماع فقهاي فريقين بر قتل سابّ النبي، بررسي نقش مؤلفه هايي همچون 

كام ثانوي و حكومتي و عقيده و اكراه و اجبار و عدم قصد است كه تمامي اينها، بيانگر حرمت سبّ النبي و تمهيدات اح

 اسالم در جلوگيري از اين امر است.
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