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 فهرست تفصیلی کتاب

ا﴿ :یتعال یقول خدا یمعنا - ّ  تَر ُجونَ  َل  لَُكم   مَّ َواًرا َخلََقُكم   َوقَد   ١٣ َوقَاٗرا لِّلَّ ط 
َ
 ﴾١٤ أ

 .رساند که با عبرت بدانها بنگرد نه با عجلهیسود م یات خدا به کسیآ -

 .و از جمله گناه است یخاستگاه کم احترام ینادان -

 .از بزرگداشت خداوند ییهاگونه -

 .گردانند ین رویانه حال که از دین عوام میبه خداوند در ب ییش ناسزا گویدایپ -

 .سبّ یف اجمالیتعر -

 .آن یو معنا ییقت ناسزا گویحق -

 .یتعال یبه خدا ییحکم ناسزا گو -

اش ملعون ندهیشده و گو یناسزا گفتن، از جمله آزار دادن خداوند است که از آن نه -

 .است

 .است یتعال ینده به خدایتر از کفر ناسزا گوکفر بت پرستان، کم -

 .الحاد است زتر ازی، کفر آمیتعال یالفاظ ناسزا به خدا یبرخ -

دهند، بدتر از شرک بت پرستان یناسزا گفتن نصارا به خدا، که فرزند بدو نسبت م -

 .است

 .منافات دارد یو باطن یمان ظاهریناسزا گفتن، با ا -

 .دیگو یکه به خدا ناسزا م یاجماع علما بر کفر کس -

نده به یناسزا گوگران بر کفر یه و ابن حزم و ابن قدامه و دیداستان اجماع ابن راهو -

 .یتعال یخدا

 .ه مردم فقط به ظاهر استیحکم کردن عل -
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 .ناسزا گفتن کفر است، اگرچه بدون منظور باشد -

 -ه و غالت مرجئهیبر خالف جهم -مان، قول و عمل استیکه قائلند ا یتمام کسان -

 .دارندینده به خدا را که بدون منظور هم باشد، معذور نمیناسزا گو

طاعات و  یبرخ یاد آوریطان، کفر و گناه را در نظر انسان، با یدن شسبک نمو -

 .دیمشرکان گرد یعباداتش، که خود سبب گمراه

 .نده به خداوندیحدّ ناسزا گو -

 .امبریان ناسزا گفتن به خدا و ناسزا گفتن به پیتفاوت م -

 .د، و اقسام ناسزایرا ناسزا گو یکه خدا یحکم کس ۀقول برتر دربار -



 
 
 
 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 مقدّمه

م به یگویشکر م یمقام اوست، و او را به تمام هستیکه شا یرا سپاس یسپاس خدا

آوردن حقّ  یدگان از به جایکنم که آفریو اقرار مخاطر اطاعت از فرمان او، 

 ندارند. یبه و یعلم ۀاحاط بزرگداشت او عاجزند، چرا که

گزارده  ید و شکر او به تمامیآیبه شمار نم -یسبحانه و تعال- او یهانعمت

جز او  یمعبود ،اوست یت او و بازگشت همه به سویکا و آخرت در مالیشود، دنینم

 ست.یجز او به حق ن یچ معبودیک است و هیشر یب یکتایست، ین

 .محمّد بن عبداهلل یامبر اُمّیفرستم بر پیو درود و سالم م

 امّا بعد،

ت او یکائنات به وحدان هکه هم- دگار سبحانید، شناخت مقام و منزلت آفریتردیب

است و در وجود هر  یو نقل ین واجبات عقلیترن و مهمیتراز بزرگ -اقرار دارند

 . ستاو ینینش و نوآفریآفر یخالق و بزرگ یبر بزرگ یروشن یهانشانه یمخلوق

رت بنگرد، یش رجوع کند و در آن با بصیبه درون وجود خو یانسانپس اگر هر 

نُفّسُكم    َوّفي ﴿ شناسد که فرموده:یدگارش را میارزش و مقام آفر
َ
فََل  أ

َ
ونَ  أ  ﴾٢١ ُتب ِّصُ

به قومش  گونه که نوحهمان «.دینگریا نمیو در درون خودتان پس آ». [12]الذاریات: 

ا﴿ گفت: ّ  تَر ُجونَ  َل  لَُكم   مَّ َواًرا َخلََقُكم   َوقَد   ١٣ َوقَاٗرا لِّلَّ ط 
َ
شما ». [21-21]نوح:  ﴾١٤أ

ده یآفرآنکه شما را مرحله به مرحله  حال و *دیم نداریرا چه شده است که از شکوه خدا ب
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 یز در جای. ن1یاند: عظمت و بزرگگفتهابن عباس و مجاهد در مورد )وقاراً( . «است

 .«ما لُکم ال تُعّظموَن اهلَل حقَّ تعظيمه  » ن گزارش شده:یعباس چنگر از قول ابن ید
 .2«د؟یآوریحق بزرگداشت خدا را به جا نمشود که یشما را چه م»

شان ارجاع نشیآفر یها و گوناگوندن در جانیشیشان را به اندین سخن، اینوح با ا

دن در نفس و یشیستن و اندیرا نگریز ،شتن بشناسندیداد تا حق خداوند را بر خو

است، تا چه  یبزرگداشت خداوند و شناختن حقّ او کاف ینش آن، برایآفر یگوناگون

ده ین آفریل آسمان و زمیان تشکیدگان او که در جریر آفریستن در سایرسد به نگر

 .اند!شده

 یهاات و نشانهیخبرند که به آیخداوند، غافل و ب ین علت از بزرگیمردم، تنها به ا

گذرند، نه از یکسب لذت م یکنند و از کنار آنها با شتاب و برایرت نگاه میبص او بدون

ي ّن﴿شه: ینش و تفکر و اندیعبرت و کسب ب یبرا
َ
ّن   َوَكأ َٰتّ  ّف  َءايَة   م  َمََٰو ۡرّض  ٱلسَّ

َ  َوٱۡل 
ونَ  ها در آسمانها ار نشانهیو چه بس» .[201]یوسف:  ﴾١٠٥ ُمع رُّضونَ  َعن َها َوُهم   َعلَي َها َيُمرُّ

ات و ین، آیبنابرا. «گردانندگذرند در حالى که از آنها روى برمىن است که بر آنها مىیو زم

که غافلند، سود و  ییهاگردانند و قلب یدن رویکه از فهم ییهاعقل یمعجزات برا

ند و صفاتش یبیاتش را میا آیکه او  یشمارد مگر کسیندارد. و خدا را بزرگ نم یابهره

ن ییگرداننده از حق، پا یغافلِ رو یهاشناسد، و لذا ارزش و مقام خداوند در دلیمرا 

گردد، و چه بسا به حضرتش یواقع م یو کفر/ ناسپاس یجه مورد نافرمانید و در نتیآیم

[ یکنند!! و روشن است که]خدایرا مسخره م -یسبحانه وتعال-ند و او  یگویناسزا م

قرار  یو کفر و ناسپاس یاش، مورد نافرمانینسبت به بزرگجهل مردم  ۀبزرگ به انداز

شود، انکار یم ها کاستـهزان آنچـه از ارزش و مقـام او در دلیرد و حقّ او به میگیم
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اش، مورد یجهل مردم نسبت به ناتوان هف، به اندازین رو، معبود ضعیگردد. از ایم

ابد، مورد ی یها فزونکه قدر و منزلتش در دل یاز به اندازهیشود، و نیاطاعت واقع م

 رد.یگیعبادت و بزرگداشت قرار م

ز یشان را نیهاکه استخوان یدند و به کسیپرست یها را من خاطر، مشرکان بتیبد

 دارد:یان میگونه بینوخلل را ا ین کاستیدند. خداوند ایورزیسازد، کفر میزنده م

َها﴿ يُّ
َ
أ َتّمُعوا   َثل  مَ  ُُضَّب  ٱنلَّاُس  َيَٰٓ ۥي   فَٱس  ّينَ  إّنَّ  ََلُ ُعونَ  ٱَّلَّ ّ  ُدونّ  ّمن تَد   ُذبَاٗبا ََي لُُقوا   لَن ٱلِلَّ

َتَمُعوا   َولَوّ  ۥ   ٱج  لُب ُهمُ  ِإَون ََلُ بَاُب  يَس  تَنقُّذوهُ  لَّ  اَشي   ٱَّلُّ الُّب  َضُعَف  ّمن ُه   يَس  لُوُب  ٱلطَّ  َما ٧٣ وَٱل َمط 
َ  قََدُروا   رّهّۦي   َحقَّ  ٱلِلَّ َ  إّنَّ  قَد  اى مردم مثلى زده شد پس » .[31-31]الحج:  ﴾٧٤ َعزّيز   لََقوّي   ٱلِلَّ

نند هرچند یآفرد هرگز]حتى[ مگسى نمىیخوانکسانى را که جز خدا مى، دیده بدان گوش فرا

 توانند آن را بازپسید نمیزى از آنان بربایو اگر آن مگس چ ند،یگِردِ هم آ[ آن دنِیبراى ]آفر

 یراست، بهاوست نشناختند که در خورِقدر خدا را چنان* رند طالب و مطلوب هر دو ناتوانندیگ

 .«ر استیناپذ رومند شکستیخدا نکه 

 ن موارد است:یا یتعال ی* از جمله بزرگداشت خدا

 .( شناخت صفات و اسماء او2

 .او یها و بخشندگات و تدبّر در نعمتیدن در آیشی( اند1

ب کنندگان، ین، و سرانجام تکذیشیپ یهانش در احوال امتیو ب ( تحول نگرش1

 .شانیق کنندگان، مؤمنان و کافران از ایتصد

خداوند و ارجمند شمردن آنها از راه فرمان  یهاین و امر و نهی( شناخت قوان1

 بردن و عمل کردن بدانها.

دارد  یای و شعلهگرممان یم که ایدانیکند، و میمان را در قلب زنده مین موارد، ایا

 یشود فرمان دهد اما فرمانش اطاعت نشود و نهیمان آورده میکه بدو ا یکه اگر کس



 او به ناسزاگوینده حکم و متعال خدای بزرگداشت  ﴾6﴿

اش خاموش د و شعلهیگرا یم یمان به سردیا یاو گردن ننهند، گرم یکند اما به نه

 .گرددیم

 و مناسک حج فرموده است: یبزرگداشت شعار قربان هن لحاظ، خداوند درباریبد

َٰلَّك  ﴿ م   َوَمن َذ ّ ّ  َشَعَٰٓئّرَ  ُيَعظ  َوى ّمن فَإّنََّها ٱلِلَّ ن است یا». [11]الحج:  ﴾٣٢ ٱل ُقلُوّب  َتق 

 .«هاستقت آن ]حاکى[ از پاکى دلیدارد در حقبر خدا را بزرگ یض خدا[ و هر کس شعای]فرا
ن، در حقّ یبنابرا ،بزرگداشتِ فرمان دهنده آمر است ۀنشان یپس بزرگداشت امر و نه

ش از آن، اوامر و یرد مگر آنکه پیپذیصورت نم ییخداوند، الحاد، انکار، کفر و ناسزاگو

 ل گشته و سبک شمرده شده است.یاو تعط ینواه

گردانده و  یکه از حق، رو-ی مردم عام یدر نزد برخ یتعال یبه خدا ییناسزاگو

 -انداو عمل ننموده یش از آن به اوامر و نواهیاند و پنسبت به خدا و مقام او جاهل

 یه( و عراق و برخی)سور شام یهانیژه در سرزمیافته است، به ویشهرت و رواج 

 یبا الفاظ -یتبارک و تعال- ز وصف کردن و تهمت به حضرتشی. نییقایافر یکشورها

 ین سخنان را کسانید، و چه بسا ایآیار گران میدنش بر انسان مؤمن بسیا شنیکه گفتن 

اند! و ن را به زبان راندهیشمارند، چرا که شهادتیرند که خود را مسلمان مآویبه زبان م

طان آن را بر یزند، و البته شینمازگزاران سر م ین گفتارها[ از برخیچه بسا که ]ا

شان یمنظور ا سازد کهیاز آنان چنان وانمود م یادیز هعد یکند و برایم یزبانشان جار

شان یا یز برایوارد کنند. ن یدگار، نقصیخواهند بر آفریست و نمیآن سخنان ن یمعنا

 یاست که در نزد پروردگار، ب یاهودهیا آن سخنان، کلمات بیکند که گوین وانمود میچن

 .رند!یگین رو، موضوع را سهل و آسان میاز ا ،ت استیاهم

م یسل یهاکه در عقل یبا وجود روشن بودن خطر و فساد- ن مواردید گفت که ایبا

له، ین وسیدارند تا بد یح و روشنگریاز به توضین -کندیجاد میا یان آسمانیو تمام اد

تبارک - دگاریبِ او قطع گردد و بزرگداشت آفریسمانِ فریطان و ریش یوسوسه و اغوا
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 یتیگردد و به هر ن یکه بر زبان جار یو به هر صورت یه او از هر زشتیو تنز -یو تعال

 ابد.یکه مردم بخواهند، تحقق 

 د گفت:یبه طور خالصه با

ر خداوند یف و تحقیراد نقص و تخفیکه به منظور ا یا عملیهر سخن  یعنی- ناسزا

خواه به  ،است که مسلمانان در مورد آن اختالف نظر ندارند یکفر -شود یسبحان جار

غفلت و  یا از رویو طنز زشت، و  یو شوخ یا بازیباشد  یصورت تمسخر جدّ

را اعتبار یست، زین کارها چیکند که مقصودِ مردم از اینم ین مورد، فرقی! و در اینادان

 موضوع به ظاهر است.





 
 
 
 
 

 آن یو معنا حقیقت ناسزاگویی

ا در عرفشان به عنوان نقص و یند یگویا تمسخر میآنچه که مردم به آن ناسزا 

ن موارد با مراجعه به یاست. پس اعتبار ا ز همان گونهیشمارند، در شرع نیم یکاست

آشکار و  ه، فحش دادن، اشارین لفظیدارد، مانند لعنت کردن، توه یعرف مردم بستگ

برند و نام آن را یبه کار م ینیکه مردم هر شهر مع ین، عباراتیزشت با دست. همچن

 ،گر، سبّیا مناطق دیگذارند، همان سبّ است، اگرچه در شهرها یاستهزاء و ناسزا م

 ناسزا شمرده نشود.

 متعال یبه خدا حکم ناسزا گویی

ندارند و ناسزا  یبه خداوند کفر است، اختالف یین باره که ناسزا گویاهل اسالم در ا

شان بر اساس دو قول یشود. تنها محل اختالف ایسبحان، کشته م ینده به خدایگو

او مانع قتلش  ها توبینکه آیو انده است یناسزا گو ۀرش توبیاسالم، در پذ یمشهور علما

 ر؟یا خیشود یم

ّينَ  إّنَّ ﴿ فرموده: یتعال یهاست، خداتین اذیترو استهزاء از بزرگ ییگوناسزا  ٱَّلَّ
ُذونَ  َ  يُؤ  ُ  لََعَنُهمُ  َورَُسوََلُۥ ٱلِلَّ َيا ّف  ٱلِلَّ ن  َعدَّ  َوٱٓأۡلّخَرةّ  ٱدلُّ

َ
ّهيٗنا َعَذاٗبا لَُهم   َوأ ّينَ  ٥٧ مُّ ُذونَ  َوٱَّلَّ  يُؤ 

ّمنّيَ  ّمَنَٰتّ  ٱل ُمؤ  ّ  َوٱل ُمؤ  تََسُبوا   َما بَّغي  َتَملُوا   َفَقدّ  ٱك  َتَٰٗنا ٱح  بّيٗنا ِإَوث ٗما ُبه  ]األحزاب:  ﴾٥٨ مُّ

ا و آخرت یرسانند خدا آنان را در دنامبر او را آزار مىیگمان کسانى که خدا و پبى» .[13-15

و کسانى که مردان و زنان مؤمن را * آماده ساخته استآور شان عذابى خفتیلعنت کرده و برا

رسانند قطعا تهمت و گناهى آشکار به گردن آنکه مرتکب ]عمل زشتى[ شده باشند آزار مىبى



 او به ناسزاگوینده حکم و متعال خدای بزرگداشت  ﴾01﴿

را یست، زیضرر رساندن به حضرت سبحان ن یت کردن خداوند به معنیو اذ.  «اندگرفته

 یزیضرر است، و چ یکه ب یتیرساند و اذیکه ضرر م یتیت بر دو نوع است: اذیاذ

  فرموده: یتعال یاست که خدا آمده یث قدسیست. در حدیمتعال ن یباعث ضرر به خدا

بَاد   يَا» ون   ُُضِّي َتب لُُغوا لَن   إ نَُّکم   يع   یبندگان من، شما هرگز به حدّ یا» «َفتَُُضُّ

 .1«دیـد به من ضرر برسانید که بتوانیرسینم

و لعنت عبارت است  ،کندیا و آخرت لعنتش میازارد، او در دنیکه خداوند را ب یکس

احزاب بر راندن بنده از دو رحمت داللت دارد،  13 یهاز: راندن بنده از رحمت، و آ

ن دو نوع رحمت یجز کافر به خداوند، از ا ی، و کسیو رحمت اُخرو یویرحمت دن

که خداوند بعد از آن، سخن گردد ین مطلب از آنجا آشکار و روشن میشود! ایرانده نم

از لعنت کردن او در  یکند، اما حرفیت مین و مؤمنات را اذید که مؤمنیگویم یاز کس

ناسزا  و لعن  ۀلیگر را به وسیکدیرا مردم به مجرد آنکه یاورده، زیان نیا و آخرت به میدن

 یگناهشان، تهمت و ین عمل ایشوند، بلکه ایر نمیت کنند، تکفیو تهمت، آزار و اذ

 بر آن عمل وجود نداشته باشد. یل روشنیکه دل یآشکار است، در صورت

خوار کننده( آماده  ی)عذاب ازاردیکه او را ب یکس ید برایفرمایم یتعال یسپس خدا

آورد مگر در حقّ یان نمین به میو حضرتش در قرآن، سخن از عذاب مُه ،کرده است

 .یکافران به او سبحانه و تعال

از کفر بت  یگر، حتیاست باالتر از هر کفر د یمتعال، کفر یگفتن به خدا* ناسزا 

شماردند یها را بزرگ مها/بتبزرگداشتِ)اهلل( سنگ یرا بت پرستان فقط برایز ،پرستان

ها قرار دهند، بلکه تنها سنگ یرا مساو یکاستند تا ویو از ارزش و مقام خداوند نم

ن بعد از وارد شدن یو لذا مشرک ،برابرشان سازند با خدابردند تا یها را باال ممقام سنگ

ّ ﴿ ند:یگویدر آتش م بّين  َضَلَٰل   لَّف  ُكنَّا إّن تَٱلِلَّ ّيُكم إّذ   ٩٧ مُّ ّ  نَُسو   ﴾٩٨ ٱل َعَٰلَّميَ  بَّرب 
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آنگاه که شما را با * میسوگند به خدا که ما در گمراهى آشکارى بود». [75-73]الشعراء: 

کنند،  ها را باال بردند تا با خدا برابرشاننان مقام سنگیا .«میکردان برابر مىیپروردگار جهان

کردند ین، گمان میبرابر سازند. بنابرا اوردند تا با سنگین نییرا پا یتعال یاما مقام خدا

 م و بزرگداشتِ خداست. یها، همان تعظها/ بتکه بزرگداشت سنگ

اش به حضرت ن ناسزا گفتنید، با ایگویناسزا م یتعال یکه به خدا یپس کس

به  -ی همبه شوخ یحت- نیآورد، چرا که مشرکیتر منییسبحان، مقام او را از سنگ پا

ن سبب به هرکس یبه هم ،شمردندیگفتند، چون آنها را بزرگ میمعبودانشان ناسزا نم

 ن فرمود:یچن امبرشین رو، خداوند به پیگفتند. از ایگفت، ناسزا میکه به آنها ناسزا م

ّينَ  تَُسبُّوا   َوَل ﴿ ُعونَ  ٱَّلَّ ّ  ُدونّ  ّمن يَد  َ  فَيَُسبُّوا   ٱلِلَّ َوَۢا ٱلِلَّ ّ  َعد  و » .[205]األنعام:  ﴾ّعل م   بَّغي 

د که آنان از روى دشمنى ]و[ به نادانى خدا را یخوانند دشنام مدهى را که جز خدا مىیآنها

امبرش را از ناسزا گفتن به یکافرند، اما خداوند پن یبا آنکه مشرک. «دشنام خواهند داد

که - باالتر از کفرشان ینه، مرتکب کفریشان منع فرمود تا در اثر لجاجت و کیا یهابت

 نشوند. -محمد است یهمان ناسزا گفتن به خدا

تر و باالتر از الحاد و انکار اوست، ، بزرگیتعال یالفاظ ناسزا به خدا ی* کفرِ برخ

 ن است که:یکند و زبان حالش چنیم یمُلحد، وجود خالق و پروردگار را نفچرا که 

کند به یکه گمان م یدارم(! اما کسیو بزرگ م یم ثابت شود او را گرامی)اگر خدا برا

ن وجود به او ناسزا یانگارد، و با ایمان دارد و پروردگارش را ثابت شده میخدا ا

 ه خداوند است.یو مبارزه عل هاین دشمنیترن از روشنیا د،یگویم

ها در شهرها و مناطق گوناگون، و طواف به دور آنها و سجده در برابرشان نصب بت

تر است نزد خداوند، از ناسزا گفتن به او به تیتر و کم اهمو تبرّک جستن بدانها، سبک

را یز ا منطقه.یها و بازارها و مجالس همان شهر ابانیدر محافل و خ یطور آشکار و علن

 یها براک ساختنِ بتیتر از شرنیتر و سنگسبحان، بزرگ یناسزا گفتنِ آشکارا به خدا
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شمارد، اما ناسزا یکن مشرک، خدا را بزرگ میل ،اوست! با آنکه هر دو کار، کفر است

 .فتعال اهلل عّما يقولون علّواً کبرياً کند! یر مینده، او را تحقیگو

تر است از گناهش بزرگک شهر، یافتنِ آن در ی* ناسزا گفتن به خداوند و شهرت 

را کفرِ حالل یکردن آنها! ز یز از عمل زشت قوم لوط، و قانونیحالل شمردن زنا و ن

از احکام  یاست که علت آن، انکار دستور و حکم یشمردن اعمال فحشاء، کفر

 یاما ناسزا گفتن به خدا کفر ،است یاز اوامر اله یز سبک شمردن امریخداوند، و ن

است که سبب آن، کفر به ذات قانون گذار است، و کفر به ذاتِ قانون گذار، مستلزمِ کفر 

تر و ن ]گناه[ بزرگیو سبک شمردن آنهاست، و ا ین و دستورات ویقوان یبه تمام

همان دارد،  یسخت تر است، با وجود آنکه هر دو کار کفر است، جز آنکه کفر، درکات

 دارد. یمان، درجاتیگونه که ا

که عبارت بود از - شان رایکفرِ نصارا و ناسزا گفتن ا یتعال یکه خدا ی* هنگام

دارد که اثر یان مید، گناه آنان را مطرح نموده و بینمایذکر م -فرزند داشتنِ خدا یادعا

است، آنجا که تر شتر و بزرگیآن گناه از گناهِ شرک بت پرستان و ستاره پرستان، ب

َذَ  َوقَالُوا  ﴿ د:یفرمایم َمَٰنُ  ٱَّتَّ ا ٱلرَّح  ا اَشي   ّجئ تُم   لََّقد   ٨٨ َودَلٗ َُٰت  تََكادُ  ٨٩ إّد ٗ َمََٰو نَ  ٱلسَّ ر   َيتََفطَّ
ۡرُض  َوتَنَشقُّ  ّمن هُ 

َ بَاُل  َوََّتّرُّ  ٱۡل  ّ
ا ٱۡل  ن ٩٠ َهدًّ

َ
ا   أ ا لّلرَِّنَٰمۡح َدَعو  ّ  يَۢنَبّغ  َوَما ٩١ َودَلٗ ن لرَِّنَٰمۡحل

َ
 أ

ا َيتَّّخذَ  َمََٰوَٰتّ  ّف  َمن ُكُّ  إّن ٩٢ َودَلً ۡرّض  ٱلسَّ
َ ي  َوٱۡل  َُٰهم   لََّقد   ٩٣ َعب ٗدا ٱلرَِّنَٰمۡح َءاّت  إّلَّ َصى ح 

َ
 أ

ُهم   ا وََعدَّ ًدا ٱل قَّيََٰمةّ  يَو مَ  َءاتّيهّ  َوُُكُُّهم   ٩٤ َعد ٗ و گفتند ]خداى[ » .[71-55]مریم:  ﴾٩٥ فَر 

زى نمانده است یچ* دیز زشتى را ]بر زبان[ آوردیواقعا چ *ار کرده استیفرزندى اخترحمان 

از * زندین چاک خورد و کوهها به شدت فرو رین ]سخن[ بشکافند و زمیها از اکه آسمان

ار ی]خداى[ رحمان را نسزد که فرزندى اخت* ل شدندینکه براى ]خداى[ رحمان فرزندى قایا

 ناًیقیو * دیآسوى ]خداى[ رحمان نمىبه وارن است جز بندهیو زمها هرکه در آسمان* کند

سوى او امت همه آنها تنها بهیو روز ق* شماره کرده است آنها را به حساب آورده و به دقت



   

 ﴾01﴿  او به ناسزاگوینده حکم و متعال خدای بزرگداشت

ن یاو نقص است و لذا ا ی، برایتعال یخدا یرا قائل شدنِ فرزند برایز، «خواهند آمد

نکه یتر است از ان، ]گناهش[ بزرگیبنابراسخن، ناسزا گفتن به حضرت سبحان است. 

ن کار، مقام یشان با ایرا ایز ،ک او سازندیرا هم شر یگریخدا را عبادت کنند و د

 یاما فرزند قائل شدن برا ،اندرا باال برده و او را چون خداوند، بزرگ داشته یمخلوق

 مخلوق است.ه ساختنِ او به یدگار به قصد شبی، تنزّل دادن مقام آفریتعال یخدا

ن آوردنِ مقام ییخالق گردد، اما پا ی، باال بردن مقام مخلوق است تا مساویبت پرست

شتر و یز بیتر است از باال بردن مقام مخلوق، و کفرش نو منزلت خالق، گناهش بزرگ

 تر است.سخت

که عبارت است از - و با سخن دل یو باطن یمان ظاهری]به خدا[ با ا ناسزا گفتن

ن با کار یمنافات دارد. همچن -مان به وجود او و حقّ عبادت اویو ا یتعال یاق خدیتصد

قلب، که عبارت است از محبت خدا و بزرگ و محترم شمردن او، ناسازگار است. لذا 

مانند  ،ستیرفته نی، پذییگویناسزا م یکه به و یبزرگداشتِ خداوند، در حال یادّعا

ادعا کند که پدر و  یبزرگداشت خداوند و محترم شمردن پدر و مادر، که اگر کس

کند، در یشان مد و مسخرهیگویکه به آن دو ناسزا م یدارد در حالیم یمادرش را گرام

 .ست!یش نیب ییش، دروغگویخو ین ادعایا

، که همان گفتار و یمان ظاهریمتعال، با ا ین است که ناسزا گفتن به خداین چنیا

 عمل است، تناقض دارد. 

 دیکه به خدا ناسزا گو یاجماع علما بر کفر کس 

دانند، بر یمان را عبارت از قول و عمل می، که ایاسالم، از هر مذهب یعلما یتمام

اتفاق نظر دارند که عذر و  یو همگ ،اند که ناسزا گفتن به خداوند، کفر استدهین عقیا
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 ، اعتبار نداردیراد نقصیا ایچ نوع ناسزا گفتن یبه خداوند، در ه ۀندیناسزا گو یهابهانه

 ست[.یرفته نی]و پذ

ت کرده ین روایچن ش از مجاهد و او هم از عمَریخو«مسائل» در کتاب حرب

َن األنبياء  فَاقتُلُوهُ » است: امبران یاز پ یکیا یهرکس خدا » .«َمن سبَّ اهلَل أو سبَّ أحداً م 

ن گزارش یچن از مجاهد و او از قول ابن عباس ثیلز ی. ن1«دید، او را بکشیناسزا گو

َن األنبي» نموده: َب رسوَل اهلل  وأيما ُمسلٍم سبَّ اهلَل أو أحداً م  ستَتاُب، ي ،ِه  ر دَّةاء  فَقد کذَّ
َن األنفَإن رجَع، وإاّل قُت َل! و ٍد اعنََد فسبَّ اهلَل أو أحداً م  ، فَقد أيما ُمعاه  ، أو جَهَر به  بياء 

د، قطعاً رسول یامبران را ناسزا گویاز پ یکیا یکه خدا  یهر مسلمان» .«نقَض العهَد فاقتُلوهُ 

خواهند توبه کند، اگر ]به اسالم[ یم ین عمل، ارتداد است، لذا از ویب کرده، که ایخدا را تکذ

مان بسته )معاهد(، عناد یکه با مسلمانان پ یشود! و اگر کسیچ[، و گرنه کشته میبازگشت ]که ه

مان کرده است، ید، نقض پید و آن را آشکار نمایامبران ناسزا گویاز پ یکیا یورزد و به خدا 

 .2«دیپس او را بکش

د، پرسش یکه به خدا ناسزا گو یکس هنقل است که از امام احمدبن حنبل دربار

گونه که همان، «شودیگردنش زده من شخص مرتدّ است و یا» نمودند، در پاسخ گفت:

 .3ت کرده استیروا یش از و«مسائل» پسرش عبداهلل آن را در کتاب
ا یمسلمان اجماع دارند که هرکس خداوند  یعلما» گفته است: /هیابن راهو

د، یا انکار نمایاز آنجه را که خداوند نازل فرموده دفع  یزیا چید یرسولش را ناسزا گو

ن شخص کافر است، اگرچه به آنچه که یعزَّوجلَّ را بکشد، ا یخدا امبرانیاز پ یکیا ی

 .4«دیخداوند نازل فرموده، اقرار نما
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نده به یست که مسلمانِ ناسزا گویان علما نیم یاختالف» گفته است: /اضیع یقاض

 .1«خداوند، کافر و مهدورالدّم است

د یز یمانند ابن اب یاائمهن نوع اجماع دارند، و یت از ایز حکایگران نیو دابن حزم 

 .2اندکرده حیتصر ین شخصیگران، برکفـر چنیو ابن قُدامـه و د یروانیق

د، یناسزا گو یتعال یکه به خدا یاسالم بر کفرِ کس یعلما یب، تمامین ترتیبد

را از  ییگوینِ مردم، ناسزاترعقلرا کمیرند، زیپذینم یعذر یکنند و از ویح میتصر

کن جسارت یشناسند، لیبازم ییدهند و مدح و ثنا را از ذمّ و بدگویم صیرِ آن تشخیغ

 .انگارند!یرا آسان م ییکردن بر ناسزا گو

را لعن کرده و همراهِ  یدندکه کسیپرس یحکم مرد ۀدربار یمالک یروانید قیاز ابن ز

گفته است: من فقط خواستم  یز لعن کرده و سپس با عذر خواهیرا ن یتعال یاو خدا

به خاطر ظاهر کفرش » د هم در پاسخ گفت:ید! ابن زیطان را لعن کنم اما زبانم لغزیش

 .3«گفته باشد یا جدّیکرده  یست، خواه شوخیرفته نیشود و عذرش پذیکشته م

مذاهب اربعه و مذهب  یعنی، یگونه علما و قضات، در تمام مذاهب فقهینبد

کنند و به باطن شخص یدهند و قضاوت میه، بر حکم به ظاهر فتوا میظاهر

نده ادعا کند که آنچه در باطن اوست با آنچه بر زبان یپردازند، اگرچه ناسزا گوینم

ها ]که از انسان ح ظاهر رایصر یهارانده، تفاوت دارد! و چنانچه علما مخالفت

 رند[،یده بگی]و آن خطا را ناد باطنِ مخالفِ ظاهرِ ]آنها[ ارجاع دهند یزند[ به ادعایسرم

 .نیعنـاو / هاد، نامیبدون ترد
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 یهاگردد و حقوق و کرامتیها و حدود، ساقط مو احکام و مجازات یشرع

ص داده یجه، مسلمان از کافر، و مؤمن از منافق تشخیرود، و در نتیاشخاص به هدر م

مار یب یهاهان  و آلت دست قلبیزبان سف هچیا لقلقه و بازین و دنیشود، و دینم

 گردد. یم

 کفر است، اگرچه به قصد کفر نباشد ]به خدا[ ناسزا گفتن

ی کفر است و تعال یست که ناسزا گفتن به خداین موضوع نیدر ا یاختالف

اند و ناسزا ن خطا شدهیند بدون منظور، مرتکب ایگویعوام مردم که م یانگارسهل

شده  یان جاردر حقّ خداوند داشته باشند، سهواً در کالمش یگفتن، بدون آنکه قصد بد

]و  ردیگین سرچشمه می، از جهل مرتکبین نوع عذر خواهیندارد. البته ا یاست، اعتبار

 ،ستندیرش آن نیک جز جهم بن صفوان و غاُلت مُرجئه، قائل به پذیچ یان علما[ هیاز م

، و ناسزا یق و معرفت قلبیمان عبارت است از تصدیند: ایگویکه م یهمان کسان یعنی

گفتار  یعنیمان، گفتار و عمل است، ین مطلب است که ایاز ا یعدم آگاهگفتن، علتش 

ن است که عمل یغاُلت مرجئه ا ین، رأیزبان و قلب، و عمل قلب و جوارح. بنابرا

 کند، مگر با رجوع به قلب انسان.یهم نم یکند و لذا آن را نفیمان را ثابت نمیظاهر، ا

ک از آنها به همراه ین دارد و هرک باطیک ظاهر و یمان، یحقّ، آن است که ا

گردد. پس همان یم یمان منتفیاز آنها، تمام ا یکی یکند و با نفیمان را ثابت میا یگرید

اورد ید، کافر شده است اگرچه آن را به زبان نیت و قصد کفر نمایگونه که کافر، هرگاه ن

گردد اگرچه در قلب یش کافر میب با سخن خویا با جوارح انجام ندهد، به همان ترتی

کـه کار  ین اسـاس، کسید و با جوارحش آن را انجـام ندهد. بـر ایت کفر ننمایخود، ن

ا با زبانش کفر ید یت کفر ننمایشود اگرچه با قلبش نیز کافر میدهد نیم  کافرانه انجام

 د.ینگو
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را انجام دهند، به خاطر آن  ید گفت که هرگاه اعضاء و جوارح، کار حرامیبا

گونه ینمربوط است، و ا یتعال یانسان به خدا یدرون یشوند، و نهفته هایازخواست مب

د، در نزد یست که هرکس که به سبب آشکار شدن کفرِ ظاهرش محکوم به کفر گردین

ا به یگردد و بنده در دنیباز م یتعال یبه خدا یرا امور باطنیباشد، ز یخدا کافرِ باطن

 گردد.یبازخواست م یسبب اعمال ظاهر

د، حکم کرده و یرا مسخره نما که او و کتاب و رسولش یمتعال به کفر کس یخدا

 َولَئّن﴿ د:یفرمایرد، چنان که میپذینداشته، نم یت جدّیآنکه ن ۀاو را به بهان یعذرخواه
َُهم   ۡل 

َ
َما ََلَُقولُنَّ  َسأ ّ  قُل   َونَل َعُب   ََنُوُض  ُكنَّا إّنَّ بّٱلِلَّ

َ
زُّءونَ  ُكنتُم   َورَُسوَّلّۦ وََءاَيَٰتّهّۦ أ تَه   َل  ٦٥ تَس 

َتّذُروا   تُم قَد   َتع  دَ  َكَفر  يئَّفة   َعن نَّع ُف  إّن إّيَمَٰنُّكم    َبع  ّنُكم   َطا ّب   م  يئَّفَۢة ُنَعذ  نَُّهم   َطا
َ
 ََكنُوا   بّأ

شوخى و شان بپرسى مسلما خواهند گفت ما فقط یو اگر از ا» .[55-51: التوبة] ﴾٦٦ ُُم رّّميَ 

د شما بعد یاوریعذر ن *دیکردشخند مىیامبرش را ریات او و پیا خدا و آیم بگو آیکردبازى مى

م کرد یگر[ را عذاب خواهیم گروهى ]دید اگر از گروهى از شما درگذریامانتان کافر شدهیاز ا

 .«هکار بودندگناچرا که آنان 

زند، یشان سرمیکه آشکارا از ا یآن است که مردم به خاطر عمل یایوجود عقل، گو

ن یست و بدیرفته نیشـان به زنا،پذیاز ا یکین، متهم کردن یشوند، بنابرایبازخواست م

اورند که بدون یرد، اگرچه مردم بهانه بیپذی، سبّ و لعن او را نمیوال ،خاطر، سلطان

انه را بر یتاز 50یعنین رو، خداوند دستور داده تا حدّ تهمت، یاند! از ان کردهیقصد چن

و  یرد که قصد شوخیپذین بهانه را نمیا یکنند، و از و یشخص تهمت زننده جار

و  یاو شوخ ین اگر سلطان به مردم اجازه دهد که با آبرویداشته است. همچن یسرگرم

ب یم که مردم را مجازات و تأدینیبیلذا م ،رودین میبت]وحرمتش[ از بیکنند، ه یباز

 کنند. یا شوخیشند با یکند، چه جدّیم
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ی عنیشود که انسان به سبب گناه و ظلمش، ین استفاده میچن ینیاز متون د

 یدگاه عقل و نقل به روشنیش که در دیو منزلت خو یدر شناخت بزرگ یانگارسهل

رفته ین مورد پذیرد و عذر او هم در ایگیشناخته شده است، مورد بازخواست قرار م

 ست.ین

 فرمود: ت شده است که رسول خداین روایره چنیاز قول ابوهر یح بخاریدر صح

زد و در یانگیآورد که خشم خدا را برمیبه زبان م یسخن یمباالتیب یهمانا بنده از رو»

خداوند او را مستوجب عذاب دانسته ، 1«سازدیجه او را هفتاد سال در جهنم گرفتار مینت

که او ارزش سخن  یعنی ،ش استیسخن خو الیخ یکه او ب یدارد، درحالیو معذور نم

کند. یمی ـدنِ آن سهـل انـگاریشیرا در اندیسنجـد، زیداند و کالمش را نمیخود را نم

 یگفتار و بد یبه خرج دهد، زشت یاشهین اندیترآن فکر کند و کمه پس چنانچه دربار

 گردد.یاو آشکار م یکالمش برا

چه بسا » آمده است که فرمود: امبر اکرمیث بالل بن حارث از قول پیز در حدین

کند که آن یزد و فکر نمیانگیآورد که خشم خدا را برمیبر زبان م یاز شما سخن یکی

[ خود ی]و ناخشنود امت، خشمیجه، خدا تا روز قیدر نت ،کندیسخن به کجا برخورد م

 .2«سازدیم یرا بر او مقدّر و جار

، یسبحانه و تعال ینکه ناسزا گفتن و اهانت به خدایانسان به ا ین، عذرخواهیبنابرا

شود، یم یا اهانت کردن به حضرتش، بر زبان جاریبدون قصد ناقص انگاشتن او 

را بر کفرش برقرار  یدهد تا ویبا جلوه میانسان ز یطان آن را برایاست که ش یابهانه

د. پس یت قدم نماشتن در حقّ پروردگارش، ثابینگاه دارد و بر تجاوز و ستمش بر خو

جاد یا یکه در درون او حالت یدهد مگر زمانیبا جلوه نمیانسان ز یطان، کفر را برایش
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در اندازد که بر  یف شرعیضع یهاو شبهه یاساس عقل یب یهارا به شبهه یکند که و

 ست.یو هوس استوار ن یح دور از هویفهم صح

ن است که یانسان، ا یاو برا یهاطان و شبههیش یهایباسازیها و زاز جمله وسوسه

![، یهست ینکه تو چه انسان عابد و زاهدی]و ا طاعات و عبادات انسان یاد آوریبا 

]تا  کندیت را در قلب انسان گناهکار، خاموش میاز معص یاز گناه و دردمند یمانیپش

 گناه را در نظر او آسان له، کفر وین وسیش سخت نباشد[ و بدیگر ارتکاب گناه براید

د، به یبد تا به خدا ناسزا گویفریاز عوام مردم را م یکیکه  یدهد. مانند زمانیجلوه م

خواند]پس ید و نماز مینمایم یکید و به پدر و مادر نیگوین مین بهانه که او شهادتیا

 .!ید[ناسزا بگو یتعال یندارد اگر به خدا یاشکال

 یتعال یکه به خدا یبه طور ن عرب در مکه گمراه شدند،یگونه بود که مشرکینبد

دوار بودند که[ به یگونه امین]ا هاشاندند و در دلیها را جز او پرستده و بتیشرک ورز

ن یاما ا ،کنندیر میدهند و مسجدالحرام و پوشش کعبه را آباد و تعمیحجاج آب م

با  یگریک ساختن دیرا شریشان نداشت، زیبرا یچ سودیاعمال در نزد خداوند ه

ت اهلل الحرام را بزرگ یشان بید، با بزرگداشت و احترام او منافات دارد، چرا که اخداون

که به خاطر خداوندش  یاشوند! همان خانهیشمارند، اما به خداوندگارِ خانه، کافر میم

م قرار یم و تعظیاش مورد تکرکه به خاطر خانه یشود، نه آن خداوندیبزرگ شمرده م

 فرموده: یتبارک و تعال یرد. خدایگیم

َجَعل ُتم  ﴿
َ
َايج ّ  ّسَقايَةَ  أ ّجدّ  وَّعَماَرةَ  ٱۡل  ََرامّ  ٱل َمس  ّ  َءاَمنَ  َكَمن   ٱۡل  َو مّ  بّٱلِلَّ  َوَجََٰهدَ  ٱٓأۡلّخرّ  َوٱَل 

ّ   َسبّيلّ  ّف  َتوُۥنَ  َل  ٱلِلَّ ّه  ّعندَ  يَس  ُ  ٱلِلَّ ّدي َل  َوٱلِلَّ َٰلّّميَ  ٱل َقو مَ  َيه   .[27: التوبة] ﴾١٩ ٱلظَّ

د یاان و آباد کردن مسجد الحرام را همانند ]کار[ کسى پنداشتهیراب ساختن حاجیا سیآ»

کسان ین دو[ نزد خدا یا ،کند ]نهمان آورده و در راه خدا جهاد مىین ایکه به خدا و روز بازپس

 . «ت نخواهد کردیگران را هداستمستند و خدا ین
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ک ادعاست که با اصل یمان انسان به خداوند، تنها یشود که ایده میار دیچه بس

ّ  َءاَمنَّا َيُقوُل  َمن ٱنلَّاّس  َوّمنَ ﴿ فرموده: یتعال یمان منافات دارد، خدایا َو مّ  بّٱلِلَّ  َوبّٱَل 
مّنّيَ  ُهم َوَما ٱٓأۡلّخرّ  ند ما به خدا و روز یگوو برخى از مردم مى». [5: ة]البقر ﴾٨ بُّمؤ 

 یبزرگداشت خدا یپس ادعا. «ستندین[ نیم ولى گروندگان ]راستیاآوردهمان ین ایبازپس

 ندارد. ین، با ناسزا گفتن به او و مسخره کردن او، تناسب و سازگاریو ابراز شهادت یتعال

 یتعال ینده به خدایحدّ ناسزا گو

د، به عنوان کافر یناسزا گو یتعال یاسالم اتفاق نظر دارند که هرکس به خدا یعلما

ت، غسل، کفن و یل نماز میاز قب- شود و بعد از کشته شدن، احکام مسلمانانیته مکش

نند که بر او یبیگردد. پس مسلمانان میشامل حال او نم -آمرزش یدفن و دعا کردن برا

ز یشود و جایگردد و در قبرستان مسلمانان دفن نمیخوانند و غسل و کفن نمینماز نم

 .ست!یرا او از جمله مسلمانان نیآمرزشش دعا کنند، ز یست که براین

 یتعال یچنانچه از سخن ناپسندش در حق خدا- او ۀرش توبیالبته علما در مورد پذ

نکه کشته شود و یا ایش از قتل، او را توبه دهند یا پیاختالف نظذر دارند که آ -توبه کند

ن باره یباطن او باشد؟ در ا یلا استماع نگردد و در آخرت، خداوند متویاش در دنتوبه

 علما دو قول مشهور دارند:

نکه یاو و وجوب قتلش، بدون وادار کردنش به توبه و ا ۀرش توبی: عدم پذقول اول

از  یو گروه یحنبل ین سخن در نزد علمایاو در آخرت به درگاه خداوند باشد. ا هتوب

گفته شد، ظاهر سخن تر هم شیگر مذاهب، مشهور است و همان گونه که پید یفقها

ظاهر سخن احمدبن حنبل  ،ن استیچنهم گرانیو د بعمربن خطاب و ابن عباس

 ن گونه گزارش شده است.یز این
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 یریگه آسانگرداند و مَفسد یرا ساقط نم ین است که توبه، جُرم ظاهریعلت آن، ا

چرا که با  ،بردین نمیاو در نزد مردم را از ب یدر مورد ناسزا گفتن به خدا و استهزا

که در برابر دستگاه  یانگارند و هنگامین گناه بزرگ را آسان میرش توبه، مردم ایپذ

ن نوع برخورد، یشوند! و ایرند اظهار توبه نموده و رها میگیو دادگاه قرار م یحکومت

 یدر حال ،دهدیهاشان سبک و آسان جلوه م، جسور و آن را در دلییمردم را بر کفرگو

گناه[ و  یادب کردن گناهکار و پاک کردن او ]از آلودگ یها فقط برام مجازاتیدانیکه م

مانند او  یا عملیاست که مرتکب سخن  یاز بروز موارد مشابه از طرف کس یریجلوگ

 برد.ین میرش توبه، دو هدف فوق الذکر را از بین، پذیشود. بنابرا

رند، به یز بپذیاش را نو توبه د او را توبه دهندی: عموم فقها معتقدند که باقول دوم

 گردد.یگر مانند آن گناه را مرتکب نمینند که دیبب یشرط آنکه در او صداقت و راست

 یتعال یند: ناسزا گفتن به خدایگویرند که میپذین علت میاو را به ا هالبته فقها توب

تان و پرسین و بتمانند مشرک ،، قابل قبول استیکافر از هر کفر بهکفر است و تو

پوشاند و ین آنان را میشیشوند و ورودشان به اسالم، کفر پیکه وارد اسالم م یملحدان

گذرد، و تجاوز یرد و از گناه او درمیپذیتوبه کننده را م هز خداوند، توبیکند. نیمحو م

حضرت سبحان، و خداوند از  یاست برا یناسزا گفتن، حقّ ۀلیبر ساحتِ خداوند به وس

هر  ۀز توبیگذرد، و نیکه از راه ناسزا گفتن به او، به خودش ستم روا داشته، درم یکس

 رد.یپذیرا م یمشرک

است که  یرا آن حقیاست، ز امبر اکرمین موضوع، بر خالف ناسزا گفتن به پیاما ا

ناسزا گفته،  یرا که به و یبه علت وفاتش، کس یامبرل آنکه پید احقاق شود، به دلیبا

 است. دهینبخش

کفر بوده و  امبرینه، گرفتن حقّ بزرگ اوست و ناسزا گفتن به پین زمیاصل در ا

گاه و احترام او یامبر، در جاینده واجب القتل است. به عالوه، ناسزا گفتن به پیناسزا گو
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کند، بر خالف یف میمردم تضع یهاگذارد و مقام او را در دلیر میان مردم، تأثیدر م

 رساند.یبه او فقط به خودش ضرر م هندی! چرا که ناسزا گویتعال یخداناسزا گفتن به 

د، قتلش واجب است و یناسزا گو یتبارک و تعال یحق آن است که هرکس به خدا

ند و با عدالتش یبیخداوند است که باطن او را م هاو به عهد ۀدهند و توبیاو را توبه نم

ش از ید اما پیو هرکس به خداوند ناسزا گو بخشد.یا آنکه او را میکند یرفتار م یبا و

اش ر کنند، اظهار توبه کند، به خاطر ابراز صداقتش، توبهیا دستگیآنکه او را فراخوانند 

ل و رغبت وارد اسالم یاست که با م یشود و حکم او مانند حکم کافرانیرفته میپذ

 اند.ناسزا گفتهش از اسالم آوردن، اقرار کنند که به خدا یشوند، اگرچه پیم

 انواع ناسزا گفتن به خداوند* 

 ناسزا گفتن به خداوند بر دو نوع است:

ـراد ی، مسخره کـردن و اییم، ماننـد: لعنت کردن، بدگـوی( ناسزا گفتن مستق2

و منظور  ،گرددینها میکـه تمـام احکام گذشته، شامل ا ،سبـحان ینقـص به ذات خـدا

 ن است.ی، همیتعال یا گفتن به خدااز اطالق علما بر احکام ناسز

 یار الهیمانند ناسزا گفتن به آنچه که در تصرف و اخت ،میر مستقی( ناسزا گفتن غ1

ر و شرّ[ ی]خ ار و کسبِیاخت یات و مخلوقاتش که مانند انسان دارایاست، از جمله آ

ها ها، سالهها، لحظات، مان نوع، مانند: ناسزا گفتن به روزگار، روزها، ساعتیوا ،ستندین

ره، ینده و حکم قتل و غیکه احکام گذشته مانند کفرِ ناسزا گو ،ها و حرکت آنهاو ستاره

 یو جار یگونه اعمال را سارینکه ا یگردد، مگر معلوم شود آن کسینها نمیشامل ا

 است.ادهسبحان را هدف قرار د یداشته و به صراحت، خدا ینموده، قصد

ت ین روایچن ره از رسول خدایبه گزارش ابوهر یح بخاریح مسلم و صحیدر صح

 ید، در حالیگویآزارد، به روزگار ناسزا میخدا فرمود: فرزند آدم مرا م» شده است که:
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ل یگر تبدیکدیکه من روزگار هستم، امر به دست من است و من شب و روز را به 

 .1«کنمیم

روزگار  ید ایگویآزارد، میفرزند آدم مرا م» ن گونه آمده است:یگر اید یتیدر روا

را من خودم روزگار ی! زوفایروزگار ب ید: اید بگویک از شما نبایچ یوفا، پس هیب

رم و یگیآنها را م یسازم، و اگر بخواهـم هر دویهستم ، شب و روز را دگرگون م

 .2«مینمایمتوقف م

حرکت  زمان،د و ماه و آثار آن دو مانند شب و روز و یمانند خورش یکرات آسمان

گونه چیروند و هیرون نمیکتا بی یخدا هستند و از ارادیار خود نیو در اخت شوندیداده م

به آنها داده  ی، فرمانینیندارند و به جز فرمان تکو یاریت و اختیخواست و فعال

 کنند. یتوانند از آن شانه خالیو نم شودینم

 هبه حرکت دهنده و دستور دهندن، ناسزا گفتن به آنها، تجاوز و جسارت یبنابرا

در مورد آنها. به  یو هاست به حکمت و اراد یبوده و اعتراضسبحان  یخدا یعنیآنها، 

داند، یش نمیناسزا گفتن به انسان را مانند ناسزا گفتن به خو یتعال ین لحاظ، خدایهم

 َوَما﴿ د:یفرمایاش مدرباره یتعال یاست که خدا یاو اراده اریاخت یرا انسان دارایز
يُءونَ  ي  تََشا ن إّلَّ

َ
يءَ  أ ُ  يََشا  نایپروردگار جهان ،و تا خدا». [17]التکویر:  ﴾٢٩ ٱل َعَٰلَّميَ  رَبُّ  ٱلِلَّ

 .«د خواستیز[ نخواهینخواهد ]شما ن

ُس  َل ﴿ فرموده است: د و ماهیمانند خورش یکرات هاما دربار م  ي  يَۢنَبّغ  ٱلشَّ ن لََها
َ
رّكَ  أ  تُد 

بَُحونَ  فَلَك   ّف  َوُك    ٱنلََّهارّ   َسابّقُ  ٱَلَّ ُل  َوَل  ٱل َقَمرَ  د را سزد که ینه خورش». [10]یس:  ﴾٤٠ يَس 

 .«د و هر کدام در سپهرى شناورندیشى جویبه ماه رسد و نه شب بر روز پ

 ،* آنچه واجب است، بزرگداشت خداوند و صفات اوست
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او و توقف  یر، اوامر و نواهی، بزرگداشتِ تدبیتعال یاز جمله بزرگداشت خدا *

است که انسان بدان  یزیو تعمق نکردن در آن چ از آنها یدر مرز آنها و فرمانبردار

 ،ندارد یآگاه

، دعا به درگاه او، درخواست از او و ربط دادنِ ز از آن جمله است: ذکر اوین *

 یخدا ،آنهاست کیشریننده و مدبر بیرا او آفریز ،او یکتایبه وجود  یحوادث هست

َ  قََدُروا   َوَما﴿ فرموده: یتعال رّهّۦ َحقَّ  ٱلِلَّ ۡرُض  قَد 
َ َُٰت  ٱل قَّيََٰمةّ  يَو مَ  َقب َضُتُهۥ ََجّيٗعا َوٱۡل  َمََٰو  َوٱلسَّ

َُٰتَۢ  وّيَّ ا َوتََعََٰلَٰ  ُسب َحََٰنُهۥ بَّيّمينّهۦّ   َمط  ُّكونَ  َعمَّ و خدا را آنچنان که ». [76]الزمر:  ﴾٦٧ يُۡش 

]قدرت[ اوست و  هکسره در قبضین یامت زمیاند و حال آنکه روز قبزرگى نشناختهد به یبا

ک ی]با وى[ شر که او منزه است و برتر است از آنچه ،ده به دست اوستیچیها در پآسمان

 .«گردانندمى

کتا، مددکار ما ی یو خدا ،دیان رسین رساله به پاین مقدار و به طور خالصه، ایتا هم

و و منفعت کیت و قصد نیاز او درخواستِ ن ،ک استیشریها[ و بیبد رنده]ازیو جلوگ

 م.یتمام دار

 یامبرمان محمد و خاندان و اصحاب او، و بر کسیامت بر پیدرود و سالم خدا تا ق

  د.ینما یرویشان پیاز ا یکیکه به ن
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