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خب و اما مقداری از رواایت مربوط بو مرتد را خواندمی و
عرض کردمی کو مقداری از رواایت در ابب ارث ذکر شده
و مقداری در ابب حدود ،حبثمان بسیار مهم است زیرا در
اجراء حدود حبث بو والیت فقیو بو عنوان جمری حدود نیز
ارتباط پیدا می کند.
اخبار مربوط بو حبثمان در کتاب حدود وسائل الشیعة در
ابواب حد املرتد ذکر شده ،حدود در اسالم در پنج مورد
اجراء می شود:
اول حفظ اموال مردم کو حد سرقت مربوط بو مهنی می
ابشد.
دوم حفظ عقل مردم کو بو شراب و مسکرات مربوط
می شود.
سوم حفظ عفت مردم ىم عفت فردی و ىم عفت عمومی
کو مربوط بو زان و لواط و امثال ذلک می ابشد.
چهارم حفظ امنیت عمومی مردم کو مربوط بو حمارب و راه
زن و کالا برىم زنندگان امنیت عمومی می ابشد.
پنجم حفظ فضای اسالمی جامعو کو اب مرتد شدن مربوط
است از این جهت کو وقتی کسی مرتد می شود اثر گذار
است و فضای اسالمی جامعو را مسموم می کند ،این پنج
مورد بسیار مهم می ابشند.
خب و اما حبثمان اب چند چیز دیگر نیز ارتباط پیدا
می کند یکی مهان والیت فقیو است ابالخره در غیاب امام
معصوم فقیو عادل جامع الشرایط ابید این احکام را اجراء
کند البتو نوع فقهاء ما مثل شیخ انصاری در مکاسب و
شراح و حمشنی مکاسب والیت فقیو را قبول نکرده اند ولی
امام رضوان اهلل علیو در کتاب البیع مفصالا ادلو را مطرح و
حبث کرده و والیت فقیو را اثبات کرده علی ِّ
أی حال حبث
ما اب اجراء حدود مرتبط می شود و در زمان غیبت این از
شئوانت فقیو می ابشد و مواردش مهان پنج موردی است
کو عرض کردمی.



حبثمان در این بود کو کافر از مسلمان ارث منی برد ولی
ابلعکس مسلمان از کافر ارث می برد و گفتیم کو کافر
گاىی کافر اصلی است و گاىی مرتد می ابشد و مرتد نیز
دارای سو موضوع می ابشد؛ اول مرتد فطری ،دوم مرتد
ملی و سوم مرئو ای کو مرتد شده ابشد ،یکی از تفاوهتای
کافر اب مرتد در این است کو اگر وارث مسلمانی نداشتو
ابشد خود کفار بنی خودشان ىر صنفی از صنف دیگر
ارث می برد ولی مرتد اگر وارث مسلمانی نداشتو ابشد ورثو
کافرش از او ارث منی برند بلکو وارث او امام علیو السالم
می ابشد.
مطلب در بنی فقهاء ما مسلَّم است منتهی یک خرب خمالفی
دارمی کو می خوانیم ،خرب این است« :دمحم بن احلسن
ابسناده عن ابن أيب عمري ،عن إبراىيم بن عبد احلميد
قال :قلت أليب عبد اهلل عليو السالم :نصراين أسلم مث
رجع إىل النصرانية(مرتد ملی شده) مث مات قال :مرياثو

لولده النصارى ،ومسلم ت نصر مث مات قال :مرياثو لولده

املسلمني.1».
گفتیم کو اگر در میان وراث مرتد مسلمان نباشد مریاثش بو
دیگر ورثو کافر او منی رسد بلکو متعلق بو امام علیو السالم
می ابشد ولی این خرب می گوید مریاثش متعلق بو ورثو
نصرانی او می ابشد ،خب از نظر سند خرب صحیح است
معرض عنو می ابشد و
ولی مضمون خرب عندالفقهاء شاذ و
ٌ
فقهاء ما بو آن عمل نکرده اند از این جهت خرب مردود
می ابشد.

 1وسائل الشیعة ،شیخ حر عاملی ،ج ،71ص ،583ابواب موانع ارث،
باب  ،6حدیث  ،7ط اإلسالمیة.
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خب و اما در مورد مرتد فطری در کتاب حدود وسائل
الشیعة در ابب  1از ابواب حدود املرتد اینطور ذکر

مرتد شد از او می خواىند توبو کند و اگر توبو نکرد کشتو
می شود ،چند خرب از این ابب سوم می خوانیم:

مسعو ،وذكر مجلة من أحكامو" ،چند خرب از این ابب را بو

العمركي ،عن علي بن جعفر عن أخيو عليو السالم يف

عنوان منونو می خوانیم:

حديث ،قال :قلت :فنصراين أسلم ،مث ارتد؟ قال:

خرب اول « :دمحم بن يعقوب ،عن دمحم بن حيىي ،عن

شده":ابب  :1أن املرتد عن فطرة قتلو مباح لكل من

يستتاب فان رجع ،وإال قتل.4».

خرب اول« :دمحم بن علي بن احلسني ابسناده عن احلسن بن
حمبوب ،عن أيب أيوب عن دمحم بن مسلم ،عن أيب جعفر

خرب دوم « :وعن علي بن إبراىيم ،عن أبيو ،عن ابن

وكذبو فدمو مباح ،قال :فقلت :أرأيت من جحد األمام

عبد اهلل عليهما السالم يف املرتد يستتاب فان اتب ،وإال

ومن دينو فهو كافر مرتد عن االسالم ،ألن األمام من اهلل

نکتو :استاد بزرگوار ما آیت اهلل طباطبائی اعلی اهلل مقامو

عليو السالم يف حديث قال :ومن جحد نبيا مرسال نبوتو

حمبوب ،عن غري واحد من أصحابنا ،عن أيب جعفر وأيب

قتل احلديث».5

منكم ما حالو؟ فقال :من جحد إماما من اهلل وبرئ منو

ودينو من دين اهلل ومن برئ من دين اهلل فهو كافر ودمو

در تفسری املیزان در تفسری آخرین آیو سوره آل عمران ﴿:اي
ِبوا و صابرُروا و رابرطُوا و ات ُقوا اهلل
أيُّها الذين آمنُوا ْ
اصر ُ
لعل ُک ْم تُ ْفلر ُحون﴾ ،6حدودا پنجاه صفحو مطلب نوشتو اند
کو یکی از آهنا این است کو بر مردم الزم است کو برای
خودشان حکومت و والیتی داشتو ابشند کو ابالخره این نیز
بو والیت فقیو می رسد ،علی ِّ
أی حال ما ابید در فقو
عالوه بر رواایت بو قران نیز توجو داشتو ابشیم و در حوزه
ىای علمیو عالوه بر حبث در رواایت در آایت قران نیز ابید
حبث شود.
خب و اما یک اببی نیز در ادامو وجود دارد کو اخبار
مربوط بو مرئو ای کو مرتد شده در آن ذکر شده کو إن شاء
اهلل فردا حبث خواىیم کرد. ...

مباح يف تلك احلال إال أن يرجع ويتوب إىل اهلل مما قال،

وقال :ومن فتك مبؤمن يريد نفسو ومالو فدمو مباح

للمؤمن يف تلك احلال.2».

خرب دوم« :دمحم بن يعقوب ،عن علي بن إبراىيم ،عن أبيو،
وعن عدة من أصحابنا ،عن سهل بن زايد مجيعا ،عن ابن
حمبوب ،عن العال بن رزين ،عن دمحم بن مسلم قال :سألت

أاب جعفر عليو السالم عن املرتد فقال :من رغب عن
االسالم وكفر مبا انزل على دمحم صلى اهلل عليو وآلو بعد

إسالمو فال توبة لو وقد وجب قتلو وابنت منو امرأتو

ويقسم ما ترك على ولده.3».
احادیث این ابب در مورد مرتد فطری زاید ىستند بقیو را
خوداتن مطالعو کنید.
خب و اما در مورد مرتد ملی در ابب سوم اخباری ذکر
شده ،تفاوت مرتد ملی و فطری در این است کو مرتد
فطری وقتی مرتد شد ابید کشتو شود اما مرتد ملی وقتی

واحلمد هلل رب العاملني و صلی اهلل علی
دمحم و آلو الطاىرين

 4وسائل الشیعة ،شیخ حر عاملی ،ج ،81ص ،457ابواب حدود المرتد،
باب  ،3حدیث  ،8ط اإلسالمیة.
 5وسائل الشیعة ،شیخ حر عاملی ،ج ،18ص ،547ابواب حدود المرتد ،باب
 ،3حدیث  ،2ط اإلسالمیة.
 6سوره آل عمران ،آیه .022

 2وسائل الشیعة ،شیخ حر عاملی ،ج ،78ص ،355ابواب حدود المرتد،
باب  ،7حدیث  ،7ط اإلسالمیة.
 3وسائل الشیعة ،شیخ حر عاملی ،ج ،81ص ،455ابواب حدود المرتد،
باب  ،8حدیث  ،2ط اإلسالمیة.
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