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سوم از ابواب حد مرتد وسائل الشیعة اخباری درابره



مرتد ملی ذکر شده ،عنوان ابب این است " :أن املرتد
عن ملة يستتاب ثالثة أايم فان اتب وإال قتل وحكم
ما لو ارتد مرة أخرى"  ،یکی از تفاوهتای مرتد فطری و

دیروز در ضمن بیان مسئلو مرتد عرض کردمی ،مرتد اب
کفار اصلی معمولی فرق دارد و یکی از فرق ىایش این
است کو اگر کافر اصلی وارث مسلمانی نداشتو ابشد

ملی مهنی است کو مرتد فطری آانً کشتو می شود ولی
مرتد ملی ات سو روز توبو داده می شود اگر توبو نکرد
بعد از سو روز کشتو می شود.
چند خرب از این ابب سوم می خوانیم:

ورثو کافر او 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 ،مهو فقهاء ما این قول را اختیار کرده

خرب اول« :دمحم بن يعقوب ،عن دمحم بن حيىي ،عن
العمركي ،عن علي بن جعفر عن أخيو عليو السالم يف
حديث ،قال :قلت :فنصراين أسلم ،مث ارتد؟ قال:

اند و صاحب جواىر دارد کو قول دیگر شاذ می ابشد
ولی خب در خربی از عبداحلمید خالف این مطلب
گفتو شده کو مریاث مرتد برای ورثو خودش است ولو

يستتاب فان رجع ،وإال قتل.1».

خرب دوم« :وعن علي بن إبراىيم ،عن أبيو ،عن ابن
حمبوب ،عن غري واحد من أصحابنا ،عن أيب جعفر

اینکو مسلمان نباشند ،ما گفتیم کو این خرب معرض عنو
است و کسی بو آن عمل نکرده لذا حجت نیست ولی
آیت اهلل خوئی در مصباح بو این خرب استناد کرده و فتوا
داده کو این حاکی از این است کو مبنای ایشان فرق

وأيب عبد اهلل عليهما السالم يف املرتد يستتاب فان

اتب ،وإال قتل احلديث».2

خرب سوم« :وعن أيب علي األشعري ،عن دمحم بن سامل،
عن أمحد بن النضر عن عمرو بن مشر ،عن جابر ،عن

دارد ،آیت اهلل خوئی قائل است کو ما فقط بو سند
اخبار نگاه می کنیم اگر قابل توجو و صحیح ابشد بو
آن عمل می کنیم و دیگر اعراض فقهاء و عمل نکردن

أيب عبد اهلل عليو السالم قال :أيت أمري املؤمنني عليو
السالم برجل من بين ثعلبة ،قد تنصر بعد اسالمو
فشهدوا عليو ،فقال لو أمري املؤمنني عليو السالم :ما

آهنا موثر نیست و مهچننی اگر خربی ضعیف ابشد
عمل فقهاء موثر نیست و روی مهنی مبنا ایشان بو خرب
عبداحلمید عمل کرده و طبق آن فتوا داده کو اگر در بنی
ورثو مرتد اشخاص کافر ابشند از او ارث می برند ولی

يقول ىؤالء الشهود؟ فقال :صدقوا وأان أرجع إىل
االسالم فقال :أما أنك لو كذبت الشهود ،لضربت
عنقك ،وقد قبلت منك فال تعد ،فإنك إن رجعت مل

أقبل منك رجوعا بعده.3».

مشهور و ما گفتیم اگر مرتد ورثو مسلمان نداشتو ابشد
مریاثش متعلق بو امام علیو السالم می ابشد.
حبثمان در اقسام مرتد بود کو در مورد مرتد فطری

 1وسائل الشیعة ،شیخ حر عاملی ،ج ،81ص ،457ابواب حدود المرتد،
باب  ،3حدیث  ،8ط اإلسالمیة.
 2وسائل الشیعة ،شیخ حر عاملی ،ج ،11ص ،545ابواب حدود المرتد ،باب
 ،3حدیث  ،2ط اإلسالمیة.
 3وسائل الشیعة ،شیخ حر عاملی ،ج ،81ص ،745ابواب حدود المرتد،
باب  ،3حدیث  ،4ط اإلسالمیة.
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واحلمد هلل رب العاملني و صلی اهلل علی

خب و اما بو مناسبت این حبث بنده جراین سلمان
رشدی را مطرح می کنم زیرا یک حبثی است کو آای ىر
کسی می تواند مرتد را بکشد ای ابید از طرف امام

دمحم و آلو الطاىرين

فرمان قتل صادر بشود؟ ،این حبث مفصالً در مفتاح
الکرامو مطرح شده و دیروز نیز خربی را خواندمی کو در
آن عبارت "يقتلو کل من يسمع" ذکر شده بود منتهی
در فقو اینطور نیست کو ىرکسی بتواند دیگری را
بکشد ،در کتاب امر بو معروف خواندمی کو قتل و جرح
ابید بو امر امام و اب نظر او ابشد ،بلو مهو موظف
ىستند امر بو معروف و هنی از منکر کنند ولی اگر
نوبت بو جرح و قتل رسید ىر کسی منی تواند این کار را
اجنام بدىد زیرا ىرج و مرج الزم می آید از این جهت
ابید اب امر و نظر امام ابشد و در ماحنن فیو نیز مهنی
طور است و یک خربی نیز در این رابطو دارمی کو قتل
مرتد ابید اب نظر و امر امام صورت بگرید ،خرب این
است« :وابالسناد عن ابن حمبوب ،عن ىشام بن سامل،
عن عمار الساابطي قال :مسعت أاب عبد اهلل عليو
السالم يقول :كل مسلم بني مسلمني ارتد عن االسالم
وجحد دمحما صلى اهلل عليو وآلو نبوتو وكذبو فان دمو
مباح ملن مسع ذلك منو ،وامرأتو ابئنة منو يوم ارتد،
ويقسم مالو على ورثتو ،وتعتد امرأتو عدة املتوىف عنها

زوجها ،وعلى االمام أن يقتلو وال يستتيبو.4».

سلمان رشدی نیز مهنی گونو بود یعنی بعد از ارتدادش
امام رضوان اهلل علیو حکم قتل او را صادر کرد البتو این
فتوا نبود بلکو حکم بود و حکم صادر شده از فقیو بر
مهو واجب اإلطاعة می ابشد.
بقیو حبث مباند برای بعد إن شاء اهلل تعالی. ...
 4وسائل الشیعة ،شیخ حر عاملی ،ج ،81ص ،747ابواب حدود المرتد،
باب  ،8حدیث  ،3ط اإلسالمیة.

2

(ج )22

