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 In Imami jurisprudence, Islam is one of the 

purifications. The purity of Islam means that if an 

infidel becomes a Muslim, his body becomes pure, he 

can marry a Muslim, his blood is honorable and he is 

buried in the graves of Muslims. Despite the fact that 

the purity of Islam is a jurisprudential necessity; But 

in the quality and scope of its purity, including; The 

purity of Islam regarding natural apostasy is disputed 

among jurists. In this descriptive and analytical study, 

after examining the sayings and arguments of the 

jurists regarding the purity of Islam in relation to the 

natural apostate, it was found that Islam is the purity 

of the natural apostate and the refusal to accept his 

repentance is only for the three rulings of obligation 

to kill. , The separation of his wife and the division of 

his property among the heirs. 
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 یاسالم نسبت به مرتد فطر تیمطهر 

 ،  1یطاهره قدس
ه دانشکد ،یحقوق اسالم یگروه فقه و مبان یمقطع دکتر یدانشجو

دانشگاه آزاد  قات،یواحد علوم تحق یاسیو علوم س اتیحقوق، اله
 .رانیتهران، ا ،یاسالم

 
 ، *2محمدییعل طاهر
 ،یحقوق اسالم یگروه فقه و مبان یعلم أت،یو عضو ه اریدانش

 مسئول( سندهی. ) نورانیا  الم،یا الم،یدانشگاه ا
 

  3یموسو محمدصادقسید 
دانشگاه  ،یعلم أتیو عضو ه  یگروه فقه و حقوق خصوص ار،یدانش
 .رانیتهران، ا ،یمطهر دیشه
 

 چکیده
 تیمطهرات است. مقصود از مطهر یاسالم از جمله ه،یدر فقه امام

یمسلمان شود، بدنش پاک و طاهر م یاسالم آن است که اگر کافر
با مسلمان ازدواج کند، خونش محترم است و در  تواندیم گردد،

اسالم از  تیکه مطهر نیا رغمی. علشودیدفن م نیمقابر مسلم
 تیو گستره مطهر تیفیدر ک ماا شود؛یمحسوب م یفقه اتیضرور

فقها  انیم یاسالم نسبت به مرتد فطر تیآن از جمله؛  مطهر
 یلیو تحل یفیکه به روش توص قیتحق نای در. است نظراختالف 

 تیاقوال و ادله فقها در خصوص مطهر یانجام شده، پس از بررس
به دست آمد که اسالم، مطهر مرتد  ،یاسالم نسبت به مرتد فطر

 یتوبه او فقط، مختص احکام ثالثه رشیو عدم پذ تاس یفطر
 .ورثه است انیاموالش م میهمسرش و تقس ییوجوب قتل، جدا

 
 یمرتد فطر ت،یواژه: اسالم، طهارت، مطهر دیکل
 

 22/80/1311تاریخ دریافت: 
 55/12/1311تاریخ پذیرش:

 :نویسنده مسئولt.alimohamadi@ilam.ac.ir 
 

 مقدمه
نسبت به « مطهر»در فقه امامیه موضوعات مختلفی به عنوان 

اند که از جمله آنها اسالم است. مقصود از مطرح شدهنجاسات 
 پاک بدنش شود، مسلمان مطهریت اسالم آن است که اگر کافری

 در و است محترم خونش کند، ازدواج مسلمان با تواندمی گردد،می
شود. فقها در اصل مطهریت اسالم نسبت به می دفن مسلمین مقابر

دارند، اما در مطهریت اسالم کافر اصلی و مرتد ملی، اتفاق نظر 
نسبت به مرتد فطری دیدگاههای مختلفی در حدود و ثغور و شرایط 

 ایمقاله آمده، عمل به هایبررسی اند. بامطهریت آن مطرح کرده
 لیناو این ظاهرا و نشد یافت باشد، پرداخته موضوع این به که علمی
روش در مقاله حاضر که به .است باره این در پژوهشی تحقیق
پذیرد، بعد از تعریف طهارت و ارتداد، به تحلیلی انجام می-توصیفی

تر در خصوص مطهریت طرح و تبیین اقوال و گزینش دیدگاه صحیح
 شود.اسالم نسبت به مرتد فطری، پرداخته می

 
 شناسی مفهوم
 طهارت
(، 9) پاکیزگی معنای به عین ضم و یا فتح به «طهر» مصدر طهارت
ر اصطالح د(. 4، 9)و نقیض نجاست است (2) چرک از شدن پاک

 طهور به کار بردن طهور به قصد قربت و معنای به فقها، طهارت
 (.5عبارت از آب و خاک است )

. خبث از طهارت و حدث از طهارت: است قسم دو بر طهارت
 که است اعتباری صفت باطنی؛ طهارت همان یا حدث از طهارت
 بسب به بدن از بعضی یا جنابت هنگام بدن کل برای را آن شارع
 ودشمی گفته اکبر حدث اول مورد به. است کرده واجب وضو ناقض
 دشومی گفته اصغر حدث دوم مورد به و است غسل با آن طهارت که
 کردن زایل نیز خبث از طهارت (.6)است وضو با آن طهارت که

 و مانند خون است؛ نجس عین معنای به خبث زیرا است؛ نجاست
 کنند،می طرف بر را نجاسات که چیزهایی به امامیه فقه در. بول

(. بنابراین، همان گونه که برخی دیگر از 6شود)می اطالق مطهرات
هم بر  و هم بر طهارت حدثیّه طهارت (7)اندفقها تصریح کرده

  گردد.اطالق می خبثیّه طهارت
 

 ارتداد
 مسلمان از بعد شدن کافر از ارتداد در اصطالح فقهاء عبارت است

 «ملی» قسم دو به را مرتد (، 1)جنید ابن از غیر شیعه فقهای (.8) بودن
 ابتدا از که است آن ملّی (. مرتد99، 95اند )کرده تقسیم «فطری» و

 «ستا بازگشته کفر به آن از و پس آورده اسالم سپس بوده، کافر
 و پدر اسالم درحال که است (؛  اما مرتد فطری کسی99، 92، 95)

 (. 95« )شود و سپس از دین برگردد متولد دو آن از یکی اسالم یا مادر

 فطری  به مرتد نسبت اسالم مطهریت
شود یا خیر، فقها در اینکه آیا اسالم باعث طهارت مرتد فطری می

اختالف نظر دارند. این اختالف فقط در مورد مرد است نه زن؛ چون 
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از آن جایی که تنوع اقوال در طهارت (؛ 1توبه زن، قابل قبول است)
مرد مرتد فطری مبتنی بر پذیرش یا عدم پذیرش توبه او به طور 
مطلق یا به تفصیل و گاه مستقل از بحث قبول و عدم قبول توبه او 
است، در ذیل، ابتدا اقوال فقها در قبول یا عدم قبول توبه مرتد فطری 

شود و سپس ین میو مبتنی بر آن، طهارت و یا عدم طهارتش تبی
صرفنظر از قبول و عدم قبول توبه او این مسأله مورد بررسی قرار 

 گیرد:می
 اقوال فقها در قبول توبه مرتد فطری 
اند که های مختلفی ذکر کردهفقهای امامیه در این خصوص دیدگاه

 عبارتند از:
 مطلق طور به فطری قبول توبه مرتد قول اول: عدم

توبه مرتد فطری نه در ظاهر و نه در باطن  به عقیده مشهور فقها،
با وجود بازگشت  فطری (؛ بنابراین، مرتد95، 94قابل قبول نیست )

به اسالم، همچنان خلود در آتش جهنم خواهد داشت و عالوه بر 
ی وجوب قتل، جدایی همسرش و تقسیم اموالش اجرای احکام ثالثه

ه را فقهایی مثل (. این دیدگا96میان ورثه، بر نجاست باقی است)
اند و شیرازی در قبول طهارتش فیروزآبادی و جواهری پذیرفته

(. در واقع به عقیده قائالن به عدم طهارت، 97اشکال دیده است)ر
 بر افرک احکام شدن مترتب فطری و بین مرتد توبه پذیرش بین عدم

او مالزمه وجود دارد. البته چنانکه خواهد آمد، ظاهراً این انتساب 
ح نیست و مراد مشهور عدم پذیرش توبه مرتد فطری فقط صحی

باشد؛ زیرا آنان تصریح به عدم نسبت به احکام ثالثه مذکور می
ای اند و همان گونه که خواهد آمد مالزمهپذیرش اسالم او نکرده

 بین عدم قبول توبه و عدم اسالم وجود ندارد. 
 مطلق طور به فطری مرتد قول دوم: قبول توبه

ر کند، حتی اگ توبه فطری مرتد گاه هر که است این اقوال زا یکی
به سبب  شود ومی پذیرفته باطن و ظاهر در اشتوبه مرد باشد،

( و حتی احکام 98خواهد شد ) طهارت به بر او حکم توبه، پذیرش
شود و عقاب نخواهد شد و تفاوتی با ثالثه در مورد او جاری نمی

 سالما با دیگر، بر اساس این قول، کافربه عبارتی  مرتد ملیّ ندارد.
 باشد، فطری خواه هم مرتد و مرتد، چه و اصلی چه شود،می پاک
و خواه نسبت  خودش به نسبت خواه زن، چه و مرد چه ملی، خواه
 رب نجاست زیرا است؛ پذیرفته را قول این انصاری شیخ. دیگران به

 دقص کافر توبه، از بعد فطری مرتد بر است و معلق کفر موضوع
(. به 91)شود می نجاست زوال و طهارت باعث او توبه و کندنمی

ند؛ کعبارتی دیگر، بعد از توبه، بر او عنوان مسلمان حقیقتاً صدق می
زیرا عقالً پذیرش توبه او واجب است. اگر توبه او قبول نشود در 
حالی که توبه بر او واجب است، مستلزم لغویت وجوب شرعی توبه 

شود. پس وقتی در حال توبه عنوان مومن، صادق باشد، تمامی میبر او 
احکام مسلمان از قبیل طهارت، توارث، تزویج و تجهیز به دلیل 

(. این قول بر خالف 25عموم ادله نسبت به او جاری خواهد بود)
روایاتی است که از ائمه )ع( درباره لزوم اجرای احکام ثالثه بر او 

-وبه کند و اسالم بیاورد. بحرانی احتمال میاند، هر چند توارد شده

دهد دلیل این قول، عمل به آیات و روایاتی باشد که بر قبول توبه 
گیرد که این قول سبب طرح داللت دارند. سپس چنین اشکال می

 گیرد کهشود و نتیجه میاخبار عدم پذیرش توبه مرتد فطری می
ا از طرح یکی از آنه جمع بین دو دلیل تا جایی که ممکن باشد، بهتر

 (. 29است)ب
قول سوم: قبول توبه او در واقع و عدم قبول آن در ظاهر نسبت به 

 همه احکام شرعی
این قول در برخی کتب فقهی نقل شده، در حالی که قائلی برایش پیدا 

اهلل خوئی که چنین قولی را از جانب برخی فقها نقل کرده، نشد. آیه
اش در واقع و نه در ظاهر قبول توبهقول سوم، »چنین گفته است: 

کند. با این بخشد و در آخرت عقاب نمیاست. پس خداوند او را می
ماند و همچنان نجس خواهد وجود بر احکام کفر در دنیا باقی می

شاید دیدگاه «. شودبود و احکام ثالثه هم در موردش اجرا می
 و ط به خوداعمال مربو به نسبت مذکور، همان قول به پذیرش توبه

دیگران باشد؛ هرچند همدانی این دو تعبیر را  به نسبت عدم پذیرش
دیگر  از برخی»داند. وی چنین گفته است: دو قول مجزا از هم می

ت گیرد و نسباز فقها تفصیل بین آنچه که به عمل خود او تعلق می
به آنچه که به دیگری تعلق خواهد گرفت، وجود دارد. پس )مرتد 

ر ب کند ونسبت به خودش )بعد از توبه(، معامله مسلمان میفطری( 
 خواندگذارد. پس نماز میطهارت بدن و صحت وضو و غسلش بنا می

اگر مقصود «. است العیننجس دیگران به نسبت گیرد ومی روزه و
از این قول، آن باشد که افزون بر نجس بودن نسبت به دیگران، 

اکم به او و امکان اجرای احکام احکام ثالثه در صورت دستیابی ح
شود، این دو قول در واقع یک دیدگاه ثالثه، در موردش اجرا می

هستند و قائل هم دارد؛ زیرا صاحب جواهر این قول را قوی دانسته 
است. در هر صورت، خواه یک قول باشد یا دو قول، دلیلی قابل اعتنا 

ه وبه مرتد فطری ببر آن وجود ندارد و با بیانی که در ادله پذیرش ت
آید، بطالنش معلوم طور مطلق به استثنای اجرای احکام ثالثه می

 خواهد شد.
 کاران بین و شهادتین ارتداد در اثر انکار بین تفصیل -قول چهارم

 ضروری
 رتدم که کسی اندگفته و داده تفصیل بنابر ادعای همدانی بعضی

 دو نای از یکی یا انکار شهادتین سبب به ارتدادش اگر است فطری
ه محکوم ب شود؛ بنابراین،اش قبول نمیآوردن، توبه اسالم با باشد

 ای ضروری انکار واسطه به فطریش ارتداد اگر اما طهارت نیست،
د خواهد ش اش پذیرفتهتوبه باشد دین( عزائم امور )مثل هتک باقی
رسد کاشف الغطاء به این قول متمایل شود. به نظر میمی پاک و

همان گونه که صاحب جواهر وجود این قول را از ایشان  باشد؛
پذیرفته است. تنها دلیلی که برای اثبات این ادعا ذکر شده، وجود 

ها است که در شک در شمول ادله مرتد فطری نسبت به این گروه
مانند. با توجه به دالیلی نتیجه تحت عمومات پذیرش توبه باقی می

که چنین مسلمانانی در ذیل عمومات که تفصیال خواهند آمد، در این
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گیرند، تردیدی نیست؛ اما اختصاص پذیرش توبه مرتد توبه قرار می
فطری به این دسته از مسلمانان ادعایی بدون دلیل است. بنابراین، 

 چنین دیدگاهی قابل قبول نیست.
قول پنجم: قبول توبه او در واقع و عدم قبول آن در ظاهر نسبت به 

 احکام ثالثه
: گویدشهید ثانی از کسانی است که قائل به این قول است. وی می

حق این است که توبه مرتد فطری به سبب اجتناب از تکلیف به »
ما الیطاق و جمع بین ادله دالّ بر قبول توبه به صورت مطلق )از همه، 

 2و ادله دالّ بر عدم قبول آن از مرتد 9چه در ظاهر و چه در باطن(
ایشان هرچند توبه این فرد را در «. شودش قبول میمیان او و خدای

ظاهر نپذیرفته و قبول آن را در باطن و واقع قولی قوی دانسته است؛ 
اما دیدگاه ایشان با قول سوم که ذکرش گذشت، متفاوت است؛ زیرا 
فقط بر اجرای احکام ثالثه بر چنین مرتدی تصریح کرده، در عین 

م شرعی از جمله صحت عبادات حالی که او را مشمول سایر احکا
این قول را  نیز بحرانی و معامالت و طهارت بدنش دانسته است .  

این قول نزد من ظاهر است و به وسیله »گوید: پذیرفته است. وی می
گردد. در شود و اختالف از آنها زائل میاین قول بین ادله جمع می

قتل، جدایی  این هنگام احکامی که ارتداد موجب آن شده؛ از قبیل
همسر و تقسیم اموالش بر او جاری خواهد شد و عباداتش میان خود 

شود اگر آن عبادات و خداوند سبحان صحیح است و از او قبول می
پیش از قتل و بعد از توبه اتفاق بیفتد. چنانکه خود بحرانی تصریح 
کرده، عالوه بر قبولی عبادات مرتد فطری بعد از توبه، وی محکوم 

ارت هم هست. بر اساس این قول، مرتد فطری بعد از توبه به طه
شود و احکام مبتنی بر اسالم؛ از جمله داخل در عنوان مسلمان می

طهارت قبل از اجرای حکم قتل شامل حال او خواهد شد و صرفًا 
احکام ثالثه قتل، جدایی از همسر و تقسیم اموالش در بین ورثه 

چنانکه خواهد آمد، مقتضای جمع شود. این قول درباره او اجرا می
 رسد.تر به نظر میبین ادله است و صحیح

بعد از ذکر اقوال فقها در اینجا به تفصیل به بررسی دالیلی که قابلیت 
استناد در پذیرش و یا عدم پذیرش توبه مرتد فطری دارند، پرداخته 

 شود تا قول حق به دست آید.می
 دالیل عدم پذیرش توبه مرتد فطری

انکه گفته شد، بنابر قول انتسابی به مشهور فقها اگر مرتد فطری چن
ل به شود. دالیل این قواش به طور مطلق پذیرفته نمیتوبه کند، توبه
 شرح ذیل است:

اجماع: بر این مسأله ادعای اجماع شده است چنانکه  -دلیل اول
جواهر نیز مدعی عدم خالف قابل توجه؛ بلکه مدعی تحقق صاحب
حصل و منقول شده است. البته این دلیل مخدوش است؛ زیرا اجماع م

برخی از فقها این حکم را نپذیرفته و اقوال دیگری در این خصوص 

_________________________________ 
 25از سوره طه و آیه  82از سوره توبه؛ آیه  954به آیه  توانمیدر این باره  -9

 از سوره شوری اشاره کرد.

 را فطری مرتد توبه نیز فقها از دیگر (. برخی99)اند. ابراز کرده
 المدرکاند. افزون بر این، اجماع مذکور، مدرکی یا محتملپذیرفته

 ندارد. ارزشی است. بنابراین
  :توان به آیه ذیل اشاره کردآیات: در این باره می -دلیل دوم

 وَ  ُهمْتَْوبَتُ تُقْبَلَ  لَنْ کُفْراً ازْدادُوا ثُم   إِیمانِهِمْ  بَعْدَ  کَفَرُوا ال ذِینَ إِن  » -
 خود ایمان از پس که کسانى(؛ 15عمران/ )آلالض الُّون  هُمُ أُولئِکَ
 ذیرفتهپ آنان توبه هرگز افزودند،[ خود] کفر بر سپس شدند، کافر

-برخی به این آیه استناد کرده«. گمراهانند خود آنان و شد، نخواهد

 عْدَ بَ» بلکه نیامده؛ «یؤمنوا بعد ان» تعبیر شریفه، آیه در . (22اند)
 مرتد هم و ملی مرتد شامل هم شریفه آیه فلذا است؛ آمده« إِیمانِهِمْ
 «.تُهُمْ تَوْبَ تُقْبَلَ لَنْ کُفْراً ازْدادُوا ثُم »: فرماید می ادامه شود. درمی فطری

 در نه و دنیا در نه که دارد این بر داللت اطالق این قسمت از آیه
ادی زی ادله شود. از آن جایی کهنمی پذیرفته شان توبه هرگز. آخرت

 هآی تحت از فرد وجود دارد، این ملی مرتد توبه شدن بر پذیرفته
 تتح نکند چه و کند توبه چه فطری، مرتد نتیجه در. شودمی خارج

 گفت توانمی استدالل این نقد (. در29ماند)می باقی شریفه شمول آیه
نپذیرفته را آیه این اطالق( 25، 24خم) مفسران یا فقها از برخی که
. ودش-نمی توبه از بعد فطری مرتد شامل مذکور آیه بنابراین،  اند،

 «الضالون هم اولئک» آیه آخر جمله :است ذیل شرح به آنها دالیل
(؛ بلکه 25)نشده است  واقع اخالص وجه بر توبه که دارد داللت

(. اگر توبه خالص کنند، توبه آنها 26توبه آنها زبانی است نه قلبی)
شود؛ زیرا اسالم هر چیزی که قبل از اسالم بوده است را پذیرفته می
گناه توبه کند؛ مانند کسی است که برد و کسی که از از بین می

 زمان (.عدم پذیرش توبه به سبب تأخیر آن تا27گناهی ندارد) 
 آینده در نفی «تقبل لن»گوید: می در این باره است. بالغی مرگ
ین شود. انمی قبول آنها توبه آینده در و بعدا یعنی «تقبل لن». است

 لَنْ  »اد در ایمان و آیه بر ازدیاد کفر مرتد داللت دارد؛ به دلیل عن
بر کفر معاند داللت دارد و قدر معلوم از عدم قبول « تَْوبَتُهُمْ تُقْبَلَ 

کنند، همان طور توبه؛ مرگ در حال کفر است؛ یعنی آنها توبه نمی
(و گفته 28«)  شَفاعَةٌ مِنْها یُقَْبلُ ال»فرماید: سوره بقره می 48که آیه 

اند هستند که بر کفر مردهشده است مراد کسانی از مسلمانان 
بنابراین منظور از ازدیاد و استمرار و عدم پذیرش توبه؛ کنایه از این 

 شود کهمی فطری مرتد به مقید (.. آیه21است که توبه نمی کنند)
 رحمت دلیل از این رو امام خمینی معتقد است که بهنکرده  توبه

 مرتد شامل آیه، الهی، این عدل با سازگاری عدم و خداوند واسعه
 شوند.نمی توبه بعد از فطری

 داللت هتوب به امر داریم، فطری مرتد به نسبت توبه به امر که این از
 ودشمی خود قرینه آید اینمی الزم توبه لغویت اال و دارد آن قبول بر
ه شود. آینمی شامل را فطری مرتد توبه ندارد و آیه اطالق که این بر

 . 978: 97 ،9451به عنوان نمونه ببینید: حرعاملی  -2
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 03 یاسالم نسبت به مرتد فطر تیمطهر  

Journal of Quran and Medicine Volume 5 Issue 4, Winter 2021 

 یفطر مرتد داللت بر پذیرش توبه که وجود دارد (297/بقره)دیگری
( 95دهد آیه مورد بحث اطالق ندارد.. روایاتی)کند که نشان میمی

نند کاند که بر پذیرش توبه داللت دارند و کشف از این میوارد شده
که مرتد فطری بعد از توبه از تحت آیه مورد استناد خارج است. 

که بر پذیرش توبه به طور مطلق نیز روایات فراوانی وجود دارند 
الت ائِبُ مَِن »فرماید: داللت دارند؛ از جمله اینکه امام باقر )ع( می

 هیچ هک است کسی مانند ازگناه، کننده الذ نْبِ کَمَنْ لَا َذنَْب لَهُ؛ توبه
دارند؛ چون با  حکومت شریفه آیه بر چنین احادیثی«. ندارد گناهی

رد تا مطابق آیه بخشیده نشود. از این شرکی وجود ندا وقوع توبه،
 دست هب را آیه تفسیر آنها از که روایاتی ما: استگفته  رو، تبریزی

 مذکور شامل آیه که این بر دارند داللت روایات این که آوریم می
 یهآ روایات این قرینه شود. بهنمی است، کرده توبه که فطری مرتد
 کردهن توبه که است فطری مرتد یا اصلی کافر به مربوط شریفه

 توبه جنگهایشان در ،(ع)حسین امام و حسن امام ،(ع)علی (. امام99)
 مسلمان معامله آنها با و پذیرفتندمی را غالت و خوارج مثل مرتدانی

 ینا سیره بنابراین از .است آیه اطالق مقیِّد( ع) ائمه کردند. سیرهمی
 خورد.می تخصیص آیه این اطالق که آیددست می به( ع)امام سه

 و توبه پذیرش عدم دلیل سوم: روایات: برخی از احادیثی که برای
 اند به شرح ذیل است:قرار گرفته مورد استناد فطری مرتد طهارت

است:  آمده( ع)باقر امام محمدبن مسلم از صحیحه در -روایت اول
 -إِسْلَامِهِ  بَعْدَ ص مُحَم دٍ عَلَى  أُنْزِلَ بِمَا کَفَرَ وَ -الْإِسْلَامِ عَنِ رَغِبَ مَنْ»
 از بعد و برگردد اسالم از کس قَتْلُهُ؛ هر وََجبَ  قَدْ وَ  لَهُ  تَوْبَهَ  فَلَا

 اردند ایتوبه ورزد، کفر شده نازل( ص) پیامبر بر آنچه به اسالمش
جواهر با استناد به این شهید ثانی و صاحب«. است واجب قتلش و

-ش توبه و عدم طهارت مرتد فطری کردهروایت، حکم به عدم پذیر

 پذیرش عدم بر روایت مذکور آیند،می پی در که دالیلی اند؛ اما به
 ندارد: داللتی فطری مرتد توبه
: ادله توبه عمومات و بودن اطالقات تخصیص و تقیید غیر قابل -9

-توبه که در مقام رأفت و امتنان وارد شده ادله عمومات و اطالقات

 خداوند واسعه رحمت دلیل به اند وتخصیص و تقیید قابل اند، غیر
 لقاب توبه به نسبت مخصوصا مقدس، شریعت به سبب سهولت و

 ستا کبائر از خداوند، رحمت از نیستند. افزون بر آن، یأس تضییق
 (. 92) «است خداوند رحمت توبه قبول و
 باتاث از امور ثالثه: این صحیحه به توبه قبول عدم اطالق تقیید -2

 دمرت ارتداد با بلکه است؛ قاصر ظاهری، و باطنی توبه قبول عدم
 و شوندمی اجرا مال تقسیم و جدایی قتل، ثالثه؛ احکام فطری فقط

 و: »روایت که فرمود از ظاهر زیرا گردند؛برنمی موارد این توبه با
 بتنس توبه شودمی نفی چه آن بودن آن؛ یعنی حالیه ،«قتله وجب قد
 و احکام این که ایتوبه. مطلق توبه نه احکام ثالثه است به

ر ب روایت این به استدالل ندارد. پس وجود بردارد او از را مشکالت
فطری به طور مطلق و بقای او بر کفر و نجاست  مرتد قبول توبه عدم

 ا)نسبت به احکام ثالثه( ر نسبی توبه روایت بلکه نیست؛ صحیح
 کند.می نفی

 بودن عدم جبّ به آثار مترتب بر کفر ارتدادی: مقتضایمنحصر  -9
تد ارتدادی مر کفر بر مترتب آثار جبّ  عدم فقط توبه، نفی اطالق

 شود. پس مرتدمی و بر اساس ادله آن زایل است که به وسیله اسالم
اما نجاست او بعد از  موقتیش را دارد، کفر سبب به عقاب استحقاق

د از اسالم از آن چیزهایی نیست که اسالم و عدم قبول اعمالش بع
 مطلق، ورط او به توبه قبول عدم ترتبش بر کفر سابق معلوم است. پس

 جز مترتب شدن آثاری که بر کفر موقت او متوقف است، مقتضی 
بر فرض عدم اسالم یا  سابق کفر بر فعلی، نجاست و چیزی نیست

فر باب ک نیست؛ زیرا نجاست از عدم تاثیر اسالم در طهارت مترتب
  فعلی است.

فر ، بقای بر ک«ال توبه له»مراد از »در توضیح این سخن باید گفت: 
است واقعاً؛ همان گونه که مقصود از عدم قبول توبه در برخی 
معاصی، این نیست که شخص بر آن معاصی پابرجا و مبادرت کننده 
است؛ زیرا توبه رجوع از خود معصیت به خود اطاعت نیست؛ بلکه 

مباالتی نسبت آنها به تصمیم بر ترکشان ت از بازگشت از بیعبار
است و نیز مفهوم آن، بقای سنخ حکم مترتب بر معصیت نیست تا 
گفته شود که مضمون آن بقای نجاست است؛ بلکه معنای آن بقای 
خود حکم مترتب بر معصیت سابق است و روشن است که نجاست 

ار سابق نیست؛ بلکه از آث در حال اسالم بر فرض بقایش از آثار کفر
کفر فعلی است در صورتی که اسالمش کالعدم باشد. نتیجه اینکه 

نسبت به نجاست در حال اسالم، « ال توبه له»شمول قول امام )ع(: 
بر دلیلی توقف دارد که بر ثبوت نجاست به مالک کفر سابق در آن 

ا ر حال، داللت کند. پس اگر اسالم، توبه باشد، مقتضای آن دلیل
-سازد و اگر چنین نباشد، مقتضای آن دلیل را باقی میبرطرف می

گذارد؛ همان گونه که در استحقاق عقاب نسبت به کفر سابق بر 
اسالمِ مورد بحث چنین است و استحقاق عقاب در مانحن فیه وجود 
ندارد. ثانیاً، توبه غیر از خود اسالم است، پس عدم قبول توبه او 

م او نیست و مقتضای ادله عام، قبول اسالمش مقتضی عدم قبول اسال
شود. بنابراین، است و به سبب قبول اسالم او نجاست برطرف می

« ال توبه له»حکم به لحاظ نجاست نیست تا به سبب قول امام )ع(: 
 «و قد وجب قتله...»باقی بماند. پس ظاهر این است که قول امام )ع(: 

، نه اینکه جمله « توبه لهال»بیان قول آن حضرت است که فرمود: 
اول، کلی دارای مصادیق دیگری باشد غیر از آنچه که در کالم بیان 
شد. این نقد نیز مؤید قول پذیرش توبه مرتد فطری به طور مطلق 

 بجز اجرای احکام ثالثه است.
اند روایت مجمل است و از فقها گفته مجمل بودن روایت: برخی

 شود.استدالل به اطالق آن ساقط می
عدم قبول توبه از معصیت ارتداد داللتی بر عدم قبول اسالم ندارد. 
پس اگر توبه کند و اسالم آورد؛ یعنی از گناه ارتداد پشیمان شود و 

شود؛ اما اسالم پذیرفته  خواهد شهادتین را ظاهر سازد، توبه قبول نمی
شد. چنین شخصی مسلمان و پاک است، ولی محکوم به اجرای حد 

 است.بر او 
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  و همکاران                 یطاهره قدس  08

 

 

 9911زمستان ، 4، شماره 5دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

از نقد و بررسی استدالل به روایت مذکور بر عدم پذیرش مطلق توبه 
 وبهت قبول عدم اثبات از روایت که این آیدمرتد فطری به دست می

 عدم که شودمی مشخص است و قاصر فطری مرتد باطنی و ظاهری
 مجازاتهای انجام است و گانه سه مجازاتهای به مربوط توبه پذیرش

 یرابه طور مطلق ندارد؛ ز فطری مرتد توبه پذیرش با منافاتی گانهسه
بنابراین، . نیست اسالم عدم و توبه پذیرش عدم بین ایمالزمه هیچ

است،  ساکت طهارت مانند دیگر؛ احکام مورد مذکور در روایت
-در برمی را نیز فرد این شوند،می مسلمانان شامل که اطالقاتی فلذا

 گیرند.
 کُلُّ » :است ( آمده99)موثقه عمار از امام باقر)ع(  در -روایت دوم

 هُ کَذ بَ وَ نُبُو تَهُ ص مُحَم داً َجحَدَ وَ -الْإِسْلَامِ عَنِ ارْتَد  مُسْلِمِینَ َبیْنَ مُسْلِمٍ
 وَ ( ارْتَد  یَوْمَ)  مِنْهُ بَائِنَهٌ  اْمرَأَتُهُ وَ مِنْهُ ذَلِکَ سَمِعَ لِمَنْ مُبَاحٌ دَمَهُ فَإِن 
 لَىعَ وَ  زَوْجُهَا عَنْهَا الْمُتَوَف ى عِد هَ امْرَأَتُهُ  تَعْتَدُّ  وَ وَرََثتِهِ  عَلَى مَالُهُ یُقْسَمُ
 زا اسالمی، جامعه در که مسلمانی یَسَْتتِیبُهُ هر لَا وَ یَقْتُلَهُ أَنْ الْإِمَامِ
 ند،ک تکذیب را او و کند انکار را پیامبر نبوت و برگردد اسالم
 مباح بشنود، او از( مورد این در)مطلبی  که کسی هر برای خونش
 اموالش شود،می جدا او )در روزی که مرتد شد( از همسرش است،
 ماما بر و گیردمی وفات عده همسرش گردد،می تقسیم اشورثه بین
شهیدثانی به این «. نخواهد توبه او از و بکشد را او که است الزم

اصحاب این اخبار را بر ثبوت » گوید: میروایت استناد کرده است و 
ش ااند، اما بین او و بین خدا توبهحکم قتل مرتد فطری حمل کرده

 شود؛ به خاطر این که از تکلیف ماالیطاق برحذر باشد.پذیرفته می
 رب مذکور فقط روایت اهلل سبزواری نیز بر این باور است که-آیه
 وبهت که صورتی در قتل سقوط عدم و امام توسط استتابه صحت عدم
 د.شو ثابت حاکم نزد بینه با گاه هر زنا حد مانند دارد؛ داللت کند

 طور هب توبه، قبول عدم و نفی استتابه بین ایمالزمه هیچ بنابراین
 شود و ثابت یا نشود ثابت حاکم نزد اگر حتی. ندارد وجود مطلق
 صورت، اینفرار کند و توبه نماید. در هر  و دهد او قتل به حکم
 ونچ ندارد؛ داللت فطری مرتد مطلق توبه پذیرش عدم بر نیز روایت

به دلیل عدم تاثیر آن در برداشته شدن  عدم صحت استتابه توسط امام
و حکم به  اشتوبه و این منافاتی با پذیرش احکام ثالثه است

ندارد؛ چنانکه امام خمینی هم به این عدم  و طهارت او مسلمانی
ین ا به استدالل م مالزمه تصریح کرده است. بنابراینتنافی و عد

 .نیست نیز صحیح فطری مرتد طهارت عدم اثبات برای روایت
 دالیل پذیرش توبه مرتد فطری به غیر از اجرای احکام ثالثه

با توجه به نقدهایی که بر دالیل اقامه شده بر عدم پذیرش مطلق 
قائل به قبول واقعی و توبه مرتد فطری وارد شد، قول فقهایی که 

د، انظاهری توبه مرتد فطری به استثنای اجرای احکام ثالثه شده
تر به دالیل این قول شود. در اینجا به صورت مشخصثابت می

شود هرچند به برخی از آنها در ضمن نقد گذشته اشاره پرداخته می
 شد:

رش دم پذیجمع بین ادله دال بر قبول توبه و اخبار دالّ بر ع -دلیل اول
ه کند بجز احکام ثالثتوبه مرتد فطری اقتضای پذیرش توبه او می

، 61، 68شود. از جمله برخی آیات) فرقان/ که در آنها پذیرفته نمی
( که در کتاب حدائق بر آنها به پذیرش مطلق توبه 91؛ مائده/ 75

 است. استناد شده
ز ایاتی نیاخباری نیز بر پذیرش توبه مرتد فطری داللت دارند. رو

وجود دارند که بر قبول توبه مرتد فطری و صحت عباداتش داللت 
دارند؛ از جمله اینکه زراره از امام باقر )ع( در باره کسی سؤال 

کند که مؤمن باشد و حج کند و در زمان ایمان خود کار نیک می
ای در ایمانش به وجود آید و کافرشود، سپس انجام دهد؛ آنگاه فتنه

یُحْسَبُ لَهُ کُلُّ »فرماید: و ایمان آورد، امام )ع( در پاسخ میتوبه کند 
ءٌهر عمل صالحی که در وَ لَا یَبُْطلُ ِمنْهُ شَیْ عَمَلٍ صَالِحٍ عَمِلَهُ فِی إِیمَانِهِ 

گردد و چیزی از آن زمان ایمانش انجام داده برایش محسوب می
ه، اعم از به حسب ظاهر کسی که در سؤال فرض شد«. شودباطل نمی

(.  94فطری است و ظاهر جواب امام، تقریر قبول توبه او است )
روایاتی نیز در خصوص پذیرش توبه به طور مطلق وجود دارد که 

توان به آنها هم استناد کرد. در هر صورت، دالیلی )از قرآن و می
سنت( وجود دارد که بر محبوبیت اسالم و توبه از هر کسی داللت 

تخصیص هستند و به وسیله برخی مؤیدات عقلی و  دارند و آبی از
 شوند. نقلی کمک می

در لغت، عرف و شرع، عنوان مؤمن بر مرتدی که به خدا  -دلیل دوم
و رسول او )ص( ایمان آورده و پیامبر )ص( را در همه آنچه که 
خداوند بر او نازل کرده، تصدیق نموده، اعتراف کرده و به آن متدین 

. اخباری هم که بر لزوم قتل مرتد فطری و عدم کندشده، صدق می
استتابه او داللت دارند)مثل صحیحه محمّد بن مسلم و روایت عمار 
که ذکرشان گذشت( با این مطلب منافات ندارند؛ زیرا ظاهراً مراد 
از آنها عدم قبول توبه او نسبت به آثار شرعی دنیوی مسبب از کفرش 

ر بین او و خدایش نسبت به آنچه است نه عدم قبول توبه در واقع ام
گیرد. افزون بر این، معنای عدم قبول توبه که به امر آخرت تعلق می

او این است که پشیمانی مرتد فطری از کفر صادر شده از او موجب 
شود و این معنا مقتضی عدم قبول محو کفر و کالعدم شدنش نمی

اسالم الحق  اسالمش در آینده نخواهد بود. نهایت امر این است که
شود؛ آن گونه که در غیرمرتد اش نمیموجب از بین رفتن گذشته

شود. خالصه اینکه عدم قبول توبه، منافات با اسالم )و مسلمان می
ای هستند که که داللت دارند بودن و در نتیجه طهارتش( ندارد. ادله

 دتینشها به مرتد بر اینکه اسالم، اقرار به شهادتین است. پس هرگاه
خواهد بود. در این صورت، چگونه اسم کفر بر  مسلمان کند اقرار

این است که  ترقوی قول: »گویدمی انصاری گردد؟ شیخاو اطالق می
 زیرا شود؛می نجاست زوال و طهارت موجب فطری، مرتد توبه

 صدق رکاف توبه از بعد فطری، مرتد بر و است معلق کفر بر نجاست
جز در شود بمی به طور مطلق پذیرفته اش؛ بنابراین، توبه«کندنمی

احکام ثالثه که در برخی روایات صراحتاً به اجرای آنها تاکید شده 
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است که از باب جمع بین ادله توبه نسبت به این موارد تأثیری ندارد. 
بنابراین، با توجه به صدق عنوان مسلمانی بر او، محکوم به  طهارت 

 است.
نسبت قول به عدم قبول اسالم مرتد فطری شود که از اینجا روشن می

به مشهور خالی از ایراد نیست؛ زیرا آنها فقط به عدم قبول توبه او 
اند که ممکن است مرادشان فقط عدم قبول توبه نسبت تصریح کرده

 شاید مراد»گوید: به احکام ثالثه باشد. محقق خوئی در این باره می
قبول توبه مرتد فطری نزد  مشهور همین قول باشد؛ زیرا غرابتی در

خداوند تعالی و مسلمان شدن ظاهریش نیست به طوری که عبادات 
مشروط به طهارتش صحیح باشد و در همان زمان به سبب عقوبت 
بر ارتداد سابقش قتلش واجب باشد و همسرش از او جدا شود و 

اش تقسیم گردد و خصوص این سه حکم بخشیده اموالش بین ورثه
بسیار این مسأله در باب حدود نظیر دارد، هرچند  نشوند. و چه

کسی که حد بر او مستقر شده، توبه کند؛ همان گونه که در حد 
لواط کننده و زناکار چنین است که گرچه بعد از قیام بینه توبه 

شود .... به عبارت دیگر عقالً و کنند، حد مقرر از آن دو ساقط نمی
ه طور مطلق قبول شود؛ یعنی که ب -شرعاً در تفکیک بین اسالمش 

برای او حکم به تمام احکام مسلمانان شود؛ مثل طهارت بدن، صحت 
عبادات مشروط به طهارت، جواز ازدواج با زن مسلمان و تملک 

و بین  -مال و غیر اینها؛ به دلیل صدق مسلمان بر او بعد از توبه
 یاش از معصیت کفر سابقش که از جهتی کشته شود و از جهتتوبه

نه، محذوری نیست. اما جهت مقبول، قبول نزد خداوند تعالی در 
شود و اما جهتی که در ظاهر قبول نیست، واقع است که عقاب نمی

نسبت به احکام ثالثه مذکور است فقط نه غیر آنها؛ مثل طهارت و 
 «. شبیه آن

 معد به قول که این» گوید:نیز در ردّ این انتساب می همدانی          
 کالاش از خالی اند،داده نسبت مشهور به را فطری مرتد توبه یرشپذ

شده است، مشهور  حکایت مفتاح  صاحب از که آنچه بنابر. نیست
 اند. کرده تصریح توبه قبول عدم به فقط

بدون شک مرتد فطری مکلف به اسالم و احکامش است  -دلیل سوم
در حق او  و این داللت دارد بر  اینکه اسالم و اجرای احکامش

ممکن و مجزی است. مقتضای عموم ادله تکالیف مشروط به اسالم 
یا طهور و وجوب اسالم بر هر مکلفی، شمول آنها نسبت به مکلف 

(. 94است؛ بنابراین، واجب است که اسالم در حق او ممکن باشد )
همچنین بر پذیرش توبه داللت »در این باره چنین گفته شده است: 

ی که داللت دارند بر توجه خطاب تکلیف به او؛ از اکند آن ادلهمی
قبیل عموم ادله تکالیف نسبت به هر بالغ عاقل مسلمانی. پس الزم 
است صحت عباداتش و قبول آنها از او که مستلزم قبول توبه در واقع 

آید ... و تکلیف ما الیطاق شود و اال تکلیف به ما الیطاق الزم میمی
. به عبارت دیگر، باید به سبب اجتناب از «عقال و نقال منتفی است

تکلیف ماالیطاق و اجتناب از خروج او از تکلیف با وجود داشتن 
حیات و عقل که اجماعاً باطل است، قائل به قبول واقعی توبه مرتد 
فطری شد. بنابراین، اگر کسی بر ارتداد مرتد فطری آگاه نشود یا بر 

اش بین ر بیفتد و توبه کند، توبهقتلش قادر نباشد یا به هر دلیلی تأخی
شود و عبادات و معامالتش صحیح است، خود و خدایش قبول می

شود. اجرای بدنش پاک خواهد بود و در مقابر مسلمانان دفن می
احکام ثالثه در مورد او منافاتی با این حکم ندارد؛ زیرا آن، امری 

 غیر از قبول واقعی توبه است. 
یل باید گفت، اگر توبه مرتد فطری در ظاهر در توضیح بیشتر این دل

اش این است که افزون بر نجاستش، اعمال و باطن قبول نشود، الزمه
اش قبول نباشد؛ در حالی که این امر خالف عبادیش مثل نماز و روزه

دستور و خواست خداوند مبنی بر توبه بندگانش و انجام اعمال 
به توبه شوند و از شود از یک طرف دعوت عبادی است. مگر می

شان پذیرفته نشود؟ آیا چنین دستوری لغو و نیز طرف دیگر توبه
ن شوند، معنایش ایاستهزای بندگان نیست؟ وقتی دعوت به توبه می

ای بار خواهد شد. اگر توبه و عباداتشان است که بر توبه آنها فایده
 و ای جز لغویت امر خداپذیرفته نشود، دعوت آنها به توبه نتیجه

کار نخواهد داشت. اگر هم گفته شود، فایده استهزای بندگان توبه
بایست توبه، پذیرش آن در  آخرت است، در آن صورت نیز می

اعمال عبادی آنها پذیرفته شود واال تکلیف ماالیطاق خواهد شد؛ زیرا 
معنای بطالن اعمال عبادی مثل نماز و روزه، این است که در آخرت، 

ار خواهند بود. در آن صورت پذیرش توبه در افراد مرتد بدهک
آخرت با وجود عدم پذیرش عبادات آنها چه معنایی دارد؟ آیا این 
جمع بین نقیضین نیست؟ پذیرش توبه، به معنای عدم عقوبت و اعطای 
پاداش به مرتد است و بطالن عبادات به معنای لزوم عقوبت او است. 

ود. این همان اجتماع در آن صورت، هم باید عقاب شود و هم نش
نقیضین است. پس باید اعمالش مقبول باشد و از آن جایی که فقط از 

شود، مرتد فطری بعد از توبه مسلمان محسوب مسلمان قبول می
خواهد شد و از آن جهت که مسلمان محکوم به طهارت است، 

 مرتد فطری بعد از توبه محکوم به طهارت خواهد بود. 
 واضح این است که از بزرگترین اهداف اماماز امور  -دلیل چهارم

دادن  توبه جنگها و غیر آن، در ،(ع)حسین امام و حسن امام ،(ع)علی
غالتی بود که معترف به خدایی  و هاخوارج، ناصبی مثل مرتدانی

 ت،گشامیرالمؤمنین )ع( بودند و آن حضرات توبه کسی را که برمی
کردند. این توهم که این عمل می مسلمان معامله آنها با و پذیرفتندمی

از جانب آن حضرات از باب مماشات به سبب برخی مصالح بوده 
 در نهایت ضعف است. 

 دالیل طهارت مرتد فطری بعد از توبه صرفنظر از پذیرش توبه
با توجه به اثبات پذیرش توبه مرتد فطری، طهارت او نیز ثابت 

توان بر طهارت مرتد است. جدا از این مسأله به دالیل دیگری هم می
فطری بعد از توبه صرفنظر از پذیرش یا عدم پذیرش توبه او استناد 

 کرد که در ذیل خواهد آمد:
ه بودن: چنانک مسلمان بین عدم قبول توبه و  عدم تنافی -دلیل اول

ای از فقها حتی اگر توبه مرتد فطری قبالً نیز اشاره شد، به عقیده عده
 تحقق اسالم و در نتیجه طهارت او ندارد. شیخقبول نباشد، منافاتی با 

عدم قبول توبه منافات با اسالم ندارد »گوید: در این باره می انصاری
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 9911زمستان ، 4، شماره 5دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

و ادعای منافات از جهت اینکه عدم قبول، مستلزم خلود در آتش 
شود به )جهنم( است و خلود در آتش با اسالم تنافی دارد، دفع می

به طور مطلق حتی مثل مرتد  اینکه اجماعی بر خلود کافر در آتش
گوید: فطری بعد از توبه نیست. امام خمینی هم در این خصوص می

ای بین عدم قبول توبه و عدم صحت اسالم مرتد فطری )بعد مالزمه»
از توبه( نیست؛ زیرا امکان دارد مرتدی که پروردگارش را نافرمانی 

اش از کرده و مستوجب قتل در دنیا و عذاب در آخرت شده، توبه
 «. این عصیان قبول نشود؛ هرچند مسلمان گردد

وَ لَیْسَِت » مقتضای قول خداوند:: »گویدمی این زمینه در خویی محقق
الت وْبَةُ لِل ذِینَ یَعْمَلُونَ الس یِّئاتِ حَتّى إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إِنِّی 

هُمْ کُفّارٌ أُولئِکَ أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذاباً أَلِیمًا  تُبْتُ الْآنَ وَ لَا ال ذِینَ یَمُوتُونَ وَ 
دهند، و هنگامى (؛ براى کسانى که کارهاى بد را انجام مى98)نساء/

به تو« االن توبه کردم!»گوید: رسد مىکه مرگ یکى از آنها فرا مى
انى روند؛ اینها کسنیست؛ و نه براى کسانى که در حال کفر از دنیا مى

، این است که «ایمعذاب دردناکى برایشان فراهم کرده هستند که
مترتب بر کفر در حال مرگ است نه  تنها از آثار آتش در خلود

کسی که در زمان مرگ، متصف به کفر نیست. پس زایل شدن 
معصیت کفر، اقتضای حکم به عدم خلود در آتش را دارد. بنابراین، 

ن مرگ بر کفرش باقی اگر مرتد، مسلمان شود و توبه کند و تا زما
این از جهت دلیل توبه  شود. ونماند، عقاب و خلود از او برداشته می

ش انیست تا ادعا شود که توبه مرتد مانند عدم توبه است؛ زیرا توبه
شود؛ بلکه از جهت قصور در دلیل اثر مترتب بر ارتداد قبول نمی

گ مان مراست، به سبب مختص بودن آن اثر به جایی که ارتداد تا ز
باقی باشد و با قصور در مقتضی نیازی به تمسک به دلیل توبه نیست؛ 
چون به آن فقط در رفع آثاری نیاز است که اگر نبود، به حالش باقی 
است. اما بقیه احکام مترتب بر کفر و ارتداد؛ مانند نجاست بدن او، 
عدم جواز تزویجش با زن مسلمان، عدم ارث بردنش از مسلمان و 

اینها نیز مانند حکم سابقشان )یعنی عقاب و خلود در جهنم( شبیه 
ه شوند؛ بهستند؛ زیرا با رفع موضوعشان که کفر است، مرتفع می

بر فرض  -مثال-دلیل وضوح این مطلب که نجاست یهود و نصاری
قول به نجاست، فقط بر عنوان یهودی و نصرانی و غیر آنها مترتب 

و توبه کند بر او عنوان یهودی و شود. پس هرگاه اسالم بیاورد می
کند؛ در نتیجه نجاست او و غیر آن از آثاری که نصرانی صدق نمی

شود به سبب مترتب بر عنوان یهودی و نصرانی است، برطرف می
اینکه ادله این آثار نسبت به مابعد اسالم او قاصر است و عمومیت 

وبه مرتد شود تندارد و نیازی به تمسک به دلیل توبه نیست تا گفته 
 . «شودقبول نمی
یات آ دلیل صدق عنوان مسلمانی بر او با اظهار شهادتین: به -دلیل دوم

روایاتی چند  اسالم و گرامی رسول ، سیره(94/ حجرات ؛74/نساء)
ردد. گمی مسلمان و شودمی پذیرفته مرتد توبه شهادتین، به اقرار با

 سما چگونه پس شود،می مسلمان کند، اقرار شهادتین به گاه پس هر

شود؟ نجاست هم معلق بر موضوع کفر است و می اطالق او بر کافر
 کند. بعد از توبه، کافر بر او صدق نمی

 قبیل از احکام؛ همه شهادتین، اظهار با: »گویدمی خمینی امام
 طهارت مورد در کسی اگر و شودمی مترتب مناکحات و معاشرات

 توهم است، نیاز هامعاشرت در که آنچه و است واضحات از که
است. پس چنانکه قبالً گذشت، وقتی عنوان  سقوط غایت در کند،

ای از فقها به این مسلمانی بر او صدق کند، پاک هم خواهد بود. عده
 اند.دلیل استناد کرده

عدم جریان استصحاب نجاست: بر خالف نظر صاحب  -دلیل سوم
 است کافر اقسام همه تنجاس مطهر اسالم: »گویدمی جواهر که

 هک کنیممی موضوعی استصحاب اصل، خاطر به فطری؛ مرتد بجز
، این استصحاب جاری «شودمی او نجاست به حکم و است کافر

شود. کند مسلمان محسوب میکسی که توبه می زیرا نخواهد شد؛
 مسلمان و کافر. باشد باقی مستصحب موضوع باید استصحاب باب در
 عموضو دو شارع نظر از احکامی که دارند، اختالف کثرت سبب به

 استصحاب شرط که موضوع وحدت بنابراین. هستند هم متغایر
 نیست. محقق است،

مکلف بودن مرتد فطری بعد از توبه به عبادات  -دلیل چهارم
 مسلمانان بقیه مانند اسالم، از فطری بعد مشروط به طهارت: مرتد

 است طهارت به مشروط دیگرِ عبادات برخی و نماز انجام به مکلف
(. 97)است  کرده اجماع ادعای، مورد این در زهره، (. ابن96، 95)

 بقیه مانند اسالم، و توبه از بعد مرتد: »گویدمی خویی محقق
 مشروط که دیگر عبادات برخی و نماز انجام به مکلف مسلمانان

 فرک و نجاست به ملتزم توانیم نمی ... پس. شودمی است، طهارت به
 خطاب . پس از توجه«است فقه ضرورت خالف بر زیرا شویم؛ او

  شود.طهارت. می فطری کشف مرتد به طهارت به مشروط عبادات
رسد قویترین دلیل بر طهارت مرتد فطری بعد از توبه، به نظر می

همین توجه تکلیف مشروط به طهارت به او است؛ زیرا اگر 
آید؛ چون از تکلیف به محال الزم میهمچنان نجس محسوب شود، 

یک طرف مأمور به طهارت است و از طرفی تحصیل طهارت برایش 
تواند عبادات را با شرایطش انجام دهد و ممکن نیست. بنابراین نمی

باطل خواهند بود. پس تکلیف او به انجام عبادت هم لغو است و هم 
 مرتد فطری ین، وقتیامر به ماالیطاق و انجام محال خواهد بود. بنابرا

 هستند، طهارت به مشروط است که واجباتی انجام به مکلف
او در انجام آنها  قدرت به قطع مستلزم احکام، انجام این تکلیف به

 قطع این به وقتی بدن است. طهارت همراه با شرایطش از جمله
 بعد از فطری مرتد نجاست زوال و بدن طهارت آن نتیجه رسیدیم،

 .است توبه
ال »انحصار نفی توبه در روایات به احکام ثالثه: عبارت  -دلیل پنجم
متضمن احتماالت مختلفی است. بنابراین مقصود، عدم قبول « توبه له

که تمام احکام مسلمانی از توبه نسبت به احکام ثالثه است نه این
 از مراد»جمله طهارت از او منتفی شود. پس اینکه اد عا شده است: 
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 از ییک و ندارد وجود فطری مرتد برای توبه آثار یعنی ؛«له التوبه»
 اهرط وقتی. نیست طاهر یعنی له التوبه فلذا. است طهارت توبه آثار
 و هستند متناقضین یا نجاست و طهارت زیرا است؛ نجس قهرا نبود،

، «نبودن طاهر یعنی نجاست اساسا یا و هستند لهما الثالث ضدان یا
اگر بپذیریم که )ال توبه له( انصراف به احکام قابل قبول نیست. حتی 

شود. اذا ثالثه ندارد، به سبب احتماالت مختلف، روایت مجمل می
 جاء االحتمال بطل االستدالل.

طهارت مسلمان: شیخ انصاری که به چنین اصلی  اصل -دلیل ششم
برای اثبات طهارت مرتد فطری بعد از توبه تمسک کرده است، 

توانیم به اصل اکتفا کنیم و بر طهارت او به ا میم»گوید: چنین می
ه کند. البتآن چیزی تمسک کنیم که بر طهارت مسلمین داللت می

روایتی که بر طهارت مسلمان داللت داشته باشد، یافت نشد؛ اما 
اجماع و ضرورت مذهب داللت بر آن دارد. از مفهوم روایات دال 

ل طهارت مسلمان رسید.  توان به اص(  هم می98بر  نجاست کفار )
 آنِیَةِ  عَنْ ع جَْعفَرٍ َأبَا سَأَلْتُ »: قَالَ  مُسْلِمٍ  بْنِ مُحَم دِ از جمله روایت: عَنْ 

 طَعَامِهِمُ  مِنْ لَا وَ -آنِیَتِهِمْ  فِی تَأْکُلُوا لَا فَقَالَ -الْمَجُوسِ وَ  الذِّم ةِ  أَهْلِ
سلم مالْخَمْرَ؛ محمدبن فِیهَا یَشْرَُبونَ ال تِی آنِیَتِِهمُ فِی لَا وَ  -یَطْبُخُونَ  ال ذِی
گوید: از امام صادق)ع( حکم استفاده از طرف های اهل ذمه و می

مجوسیان را پرسیدم، حضرت فرمود: از ظرفهای آنان نخورید و از 
 نوشند،پزند همچنین از ظرفهایی که در آن خمر میغذایی که آنها می

 اهل و مشرکین نجاست به حکم جواهر،صاحب«. استفاده نکنید
 مذهب ضروریّات و بدیهیّات زمرۀ از بحث ابتداء در را کتاب
 بر مقدّم حیث هر از را طهارت روایات بحث، آخر در و شماردمى

 طرح را آنها اجماع انعقاد بجهت صرفاً  و شماردمى نجاست روایات
دهد. این حدیث داللت مى کتاب اهل و مشرکین نجاست به حکم و

کند؛ زیرا وقتی در پاسخ سوال آشکارتری بر طهارت اهل کتاب می
شمرد، کننده فقط ظرف های آلوده به شراب اهل کتاب را نجس می

های دیگر اهل کتاب، دست و بدن آنها مفهومش پاک دانستن ظرف
 است. 

طهارت او:  و مسلمان احترام بر دال ادله بین مالزمه -دلیل هفتم
است، شامل  م احترام گذاشتن به مسلمانگویای لزو که احکامی

 انمسلم او شود؛ زیرا عرف و متشرعه بهمی توبه از مرتد فطری بعد
 مستحب بر داللت که شودمی ایادله مشمول نتیجه در. گویندمی

 همچنین مسلمان و جنازه تشییع و حاجت قضای عبادت، بودن
 همچنین و دارند مسلمین مقابر در مسلمان دفن و کفن و غسل وجوب

 ینچن کنند، شاملمی داللت مسلمان و مؤمن اکرام بر که دیگری ادله
 نمسلما احترام بر دال ادله بین مالزمه دلیل شوند. بهمی نیز شخصی

 شود؛می است، کرده توبه که مرتدی حکم به پاکی طهارت او، و
 شوند.می او شامل ادله، اطالقات زیرا

مؤمن با طهارت  به اهانت حرمت بر دال مالزمه ادله -دلیل هشتم
 که این و دارد مؤمن تحقیر و اهانت حرمت بر داللت که ایاو: ادله
است بر طهارت مرتد بعد از  باالتر کعبه احترام از مؤمن احترام

 سلمانیم به که نیست این از باالتر قطعاً اهانتی کنند.توبه داللت می

ه توبه نیز مسلمانی کهستی. مرتد فطری بعد از  ذاتی نجس بگویند
 مناقشه این موارد تک تک در اهانت به او حرام خواهد بود. اگر

 اگر. شودبه تالزم می قطع با هم باعث موارد همه مالحظه شود،
 مالحظه را مجموعه این -عقلی و فلسفی نه – عرفی ذهن با کسی
 یم شرع از را هاآموزه این وقتی عرف. کند می پیدا قطعی چنین کند
اکی به پ حکم قطعا بلکه کند؛نمی نجاست یا پاکی از سؤال بیند
 قائل برایش عظمت و احترام گونه این شارع که را کسی. کندمی

 مراتب بعضی در حتی و شودمی اهانت به او سبب تعذیر که است
 باشد.  نجس تواندنمی خورد،می حد

بعد از در هر صورت، به دالیل مذکور، قول به طهارت مرتد فطری 
 هب مشروط را که اعمالی فقها مخصوصاً اینکه است، صحیح توبه،

 اف،اعتک قبیل از اند؛پذیرفته مرتد از او توبه از بعد است طهارت
شده و حج شاید از این رو است که  قضا عبادات تیمم، انجام و وضو
 سپس و شود مُحرم اسالم حال در مرتد اگر اند،گفته از فقها برخی
 نیست. باطل احرامش کند، توبه بعد و گردد مرتد
 معذور چه اگر نخوانده نماز که مسلمانی»گوید: می بهجت اهللآیه
 أظهر رب بنا باشد فطری مرتد چه اگر شده، مرتد که مسلمانی یا بوده
 بهتو صورت در خوارج، مثل است، کفر به محکوم که مسلمانی یا و
 نمازهایش و شده شیعه که مسلمانی ولی است، الزم قضا اینها همه بر
 قربت نیّت با شیعه مذهب مطابق یا خودش مذهب مطابق قبالً را

 اصالً اگر امّا و. نیست واجب او بر قضا أظهر بر بنا است خوانده
 هایروزه شود مسلمان مرتد اگر. کند قضا باید نخوانده، را نمازش
 .«نماید قضا باید بوده مرتد که را وقتی
 گیرینتیجه
در خصوص مطهریت اسالم نسبت به مرتد فطری اختالف نظر فقها 

دارند. دلیل فقهایی که قائل به عدم طهارت مرتد فطری هستند، این 
عث شود و اگر توبه قبول نشود، بااست که توبه مرتد فطری قبول نمی

 خلود در آتش است و خلود در آتش با اسالم، منافات دارد. 
مطهریت مرتد فطری قابل قبول نباشد؛ رسد قول عدم به نظر می       

زیرا مراد از عدم پذیرش توبه مرتد فطری فقط نسبت به احکام 
ثالثه) قتل، جدایی از همسر و تقسیم اموال( است و دلیل عدم پذیرش 
توبه؛ به سبب تأخیر آن تا زمان مرگ است و یا این که توبه کسانی 

ی ابنابراین مالزمه اند، بر وجه اخالص و واقعی نیستکه توبه کرده
 بین عدم قبول توبه و اسالم وجود ندارد.

رسد: قول مطهریت اسالم نسبت به مرتد فطری به نظر می        
صحیح باشد؛ زیرا هیچ آیه و روایتی که داللت بر کفر مرتد فطری 

بنابراین  شودمی مسلمان مرتد شهادتین، به اقرار کند، وجود ندارد. با
وضوع کفر است و بعد از توبه، کافر بر او صدق نجاست معلق بر م

د شود. مرتکند، وقتی عنوان مسلمانی بر او صدق کرد، پاک مینمی
فطری مانند سایر مسلمانان، مکلف به انجام نماز و عبادات دیگر که 

توانیم ملتزم به شود بنابراین نمیمشروط به طهارت است، می
 نجاست و کفر او شویم.
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