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  همقدم
 و زيرا نجات ؛توبه از جايگاه و منزلت خاصي برخوردار است ،در آيات و روايات

در آيات . در گرو آن است ،ها از امواج خطرناك و سهمگين گناهانرهايي انسان
مفسران در ذيل آن آيات به توضيح و تبيين توبه . له اشاره شده استئمتعددي به اين مس

اختصاص يافته است و محدثان  در جوامع حديثي بابي به توبه. اندو شرايط آن پرداخته
، نرفااعالوه بر جايگاه رفيع توبه در قرآن و روايات، ع. اندبه تشريح آن همت گماشته

بابي به عنوان توبه  د،خو هايبادانشمندان علم اخالق، متكلمان و اديبان هر يك در كت
  . انداند و آن را مورد شرح و تفصيل قرار دادهگشوده

 ،و با الهام از آيات و روايات ز منظري ديگر به توبه نگريستهفقها ا ،در اين ميان
تا اين مقاله سعي دارد  ،بر همين اساس. اندن را مورد بررسي قرار دادهآآثارحقوقي 

در . را از ديدگاه فقهاي اسالم مورد كنكاش و بررسي قرار دهد ،نقش توبه در حدود
  :گيردمي عناوين ذيل مورد بررسي قرار ،اين راستا

  مفهوم توبه
لكن براي ورود  ؛هرچند بحث اصلي ما مربوط به نقش توبه در اسقاط حدود است

نده از تا مقصود نگار شودواژگان كليدي آن تعريف  بتداهر مبحث علمي الزم است ا
  .ها مشخص شودبه كاربردن آن

  مفهوم لغوي توبه
توب، التّاء «: نويسدميابن فارس . توبه در لغت به معناي رجوع و بازگشت است

واحدي است كه به  ةكلم ،تَوب با تاء، واو، و باءواحدةٌ تَدلُّ الي رجوع؛  ةٌوالواو، والباء كلم
در لسان العرب نيز چنين آمده . )257، ص1422ابن فارس، ( »معناي رجوع و بازگشت است

، 1426ابن منظور، ( »توبه به معناي بازگشت از گناه است ؛التّوبة الرّجوع من الذّنب« هك است
اما برخي از آنان آن را  .اندشناسان توبه را به معناي رجوع دانستهبنابراين لغت. )449ص
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و بعضي ديگر به معناي رجوع  )357، ص1422ابن فارس، (. اندبه معناي مطلق رجوع گرفته
بنابراين توبه به . )449، ص1، ج1426ابن منظور، ( نداتعبير كرده ،يعني بازگشت از گناه ،مقيد

  . معناي بازگشت و پشيماني از گناه و تصميم بر ترك آن است
  مفهوم اصطالحي توبه

ه گذشت توبه در لغت به معناي بازگشت است و در قرآن كريم، هم به خدا كچنان
رحمت خود به سوي  توبة خدا به معناي برگرداندن لطف و. نسبت داده شده و هم به انسان

بندگان، و توبة انسان به معناي برگشت او از حاالت و اعمال فاسد گذشته خود است، لذا 
كند؛ يعني اول خدا توبه مي: هر توبة انسان محفوف به دو توبه از خداست به اين بيان كه

ود هاي خگرداند و با اين لطف، انسان، متوجه بديلطف خود را به بندگان گنهكار بر مي
شود و پس از اين توجه، توبه كرده و از افعال و اعمال گذشته خود پشيمان مياو . شودمي

آري يك  .پذيردبار ديگر خدا لطف كرده و توبة او را مي ،پس از اين حالت .گرددبرمي
اول خدا توفيق توجه به : به اين ترتيب .گيردتوبة انسان ميان دو توبة لطف خدا قرار مي

ها و فسادها توبه دوم انسان پشيمان شده و از آن عيب. كندبه انسان عطا ميها را عيب
قرآن كريم اين حقيقت را چنين . پذيردسوم خداوند كريم و رحيم اين توبه را مي. كند مي

خداوند لطف خود را  ؛)118/توبه( ﴾الرحيم التواب هو اللَّه إِنَّ ليتوبوا علَيهِم تاب ﴿ثُم: كندبازگو مي
بار  .شوندسپس آن افراد متوجه توبه مي .اندفهمند كه بد كردهكند و ميبر آنان شامل مي

  . بخشدديگر خداوند رحيم توبه آنان را پذيرفته و آنان را مي
اَلتَّوبةُ نَدم بِالقَلبِ واستغفار بالّلسان وتَرك «: كندتوبه را چنين معنا مي 7امام علي

وارِحِ والجودإبعأن الي دوم  ؛اول پشيمان شدن قلبي: گرددتوبه از چهارچيز تشكيل مي .ضمار
سوم در كنار آن دو، ترك معاصي و رها  ؛آن پشيماني در قالب استغفار به زبان جاري گردد

آن گناهان و فسادها  چهارم تصميم بر اينكه در آينده نيز ؛كردن فسادهاي گذشته تحقق يابد
به هر حال پشيماني از گذشته و تصميم بر ترك كردار زشت در آينده و ابراز . »تكرار نگردد

شرايط  ،البته براي كمال توبه .دهنداين حالت با ذكر استغفار، بدنه اصلي توبه را تشكيل مي
  ). 116، ص1381طاهري، (هاي مربوط مراجعه نمود ديگري نيز وجود دارد كه بايد به كتاب
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  وبهاقسام ت
شوند، قهراً براي تحقق توبه الناس تقسيم مي اهللا و حق با توجه به اينكه گناهان به حق

  :ها شرايطي الزم است كه بايد فراهم شوددر مورد هر كدام از آن
  اهللا توبه از حق )الف

مخالفت با اوامر و نواهي الهي است كه آن نيز به  ،گونه گناهان دليل مجازات بر اين
خود بر دو قسم است؛ قسم اول، از اموري است كه قضا و جبران آن واجب نيست  ةنوب

 ،همان پشيماني و عزم بر ترك و حزن و اندوه ،در اين قسم .و مانند آن مثل شرب خمر
اً قسم دوم، آن است كه جبران آن شرع. كندقبول توبه كفايت ميبراي در ارتكاب آن، 

در اين قسم عالوه بر پيشماني و عزم بر عدم . اتزكضروري است، مانند نماز، روزه و 
قضا در  يچه را ترك نموده قضا نمايد تا اين كه يقين به بقا، بايد آنارتكاب آن معصيت

  . ذمه خود نداشته باشد
  الناس توبه از حق )ب

گيرد كه بايد الناس حقي است كه به مال يا بدن يا به آبروي ديگري تعلق مي حق
است، مالي باشد واجب است آن را به صاحبش و اگر مرده  ،ر حقپس اگ .جبران شود

به عنوان به وارث او رد نمايد و اگر صاحب آن معلوم نيست به حاكم شرع داده تا 
 ،دستي قادر بر پرداخت نيستالمالك به فقرا داده شود و اگر در اثر فقر و تنگ مجهول

اگر  .و از خدا طلب مغفرت نمايدتواند از صاحب مال حلّيت طلبد به هر طريقي كه مي
 ست خود را تسليماواجب  ،مثل اينكه شخصي را به قتل رسانده باشد بدني باشد ،حق

و يا  مقتول رضايت بگيرد ييا اين كه از اوليا ؛نمايد تا ورثه مقتول او را قصاص نمايند
ق غيظ صاحب ح ةچه در اظهار آن مظنآبرويي باشد چنان ،و اگر حق .ديه بپردازد

از او طلب حليت نمايد و او را از خود راضي سازد و اگر ممكن نباشد براي او  ،نباشد
اهللا نيز وجود دارد كه بايد با ندامت و  بدون ترديد حق ،در اين قسم. استغفار نمايد

  . جبران حق اهللا را بنمايد و تصميم بر ترك معصيت گيرد ،پشيماني
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  مفهوم حد
ابن ( اندازه و منتهاي هر چيز آمده است ،منع ،ليحاحد در لغت به معاني حاجز و 

  : اندفقها آن را چنين تعريف كرده و در اصطالحِ )764، ص1426منظور، 
هر جرمي كه داراي مجازات ؛ كُلِّ ما لَه عقُوبةٌ مقدره يسمي حداً وما لَيس كَذالك يسمي تَعزيراً« .1

 .)932، ص1430حلي، ( »غير از اين باشد تعزير استچه مشخص باشد حد نام دارد و هرآن

2. » هسلّقُ بايالمِ بدنِ المكلّف بواسطة تَلَبه تَتَعنع وشرعاً عقوبةٌ خاصو لُغةً اَلموه دالح معج دودالح
؛ حدود جمع حد و در لغت به معناي منع عين الشارع كَميتَها في جميع األفراد ةبمعصية خاص

شود كه اندازه آن را شارع معين كرده و به شرع به مجازات مخصوص گفته مي است و در
 ).315، ص1422طباطبايي، ( »شودبدن مكلف به دليل جرمي كه مرتكب شده وارد مي

حد به «: گونه تعريف شده است ايننيز قانون مجازات اسالمي  13حد در ماده 
  .»در شرع تعيين شده استشود كه نوع و ميزان و كيفيت آن مجازاتي گفته مي

  عفت يم منافينقش توبه در جرا
براي بررسي بهتر نقش توبه در اسقاط حدود، مناسب است به بخشي از جرايم منافي 

  . عفت بپردازيم
 توبه از زنا

ترين گناهان زناست كه شارع مقدس براي آن مجازات سنگين درنظر گرفته  از بزرگ
از اين رو ما در سه قسمت . يابدحكام تغيير ميحال اگر شخص زاني توبه كند، ا. است

  :دهيم آن را مورد ارزيابي قرار مي
  توبة زاني قبل از شهادت شهود) الف

 ،توبه نمايد ،اگر شخصي كه مرتكب عمل زنا گرديده قبل از اثبات آن در محكمه
 .)185ص، 1422خويي، ( گردداند كه حد از او ساقط ميمشهور فقهاي اماميه بر اين عقيده

با ترديد در ادله قول ) تبريزياهللا  آيتخويي و اهللا  آيت(له دو تن از فقها ئالبته در اين مس
اين دو بزرگوار معتقدند كه جز در حد سرقت و محاربه كه . نظر مخالف دارند ،مشهور
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ه حد زنا و يا حدود ديگر با توب ،شودحد با توبه قبل از اثبات ساقط مي ،به دليل خاص
  .)313و 307و 96، صص1417؛ تبريزي، 185، ص1422خويي، (شوند ز اثبات، ساقط نميقبل ا

كه عمده ، تمسك كردنددليل به چند آنان . فقها بررسي شوداينك بايد ادله مشهور 
  :روايات است هاآن

  :شوداند كه اشاره ميقايالن به سقوط حد زنا با توبه، به رواياتي تمسك كرده: روايات) الف
في رجلٍ سرَقَ او شَرَب  8جميل ابن دراج عن رجلٍ عن احدهما: له جميل ابن دراجمرس. 1

اذا اصلح وعرف منه امر جميل لم : الخمر او زنا، فلم يعلم ذلك منه ولم يؤخذ حتي تاب وصلح، فقال
كند نقل مي 7و يا امام صادق 7؛ جميل بن دراج از مردي و او از امام باقريقم عليه الحد

درباره شخصي سؤال شد كه دزدي كرده يا شراب خورده و يا زنا كرده است، ولي اين كه 
كند و شخص صالحي  گردد تا اين كه توبه ميشود و او دستگير نميجرم اثبات نمي

هر گاه عمل صالحي انجام دهد و : فرمايدشود، حكم او چيست؟ حضرت در پاسخ مي مي
اين روايت . )338تا، ص حر عاملي، بي(شود و جاري نمياي از او سربزند، حد بر اكار شايسته

صراحت داللت دارد كه اگر كسي مرتكب زنا يا سرقت و يا شرب خمر شود و جرم وي  به
با الغاي خصوصيت از . شودثابت نشود و دستگير نگردد و توبه كند، حد بر او جاري نمي

شود باعث سقوط آن مي ،حد توان نتيجه گرفت كه توبه قبل از اثبات هراين روايت مي
جرم  تمفاد اين روايت عام است و شامل توبه قبل از اثبا. )63، ص2، ج1414كريمي جهرمي، (

  . )135، ص 1427فاضل لنكراني، (شود از راه اقرار، علم قاضي و شهادت شهود مي
زيرا  ؛باشدلكن از حيث سند مرسل مي ،اين روايت از حيث داللت تام است

 ،در نتيجه ؟ثقه بوده يا نه ،اين روايت را از او نقل كرده ،شخصي كه جميلدانيم  نمي
به اين اشكال چنين  ،اندكساني كه به اين روايت استناد كرده. روايت قابل استناد نيست

؛ )242، ص1، ج1414كريمي جهرمي، ( مراسيل جميل در حكم مسانيد است: اندپاسخ داده
فقها به اين حديث عمل  عالوه بر اين مشهور .ء اصحاب اجماع استزيرا جميل جز

  ). 135، ص1418مكارم شيرازي، (كننده ضعف سند روايت است  كردند و عمل مشهور جبران

عن صفوان بن يحيي عن بعض اصحابنا عن ابي بصير، عن  :مرسله صفوان بن يحيي. 2
ضرب، قالَ ان تَاب فَما علَيه هرَب قبلَ اَن ييه البينة بِاَنَّه زنَي ثم في رجل اُقيمت عل 7عبداهللا ابي
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ابي بصير درباره مردي از ؛ ان علم مكانَه بعثَ اليهاألمام اَقام عليه الحد وو ان وقَع في يد  ءشي
بل از ولي ق ،دهندپرسيد كه شهود بر ضد او به ارتكاب زنا شهادت مي 7صادق ماما
اگر توبه كند، : دحضرت در پاسخ فرمودن. كندفرار مي ،ي شودركه حد بر او جاآن

سازد و حد را بر او جاري مي ،نيست و اگر در دست امام واقع شودچيزي بر عهده او 
  .)328تا، ص حر عاملي، بي( »فرستدرا بداند به سراغ او مي اگر مكان او

نقل  »عض اصحابناعن ب«بودن وجود دارد چون صفوان  اشكال مرسله ،در اين روايت
، جابر ضعف سند شهرت. 1: هاي متعدد داده شده استدر پاسخ جواب ،كرده است

كه مراسيل او همانند مسانيد است؛  صفوان بن يحيي از اصحاب اجماع است. 2 است؛
آن قابل اعتمادند؛ به مسند است و همه روات  ،نقل شيخ صدوق اين حديث حسب. 3

جيلويه عن عمه محمد بن ابي القاسم عن احمد بن محمد بن خالد محمد بن علي «: اين صورت
 »7عن ابيه عن محمد بن ابي عمير عن علي بن ابي حمزه عن ابي بصير عن ابي عبداهللا

  .از حيث سند قابل ايراد نيست ،بنابراين روايت، )25، ص1376چي،  شانه(
ضد او شهادت دادند از حيث داللت ظاهراً مقصود روايت اين است مردي كه بينه بر 

، 1، ج1414كريمي جهرمي، (و او فرار كرده است، پيش از شهادت شهود توبه كرده است 
گرچه مورد سؤال فرار بعد از اقامه بينه است، لكن بعضي از فقها فرمايش امام را ). 243ص

، رميكريمي جه(حمل كردند  »تاب قبل قيام البينة«را بر  »ان تاب فما عليه شيء«: كه فرمود
  ). 65، ص2ج، 1414
 7در حديثي صحيح، عبداهللا بن سنان از امام صادق: صحيحة عبداهللا بن سنان. 3

السارق اذا جاء من قبل نفسه تائباً الي اهللا و رد سرقته علي «: كند كه حضرت فرمودنقل مي
را به  ؛ سارق اگر خود بيايد و در پيشگاه خدا توبه كند و مال مسروقهصاحبها فال قطع عليه

. )530تا، ص حر عاملي، بي( »شودبر وي جاري نمي ،صاحبش برگرداند مجازات قطع عضو
توان گفت با الغاي خصوصيت مياما هرچند اين روايت مربوط به باب سرقت است، 

  . )64، ص2، ج1414كريمي جهرمي، (حكم حد زنا و ساير حدود نيز چنين است 
سوره مائده كه درباره سقوط حد  34و  33 از فقها به آيات بعضي: آيه محاربه )ب

  :انداستفاده كردهنيز براي حد زنا و حدود ديگر  ،محاربه با توبه است
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 أَيديهِم تقَطَّع أَو يصلَّبوا أَو يقَتلُوا أَنْ فَساداً الْأَرضِ في ويسعونَ ورسولَه اللَّه يحارِبونَ الَّذين جزاُء إِنما﴿
ملُهجأَرو نم الفخ ا أَوفَوني نضِ مالْأَر كذَل ملَه يزي خا فينالد ملَهي وف ةرالْآخ ذَابع  يمظإِلَّا *ع ينوا الَّذابت 

نلِ موا أَنْ قَبرقْدت هِملَيوا علَمأَنَّ فَاع اللَّه غَفُور يمحاگر حد محاربه  :گونه است نحوه استدالل بدين ﴾ر
كه شديدتر از برخي اقسام زنا و شديدتر از ساير حدود است با توبة قبل از دستگيري ساقط 

  . )242، ص1418مكارم شيرازي، (شود شود، حد زنا نيز به طريق اولي با توبه ساقط ميمي
ي كه زناكار قبل از ثبوت جرم ، زمان»الحدود تدرء بالشبهات«قاعدة براساس : شبهه) ج

اند و يا شخص خود اقرار وقتي شهود شهادت ندادهتا شود؛ زيرا  ميتوبه كند، حد جاري ن
در اين حال اگر مرتكب زنا، توبه كند و سپس شهود شهادت  .شودنكرده، حد ثابت نمي

 ،حال اينشود كه آيا حدي از ابتدا ثابت بود يا نه؟ در دهند، به سبب توبه شك حاصل مي
كند؛ زيرا در توبة قبل از اثبات، وجود اصلِ عدم ثبوت حد، ثابت نبودنِ حد را اقتضا مي

  ). 308، ص42، ج1363؛ نجفي، 241، ص1، ج1414كريمي جهرمي، (حد مشكوك است 

. هاي دنيوي نيستمجازات اخروي به هيچ وجه قابل قياس با مجازات: اولويت) د
كه در برخي موارد، به ويژه آن .گنجدميزان در فهم نمي مجازات اخروي از حيث نوع و
وقتي توبه مجازات  ،در اين صورت .شودكار تحميل ميمجازات به صورت ابدي بر گناه

 ،نتيجهدر. دارددارد، به طريق اولي عقوبت دنيوي، يعني حد را نيز بر مياخروي را برمي
اما سقوطه بتوبته قبل قيام «: گويدثاني ميشهيد . شودباعث سقوط حد مي ،توبه قبل از اثبات

  . )258، ص1425شهيد ثاني، ( »عقوبة اآلخرة فعقوبة الدنيا اولين التوبة تسقط الذنب والبينة فأل
آخرين دليل مشهور براي سقوط حد، بناي حد بر تخفيف : بناء حدود بر تخفيف) هـ
به تخفيف قايل شد و حد را بر بنابراين با توبة قبل از اثبات، بايد در حق مجرم، . است

  . )48، ص1416اردبيلي، (وي جاري نكرد 
توبه ارائه شده  ةليسقوط حد زنا به وس يمشهور است كه برافقهاي ادله  مواردن يا
قبل از اثبات به جز در  يند توبهگويكه م يزيبراهللا ت آيتو  ييخواهللا  آيتاما  .است

خود به  يمدعا يبرا ،ستيحد ن ةكنند گر ساقطيد در حدود ،هبمورد سرقت و محار
الق طو مشابه آن و ا )328تا، ص حرعاملي، بي(معتبره اصبغ ابن نباته  هم چون يادله مختلف

  .اندبودن رد كرده مرسله سببات مشهور را به ياند و رواتمسك نموده ،حدة ادل
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  بعد از شهادت شهود يتوبه زان) ب

كه شود يا اينتوبه كند، آيا حد زنا از او ساقط مياگر شخص زناكار پس از شهادت شهود 
اند كه اگر توبه زناكار بعد از گردد؟ مشهور فقها بر اين عقيدههيچ اثري بر توبه او مترتب نمي

، هرچند كه بعضي )308، ص41، ج1363نجفي، (گردد شهادت شهود باشد، حد از او ساقط نمي
  . دانند بينند، بلكه امام را در اجرا و عفو مخير مياز فقها الزامي در اجراي حد نمي

  . انداستدالل كرده ،ات و استصحابيمشهور به روا
مرسلة  ،ديهمچون معتبرة طلحه بن ز يات متعدديفقها به روا مشهور: روايات) الف

  . انداستناد كرده »رجم دالفرار از گو«ات ير و روايابوبص
اذا قامت «: فرمايد مي 7اين روايت اميرمؤمنان در: اطالق معتبرة طلحه بن زيد. 1

تا،  حرعاملي، بي( »اگر شهود شهادت دهند، امام حق عفو ندارد؛ البينة فليس لإلمام ان يعفو

به اطالق اين روايت چنين استناد شده است كه روايت نسبت به اينكه مجرم ). 331ص
  . مطلق است و در نتيجه حد بايد اجرا گردد پس از بينه توبه كند يا نه، 

كند كه يال مؤس يدربارة مرد 7از امام صادق ابوبصير: بصيرة ابومرسل. 2
فرار كرده  ،حد يز اجراش اياند و او پبه ارتكاب زنا شهادت داده يشهود بر ضد و

إن تاب فما عليه شيء وإن وقع في يد اإلمام أقام عليه الحد «: فرمود 7امام صادق. است
ن ين مرسله چنياستناد به اچگونگي . )328صتا،  حرعاملي، بي( »وإن علم مكانه بعث إليه

 ،ر شودياگر دستگ يول ؛اش در واقع مقبول استتوبه ،اگر شخص توبه كند :است
در  ،كه پس از شهادت شهود واقع شده است ،وبة اوت يعني. شوديم ير او جارحد ب

  . شود يجار يد حد بر ويشود و بايدر ظاهر قبول نم يول ،شوديواقع قبول م
يكي از روايات، صحيحة حسين بن خالد : »فرار از گودال رجم«اطالق روايات . 3

اخبرني عن : قلت البي الحسن عليه السالم: حسين بن خالد قال. است 7از امام كاظم
وكيف : يرد وال يرَد، فقلت: المحصن اذا هو هرب من الحفيرة هل يرد حتي يقام عليه الحد؟ فقال

إن كان هو المِقرّ علي نفسه ثم هرَب من الحفيرة، بعد ما يصيبه شيء من الحجارة لم : ذاك؟ فقال
؛ قامت عليه البينة وهو يجحد ثم هرب رد وهو صاغر حتي يقام عليه الحديرَد وان كان انما 
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سؤال كردم، اگر زاني محصن از گودالي  7از امام كاظم: گويدحسين بن خالد مي
كنند، بگريزد آيا براي اجراي حد بايد بازگردانده شود؟ كه او را در آنجا سنگسار مي

اگر : گفتم چگونه؟ فرمود. شوديشود و هم نمهم برگردانده مي: حضرت فرمود
خودش اقرار به زنا كرده و پس از آن كه سنگي به وي اصابت كرده، گريخته است، 

شود؛ اما اگر بينه بر جرم وي شهادت داده است و او بينه را انكار كرده بازگردانده نمي
وي شود تا حد بر و در هنگام اجراي حد فرار كند با خواري و ذلّت بازگردانده مي

به اين روايت چنين استناد شده است كه اگر ). 376صتا،  حرعاملي، بي( »جاري گردد
محكوم به سنگسار از گودال فرار كند، در صورتي كه جرمش به بينه ثابت شده باشد، 

حال مقتضاي اطالق اين روايات . شودبراي اجراي سنگسار به گودال برگردانده مي
  .)446، ص1422طباطبايي، (اين است كه رجم بايد اجرا شود 

حد ثابت و  ،اندشهادت داده ،به زنا يبه ارتكاب شخص وقتي شهود :استصحاب )ب
ا توبه حد را ساقط كرده يدا شود كه آيحال اگر مجرم توبه كند و شك پ. شوديواجب م

 شود يجار ،د بر مجرميجه حد بايشود و در نتيوجوب حد استصحاب مي بقا، ا نهي
  .)135، ص1427لنكراني، (

  بعد از اقرار يتوبه زان) ج
اش اقرار كند و به ثبوت حد زنا در ذمهكه  يشخصمشهور فقهاي شيعه در مورد 

 يخواه حد ؛ر استيدر اقامه حد و بخشودن او مخ ،امامكه معتقدند  ،ديسپس توبه نما
در مورد . )293، ص41، ج1363نجفي، ( انهيا تازيسنگسار باشد  ،به آن اقرار كرده يكه زان

ان يم ،درآن يچ اختالفيه«: سدينويصاحب جواهر م ،كه مستلزم سنگسار است يحد
نجفي، ( »ن اجماع دارندآبر  فقها ،ر نقل شده استيبلكه بنابر آن چه در سرا ،افتميفقها ن
ن دانسته يو متع يآن را حتم ياجرا ،انهيس در مورد تازيادر اما ابن .)293، ص41، ج1363

  . ر را به حد سنگسار اختصاص داده استيياست و تخ
و تعيين حد تازيانه تمسك كرده  »اصالت بقاي حتميت«ابن ادريس در اين حكم به 

صورت كه پس از اقرار و پيش از توبه، حد تازيانه متعين و حتمي است و بعد  به اين. است
دليل . گرددا ميشود، حتميت به استصحاب، ابقاز توبه كه شك در بقاي حتميت اين حد مي
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ديگر وي آن است كه تخيير در اجراي تازيانه مستلزم تعطيلي حدود است كه از آن نهي 
  .)444، ص1428ابن ادريس، (شده است 

رسد كه سخن ابن ادريس صحيح نيست؛ زيرا سنگسار و تازيانه در مقتضاي به نظر مي
مقتضي سقوط سنگسار است، گونه كه اعتراف و پشيماني از گناه،  همان. حكم مشترك هستند

چنين اگر توبه، حتميت كيفرِ شديدتر را ساقط كند به هم. شودموجب سقوط تازيانه نيز مي
  .)147- 146، صص1419عالمه حلي، (تر را نيز ساقط خواهد كرد طريق اولي حتميت كيفر خفيف

وايات مستندات اصلي اين قول، ر: در عفو زاني بعد از اقرار وي 7قول اختيار امام 
  :شود ها ذكر ميباشد كه چند نمونه از آنمي

آمد و  7مردي نزد اميرمؤمنان: فرمايدمي 7امام صادق: معتبره طلحه بن زيد. 1
خواني؟ داني و ميآيا چيزي از قرآن را مي: حضرت به او فرمود. به سرقت اقرار كرد

: اشعث گفت. دستت را به سورة بقره بخشيدم: حضرت فرمود. بله سوره بقره: گفت
داني كه اين تو چه مي: كني؟ حضرت فرمودآيا از حدود خداوند حدي را تعطيل مي

تواند ببخشد و هرگاه خود انسان به زيان اي برپا شود، امام نميچيست؟ هرگاه بينه
بخشد و اگر بخواهد دست را خويش اقرار كند، اختيار با امام است، اگر بخواهد مي

ميان اثبات  7بينيم كه اميرمؤمناندر ذيل روايت مي. )331تا، ص حرعاملي، بي(برد مي
گذارد و در صورت اقرار شخص، براي  جرم با اقرار و اثبات جرم با بينه تفاوت مي

  . شود امام قايل به اختيار عفو و اجراي حد مي
استناد به اين روايت با اين اشكال مواجه است كه اين روايت در خصوص سرقت 

. )179-178، صص1418مكارم شيرازي، (شود حد زنا و ساير حدود جاري نمياست و در 
دربردارندة يك قاعدة كلي  »إِن شَاء عفَا وإِن شَاء قَطَع«پاسخ آن است كه جمله پاياني روايت 

يعني اگر شهود شهادت دهند، امام حقّ عفو ندارد و اگر  .)187، ص1378شاهرودي، (است 
توان در نتيجه مي. كند، امام اختيار عفو يا اجراي حد را دارد شخص بر ضد خويش اقرار

  . ستا امام اختيار عفو يا اجراي حد را دارا ،گفت در تمام حدود، بعد از اقرار مجرم
محمد بن يعقوب، عن عدةٍ من اصحابِنا، عن سهلِ بن زياد، عن : صحيحة ضريس كناسي.  2

محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس الكناسي، عن ابي  علي بن ابراهيم، عن ابيه جميعاً، عن ابن
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ال يعفي عن الحدود التي اهللا دون االمام، فأما ما كان من حق الناس في حد فال « :قال 7جعفر
كند كه امام  ضريس كناسي نقل مي .)331تا، ص حرعاملي، بي( »...بأس بأن يعفي عنه دون األمام

اهللا  از اجراي حدود مربوط به حقّ تواندجز امام كسي نمي: فرمود 7محمد باقر
تواند از الناس باشد، غير از امام نيز مي اما اگر اجراي حدود مربوط به حق. گذشت كند

تواند  مقتضاي عبارت اول اين است كه امام مي. پوشي نمايد اجراي آن چشم
ت كه اللهي دارند را عفو نمايد و قدر متيقّن آن در صورتي اس هايي كه جنبه حق مجازات

بايد گفت در سند اين روايت اشكال وجود . اللهي با اقرار ثابت شده باشد آن جرم حق
دارد؛ زيرا در سند حديث ضريس كناسي است كه هيچ مدح و قدحي در مورد او 

اما با توجه به اينكه در سند اين حديث ابن محبوب كه از اصحاب اجماع . نرسيده است
كند، بن محبوب از ضريس كناسي نقل حديث ميآيند، وجود دارد و ابه شمار مي

  .)109، ص1427لنكراني، (گردد بنابراين اشكال سندي حديث، رفع مي
  توبه از لواط

آن  يبرا ينيشارع مقدس مجازات سنگ ،است يع و زشتياز آنجا كه لواط عمل شن
مان شده و توبه ياز كردة خود پش ين عمليحال اگر مرتكب چن. وضع نموده است

ن بحث در سه يدر ا در سقوط مجازاتش خواهد داشت؟ يريتأث يا توبه ويآ ،دينما
  : شود پرداخته ميال ؤن سيقسمت به پاسخ ا

  كننده قبل از اثبات جرم وبة لواطت) الف
اگر مرتكب عمل شنيع لواط قبل از اثبات توبه نمايد، بنابر نظر مشهور فقهاي اماميه حد، 

ادلة مشهور فقهاي اماميه در ). 285، ص1422؛ خويي، 387، ص41، ج1363نجفي، (. شودساقط مي
  .سقوط حد لواط با توبه قبل از اثبات، همان است كه در مبحث زنا به تفصيل مطرح شد

  كننده بعد از شهادت شهود ه لواطتوب) ب
مشهور  ،توبه كنند ،ن عمل زشت بعد از شهادت شهودين به ااكه مرتكب يدر صورت

ن يادلة آنان بر ا .)387، ص41، ج1363نجفي، ( شوديمعتقدند حد ساقط نمه يامام يفقها
  .د و استصحاب استيحكم اطالق معتبره طلحه بن ز
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 تامإذا قَ«: فرمايديم 7يت حضرت عليروا در اين: روايت طلحه بن زيد. 1
يلَفَ ةُنَيالبس حرعاملي، ( »امام حق عفو ندارد ،اگر شهود شهادت دهند؛ عفوين إلمام أَل

ن يت نسبت به اين استناد كرد كه روايتوان چنيت مين روايبه اطالق ا .)331تا، ص بي
  .د حد اجرا گردديلذا با. مطلق است نها يكه مجرم بعد از شهادت شهود توبه كند 

شهادت  ،به عمل مستوجب حد يشهود به ارتكاب شخص يقتو: استصحاب. 2
ا يدا شود كه آياگر مجرم توبه كند و شك پ ،صورت نيدر ا. شوديحد ثابت م ،دهند

حد  ،جهيدرنت .شوديوجوب حد استصحاب م يبقا ،ا نهيتوبه حد را ساقط كرده 
  .)135، ص1427لنكراني، ( شود يد بر مجرم جاريبا
  كننده بعد از اقرار به جرم لواطتوبة ) ج

توبه نمايد امام در عفو و  ركننده، بعد از اقرا مشهور فقها معتقدند اگر لواط
دليل عمده و اساسي آن روايات . )387، ص41، ج1363نجفي، ( مخير است  ،اجراي حد

  . شودكتفا مياست كه به ذكر دو نمونه ا
عن ابي الحسن ) تحف العقول(الحسن بن علي بن شعبة في «: حديث تحف العقول. 1
باللواط فإنه لم يقم عليه البينة، وإنما وأما الرجل الذي اعترف : ، في حديث قال7الثالث

تطوع باإلقرار من نفسه، وإذا كان اإلمام الذي من اهللا أن يعاقب عن اهللا كان به أن يمن عن 
؛ ابن شعبه )39/ص(حسابٍ﴾  بِغيرِ أَمِسك أَو فَامنن عطَاؤنا ﴿هذَا اهللا، أما سمعت قول اهللا

شخصي كه اعتراف : كند كه فرمودنقل مي 7ديحراني در تحف العقول از امام ها
به لواط كرده است و شاهدي بر او اقامه نشده و خود او داوطلبانه اقرار نموده است، 

تواند از سوي خدا او را به كيفر رساند، اين اگر امام كه از جانب خداوند است مي
اوند را نشنيدي آيا سخن خد. اختيار را نيز دارد كه از سوي خدا بر او منّـت گذارد

اين بخشش و عنايت ماست، خواهي منّت گذار و خواهي بدون حساب : كه فرمود
  .)331تا، ص حرعاملي، بي( »نگهدار

 7در اين روايت آمده است، مردي نزد اميرمؤمنان: صحيحة مالك بن عطيه. 2
از حضرت او را در انتخاب نوع كيفر لواط . آمد و چهار بار به انجام لواط اقرار كرد
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ميان سه نوع كشته شدن با شمشير، سقوط از كوه با دست و پاي بسته و سوختن با 
 تر است؟يك از اين سه عقوبت سختاو از حضرت پرسيد كدام . ير گذاشتآتش مخ

 گودال آتشي. او نيز آتش را انتخاب كرد. تر استآتش از همه سخت: فرمود 7امام 
من مرتكب گناهي : بارالها: فراهم شد، وي دو ركعت نماز خواند و چنين دعا كرد

به همين دليل نزد وصي رسولت و . داني و من از گناهم ترس دارمام كه مي شده
او مرا ميان سه . پسر عموي پيامبرت آمدم و درخواست كردم كه مرا پاك گرداند

خواهم كه را برگزيدم و از تو مي خدايا من شديدترين عقاب. نوع عذاب مخير كرد
سپس بلند شد و در . آن را كفّارة گناهم قرار دهي و با آتش دوزخت مرا نسوزاني

اميرمؤمنان و همة . كرد، وارد گودالي شد كه براي او كنده بودندحالي كه گريه مي
 ةقم يا هذا فقد ابكيت مالئك«: يارانش با ديدن اين صحنه گريستند؛ سپس حضرت فرمود

؛ اي مرد، نّ اهللا قد تاب عليك، فقم والتعاودن شيئاً مما فعلتإالسماء ومالئكة االرض ف
 خداوند. )423تا، ص حرعاملي، بي( »برخيز كه فرشتگان آسمان و زمين را به گريه انداختي

 .»ات را پذيرفت، برخيز و از اين پس هرگز آن چه را كه انجام دادي تكرار مكنتوبه
اند اگر كسي به لواط اقرار كند و سپس توبه نمايد، به اين روايت گفته فقها با استناد

 بلكه برخي بنا به اولويت. امام مخير است او را عفو كند يا حد را بر وي جاري سازد
مكارم شيرازي، (اند يا الغاي خصوصيت در ديگر حدود، به اين روايت استناد كرده

  ). 180، ص1418
  توبه از مساحقه

مان شده و ين است كه اگر مرتكب مساحقه از عمل خود پشيال اؤبحث سن يدر ا
  ا نه؟يشود يا حد او ساقط ميشود؟ و آيمترتب م يا بر توبه او اثريآ ،ديتوبه نما

  : است يله در سه صورت قابل بررسئشود كه مسيال گفته مين سؤدر پاسخ ا
صورت  در اين. هود، توبه نمايدكننده قبل از اثبات از طريق ش اين كه مساحقه: صورت اول

، مستند آنان )390، ص41، ج1363نجفي، (شود مشهور فقهاي اماميه معتقدند كه حد ساقط مي
  .همان است كه در مبحث زنا و لواط به تفصيل بيان شد
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 ،صورت نيدر ا .ديكننده بعد از شهادت شهود توبه نما كه مساحقه اين: صورت دوم
است  يليل آنان همان داليدال .شودين باورند كه حد ساقط نميه بر ايامام يمشهور فقها

  .)390، ص41، ج1363نجفي، ( ديكه در مبحث لواط ذكر گرد
صورت  نيدر ا .ديتوبه نما ركننده بعد از اقرا است كه مساحقه اين: صورت سوم

  .)390، ص41، ج1363نجفي، (ر است يحد مخ يحاكم در عفو و اجرا
  يادتتوبه از ق
همان است كه دربارة سقوط حد زنا، لواط و مساحقه  ،سقوط حد قيادت با توبهحكم 

  . جا مصداق داردبيان شد و همان داليل نيز در اين
  توبه از قذف

ب بايد در اولين فرصت ئبلكه تا. كندالناس را ساقط نمي ه گذشت، توبه حقكچنان
حد قذف نيز از جمله حقوق مردم است، از اين رو  .ممكن حقوق مردم را به آنان برگرداند

شود سوره نور، سه حكم بر قذف مترتب مي 5و 4كند و حسب آيه  توبه آن را ساقط نمي
كننده، عدم قبول شهادت و فاسق بودن وي، مگر در صورتي  دن قذفز كه عبارتند از شالق

 لَهم تقْبلُوا وال جلْدةً ثَمانِني فَاجلدوهم شهداَء بِأَربعة يأْتوا لَم ثُم الْمحصنات يرمونَ والَّذين﴿: كه توبه نمايد
   .﴾رحيم غَفُور اللَّه فَإِنَّ وأَصلَحوا ذَلك بعد من تابوا الَّذين إِلَّا *الْفَاسقُونَ  هم وأُولَئك أَبداً شهادةً

كه در حضور آنان قذف كرده  ين است كه خود را نزد كسانيچنكننده  توبه قذف
گاه خود را پس هر. ب كنديا نزد هر دو دسته تكذياز مسلمانان  يا نزد گروهياست 

رون آمده و شهادتش ياز فسق ب د،گرد يب كند و توبه نموده و شخص صالحيتكذ
  . )442، ص1408خميني، (شود يرفته ميپذ

كه حد خورده و توبه نموده است از امام  يدرباره كس ديگويعبداهللا بن سنان م
اذا تَاب أتَقبلُ شهادتُه؟ فقالَ اذا تَاب وتوبته اَن يرجع فيما قال، ويكذب نفسه : دميپرس 7صادق

تا،  حر عاملي، بي( عند األمام وعند المسلمين فاذا فَعلَ، علي األمام ان يقبل شهادته بعد ذلك
بلكه  ،ستيحد قذف ن يشرع يقاذف مانع از اجرا ةاست كه توب الزم به ذكر. )283ص

  . شوديشهادتش قبول م ل كرده ويفسق او را زا
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  يم حدير جراينقش توبه در سا
  :شود بررسي مي يم حدير جراينقش توبه در سا ،ن بخشيدر ا

  توبه از شرب مسكر
جنس هر  بلكه ؛ه حرمت شرب مسكر اختصاص به خمر ندارديامام يده فقهايبه عق

 .اختصاص ندارد ،كه خورنده را مست كند يم آن به مقداريحرام است و تحر يمسكر
از  يگرچه بعض ،جاد كنديا يغالباً حالت مست يعني ،آور باشد يچه جنسش مستبلكه آن

  . )197، ص 1380شهيد ثاني، (، نوشيدن يك قطرة آن حرام است مردم را مست نكند
 ،ديا قبل از شهادت شهود توبه نمايحال اگر مرتكب شرب مسكر قبل از اقرار و 

ه معتقدند كه حد يامام يمشهور فقها شود؟يا حد از او ساقط ميست؟ آيحكمش چ
در ، )338تا، ص حرعاملي، بي( ل ابن دراج استيت جميز روايلشان نيشود و دليساقط م

ا زنا كرده است و جرم يشراب خورده و ا يكرده  يكه دزد يت از حكم شخصين روايا
 در ماما .ال شدؤس ،شده يتوبه كرده و شخص صالح يكه ونياثبات نشده تا ا يو

اين . شودينم يحد بر او جار ،انجام دهد يهرگاه توبه كند و عمل صالح: پاسخ فرمود
كند كه اگر كسي مرتكب شرب خمر شود و جرم وي ثابت روايت به وضوح داللت مي

اما اگر توبه بعد از شهادت شهود باشد، . شودنشده و توبه نمايد حدي بر او جاري نمي
هايي است ادله مشهور در اين باره همان). 338، ص1422خويي، (شود حد از او ساقط نمي

له اين است كه اگر ئصورت سوم مس. كه در مبحث زنا به تفصيل مطرح شده است
آنند كه امام مخير خواهد روبه نمايد، مشهور فقها بت ربعد از اقرا ،مرتكب شرب مسكر

  .)468، ص1363نجفي، (كه او را ببخشد كه حد را بر او اقامه كند يا آنبود، ميان آن
  توبه از سرقت

توبه كاري است كه قرآن كريم در جرم سرقت مانند ساير جرائم آن را پاس داشته 
 من تاب فَمن *حكيم  عزِيز واللَّه اللَّه من نكَاالً كَسبا بِما جزاًء أَيديهما افَاقْطَعو والسارِقَةُ والسارِق﴿: است

دعب هظُلْم لَحأَصفَإِنَّ و اللَّه وبتي هلَيإِنَّ ع اللَّه غَفُور يمحدست مرد و زن سارق را به ، )39-38/مائده(﴾ ر
ناپذير و  و خداوند شكستشده اين عقوبتي است كه بر آنان مقرر  .كيفر عملشان قطع كنيد
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حكيم است، پس هر كسي بعد از ستمي كه انجام داده توبه كرده و عمل خود را اصالح 
  .تراستي كه خداوند بخشنده و مهربان اسه خداوند او را خواهد بخشيد، ب ،نمايد

عقوبت  ،كه شخصنيتا امتعال است  از جانب خداوند يمجازات ،قطع دست سارق
توبه كند و خود را اصالح  ،چه سارق بعد از سرقتچنان .شده و از گناه خود بازگردد

 دهديش قرار ميرد و او را مشمول رحمت خويپذياش را مخداوند متعال توبه ،دينما
سرقت شده را به  ن است كه مالِيه ايمقصود از اصالح در آ ، و)357، ص1384طباطبايي، (

  ).417، ص1419فيض كاشاني، ( آن بازگرداند يك اصلمال

حال سؤال اين است كه اگر سارق قبل از اثبات سرقتش توبه نمايد و يا بعد از اثبات جرم  
  شود يا نه؟و يا بعد از اقرار توبه نمايد حكم آن چيست؟ آيا حد و قطع يد از او ساقط مي

اثبات، مسقط حد است و دليل آنان نيز روايت فقهاي اماميه متفقند كه توبة سارق قبل از 
كند كه نقل مي 7عبداهللا بن سنان از امام صادق: عبداهللا بن سنان و جميل بن دراج است

؛ السارق اذا جاء من قبل نفسه تائباً الي اهللا ورد سرقته على صاحبها فال قطع عليه: حضرت فرمود
شده را به صاحبش برگرداند  و مال سرقت سارق اگر خود بيايد و در پيشگاه خدا توبه نمايد

و جميل بن دراج از مردي ). 530تا، ص حرعاملي، بي(شود مجازات قطع يد بر وي جاري نمي
في رجل سرق او شرب الخمر او : نقل كرده كه فرمودند 7يا امام صادق 7و او از امام باقر

صلح وعرف منه امرً جميل لم يقم عليه اذا ا: زني فلم يعلم ذلك منه ولم يؤخذ حتي تاب وصلَح، فقال
كند كه درباره نقل مي 7يا امام صادق 7؛ جميل بن دراج از مردي و او از امام باقرالحد

شخصي سؤال شد كه دزدي كرده يا شراب خورده و يا زنا كرده است، ولي اين جرم ثابت 
شود، حكم او يكند و شخص صالحي مكه توبه ميگردد تا اينشود و او دستگير نمينمي

اي از او هر گاه عمل صالحي انجام دهد و كار شايسته: فرمايدچيست؟ امام در پاسخ مي
اما اگر سارق بعد از شهادت  .)328صتا،  حرعاملي، بي( »شودسربزند، حد بر او جاري نمي

ة اما اگر توب. له ظاهراً مخالفي نداردئشهود توبه كند بايد حد بر او جاري گردد و اين مس
كننده بعد از اقرار جرم باشد، مشهور قايل به تخيير حاكم در عفو و اجراي حدند،  سرقت

لكن بعضي از فقها قايل به اجراي حدند؛ زيرا اگر حاكم عفو نمايد باعث به تعطيل كشاندن 
  .)540، ص1363نجفي، (شود حدود الهي مي
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  توبه از محاربه
مستلزم حد است و فقها حكم آن را عموماً بعد از حكم سرقت  مِيمحاربه از جرا 

ق سرقت است و ياز مصاد يمفهوم محاربه با برخ بودن كيل آن نزديدل .اندان كردهيب
حال . م متعاقب هم ذكر شده استيكه حكم محاربه و سرقت در قرآن كرنيگر ايل ديدل
 ،توبه كند يرياز دستگا بعد يو  يرين است كه اگر محارب قبل از دستگيال اؤس

  ا نه؟يشود يا توبة محارب موجب سقوط حد ميست؟ آيحكمش چ
اگر توبه محارب قبل از سلطه يا دستگيري باشد، حد ساقط : شوددر پاسخ گفته مي

فقها نيز نسبت به آن . شودسوره مائده استفاده مي 34شود و اين سقوط از صريح آيه  مي
ماند، و  الناس بر عهده محارب باقي مي ، لكن حق)467، ص1316شيخ طوسي، (اتفاق نظر دارند 

خواه مال موجود باشد . در بقاي حقوق الناس نيز تفاوتي بين قتل، جرح و مال وجود ندارد
گردد، معتقدند كلية حقوق ساقط مي البته بعضي. و خواه تلف شده باشد، بايد جبران شود

. )669، ص1428مقداد فاضل، ( شودارب گرفته ميمگر در مورد مال، كه اگر موجود باشد از مح
معنا و مفهوم آن، اين است كه اگر مال موجود نباشد، جبران منتفي است و محارب مسؤول 

از اين رو امام خميني . دليل استلكن معلوم است كه اين سخن بي. جبران آن نخواهد بود
 ن حقوق الناس من القتل والجرح والماللو تاب المحارب قبل القدرة عليه سقط الحد دو: فرمايدمي

اما اگر توبة محارب بعد از سلطه يا دستگيري باشد، حد محاربه  .)492، ص1408خميني، (
سوره  34اين حكم نيز از آيه . ماندالناس نيز بر عهده محارب باقي مي گردد و حقساقط نمي

شود و در روايات و كلمات فقها نيز بر آن تأكيد شده است و اصوالً مائده استنباط مي
  . اختصاص به حد محاربه ندارد، بلكه در كلية حدودي كه حق اهللا هستند، جاري است

  توبه از ارتداد
ن توبه يبنابرا ،بازگشت است يتوبه به معنا ،ان شديگونه كه در بحث توبه بهمان

  . ش برداشته و به آغوش اسالم بازگرددين است كه دست از كفر خويمرتد ا
است  يكس يمرتد فطر: شوديم ميتقس يو مل يه مرتد به دو قسم فطريدر فقه امام

دن ياند و او پس از رساش مسلمان بودها هر دو به هنگام انعقاد نطفهيا مادرش يكه پدر 
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ادرش در است كه پدر و م يكس يمرتد مل. از آن خارج شود ،به بلوغ و اظهار اسالم
د و پس از آن يكافر باشند و بعد از بلوغ اظهار كفر نما يحال انعقاد نطفه و

كه مسلمان شود و سپس به  يمانند نصران .اورد و سپس به كفر برگرددياسالم ب
  . )366، ص1408خميني، (  تش برگرددينصران

 يلذا برا .ا كفر پس از بلوغ الزم استياظهار اسالم  د،صدق ارتدا ين برايابنابر
ا مادر محكوم به يبه تبع پدر  ياز كودك يكه شخصنيبه مجرد ا يتحقق ارتداد فطر

د اظهار اسالم نموده و يبايپس از بلوغ م ،بلكه عالوه بر آن .ستين يكاف ،اسالم بوده
ز كفر ين يگونه كه در مورد مرتد ملهمان .باشد يسپس از اسالم برگردد تا مرتد فطر

 ؛ميبنام يشود كه فرزند را مرتد مليموجب نم ييبه تنها ،انعقاد نطفهزمان در ن يوالد
  . ار كرده باشدياخترا كفر  ،د از پس از بلوغيبلكه با

ا توبة او يآ ،توبه كند) يو خواه مل يخواه فطر(ن است كه اگر مرتد يال اؤحال س
  ا نه؟يدر اسقاط حد او دارد  ياثر

چه در فقه اماميه مشهور است، تفصيل بين مرتد شود، آندر پاسخ اين سؤال گفته مي 
قتل، مصادره : گانهمرتد فطري در احكام سه ،از نظر فقهاي شيعه. فطري و ملي است

سالم وهذا ال من ولد علي اإل«: گويدمحقق حلي مي. اموال و نقض زوجيت، راه توبه ندارد
 »منه زوجتُه وتَعتَد منه عدة الوفات ويقسم اموالُه بين ورثتهيقبلُ اسالمه لو رجع ويتَحتَّم قَتلُه وتَبينَ 

اش قبول نيست و بايد كشته شود و همسرش يعني مرتد فطري توبه، )961، ص1403حلي، (
. گردددارد و اموالش بين ورثه تقسيم مياز او جدا خواهد شد و عده وفات نگه مي

من االحكام  ءخالف معتد به اَجِده في شيبال : گويدصاحب جواهر ذيل عبارت محقق مي
ام، بلكه اجماع ؛ اختالف قابل اعتنايي در اين احكام نيافتهجماع بقسميه عليهابل اإل ةالمزبور

  .بنابراين توبة مرتد فطري اثري ندارد. منقول و محصل بر آن احكام وجود دارد
شود كه توبه نمايند زن، خواسته ميو مرتد فطري ) خواه مرد و خواه زن(اما از مرتد ملي 

شود ها برداشته مياگر توبه نمايند احكام ارتداد از آن. شودها مهلت داده ميو تا سه روز به آن
گيرند ها سخت ميگردند و در زندان بر آنهاي مرتد زنداني ميالبته زن. شوندو اال اعدام مي
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است كه  7روايتي از مولي اميرمؤمناندليل اين مطلب روايات بسيار است، . تا بميرند
المرتد عن اإلسالم تعزل عنه امرأته وال توكل ذبيحتُه ويستتاب ثالثه ايام فإن تاب واال قتل « :فرمايدمي

؛ كسي كه از اسالم رو گردان شود، همسرش از او جدا شده و خوردن گوشت يوم الرابع
شود كه در مدت سه ز او خواسته ميحيواني كه به دست او ذبح شده باشد، ممنوع است و ا

شود و اگر تا سه روز توبه نكند روز  له تمام شده تلقي ميئروز توبه كند، اگر توبه كرد، مس
  .)458تا، ص حر عاملي، بي( »شودچهارم كشته مي

: سؤال شد 7و روايتي صحيحه از علي بن جعفر است كه از مولي موسي بن جعفر
فنصراني أسلم ثم ارتد، قال يستتاب فإن : يقتل وال يستتاب، قلت: تنصرَ قالقال سألتُه عن مسلمٍ «

سؤال شد، در مورد مسلماني كه نصراني گشته،  7از موسي بن جعفر ؛رجع وإال قُتل
پرسيدم اگر نصراني : گويدمي. شوداش پذيرفته نمي شود و توبهكشته مي: حضرت فرمود

از او خواسته شود كه توبه كند، اگر توبه : ه؟ فرمودبوده، مسلمان گشته و سپس مرتد شد
  .)545صتا،  حر عاملي، بي( »شودكرد چه بهتر وگرنه كشته مي
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  نتيجه
اي مطرح است و از تمام در مكتب اسالم، توبه به عنوان يك اصل، با اهميت فوق العاده

درِ . وارد شوند شود كه براي اصالح خويش و جبران گذشته از اين درگنهكاران دعوت مي
 230و  "توبه"بار ماده  96توبه، دري به سوي رحمت الهي است از اين رو در قرآن كريم 

  . ها نشانه اهميت توبه در ديدگاه الهي استذكر شده كه همة اين "غفر و استغفار"مورد ماده 
  ل فهرست كرد؛يتوان به صورت ذين پژوهش را ميج حاصل از اينتا

كند  اهللا را ساقط مي فقط مجازات حق ،هاساير عوامل سقوط مجازاتتوبه نيز همانند  .1
اهللا  الناس و حق ترين مالك در تشخيص حقو تأثيري در حقوق مردم ندارد و مهم

 . شود كه قابل اسقاط استاهللا به حقّي گفته مي آن است كه حق

تا . است وصاً تائبان قايل شدهها خصاسالم ديني است كه ارزش خاصي براي انسان .2
جا كه در مواردي همانند زنا كه ممكن است با بر مال شدن آن آبرو و حيثيت بندة آن

كند، تا پنهاني توبه نمايد و ديگران را از اين عمل كار از بين برود، توصيه مي گنه
 . زشتش آگاه نسازد

جازات اهللا موجب سقوط م توبه مجرم قبل از اثبات جرم، در حق ،از ديدگاه فقهاي اماميه .3
گردد؛ اما توبة مجرم بعد از اقرار به جرم، به اتفاق آنان تنها زمينة عفو مجرم از مجازات مي

به نظر . تواند از حاكم اسالمي تقاضا كند تا مجرم را بخشدكند و قاضي ميرا فراهم مي
بل رسد كه تفاوت بين توبه قبل از اثبات و بعد از اقرار در اين است كه در مورد توبة قمي

 ،تواند در صورت صحت توبهشود و قاضي نمياز اثبات، حد به سبب توبه ساقط مي
اما در مورد توبة . مرتكب را مجازات نمايد، زيرا كيفر مستقيماً بر اثر توبه ساقط شده است

 . كه وي را مجازات كندتواند او را مورد عفو قرار دهد يا اينبعد از اقرار مجرم، مي

جرم توسط شهادت  توبة مجرم بعد از اثبات ،هيامام يمشهور فقهاة يبر اساس نظر
    .گرددينم ،عفو مجرم ونداشته و موجب سقوط مجازات  ياثر ،شهود
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