
  اگر همسرتان اسالم را ترک کند ، بايد اعدام شود!
  

  به يک پرسش داده شده است. qa.com-www.islam آنچه در پاراگراف پائين می آيد؛ پاسخی است که در سايت 
  

او  بخواهد اسالم را ترک کند چه کار بايد بکنم؟ " برادری به نزد من آمد و گفت: اگر همسرم شيخ عبدهللا ابن جيبرين می گويد:
همسرم  او می گويد برايش مهم نيست که در آتش جهنم بسوزد. خدا را قبول دارد، اما ديگر نمی خواهد مسلمان باقی بماند.

 نکند. نمازش را ترک کرده است و حجابش را هم رعايت نمی کند. به دخترم هم گفته است که ديگر پوشش اسالمی را رعايت
  او گفت که ديگر پيرو اسالم نخواهد بود و قصد دارد که مهاجرت کند.

  
آيا او بايد عده نگه  ای شيخ ما بايد فوراً تکليف خودمان را بدانيم. برگشتن او از دين چه تأثيری بر ازدواج ما خواهد گذاشت.

آيا چنين  گشته است، می تواند با او خلوت کند؟رآيا شوهر زنی که از دين ب هنوز زن و شوهر محسوب می شويم؟ آيا ما دارد؟
او همراه خودش مجسمه و چيزهای غير مجاز ديگر به  ( مردی می تواند با زندگی با اين زن در زير يک سقف ادامه دهد؟

 ناي اين چيزها موجب فتنه است و باعث ضعيف شدن ايمانش می شود. خانه می آورد و درخواست کرده که خانه را ترک کند)
  موضوع برای ما بسيار اهميت دارد. پاسخ سريع شما را ارج می گذاريم.

  
  پاسخ شيخ:

  
  ستايش هللا را سزاست

او نمی خواهد مسلمان باشد و به اسالم و  بی شک اگر آنچه می گوئيد درست باشد؛ او کفر را بر ايمان ترجيح داده است.
در چنين  در اين صورت او يک کافر و مرتد است. ل می کند.مسمبولهايش توهين می کند و بر عليه آموزشهای اسالمی ع

( آيه را تفسير می کند)  :سوره ممتحنه می گويد ١٠زيرا هللا در آيه  صورتی، شوهر مجاز نيست که با چنين زنی زندگی کند.
سانی به سوی کافران کزنان بی ايمان را به عنوان همسر خود نگه نداريد. ( اصل آيه به اين صورت است: اگر از زنان شما 

رفتند شما در مقام انتقام برآئيد. مهر و مخارج زن را از کافران بگيريد يا زنی مؤمنه بگيريد. به قدر همان مهر و نفقه ای که 
 همين ٩خرج کرده اند به مردانی که زنانشان رفته اند بدهيد و از خدايی که به او ايمان آورده ايد بترسيد و پرهيزکار شويد. آيه 

سوره می گويد: ای کسانی که ايمان آورده ايد، زنانی که به عنوان اسالم و ايمان هجرت کرده اند و به سوی شما آمده اند خدا 
به ايمانشان دانا تر است. شما از آنها تحقيق کرده و امتحانشان کنيد. اگر با ايمانشان شناختيد، آنها را ديگر به شوهران 

ز اين زنان مؤمن بر آن کفار و آن شوهران کافر بر اين زنان حالل نيستند ولی مهر و نفقه ای که کافرشان بر مگردانيد که هرگ
شوهران مخارج آن زنان کرده اند بپردازيد. باکی نيست که شما با آنها نکاح کنيد. در صورتی که اجر و مهرشان را بدهيد و 

  و نفقه مطالبه کنيد.)هرگز متوسل به حفاظت از کافران نشويد. شما از کافران مهر 
  

اگر مردی زن کافر دارد، مجاز نيست که به ازدواج با او ادامه دهد. او بايد زنش را نصيحت کند و برايش دليل بياورد. سپس او 
را ترک کند. اگر او در يک کشور مسلمان زندگی می کند و قانون شريعت در آنجا جاری است؛ بايد او را به  پيش قاضی ببرد تا 

کند. اگر توبه نکرد قانون خدا که اعدام است، بايد بر او جاری شود. زيرا پيامبر اسالم (ص) فرمود: هر کس دينش را  توبه
تغيير داد (اسالم را ترک کرد) او را بکشيد. اما اگر امکانش نيست. يعنی در کشور زندگی می کند که غير مسلمان است  و 

امالً از او جدا شود. پس از اينکه آشکارا کفر خود را اعالم کرد؛ ديگر زندگی کردن قانون شريعت  در آنجا جاری نيست؛ بايد ک
  با او مجاز نيست.

  
  سوره ممتحنه آمده است؛ من اضافه کرده ام و در متن اصلی موجود نمی باشد. ١٠و  ٩آنچه در مورد اصل آيه 

  منبع:
http://www.faithfreedom.org/fatwa/apostasy50122.htm  
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