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چکیده

1

حهدیو «ولهد الأنها ال یهدخل الجنهة» در برخهی منهابع روایهى شهیعه و اههلس ّهنت نقهل شههد،
است .این حدیو در منابع شیعی به صورت مرسل نقهل شهد ،و در منهابع اههل س ّهنت بهه
،هت قرارگیری افراد یر موث و ضعی

حههدیو از ،هههت محتههوا نیههأ دچههار ضههع

در سلسله راویان ،ضعی

به شمار رفته است.

اسههت .محتههوای حههدیو بهها برخههی آیههات قههرآن

کریم ،مانند آیاتی کهه ههر کهس را مسهؤل کارههای خهود معرفهی مهیکننهد و آیهاتی کهه عوامهل

ورود به بهشت و ،هنم را بیان میکنند ،ناساگار است .همچنین در مقابهل ایهن حهدیو

روایاتی با سند قویتر و،ود دارند که ولد الأنها را بهىگنها ،معرفهی مهیکننهد .ایهن حهدیو بهه

گونهههای ظلههم نیههأ بههه شههمار مههیرود و بهها حکههم عقههل بههه قههبح ظلههم نیههأ سههازگاری نههدارد .نقههل
حدیو در کتب موضوعات نیأ نشانهای بر ضع

آن است .با تو،ه به اینکه تو،یههات

اراثه شد ،برای آن نیهأ اسهتحکا و اسهتناد الز را بهرای حهل مشهک ت ندارنهد ،بایهد گفهت

که در صدور آن از پیامبر اکر  ۹تردید ،دی و،ود خواهد داشت.

کلیدواژهها :ولدالأنا ،بررسی سندی ،ناسازگاری با قرآن ،ناسازگاری با عقل ،ناسازگاری با روایات.

 .1طرح مسئله

در فقه اس می برای مرتکب زنا مجازاتهای سنگینی وضهع شهد ،اسهت .ایهن مجهازاتهها

به دو دسته قابل تقسیماند :نخست ،آنههایى کهه در قالهب حهدود یها تعزیهر فعلیهت مهییابنهد و

دیگر ،عوارض و اعتباراتی است که برای زناکار در نظر گرفته میشهود؛ ماننهد ناپهاکی و دوری از
رحمت خداوندّ .اما ایهن احکها و مجهازاتهها فقها بهه مهرد و زن زنا کهار اختصهاص نهدارد و بهه
 .1استادیار گرو ،معارف اس می دانشگا ،حکیم سبزواری (.(Ruholla12@gmail.com
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فرزند تولد یافته از آنها نیأ سرایت میکند« .ولد الأنا» عنوانی خهاص در فقهه اسهت کهه موضهوع

احکهها مختلفههی قههرار گرفتههه اسههت .تمهها ایههن احکهها از قبیههل مجههازاتهههای دسههته دو قههرار

مههیگیرنههد کههه بههه گونهههای از عههد شایسههتگی ذاتههی ایههن فههرد حکایههت دارنههد؛ ماننههد عههد قبههول
شهادت ،عد ،واز امامت در نماز ،ماعت و ناپهاکی بهدن و نهیم خهورد .،یکهی از ایهن احکها

مضمون روایاتی است که «ولد الأنا» را از ورود به بهشهت محهرو دانسهته اسهت .ایهن روایهات بهه
دو دسته قابل تقسیم اند :روایاتی که به صورت خاص فقها از عهد دخهول ولهد الأنها بهه بهشهت

خبر میدهند و روایاتی که در ضمن بهه عهد دخهول ولهد الأنها بهه بهشهت نیهأ اشهار ،کهرد،انهد .بها
نگاهی به ،وامع حدی ی شیعه و اهل ّ
سنت ،از روایات دسته نخسهت ،بهه سهه حهدیو بها ایهن
مضههمون و عبههارت برمههیخههوریم« :ولههد الأنهها ال یههدخل الجنههة»؛ «ال یههدخل الجنههة ولههد الأنهها»؛ «ال
یهدخل الجنهة ولهد زنیههة» .در بررسهی ایهن حههدیو ،چنهد پرسهش اصههلی بایهد پاسهخ داد ،شههود:

حههدیو از نظههر اعتبههار سههندی چههه وضههعیتی دارد؟ حههدیوشناسههان در بههار ،ایههن حههدیو چههه
گفتهاند؟ محتوای حدیو از ،هت انطبان با قرآن و ّ
سنت و عقل چگونه است؟
تا آن،ها کهه نگارنهد ،اطه ع دارد ،اثهر مسهتقلی در نقهد و بررسهی ایهن حهدیو و مضهمونههای

مشابه آن نگاشته نشد ،است .از این رو ،در این پژوهش بر اساس مهوادین علمهی نقهد حهدیو،
این روایت را از ،هت سند و محتوا بررسی و نقد خواهیم نمود.

 .2منابع و مصادر حدیث
 .1-2مصادر شیعی

ایههن حههدیو در منههابع اصههلی روایههى شههیعه ،ماننههد کتههب اربعههه نقههل نشههد ،اسههت .در برخههی

منهابع ،ماننهد بحار االنوار 1و علل الشارایع صهدون 2نیهأ در ضهمن مباحهو کلهیتهر بهه آن اشهار،
شههد ،اسههت؛ ّامهها در برخههی دیگههر از منههابع شههیعه بهها صههراحت نقههل شههد ،اسههت؛ ماننههد آنچههه در
عوالی اللئالی آمد ،است:

و حدیع آخر عنه ۹منه قال :ولد الزناء َل یدخل اْلن .

3

همچنین ع مه حلی در مختلف الشیعه نیأ آن را نقل کرد ،است 4.شیخ طبرسهی در تفسهیر
 .1بحار االنوار ،ج ،۵ص.۲۷۵

 .2علل الشرایع ،ج ،۲ص.۵۶۴
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 .3عوالی اللئالی ،ج ،۳ص.۵۳۴

 .4مختلف الشیعه فی احکام الشریعه ،ج ،۵ص.۵۰۵

قاال النبَ :۹ل یدخل اْلن ولد الزنا ،و َل ولده ،و َل ولد ولده.

نکته مهم در بار ،این نقلها آن است که در هیچ یک از آنها به سند حدیو اشار ،نشهد ،و

حدیو مرسل است.
به اصط ح،
ِ

ّ
 .2-2مصادر اهل سنت

در منههابع حههدی ی اهههل سه ّهنت تمهها تعههابیر یههاد شههد ،نقههل گردیههد،انههد .نکتههه دارای اهمیههت
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جوامع الجامع آن را اینگونه نقل کرد ،است:

1

دربار ،این نقلها آن است که تقریبا همه این احادیو از ابوهریر ،نقل شد ،است.

ابو نعیم احمد بن عبداهلل بن احمد ابن اسحان در کتهاب حلیة االولیاء و طبقات ابصافیاء

چنین روایت کرد ،است:
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هر یرة ،قال :قال سٌل ِ
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طبرانی در معجم ابوسط حدیو را با سندش چنین نقل میکند:
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علی بن ابى بکر هی می نیأ این حدیو را در مجمع الزوائد نقل کرد ،است:

و عن م هر یةرة قةال :قةال ٍسةٌل اهللَ« :۹ل یةدخل ولةد الزنةا اْلنة و َل ئش مةن نسةله إ
سبع آباء».

4

سهیوطی نیهأ در جمااع الجوامااع (،ههامع کبیهر) ایههن حهدیو را بههه نقهل از ابههن نجهار و ابههوهریر،

چنین آورد ،است:

َل یدخل اْلن ولد الزنا و َل ولده و َل ولد ولده.
 .1جوامع الجامع ،ج ،۳ص.۶۱۳
 .2حلیه االولیاء و طبقات االصفیاء ،ج ،۸ص.۲۴۹
 .3معجم االوسط ،ج ،۱ص.۲۶۹
 .4مجمع الزوائد و منبع الفوائد ،ج ،۶ص.۲۵۷
 .5جمع الجوامع ،ج ،۱ص.۱۹۳۴۱
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همچنین این حدیو در کنز العماال بهه نقهل از نجهار و ابهوهریر ،آمهد ،اسهت 1.مضهامین یهاد

شد ،را حاف احمد ابن ابىبکر البوصری این گونه نقل کرد ،است:

رواه حممد بن ین بن م عمر و مبو بکر بن م شیب  ،ثنا حممد بن فضیل ،عةن احلسةن بةن

عمةةرو الفقیمةةى ،عةةن ْجاهةةد ،عةةن م هر یةةرة قةةال :قةةال ٍسةةٌل اهللَ« :۹ل یةةدخل ولةةد نیة
اْلن »؛ و رواه عبةد بةن ْحیةد :ثنةا عبةد الةرْحن بةن سةعد  -و هةو الةراٍی  -ثنةا عمةرو بةن م
قیق ،عن إبراهمی بن مهاجر ،عن ْجاهد ،عن حممد بن عبد الةرْحن بةن م ذبةا  ،عةن م

هر یرة ،عن النب ۹قالَ« :ل یدخل ولد الزنا اْلن  ،و َل شء من نسله إ سبع آباء».

2

این حدیو و مضمون آن در سنن نسایى نیأ به چند طری نقل شد ،است:

مخبرنا واصل بن عبد األعیل ،عةن بةن فضةیل ،عةن احلسةن بةن عمةرو ،عةن ْجاهةد ،عةن م

هر یرة قال :مسعص ٍسٌل اهلل ۹یقٌلَ« :ل یدخل ولد نی اْلن ».

3

مخبرنا عبد الرْحن بن إبراهمی دحمی الدمشق ،قال :ثنا مروان بةن معاویة بةن الفةزاری ،قةال:
ا
ثنا احلسن قال مسعص ْجاهد قال :کنص نا َل عند عبد اهلل بن عبةد الةرْحن بةن سةعد بةن م
ذبا باْلدین فأبطأ لیل م متانا و هو یقٌل :شبلىن عنکم مبةو هر یةرة ثکلةص منبةوذا ممةه إن

کةةان مةةا قةةال مبةةو هر یةةرة ،فقلةةص :و مةةا حةةدثکم مبةةو هر یةةرة؟ فقةةال :حةةدثنا اللیل ة عةةن ٍسةةٌل

اهلل ۹حدیثنی ،مما محدُها فزعم من ٍسٌل اهلل ۹قالَ« :ل یدخل اْلن ولد نی ».

4

مخبر ی حممد بن وه بةن م کر میة احلةرای ،قةال :ثنةا حممةد بةن سةلم  ،قةال :ثنةا مبةو عبةد

الرحمی قال :حدثىن ٍ ید عن اْلْنال بن عمرو ،عن ْجاهد ،عن بن م ذبا  ،عن م هر یةرة
ا
قال ْجاهد :کنص نا َل عیل بن م ذیا فسمعته یقٌل :مخزی اهلل منبوذا إن کان مبةو هر یةرة
ا
ا
صادقا قد هلک منبوذا ،إن کان مبو هر یرة صادقا فإنه عم مبو هر یرة منه مسةَ ٍسةٌل اهلل۹
یقٌلَ« :ل یدخل اْلن ولد نا».

5

مخبرنا حممد بن بشاٍ ،قةال :ثنةا حممةد ،قةال :ثنةا و ذکةر شةعب  ،عةن احلکةم ،عةن ْجاهةد منةه
ا
ا
کان نا َل عیل عبد اهلل و عنده غًل یقال له :منبةوذ ،فقةال :ثکلتةک ممةک منبةوذا إن کةان
ا
6
مبو هر یرة صادقا ،قال له ْجاهد :و ما ذا ک؟ قال :یقٌلَ« :ل یدخل اْلن ولد نا».
 .1کنزل العمال ،ج ،۵ص۳۳۳؛ ج ،۱۱ص.۱۹

 .2إتحاف الخیرة المهرة بزوائد المسانید العشرة ،ج؟؟؟ ،ص۱۶۶؛ ج ،۸ص.۶۴

 .3سنن النسایی ،ج ،۳ص.۱۷۷
 .4همان.
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 .5همان.
 .6همان.

عمرو وهةو بةن قةیق ،عةن إبةراهمی ،عةن ْجاهةد ،عةن حممةد بةن عبةد الةرْحن ،عةن م هر یةرة

قال :قال ٍسٌل اهللَ« :۹ل یدخل ولد نا و َل شء من نسله إ سبع مبناء اْلن ».

1

مخبرنا هًلل بن العًلء بن هًلل ،قال :ثنا م  ،قال :ثنا عبد اهلل ،عةن ٍ یةد ،عةن یةونق بةن

خبا  ،عن ْجاهد ،عن خبا  ،عن ْجاهد ،عن بن عمر ،قالَ« :ل یدخل اْلن ولد نةا و َل

الثای و َل الثالع».

2
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مخبر ی مْحد بن سعید ،قال :ثنا عبد الرْحن بن عبد اهلل و هو بن سعد الدشتکى ،قةال :ثنةا

در تما این نقلها نیهأ ابهوهریر ،حهدیو را از پیهامبر ۹نقهل کهرد ،اسهت .در نقهل آخهر نیهأ گهر
چه مجاهد آن را از ابن عمر نقل میکندّ ،اما با تو،ه به اینکه در چند نقل دیگهر ابهن عمهر خهود

از ابههوهریر ،حههدیو را نقههل کههرد ،،در ایههن،هها نیههأ همههانگونههه خواهههد بههود و بههه عللههی نهها ابههوهریر،

حذف شد ،است.

 .3اعتبارسنجی اسناد حدیث

در منابع شیعه کتاب عوالی اللئالی قدیمیترین منبعی است کهه ایهن حهدیو را نقهل کهرد،

است .در این کتهاب نیهأ آنچنهانکهه روش مرحهو احسهایى بهود ،،سهندی بهرای آن آورد ،نشهد،
اسههت .صههرف نظههر از نقههدهای3وارد بههر ایههن کتههاب ،نمههیتههوان انکههار کههرد کههه در ایههن کتههاب،

همچون دیگر کتب روایى ،احادی ی و،ود دارند کهه از نظهر سهند و داللهت در معهرض اشهکال و

تردید قرار گرفتهاند .حدیو مورد بحو یکی از این احادیو است .با تو،ه به اینکهه در منهابع
اصلی شیعه ،تا آن،ا که نگارند، ،ستو،و نمود ،،چنین حهدی ی و،هود نهدارد ،در بهار ،منبهع
نقل آن دو حالت متصور است :نخست ،اینکه احسایى حدیو را در منبعی دیهد ،اسهت کهه

اکنون در دسترس نیست .در این صورت ،باید طرن او در نقل حدیو مورد تو،ه و بررسی قهرار
اسهت و شهبهاتی و،هود دارد .صهورت دو ،

گیرند .و گفتیم که در این زمینه دیدگا،ها مختله
این است که او این حدیو را از منابع اهل ّ
سنت نقل کرد ،باشد .حتی اگر برذیریم که صرف
 .1همان ،ص.۱۷۸

 .2همان.
ّ
ّ
 .3مرحو سید نعمت اهلل ،أایهری دربهار ،ابهن ،مههور احسهایى چنهین گفتهه اسهت :و لکهن الظهاهر مهن حالهه َ نهه کهان یهروی
ّ
الفقهیهة و یرویهها بهالمعنی ،و مهن َ،هل ههذا لهم ُیعتبهر کتابهه و لهم ُینقهل
األخبار من حفظه و یأخهذ األحادیهو مهن الکتهب
ّ
األخبار التی َوردها فیه شواهد علی األحکا (اواسا ،لهد دو شهرح صههیر بهر تهاذیب االحکاام) .گهر چهه ایهن سهخن را
مههیتههوان بههه صههورت فههی الجملههه پههذیرفتّ ،امهها بههىشههک ،نتیجههه آن بههىاعتبههاری کتههاب نخواهههد بههود ،بلکههه بههر اسههاس آن
میتوان گفت که احادیو کتاب عوالی نیازمند بررسی سندی و محتوایى هستند.
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نقل از منابع اهل ّ
سنت مو،ب بىاعتباری روایت نمیگردد ،بلکه اگر راو یهان موثه

یهر شهیعه

در سند روایتی قرار داشته باشند ،آن روایت مورد قبول خواهد بود ،در مورد حدیو مهورد بحهو
این مساله صدن نمیکند؛ دیرا در تما نقلهایى که در منابع اههل س ّهنت آمهد ،،ایهن حهدیو

از ابوهریر ،نقهل شهد ،اسهت .ابهوهریر ،در نهأد شهیعیان و برخهی از اههل س ّهنت بهه عنهوان ،اعهل و

تدلیسگر حدیو معروف است .از این رو ،در احادیو نقل شهد ،از سهوی او بایهد بها دیهد تردیهد
نگریست .بنا بر این ،انتساب این حدیو به پیامبر ۹با تردید ،دی موا،ه اسهت .بهه عه و،،

در معدود کتابهایى نیأ که آورد ،شد ،،بدون سند و به صهورت مرسهل نقهل گردیهد ،اسهت .از
این رو ،روایت از این ،هت ضعی به شمار میرود.
این حدیو در برخی مجامع روایى اهل ّ
سنت نقل شد ،و در بیشتر موارد سهند آن ههم آمهد،
است .در بررسی راویان قرار گرفته در سلسله اسناد نقلهای مختل

این حدیو ،چند نکتهه

دارای اهمیت است :نخست اینکه در برخی نقلهها در سلسهله سهند فقها بهه نها راوی اشهار،
شد ،است و این مو،ب ابها در تعیین فرد مورد نظر و سنجش وضعیت او از ،هت ضهعی

یا موث بودن میشود؛ برای م ال در یک نقل فقا به فضیل اشار ،شد ،است که معلو نیست
کههدا فضههیل اسههت .در نقههلهههای دیگههر ،در سلسههله روات ،بههه نهها هههایى ماننههد مجاهههد ،د یههد،
حکههم ،شههعبه ،محمههد ،خبههاب و عبههداهلل برمههیخههوریم کههه تشههخیص کیسههتی آنههها در مههواردی

دشههوار اسههت .از ای هن رو ،مههی تههوان ایههن روایههات را مجهههول السههند و یهها مهمههل بههدانیم کههه نشههان
دهند ،ضع
مختل

روایت است .نکته دیگر ،اضطراب و قلب در سند حدیو است .در نقهلههای

این روایت ،گا ،مجاهد ،بدون واسطه از ابوهریر ،نقل کهرد ،اسهت و گها ،نیهأ بها واسهطه

از عبدالرحمن بن ابى ذباب یا عبداهلل بن عبدالرحمن ابن ابىدباب و گا ،نیأ از ابن عمر و گها،
محمد بن عبدالرحمن نقل نمود ،است .نیأ در ایهن نقهلهها گها ،،عبهداهلل عبهدالرحمن بهن ابهى
ذباب آمد ،و گا ،عبدالرحمن بن ابى ذباب و گها ،نیهأ عبهداهلل بهن ابهى ذبهاب کهه از نشهانهههای

ضع

روایت است.

نکته دیگر ،قرارگیهری راو یهانی اسهت کهه برخهی از علمهای ر،هال آنهها را تضهعی

کهرد،انهد.

ابوهریر ،،ابراهیم بن مها،ر و محمد بن فضیل از ،مله این راو یهان هسهتند .راوی ایهن حهدیو

از پیامبر ۹در تما نقلها ابهوهریر ،اسهت .او نهه تنهها در بهین شهیعیان بهه ،عهل حهدیو مهتهم
است ،بلکه به خاطر و،ود شواهد و دالیهل متعهدد ،در نهأد بسهیاری از اههل س ّهنت نیهأ مهتهم بهه
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،عل است؛ برای م ال ،یکی از این شواهد تعداد روایتی است که او نقل کرد ،اسهت .او کمتهر

از سه سال پیهامبر ا کهر  ۹را دری کهرد ،اسهت و در طهول ایهن مهدت ،حهدود  ۵۳۷۴روایهت نقهل

از امیرالمؤمنین علی ۷فقا  ۵۳۶روایت نقهل شهد ،اسهت .ایهن مطلهب در زمهان خهود ابهوهریر،
بهه عنهوان یهک ایهراد مطههرح بهود ،و او را بهه ،ههت ک هرت روایههت بهه دروغگهویى مهتهم مهیکردنههد.

حدیو ابوردین نمونه خوبى برای تأیید این مدعا است .او میگوید:

ابوهریره نزد ما آمد و دست بر پیشانیاش کوبید و ذفت :شما در میان خود مایذوییاد
ک من ب رسول خدا دروغ میبندم .پس شما هدایت مییابید و من ذمراه میشوم.

بررسی و نقد حدیث «ولد الزنا ال یدخل الجنة»

کرد ،است .در این صورت ،اگر برذیریم که او هر روز با پیامبر بود - ،که چنین نیسهت  -در ههر
روز بیش از پن روایت از حضرت نقل کرد ،است .این در حالی است که در منابع اهل ّ
سنت

1

ع مه شرف الدین در اینبار ،میگوید:
همین قدر کافی است ک تکشی کنندذان او ،بزرذان صحاب هستند.

2

ابههن قتیبههه مههینویسههد کههه عمههر ،ع مههان ،علههی و عایشههه ابههوهریر ،را تکههذیب کههرد،انههد 3.امهها

علی ۷نیأ او را تکذیب کرد،اند .ابن ابىالحدید به نقل از استادش مینویسد:
از علی ۷نقل شد ،که فرمود:

آذاه باشید ک دروغذوترین مردم و یا ذفت دروغذوترین فارد زناده بار پیاامرر اباوهریره
دوسی است.
او همچنههین سههخنان دیگههر صههاحب نظههران را در بههار ،بههىاعتبههاری رو یههات نقههل شههد ،توسهها

ابوهریر ،آورد ،اسهت 4.ابهن عمهر و عایشهه نیهأ او را دروغگهو دانسهتهانهد 5.احمهد امهین مصهری نیهأ

گفته است که برخی صحابه از فراوانی حدیو او بسیار انتقاد کرد،انهد 6.نویسهند ،تاریخ آداب
العرب نیأ در این بار ،مینویسد:
ابوهریره در میان صحاب بیشترین روایت را دارد ،در حالی ک فقط سا ساال صاحابی
پیامرر بوده است و ب همین سر  ،عمر ،عثمان ،علی و عایش منکر حدیث او بودناد و
او را متهم میدانستند.

7

 .1الجامع الصحیح ،ج ،۲ص.۲۱۷
 .2ابوهریره ،ص.۲۲۴

 .3تأویل مختلف الحدیث ،ص.۲۷
 .4شرح نهج البالغه ،ج ،۴ص.۶۸

 .5جامع بیان العلم و فضله ،ج ،۲ص۱۵۴؛ تاریخ مدینه دمشق ،ج ،۶۷ص.۳۵۲
 .6فجر ابسالم ،ص.۲۶۲

 .7تاریخ آداب العرب ،ج ،۱ص.۱۷۹
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تدلیس اتها دیگری اسهت کهه از سهوی برخهی نسهبت بهه ابهوهریر ،مطهرح شهد ،اسهت؛ بهرای

م ههال ،ابههن ک یههر ،بههه نقههل از مسههلم بههن حجههاج ،از بشههر بههن سههعید نقههل مههیکنههد کههه ابههوهریر ،در

مجلسی از پیهامبر ۹حهدی ی را نقهل کهرد و از کعهب االحبهار نیهأ مطلبهی را نقهل کهرد .سهپس بهه
مجلسی دیگر رفت و در آن،ا آنچه را از پیامبر نقهل کهرد ،بهود ،بهه کعهب االحبهار نسهبت داد و

آن چه را از کعب االحبار نقل کرد ،بود ،به پیامبر نسبت داد .یزید بن ههارون نیهأ بها صهراحت از
تدلیس ابوهریر ،سخن گفته است.

1

راوی دیگری که در برخی نقلها در سلسله راویان قهرار گرفتهه ،ابهراهیم بهن مهها،ر اسهت .در

کتابهای ر،ال دو نفر به این نا و،ود دارند :ابراهیم بن مهها،ر بهن مسهمار المهدنی و ابهراهیم
بن مها،ر بن ،ابر البجلی الکوفی ،که هر دو تضعی

نسایى نیأ او را ضعی

شد،اند 2.به گفته ابهن حجهر ،بخهاری و

دانستهاند 3.ابن عدی ،ر،انی نیأ نا او را در الکامال آورد ،اسهت .بهر

اساس نوشته ابن عدی ،احمد بن حنبل و یحی بن معین او را تضعی

کرد،اند.

4

یکی دیگر از راویانی که در برخهی نقهلهها در سلسهله راو یهان حهدیو آورد ،شهد ،،محمهد بهن

فضیل است .البته در یک نقل فضیل آورد ،شد ،اسهت .در ههر دو صهورت ،در ایهنکهه او کهدا
محمد بن فضیل است ،ابها و،ود داردّ ،اما اگر مراد محمد بن فضیل بن زوان باشد ،ذهبی

در میزان االعتدال 5و ابن حجر در لسان المیزان 6از او با عنوان ضهعی

یهاد کهرد،انهد .همچنهین

برخی از حدیوشناسان منهال بن عمرو را  -که در یکی از نقلها در سلسله راویان قرار دارد -

از ضعفا دانستهاند.

7

ابن ،وزی نیأ دربار ،این حدیو معتقد است که در نقلهای مختل

آن راویان با یکهدیگر

مخلوط شد،اند .از این رو ،سند حدیو مخدوش است.او دربار ،یکهی از نقهلههای حهدیو -
که از ابوهریر ،روایت شد ،است  -مینویسد:

ممةةا حةةدیع م هر یةةرة مفةةداٍ الطر یةةق األول عةةیل إسةةرائیل .قةةال یةةن :مص ة ا احلةةدیع َل

 .1البدایه و النهایه ،ج ،۸ص.۱۰۹

 .2میزان االعتدال فی نقد الرجال ،ج ،۱ص.۶۷
 .3لسان المیزان ،ج ،۱ص.۱۱۴

 .4الکامل فی ضعفاء الرجال ،ج ،۱ص.۳۴۸

 .5میزان االعتدال فی نقد الرجال ،ج ،۴ص.۹
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 .6لسان المیزان ،ج ،۷ص.۳۷۲

 .7الکامل فی ضعفاء الرجال ،ج ،۸ص.۴۲

ْجاهد هذا احلدیع عیل عشرة موجه ،فتاٍة یروی عن ْجاهد ،عن م هر یةرة ،و تةاٍة عةن
ا
ْجاهد ،عن ابن عمر ،و تاٍة عن ْجاهد عن م ذئا  ،و تاٍة یةروی موقوفةا ،إ غیةر ذلةک،
و کله من ّتلیط الرواة .و الطر یق الثای مةن َل یعةرف .و الثالةع إبةراهمی بةن مهةاجر،
ضعفه البخاری و النسایئ.

1

بنا بر آنچه گفته شد ،حدیو را میتوان از نظر سند ضعی

دانست.

بررسی و نقد حدیث «ولد الزنا ال یدخل الجنة»

یکتبةةٌن حدیثةةه ،و قةةد ضةةعفه الترمةةذی و الةةداٍ قطةةىن .قةةال الةةداٍ قطةةىن :م اختلةةف عةةیل

 .۴گفتار صاحبنظران و حدیثشناسان

حدیوشناسان و عالمان مسلمان دربار ،این حدیو نظرات مختلفی را اظهار کرد،اند که

مههیتههوان آنههها را بههه دو بخههش مواف ه و مخههال

تقسههیم نمههود .دیههدگا،هههای مواف ه آن دسههته از

تو،یهات و توضیحات است که با فرض درستی سند حدیو اراثه شد،اند و به گونهای نشان

دهنههد ،پههذیرفتن آن اسههت .دیههدگا،هههای مخههال

نیههأ حههدیو را یهها از ،هههت سههند و یهها محتههوا

نادرست معرفی میکنند .در این مجال به مهمترین این دیدگا،ها اشار ،میکنیم.
 .1-۴موافقان

ع مه مجلسی با اشار ،به دو دسته روایات ناسازگار و متفاوت در این زمینه ،ت ش کهرد ،تها

میان این روایات ،مع کند .از دیدگا ،وی ،بر اساس روایت پیامبر ا کهر  ۹ولهدالأنا بهه بهشهت
نمیرودّ ،اما معنای ایهن روایهت آن نیسهت کهه او بهه ،ههنم خواههد رفهت و عقهاب خواههد شهد،
بلکه او به ،هنم هم نمیرود .یا اینکه او چون کارهای نیک انجا داد ،اسهت و مرتکهب گنها،
نشد ،است ،ا گهر وارد ،ههنم ههم شهود ،در آن،ها ثهواب خواههد دیهد و متهنعم خواههد شهد .البتهه

ع مه در انتهای ک

خود تأ کید میکند که این موضوع از مطالبی اسهت کهه نمهیتهوان در بهار،

آن اظهار نظر دقیقی کرد ،بلکه باید گفت که فقا خداوند متعال دیهدگا ،درسهت را مهیدانهد.
گر چه ع مه مجلسی در این موضوع قایل به توق شدّ ،،اما از مجموع سهخنان وی نمهینهوان

2

نادرستی روایت را دریافت نمود.

دربار ،حدیو ،تو،یه دیگری هم مطرح شد ،است که آن را نیهأ مهیتهوان بهه معنهای پهذیرش

حدیو دانست .بر اساس این تو،یه ،معنای حدیو آن است که ولدالأنا به خاطر عمل پدر و
 .1الموضوعات ،ج ،۳ص.۱۱۱
 .2بحار االنوار ،ج ،۵ص.۲۸۷
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مادرش وارد بهشت نمهیشهود ،بهر خه ف فرزنهد حه لزاد،؛ د یهرا فرزنهد حه لزاد ،ا گهر در کهودکی
بمیرد و پدر و مادرش مؤمن باشند ،به آنان ملح مهیشهود و بهه خهاطر صه حیت و شایسهتگی

والدینش به در،ه آنان نایل میگردد؛ همچنانکه در آیه شریفه آمد ،است:
ُ
( حو حال ِذ ح
ین حآم ُنوا حو حاِ حب حع ْ َُت ْم ذ ِر حی ُ َُت ْم ِب ِإ حميان).

1

ّاما ولد الأنا از این ویهگی بىبهر ،است 2.چنانکه پیداست ،در این دیدگا ،،درستی روایهت

به صورت تلویحی پذیرفته شد ،است .برخهی نیهأ گفتههانهد کهه بهرای ولهدالأنا اکتسهاب فضهایل

دشوار و ارتکاب رذایل و گنا ،آسان است .از اینروست که او به بهشت نمیرود 3.این دیدگا،

را نیأ میتوان در شمار موافقان به حساب آورد .القاری با اینکه حدیو را در الموضوعات خود
آوردّ ،،اما بر آن است که اگر حدیو صحیح بود ،میتوانستیم در تو،یه آن بگوییم که بین این
حدیو و اصهل عهدالت در ،هأا ناسهازگاری و،هود نهدارد؛ د یهرا ایهنکهه او بهه بهشهت نمهیرود ،بهه

خاطر کار پدر و مادرش نیست ،بلکه به این دلیل است که البا از نطفه ناپای کار پها کیأ ،سهر

نمیزند و ،أ نفهس پهای وارد بهشهت نمهیشهود .حهال ا گهر در بهین افهراد ولهد الأنها نیهأ پهاکی پیهدا
شههود ،بههه بهشههت خواهههد رفههت .در ایههن صههورت ،حههدیو از انههواع عههامی اسههت کههه تخصههیص

خورد ،است.

4

 .2-۴مخالفان

در مقابل ،صاحبنظرانی و،هود دارنهد کهه صهحت حهدیو در سهند و محتهوا را نپذیرفتههانهد و در

اینبار ،توضیحاتی نیأ اراثه کرد،اند .به گفته مناوی ،ابن ،وزی این حدیو را بهه دلیهل مخالفهت بها
ُ
َ
اصولی مانند ( َو لش َت ِز ُر َو ِاج َرة ِو ْج َر ا ِْ َری) ،موضوع دانسته است .او در اینبار ،میافأاید:
این روایت در معجم ابوسط از ابن عراس نقل شده است و هیثمی دربارهاش ذفت کا

در سند این روایت محمد بن لیلی قرار دارد ک حافظ خوبی نداشت اسات و ضانیف
است و ذهری در مهذب نیز اسنادش را ضنیف دانست است.
عجلونی نیأ در اینبار ،میگوید:
 .1سور ،طور ،آیه .۲۱

 .2فیض القدیر شرح الجامع الصغیر ،ج ،۴ص.۵۶۳

 .3همان.
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 .4ابسرار المرفوعة فی ابخبار الموضوعة ،ص.۴۶۶
 .5فیض القدیر شرح الجامع الصغیر ،ج ،۶ص.۴۷۲

5

هی می در مجمع الزوائد این حهدیو را بهه نقهل از طبرانهی آورد ،اسهت ،ولهی بهه خهاطر و،هود حسهین

بهن ادر یههس در سهندش ،آن را ضههعی دانسهته اسههت 2.القههاری نیهأ دربههار ،ایهن حههدیو گفتهه اسههت کههه
بههین مردمههان ایههن حههدیو بههر سههر دبههانههها مههیچرخههدّ ،امهها در سه ّهنت پیههامبر چنههین مطلبههی ثابههت نشههد،
اسههت ،بلکههه قاضههی مجههد الههدین شههیرازی آن را باطههل دانسههته اسههت 3.در بسههیاری از اسههتفتاهایى کههه

دربار ،این حدیو انجا شد ،نیأ آن را ضعی

و موضوع دانستهاند.

4

بررسی و نقد حدیث «ولد الزنا ال یدخل الجنة»

این ذفت (ولد الزنا ال یدخل الجن ) بر سر زبانها افتاده است ،ولی اصل و پای ا ندارد.

1

 .۵نقل حدیث در موضوعات

یکههی دیگههر از نکههات قابههل تو،ههه در بههار ،ایههن حههدیو ،نقههل آن در کتههابهههای موضههوعات

5

است .از ،مله میتهوان بهه الموضاوعات ابهن ،هوزی اشهار ،کهرد .وی در ایهن کتهاب ،بهابى را بها

عنهوان «فههی ان ولههد الأنهها ال یههدخل الجنههة» گشهود ،اسههت و در آن ،دو حههدی ی کههه ایههن مطلههب را
بیههان داشههته انههد ،آورد ،اسههت .یکههی از ایههن احادیههو از عبههد اهلل عمههر و دیگههری از ابههوهریر ،نقههل
گردید ،و برای هر کدا سه طری برشمرد ،شهد ،اسهت .البتهه روایهت عبهداهلل بهن عمهر بها روایهت

مورد بحو متفاوت است؛ گر چه در بخشی از آن به نرفتن ولد الأنها بهه بهشهت ههم اشهار ،شهد،
استّ .اما روایت ابوهریر ،همان روایت مورد نظر ماسهت .آنچهه بهرای مها دارای اهمیهت اسهت،
اظهار نظر او دربار ،این روایت است .وی با صراحت میگوید:

 .1کشف الخفاء و مزیل ابلباس ،ج ،۲ص.۳۳۲
 .2مجمع الزوائد و منبع الفوائد ،ج ،۶ص.۲۵۷

 .3ابسرار المرفوعة فی ابخبار الموضوعة ،ص.۳۶۳
 .4مرکأ فتوای قطرfatwa.islamweb.net :

احادیهو بهر سهاخته یها احهادی ی
 .5کتابهای «موضهوعات» گونههای از تألیفهات حهدی یانهد کهه موضهوع آنهها نقهد و بررسهی
ِ

است که دربار ،آنها ادعای ساختگی بودن شد ،است .در این کتابها ،در ذیل هر حدیو ،به علل ،عهل و ،اعهل آن

اشار ،میشود .احادیو این کتابها البا بر اساس ابواب اعتقادی و فقهی مرتب میشوند .تا قبل از قرن پهنجم تهألی
ّ
در ایههن بههاب ،صههورت مسههتقلی نداشههت و محههدثان بیشههتر در کتههابهههای «علههل» و کتههابهههایى کههه در معرفههی ر،ههال
ضههعی

و کههذاب مههینوشههتند ،چنههین احههادی ی را گههرد مههیآوردنههد .در قهههرن پهههنجم اولهههین کتهههاب در ایهههن بهههاب بههها نههها

الموضوعات ،اثر ابوسعید محمد بن علی النقاش اصفهانی ( ۴۱۴ن) پدید آمد و سپس کتابهای دیگری در این باب

تألی گردید کهه همهه پایههای شهدند بهرای تهألی مشههورترین کتهاب در ایهن بهاب ،یعنهی الموضاوعات مان االحادیاث
المرفوعات اثر ابوالفرج عبدالرحمان بن علی بن الجوزی ( ۵۹۷ن) (تدوین السنةالنبویة :نشأته و تطوره منالقارن االول
الی نهایة القرن التاسع الهجری ،ج ،۱ص .)۱۸۱به نقل از مقاله «گونههای تألیفات حهدی ی» ،مجیهد معهارف ،دانشانامه
جهان اسالم ،ج ،۱ص( ۵۸۷۵نسخه اینترنتی).
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لیق هذه األحادیع ئش یْح؛

1

در این احادیو چیأی (سند و محتوا) صحیح نیست.

نکته قابل تو،هه در ایهن بهار ،آن اسهت کهه از نظهر او ههر کهدا از ایهن طهرن سههگانهه بها مشهکل

،دی موا،ه هستند .در این صورت و با تو،ه به آنچه دربار ،ابوهریر ،گفته شهد ،ضهع

حدیو آشکارتر میگردد.

ایهن

این حدیو در دیگر کتب موضوعات هم آمد ،است؛ برای م هال ،در الموضوعات الکباری

این حدیو از روایات موضوع دانسته شد ،است و تأ کید شد ،است که و،هود چنهین حهدی ی
2
در ّ
سنت ثابت نشد ،است.
 .1-۵بررسی محتوایی

بررسی درستی یا نادرستی یک حدیو ،به صورت کلی ،به دو روش صورت مهیگیهرد :روش

نخست ،بررسی سند حهدیو اسهت کهه پهیشتهر در بخهش نخسهت مقالهه بهه آن پرداختهه شهد.

روش دیگر ،بررسی محتوای حدیو است که از سه ،هت قابل بحو است :عرضه حدیو بر
قرآن کریم ،عرضه حدیو بر احادیو دیگر و عرضه حدیو بر عقل برهانی.

 .1-1-۵عرضه حدیث بر قرآن کریم

بر اساس مبانی فقهالحدیو ،یکی از را،های بررسی درستی یا نادرستی مهتن یهک حهدیو،

عرضه آن بر قرآن کریم است .این قاعد ،و اصل ،برگرفته از احادیو متعددی است که در ایهن

زمینه روایت شد ،است؛ برای م ال ،میتوان به این حدیو اشار ،نمود:

عةةن ا جعفةةر الثةةای ۷مناظرتةةه مةةَ یةةن بةةن م کةةه منةةه قةةال :قةةال ٍسةةٌلاهلل« :۹قةةد
ا
کثةةرِ عةةیل الکذابة و سةةتکثر .مفةةن کةةذ عةةیل متعمةةدا ،فلیتبةةوم معقةةده النةةاٍ ،فةةإذا متةةا کم
احلةةدیع ،فأعرضةةوه عةةیل کتةةا اهلل و سةةنت .مفةةا وافةةق کتةةا اهلل و سةةنت فخةةذوا بةةه و مةةا
خالف کتا اهلل و سنت فًل تأخذوا به».

3

در این زمینه باید تو،ه داشت که در این احادیو سهخن از مخالفهت بها قهرآن اسهت؛ یعنهی

ا گهر حههدی ی بها قههرآن مخالفهت داشههته باشهد ،بههىاعتبهار خواهههد بهود .بههر ایهن اسههاس ،مها ملههأ بههه
 .1الموضوعات ،ج ،۳ص.۱۱۱
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 .2ابسرار المرفوعة فی ابخبار الموضوعة ،ص.۳۶۲

 .3اإلحتجاج ،ج ،۲ص۴۴۷؛ بحار ابنوار ،ج ،۲ص.۲۲۵

نیست 1.اکنون پرسش این است که حدیو مورد بحو آیا مخال

آیات قرآن است یا خیر؟

در این حهدیو ،بهه صهورت مطله  ،گفتهه شهد ،اسهت کهه زاد ،زنها وارد بهشهت نمهیشهود .الزمهه ایهن

مطل گویى آن است که بگوییم او حتی اگر فرد شایستهای هم باشهد و کارههای خیهر ههم داشهته باشهد،
باز به بهشت نخواهد رفت .این اط ن با چند دسته از آیات قرآن کریم ناسازگار است:

نخست ،آیاتی است که بیان می کنند هر کس کاری را اعم از خیر یا شر انجا دهد ،پاداش

بررسی و نقد حدیث «ولد الزنا ال یدخل الجنة»

رعایهت قههدر متههیقن ،یعنههی عههد مخالفههت هسهتیم و اثبههات موافقههت بههرای اعتبههار حههدیو الز

و ،أا داد ،خواهد شد 2.نکته مهم در این آیات این است که در تما آن پاداش و ،أاها منهوط
به انجا عمل است .به عبارت دیگر ،هر کهس کهاری را انجها دههد ،پهاداش یها عقهاب خواههد

دید .بر این پایه ،حدیو مهورد بحهو از دو ،ههت بها ایهن آیهات ناسهازگار خواههد بهود :نخسهت،

اینکه بر اساس این حدیو عد ورود به بهشت نهوعی مجهازات بهه شهمار رفتهه اسهت .در واقهع
نیأ محرومیت از بهشت مجازاتی سخت به شمار میرودّ .اما میتوان پرسهید کهه ایهن مجهازات
به خاطر انجا کدا کهار و کهدا خطها بهرای زاد ،زنها رقهم خهورد ،اسهت؟ در آیهات مهذکور بهر ایهن

حقیقت که هر کس کاری را انجا دهد ،تأ کید شد ،بود .این به معنهای آن اسهت کهه ایهن کهار
باید اختیاری باشد تا انجا آن را بتوان بهه فهرد نسهبت داد .در حهالی کهه ایهن حهدیو مهیگو یهد

زاد ،زنا فقا به خاطر اینکه چنین متولد شد ،است ،لیاقهت ورود بهه بهشهت نهدارد .بهىشهک،
ّ
ّ
تولههد از کارهههایى نیسههت کههه شههخص خههود در آن نقشههی داشههته باشههد .بههه عبههارت دیگههر ،تولههد
متعل اختیار آدمی نیست تا بر آن پاداش و عقاب مترتهب شهود، .ههت دیگهر ناسهازگاری ایهن

است که ا گهر زاد ،زنها کارههای خیهری را انجها دههد و از بهدیهها دوری کنهد و مسهتح ورود بهه
بهشت به عنوان پاداش گردد ،باید پاداش گیهردّ .امها ایهن حهدیو اسهتحقان چنهین پاداشهی را

رد مهی کنهد .در واقههع ،در آیهات یههاد شهد ،تصههریح شهد ،اسههت کهه ا گههر کسهی کههار خیهری را انجهها

دهد ،پاداش آن را چند برابر خواهد دید ،بنا بر این ،از ایهن ،ههت نیهأ بهین حهدیو و ایهن آیهات

ناسازگاری و،ود دارد.

دسته دیگر ،آیاتی هستند که دو عامل ایمان و عمل صهالح را بهه عنهوان اصهلیتهرین عوامهل

ورود به بهشت معرفی کرد،اند 3.در این آیات ،به صهورت مطله بیهان شهد ،اسهت کهه ههر کهس
 .1برای آ گاهی بیشتر ،ر.ی« :اقتراح تحلیل روایات عرضه حدیو بر قرآن»؛ «بررسی روایات عرضه».

 .2سور ،نسا  ،آیه ۱۲۳؛ سور ،قصص ،آیه ۸۴؛ سور ،انعا  ،آیه ۱۶۰؛ سور ،نجم ،آیهه ۳۱؛ سهور ،آل عمهران ،آیهه ۳۰؛ سهور ،زلألهه،
آیه ۸-۷؛ سور ،انبیا  ،آیه ۹۴؛ سور ،طه ،آیه .۱۱۲

 .3سور ،افر ،آیه ۴۰؛ سور ،نسا  ،آیه ۱۲۴؛ سور ،مریم ،آیه ۶۰؛ سور ،بقر ،،آیه  ۲۵و...
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ایمان داشته باشد و عمل صالح انجا دهد ،وارد بهشت خواهد شد .اط ن «مهن» و «الهذین»

شههامل زاد ،زنهها نیههأ مههیشههود و او نیههأ در صههورتی کههه ایمههان بیههاورد و عمههل نیههک انجهها دهههد ،بههه
بهشههت خواهههد رفههت؛ در حههالی کههه بههر اسههاس حههدیو مههورد بحههو حتههی زنههازاد،ای کههه ایمههان
بیههاورد و عمههل نیههک انجهها دهههد نیههأ وارد بهشههت نخواهههد شههد .ایههن سههخن آشههکارا در تضههاد بهها

آموز،های قرآن کریم است.

دسته سو  ،آیاتی است که هر کهس را مسهاول کارههای خهود معرفهی مهیکننهد .در ایهن آیهات

تأ کید شد ،است که هر کس پاسخگوی کارهای خهود اسهت و چنهین نیسهت کهه سهنگینی بهار
یکهی بهر دوش دیگههری باشهد .در یهک آیههه 1بها صههراحت بیهان شهد ،اسههت کهه ههر فههرد تنهها دارنههد،

چیأهایى اسهت کهه خهود بهه دسهت مهیآورد و ودر و سهنگینی گنها ،ههیچ کهس بهر دوش دیگهری

نیست .این حقیقت در آیات دیگر نیهأ مهورد تأ کیهد قهرار گرفتهه اسهت 2.چنهانکهه پیداسهت ،در
تما این آیات بر این اصل تأ کید شد ،،در حالی که در حدیو مورد بحو به آن تو،ه نشهد ،و

بلکه بر خ ف آن عمل گردید ،اسهت .زاد ،زنها نتیجهه گنها ،پهدر و مهادرش اسهت .در ایهن بهین،

بىشک عام ن زنا با اختیار مرتکب گنا ،شد ،و سأاوار تنبیه و عقهاب هسهتند ،نهه فرزنهد تولهد

یافتههه از آنههها .ایههن کههودی خطههایى مرتکههب نشههد ،اسههت تهها بخواهههد تههاوان گنهها ،پههدرو مههادر را
ّ
بدهههد .بایههد دق هت نمههود کههه منظههور مهها ایههن نیسههت کههه زاد ،زنهها بههه ،ههای پههدرو مههادرش عقههاب

میبیند ،بلکه مراد آن است که اگر حتهی پهدر و مهادر توبهه کننهد و یها بهر کهردار بدشهان مجهازات
شههوند ،بههاز در شههرایا ایههن کههودی تهییههری ایجههاد نخواهههد شههد و او همچنههان از ورود بههه بهشههت

محرو خواهد بود .بنا بر این ،حدیو یاد شد ،با این دسته از آیات نیأ سازگار نیست.
 .۶عرضه بر احادیث

یکههی دیگههر از شههیو،هههای سههنجش درسههتی یهها نادرس هتی یههک روایههت ،بررسههی سههازگاری یهها

ناسازگاری آن با دیگر روایات بهه و یهه ،روایهات قطعهی اسهت 3.در ایهن زمینهه مهیتهوان بهه روایهات

مختلفی استشهاد نمود که به عنوان نمونه به برخی اشار ،میکنیم.

شیخ مفید در االرشاد ما،رایى را نقل میکند که زنهی حاملهه را بهه اتهها زنها نهأد خلیفهه دو

آوردنههد .خلیفههه حکههم بههه سنگسههارش داد .امهها علههی - ۷کههه در مجلههس حضههور داشههت -
 .1سور ،انعا  ،آیه .۱۶۴
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 .2سور ،اسرا  ،آیه ۱۵؛ سور ،فاطر ،آیه ۱۸؛ سور ،زمر ،آیه ۷؛ سور ،نجم ،آیه .۳۸
 .3اصول و قواعد فقه الحدیث ،ص.۱۸۶

مورد بچهای که در رحم دارد ،نمیتوانی! مگر نخواند،ای که قرآن کریم فرمود ،اسهت کهه کسهی
بار گنا ،دیگری را به دوش نمیکشد .عمر گفهت کهه مشهکلی را ندیهد  ،مگهر ایهنکهه ابوالحسهن
برای آن را ،حلی داشته باشد ،چه کنم؟ حضرت فرمود :بگهذار تها بچههاش بهه دنیها بیایهد ،پهس
اگر کسی کفالت فرزندش را پذیرفت ،حد را بر او ،اری کن.

1

اما صادن ۷در روایتی به صورت مفصل مساثلی را از اصول و فروع دین بیان داشهتهانهد.

بررسی و نقد حدیث «ولد الزنا ال یدخل الجنة»

فرمود :تو فقها مهی تهوانی در بهار ،خهود ایهن زن کهه مرتکهب گنها ،شهد ،،حکهم صهادر کنهیّ ،امها در

در بخشی از این روایت طوالنی آمد ،است:

و خداوند اطفال و کودکان را ب خاطر ذناه پدرانشان عاشاب نمایکناد .او در قارآن
کریم فرموده است ک کسی سنگینی بار دیگر را بار دوش نمایکشاد .و نیاز فرماوده
است ک برا انسان جاز نتیجا تالشاش چیاز نیسات .و از خداوناد چناین انتظاار
میرود ک تفضل کند و برخشاید ن اینک ظلم کند.
این مضمون در روایتی از اما رضا ۷نیأ نقل شد ،است.

2

3

این دو روایت آشکارا مضمون روایت مهورد بحهو را نفهی مهیکننهد و بها آن ناسهازگارند .ههر دو روایهت،

گذشههته از محتههوای قابههل دفاعشههان ،دارای س هند هسههتند و در منههابع معتبههر حههدی ی نقههل شههد،انههد .از

اینرو ،میتوانند شاهدی بر ضع

و بىاعتباری محتوای حدیو مورد بحو باشند.

حا کم نیشابوری نیأ حدی ی را به این بیان نقل کرد ،است:

ح
ُ ْ
لیق عیل ولدالزنا من وٍٍ ابٌیه شئی « حو َل حِ ِز ُ حو ِاٍ ح ة ِو َْ ح اخ حر ی».

او این حدیو را از نظر سند صحیح دانسته است.

4

در این حدیو با صراحت بىگنهاهی زاد ،زنها مطهرح شهد ،اسهت کهه بها حهدیو مهورد بحهو

ناسازگار است.

یهر از ایههن حههدیو ،حههدیو دیگههری نیههأ و،ههود دارد کههه از نههرفتن ولههد الأنهها بههه بهشههت سههخن

گفته است:

ح
ح ح
ح
ْ ح ح ح ْ حح ح ح ح
ح ح ْ ُ ُ ْح ح ح
اِ ْحمة حةر حو َل
ةاح ُ ْ ةةقُ :مة ْةد ِم ُن ْ ةةر حو َل ُمة ْةؤ ِمن ِب ِس ة ر و َل مةةن أت ذ
َل یةةدخل
اْلن ة حصة ِ

 .1اإلرشاد ،ج ،۱ص۲۰۴؛ وسائل الشیعه ،ج ،۲۸ص.۱۰۸
 .2التوحید ،ص.۴۰۷

 .3عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص۱۲۵؛ تحف العقول ،ص.۴۲۱
 .4المستدرک علی الصحیحین ،ج ،۴ص.۱۰۰
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ح ُ ح ح حْ ح ح ح ح ححُ ح
الز ی.
ق ِ
اطَ ِحم و لو ِبسًل و َل ولد ِ

1

از این رو ،ممکن است گفته شود که این حدیو با برخی احادیو دیگر سازگاری دارد و بهه
گونهای قابهل تأییهد اسهتّ ،امها بایهد تو،هه داشهت کهه در ایهن روایهت ولهد الأنها بها چههار نفهر دیگهر
شرایا متفاوتی دارد .تما کسانی که این روایت از عد ورودشان به بهشت سخن گفتهه ،یهر

از ولدالأنا ،از روی اختیار مرتکب گنا ،شهد،انهد و عاق نهه اسهت کهه برهذیریم گناهشهان سهبب

محرومیت آنان از بهشت است .باید دقت نمود که این محرومیت به گونهای عقهاب بهه شهمار
مههیرود؛ ّامهها زاد ،زنهها بههر خه ف ایههن چهههار نفههر ،نقشههی در تولههد خههود و گنههاهی کههه پههدر و مههادرش

مرتکهب شههد،انهد ،نداشههته اسههت .بنها بههر ایههن ،بهاز تمهها آنچهه گفتههه شههد ،متو،هه ایههن بخههش از
روایت خواهد بود و این روایت نمیتواند مؤید حدیو مورد بحو قرار گیرد.

 .7عرضه بر حکم عقل برهانی

حدیو مورد بحو با برخی قواعد و احکا قطعهی عقلهی نیهأ ناسهازگار اسهت .در میهان مسهلمانان از
دیرباز بح ی با عنوان ُحسن و قبح عقلی مطرح بود ،است و هموار ،دو گرو ،و،ود داشهتهانهد کهه برخهی

طرفهدار ُحسهن و قهبح عقلهی بهود،انهد و برخهی نیهأ آن را نپذیرفتههانهد .شهیعیان و معتألهه در گهرو ،نخسهت

قرار میگیرند و به خاطر پذیرش عقلی بودن حسن و قبح ،به عدلیه شهرت یافتند.

2

به اعتقاد عدلیه ،افعال ،فارغ از اینکه متعل امر و نهی الهی قرار گیرند ،متص

بهه خهوبى

و بدی میشوند و این خهوبى و بهدی را انسهانهها دری مهیکننهد .در مقابهل عدلیهه ،اشهاعر ،قهرار
میگیرند که معتقدند ُحسن فقا چیأی است که شارع به آن امر میکند و قبیح نیأ آنهی اسهت
که شارع از آن نهی فرمهود ،اسهت .در ایهن صهورت چنهین نیسهت کهه افعهال بذاتهه و فهارغ از امهرو

نهی شارع متص

به حسن و قبح گردند.

3

حسههن و قههبح خههود نیههأ دارای تعر ی ه هههای متعههددی هسههتندّ ،امهها آنچههه بههه نظههر مههیرسههد،

تعری

تعر یه

پایه و اصل بهه شهمار مهیرود و در بیشهتر منهابع مر بهوط نیهأ مهورد پهذیرش واقهع شهد ،،ایهن
اسههت کههه :حسههن فعلههی اسههت کههه انجههامش مههذمت و بههدگویى را در پههى نههدارد و قبههیح

فعلی است که انجهامش باعهو مهذمت شهود 4.اکنهون بها تو،هه بهه ایهن معنهای از حسهن و قهبح
 .1مستدرک الوسائل ،ج ،۱۵ص.۱۸۴

 .2فرهنگ فرق اسالمی ،ص۳۳۳؛ فرهنگ علم کالم ،ص.۱۵۹
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 .3شرح المقاصد ،ج ،۴ص۲۸۲؛ نهایه االقدام فی علم الکالم ،ج ،۱ص.۶۱
 .4مختلف الشیعه فی احکام الشریعة ،ص۳۰۲؛ المحصل ،ص.۴۷۹

مذمت می دانند که مرتکهب گنها ،و خطها شهد ،باشهد .در واقهع ،حکهم بهه عهد ورود ولهدالأنا بهه
بهشت مصدان بارز ظلم است ،و ظلم را نیأ همه نادرست میدانند .عقاب یهک نفهر بهه خهاطر
گنا ،دیگهری ظلهم اسهت و ظلهم نیهأ از سهاحت پهای الههی بهه دور اسهت .بهه خهاطر همهین حکهم

عقلی ،قرآن کریم نیأ هر کس را مساول کارهای خود میداند .بنا بر این ،حدیو مهورد بحهو بها
این حکم قطعی عقلی نیأ ناسازگار است و از این ،هت بىشک از اعتبار خواهد افتاد.
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می توان گفت که عد ورود زاد ،زنا به بهشت قبیح اسهت؛ د یهرا عقه کسهی را سهأاوار سهرزنش و

ممکن است در این بار ،اشکالی به این بیان مطرح شود، :هان بر اساس نظها دقیه علهت

و معلولها بنا شد ،است و هر معلولی از علتهی خهاص بهه و،هود مهیآیهد و ههر علتهی نیهأ معلهول
مخصههوص بههه خههود را دارد .ممکههن اسههت در ایههن ،هههان پههدر و مههادری بههر اثههر عههد آ گههاهی و یهها

خطاکاری باعو شوند تا فرزندشان بیمار و معلول به دنیها بیایهد .بهىشهک کهودی آنهان در ایهن

مسهاله نقشههی نداشههته اسههت ،ولههی مجبههور اسههت عمههری را بهها درد و رن ه بههه سههر بههرد .در چنههین
موردی کسی نمیگوید که عدالت خداوند دیر سؤال میرود .حال در مورد عد ورود زاد ،زنا بهه
بهشت نیأ همین گونه سخن بگوییم و آن را نتیجه خطای پدر و مادر بدانیم.

در پاسخ باید گفت که قیاس این ،هان مادی با ،هان آخرت  -که مجهرد از مهاد ،اسهت -

نادرسههت اسههت .در ایههن ،هههان بیمههاریههها و معلولیههتهههای ،سههمی و مشههک تی از ایههن قبیههل
ناشی از تعارض و تداخل مو،ودات مادی با یکدیگر است که آن نیأ به خاطر محدودیتهای

،هان مادی است .اقتضای عدالت در این ،هان آن است که هر علتی معلول خاص خود را

به و،ود آورد .در رخداد بیماری این اتفان افتاد ،است؛ یعنی علهت بیمهاری و،هود داشهته کهه
در این صورت معلول هم باید به و،ود آید؛ ّاما دربار ،اینکه کودی بیمار نقشی نداشته اسهت،
ولههی درد و رنه را بایههد تحمههل کنههد ،بایههد گفههت کههه ایههن درد و رنه و تحمههل آن چیههأی ،ههأ یههک

فراینههد طبیعههی کههه آن بههاز خههود در حههوز ،علیههت معنهها مههییابههد نیسههت .البتههه بههر اسههاس روایههات

می توان گفت که این فرد چون خود نقشی نداشته در ،هان دیگر متناسب با رنجی که تحمهل
کرد ،است ،پاداش خواهد دید؛ ّاما در هر حال این ،هان مادی است و تعارض الزمه و،ود آن
اسههت .انسههانههها بهها کسههب علههم و تأمههل بیشههتر در ایههن ،هههان مههیتواننههد زمینههههههای ایجههاد ایههن
تعارضها را کمتر نمایند؛ ّاما ،هان آخرت ،ای تعارض نیست .از این رو ،معنها نهدارد یکهی را
به ،ای دیگری عذاب کنند.

وآنگهی بر اساس این اصل که هر علتی معلول خاص خود را دارد ،ورود به بهشهت و ،ههنم
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نیأ معلول عوامل خاص خود است .عوامل ورود به بهشهت و ،ههنم از قبیهل اعمهال ،هوانحی و
،وارحی است؛ یعنهی ههر کهس بخواههد وارد بهشهت گهردد ،بایهد ایمهان و عمهل صهالح را بها ههم

داشته باشد .و در مقابل کسی که به ،هنم میرود ،باید در یک بخش از ایمهان و عمهل صهالح

و یا هر دوی آنها دچار نقص و کاستی آنهم از نوع عامدانه باشد .حال در مورد زاد ،زنها کهدا
مورد صادن است؟ آیا او کاری را انجا داد ،است تا از ورود به بهشت محرو شود یا مسهتح

ورود به ،هنم گردد؟ بىشک چنین نیست ،بلکه این پدر و مادر او هستند که عامهل و انجها

دهند ،گنا ،بود،اند و همانهها نیهأ بایهد مجهازات شهوند .بنها بهر ایهن ،در بهار ،زاد ،زنها علهت  -کهه
ارتکاب آ گاهانه و عامدانهه گنها ،اسهت  -مو،هود نشهد ،تها معلهول ،یعنهی محرومیهت از بهشهت

تحق یابد.

 .1-7بررسی توجیهات موافقان

تو،یه و و،هه ،مهع ع مهه مجلسهی دو بخهش داشهت کهه از ههر دو ،ههت قابهل نقهد اسهت.
،هت نخست ،این بود که ولد الأنا گر چه به بهشت نمیرود ،به ،هنم هم نخواههد رفهتّ .امها

باید گفت که اصل سخن در ایهن اسهت کهه چهرا او نبایهد بهه بهشهت بهرود؟ در مباحهو پیشهین

گفته شد که بهشت نرفتن او با آیات قرآن کریم و حکهم عقهل و روایهات قطعهی ناسهازگار اسهت.
بنا بر این ،با این گفته که او به ،ههنم ههم نمهیرود ،نمهیتهوان نهرفتن بهه بهشهت را تو،یهه نمهود.

،هت دو تو،یه ع مه مبنی بر اینکه ولد الأنا به ،هنم برود ،ولهی در آن،ها عهذاب نشهود ،نیهأ
یر قابل پذیرش است .اوال این حدیو بر ،هنم رفتن ولد الأنها داللتهی نهدارد تها بخهواهیم آن را

ایههن گونههه تو،یههه کنههیم .نهایههت داللههت ظههاهر حههدیو نههرفتن بههه بهشههت اسههت و نههه رفههتن بههه
،ههههنم .به ههه ع ه ه و ،،آیه هها ممکهههن اسه ههت کسه ههی در ،هه ههنم باشهههد ،وله ههی عه ههذاب نشه ههود؟ دوزم

،ایگا ،عذاب است و معنا ندارد که دوزخیان در دوزم عذاب نشهوند یها حتهی متهنعم گردنهد!

سخن ع مه زمانی عجیبتر مینماید که میگوید ولدالأنا در عین اینکه کارهای نیک انجها

داد ،است ،وارد دوزم میشود .البته با تو،ه به اینکه او در نهایت این مساله را دشوار دانسته
و علههم آن را بههه خداونههد واگذاشههته اسههت ،مههیتههوان دریافههت کههه خههود نیههأ از ایههن تو،یهههات

ناخشنود بود ،است.

در تو،یه دو گفته شد که ولد الأنا به خاطر عمل پدر و مادرش وارد بهشهت نمهیشهود؛ د یهرا
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فرزنههد بههه پههدر و مههادر ملح ه مههیشههود .بههه همههین دلیههل ا گههر ح ه لزاد ،در

کههودکی بمیههرد ،بههه پههدر و مههادرش ملح ه خواهههد شههد .ایههن تو،یههه نیههأ بههه دالیلههی قابههل پههذیرش

این آیه بر نمیآید که پدر و مادر ولدالأنا کافرند تا او به آنها ملح شود .در واقع زنا باعهو کفهر

نمیشود تا از را ،الحان فرزند به پدر و مادر ،ولدالأنا را نیأ کافر بدانیم .نکته دیگر ،اینکه از این

آیه میتوان عکس آنچه در این تو،یه گفته شد ،برداشت نمود .آیه میگوید کسانی که مهؤمن
هسههتند و فرزنههدان آنههان نیههأ هماننههد خههود آنههها ایمههان بیاورنههد ،بههه والههدین خههود ملحه خواهنههد

شد .به همین دلیل برخی از مفسران مراد آیه را فرزندان بالغ دانستهاند؛ دیرا یر بالغها مکله
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نیست .نخست ،اینکه در این تو،یه به آیه  ۲۱سور ،طهور اسهتناد شهد ،اسهت ،در حهالی کهه از

به ایمان نیستند 1.ع و ،بر این ،انتههای آیهه نیهأ بهر ایهن داللهت دارد کهه عمهل فرزنهدان بهه پهدران
ارتباطی ندارد و چیأی از ثواب آنان کم نمیکند ،دیرا هر کس در بند عمهل خهود اسهت .مفههو

مخال

این سخن آن است که اگر پدر و مهادر یها فرزنهدان مرتکهب خطهایى ههم شهوند ،خطهای

آنههان بههه پههای دیگههری نوشههته نمههیشههود .حتههی ا گههر مفههاد ایههن تو،یههه را برههذیریم نیههأ بههاز مشههکل
ناسازگاری با آیات قرآن و عقل و روایات قطعی باقی خواهد ماند.

تو،یهه القهاری نیهأ درسههت بهه نظهر نمهیرسههد؛ د یهرا بهر اسهاس آن ،حههدیو عها اسهت و شههامل
همههه زنهها زادگههان مههیشههود؛ ّامهها زنههازاد،ای کههه کههار نیههک انجهها داد ،اسههت ،از شههمول ایههن حکههم
خهارج اسهت و بهه گونهههای تخصهیص آن حکهم عها بههه شهمار مهیرود .بایهد تو،ههه داشهت کهه بههر
طب این گفته ،حدیو از ابتدا شامل چنین فردی نمیشد ،و فقا زنازاد،ای را در بهر مهیگرفتهه

که کار نیک انجا نداد ،است .به عبارت دیگر ،زنازاد ،نیک کردار تخصصا از موضهوع بحهو

خارج است .در این صورت دیگر عمو مهورد نظهر شهکل نخواههد گرفهت تها بخواههد تخصهیص

بخههورد .بههه ع ه و،،ایههنکههه زنههازاد ،نیههک کههردار بههه بهشههت و بههدکردار بههه ،هههنم مههیرود ،مسههاله

،دیههدی نیسههت و او نیههأ ماننههد دیگههر انسههانههها انگاشههته شههد ،و بهها او بههر اسههاس کارهههایش رفتههار

خواهد شد.
نتیجه

روایت «ولد الأنا ال یدخل الجنة» و نمونههههای ههم مضهمون آن از نظهر سهند ضهعی

اسهت؛

د یههرا در برخههی منههابع شههیعی بههدون سههند و بههه صههورت مرسههل نقههل شههد ،اسههت و در منههابع اهههل
ّ
سنت نیأ به خاطر ابها در نا راوی ،اضطراب در سند و قرار گیری افراد یر ثقهه و ضهعی در
سلسله راویان نقلهای مختل

 .1المیزان فی تفسیر القرآن ،ج ،۱۹ص.۱۳

آن را باید ضهعی

دانسهت .محتهوای ایهن روایهت نیهأ بها آیهات
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متعددی از قرآن کریم ناسازگار است ،و بر اساس حکم عقل به قبح ظلم ،کاری ظالمانه نیأ به

شههمار مههیرود و بهها روا یههات مختلفههی کههه از نظههر سههند بههر ایههن حههدیو برتههری دارنههد ،نیههأ ناسههازگار
اسه ههت .همچنه ههین بسه ههیاری از صه ههاحبنظه ههران و حه ههدیوشناسه ههان آن را ضه ههعی

دانسهتهانهد .تو،یههات موافقهان ایهن روایهت نیهأ نمهیتوانهد ضهع

و باطه ههل

سهند و محتهوای آن را ،بههران

نماید .تما این امور صدور روایت را با تردید ،دی موا،ه میسازد؛ به گونهای که نمیتهوان آن

را دلیل یا شاهد حکمی فقهی یا اخ قی قرار دهیم.
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