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موضوع:

ّ
ّ
 .1مقدمات؛ حجت؛ خلیفهی خداوند؛ روایات رسیده از خلفاء خداوند (واحد و متواتر)
 .2احکام؛ نکاح ،حجاب و روابط جنسی

بسم اهلل الرمحن الرحمی
پرسش

نویسنده :ابو الفضل

تاريخ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ :

ً
ً
ظاهرا بعضی از آیات قرآن با احادیث واحد اختالف دارند .مثال آیه «الزانی ال ینکح إال زانیه» با
حکم حرام ابدی در بعضی از موارد زنا همخوانی ندارد .استناد اینان به بعضی احادیث واحد شیعه
و یا حدیثی است که اهل سنت از عایشه در این مورد نقل میکنند .نظر حضرت عالمه منصور
هاشمی خراسانی در این باره چیست؟
پاسخ

تاريخ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ :

ً
لطفا به نکات زیر ّ
توجه فرمایید:
 . ۱بنا بر نظر عالمه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی در کتاب شریف «بازگشت به
اسالم» ،1نسخ ،تخصیص و تعمیم آیات قرآن به وسیلهی روایات ممکن نیست و با این وصف،
روایات مخالف با آیات قرآن ،هرگاه واحد باشند به دیوار زده و هرگاه متواتر باشند ،بر احکام
غیر الزامی یعنی کراهت و استحباب حمل میشوند .آری ،تبیین آیات قرآن به وسیلهی روایات
متواتر ممکن است و مراد از آن تبیین ّ
کیفیت اعمالی است که در آیات قرآن به آنها امر شده،
ولی ّ
کیفیتشان -با وجود مجهول بودنش برای مردم -تبیین نشده است ،مانند صالة ،زکاة و
حج؛ چراکه مردم وقتی در کتاب خداوند وجوب آنها را مییابند و ّ
کیفیت آنها را نمییابند،
کیفیت آنها باید به پیامبر خداوند مراجعه کنند؛ با ّ
پی میبرند که برای آگاهی از ّ
توجه به اینکه
َ
َ
َ
َ
َّ
ِّ
و َأ ْن َز ْل َنا إل ْي َك الذ ْك َر ل ُت َب ِّي َن ل َّلناس َما ُن ِّزل إل ْيه ْم َول َعل ُه ْم َي َت َف َّك ُر َ
در کتاب خداوند مییابندَ :
ون2؛
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
«و ذکر را بر تو نازل کردیم تا برای مردم چیزی که برایشان نازل شده است را تبیین کنی و باشد که
ّ
آنان تفکر کنند»؛ همچنانکه وقتی دربارهی معنای کلمهای در کتاب خداوند اختالف مییابند،
 . 1ص ۲۰۱تا ۲۰۳
ّ .2
النحل۴۴ /
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پی میبرند که برای آگاهی از آن باید به پیامبر خداوند مراجعه کنند؛ با ّ
توجه به اینکه در کتاب خداوند
و َما َأ ْن َز ْل َنا َع َل ْي َك ْالك َت َ
اب إ َّل ل ُت َب ِّي َن َل ُه ُم َّالذي ْاخ َت َل ُفوا فيه ۙ َو ُه ًدى َو َر ْح َم ًة ل َق ْوم ُي ْؤم ُن َ
مییابندَ :
ون1؛
ِ ِ
ِ ِ
ِ ٍ ِ
ِ
ِ
«و کتاب را بر تو نازل نکردیم مگر برای اینکه برایشان چیزی که دربارهاش اختالف میکنند را تبیین
کنی و هدایت و رحمتی برای گروهی باشد که ایمان میآورند» و با این وصف ،مراجعهی آنان به
ّ
پیامبر خداوند برای آگاهی از ّ
جزئیات اعمالی که در کتاب خداوند به صورت کلی واجب شده و معانی
کلماتی در آن که مورد اختالف آنان قرار گرفته ،بنا بر کتاب خداوند واجب است ،بر خالف پندار
«حسبنا ُ
ُ
کتاب الله»؛ «کتاب خداوند ما را بس است» مردم را از پیامبر خداوند
منافقان که با شعار
َ
َ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َُّ
بینیاز میشمارند و باز میدارند؛ چنانکه خداوند فرموده است :و ِإذا ِقيل لهم تعالوا ِإلى ما أنزل الله
َ
ين َي ُص ُّد َ
الر ُسول َر َأ ْي َت ْال ُم َنافق َ
َوإ َلى َّ
ون َع ْنك ُص ُد ًودا2؛ «و چون به آنان گفته میشود بیایید به سوی
ِِ
ِ
ِ
چیزی که خداوند نازل کرد و به سوی پیامبر ،منافقان را میبینی که به سختی از تو باز میدارند».3
 . ۲مقصود شما از «حکم حرام ابدی در بعضی از موارد زنا» که با آیهی مورد اشارهی شما مخالفت
دارد ،خالی از ابهام نیست ،ولی اگر مقصودتان حرمت نکاح مؤمنان با زن یا مرد زناکار است،
ً
حکمی مطابق و نه مخالف با آیهی مورد اشارهی شماست؛ چراکه خداوند در این آیه صریحا فرموده
َ َ َ
َ َ ْ ُ َّ َ َ ً َ ْ ُ ْ َ ً َ َّ َ ُ َ َ ْ ُ َ َّ َ َ ْ ٌ
َّ
ان أ ْو ُمش ِرك ۚ َو ُح ِّر َم ذ ِلك َعلى
استَ :الز ِاني ل ين ِكح ِإل ز ِانية أو مش ِركة والز ِانية ل ين ِكحها ِإل ز ٍ
ْ ْ
ال ُمؤ ِم ِنين4؛ «مرد زناکار جز با زن زناکار یا مشرک نکاح نمیکند و زن زناکار را جز مرد زناکار یا
مشرک نکاح نمیکند و آن بر مؤمنان حرام شد» ،ولی روشن است که این حرمت ،تا زمان بقاء
عنوان «زناکار» باقی است و با زوال این عنوان به سبب توبه ،سالبهی به انتفاء موضوع میشود.
آری ،به نظر میرسد مقصود شما از «حکم حرام ابدی در بعضی از موارد زنا» ،حرام شدن زن بر
مردی است که با او یا مادر او یا دختر او زنا کرده است؛ چراکه فقیهانی مانند ابو حنیفه ،احمد،
ثوری ،اوزاعی ،اسحاق و برخی از ّ
امامیه با استناد به قیاس و شماری از روایات رسیده چنین فتوایی
دادهاند ،ولی حق آن است که نکاح مرد با زن به سبب زنایش با او حرام نمیشود؛ چراکه بنا بر آیهی
َ َْ َ ُ َ ْ َ َ
ْ َ َ ُ ْ َ
ات ۖ5؛ «زنان خبیث برای مردان خبیثاند
مورد اشاره و آیهی الخ ِبيثات ِللخ ِب ِيثين والخ ِبيثون ِللخ ِبيث ِ
و مردان خبیث برای زنان خبیثاند» ،نکاح با زن زناکار برای مرد زناکار اشکالی ندارد؛ همچنانکه
نکاح با مادر یا دختر او -هرگاه از زنای با او توبه کرده باشد -حرام نیست؛ چراکه خداوند نکاح با
َ ُ َّ َ ُ َ ُ ْ َ َ َ ُ ُ ُ َّ
ُ ُ ُ
ورك ْم
الل
دختر «همسر» را حرام کرده و فرموده است :وأمهات ِنس ِائكم ورب ِائبكم
مادر و
ج
ح
ي
ف
ي
ت
ِ
ِ
ِ
ِ
ّ .1
النحل۶۴ /
ّ .2
النساء۶۱ /
ّ
ّ
ّ
 . 3برای آگاهی بیشتر در این باره ،بنگرید به :هشت گفتار از آن جناب در بیان حجیت سنت پیامبر و نکوهش کسانی که تنها قرآن
را ّ
حجت میدانند.
ّ
 . 4النور۳ /
ّ .5
النور۲۶ /
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ُ َّ
َ ْ
ِم ْن ِن َس ِائك ُم الل ِتي َدخل ُت ْم ِب ِه َّن1؛ «و مادران همسرانتان و دخترانی که در دامانتان پرورش یافتهاند
از همسرانتان که با آنان نزدیکی کردهاید» ،در حالی که زن زناکار «همسر» محسوب نمیشود تا
نزدیکی با او سبب حرمت نکاح با مادر و دخترش باشد و قیاس او با «همسر» قیاسی مع الفارق است؛
ً
َ ُ
َ ُ َّ َ ُ
خصوصا با ّ
وأ ِحل لك ْم َما َو َر َاء ذ ِلك ْم2؛ «و هر چه غیر آن است برایتان حالل شد» در
توجه به قاعدهی
َ
ْ َ َ
ْ
آیهی بعد که شامل نکاح با او و مادر او و دختر او میشود و قاعدهی «ل ُي َح ِّر ُم ال َح َر ُام ال َحلل»؛ «حرام
ّ
محرمیت با زنا داللت دارد .3با این وصف،
حالل را حرام نمیکند» در روایات فریقین که بر عدم حصول
روایات نهیکننده از نکاح با او ناگزیر حمل بر کراهت آن میشوند ،نه حرمت آن ،اگرچه زنی شوهردار
عدهی طالق رجعی باشد؛ زیرا روایات نهیکننده از نکاح با او پس از جدایی و انقضاء ّ
یا در ّ
عدهاش،
بر حرمت ابدی آن برای مردی داللت دارند که با آگاهی از شوهردار بودن یا در ّ
عده بودنش با او زنا
کرده است ،در حالی که سخن خداوند دربارهی جواز نکاح مرد زناکار با زن زناکار و حرمت نکاح مرد
مؤمن با زن زناکار ّ
عام است و قابل تخصیص به وسیلهی روایات نیست .آری ،زن زناکار هرگاه شوهردار
ً
یا در ّ
شرعا مفسد در زمین محسوب میشود و ّ
حق ادامهی حیات ندارد،
عدهی طالق رجعی باشد،
حق نکاح فرع بر ّ
مگر اینکه پیش از گرفتاری و شهادت شهود توبه کند ،4در حالی که ّ
حق ادامهی
حیات است و از این رو ،نکاح مرد زناکار با زن زناکاری که شوهردار یا در ّ
عدهی طالق رجعی بوده
است مشروع نیست ،اگرچه از حال او آگاه نبوده باشد و این موافق با روایاتی از اهل بیت است که
َّ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َّ َ ُ َ َ ً َ ً َ َ َ
ً
َ َ َ َّ َ َّ ُ ْ َ َ
ان أ ْو َج ِاهل»5؛ «هرگاه
الر ُجل ال َم ْرأة ِفي ِعد ِتها ودخل ِبها لم ت ِحل له أبدا عا ِلما ك
فرمودهاند«ِ :إذا تزو ج
مرد با زن در ّ
عدهی او نکاح و نزدیکی کند ،هرگز برای او حالل نمیشود ،خواه آگاه بوده باشد و خواه
ناآگاه»؛ همچنانکه نکاح مرد مؤمن با او به دلیل زناکار بودنش حرام است و این به معنای عدم امکان
زناکار آگاه حرام دانستهاند؛ زیرا حرمت نکاح
عمل به روایاتی است که نکاح با او را تنها برای مرد
ِ
این مرد با او اگر به اعتبار زناکار بودن اوست ،بر خالف سخن خداوند است که نکاح مرد زناکار
ً
با زن زناکار را مطلقا روا دانسته و اگر به اعتبار مفسد در زمین بودن اوست ،اختصاصی به مرد
زناکار ناآگاه ،بلکه مرد مؤمن نیز میشود؛ جز آنکه در این صورت،
زناکار آگاه ندارد و شامل مرد
ِ
ِ
ّ
ابدی بودنش به معنای تداومش تا زمان توبه است؛ با توجه به سخن خداوند دربارهی مفسدان در
ْ َ ْ َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ ْ َ ْ َ ُ َ َّ َّ
َّ َّ َ َ
الل َه َغ ُف ٌور َرح ٌ
يم6؛
ين ت ُابوا ِمن قب ِل أن تق ِدروا علي ِهم ۖ فاعلموا أن
إل ال ِذ
ِ
زمین که فرموده استِ :
ّ .1
النساء۲۳ /
ّ .2
النساء۲۴ /
 . 3بنگرید به :مصنف عبد الرزاق ،ج ،۷ص۱۹۸؛ سنن سعيد بن منصور ،ج ،۱ص۳۹۳؛ مصنف ابن أبي شيبة ،ج ،۳ص۳۱۶؛
النوادر لألشعري القمي ،ص۹۴؛ سنن ابن ماجه ،ج ،۱ص۶۴۹؛ قرب اإلسناد للحميري ،ص۹۷؛ الكافي للكليني ،ج ،۵ص۴۱۵؛
المعجم األوسط للطبراني ،ج ،۷ص۱۸۳؛ سنن الدارقطني ،ج ،۳ص۱۸۸؛ السنن الكبرى للبيهقي ،ج ،۷ص ۱۶۸و ۱۶۹؛ اإلستبصار
للطوسي ،ج ،۳ص ۱۶۵و ۱۶۷؛ تهذيب األحكام للطوسي ،ج ،۷ص.۳۲۸
 . 4در این باره ،بنگرید به :پرسش و پاسخ .۱۰۷
 . 5النوادر لألشعري القمي ،ص۱۰۹؛ الكافي للكليني ،ج ،۵ص۴۲۶؛ اإلستبصار للطوسي ،ج ،۳ص۱۸۷؛ تهذيب األحكام للطوسي،
ج ،۷ص۳۰۷
 . 6المائدة۳۴ /
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«مگر کسانی که توبه کنند پیش از آنکه بر آنان دست یابید ،پس بدانید که خداوند آمرزندهای مهربان
است»؛ همچنانکه روایات نهیکننده از نکاح مرد با مادر یا دختر زنی که با او زنا کرده است ،حمل بر
حرمت آن پیش از توبه میشوند؛ چنانکه یکی از یارانمان ما را خبر داد ،گفت:
َ َ
َ َ
َ
َ
َ َ
ْ َ ُ
َ َ
«سأ ْل ُت ْال َم ْن ُص َور َعن َّ
الر ُج ِل َي ْز ِني ِبال َم ْرأ ِة ث َّم َي ْب ُدو ل ُه أ ْن َي َت َز َّو َج ِب ْاب َن ِت َها ،قال :ل َول ك َر َامة
َ َ َ
َ َ َ
َ َّ َ ُ َ َ َّ ِ ُ ْ ُ َّ َ
ُْ ُ َ
ُْ ُ َ
وب ِإلى الل ِه َم َت ًابا ،قلتِ :إن ُه ت ِائ ٌب ،قال :ت ِائ ٌب؟ قلت :ن َع ْم ،قال :ت ِائ ٌب؟ قلت :ن َع ْم،
حتى يت
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ َ ً
َ
َ
َ
َ
ُ
َّ
ُ
َ
قالِ :إذا ل بأ َس ِب ِه ف ِإن الح َرام ل يح ِّرم الحلل»1؛ «از منصور دربارهی مردی پرسیدم که
ّ
با زنی زنا میکند و سپس تصمیم میگیرد که با دختر او ازدواج کند ،فرمود :نه و حقی
ندارد تا آن گاه که به سوی خداوند چنانکه سزاوار است توبه کند .گفتم :او توبه کرده
است ،فرمود :توبه کرده است؟ گفتم :بله ،فرمود :توبه کرده است؟ گفتم :بله ،فرمود:
در این صورت اشکالی ندارد؛ چراکه حرام حالل را حرام نمیکند».
ً
خصوصا با ّ
ّ
زوجیت با زن مؤمن پس از زنا با مادر یا دختر
توجه به اینکه روایات نهیکننده ،إبقاء
َّ
َ
ً
او را بر خالف إنشاء آن جایز دانستهاند و این به سبب آن است که آیهی َّ
الز ِاني ل َي ْن ِك ُح ِإل َز ِان َية
َ ْ ًَ
ّ
زوجیت با زناکار
أ ْو ُمش ِركة؛ «مرد زناکار جز با زن زناکار یا مشرک نکاح نمیکند» در حرمت إنشاء
ظهور دارد ،نه إبقاء آن.
حاصل آنکه بنا بر نظر عالمه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی ،نکاح با زن زناکار برای
مردی که با او زنا کرده ،جایز است ،مگر اینکه شوهردار یا در ّ
ّ
مستحق مرگ بوده
عدهی طالق رجعی و
باشد که در این صورت نکاح با او پیش از توبه برای هیچ مرد آگاهی جایز نیست؛ همچنانکه نکاح با
مادر یا دختر او برای مردی که پس از زنا با او توبه کرده است ،اشکالی ندارد ،هر چند مکروه دانسته
میشود و این حاصل کتاب خداوند و حاصل جمع میان روایات است.

 . 1گفتار ۱۷۱
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لطفا ً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید.

لینک مطلب فوق

صفحه فیسبوک پایگاه

صفحه کانال تلگرام پایگاه صفحه اینستاگرام پایگاه

صفحه توئیتر پایگاه

