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 نوحه برای میت
است.  و سنیو ... مورد اختالف بین شیعه  که عرض کردیم نوحه برای میت که همان شیون و زاری در قالب شعر طورهمان

جواز داده شده است. اما در نقطه مقابل در خاصه، حرمت نوحه بر میت است. البته در بخشی از اهل تسنن مشهور بین عامه، 
 شیون و زاری برای میت، جواز داده شده است. البته گاهی با کراهت همراه است و گاهی نیز کراهت برایش ذکر نشده است.

ه خود، اقامه . عزاداری بر میت انواع و اقسامی دارد، گریه، لطمه زدن بگیردمیعزاداری برای میت قرار  این بحث در ذیل بحث
 مجلس و ... از اقسام عزاداری هستند.

 بررسی ادله روایات
 روایت اول

 .کندمیو به شکلی داللت بر رجحان  کندمیرا تجویز  سرایینوحهاولین روایت گروه مجوزه است. این روایت 

ْحَمَد ْبِن «
َ
ْصَحاِبَنا َعْن أ

َ
ٍة ِمْن أ ُد ْبُن َیْعُقوَب َعْن ِعدَّ ِه ع ُمَحمَّ ِبي َعْبِد اللَّ

َ
ٍد َعْن َعِليِّ ْبِن اْلَحَکِم َعْن ُیوُنَس ْبِن َیْعُقوَب َعْن أ ُمَحمَّ

 
َ
ْوِقْف ِلي ِمْن َماِلي َکَذا َو َکَذا ِلَنَواِدَب َتْنُدُبِني َعْشَر ِسِنیَن ِبِمًنی أ

َ
ِبي َیا َجْعَفُر أ

َ
اَم ِمًنی.َقاَل: َقاَل ِلي أ  ١»یَّ

 روایت دوم
ِبي َجْعَفٍر ع َقاَل: َم «

َ
ِبي َحْمَزَة َعْن أ

َ
َة َعْن أ ْسَناِد َعْن َعِليِّ ْبِن اْلَحَکِم َعْن َماِلِك ْبِن َعِطیَّ مُّ  -اَت اْلَوِلیُد ْبُن اْلُمِغیَرةِ َو ِباْإلِ

ُ
َفَقاَلْت أ

ِبيِّ ص ِإنَّ آَل اْلُمِغیَرةِ  ْذَهُب  -َسَلَمَة ِللنَّ
َ
َقاُموا َمَناَحًة َفأ

َ
ِذَن َلَها  َقْد أ

َ
ْت َو َکاَنْت ِمْن » ٤«ِإَلْیِهْم َفأ

َ
أ  هاحسنَفَلِبَسْت ِثَیاَبَها َو َتَهیَّ

َل َجَسَدَها َو َعَقَدْت ِبَطَرَفْیِه  ْرَخْت َشْعَرَها َجلَّ
َ
َها َجانٌّ َو َکاَنْت ِإَذا َقاَمْت َفأ نَّ

َ
َها َبْیَن َیَدْي َرُسوِل  هاخلخالَکأ ِه َفَنَدَبِت اْبَن َعمِّ اللَّ

 َفَقاَلْت  -ص

ْنَعی اْلَوِلیَد ْبَن اْلَوِلیِد 
َ
َبا اْلَوِلیِد َفَتی اْلَعِشیَرهْ  أ

َ
أ  
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 َیْسُمو ِإَلی َطَلِب اْلَوِتیَره َحاِمي اْلَحِقیَقِة َماِجٌد 

ِنیَن   َغَدقًا َو ِمیَرهْ  َو َجْعَفراً  َقْد َکاَن َغْیثًا ِفي السِّ

ِه ص ذَ  -  ١»ِلَك َو َال َقاَل َشْیئًا.َفَما َعاَب َرُسوُل اللَّ

دهد. البته گویا در محضر رسول گرامی اسالم (ص) عزاداری انجام میدهد. در این روایت حضرت اجازه عزاداری به شخص می
 حضرت نیز عیبی بر وی نگرفت.

 بررسی روایت از لحاظ سند
 سند کامًال معتبر است.

 بررسی روایت از لحاظ داللت
 وجود دارد:نکاتی در داللت 

چون امام (ع) نیز آن را بیان  آید.است. یعنی تقریر حضرت است که جزء سنت به حساب می هوجه داللت همان سیر .١
 کند.د داللت بر جواز میتأککند،می

اباحه کند. این روایات را بیان نمی شود و چیزی فراتر از جوازی دیگر روایت این است که تنها حکم جواز استفاده مینکته .٢
 کند.به معنای مطلق را داللت می

که قبًال  طورهمان نکته دیگر این است که شاید اجازه رسول (ص) به ام سلمه به خاطر ضرورت و عناوین دیگر است. .٣
کند. اگر در نقل ع) این روایت را بیان میدر اینجا که امام ( الخصوصعلیگیریم. بیان کردیم، حکم اولی را ما مدنظر می

گفتیم که نه هنوز تمام قوانین اسالم اعالم نشده شاید می بود. تأملقابلخواندیم، این احتمال شاید خی معتبر میتاری
 است.

 زدن است.شیون نکته دیگر این است که ندبه و مناحه در روایت آمده است. ندبه و مناحه،  .٤
ع) است. اما این روایت امام (زیرا در روایت اول، در مورد تر از داللت روایت اول است. داللت این روایت بر جواز مناحه، واضح

 در مورد پسر عم ام سلمه است.

 .126و  125ص  همان، -1 

3 

                                                           



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

٣١٦٥:�ماره ثبت                                                                                                                         

 روایت سوم
» 

ِد ْبِن   ٍد َعْن ُمَحمَّ ْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ
َ
ِد ْبِن َیْحَیی َعْن أ ِبیِه َو َعْن ُمَحمَّ

َ
 ِإْسَماِعیَل َجِمیعًا َعْن َحَناِن ْبِن َو َعْن َعِليِّ ْبِن ِإْبَراِهیَم َعْن أ

َیٌة َناِئَحٌة َفَجا ٌة َمَعَنا ِفي اْلَحيِّ َو َلَها َجاِر
َ
ِه ُثمَّ َسِدیٍر َقاَل: َکاَنِت اْمَرأ نَّ َمِعیَشِتي ِمَن اللَّ

َ
ْنَت َتْعَلُم أ

َ
ِبي َفَقاَلْت َیا َعمِّ أ

َ
َءْت ِإَلی أ

ِه َعْن َذِلَك َفِإْن َکاَن َحَالًال َو ِإالَّ ِبْعُتَها َو  َبا َعْبِد اللَّ
َ
َل أ

َ
ْن َتْسأ

َ
ِحبُّ أ

ُ
َیِة َفأ َکْلُت ِمْن ِمْن َهِذِه اْلَجاِر

َ
ِتيَ اللَّ  هاثمن أ

ْ
ی َیأ ُه ِباْلَفَرِج َحتَّ

ِه ع َبا َعْبِد اللَّ
َ
ْعِظُم أ

ُ
ي َأل ِه ِإنِّ ِبي َو اللَّ

َ
ُبو  -َفَقاَل َلَها أ

َ
َنا ِبَذِلَك َفَقاَل أ

َ
ْخَبْرُتُه أ

َ
ا َقِدْمَنا َعَلْیِه أ َلِة َقاَل َفَلمَّ

َ
َلُه َعْن َهِذِه اْلَمْسأ

َ
ْسأ

َ
ْن أ

َ
أ

ِه   ُتَشاِرُط َفُقْلُت َو اللَّ
َ
ِه ع أ ْعِطَیْت. َعْبِد اللَّ

ُ
ْم َال َفَقاَل ُقْل َلَها َال ُتَشاِرْط َو َتْقَبُل َما أ

َ
ْدِري ُتَشاِرُط أ

َ
 ١»َما أ

آمد و گفت که کرد. این خانم پیش سدیر ما زنی بود، زن کنیزی داشت، کنیز ندبه برای دیگران می کند، در منطقهایشان نقل می
کنم. و من با درآمد وی زندگی می کندرود و کسب میین کنیز در مجالس عزا میشود. اهمین کنیز انجام می زندگی من به واسطه

آن  فروشم و از ثمرهست، کنیز را میع) سؤال کن که آیا این جایز است یا خیر؟ اگر حرام اصادق (از امام گوید،این خانم به سدیر می
حضرت پرسید، امام (ع) نیز از  این مطلب، پسرم این سؤال را کشیدم از بیان کردنگوید که من خجالت میسدیر میکنم. زندگی می
فرماید به خانم بگو: شرط امام (ع) می دانم.گوید نمی؟ پسر میبنددآیا قرارداد میدهد،کند وقتی خانم ناحه را انجام میسؤال می

 .شود را بپذیرتوافق نکن و آنچه به او داده می نکن،

 بررسی روایت از لحاظ سند
یک سند علی بن ابراهیم عن ابیه است. و سند دیگر محمد بن یحیی از احمد بن محمد و محمد بن این روایت دو سند دارد. 

 کنند. هر دو سند معتبر است.نقل میاسماعیل است. هر دو نفر از حنان بن سدیر 

 بررسی روایت از لحاظ داللت
 در داللت این روایت چند نکته وجود دارد:

 .126همان، ص  -1 
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ع) تفصیل است. نهی حضرت بر عقد قرارداد آمده است. یعنی نهی بر تکسب عمل آمده است. خود عمل منع امام ( پاسخ .١
 به داللت التزامی، جایز است. سرایینوحهعمل ندبه و  ظاهر روایت این است که عمل حرام نیست. نشده است.

. هر کاری حرام باشد، تکسب به آن حرام است. در اینجا البته باید توجه داشت که هر کاری جایز باشد، تکسب به آن جایز است
 .اندشدهو قائل به تفصیل  اندکردهامام (ع) عقد قرارداد را منع 

عمل حرام است. پول گرفتن برای آن نیز حرام است  اصًال خودقاعده به هم نخورده است. بلکه دوم این است که بگوییم  احتمال .٢

توانیم بگوییم که نهی از عمل است. بین این دو چون در روایت آمده است می »َال ُتَشاِرْط «و فقط هدیه گرفتن مشکلی ندارد. 
روایت داللت بر  کند و اگر احتمال دوم باشد،اگر احتمال اول باشد، روایت داللت بر جواز می احتمال ترجیح واضحی نیست.

 کند.حرمت می

 روایت چهارم
َة َعْن ُعَذاِفٍر َقاَل: « ِبي ُعَمْیٍر َعِن اْلَحَسِن ْبِن َعِطیَّ

َ
ِبیِه َعِن اْبِن أ

َ
ِه ع َو ُسِئَل َعْن َو َعْن َعِليِّ ْبِن ِإْبَراِهیَم َعْن أ َبا َعْبِد اللَّ

َ
َسِمْعُت أ

ُه ِبَضْرِب ِإْحَدی  اِئَحِة َفَقاَل َتْسَتِحلُّ ْخَری. هایدیَکْسِب النَّ
ُ
 ١»َعَلی اْأل

اند. اگر کند چیست؟ حضرت (ع) در اینجا نیز جواب مستقیم ندادهسرایی میسؤال شد که حکم کسی که بر میت نوحه از امام (ع)
خواهد حالل بشود دست به و شیون اشکال دارد اگر می سرایینوحه باید دستش را به دست بزند.بخواهد این کسب جایز بشود، 
 های دیگر باشد.دست بزند تا پول در مقابل عمل

 معتبر است. سنداً این روایت 

 بررسی روایت از لحاظ داللت
 حالل بکند یعنی خود کسب عمل حرام است.گوید با عمل دیگر کسب را در روایت می کند. اینکهاین روایت داللت بر حرمت می

 جایز نیست.در نتیجه عمل،

 .همان -1 

5 

                                                           



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

٣١٦٥:�ماره ثبت                                                                                                                         

 بکنند. نه اینکه حرمت را از عمل بردارند.خواهند مال شخص را حالل با این پیشنهاد می امام (ع)

 کند.این روایت داللت بر منع می
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