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 نوحه برای میت
 مرور بر گذشته

برای میت است. یک تفاوت اساسی در فقه خاصه و عامه وجود دارد. مشهور بین عامه  سروصدابحث ما در عزاداری و شیون با 
 حرمت است و مشهور بین خاصه، جواز است.

. روایت سوم بنا بر احتمال جواز را کردمیاز ابواب مایکتسب به را بررسی کردیم. روایات اول و دوم داللت بر جواز  ١٧روایات باب 
 کرد.اللت میکرد. روایت چهارم بر حرمت دکرد و بنا بر احتمالی حرمت را بیان میبیان می

 روایت پنجم
 این روایت نیز از کافی است.

ِد ْبِن « اِب َعْن ِإْبَراهِ  ییْح یَو َعْن ُمَحمَّ ْعَفَرانِ یَعْن َسَلَمَة ْبِن اْلَخطَّ ٍد َعْن ُعَمَر الزَّ بِ ی َم ْبِن ُمَحمَّ
َ
ْنَعَم  یَعْن أ

َ
ِه ع َقاَل: َمْن أ َعْبِد اللَّ

ُه َعلَ  ْعَمِة ِبِمْزَماٍر َفَقْد  کِه ِبِنْعَمٍة َفَجاَء ِعْنَد ِتلْ یاللَّ ِص کالنِّ
ُ
َبِة ِبَناِئَحٍة َفَقْد یاْلُمِص  کَبٍة َفَجاَء ِعْنَد ِتلْ یَب ِبُمِص یَفَرَها َو َمْن أ

 ١»َفَرَها.ک

کرده است. در فراز دوم روایت  نعمتلعب شادمانی کرد، کفران  فرماید: اگر کسی نعمتی پیدا کرد و با آثار لهو وامام (ع) می
مصیبت کرده است. در حقیقت این کفران عملی  را آورد تا بر او نوحه بخواند، کفرانزنی  گوید اگر مصیبتی به وی وارد شود ومی

 ی هنگام مصیبت قرار داده است.سروصداغنایی را مقابل  سروصدایاست. 

 بررسی روایت از لحاظ سند
 این سند تام نیست. عمر الزعفرانی مجهول است. توثیق ندارد.

 .127، ص 17وسائل الشیعه، ج  -1 
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 بررسی روایت از لحاظ داللت
کفران عملی است. ممکن است » کفرها«کند. این داللت بر حرمت می» کفرها«وجود دارد این است که  در روایتکه ی اول نکته

 خواهد.در مورد کراهت به کار برود، اما این قرینه می

ست. ی دوم این است که در روایت کفر در مقابل نعمت، یک کفران است. این قرینه در کفر معصیت این است کفر عملی انکته
احتمال دیگر این است که برای مجانست این دو تعبیر، کفر برای معصیت  عقیده مشروع است. برخالفکفر عملی یعنی عمل ما 

 آورده است.

مترتب نشده است، بلکه بر مقدمات آن مترتب شده  نکته سوم این است که در طرف نعمت و مصیبت، حرمت بر عمل غنا و ناحه
آورد، مورد مذمت قرار گرفته است. موضوع کفران عملی، عمل که شخصی یا اشخاصی را برای ناحه می ایزدهمصیبتکار  است.

منتها روشن است که این مالزمه دارد  زده یا صاحب نعمت آمده است.مستقیم کفر و عصیان روی کار مصیبتناحه و یا غنا نیست. 
مقدمه دو نوع معنا دارد: یک  ارد، شاید از باب همان اعانه اثم است.اینجا عنوان خاصی وجود ند غنا و ناحه حرام است. بااینکه

ی خاص در مقابل اعانه است. اعانه در نماز یعنی فراهم کردن آب برای نماز ولی فراهم کردن معنا همان اعانه است و یک معنا
 برای اینکه نماز بخوانم. کنممیمقدمه به معنای خاص یعنی من خودم مقدماتی را فراهم 

کند، ولی بر اساس قاعده وقتی عملی حرام شود، اکتساب نکته چهارم در روایت این است که مستقیمًا حرمت اکتساب را بیان نمی
 به آن نیز حرام است.

 کنند، اما سندًا ضعیف هستند.در نتیجه روایت چهارم و پنجم داللت بر حرمت می

 روایت ششم
ْصَحاِبَنا َعْن «

َ
ِد ْبِن َزْنَجَو َو َعْن َبْعِض أ اَن َعْن ُمَحمَّ ِد ْبِن َحسَّ ِه ْبِن اْلَح یُمَحمَّ ِه ْبِن ِإْبَراهِ کِه َعْن َعْبِد اللَّ َم یِم َعْن َعْبِد اللَّ

َد ْبَن َعلِ  یٍث َقاَلْت َسِمْعُت َعمِّ یَحِد  یِن ع فِ یْبِن اْلُحَس  یَجَة ِبْنِت ُعَمَر ْبِن َعلِ یَعْن َخِد  یاْلَجْعَفِر  َما َتْحَتاُج یع  یُمَحمَّ ُقوُل ِإنَّ

ُة ِإلَ 
َ
ْوِح ِلَتِس  یاْلَمْرأ ْن َتُقوَل ُهْجرًا َفِإَذا َجاَء اللَّ  یْنَبِغ یَل َدْمَعُتَها َو َال یالنَّ

َ
ْوِح.کاْلَمَالئِ  یُل َفَال ُتْؤذِ یَلَها أ  ١»َة ِبالنَّ

 .همان -1 
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تا اشکش جاری شود. این مانعی  کند، امام (ع) فرمودند که زن به ناحه نیاز دارد(ع) نقل می محمدباقرخدیجه از عمویش امام 
ربط و باطل بگوید. مثًال کفران شایسته نیست که کلمات بی ندارد. به دلیل بعد عاطفی، نیاز به اشک ریختن دارد تا آرام بشود ولی

عد روحی و عاطفی دارند. در شب مالئکه را به نوح آزار ندهید. مالئکه ها یک بعزاداریهای خالف بگوید. خداوند بکند یا حرف
 بینند.در شب آزار می

 بررسی روایت از لحاظ سندی
آید، وقتی در کافی، بعض اصحابنا می اعتبار است. بعضی از افراد این روایت مجهول هستند و بعضی توثیق ندارند.از سند کامًال بی

 آید، معتبر است.من اصحابنا می ةنامعتبر است ولی وقتی عد

 بررسی روایت از لحاظ داللت
این روایت اصل ناحه را ایراد  کنیم.آید. در حقیقت این روایت را طایفه سوم تلقی میی مجوزه به شمار میطایفه عنوانبهاین روایت 

 نگرفته است اما یک تفصیلی در آن جاری کرده است.

کند را تبیین می شناختیروانکند، شارع که این قاعده شناختی است که بیان میر قاعده روانجواز این روایت در ابتدا به خاط
گوید اشکالی ندارد حتی شاید ظهور در حسن نیز داشته باشد. اگر حسنی نیز استفاده نکنیم از نگاه مولوی قبحی ندارد و جواز می

 شود.از این روایت استفاده اباحه و جواز می دارد.

 این روایت دو نکته اضافی وجود دارد:در 

 حرف باطلی زده نشود. و زاریقاعده در شیون  طبق .١

 شب مالئکه را با نوح آزار ندهید. این یک حکم جدید است. در .٢

 سه حکم روایت
 ناحه جواز .١

 حرف باطل در ناحه نگفتن .٢

 ندادن ناحه در شب به خاطر آزار مالئکه انجام .٣
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 »الینبغی« احتماالت در مورد
احتمال دوم که اظهرتر است ال ینبغی یک دو احتمال در الینبغی داده شده است. یک احتمال این است که ظهور در کراهت دارد. 

کلمه مستحدث فی کلمات الفقها است. در معنای لغوی یعنی شایسته نیست و درست نیست. نفی شایستگی، ظهور در حرمت 
 دارد.

های باطل و ، حرام بودن حرفرا نیز کارهای حرام بدانیم» هجرا«را ظهور در حرمت بگیریم و » الینبغی«یعنی باطل. اگر » هجرا«
» الینبغی«را به معنای باطل عام بگیریم یعنی اموری که کراهت دارد یا حرام هستند. در این صورت باید » هجرا«حرام است. اگر 

 را به معنای مطلق بگیریم.

ْوِح کئِ اْلَمَال  یُتْؤذِ «حکم در   »َة ِبالنَّ
از این کراهت نوحه در شب  در اینجا معلوم نیست که صرف ایذاء مالئکه، داللت بر حرمت بکند. بیشتر با کراهت سازگار است.

 اند در شب کراهت دارد.شود. اکثر فقها نیز گفتهاستفاده می

 به رجل ةالغای خصوصیت از مرأ
شود داللت بر حرمت و کراهت بر مرد گوییم در اینجا الغای خصوصیت نمیمی کهایندر اینجا امکان الغای خصوصیت ندارد. البته 

 شود.کند، منتها میزان داللت روایت بر جواز فقط برای زن است. الغای خصوصیت در اینجا نمینمی

کند. روایت اول، اطالق بر مرد و زن داشت ولی این فقط بر زنان داللت میاگر این احتمال را بگوییم، روایت دوم نیز چنین است و 
 برای زنان است. روایت و روایت دوم،

 نکته ظریف
 شود.اگر منظور روایت را به شنیدن نوحه از دیگری باشد، مرد و زن را شامل می
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