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 نوحه برای میت
 مرور بر گذشته

ابواب  ١٧بحث در نوح علی المیت بود. نوح علی المیت عبارت است از شیون و عزاداری. این بحث روایاتی دارد که در باب 
تا روایات ششم را عرض کردیم. یک گروه روایات مجوزه وجود داشت (روایات اول و دوم که سندًا و  مایکتسب به وجود دارد.

. یک داللتًا تام بود). یک گروه، روایات مانعه بود (روایت چهارم و پنجم که از لحاظ داللت تام بودند و از لحاظ سند تام نبودند)
 گروه بودند).از این  گروه نیز قائل به تفصیل بود. (روایت سوم

 روایت هفتم:
ُد ْبُن اْلَحَسِن ِبِإْسَناِدِه َعِن اْلُحَس « ْضِر َعِن اْلَحَلبِ یِن ْبِن َسِع یُمَحمَّ   یٍد َعِن النَّ

َ
بِ یَعْن أ

َ
ُبو یَبِص  یوَب ْبِن اْلُحرِّ َعْن أ

َ
ٍر َقاَل: َقاَل أ

ِت  اِئَحِة الَّ ْجِر النَّ
َ
َس ِبأ

ْ
ِه ع َال َبأ  ١»ِت.یاْلَم  یلَ َتُنوُح َع  یَعْبِد اللَّ

 کند مانعی ندارد.مزدی که نائحه در قبال شیون و زاری دریافت می فرمایدمیامام (ع) 

 بررسی روایت از لحاظ سند
 ی ابهام و اشکالی در سند ندارد.معتبری دارد. نقطه سند این روایت در دو سند، در سه کتاب از کتب اربعه آمده است. این روایت،

 لحاظ داللتبررسی روایت از 
شود این است که اکتساب به مدلول مطابقی روایت همان نفی اشکال از مزد نائحه است. حکم اولی که از این روایت استفاده می

 ثانوی نیز مستلزم حکم سوم است. نائحه مشکلی ندارد. این حکم اولی مستلزم حکم ثانوی است که صحت معامله است. حکم
 یفی عمل است.صحت معامله مستلزم جواز تکل

 این روایت داللت کاملی دارد.در نتیجه سه حکم در این روایت وجود دارد. 
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 مدلول التزامی ظهور عرفی داشته باشد، کهیمادامای است. ای که باید توجه داشت این است که مدلول التزامی گاهی زنجیرهنکته
صحت معامله  این مستلزمای است. این مدلول التزامی بر روی حکم تکلیفی آمده است. ندارد. در اینجا نیز حالت زنجیره اشکالی

است و صحت معامله نیز مدلول درست بودن عمل است. از لحاظ عرفی هم مدلول مطابقی و هم مدلول التزامی معتبری وجود 
 دارد.

 نتیجه
شود. این روایت جزء شود. البته باید دانست که از این روایت رجحان استفاده نمیاستفاده می ماعالاز این روایت جواز به معنا 

 سند و داللت تامی داشتند. تاکنونروایت مجوزه است. این روایات 

 روایت هشتم
ْلُتُه َعْن ی َس یَو َعْنُه َعْن ُعْثَماَن ْبِن ِع «

َ
اِئَحِة فَ ِة یْسِب اْلُمَغنِّ کَعْن َسَماَعَة َقاَل: َسأ  ١»ِرَهُه.کَو النَّ

 از کسب مغنیه و نائحه سؤال کردم و امام (ع) این را بد دانست.

 بررسی روایت از لحاظ سند
تنها چیزی که شاید مورد اشکال واقع بشود این است که قبول است.  قابل این روایت، شاید تنها روایتی باشد که در طایفه مانعه،

شود این است که رواتی مثل نیست که از امام (ع) سؤال کرده باشد. چیزی که در اینجا پاسخ داده میمعلوم » سألته«فرماید می
 سماعة که کثیرالروایت است، از غیر امام (ع) بعید است نقل بکنند.

 بررسی روایت از لحاظ داللت
 همان باب مالزمه است.اینجا نیز بحث کسب است. اگر بگوییم کسب جایز نیست، عمل نیز جایز نیست. این از 

محل اختالف » کره«دیگر همین تعبیر آمده است.  دارد. این در دو سه روایت» کرهه«نکته مهم در این روایت این است که عبارت 
استعمال مستحدث فی » کره«حرمت است. احتمال دوم این است که  این است که در مقابل »کره«علما است. یک احتمال در 
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و مکروه  استناد کرد که همان ناشایست شود باید بر معنای لغوی آن. وقتی این تعبیر در روایات استفاده میکلمات الفقها است
یک معنای » کره«ای داشته باشد. احتمال سومی نیز وجود دارد که است. ظهور اطالقی ناشایست نیز حرام است مگر اینکه قرینه

 دهد.البته همان احتمال دوم اظهر است که معنای حرمت می عام داشته باشد که هم شامل مکروه و حرام بشود.

 روایت نهم
 این روایت مرسله جازمه مرحوم صدوق است.

ُد ْبُن َعلِ « َس بِ یْبِن اْلُحَس  یُمَحمَّ
ْ
اِئَحِة ِإَذا َقاَلْت ِصْدقًا.کِن َقاَل: َقاَل ع َال َبأ  ١»ْسِب النَّ

 راست بگوید. کهدرصورتی دی ندارداکتساب به نائحه ایرا فرمایندمیامام 

 در این روایت نوعی تفصیل وجود دارد. این روایت نیز مثل روایت ششم، قید دارد.

 بررسی روایت از لحاظ سند
جازمه صدوق است. مرسالت صدوق بر دو قسم است. یک عده از مرسالت صدوق غیر جازم است که در اول  مرسلهاین روایت، 

در غیر جازم، فعل مجهول است. در این ». قال«فرماید نوع دوم مرسالت جازم است در این مرسالت می». روی«گوید می
 مرسالت سه قول وجود دارد:

 معتبر است. مطلقاً  .١

 نیست.معتبر  مطلقاً  .٢

 . مرسالت جازم مرحوم صدوق (ع) قابل اعتبار است و غیر جازم، اعتباری ندارد.٣

 ما قائل به نظریه دوم هستیم.

 .همان - 1
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 بررسی روایت از لحاظ داللت
 کرد.کند. البته قیدی دارد که اگر صدق بگوید. این قید نبود نیز قواعد اقتضای قید را میمی داللت این روایت با مالزمه،

 روایت دهم
 این روایت نیز مرسله صدوق است.

َس ِبِه َقْد نِ «
ْ
اِئَحِة َفَقاَل َال َبأ ْجِر النَّ

َ
اِدُق ع َعْن أ ِه ص. یَح َعلَ یَقاَل َو ُسِئَل الصَّ  ١»َرُسوِل اللَّ

 این نیز از مجوزات نائحه است. حتی تأکید در آن شده است.

 به روایات قبلی دارد. در این روایت داللت اوضحی نسبت

 روایت نیز از مرسالت جازم صدوق است. از دید ما اعتباری ندارد. این

 روایت یازدهم
بِ یِن ْبِن َز یِب ْبِن َواِقٍد َعِن اْلُحَس یَو ِبِإْسَناِدِه َعْن ُشَع « ٍد َعْن آَباِئِه َعِن النَّ  یَنَه  یِث اْلَمَناهِ یَحِد  یص فِ  یٍد َعْن َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ

ِة ِعْنَد  نَّ  ٢»ِق اْلَوْجِه.یَعْن َتْصفِ  یَها َو َنَه یاَحِة َو اِالْسِتَماِع ِإلَ یَعِن النِّ  یَبِة َو َنَه یاْلُمِص  َعِن الرَّ

 بررسی روایت از لحاظ سند
 ست. شعیب بن واقد دارای مشکل است و ضعیف است.از لحاظ سند، ضعیف ا

 .همان - 1

 .همان - 2
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 بررسی روایت از لحاظ داللت
آمده است و داللت بر حرمت دارد. در این روایت استماع نیز » نهی«در این روایت  .اندکردهروایت حضرت از نائحه منع  در این

 نهی شده است.

 روایت دوازدهم

بِ  یَو فِ «
َ
بِ یْبِن ِإْبَراهِ  یِه َعْن َعلِ یاْلِخَصاِل َعْن أ

َ
بِ یَم َعْن أ

َ
 یاْلَبْصِر َماَن ْبِن َجْعَفٍر یَعْن ُسلَ  یِن اْلَفاِرِس یاْلُحَس  یِه َعِن اْلَحَسِن ْبِن أ

ِه ْبِن اْلُحَس  بِ  یِد ْبِن َعلِ یِن ْبِن َز یَعْن َعْبِد اللَّ
َ
ٍد َعْن آَباِئِه َعْن َعلِ یَعْن أ َبَعٌة  یِه َعْن َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ ْر

َ
ِه ص أ ع َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّ

ِت  یَال َتَزاُل فِ  مَّ
ُ
ْحَساب اْلَفْخُر  -اَمِة یْوِم اْلقِ ی یِإلَ  یأ

َ
ْعُن فِ  َو ِباْأل ُجوِم َو النِّ  یالطَّ ْنَساِب َو اِالْسِتْسَقاُء ِبالنُّ

َ
اِئَحَة ِإَذا یاْأل اَحُة َو ِإنَّ النَّ

 ١»َها ِسْرَباٌل ِمْن َقِطَراٍن َو ِدْرٌع ِمْن َحَربیَو َعلَ  -اَمةِ یْوَم اْلقِ یَتُقوُم  هاموتَلْم َتُتْب َقْبَل 

 

 

اگر قبل مرگ کسی توبه نکند،  ها نیاحه است.ماند. یکی از آنیز تا قیامت باقی میفرمایند چهار چروایت پیامبر (ص) می در این
 دارای عقاب است.

 بررسی روایت از لحاظ سند
جعفر بصری نیز توثیق ندارد. عبدالله نیز توثیق ندارد. البته حسین بن  این روایت از لحاظ سند معتبر نیست. فارسی، توثیق ندارد،

 زید در خانه حضرت بزرگ شدند.

 بررسی روایت از لحاظ داللت
 کند در روز قیامت دارای عذاب است.ظهور روایت در حرمت مطلق است. یعنی کسی که نیاحه می

 .129، ص 17وسائل الشیعه، ج  - 1
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 روایت سیزدهم

خِ َتاِبِه َعْن ک یْبُن َجْعَفٍر فِ  یَعلِ «
َ
ْوِح َعلَ  یِه ُموَس یأ ْلُتُه َعِن النَّ

َ
 یاْلَم  یْبِن َجْعَفٍر ع َقاَل: َسأ

َ
 ١»َرُه.یکْصُلُح َقاَل یِت أ

 بررسی روایت از لحاظ سند
روایت از کتاب علی بن جعفر آمده است. دو کتاب از علی بن جعفر دارای سند معتبری است. اما کتابی که دست شیخ و قبل این 

مسئله کتاب در عصر جدید با یک قرن ی بوده است، تردید وجود دارد که آیا این کتاب همان کتاب نجاشی است. از آن حر عامل
 قبل خیلی متفاوت است. در قرن اخیر، کتاب باعث اطمینان است. چون تیراژ وسیعی وجود دارد.

 بررسی روایت از لحاظ داللت
 مذکور است.آمده است که همان بحث » یکره«در این روایت باز 

 روایت چهاردهم

ِه ْبُن َجْعَفٍر فِ « ِه َعلِ  یَعْبُد اللَّ ِه ْبِن اْلَحَسِن َعْن َجدِّ ْسَناِد َعْن َعْبِد اللَّ خِ  یُقْرِب اْإلِ
َ
ْبِن َجْعَفٍر ع َقاَل:  یِه ُموَس یْبِن َجْعَفٍر َعْن أ

ْوِح فَ  ْلُتُه َعِن النَّ
َ
 ٢»ِرَهُه.کَسأ

 کند.بیان میدر این روایت نیز کراهت را 

 .همان - 1
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 روایات مستدرک الوسائل
 روایت اول

َس بِ «
ْ
َضا، ع َو َال َبأ اِئَحِة ِإَذا َقاَلْت ِصْدقًا.کِفْقُه الرِّ  ١»ْسِب النَّ

 این روایت سند ندارد ولی از مجوزه است.

 روایت دوم
 سند ندارد ولی جزء مانعه است.

 روایت سوم
 روایت سوم نیز سند ندارد و جزء مانعه است.

 روایت چهارم
 روایت چهارم سند ندارد و جزء مانعه است.

 روایت پنجم
 روایت پنجم سند ندارد و جزء مانعه است.

 .387، ص 2مستدرك الوسائل، ج  -2
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 روایت ششم
 روایت ششم سند ندارد و جزء مانعه است.

 روایات بندیدسته
 شوند:می بندیتقسیمشوند. از لحاظ یک منظر به سه قسمت بندی میاین بیست روایت از چند منظر دسته

، نهم، دهم و در کتاب مستدرک الوسائل، روایت اول. از این هفتم اول مجوزه است: در وسائل الشیعه: روایت اول، دوم، گروه .١
 روایت با سند معتبر داشت. سه شش روایت،

 د.معتبر نیستن کدامهیچ دوم، روایات تفصیل است: در وسائل الشیعه، روایت ششم، نهم از این گروه هستند. گروه .٢

، هشتم، یازده، دوازده، سیزده، چهاردهم از وسائل الشیعه و روایات دوم و پنجم چهارم، روایت روایات مانعه هستند: سوم، گروه .٣
 روایت هشتم معتبر بود. سوم، چهارم، پنجم در مستدرک الوسائل وجود دارد.

 از موضوعات معارضه باشد.ی داشت که نباید پذیریم، البته شرطاگر روایات در حد یک تعدد داشته باشد ما آن را می
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