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 برای میت نوحه
 مرور بر گذشته

 مجوزه، مانعه، مفصله. طایفه بار و روایات بحث را بررسی کردیم. سه طایفه روایات وجود داشت.بحث در نوح علی المیت بود. اخ

در روایات مجوزه، روایات معتبری وجود داشت. در روایات مانعه، یک روایت اعتبار داشت، ولی کثرت زیادتری نسبت به مجوزه 
 داشت. در روایات مفصله، روایت معتبری از لحاظ سند وجود نداشت.

 کردیم: بندیجمعروایات را عرض کردیم و سه نوع  بندیجمعدر جلسات قبل، 

 که اخبار مانعه در حد کراهت است. شودمیمانعه حمل بر کراهت بشود. اخبار مجوزه البعث دارد و همین ال بعث قرینه  اخبار .١

 کنیم که ناحه مشتمل بر کذب و باطل نیست. اخبارمفصله را شاهد جمع قرار بدهیم. اخبار مجوزه را حمل بر جایی می طایفه .٢
 شود که مشتمل بر کذب و باطل باشد.ایی میمانعه نیز حمل بر ج

 این کردند که متضمن غنا یا استماع اجانب باشد.جمع در کالم حر عاملی است. ایشان اخبار مانعه را حمل بر جایی می این .٣
 بندی وجهی نداشت.جمع

 روش جمع چهارمین .٤
 اخبار مفصله، سه طایفه وجود دارد. جزبهاخبار مفصله، اعتباری ندارد. ممکن است کسی بگوید 

 طایفه چهارم روایت
 (ع) است. این روایت معتبر است. محمدباقرطایفه چهارم، روایت اول باب هفدهم است. داستان وصیت امام 
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ُد ْبُن « ٍد َعْن َعلِ یُمَحمَّ ْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ
َ
ْصَحاِبَنا َعْن أ

َ
ٍة ِمْن أ بِ یوُنَس ْبِن یِم َعْن کْبِن اْلَح  یْعُقوَب َعْن ِعدَّ

َ
ِه ع  یْعُقوَب َعْن أ َعْبِد اللَّ

بِ  یَقاَل: َقاَل لِ 
َ
ْوِقْف لِ ی یأ

َ
  یَن ِبِمًن یَعْشَر ِسنِ  یَذا ِلَنَواِدَب َتْنُدُبنِ کَذا َو ک یِمْن َمالِ  یا َجْعَفُر أ

َ
 ١.»یاَم ِمًن یأ

این روایت با  بود. جمعقابل. این جواز با کراهت دانستندیماین روایات با روایات دیگر تفاوتی دارد. روایات مجوزه، فقط جایز 
 روایت، ظهور در رجحان و استحباب دارد.ظاهر  توانیم حمل بر کراهت بکنیم.اخبار مجوزه یکی نیست. این روایت را نمی

 .شوندمیمجوزه بر دو قسم  روایات اگر این بحث مذکور را بپذیریم،

 توانیم حمل بر کراهت بکنیم.مجوزه نمیی اخبار این روایت را با قرینه

 وصیتالغای خصاحتماالت در 
 ساز است. در اینجا دو حالت وجود دارد.این یک نکته سرنوشت

رجحان عزاداری از کنیم. ها الغای خصوصیت میحالت این است که بگوییم از این روایت و از معصوم (ع) به سایر انسان یک .١
 کند.تفاوت می مانبندیجمعشود. اگر این احتمال باشد، روش ها الغای خصوصیت می(ع) به تمام میت محمدباقرامام 

شود این است که از امام توانیم بکنیم. حداکثر الغای خصوصیتی که در اینجا میدوم این است که الغای خصوصیت نمی احتمال .٢
 دهیم.سرایت می اولیاءالله) و السالمعلیهم(ع) به دیگر ائمه ( محمدباقر

 بندی با پذیرفتن احتماالتجمع
بندی کنیم. چون تعارض با توانیم جمعت با بقیه روایات معارض است و از طریق جمع اول، نمیاگر حالت اول را بگیریم، این روای

 روایات مانعه دارد.

آید و به خاطر اخص ی جدیدی به وجود میورت طایفهاین ص در اما اگر حالت دوم را بپذیریم که اظهر نیز همین احتمال است.
 بودن، معارض بقیه روایات نیست.

 .125، ص 17وسائل الشیعه، ج  -1 
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 بندی با پذیرفتن احتمال دومجمع
 روایات مفصله، سه طایفه وجود دارد. جزبه

 مطلق اشکالی ندارد. (جواز ناحه علی المیت) طوربهبر میت  ناحه .١

 بر میت اشکال دارد. ناحه .٢

 السالم) رجحان دارد.معصومین (علیهم در .٣

 بندی کنیم.شد. اکنون که طایفه سوم را پذیرفتیم باید دوباره جمعقبل بود، حمل بر کراهت میاگر دو طایفه 

 مثال برای درک بهتر
 کنیم.زنیم و یک قاعده اصولی را بازگو میبرای روشن شدن این مطلب، یک مثال اصولی می

 کنیم.اگر سه دلیل فرض 

 .علما را اکرام نکن(التکرم العلما) دلیل اول: 

 (البعث به اکرام العلما) اکرام علما اشکالی ندارد.دلیل دوم: 

 (ظهور در استحباب دارد) م العالم العادل) عالم عادل را اکرام کن.ااکریستحب دلیل سوم: (

 بین این دو عموم و خصوص مطلق است. دلیل دوم و سوم، تعارضی ندارند. البعث با استحباب ممانعتی ندارد.

 شود.تعارضی ندارد. دلیل سوم مقید دلیل اول می دلیل سوم با دلیل اول،

 بندی وجود دارد.دو نوع جمع

شود. یعنی دلیل سوم بعد از این جمع، اخص و مقید میشود. کنیم که حمل بر کراهت میدلیل اول و دوم را با هم جمع می ابتدا .١
 عالم عادل باشد.کراهت دارد، مگر در جایی که  اکرام علما

4 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

٣١٦٩:�ماره ثبت                                                                                                                         

بعد از این جمع،  است مگر اکرام علمای عادل. کراهتشود اکرام علما گیریم. این جمله میدلیل سوم را مقید دلیل اول می ابتدا .٢
 شود. بهتر است بگوییم دو جمله وجود دارد:کنیم. در اینجا حمل بر کراهت نمیبا دلیل دوم جمع می

 عالم فاسق را نکن اکرام .١

 در اکرام عالم نیست. اشکالی .٢

 گویند.ها نیست. به این امر انقالب نسبت میعموم و خصوص مطلق است. تعارضی بین این بین این دو

 هر وقت طوایف و ادله بحث از دو تا عبور کرد، باید ببینیم که جای انقالب نسبت هست یا نیست. 

 ه قاعده انقالب نسبتبندی بحث با توجه بجمع
 دلیل اول: ناحه برای مردگان جایز نیست.

 .اشکالی ندارددلیل دوم: ناحه برای مردگان 

 ناحه بر معصومین استحباب دارد.دلیل سوم: 

حال این جمع را با دلیل دوم را  ).السالمعلیهمکنیم. ناحه برای مردگان جایز نیست مگر در معصومین (دلیل اول و سوم را جمع می
 السالم) مستحب است.کنیم. ناحه بر مردگان کراهت دارد و برای معصومین (علیهمجمع می
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