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 برای میت نوحه
 مرور بر گذشته

 جمع را نیز بررسی کردیم. در نیاحه فروعاتی وجود دارد. هایراهطایفه را بحث کردیم.  چهار علی المیت بود. بحث در نوح

 اتفروع
 فرع اول

سرایی برای میت، همراه با عناوین حرام دیگری در تمام ادله ناحه مشتمل بر جایی است که شرایط حرام دیگری نباشد. اگر نوحه
این نوع ناحه، چه در معصوم و  شوند.باعث حرمت می و ... کفر شود. عناوینی مثل: کذب، غنا،میباشد، طبعًا حکم به حرمت 

کند. حتی اگر کسی قائل به حرمت ناحه باشد، این عناوین موجب تأکد غیر معصوم باشد، چه جایز و مکروه باشد، حرمت پیدا می
 شود.حرمت می

 شود.مناحه را دارد و تنقیح مناط می کمالانگیزی که برای میت است، تمام موسیقی حزن

 فرع دوم
 چند مطلب است: دهندهنشانها روایاتی وجود دارد که بر انواع عزاداری توضیحاتی داده است. آن در ابواب اموات،

 مستحب است.تسلی دادن به بازماندگان با میت،  همراهی .١

 کردن بر میت، منع نشده است و کراهت ندارد. گریه .٢

 و فریاد برای میت کراهت دارد. سروصدا .٣

 و لباس چاک کردن نیز کراهت دارد. پاره کردن یقه .٤

 شود. گاهی این حرمت ضمیمه است و گاهی حرمت در مناحه است.حرامی باشد، حرام می عناوین در مناحه، اگر .٥
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 فرع سوم 
یرا با رحلت در چند روایت وجود دارد که می ص) انقطاع وحی پیغمبر (گوید هر عزا بعد از رحلت پیامبر (ص) آسان است. ز

 شود.می

 فرع چهارم
 نیاحه چیست؟حکم تکسب 

اشکالی اگر قائل به حرمت نیاحه شدیم، تکسب به آن نیز حرام است. اگر در مقام جمع به کراهت یا اباحه رسید، طبعًا تکسب آن 
 بین حکم و تکسب مالزمتی وجود دارد. پس ندارد.

کند که عمل کند. این روایت داللت بر این میالبته در این بحث روایت سومی وجود دارد که حرمت نیاحه را مالزم با عقد آن می
 جایز است ولی تکسب به آن جایز نیست.

مشکل دارد و در روایت نیز داللت تام ندارد، ما به این روایت استناد  سنداً اما چون این روایت  این امر خارج از قاعده تکسب است.
 کنیم.نمی

 فرع پنجم
آید و شود. گاهی نیز عناوینی میگاهی به ترکیب الزامی و اتحادی، حرام می طور که عرض کردیم عمل نیاحه مکروه است.همان

در نتیجه جایی  شود.می واجب که نیاحه، است شرایطی پیش بیایدالسالم) ممکن کند. مثًال در معصومین (علیهمعمل را واجب می
 که مکروه است شاید با شرایطی حرام بشود و در جایی که مستحب است، با شرایطی واجب بشود.

شناختی نیز وجود دارد. گریه را به اصل، جایز دانسته است چون گریه باعث سبک شدن و تخلیه در این روایات یک بحث روان
یاده دادوفریادشود. شدن انسان می در معصومین  شود.روی است و باعث افسردگی در حاالت انسان میرا منع کرده است چون ز

 ی وجود دارد.عماهای اجتالسالم) نیز یک فلسفه(علیهم

 فرع ششم
 حکم نیاحه برای صاحبان عزا است و یا اینکه برای دیگران نیز جاری است؟
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 کند.ظاهر ادله اطالق را بیان می

 تولی من قبل الجائر
 پردازیم.بحث بعدی ما تولی من قبل الجائر است که در جلسات بعد به این قضیه می

 نکاتی از خطبه ذکر
ُح َلُه ی« ِه کٌع َعْن ذِ یِهْم ِتجاَرٌة َو ال بَ یِباْلُغُدوِّ َو اآلْصاِل ِرجاٌل ال ُتْلِه  هافیَسبِّ َه ُسْبَحاَنُه َو َتَعالَ ١ِر اللَّ َر َجالًء کَجَعَل الذِّ  یِإنَّ اللَّ

ْت آَالُؤُه فِ ِلْلُقُلوِب َتْسَمُع ِبِه َبْعَد اْلَوْقَرِة َو ُتْبِصُر ِبِه َبْعَد اْلَعْشَوِة َو َتْنَقاُد ِبِه َبْعَد  ِه َعزَّ اْلُبْرَهِة َبْعَد اْلُبْرَهِة َو  یاْلُمَعاَنَدِة َو َما َبِرَح ِللَّ
ْزَماِن اْلَفَتَراِت ِعَباٌد َناَجاُهْم فِ  یفِ 

َ
َمُهْم فِ کِرِهْم َو کفِ  یأ ْبَصاِر]  یَقَظٍة فِ یَذاِت ُعُقوِلِهْم َفاْسَتْصَبُحوا ِبُنوِر  یلَّ

َ
ْسَماِع َو اْأل

َ
[اْأل

ْفِئَدِة 
َ
ْسَماِع َو اْأل

َ
ْبَصاِر َو اْأل

َ
ِة فِ یَو  اللهایامُروَن بِ کَذ یاْأل ِدلَّ

َ
ُفوَن َمَقاَمُه ِبَمْنِزَلِة اْأل َخَذ اْلَقْصَد َحِمُدوا ِإلَ  یَخوِّ

َ
ِه یاْلَفَلَواِت َمْن أ

َخ یَطِر 
َ
َجاِة َو َمْن أ ُروُه ِبالنَّ وا ِإلَ یِم یَذ َقُه َو َبشَّ ِر ینًا َو ِشَماًال َذمُّ ُروُه ِمَن اْلَهلَ یِه الطَّ  کَح ِتلْ یَمَصابِ  کَذلِ کاُنوا کِة َو کَق َو َحذَّ

َة ِتلْ  ِدلَّ
َ
ُلَماِت َو أ ُبَهاِت َو ِإنَّ ِللذِّ  کالظُّ نْ کالشُّ َخُذوُه ِمَن الدُّ

َ
ْهًال أ

َ
 یٌع َعْنُه ی بَ ا َبَدًال َفَلْم َتْشَغْلُهْم ِتَجاَرٌة َو َال یِر َأل

َ
اَم یْقَطُعوَن ِبِه أ

ِه فِ یاِة َو یاْلَح  َواِجِر َعْن َمَحاِرِم اللَّ ْسَماِع اْلَغاِفلِ  یْهِتُفوَن ِبالزَّ
َ
ُمُروَن ِباْلِقْسِط َو یَن َو یأ

ْ
َتِمُروَن ِبِه َو یأ

ْ
ِر َو کْنَهْوَن َعِن اْلُمنْ یأ

نْ کَتَناَهْوَن َعْنُه فَ ی ُهْم َقَطُعوا الدُّ نَّ
َ
َماکفَ  کَفَشاَهُدوا َما َوَراَء َذلِ  هافیاآلِْخَرِة َو ُهْم  یا ِإلَ یأ نَّ

َ
 »أ

. زدایدمیرا از قلب  هاکدورت. کندمیذکر را برای جالء قلب قرار داد. این ذکر و توجه به حضرت حق، قلب را روشن خداوند 
عد از اینکه ذکر در قلب استمرار پیدا کرد، دشمنی از است. بگوید، ناشنوا . قلبی که ذکر خدا را نمیشنودمیقلب بعد از این توجه 

 زداید.حق را از قلب می

خداوند افراد معدودی داشت که  های تاریخ،برهه ترینتاریکشد، در هایی که نبوت قطع میهمواره در تمام مقاطع تاریخ و دوره
ترین مقاطع، کسانی وجود حتی در تاریکداشته است.  اهل ذکر بودند. در تمام مقاطع تاریخ این رشته پیشگامان ذکر وجود

 داشتند.

 37و  36سوره نور، آیات 1 
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 اکنون باید ببینیم این اهل ذکر چه کسانی هستند؟

ها سخن گفته است. قدر ذکر در وجودشان ریشه کرده است که خداوند در وجودشان حضور داشته و با آنبندگان اهل ذکری که این
 است.ها سخن گفته خداوند در اعماق روح و جان آن

 های اهل الذکرویژگی
گوید، نور بیداری در وجودشان به وجود ها سخن میها یک نور بیداری و روشنایی در چشم و گوششان دارند. وقتی خداوند با آنآن

 کنند.را یادآوری می اللهایامشوند. اینان دیگران می دستگیر اینان، آید.می

 ترسانند.را از جالل و جبروت خداوند می مردم ای کرده است.وند در آن جلوه ویژهای که خدایعنی تمام مقاطع ویژه اللهایام

کسی که راه درست  کنند.نشان راهنمایی میهای بیبیابان بشریت را در ونشان هستند. قافلهنامبیهای ان راهنمای مردم در بیاباناین
 دهند.را بشارت به نجات می وی گیرد.را طی بکند مورد تشویق اینان قرار می

 دهند. این همان تشویق و تنبیه رهبر دینی است.اند را مورد نکوهش و مذمت قرار میکسانی که از صراط مستقیم دور افتاده

 ها هستند. راهنمای در ابهامات هستند.چراغ تاریکی اینان .) هستندالسالمو پیامبران (علیهم بیتاهلاوج این ذاکرین، 

 شئوندر تمام  به جای دیگری وصل است. شانرشته اینان چون اهل ذکر هستند، به جای ذکر دنیا، ذکر خداوند را برگزیدند.اینان 
ها فریاد بیدارگر آن کنند.کنند. با این ذکر و بیداری دل، عمر را سپری میگویند. زندگی را با همین ذکر سپری میذکر می شانزندگی

کنند، ولی گویا در کنند. با اینکه در این دنیا زندگی میخودشان نیز عمل می دهند وفرمان به عدالت می پیچد.در گوش غافالن می
 کنند.دنیای دیگر زندگی می
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