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 چکیده

آن است که مکلف از روی » نماز در لباس یا بدن نجس«های مسأله  یکی از انواع صورت
شود، که در آن   اتمام، ملتفتنجس نماز بخواند و بعد از) لباس یا بدن(فراموشی در 

در این جستار به . باشد سه نظریه مطرح است و علّت اصلی اختالف، تعارض روایات می
کارهایی  ای و به صورت توصیفی ـ تحلیلی، به راهسبک مسأله محور، با روش کتابخانه

م؛ ای ها پرداخته که برای حل این تعارض بیان شده، اشاره کرده و به بررسی و نقد آن
جمع بین این روایات به این صورت است که اگر مکلّف در عروض نسیان کوتاهی کرده، 
نماز باطل است و اگر با کمال تحفظ و اهتمام، نسیان بر او عارض شده، اعاده ندارد؛ 

در روایت سماعه حکم به » السّالم علیه«اوّالً امام صادق : دلیل بر این جمع آن است که
اند و اعاده به خاطر عقوبت زمانی معنا دارد که  وبت فرمودهاعاده را معلل به عق

در صحیحه محمّد بن مسلم » فضیعت«فراموشی به جهت مسامحه باشد؛ ثانیاً کلمه 
 .داشت اشاره به عدم اهتمام مکلف دارد زیرا در صورت توجّه مکلف، این تعبیر معنا نمی

 
 .، نجس، ناسیجمع بین روایات تعارض، ،اعاده :واژگان کلیدی

                                                                                                                                                                             
 ؛ ادیار گروه فقه و اصول دانشگاه علوم اسالمی رضوی مشهد مقدساست. ١

Email: hoseini.zeydi@razavi.ac.ir 

ی  و  ه ی وق با ال   سا
 ١٣٩٨بهار و تابستان ، اولشمارۀ ، وم دو پنجاهسال 
  ٧١ـ٨٢صص 

 
 
 

 
Jurisprudence and the Essentials of Islamic Law 
Vol. 52, No. 1, Spring & Summer 2019 
 

 

DOI: 10.22059/jjfil.2018.246479.668411 
 



 ١٣٩٨بهار و تابستان ، اول، شمارۀ پنجاه و دومفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال     ٧٢

 مقدمه
است  )لباس یا بدن نجس(یکی از مباحث مربوط به احکام و آثار نجاسات، اقسام نماز در 

 :که به طور کلی سه قسم دارد
از روی علم و عمد که گاهی اختیاری و ) لباس یا بدن نجس(نماز خواندن در . ١

 .گاهی اضطراری است
 .از روی جهل) لباس یا بدن نجس(نماز خواندن در . ٢
 .از روی نسیان) لباس یا بدن نجس(نماز خواندن در . ٣

قدر متقین از بطالن نماز، صورت علم و عمد است و در مورد سه قسم دیگر اختالف 
وجود دارد؛ امّا در جایی که نمازگزار از روی فراموشی در لباس یا بدن نجس نماز خواند 

 : سه قول وجود داردـ که سوال اصلی مقاله حاضر در مورد همین مطلب است ـ ،
، ٢٩[ قضا کند ، اعاده و در خارج از وقت،باید در وقت: مشهور منقول و محصل. ١
ینتفی المشروط « و آن را مستند به قاعده ]١٩٢، ص١، ج٣١؛ ٢١٥، ص٦، ج٤٥؛ ٩٤ص

، ٦( حتی برخی در مورد این قول ادعای اجماع ]٤٢٣، ص٤٠[اند؛  دانسته» بإنتفاء شرطه
 .اند  کرده]١٨٣، ص١، ج٥[ و عدم خالف) ٦٦ص

اعاده الزم نیست مطلقاً ـ خواه در وقت و خواه در خارج وقت ـ هر چند که . ٢
 برخی این قول ]٤٢٥، ص٥، ج٩؛ ٣٤٨، ٢، ج٣٢؛ ٤٤١، ص١، ج٤٣[. باشد مستحب می

 زیرا مکلف آن چه را که بر او واجب بوده است را ؛اند را مطابق با قواعد و اصول دانسته
 )٢٤٥، ص١، ج١٦(اند  ه است و به عنوان تأیید به حدیث رفع استناد کردهانجام داد

؛ ١٨٤، ١، ج٢٦[.  الزم نیست قضا کند، اعاده الزم است و خارج از وقت،در داخل. ٣
، ١، ج٣٧؛ ٤٤٢، ص٣، ج١٢؛ ٣٤٥، ص١، ج٨؛ ١٩، ص١، ج٤٢؛ ٣٦٣، ص١، ج٣٦
. اند ران نسبت داده برخی این قول را به مشهور بین متأخ]٤٢١، ص٣، ج٢٢؛ ١٠٦ص

 ]٤٢٥، ص٥، ج٩[
اند که   برای نظریه خود ـ عالوه بر روایات ـ به دالیلی تمسک نمودهقائالن هر یک از 
طلبد ولی منشأ تعدد اقوال، روایات متعارضی است  ها مجال دیگری را می پرداختن به آن

. وایات جمع بنمایندرکه در این زمینه وارد شده و فقهاء را بر آن داشته است تا بین این 
خواندن به صورت ) لباس یا بدن نجس( به طور کلی در مسأله نماز در ]٨٠، ص٢، ج٣[

نسیان دو دسته روایت مطرح است که برخی داللت بر اعاده نماز در ناسی به صورت 
 ثوب أصاب إن«:  فرمودند»السّالم علیه« مانند صحیحه أبی بصیر که امام صادق ؛مطلق دارد



  ٧٣  »صاله الناسی فی النجس«کارهای رفع تعارض بین روایات در مبحث   نقد راهواکاوی و

 و فنسي یصلي ان قبل علم و إن علیه إعادة فال یعلم ال و هو فیه فیصلي دمال الرجل
 و بعضی از روایات هم داللت بر عدم اعاده ]١٨٢، ص١، ج٢٦[ 1 »اإلعادة فعلیه فیه یصل

 یصیب الرجل عن سألته«:  مانند صحیحه عالء بن رزین؛نماز به وسیله ناسی مطلقاً دارند
 الصالة؟ أیعید غسله یکن لم انه یذکر ثم فیه یفیصل لهیغس ان یفینس ینجسه الشئ ثوبه
 .]١٨٤، ص١، ج٢٦ [2»له و کتبت الصالة مضت قد یعید ال: » السّالم علیه«قال 

تعارض موجود، علماء را بر آن داشته است تا راهی برای حل تعارض بین این روایات 
ین دو دسته از روایات اند تا از راه جمع در داللت ب ارائه بنمایند؛ برخی تالش نموده

که جمع عرفی بین دو دسته از روایات  توافق حاصل نمایند و بعضی هم با تصریح به این
اند که مقتضای آن  امکان ندارد، به سراغ قواعد باب تعارض و مرجحات این باب رفته

 .باشد ترجیح یک دسته از روایات متعارض می
بیان شده است، بررسی و نقد خواهد  چهار راه حلی که توسط ایشان ،در این جستار

د که موجب ایجاد راه حل شو شد و در پایان به راه حل و وجه جمع صحیح اشاره می
 .دشو  پنجمی برای توافق و هماهنگی بین این روایات متعارض می

 
 راه حل اوّل

روایات دسته اوّل ـ که داللت بر واجب بودن اعاده و قضاء دارند ـ بر استحباب حمل 
 چون روایات دسته اوّل ظهور در اعاده و قضا دارند امّا ]٣٤٤، ص١، ج33: کر[شوند  می

روایات دسته دوّم نص در عدم اعاده و قضا هستند؛ به عنوان نمونه در حدیث عالء بن 
که در روایات دسته دیگر این  و حال آن» مضت و کتبت«رزین تصریح شده است که 

اشت؛ زمانی که امر دایر بین نص و ظاهر باشد باید چنین چیزی نبود و ظهور در اعاده د
 ]٢٢٠، ص١، ج١٩: نکـ [. از ظهور دست برداشت و به نص عمل نمود

 اشکاالت به راه حل اوّل
ای ـ داخلیه  این وجه جمع با ظاهر هر دو دسته از اخبار منافات داشته و هیچ قرینه. ١

                                                                                                                                                                             
صحیحه زراره : گردد به دلیل عدم اطاله کالم تنها یک روایت بیان شده و آدرس بقیه روایات اشاره می. ١

، ٢٦[عفی  ـ صحیحه اسماعیل ج]٥٩، ص٣، ج٤١[ ـ صحیحه محمّد بن مسلم ]٤٢١، ص١، ج٢٧[
 ]٢٥٥، ص١، ج٢٧[ ـ موثقه سماعه ]١٧٦، ص١، ج٢٦[ـ صحیحه عبدهللا بن أبی یعفور ] ١٧٦، ص١ج

 ].٢٥٦، ص١، ج٢٧[ـ روایت جمیل بن درّاج 
 ـ موثقه هشام ]٥٥، ص١، ج٢٦[موثقه عمّار بن موسی   ـ]٣١٨، ص١، ج١٤[صحیحه علی بن جعفر . ٢

 ].٢٩٥، ص١، ج١٤[ نصر  ـ روایت عمرو بن أبی]٤٨، ص١، ج٢٧[بن سالم 
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 و اگر جریان چنین ]٢٣٣، ص٨، ج٤٧[. یا خارجیه ـ برای صحت آن وجود ندارد
هایی جایز و صحیح باشد، در تمام موارد تعارض جاری بوده و در نتیجه هیچ  جمع

 ]١٦، ص٣، ج١١: نکـ [. موردی برای تعارض بین ادله باقی نخواهد ماند
بله، اگر دو دلیل وجود داشته باشد که یکی نص و صریح در معنایی و ظاهر در 

 عکس آن باشد به واسطه حمل ظاهر بر نص بین دو معنای دوّم باشد و دلیل دوّم به
شود؛ مانند جایی که در یک دلیل به چیزی امر شود و در دلیل  دسته روایات جمع می

آمده باشد که در  این صورت با حمل امر بر استحباب بین » ال بأس بترکه«دیگر عبارت 
 ]١٩٣، ص٤، ج٢٠[. گردد این دو دسته جمع می

باشد ـ  ه جمعی که بیان شد مطابق موازین و ضوابط میبر فرض که اصل وج. ٢
شود و به  یعنی در جایی که ظهور و نصی وجود داشته باشد، نص بر ظاهر مقدم می

دهیم  کنیم ـ امّا زمانی ما این وجه جمع را انجام می خاطر قرینه نص از ظاهر رفع ید می
روایاتی که امر به اعاده شده که خطاب، مولوی باشد نه ارشادی؛ در محل نزاع ـ خواه در 

اند اعاده الزم نیست ـ امر و نهی جنبه ارشادی دارند،  و خواه در احادیثی که بیان داشته
باشد  نماز را اعاده کن، در مقام ارشاد مکلف می: فرماید به این معنا که جایی که امام می

اعاده : فرماید  که میکه اگر نمازت را اعاده نکنی نمازت فاسد خواهد بود؛ و در جایی هم
الزم نیست، شارع در صدد آن است که بیان بدارد نماز صحیح بوده و احتیاجی به اعاده 

 ]٣٦٥، ص٣، ج٣٩[. ندارد
باشد و لذا بین صحت و فساد تناقض   دوران امر بین فساد و صحت می،در حقیقت

؛ ١٨٣ص، ٤، ج١٠؛ ١٨٨، ص٤، ج٢٠[. توان جمع کرد خواهد بود و در متناقضین نمی
 ]٣٢٩، ص٣٥

برخی از روایات اصالً قابلیت حمل بر استحباب را ندارند؛ به عنوان نمونه مقتضای . ٣
موثقه سماعه این است که اعاده و قضا از باب عقوبت بر نسیان است و لذا تناسب ندارد 
که روایات اعاده را بر استحباب حمل کرد زیرا معنا ندارد که مستحب از باب عقوبت 

د زیرا عقوبت در آن چیزی است که در آن کلفت و مشقت وجود دارد مانند جعل شو
، ١، ج١٥. (تکرار حج برای کسی که مرتکب جماع با حلیله در حال احرام شده است

 )٥٠١، ص١، ج٤٤؛ ٥٣٨ص
ـ مانند صحیحه وهب بن عبد » الصاله فی النجس«چنین برخی از روایات مسأله  هم

 ـ بین جاهل و ناسی به ]٢٠٢، ص٢، ج٢٧[ أبي بصیر  و موثقة]١٨١، ص١، ج٢٦[ربّه 



  ٧٥  »صاله الناسی فی النجس«کارهای رفع تعارض بین روایات در مبحث   نقد راهواکاوی و

که  اند که امر به اعاده تنها به ناسی تعلق گرفته است با وجود آن این صورت فرق گذاشته
استحباب اعاده برای جاهل هم ثابت است؛ و این امر بهترین قرینه بر اراده وجوب در 

 ]١١٧، ص٣ ج،٣٠؛ ١٠١، ص٢، ج١٣؛ ١٨٨، ص٤، ج٢٠[. باشد مورد ناسی می
 

 راه حل دوّم
کنیم و در زمره معلوم الصدور  طائفه آمره به اعاده را به دلیل کثرت و فراوانی اخذ می

نماییم تا تعارض از بین برود؛  دهیم و روایت نافیه را به دلیل شاذ بودن طرح می قرار می
  حتی شیخ طوسی ـ که در استبصار قائل به تفصیل شده است که]٣٧٢، ص٢، ج٢٠[

در ادامه به آن اشاره خواهیم نمود ـ در تهذیب تصریح به شاذ بودن روایات نافیه نموده 
 ]٣٦٠، ص٢، ج٢٧[. است

در نتیجه روایات نافیه توان و صالحیت مقابله و تعارض با روایات وجوب اعاده را 
 ]٨٤، ص٢، ج٣[. نداشته و تعارض بین حجت و ال حجت معنا ندارد

 اشکاالت به راه حل دوّم
معلوم  زمره در اعاده به آمره روایات نه و است شاذه روایات اعاده عدم روایات اوّالً نه

 ]٣٦٦، ص٣، ج٣٩[ .نیست الحجت با حجت تعارض در نتیجه و الصدور است؛
 دالیلی ترین مهم زیرا نیست مرجحات از شهرت اعاده، روایات بودن مشهور فرض ثانیاً بر

زراره است  مرفوعه و حنظله بن عمر مقبوله روایت دو است آمده شهرت مرجحیت برای که
 ]٤٤٣، ص٢: نکـ  [.باشند می بحث داللتاً ـ محل هم و سنداً هم این دو روایت ـ که

رسد که جمع  می) سندی یا صدوری یا مضمونی(ثالثاً در مواردی نوبت به مرجحات 
ان خواهیم داشت که در ادامه بی داللی و عرفی بین متعارضین ممکن نباشد و حال آن

 .که امکان جمع عرفی صحیح بین روایات متعارض در مسأله وجود دارد
 

 راه حل سوّم
اگر کسی ناسیاً با حالت نجاست : گویند باشد که می روایات دسته دوّم موافق با عامه می

 نمازش صحیح است و ،نماز خواند و بعد از نماز فهمید که لباس یا بدنش نجس بوده
 شاهد بر این نسبت ]١٥٧، ص٣، ج٤٦؛ ٧١٤، ص١، ج٧[اده و قضا ندارد؛ احتیاج به اع

، ٢، ج٣٤[و عالمه در تذکره ] ٤٧٩ص ،١، ج٢٨[خالف  در به عامه هم آن است که شیخ
 . اند نموده منتسب عامه علمای از معظم و کثیری جمع به را روایات  این]٤٧٧ص
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، ٢٩؛ ٦٦، ص٦[. ی امامیه استدر مقابل روایات دسته اوّل موافق مشهور فقهای قدما
باشد   در نتیجه اگر روایات دسته دوّم که موافق فتاوای عامه می]١٨٣، ص١، ج٥؛ ٩٤ص

 به صورت تقیه صادر شده است، در زمره روایات شاذ و نادر تلقی »السّالم علیه«از معصوم 
 .شوند شده و ترک می

فإنّه «: فرماید  روایات می بعد از بیان دسته دوّم»رحمه هللا«بخصوص که شیخ طوسی 
 و امام خمینی ]٣٦٠، ص٢، ج٢٧[» خبر شاذّ ال یعارض به األخبار ألتي ذکرناها هاهنا

و اإلنصاف أن الروایات متعارضه و الترجیح «: فرماید  نیز در کتاب طهارت می»رحمه هللا«
عاده و لروایات اإلیجاب اإلعاده بل الظاهر عدم عمل متقدمی أصحابنا بروایات نفی اإل

 ]٣٠٥، ص٤، ج١٨[» أعرضوا عنها فال تصلح للحجیه
 اشکاالت به راه حل سوّم

رویم  د در مواردی به سراغ مرجحات میشطور که در اشکال قبلی اشاره  همان) الف
 .که جمع داللی و عرفی بین متعارضین ممکن نباشد

 تقیه زیرا ؛مودن تقیه بر حمل توان نمی را بود اعاده عدم بر دلیل که عال روایت) ب
 ؛ امام»بقدرها تتقدر الضرورات« و نمود تقیه ضرورت مقام در و باید است اضطراری امر

» ال یعید قد مضت الصاله و کتبت له« :فرمودند چنین و اند علت عدم اعاده را ذکر کرده
 کافی» ال یعید«اند، بیان همان  اگر امام به دلیل تقیه حکم به عدم اعاده را مطرح کرده

 .داشت بود و نیازی به تأکید وجود نمی می
ای بودن روایات دسته دوّم  صرف وجود قول در بین علمای عامه دلیل بر تقیه) ج
گردد مخصوصاً که در بین امامیه هم علمایی وجود دارند که قائل به همان نظریه  نمی

 ]٣٤٥، ص١، ج٨؛ ٣٤٨، ٢، ج٣٢؛ ٤٤١، ص١، ج٤٣[. هستند
 

 راه حل چهارم
توان قائل به تفصیل شد و  در مقام جمع بین دو طایفه از اخبار میائل هستند برخی ق

منظور اعاده در وقت است  که این د اعاده الزم است را حمل کنیم برنگوی اخباری که می
، خارج  مرادکه کنند حمل کنیم بر این و آن دسته از اخباری که نفی اعاده را بیان می

 ]٣٢٨، ص٣٥: نکـ [ .نیستباشد، یعنی قضا الزم  وقت می
دلیل بر این وجه جمع آن است که هر طائفه ای از اخبار قدر متیقنی دارد و توسط 

کنیم؛ قدر متیقن  قدر متیقن یک دسته از عموم طائفه دیگر رفع ید و صرف نظر می
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، ٤٤(روایات اعاده، داخل وقت است و قدر متیقن روایات عدم اعاده، خارج وقت است؛ 
که برخی از » ال بأس ببیع العذره«و » ثمن العذره سحت«مانند جمع بین ) ٥٠١، ص١ج

 ]٢٤، ص١، ج٢٥؛ ٥٧، ص٣، ج٢٦[. اند علماء هر مورد را به قدر متیقن ارجاع داده
: گوید علی بن مهزیار می«: شاهد بر این وجه جمع، صحیحه علی بن مهزیار است

 که در تاریکی شب بول کرد »السّالم یهعل«سلیمان بن رشید به او نوشت که خبر داد به امام 
چه گشت آن نقطه را  ای از بول اصابت کرد و در تاریکی شب هر و کف دست او به نقطه

که  پیدا نکرد و دستش را با پارچه تمیز کرد و بعد فراموش کرد دستش را بشوید تا این
د سپس و صورت و دو دستش کشی های روغنی به سر ها زد با دست دستش را به روغن

 اش چیست؟ نماز خواند، وظیفه برای خواندن نماز وضو گرفت و
ای و معلوم نیست که چیزی به دست تو   تو خیال کرده اگر:فرمودند »السّالم علیه« امام

توان به آن ترتیب اثر داد  در صورتی می و  این توهم جایگاهی ندارد کهاصابت کرده باشد
 اگر یقین داشتی بول به دستت اصابت ؛که انسان اطمینان به وقوعش پیدا کرده باشد

 سزاوار است که ،کرده و بعد فراموش کردی آن را بشویی و بعد از نماز یادت آمد
چه که  آن ها را اعاده کنی و در وقت هستی آن نمازهایی که با این نجاست خواندی اگر

 ]١٨٤، ص١، ج٢٦[» به جا بیاوریها را  فوت شده الزم نیست آن
چه که در وقت هست، اعاده کن و اگر خارج  در این روایت تصریح شده است که آن

 .باشد الزم نمیوقت باشد، اعاده 
 اشکاالت به راه حل چهارم

 :در مورد اصل این وجه جمع باید اظهار داشت که
فق دادن بین دو دسته از روایات، مصداق کامل جمع تبرعی به این صورت توا: اوّالً

 زیرا قدر متیقن داشتن باعث تغییر ]٣٧٣، ص٢، ج٢٠[است ) جمع بدون شاهد و قرینه(
ای بر   هر جا شاهد و قرینه؛و شاهدی برای این جمع وجود ندارددر ظهور نخواهد بود 
ای بر جمع  که شاهد و قرینها در جایی توان جمع را انجام داد امّ جمع وجود داشت می

  بوده و قابل استنادچنین است، جمع تبرعی وجود نداشته باشد که ما نحن فیه هم
 ]٨٥، ص٣، ج٤؛ ٢٢٠، ص١، ج١٩: نکـ  [.باشد مین

ثانیاً چنین وجه جمعی تنها از برخی روایات موجود قابل برداشت است و در مورد 
ا را به این صورت جمع نماییم؛ برای نمونه ه بعضی از روایات، اصالً امکان ندارد که آن
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 صراحت در شمول و عموم ـ اعاده و قضا ـ دارد و چنین 1صحیحه محمّد بن مسلم
که در » صاله کثیره«برداشتی از آن امکان ندارد زیرا بدون تردید اعاده بعضی یا اغلب از 

. اهد بود در خارج وقت خو]٥٩، ص٣، ج١٣٦٧کلینی، [روایت به آن اشاره شده است 
 ]٢٣٤، ص٨، ج٤٧: نکـ چنین  ؛ هم١٦٤ص، ١٧[

که برای صحت این وجه جمع، به صحیحه علی بن مهزیار استناد  امّا در مورد این
 :شده است از چند جهت قابل تأمل است

این : اند که علماء رجال گفته د وجود داردیدر سند این روایت سلیمان بن رش. ١
  کهمنظور سلیمان بن رشید از علمای اهل سنت باشداگر ؛ البته باشد شخص مجهول می

 ]١١٥، ص٣، ج٣٠؛ ٣٧٦، ص٢، ج٢٠[. مورد وثوق نخواهد بود
 و صدر ذیل آن با هم 2متن این حدیث اضطراب دارد: فرماید می مرحوم فیض. ٢
 هذا یمعن«: از اعتبار ساقط خواهد بودکند و در نتیجه  سازد و یکدیگر را نقض می نمی

واضح و ربما یوجه بتکلفات ال فائدة في إیرادها و یشبه أن یکون قد وقع الحدیث غیر 
 ]١٥٤، ص٦، ج٣٨[» ...فیه غلط من النساخ 

هر چند که ذیل روایت در تفصیل بین داخل وقت و خارج آن صراحت دارد ولی در . ٣
 ]٥٣٩، ص١، ج١٥. [که حکم امام در مورد ناسی است، وجود ندارد روایت ظهور در این

چند ظاهر آن جمع بین دو دسته از روایت باشد لکن در برابر این  این حدیث هر. ٤
ـ روایات صحیح دیگری ] ٢٤٦، ص١، ج١٦[ ـ که هم مکاتبه است و هم مضمره حدیث

؛ ٢١٩، ص٦، ج٤٥[باشد  الزم می داللت صریح بر این دارد که قضاء و اعاده وجود دارد که
 .نخواهد داشتابر صریح قابلیت مقاومت را  ظهور در بردر نتیجه] ٤٢٥، ص١٤٢٢، ٤٠

رساند   ایشان را نمیداللت مطلوباین روایت از نظر : فرمایند آیت هللا خویی می. ٥
 روایت در مقام  ندارد بلکه وجود داللت بر اعاده و عدم اعاده در وقتزیرا در این روایت

                                                                                                                                                                             
 و علیک رأیت إن : قال الصالة؟ في و أنا علي الثوب في یکون الدم: له قلت : قال مسلم بن محمد عن«. ١

 یعل یزد لم ما علیک إعادة و ال صالتک في فامض غیره علیک یکن لم وإن و صل فاطرحه غیره ثوب
 أکثر و هو رأیته قد کنت و إذا تره لم وأ قبل رأیته بشئ، فلیس ذلک من أقل کان و ما الدرهم مقدار
 .»فیه صلیت ما فأعد کثیرة صالة فیه و صلیت غسله فضیعت الدرهم مقدار من

، ٣٥؛ ١٨١، ص٤، ج١٠؛ ١٩٦، ص٤، ج٢٠: برای مالحظه وجوه اجمال و اضطراب روایت رجوع شود به. ٢
اند که محل مورد  شتهالبته برخی با فرض قبول و پذیرش اجمال در متن روایت، بیان دا ؛٣٢٧ص

، ٤٧: نکـ [. گونه اجمال و تشویشی نداشته و لذا قابلیت برای استناد را دارد استدالل در روایت هیچ
 ].١٠٠، ص٢، ج١٤٢٦، ١٣؛ ٢٣٥، ص٨ج
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، ٤، ج٢٠[ . و ربطی به محل بحث نخواهد داشتنجس استت عدم تنجیس مبیان
 ]٤١، ص٣، ج٢٢: نکـ  و نیز ١٩٨ص

 
 گیری نتیجه

نماز در لباس یا بدن «شود ـ در باب   ـ بر خالف آنچه که پنداشته میرسد میبه نظر 
 :سه دسته روایت وجود دارد» نجس در حال فراموشی

خواه داخل وقت (روایاتی هستند که به طور مطلق امر به اعاده دارند  ،دسته اوّل
چنین عروض نسیان به دلیل اهمال مکلف باشد یا  و خواه خارج وقت، و هممتذکر گردد 

 )با وجود تحفظ مکلف، نسیان عارض شده باشد
 به طور مطلق داللت بر عدم اعاده دارند؛ که در مقام رفع تعارض بین این ،دسته دوّم

 .ها دچار اشکال بود دو دسته از روایات چهار وجه جمع بیان شد که همه آن
باشد که این روایت از دو جهت مفسر روایات دو دسته   روایت سماعه می،سوّمدسته 
 :قبلی است

 .اعاده به دلیل عقوبت است: جهت اوّل
اعاده به خاطر عقوبت هنگامی است که فراموشی به جهت مسامحه و : جهت دوّم

 .عدم اهتمام باشد
 روایت امام شاهد دیگری بر این وجه جمع صحیحه محمّد بن مسلم است؛ در این

که این فراز هم اشاره به عدم » کثیرة صالة فیه و صلیت غسله فضیعت«:  فرمودند»السّالم علیه«
 .داشت معنا نمی» فضیعت«اهتمام مکلف دارد زیرا در صورت توجّه مکلف اطالق کلمه 

: در نتیجه نظر نهایی در حل تعارض بین روایات دو دسته اوّل آن است که بیان شود
ف در عروض نسیان کوتاهی کرده است، نماز باطل است ـ و حتی برخی اصل را اگر مکلّ

 ـ و اگر ناسی با کمال تحفظ نسیان ]١٥٢، ص١، ج٢٤[اند  در نسیان بر تفریط گذاشته
بر او عارض شده است، اعاده ندارد؛ دلیل بر این تفصیل، تعلیلی است که امام صادق 

 في کان إذا بالشئ یهتم کي صالته یعید«: اند فرموده در روایت به آن اشاره »السّالم علیه«
 »لنسیانه عقوبة ثوبه

 که به دلیل شهرت فتوایی در این زمینه استدر پایان ذکر این نکته هم ضروری 
 .توان احتیاط مستحب را در هر صورت در اعاده قرار داد می
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 منابع
 . قرآن کریم.]١[
، قم، موسسة آل البیت کفایه االصول،  )١٤٠٩( آخوند خراسانی، محمّدکاظم بن حسین .]٢[

 .»السّالم علیه«
 .نا ، تهران، بی ی في شرح العروة الوثقیمصباح الهد،  )١٣٨٠ (ی، میرزا محمّدتقی آمل.]٣[
 .نا ، قم، بییا پور قمشه  اسماعیلیمحمّدعل: ، مقرر المعالم المأثورة، )١٤٠٦( آملی، میرزا هاشم .]٤[
، قم، السرائر الحاوي لتحریر الفتاوی،  )١٤١٠( محمّد بن منصور بن احمد  ابن ادریس حلی،.]٥[

 . وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قمیدفتر انتشارات اسالم] ١[
، قم، مؤسسه امام  علمي األصول و الفروعیغنیة النزوع إل، )١٤١٧ (ی ابن زهره، حمزة بن عل.]٦[

 .»السّالم علیه«صادق 
 .و التوزیع للنشر العربي دارالکتاب ، بیروت،المغنی، )تا بی(عبدهللا بن احمد  ابن قدامه، .]٧[
، قم،  مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد األذهان،  )١٤٠٣(، احمد بن محمّد ی اردبیل.]٨[

 . وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قمیدفتر انتشارات اسالم
، الحدائق الناضرة في أحکام العترة الطاهرة، )١٤٠٥ ( بحرانی، یوسف بن احمد بن ابراهیم.]٩[

 . وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قمیقم، دفتر انتشارات اسالم
، قم، گنج عرفان ی، علی گلپایگانیصاف: ، مقررتبیان الصاله، )١٤٢٦( بروجردی، حسین .]١٠[

 .للطباعة و النشر
، قم، دارالصدیقة  )کتاب الطهارة(اني العروة تنقیح مب، )١٤٢٦ ( ی، جواد بن علی تبریز.]١١[

 .»سالم هللا علیها«الشهیدة 
سیّد طیب : ، تحقیق کشف األسرار في شرح اإلستبصار،  )١٤٠٨(، سیّد نعمت هللا ی جزائر.]١٢[

 .، قم، مؤسسة دارالکتابی جزائریموسو
محمّدحسین : حقیق، تیشرح العروة الوثق، )١٤٢٦( بن عبد الکریم ی حائری یزدی، مرتض.]١٣[

 . وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قمی، قم، دفتر انتشارات اسالمیامرالله
،   تحصیل مسائل الشریعةیتفصیل وسائل الشیعة إل، )١٤٠٩( حر عاملی، محمّد بن حسن .]١٤[

 .»السّالم علیهم«قم، مؤسسه آل البیت 
 .، قم، مؤسسة دار التفسیر یلوثقمستمسک العروة ا،  )١٤١٦ (ی سیّد محسن طباطبای.]١٥[
: ، تحقیق المهذب البارع في شرح المختصر النافع، )١٤٠٧(، جمال الدین، احمد بن محمّد ی حلّ.]١٦[

 . وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قمی، قم، دفتر انتشارات اسالمی عراقیمجتب
 .چاپخانه مهر، قم،  الخلل في الصالة، )تا بی( خمینی، سیّد روح هللا .]١٧[
 ی، ، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینکتاب الطهاره، )١٤٢١(ــــــــــ . ]١٨[

 .»قدس سره«
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،  جامع المدارك في شرح مختصر النافع،  )١٤٠٥(، سیّد احمد بن یوسف ی خوانسار.]١٩[
 .، قم، مؤسسه اسماعیلیانی اکبر غفاریعل: تحقیق

، ی غرویمیرزا عل: ، مقرر یالتنقیح في شرح العروة الوثق، )١٤١٨(، سیّدابوالقاسم ی خوی.]٢٠[
 .ی لطفیتحت اشراف جناب آقا: قم، ناشر

 ی موسویسیّد محمّدمهد: ، مقرر) کتاب الطهارة(فقه الشیعة ، )١٤١٨(ـــــــــــــ  .]٢١[
 .، قم، مؤسسه آفاقیخلخال

مدرسه امام (، قم، دارالکتاب »السّالم علیه«فقه الصادق ، )١٤١٢(، سیّد صادق ی قمّی روحان.]٢٢[
 ).»السّالم علیه«صادق 

، قم، مهذّب األحکام في بیان الحالل و الحرام،  )١٤١٣ (ی، سیّد عبد األعلی سبزوار.]٢٣[
 .مؤسسه المنار

سیّد : ، تحقیقالتنقیح الرائع لمختصر الشرائع، )١٤٠٤( سیوری، مقداد بن عبد هللا .]٢٤[
 .ی نجفی، قم، انتشارات کتابخانه آیة هللا مرعشیکمر ه کویعبداللطیف حسین

، المکاسب المحرمة و البیع و الخیارات، )١٤١٥( بن محمّد امین ی شیخ انصاری، مرتض.]٢٥[
 .ی بزرگداشت شیخ اعظم انصاریقم، کنگره جهان

، اإلستبصار فیما إختلف من األخبار، )١٣٩٠( شیخ طوسی، ابوجعفر محمّد بن حسن .]٢٦[
 .دارالکتب اإلسالمیةان، تهر

: و تعلیق ، تحقیقالمفید للشیخ المقنعة شرح في األحکام تهذیب، )١٣٦٤(ــــــــــ  .]٢٧[
 .اإلسالمیة الخرسان، تهران، دارالکتب موسوي حسن سیّد

 وابسته به جامعه مدرسین حوزه ی، قم، دفتر انتشارات اسالمالخالف، )١٤٠٧ (ــــــــــ. ]٢٨[
 . علمیه قم

 .، بیروت، دارالکتاب العربيیالنهایة في مجرد الفقه و الفتاو، )١٤٠٠ (ــــــــــ . ]٢٩[
 .، اوّل، قم، گنج عرفان ی في شرح العروة الوثقیذخیرة العقب، )١٤٢٧( صافی گلپایگانی، علی .]٣٠[
 دفتر ، قم، فیما تعم به البلوییالعروة الوثق، )١٤١٩( یزدی، سیّد محمّدکاظم  ی طباطبای.]٣١[

 . وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قمیانتشارات اسالم
، بیروت، مدارك األحکام في شرح عبادات شرائع اإلسالم، )١٤١١ (ی عاملی، محمّد بن عل.]٣٢[

 .»السّالم علیهم«مؤسسه آل البیت 
دفتر محمّد حسون، قم، : ، تحقیقشرح تبصرة المتعلمین، )١٤١٤( عراقی، آقا ضیاء الدین .]٣٣[

 . وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قمیانتشارات اسالم
، قم، مؤسسه آل البیت تذکرة الفقهاء، )١٤١٨( عالمه حلی، حسن بن یوسف بن مطهر .]٣٤[

 .»السّالم علیهم«
النجاسات و (تفصیل الشریعة في شرح تحریر الوسیلة ، )١٤٠٩( فاضل لنکرانی، محمّد .]٣٥[

 .، قم، مؤلف) أحکامها



 ١٣٩٨بهار و تابستان ، اول، شمارۀ پنجاه و دومفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال     ٨٢

کشف اللثام و اإلبهام عن قواعد   ،)١٤١٦( فاضل هندی، محمّد بن حسن إصفهانی .]٣٦[
 . وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قمی، قم، دفتر انتشارات اسالماألحکام

، قم، انتشارات کتابخانه  مفاتیح الشرائع، )تا بی( فیض کاشانی، محمّد محسن بن مرتضی .]٣٧[
 . نجفییآیة هللا مرعش

، اصفهان، کتابخانه ی اصفهانیضیاء الدین حسین: ، تحقیقالوافی، )١٤٠٦(ــــــــــــــ . ]٣٨[
 .»السّالم علیه«امام امیرالمؤمنین علي 

، قم، یعباس حاجیان: ، تحقیق مباني منهاج الصالحین، )١٤٢٦ (ی، سیّد تق ی طباطبایی قم.]٣٩[
 .منشورات قلم الشرق

، نجف،  )کتاب الطهارة(أنوار الفقاهة ،  )١٤٢٢( جعفر بن خضر  کاشف الغطاء، حسن بن.]٤٠[
 .مؤسسه کاشف الغطاء

علی اکبر غفاری، هران، : ، تصحیح و تعلیقالکافی، )١٣٦٧( کلینی، محمّد بن یعقوب .]٤١[
 .دارالکتب اإلسالمیه

 قم، ،المختصر النافع في فقه اإلمامیة، )١٤١٨( محقق حلّی، نجم الدین جعفر بن حسن .]٤٢[
 . مؤسسة المطبوعات الدینیة

 .»السّالم علیه«، قم، مؤسسه سیّدالشهداء المعتبر في شرح المختصر، )١٤٠٧ (ــــــــــــ  .]٤٣[
 وابسته به ی، قم، دفتر انتشارات اسالم کتاب الصالة، )١٤١٦( محقق داماد، سیّد محمّد .]٤٤[

 .جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
، بیروت، دار إحیاء  جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم، )١٤٠٤( نجفی، محمّدحسن .]٤٥[

 .التراث العربي
 .، دارالفکر)تا بی(شرف  بن الدین محیي زکریا  نووی، أبي.]٤٦[
، قم، مؤسسة الجعفریة إلحیاء مصباح الفقیه،  )١٤١٦ (ی، آقا رضا بن محمد هادی همدان.]٤٧[

 .التراث و مؤسسة النشر اإلسالمي


