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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد فقهیه قواعد درس
 1398دی  21 :تاریخ      موضوع کلی: قاعده قرعه     

 1441 جمادی االول 15مصادف با:   بررسی تفصیل در جریان _موضوع جزئی: فصل سوم: گستره قاعده قرعه       

 26جلسه:                  _کالم محقق عراقی و بررسی آن  _در شبهات موضوعیه قرعه       

  کالم محقق بجنوردی و بررسی آن       

 {  ارهین و اللعن علی اعدائهم اجمعینالطّ   علی محمد و آهلالّل  یالعالمین و صلّ   رّب الحمدلّل } 
 خالصه جلسه گذشته

جریان قاعده قرعه داده شده. اولین تفصیل از محقق بحث در تفصیالتی است که در خصوص شبهه موضوعیه از حیث 

مراغی صاحب عناوین بود که کالم ایشان ذکر شد و گفته شد که اجماال این تفصیل با توجه با ضابطه ای که برای جریان 

 ذکر کردند فی الجمله مقبول است.قرعه 

 عراقی کالم محقق

م ضمن تاکید بر خروج اما تفصیل دیگری در خصوص شبهات موضوعیه از سوی محقق عراقی مطرح شده. ایشان ه

د. شومیکه قاعده قرعه در شبهات موضوعیه جاری  با چهار شرط قائل اند ،از شمول ادله قاعده قرعه شبهات حکمیه

 داند.را به عنوان یک قاعده نمی د که گویا قرعهنکمی به مطلبی اشارههرچند در پایان بحث 

شبهه مقرون به علم . 1این است که  عه در شبهات موضوعیه ذکر کردند،اما آن چهار شرطی که برای جریان قاعده قر

. قاعده عدل و انصاف در آن جاری نشود. اگر یکی 4ممکن نباشد.  ن. احتیاط در آ3. حق الناس باشد. 2 اجمالی باشد.

 د.کنمیاز این شروط مختل شود، دیگر قاعده قرعه جریان پیدا ن

ه از شمول ادله قرعه خارج یشبهات حکمیه ایشان فرمودند که به طور کلی شبهات حکم بارهدرهمانطور که گفته شد 

کشد و لذا هم شبهات دارند اساسا کارشان به تعارض با ادله دیگر نمی« لٌمشک»یی که عنوان هاآناست، چون در ادله 

د، خود به خود خارج اند. اما کنمیاصل یا دلیلی جریان پیدا  هاآنحکمیه و هم شبهات موضوعیه با توجه به اینکه در 

شیئ یا ذات شیئ  است که نفساز مجهول یا مشتبه این در ادله ای که عنوان مجهول یا مشتبه ذکر شده، در واقع منظور 

مجهول باشد و معلوم است که مجهول بودن ذات شیئ غیر از مجهول بودن حکم الشیئ است. بر این اساس شبهات حکمیه 

 د.کنمیرا خارج 

 شرط اول

موضوعیه مقرون به علم اجمالی باشد، یعنی شبهات اما در مورد شبهات موضوعیه شرط اول ایشان این است که شبهه 

د این است که مورد ادله قرعه جایی است که حکم کنمییه موضوعیه مجرای قاعده قرعه نیستند. دلیلی که ایشان ذکر بدو

ساس شبهات موضوعیه بدویه، درست ابر این  معلوم باشد، در انطباق هم تردیدی نباشد اما در منطبقٌ علیه تردید باشد.
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دانیم عنوان خمر بر آن تردید وجود دارد. مثال مایعی است که ما نمیآن است که حکمشان معلوم است، لکن در انطباق 

عیار برای جریان معنوان بر این مایع خارجی محل تردید است در حالی که  صورت انطباقصادق است یا خیر، در این 

طباقش هم بر مورد ان راست، د غنمی موطوئه واقع شده، حکمش معلومقاعده قرعه تردید در منطبقٌ علیه است. مثل اینکه 

ما شک  جایی کهتردیدی وجود ندارد، لکن منطبقٌ علیه برای ما مشخص نیست. لذا این مشمول ادله قرعه هست اما در 

 داریم مایعی خمر هست یا خیر، جای جریان قرعه نیست.

 لذا شبهات موضوعیه بدویه به این دلیل مجرای قاعده قرعه نیستند.

 شرط دوم

در فرض علم اجمالی بین المتباینین، یا متعلق علم اجمالی ید گومییه مقرون به علم اجمالی ایشان اما در شبهات موضوع

داریم که یکی از این دو شرب  . اینکه ما علم اجمالیحق اهلل است یا حق الناس. اگر متعلق حق اهلل باشد، خَرَجَ تخصیصاً

، اینجا علم اجمالی داریم، اما چون حق اهلل است، با قرعه خمر کرده و باید بر یکی از این دو حدّ شرب خمر جاری شود

د که اشتغال یقینی مستدعی کنمیتوان معین کرد که چه کسی مستحق حدّ است. چون به طور طبیعی عقل حکم قرعه نمی

حتیاط یقینی است. در مواردی که عقل چنین حکمی دارد، وظیفه احتیاط است) اگر امکان دارد در همه محتمالت ا فراغ

. 2. عند االنحالل. 1: دکنمییقینی ن ای احتیاط نیست و عقل حکم به فراغدیگر ج هکنیم( مگر در یکی از این دو فرض ک

 اغتواند مانع حکم عقل به لزوم فرمعین از معلوم باالجمال باشد. یعنی تنها چیزی که می بدل یکی از اطراف علم اجمالی

د برای اینکه قرعه مانند علم شومییکی از این دو است. اما انحالل در اینجا محقق ن، باشد یقینی در برابر علم اجمالی

شما بعد از علم اجمالی علم تفصیلی پیدا کنید، دیگر رافع انحالل نیست. اینجا  اگرتفصیلی بعد از علم اجمالی است، یعنی 

تواند برای ما یکی از این دو طرف را تعیین کند تا علم اجمالی منحل شود. اگر ما قرعه را اماره هم هم قرعه در واقع نمی

 هم مسئله انحالل روشن نیست.بدانیم، باز 

رف را به عنوان بدل معین از معلوم باالجمال ثابت کنیم و قرار دهیم، این هم با یعنی اینکه ما با قرعه یک ط اما بدلیت

ید با قرعه ممکن گومیو  دکنمی عدولحدودی از این نظر تا لکن االنصاف  باادامه  درالبته ایشان  د.شومیقرعه ثابت ن

، لذا در این فرض ممکن است اثر علم اجمالی از معین شوداست بدل معلوم باالجمال در صورتی که آن را اماره بدانیم 

 بین برود.

در مورد حق اهلل میفرماید با اینکه ادله قصوری در شمول نسبت به  اجماال ایشان در شبهات مقرون به علم اجمالیپس 

د. پس شومیه خارج عحق اهلل ندارد، اما به دلیل مانعی که بر سر راه شمول ادله وجود دارد، به طور کلی از شمول ادله قر

. چون اقتضای تخصّصخروج شبهات موضوعیه که مربوط به حق اهلل است از دایره قرعه، خروج بالتخصیص است نه بال

 د.شومیشمول در ادله هست لکن به خاطر مانع این ادله شامل شبهات موضوعیه مربوط به حق اهلل ن

 شرط سوم
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موضوعیه اگر متعلق به حق الناس باشد در اینجا سه ید شبهه گومیدر مورد حق الناس همانطور که عرض شد ایشان 

 . احتیاط ممکن نیست.3. احتیاط ناقص ممکن است. 2ت. . احتیاط تام ممکن اس1فرض قابل تصویر است: 

در جایی که احتیاط تام ممکن باشد، ایشان میفرماید که از دایره ادله قرعه خارج است به همان دلیل که در مورد خروج 

أحدهما شبهات موضوعیه ای که متعلقش حق اهلل است ذکر کردند. مثال اگر ما در جایی یقین داریم که از این دو مال 

یعنی ما راهی را طی کنیم که در هر فرض  اینجا چون احتیاط تام ممکن است، متعلق به زید است و اآلخرُ مباحٌ للجمیع.

برای زید  هاآنچون اگر یکی از پیش نیاید، اینجا احتیاط این است که بگوییم هر دو متعلق به زید است.  اقعمخالفت با و

باشد، یقیناً یکی را به زید دادیم و از آن جهت که زید یکی از جمیع است، بنابراین آن دیگری هم متعلق به زید است. لذا 

 وقتی احتیاط تام ممکن است، دیگر جایی برای قرعه نیست.

متعلق به زید است اما ال اما در جایی که احتیاط ناقص ممکن است، مانند اینکه اجماال مشخص است که یکی از دو مال 

ینجا طبیعتا ا. در خذمتعلق به زید است اما دیگری هم ال یجوزُ له اال هاآن. هم یقین داریم که یکی از یجوزُ له أخذُ اآلخر

د. لذا اگر یکی از این دو مال را شومیاحتیاط تام ممکن نیست چون اگر بخواهیم هر دو را به زید بدهیم، یک نفر متضرر 

 .بدهیم، هم احتیاط )احتیاط ناقص( شده و به همین دلیل دیگر جای قرعه نیست چون احتیاط ناقص ممکن است به زید

ید گومیدر صورت سوم اساسا احتیاط ممکن نیست مانند ولد مردّد بین حرّ و عبد. در اینجا احتیاط امکان ندارد. ایشان 

 است.در جایی که احتیاط ممکن نباشد، این مجرای قاعده قرعه 

 شرط چهارم

شرط چهارم ایشان این است که قاعده عدل و انصاف جاری نشود چون ایشان معتقد است که اگر جایی امکان جریان 

تردید  ولدی که در مورد حرّیت و رقّیت ترسد مانند آن روایعدل و انصاف باشد، بر اساس روایت دیگر نوبت به قرعه نمی

برد. اما )امام علیه السالم( برد و اگر حرّ باشد سهم خودش را به ارث میارث نمی اشدبود و در باب ارث طبیعتا اگر رقّ ب

امام فرمودند قرعه  صورت بگیرد تنصیفعلی رغم نظر ابوحنیفه حکم به قرعه کردند و با اینکه ابوحنیفه حکم کرده که 

 زده شود.

 رسد.ه قرعه میاگر جایی اساسا عدل و انصاف جریان پیدا نکرد، آنوقت نوبت ب لذا

ذکر کرده است؛ شبهه موضوعیه مقرون به علم اجمالی باشد، پس به طور خالصه ایشان چهار شرط برای جریان قاعده 

 حق الناس باشد، امکان احتیاط نباشد، عدل و انصاف جریان پیدا نکند.

این است که تشخیص موارد قرعه د که انصاف شومیسرانجام بحث ایشان در باب قرعه به اینجا منتهی  و لکن االنصاف

ید نعم القول در گومیاالشکال. بر همین اساس ایشان  خییر و قاعده عدل و انصاف فی غایۀاز موارد جریان احتیاط و ت

آن موارد به قرعه عمل کردند. یعنی غیر از  درد که فقها کنمیاینجا این است که بگوییم قرعه تنها در مواردی جریان پیدا 
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ه فقها به قرعه عمل کردند، اساسا جای جریان قرعه نیست. این سخن در واقع اصل قاعده بودن قرعه را مخدوش مواردی ک

 د به مواردی که فقها در آن عمل کردند.شومید و منحصر کنمی

 1این اجمال فرمایش محقق عراقی بود.

 فرق نظر صاحب عناوین و محقق عراقی

ذکر کردند، نه شرط  علم اجمالی را کامال روشن است. محقق مراغی نه شرط اقتران بهفرق نظر ایشان با نظر محقق مراغی 

این بود کر کردند ذ حق الناس بودن را، نه مسئله عدم امکان احتیاط و نه عدل و انصاف. اما ضابطه ای که محقق مراغی

ز اصول باشد، ای که مجرای اصلی در شبهات موضوعیه گفتند هر شبهه موضوعیه ا که کلّ امرٍ مشکل مجرای فرعه است.

 د.کنمیعنوان مشکل بر آن صدق ن

م امکان احتیاط محقق مراغی شرطی را ذکر نکرده، ولی با توجه به ضابطه ای که داده است، حتما عدپس درست است که 

علم اجمالی هم ه ابطه عدم امکان احتیاط وجود دارد و به همین جهت مسئله اقتران بدر آن وجود دارد. در بطن این ض

  مورد نظر است.

ه عدل و انصاف را اختالفی است که آیا اساسا قاعده معتبری است یا خیر. ولی چنانچه ما قاعد هم مسئله عدل و انصاف

 ین جهت تفاوتی نیست.اقاعده ی مقبول و معتبری بدانیم، به هر حال عنوان مخرجٌ و سبیلٌ بر آن منطبق است. پس قهرا از 

دارد. بنابراین ناشعار به این داشته باشد وجود اهلل و حق الناس، در کلمات محقق مراغی چیزی که حق  در مورداما 

 در دلیلشان بدانیم. بلکهدر اصل ادعا نه توانیم به نوعی تفاوت این دو را می

 بررسی حکم محقق عراقی

تصاص قاعده قرعه بیین ایشان برای اخاشکاالتی به استدالل و تکنیم اجماال بررسی  را اگر بخواهیم سخن محقق عراقی

 تی که در مسئله دادند وجود دارد.به شبهات موضوعیه و برخی تفصیال

 اشکال اول

ه هم شامل حکم اشکالی که قبال هم اشاره کردیم این است که عنوان مجهول و مشتبه یک عنوان عامی است. فی نفسیک 

لشیئ و نفس الشیئ اید منظور از مجهول یعنی اینکه ذاتُ گومییشان نکه اید و هم شامل موضوع مشتبه. لذا اشومیمشتبه 

است که هم  یک عنوان عامی لن مشتبه، مجهول و مشکیه، حرف قابل قبولی نیست. عناوال حکمُ مبهم و مجهول باشد

عه به اعده قرقدر ما نحنُ فیه در واقع برای ردّ دلیل ایشان مبنی بر اختصاص  موضوعات.د و هم شومیشامل احکام 

رعه به شبهات شبهات مقرون به علم اجمالی قابل استفاده است. یعنی همان اشکالی که به ایشان در مورد اختصاص ق

مقرون به علم  حکمیه داشتیم، همان اشکال را هم به ایشان داریم در بیانی که برای اختصاص قاعده قرعه به شبهات

 .دارنداجمالی 

                                                            
 .107و  106، قسم ثانی، ص 4االفکار، ج . نهایۀُ  1
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 اشکال دوم

حق اهلل ادعا کرده که تخصیصا خارج است. یعنی ادله قصوری برای  مورد درعدم جریان قاعده قرعه  ایشان در مورد

عبارت است  مانع است کهشمول نسبت به شبهات موضوعیه ای که متعلقش حق اهلل است ندارند و تنها مشکل از جهت 

در این موارد احتیاط در صورت امکان نکه اییقینی را و  الزامی است و این اقتضا دارد فراغاز علم اجمالی به یک تکلیف 

 تنها وظیفه است.

عقل در جایی  حکمد. فرقی ندارد از حیث کنمیکال این است که عین همین بیان در مورد حق الناس هم جریان پیدا شا

یقینی است  د اشتغال یقینی مستدعی فراغکنمی، بین حق اهلل و حق الناس. عقل حکم که شبهه مقرون به علم اجمالی باشد

این جهت بین  چه فرقی دریقینی تنها با احتیاط متصور است. پس  اگر جایی احتیاط ممکن باشد، فراغ و بدیهی است که

یقینی را در نظر بگیریم و  م عقل تن دهیم و لزوم فراغ؟ اگر حق الناس هم باشد ما باید به حکاست حق اهلل و حق الناس

 یا حق الناس. خواهد حق اهلل باشدحال می ،یقینی حاصل شود اغکاری کنیم که فر

 اشکال سوم

د شومیدر جهت ثانیه )بحث از شمول قاعده قرعه نسبت به حق اهلل( این اشکال را بیان کردیم که با مراجعه به ادله معلوم 

آن روایتی که اساسا هیچ ربطی به حق الناس ندارد و در عین حال حکم به قرعه شده است. مانند که در برخی از موارد 

 در مورد تغسیل میت بیان شده بود.

 اشکال چهارم

فقط در ی محل بحث است. چون بسیاری معتقد اند که عدل و انصاف ودعاصل جریان عدل و انصاف در غیر مال  اوال:

ست. تعدی آن به غیر مال ودعی صحیح نی ومال ودعی  یعنید. شومید و حکم به تنصیف کنمیمورد منصوص جریان پیدا 

 یک راهی مقدم بر قرعه فرض کنیم. نم به عنواتوانیاگر اصل این قاعده محل تردید باشد، آن را نمی

حنیفه حکم به قرعه کردند، خودش بهترین شاهد است بر اینکه بر خالف ابو علیه السالم()امام ه در همین روایتی ک :ثانیا

 قرعه محل تأمل و اشکال است.ل و انصاف برای شمول ادله شرطیت عدم قاعده عدمسئله 

 کالم محقق بجنوردی

یک بیانی هم مرحوم آقای بجنوردی در قواعد فقهیه دارد و این هم یک تفصیل است. منتهی تفاوتی که با کالم محقق 

 عراقی دارد از دو جهت است. 

فی  انها شبهۀَ فی عدمِ جریال :تعبیر ایشان این است د.کنمیایشان معتقد است که قرعه در شبهات حکمیه جریان پیدا ن

لحکمیۀ ینبعی أن یُعد من فی شمولها للشبهاتِ البدویۀِ اید و القول گومیشبهاتِ الحکمیۀ. بعد در ذیل این عبارت 

 یدگومی. یعنی این از چیز های خنده آور است که ما قرعه را بخواهیم در شبهات حکمیه جاری کنیم. منتهی المضحکات
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آیا خروجش از باب تخصیص است کالم در این است که  بحثی نیست ولی د،شومیحکمیه جاری نشبهات  در اینکه در

 یا تخصّص؟

ن به علم اجمالی د. اما در شبهات موضوعیه اوال باید مقروکنمیید قرعه در شبهه حکمیه جریان پیدا نگومیایشان  .1

یکن له واقعٌ معین فی  واقعٌ معین فی عالم الثبوت أو لمد له کنمیثانیا اختصاص به حق الناس ندارد و فرقی هم ن باشند.

شان این است و هم عبارت ای در مورد احتیاطد که قاعده عدل و انصاف جاری بشود یا خیر. کنمیفرقی ن عالم الثبوت.

ید یا احتیاط گویمط فیها. ما أوجب االحتیاج أو نعلم بأنّ الشارعَ أو یوجب العسر و الحرَکانَ االحتیاط إمّا لیس بممکنٍ 

اجب نکرده. یعنی و را احتیاطممکن نباشد و یا موجب عسر و هرج شود و یا ما یقین پیدا کنیم که شارع در این موارد 

است جایی احتیاط  یاط. ممکنتعدم جواز احتیاط یا عدم الزام شارع به اح این است:اضافه ای که نسبت به ایشان دارد، 

رعه جاری قرج شود که در این صورت موجب عسر و حمانند اینکه  باشدحتیاط نداده ممکن باشد اما شارع اجازه ا

شود مانند  د. در جایی هم ممکن است که شارع احتیاط را واجب نکرده باشد مانند جایی که موجب تضییع مالشومی

 داستان غنم موطوئه.

ود و یا شعسر و حرج  کن باشد ولی موجبپس ایشان اضافه ای از این جهت دارد که در جایی ممکن است احتیاط مم

 رج نشود ولی شارع واجب نکرده باشد.موجب عسر و ح

وط به مخاصمات د جریان قاعده قرعه مربرااین است که درست است که غالب مود کنمیتصریح  ایشان نکته دیگری که .2

منازعه ممکن  بسیاری از موارد هم است، اما اختصاص به مخاصمات و منازعات ندارد. چون غالبا اینچنین است و در

جحی نباشد مطرح و به همین دلیل هم اکثر فقها قرعه را در باب قضا و آن هم در مسئله بینات به شرط اینکه مر است

نزاعی هم  واین دلیل بر اختصاص قرعه در مورد مخاصمات نیست بلکه حتی اگر مخاصمه ید گومیکردند. اما ایشان 

إحدی  از جملهند. د مانند چند مورد از مورادی که گذشت و روایات هم بر آن داللت داشتکنمیدا نباشد قرعه جریان پی

 هیچ نزاعی هم نیست. هااینزوجاتی طالق و یا أحدُ عبیدی حرّ که در 

ا موجب عسر و احتیاط ممکن نیست یید که به طور کلی در شبهات موضوعیه مقرون به علم اجمالی که گومیلذا ایشان 

 ا خیر.ید که در مور مخاصمه باشد کنمید و فرقی نشومیقرعه جاری  د و یا اینکه شارع واجب نکردهشومیرج ح

ده در حالی که نزاعی شد که در این موارد حکم به قرعه کنمیسپس ایشان به دو روایت از امام باقر )علیه السالم( اشاره 

 بلکه حق اهلل بوده. هم نبوده

مقرون  هم بین شبهات موضوعیه درایشان بین شبهات حکمیه و موضوعیه است که بحثش گذشت و بر این اساس تفصیل 

 1.تفصیل داده است و مسئله احتیاط را هم مطرح کرده اند به علم اجمالی و غیر مقرون به علم اجمالی
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 بحث جلسه آینده

تفصیل امام )ره( که در مورد شبهات موضوعیه است را باید ذکر کنیم و بعد جمع بندی کنیم. اجماال در مورد فرمایشات 

در حق اهلل و حق الناس نیست. اقتران به علم اجمالی مورد قاعده قرعه فرقی در جریان محقق بجنوردی هم گفتیم که 

ول است. اما در مورد مسئله نزاع و خصومت چون امام در این جهت قبول است. اینکه احتیاط درآن ممکن نباشد هم مقب

 تفصیلی دارند، انشاء اهلل جلسه بعد بیان خواهد شد.

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»


