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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد فقهیه قواعد درس
 1398شهریور  30 :تاریخ      قاعده قرعه موضوع کلی:     

    1441محرم  21مصادف با:               سیاسیمطلب اول: اهمیت قاعده و ارتباط آن با فقه  موضوع جزئی:      

                                                                      1جلسه:                                       سابقه قرعه در شرایع مطلب دوم:                           

 {  ارهین و اللعن علی اعدائهم اجمعینالطّ   علی محمد و آهلالّل  یالعالمین و صلّ   رّب الحمدلّل } 
 ساختار کلی بحث

قرعه  قاعدهکلیاتی پیرامون که  یا فصلدر مورد قاعده قرعه ساختار کلی بحث ما در واقع عبارت است از یک مقدمه 

 عناوینی است که عرض خواهم کرد.است که شامل 

 فصل اول آن درباره ادله و مستندات قاعده قرعه است.

د و یا فقط در شومییه و موضوعیه هر دو جاری فصل دوم درباره گستره قاعده و دامنه آن و اینکه آیا در شبهات حکم

کدام مقدم  در دوران بین قرعه و استصحاب یا تخییر؟ د یا نهشومیآیا در موارد اصول عملیه جاری  ؟در شبهات موضوعه

 ؟دشومی

 گیرد.قرعه مورد بررسی قرار میه قاعده ستراتی است که حول گاینها همه جه

 رایط آن است.فصل سوم درباره احکام قرعه و ش

 مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بیهاتنم نکاتی است که تحت عنوان تفصل چهار

 فصل پنجم تطبیقات قاعده و برخی از فروع مربوط به قاعده است.

تحت عنوان کلیاتی پیرامون قاعده قرعه بیان  یا فصل بنابراین ما مباحث مربوط به قاعده قرعه را در تقریبا یک مقدمه

 .کنیممی

 در آن بیان خواهیم کرد. مطلب فصل اول که کلیاتی است پیرامون این قاعده؛ چندمقدمه یا  

 اهمیت قاعده و ارتباط آن با فقه سیاسی :مطلب اول

 اهمیت قاعده

ن با فقه سیاسی است. چون ما غیر از قاعده تسامح که در اینجا بحث کردیم، آارتباط مطلب اول راجع به اهمیت قاعده و 

یا بطور خاص مورد  .به نوعی در حوزه فقه سیاسی کاربرد دارند ههم ،واعدی که در اینجا مورد بررسی قرار گرفتبقیه ق

 د.شومیاستفاده قرار میگیرند و یا به صورت عام هم در این حوزه و هم در غیر این حوزه استفاده 
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 پرکاربرد و جاری در تمامی ابواب فقه است. ،مهمبسیار قواعد قاعده قرعه از 

ث و المیت، در جایی که یک ظرف آب بیشتر نیست و فرض در بحث اجتماع الجنب و المحدِ ۀمثال در کتاب الطهار. 1

که صاحب جواهر  در حالی اردهم بر مباح بودن آب است، در اینجا مشهور قائل شده اند که این اختصاص به جنب د

 1که باید قرعه انداخت. حتیاط آن استقائل شده که ا

 د.شومیدر ابواب حیض در لباس مصلی این مطرح . 2

و یا در بحث  حمع عدم المرجّ ، یکی در اجتماع ائمه جماعتآیدمی هم بحث قاعده قرعه به میان در کتاب الصالۀ. 3

اینجا قائل به قرعه  هت اما ابن طاووس دره یا به چهار جهت و یا به یک جیند کگومیاشتباه قبله. نوعا در بحث اشتباه 

 شده است.

ده است. یا در هم از قاعده قرعه کمک گرفته ش عن حجّۀ االسالم و حج النذریدر کتاب الحج در قصور المال در . 4

 اخراجُ الواحد من المُحرمین للحجِّ نیابتاً.

 فی الجهاد. الجهاد، اختالف الموتِی در کتابُ. 5

 کلٍ منهما صاحبه. البیع فی المأذونین فی شراء در کتابُ. 6

 و اخراجُ المطلّقۀ. الحضانۀدر کتابُ النکاح، در حقُ . 7

 اذا تعارضتا فی المُدّۀِ و الحصّۀ. زارعۀ فی بیّنتی المتزارعینالمدر کتابُ . 8

 ۀَ.تساوی البیّنتین فی اللقطۀِ فی اللقط در کتابُ. 9

 ق أو مع الشک فی السبق و اإلقتران.بما ال یَسَعهُ الثُلث مع العلم بالترتیب و الشکّ فی الساب الوصیّۀِدر کتابُ الوصیّۀ فی . 10

 ۀ.الخامسۀ مع المُشتبهَ بالمُطلقدر کتابُ اإلرث فی میراث . 11

 2این ها نمونه هایی است که صاحب عناوین ذکر کرده است.

شایش در بن بست گبینیم و نوعا یک راهی است که از قاعده قرعه میبه هر حال اجماال در تمام ابواب فقه ما ردپایی 

شاینده است، گ، یک راهی است که چون هد. اتفاقا این راکنمیها و در مشکالت با توجه به شرایط خاص خودش ایجاد 

 اند بروز هم باشد.تومی

 ارتباط قاعده با فقه سیاسی

                                                            
 .260ص  ،5ج  ،. جواهر 1

 .350و  349، ص 1العناوین، ج  2
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دم و به یک معنا حقوق حاکم، مرجهت است که مهم ترین مسئله در حوزه فقه سیاسی، ارتباطش هم با فقه سیاسی از این 

و باالخره این  آید و کم هم نیستدر مواردی که در مورد حقوق و مالکیت ها تردید پیش می حقوق متقابل اینها است.

 د.شومید، آنجا بحث قرعه مطرح کنمییک بخشی از مشکالت را حل 

جایی که مثال چند فقیه با شرایط یکسان برای تصدی جامعه برای تعیین حاکم در  کهرا ذکر کرده اند  بعضی از بزرگان این

 1کرد. انتخابان با رجوع به قرعه ولی فقیه را تومی، باشندمیمطرح 

حاکم و  ظایف خاصهاز وقرعه  اساسا دهد این قاعده را با فقه سیاسی این است که آیاآنچه که پیوند می ،از این مهمتر

حاکم را استفاده نکنیم،  در این وظیفه انند این کار را بکنند؟ باالخره اگر ما حتی حصرتومیامام جامعه است یا دیگران هم 

و پر کاربرد بودنش  لذا از نظر اهمیت و جریان در تمامی ابواب فقه یک بخشی از اجرای قاعده قرعه بر عهده حاکم است.

، قرعه خیلی آیدمواردی که تزاحم بین حقوق و مالکیت ها یعنی در موضوعات پیش میدر موارد مختلف مخصوصا در 

 .اهمیت و کاربرد قرعه فعال همین مقدار کافی باشد برای بیانرسد که اند کمک کند و به نظر میتومی

 عنوان قاعده

این سه عنوان را هم  عنایو مامرٍ مجهول  لکلِّ امرٍ مشکل، یا لکلّ امرٍ مشتبۀ و یا لکلّ یند القرعۀگومی عنوان قاعدهدر 

ار داده اند. ولی در کتب شده یا فقها خودشان این را قر صطیادکه آیا این عناوینی است که از روایات ابعدا توضیح میدهیم 

ات از ل متلقّید که این از اصوگومیمانند صاحب عناوین قواعد فقهی به عنوان قاعده قرعه آمده است هرچند برخی 

 . و البته این بحث را هم بعدا خواهیم داشت که آیا قرعه خودش اصل است یا اماره.ریعت استش

 مطلب دوم: قرعه در شرایع سابقه

 از آیات قرآن و ه.نگذشته سابقه و پیشینه دارد یا مطلب دوم قرعه در شرایع سابقه است؛ آیا قرعه در ادیان و شرایع 

ذکر نچه که االن ما آپیدا کنیم. البته  انیم رد پایی از قرعه راتومیآید که حداقل در سه مورد مشخصا روایات بدست می

آید که حداقل در سه روایات بدست می از آیات ویم، صرف گزارش از اجرای این قاعده در ادیان گذشته است. کنمی

یر حاب شرایع سابقه و نظاز راه استص در اسالم هم ولی اینکه، را پیدا کنیمقاعده قرعه انیم رد پایی از تومیمورد مشخصا 

فقط در حد گزارشی از  دهیم. آنچه که االن مد نظر استآن ما این را اثبات کنیم، این مطلب را بعدا مورد بررسی قرار می

 قرعه در شرایع سابقه است.

                                                            
 .598، ص 1انوار الفقاهت، ج  1
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 مورد اول

رای به دریا ببه آن اشاره شده است، در آنجا اصل اینکه  144تا  139در قصّه حضرت یونس که در سوره صافات آیه 

چه زمانی نکه قرعه در کیفیت قرعه و ایمد تردیدی نیست، هر چند آه انداختند و قرعه به نام او در انداختن یونس قرع

 اند.اتفاق افتاد اختالف است و سه نقل برایش ذکر کرده 

عبد آبق در آن ن دند و هنوز کشتی حرکت نکرده و در کنار دریا بود و چویک نقل این است که اینها سوار کشتی بو. 1

ند و بین آنها قرعه کسی اعالم کرد آیا عبد فراری در کشتی هست؟ که ظاهرا چند نفر بودآنگاه  .بود نتوانست حرکت کند

 انداختند.

 آوردند. زیاد بود و برای اینکه جلوی غرق شدن کشتی را بگیرند، به قرعه پناهنقل دوم اینکه بار کشتی . 2

 نقل سوم این است که نهنگی آمد و ادامه ماجرای مشهور.. 3

س و لذا او را به حضرت یون باالخره قرعه ای انداختند به نام صرف نظر از اینکه به چه ترتیبی این قرعه صورت گرفت،

ع بوده است. مشروآن عصر  قرعه دری است که در قرآن هم ذکر شده و حداقلش این است که دریا انداختند و این چیز

راضی نسبت به این چون نه در قرآن مذمت شده که چرا پیامبر خدا را در دریا انداختند و نه در جایی نقل شده که اعت

 روش صورت گرفته باشد.

 سوال:

ی در این کشتی بقها هم گفتند آیا عبد آ. آندکرمیود، کشتی حرکت نببقی در کشتی میاگر عبد آنقل اول  استاد: طبق

ا هم او را تنبیه کرد بق. اینکه از قوم خودش قهر کرد و با ناراحتی از قوم جدا شد و خدیونس گفت أنا العبدُ اآل هست؟

یا و هر سه بار هم در درو بوسیله قرعه انتخاب شد برای افتادن بحثی نیست؛ ولی بحث در این است که او به این کیفیت 

انیم قرعه را به تومیا ماهیم بگوییم که قرعه در آن دوران سابقه داشته و حاال اینکه آیا خومیبه هر حال  نام او درآمد.

 عصر اسالم بکشیم، بحثی است که در ادله مشروعیت قرعه اشاره خواهیم کرد.

 مورد دوم

بعد از آنکه همسر عمران او را به دنیا آورد، او را در پارچه ای پیچید و او را  حضرت مریم است. دومین مورد در قصه

همه به  .نفر از انبیاء مشغول عبادت بودند که سرپرست و رئیس آنها هم حضرت ذکریا بود 29به بیت المقدس برد. آنجا 

چون خاله  برای تکفل مریم سزاوارترمهمه  ازمریم را به عهده بگیرند. خود زکریا گفت من دند که تکفل کرمینوعی طلب 
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اش در خانه ما است. اما دیگران راضی نشدند و بنابر قرعه شد و قرعه هم به نام ذکریا در آمد و لذا تکفل حضرت مریم 

د مسئله قرعه در دوره حضرت مریم و آن هم بین انبیاء شومیرا به زکریا دادند. این داستان هم در قرآن ذکر شده و معلوم 

 قع شده است.وا

 نکته

وَّلُ مَنْ أ د:کنمینقل  (علیه السالم)فقط یک نکته را در اینجا عرض کنم که حمّاد ابن عیسی به نحو مرسل از امام باقر 

 1...مَهُمْ أَیُّهُمْ یَکْفُلُ مَرْیَمَسُوهِمَ عَلَیْهِ مَرْیَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ ما کُنْتَ لَدَیْهِمْ إِذْ یُلْقُونَ أَقْال

 سوال:

 زند.لطمه ای به سند روایت نمی ارسالشچون از اصحاب اجماع نقل شده است،  ندارد اشکالی استاد:

داخته شد مریم قرعه در مورد او اناولین کسی که طبق این روایت این روایت طوالنی است ولی نکته اش این است که 

ضرت مریم حاست. در حالی که در قرآن قصه حضرت یونس هم نقل شده است. اینجا برخی گفته اند که یونس قبل از 

امام چرا است که  سوال اینجاده است. لذا کرمیسال قبل از میالد مسیح زندگی  825بوده و حتی نقل کرده اند که یونس 

 ؟ سُوهِمَ عَلَیْهِ مَرْیَمُوَّلُ مَنْأفرمود: 

ت مریم زیر سوال که یونس معاصر با همین انبیاء بوده است. بنابر این قبلیت یونس را نسبت به حضر برخی معتقد اند

ده، مربوط کرمیندگی زسال قبل از میالد مسیح به دنیا آمده یا  825یند آنچه که در تاریخ آمده که یونس گومیبردند. و 

 .در جاهای مختلف ما مقابری به نام یونس داریم شاهدش این است کهمبر نیست به یونس پیا

ر سوره آل دلیت در ذکر در قرآن است، چون قصه حضرت مریم اوّ که منظور از اوّلیت در این روایت، برخی معتقد اند

 2امام اینچنین بیان فرموده. مه یونس در سوره صافات و لذا چون مقدم در ذکر استعمران ذکر شده ولی مساه

 .در واقع این دلیل قابل قبولی نیست

 مورد سوم

                                                            
 .12از ابواب کیفیۀ الحکم، حدیث  13، باب 189، ص 18، ج . وسائل الشیعۀ3388، حدیث 89، ص 3. من الیحضره الفقیه، ج  1

 .349و  348، ص 1، ج آیت اهلل مکارم شیرازی . قواعد فقهیه 2



6 

 

ال ذکر کرده مورد سومی که در تاریخ ذکر شده مربوط به عبد المطّلب است. در روایتی که مرحوم شیخ صدوق در خص

الدّیۀ مائۀ  ما ورَرَد فی جعلهها إنّ عبد المطّلب سنَّ فی الجاهلیۀ خمس سُنَن أجراها اهلل له فی اإلسالم، و عدَّ من است: آمده

 ........من اإلبِل بسببِ القرعۀ

ست فرزند داشت و نذر کرد که اگر دهمین آنها پسر باشد، او را ذبح کند. منتهی بعد از تولد نتوان 9نقل شده که عبد المطّلب 

رسید به صد شتر و  عبد اهلل در آمد و همینطور تا قرعه انداخت به نام و عبداهلل شتر آورد و بین اینها 10را کند و  راین کا

بار و هر سه  3دوباره قرعه را تکرار کرد تا به نام شتر ها در آمد.  قرعهداخت تا و عبداهلل قرعه انآن موقع بین صد شتر 

 1ر کرد.نّ ربی رَضِیَ و سپس صد شتر را نحآمد و در آخر گفت: اآلن علمتُ أبار هم به نام شتر ها در 

 رده است.کاسالم پایه گذاری  عبد المطّلب دربه امیر المؤمنین فرموده این از سنت هایی است که  هم پیامبر

 2خمر منع کرده بود. ام باألزالم و شربقسدر مقابل این روایت، یک روایت دیگری هم وارد شده که عبد المطّلب از است

بین نهی عبد المطّلب  آیدپیش میتعارض  لذاام باألزالم همان قرعه است سقین است که استبه هر حال ظاهر این روایت ا

 .از قرعه و در عین حال اقدام به قرعه

ده قمار و مَیسِر کر پاسخ این مطلب روشن است چون استقسام باألزالم چند معنا دارد و آنچه که عبد المطّلب از آن منع

 .این دو وجود ندارد است، ولی آنچه که در وصیت پیامبر به امیر المؤمنین آمده همین قرعه معهود است. لذا تعارضی بین

شروعیت قرعه در شرایع م، که قرعه در شرایع سابق وجود داشته و مشروع بوده ولی اینکه آیا ما از ا ذکرنا کلّهفتحصّل مم

رعه متعرض خواهیم مشروعیت در عهد اسالم استفاده کنیم یا نه، بحثی است که در ادله مشروعیت قسابقه بتوانیم برای 

 شد.

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»                                                                                                                 

                                                            
 الخمسۀ.، باب 90، حدیث 312. الخصال، ص  1
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