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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد فقهیه قواعد درس
 1398مهر  13 :تاریخ      قاعده قرعه موضوع کلی:     

                                                                                                                                                                                                                                 1441صفر  6مصادف با:           آن در روایات و  واژه مشکل و مشابهات :مطلب ششم موضوع جزئی:      

         5جلسه:                                                     فقهی کتب                                             

 {  ارهین و اللعن علی اعدائهم اجمعینالطّ   علی محمد و آهلالّل  یالعالمین و صلّ   رّب الحمدلّل } 
قبل از اینکه وارد بحث از ادله و مدارک و مستندات قاعده قرعه بشویم، یک مطلب دیگری از فصل اول باقی مانده است. 

ما درباره واژه قرعه و است که به این قاعده مربوط است.  اول در واقع واژه شناسی این قاعده و برخی از کلیاتیفصل 

 تفاوتش با استخاره و استقسام باألزالم به تفصیل سخن گفتیم.

 واژه مشکل و مشابهات آن در روایات و کتب فقهی

ۀ ییم القرعگومیچون وقتی  ن استود، واژه مشکل و مشابهات آگفته ش ری که در این قاعده باید درباره آن سخندیگواژه 

محوری است در این قاعده و لذا هم باید عناوینی  و امثال آن، این واژه خودش یک واژه لکلّ امرٍّ مشکل أو لکلّ مجهولٍ

و نتیجه مهم دیگری که  باهم تفاوت دارند یا نه هااینکه در روایات واد شده را اجماال مورد اشاره قرار دهیم و اینکه آیا 

واژه مشکل و مشابهات آن را ریشه یابی کرده و  سد، تنقیح موضوع نزاع است. ما بر این اساشومیعائد  از این بحث

یم. چرا که داللت ادله بخصوص کنمییم و ضمن آن اجماال در این مقام اشاره ای به موضوع بحث کنمیمطالبی را عرض 

 این قاعده خیلی تعیین کننده است.ایات در تعیین محدوده رو

، ملتبَس، ند واژه عبارتند از مشکل، مجهولاین چ ات فقها مورد استفاده قرار گرفته.چند واژه مجموعا در روایات و عبار

 است. رفته بکار؛ گرچه برخی از این عناوین در روایات و برخی دیگر هم در عبارات فقها معضل، مشتبه، مبهم و سنت

 الف( در روایات

و  در روایات عمدتاً چند عنوان استعمال شده ولی اکثر روایات بدون اینکه عنوانی ذکر کرده باشند، در موارد این عناوین

این عناوین را پیاده کرده اند. یعنی بخصوص در ابواب مختلف موضوعی مورد نزاع و شک و شبهه بوده، بدون  مصادیق

)ره( درباره روایات قرعه امام  ش آمده است. البته یک تقسیم بندیاینکه این عناوین ذکر شود، در روایات بحث قرعه پی

ند. یکی از طوایفی که امام در این رابطه ذکر کرده است روایات کنمیدارند که کال روایات قرعه را به سه طایفه تقسیم 

د که غیر از یک روایت که کنمیی روایاتی که عناوین عامه در آن ذکر شده است. بعد امام )ره( ادعا باشد، یعنعامه می

نی روایتی که عنوان نداریم. یع ی که از آن عمومیت استفاده شودن بکار رفته است، ما روایت دیگردر آ« مجهول»ن عنوا

آن برد در . روایات باب قرعه زیاد است ولی ایشان بقیه را میوجود ندارد در آن ذکر شده باشدغیر از این عنوان عامی 

 در آن ذکر شده از نظر امام جزء طایفه اولی است. «مجهول»نهم کلمه دو طایفه و تنها یک روایت که آ
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 1.«کلُّ مجهولٍ ففیه القرعۀ»: ست و در آن روایت این جمله آمدهاروایت از امام کاظم )علیه السالم(  .1

مانند مشکل، ملتبَس، مشتبه را نداریم و تنها روایت  (غیر از مجهول)میفرماید که ما در روایات عنوان دیگری  )ره( امام

 2همین است.

ه لیس فی عناوین األدلّۀ من عنوانِ المشکل أنّالحقّ » مثال: به تبع ایشان بعضی از بزرگان دیگر هم این ادعا را کرده اند

  3.«عینٌ و ال أثر

 ین عام نیست.ناوعط عنوان مجهول است و باقی به طور کلی میفرماید عنوان عامی که در روایات بیان شده، فق ماماپس 

 ن مشکل را نفی کرده است.فقط عنواید ما عنوان مشکل نداریم و گومیایشان هم 

 موارد و مصادیق کار نداریم.  هاء کنیم و فعال برا در روایات احصباید این عناوین ما 

مورد و یعنی ؛ «تلکَ من المعضالت»: آمده است آن درروایتی است از امام باقر )علیه السالم( از امیر المؤمنین که . 2

را داریم و  «معضل»تعبیر  پس 4مصداق جایی است که حضرت راه قرعه را فرمودند و بعد در آخر این عبارت را دارد.

 روایت ضعیف است.گر اینکه بگوییم این اند یک عنوان عام باشد متومیلذا اینهم 

بر اساس آن روایت امام  تعبیر ملتبَس ذکر شده،در مستدرک آمده از دعائم اإلسالم که در آن روایت  روایت دیگری که .3

ثابت تر از قرعه  و چه حکمی در امر ملتبَس محکم تر ،«أثبت من القرعۀ أیُ حکمٍ فی الملتبَس»میفرماید:  (علیه السالم)

 پس تعبیر به ملتبَس هم در برخی از روایات آمده است. 5است.

 أنهم أوجبوا» :در یک تعبیری باز درباره قرعه به این شکل مطرح شده: عن علیٍ و أبی جعفر و أبی عبداهلل )علیه السالم( .4

باقر و امام  م؛ بعد در ادامه یک مطلب دیگری دارد اما عمده این است که از امیر المؤمنین، اما«أشکَلَالحکم بالقرعۀ فی ما 

 6حکم به قرعه را الزم دانسته اند در امر مشکل. هاآننقل شده است که  )علیه السالم( صادق

 ه است.شکل در برخی از روایات آمدمجهول، عنوان معضل، عنوان ملتبَس و عنوان م پس عنوان

 7.وایت هم آمده است که القرعۀُ سنۀٌدر یک ر. 5

است. عناوین عامی در این روایات آمده چه این در واقع یک گزارش اجمالی است از روایات صرفا از این جهت که 

این عناوین ذکر  هامالحظه فرمودید که پنج عنوان از این عناوین در این روایات ذکر شده، البته آن روایاتی هم که در آن

                                                            
 .11الحکم، حدیث   کیفیتاز ابوابُ 13، باب 259، ص 27. وسائل الشیعۀ ج 240، ص 6. تهذیب، ج 1

 .338، ص 1. الرسائل، ج 2

 .357، ص 1اهلل مکارم، ج . القواعد الفقیه آیت 3

 .14از ابوابُ کیفیت الحکم، حدیث  11، باب 378، ص 17، ج الوسائل . مستدرک4

 .2از ابواب کیفیت الحکم، حدیث  11، باب 374، ص 17. مستدرک الوسائل، ج 522، ص 2. دعائم اإلسالم، ج 5

 .1 از ابواب کیفیت الحکم، حدیث 11، باب 373، ص 17ج . مستدرک الوسائل، 6

 .2از باواب کیفیت الحکم، حدیث  13، باب 257، ص 27. وسائل، ج 239، ص 6. تهذیب، ج 7
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ت و موارد و مصادیقی که قرعه در آن جریان پیدا انشده بگونه ای است که چه بسا فقها با کنار هم قرار دادن این روای

موارد همگی از موارد این اد کرده اند و دیده اند که اصطین آعنوان عام را از  یک کرده و حکم به اجرای قرعه شده، فقها

 این عناوین را استعمال کرده اند.است و لذا مشتبه، مشکل و مجهول 

 اشکال به امام )ره(

س در امر ملتبَ به هر حال در مجموع روایات این عناوین آمده است که قرعه در معضل، در امر مشکل، در امر مجهول،

دیگری در روایات  مما عنوان عا )علیه السالم( د. اینکه امام )ره( هم فرموده غیر از روایت امام کاظمشومیاستعمال 

  تمام باشد مگر اینکه ما این روایات را ضعیف بدانیم.نا ،چه بسا با توجه به این روایاتنداریم، 

اریم، چه بسا از ید ما غیر از عنوان مجهول، عنوان عام دیگری در روایات ندگومیعرض کردم ممکن است امام )ره( که 

س را آورده، لتبم، چون تقریبا این سه روایتی که کلمه معضل، مشکل و نددامیاین جهت باشد که این روایات را ضعیف 

ضعیف  ظر سندینن استناد شده از است چون برخی از روایاتی که به آ در مستدرک نقل شده و در وسائل نیامده هااین

ضعف سندی داشته  هاایناست و ممکن است برخی از  هااینی که در این باب نقل شده ییم مجموع روایاتگومیما  اند.

 ایناد هم است، ییم در مجموع روایات باب قرعه که زیگومیباشند ولی وقتی قرار است یک گزارشی از روایات بدهیم، 

بعضی از اعالم در  مطلبی هم که ،چه بسا این ادعا خالی از اشکال نباشد و به تبع آن. لذا عناوین عامه ذکر شده است

 در روایات، آنهم محل اشکال است.ند که العینٌ و ال أثر قواعد فقهیه ذکر کرده ا

معتبر منظورشان است؛  ر روایاتتعابیگفت لیس فی عناوین ِ األدلّۀ من عنوانِ المشکل عینٌ و ال أثر، میگفتیم در میاگر 

 یعنی عنوان مشکل هم ذکر شده است.، ید عناوین األدلّۀگومیولی وقتی 

ویدلّ علی » :یدگومی ق عامه نقل شده است، عنوان مشکل آمده، از جمله صاحب عناوینبعالوه در روایاتی که از طر

ید گومییعنی  1.«لکلّ أمرٍ مشکل کما فی أخریأو  ما فی روایۀٍذلک ما ینقلونه بطریق العامّۀ و أن القرعۀ لکلّ امرٍ مشتبه ک

باید در روایات عامه و جوامع روایی عامه این را دید که در روایات عامه، هم کلمه مشتبه آمده و هم کلمه مشکل البته 

 که با چه تعابیری استعمال شده است.

 عضل، ملتبَس.م، مجهول، انیم بگوییم که این عناوین استعمال شده است، کلمه مشکلتومیاجماال در جوامع روایی  پس

 ب( در کتب فقهی

فقها  د. در عباراتشومین استعماالت به تبع روایات مشاهده این از حیث روایات بود، اما در عبارات فقها هم قهرا ای

مال شده، امر مبهم گاهی اتفاقا عنوان مشکل را بیشتر از بقیه عناوین داریم، یعنی امر ملتبَس کمتر در عبارات فقهی استع

ول استعمال مجهو بیشتر عنوان مشکل و  دشومیاستعمال شده ولی کمتر، عنوان معضل در عبارات فقهی چندان دیده ن

 م:کنمیشده. من چند نمونه عرض 
                                                            

 .351، ص 1. عناوین، ج 1
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دلیلُنا اجماعُ الفرقۀ علی أنّ کلَّ أمرٍ مشکل أو مبهم  :شیخ طوسی در موردی فقط کلمه مشکل و یا مبهم را بکار برده .1

 1ففیه القرعۀ.

اینجا کلُّ أمرٍ  2عمَلَ فیه القرعۀ.تسُتَن الحکم فیه وینبغی أ و کلُّ أمرٍ مشکلٍ مجهولٍ یشتبهُ :یدگومیدر نهایه  طوسی شیخ .2

 که جای بحث دارد که منظورش چیست. «یشتبهُ الحکم فیه»ید گومیمشکل و مجهول هم دارد ولی در ادامه 

 3.«ناطقه متظافره، متواتره فی أن کلّ أمرٍ مشکل فیه القرعۀألنّ أخبارَهم » گوید:ابن ادریس در سرائر می .3

چه که از ائمه آند بخاطر کنمیدر سرائر نظیر همین را میفرماید: در کلّ أمرٍ مشکلٍ مجهول قرعه جریان پیدا  همچنین .4

 4روایت شده است.

 5.«قد رَوی عُلَمائنا عن أهل البیت )علیهم السالم( کلُّ أمرٍ مشکلٍ ففیه القرعۀ»مرحوم عالمه در تذکرۀ فرموده:  .5

، قرعه در هر امر مشکلی «بنّص عن األئمّهإنّما تجری فی کلّ أمرٍ مشکل »محقق ثانی در جامع المقاصد هم فرموده:  .6

 6د بخاطر نص از ائمه.کنمیباشد جریان پیدا 

ه و کلمه رفت کاربهم مبهم کلمۀ مشتبه و مشکل و مجهول بکار رفته ولی بعضا دو واژه  ت فقهی بیشترااجماال در عبار

 .ولی در درجه اول همان مشکل و مجهول و بعد کلمه مشتبه بیشتر بکار رفته اند کمتر ل و ملتبَسمعض

مرٍ مشکل کلُّ أ»ید گومیکه باالخره جامع روایی داشته و فتوا های او مأخوذ از تعابیر روایات بوده، وقتی  هم شیخ طوسی

ه خودشان اختراع کرده اد کرده اند نه اینکطیاین عناوین را از روایات اص هااینکه ، نشان دهنده این است «ففیه القرعۀ

وایات بگذاریم که کلمه مشکل انیم به گردن رتومیبیر را بکار برده اند، ها این تعاو فقبزرگان  با توجه به اینکهباشند، لذا 

 س هم در روایات آمده است.ر آمده، کلمه مجهول، معضل و ملتبَدر تعابی

وضوع قرعه معرفی مهم معنا هستند، در روایات به عنوان  ظاهرکه چند عنوان و واژه که به حسب  ما ذکرنا کلهل فتحصّ

اهیم ریشه یابی این الفاظ و خومیشده اند. اما مهم این است که ببینیم این عناوین با هم تفاوت دارند یا خیر. فعال ما ن

 فاوت هایی دارند.به حسب لغت چه ت هااینواژه ها را بکنیم که 

ین عناوین هم معنا هستند یا آیا اباید دید ، (مورد استفاده قرار گرفتهکه این عناوین )باالخره در محل بحث و در روایات 

هم معنا هستند یا خیر، در مرحله بعد باید دید که منظور از مشکل یا مشتبه یا  هااینت اند. بعد از اینکه معلوم شد متفاو

د، کنمیکمک  هم به تنقیح موضوع بحث چونخیلی مهم است  نای رسانند در این بحث چیست.مجهول که یک معنا را می

                                                            
 .178، ص 4. خالف، ج 1

 .345. نهایۀ ص 2

 .87، ص 1ج ،سرائر .3

 .173، ص 2. سرائر، ج4

 .376 ، ص17. تذکرۀ، ج 5

 .352، ص 9. جامع المقاصد، ج 6
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د اما اجماال در شومیت معلوم د، بعد از بررسی کامل روایاکنمیتره قاعده را برای ما معلوم گرچه نتیجه نهایی که گس

 این مسئله را باید مطرح کنیم.، دقت کنیمبررسی روایات  دراینجا ادعا هایی شده و ما باید در این مقام برای اینکه 

 اقوال درباره معنای مشکل و متشابهات

نّ المرادَ من : أیدگومی وادر اینجا صاحب عناوین ادعا کرده که واژه مشکل، مشتبه و مجهول یک معنا دارند  قول اول:

ال سبیل إلی رفع ذلک هو کذلک بمعنا کونِ الشیئ مشتبهاً  وهو کونه کذلک مِن حیثُالمشکل و المشتبه و المجهول واحدٌ 

فمتی کان له سبیلٌ مثبت لم یکن ذلک من اإلشکال و  ،بطریقٍ معتبرٍ شرعاً حتی یکون مخرجاً للحکم فی تلک الواقعۀ

ید گومیالنظرَ السّلیم.  و مؤدّیل و إن کان مشکالً ابتدائاً و هذا هو مقتضی النّصوص بل هو معلومٌ بالمآتباه فی شیئٍ اإلش

منظور از اینکه چیزی مشکل، مشتبه و یا مجهول است، یعنی اینکه این اشکال و اشتباه و نامعلوم بودن با یکی از طرق 

تبر بتواند حکم مسئله را در آن واقعه خاص برای ما معلوم کند و یق معقابل رفع نیست، به نحوی که آن طرمعتبره شرعیه 

لذا اگر جایی ما راه و طریق معتبری داشته باشیم که حکم را برای ما در آن واقعه معلوم کند، این دیگر عنوان اشکال و 

آن طریق معتبر شرعی د. درست است که در ابتدا مشکل است، ولی بااخره با کنمیاشتباه و نامعلوم بودن بر آن صدق ن

 1د.شومیاشکال و اشتباهش برطرف 

و مواردی که  هااینگذارد بین همه ند، اما در عین حال یک مرزی میدامیرا یکی  هااینپس ایشان ضمن اینکه معنای 

در  و اشتباه راه و طریق معتبر شرعی برای خروج از اشکال اما یکعنوان مشکل و مشتبه بر آن صدق کند  ممکن است

 مشکل کأنّ یک امر ابتدایی است و باید برطرف شود. لذا در این مواردوجود دارد و  هاآن

ید که این دو معنایشان گومیاما مرحوم آقای خویی علی الظاهر بین مشکل و مجهول فرق گذاشته اند. ایشان  قول دوم:

ول است و مشکل در معین داشته باشد، این مجه : مجهول در جایی است که له واقعٌ معیّن، اگر چیزی واقعچونفرق دارد 

. اما مشکل نم موطوئهغجایی است که لم یکن له واقعٌ معین و واقع معین نداشته باشد؛ آنوقت برای مجهول مثال میزند به 

یک معنا  هااینید همه گومیاو  در مقابل نظر صاحب عناوین است چون چیزی است که واقع معین هم ندارد. این نظر

 گذارد.فرق می  هاایندارند ولی ایشان بین 

ید: گومییعنی  د؛کنمیدر خالف عکس این را ادعا  شیخ طوسی دارد.وجود یک نظر سومی هم در اینجا  قول سوم:

 2چیزی است که له واقعٌ معین.مشکل  بارت است از چیزی که ال واقع له؛ مجهول ع

قاعده قرعه، مشتبه و  یکی هست یا نه، بعد اجماال باید دید که موضوع بحث و نزاع در هااینکه معنای  باید دیداوال پس 

بهاتی که به نوعی به یک معنا است ولی در عین حال مشت ید این هاگومیمشکل به چه معنا است. صاحب عناوین با اینکه 

 .دکنمیرا به اقسامی تقسیم  هاآن در حکم شرعی لها مدخلیۀٌ،

                                                            
 .352، ص 1. عناوین، ج 1

 .399، ص 6. خالف، ج 2
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