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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد فقهیه قواعد درس
 1398آبان  11 :تاریخ      قاعده قرعه موضوع کلی:     

 1441ربیع االول  4مصادف با:   دلیل اول: آیات _فصل دوم: ادله قاعده قرعه موضوع جزئی:      

 8 جلسه:

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

دیم؛ مطلب اول درباره اهمیت قاعده و ارتباط هفت مطلب را ذکر کربحث ما در فصل اول به پایان رسید. در فصل اول ما 

 قرعه اصطالحیسوم پیرامون معنای لغوی و مطلب  بود، آن با فقه سیاسی بود، مطلب دوم درباره قرعه در شرایع سابقه

چهارم درباره حکمت مشروعیت قرعه سخن گفتیم، در امر پنجم فرق بین قرعه، استخاره و استقسام باألزالم  در امر، بود

مطلب ششم پیرامون واژه های مشکل، مشتبه، مجهول و مشابهات این ها نکاتی را عرض کردیم و در را بیان کردیم، 

 یعنی موضوع را منقح کردیم. حث مطالبی ذکر شدیرامون موضوع بسرانجام در امر هفتم پ

سبت مخصوصا در بررسی ادله و مستندات قاعده باید مورد توجه قرار گیرد و ببینیم که ن هفت جهتامر هفتم گفتیم که  در

عی البته در فصل سوم که پیرامون گستره قاعده است، این جهات هفتگانه به نو یا نه؟ دارند به این جهات و ادله داللت

د. اما االن ذکر این جهات هفتگانه برای این است که ما هر دلیلی را اعم از آیه یا روایت با شومیجمع بندی و منقح 

 مداقه قرار بدهیم.مالحظه این جهات هفتگانه مورد 

به  دوم از حیث شمول نسبت نسبت به شبهات حکمیه و موضوعیه، یکی از حیث شمول دلیلند از: این هفت جهت عبارت

عدم اقتران به علم اجمالی، پنجم  ت اقتران وحق الناس بودن، چهارم از جه مستنبطه، سوم از جهت حق اهلل وموضوعات 

د، شومیششم از این جهت که آیا آن امری که در آن قرعه واقع  )اعم از تام و ناقص( و عدم آن، از حیث امکان احتیاط

و تنازع حقوق است  اشته باشد و سرانجام هفتمین جهت، اختصاص به باب قضاواقع معین داشته باشد و یا واقع معینی ند

د. البته بعضی از این جهات ممکن است که متداخل باشند اما اجماال شومییا اینکه اعم است و غیر این مورد را هم شامل 

 کرده بودند.اشاره هر کدام به جهتی  کردیم که جهاتی هستند که ما از کالم بزرگان استقصاء هااین

 این ماحصل فصل اول بود که در واقع مقدمات ورود به بحث بود.

 فصل دوم

 اد شده برای اثبات مشروعیت قرعه.استن اموری فصل دوم در مورد ادله و مستندات قاعده قرعه است. به 
 دلیل اول: آیات 

 اولین دلیل، آیات است.
 آیه اول
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ماید فرمیدرباره حضرت یونس پیامبر است که  1«. فَسَاهَمَ فَکَانَ مِنَ الْمُدْحَضِینَ» سوره صافات است  141آیه اول آیه 

آنگاه با آنان قرعه انداخت و از مغلوب شدگان بود؛ اینکه این آیه چگونه قابل استدالل است و تقریب استدالل به این آیه 

 چگونه است را بیان خواهیم کرد.

احتمال دیگری هم در اینجا وجود دهیم که یعنی او قرعه انداخت که توضیح می« فساهَمَ»معنای ظاهری آیه روشن است 

و تیر انجام میشد به معنای قرعه زدن است و این بواسطه این است که در گذشته قرعه با سهم « سَهم»از « ساهَمَ»دارد. 

 همۀ والسُ :القرعۀُ»رعه را اینطور معنا کرده، هم گفته شده و بر همین اساس در لسان العرب ق «مساهمۀ» و لذا به اقتراع

معنای قرعه یعنی همان بهره و نصیبی که بعد از قرعه معلوم  3یر همین در تاج العروس آمدهنظ 2.«مۀهالمقارعۀ المسا

« هَمَفسا»د. پس شومیحاصل  نی بهره و نصیبی که بعد از اقتراععی و قرعه اسم مصدر است از اقتراع سبر این اسا د.شومی

 یعنی قرعه انداخت.

د که شومید و موجب شومیکه موجب لغزش  است به معنای آبی« دحض»از « مدحضین»، «فَکَانَ مِنَ الْمُدْحَضِینَ»

ه شده به گفت« مدحضین»اینجا هم د. شومیجمع شده باشد این باعث سقوط و لغزش  شخص سقوط کند. اگر جایی آبی

 دگان است.شمغلوب شدگان و ساقط  کسی که از ؛«کان من المغلوبین»یا « حضینفکان من المد» معنای سقوط کننده.

  4گرفته است. «مقروعین»را به معنای  «مدحضین»البته مرحوم طبرسی در مجمع البیان 

در ی که عنی کسی «مقروع»، باشد «عینوقرمَ»به معنای  «مدحضین»اینجا ممکن است که به ذهن بیاید که اگر  إن قلت:

 .در اینصورت همه مقروع اند و اختصاص به یونس ندارد قرعه نامش آمده، آنگاه

یعنی کسی که  «مقروعین»اشد، چون منظور از بصحیح نیست و این اشکال وارد نمی که این توهم رسدبه نظر می قلت:

گفت کان من شد که دیگر نمیاگر مقروعین شامل همه می در آمد نه اینکه نامش جزء قرعه زدگان بود. اوقرعه به نام 

در ضمن مشارکت کنندگان در قرعه آمده ولی اینکه به خصوص حضرت یونس  هاآنالمقروعین. درست است که اسم همه 

که ابتدا  منظورش این است، است «قروعینمَ»به معنای  «مُدحضین»ید که گومیو « فکان من المُدحضین»ید گومیرا 

یعنی « من المقروعینفکان »شته است و قرعه انداخته اند همگان گذاز مرحله نام نویسی  لذا و مَ و قرعه انداختساهَ

قرعه به نام او در آمد و لذا اشکالی متوجه صاحب مجمع البیان نیست که چرا مدحضین را به معنای مقروعین گرفته به 

عنای ید کان من المقروعین به مگومیاینجا که یونس ندارد.چون  صاص بهد و اختشومیاین دلیل که مقروعین شامل همه 

                                                            
 .141. سوره صافات، آیه  1

 .266، ص 8ج  . لسان العرب، 2

 .361، ص 11. تاج العَروس، ج  3

 .716، ص 8البیان، ج . مجمع  4
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رسد که این اشکال به مرحوم طبرسی وارد این است که کان یونس از کسانی که قرعه به نام او درآمد و لذا به نظر می

 نیست.

 چهار نقل از داستان حضرت یونس

. قبل از اینکه ضرت یونس استو مربوط به ح« مِنَ الْمُدْحَضِینَفَسَاهَمَ فَکَانَ »سوره صافات این است  141به هر حال آیه 

توسط مفسرین بزرگوار  استدالل به این آیه را ذکر کنیم به این نکته اشاره کنم که داستان قرعه انداختن در کشتی تقریب

یزان یک بیان دارد الم به چهار نحوه نقل شده است. دو داستان را مرحوم طبرسی در مجمع البیان گفته، مرحوم عالمه در

هار نقلی که برای را مطرح کرده است. این چ داستان دیگری به نحو ن به نقل از طبریاألحکام القرآ ی در جامعطبو قر

ه در آیه و یا آیات بد نیست هرچند ممکن است ک هااینشده تأثیری در اصل بحث ما ندارد، اما اشاره اجمالی به  داستان

 یکی از این داستان ها پیدا کنیم. به نفع قرینه ای قبل و بعد

از این است که حضرت یونس بعد از آنکه از قومش مأیوس شد به سراغ کشتی رفت و سوار آن شد اما کشتی  :نقل اول

کرد و لذا شد کشتی حرکت نمیمی سوارایستاد و اینطور گفته شده که عادت کشتی این بوده اگر عبد آبقی در آن حرکت 

د آبق من هستم و چون همه یونس را بن عیونس در پاسخ گفت آ؟ آیا عبد آبقی در این کشتی هستناخدا گفت 

تند و هر سه بار به نام یونس در شناختند، نپذیرفتند که او عبد آبق است و بنا بر قرعه گذاشته شد. سه بار قرعه انداخمی

 1تی پیاده کردند.مد و لذا او را از کشآ

 ،«شحونفی الفُلک المَ»خاطر سنگینی بیش از حد در حال غرق شدن بود و در قرآن هم آمده کشتی باینکه  :دوم نقل

اگر یک نفر به دریا انداخته شود از غرق شدن کشتی  دو نزدیک بود کشتی غرق شود و لذا گفتن نشین بودیعنی پر از سر

و هر سه بار به نام سه بار قرعه انداختند بیرون انداخته شود قرعه انداختند. برای اینکه چه کسی به د. شومیجلوگیری 

 2یونس در آمد.

که نبود جز آن یست که کشتی در حال حرکت بود که نهنگ بزرگی در سر راه کشتی ظاهر شد و چاره اااین  :نقل سوم

 3طعمه ای برای او فراهم کنند و در آنجا هم سه بار قرعه انداختند و هر سه بار هم قرعه به نام یونس در آمد.

ناخدا اعالم که این باد شدید نشانه وجود شدیدی وزیدن گرفت. حال حرکت بود و باد  این است که کشتی در :نقل چهارم

قبول نکردند و سه بار قرعه انداختند  هاآنیونس گفت آن فرد من هستم ولی شخصی خطا کار در بین سرنشینان است، 

 4و هر سه بار به نام یونس در آمد.

                                                            
 .716، ص 8. مجمع البیان، ج  1

 .716، ص 8. مجمع البیان، ج  2

 .167، ص 17. المیزان، ج  3

 .125، ص 16ن، ج آحکام القرال. جامع  4
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اول و چهارم قابل اتکا نیستند. شاید با توجه به آنچه که در خود آیات خوردن یونس  نقلکه رسد حال به نظر می هربه 

دوم هم سازگاری دارد که بعد از انداخته شدن در  نقلسوم قابل قبول باشد گرچه  نقلتوسط نهنگ مطرح شده، بیشتر 

 سوم سازگار است. نقلبیشتر با « فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِیمٌ» دریا طعمه نهنگ قرار گرفته باشد.

هر چهار نقل سازگار است. عمده  رتی دیگر استدالل باتأثیری در استدالل ندارد و به عبا نقل هاالبته ترجیح یا نفی این 

 برای مشروعیت قرعه استدالل کرد. د به این آیهشومیببینیم چگونه این است که ما 
 سه تقریب برای استدالل

اند اثبات کند مشروعیت تومیسه تقریب برای استدالل وجود دارد؛ طبق یک تقریب نیازی به ضمیمه نداریم و خود آیه 

قرعه را در شریعت اسالم. طبق دو تقریب دیگر ما نیازمند ضمیمه ای برای استدالل هستیم که یکی از آن ضمیمه ها 

 استصحاب شرایع سابقه است و دیگری روایات است.

، صرف نظر از اینکه چه این است که بر اساس این داستان که در قرآن نقل شده باالخره قرعه انداخته شده ب اول:تقری

در بین قوم این عمل صورت گرفته و خداوند متعال  به هر حال وب است.انداخته و این عمل به چه کسی منس کسی قرعه

و سرزنش نکرده که چرا اینکار را کردند و نبی خدا  هم نکرده عمرسوم در آن زمان را نقل کرده و رد و هم عمل متعارف

د برای اثبات کنمیرا با این وسیله به دریا انداختند. نفس بیان عمل آن قوم و عدم منع و ردع نسبت به این عمل کفایت 

کرده و هیچ منع استصحاب احکام شرایع سابقه چون قرآن خودش نقل در اینجا دیگر ما نیاز نداریم به  مشروعیت قرعه.

نی اند مشروعیت قرعه را با این بیاتومیخود این آیه  ه روایتی هم در ذیل این آیه باشد،و سرزنشی هم نکرده. بدون اینک

 که گفتیم اثبات کند.

حضرت یونس است « ساهَمَ»مستند به خود یونس باشد یعنی فاعل « فَساهَم»این است که این عمل به استناد  :تقریب دوم

چون این عمل به خود یونس نسبت داده شده، مشروعیت قرعه در شریعت یونس لذا که در آیه قبل آمده. « أَبَقَ»به قرینه 

د. شومید چون او پیامبر بود و عمل پیامبر خدا معتبر است و لذا اصل مشروعیت قرعه در شریعت یونس ثابت شومیثابت 

د. در کنمینثابت کافی نیست چون اثبات حکمی در شریعت سابقه لزوما آن حکم را در شریعت اسالم اما این به تنهایی 

اینجا است که برای اثبات مشروعیت قرعه در شریعت اسالم نیازمند استصحاب احکام و شرایع سابقه هستیم. اگر 

د اما اگر شومیت اسالم هم ثابت استصحاب احکام و شرایع سابقه را حجت دانستیم، قهرا مشروعیت قرعه در شریع

 انیم این را در اسالم ثابت کنیم.تومیاحکام شرایع سابقه را نپذیرفتیم، قهرا ن استصحاب

 به تنهایی کافی نیستخود آیه  چون ثابت کنداهد مشروعیت قرعه را خومیکه در واقع با کمک روایات  :تقریب سوم

ذیل این آیات  که در. اما روایاتی نقل شده است در قرآن که است مانند بسیاری از قضایا را نقل کرده چون آیه فقط واقعه

عه را بدست انیم مشروعیت قرتومیکرده این کار را بر موضوعات دیگر و ما با کمک آن روایات  طبیقآمده به روشنی ت

 ذیل این آیه مورد استناد قرار گرفته است: بیاوریم. چند روایت در
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قال . روایت این است که (علیه السالم)ید قال الصادق گومیه صدوق که از مرسالت جزمی صدوق است چون مرسل .1

وّض إذا فُ أیّ قضیۀٍ اعدل من القرعۀ :ق و قالالمح رج سهمخَ ففوضوا أمورهم الى اهلل تعالى االما تقارع قوم  :الصادق )ع(

 1.«کان من المُدحضینفساهَمَ ف» :تعالی یقول ،إلی اهلل ألیس اهلل األمر

آیه استناد  آنقع به در وا این روایت کهاهیم به کمک خومیعمده این است که در روایت دوم استناد به این آیه شده و ما 

 شده، استدالل کنیم.

د و شومیق خارج ند مگر اینکه فرد دارای حکنمیزند و امر خودشان را به خدا واگذار نماید هیچ قومی قرعه نمیفرمی

 قضیۀٍ اعدل من أیّ»فرمود:  (علیه السالم)امام صادق بعد  د.شومیمحق در آن معلوم  سهمیعنی قرعه یک راهی است که 

« ألیس اهلل تعالی یقول»ماید: فرمی؛ اینکه «ألیس اهلل تعالی یقول فساهَمَ فکان من المُدحضین القرعۀ إذا فُوّض األمر إلی اهلل

 .ظهور در مشروعیت قرعه دارد این آیه ظاهرش این است که

سُئلَ عن مولودٍ لیس بذکرٍ ، قال (علیه السالم)أبی عبداهلل  بعض أصحابنا  عن دارد ثعلبۀِ ابن میمونمرسله یک روایت  .2

جال اهلل عزّوجل و ت وفیدع من المسلمین ؟ قال یجلس اإلمام و یجلس عنده ناسٌو ال أنثی، لیس له إال دُبُر، کیف یُورّث

أعدل من أی قضیۀ  و فأیّ ذلک خرج علیه ورّث ثم قال نثیاألمیراث السهام علیه علی أیُ میراثٍ یورثه، میراث الذّکر أو 

، قال و ما من أمرٍ یختلف فیه إثنان إال و له أصلُ «فساهم فکان من المدحضین» :السهام، یقول اهلل تعالیقضیۀ تجال علیها 

 2عقولُ الرجال.فی کتاب اهلل و لکن ال تبلغه 

چگونه إرث  ؤنث کهکه سوال کردند از یک مولودی که معلوم نیست مذکر است یا م است این هم در مورد میراث خنثی

أی ماید و فرمیبعد  .دشومید و هر کدام که خارج شد، همان به او داده شومیقرعه انداخته  بعد از دعا فرمودند بردمی

و  دکنمیکلی نقل  و بعد یک قاعده لسهام، یقول اهلل تعالی فساهم فکان من المدحضینل علیه اقضیۀ أعدل من قضیۀ تجا

ند نیست، مگر اینکه در کنمیهیچ امری که دو نفر در آن اختالف  ما من أمرٍ یختلف فیه إثنان إال و له أصلُ فی کتاب اهلل

 لذا رسد ونمی ه آنعقول رجال ب مسئله پیچیده شده است و یعنی ؛و لکن ال تبلغه عقولُ الرجال داردکتاب خدا ریشه ای 

 باید قرعه انداخته شود.

ذیل  نقل کرده که البته این )طبق نقل کافی( ی)طبق نقل تهذیب( یا فزار یا مرادی تقریبا همین داستان را اسحاق عرزمی. 3

 3حکم کلی را ندارد. و

ناد کرده اند به این آیات بلکه چون این روایات آمده و است نه به تنهاییلذا در تقریب سوم این آیات قابل استناد است ولی 

 یم.کنمیما مشروعیت قرعه را برداشت 

                                                            
 .13از ابواب کیفیت الحکم، حدیث  13، باب 261، ص 27الشیعۀ، ج وسائل  .92، ص 3ه الفقیه، ج . من ال یحضر 1

 از ابواب میراث الخنثی. 4، باب 293، ص 26. وسائل، ج 1275، حدیث 357ص ، 9. تهذیب، ج 3، حدیث 158ص  ،7. کافی، ج  2

 .1از ابواب میراث خنثی، حدیث  4، باب 292، ص 26. وسائل 10، حدیث 357، ص 9، تهذیب، ج 1، حدیث 158، ص 7. کافی، ج  3
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 بعد بیان خواهد شد. مطرح شده که إنشاء اهلل در جلسهاینجا اشکاالتی 

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»                                                                                                                 


