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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد فقهیه قواعد درس
 1398آبان  25 :تاریخ      قاعده قرعه موضوع کلی:     

 1441ربیع االول  18 مصادف با:                دلیل دوم: روایات _ادله قاعده  موضوع جزئی:      

 11 جلسه:

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

مورد استناد قرار گرفته و اجماال سه طایفه از  هبحث در دلیل دوم قاعده قرعه بود. عرض کردیم که روایاتی در این بار

ت بر مشروعیت قرعه لمنه العموم در همه موارد و دال ستفادهستند. طایفه اول روایاتی است که یروایات قابل استناد 

 د.کنمی

عمل اصحاب به این روایات و  اجماال این روایات اگر چه در بینشان ضعاف هم وجود دارد اما به دلیلعرض کردیم که 

قابل حل است. به هر حال روایت اول را خواندیم که روایت محمد بن  هاآننیز تواتر معنوای این روایات، مشکل سندی 

 حکیم بود.

 روایت دوم

و ابراهیم بن عمر  ین بن سعید عن حماد بن عیسی عن سیابۀباسناده عن الحس (علیه السالم)عن الصادق  از ابراهیم بن عمر

یقرع بینهم  (:سالمعلیه ال)املکه فهو حرّ فورثه ثالثه، قال اولّ مملوکٍ  :للرجل قال (علیه السالم)جمیعا عن ابی عبداهلل 

 1والقرعۀ سنۀٌ. (علیه السالم)قال  فمن اصابه القرعۀ أُعتقَ،

مورد اعتماد نیست و سیابۀ است هرچند که  رد چون ابراهیم بن عمر مورد قبولاین روایت از نظر سندی مشکلی ندا

مجهول است. در این روایت در مورد مردی سوال شده که گفته اولین عبدی که من مالک او بشوم او حرّ است. بعد همزمان 

آن کسی که قرعه به نام  قرعه بیانداز و هااینامام فرمود: بین  د که حاال چه کند؟کنمیسوال  .شده است سه عبد نصیب او

. القرعۀُ سنۀٌ؛ قرعه در مقابل فریضه است و معنایش هم معلوم است :فرمود سوال ، او آزاد است. بعد در ذیل ایندر آمداو 

جا به طور کلی سنت قرار و در این هدر طایفه اول قرار داده شدکه  استپس اینکه گفته شده القرعۀ سنۀٌ، به همین جهت 

 داده شده است.

 سوال:

به وسیله  گاهیحکم شرعی آن را مشروع کرده است.  پیامبر عنییبلکه . اینجا اصال سنت به معنای استحباب نیستاستاد: 

 د و گاهی به وسیله پیامبر.شومیخداوند تشریع 

 روایت سوم
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أنّ السهام  ،فساهَمَ فوَقَعت السهام علیه فجرت السنۀ :فی حدیث یونس قال (علیه السالم)عیاشی عن الثمالی عن ابی جعفر 

 1وت.فالتقمه الحال تُخطِئ فألقی نفسه  هاأنّإذا کان الثالث مرّات 

ام او در آمد پس سنت نتیر ها به آن  :بعد میفرماید، فساهمَ :میفرماید (علیه السالم)امام باقر  ،در داستان حضرت یونس

 د.کنمین در آن دیگر خطا راه پیدااگر سهام سه بار به نام کسی در بیاید،  :جاری شد و در ادامه میفرماید

م شد، اانجد یونس یعنی کاری که در مور است. «لسنّۀفجرت ا»وجه اینکه این روایت در طایفه اول قرار گرفته، تعبیر 

 و چوناست  د بر قرعه، معنایش این است که قرعه مشروعشومیر قرعه شد. وقتی سنت تطبیق باعث تطبیق شدن سنت ب

 د. شومی، معنایش این است که در همه ابواب جاری هکه مطلق آورده شد

 در عیاشی آمده: بأنّ السهام اذا کان... سوال:

ای به  باز هم لطمه داشته باشد، «باء»که سنت جاری شد. اگر  نداشته باشد، معنایش کامال روشن است« باء»استاد: اگر 

وم اینکه اگر در در مشروع است یا خیر و اینکه اصل این کازند، چون در اینجا دو مسئله وجود دارد. یک استدالل نمی

باشد ولی اولی  نتد این دومی از سشومیگر خطا در آن راه ندارد. نیسه بار به نام کسی در آمد، این دیک کار مشروع 

معلوم سه بار در آمد  الخطاء و حالت اإلصابۀ. اگر الۀنباشد. مهم این است که این یک کار مشروعی است که له حالتین، ح

زد، چون بودنش  نمی یکبار شد و بر آن عمل شد و در واقع خطا بود، باز هم لطمه ای به سنت رد که ال تُخطِئ و اگشومی

وایت فقط رد بگوییم که این شومی. اینجا نی استمسئله است و اصل مشروعیت مسئله دیگرمسئله خطا و إصابۀ یک 

. لذا ه خطا نباشدکداللت دارد بر مشروعیت قرعه آنهم به شرطی که سه بار به نام یک نفر در بیاید و آن هم به شرطی 

  زند.هم باشد، هیچ لطمه ای به استدالل نمی« باء»حتی اگر 

  سوال:

کردند و ن هم کفایت میاینطور نبوده که اصل قرعه سه بار انداختن باشد و در بسیار ی از مواقع به یکبار انداختاستاد: 

معنا ندارد که  انداختند. اصالسه بار می بنده نمونه هایی را در گذشته نقل کردم. بله در جاهایی که در نتیجه تردید داشتند

از داللت بر هم اگر باشد، ب قطعا سنت به معنای روش و سیره عقالء ؛ستچیزی را بگوید که غیر مشروع ا یک ماما

ید گومیاینکه . شده استناطالق یات اور دهند در لسانچه که عقالء انجام میآن برد بعالوه اینکه سنت کنمیمشروعیت 

 مین جریان دارددر بین مسلهمین چیزی که سنت است و یعنی  که گفته شد استی ی، سنت اینجا به همان معناالقرعۀ سنۀ

اند تومیسیس نیست و تشریع لزوما به معنای تأ ولیهمان موقع انجام شده. بله در عهد اسالمی پیامبر آن را تشریع کرد 

 به معنای امضاء هم باشد.

 روایت چهارم
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الحکم بالقرعۀ فی ما أشکَلَ و قال ابو عبد اهلل جعفر  أوجبواأنهم  (السالم معلیه)منین و ابی جعفر و ابی عبداهلل یر المؤمن اع

قصّۀَ یونس و  فی الملتبس أثبت من القرعۀ ألیس هو التفویض إلی اهلل جلّ ذکرُه و ذکر ابو عبداهللحکم  بن محمد و أیُّ

ا در مشکالت الزم دانسته حکم به قرعه ر هاآن. از امیر المؤمنین و امام باقر و امام صادق نقل شده که مریم و إلی آخر

 1اند.

اگر عمل اصحاب به  به این شکل نقل کرده و ماین در دعائم نقل شده و طبیعتا مبتال به ضعف است اما ایشان از سه اما

داللت این روایت  است. ، طبیعتا مضمون این روایت مقبولمدر نظر بگیریرا این روایات را جابر بدانیم و یا تواتر معنوی 

فویض إلی اهلل جلّ أیُّ حکم فی الملتبس أثبت من القرعۀ ألیس هو الت» :چون امام صادق بعد میفرماید بسیار خوب است

 «.ذکرُه

 :سوال

ین است که ما برای ای ابرواب بودن دو احتمال داده است. یکبار که مرحوم نراقی در مورد خطا یا ص استاد: توضیح دادم

ت که ظاهر این اس این مشکل چه راهی را انتخاب کنیم، و یکوقت آن نتیجه را بگوییم که عینا حکم اهلل است.خروج از 

و معنایش این  آن روش و راه یک طریقی است که هو حکم اهلل. اینکه در مشکالت ما چه کنیم، حکمش تفویض الی اهلل

 نیست که نتیجه هر چه آمد آن مورد نظر خداست.

 روایت پنجم

 2مرٍ مشکلٍ فیه القرعۀ.کلّ أو نُقِلَ عن اهل البیت  :است آمده یالئللا یعوالدر 

ین جهت ضعفش ااین مضمون، مضمونی است که متواتر معنوی است و باالخره اصحاب هم به آن عمل کرده اند و لذا از 

 د.شومیجبران 

 روایت ششم

سألَ بعضَ أصحابنا  :قال حازممنصور بن فی المحاسن عن ابن محبوب عن جمیل بن الصالح عن  برقیالاحمد بن محمد بن 

عن مسئلۀٍ فقال هذه تُخرجُ فی القرعۀ ثمّ قال أیّ قضیۀٍ أعدل من القرعۀ إذا فوّضوا أمرَهم إلی اهلل عزّ و  )ع( ابو عبد اهلل

  3ن.اهلل یقول فساهَمَ فکان من المدحضی ، ألیسجلّ

ید که بعضی از اصحاب ما از امام صادق علیه السالم از مسئله ای سوال کردند. درست است که تعبیر گومیروایت  در این

د که این مسئله در مورد یک شومیمشکل، ملتبس و مجهول آورده نشده اما با توجه به پاسخی که امام داده اند، معلوم 

چه راهی عادالنه تر از قرعه  د. بعد این را فرمود کهشومیبا قرعه این امر معلوم  امر مجهول و ملتبس بوده که امام فرمود
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به وضوح  أیّ قضیۀٍ أعدل من القرعۀ إذا فوّضوااست؟ زمانی که مردم امرشان را به خدا واگذار کنند. مالحظه بفرمایید که 

ت پنجم و چهارم که از حیث داللت همین معنا داللت دارد بر مشروعیت قرعه آنهم به نحو عام در همه ابواب همانند روای

 را داشتند.

 ل:اسو

حالت معنایی ندارد که بگوییم أثبت و  این استاد: سوال ایشان این است که ما گریزی جز رجوع به قرعه نداریم و در

 أعدل.

ختلف معنا کردیم. در ، یعنی اینکه بهترین راه است که با ویژگی های خاصی این را در جاهای م«أثبت و أعدل»منظور از 

برخی از  بودن و یا أعدل بودن که دراهد بگوید راه های دیگری هم هست ولی این بهتر است. أثبت خومیموارد مشکل ن

دیگر ییم بهترین، ممکن است که راه های گومیروایات نقل شده منظورشان این است که بهترین راه این است و وقتی 

 .باشد و یا تخییر تکلیف گذاشتنبالمستلزم حرج، عسر باشد و یا 

 .راه های مختلف قابل تصویر است و برای اینکه این مشکل حل بشود قرعه بهترین راه استپس اوال 

أحکم الحاکمین است، یعنی کسی عالم  خدا ییدگومیشما  آنچههیچ راهی هم متصور نباشد باز هم أعدل است مانند  :ثانیا

یعنی لزوما راه دیگری نیست که این از آن اثبت و اعدل  اعلم باشد؟ اینجا هم همین است.او است که در مقایسه با خدا 

 باشد.

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»


