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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد فقهیه قواعد درس
 1398آذر  9 :تاریخ       قاعده قرعه موضوع کلی:     

  1441ربیع الثانی  3 مصادف با: روایات: طایفه سوم )دسته سوم و چهارم( _ادله قاعده موضوع جزئی:       

  15 جلسه:

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

که روایات سه طایفه هستند، طایفه اول  استناد شده. عرض کردیم هاآنبحث در روایاتی بود که برای مشروعیت قرعه به 

دوم روایاتی که داللت بر مشروعیت قرعه در برخی از ابواب فقه  مشروعیت قرعه به نحو عام دارند،روایاتی که داللت بر 

 خاص دارند. در مورددارند آنهم به نحو عام و طایفه سوم روایاتی که داللت بر مشروعیت قرعه 

 ادامه روایات دسته سوم از طایفه سوم

، دسته تعارض شهود و بینه ها بود طایفه سوم چند دسته است که تا اینجا روایات سه دسته را گفتیم؛ دسته اول در مورد

دوم درباره ولد مشتبه بین حر و عبد و دسته سوم درباره وصیت به عتق بود که از این دسته دو روایت را نقل کردیم و 

چند روایت دیگر باقی مانده که البته ممکن است که برخی از این روایات در واقع یک روایت باشند، چون هم به نحوی 

 د دارند و هم متنشان تقریبا مانند هم است.سن در اشتراک

 روایت سوم

إنّ أبا جعفر مات و ترک ستین مملوکاً أبان عن محمد ابن مروان عن الشیخ قال: حسین بن سعید عن القاسم عن عن ال

 ایت تقریبا مانند روایت قبلی است.وراین  1فاعتقَ ثلثهم فأقرعتُ بینهم فأعتقتُ الثلث.

 روایت چهارم

فی الرجل، یکون له المملوکون  أبی عبد اهلل )علیه السالم( حمّاد عن حریز عن محمد بن مسلم عنعن الحسین بن سعید عن 

مضمون این روایت همان قرعه در عتق عبید است منتهی در  2بینهم. فیوصی بعتق ثلثهم قال: کان علیٌ )علیه السالم( یُسهم

 )علیه السالم( بود که وصیت به عتق ثلث کرده بودند و امام صادق (علیه السالم)آن سه روایت قبلی نقل وصیت امام باقر 

 فرمود و ما با قرعه تعیین کردیم که چه کسانی آزاد شوند.میفرماید پدرم 

علیه )کرده و امام صادق  هاآندر روایت چهارم سوال در مورد مردی است که تعدادی عبید داشته و وصیت به عتق ثلث 

 انداخت.قرعه  هااینبین  )ع( فرمود امیر المؤمنین (السالم
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ید گومیسلم مو فقط فرقش این است که در این روایت محمد ابن  هم احتماال با روایت چهارم یکی است روایت پنجم

 ت.بود آمده اس (علیه السالم)روایت چهارم عن أبی عبد اهلل  اما در (علیه السالم)سألتُ أبا جعفر 

 روایت پنجم

: سألتُ أبا جعفر عن رجلٍ یکون له مملوکون فیوصی بعتق ثلثهم عن الحسین بن سعید عن حریز عن محمد بن مسلم قال

 1قال: کان علیٌ )علیه السالم( یُسهم بینهم.

 روایت ششم 

زکریا محمد بن أحمد بن یحیی عن محمد بن عیسی عن  :روایت ششم از دسته سوم، این روایت از أبی حمزه ثمالی است

 هبنی فورّثواا ارٌ هویسوُلده غالمی  نّ رجالً حضرته الوفات و فأوصی إلیالمؤمن عن یونس عن أبی حمزۀ الثمالی قال: إ

نه أیما یُعتق و أیما یورّث، فاعتُق لسانُه، قال: فسئلٌ ارٌ فأعتقواه فهو حرٌّ فذهبوا یسئلومثلً ما یرثُ أحدُکم و غالمی یس

أبی حمزه ثمالی طبق این روایت  المسئلۀَ علیه. جوابٌ حتی أتی أبا عبداهلل )علیه السالم( فعرضوا فلم یکن عند أحدٍالناس 

انش وصیت کرد که فالنی هم فرزند من است و به او هم از ارث مثل آنچه که ارث دموقع وفات به فرزن مردی ید کهگومی

آزاد شود و کدام یک  هااینو سوال کردند که کدام یک از  هاآنرا آزاد کنید. همچنین یکی از غالمان د بدهید و بریمی

از مردم سوال کردندکه چکار کنیم و نتوانستند  هااینآن مرد زبانش بند آمد و نتوانست چیزی بگوید. بعد  ولیارث ببرد. 

: تریدون (علیه السالم)قال  .و مسئله را به ایشان گفتند )علیه السالم( جوابی پیدا کنند تا اینکه رفتند خدمت امام صادق

فجعلَ عشرۀَ أسهمِ للولد و عشرۀَ أسهمٍ للعبد، ؟ قال: خواهید امر آن صغیررا به شما تعلیم دهدآیا می أعلّمکم أمر الصغیر؟

د قرار ده سهم را برای ول ماما 2ع علی الصغیر سهام الولد فقال: أعتقوا هذا و ورّثوا هذا.قال: ثمّ أسهمَ عشرَ مرّات، قال: فوق

ن را آزاد قرار داد و بعد فرمود ای ،داد و ده سهم را هم برای عبد. بعد ده مرتبه قرعه انداختند و بعد سهام را برای آن صغیر

برده و چون معلوم نبود، امام از شده و دیگری ارث میچون دوتا بودند که یکی باید آزاد می کنید و به او ارث دهید و

 ه چه کسی آزاد شود و چه کسی ارث ببرد.طریق قرعه تعیین کردند ک

اشکالی که در  وتردید یا اشتباه  تمام است چون در مورد وصیت به عتق و ارث با توجه بهاز نظر داللت این روایت 

 ا داللتش روشن است و بحثی ندارد.لذد و از طریق قرعه تعیین کردنم )ع( مصداق پیش آمده، اما

واقفی است هم از نظر مذهب  3.او اضطراب در حدیث دارد گفتهمؤمن  زکریا در مورد نجاشی فقط ،مورد سندش دراما 

البته دیگران هم به تبع نجاشی او را تضعیف  د.کنمیزند ولی از نظر اضطراب در حدیث مشکل ایجاد که این لطمه ای نمی

 کردند.

                                                            
 .16از ابواب کیفیت الحکم، حدیث  13، باب 261، ص 27. وسائل، ج 180، حدیث 53ص ، 3. من ال یحضر، ج،  1

 .1، حدیث 43، باب 359، ص 19. وسائل، ج 171، ص 9. تهذیب، ج  2

 .172. نجاشی، ص  3



74 

 

 سوال:

حتمال دارد که اان در تحمل مشکل داشته و البته استاد: اضطراب در حدیث به نوعی ناشی از تحمل است که ظاهرا ایش

 به جهت عدم وثاقت خودش هم باشد. 

 دسته چهارم

 از ناحیه عبد و حرّ ارد شده که این مواقعه تارۀًمواقعه با یک زن در طهر واحد ودسته چهارم روایاتی است که در مورد 

ی از این چون اگر ولد ناحیه هر دو این اشتباه وجود دارد،است و أخری از ناحیه مسلمان و غیر مسلمان است و ثالثۀً از 

د شومیرّ محسوب حو آیا  است هااینباشد معلوم نیست که فرزند کدام یک از  ۀو حرّ ۀأمبین مشتبه آید و  زن به وجود

ممکن  ینهمچن .بین مسلمان و غیر مسلمان باشد، الحاق از حیث دین و عقیده هم مطرح است مشتبه یا عبد. و یا اگر

 :شده ایت تقریبا هر سه عنوان واردرو این است مسئله بین یک عبد، یک حر مسلمان و یک مشرک باشد که در

 روایت اول

قال: إذا وقعَ الحرّ و العبدُ و  (علیه السالم)ی عن الحلبی عن أبی عبد اهلل عن أبی المِعزبن محمد عن ابن أبی نجران احمد 

 1أقرعَ بینهم و کان الولد للذی یُقرَع. حد فادّعواه الولدالمشرک علی إمرأۀ فی طُهر وا

مواقعه ی سه  حثاز نظر سند این روایت صحیحه است و به صحیحه حلبی هم شهرت دارد، اما از نظر داللت در اینجا ب

ین زن فرزندی ااز  زنی در طهر واحد مواقعه کردند و با هااینیکی عبد و دیگری مشرک است و  نفر که یکی حر است و

د بین شومیعه انداخته مود قرردر اینجا ف ماست. اما هاآن بههر یک از این سه ادعا کردند که فرزند متعلق  نیا آمد.دبه 

آثار متفاوتی ون چ. است متعلق به اوبچه  کنداصابت  نام اوقرعه به که  و کسیکسی است  چه فرزند متعلق به که هااین

لذا از راه  نش.ابش معلوم شود که هم از حیث عقیده اش مشخص شود و هم از حیث عبد و یا حر بودطبیعتا انتس دارد،

 در این مورد تعیین کردند که فرزند کدام است. مقرعه اما

دیگر است، سی به چه کند که این فرزند متعلق کنمیدقیقا مشخص  با روش هایی که امروزه وجود دارد وطبیعتا : نکته

کال باشد، دیگر اشراهی برای رفع ماند چون موضوع قرعه امر مشکل و مشتبه است و لذا اگر جایی برای قرعه باقی نمی

با آن  و یا مواقعه چند نفر موضوع است و لذا در مورد روایاتی که در این دسته قرار گرفته یعنی اشتباه ولد سالبه به انتفاء

 رسد.ن صورت دیگر نوبت به قرعه نمیدر ای با یک زن در طهر واحد خصوصیات

 سوال:

د که بچه متعلق به اولویت برای جایی است که احد األبوین مسلمان است و دیگری مشرک، ولی اگر شما یقین داریاستاد: 

 ید؟کنمیمسلمان نیست، به چه دلیل آن را ملحق به مسلمان 

 سوال:
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یم و بعد الحاق از حیث کنمیابتدا ما موضوع را با قرعه درست  ید؟کناستاد: به چه دلیل مشرک را از دور قرعه خارج 

 د.شومیرقّیت و دین و عقیده هم درست 

وقع هنوز احکام قعه کنند؟ جواب این است که در آن ماد سه نفر در طهر واحد موشومیممکن است سوال کنید که چگونه 

 ن بحثش جداست.دانستند چنین چیزی را که ایاسالم روشن نبود و خیلی ها نمی

 روایت دوم

قال: إذا وقع المسلم و الیهودی و  (علیه السالم)عن حماد عن الحلبی عن أبی عبد اهلل  رابن أبی عُمی عنالحسین بن سعید 

 1النصرانی علی المرأۀ فی طهرٍ واحد، قرع بینهم و کان الولد للذی تصیبه القرعۀ.

صرانی در طهر نمیفرماید اگر یک مسلمان، یهوی و  (علیه السالم)خوب است، امام صادق  هم سندش که ن روایتطبق ای

اصابت  ام اونه به د بین این سه نفر و ولد مربوط کسی است که قرعشومیواحد با یک زنی مواقعه کردند، قرعه انداخته 

 .است کرده. این روایت هم مشروعیت قرعه را در یک مورد خاص ثابت کرده

 روایت سوم

عن أبی عبداهلل  ن سلیمان بن خالدی عن محمد بن الحسین عن جعفر بن بشیر عن هشام بن سالم عمحمد بن احمد بن یحی

قال: قضی علیٌ فی ثالثۀٍ وقعوا علی امرأۀٍ فی طُهرٍ واحد و ذلک فی الجاهلیۀ قبل أن یظهر اإلسالم فأقرَعَ  )علیه السالم(

ه قال: و ما أعلم فضحک رسول اهلل )ص( حتی بدت نواجذخرین و جعل علیه ثلثیِ الدّیۀ لآلبینَهم فجعلَ الولَد لمن قُرعَ 

 2.(علیه السالم)إال ما قضی علیٌ فیها شیئاً 

در ه نفر که با زنی سدر مورد  (السالم علیه)وارد شده که علی  (علیه السالم)ق صحیحه است و از امام صاد این روایت هم

 .دشومیانداخته  هاآنفرمود که قرعه بین  طهر واحد مواقعه کردند

ه اسالم ظاهر شود، اینکه ل از آنکب، این در جاهلیت بود قو ذلک فی الجاهلیۀ قبل أن یظهر اإلسالمالبته در روایت آمده که 

آن است که  چطور در جاهلیت قبل از ظهور اسالم امیر المؤمنین قضاوت کرده خودش جای بحث دارد که آیا قبل از

همان  ن است کهمعنا ندارد. یا اینکه منظور آ «قضی علیٌ»وت آشکار شود که در اینجا اساسا اسالم عرضه شود و دع

هی را پیشنهاد کردند. موقع و قبل از اینکه اسالم اظهار شود، مشکلی پیش آمده بود و همان موقع امیر المؤمنین چنین را

پیامبر که بعضی از  بلکه مانند قضاوت کند اند خواستهاز او پس رجوعشان به عنوان این نبوده که ایشان مسلمان بوده و 

خاصی  امخصوصیاتشان شهرت داشت، ممکن بود که امیر المؤمنین هم به خاطر خصلت های نیک در بین مردم احتر

 داشتند البته این احتمال ضعیف است.
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ؤمنین مراجعه کردند و او امیر المبه  ق افتاده و بعد برای تعیین تکلیفیک احتمال هم این است که اصل این واقعه قبال اتفا

 چنین قضاوتی کرد. 

داد که قرعه به نام او اصابت  قرعه انداخت و فرزند را برای کسی قرار هاآنحضرت بین  فأقرَعَ بینَهم فجعلَ الولَد لمن قُرعَ،

ی حضرت ثلث دیه را به یعن، برای آن دو نفر دیگرداد  قراردو ثلث دیه را بعد  ن،لآلخری و جعل علیه ثلثیِ الدّیۀکرده. 

 یکی از آن دو نفر دیگر و ثلث دیگر را به نفر دوم بدهد.

ی اینکه آن دو منظور این است که این ولد خودش یک ارزش است و برا بلکهاین دیه هم دیه اصطالحی نیست منظور از 

اق فرزند به وسیله قرعه واقع جبران الحمربوط بوده، این دیه در  هاآننفر از این محروم شدند و یحتمل اینکه این ولد به 

به این جهت  من او را ضامن نصیب دیگران کردم ،صیبهمفضمّنتُ نتی هم داشتیم که حضرت فرمود: یدر یک روا است.

 بود.

 ا علی انجام دادهرین کار ریعنی بهت دانم؛چه علی انجام داد نمیند و فرمودند من چیزی غیر از آن دبعد حضرت لبخند ز

 .است

 سوال:

انی است که پیامبر امیر زم داستان مربوط بهگفتند و اگر اینچنین باشد، یعنی این هم استاد: این داستان را برای قصه یمن 

حضرت  بود، حضرت از او  پرسید عجیب ترین چیزی که در یمن دیدی چهؤمنین را به یمن فرستاد و وقتی برگشت مال

اند چنین باشد که اصل واقعه قبل تومی ذلک فی الجاهلیۀ قبل أن یظهر اإلسالم اساسبر این  هم این داستان را بیان کردند.

را به چه کسی  دانستند فرزنداز اسالم اتفاق افتاده بود، منتهی حضرت مواجه شدند با این مشکل که آن اشخاص نمی

 ملحق کنند.

 روایت چهارم

قال: إذا وطئ رجالن أو ثالثۀٌ جاریۀً فی طُهرٍ  (علیه السالم)وی الحَکمُ بن مسکین عن معاویۀ بن عمّار عن أبی عبد اهلل رَ

فإن ، قال: علی صاحب الجاریۀ دقیمۀَ الولجمیعا. أقرَعَ الوالی بینهم فمن قرَعَ کان الولدُ ولدَه و یردّ واحد. فولدَت أدّعواه 

  1ستحّقها وقد ولدت من المشتری ردّ الجاریۀ علیه و کان له ولدها بقیمته.اء رجلٌ فرجلٌ جاریۀً فجا اشتری

 معتبر است. سند این روایت خوب است چون صدوق طریقش به حَکَم بن مسکین

 هاآنکه اگر دو مرد و یا سه مرد با جاریه ای در طهر واحد مواقعه کردند، پس فرزندی به دنیا آمد و بر اساس این روایت 

آنکه قرعه به نام او در بیاید، فرزند متعلق به اوست قرعه بیاندازد. پس  هااینن یهمگی ادعای این فرزند را کردند، والی ب

د که صاحبی داشته. یک احتمال این است که صاحب شومیمعلوم  عبارت، از این یردّ قیمۀَ الولد علی صاحب الجاریۀ لکن
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ولد برای چه کسی است و قیمت این بچه را به د که شومیر اینجا با قرعه معلوم جاریه غیر از این سه نفر بوده که د

در آخر فرمودند که اگر یک مردی کنیزی را خرید و یک نفر دیگر نسبت به این کنیز  مصاحب جاریه باید بدهند. بعد اما

ین کنیز صاحب فرزند شده بود. در ادعا کرد و ثابت شد که کنیز متعلق به غیر مشتری است در حالی که این خریدار از ا

چون صاحب جاریه است، صاحب قیمت این بچه هم  ثانیاًو  به آن مرد برگرداندد جاریه را بای این مورد امام فرموده اوالً

به آن مسئله که معلوم بوده بچه برای کیست اما در عین حال باید  م در ما نحنُ فیه یک استنادی کردد. یعنی کأنّ اماشومی

به صاحب  د بایدکنمیلش را به صاحب جاریه میداد، در ما نحنُ فیه هم قیمت ولد را آن کسی که قرعه به نام او اصابت پو

سخن چون در ما نحنُ فیه  قرار دادند (که ربطی به ما نحنُ فیه ندارد)یک مصداق از آن مسئله  پس گویا امامجاریه بدهد. 

آن مسئله مشکلی نیست و معلوم است که چه کسی خریدار است و چه کسی اشتباه و مشکل در موضوع است اما در از 

پدر است اما در عین حال امام میفرماید همانطور که باید آنجا قیمت را به صاحب ولد بدهد، اینجا هم که با قرعه پدر 

 د قیمتش را به صاحب جاریه بدهد.شومیمعلوم 

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»                                                                                                                                                                                                                        


