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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد فقهیه قواعد درس
 1398آذر  10 :تاریخ       قاعده قرعه موضوع کلی:     

  1441 ربیع الثانی 4 مصادف با:         طایفه سوم    _دلیل دوم: روایات  _موضوع جزئی: ادله قاعده       

  16 جلسه:

 {  ارهین و اللعن علی اعدائهم اجمعینالطّ  آهل  علی محمد والّل  یالعالمین و صلّ   رّب الحمدلّل } 
 ادامه طایفه سوم روایات

نقل هم چهار روایت را از این طایفه تا اینجا چهار دسته را ذکر کردیم و از دسته چهارم  بحث در روایات طایفه سوم بود

 نمودیم.

 روایت پنجم

فرفع إلیه  إلی الیمن اًرشاد قال: بعث رسول اهلل علیفی االمحمد بن محمد بن نعمان المفید  د:نکمیشیخ مفید در ارشاد نقل 

وطئها معا فوطئها معا فی طهرٍ واحد فحملت و وضعت غالما فجعال خطر  سواءرجالن بینهما جاریۀٌ یملکان رقّها علی ال

بلغ عبدا لشریکه فه نصف قیمتۀ أن لو کان مَلزَرعۀ ألحدهما و ألحق به الغالم و أفقرع علی الغالم باسمیهما فخرجت الق

از نظر سندی هیچ طریقی برایش ذکر نشده و  این روایت 1أقرّ الحکم بها فی االسالم.ا و رسول اهلل )ص( القضیۀُ فأمضاه

دو نفر در مورد  مؤمنین را به یمن فرستاد.رسول اهلل امیر الید که گومیاست. روایت  آن را نقل کرده د بن نعمانمفقط مح

 ها نسبت بهیکسان بود. آن سهم هر دو در این جاریه مالک بودند به او رجوع کردند در حالی که کاجاریه ای که مشتر

خبر نداشتند و لذا در طهر واحد با او وطی کردند. بعد آن جاریه  ین زن بی اطالع بودند و از حکم آنوطی مشترک ا حکم

و سپس قرعه به نام یکی از این دو خارج شد  داخته شدان قرعه آنگاه بین این دو مرد حامله شد و بچه ای به دنیا آورد.

رسول خدا هم از این و او را ملزم کرد به اینکه نصف قیمت غالم را به شریک بپردازد.  دادو امیر المؤمنین غالم را به او 

  شد و آن را تأیید کرد. قضیه خبر دار

اخت و امضاء رسول ؤمنین قرعه اندمامیر ال روایتاین  . طبقاصل عمل امیر المؤمنین خودش دال بر مشروعیت قرعه است

یعنی همان عنوانی که در دسته چهارم  آنهم وطی با أمۀ در طهر واحد است.. مورد بودبر کار امیر المؤمنین  خدا هم تأییدی

 ذکر کردیم. 

روایت محل بحث و  اند مشروعیت قرعه را ثابت کند ولی از نظر سندیتومیاز نظر داللت این روایت خوب است و 

 اشکال است.

 یک روایت دیگر از دسته سوم
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پیش آمده. روایت  در آن اشتباه و اشکال ومانده که در مورد وصیت به عتق است باقی البته یک روایت هم از دسته سوم 

ا رفعت القضیۀ إلی ره فلمّموته و لیس له غی ستۀَ أعبُد فی مرضإنَّ شخصاً من االنصار أعتقَ را عوالی اللئالی نقل کرده: 

د خودش را در مرض شخصی از انصار شش عب و أقرعَ بینهم فأعتق إثنین منهم بالقرعۀ. رسول اهلل )ص( قسّمهم بالتعدیل

ین مسئله به رسول تمام ما یملک او بوده است. وقتی ا هااینظاهرا  .موت آزاد کرد و غیر از آن هم عبد دیگری نداشت

از باب  ،را با قرعه آزاد کرد هاآندیل تقسیم کرد و بین این شش نفر قرعه اداخت و دو نفر از خدا رسید، رسول خدا به تع

لث اموال ثاند باشد و این مثل وصیت به پیش از تومیاینکه تصرف در مرض موت محل اشکال است و زائد بر ثلث ن

 ردند.کنفر را با قرعه تعیین است و لذا حضرت فقط عتق دو عبد را نافذ دانستند و آن دو نفر از این شش 

ر مرض موت دی نداشته و این شش عبد را هم راین است که غیر از این شش عبد مال دیگ البته عرض کردم که مفروض

کال دیگری پیش . مگر اینکه اموال دیگری برایش متصور بوده باشد که آنوقت اشنبودهتصرفاتش نافذ  لذاآزاد کرده 

 آید.می

 این است که فقط در کتاب عوالی اللئالی بیان شده و لذا منبع معتبری ندارد.مشکل این روایت 

 دسته پنجم

 ند.ادر برخی از موارد. اقدام به قرعه کرده  که دسته پنجم از طایفه سوم مربوط است به فعل رسول خدا

 روایت اول

قال: إن  )علیه السالم(أبی عبد اهلل رحان عن سأحمد بن محمد عن أبی نصر عن داوود بن  عنعلی بن إبراهیم عن أبیه 

 1رُکن الیمانی إلی الحجر األسود.الما بینَ  نصفرسول اهلل ساهم قریشاً فی بناء البیت فصار لرسول اهلل من باب الکعبۀ إلی ال

 عبه که هر کسیکلت هم بر اساس این روایت رسول خدا در مورد بناء از نظر دال روایت از نظر سندی معتبر است. این

عبه از در کعبه تا تا کقرعه انداختند و بر اساس این قرعه سهم رسول خدا در بناء  ،قسمت از این بناء را درست کند کدام

ود رسول خدا خاین روایت هم قرعه از طرف رسول خدا بود، هم  ت. طبقنصف بین رکن یمانی تا حجر األسود قرار گرف

 .است ری شدهالتزام پیدا کرده و در مورد خودش هم این قرعه جا هم از اطراف قرعه بوده و کأنّ به نتیجه قرعه

 سوال:

اهید بگویید که این یک حکم خومیاینجا دو بحث است، گاهی شما  د یا خیر؟شومیاستاد: باالخره مشروعیتش ثابت 

را مورد استفاده انید چنین چیزی را بگویید چون کسی مانند رسول خدا روش و وسیله غیر مشروع تومیشرعی نیست که ن

 ازکه رسول خدا  نقل شدهاین داستان  ؛به دین ندارد یچند شما بگویید که این کار از افعالی است که ربطهر دهدقرار نمی

، آنجا حضرت روشی را برای بارور کردن درخت گفتند و بودندگذشتند و جمعی مشغول باروری درخت خرما جایی می

ر بکه پیام بوده مطلبیکه آیا این  شدهبحث  آنگاهخرما هم بار نداد و خشک شد.  یها هم این کار را کردند درخت هاآن
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بحث بوده که شنیده بودند. به هر حال ای و یا نکته  فرموده یا مطلبی بوده که بر اساس تجربه ی گفته،از موضع پیامبر

ا ی داده و مشروعیت ندارد و حکم شرعی نیستکه این از کارهایی است که پیامبر به طور عادی انجام می است در این

از  کردندمردم لحظه به لحظه زندگی او را ثبت می زندگی پیامبر آنقدر اهمیت داشت که مسئله این است که وقتی ولی نه؟

افعال آن د گفت که شومین لذا ایشان و امور که اهتمام داشتند به ... بر همین اساس بودهر و گفتار و جمله پوشش و رفتا

 ندارند.اعتبار  حضرت

 سوال:

 بلکه در جوامع روایی اهل سنت ذکر شده است.استاد: این روایت در جوامع روایی ما نیست 

 روایت دوم

 ثاإنَّ أعرابیا جاء إلی النبی فج( پیامبر نقل کرده اند: سالسل)غزوه ذات الاین روایت را شیخ مفید درباره یکی از غزوات 

قال: و ما اعرابی نزد پیامبر آمد و گفت من یک نصحیتی را به شما بگویم. یک  ؟جئتُک ألن أنضحک له :بین یدیه و قال

و وصفهم  ک بالمدینۀو عملوا علی أن یبیّتو لی الرّمبواد قال: قومٌ من العرب قد اجتمعوانصیحت تو چیست؟  نصیحتک؟

. فأمرَ النّبی أن ینادی بالصالۀ جامعۀً اهند به شما حمله کنندخومیو کأنّ  او گفت که یک قومی آمدند در وادی رمل له،

عد المنبر فحَمِدَ اهلل و أثنی علیه ثم قال: أیها صو . پیامبر امر کرد که ندا داده شود به نماز و همه بیایند ،فاجتمعَ المسلمون

 خدان دشمنان شما و دشم هااینبعد از حمد و ثنای خدا فرمود که  تبییتکم.ل علی مِالنّاس إنّ هذا عدّواهلل و عدوّکم قد عَ

و قالوا:  ۀفَّاهل الصُ فقام جماعۀٌ منبجنگد؟  هاایناهد با خومیچه کسی  فمن لهم؟اهند به شما حمله کنند. خومیهستند و 

 هلل فولّ علینا من شئتَ فأقرعَ بینهم فخرجت القرعۀ علی ثمانین رجالً منهم و من غیرهم.نحنُ نخرجُ إلیهم یا رسول ا

ما حاضریمن برویم برای جنگ ولی شما حکم کن چه کسی برود و چه کسی ند و گفتند دفّه بلند شگروهی از اهل ص

رسول خدا در این  خارج شد. پس هاآنو غیر  هاآنقرعه انداخت و قرعه بر هشتاد نفر از  هاایننرود، رسول خدا بین 

 1قرعه کسانی را از آن گروه تعیین کرد.با  غزوه

 این روایت هم از نظر سند اشکال دارد اما داللتش کامال روشن و خوب است.

 سوال:

ه الزاما از این راه نیست یعنی اینکمطرح لزوم و جواز هم  مسئله بلکهو  استاد: اینجا تشریع نیست، بلکه مشروعیت است

 این کار مشروع است و غیر مجاز نیست. منظور این نیست بلکه معنایش این است کهتعیین شود و 

 سوال:
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ینکه حرام نیست اید معنایش این است که این کار حرام نیست و کنمیاستاد: وقتی شما مستندات مشروعیت قرعه را بحث 

مشروع را انجام  یید که حجت نیست و معتبر نیست؟ آیا پیامبر کار غیرگومیقت شما چطور یعنی معتبر و حجت است، آنو

 دهد؟می

 سوال:

کرد مشکلی نداشت. انست تعیین کند و اگر چنین کاری هم میتومیآنجا خود پیامبر  .ید حرام استگومیاستاد: کسی ن

اء خصوصیت توانیم الغباینکه ما  البته .قابل استناد است صولی بحث این است که قرعه به عنوان یک راه معتبر در این خصو

مین مورد خاص یا کنیم، بحثش جداست ولی باالخره در هجاری را در تمام مشتبهات  آنبه قرینه  روایات عامه  و کنیم

 در همه موارد به عنوان یک امر مشکل و مشتبه یک راهی برای برون رفت از مشکل هست یا نیست؟

 دسته ششم

 که چند روایت در این باره آمده است. دسته ششم در مورد غنم موطوعه است

 روایت اول

علی شاۀٍ.  نزا عیارأنّه سُئلَ عن رجلٍ نَظَرَ إلی  :)علیه السالم(محمد بن أحمد بن یحیی عن محمد بن عیسی عن الرجل 

  1قع السهمُ بها و تُذبحُ و تُحرقُ و قد نجت سائرُها.عرفها ذَبَحَها و أحرقها و إن لم یعرفها قسمها نصفین أبدا حتی یإن  :قال

. چون عمده تقیه ها در زمان این دو )علیه السالم(عسگری  ماست و یا اما )علیه السالم(یا امام هادی « رجُل»منظور از 

اما  2ری.کالعس ید: الظاهر أنه الهادی أوگومیبزرگوار بوده بخاطر فشار های شدیدی که در آن ایام بوده. صاحب جواهر 

طبق  باشد.نقل شده چون این روایت با همین مضمون از امام هادی هم نقل شده، لذا بعید نیست که این روایت از ایشان 

)علیه امام  وطی کرد. در مورد مردی که دید چوپانی را که با گوسفندی )علیه السالم( روایت سوال شد از امام هادی این

شناسد آن گله گوسفند را نصف کند و شناسد ذبح کند و بسوزاند، اما اگر آن را نمیند را میفرمود اگر آن گوسف (السالم

ند، شومیدر وهله اول دو گروه  .دکنمیه را جدا اصابت کرد هاآنقرعه به نام  و آن گروهی که بین این دو قرعه بیاندازد

ه همین صوت را تا اینکه دو گوسفند باقی بماند و بعد د و بکنمیبعد این گروهی که قرعه به نامش در آمده را دو گروه 

 د تا اینکه قرعه به نام یکی بیافتد.شومیبین این دو قرعه انداخته 

کرده، این فرد نقل  )علیه السالم( در مورد محمد بن عیسی که از امام هادی :داللت این روایت روشن است، اما از نظر سند

د: ما کنمینجاشی توثیق شده و البته نجاشی از ابن بابویه از ابن ولید نقل در رجال طین ابن موسی محمد بن عیسی بن یق

 یُعتمدُ علیه. تنها کسی که درباره او و آنهم به این شکل اشکال کرده این بابویه د به محمد بن عیسی من کُتب یونس التفرّ
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از کُتب یونس، ال یُعتَمَدُ علیه. اما نجاشی  کندمینقل به تنهایی است که آن هم از ابن ولید نقل کرده آنچه را که او خودش 

 .پس نجاشی او را توثیق کرده و تنها از ابن ولید چنین سخنی را نقل کرده است1ید: و أصحابُنا أنکره.گومی

در فهرست شیخ طوسی وجه تضعیف او بیان شده است. آنجا از عبارت  2محمد ابن عیسی را. اما شیخ طوسی تضعیف کرده

بابویه از استادش ابن  که ابن او را ضعیف دانسته است. یعنی این آید به همین دلیلی که نجاشی اشاره کردهیشان بر میا

این باعث شده که شیخ طوسی او را تضعیف کند، چون  لذا ، یُعتمدُ علیهد به محمد بن عیسی الما تفرّولید نقل کرده که 

روایاته. کمۀ و قال: ال أروی ما یختصُّ ببابویه استثناه عن رجالٍ نوادر الح عبارت شیخ طوسی در فهرست این است که ابن

تثناء کرده گفته من آنچه را که او به تنهایی نقل کرده روایت که او را از رجال نوادر الحکمۀ اساین بابویه در ضمن این

 ف شیخ طوسی هم معلوم است.یم. پس وجه تضعکنمین

 سوال:

م. پس معلوم کنمیقل ننگفته آنچه را که محمد بن عیسی متفرّد در نقل است، من  ،مِن کتب یونسته فکلی گفته و نگاستاد: 

 .د که وجه تضعیف شیخ طوسی همین سخن است چون صریحا سخن ابن بابویه را گفته ولی به صورت کلیشومی

ه به اینکه نجاشی در این مسئله ما مواجه هستیم با تضعیف شیخ طوسی در مقابل نجاشی و وجه آنهم معلوم است. با توج

اشی رجحان داشته در مجموع شاید توثیق نجهمین را نقل کرده و انکار اصحاب را نسبت به این موضوع بیان کرده، لذا 

 باشد بر تضعیف شیخ طوسی.

 سوال:

. پس معنای این وردهآیعنی أخص  ، یُعتمدُ علیهد به محمد بن عیسی من کُتب یونس الما تفرّید: گومییه ابن بابو استاد:

 سخن شیخ طوسی ولی اصحاب این را انکار کرده اند. نداردسخن این است که ما تفرّدَ به من غیرِ کتب یونس مشکلی 

پس این ا نیاورده کُتُب یونس ر .است پس معتبر نیست چون اینچنینناظر به مطلق ما تفرّد به است که ظاهرش این است 

 أول کالم است.

 روایت دوم

فإن عرفها  علی شاۀٍ ازنو اما الرجلٌ ناظر إلی راعی و قد  قال: اکثمثالث فی جواب مسائل یحیی بن العن ابی الحسن 

نصف اآلخر، الساهم بینهما فإذا وقع علی أحد النصفین فقد نجی عن و أحرقها و إن لم یعرفها قَسَمَ الغنم نصفین و ذبحها 

حرقت و نجی سائرُ فال یزال کذلک حتی تبقی شاتان فیُقرعُ بینهما فأیّهما وقع السهمُ بها ذُبحت و أُ ثم یفرّق النصف اآلخر

و داللت بر مشروعیت است  نقل شده و مضمونش هم مانند روایت قبل )علیه السالم(این روایت از امام هادی  3الغنم.

                                                            
 .33. رجال نجاشی، ص  1

 .391. رجال، ص  2

 .4از ابواب األطعمۀ المحرمۀ، حدیث  30، باب 170ص، 24. وسائل، ج  3
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محل اشکال حسن بن علی بن شعبۀ است و از تحف العقول نقل شده و این ولی اشکالش این است که راوی قرعه دارد 

 است.

                                             خواهند شد. نقلچند دسته دیگر باقی مانده که انشاءاهلل جلسات بعد 

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»                                                                                                                 


