
102 

 

 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد فقهیه قواعد درس
 1398آذر  24 :تاریخ                          موضوع کلی: قاعده قرعه      

 1441ربیع الثانی  18مصادف با:                               جهت سوم _گستره قاعده فصل سوم: موضوع جزئی:       

 20 جلسه:           (حکمیه و موضوعیه شبهات ه)بررسی شمول نسبت ب                          

 {  ارهین و اللعن علی اعدائهم اجمعینالطّ   علی محمد و آهلالّل  یالعالمین و صلّ   رّب الحمدلّل } 
 جهت سوم: بررسی شمول نسبت به شبهات حکمیه و موضوعیه

، مربوط به عمومیت قاعده نسبت به شبهات حکمیه است. به عبارت جهت سوم از جهات مربوط به گستره قاعده قرعه

د و هم در شبهات شومیدیگر در جهت سوم بحث در این است که آیا قاعده قرعه هم در شبهات موضوعیه جاری 

 حکمیه؟ یا اختصاص به شبهات موضوعیه دارد؟

شبهات حکمیه شدند. اما برخی که شامل تعداد در اینجا اقوال مختلف است، جمع زیادی قائل به عدم جریان قاعده در 

اند جریان پیدا کند. از کسانی که قائل به اختصاص تومیقاعده قرعه در شبهات حکمیه هم د، قائل اند که نشومیکمتری 

از آنجا که کالم ایشان  مرحوم مراغی صاحب عناوین است. (با توضیحی که خواهیم داد) شبهات موضوعیهقاعده قرعه به 

یم و انشاءاهلل سخنان کنمیاست و مشتمل بر مطالب سودمندی است، اجمالی از مطالب ایشان را عرض  نسبتا مفصل

 دیگران را هم مورد بررسی قرار خواهیم داد.

 کالم صاحب عناوین

 معیار کلی جریان قاعده

تالش دارد که حیطه جریان این  د وکنمیمرحوم مراغی به طور کلی یک معیار کلی و عام برای جریان قاعده قرعه ذکر 

و آن اینکه مجرای این قاعده در جایی است که امر  قاعده را با مالحظه این معیار مورد ارزیابی قرار دهد و تعیین کند.

ر مشکل، مشتبه و مجهول باشد و هیچ راهی برای خروج از مشکل در شرع وجود نداشته باشد و چنانچه مخرجی هم د

د و اساسا خروج این کنمید و راهی قرار داده شده باشد، اینجا قاعده قرعه جریان پیدا نعبیه شده باششرع به هر ترتیبی ت

 داند نه تخصیصی.موارد از قاعده قرعه را خروج تخصصی می

دسته مشتبهات به طور کلی بر سه : میفرماید ،بعد از بیان اینکه فرقی بین این سه واژه وجود نداردایشان برای این منظور 

کونُ الشیئ مشتبهاً ال سبیلَ إلی رفع ذلک بطریقٍ  بمعنی»تعبیر ایشان این است که منظور از مشکل، مشتبه و مجهول  اند.

معتبرٍ حتی یکونَ مُخرجاً للحکم فی تلک الواقعۀ فمتی کان له سبیلٌ مثبتٌ لم یکن ذلک من اإلشکال و اإلشتباه فی شیئٍ 

ور کلی اگر راهی وجود داشته باشد که در آن واقعه حکمی طید به گومی1،«مشکلً ابتدائاً ل و إن کانَمآلبل هو معلومٌ با
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الً مشکل نیست. بعد ایشان این معیار را مستند به دو د ولی مآشومیرا برای آن مورد تعیین کند، این ابتدائاً مشکل دیده 

 .. النظرُ السلیم2. مقتضی النصوص، 1د: کنمیچیز 

ایشان برداشتش از این روایات این است که  است همان مطالبی است که ذکر شد. که مورد نظر ایشان روایات و نصوصی

بعد میفرماید نظر سلیم هم همین اقتضا را دارد. وقتی سخن از این  ی برای خروج وجود ندارد.هیچ راه هااینمعموال در 

بخواهیم  هااینه روشی پناه ببریم که با تیر و کاغذ و امثال اینکه ما ب است که قرعه بیاندازیم، کأنّ قرعه آخرین راه است.

نشود، آن آثار )تعطیلی  برای مسئله وجود ندارد که اگر این کار هم انجام هااین د که راهی جزشومیتعیین کنیم، معلوم 

 آید.ۀ الفتنۀِ و الفساد، هرج و مرج و...( پیش میرااحکام، اث

 انواع مشتبه

مدخلیتی وجود دارد، سه دسته اند:  هاآنسپس برای توضیح مطلب میفرماید مشتبهاتی که به نوعی در حکم شرعی برای 

 . موضوعات محضه.3. موضوعات مستنبطه، 2. شبهات حکمیه، 1

جهت معلوم نباشد، یا از باب اینکه نصوص از این در شریعت حکمیه: یعنی هر چیزی که در شرعیت حکم آن  شبهات .1

و یا به این دلیل که اجماعی  کوتاهی دارند یا به جهت اینکه از مستقالت عقلیه نیست که حکمش به وسیله آن معلوم شود

 ید، هیچکدام برای این مورد حکمشومیحکم شرعی معلوم  هاآنهم بر آن قائم نشده. یعنی همان طرق و منابعی که با 

 حکم تکلیفی و وضعی با اقسام مختلفشان نیست. معلوم نکرده اند و فرقی هم در این جهت به

د. یعنی این لفط در کالم کسی که قولش شومیموضوعات مستنبطه: منظور موضوعاتی است که از لغت و عرف استنباط  .2

ولی ترتب حکم  یا تأسیساً حکم شرعی معتبر است ابتدائا واقع شده، حال یا بوسیله امضاء داخل در محدوده شرع شدهدر 

که مفهومشان از عرف و لغت  هستنداموری  که وصیت، اقرار، عقد و... این است که موضوع روشن شود. مثل ط برمنو

چه امضائا و چه تأسیساً ذکر شده حکم شرعی در ادله چه در کتاب و چه سنت ، د، ولی به عنوان موضوع شومیاستنباط 

 حکم را بر آن بار کنیم. به هر حال ما باید معنای این را بدانیم تا بتوانیم اند،

ق و مصداق است موضوعات محضه: موضوعات، معانی و مفاهیمی که مشکلی از حیث معنا ندارند، لکن اشکال در تطبی .3

، حکمش نکه آیا این مصداق برای آن معنا و مفهوم کلی هست یا خیر. اگر معلوم شود اندراج این فرد تحت آن عنوا

 واضح و روشن است. 

د آنهم با این غرض که کنمیایشان نقل و بخشی از این حاالت را  کندمیتصور بعد ایشان برای این سه قسم حاالتی را 

 مورد قاعده قرعه معلوم شود.

 شبهات حکمیه. 1
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ند، ت قرعه آمده نیستادر رابطه با قسم اول میفرماید که اساسا شبهات حکمیه داخل در مفهوم و معنای مشکل که در روای

 هه در حکم مبین وظیفه مکلفین است وجود دارند.ادله مبین حکم یا اصولی که در فرض شب ای اینکه در شبهات حکمیه،بر

 بنابراین با امارات و ادله و یا با اصول عملیه این شبهات قابل رفع هستند.

د در شومیعده اشتغال و... باعث العدم، قا ولی از جمله اصالۀ الفساد، اصالۀمیفرماید اصایشان یه هم ضعدر مورد احکام و

کلّ و یا  ففی کلّ مجهولٍ القرعۀدر این روایات در واقع آمده است که خود حکم شرعی دیگر اشتباه و اشکالی باقی نماند. 

بنابراین وقتی خود شارع حکم را با اماره یا با اصل تبیین کرده، دیگر مشکلی وجود ندارد که  امرٍ مشکل ففیه القرعۀ،

و ال یستعملُ »د با مطلبی که شهید در قواعد گفته: کنمیبعد این مطلب را تأیید  قرار گیرد. قاعده قرعهواهد مشمول خب

د و استعمال کنمی، یعنی قرعه در فتاوا و احکام مشتبه اجماعا جریان پیدا ن«و االحکام المشتبهۀ اجماعاً فی الفتاوی

قرعه تخصص است از مورد قاعده ل نیست و لذا خروج شبهات حکمیه سرّش این است که از مصادیق مشک د وشومین

 نه تخصیص.

 قلت إن

ال یُقال که چه فرقی است بین ادله اصل برائت و بین ادله قرعه. همانطور که ادله اصل  :دکنمیبعد اشکالی را ایشان مطرح 

د، ادله قرعه کنمیحکم به برائت  برائت در جایی که چیزی مجهول است و مما ال یعلمون است و یا دلیلی برای آن نیست،

واهیم لسان ادله برائت را بر وزان ادله قرعه هم از همین قبیل است و کأنّ آنهم راهی است برای خروج از اشکال. اگر بخ

پس به چه مالکی شما دلیل برائت را مقدم بر دلیل قرعه  انیم بگوییم که کلّ مجهولٍ یُبنی فیه علی البرائۀ.تومیبیان کنیم، 

با برائت اشکال  رسد و بعد نتیجه بگیرید کهیید تا زمانی که برائت امکان داشته باشد، نوبت به قرعه نمیگومیید و کنمی

 .این درست نیست رسدد و این راهی است برای خروج از اشکال و لذا نوبت به قرعه نمیشومیو اشتباه مرتفع 

 قلت

 مندفع است. یند این کالم من وجوهٍگومی دهند وپاسخ به این اشکال می پنجصاحب عناوین 

یعنی موضوع در ادله  دو مقام معلق بر مجهول شده است، بر فرض که ما بپذیریم که حکم در هر گوید:می نایشا :اوالً

باشد و فرق « مجهولٌ»برائت  همعنایش این است که ما قبول نداریم که موضوع در ادل این باشد،برائت و ادله قرعه مجهول 

این است که ید بر فرض اینکه حکم در هر دو معلق بر مجهول شده، معنایش گومیاست بین ما ال یُعلَم و مجهول. وقتی 

 نشده. مجهولدر قرعه حکم معلق بر مجهول شده اما در برائت حکم معلق بر 

د بر عام. به این صورت که ادله شومیادله برائت اخص است از ادله قرعه و در عموم و خصوص مطلق خاص مقدم  :ثانیاً

اقتضا دارد جریان برائت در احکام را. ادله قرعه عمومیت دارد و اقتضا دارد جریان قرعه را هم در احکام و هم در  برائت

دلیل خاص مقدم  لذاموضوعات، یعنی چه در آنجایی که موردش برائت است و چه آنجایی که موردش برائت نیست. 

  ما یجری فیه البرائۀ.د: کلّ مشکلٍ فیه القرعۀ إالشومید و کأنّ معنا این شومی
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 د کهکنمیند. ادله استصحاب اقتضا شومیدر موارد شک جاری  هااینید که گومیایشان  هم در رابطه با استصحاب

د جریان کنمیو اقتضا  استصحاب جاری شود در جایی که شک وجود دارد و له حالۀٌ سابقۀ. ادله قرعه عمومیت دارد

د عموم و خصوص شومینها ین ایم از اینکه حالت سابقه داشته باشد یا خیر. پس نسبت به اعهقرعه را در موارد شک و شب

 د که کلّ مشکلٍ فیه القرعۀ إال ما یجری فیه اإلستصحاب.شومیمطلق و کأنّ معنا این 

 د، یعنی آنجایی که شبهه وجودکنمیدر مورد احتیاط هم چنین است چون احتیاط هم در یک موضع خاص جریان پیدا 

اینکه تکلیفی هم متوجه مکلف  ،حال ما یقین داریم نیست، شک و شبهه وجود دارد ولی در عین دارد و حالت سابقه هم

شده. اما قاعده قرعه اعم است از اینکه تکلیفی متوجه مکلف شده باشد یا خیر. پس نسبت بین ادله احتیاط و ادله قرعه 

 فیه القرعۀ إال ما یجری فیه اإلحتیاط.د عموم و خصوص مطلق و کأنّ کلّ مشکلٍ شومی

 و کذلک بالنسبۀ إلی التخییر و یعنی کلّ مشکلٍ فیه القرعۀ إال ما یجری فیه التخییر.

نسبت بین ادله قرعه و ادله اصول عملیه را عموم و خصوص مطلق دانسته که قهرا در چنین وضعیتی دلیل اصول پس 

 د و خاص هم مقدم بر عام است.شومیخاص محسوب  هاآند، چون نسبت به شومییه مقدم بر قرعه لعم

م بیرون آمده منتهی تصریح شده به نکته ای که اشاره کردیم و آن اینکه در واشکال د روناین اشکال به نوعی از د :ثالثاً

 نهی. یعنی وقتی مشکل، مجهول و مشتبه معلّق نشده بلکه معلق شده بر کلّ ما لم یرد فیه امرٌ و الدلیل اصل برائت حکم بر 

و این معنایش با اشکال متفاوت است.  استو یا ما ال یعلمون  د معنایش لم یرد فیه امرٌ و ال نهیٌشومیما ال یُعلم که گفته 

فنقول تعبیر ایشان این است که  د.کنمید اما مشکل و مشتبه بر آن صدق نکنمیصدق مرٌ و ال نهی ادر مواردی ما لم یرد 

مما ال یُعلَم، فیجری فیه األصل و  واردِ شبهۀِ الحکم أنّه یصدقُ علیه، أنّه مما لم یرد فیه امرٌ و ال نهی أوفی موردٍ من م

د ولو شومیجاری ید در مواردی که ما لم یرد فیه امرٌ و ال نهی قطعا اصل گومی یخرُجُ عن اإلشکال فال وجهَ للقرعۀ.

عنوان ما لم یرد فیه امرٌ و نهیٌ وارد شده، اینجا جای اصل است و جای د، ولی چون کنمیاینکه عنوان مشکل هم صدق 

نسبت به این عناوین داشته  تأملی ن دو آنقدر واضح است که اگر کسی کمترینیقرعه نیست. بعد میفرماید که فرق بین ا

مشکل و یا معلق شود بر ما اینکه حکم معلق شود بر کلمه  .وت اندکه این دو کامال با یکدیگر متفا شودمتوجه میباشد، 

ما لم یرد ا ال یعلمون و یا بر مبا هم فرقی نداشتند، چرا همه جا در موارد اصل برائت حکم معلق شده  هااینال یُعلَم. اگر 

 د که این جهت خصوصیت دارد.شومیپس معلوم  فیه امرٌ و ال نهی و در هیچ جا کلمه مجهول یا مشکل نیامده

که در مستندات قاعده قرعه ذکر شده، این تعبیر )کلّ امرٍ مشتبه ففیه القرعۀ( زیاد آمده است. درست در تعابیری  :رابعاً

اند این امر یک موضوع باشد یا یک حکم باشد، پس کلّ حکمٍ او موضوعٍ مشتبه، تومییعنی  است که لفظ امر اعم است،

د به خصوص آن امری که در کنمیکن انصراف پیدا این به حسب ظاهر اولی دلیل معنایش همین است، لو  ففیه القرعۀ

کامال  در مسئله داشته باشد ید این انصراف برای کسی که کمترین تأملیگومیایشان مورد موضوعات است، نه احکام. 

 روشن است.
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است. یکی ده کر اند این باشد که شارع دو طریق در مورد شبهات حکمیه ذکرتومیاینجا  نهایت همراهی ما در :خامساً

ه در مشتبهات از همه اشکاالت گذشته عدول کنیم، فوقش این است ک اگر یعنی عمل به برائت و دیگری عمل به قرعه،

ست، چون اشارع یک راه برائت گذاشته و یک راه قرعه. عمل به برائت به حسب ظاهر أقرب به شریعت سمحه سهله 

 د.کنمیرا ثابت  د ولی قرعه یکی از دو تکلیفکنمیبرائت نفی تکلیف 

د ولی در این شومیو اشتغال تکلیفی ثابت در مورد استصحاب و قاعده اشتغال اینطور نیست، چون در استصحاب اما 

ید از باب گومیان موارد یعنی استصحاب و اشتغال، اجماع داریم بر اینکه اصل مقدم بر قرعه است. در مورد برائت ایش

د این شومیه ند بر قرعه. در مورد استسحاب و اشتغال میفرماید کشومیاست مقدم اینکه أقرب به شریعت سمحه سهله 

ید اجماع داریم گومیبرد به اجماع و دو را مانند برائت بگوییم که أقرب است، ولی در اینجا ایشان به خصوص پناه می

 د.شومیکه اگر راهی برای جریان اصل باشد بر قرعه مقدم 

 عه اجماع است، همانطور که شهید دراین شد که مهمترین دلیل برای تقدم اصول عملیه بر قر ل فرمایش ایشانصَحَا ملذا 

 1د.شومیقرعه در این موارد استعمال نقواعد هم چنین ادعایی را کرده بود که اجماع بر آن است که 

 موضوعات مستنبطه

لفظ  دایطه در مؤدارد که در موضوعات مستنبدر مورد موضوعات مستنبطه هم ایشان تقریبا همین بیان را دارد و ادعا 

تبه که مورد . اگر یک موضوعی از موضوعات مستنبطه و محل شبهه بود، این دیگر داخل در امر مشوجود دارد اجمال

ات است. مثال باید و یا نهایتا امار لغت خروج از اشتباه عرف، د چون در شبهات موضوعیه مستنبطه راهشومیقرعه است ن

کنیم. یا نهایتش این  عرف برای عقد، وصیت، عتق و... چه معنایی را ذکر کرده است. یا مثال باید به لغت مراجعهدید که 

د به امارات مربوطه رجوع کنیم، مثال شارع برای سفر معنای خاصی را ارائه داده که در اینصورت بای به اماراتاست که 

ا مراد است یا که این معن تعارض پیش آمد هااینرد. اگر هم بین وم کلرجوع کرد و موضوع مستنبطه را با امارات مع

مر مشتبهی ایم. بنابراین کنمیمعنایی دیگر، در اینصورت هم رجوع به مرجحاتی که در جای خودش تعیین شده است 

 آن به قرعه مراجعه کنیم. مورد نیست که بخواهیم در

 سوال:

نبط از شرع نبود، طبیعتا بیعتا باید به امارات شرعیه رجوع کرد و اگر از مستاستاد: اگر موضوع مستنبطه ای از شرع بود، ط

 باید به عرف یا لغت مراجعه شود.

با مراجعه به این طرق از اشکال  راهش همین طرقی است که گفته شد. شبهات مفهومیه پیرامون موضوعات پس در مورد

د. شومیماند چون با آن امور اشکال و اشتباه بر طرف د و دیگر راهی برای رجوع به قرعه باقی نمیشومیو اشتباه خارج 
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باالخره یا با امارات و یا با اصول مربوطه ، عدم القرینۀ ض رجوع کنیم به اصولی مانند اصالۀ الحقیقۀ یا اصالۀآنوقت بر فر

 ماند.یگر جایی برای اعمال قرعه باقی نمید و دشومیتکلیف و معنای این مفاهیم و موضوعات روشن 

 این مطالب در مورد شبهات مستنبطه بود.

بعد  هسد که انشاءاهلل در جلکنمیقسم سوم شبهات موضوعیه محضه است. ایشان شبهات موضوعیه محضه را چند قسم 

 بیان خواهد شد.

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»


