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

 1441 جمادی االول 2مصادف با:        جهت سوم )بررسی شمول  _ستره قاعده گ موضوع جزئی: فصل سوم:      

  24جلسه:       قاعده نسبت به شبهات حکمیه و موضوعیه(: بررسی ادعای جریان قرعه      

  در برخی شبهات حکمیه       

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

بحث در جهت سوم از جهات مربوط به گستره قاعده قرعه بود؛ در اینکه آیا قاعده قرعه شامل شبهات حکمیه و موضوعیه 

چون در شبهات موضوعیه هم اجماال اختالف نظر وجود دارد  به شبهات موضوعیه دارد فی الجمله؛د یا اختصاص شومی

 د.شومید یا در بعضی اقسام آن که بعدا بیان شومیشبهات موضوعیه جاری که آیا قاعده قرعه در همه 

 حکمیهموارد نقض به عدم جریان قرعه در شبهات 

این جهت باقی مانده، اشکاالت و  موضوعیه ذکر شده. آخرین مطلبی که درسه بیان بر اختصاص قاعده قرعه به شبهات 

ی مبنی بر عدم جریان قرعه در شبهات کرده اند که علی رغم ادعای برخ دایی است که برخی به این مطلب وارنقض ه

قاعده قرعه جاری شده. در واقع غرض از ذکر این موارد این و شبهات حکمیه فروع بینیم که در بعضی از میه، ما میحک

حالی که این موارد همه از شبهات حکمیه هستند نه موضوعیه  حکم شده به جریان قرعه دربعضا ها کلمات فق دراست که 

اند نقض بر عدم جریان قرعه در شبهات حکمیه باشد تومیموارد  حال باید دید که این بهذا ینحلُّ االجماع.که و گفته شده 

 یا خیر.

 مورد اول

اینجا بحث واقع  در در جایی است که میّت، محدث و جنب مجتمع باشند در حالی که آب به اندازه یک نفر وجود دارد.

مشهور به نحو اطالق حکم کردند به اینکه آب را به جنب دهند و او غسل جنابت . یابدشده که آب به کدام یک اختصاص 

 1کند، میّت باید تیمم داده شود و محدث هم تیمم کند. این مستند به روایاتی است که در این باب وارد شده.

به مالک خواهد بود و  باشد که قهرا مختص هااینابن ادریس تفصیل داده در این مسئله بین آنجایی که آب ملک یکی از 

ظاهر روایات هم همین است که آب مالک  2د.شومیجایی که ملک احدی از این افراد نیست، در این صورت جنب مقدم 

 ، لذا این تفصیل جایی ندارد.ندارد
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که آب  ند که باید با قرعه تعیین شوده الکن صاحب جواهر از بعضی قول به قرعه را نقل کرده که بعضی در این مورد گفت

ییرُ حسنٌ و استعمالُ التخگوید: مدارک است که می به کدام یک از این اشخاص ثالثه داده شود. آن بعض هم منظور صاحب

 1القرعۀِ اولی.

د و روایات هم ظهور در این دارد کنمیکردند همین است که با اینکه در این مورد قاعده اقتضای تخییر  برخی اشکالی که

داده . اما صاحب مدارک فتوا به اولویت قرعه (حال یا از باب وجوب و یا استحباب)که این تخصیص به جنب داده شود 

قول  مورد به عنوان نقض بر این میه است قرعه جریان پیدا کرده. لذاکموردی که شبهه ح و این حاکی از این است که در

 2شده است. ذکر در شبهات حکمیهن قرعه ابه عدم جری

 بررسی مورد اول

لکه بر آن دو نقض بنه تنها بر این نقض،  هم این اشکالو مبتال به اشکال است.  رسد که این نقض وارد نیستبه نظر می

 بعدی هم وارد است بعالوه نکته ای که ایشان هم متعرض شده و ما بیان خواهیم کرد.

، عه شود مانند همین مورداً حکم به قربه قرعه کند در حالی که به نظر دیگران نباید قاعدت حکم موردیاگر فقیهی در  اوال:

ه اند و د. زیرا مشهور حکم به تخصیص آب به جنب کردشومین محسوب این نقض عدم جریان قرعه در شبهات حکمیه

 ین هم ندارد.یعکرده است، یعنی تبر اساس روایت هم چنین فتوایی داده اند. فقط صاحب مدارک حکم به اولویت قرعه 

د، شومیمحسوب  اینکه یک فقیهی در موردی اولویت قرعه را بیان کند در حالی که آن مورد از موارد شبهه حکمه ولی

 د. شومینقض محسوب ن ،شبهات حکمیه اقامه کرده که دلیل بر عدم جریان قرعه در این برای کسی

د اجماع را از بین ببرد. یعنی کأنّ مفروض ایشان این است که قائل به استناد به این مواراهد با خومیواقع ایشان  در :ثانیا

عدم جریان قرعه در شبهات حکمیه بر اساس اجماع قائل به عدم جریان شده در حالی که عرض شد هیچ یک از این 

عدم جریان قرعه در شبهات حکمیه  )امام )ره(، محقق مراغی، محقق عراقی( که قائل به که بیانشان ذکر شد سه بزرگوار

آن قسمتی که ایشان به کالم شهید استناد  رت صاحب عناوین قبال خوانده شد.عباشدند، به اجماع تمسک نکرده اند. 

و السرُّ فی د، در همان جا ایشان فرموده: شومیاحکام جاری ن قرعه در باالجماع وید شهید ادعا کرده کهد و میگکنمی

احکام جاری  به شبهات موضوعیه و اینکه در بر اختصاص قرعهسر اینکه شهید ادعای اجماع کرده  ذلک ما ذکرنا.

و در جایی  لم یکن له سبیلٌ مخرجٌ من الشرع: که اساسا مشکل مربوط به جایی است که ما گفتیماست که  د، همانشومین

حکم بیان کرده  را در موارد شک درت و یا اصول عملیه تکلیف ما راکم باشد ما سبیل مخرج داریم؛ یا اماکه شبهه در ح

 طلبندارد. یعنی با این م مستشکللذا اساسا تالش برای اثبات عدم اجماع و انحالل اجماع در اینجا هیچ سودی برای  اند.

 ستشکلمکرده و  د عدم جریان قرعه در شبهات حکمیه را ثابت کند و فوقش این است که شهید ادعای اجماعانوتمین
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مسئله استناد به اجماع برای اختصاص قرعه به شبهات که ذکر شد  د. اما در هر سه بیانکنمیدم ادعای ایشان را منه

موضوعیه مطرح نشده و لذا اینکه در مواردی بگردیم در بین کلمات فقها و آنهم در حد بعضی از اقوال و آن هم در حد 

 رسد که قابل قبول نباشد.مسئله را زیر سوال ببریم، به نظر می احتمال در بعضی موارد بخواهیم این

اشکاالتی که به  آن در شبهات حکمیه همین موارد است. ما گفتیمبر جریان قرعه  مستشکلبه بیانی دیگر مهمترین دلیل 

دی را به موار ننیست. عمده این است که ایشا، وارد صاحب عناوین و محق مراغی و عراقی در این جهت وارد کرده اند

 رده است.کر حالی که شبهه، شبهه حکمیه بوده ذکر عنوان اینکه قاعده قرعه به نظر برخی از فقها جاری شده د

متعرض شده و اشاره  رعدر مفتاح الکرامۀ اقوال سه گانه را در ذیل این فهم بیان کرده،  مستشکلهمانطور که خود  :ثالثا

به قرعه شده، این  اگر صاحب مدارک هم قائل اند وهن نسبت به جریان قرعه باشد.تومیای به قول به قرعه نکرده و این 

لطمه ای به اجماع  د. یا اگر جواهر قائل به قرعه شده و آن را مطابق با احتیاط دانشته، این همشومیقول شاذ محسوب 

اند نقض محسوب تومین جریان قرعه را پذیرفته باشد، زند. پس وقتی یک قول شاذ در مسئله وجود داشته باشد کهنمی

چون تخییر ست اتخییر  جای نیست، یعنی همه قبول دارند که اینجااختالف در اصل تخییر  توان گفتمی شود. یا اینکه

ت تعیین اولویی یک نوع مخرجی برای مشکل است؛ اما اگر صاحب مدارک سخن از قرعه به میان آورده، در واقع این برا

د شومیم، این یهدبولویت به یکی از اطراف تخییر است و این امری موضوعی است نه حکمی. اینکه ما بخواهیم در جایی ا

 د. کنمیموضوعیه و دیگر ربطی به شبهه حکمیه پیدا ن شبهه

احب عناوین آید و مثال صپس چرا بحث قرعه پیش می در گذشته داشتیم، که در جاهایی تخییر راه داردکه آن بحثی هم 

اشته باشیم و ما داگر در جایی هم تخییر وجود  ؛رویملذا سراغ قرعه می مطرح نیستجی هم گفته بود در این موارد مخر

طریق عقالیی است.  سراغ قرعه برویم، در واقع قرعه برای تعیین اولویت است و این هم نشانه ای است برای اینکه قرعه

 آرامش خیال. اهند اولویت را تعیین کنند فقط برایخومیو بلکه  طرح نیستمقع پس اصال بحث کشف واقع و تعیین وا

د که جماعتی از فقثها تصریح کردند که نزاع در این موارد در کنمیبه هر حال از قول صاحب مفتاح الکرامۀ هم نقل 

اولویت است، دیگر شبهه حکمیه نیست که  ما گفتیم که نزاع دراگر 1اولویت است، أنّ النزاع إنّما هو فی االولویۀ ال غیر.

گفته این است که این مخالف با  مستشکل در برابر این سخنتنها چیزی که هیم آن را به عنوان یک نقض ذکر کنیم. ابخو

 در این مقام وارد شده، در حالی که اینچنین نیست.ظاهر روایاتی است که 

 سوال:
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هیچ اهم و مهمی دراینجا وجود ندارد و ما باید بر اساس روایت آب را تخصیص به جنب دهیم. بر فرض هم ما  استاد:

باید گفت برای تعیین  جاری شودد. و اگر قرعه هم کنمیاقتضای تخییر روایت دیگر و قاعده را در نظر بگیریم، قاعده 

 وضوعیه ندارد.اولویت است و منافاتی با مسئله اختصاص قرعه به شبهات م

 سوال:

د. شومید. قاعده این استکه در اینجا مرجحی نیست و مشکل با تخییر هم بر طرف شومیاینجا مسئله تنازع تصویر ناستاد: 

 د حَسَن است.کنمیاینکه تعیین اولویت  منتهی قرعه از باب

 سوال:

قرعه راهی است  اولی برای این است کهنکه میگوید . ایاستاد: صاحب مدارک میگوید التخییرُ حسنٌ و استعمالُ القرعۀ اولی

همه چیزهایی که دادن به آید . راهی است برای فیصله به ای در آن پیش نمیند و دیگر شائکنمیکه همه به آن تمکین 

 ممکن است در ذهن پیش بیاید.

 د.شومیقلمداد نبنابراین قدر مسلم این است که این مطلب به عنوان شاهد جریان قرعه در شبهه حکمیه 

 مورد دوم

باشد، لکن بعد آب پیدا شده و به  داشته چنین تیمم دیگری بدل از وضوءهمتیمم باشد و اگر کسی با تیمم بدل از غسل م

با این مقدار آب انجام شود. در اینجا سه احتمال وجود  توانهر دو کار را نمی باشد یعنیوضوء یا غسل اندازه تمکن از 

 دارد:

 مخیر است در نقض هر یک از این دو، خواست نقض کند وضو را یا غسل را.. مکلف 1

 د )هم تیمم بدل از غسل و هم تیمم بدل از وضوء(.شومیبه مجرد پیدا شدن آب هر دو نقض . 2

 . قرعه جاری شود.3

احتمال قرعه در د. بعد میگوید مجرد شومی صاحب جواهر قائل به این شده است که به مجرد پیدا شدن آب هر دو نقض

 این فرع برای نقض اجماع کافی است با اینکه این مورد از موارد شبهه حکمیه است.

 بررسی مورد دوم

 :چون این مطلب از مورد قبلی بیشتراست مشکل

ماع نشده که بخواهیم بگوییم حاال که اجماعی نیست پس مسئله همانطور که گفته شد مسئله قرعه مستند به اج :اوال

 قرعه به شبهات موضوعیه هم مورد اشکال واقع شود.احتصاص 

اینکه فقهی فتوا داده باشد درموردی به قرعه که آن مورد از شبهات حکمیه است، این اشکال به منکر جریان قرعه  :ثانیا

 نیست. وارد در شبهات حکمیه

 سوال:
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شد در ع محسوب میرد، اینجا نقض اجماکمیجماع ادعا او مستند به ادلیلی دیگر غیر از اجماع آورده. اگر  اواستاد: 

شبهات  ن قرعه درانکار جریا دلیلی برای که سیحالی که او اصال به اجماع استناد نکرده. صرف نظر از اجماع اساسا ک

کمیه بوده، این نقض حالی که مورد از شبهات حبه صرف اینکه فقیهی در جایی فتوا به قرعه داده در  اقامه کرده، حکمیه

 برد.ال میرا زیر سو ینجا جای قرعه نیست و اصل فتوانهایتش این است مستدل میگوید ا د.شومیمحسوب ن او لدلی

 اند نقض و اشکال به مستدل باشد؟تومیآیا  جایی که شبهه حکمیه است، صرف احتمال قرعه در

 سوال:

لیلی بیاورد که واقعا شود، باید از روایات داستاد: این عرض شد که اگر بخواهد نقض به این استدالالتی که گفتیم وارد 

 ت کند.ماند مقاوتومیدر مقابل ادله عامه ن این جریان قرعه را در شبهات حکمیه ثابت کند. بعالوه اینکه

 مورد سوم

است که آیا اول  . اینجا بحثایشان میگوید اگر کسی نذر کند بر اینکه چنانچه مالش به حد نصاب زکات رسید صدقه دهد

 ه دهد، یا تصدق به جمیع المال واجب نیست؟ه بعد از اخراج زکات به باقی صدقزکات واجب است وآنگا

عمده البته میگوید صور مختلفی برای این مسئله است اما  1اختارَ بعضُ االصحاب القرعۀ مطلقا.صاحب جواهر فرموده: 

اۀ است یا صدقه(، و تنها راه حل این هم کعطاءُ الزشبهه حکمیه است )چون نمیدانیم واجب شرعی ا اینجا این است که در

 ه آیا باید زکات را بدهد یا صدقه را بدهد.به دست شارع است ک

 سوال:

المال الزکوی اذا بنذَرَ شخصٌ بأن یتصدّقَ میگوید استاد: گفته است اگر مال زکوی اش به حد نصاب رسید صدقه بدهد. 

ه لمال به عنوان صدقانتیجه اش این است که آیا تصدق به جمیع المال است با ببعض المال. اینکه بعض  بلغَ حدّ النصاب.

ه دست شارع ه است چون راه حلش بمیشبهه حک ثمره دارد. شبهه هم هاایند و کنمیمال، مصارفش فرق  همه باشد یا

 ئل به قرعه شدند.ااست. صاحب جواهر فرموده که بعضی از اصحاب ق

 بررسی مورد سوم

خالفت با اجماع محسوب مل اولی که در دو مورد قبل گفتیم در اینجا هم وارد است که بر فرض اختیارُ البعض القرعۀَ، ااشک

زند. عه در شبهات حکمیه نمیو بیان قائلین به عدم جریان قرشود و اجماع را از بین ببرد. اما این در واقع لطمه ای به دلیل 

 به عدم جریان قرعه در شبهات حکمیه به اجماع استناد نکرده اند. مذکور قائلینچون هیچ یک از 

در مورد اول ایشان فرمود ممکن است که از بین بردن اجماع محسوب نشود. مورد دوم هم صرفا احتمال بود و قائل 

الت مربوط به مورد دوم ضمیمه د. اتفاقا اشکال دیگری که باید به اشکاکنمینداشت که بگوییم با آن اجماع انحالل پیدا 

د. یعنی مورد اول و دومی که  شومیاجماع مورد ادعای ایشان هم منحل نشود همین است که به صرف احتمال قرعه حتی 
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اند اجماع تومیلین به عدم جریان قرعه در شبهات حکمیه اجماع هم باشد، ننقض ذکر شده، حتی اگر مستند قائ به عنوان

ورد اول را ایشان فرمود که قول شاذ است و طبق مبنای متاخرین اصال مخالفت امثال صاحب مدارک و م را از بین ببرد.

زند. مورد دوم هم صرف احتمال بود و حتی قائل هم نداشت و با صرف احتمال که صاحب جواهر لطمه ای به اجماع نمی

 اختارَ بعضُ االصحاب القرعۀَ مطلقا.اهر فرموده دم کرد. تنها مورد سوم باقی میماند که صاحب جود اجماع را منهشومین

برای این هم گفتیم که اساسا بر فرض قول بعض اجماع را از بین ببرد، این به موضوع بحث ما و دلیل قائلین به عدم 

چون محقق مراغی، عراقی  ، مسئله اجماع نبود؛د چون اصال مسئلهکنمیجریان قرعه در شبهات حکیمه خدشه ای وارد ن

 به اجماع کاری نداشتند. امام )ره(و 

 د.شومیرسد که نقض محسوب نمی لذا این مورد هم به نظر

 تا اینجا مسئله عدم جریان قرعه در شبهات حکمیه به نظر ما امری پذیرفته شده و مقبول است.

 ختالفات در جریان قرعه در برخی اقسام شبهه موضوعیها

 ه عمده قائلین به جریان قرعه شایدیعنی تقریبا شاید بتوان گفت ک وجود دارد،تالف نظر خات موضوعیه ادر مورد شبه

نشان کمتر کسی باشد که در مورد جریان قرعه در شبهات موضوعیه به نحو مطلق این ادعا را کرده باشند. حداقل این یب

بر هم  هاایناینکه بعضی از  است ولواندک احتالفی هت از این ج هااینسه بزرگواری که سخنانشان نقل شده، در بین 

 قابل انطباق است.

به جریان قرعه شده. امام )ره(  سه قسم شبهات موضوعیه محضه قائل که محقق مراغی در یک قسم از یدمالحظه فرمود

در یک بخشی از شبهات موضوعیه قائل به قرعه شده. محقق عراقی هم به سه شرط قائل جریان قرعه در شبهات 

 است. موضوعیه

 . شبهه موضوعیه باید مقرون به علم اجمالی باشد.1

 . حق الناس باشد نه حق اهلل.2

 . احتیاط در آن ممکن نباشد.3

پس در شبهات موضوعیه بدویه که مقرون به علم اجمالی نیست، در شبهات موضوعیه که حق اهلل است و در شبهات  

 د.کنمیه جریان پیدا نموضوعیه که حق الناس است اما در آن احتیاط ممکن است، قرع

 د.کنمیامام )ره( هم فقط در باب قضا و در مورد تنازع حقوق و تزاحم مالی میگوید قرعه جریان پیدا 

تالف است و مسئله ای است که باید به آن رسیدگی شود. البته این خهات موضوعیه هم اشب رعه درجریان ق موردپس در 

، ما در جهت ثانی رسیدگی کردیم. فقط محقق عراقی نکته دارد برای را جهت جریان قرعه در حق اهلل یا عدم جریان آن

 واهیم شد.مطرح شده که متعرض خ دکنمیاینکه قرعه در حق اهلل جریان پیدا ن
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اختصاص قاعده بر  هاایندید که دلیل  پس در مورد جریان قرعه در شبهات موضوعیه این سه نظر باید بررسی شود و باید

قرعه به آن مواردی از شبهات موضوعیه که ذکر کردند چیست و برویم سراغ جهات دیگر. بخشی از مطالبی که به جهات 

 د. شومیاین مطالب روشن  بین مادیگر از جهات هفتگانه ای که قبال بیان شد، از 

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»


