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 چکیده

 علوم از و شده وسیع و گرفته نشأت سنت و کتاب از که است اسالمی علوم مشهورترین و ترینوسیع از یکی فقه علم

 رشد در همیم نقش لکن گرفته نشأت فقه علم از فقهیه قواعد اینکه رغمعلی. است یافته والدت فقهیه قواعد مانند دیگری

 یکی. اندردهک برداشت فقهی مسائل البالی از فقها که است بسیاری قواعد از متشکل فقهیه قواعد. دارد علم این تسمین و

 تعددیم کتب. باشندمی بررسی و طرح قابل که است زیادی مباحث دارای قاعده این. است قرعه قاعده فقهی، قواعد این از

 اشتهنگ زمینه این در متعددی هاینامهپایان و مقاالت همچنین اندکرده مطرح مختصر یا و مبسوط طور به را قرعه بحث

 .قرعه قاعده زمینه در بزرگی مؤلفان هاییافته از است گزارشی حاضر مقاله که است شده

 .اتتطبیق ،قاعده مستندات، قرعه مجری ،نراقی محقق ،امامیه فقهعقل، فتاح،  میرمحقق قواعد فقهی،  کلیدواژه:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمه

 ت،اس علمی مباحث نظر از وسیعی ابعاد دارای و دارد، زیادی بسیار کاربرد موارد فقه در که مهمی فقهیه قواعد از یکی

 شودمی مالحظه اجمالی تتبّع از بعد و. دارد جریان فقه ابواب همه در قاعده این که گفت بتوان شاید. است قرعه قاعده

  از باب دو این که)شهادات و قضا ابواب و معامالت حجّ، زکات، صالة، طهارت، از فقه ابواب یهمه در  قاعده این که

 .است جاری ،(شودمی استفاده آن از و بحث، قرعه قاعده از که است جاهایی ترینمهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  قاعده پیشینۀ

 مى کار به - منازعات غیر در چه منازعات در چه - فقه ابواب از بسیارى در که است معروف قواعد جملۀ از قرعه قاعدة

 قاعده، این مورد در اجماع ادعای از نویسندگان، از برخی 1.کنند مى تمسك آن به فراوان موارد در عظام، فقهاى و رود

 لیه،ع إجماعهم بل المسلمین؛ بین فیه خالف ال مما فهو القرعۀ مشروعیۀ أصل اما» اند؛ کرده ضرورت ادعای و رفته فراتر

 زمان من لكذ فی المنقولۀ المتواترة اإلجماعات مالحظۀ اإلجماع بتحقق القطع فی یکفی و. مسکۀ ذو فیه الیرتاب بحیث

 2.«علیه الفقهائیۀ الضرورة دعوى یمکن بل کلماتهم راجع لمن واضح هو کما هذا، زماننا الى الشیخین

 حدیثی تبک در. است شده داده اختصاص آن به مستقلی بحث کمتر ولی اند شده قاعده این متعرض اصول، و فقه دانشیان

 در ار روایات این "وسائل" کتاب در است کرده سعی عاملی حر شیخ ولی است، آمده مختلف ابواب در قرعه روایات نیز

 3.کند جمع قضاء باب

  قرعه قاعده مفهوم

 و سهم معنای ، قرعه برای شده ذکر معانی از یکی است شده ذکر متعددی معانی و مفاهیم لغت اهل نظر از قرعه برای 

 .4.شودمی مشخص فردی سهم و نصیب آن وسیله به که چیزی یا است، نصیب

 برای فعلی دادن انجام علماء اصطالح در قرعه 5.است نصیب معنای به و است شده استعمال( قَرعَ) ریشه از لغت در قرعه

 برای قرعه که فردی نصیب و سهم که است شده نامیده قرعه جهت این از و 6.است مشتبه که شرعی امری شدن مشخص

 برای هک است تعالی و تبارک خداوند به امر تفویض نوعی قرعه دیگر عبارت به و. گرددمی مشخص است شده خارج او

 تعریف گونه این را قرعه ایران اسالمی جمهوری مدنی قانون در 7.کنندمی رجوع آن به اختالفات و هانزاع فصل و حل

 برای و دهندمی قرار ای نشانه هاتکه این از یك هر روی بر که کاغذ، مانند است چیزی هر از هاییتکه قرعه: کنندمی

 8.شوندمی متوسل آن به است کرده مشخص قانون و شرع که مواردی در البته نزاع، اتمام

                                                           
 .225 ص ،5 ج ق، ه 5045 سوم، تهران، عروج، مؤسسه جلد، 2 الفقهیۀ، القواعد: محمد سید بجنوردى، موسوى ـ 5
 .911 ص ،5 ج ق، ه 5055 سوم، قم، ع، امیرالمؤمنین امام مدرسه جلد، 2 الفقهیۀ، القواعد: ناصر شیرازى، مکارم ـ 2
 .52 ص ،2 ج ق، ه 5021 سوم، قم، النشر، و للطباعۀ دارالفقه جلد، دو الفقهیۀ، القواعد فی تمهیدیۀ دروس: باقر ـ ایروانى، 9

 . 334،ص5935 چاپ صبا، انتشارات صباء فرهنگـ  0
 . 327 ص دارالدعوه، استانبول، الوسیط، معجم مذکور، ابراهیمـ  1

 .533ص ،9ج 5053 اسالمی، نشر مؤسسه قم، فقهیه، قاعده مأمه مصطفوی، کاظم ـ محمد 1

 . 549ص ،50ج العروه، مستمسک ـ 3
 . مدنی قانون 513 ـ ماده 7



 ستا ممکن این و باشد پرداخته قرعه تعریف به که یافتیم را فقیهی کمتر 9گسترده، فحص رغمعلی اصطالح: در قرعه

 عرف در قرعه» جملۀ با نراقی مرحوم مثل فقها، از برحی حتی دانستند،می واضح را قرعه مفهوم که باشد جهت بدان

 .باشدمی زیر قرار به یافته دست تعاریف تقدیر، هر به. اندنموده عبور آن از 10،«است معهد عمل همان متشرعه،

 ذیردپ انجام اختیاری فاعل فعل با خواه شود، مشخص مبهم، امر یك آن با که را کاری هر: »الغطاء کاشف حسن شیخ. الف

 11.«اختیاری غیر یا

 قح نمودن خارج جهت به مشکوک، و مشتبه اطراف بین در آن، غیر یا سهم چند آمیختن در: »حکیم محمدتقی سید. ب

 12.«آنها میان از

 13.«آن یرغ یا کتابت وسیلۀ به مطلوب نتیجۀ تعیین برای ابهام و شبهه هنگام در جوییچاره: »مشکینی میرزاعلی. ج

 طریق زا نتیجه به اصول از ناامیدی و تحیّر هنگام مخصوص، شکل به تعالی اهلل از خواهیهدایت: »قمی کریمی حسین. د

 14.«شرعی یا عقلی

 یکی شیدنک بیرون و عالیمی و نهادها آمیختن در با – مشتبه اطراف از یکی تصادفی تعیین: »االسالمی الفقه موسوعۀ. ه

 15.«واقعی حکم موضوع تعیین قصد به – آنها از

 ستورم حق آوردن دست به برای یا معلوم غرض با مجهول کشف برای که است خاصی عملی شیوة: »مازندرانی سیفی. و

 16.«شودمی گرفته کار به نزاع مورد
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 .«المعهود العمل عن عبارة المتشرعۀ عرف فی و» ؛117 ص ،«االیّام عوائد»ـ  54

 .522 ص ،«القضا کتاب – الفقاهۀ انوار» «آخر فاعل من فعل بوقوع او اختیاری فاعل بفعل سواء المبهم االمر بها یستکشف امر کل هی القرعۀ»ـ  55

 .199 ص ،«المقارن للفقه العامۀ االصول» ،«بینها من الحق الستخراج مشتبه، اطراف بین غیرها، او السهام اجالۀ هی»ـ  52

 .245 ص ،«االصول اصطالحات» ،«نحوها و بکتابۀ االبهام، و الشبهۀ لدی المطلوب تعیین فی االحتیال هی»ـ  59

 .52 - 55 ص ،«القرعۀ قاعدة»ـ  50

 هلا لمذهب طبقاً االسالمی الفقه موسوعۀ» ،«الواقعی الحکم موضوع تعیین بقصد احدهما استخراج و المشتبهۀ االطراف عالمات اجالۀ وهی»ـ  51

 .913 ص ،9 ج ،«البیت ع

 .970 ص ،9 ج ،«االساسیّۀ الفقهیّۀ القواعد فی الفعّال الفقه مبانی» ـ  51



 قرعه قاعده حجیت و عقل باب در فتاح میر نظریه

 به داللاست نحوه و. کرد استفاده آن از قرعه قاعده اثبات برای توانمی که است عقل حکم فقه قواعد حجیت ادله از یکی 

 ویمنش قرعه انجام به قائل اگر حالت این در کنیم، مشخص را حکم نتوانیم و شود مشکل امری گاه هر: است شکل این

 در و گرددمی مرافعه و نزاع و مرج و هرج سبب امر این لزوماً نیاوریم در سرگردانی و حیرت از را مکلف وسیله بدین و

 حل را کلمش تا کنیم پیدا را راهی باید که معنا بدین.  المرج و للهرج دفعاً: فرمایدمی که است عقل حکم دستور میان این

 عنیی. االحقاد و للضغانن التنازع وقوع و المصالح و الحقوق ولی عنده القرعه: فرمایدمی اول شهید مرحوم جناب. کنیم

 المصلحه نم ففیها الجبّار الملك قضاء و االقدار به بماجرت والرضا. )ببرد بین از را هاکینه که است مطلب این برای قرعه

 بردن بین از و کردن توجه و باب همین در 17. تشریعهما من والرُدّ بها توجه عدم و احمالها لیحکم الیجوز ما به المزمه

 و الهرج و النظام اختالل یلزم) شویم، قرعه مشروعیت عدم به قائل ما اگر: فرمایدمی عناوین صاحب جناب مرج و هرج

 ظامن اختالف سبب و شودمی الزم فتنه مرج و هرج این از و آیدمی الزم مرج و هرج که معنا بدین ،(الفتنه آثاره و المرج

 نهایتاً پس 18.اصله فی النزاع و الجالل الماده حاسم عظیم لطف الطریقه هذا جعل: فرمایندمی فتاح میر جناب. گرددمی

 ببس و است ذکر شایان که ای نکته. بود خواهد قرعه قاعده مثبت نظام اختالل و مرج و هرج بردن بین از و عقل حکم

 برای ؟!است مقدار چه به نظام اختالل از جلوگیری و عقل دخالت میزان که است این گرددمی سؤالی آمدن وجود به

 گوسفند نجپ این از یکی و است گوسفند پنج دارای که کنیم تصور را فردی اگر زنیم،می مثال یك مبحث این شدن روشن

 انددهش باب این در قرعه به قائل علما از بعضی است، موطوعه گوسفندان این از یك کدام داندنمی دقیقاً و باشد موطوعه

 شود؟می نظام اختالل باعث دلیل چه به مثال این در قرعه اجرای عدم است، این سؤال. دانندمی قرعه جایگاه را اینجا و

 باعث نزاع این کجای باشد موجود هم نزاع که صورتی در حتی و ندارد وجود نزاعی هیچ که حالت این در مخصوصاً

 ست؟ا نظام اختالل موجب احتیاط اجرای واقعاً آیا که هست هم احتیاط اجرای باب در مسئله این نظیر است؟ نظام اختالل

 و اردد اشکال کمی حکم این تشریع که رسدمی نظر به است؟ نظام اختالل سبب هاآن اکل و گوسفند پنج هر ترک آیا

 موارد و هامثال در و باشد اجتماعی شریعت نظام به شدید اختالل سبب که رسدمی قرعه به کار زمانی که شد قائل باید

 اثبات رایب عقل دلیل که گیریممی نتیجه پس است، پذیرفته را احتیاط و مصالحه مانند دیگری راههای شارع ترکوچك

 .نیست پذیرفته و روست روبه اشکال با قرعه قاعده حجیت

  

                                                           
 الفوائد ـ القواعد 53

 . 5ج ،913ص فتاح، میر ـ عناوین 57



 امامیه فقه احکام در قرعه از مواردی

 ردهک ازدواج زن چهار با دائم عقد به مردی که است زمانی کرد یاد قرعه باب در توانمی اسالمی فقه که موردی اولین (1 

 19.شودتقسیم می القسمت حق قرعه میان این در:  فرمایندمی عظام فقهای. است اختالف همسران بین هاشب تقسیم در و

 دهز قرعه باید خنثی ارث مقدار تشخیص برای:فرمایندمی که است خنثی ارث مبحث در قرعه قاعده بعدی مصداق(2

 20.شود

 صتشخی قابل و شود مشکل کفار و شهدا پاک پیکر تشخیص مردگان اجساد میان در اگر جهاد و جنگ مسئله در( 3

 21. کند دفن را او آمد در نامش به قرعه که کس هر و شود زده قرعه باید میان این در نباشد

 رادیاف که صورتی در شود، اختالف وارث قرب مراتب حسب بر کودک نزدیکان به حضانت حق انتقال در که زمانی(4

 22.شودمی زده قرعه هاآن میان باشند مساوی قرابت امر در و باشند متعدد شوندمی حضانت حق مشمول که

 23.هستند قرعه به قائل ای عده است، خواهر و طفل جدّه بین معلق که موردی در کودک حضانت مورد در( 5

 و دبرس کسی چه به قصاص حق اینکه هستند قصاص خواهان دم اولیاء همه و است همزمان نفر چند قاتل که فردی( 6

 24. شودمی مشخص قرعه با دارند قصاص حق دم اولیاء از یك کدام

 گیردب عهده بر را شده یافت کودک سرپرستی کسی چه اینکه در کودک بندگان یا گاه هر: لقیط حضانت در تشاح( 7

 25 شودمی مشخص قرعه با کنند اختالف

 هیچ و باشند داشته اهلیت هاآن همه و کنند تشاح میت بر نماز اقامه در میت اولیاء گاه هر: میت بر نماز اقامه در تشاح( 8

 26. کندمی مشخص قرعه با نباشد،...  و بودن ترمسن افقهیت، مانند مرجهی

                                                           
 . 517ص ،9ج الکالم، جواهر ـ 53

 .  233ص ، 93ج الکالم، ـ جواهر 24

 . 599،ص 25ج الکالم، جواهر.ـ 25

 . 31ص ،21،ج الناظره ـ حدائق 22

 . 233ص ،95،ج الکالم ـ جواهر 29

 . 033،ص 1ج ، االحکام ـ تحریر 20

 . 241ص ، 97ج الکالم، ـ جواهر 21

 .  57ص ،52ج ، الکالم ـ جواهر 21



 27.گرددمی مشخص قرعه با نباشد، مرجهی هیچ و کنند اختالف اذان گفتن در نفر چند اگر: اذان در تشاح( 9

 28.شودمی زده قرعه بیّنه، وجود عدم صورت در پله ملکیت سر بر پایین و باال طبقه مالك کردن اختالف فرض بر( 10

  نراقی مرحوم نظر و قرعه قاعده مجرای

 و دارد عمومیت آیا کجاست؟ قرعه قاعده مجرای که است این است، مطرح قرعه قاعده در که مباحثی ترینمهم از یکی 

 لمع به مقرون شبهات یا است بدوی شبهات در آیا ؟ دارد جریان حکمیه و موضوعیه شبهات یعنی شبهات تمامی در

 چه رائتب و استصحاب: مثل عملیه اصول ادله و قرعه قاعده بین شدیم عمومیت به قائل که صورتی در و ؟ است اجمالی

 انددهش قائل برخی. است شده نقل علما از مختلفی نظرات مورد این در ؟ است تعارض هاآن بین آیا ؟ شود پیاده حکمی

 یهعمل اصول ادله تعارض، هنگام حالت این در: فرمایندمی و هستند ادله تعارض به قائل و دارد عمومیت قرعه قاعده که

 :فرمایندمی. است اجماع دلیل نظریه، این به قائلین دالئل اهم از. شودمی مقدم لذا و دارد ارجحیت قرعه قاعده ادله بر

 استصحاب مانند عملیه اصول و قرعه قاعده مجرای هم ای مسئله مورد در اگر که دارند مطلب این بر اجماع عظام علماء

 عهقر ادله دارند، اعتقاد علما از دیگر ای عده. قرعه ادله بر دارد تقدم استصحاب و عملی اصول ادله حالت این در. باشد

 اصول با قرعه ادله تعارض هنگام در و دارد موضوعیه شبهات مانند شبهات از تعدادی به اختصاص و ندارد عمومیت

 . است خارج قرعه ادله از تخصصاً عملیه اصول موارد:  فرمایندمی عملیه

  نراقی محقق مرحوم نظریه

 قرار قدقی بررسی و نقد مورد باید و است اهمیت حائز بسیار که دارد وجود عنوان دو قرعه روایات در: فرمایندمی ایشان 

 ست،ا بسیار تفاوت عنوان دو این بین فرمایندمی ایشان. مشکل عنوان و مجهول عنوان: از عبارتند عنوان دو آن بگیرد

 انندم مختلف، دالیل به ولی باشد داشته حقیقتی و واقع نزاع، مورد و مصداق که است زمانی در مجهول عنوان از مقصود

 دارد جودو مشکل عنوان آن مقابل در ولی. نیست شناسایی قابل است، شده مشتبه ما مجرای و نداریم آن به علم ما اینکه

 معناست، بدین آن اول معنای که اندکرده ذکر مفهوم دو مشکل معنای برای علماء. است متفاوت کامالً آن معنای که

 آن در هک کندمی صدق چیزی به مشکل عنوان یعنی(  االمر نفس فی و الواقع فی لها یتعین ال التی المحضر المبهمات)

 و دارد متعددی زنهای مردی که زمانی مثال باب من. نیست آن برای تعینی هیچ خارج عالم در و است موجود تام ابهام

 آن دارد وجود مشکل برای که دومی معنای. است نکرده معین را کدام هیچ اما است طالب من زنهای از یکی گویدمی

 فی المکلف یتحیر ما و حله یصعب ما. )است سرگردان و متحیر آن در عرف که است چیزی مشکل: فرمایدمی که است
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 کندمی زیبا علمی تعبیر یك اینجا در نراقی مرحوم جناب. است مشکل و سخت حلش که است چیزی مشکل( العمل مقام

 عنام بدین. بود خواهد اثبات در واسطه شرعیه امور در قرعه جایگاه دهیم، قرار مالک را مجهول کلمه ما اگر: فرمایندمی و

 د،بو خواهد ثبوت در واسطه حالت این در دهیم قرار مشکل عنوان را مالک اگر اما. است موجود واقع در واقعیتی یك که

 بدین. است شده لحاظ موضوع در و دارد موضوع برای جزئیت و قیدیت قرعه، خود که معنا بدین. ندارد تعینی هیچ یعنی

 قبل و .گرددمی مشخص واقع است، افتاده او نام به قرعه که دلیل این به تنها و نیست موجود خارج در واقعیتی که معنا

 حالت این در دهیم قرار مالک را مشکل ما اگر: فرمایندمی نهایت در و. باشدنمی معین خارج در حقیقتی هیچ قرعه از

 شبهات در چه و موضوعیه شبهات در چه. داشت نخواهد وجود عملیه اصول و قرعه ادله بین ما تعارضی گونه هیچ

 ودوج مشکلی امر دیگر و شودمی حل مشکل کنیممی مراجعه عملیه اصول به ما وقتی ، حالتی چنین در زیرا. حکمیه

 هولمج امر حالت این در را مالک اگر اما.  است موضوع انتفاع به سالبه االخری، عنوان به. گردد تعارض سبب تا ندارد

 . آمد خواهد وجود به تعارض قرعه قاعده و عملیه اصول بین طبیعتاً. دهیم قرار

 ارجخ قرعه ادلّه از کلی طور به حکمیه شبهات لهذا و است بدوی تعارض یك تعارض، این که است ذکر شایان البته

 شبهات شامل که رودمی مجهولی عنوان روی بر تنها قرعه ادله و. گرددمی خارج هم بدویه موضوعیه شبهات و گرددمی

 املش اجمالی علم به مقرون حکمیه، چه و بدویه چه حکمیه، شبهات که معنا بدین. است اجمالی علم به مقرونه موضوعیه

 اب ما اینجا در: فرمایندمی ادامه در ایشان. دارد موضوعی و تخصصی خروج مطلقاً حکمیه شبهات و. شودنمی قرعه ادله

 شده همتو که گونه آن و شیء یك ذات برای است وصف عنوان این که( مشتبه) عنوان نام به هستیم رو به رو عنوان یك

 ای شبهه هیچ حکم خود در است مشخص حکم دارای شیء یك وقتی که معنا بدین. نیست حکم برای وصف است

 صمشخ حکم خود که حکمیه، شبهات در و. نیست موجود ای شبهه گونه هیچ نیز حکم آن شدن منطبق در و ندارد وجود

 علم لمثا باب من. نیست روشن حکم خود و است مشکل حکم یعنی حکم، خود برای است وصف مشتبه عنوان نیست

 چیست؟ وقت این در نماز حکم دانیمنمی اما. است ظهر نماز دومش مصداق و است جمعه نماز خارجی مصداق داریم

 با ،( همشتب امر لکل القرعه: )فرمایدمی کنیممی رجوع قرعه ادله به وقتی که حالی در! جمعه صاله یا است ظهر صاله آیا

 شده اشتباه که معنا بدین. مشتبه شیء ذات برای است وصف شبهه عنوان که گرددمی مشخص جمله به توجهی اندک

 هایتاًن و نیستند نزاع محل داخل اصالً حکمیه شبهات توصیف این با پس. دیگر خارجی موجود با خارجی موجود است

 . است شیء ذات اشتباه موضع قرعه ادله در ولی است حکم خود اشتباه مورد حکمیه، شبهات در

 و است بدویه موضوعیه شبهات به نسبت قرعه ادله فراگیری عدم گردند،می متذکر عراقی مرحوم جناب که بعدی مطلب

 و دارد قرار شما کنار در ظرفی: فرمایندمی و دهدمی توضیح را مطلب این مثال آوردن با ایشان. داندمی خارج نیز را آن



 ینا مشکل باشد، بدویه موضوعیه شبهات مصداق اگر مثال این در. آب یا است خمر مایع ظرف این که دانیدنمی شما

 پس ؟ خیر یا دارد مصداق خارجی ظرف و خارجی مصداق این در گرفته قرار حرمت حکم متعلق که خمری آیا که است

 ودوج عنوانی هیچ به انطباق بحث قرعه ادله در و است قرعه ادله خالف این که حالتی در است انطباق اصل در بحث

 وجود مشکلی هم مصداق و حکم انطباق در و است معین کامالً ما برای حکم که است جایی قرعه ادله در بلکه. ندارد

 و داردن وجود مشکلی هیچ هم انطباق اصل در و است موطوعه گوسفند دو این از یکی دانیممی مثالً که معنا بدین. ندارد

 ؟ ردیگ مصداق آن یا است موطوعه خارجی مصداق و گوسفند این آیا که. است علیه منطبق است مشکل محل که آنچه

 وعیهموض شبهات در و.  است موضوعیه شبهات آن مورد و باشدنمی مطلقاً حکمیه شبهات شامل قرعه ادله ، کالم خالصه

 وعیهموض شبهات فقط قرعه قاعده مورد که معنا بدین. نیست قرعه جایگاه بدوی موضوعیه شبهات در و. ندارد اطالق هم

 29.دارد وجود تردید خارجی علیه منطبق در که. است اجمالی علم به مقرون

 ؟ است کسی چه قرعه مجری

 در که بحثی.باشند قرعه مجری توانندمی هم مردم عموم و شرع حاکم مانند امام از غیر یا و است امام وظیفه قرعه آیا 

 اکمح آیا است؟ امام آیا. است کسی چه قاعده این مجری شد زدن قرعه بر حکم وقتی آیا که است این است مطرح اینجا

 قاعده حجیت ادله اگر که است این حرف: گفت باید مسئله این جواب در بزنند؟ قرعه باید مسلمین عموم یا است، شرع

 از غیر و است والی دست به فقط قرعه اجرای که رسیممی نتیجه این به روایات بررسی از پس بدانیم، روایات را قرعه

 که است عامی کلمه والی و. است آمده والی کلمه روایات متن در زیرا. کند اجرا را قرعه تواندنمی کسی حاکم و والی

 جاک هر: فرمایدمی که است ای قاعده غیر توسط قرعه اجرای نفی برای دیگر دلیل و گیردمی بر در نیز را شرع حاکم

 واعدق و اصل برخالف که است مواردی از قرعه قاعده و. کرد اکتفا متیقن قدر بر باید باشد قواعد برخالف ای مسئله

 حاکم به بتنس آن شمول عدم و. است والی توسط قاعده اجرای فقط آن متیقن قدر و. کرد اکتفا متیقن قدر بر باید و است

 رعش حاکم توسط قرعه انجام جواز بر داللت ادله این که داریم را وکالت و نیابت معادله این مقابل در ولی. است شرع

 همم قواعد از یکی که قرعه قاعده آیدمی الزم که است این آن و دارد بزرگ فاسد تالی یك نباشد گونه این اگر و دارد

 مطلب این به را ما ادامه در حتی و. نیست قرعه امکان امام حضور عدم با زیرا. شود تعطیل امام غیبت زمان در است

 این و .رسدمی مسلمین عدول به نیابت و وکالت این کند اجرا را قرعه تا نداشت وجود شرع حاکم اگر حتی که رساندمی

 قائل لماع از کثیری عده مردم عدول و شرع حاکم بین فاصله در البته. شوند مطلب این دار عهده باید که هستند مسلمین

 .رسدمی مسلمین عدول به نوبت پس نبود هم او اگر و. شود اجرا شرع حاکم وکیل توسط قرعه باید که هستند
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 قاعده مستندات

 قرآنی آیات

 30؛ مُونَیخْتَصَِ إِذْ لَدَیْهِمْ کُنْتَ ما وَ مَرْیَمَ یَکْفُلُ أَیُّهُمْ أَقْالمَهُمْ یُلْقُونَ إِذْ لَدَیْهِمْ کُنْتَ ما وَ إِلَیْكَ نُوحیهِ الْغَیْبِ أَنْباءِ مِنْ ذلِكَ. 1

 هقرع براى) را خود هاى قلم که هنگام آن در تو و کنیم؛ مى وحى تو به که است غیبى خبرهاى از این،!( پیامبر اى»)

 شمکشک هم با که هنگامى به( نیز) و شود، دار عهده را مریم سرپرستى و کفالت یك کدام تا افکندند مى آب به( کشى

 (.«شد گفته تو به وحى راه از ها، این همه و) نداشتى؛ حضور داشتند،

 بیان وت براى زکریا و مریم سرگذشت درباره را آنچه: »فرماید مى نموده، مریم داستان از دیگرى گوشه به اشاره آیه این

 این به ها داستان این زیرا ؛«إِلَیْكَ نُوحیهِ الْغَیْبِ أَنْباءِ مِنْ ذلِكَ» ؛«کنیم مى وحى تو به که است غیبى خبرهاى از کردیم،

 تنها نآ سند و ندارد وجود اند، یافته تحریف که پیشین کتب از یك هیچ در( خرافه گونه هر از خالى و صحیح) صورت

 .است قرآن آسمانى وحى

 یم،مر سرپرستى تعیین( و کشى قرعه) براى را خود هاى قلم ها آن که هنگام آن در: »گوید مى سخن، این ادامۀ در گاه آن

 کشمکش هم اب( او سرپرستى افتخار کسب براى اسرائیل بنى علماى) که هنگامى نیز و نبودى حاضر تو افکندند، آب در

 فُلُیَکْ أَیُّهُمْ أَقْالمَهُمْ یُلْقُونَ إِذْ لَدَیْهِمْ کُنْتَ ما وَ» گفتیم تو به وحى طریق از را ها این همۀ ما و «نداشتى حضور داشتند،

 .«یَخْتَصِمُونَ إِذْ لَدَیْهِمْ کُنْتَ ما وَ مَرْیَمَ

 عبدم به پیچیده، اى پارچه در را خود نوزاد حمل، وضع از پس مریم مادر شد، گفته قبل آیات تفسیر در که گونه همان

 بر ار او سرپرستى است، شده نذر خدا خانۀ خدمت براى نوزاد این: کرد خطاب اسرائیل بنى بزرگان و علما به و آورد،

 بنى عابدان ،(عمران خانواده) بود درستى و پاکى به معروف و بزرگ اى خانواده از مریم که جا آن از و بگیرید عهده

 آمدند نهرى کنار هب نیافتند؛ قرعه جز اى چاره جهت، همین به و گرفتند، مى پیشى یکدیگر بر او سرپرستى براى اسرائیل،

 قلمى هر نوشتند، ها آن از یکى به را یك هر نام و کردند حاضر زدند، مى قرعه آن وسیلۀ به که هایى چوب و ها قلم و

 .بود دهش نوشته آن بر زکریا نام که بود قلمى ماند، باقى آب روى که قلمى تنها نبود؛ قرعه برنده رفت، مى فرو آب در

 مقام ودنب دارا بر عالوه زیرا بود؛ سزاوارتر همه از واقع در و شد مسلّم مریم، به نسبت زکریا سرپرستى ترتیب، این به

 آمده، یونس دربارة "صافات" سوره در که آیاتى و آیه این از که است ذکر به الزم البته. بود هم مریم خالۀ شوهر نبوت،
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 هیچ و رسد، مى کامل بست بن به کار که هنگامى و نزاع، و مشاجره هنگام در یا و مشکل حل براى که شود مى استفاده

 31.جست استمداد قرعه، از توان مى شود، نمى دیده نزاع به دادن پایان براى راهى

 و ؛32«مُلِیمٌ هُوَ وَ الْحُوتُ فَالْتَقَمَهُ الْمُدْحَضِینَ مِنَ فَکانَ فَساهَمَ الْمَشْحُونِ الْفُلْكِ إِلَى أَبَقَ إِذْ الْمُرْسَلِینَ لَمِنَ یُونُسَ إِنَّ وَ. »2

 قرعه اه آن با و کرد؛ فرار( بار و جمعیت از) پر کشتى سوى به که را زمانى( بیاور خاطر به! )است( ما) رسوالن از یونس

 قمستح که حالى در بلعید، را او عظیمى ماهى و( افکندند دریا به را او! )شد مغلوب( و افتاد او نام به قرعه و) افکند

 !بود سرزنش

 همانند السالم علیه یونس که آن توضیح است؛ یونس جانب از خطاکار قوم کردن ترک داستان و یونس مورد در آیات این

 مبارزه به ود،ب رایج محیط در که مفاسدى با سپس و کرد، شروع پرستى بت با مبارزه و توحید از را خود دعوت انبیا، سایر

. شدندن تسلیم او دعوت برابر در کردند، مى تقلید خود نیاکان از بسته گوش و چشم که متعصب قوم آن اما. پرداخت

 در ولى، داد، مى اندرز را گمراه قوم آن مهربان پدرى مانند خیرخواهى و دلسوزى روى از همچنان السالم علیه یونس

 تجاوز رنف دو از شاید که اندکى گروه تنها. شنید نمى دشمنان از سفسطه و مغالطه جز چیزى حکیمانه، منطق این برابر

 بعضى در شد، مأیوس ها آن از تقریباً که، کرد تبلیغ قدر آن السالم علیه یونس. آوردند ایمان او به!( عالمى و عابد) نکردند

. ندک نفرین ها آن به گرفت تصمیم( گمراه قوم احوال و اوضاع مالحظه با و) عابد مرد پیشنهاد به: است آمده روایات از

 ها نآ بر الهى عذاب زمان فالن در که آمد وحى او به کرد، نفرین ها آن به السالم علیه یونس و یافت تحقق برنامه، این

 حالى در رفت، بیرون ها آن میان از عابد مرد همراه السالم علیه یونس شد، نزدیك عذاب موعد که هنگامى شود، مى نازل

 خواهش ها آن از و کرد، مشاهده را بار و جمعیت از پر کشتى یك جا آن در رسید؛ دریا ساحل به تا بود، خشمگین که

 سر مىعظی ماهى روایات، طبق اما شد، کشتى بر سوار السالم علیه یونس حال، هر به. ببرند خود همراه نیز را او که نمود

 میان در ناهکارىگ رسد مى نظر به: گفتند کشتى سرنشینان. طلبد مى غذایى گویى کرد، باز دهان گرفت، کشتى بر را راه

 ونسی نام به قرعه. افکندند قرعه جا این در( نیست قرعه از استفاده جز اى چاره و شود، ماهى این طعمۀ باید که! )است ما

 علیه ونسی ناچار، آمد؛ در السالم علیه یونس نام به بار هر و کردند، تکرار بار سه را قرعه روایتى، طبق! درآمد السالم علیه

 !کردند پرتاب عظیم، ماهى دهان در و گرفتند را السالم

 مغلوب و افکند قرعه ها آن با یونس: »گوید مى کرده اشاره ماجرا این به کوتاه جمله یك با بحث، مورد آیات در قرآن

 دهآم کشى قرعه معنى به "مساهمه" و تیر، معنى به اصل، در "سهم" ماده از "ساهَم".« الْمُدْحَضِینَ مِنَ فَکانَ فَساهَمَ» !«شد
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 تیر، هچوب یك سپس کردند، مى مخلوط هم با و نوشتند، مى تیر هاى چوبه بر را ها نام کشى، قرعه هنگام به زیرا است؛

 معنى به "ادحاض" مادة از "مُدْحَض". شد مى قرعه مشمول کرد، مى اصابت کس هر نام به و آوردند مى بیرون آن از

 .کرد اصابت او، نام به قرعه: که است این منظور جا این در و است، کردن مغلوب و نمودن زایل و کردن باطل

 را کشتى ینانسرنش شدن، غرق خطر لحظه هر و بود، سنگین کشتى بار و شد، طوفانى دریا که شده گفته نیز تفسیر، این

 یونس نام هب قرعه و بیفکنند، دریا به را افراد از بعضى کشتى شدن سبك براى که نبود این جز اى چاره کرد؛ مى تهدید

 33.برد فرو خود کام در را او و رسید فرا نهنگى هنگام همین در درست و انداختند، دریا به را او درآمد؛ السالم علیه

 از ریزح از تن یك واسطۀ به عیسى بن حماد ست؛ ا کرده پیدا نمود قرآن به اشاره با هم روایات در داستان دو این البته

: رمایدف مى خدا که بود عمران بنت مریم زدند، قرعه او دربارة که کسى اوّلین: فرمود که کرده روایت السّالم علیه باقر امام

. ودب عدد شش قرعه، سهام و.« زدند مى قرعه مریم کفالت و نگهبانى براى که هنگام آن نبودى حاضر! ما رسول اى تو و»

 و افتاد ابگرد به کشتى و نشست کشتى به خود قوم با که زمان آن کشیدند، قرعه السّالم علیه یونس براى آن، از پس

 کس چه تا کشیدند قرعه و دهند؛ قربانى بود، کرده حمله کشتى به که حیوانى آن به و افکنند دریا به شد الزم نجات براى

 و درآمد کشتى عرشۀ به الساّلم علیه یونس گاه آن: فرمود. آمد بیرون یونس نام به قرعه بار، سه تا و افکنند؛ دریا به را

 34.افکند او دهان به را خود پس گردید؛ رو به رو گشوده دهان نهنگى با ناگهان

 :جمله از است؛ شده مناقشه آیه، دو این به استدالل بر

 ورتص قرعه آن در که است ای حادثه بر مشتمل که کند می نقل را ای قصه صافات کریمه یوسف، جناب داستان در. 1

 یۀاآل ان» ما؛ زمان در آن اعتبار به رسد چه نداریم، زمان آن شریعت در حتی نقل این امضای بر دلیلی و است، گرفته

 فی تىح أحداث من فیها وقع ما امضاء على الیدلّ ذلك و االقتراع، على اشتملت غابر زمن فی وقعت قصّۀ تنقل الکریمۀ

 هیچکدام واقعه این برابر در سکوت یا یوسف جناب شرکت که است توجه شایان البته.« شریعتنا عن فضالً الشریعۀ تلك

 کریمۀ مورد رد بالنعل، النعل طابق مناقشه این. باشد قرعه قاعدة مستند که برساند اعتبار از حدی به را دلیل این تواند نمی

 .است جاری نیز عمران آل
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 عویصۀ هب تمسك. نداریم ما شریعت در آن تأیید و امضا بر دلیلی و باشد سابق شرایع مخصوص مذکور، حکم شاید. 2

 35.ندارد دلیلی و است کالم اول خود نیز آن نسخ عدم و سابق شرایع حکم استصحاب

 مرجع كی قرعه، که نیست نحو این به ها آن حجیت ندارند، که باشند، داشته قرعه حجیت بر داللتی اگر کریمه، دو این. 3

 عمل در وادع طرفین رویه باب از باشد تدبیری شاید بلکه باشد؛ مشکل با برخورد موارد در مقدس شارع ازجانب متعین

 نیست؛ کریمه آیۀ دو این به استناد و عمل برای وجهی احتمال، این با و است؛ قرعه به نزدیك آنچه یا و قرعه به

 لّتد لو حتى انها الى مضافا هذا» ندارد؛ مورد غیر به نسبت شمول بر دلیلی هم داللت صورت در کریمه آیۀ دو این. 4

 واسطتهب تدل اطالق لها لیس و بموردها خاصۀ فهی األمر تمشکل عند کمرجع الشارع قبل من تعینها و القرعۀ حجّیۀ على

 36.«موردها غیر فی القرعۀ مرجعیۀ على

 احادیث

 ولى،مجه هر: فرمود من به حضرت. پرسیدم چیزى دربارة السالم علیه جعفر بن موسى امام از: »گوید حکیم بن محمّد. 1

 خداوند که چیزى هر: فرمود حضرت. خورد مى واقع به درست هم و کند مى خطا هم قرعه: گفتم. است قرعه آن در

 .«کند نمى خطا کند، حکم بدان

 این :فرمود او به حضرت. پرسید اى مسأله دربارة السالم علیه صادق امام از ما یاران از یکى: »گوید حازم بن منصور. 2

 لج و عز خداوند به کار اگر البته است، قرعه از تر عادل اى قضیّه چه: افزود حضرت سپس. گردد مى معلوم قرعه، در

 .«دش مغلوب( افتاد او نام به قرعه) و افکند قرعه ها آن با و: فرماید نمى - تعالى و تبارک - خداوند آیا گردد؟ واگذار

 .شود گرفته کار به قرعه که است این آن در حقّ نیاید، فراهم آن بر آوردن شاهد که موردى هر و. 3

 طیّار. است حقّ قرعه بله،: گفت زراره نیست؟ حقّ آیا گویى؛ مى چه قرعه دربارة تو: گوید زراره به طیّار: »گوید جمیل. 4

 تو و من تا بیا پس: گفت طیّار. آرى: گفت زراره آید؟ مى بیرون دار، حق سهم( قرعه از) که اند نکرده روایت آیا: گفت

 گونه ینا روایت تنها: گفت او به زراره است؟ چنین آیا که ببینیم و کشیم قرعه آن بر آن از پس کنیم، را چیزى ادّعاى

 آید؛ مى بیرون دار، حق سهم که این مگر کشند، قرعه آن از پس و واگذارند خدا به را کارشان که نیستند گروهى که آمده

 را زىچی دو هر و باشند مدّعى دو هر اگر چیست تو نظر: گفت طیّار. نیست آزمایش براى قرعه آزمایشى، شکل به امّا و
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 همراه د،باش چنین که صورتى در: گوید زراره آید؟ مى بیرون دو این از یکى سهم کجا از کنند؟ ادّعا نیست، برایشان که

 .«یدآ مى بیرون آزاد سهم آن نیست، براىشان که کنند را چیزى ادّعاى دو این اگر و شود مى گذاشته آزاد سهم یك قرعه

 پیش چیزى او اىبر اگر السالم علیه امیرالمؤمنین پیوسته: فرمود مى که شنیدم السالم علیه باقر امام از: »گوید عبدالرحیم. 5

 مى قرعه یعنى کرد؛ مى رجم مورد آن در حضرت بود، نیامده اش درباره نیز سنّت و نیامده اش درباره قرآن که آمد مى

 .«است مشکالت از این عبدالرحیم، اى: فرمود حضرت سپس. رسید مى واقع به و انداخت

 ادّعا امکد هر و بود آورده فرزندى کنیز و بودند کرده آمیزش طهر یك در کنیزى با که را نفر سه: »گوید ارقم بن زید. 6

 این از: رمودف نفرشان یك به السالم علیه امیرالمؤمنین. آوردند السالم علیه امیرالمؤمنین نزد اوست، آن از فرزند که داشتند

 رزندف این که خواهد مى دلت تو آیا: فرمود دیگرى به. نه: گفت او باشد؟ یکى این براى تا گذرى مى دلخواه به فرزند

. نه فتگ او باشد؟ یکى این براى فرزند که دارى دوست: فرمود دیگرى به حضرت. نه: گفت او باشد؟ یکى این براى

 رعهق که کدام هر و کشم مى قرعه شما میان من. آیید نمى کنار هم با که بینم مى شریکانى را شماها من: فرمود حضرت

 رسول براى را حکم این آنان. دهم مى او به را فرزند و گذارم مى او عهدة بر را[ کنیز ى] بها سوم دو خورد، نامش به

 نمى است، فرموده السالم علیه على آنچه جز مورد این در هم من: فرمود حضرت. کردند ذکر آله و علیه اهلل صلى خدا

 .«یابم

 ارث را برده سه آن از پس و است آزاد شوم، مالك که اى برده نخستین گفت که مردى دربارة السالم علیه صادق امام. 7

 قرعه، و: افزود حضرت. شود مى آزاد آید، در او نام به قرعه که آنان از کدام هر و کشد مى قرعه آنان میان: »فرمود برد،

 .«است سنّت

 بچه ود و شد خراب سرشان بر خانه که گروهى دربارة یمن در السالم علیه امیرالمؤمنین: »فرمود السالم علیه باقر امام. 8

 یکى امن به قرعه و کشید قرعه آنان میان السالم علیه امیرالمؤمنین. داد حکم بود، برده دیگرى و آزاد دو آن از یکى ماندند،

 .«کرد آزاد را دیگرى و داد قرار او براى را مال و آمد در دو آن از

 و ختاندا قرعه آنان با یونس: »که است کرده روایت السالم علیه یونس جریان دربارة السالم علیه باقر امام از ثمالى. 9

 از پس. ندک نمى خطا قرعه بیفتد، کسى نام به قرعه بار سه اگر که گشت جارى قرعه به سنّت و افتاد یونس نام به قرعه

 ... .«بلعید را او ماهى و کرد پرت را خودش یونس آن،

 .«است امام براى تنها قرعه: »فرمود السالم علیهما صادق امام یا باقر امام. 10



 ،(نیست روشن) است مشکل که موردى در: »است شده روایت السالم علیهم صادق امام و باقر امام و امیرالمؤمنین از. 11

 37.«اند کرده واجب را قرعه به حکم

 اجماع

 اسالمى امت کل و مسلمین علماى: »که است شده گفته دلیل این تقریر در. است اجماع قرعه، مشروعیت بر دلیل سومین

 ىبعض منازعات، خصوص در را آن بعضى یعنى است؛ اختالف موارد، در اما دارند، قبول را قرعه جزئیه، موجبۀ طور به

 وعیۀموض شبهات خصوص در بعضى و تحریمیه، موضوعیۀ شبهات خصوص در بعضى موضوعیه، شبهات خصوص در

 در ویندگ مى دیگر بعضى آید؛ نمى مطلقاً تحریمیه موضوعیۀ شبهات در قرعه که گویند مى بعضى. دانند مى وجوبیه

 لىو است مختلف ها دیدگاه که آن خالصه آید؛ مى اجمالى علم به مقرونۀ شبهات خصوص در و آید نمى بدویه شبهات

 اند هنگفت اسالم علماى از یك هیچ هم کلى سلب طور به و است؛ حجت جزئیه، موجبۀ طور به قرعه که گفت توان مى

 قهاف که است حجت مقدارى به قرعه گویند مى دارند، اصرار قرعه گذاشتن کنار بر که اى عده و نیست؛ حجت قرعه، که

 هب گوییم مى قطع طور به بنابراین،. دانند مى حجت مواردى در را قرعه باز که شود مى معلوم پس اند؛ کرده عمل بدان

 هم دلیل این بر 38.«اند نشده قرعه منکر کلى، سلب طور به اسالم فقهاى از احدى و است حجت قرعه جزئیه، موجبۀ نحو

 :جمله از است؛ وارد مناقشاتی

 .نیست محرز اجماع، وجود. 1

 اللاستد ادامۀ در و است کرده اذعان اشکال، این به هم مستدل البته هست؛ روایات وجود با اجماع بودن مدرکی احتمال. 2

 صولا در و هست ها آن وفق بر زیادى روایات زیرا ندارند؛ حجیتى اجماعات، این که دانیم مى البته: »نویسد می اجماع به

 کندب( ع) معصوم رأى از قطعى کشف که است حجت وقتى اجماع زیرا ندارد؛ اعتبارى مدرکى، اجماع که است شده گفته

 که اى ىقو بسیار احتمال و دارد وجود مجمعین وفق بر بسیار روایات قرعه، باب در اما نباشد؛ مجمعین وفق بر دلیلى و

 برداشت و روایات به مراجعه وظیفه، باشد روایات اجماعات، مدرک وقتى و باشد روایات همین مجمعین فتواى مدرک

 ماعاج این فقط نیست؛ کارساز ما براى اجماعى چنین بنابراین،. نیست حجت ما براى اصحاب فهم چون است؛ ها آن از

 این از بعضى. داریم اجمالى علم که است آن اجماع، این از ما برداشت یعنى کند؛ جبران را روایات ضعف تواند مى
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 استفادة که نیست معلوم البته 39.«است اجمالى تواتر محقق معنى، این قهراً که است شده صادر( ع) معصوم از روایات

 .باشد درست است، المدرک محتمل یا مدرکی که اجماعی از ابزاری

 عقال بنای و سیره

 اماره و باشدن بین در ترجیحى که جایى در حقوق تزاحم موارد در عقال بنای: »است بیان بدین استدالل این تقریر و بیان

 کشى رعهق داستان در حتی کنند، مى خصومت فصل قرعه با که گرفته قرار این بر نباشد، کار در واقع تعیین براى اى

 از ها آن لکهب آمده، نظرشان به نشستگان کشتى براى شرعى دلیل که نگرفت صورت سبب بدین قرعه یونس، حضرت

 یك نعنوا به عقال نزد قرعه که کنند مى اشاره سپس ایشان اند؛ زده دست کار این به خود عقالیى ارتکاز و فطرت روى

 اتروای تمام و شود؛ نمى دیده آن در طریقیت و کاشفیت جنبۀ و رود مى کار به مخاصمه و نزاع رفع براى عملى اصل

 نصوصم روایات و عقال بنای بین تفاوتى هیچ و باشد مى عقالیى بنای امضای و است معنا همین به ناظر خاصه، و عامه

 حیاتنا یف األمثلۀ و المشکلۀ االمور فی بالقرعۀ العمل على انعقادها فی اشکال فال العقالئیۀ السیرة اما و» 40.«نیست کار در

 الحج طلبب تقدّم من بین و للقبول المقرّر الحدّ عن عددهم زاد إذا المدارس فی الطالب بین فیقرع کثیرة الیوم االجتماعیۀ

 على یدل ما ورد بل ردع عنها یرد لم و جدیدا حدوثها النحتمل حیث السیرة هذه و. اخرى أمثلۀ فی هکذا و العدد، زاد إذا

 41.«حجّۀ فتکون - السابقۀ الصحیحۀ فی «سنۀ القرعۀ و» جملۀ قبیل من - االمضاء

 عنیی است؛ مطلق مجهول مجهول، از مراد ظاهرا: »است شده گفته "مشتبه" و "مجهول" از مراد تبیین در ادله به توجه با

 کارایی آن، مورد در هم عملیه اصول حتی و نباشد ظنی نه و قطعی ادلۀ از نه آن شناخت و تشخیص برای راهی آنچه

. تنیس داخل "مجهول" عنوان تحت باشد معلوم شرعی، موازین و طرق از یکی به که چه هر بیان، این با. باشد نداشته

 بالمجهول المراد ان الظاهر و» کند؛ می تأیید مجهول از را معنا همین رفت، سخن آن از مسأله، ادلۀ در که هم عقال بنای

 یکونال بان العملیۀ األصول من ال و الظنیۀ، ال و القطعیۀ األدلۀ من ال حاله معرفۀ إلى طریق ال ما اعنى المطلق، المجهول هو

 أصال، أو کانت أمارة ظنیۀ، أو کانت قطعیۀ الشرعیۀ، الموازین و الطرق بأحد معلوما حاله کان ما کل هذا على و...  مجراها

 ما أیضا العقالء عند القرعۀ مجرى ان جدا ذلك یؤید و. الباب اخبار فی الوارد "المجهول" عنوان تحت داخال یکن لم

 - بیلق من بعض على االحتماالت بعض ترجیح کان بحیث بینهم، الدائرة األصول و الطرق - من ء بشی حله الیمکن

 42.«طریقتهم امضى المقدس الشارع ان عرفت قد و مرجح، بال الترجیح
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 .57 ص ،2 ج همان،: باقر ـ ایروانى، 05
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 تطبیقات

 صاحب هب اختصاص حصه، هر که بنمایند تراضى خود بین حصه، تعیین به شرکا سهام تعدیل از پس که صورتى در» .1

. شود می تعیین قرعه به ها آن سهام حسبى، امور قانون "319" مادة طبق ننمایند تراضى چنانچه و نمود، خواهد پیدا آن

 با ساوىم ارزش نظر از که سهمى شرکا، از یك هر به جانبدارى بدون تقسیم، در که است آن براى کشى قرعه یا استقراع

 43... .« ننموده بیان استقراع براى خاصى ترتیب قانون،. نماید اصابت است، دیگر سهام از یك هر

 و ود؛ش مى انداخته قرعه ها آن بین نمایند، مشاجره اذن، تحصیل و قتل مباشرت در اولیا اگر: »خوانیم می تحریر در. 2

 را توانایى شخص تا شود داخل قرعه در که بخواهد لیکن باشد نداشته توانایى مباشرت، بر که باشد کسى ها، آن بین اگر

 44.«است واجب قرعه در او نمودن داخل نماید، وکیل استیفا، در
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 نتیجه گیری

تحیّر و انسداد همه راه های شرعی به وسیله بیرون قرعه عبارت است از تعیین تصادفی یکی از اطراف شبهه در هنگام 

کشیدن یکی از عالئمی که در بین چندین عالمت به طور مبهم تعبیر شده است. قرعه یکی از قواعد فقهی است که به 

 ،وسیله ادله اربعه ثابت می شود. آنچه از تتبع و تأمل در روایات ظاهر می شود این است که مورد قرعه و محل جریان آن

 تزاحم حقوق و باب تنازع و عدم ثبوت مرجع برای هریك از آنهاست.

اجرای قاعده قرعه باید به دست حاکم شرع باشد. البته حاکم می تواند به شخص دیگری تفویض کند. قاعده قرعه اصل 

 است و استصحاب بر آن مقدم است.
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