
  

  "القرعة"قاعدة 

  

  في کّل ما جهلت االقتراع        عليه صّح النّص و اإلجماع

  

*****                                        

 

المقصود منها هو اعتبار القرعة في الشبهات الموضوعية ، عند                  

  .فقدان أّی دليل آخر من األمارات و االصول العملية

  

  مدارک القاعدة 

   

  :ا علی قاعدة القرعة باألدّلة التالية استدّل علمائن

  

  الکتاب : األول 

  

 ، في قّصة والدة       44قوله تعالی في سورة آل عمران ، اآلیة                1

  :مریم و کفالتها 

 َأْقَالَمُهْم ُيْلُقون َذِلَك ِمْن َأنَباء اْلَغْيِب ُنوِحيِه ِإَليَك َوَما ُآنَت َلَدْيِهْم ِإذْ            "

   ".َوَما ُآنَت َلَدْيِهْم ِإْذ َيْخَتِصُموَنَمْرَيَم  َأيُُّهْم َيْكُفُل

فاآلیة الکریمة تدّل علی اقتراع شخصيات بني إسرائيل بأقالمهم و             

 القرعة لرفع     مشروعيةعلى   تدّل     کان بينهم النبي زکرّیا ، و            

 1



في القرآن  فحکایتها  .  السابقة الشرایع السماویة  في    ات  الخصوم

  .يضاشریعتنا أها في  على ثبوتتدّل ها و رفضهامن دون إنكار

  

  : 141 - 139االية ، سورة الصافات في  قوله تعالى  2

َفَساَهَم   .ِإْذ َأَبَق ِإَلى اْلُفْلِك اْلَمْشُحونِ    . َوِإنَّ ُيوُنَس َلِمَن اْلُمْرَسِلينَ     "

  ".َفَكاَن ِمْن اْلُمْدَحِضيَن

  .القرعةالمساهمة هو و المقصود من 

  

  السّنة: الثاني 

  

 ، فهيهنا روایات کثيرة نذکر طائفة منها علی سبيل                    أّما السنة  

  :المثال

باب قول اإلمام الباقر عليه السالم ، کما رواه في الوسائل ،                     1

   :القرعة من أبواب آتاب القضاء

عن ابى    الصدوق باسناده عن عاصم بن حميد عن ابى بصير            عن"

) ع  (  بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله عليا             :  قال  )  ع  (  جعفر  

حدثني بأعجب ما ورد عليك فقال يا        :  فقال له حين قدم      إلى اليمن 

اتانى قوم قد تبايعوا جارية فوطأها جميعهم في طهر              رسول اهللا    

آلهم يدعيه ، فاسهمت بينهم       واحد ، فولدت غالما ، فاحتجوا فيه        

صلى   فقال رسول اهللا   .فجعلته للذي خرج سهمه و ضمنته نصيبهم        

ليس من قوم تقارعوا ثم فوضوا امرهم إلى اهللا اال              :اهللا عليه و آله      

  ".خرج سهم المحق
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  الشيخ و کذلک "  من الیحضره الفقيه  "الصدوق في    ما رواه الشيخ     2 

   : عن محمد بن حكيم قال"التهذيب"کتابه في الطوسي 

 آل مجهول     : فقال لي  .الحسن عليه السالم عن شيء       سألت أبا "

آلما حكم  :  تخطئ و تصيب ؟ قال       قرعةان ال :  قلت له   .  ففيه القرعة 

  ".ئاهللا به فليس بمخط

  

باب القرعة من    قول اإلمام الصادق عليه السالم ، کما رواه في               3

   :أبواب آتاب القضاء

 الشيخ في التهذيب عن سيابه و إبراهيم بن عمر جميعا عن                عن"

فورث ،   أول مملوك املكه فهو حر         :في رجل قال  )  ع  (  عبد اهللا    ابى

و القرعة  :  قال  .  اصابه القرعة أعتق      يقرع بينهم فمن  :  قال  .  ثة  ثل

  ".سنة

  

  السيرة: الثالث 

  

و تدّل علی قاعدة القرعة سيرة العقالء أیضا ، حيث أّنهم للخروج من       

حال الحيرة و عند فقدان أّی طریق آخر لحّل المشاکل الخالفية في              

موال األتقسيم  الموضوعات یتمّسکون بالقرعة في قضایا مختلفة ، ک       

 االنهار    القنوات و     مياهو تقسيم      شخاص ،      األالمشترآة بين      

  .، عند عدم الترجيح بمرّجح آخر الزارعينالمشترآة بين 
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  اإلجماع: الرابع 

  

الیخفی علی المحقق المتتّبع أّن علمائنا قد اّتفقوا علی حجية                  

اع کثير  القرعة ، کما شرحنا معالمها ، و قد صّرح بوجود هذا اإلجم               

 ،"  عوائد األیام "کتابه  المحقق النراقي في      من الفقهاء ، و منهم         

   : یقولحيث 

يز و  يفثبوته في مشروعية القرعة و آونها مرجعا للتم           اما االجماع "

، و ال شبة تعتريه ، آما يظهر          المعرفة في الجملة مما ال شك فيه       

بواب أ لكل من تتبع آلمات المتقدمين و المتأخرين في آثير من                 

  ".مر عليها طرافانه يراهم مجتمعين على العمل بها و بناء األ، الفقة 

  

****** 
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