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بسمميحرلا نمحرلا هللا 

احلمد هلل رب العادلني ،والصالة والسالم على دمحم وآلو الطيبني الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضني ،واللعنة الدائمة على
أعدائهم أمجعني ،وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
مباحث التزاحم
ٕ -مرجعية القرعة

()ٔٓ7

واما مرجعية القرعة فتحقيق احلال فيها موقوف على بيان مطالب:
هل القرعة كاشفة أو مرجحة؟

األول :ىل القرعة كاشفة أو مرجحة؟
بتعبري آخرير ىريل القرعرية خاارية ريا لريو كريان ىنرياك واقري كبريوك زلفريوو ل نريو كريان رلهريوالا لنريا يف عرياا ابكبريات فنقريكش ل ري
ذلك الواق والواول إليو؟
أو ىريريي خااريرية ريريا لريريو ا ي ريرين ىن ريرياك واق ري زلفريريوو أو تسريرياول الواقعريريان أو الطرف ريريان وتريريربب يف الكجريرييي بينهريريا فت ريريون ى ريريي
ادلرجحة وذلك يعين انو ليس ىناك واق رلهول يراب ك فو ،بل إما ال واق أاالا أو الواقري معلريوم وىريو تسرياويهما ل نريو حيري
عجز عن اجلم بينهما وتربب يف تقدمي أحدمها فانو يلجأ إىل القرعة .فتأمل
والظاىر عموم القرعة للجهتني؛ اما أوالا فللرواايت العامة ،واما اثني ا فلوروب الرواايت اخلااة يف ادلوربين:
رواايت يف القرعة الكاشفة عن الواقع

اما الرواايت اخلااة الواربة يف ال اشفية فهي متعدبة؛ نذكر منها

لل أَُُلو َحيِي َفلةَ َع َلِب أََِ َع ْب ِلد ا ِ ع يل الالل م ،فَل َق َ
لال لَل ُ
ما رواه ال يخ يف (التهذيب) عن محَّاب عن ادلختار قالَ (( :د َخ َ
لوِ لِِ ِ
ٍ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ول ِيف ُل ْي ٍ
لاحبِ ِ،
ت َس َق َ
َحل ُد ُمَا ُحل ور َو ْاخ َخ ُلر لَْ ُ ٌ َ
ط َع َلِب قَل ْلوم فَلبَق َلم مل ْيل ُ ْم َ
صلبِيان ،أ َ
أَُُو َع ْبد ا ع ي الال مَ :ما تَل ُق ُ َ
ِ ِ
فَل َم يلعر ِ
َ
لف َهل َذا ،فَل َق َ
ال :قَ َ
ف ا ْْلُُّر ِم َن ال َْع ْب ِد؟ قَ َ
ِ ُ
ِ ُ
ف َه َذا َونِ ْ
ال أَُُو َحيِي َفةَ :يُل ْعتَ ُق نِ ْ
ْ ُ َْ
لال أَُُلو َع ْبلد ا ع يل الالل م لَ ْلي َ
َك َذلِ َ ِ
َصاَُل ْت ُ الْ ُق ْر َعةُ فَل ُ َو ا ْْلُُّرَ ،ويُل ْعتَ ُق َه َذا فَليُ ْج َع ُل َم ْو ًًل ِِلَ َذا))(.)1
ك َولَكي ُ يُل ْق َرعُ َُل ْيليَل ُ َما فَ َم ْن أ َ
وذلك لوضوح ان أحريدمها واقعريا ىريو احلرير واوخرير واقعريا ىريو العبريد فهنرياك واقري زلفريوو ل ننريا حهلريو ،وكريذلك حريال الريروايتني
اوتيتني.
ريال(( :إِن ا أَوحللِب إِ ًَل موسللِب َع َي ل ِ
السري ُريال مم قُري ُ
ريحابوُ ،عري ارين أُع ُعابريريد َّ
ال ُعلُايريريو َّ
ْ
يسريريىُ ،عري ارين بُري اعريريْ أ ا
َ َْ
ُ َ
ُاري ُ
وعريرين عمَا ُمريريا من باري مرين ع ُ
وسللِب
ب َال أَ ْع ِرفُل ُ ،فَلخَ ْخِ ِْْ ُِل ِ َحللْ أَ ْع ِرفَل ُ ،فَل َقل َ
اح ل َذ ْرُ ،فَل َقل َ
ك يَلليِ ُّم َع َْيل َ
لحاُِ َ
الال ل َ ُم :أَن َُل ْع ل َ أ ْ
لك فَ ْ
لالَ :اي َر ِّ
َصل َ
لالَ :اي ُم َ
( )1ال يخ الطوسي ،التهذيب ،بار ال تب ابسالمية – طهران ،ج 6ص.939
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ِ
ِ
ك َع ًَ َلرةً َع ًَ َلرةً،
َصليَ ُع؟ قَ َ
يمةَ َوتُ َك ِّ ُف ِِن أَ ْن أَ ُكو َن َناماً؟ قَ َ
لال ا ُ تَل َع َ
ب فَ َك ْي َ
لحاَُ َ
ع ْب ُ
لاًل :فَل ِّلر َْ أ ْ
فأ ْ
ال َاي َر ِّ
َص َ
ت َع َْيك اليم َ
لال فَل َملا
ُُث تُل ْق ِرعُ َُل ْيليَل ُ ْم فَِإن الال ْ َم يَل َق ُع َع َِب ال َْع ًَ َرِة ال ِِت ُه َو فِي ِ ْمُُ ،ث تُل َف ِّلرقُل ُ ْم َوتُل ْقل ِرعُ َُل ْي ليَل ُ ْم فَلِإن الالل ْ َم يَل َق ُلع َع َْيل ِ ،قَ َ
()1
ول ا ِ أََن ص ِ
ِ
ِ
ود أََُداً))
الَ :اي َر ُس َ
الال َ َام تُل ْق َرعُ قَ َام فَل َق َ
احبُ َ
كَ ،ال َوا َال أَعُ ُ
َ َ
َرأَى الر ُج ُل أَن ّ
ومريريا رواه ال ريرييخ يف (التهريريذيب) عريرين دمحم بريرين عيسريريى(( ،عللن لالرجل ِللل أَن ل سللِْل َعللن رجل ٍلل نَظَللر إِ ًَل ر ٍاع نَللزا َع َللِب َشل ٍ
لاة؟
َ َ َ
ُ ُ َ ْ َُ
ُ
ِل َف ْ ِ
لت
قَل َ
َّت أََُللداً َحللْ يَل َقل َلع الال ل ْ ُم ِ َلا ،فَلتُل ْذَُ ُت َوُقْل َلر ََُ ،وقَل ْد ََل ْ
َح َرقَل َ للاَ ،وإِ ْن َْْ يَل ْع ِرفْل َ للا قَ َالل َلم َ ا نِ ْ
لال :إِ ْن َع َرفَل َ للا ََ َََ َ للا َوأ ْ
()9
َسائُِرَها))
ِ
املرجحة ألحد الطرفَّت
رواايت يف القرعة ّ
واما الرواايت اخلااة الواربة يف ادلرجحية فمتعدبة أيض ا ،نذكر منها:
ال عليريو السريالم ((ِيف َر ُج ٍلل
يسريى ُع ارين ُسرييُابُةُ ُوإباري ُريراى ُيم بارين عم ُم ُرير ُع ارين أُع ُعابريد َّ
ما رواه ال يخ يف (التهذيب) عن ُمحَّرياب بارين ع ُ
()3
ال :أَو ُل لَْ ُ ٍ
لالَ :والْ ُق ْر َعلةُ ُسليةٌ))
َصلاَُل ْت ُ الْ ُق ْر َعلةُ أُ ْعتِ َلق ،قَ َ
ث ثََ ثَةً ،قَ َ
قَ َ
وِ أ َْم ِ ُك ُ فَل ُ َو ُح ور ،فَل َوِر َ
ال :يُل ْق َلرعُ َُل ْي ليَل ُ ْم ،فَ َم ْلن أ َ
وذلك ألن (أول) ال وجوب كبوتي ا زلدبا لو إذ ىنرياك الَالكرية األوائريل ولرييس أحريدىم أوالا ابلنسريبة ل خرير أي ال يوجريد أول بقريول
مطلق.
ال أَو ُل لَْ ُ ٍ
لث أَ ْن
وما رواه ال يخ أيض ا عن عبد هللا بن سليمان قريالَ (( :سخَلْتُ ُ َع ْن َر ُج ٍل قَ َ
وِ أ َْم ِ ُكل ُ فَل ُ َلو ُحل ور فَل َ ْلم يَل ْبَ ْ
()4
ال يل ْق ِرع ُليليل م ُُث يلعتِق و ِ
مَ َ ِ
ِ
احداً))...
َ
ك ستةً أَيل ُ ْم يُل ْعت ُق قَ َ ُ ُ َ ْ َ ُ ْ ُ ْ ُ َ
وما رواه يف (إرشاب ادلفيد قدس سريره) يف ابب غريزوة ذات السالسريل مرين أنريو أقريرش بريني أاريحاب الصريفة ،بعريدما قريام مجاعرية
منهم وقالوا حنن خنرج إليهم ،فخرجت القرعة على مثانني رجالا ومن غ ىم.
اعةً ِم َن ال َْعر ِ
اجتَ َمعُوا َع َِب َو ِادي الرْم َ ِة لِيُلبَليِّتُلوا الي ِلَّ صل ِب ع يل والل وسل م
ُو ُرُول م ان طُريق ا
اجلم ام مهور ((أَن ََجَ َ
ب ْ
َ
ِ
الِللف ِة فَل َقللالُوا َْ ِل ُلن ،فَ ل َلو ِّل َع َْيليَللا َمل ْلن
ِِبل َْم ِدييَل ِلة فَل َقل َ
اعلةٌ ِمل ْلن أ َْهل ِلل ُّ
لال اليلِ ُّ
لام ََجَ َ
لَّ صل ِب ع يل والل وسل م َمل ْلن ِللَ ُلُؤَال؟؟ فَل َقل َ
ع ُل ْيل ليَل ُ م فَ َترجل ِ
َّت َر ُج ل ً ِم ل ْيل ُ ْم َوِمل ْلن َل ِْ ِه ْم )5())...وللبحري عريرين القرعريرية تتمريرية ك غريريدا
ِش لْ َ
لت الْ ُق ْر َع لةُ َع َللِب َنلَلانِ َ
ت ،فَلخَقل َْر َ َ ْ َ َ
إبذن هللا تعاىل.
ٖ -مرجعية (َوي عدل ميكم)

( )1العالمة اجمللسي ،حبار األنوار ،مؤسسة الوفاء – ب وت1444 ،ىري ،ج 13ص.353
( )9ال يخ الطوسي ،التهذيب ،بار ال تب ابسالمية – طهران ،ج 9ص.43
( )3ادلصدر نفسو :ج 6ص.939
( )4ادلصدر نفسو :ج 8ص.995
( )5ال يخ ادلفيد ،ابرشاب ،ادلؤمتر لل يخ ادلفيد – قم1413 ،ىري ،ج 1ص.169
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وق ريريد يق ريريال ابن ح وم ريرية ع ريريابلني م ريرين أى ريريل اخل ريري،ة فيمريريا أحت ريرياج إىل اخل ريري،ة ،ى ريريي ادلرج ري ل ريريدل ال ريريك يف األى ريريم وادله ريريم م ريرين

مميُلوا ال تَل ْقتُل ُلوا الِ ْلي َد َوأَنْللتُ ْم ُح ُلرٌم
لذين َ
ادلتزامحني من حقوق هللا أو حقوق الناس؛ وذلك استنابا إىل قولو تعاىل( :اي أَيُّل َ ا ال َ
َوَم ْن قَلتَل َ ُ ِم ْي ُك ْم ُمتَل َع ِّمداً فَ َجزا؟ٌ ِمثْ ُل ما قَلتَ َل ِم َن اليل َع ِم ََْي ُك ُم ُِ ِ ََوا َع ْد ٍل ِم ْي ُك ْم َه ْدايً ِبلِ َغ الْ َك ْعبَ ِة)(.)1
وال بد من إيضاح ادلراب من اوية ال ردية ليتضي مدل احة االستدالل هبا على ادلقام فنقول:
من فق مية (ال تَل ْقتُل ُوا الِ ْي َد َوأَنْلتُ ْم ُح ُرٌم)

(الِل ْلي َد) اختلري يف ان ادلريراب بريريو خصريريوص الوح ريريي منريريو ،كريريالظ  ،أو األعريريم منريريو ومريرين األىلريريي كال ريرياة ،ل ريرين ريرياىر اويريرية

اختصااو ابألول حسب اىر لفظ (الِ ْي َد) فانو ال يطلق على ما لو أخذ األىلي.

()9

قريريال السريرييد الوالريريد يف جريريام مناسريريك احلريريل (مسريريألة  :694حيريريرم ااريريطياب احلي ريوان الريري،ي قريريتالا ،وحيريريازة ،وذحب ريا ،وأك ريالا)
وقال (مسريألة  :741الريذي حيريرم علريى ا ريرم ارييده ىريو كريل حيريوان وح ريي ابألاريل وإن اريار اليفريا ابلعريرض ،ريالف األليري

ابألال وإن استوحش ابلعريرض فانريو ال حيريرم ارييده ،وال فريرق فيهمريا ،كريان مريأكوالا ،أو غري مريأكول اللحريم ،إال مريا اسريتَ مرين
ذلك على ما أيك.
مسريريألة  :749يسريريتَ مريرين احليريوان الريريذي حيريريرم قتلريريو علريريى ا ريريرم مجلريرية مريرين احليريواات :كالسريريباش ،واحليريريات ،وال لريريب العقريريور،
بل كل بابة أو ىامة إذا أرابت ابنسان أو خاف ابنسان منها على نفسو ال مطلقري ا فريال زريوز قتلهريا إذا ا تريرب ابنسريان أو ا
مسوب واألفعى والعقريرب والزنبريور ،والفريأرة ،واحلدئرية ،وال ريراب األبقري بريل غري ه مرين ال ريرابن ،والريذئب،
خي منها ،وكذا يستَ األ م

والنسر مطلق ا ،فانو وإن ا تربه أو خي منها جاز للمحرم قتلها)(.)3

( َوأَنْ للتُ ْم ُحل ُلرٌم) ىريريل ادل ريراب (وأنريريتم زلرمريريون) أو (أنريريتم يف احلريريرم) إذ قريريد ي ريريون يف احلريريرم وىريريو غ ري زلريريرم كأىريريل م ريرية وكأمَريريال

احلطاب واحل اش ،الظاىر األعم لصالحية اللفظ ذلما ،وإليو ذىب ال يخ الطوسي يف التبيان.
( ُمتَل َع ِّم للداً) احل ريريم اثب ريريت للمتعم ريريد ابلف ريريرض ،وام ريريا الناس ريريي واجلاى ريريل ابحل ريريم وش ريريبههما فل ريريو نف ريريس احل ريريم ل ريرين ابلسري رينة؛
للرواايت ،فهي تنزل الناسي واجلاىل منزلة العامد ،وذلك ا رل ك،ل مبحري فريرض هللا وسرينة النري نظري الريركعتني األخ تريني
من الرابعيات .قال يف التبيان (واألول( )4ت هد بو رواايت أاحابنا).
(فَ َجزا؟ٌ ِمثْ ُل) مبتدأ وخ ،كما ذىب إليو البعْ ولعلو الظاىر.
ِ
لل) حيتمريريل فيريريو إرابة ادلَليريرية ال ري لية أو احلجميريرية :فاببريريل مَريريل النعامريرية ،والبقريريرة مَريريل محريريار الريريوحش وال ريرياة مَريريل الظ ري ،
(مثْل ُ
( )1سورة ادلائدة :آية .95
( )9السيد دمحم احلسيين ال ازي ،جام مناسك احلل ،بار العلوم للتحقيق والطباعة والن ر والتوزي – ب وت1413 ،ىري ،ص.189
( )3ادلصدر نفسو :ص.194
( )4أي تعميم وجوب اجلزاء وال فارة حىت للناسي وادلخطئ.
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ول ن ما مَل األرنب؟
كما حيتمل كون ادلراب ادلَلية يف القيمة ،وعليو زب عليو ان يقيم النعامة مريَالا بقيمتهريا السريوقية ش ي ريكي بريذلك الريَمن مريا
يعابلريريو مريرين الريرينعم فقريريد ي ريريون إبريالا أو بقريريرة مريريَالا ش يهديريريو إىل ال عبريرية أي يذحبريو عنريريدىا يف إحريرام العمريريرة ويوزعهريريا علريريى الفقريراء،

ويذحبها يف م يف إحرام احلل.
والبناء ىو على ادلَلية احلجمية؛ للرواايت ادلصرحة بذلك كما ارح بو يف التبيان أيض ا.
( ََْي ُك ُم ُِ ِ) أي ب ونو مَالا.
حدود مرجعية العادلَّت
(ََوا َع ْد ٍل ِم ْي ُك ْم) فادلرج ىو العابالن اخلب ان ،قريال ال رييخ الطوسريي يف التبيريان (يعريين شرياىدين عريدلني فقيهريني حي مريان
أبنو جزاء مَل ما قتل من الصيد)( )1فامريا إذا كريان ادلريراب ادلَليرية ال ري لية فهريو مرين بائريرة احلريس وامريا إن كريان ادلريراب ادلَليرية القيميرية
فهو من احلدس القريب من احلس.
ل ريرين االسريريتدالل ابويريرية علريريى ادلقريريام (ح ومريرية العريريدلني يف األىريريم مريرين ادلت ريزامحني) مبريريين امريريا علريريى إل ريرياء اخلصواريريية أو علريريى
إعريريابة مرجعيتهم ريا إىل كريري،ل كليريرية ارت ازيريرية وىريريي مرجعيريرية أىريريل اخلريري،ة ،وكالمهريريا متأمريريل فيريريو إذ مالكريريات األح ريريام رلهولريرية لريريدينا
ف يري محي ريال معرفريرية األىريريم منهريريا إىل العريريابلني؟ بريريل ىريريي رلهولريرية حريريىت لريريدل أعريريا م الفقهريرياء إال القليريريل جريريدا منهريريا ممريريا أحريريرز فيريريو
ادلالك قطعا؛ فان ال ارش ،كما سبق ،ذكر بعْ مقتضيات األح ام بون عللها التامة وانعها ومزامحاهتا.
بعبريارة أخريريرل :ادلقريريام مريرين احلدسريريي ا ريريْ بريل مريرين ادلو ُغريل يف احلدسريريية ،ف يري يقريرياس علريى اويريرية وىريريي مريرين بائريريرة احلسريريي أو

احلدس القريب من احلس.
فمَالا لو بار األمر بني أكل ادلريال ادل صريوب وبريني أكريل ادليترية ،فايهمريا أشريد حرمرية لريدل ال ريارش؟ ذلريك ممريا ال يعلريم إال مرين
قبلريريو ف ي ري يوكريريل لعريريابلني أو عريريدول؟ وكريريذا لريريو ت ريزاحم النهريريي عريرين ادلن ريرير م ري اريريلة الريريرحم ابن كريريان يريريو يريريؤبي إىل قطعهريريا،
ومقدمرية احلريرام حريرام والنهريريي واجريريب فايهمريا ادلقريريدم؟ وقريريد سريبق (ومنهريريا :مريا لريريو تريزاحم النهريي عريرين ادلن ريرير مري قطري الريريرحم ،ابن ا
ي ن قدوره النهريي عرين ادلن رير أو ال ي ريون يريو مريؤكرا إال لريو قطري رمحريو ولريو رياىرا ،كمريا لريو كانريت للمنهريي عرين ادلن رير عريداوة
م رمحو حبي ال يرتدش لو بقريي واريوالا هبريا ويرتريدش لريو قطعريو)( )9ف يري يعلريم العريابالن ان ايهمريا أشريد حرمرية لريدل ال ريارش إال
لو كان ال ارش قد ارح بو ومعو ال يبقى رلال لل ك ،والبح يف اورة عدم واول بليل ابالرجحية ،وال ك فيها.
وص ِب

ع ِب دمحم ومل الطاهرين

( )1ال يخ الطوسي ،تفس التبيان ،ج 4ص.96
( )9راج الدرس (.)49
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