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بسمميحرلا نمحرلا هللا 
اًمد هلل رب العاٍني ،والصبلة والسبلم على دمحم وآلو الطيبني الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضني ،واللعنة الدائمة
على أعدائهم أنعني ،وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
مباحث التزاحم
()ٔٓ8

اهم فَ َكا َن ِمن الْم ْدح ِ
ني)
ضَ
ْ ُ َ
تتمة أدلة القرعة( :فَ َس َ َ
ِ
لا الْم ُْلِ ِ
ِ
ِ َّ
لاه َم
ون فَ َس َ
س لَ ِم َن ال ُْم ْر َسلِ َ
ني إِ ْْ أَََل َ إِ َ الْ ُل ِْ َ ُ
ومن اآلايت الواردة يف مورد خاص قولو تعاىل ( َوإن يُونُ َ
فَ َكللا َن ِمللن الْم ْدح ِ
لني)(ٔ) وىييي حليياًة لبلسييادالل ييا علييى وةييو الفايييفية علييى تفسي ر وعلييى وةييو اٍرة ييية علييى وةي ريو
ضل َ
ْ ُ َ
آخر.
اما الفايفية ،فبناء على ان أحل اب السفينة قالوا ان فينا عبداً آبقاً فاقرعوا ليفاشفوه ابلقرعة ،فالقرعية ىنيا شاييفة إ
شان ىناك واقع ِفوظ ثبواتً ُهول إثبااتً وقد أريد ششفو ابلقرعة.
مرة ية عليى ىيإا إ
اٍرة ية ،فبناء على اهنم رأوا ثقل السفينة فيررادوا كفيفهيا إبلقياء أحيدىم فياقرعوا ،فالقرعية ّ
واما ّ
يفن ىناك واقع ِ ّدد يراد ششفو.
قييال يف ُمييع البيييان (واخاليييف يف سييبك ليي :فقيييل إهنييم أيييرفوا علييى ال ييرط ،ف يرأوا أهنييم إن رح يوا واحييدا ميينهم يف
الب ير ي ييرط البياقون .وقيييل إن السيفينة احابسييال فقيال اٍبلحييون إن ىاىنيا عبييدا آبقيا ،في ن مين عييادة السيفينة إ ا شييان
فيهييا آبييجت ال فييري فييإل :اققع يوا ،فوقعييال القرعيية علييى يييوا ثييبلث م يرات ،فعلم يوا أاييو اٍطلييوب فييرلقى افسييو يف الب يير.
وقيل إاو ٍا وقعال القرعة عليو ألقوه يف الب ر)(ٕ).
واالسادالل ابآلية موقوف على إرةاعها إىل شربى ارتفازيية عقبلئيية ابلرةيوع إىل القرعية ليدى اًي ة أو عليى تنقيي اٍنياط
أو إل يياء اٌصوحلييية ،وال حاةيية إىل الامسيي :ابساص ي اب الش يرائع السييابقة بنيياء علييى إرةاعهييا إىل شييربى ارتفازييية عقبلئييية،
لفن اإلرةاع للفربى االرتفازية ال ينفع يف موا ن الش :يف إةرائها ألهنا دليل ّلّب يقاصر فيو على القدر اٍايقن.
رواايت القرعة العامة
واما الرواايت العامة ،فهي عديدة واقاصر على بعض معارباهتا
لال :أ ََّو ُل َُُِْل ق
فمنهييا موثقيية إبيراىيم بيين عميير عيين أ عبييد هللا عليييو السييبلم ((ِِف َر ُج ل ق اَل َ
لوْ أ َْمِِ ُكللوُ فَل ٌُّل َلو ُحللر فَ ل َلوِر َ

(ٔ) سورة الصافات آية .ٔٗٔ-ٖٜٔ
(ٕ) الشيخ الطربسيُ ،مع البيان يف تفس القرآن ،الناير دار اٍعرفة ،ج ٛص.ٚٔٙ
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لالَ :والْ ُق ْر َعلةُ ُسلنَّة))(ٔ) ،وقيد سيبقال ،وميو ن الشياىد يف آخير
َصلاََل ْتوُ الْ ُق ْر َعلةُ أُ ْعتِل َ اَ َ
ثَََلثَةً اَ َ
لال :يُل ْق َلر ُ ََل ْْ لنَل ٌُّ ْم فَ َم ْلن أ َ
الرواييية حي ي أ لييجت عليييو السييبلم القييول ب ي(الْ ُق ْر َع لةُ ُس لنَّة) أي ممييا سيينّو رسييول هللا حلييلى هللا عليييو والييو وسييلم وىييي إب بلقهييا
تشييمل ِييل الفييبلم ،شمييا لييو دار األميير بييني أداء الييدين أو اٌم ي و فيين ،لوةي ريو ميين الوةييوه(ٕ) ،الانصييييف اٍسيياند إىل
قاعييدة العييدل واإلاصيياف ،أو دار أميير اٍيييال الييإي اسيياقر اًي بإماييو بييني أداء دينييو وبييني اًي عنييو مييع عييدم وفيياء ترشاييو
ما.
ال ِلُ :كل
وسى َْ َن َج ْع َل قر (عٌِّْما السلَلم) َع ْلن َش ْلْ قٍ فَل َقل َ
ومنها معاربة دمحم بن حفيم قال (( َسأَل ُ
ْت أ َََب ا ْْلَ َس ِن ُم َ
(ٖ)
ِِ
ََْم ٌُّل ق
لالُ :ك ل َمللا َح َكل َلم َّ
س ِ ُ ْ ِئل قلَ))
لت :إِ َّن الْ ُق ْر َع لةَ ُْْ ِئل ُلَ َوتُ ِ للْ ُ فَل َقل َ
لول فَ ِلْل ِلو الْ ُق ْر َع لةُ فَل ُق ِْل ُ
ازُ َعل َّلز َو َج ل َّ َللو فَلَِل ْلْ َ
والظاىر اعابار الرواية إ رواىا الصدوط بطريقني حلي ي ني عنيو يف مشيياة الفقييو ،واميا دمحم بين حفييم اٌمعميي – ظياىراً
– فاوثيقو مساند إىل رواية عدد من أحل اب اإلناع عنو(ٗ) بل وشمرة اقل اٍشايخ عنو ولفوايو حلياحك أحليل ،وقيد شيره
أي فاهنييا منةييربة بعمييل
وحسيينو يف الييوةيرة ،شمييا روى عنييو الفشييي مييا يييدل علييى مدحييو ،وعلييى رّ
العبلميية يف القسييم األول ّ
األحل اب ا ،فارمل

وِل الشاىد عموم قولو عليو السبلم (( ُك ََْم ٌُّ ق
لول فَ ِلْ ِلو الْ ُق ْر َعلةُ)) إ يشيمل اههيول اههيول موضيوعاً ،أو مبلشياً ،أو
حفماً ،لوال ما سيريت
س ِم ْلن
ومنها ما ورد يف ييل حلي ي ة أ بصي – بروايية الصيدوط – مين قيول النيّب حليلى هللا علييو واليو وسيلم ((لَ ْلْ َ
اَ للوق
َللوا أَمللرهم إِ َ َِّ
از إَِّال ََل َلر ََ َسل ْلٌّ ُم ال ُْم ِِ ل ِّ ))(٘) واالسييادالل بعمومهييا لييوال ظهييور (إَِّال ََل َلر ََ َسل ْلٌّ ُم
و
ل
ف
و
وا
ع
لار
ل
ق
ل
ت
م
َ
َ
َّ
َ
ُ
ُ
ُ
ْ
ْ
َ ْ
َ َ
ال ُْم ِِ ِّ ) يف شوهنا يف الشبهة اٍوضوعية.
املئِ الثلا ::ان الظياىر ان القرعية خاحلية ابلشيبهات اٍوضيوعية ،فيبل فيري يف الشيبهات اًفميية ،وال يف مبلشيات
األحفام ،والظاىر ان لي :مين اٍاسيا علييو بيينهم وييدل علييو أيسياً ميا سييريت ،و ىيك الفمي ون إىل اخاصاحليها ،إضيافة
إىل ليي ،:ييا لييو شااييال الشييبهة يف أ يراف العلييم اإلنيياي وقييال اققييجت النييائيي ابن موضييوعها اييياباه موضييوع الافلييييف
وتردده بني األمور اٍاباينة ،وارأتى العديد اخاصاحلها وارد النيراع خاحلية فقيد ىيك نيع مينهم حلياحك العنياوين إىل اهنيا
يف األمر الإي يرةع فيو إىل اًاشم والقاضي خاحلة ،وقد يسادل لو ابلرواايت اٍصرحة ابخاصاحلها ابإلمام.
(ٔ) الشيخ الطوسي ،الاهإيك ،دار الفاك اإلسبلمية – هران ،ج ٙص.ٕٖٜ
(ٕ) شما لو شان ل :ةوىرة واحدة فقط وال فن تنصيفها وال بيعها ليقسم منها بينهما.
(ٖ) الشيخ الصدوط ،من ال حيسره الفقيو ،مؤسسة النشر اإلسبلمي – قمٖٔٗٔ ،ىي ،جٖ صٕ.ٜ
(ٗ) وىم دمحم بن أ عم  ،والبراطي ،وحلفوان ويوا بن عبد الرهن وهاد بن عممان واًسن بن ِبوب.
(٘) الشيخ الصدوط ،من ال حيسره الفقيو ،مؤسسة النشر اإلسبلمي – قمٖٔٗٔ ،ىي ،جٖ صٗ.ٜ
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قال يف العنياوين (واليإي يقيوى يف النظير القاحلير بعيد مبلحظية اليرواايت اخاصياص أمير القرعية ابليواي ،في ن شيان فين

الرةوع فيو إىل إمام األحلل اخاص بو ،ألاو مورد أشمر األخبار ،و أهنا و إن تدل على االخاصياص لفنهيا ال تيدل عليى
العموم [أيسا] فيقاصر على اٍايقن.
و ٍا يف مرسلة ثعلبة يف اٍمسوح ،قال (جيل األمام و جيل عنده انس) و يف موثقية ابين مسيفان و رواييح إسي اط
و السيفوين شييإل .:و مييا يف حلي ي ة معاوييية بيين عمييار ،قييال أقيرع اليواي بييينهم .و مييا يف حليري رواييية يييوا و ال جيييوز
أن يسياارةو أحيد إال اإلميام ،في ن ليو شبلميا وقيال القرعية و دعياء ال يعلميو سيواه ،و ال يقايدر علييو ري ه .و ميا يف حليري

مرسلة هاد القرعة ال تفون إال لئلمام)(ٔ).
و(و ابيمليية ميين اعطييى النظيير حقييو يف ىييإا اٍقييام ال يشيي :يف االخاصيياص ،و الييإي أراه ان الظيياىر ميين األحل ي اب
أيسياً ليي ،:إ يعهييد ميينهم تعميييم القرعيية ،اعييم شبلمهييم ايسياً ري مقيييد يتصييوص اليواي يف اٍيوارد الييح اقلناىييا عيينهم ،و
دال علييى ليي :إ ال الييك يف تليي :اٍيوارد اٍييإشورة شوهنييا عنييد اًيياشم إ ال الييك
ميين ىنييا قييد ياييوىم اإل ييبلط ،لفنّييو ري ّ
ّاهنا يف ابب الانازع و الايداعي ،و ال حياياج يف لي :اىل تقيييدىم بفوايو عنيد االميام ،و ابيملية الارميل يف الينص و الفايوى
يقسى ابالخاصاص)(ٕ).
وعلى أي فمورد الب اهنا ال فري يف األحفام وال يف مبلشاهتا ،ويدل عليو إضافة لئلناع بل الاسا
أوالً :ان الظاىر اهنا مش ة إىل أمر عقبلئي وشوهنا امارة ،والعقبلء ال يرون ةرايهنا يف األحفام وال يف مبلشاهتا .فارمل.
اثنْاً :ان موضوع الرواية ىو (اههول) ( ُك ََْم ٌُّ ق
ول فَ ِل ِْو الْ ُق ْر َعلةُ) أو (اٍشيفل) ((ِف كل أملر مُلك القرعلة))(ٖ) وال
ريك يف ااو مع قيام الدليل االةاهادي أو األحليل العمليي فاايو ليي ةهيول وال مشيفل ،أال تيرى ان دلييل االساصي اب
ِ
ِ
لت َعَِللى يَِقل ق
لني َِب َّ
لا أَََللداً))(ٗ) قييد اي ّيرل
لُل ِّ
س يَل ْنلبَ َِللْ لَل َ
ني ِمل ْلن ََ ٌَّ َارتل َ
ش ي(( ِِلَنَّل َ
لا َُّ َشل َك ْك َ
لا ُك ْنل َ
أ الَْْقل َ
لا أَ ْن تَ ل ْنل ُق َ
ت فَلَِل ْلْ َ
دل اليرباءة يرفيع اًفيم يف
اٍشفوك اٍسبوط ابًالة السابقة منرلة اٍايقن ففييف يفون ُهوالً واًال ىإه؟ وأال ترى ان ما ّ
ِ
ِ
اٍَ ...وَما َال يَل ْعَِ ُملو َن))(٘) يفييد رفيع شيل حفيم ال تعلميو فيبل
مرحلة الظاىر فلي ةهول فيان (( ُرف َع َع ْن أ َُّم ِِت ت ْس َعةُ أَ ْشَْ َ
فبل وةو للقرعة فيو إ يا قجت موضوعها ،ودعوى ان اههول يراد بو اههول حفمو الواقعي( ،)ٙببل دليل.
بعبارة أخرى (شل ُهول) يراد بو ما ةهل بقيول مطليجت أي ميا ةهيل حفميو والوظيفية فييو فاايو اههيول بقيول مطليجت،
(ٔ) السيد م عبد الفااح اًسيي ،العناوين الفقهية ،مؤسسة النشر اإلسبلمي – قم ،جٔ ص٘.ٖٙٙ-ٖٙ
(ٕ) اٍصدر افسو ص.ٖٙٚ
((ٖ)) ابن أ نهور االحسائي ،عواي الآللئ ،دار سيد الشهداء  – قمٔٗٓ٘ ،ىي ،جٕ ص٘.ٕٛ
(ٗ) الشيخ الطوسي ،الاهإيك ،دار الفاك اإلسبلمية – هران ،جٔ صٕٔٗ.
(٘) الشيخ الصدوط ،اٌصال ،مؤسسة النشر اإلسبلمي – قمٖٔٗٓ ،ىي ،جٕ ص.ٗٔٚ
( )ٙليشمل موارد الرباءة.
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وموارد األدلة االةاهادية معلومة اًفم ابلظن اٍعارب يرعاً وموارد األحلول العملية معلومة الوظيفة ابألدلة الشرعية.
اثلثاً :ااو ال ي :يف شمرة كصيص رواايت القرعة فان ( ُكل ََْم ٌُّ ق
لول فَِلْ ِلو الْ ُق ْر َعلةُ) خيرج منيو ميا ليو قييل بعموميو لؤلحفيام
واٍوضييوعات واٍبلشييات ،شافيية ميوارد األدليية االةاهادييية األحليولية العملييية شمييا سييبجت وىييي تشييفل أشميير ميين  %ٜٜميين اٍيوارد
فيفييون عمومهييا موىييوانً بفمييرة الااصيييص بييل ابلفمييرة الفيياثرة منييو ،فييبل فيين الامسيي :إب بلقهييا إال يف مييورد عسييده عمييل
األحل اب أو عسدتو رواية خاحلة يف اٍورد ،ولإا اياهر ان القرعة حباةة إىل عمل ،على اانا ليو اسياظهران مين ُميل رواايهتيا
اخاصاحليها ببياب القسياء والنيراع والاشيياح شيان األمير أظهير ،ىييإا .إضيافة إىل وىين عميوم روايية دمحم بيين حفييم (( ُكل ََْم ٌُّل ق
لول
فَِل ِْو الْ ُق ْر َعةُ)) بسبجت (ييء) يف سؤال السائل (سرلال أاب اًسن عليو السبلم عين يييء فقيال شيل ُهيول ففييو القرعية) فيان
إ ام ييء (وااو شان موضوعاً وأي اوع من اٍواضيع؟ أو مبلشاً؟ أو حفماً؟) يوىن العموم يف ايواب .فارمل.
راَعاً :ان تابع العشرات من رواايت القرعة الواردة يف اٍوارد اٌاحلة يريدان إىل
أوالً ااو ال يوةد مورد منها يف الشبهات اًفمية أبداً مما يورث القطع ابن عموماهتا ِمولة على ر ىا.
اثاياً اهنا يف األعم ييبو األرليك يف ميوارد الانيازع والاشياح(ٔ) ابلفعيل أو ابلقيوة ولعلهيا يف أربعيني روايية شيإل :اللهيم إال
يف مييوردين أو ثبلثيية ،شرواييية االقيقاع لييدى ايهييل ابلقبليية ،علييى ان األحلي اب يعمليوا ييا ،وشرواييية الراعييي الييإي ايرا علييى
ياة فاخالطال ب ىا ،على ااو قد يرةع للاشاح ر
بوةو لفنو ضعييف.
وعلييى أي فييان اخاصيياص الييرواايت اٌاحليية شلهييا ابلشييبهات اٍوضييوعية يييورث القطييع بعييدم إرادة الشييبهات اًفمييية
واال مئنان بعدم مشول أدلة القرعة لصورة القدد يف ان أيهما أقوى مبلشاً ليدى الشيارع إ لعليو ال يوةيد ميورد منهيا شيإل:
راية األمر احامال مورد أو موردين منها ليإل :وُيرد االحاميال ري شياف فايدبر ،شميا ييورث الشي :يف مشوَيا ل ي ميوارد
العلييم اإلنيياي ،إ تبقييى م يوارد اندرة ميين الييرواايت اٌاحليية فيهييا لفنييو ال فيين الاعميييم بربشاهييا ،والعاميية شمييا سييبجت موىوايية
بفميرة كصيصيها وبنيدرة شير ري ميورد العليم اإلنياي مييع احاميال خصوحليية يف يني :اٍييوردين .فارميل وليام ققييجت ليي:
شلو ور ه يف مب القرعة إب ن هللا تعاىل.
مِِ َ :عأ موارد رواايت القرعة اخلاصة

وال أبس ابإليييارة إىل عنيياوين أشميير رواايت القرعيية ،لاةييد حلييدط دعييوى عييدم شييون ييييء منهييا يف األحفييام ،وال يف
تشايص األىم من اٍاراهني ،وشون األعم األرلك منها بل يبو اٍسا رط يف موارد النراع.
اّلل حللى هللا عليو والو وسلم بني أزواةو إ ا أراد سفراً(ٕ).
منها مسامهة رسول ّ
(ٔ) أو تراحم اًقوط اٍعلوم تساويها من حي ةهة مشول اًفم َا ،شرواية من ورث ثبلثة أو ساة.
(ٕ) االخاصيياص  ،ٔٔٛوعنييو حبييار األا يوار ٕٖ ٖٔٙ/قطعيية ميين ح ،ٕٔٛومسييادرك الوسييائل  ٖٚٚ ٔٚشايياب القسيياء ،أب يواب شيفييية اًفييم
وأحفام الدعوى بٔٔ حٖٔ.
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السبلسل(ٔ).
منها اققاعو حللى هللا عليو والو وسلم بني أىل ّ
الصفة ليبعمهم اىل رروة ات ّ
ومنها
ومنها
ومنها
ومنها
ومنها

اققاعو حللى هللا عليو والو وسلم يف رنائم حنني(ٕ).
اققاع بي يعقوب لي ب يوسيف أحدىم عنده(ٖ).
مورد عاجت ّأول مملوك(ٗ).
مورد اياباه اٍعاجت ب ه(٘).
مورد عاجت العبيد يف مرض اٍوت ،ولي لو مال لو سواىم(.)ٙ

ومنها مورد اياباه ال نم اٍو وءة(.)ٚ
ومنها مورد قسمة أم اٍؤمنني عليو السبلم اٍال الإي اتى من أحلفهان(.)ٛ
اّلل حللى هللا عليو والو وسلم مع قريش يف بناء البيال(.)ٜ
ومنها قسية مسامهة رسول ّ

ومنها اساعبلم موسى عليو السبلم عن النمام ابلقرعة(ٓٔ).
اّلل (عليو السبلم) قال
اًر واٍشرك ،إ ةاء يف حل ي ة اًلّب عن ا عبد ّ
ومنها مورد اياباه الولد بني العبد و ّ
اًر والعبد واٍشرك على امرأة يف هر واحد ،و ّادعوا الولد ،أقرع بينهم وشان الولد للإي يقرع(ٔٔ).
إ ا وقع ّ
الروةية(ٕٔ).
ومنها االيهاد على ّ
ومنها الشاب الإي خرج أبوه مع ناعة ،مثّ ةاءوا و يهدوا وتو(ٔ).

(ٔ) اإلرياد للمفيد ٕ ،ٔٙوعنو حبار األاوار ٕٔ ٚٚ /ح٘.
(ٕ) إعبلم الورى  ،ٕٗٓ – ٕٖٜوعنو حبار األاوار ٕٔ.ٖٔٚ – ٕٔٚ/
(ٖ) األماي للصدوط ٕٖٓ قطعة من ح٘ ،ٖٚوعنو حبار األاوار ٕٔ ٕ٘ٚ/قطعة من حٖٕ.
(ٗ) هت ييإيك األحف ييام  ٕٕ٘/ٛحٓٔ ٛؤٔ ،ٛاالسابص ييار ٗ ٘/حٔٙو ،ٔٚالفقي ييو ٖ ٖ٘/ح ،ٜٔٚاٍقن ييع ٕ ،ٖٗٙ-ٗٙوعنه ييا وس ييائل
الشيعة ٖٕ ،ٜٖ-ٜٕ/شااب العاجت ب ٘ٚحٔ ٖ-وج ،ٕٙٔ/ٕٚشااب القساء ،أبواب شيفية اًفم وأحفام الدعوى بٖٔ ح٘ٔ.
(٘) الفايف  ٜٔٚ/ٙحٗٔ ،هتإيك األحفام  ٕٖٓ/ٛحٖٓ ،ٛوعنهما وسائل الشيعة ٖٕ ،ٙٔ/شااب العاجت بٖٗ حٔ.
( )ٙحلي ي ي مس ييلم ٖ ،ٖٔٓٗ/شا يياب اال ييان بٕٔ ح ،ٔٙٙٛس يينن أ داود ٕٓ ٙحٔ ،ٖٜٙس يينن القم ييإي ٖ ،ٙٗ٘/شا يياب األحف ييام
ب ٕٚح ،ٖٔٙٛحلية األولياء ٓٔ ،ٕٔ٘/األمان من أخطار األسفار واألزمان .ٜٙ
( )ٚهتإيك األحفام  ٖٗ/ٜحٖ ،ٔٛقيف العقول ٓ.ٗٛ
( )ٛال ارات ٖٗ ،ٖ٘-وعنو وسائل الشيعة ٘ٔ.ٔٔٗ/
( )ٜالفايف ٗ ٕٔٛ/ح٘ ،الفقيو ٕ ٔٙٔ/ح.ٜٙٙ
(ٓٔ) الرىد  ٜح٘ٔ ،وعنو حبار األاوار ٖٔ ٖٖ٘ /ح ٗٚوج٘ ٕٙٙ /ٚح٘ٔ.
(ٔٔ) هتإيك األحفام  ٕٗٓ/ٙح٘.ٜ٘
(ٕٔ) الفايف  ٕٗٓ/ٚحٕ ،هتإيك األحفام  ٕٖ٘/ٙح ،ٜ٘ٚاالسابصار ٖ ٗٔ/ح.ٖٜٔ
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ومنها الوحلية بعاجت ثل العبيد(ٕ).

ومنها
ومنها
ومنها
ومنها
ومنها

عاجت ثلمهم(ٖ).
اقرر(ٗ).
االياباه بني الولد و العبد ّ
حر و اآلخر مملوك(٘).
االياباه بني حلبيّني أحدمها ّ
اٌنمى اٍشفل(.)ٙ
تعارض الشهادتني ،ففي رواية زرارة عن ا ةعفر (عليو السيبلم) قيال قليال ليو رةيل ييهد ليو رةيبلن اب ّن ليو

عنييد رةييل وسييني درمه ياً ،و ةيياء آخيران فشييهدا اب ّن لييو عنييده مائيية درىييم ،شلهييم يييهدوا يف موقيييف ،قييال أقييرع بييينهم ،مثّ
اسا ليف الإي أحلا م القرع(.)ٚ
اّلل (عليييو السييبلم) قييال ان رةلييني اخاصييما اىل علي ّيي
ومنهييا االيييهاد علييى ال ّدابيية ،شمييا يف موثقيية ىاعيية عيين ا عبييد ّ
(ع) يف دابيية ،فييرعم شي ّيل واحييد منهمييا ّأهنييا أااةييال علييى مييإوده (معاليييف الييدواب) ،و أقييام شييل واحييد منهمييا بينيية سيواء يف
العدد ،فرقرع بينهما سهمني(.)ٛ
منها ما لو تعارضال البيّناان و شيان اٍيرة مفقيوداً ،ففيي حلي ي ة داود بين سيرحان بروايية الصيدوط عين ا عبيد هللا
(عليو السبلم) يف ياىدين يهدا على أمر واحد ،فةاء آخران فشهدا على ر الإي يهدا عليو ،و اخالفوا ،قيال يقيرع
بينهم ،فريهم قرع عليو اليمني و ىو اوىل ابلقساء .و يف آخر حل ي ة اًلّب بدل ىو اوىل ابلقساء فهو اوىل ابًجت(.)ٜ
وصِى هللا عِى دمحم وآلو الئاهرين
از َِل ِ
عن مسعدةُ بن الْيس ِع قَ َال قُي ْل ِ
ِ ِ
اّلل ةع َف ِر ب ِن ُِ هم رد (عليهما السبلم) ((إِِ :و َِّ
ا فَأََ َْر َق َُّ َرفَ َع
ُحب َ
ال ألَِ َعْبد ه َ ْ ْ َ
ُ
ّ َ
َ ْ ََ ُْ َ َ
ا))
َرأْ َسوُ فَل َق َ
ا فَل َق ْد أَ ْعَِ َم ِِن اَلِِِْب َع َّما ِل ِِف اَلِْبِ َ
ا ِِف اَلِِِْب ِم ْن ُحبِّ َ
ا َع َّما لَ َ
ْت َاي أ َََب َِ ُْ قر َس ْ اَلِْبَ َ
ص َدا َ
الَ :
الفايف جٕ صٕ٘.ٙ

(ٔ) الفايف  ٖٚٔ/ٚح ،ٛهتإيك األحفام  ٖٔٙ/ٙح٘ ،ٛٚالفقيو ٖ %ٔ٘/حٓٗ.
(ٕ) هتإيك األحفام  ٕٖٗ/ٛحٕٗ.ٛ
(ٖ) الفايف  ٔٛ/ٚحٔٔ وص٘٘ حٕٔ ،هتإيك األحفام  ،ٕٕٓ / ٜحٗ ٛٙوج ٕٖٗ/ٛحٖٗ.ٛ
(ٗ) هتإيك األحفام  ٔٚٔ / ٜحٓٓ.ٚ
(٘) هتإيك األحفام  ٕٖٜ/ٙح ٘ٛٙو.٘ٛٚ
( )ٙوسائل الشيعة  ،ٕٜٗ – ٕٜٔ/ٕٙشااب الفرائض واٍواري  ،أبواب م اث اٌنمى وما أيبهو بٗ حٔ – ٗ.
( )ٚالفايف  ٕٗٓ/ٚحٔ ،هتإيك األحفام  ٕٖ٘/ٙح ،٘ٚٛاالسابصار ٖ  ٗٔ/ح.ٖٔٛ
( )ٛهتإيك األحفام  ٕٖٗ/ٙح ،٘ٚٙاالسابصار ٖ ٗٓ/ح ،ٖٔٙالفقيو ٖ ٕ٘/ح.ٔٚٚ
( )ٜهتإيك األحفام  ٕٖ٘/ٙح ،٘ٚٚاالسابصار ٖ ٗٓ/ح.ٖٔٚ
6

