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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد فقهیه قواعد درس
 1398مهر  6 :تاریخ      قاعده قرعه موضوع کلی:     

 1441محرم  28 مصادف با: مطلب پنجم: فرق قرعه، استخاره و استقسام باألزالم  موضوع جزئی:      

 3 جلسه:

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

و انشاءاهلل بر  عرض کردیم دوان مقدمه یا کلیاتی که الزم است مورد رسیدگی قرار بگیرندر فصل اول مطالبی را به ع

 اساس همان ساختار کلی ای که در اول بحث ارائه دادیم، مباحث را دنبال خواهیم کرد.

 . در مورد استقسامفرق قرعه، استقسام باألزالم و استخاره؛ اجماال معنای قرعه را توضیح دادیم بحث ما رسید به بیان

زالم و استقسام، گفتیم که این ترکیب در دوران قبل از اسالم در سه هدف و سه منظور معنای أ باألزالم هم بعد از بیان

یده شده بود و آماده پر و پیکان گذاشتن بود، گاهی قمار زالم یا چوب هایی که تراشاینکه بوسیله أه. یکی شدمیاستعمال 

بازندگان و برندگان بر اساس  و شدمیدر ایام قحطی مخصوصا این کار انجام  وکه نوعا در مورد گوشت شتر  شدمیانجام 

ظر درستی هم سوم سوره مائده، به نظر مرحوم عالمه که ن. گفتیم در آیه گردیدمیتکالیفی که بر عهده آنان بود مشخص 

استقسام باألزالم ذکر  لبعض المفسرین که معنای دیگری برای هست، استقسام باألزالم به این معنا بکار رفته است خالفاً

 کرده اند.

 نوع دوم استقسام باألزالم

در واقع  هاآنزالم بود. ر و قسمت کردن ارزاق بوسیله این أ، طلب خیشدمیمنظور دیگری که از استقسام باألزالم تعقیب 

شتند. نومین وایک عن بر روی سه تیر دند به این ترتیب کهکرمیبرای کارهایی که در نظر داشتند انجام بدهند، طلب خیر 

شتند نومییا  و شتندنومیو روی برخی هم هیچ چیزی ن «یهانی ربّنَ»شتند نومی، بر دیگری «یرنی ربّمَاَ»شتند نومیبر یکی 

ی . اگر اَمَرنی ربّدندکرمییکی از این تیر ها را خارج  دند ودامیبه معنای پوچ. این سه تیر را در جعبه ای قرار  «غفل»

، شدمیدند و اگر غفل خارج کرمیآن را ترک  شدمیی خارج هانی ربّدند و اگر نَدامی، آن را کار را انجام شدمیخارج 

در مورد سفر، مسکن، ازدواج، کسب و کار و معموال شتند. این کار را دامیری بر انداختند و دوباره یک تیر دیگآن را می

 دند.دامیامور مهمه انجام 

 نوع سوم استقسام باألزالم

برای قرعه و خروج از تحیر، این را بیشتر در دو یا سه مورد  ؛ یعنیبود که ما قبال گفتیمدر واقع همان چیزی  هدف سوم

اگر برای تعیین  تعیین نسب مشکوک، تعیین پرداخت کننده دیه و گاهی هم برای مشخص کردن قاتل.ند. یکی ددامیانجام 
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 «قملص»ند شتنومیو روی سوم  «من غیرکم»شتند نومی، بر روی دیگری «منکم»شتند نومیروی یکی از تیر ها  بودنسب 

 یعنی مجهول النسب.

دند و کرمیرا خارج  هااینیعنی پوچ و آنوقت یکی از  «الغفل»عنی دیه، ی «العقل»شتند نومییا مثال در مورد دیه اگر بود 

 .شدمیحکم معلوم 

در بین مفسرین  را در جمع بندی عرض خواهم کرد. ولی مسئله این است که استدر اینکه قرعه کدام یک از این اقسام 

ظر مرحوم عالمه اختالف است که استقسام به کدام یک از این اقسام ناظر است. مثال در سوره مائده عرض کردیم که ن

نستند و لذا عالمه ر داو شن خیر عنوان تعییهمان میسر و قمار مدّ نظر است در حالی که زمخشری و فخر رازی آن را به 

 زنده در مسئله شتر است.ند که در اینجا استقسام باألزالم به معنای قمار و تعیین برنده و باکنمیاین دو تأکید  برای رد

 1.زمخشری در کشاف در همین آیه معتقد است که این به معنای تعیین خیر و شر است

ید که أزالم در این آیات به معنای برد و باخت در مسئله گوشت گویمفخر رازی هم تقریبا این مطلب را تأیید کرده چون 

در امور آینده دانسته  استقسام باألزالم را به معنای شناخت خیر و شر ناما جمهور مفسرا ،شتر توسط لغویین معنا شده

 2اند.

 3.است یسر دانستهزالم را به همان معنای مَقرطبی أ ،هل سنتدر بین مفسرین ا

 4.دانندمیو حرمت را شامل هر سه نوعش  زالم را مطلق دانستهأ مفهوم ،اسیربرخی تفالبته در 

بین یات قرآن هم آدر مورد در زمان جاهلیت مرسوم بوده است.  زالم به سه معنا یا به سه هدفألبه هر حال استقسام با

لی عمده این است ودر این مقام نیست اما مجال برای بررسی این مسئله  شداجماال اشاره  اختالف واقع شده که نمفسرا

 دارد. استقسام باألزالم چه فرقی که ببینیم قرعه با

 فرق قرعه و استقسام باألزالم

 .نوع اول استقسام باألزالم کامال مشخص است که با قرعه متفاوت است و در آنجا قمار است

ین تعیین نسب یا پرداخت کننده دیه و امثال این، در امور آینده و همچن خیر یا تعیین خیر و شراما نوع دوم یعنی طلب 

داشته باشد. یعنی قرعه از نظر ماهیت  یم، تصادقکنمیاند با قرعه ای که ما در اینجا درباره اش بحث تومیاین دو قسم 

 تعیین خیر و شرفتیم که ه ما در قسم دوم گخراند منطبق شود. باالتومیاز نوع دوم، یا از نوع سوم  یا بر استقسام باألزالم

                                                            
 .604، ص 1. کشاف، ج  1

 .135، ص 11. تفسیر الکبیر، ج  2

 .40، ص 6، ج جامع البیان ألحکام القرآن.  3

 .391، ص 6ی ج . تفسیر بقاع 4
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د. شومید و یا در نوع سوم عرض کردیم در یک موارد خاص که چیزی مشکوک و مشتبه است، به این وسیله تعیین شومی

 ل به کلی از قرعه مسیرش جدا است.قرعه باشد اما نوع او اند منطبق برتومیدر هر صورت این دو قسم و این دو نوع 

 این است که در استقسام باألزالم دوم و سوم استقسام باألزالم است، ن قرعه و نوعدر عین حال آنچه که فارق و مایز بی

ده دیه از اصنام و بت اتل و تعیین نسب و نیز پرداخت کنناستمداد برای تعیین خیر یا طلب الخیر یا استمداد برای تعیین ق

، از خداوند تبارک و امور مشکله و مشتبهۀ مهمه و چه در . اما در قرعه استمداد و طلب الخیر چه در اموراست ها بوده

تعالی و تفویض امور به خدا و استهداء از او است و لذا یک فرق روشنی بین استقسام باألزالم و قرعه وجود دارد و این 

داد از استمناشی از این است که در قرعه اساس بر توحید است ولی در استقسام باألزالم اساس بر شرک است. چون 

یکسان است، چون در قرعه هم مثال تیر ها هست و  هااینبله شکل ظاهری  د که ال مؤثّریّته له علی وجه.شویمچیزی 

یسند اما مسئله این است که در یکی استمداد از خدا نومید و یا بر روی برگه ها چیز هایی را شومیاز بین تیر ها انتخاب 

 است و دیگری از غیر خدا است.

 استقسام باألزالم بود.این فرق قرعه و 

 سوال:

همه برای این است که جهت بدهد به  هااینآداب و ادعیه ای ذکر کرده اند،  ند که برای قرعهبیمیاینکه در روایات استاد: 

 .قرعه و عرض کردیم که شارع یک چیزهایی ضمیمه کرده است

 سوال:

عمده این است که آیا حقیقت قرعه با استقسام باألزالم که  استاد: باید دید که آیا عمل به قرعه رخصت است یا عزیمه؟

ییم بله. قرعه ای که مشروعیتش را از شریعت اخذ کردیم، این قرعه با استقسام گومیدر جاهلیت بود فرقی دارد یا خیر؟ 

 بعدا خواهد آمد. ،چگونه مشروعیتش بدست آمد و چگونگی انجام آناینکه  باألزالم فرق دارد.

 سوال:

 نوع استقسام باألزالم شرک است. دواد: هر است

ودی چیست و بعد دید که با قرعه فرق دارد یا استخاره تا حد دید که حقیقت اول باید، فرق بین قرعه و استخاره در اما

 نه.
 استخاره. 3

به قرآن،  نماز و ثالثۀًه دعا است و أخری به ب ه تارۀًاجماال استخاره یعنی طلب الخیر ک ااستخاره انواع و اقسامی دارد، ام

اره را در یک تقسیم بندی کلی ذکر کنیم، استخ استخارهاگر بخواهیم انواع  به تسبیح است. و رابعۀً به رقاع است و خامسۀً

اینکه بعد از نماز یا دعا  یعنیما و بهطلب الخیر بالدعا او الصالۀ أاَشکال آن است. یکی  هاآندر واقع بر دو نوع است و 
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یعنی در واقع طلب استقرار قلب  خیرد شومی، و آنچه به قلب انسان خطور کند، آن خیر را به قلب انسان الهام کندخداوند 

 و فکر بر یکی از دو طرف بعد الدّعاء و الصالۀ.

ید گومیور کرد بلکه ید آنچه که به قلب من خطگومیاما قسم دیگر در واقع طلب هدایت قلبی و یا الهام به قلب نیست و ن

 حه قرآن آمد، همان تکلیف من است.نچه که در این مهره ها یا صفآ

لبی است. مثال وقتی قدر واقع همان هدایت قلبی و الهام از این پنج شکلی که برای استخاره نام بردیم، قسم اول و دوم 

د دهمیرد را انجام کد که خداوندا خیر من را در این امر به من بنمایان، آنچه که قلبش به آن کشش پیدا کنمیکسی دعا 

 خارجی هم استفاده نکرده است. ارو از هیچ ابز

 فتن از بعضی از ابزار هااستفاده و کمک گر وما آن سه نوع دیگر یعنی استخاره به قرآن، تسبیح و رقاع، در واقع استمداد ا

 برای اینکه راه و طریق را نشان دهد. است

 فرق قرعه و استخاره

ریم برای گیمیک ی کمار، چون ما در قرعه از یک ابزدتناسبی با قرعه محل بحث ما ندار این دو قسم یعنی نماز و دعا

 تعیین وظیفه و تکلیف.

 درچون قرعه  ستندهدر واقع با قرعه متصادق اند و یک نوعی از انواع قرعه  هااین، تسبیح و قرآن، استخاره بالرّقاع

یین کند که در استخاره اصطالح یعنی اینکه انسان از خداوند طلب هدایت کند و بوسیله یکی از این ابزار ها تکلیفش را تع

 قاع هم چنین است.و ذات الرّ به تسبیح و قرآن

آمده  اینچنین 1قاع در روایتی از امام صادق )علیه السالم(. در مورد استخاره ذات الرّاستقاع همان قرعه ذات الرّ ارهاستخ

بسم اهلل الرحمن الرحیم  :یسدنومی هاآنیسد، در سه تا از نومیاهد استخاره ذات الرّقاع کند، شش برگه خومیکسی که  که

العزیز  بسم اهلل الرحمن الرحیم خیرۀً من اهلل :یسدنومییگر هم خیرۀً من اهلل العزیز الحکیم لفالن ابن فالن افعل. در سه تا د

اند و بعد از نماز صد بار خومیالحکیم لفالن ابن فالن ال تفعل. این شش تا را زیر سجاده نماز میگذارد و دو رکعت نماز 

د و بعد کاغذ ها را بهم میریزد کنمیأستخیر اهلل برحمته خیرۀً فیه العافیۀ، بعد از سجده بر میخیزد و دعا  :یدگومیدر سجده 

د و اگر سه تا ال تفعل بود، آن را انجام دهمید. اگر سه تا افعل بیرون آمد آن را انجام کنمیرا خارج  هااینو یکی یکی 

 د.کنمیآورد و آنچه که اکثریت بود، بر طبق آن عمل را در می کاغذ پنج تا د و اگر مختلف بوددهمین

هر دو  هرچند .برگه ها از نظر شکلی مانند استقسام است با این تفاوت که اساس این بر توحید است نوشتن روی این

عالی برای تعیین خیر تاإلستهداء من اهلل تبارک و  و . فقط آن استخاره ای که گفتم، طلب الهدایۀعنوان بر آن صادق است

 اند متفاوت باشد.تومیو شر، آن 

                                                            
 .1از ابواب صالۀ اإلستخارۀ، حدیث  2، باب 201، ص 5. وسائل، ج  1
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به معنای کلی اعم از اینکه از ابزاری کمک گرفته  نفس اإلستهداء من اهلل به قرعه را معنا کردیم هم إال أن یقال اگر مااللّ

را در نظر بگیریم، فقط این  ارکمک گرفتن از ابزقرعه ولی اگر  قسمی از دشومیهم  دعا و نمازیعنی  شود یا نه، آن دو

 سه قسم قرعه هستند.

 سوال:

هترین قاضی وجدان و نفس خود اوست که و ب بسته به اعتقاد خود شخص دارد د،شومیقلب استاد: آنجایی که خطور به 

 آیا تمایل او دخالت دارد یا نه؟

 . ، فرق بین قرعه و استخاره هم معلوم شدحالأیُّعلی 

ید که مشروع نیست و بعد گومیغیر از دو نوع اول و دوم را قبول ندارد و  به ابن ادریس کنم که ضعر برای تکمیل بحث

فرقی  ید کهگومیید که او هم استخاره را قبول ندارد و گومیمرحوم آقای بجنوردی هم به مقدس اردبیلی نسبت داده و 

 با استقسام باألزالم ندارد؛ این باید بررسی شود.

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»


