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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد فقهیه قواعد درس
 1398مهر  7 :تاریخ                 قاعده قرعه موضوع کلی:     

 1441محرم  29مصادف با:                        فرق بین قرعه، استخاره و استقسام باألزالم. موضوع جزئی:      

  4جلسه:                 ا.همحقق اردبیلی و بررسی آن  کالم ابن ادریس و                           

                                          

                              {  علی اعدائهم اجمعین ارهین و اللعنالطّ   علی محمد و آهلالّل  یالعالمین و صلّ   رّب الحمدلّل }                          

 خالصه جلسه گذشته

قسام ، استقسام باألزالم و استخاره بود. ما این سه واژه را اجماال معرفی کردیم. فرق بین قرعه و استبحث در فرق بین قرعه

ابن ادریس مطلبی را در این مقام بیان  باألزالم را بیان کردیم. فرق بین قرعه و استخاره را هم ذکر کردیم. منتهی چون

 آن انکار کرده، الزم است مطلب ایشان مورد تعرض و رسیدگی قرار گیرد. از پنج قسم کرده و استخاره را در سه قسم

 کالم ابن ادریس درباره استخاره

و رکعت نماز بجا است داهد کاری را انجام دهد، مستحب خومیدنیوی و دینی  اموراگر انسان در  :یدگومیابن ادریس 

مطلوب خودش  اهد قرائت کند، در رکعت دوم قنوت کند و بعد از سالم دعا کند برایخومیماز ها هرچه آورد و در این ن

بگوید و آنگاه آنچه بر قلبش  «عافیۀأستخیراهلل فی جمیع اموری خیرۀً فی »و آنگاه سجده کند و در سجده صد مرتبه 

ن عمل کند. اما رقاع و و بنادق و قرعه از اضعف اخبار آحاد و شواذ اخبار هد و بر طبق آرا مورد توجه قرار دگذشت 

 (عۀ ابن موسیاور رفکه منظ)فاعۀ است و دیگری رِ (یعنی زرعۀ ابن محمد حضرمی) رعۀیکی زُ هاآناست. چون راویان 

در  وید. شومیمورد توجه و التفات واقع ن اشد،ب هاآنمتفرد در نقل ی هستند و روایاتی که این دو نفر حطَفَ هاایناست و 

رقاع و قرعه و بنادق را در اصحاب ما جز آنچه ما گفتیم در کتب فقه چیزی ذکر نکردند و  ازید محصلین گومیادامه 

کتب عبادات آوردند. شیخ طوسی آن را در نهایۀ ومبسوط و اقتصاد آورده و شیخ مفید هم در رساله ای که به فرزندش 

نوشته، این را ذکر کرده. یعنی این دو نفر از استخاره فقط همین روش را بیان کردند و دیگر متعرض رقاع و بنادق نشده 

ذکر کرده که احسن آن وجوه همان که ما اختیار کردیم را اختیار کرده است و وجوهی در استخاره  نظری اند. ابن برّاج هم

 است که ما گفتیم.

 1این خالصه سخن ابن ادریس در سرائر است.

 و البته نامی از استخاره به قرآن نبرده ولی علی است ما حصل کالم ابن ادریس نفی مشروعیت استخاره به تسبیح و رقاع

 بعد از نماز و دعا قرآن هم مشمول عبارت ایشان هست. بنابراین استخاره در نظر ایشان فقط این است که انسانالظاهر 

 خدا طلب خیر کند و آنچه که در قلبش گذشت را عمل کند.
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 سوال:

وقت برای قرعه این گلوله نآبه اندازه فندق بود.  است کهاستاد: بنادق جمع بُندُق است، و بُندُق به معنای گلوله های گِلی 

 پیچاندند دور این گلوله ها.دادند و کاغذ ها را میها را در واقع درون آن کاغذ ها قرار می

 1صاحب جواهر هم همین سخن ابن ادریس را تقریبا به نحو کامل نقل کرده.

اساسش  ج است،و علما رای در بین متدینین استخاره ای که معروف است و االن مخصوصا ایشان معتقد استبه هر حال، 

 خبار آحاد ضعیف و اخبار شاذ است.ا

 بررسی کالم ابن ادریس

 س به این سخن او اشکال کرده اند.لکن بزرگان بعد از ابن ادری

واهر هم بعد از جکرده و نهایتا صاحب  دهم شهید به ابن ادریس وار مرحوم عالمه دارد و یک اشکال شکالتقریبا دو ا

ش اضافه کرده عالمه و شهید به ابن ادریس، خودش هم تأیید کرده این اشکاالت را و یک نکته هم خودنقل اشکاالت 

 است.

 سوال:

ی کنیم، گفتیم دو دسته استاد: از باب اینکه ما عرض کردیم استخاره پنج نوع است. اگر این پنج نوع را بخواهیم دسته بند

د بدون استفاده شومینماز منجر به هدایت قلب به یکی از طرفین امر  دعا و یک دسته آن استخاره ای که با وجود دارد؛

تخاره به قرآن از این و چون اس از ابزار. آن سه قسم یعنی استخاره به رقاع، تسبیح و قرآن، در واقع ابزار هایی داشتند

  آن را مشمول عبارت ابن ادریس دانستیم.ما جهت مشترک با دو قسم دیگر است 

 عالمه(اشکال اول )

گردد که س بر میو به این عبارت ابن ادری یک اشکالش خیلی مهم نیست قع دو اشکال به ابن ادریس دارد:عالمه در وا

 رقاع و لیو .دعا گفت محصلین از اصحاب ما جز آنچه ما گفتیم در کتب فقه ذکر نکردند یعنی همان استخاره به نماز و

االخره در هر دو کتب عبادات آوردند. اشکال عالمه این است که چه فرقی است بین کتب فقه و عبادات؟ ب بنادق را در

تخاره به رقاع و نقض دارد چون شیخ مفید اس کالم اینکتاب بر اساس ادله و مستندات مطلب نوشته شده است و بعالوه 

ب آورده که اصل ی هم آن را در تهذیی است. شیخ طوسکتاب فقهی و فتوایاستخاره به قرعه را در مقنعه آورده که یک 

ا در کتب فقهی خود رقاع، بنادق و قرعه ر نفر الفقه است. چون ایشان به شیخ مفید و شیخ طوسی استناد کرد که این دو

 خ.لمفید و الشیاده اند و أیّ محصلٍ اعظم من هذین: که هر دو در کتب هایشان آور نیاوردند ولی عالمه پاسخ میدهد

 اشکال دوم )عالمه(
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 :گردد این است کهواقع به استدالل ابن ادریس بر می اشکال دوم که مهم است و در

ین روایت از زرعۀ ادعا کرده که ا . چون ابن ادریسظاهرا ابن ادریس احاطه اش به روایات و رجال کم بوده است اوال:

یکی  نقل شده است: و نفر نقل نشده، بلکه از دو نفر دیگریت اساسا از این دعۀ نقل شده در حالی که این دو روااو رف

 (علیهم السالم)م محمد ابن یعقوب عن علی ابن محمد رفعه عنهو دومی را  (علیه السالم)هارون ابن خارجۀ عن الصادق 

 طریق زرعۀ و رفاعۀ ذکر نشده اند.نقل کرده و در این دو 

 بن محمد حضرمیاعۀ ابن موسی و زرعۀ ااین هم صحیح نیست. چون رف حی دانسته،را فَطَاینکه زرعۀ و رفاعۀ  :ثانیاً

مذهبش صحیح  واست  قهثابن موسی هم نیستند. زرعۀ بنابر آنچه که در تاریخ امده واقفی بوده و البته ثقه. رفاعۀ  حیفَطَ

 ود است.و مردلذا ادعای ابن ادریس قابل قبول نیست  است یعنی نه تنها واقفی نیست بلکه صحیح المذهب است.

 سوال:

نی اشکال عدم استاد: ممکن است که مبنای ابن ادریس این بوده که اگر راوی غیر امامی باشد، خبرش حجت نیست، یع

اینکه گفته اگر  اعتبار خبر به این جهت باشد. این در مورد زرعۀ درست است ولی در مورد رفاعۀ صادق نیست. بعالوه

 د که مشکل از حیث مذهب نیست.شومیلوم د در نقل باشند، معمتفرّ هااین

  1این دو اشکال عالمه در مُختَلَف بود.

 اشکال سوم )شهید(

ید روایات دال بر استخاره بالرّقاع از شواذ گومیاینکه ابن ادریس  ازشهید هم در ذکری اشکالی به ابن ادریس دارد و 

حالی که همین محدثین در کتاب هایشان و مصنفین در ید چگونه شاذ است در گومیاظهار تعجب کرده و  ،ار استاخب

آن بر روایات خیمی در استخارات نوشته و در ابن طاووس یک کتاب ض یفاتشان این روایات را آورده اند؟تألیفات و تصن

 2است. از شواذ اخبار دانستهآن را نوقت چطور ایشان رقاع اعتماد کرده، آ

 اشکال چهارم )صاحب جواهر(

رسد که بر فرض از اخبار ضعیف باشد، تسامح نهایتا به اینجا می ،را بیان کرده بعد از اینکه این سه اشکال صاحب جواهر

گیرد بدانیم، ادله استخاره هم مشمول آن قرار می د. اگر ما تسامح را در ادله سنن جاریشومیدر ادله استخاره هم جاری 

که دوتا از عالمه، یکی از شهید در ذکری و یکی هم صاحب  بر ابن ادریس استو لذا این هم یک اشکال چهارمی 

 3جواهر.

 سوال:
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 د.کنمید، بلکه نفی شاذ بودن خبر را کنمیاستاد: شهید ادعای شهرت ن

دودی معلوم کردیم و ح اینجا فرق بین قرعه و استقسام باألزالم را تا ه و قرعه هم معلوم شد؛ ما تافرق بین استخارپس 

 ماند.فقط فرق بین استخاره و استقسام باألزالم می

 فرق بین استخاره و استقسام باألزالم

ست. استقسام باألزالم استخاره یک نوعی از قرعه مشروع اد که شومیبا توجه به آنچه که گفتیم، فرق بین آن دو هم معلوم 

ق بین قرعه و ارفاره و استقسام باألزالم، همان قرعه باشد ولی فارق بین استخ مانند هم ممکن است که از نظر شکلی

ته در نوع اول و دوم ک است البفارق اصلی، اتکا قرعه بر توحید و اتکا استقسام باألزالم بر شراستقسام باألزالم است. 

 آن از انواع سه گانه که قبال گفتیم.

 کالم محقق اردبیلی درباره استخاره

؛ مرحوم آقای بجنوردی در قواعد که نسبت داده شده به محقق اردبیلییم مطلبی را کنمیبررسی از همینجا به مناسبت 

و مما ذکرنا یظهر » :یک بیانی دارد در فرق بین استخاره و استقسام باألزالم و بعد در آخر کالم این عبارت را دارد 1فقهیه

و علی هذا  «باألزالم او أن تستقسمو»ی آیات احکامه فی تفسیر قوله تعالی صحۀ ما ذکره المقدس األردبیلی فلک عدم 

 2.«یاتاقال األکثر بجوازها بل بإستحبابها و یدل علیه الرویفهم منه تحریم اإلستخارۀ المشهورۀ التی 

نچه مقدس د که آشویموم ه ما ذکر کردیم، معلایشان بعد از ذکر یک توهم و دفع آن توهم این نتیجه را گرفته که از آنچه ک

صحیح است. عبارت  هدر ذیل این آیه گفت «ن تستقسموا باألزالم ذلکم فسقٌو أ» آیه بیلی در زبدۀ البیان در تفسیرارد

ا بل بإستحبابها و یدل التی قال األکثر بجوازه ستخارۀِ مشهورۀاال و علی هذا یفهم منه تحریمُ»: مقدس اردبیلی این است

 مقدس اردبیلی صریح در تحریم است. کرده که عبارت ادعاایشان  ؛«روایاتعلیه ال

سیده است را خیلی رچه مقدمه ای را طی کرده تا به این نتیجه  اینکه اصل سخن آقای بجنوردی معلوم شود وبرای اینکه 

 نیم کجای کار ایشان اشتباه بوده.م که ببیکنمیکوتاه بیان 

 ق اردبیلیقتخاره به محق بجنوردی در اسناد تحریم اسقکالم مح

استقسام باألزالم با مشروعیت بیان قرآن درباره  د که بعضی توهم کردندکنمیقای بجنوردی اول یک توهمی را ذکر آمرحوم 

استخاره سازگار نیست، چون آیه تصریح دارد که استقسام باألزالم فسق است و این همان استخاره ای است که در 

را  «أن تستقسموا باألزالم»آورد که ن طبری و زمخشری را در ذیل این آیه میادامه سخ درجاهلیت مرسوم بوده. بعد 

مرحوم عالمه اشکال کردند و گفتند به  ما گفتیم که .معنا کرده اندبه معنای طلب الخیر و قسمت األرزاق بالسهام  هااین

اند در اینجا بحث طلب الخیر و قسمت تومیکه اصال ن ایشان قرینه ای را هم ذکر کرد .اینجا به معنای میسر و قمار است
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اند سخن از تومینوقت چطور در اینجا ، آ«و حرمت علیکم المیتۀ و الدّم»: ارزاق باشد چون در صدر آیه آمده است

 استقسام باألزالم به معنای طلب الخیر و قسمت األرزاق باشد؟

از این آیه؛ بعد در ادامه  هاآنبرداشت طبری و زمخشری و تفسیر  د بهکنمیدر اینجا مرحوم آقای بجنوردی اول اشاره 

ون قرآن گفته چ ،ید که متوهم اینگونه توهم کرده است که این عمل عین استخاره ای است که شیعه انجام میدهدگومی

در شیعه وجود  هکاستقسام باألزالم هم عبارت است است از طلب الخیر، پس استخاره ای استقسام باألزالم فسق است و 

 دارد از مصادیق فسق و حرام است.

قسام باألزالم در اینجا اهد بگوید که اساسا آیه در مقام بیان این معنا نیست. استخومیآقای بجنوردی برای دفع این توهم 

یه این آ لذاته، وم عالمه گفکه مرح همان است یعنیهمان معنای اول  بلکه بهبه معنای طلب خیر و قسمت ارزاق نیست. 

کلش حرام است. أاهد بگوید که این هم از جمله لحومی است که خومیدر مقام بیام کیفیت أکل لحوم در جاهلیت است و 

 .البته بخاطر قمار بودنش حرام بوده

در شیعه جریان  چون استخاره ای که طی به استخاره و طلب الخیر ندارد.ید که این ربگومیبعد مرحوم آقای بجنوردی 

ن استقسام باألزالم است. لذا این توهم که استخاره هماید مسئله قمار گومیدارد همان طلب الخیر است و آنچه این آیه 

 .خیر کردن نیستاست، باطلٌ و اصال آیه در مقام بیان فسق بودن این عمل و فاسق بودن مرتکب این عمل یعنی طلب ال

ید سلّمنا که منظور طبری درست باشد که أن تستقسموا باألزالم اشاره به نوع دوم دارد که عبارت گومیدر ادامه  ایشان بعد

باز هم ربطی به استخاره ندارد و معنایش  ،(فرض صحت سخن طبری و زمخشری)بر ؛ از طلب الخیر و طلب األرزاق است

ایکالُ األمر إلی اهلل و تفویضُ األمر إلیه  ند و در استخارهل طلب الخیر میکردهباز  هاآنحرمت استخاره نیست. چون 

که استقسام باألزالم در آن دو نوعش اتکا به غیر  دشومیاست. پس اینجا فرق بین استخاره و استقسام باألزالم مشخص 

 1است. ایکالُ األمر إلی اهلل و تفویضُ األمر إلیهست اما در استخاره ا خدا

 ردیبررسی کالم محقق بجنو

بی که گفتیم، یظهر ید از این مطالگومیتا اینجا ماهم قبول داریم اما اشکال در این قسمت آخر است که محقق بجنوردی 

رموده صحیح نیست در دبیلی در اینجا فکه آنچه مقدس ارد شومیمقدسُ األردبیلی؛ یعنی معلوم اللک عدمُ صحّۀِ ما ذکره 

 د که او اصال این را نگفته است.شومیدر کالم مقدس اردبیلی معلوم  حالی که با دقت

د کنمیمجمع البیان نقل  صاحب د، سه احتمال ازکنمیرا نقل  «و أن تستقسموا باألزالم»مقدس اردبیلی بعد از اینکه آیه 

محقق اردبیلی بعد از  ا قرعه.استخراج نصیب از قربانی ب وجود دارد. احتمال اول آن این است:استقسام باألزالم در که 

آید از آن تحریم ید اگر منظور احتمال اول باشد، الزم میگومیدر واقع دارد  یان این سه احتمال در ردّ احتمال اولب
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اگر منظور آیه این باشد، ید گومیکه التی قال األکثر بجوازها بل بإستحبابها و یدلُّ علیه روایات. ایشان  استخاره مشهور

د نوع شومیکه طبق بیان ما ) صاحب مجمع البیان گفته استاول حتمال ایشان این را در ردّ امنه تحریمُ اإلستخارۀ.  لزمی

. آیه قرآن آن را تحریم کرده باشد و بل بإستحبابها و یدلُّ علیه روایت د که اکثر قال بجواز چیزی باشندشومیمگر  (سوم

که روایات بر این احتمال داللت د که بگوییم که منظور آیه این احتمال است و حکم به تحریم کنیم در حالی شومیچطور 

یه را اینگونه معنا توانیم آمیپس چطور  .همین است رش قائل اند و اصال استخاره مشهودارد و اکثر بر استحباب و جواز

 .استخاره نیست به هیچ وجه قائل به تحریم یلذا محقق اردبیل و کنیم

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»                                                                                                                                                                                                                     


