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 :الممخص
إف قداح االستقساـ ىي أحد ممارسات العرب قبؿ اإلسالـ والتي        

يراد منيا معرفة الحظ والنصيب وىي مف األمور التي اعتادوا عمييا 
ألىميتيا الكبيرة في حياتيـ العتقادىـ أف ىذا الفعؿ يحاكي إرادة اآللية 

فإف ومشيئتيا لذلؾ كانوا ال يفعموف فعاًل وال عماًل إال بعد أخذ االستقساـ 
ف جاء نيي امتنعوا ونيى اإلسالـ عف التعامؿ بيذِه القداح  جاء أمر فعموا وا 

 بآيات متعددة في القرآف الكريـ 
كما تعامؿ العرب بقداح الميسر وىي متعددة األسماء والميسر ىو قمار 

 .العرب أو الرىاف عمى أجزاء الجزور لغايات معينة
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Abstract: 

Dividing the stake is one of the practices of the Arabs 

before Islam, which is intended to know luck and 

fortune, and it is one of the things that they are 

accustomed to because of its great importance in their 

lives, because they believe that this act mimics the will 

and will of the gods. They refrained and Islam forbade 

dealing with this slander with multiple verses in the 

Noble Qur’an 

The Arabs also deal with the gambling of the gambling, 

which is multiple names, and the gambling is the Arab 

gambling or betting on parts of the islands for specific 

purposes. 
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 المقدمة
الحمد  رب العالميف والصالة والسالـ عمى سيدنا المرسميف محمد وآلو وصحبو 
وسمـ أما بعد لقد حـر اإلسالـ الكثير مف ممارسات العرب قبؿ اإلسالـ ألنيا تتعارض مع 

 اصوؿ
 حياة المجتمع آنذاؾ .الشريعة اإلسالمية وقبؿ أف تحـر كاف ليا دور كبير في 

ومف ىذه األعماؿ التي حرَّميا اإلسالـ ىي استعماؿ قداح االستقساـ باألزالـ لمعرفة 
الحظ والنصيب واالطالع عمى الغيب وتتـ ىذه الطريقة اماـ االصناـ بواسطة رجاؿ الديف أو 

لعرب ما يسمى )بالسادف( وتكوف النتيجة مرضية ألنيا تمثؿ إرادة االلية فمذا مارس ا
االستقساـ باألزالـ في الحرب والسمـ والسفر والتجارة والزواج والفصؿ في الخصومات واالقتراع 
ثبات النسب المشكوؾ فيو ومقدار الدية وتبرئة المتيـ أو إثبات التيمة  بيف المتخاصميف وا 

ارؼ عميو والعرب تمجئ لالستقساـ باألزالـ عندما ال تجد أماميا قانوف أو عرؼ اجتماعي متع
عميو ألف النتيجة الصادرة بيذه الطريقة تكوف مرضية وممزمة لمجميع ألنيا تمثؿ إرادة األرباب 
ومف القداح التي استعمميا العرب قبؿ اإلسالـ ىي قداح الميسر وىي عدة قداح وليا مسميات 

راء معينة والميسر ىو قمار العرب أو الرىاف عمى أجزاء الجزور في أوقات القحط إلطعاـ الفق
 والمحتاجيف وتحقيؽ غايات تخص المتسابقيف كالمعب والتسمية والتباىي بالكـر .

 أواًل: تعريف بالقداح واالستقسام .
. والجمع األزالـ وىي السياـ التي  (2)القداح )األزالـ( مفردىا زلـ بفتح الزاي وضميا

والقدح الذي زلـ  (2)ألزالـكاف أىؿ الجاىمية يستقسموف بيا وزلـ القدح سواه ولينو والقداح ىي ا
وتعريؼ األزالـ كما  (3)وسوي أي أخذ منو حروفو وىو بال نصؿ وال قذد )والقذ ريش السيـ(

ذكرىا ابف قتيبة باألقالـ وأحدىا قمـ سميت بذلؾ ألنيا تقمـ أي تقـر ولذلؾ سمي القمـ الذي 
 . (4)يكتب بو قممًا ومنو قالمة الظفر

.  (5)طمب القسـ الذي قسـ  لو وقدر مما لـ يقسـ ويقدر وىو استفعاؿ منو االستقسام:
. ولالستقساـ عالقة وثيقة  (7)وما قدر لإلنساف مف خير أو شر (6)والقسـ الحظ والنصيب

 . (8)بالتكيف لما فييا مف معرفة المستقبؿ والوقوؼ عميو
ظ( بواسطة ضرب ومعنى االستقساـ باألزالـ، طمب معرفة الخير والشر )أي الح

القداح فكاف الرجؿ في الجاىمية إذا أراد سفرًا أو غزوًا أو تجارة أو نكاحًا أو ، أي أمر آخر 
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ضرب القداح وكانوا قد كتبوا عمى ىذه القداح )أمرني ربي( وعمى البعض منيا )نياني ربي( 
ف أخرج وتركوا بعضيا خاليًا مف الكتابة يسمى )الغفؿ( فإف خرج األمر أقدـ عمى الفع ؿ وا 

ف خرج الغفؿ أعاد عممية الضرب مرة أخرى فالغاية مف ىذا تدليـ القداح أو  النيي أمسؾ وا 
 . (9)السياـ عمى قسمتيـ

لقد مارس العرب قبؿ اإلسالـ ىذه العممية ليس فقط معرفة حظ ونصيب الشخص 
التي ليس واالطالع عمى المستقبؿ بقدر ما ىي أحد طرؽ االقتراع والفصؿ في الخصومات 

ليا حؿ متعارؼ عميو مثؿ االختالؼ في نسب أو تحمؿ دية القتيؿ فعادًة تستخدـ ىو الطريقة 
لمفصؿ في الخصومات أي االحتكاـ إلى اآللية ألف ضرب القداح يتـ عند أعظـ أصناميـ 

 . (20)مثؿ ىبؿ ويقوـ بيذه العممية سادف الكعبة أو ما يسمى أميف القداح
الطريقة تتـ أماـ األصناـ حتى تعطى نوع مف القدسية وتكوف وعمى ما يبدو أف ىذه 

 النتيجة مرضية ومقبولة لدى الجميع عمى اعتبار المكاف مقدس وأجريت بطريقة شفافة .
فكاف لدى سادف الكعبة قداح تخص مثؿ ىكذا قضايا ففي حالة االختالؼ في نسب 

)منكـ، ومف غيركـ،  شخص ما ذىبوا بو إلى سادف الكعبة فيخرج ثالث قداح تسمى 
وممصؽ( فإذا خرج لقدح منكـ أعزوا ذلؾ الرجؿ الذي اشتبيوا في نسبة وتنازعوا في أمره 
ف أظير )ممصؽ( بقي  ف خرج )مف غيركـ( نفروا عنو واجتنبوه وا  واحترموه غاية االحتراـ وا 

اشتبو  الرجؿ مجيوؿ النسب كما كاف مف قبؿ، أما إذا تنازعوا في العقؿ )دية المقتوؿ( بأف
عمييـ القاتؿ أحضروا مف إتيـ بالقتؿ وأجالوا عميو القدحيف الموسوميف )بالعقؿ والغفؿ( 

 . (22)بواسطة أميف القداح فمف خرح عميو قدح العقؿ تحمؿ دفع الدية
 ثانيًا: ممارسة العرب االستقسام بالقداح .

( مثؿ مارست كثير مف الشعوب مف غير العرب طرؽ التنبؤ )االستقساـ باألزالـ
البابمييف إذ أف نبو خذنصر )بختنصر( اجاؿ السياـ حيف عـز عمى فتح أورشميـ القدس )فإف 
ممؾ بابؿ قد وقؼ عند أـ طريؽ في رأس الطريقيف ليباشر عرافة فآجاؿ السياـ وسأؿ التراخيـ 

 . (22)ونظر في الكبد( وقد خرج السيـ الذي كتب عميو أورشميـ فعمؿ بو وىاجـ القدس وفتحيا
كانت العرب قبؿ اإلسالـ يستقسموف باألزالـ كمما احتاجت إلى اتخاذ القرارات و 

الصعبة والحاسمة التي تتعمؽ بشؤوف الحياة والموت وىذا ما يفيـ مما ذكره ابف ىشاـ مف أف 
قبيمة قريش )كانوا إذا أرادوا أف يختنوا غالمًا أو ينكحوا منكحًا أو يدفنوا ميتًا أو شكوا في نسب 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91( اجمللد )3العدد )

 2222 ايلول

 

)2225 ) 
 

ذىبوا بو إلى ىبؿ وبمائة درىـ وجزور فأعطوىا صاحب القداح الذي يضرب بيا أحدىـ 
. وحتى في األمور البسيطة إذا أرادوا  (23)ينتيوف في أمورىـ إلى ذلؾ مما ضربت بو القداح(

اقتساـ أي شيء وىا ما ذكره ابف قتيبة )كانوا إذا أرادوا أف يقسموا شيئًا مختمفًا بيف قـو 
ذا تشاحوا في أمر مف األمور تساىموا عميو تساىموا عميو فأخر  ج امرئ جعموه حظًا لو ... وا 

ذا ىـ أحدىـ الخروج إلى أي جية ما ضرب بالقدح فإف  (24)ثـ جعموه لمف خرج قدحو( . وا 
ذا خرج القدح الناىي أمسؾ عف الخروج  )خرج األمر نفذ الرجؿ راجيًا لمسالمة والصنع وا 

يذه الطريقة الشائعة عند العرب قبؿ اإلسالـ كاد عبد ا بف . وب (25)خائفًا النكبة والجائحة(
عبد المطمب )والد النبي صمى ا عميو وسمـ(أف يذبح عندما نذر عبد المطمب أف جاءه عشرة 
أبناء ليذبح أحدىـ  عند الكعبة وعندما جاءه  عشرة أبناء أخذىـ عند الضـ ىبؿ وجاؿ 

ى أعز أبناؤه وىو عبد ا لكف ىذه العممية انتيت بعد عمييـ القداح فكاف االختيار يقع عم
 . (26)فدائُو بمائة مف اإلبؿ

كما أف لالستقساـ باألزالـ شأف كبير في مجاؿ الحرب واألمثمة عمى ذلؾ كثير في 
كتب التاريخ فقد ورد أف سبب حرب الفجار قبيؿ اإلسالـ بيف كنانة وقيس ىو قتؿ أحد فتاؾ 

لكناني لسيد قبيمة ىوزاف عروة الرحاؿ فعندما جاء األخير بمطيمة العرب البراض بف قيس ا
النعماف بف المنذر )أخرج البراض االزالـ يستقسـ بيا أي يستخرجيا في قتؿ الرحاؿ فجاءت 

 .(27)اإلجابة باألمر فقتمو(
وكانت العرب تستشير قداح األزالـ قبؿ الخروج لمالقاة العدو وىا ما فعمتُو قريش في 

. وخرجوا رغـ نيي  (28)إذ قاؿ الواقدي )استقسمت قريش باألزالـ عند ىبؿ لمخروج( غزوة بدر
القداح عف ذلؾ وعندما أصبحوا عمى مقربة مف آبار بدر كمفوا صاحب قداحيـ باستطالع 

 (29)جيش المسمميف واستخارة اآللية فيما يجب فعمو فكانت القداح تنياىـ عف مالقاة المسمميف
ليذا الخروج اال اف قريش خرجت مضطرة ألف القافمة في خطر التي  . رغـ معارضة االلية

جاء بيا  أبو سفياف )صخر بف حرب ( مف الشاـ ولما اراد ابو سفياف الخروج إلى معركة أحد 
لمثأر مف المسمميف استخار عند الصنـ ىبؿ بأف كتب عمى سيـ نعـ وعمى آلخر ال واجاليا 

إلى أحد وبعد االنتصار في المعركة قاؿ أبو سفياف  أي القداح فخرج سيـ نعـ فخرج بقومو
)اعؿ ىبؿ( فرد عميو عمر )رضي ا عنو( ا أعمى وأجؿ فقاؿ أبو سفياف )أنعمت فعاؿ 

 . (20)عنيا أي أترؾ ذكرىا فقد صدقت في فتواىا وأنعمت أي أجابت بنعـ(
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القداح إذ كانت كانت العرب في حالة االختالؼ في توزيع غنائـ الحرب تحتكـ إلى 
 تجاؿ السياـ عمى السبايا لتقرير مف يفوز بيفَّ وىذا ما أشار إليو األعشى إذ يقوؿ:

 فما برحوا حتى استحثت نساؤىـ
 

 (22)وأجروا عمييا بالسياـ فذلت 
 

كما كاف لمقداح أىمية في االحالؼ القبمية إذ كانت بعض األحالؼ تنعقد بجمع قداح 
مف جمد( فال يزالوف متمسكيف في حمفيـ ما دامت تمؾ القداح  المتحالفيف في ربابة )جراب

مجتمعة وقد سمي تحالؼ قبائؿ عدي وتيـ وثور وُعكؿ باسـ )الرباب( )ألنيـ ... إذا تحالفوا 
جمعوا أقداحًا مف كؿ قبيمة منيـ وجعموىا في قطعة آدـ وتسمى القطعة الربة فسموا بذلؾ 

 . (22)الرباب(
 ستقسام .ثالثًا: أماكن وطرق اال

كاف العرب قبؿ اإلسالـ يقيموف في أياميـ وزنًا كبيرًا لالستقساـ باألزالـ العتقادىـ أنو 
يحاكي إرادة األرباب )اآللية( ويتحدث عف مشيئتيا لذلؾ كانوا ال يفعموف فعاًل وال يعمموف 

ف جاء نيي امتنعوا  . (23)عمال إال بعد أخذ رأييا باالستقساـ فإف جاء أمر فعموا وا 
كما أشار ابف قتيبة أف عممية االستقساـ في الغالب يكوف أماـ األصناـ العتقادىـ 
أنيا تمثؿ إرادة اآللية )فإف االستقساـ العرب في الجاىمية كاف يكوف عند أصناميـ وفي بيوت 

 . (24)أصناميـ وكانوا يظنوف أنيا ىي التي تخرج ليـ في القداح ما يمثمونو(
ودة أماـ الصنـ ىبؿ في جوؼ الكعبة وىي سبعة )مكتوب كانت أقداح االستقساـ موج

في أوليا: صريح واآلخر ممصؽ فإذا شكوا في مولود اىدوا لو ىدية ثـ ضربوا بالقداح فإف 
ف خرج ممصؽ دفعوه وقدح عمى الميت وقدح عمى النكاح وثالثة لـ  خرج صريح الحقوه وا 

وا سفرًا وعماًل أتوه فاستقسموا بالقداح تفسر لي عمى ما كانت . فإذا اختصموا في أمٍر أو أراد
. وفي رواية أف لقريش سبعة أقداح محفوظة عند  (25)عنده فما خرج عمموا بو وانتيوا إليو(

سادف الكعبة وخادميا وىي مستوية في المقدار عمييا إعالـ وكتابة قد كتب عمى واحد منيا 
وعمى آخر مف شيء فإذا أرادوا  )أمرني ربي( وعمى واحد منيا )نياني ربي( وعمى واحد منكـ

الوقوؼ عمى مستقبؿ األمر الي تصدوا لو استقسـ ليـ صاحب القداح بقدحي األمر والنيي 
ف خرج قدح النيي اجموا ذلؾ العمؿ إلى سنة فإذا انقضت  فإف نجح قدح األمر امتثموا ألمره وا 

ديمة في التكيف . وىناؾ عدة طرؽ عرفت عف الشعوب الق (26)أعادوا االستقساـ مرة أخرى
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بالسياـ ومنيا رمي السياـ في اليواء لمراقبة حركتيا وكيفية سقوطيا ومنيا رمي حزمة مف 
سياـ القداح أماـ الصنـ فالسيـ الذي يقع قبؿ بقية األزالـ ىو السيـ الذي أمر بو الصنـ في 

في ولقد اختمفت قريش وتخاصمت أماـ الصنـ ىبؿ  (27)زعميـ فيعمؿ بموجب ما كتب عميو
مسألة الغزاليف واألسياؼ واالدراع التي اكتشفيا عبد المطمب عند حفر بئر زمـز حيث قالت 
قريش )يا عبد المطمب لنا معؾ في ىذا شرؾ وحؽ قاؿ إال ىمموا إلى أمر ينصؼ بيني وبينكـ 
نضرب عمييا بالقداح . قالوا: وكيؼ تصنع؟ قاؿ: اجعؿ لمكعبة قدحيف ولي قدحيف ولكـ 

 رج قدحاه عمى شيء كاف لو ومف تخمؼ قدحاه( .قدحيف فمف خ
فال شيء لو . قالوا انصفت فجعؿ قدحيف اصفريف لمكعبة وقدحيف أسوديف لعبد 
المطمب وقدحيف  أبيضيف لقريش ثـ أعطوا القداح صاحب القداح  الذي يضرب بيا عند ىبؿ 

األسوداف عمى ... وضرب صاحب القداح فخرج االصفراف عمى الغزاليف لمكعبة وخرج 
 . (28)األسياؼ واألدراع لعبد المطمب وتخمؼ قدحا قريش

لقد كاف لطريقة االستقساـ باألزالـ أىمية كبيرة في حؿ كثير مف القضايا والتي ربما 
البعض منيا ليس ليا حؿ في األعراؼ والتقاليد السائدة فمذا عممية الضرب بالقداح أماـ 

تخرج عنيا نوع مف القدسية والشعور بالرضا باعتبارىا األصناـ ربما تكتسب ألقرارات التي 
 تمثؿ إرادة اآللية .

ومف األصناـ التي كانت العرب تقصدىا الصنـ )ذي الخمصة( المسمى الكعبة 
. وذكر أف امرأ القيس بف  (29)اليمانية فكانت لو ثالثة أقداح ىي األمر، والنيي، والمتربص

ستقسـ عند ذي الخمصة، وعمى ما يبدو أنو كاف غير حجر الكندي لما خرج يطمب بثأر أبيو ا
. وذكر األزرقي أف لمقيس بف عبد قيس السيمي بيت لألزالـ  (30)راضي عف ىذا االستقساـ

.وال بد أف ىذا البيت كانت تمارس فيو  (32)تقع بالختمة في مطبع السيؿ في أسفؿ مكة
ضرب بالقداح )بالضرباء( والواحد عمميات االستقساـ يطمؽ عمى مف يقوـ بعممية االستقساـ وال

. ويعرؼ  (32)الضريب والضارب وىو الموكؿ بالقداح وقيؿ الذي يضرب بالقداح ضريب قداح
أيضًا بالسادف أو السدنة )رجاؿ األصناـ( ومما يقولُو السادف أثناء االستقساـ )الميـ أييما كاف 

 . (33)خيرًا فأخرجو لفالف بما يخرج لو(
نيا أي )السادف( حؽ يتقاضاه مف الطالبيف في مقابؿ عممو ولصاحب األزالـ وخاز 

فكاف سادف ىبؿ يتقاضى مئة درىـ أجر عف االستقساـ وكاف غير العرب يقدـ الحموى 
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. وىذا األجر ال يعني أف الكؿ يستطيع دفعُو لكف ربما كاًل  (34)لصاحب األزالـ ليتنبأ ليـ
 حسب مقدرتو .

و وعندُه أزالمو الخاصة في البيت يستقسـ بيا وبعض العرب كاف يستقسـ لنفسو بنفس
 . (35)متى شاء وقد يحمميا لكي يستخير بيا

إال أف البعض ممف مارسوا االستقساـ وخرجت النتيجة بالضد مما ينبغي وتضررت 
مصالحُو أنكر النتيجة ولـ يؤمف بيا واألمثمة عمى ذلؾ كثيرة فعندما أرادت قريش الخروج 

التي تعرض ليا المسمموف )توجو زمعو بف األسود خارجًا وكاف بذي  لنجدة قافمة أبو سفياف
طوى أخرج قداحو فاستقسـ بيا فخرج الناىي لمخروج فمقي غيظًا ثـ أعادىا الثانية فخرج مثؿ 

وعندما استقسـ الشاعر امرأ  (36)ذلؾ فكسرىا وقاؿ: ما رأيت كاليوـ قداحًا اكذب مف ىذه ...(
رجت نتيجة بالضد مما يرغب فامتعض وكسر القداح وضرب القيس بالطمب في ثأر أبيو خ

 بيا وجو الصنـ )ذي الخمصة( وقاؿ في ذلؾ شعرًا:
 لو كانت ياذا الخمصة الموتورا

 
 مثمي وشيخؾ المقبورا 

 
 (37)لـ تنو عف قتؿ العداة زوراً  

 
 

 قداح االستقساـ كاذبة بقولو: (38)ويعد الشاعر وىيب
 اجارتنا أف القداح كواذب

 
 (39)وأكثر أسباب النجاح مع اليأس 

 
 رابعًا: الفرق بين القرعة واالستقسام .

القرعة مف األمور الشائعة منذ القدـ لدى األمـ وكذلؾ عند العرب فذكر ا سبحانو 
وتعالى أف نبيُو زكريا )عميو السالـ( أجرى القرعة مع قومو في كفالة مريـ )عمييا السالـ( بعد 

ودخمت بيا المسجد فسممتيا إلى العباد المقيموف بو وكاف نبييـ زكريا )عميو أف ولدتيا أميا 
السالـ( الذي أراد أف يستبد بيا مف اجؿ زوجتو أختيا أو خالتيا فنازعُو قومو في ذلؾ وطمبوا 

ِلَؾ ِمْف َأْنَباِء اْلَغْيِب ُنوِحيِو ِإلَ (40)َّمنو القرعة فكاف الحظ إلى جانبو  ۚ  ْيَؾ . إذ قاؿ جؿ وعال ))ذََٰ
ـْ ِإْذ َيْخَتِصُموَف(( ِإذْ  َلَدْيِيـْ  ُكْنتَ  َوَما ـَ َوَما ُكْنَت َلَدْيِي ـْ َيْكُفُؿ َمْرَي ـْ َأيُُّي ُيْمُقوَف َأْقاَلَمُي

ولما  (42) 
خرج نبي ا يونس عميو السالـ مف قومِو مغاضبًا أتى إلى السفينة وركبيا فمما ًأصبحت في 
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عرض البحر امتنعت أف تجري فقاؿ أصحاب السفينة )ما ىذا إال لحدث حدثتموه فقاؿ 
بعضيـ لبعض تعالوا حتى نقترع فمف وقعت عميو القرعة فألقوه في الماء فاقترعوا فوقعت 

.  (42)يونس )عميو السالـ( فأعادوىا عدة مرات فوقعت عميو فألقى نفسُو في الماءالقرعة عمى 
فَّ ُيوُنَس َلِمَف اْلُمْرَسِميَف ﴿(( :وىذا ما أشار إليو القرآف الكريـ ﴾ ِإْذ َأَبَؽ ِإَلى اْلُفْمِؾ 239َواِ 

ـَ َفَكاَف ِمَف اْلُمْدَحِضيَف ﴿240اْلَمْشُحوِف ﴿  .  (43)))َّ ﴾242﴾ َفَساَى
اف العرب قبؿ اإلسالـ يقترعوف عمى مغانـ الحرب مف اسالب وسبايا حتى تصبح وك

. وفي اإلسالـ وردت روايات عديدة عمى شرعية (44)محؿ نزاع كبير ال يحؿ إال باالقتراع
القرعة ومارسُو الرسوؿ )صمى ا عميو وسمـ( مع زوجاتو إذ ورد عف عائشة )رضي ا 

يو وسمـ( إذا أراد سفرًا أقرع بيف أزواجو فأيتيف خرج سيميا عنيا( أف الرسوؿ )صمى ا عم
. وروي عف الرسوؿ )صمى ا عميو وسمـ(  (45)خرج بيا رسوؿ ا )صمى ا عميو وسمـ(

أحاديث حوؿ القرعة إذ قاؿ )صمى ا عميو وسمـ( )لو يعمـ الناس ما في النداء والصؼ 
 .(46)ستيموا عميو(األوؿ ثـ لـ يجدوا إال أف يستيموا عميو ال

وفعاًل حصمت القرعة حوؿ األذاف خالؿ معركة القادسية إذ أورد الطبري رواية عف 
عبد ا بف شبرمة عف شقيؽ قاؿ )اقتحمنا القادسية صدر النيار فتراجعنا وقد أتى الصالة وقد 

بينيـ فخرج أصيب المؤذف فتشاح الناس في األذاف حتى كادوا أف يجتمدوا بالسيوؼ فأقرع سعد 
سيـ رجؿ فإذف( تشير الروايات السابقة إلى مشروعية القرعة إذ مارسو الرسوؿ )صمى ا 
عميو وسمـ( وأنبياء مف قبمو وىذا يدؿ عمى عدـ معارضة القرعة لنصوص الشرع عمى عكس 
االستقساـ والضرب بالقداح التي نيا عنيا الشرع باعتبارىا المراد منيا معرفة الحظ والنصيب 

 وىذا األمر متعمؽ بالغيب وال يعمـ الغيب إال ا .
 خامسًا: معنى الميسر .

وردت عدة تعاريؼ لمميسر سواء عند المغوييف أو الفقياء والمؤرخيف فأشار الزبيدي 
. وقاؿ ابف دريد )وايسار الجزور الواحد يسر وىـ  (47)بأف الميسر ىو )قمار العرب باألزالـ(

 .  (48)ور ... ومنو الميسر الذي نيى عنو(الذيف يتقامروف عمى الجز 
. وذكر أيضًا  (49)ويعرؼ ابف قتيبة الميسر بأنو: )ضرب القداح عمى أجزاء الجزور(

بأف الميسر )ىو الجزور نفسو سمي ميسرًا ألنو يجزأ أجزاء فكأنو موضع التجزئة وكؿ شيء 
 . (50)جزأتو فقد يسرتو(
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أي نحروا ويسرت الناقة: جزأت لحميا  وقاؿ ابف منظور )الياسر الجزار وقد يسروا
ويسر القوـ الجزور أي اجتزروىا واقتسموا أعضاءىا ... والياسروف: الذيف يموف قسمو 

 . (52)الجزور(
إف انشقاؽ الميسر أما مف اليسر أنو أخذ ماؿ الرجؿ بيسر وسيولة مف غير كد وال 

 . (52)تعب أو مف اليسار ألنو سمب يساره
العرب ليوًا يتميوف بو او لعبة يمعبونيا إنما كاف نظامًا اجتماعيًا )لـ يكف الميسر عند 

دعتيـ إليو  ظروفيـ المعيشية وساقتيـ إليو طباعيـ البدوية فالباعث الحقيقي عميو كاف الكـر 
 . (53)وكاف التباىي بالكـر ... وكاف مف بواعثو أيضًا إعانة الفقراء(

ت العرب إلى الميسر إذ كانت تقاـ في وعمى ما يبدو أف حاجة المجتمع ىي التي دع
الشتاء عند اشتداد البرد وجدب األرض وتعذر األقوات فمذلؾ يتقامر الياسروف عمى لحـو 

. وأشار الدكتور جواد عمي بأف الغاية مف  (54)اإلبؿ فيجعمونيا لذوي الحاجة منيـ والفقراء
الميسر لـ يكف يمعبو ابتغاء  الميسر ليس مف أجؿ إعانة الفقراء بؿ )إف قسمًا ممف كاف يمعب

نما يمعبو لمتسمية والترفيو عف اآلخريف(  . (55)الكسب وا 
ويتضح مما تقدـ أف لمميسر غايات معينة ربما تختمؼ مف شخص آلخر منيا إلطعاـ 
الناس الجياع في أوقات القحط والبعض منيـ بدافع الكـر والتباىي بذلؾ لمشيرة والبعض 

 والتسمية والترفيو .اآلخر مف أجؿ المعب 
 سادسًا: قداح الميسر .

تختمؼ أقداح االستقساـ عف اقداح الميسر ألف أقداح االستقساـ المراد منيا معرفة 
 الغيب وأقداح الميسر القرعة عمى أجزاء الجزور .

يجتمع المتياسروف فيشتروف الجزور بينيـ فتنذبح وتقسـ عمى عشرة أجزاء فيأتي برجؿ 
وىو مستألة عندىـ لـ يأكؿ لحمًا عندىـ قط ببثمف ويؤتي بالقداح وىي يدعى )بالحرضة( 

إحدى عشر قدحًا سبعة ليا حظ إف فازت وعمى أىميا غراـ إف خابت بقدر مف الحظ إف فازت 
. وتتـ ىذه العممية تحت يد  (56)وأربعة قداح الحظ ليا إف فازت وال غـر عمييا إف خابت

ار أو االزالـ إذا كاف ىذا المنصب قبؿ البعثة النبوية الحرضة أو ممف ىو موكؿ بأمر االيس
. ولقداح الميسر أسماء وعالمات تدؿ  (57)في حكومة مكة بيد صفواف بف أمية سيد بني جمع

عمييا وعمى حظوظيا منيا الفذ ولو نصيب وعالمتو فرض والتواـ لو نصيباف وعالمتُو فرضاف 
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والحمس أربعة انصباء وعالمتُو فروض  والرقيب لو ثالثة انصباء وعالمتو ثالثة فروض
والنافس لو خمسة انصباء وعالمتُو خمسة فروض والمسبؿ لو ستة انصباء وعالمتو ستة 

. وأما القداح التي ال حظوظ ليا  (58)فروض والمعمى لو سبعة انصباء وعالمتُو سبعة فروض
 . (59)فميس عمييا عالمات وال سمات تدعى )األغفاؿ(

نيا تشابيت في المقادير وال ينبغي ليا أف تكوف إال كذلؾ ألنيا ومف صفات القداح أ
إذا اختمفت أمكنت الضارب الحيمة فييا، تتشابو بشكؿ كبير مف حيث الشكؿ لكنيا تختمؼ 
بالعالمات والوسـ وتسميتيـ ليا بالقداح والسياـ دليؿ عمى أنيا كالنبؿ ألف النبؿ ىي القداح 

 . (60)والسياـ
 الم من استخدام القداح .سابعًا: موقف اإلس

إف موقؼ اإلسالـ واضح مف استخداـ القداح سواء في عممية االستقساـ لمعرفة الحظ 
والنصيب ألف ىذه مف أمور الغيب التي ال يعمميا إال ا او في الميسر وجاء التحريـ في 

والمجتمع ومما آيات متعددة وكذلؾ في السنة النبوية الشريفة لما فييا مف أضرار تصيب الفرد 
ـُ ِرْجٌس ِمْف  ((جاء في قولو تعالى َيا َأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوا ِإنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َواأْلَْنَصاُب َواأْلَْزاَل

ـْ تُْفِمُحوفَ  وأشار الطبري في تفسيره إلى ىذه اآلية الكريمة  (62) ))َعَمِؿ الشَّْيَطاِف َفاْجتَِنُبوُه َلَعمَُّك
بأف شرب الخمر وقمار العرب عمى الجزور وذبحكـ عمى األنصاب واستقسامكـ باألزالـ ىذا 
مف تزييف الشياطيف لكـ فيذه ليس مف األعماؿ التي ندبكـ إلييا ربكـ بؿ ىي مما يسخط الرب 

َوَما ُذِبَح َعَمى النُُّصِب َوَأْف َتْسَتْقِسُموا ((تعالى . وجاء في قولُو  (62)عميكـ فاجتنبوه وال تعممونو
ِلُكـْ  ۚ  ِباأْلَْزاَلـِ  . فعمى الرغـ مف أف االستقساـ كاف لو شأف كبير عند العرب إال  (63) ))ِفْسؽٌ  ذََٰ

أف اإلسالـ حـر ىذا الفعؿ ألنيا مف أمور الغيب التي ال يعمميا إال ا واعتبر أف التعامؿ بيا 
 ُقؿْ  ۚ  َيْسَأُلوَنَؾ َعِف اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر )) . ومما جاء في تحريـ الميسر قولُو تعالى (64)فريعتبر ك

ْثُمُيَما َأْكَبُر ِمْف َنْفِعِيَما ِفييِ   ۚ   اْلَعْفوَ  ُقؿِ  ُيْنِفُقوفَ  َماَذا َوَيْسَأُلوَنؾَ  ۚ  َما ِإْثـٌ َكِبيٌر َوَمَناِفُع ِلمنَّاِس َواِ 
ِلؾَ  ـُ  (65)َّ((تَتََفكَُّروفَ  َلَعمَُّكـْ  اآْلَياتِ  َلُكـُ  المَّوُ  ُيَبيِّفُ  َكذََٰ َمْت َعَمْيُك . وجاء في قولُو تعالى أيضًا: ))ُحرِّ

ـُ اْلِخْنِزيِر َوَما ُأِىؿَّ ِلَغْيِر المَِّو ِبِو َواْلُمْنَخِنَقُة َواْلَمْوُقوَذُة َواْلُمَترَ  ـُ َوَلْح دَِّيُة َوالنَِّطيَحُة َوَما اْلَمْيَتُة َوالدَّ
)) ـْ اء التحريـ في الحديث النبوي الشريؼ إذ قاؿ الرسوؿ )صمى وج (66)ََّأَكَؿ السَُّبُع ِإالَّ َما َذكَّْيُت

ا عميو وسمـ(: )ثالثة مف كف فيو لـ يسكف الدرجات العال وال أقوؿ لكـ الجنة: مف تكيف أو 
 . (67)استقسـ أو ردُه مف سفر تطير(
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وأوردت بعض المصادر أف االستقساـ باألزالـ ربما يعود إلى زمف إبراىيـ الخميؿ 
سماعيؿ )عميو ال سالـ( فعندما دخؿ النبي )صمى ا عميو وسمـ( الكعبة وجد إبراىيـ وا 

 . (68)مصوريف فييا وفي أيدييا األزالـ فقاؿ: قاتميـ ا: لقد عمموا أنيما لـ يستقسما بيا أبدًا(
 النتائج

 الحمد رب العالميف والصالة والسالـ عمى سيد االنبياء والمرسميف اما بعد .
 تي كاف سيخدميا العرب قبؿ االسالـ نوعيف ولكؿ نوع غايات معينة القداح ال

النوع االوؿ قداح االستقساـ  وىي معرفة  الحظ والنصيب  أي ) المستقبؿ ( وتمارس 
في أي وقت وعند الحاجة الييا ولحؿ الخصومات وغالبًا تكوف النتيجة الصادرة بيذه الطريقة 

عف ارادة االلية  فاستخداـ ىذه الطريقة ميمة جدًا   مقنعة ومسمـ بيا ألنيا صادرة  ومعبرة
بالنسبة لمعرب  قبؿ االسالـ  لالطالع عمى الغيب وحؿ الخصومات التي ليس ليا حؿ 

 متعارؼ عميو غير ىذه الطريقة .
اما النوع الثاني مف القداح  التي ليا اىمية عند العرب  ىي قداح الميسر  وىو قداح  

عمى اجزاء الجزور بواسطة القداح والتي تختمؼ  عف قداح   قمار العرب  أي الرىاف
االستقساـ  في نوعياتيا ومسمياتيا  يمارس العرب ىذه الطريقة  في فصؿ الثناء عند اشتداد 
القحط والجوع فيقوـ المتياسريف  بعد ذبح الجزور بالرىاف عمى اجزاء الجزور واطعاـ الناس 

 غرض منيا التسمية والتباىي بالكـر .المحتاجيف بيذه الطريقة وقد يكوف ال
  االحاالت

  
 

                                                 
ىػ( تفسير غريب ما في الصحيحيف البخاري ومسمـ، تحقيؽ 488( الحميدي، محمد بف فتوح بف عبد ا )ت(2

 .  2/552ـ، 2990القاىرة(  -، مكتبة السنة )مصر 2زبيدة محمد سعيد، ط
، 3ىػ( لساف العرب، ط722( ابف منظور، محمد بف مكـر بف عمي أبو الفضؿ جماؿ الديف اإلفريقي )ت(2

 .  22/270ىػ، 2424بيروت.  -دار صادر، لبناف 
 .  2/552( الحميدي، تفسير غريب ما في الصحيحيف، (3
، 2الديف الخطيب، طىػ( الميسر والقداح، تحقيؽ محب 276( ابف قتيبة، أبو محمد عبد ا بف مسمـ )ت(4

 .  32القاىرة(، ص -المطبعة السمفية ومكتبتيا، )مصر 
 .  270/ 22( ابف منظور، لساف العرب، (5
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ىػ( تيذيب المغة، تحقيؽ محمد عوض مرعب، دار إحياء 270(  اليروي، محمد بف أحمد بف الزىري )ت(6

 .  249/ 23ـ، 2002بيروت(،  -التراث العربي، )لبناف 
القاىرة(  -نعـ، محمود عبد الرحمف، معجـ المصطمحات واأللفاظ الفقيية، دار الفضيمة، )مصر ( عبد الم(7

 .  2/275ت(،  -)بال 
 .  22/353ـ، 2002، دار الساقي، 4( جواد عمي، المفصؿ في تاريخ العرب قبؿ اإلسالـ، ط(8
 .  22/270( ابف منظور، لساف العرب، (9

، ( اآللوسي، السيد محمود شكري ال(20 بغدادي، بموغ االرب في معرفة أحواؿ العرب شرح يوسؼ إبراىيـ سمـو
 .  3/55بيروت(  -المكتبة العصرية )صيدا 

 .  3/55( ف، ـ (22
 .  22/352( جواد عمي، المفصؿ/ (22
ىػ( السيرة النبوية، تحقيؽ، تحقيؽ 223( ابف ىشاـ، عبد الممؾ بف ىشاـ بف أيوب الحميري المعافري )ت(23

ت(،  -القاىرة( )بال  -ا وآخروف، مكتبة مصطفى البابي الحمبي وأوالده؛ )مصر مصطفى السق
 .  253-252ص

 .  32( ابف قتيبة، الميسر والقداح، ص(24
 .  33( ف، ـ، ص(25
ىػ( أخبار مكة وما جاء فييا مف اآلثار، تحقيؽ 223( االزرفي، أبو الوليد بف عبد ا بف أحمد بف محمد )(26

 . 2/46ت(   -إسبانيا( )بال  -رشدي الصالح ممحس، )دار األندلس 
ىػ( المحبر، تحقيؽ ايمزه ليختف شيتر، دار 245( ابف حبيب، محمد بف حبيب بف عمرو الياشمي )ت(27

 .  296ت(، ص -بيروت( )بال  -بناف اآلفاؽ، )ل
ىػ( المغازي، تحقيؽ محمد عبد القادر أحمد 207( الواقدي، محمد بف عمر بف واقد السيمي األسممي )ت(28

 .  2/33ـ، 2995بيروت(  -عطا، دار الكتب العممية، )لبناف 
ىػ( الطبقات الكبرى تحقيؽ 230( ابف سعد، أبو عبد ا بف محمد بف سعد بف منيع الياشمي البصري )ت(29

 .  2/26ـ، 2990بيروت(،  -، دار الكتب العممية )لبناف 2محمد عبد القادر عطا، ط
 .  22/356( جواد عمي، المفصؿ، (20
ديواف األعشى، شرح وتعميؽ عبد الرحمف ىػ( 7( األعشى، ميموف بف قيس بف جندؿ بف ثعمبة الوالي )ت (22

 .  262ت(، ص -بيروت(، )بال  -المصطاوي، دار المعرفة )لبناف 
، دار الكتب العممية، 2ىػ( العقد الفريد، ط328( ابف عبد ربو، أبو عمر شياب الديف أحمد بف محمد )(22

 .  2/49ىػ، 2404بيروت(،  -)لبناف 
 .  354/ 22( جواد عمي، المفصؿ، (23
 .  34( ابف قتيبة، الميسر والقداح، ص(24
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ىػ( األصناـ، تحقيؽ أحمد زكي 204( ابف الكمبي، أبي المنذر ىشاـ بف محمد بف السائب الكمبي )ت(25

 .  82ـ، ص2995القاىرة(،  -باشا، دار الكتب المصرية )مصر 
 .  22/355( جواد عمي، المفصؿ، (26
 .  358/ 22( ف، ـ، (27
 .  250لنبوية ، ص( ابف ىشاـ، السيرة ا(28
 .  35( ابف الكمبي، األصناـ، ص(29
 .  35( ف، ـ، ص(30
 .  22/357( جواد عمي، المفصؿ، (32
 .  22/357( ف، ـ، (32
 .  22/357( ف، ـ، (33
 .  22/357( ف. ـ، (34
 .  34( الواقدي، المغازي، ص(35
 .  84( ابف الكمبي، األصناـ، ص(36
سالـ، ترجمة حسف عودة ورندة بعث، شركة قدمس لمنشر والتوزيع، ( توفيؽ فيد، الكيانة العربية قبؿ اإل(37

 .  243ت(، ص -بيروت(، )بال  -)لبناف
 .  244( ف، ـ، ص(38
ىػ( قصص األنبياء، تحقيؽ مصطفى عبد 774( ابف كثير، اإلماـ أبي الفداء إسماعيؿ بف كثير )ت(39

 .  2/372ـ، 2988مكة المكرمة(  –، مكتبة الطالب الجامعي، )السعودية 3الواحد، ط
ىػ( تفسير القرآف 327( ابف أبي حاتـ، أبو محمد عبد الرحمف بف محمد بف إدريس بف المنذر التميمي )ت(40

، مكتبة نزار مصطفى الباز، المممكة العربية 3لعظيـ البف أبي حاتـ، تحقيؽ أسعد محمد الطيب، طا
 .  20ىػ/ 2429السعودية، 

 .  44( آؿ عمراف، اآلية (42
 .  57-3/56( اآللوسي، بموغ االرب، (42
 .  242-239( الصافات، اآلية، (43
ىػ( المسند، دار 204( الشافعي، أبو عبد ا محمد بف إدريس بف العباس بف عثماف بف شافع القرشي )ت(44

 .  2/262ىػ، 2400بيروت(،  -الكتب العممية، )لبناف 
ىػ( سنف الترمذي تحقيؽ بشار عواد 279( الترمذي، محمد بف عيسى بف حورة بف موسى بف الضحاؾ )ت(45

 .  2/302ـ، 22988بيروت(،  -، )لبناف معروؼ، دار الغرب اإلسالمي
ىػ( تاريخ األمـ والمموؾ، تحقيؽ محمد أبو 320( محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب االممي )ت(46

 .  2/425ىػ 2407بيروت(  -الفضؿ إبراىيـ، ط، دار الكتب العممية، )لبناف 
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اج العروس مف جواىر القاموس، تحقيؽ ىػ( ت2205( الزبيدي، محمد بف محد بف عبد الرزاؽ الحسيني )ت(47

 .  463ـ/ 2984بيروت(  -مجموعة مف المحققيف، دار اليداية لمنشر، )لبناف 
ىػ( االشتقاؽ، تحقيؽ عبد السالـ محمد 322( ابف دريد، أبو بكر محمد بف الحسف بف دريد االزدي )ت (48

 .  465القاىرة(، ص -، مكتبة الخانجي، )مصر 3ىاروف، ط
ىػ( االشربة، تحقيؽ محمد كرد عمي مطبعة الترقي، 476تيبة، أبي محمد عبد ا بف مسمـ )ت( ابف ق(49

 .  220ـ، ص2947دمشؽ(،  -)سوريا 
 .  32( ابف قتيبة، الميسر والقداح، ص(50
 .  5/295( ابف منظور، لساف العرب، (52
 .  9/227( جواد عمي، المفصؿ، (52
ـ دراسة تاريخية اجتماعية أدبية ودعوة إلى اصالح اجتماعي، مكتبة ( ىاروف، عبد السالـ، الميسر واالزال(53

 .  27ـ، ص2987القاىرة(،  -السنة، )مصر 
 .  63( ابف قتيبة، الميسر والقداح، ص(54
 .  9/227( جواد عمي، المفصؿ، (55
 .  228/ 9( ف، ـ، (56
 .  283ـ، ص2002القاىرة(،  -، دار الفكر، )مصر 2( توفيؽ برو، تاريخ العرب القديـ، ط(57
 .    60( ابف قتيبة، الميسر والقداح، ص(58
 .  65( ف، ـ، ص(59
 .  69 – 68( ف، ـ، ص(60
 .  90( سورة المائدة، اآلية (62
مع البياف في تأويؿ القرآف ىػ( جا320( الطبري، محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب األصمي )ت(62

 .  564/ 20الرياض(،  -، مؤسسة الرسالة، )السعودية 2تحقيؽ أحمد محمد شاكر، ط
 .  3( سورة المائدة،مف اآلية (63
ىػ( مجاز القرآف، تحقيؽ محمد فؤاد مكتبة 209( البصري، أبو عبيدة معمر بف المثنى التميمي )ت(64

 .  253 – 2/252ىػ، 2392القاىرة(،  -الخانجي، )مصر 
 .  229( سورة البقرة، اآلية (65
 .  3( سورة المائدة، اآلية (66
ىػ( المعجـ األوسط، تحقيؽ طارؽ بف 260( الطبراني، سميماف بف أحمد بف أيوب بف مطير المخمي )ت(67

 -القاىرة( )بال  -عوض ا بف محمد وعبد المحسف بف إبراىيـ الحسيني، دار الحرميف لمنشر، )مصر 
 .  3/228ت(، 
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ىػ( صحيح البخاري، تحقيؽ محمد بف زىير بف 256( البخاري، محمد بف إسماعيؿ أبو عبد ا )ت(68

 .  2/580ىػ 2422القاىرة(،  -، دار طوؽ النجاة، )مصر 2ناصر، ط
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