
 

 

 الكتاب مع
 حوله  وتساؤالت؟ هو ما اْلَمْيِسر  

َا  آَمن واْ   الَِّذينَ   أَي َُّها  يَ : ﴿املائدة  سورة  يف  تعال   قال   مِ نْ   رِْجس    َواأَلْزالم    َواألَنَصاب    َواْلَمْيِسر    اْْلَْمر    ِإَّنَّ
َا*    ت  ْفِلح ونَ   َلَعلَّك مْ   فَاْجتَنِب وه    الشَّْيطَانِ   َعَملِ  َنك م    ي وِقعَ   َأن  شَّْيطَان  ال  ي رِيد    ِإَّنَّ   اْْلَْمرِ   ِف   َواْلبَ ْغَضاء  اْلَعَداَوةَ   بَ ي ْ

  َواْحَذر واْ   الرَّس ولَ   َوَأِطيع واْ   اّللََّ   َوَأِطيع واْ *    مُّنتَ ه ونَ   أَنت م  فَ َهلْ   الصَّالةِ   َوَعنِ   اّللَِّ   ِذْكرِ   َعن  َوَيص دَّك مْ   َواْلَمْيِسرِ 
ت مْ  فَِإن َا فَاْعَلم واْ  تَ َولَّي ْ  ﴾.اْلم ِبي   اْلَبالغ   َرس ولَِنا َعَلى َأَّنَّ

ي ميسرا  ومس.  قمارا    يسمى  مال   على  فاللعب  املصادفة،  على  املبن   احلظ   بطريق  أيت   كسب  كل  هو  رامليس
 . من يسر احلصول على الربح

 ميسر:  ميسران  )امليسر:  مالك  اإلمام   قال.  الصالة  وعن   هللا  ذكر  عن  هييل   الذي  اللهو  امليسر  يف   ويدخل
 عليه  يتخاطر  ومعن (.  عليه  الناس  يتخاطر  ما  وهو  القمار،  وميسر  كلها،  واملالهي  والشطرنج  النرد  فمنه  اللهو
 . منفعة أو عين أو نقدي عوض عليه يكون أو يرتاهنون أي: الناس

 : جمتمعة كلها  أو أمورة ثالث أحد فيها يوجد قد والبطوالت واملسابقات  لعابفاأل
 يرد  مل  ما  العموم  على  اإلابحة   وحكمه  تفصيالت  فيه  وهذا  .اد ٍّ عن ذكر هللا وعن الصالةص   ريغ  هلو  :  أوال

 . كالنرد  نص فيه
 .حمرم هلو كلهو  .: هلو صادٌّ عن ذكر هللا وعن الصالةاثنيا
 :هلو حمرم إال يف ثالث حاالتوهذا  .ةمادي  مبخاطرة هلو: اثلثا
 واملسابقات  ،به  اللعب  جمرد،  مثال  النردك  منه  الشرع  ثناهاست  ما  إال  عمومه  يف  مباح  فهو:  األول  القسم  أما
 هبا  اللعب  جمرد  جيعلا   نص  فيها  ألن؛  حنيفة  وأيب  دوأمح  مالك  عند  وحرام  الشافعي  عند  مكروهةبه    املتعلقة
 ا .حمرم أوا  مكروه

  وحت   والشباب  األطفال   عند  لإلدمان  حده  يصل  الذي  الدائم  واللهو  املسابقات  أنواع  ذكر  جيدر  وهنا
  تأفرز  والت العقلي  اإلدمان أنواع بعض إل تؤدي أصبحت الت  شاهبها وما  الكمبيوتر كألعاب  السن يف الكبار

  أو  يوم  أو  ساعتني  أو  ساعة  أو  لعبتني  أو  بلعبة  تبدأ  هيف.  األلعاب  إدمان  سماب  تشخيصات  الطب  كتب  يف  هلا
 يعيش  ومن،  مطولة  عالجية  وجلسات  نفسي  بيبط  مبساعدة  إال  عنها  االنفكاك  اإلنسان  يستطيع  ال  مث  يومني

 .السن كبار  بعض وحت  واألطفال الشبان بني دماناإل من النوع هذا تفشي مدى يعلم الغرب يف



 املال  أكل  مفسدة:  مفسدتني  على  يشتمل  ألنه  الراب  مفسدة  من  أعظم  امليسر  مفسدة  )إن:  تيمية  ابن  قال
 امليسر  حرم  وهلذا،  والبغضاء  العداوة   يف   ويوقع  الصالة  وعن  هللا   كرذ   عن  يصد   إذ  احلرام،  اللهو  ومفسدة  ابحلرام،

 . حرام وهلو  حالل  هلو وجود على تيمية بنا  كالم  ويدل(. الفقهية املوسوعة من اهـ. الراب حترمي قبل
 . حرام كله  وهو فيه خيتلف  مل فهذا ،الصالة وعن هللا ذكر عن الصاد اللهو: الثاين القسم وأما
 : خماطرة فيه الذي اللهو: الثالث القسم وأما

  أو  اإلبل أو اخليل على السباق: وهو الشارع، استثناه فيما  إال اللهو هذا على عموما  ابملال  املراهنة جتوز ال
  املراهنات   أنواع  من  عداها  وما.  احلل  إل  احلرمة  عموم  من  أخرجها  نص  الثالثة   األمور  هذه  يف  ورد  فقد  الرماية،

 مت  إن:  الشخص  قول  وأما   ورسوله،  هللا  حرمه  الذي  امليسر  ومن   ابلباطل،  املال   أكل  من  ألنه؛  جائزة  غري  فهي
 . ذلك تيسر إذا مشروع به والوفاء الوعد، ابب من فهذا كذا،  علي فلكم األمر هذا يل

  جتوز   ال  ، ا  عوض  تعد   -  غريه   أو  املنزل   كتنظيف  -  املنفعة   بل   فحسب،  النقد  ليس:  ابلعوض  واملقصود
 .الشرع استثناه ما  غري يف عليها املراهنة

،  يِف   إالا   ِبِعَوضٍّ   َتِصح    َوالَ :  املستنقع  زاد  على  املمتع  الشرح  يف  جاء ،  ِإِبلٍّ  تصح  وال":  قوله...  َوِسَهامٍّ   َوَخْيلٍّ
 . منفعة أو نقدا   أو  عينا   كان  سواء  بعوض املسابقة تصح ال أي "بعوض

  واملسابقات   واأللعاب  ابلبطوالت  للفائزين  تعطى  الت  اجلوائز  حكم  ومعرفة  التنبه  وجب  املضمار  هذا  ويف
)مندر   تكون  قد  ألهنا   فيها  املشاركة  قبل  حكمها  عن  واالستفسار الثالث  القسم  يف  احلرمة  حتت    اللهو جة 

 .(مبخاطرة
  موضوع   يف   صمب   اجنوغو  السنغايل  سالمي اإل  والباحث  الداعية  ذكره  الت  التأصيل  بعض  ذكر  وجيدر

 : يقول احلديث( العصر يف )امليسر فقرة حتت امليسر
  األمر  تفاقم وقد ،تكاد  أو احلصر فاقت حت صنوفها وتعددت امليسر آالت تنوعت احلديث عصران ويف)

الشبكة بني  الرايضية  تاياملبار   يف  وتغالبوا  الناس  فخاطر  واالتصال،  اإلعالم  وسائل  تطور  مع وعرب  الفرق،   
 أو   ألعااب  مسوها  ورمبا  واإلذاعية،  التلفزيونية  القنوات  يف  واملسابقات  قصرية،ال  اجلوال  ورسائل  (،العاملية )اإلنرتنت

 شرعا ، احملرم والقمار امليسر  من ذلك فكل. شيئا حقيقتها   من  تغري ال وهي الالمعة، األمساء من غريها أو جوائز
 . امليسر أركان كل  فيها توفرت اإذ

 :امليسر أركان
  جهة   من  املسابقة  أو   للعبة  واملنظم  جهة،  من  املسابقة  أو  اللعبة  يف   ناملشاركو   أو  املشارك  هم:  نو العب  -
 .شركة أو واحدا شخصا يكون وقد أخرى
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  أو   خيول،  بني  سباق  أو  فريقني،  بني  رايضية   مباراة  مثل   اللعبة   أو  املسابقة   وهي:  امليسر  آلة  ومن   -
 تتم  مث   معينة  كلمة  تتضمن  الفالين  الرقم  إل   اجلوال  اهلاتف  من   قصرية  رسالة  إرسال   أو  رجلني،  بني  مصارعة

 .الفائز هو كان  سهمه خرج فمن املرسلني بني القرعة
  من   اهلاتفية  املكاملة   تكلفة  أو   أوراق،  من  الالعب  يشرتيه  ما   وهو   الطرفان  به  يياسر  الذي:  املال  ومن  -

  أو   للعبة  املنظمة  ركةالش  أو  الشخص  ينفقه  وما  يرسلها،  الت  القصرية  الرسالة  تكلفة  أو  املتصل،  الالعب  جهة
 .اإلعالم وسائل أو االتصال شركات إل يدفعها  أموال  من املسابقة
  مييز   ومما  واحلديثة،  القدمية  امليسر  أنواع  كل  كنتيجة  رحبا  أو  خسارة  تكون  أن  بد  ال  الت  :اللعبة  ونتيجة  -
  من  وداننريه  درامهه  عجيم  من  وهو  األضعف  وهي  واحدة  جهة  هو  دائما  اخلاسر  أن  احلديث  عصران  يف  امليسر
  إل  ليدفع  أمواهلم  من   مجع  مما  يسري  نزر  بتخصيص  وخيدعون  املتوسط،  الدخل  أصحاب  ومن  واملساكني  الفقراء
 خيسر  فلن  املسابقة  أو  للعبة  املنظم  الشخص  أما!  فائز  ذلك  أن  العفنة  بعقوهلم  فيصدقون  منهم،  ثننيا  أو  واحد
الَِّذيَن  ﴿  :تعال  قال  .اخلسائر  شر  وذلك  ينهد  من  خيسره  ما  إال  األحوال،  من  حبال  شيئا اْْلَاِسرِيَن  ِإنَّ  ق ْل 

 االقتباس انتهى (﴾.َخِسر وا أَنف َسه ْم َوَأْهِليِهْم يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َأال َذِلَك ه َو اْْل ْسَران  اْلم ِبي  
  يف  والصغار للكبار ريةكث  أشكال  يف  وتشكل واللهو اللعب وكثر واملراهنات واأللعاب  املسابقات كثرت  لقد

 الت  املمارسات   من  لكثري  الشرعي  احلكم  ملعرفة  طرحها  جيب  الت  األسئلة  من  العديد  هناك  فإن  ولذا،  هذا  زمننا
 . اْلَمْيِسر حكم  يف تدخل قد

  فصل   املادية  غري  وحت  املادية  واأللعاب  واملسابقات  املراهنات  من  العديد  يشمل  اْلَمْيِسر  فإن  واخلالصة
  أو  مبسابقة  القيام   عند  التنبه  وجب   ولذا ،  عديدة  أشكال  يف   وتتشكل   الزمن  مرور  مع  تكثر  وهي  بعضها   العلماء 

. خارجي  طرف  من  حت  أو  الطرفني  من  مراهنات  وأ  مادي  ربح  عليها  ما   وخصوصا ،  هلو  فيها  لعبة  لعب  عند
 الذي  وما،  حيرمه  مما  أو   الشرع  يزهجي  مما   املراهنة  أو  املسابقة  أو   اللعبة   كانت  إن  واالستفسار  التوقف   املسلم  فعلى
 ؟اميسر  يعد ال الذي وما ا  ميسر  يعد

  تدقيقه   جيدر  والدولة  الفرد  صعيد  على  املتعددة  اجلوانب  ذي  الواسع  املوضوع  هذا  يف  فيض  من  غيض  هذا
 .خريا  عنا هللا جزاهم املختصني من وتفصيله
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