
 عبد الناصر علي    )تطبيقاته املعاصرة  –حكمه  –حقيقته ( امليسر 

 www.naseemalsham.com:     نسيم الشام موقع                                                              ١

��������������������        

 ��	�	
–  ��
– ������� ���	����  

  عبد الناصر علي
  حقيقة الميسر: المبحث األّول

  .تعريف الميسر: المطلب األّول  
  :المعنى اللغوي •

أو كّل  اللعب بالقداح، أو هو اجلزور اليت كانوا يتقامرون عليها، و هو النرد، :امليسر لغةً   
  .)٢(ِقمار العرب باألزالم: وقيل هو .)١(ِقمار

  : ورد يف تعريف امليسر اصطالحاً عّدة تعريفات :صطالحيّ المعنى اال •
  .)٣(امليسر هو القمار بأّي نوٍع كان - ١
  .)٤(امليسر هو كّل شيٍء فيه خطر، أو حظ، أو قمار فهو من امليسر - ٢
  .)٥(امليسر هو القمار - ٣
ظفر لقصد انتفاع الضعفاء وحتصيل امليسر هو اسم مقامرة كانت اجلاهلية تعمل ا،  - ٥
  .)٦(املغالبة
هو صرف ما آلت ملكيته إىل أحد اجلانبني مبجرد احلظ : وإذا أردنا أن نعرف امليسر نقول - ٦

  .والصدفة
  :اختلفوا يف اشتقاقه: اشتقاق الميسر: المطلب الثاني

  : ذهب إىل أنّه مشتق من :)٧(مقاتل �
                                                           

  .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧، ١، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط١/٦٩٢هـ، ٨١٧لفريوز آبادي، القاموس احمليط، ا: انظر) ١(
  .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦، ١، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط١٥/٤٤٩هـ، ٧١١لسان العرب، ابن منظور، : انظر) ٢(
 .م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠ار الباز، مكة، ط ، مكتبة نز ٢/٧٩٤هـ، ٩٧٤الزواجر عن اقرتاف الكبائر، ابن حجر اهليتمي، : انظر) ٣(
 م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥، دار الفكر، بريوت، ٤٩ص/٦ج/٣هـ، مج ٦٠٤تفسري الفخر الرازي، : انظر) ٤(
  .، دار املعرفة ، بريوت١٠/١٢٣هـ، ٤٥٨السنن الكربى، البيهقي، : انظر) ٥(
  .م١٩٩٢ - هـ ١٤١٣، ٢سالمي، القاهرة، ط، دار الكتاب اإل٣/٢٤٠نظم الدرر يف تناسب اآلي والسور، البقاعي، : انظر) ٦(
كلهم عيال مقاتل بن سليمان : (( مقاتل بن سليمان األزدي اخلراساين، أبو احلسن، كان مشهوراً بتفسري كتاب اهللا، حكي عن الشافعي أنّه قال) ٧(

 ١ان بن صاحل اخلزي، مؤسسة الرسالة، طسليم: ، حتقيق١٢طبقات املفسرين، أمحد حممد األدنه وي، ص: انظر[ .هـ ١٥٠تويف )) يف التفسري
  ] م١٩٩٧هـ ١٤١٧
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  .اليسر، ألنّه أخذ ملال الرجل بيسر وسهولة من غري كّد وال تعب - ١
  .)١(اليسار، ألنّه يسبب يساره، أو سبب سلب يساره - ٢

  .ذهب إىل أنّه مشتق من التجزئة واالقتسام :)٢(ابن قتيبة �
  . يسروا الشيء أي اقتسموه: يقال

جزئة، وكل شيٍء جزّأته فقد يسرته، فاجلزور نفسه يسمى ميسر، ألنّه جيزّأ أجزاء، فكأنّه موضع الت
  . م اجلزوراجلازر، ألنّه جيزء حل :والياسر

املتقامرين على اجلزور، إّم ياسرون، ألّم بسبب ذلك جيزؤون حلم مث يقال للضاربني بالقداح 
  . )٣(اجلزور

  : )٤(الواحديّ  �
هو الواجب بسبب : َيَسَر الشيء إذا وجب، والياسر: امليسر مشتّق من ذهب الواحدي إىل أنّ 

  .)٥(القدح
  : أقسام الميسر: المطلب الثالث  

  : )٦(من الفقهاء امليسر إىل قسمنيد عدقسم 
  .وهو ما ليس فيه مال :ميسر اللهو �
  .وهو ما فيه مال :ميسر القمار �

                                                           

هـ ١٤٢١، حتقيق عبد اهللا حممود سحاتة، دار غريب، القاهرة، ط ١٨٥هـ، ص١٥٠األشباه والنظائر يف القرآن الكرمي، مقاتل بن سليمان، : انظر) ١(
  .م٢٠٠١ -

ومسع احلديث فيها، مث ويل قضاء الدينور مدة، فنسب إليها، تويف ببغداد  م،٨٢٨ - هـ ٢١٣عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة، الدينوري، ولد ببغداد ) ٢(
-٦٣١هـ ، ص ٧٤٨تذكرة احلفاظ ، الذهيب، : انظر[ )).امليسر والقداح((و )) غريب احلديث((و )) املعارف((م، من كتبه ٨٨٩ -هـ ٢٧٦
  ]بال تاريخ، تصوير إحياء الرتاث العريب عن طبعة وزارة املعارف احلكومية باهلند، ٦٣٣

  .م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦، تعليق حمب الدين اخلطيب، دار القلم العريب، حلب، ط   ٢٤-٢٣هـ، ص٢٧٦امليسر والقداح، ابن قتيبة، : انظر) ٣(
  .حممد جة األثري، دار املشرق العريب، بريوت: ، حتقيق٣/٥٣هـ، ١٢٧٠بلوغ األرب يف معرفة أحوال العرب، اآللوسي، : انظر[ 
أمحد بن حممد بن على بن متوية، أبو احلسن، الواحدي، نسبة إىل الواحد بن الديل بن مهرة، تفّقه على املذهب الشافعي، ولد ومات علي بن ) ٤(

طبقات الشافعية الكربى، عبد الوهاب بن علي بن عبد : انظر[ )).الوجيز((و )) الوسيط((و )) البسيط: ((م، من كتبه١٠٧٦ -هـ ٤٦٨بنيسابور 
 . م١٩٦٤ - هـ ١٣٨٣، حتقيق الطناحي واحللو، مطبعة عيسى البايب احلليب، القاهرة، ط  ٥٢/٤٠، ٧٧١سبكي، الكايف ال

  .م١٩٦٠ - هـ  ١٣٨٠، مطبعة دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، ط   ١/٢١٩الوجيز يف تفسري القرآن العزيز، الواحدي، : انظر) ٥(
  .٣/٥٤بلوغ األرب، اآللوسي،  .م١٩٩٢ - هـ ١٤١٢  ١، دار الفكر، بريوت، ط٢/٣٩٩ندلسي، البحر احمليط يف التفسري، أبو حيان األ: وانظر

  .٥٠ص/٦ج/٣تفسري الفخر الرازي، مج
  .م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠، حتقيق حممد نظام الدين الفتيح، مكتبة دار الرتاث، املدينة املنورة، ط ١٧٤هـ، ص٧٥١الفروسية، ابن القيم، : انظر) ٦(

 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦ ٢، تصحيح حممد حامد الفقي، دار ابن القيم، الدّمام، ط٥٣١، ٥٣٠، ٥٢٦ابن تيمية، البعلي، ص خمتصر فتاوى: انظر
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وابن  )٢(ابن تيمية: ، ومن املتأخرين)١(اإلمام مالك: وممن اشتهر عنه هذا التقسيم، من املتقدمني

  .)٣(القّيم
لشطرنج وسائر املالهي، وميسر ميسر اللهو فمنه النرد وا: امليسر ميسران : (اإلمام مالكقال 
  .)٤() وهو ما يتخاطر الناس عليهالقمار 

  : وحبسب هذا القول فإّن امليسر يضّم معنيني
  . وهو القمار احملرم الذي يكون فيه مال: امليسر باملعىن احلقيقي :األّول
  . وهو اللهو احملرم، ولو بدون مال: امليسر باملعىن اازي :الثاني

  .هو ميسروعن الصالة ، ا القول الثاين، يكون كّل ما أهلى عن ذكر اهللا تعاىلوبناًء على هذ
  : العالقة بين الميسر والقمار: المطلب الرابع  

  : ويتضمن ذلك معناه اللغوي ومعناه االصطالحي وبيان الفرق بينهما
  : المعنى اللغوي •
  . إذا غلبه يف ذلك: التقامر، وقمره قمراً  قامره مقامرًة وقماراً، إذا راهنه، وهو: املقامرة، يقال: القمار
اع فقمره، وكذلك يفعل قامره باخلد: ٌذ من اخلداع، يقالن القمار مأخو االختداع، وكأ: والتقّمر

  .)٥(غلب من يقامره: وتقّمر الرجلل اختداع صاحبه لتكون الغلبة له، العب القمار، فإنّه حياو 
ه يزيد مال القمار تارة وينقصه، كما يزيد القمر وقيل هو مأخوذ من القمِر آية الليِل، ألنّ 

  .)٦(وينقص
  

                                                           

هـ له ١٧٩م، إمام دار اهلجرة، إليه ينسب املذهب املالكي، تويف يف املدينة ٧١٢ -هـ ٩٣مالك بن أنس بن مالك بن أيب عامر، ولد يف املدينة ) ١(
  )) رسالة يف القدر((و )) لى القدريةالرد ع((و )) املوطأ((

 ]هـ١٣٥١، طبعة مصر األوىل، ١٧هـ، ص٧٧٩الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب، ابن فرحون، اليعمري، : انظر[
  )).نظرية العقد(( و)) اإلميان((و )) فتاوى ابن تيمية((هـ، له ٧٢٨هـ، ومات بدمشق ٦٦١ابن تيمية، تقي الدين، شيخ اإلسالم، ولد حبرّان ) ٢(
  .]م١٩٥٢هـ ١٣٧٢، مطبعة السنة احملمدية، القاهرة، ٢/٣٨٧هـ، ٧٩٥ذيل طبقات احلنابلة، ابن رجب احلنبلي، : انظر[
 ))إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان((و )) أعالم املوقعني((هـ، من كتبه ٧٥١هـ، وتويف ا ٦٩١حممد بن أيب بكر، ابن قيم اجلوزية، ولد بدمشق) ٣(

  ].٢/٤٤٧ذيل طبقات احلنابلة، : انظر[ )).زاد املعاد((و 
 .م١٩٦٧ -هـ ١٣٨٧، دار الكتاب العريب، القاهرة، ط ٣/٥٢اجلامع ألحكام القرآن، القرطيب، : انظر) ٤(
 .١١/٣٠٠لسان العرب، ابن منظور، ) ٥(
  .٣/٢٤٠نظم الدرر، البقاعي، ) ٦(
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  :ورد يف تعريف القمار اصطالحاً عدة تعريفات: المعنى االصطالحي •
  :القمار - ١
  .)١(يكون كل واحد منهما إّما غامناً، أو غارماً هو مواضعة بني اثنني على مال يدور بينهما،  
من غلب منهما أخذ من املغلوب قمرته، أي هو مالعبة الرجل صاحبه، على أّن : القمار - ٢

  .)٢(املبلغ الذي قامر به، والذي جعاله بينهما
  . )٣(هو كل لعب على مال يأخذه الغالب من املغلوب: القمار - ٣
  . )٤(كل مراهنة على غرر حمض: القمار - ٤
ما من مال، هو تعليق امتالك أحد اجلانبني ما بذاله بينه: وإذا أردنا أن نعّرف القمار نقول - ٥

  . على جمرد احلظ والصدفة
  : الفرق بين الميسر والقمار •

  .)٥(القمار لفظ أعّم من امليسر، إذ يطلق على مجيع أنواع املراهنة
إن كان سيؤول أن املال الذي بذله اجلانبان ": ي فرقاً بني امليسر والقمار وهووذكر الدكتور قلعج

  . )٦("ن كان سيؤول إىل أحد اجلانبني فهو قمارإىل جهٍة برد إحساٍن فهو ميسر، وإالّ فإ
  : ميسر الجاهلّية وكيفّيته: المطلب الخامس  

، فهذه اجلزور )٧(موضوع فهو اجلزور، واجلزور يقع على الذكر واألنثى من اإلبل إذا كان للميسر
  : وضرب قداح امليسر عليها، وهذا ما سنفصله فيما يليهي اليت يقع التقامر عليها،، 

  : ح امليسرِقدا  �
مسّيت القداح السهم الذي ال ريش عليه، وإّمنا : زَمل أو زملَ : األزالم، واحدها: املراد بالقداح هنا

  .)٨(إذا أجيدت صنعته: ِقْدٌح مزمل وِقْدٌح زَليم: ويقالأي سّويت، : م، ألّا زِلَمتْ باألزال

                                                           

  .حممد حامد القي، دار املعرة، بريوت: ، حتقيق٣/٤٠٠هـ، ٦٥٦خمتصر سنن أيب داوود، املنذري، : انظر) ١(
  .١٧٦الفروسية، ابن القيم، ص) ٢(
  . م١٩٩٨هـ  ١٤١٨ ٤، حتقيق إبراهيم األنباري، دار الكتاب العريب، بريوت، ط٢٢٩التعريفات، اجلرجاين، ص: انظر) ٣(
  .٣/٢٤٠نظم الدرر، ) ٤(
  .٣، مكتبة السنة، القاهرة، ط١٧ارون، صامليسر واألزالم، عبد السالم حممد ه: انظر) ٥(
  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١: ١، دار النفائس، الكويت، ط٢/١٦٠٠املوسوعة الفقهية امليسرة، حممد رواس قلعجي، : انظر) ٦(
  .٢/٢٧١: لسان العرب) ٧(
  .٦/١١/١٣٨: تفسري الرازي. ٦/٧٥: املرجع السابق) ٨(
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ا يف االستقسام وغريه، فتلك ال عالقة هلا وهذه األزالم هي غري األزالم اليت كان العرب يستعملو
  . باألزالم اليت كانت تستعمل يف امليسر

  . وهي األقالم أيضاً، واحدها قلم، مسيت بذلك ألّا تـَُقلم أي ُتربى
  : عدد القداح وأمساؤها �

  : وقد كانت هذه القداح على قسمنيكان عدد قداح امليسر عشرة قداح، 
الغذ، التوأم، الرقيب، احلِْلس، : وأمساؤها .احلظوظ وعددها سبعة القداح ذوات: القسم األّول

َعّلى
ُ
  .الناِفس، املْسِبل، امل
نيح، الَوْغد: وأمساؤها .اليت ال حظوظ ا، وعددها ثالثة القداح: القسم الثاني

َ
  .)١(السفيح، امل

  : وحظوظ القداح كما يلي: حظوظ القداح وعالماا �
وفوزه هو خروجه، وعليه غرم سهم إن خاب أي مل إن فاز،  سهم واحد :فلألّول وهو الفذ

  . )٢(خيرج، وكذلك باقيها على الرتتيب
  .سهمان أو نصيبان، وعليه سهمان أو نصيبان :للتوأمف

  .ثالثة أسهم أو أنصباء، وعليه ثالثة :وللرقيب
  .أسهم أو أنصباء، وعليه أربعةأربعة   :وللِحْلس
  .ء، وعليه مخسةأسهم أو أنصبامخسة  :وللناِفسِ 
  .أسهم أو أنصباء، وعليه ستةستة  :وللُمْسِبلِ 
  .أسهم أو أنصباء، وعليه سبعةسبعة  :وللمعّلى

وعلى كل قدح منها عالمة تدل عليه وعلى حظّه، وتكون هذه العالمة على شكل حزوز ختّط 
  . )٣(على هذه القداح بواسطة النار

  : صفات القداح وهيئتها �
أقدار األجسام، وإّمنا ختتل ميا بينها بالعالمات والرسوم وتسميتهم هلا  تتشابه هذه القداح يف

لقداح والسهام، فهي كصغار دليل على أا كالنبل، ألّن النبل هي ابالقداح واألزالم والسهام واألقالم 

                                                           

 .٢/٤٠٠أبو حيان، : ، والبحر احمليط٣/٦/٥٠: ، وتفسري الرازي٣/٥٨اآللوسي، : رب، وبلوغ األ٣٥ابن قتيبة، ص: امليسر والقداح) ١(
  .٢/٤٠٠أبو حيان، : ، البحر احمليط٣/٦/٥٠: ، تفسري الفخر الرازي٣/٥٩اآللوسي، : بلوغ األرب) ٢(
  .٤٤ابن قتيبة، ص: امليسر والقداح) ٣(
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أّن وذكرنا  ، أو ألا قد تقدم تصفّر،وقد تكون هذه القداح صفراء اللون، ألا من نبت النبعالنبل، 
  . فيها خطوطاً وحزوزاً تدّل على احلظوظ
  . )١(وهي مأخوذة من أغصان األشجار ،والِقدح منها مدور وأملس كالّسهم

  : وقت تقامرهم بالقداح �
صل الشتاء، وقت احلاجة والعوز اللذين إّمنا يشتدان يف فالوقت الطبيعي للميسر عند العرب هو 
وكان لينعشوا بذلك الفقري والضرير، وات، وَكَلِب الزمان، وقت الشتاء، عند جدب البالد، وتعّذر األق

تذكر له حني تذكر الرجل من العرب خيشى أن حيضر الصيف ومل يكن صنع لنفسه يف شتائه مفخرة 
الليل هو وقت طروق الضيف، وحني اشتداد وكانوا خيتارون الليل يف ذلك الفصل، ألّن . املاخر بينهم

  . ي ا لضيف، وليستطيعوا أن يزاولوا هذا العمل بيسر وسهولةالربد، فيوقدون النار ليهتد
  .)٢(أبداً  فوقد كانوا ال ييسرون يف الصي

  : األيسار وعددهم �
  . )٣(وهم الذين يتقامرون بالقداح: َيَسرْ : واأليسار واحدهم

ن ، فإذا كاوأكثر األيسار سبعة على عدد القداح اليت هلا حظوظ وذلك ألنه يأخذ كل منهم قدحاً 
توحدت القداح، وإمنا يكون ذلك عند اجلهد، ويف ااوع، وغالء اللحم، : عددهم سبعة، قالوا

  . فيحتاج األمر إىل هذا التكافل يف العدد الكبري
فال بد أن ينربي واحد منهم أو أكثر فيأخذ قدحني أو ثالثة وإذا نقص عدد األيسار عن سبعة، 
منها وعليه غرم اخلائب، فيتحّمل ذلك جبوده وكرمه ويساره،  ويتأّهب للمغامرة، فيكون له حّظ الفائز

  .)٤(وكانت العرب تعد ذلك فضيلة ومفخرة ومتدح به، )متمم األيسار(ويسمون ذلك اآلخذ 
وكانوا يأخذون القداح على قدر أمواهلم واستطاعة حتملهم، فآخذ الفذ منها ال يكثر غرمه وال 

  . وإن خاب ُغرم حظّاً واحداً من أجزاء اجلزور،  غنمه، ألنّه إن فاز أخذ حظّاً واحداً 
وكذلك سائر القداح إىل . فإمنا هو أخّف القوم حاالً، مث يتلوه يف هذه الصفة صاحب التوأم

  .)٥(املعّلى
                                                           

  .٥٤، ٥٣، ٥٢، ٥١، ٥٠ص: املرجع السابق) ٤(
 .٢٨عبد السالم هارون، ص: ، وامليسر واألزالم٦١ابن قتيبة، ص: احامليسر والقد) ١(
  .٤٤٩-١٥/٤٤٨ابن منظور، : لسان العرب) ٢(
  .٢٩ص: امليسر واألزالم) ٣(
  .٦١ص: امليسر والقداح) ٤(
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  : اجلزور �
ل، ولكنهم الذي يطلق على الذكر واألنثى من اإلبإذا كان للميسر موضوعاً فهو اجلزور أنه قلنا 

وليست كل ناقة وال كّل بعري بصاحل للميسر، وإمنا كانوا يتخريون أمسنها النوق، أكثر ما ينحرون 
  . وأنفسها، وأعّزها إليهم

وكانوا إذا أرادوا أن ييسروا ابتاعوا ناقة بثمن مسمى يضمنونه لصاحبها، ومل يدفعوا ذلك الثمن 
  . ملغاالة يف مثن اجلزورعليها فيعلموا على من جيب الثمن، وكانوا يفخرون با حىت يضربوا بالقداح

يأخذ من كل امرئ منهم رهناً مبا يلزمه من وكانوا قبل أن يضربوا بالقداح جيعلون بينهم عدالً 
، ويسمون هذا العمل نصيب قدحه إذا خاب، مقدراً كّل االحتماالت اليت يتعرض هلا الغارمون

  .)١(وهو التشديد يف اخلطر )التأريب(
  : أجزاء اجلزور �

  :)٢(ويقتسموا عشرة أقسامأن يبتاعوا الناقة، ينحروا قبل أن ييسروا، وكانوا بعد 
  . جزء: إحدى الوركني - ١
  .جزء: الورك األخرى - ٢
  .جزء: الَعُجز - ٣
  .جزء: الكاهل - ٤
  .جزء: وهو ما ارتفع من الصدر إىل الكتفني: الزور - ٥
  .جزء: وهو حلم يف الكاهل من الصلب إىل العجز: امللحاء - ٦
  .جزء: الكتفان ومعهما العضدان - ٧
  .جزء: الذراعان - ٨
  .جزء: إحدى الفخذين - ٩

  .جزء: الفخذ اآلخر -١٠
وفقر الرقبة، فتقسم وتفرق وهي أطراف اجلنب املتصلة باألضالع،  :ثم يعمدون إلى الطفاطف

  .وفضلفإن بقي عظم أو بضعة فذلك الرمي ويسمى بذلك ألنّه عالوة . على األجزاء العشرة بالسواء

                                                           

  .٦٢ابن قتيبة، ص: امليسر والقداح) ١(
  .٦٢ابن قتيبة، ص: امليسر والقداح) ٢(
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ب به من مل جيعله له به ومل جيعلوه له، ُسبوا بذلك، أو سُ وكانوا جيعلون الرمي للجازر، فإن خبلوا 
  . )١(وكان بائع الناقة له نصيب منها كذلك وهو األطراف والرأسمنهم، 

  : جملس امليسر �
يسار وهم وهو نادي القوم الذي جيتمعون فيه يف ليايل الشتاء الباردة املظلمة، فيجتمع األ

  . ويضعون أجزاء اجلزوراملتقامرون، وجيتمع الفقراء من القوم، 
ألنّه  )احلُْرَضة(ا رجًال يضرب ا بينهم يدعونه أحضروها، وأحضرو  فإذا أرادوا أن يفيضوا بالقداح

  . فهو مل يأكل حلماً قّط بثمن، وإّمنا يأكله عند الناس ويف املآدبرجل من الرجال ساقط، 
فيض والضارب والضريبويقال له ك

ُ
جيل، وامل

ُ
  . ذلك امل

مثّ يؤتى بالربابة وهي اخلريطة، وهي وعاء من جلد، مثّ جيثو الضارب على ركبتيه، ويلفون يده 
  . )٢(، لئال جيد مس قدح يكون له مع صاحبه حماباة، ويلتحف بثوب وخيرج رأسهبقطعة من جراب

فإذا قعد الرقيب، ويسمى أيضاً رابئ الضرباء،  ويؤتى برجل، يكون أميناً، فيجلس خلفه، ويسّمى
جلجل، فيجلجل بالقداح يف تلك اخلريطة : الرقيب وراءه بعد شّد عينيه، وشّد الربابة على يده، قيل له

رتض واستدار بعضها يف اخلريطة، واعفإذا جلجل القداح اختلط بعضها ببعض، ، مرتني أو ثالثاً 
يدفعها دفعة مث يفيضها وهو أن لس األيسار حوله دائرين به، مث جيبعضها، وبقي بعضها على حاله، 

  . واحدة قّدام ليخرج منها قدح
فإن كان من فإذا دفع ا بدر من خمرج الرّبابة الضيق قدح واحد، فيقوم الرقيب فيأخذه وينظر إليه 

فاضة، وكان ذلك أعد اجللجلة واإل: ، وقال للحرضةالثالثة األغفال اليت ال حظوظ هلا رّده إىل الربابة
أخذه، فيدفعه إىل صاحبه  لغواً ال غرم فيه على أحد وال غنم، وإن كان من السبعة ذوات احلظوظ

  . )٣(قم فاعتزل: ويقول له
  : منم والغُ ر معرفة كيفية الغ �

، وسلم من الغرم فإن كان القدح الذي خرج من الربابة الفذ، أخذ صاحبه عشراً من أعشار اجلزور
  .واعتزل القوم

                                                           

  . ٦٦ابن قتيبة، ص: مليسر والقداح، وا٣/٥٩اآللوسي، : بلوغ األرب) ٣(
ابن قتيبة، : ، وامليسر والقداح٣/٦١اآللوسي، : ، وبلوغ األرب٥٠ص/٦ج/٣مج: ، وتفسري الرازي٢/٤٠٠أبو حيان، : البحر احمليط يف التفسري) ١(

  .٦٨ص
، وتفسري الفخر الرازي، ٢/٤٠٠أبو حيان، : ، والبحر احمليط يف التفسري٧١ابن قتيبة، ص: ، وامليسر والقداح٣/٦١اآللوسي، : بلوغ األدب) ٢(

  .٥٠ص/٦ج/٣مج
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وإن كان الذي خرج التوأم، أخذ صاحبه ُعْشَرْيِن من أعشار اجلزور، وسلم من الغرم، واعتزل 
  .وكذلك كل خارج منها إىل املعّلى، فإّن صاحبه يأخذ من اجلزور حّظ قدحه ويعتزل القوم.القوم

   .مثّ يعيد احلرضة جلجلة القداح ويفيض ثالثة، مثّ يعيد احلرضة جلجلة القداح ويفيض ثانية
، فلم يبق من أعشار اجلزور شيئاً، يقطع احلرضة اإلفاضة، ويصري املعّلى: فإذا خرج بعد الفذ والتوأم

صاحب الرقيب، وصاحب احلِلس، وصاحب : مثن اجلزور على األربعة اللذين مل خترج قداحهم، وهم
  .النافس وصاحب املسبل

مثانية عشر جزءاً، ويلزم كل صاحب قدح ى وجلملة هذه القداح مثانية عشر سهماً، فيجزّأ الثَمُن عل
  . من هذه القداح مثل ما كان نصيبه من اللحم لو فاز قدحه

لو فرضنا أّن مثن اجلزور مئة ومثانون ألف لرية سورية، فيجزّأ هذا الثمن على مثانية عشر : مثال
   :، فيصبح كل جزٍء عليه عشرة آالف لرية سورية، فيكون توزيع الغرم كما يليجزءأً 

  . عليه ثالثة أجزاء، أي ثالثون ألف لرية سورية :الرقيبصاحب  - ١
  .ألف لرية سورية أربعونأجزاء، أي  أربعةعليه  :صاحب الحلس - ٢
  .عليه مخسة أجزاء، أي مخسون ألف لرية سورية: صاحب النافس - ٣
  .عليه ستة أجزاء، أي ستون ألف لرية سورية: صاحب المسبل - ٤

  . ثمانون ألف ليرة سوريةمئة و : فيكون اموع
ثانية فخرج املعّلى  ضربوا، مثّ فإن مل خيرج الفّذ وال التوأم وخرج الرقيب أخذ صاحبه ثالثة أجزاء

أخذ صاحبه سبعة األجزاء الباقية وهي تتمة اجلزور وكانت الغرامة على من مل خيرج قدحه، وهم 
والنافس، واملسبل، وجمموع حللس، الفذ، والتوأم، وا: أصحاب القداح اخلمسة اليت خابت، وهي

  .سهامها مثانية عشر
مث خرج بعده خرج يف أّول اإلفاضة املعّلى، كأنّه : فإن فضلت حصص السهام على أعشار اجلزور

سبعة، وحظ املسبل ستة، وجمموعها ثالثة عشر، فهنا يأخذ صاحب املعّلى : ، وحظ املعّلىاملسبل
ل الثالثة الباقية، ويغرم له القوم الذين مل خترج سهامهم ثالثة ويأخذ صاحب املسبسبعة أعشار اجلزور، 

  . أعشار إضافة إىل مثن اجلزور
، وهذا اجلزور قد ّمت جتزئته إىل عشرة لو فرضنا أن مثن اجلزور مئة ومثانون ألف لرية سورية :مثال

  .أجزاء، فيكون مثن كل جزء مثانية عشر ألف لرية سورية



 عبد الناصر علي    )تطبيقاته املعاصرة  –حكمه  –حقيقته ( امليسر 

 www.naseemalsham.com:     نسيم الشام موقع                                                              ١٠

زاء لصاحب املسبل ، فيكون اموع مئتان وأربع وثالثون ألف لرية يضاف إليها مثن ثالثة أج
  . سورية

  . واحللس، والنافسوالرقيب، الفذ، والتوأم، : وأصحاب احلظوظ اليت مل خترج هم
وبالتايل يكون على كل حظ منها مخسة عشر ألف وع حظوظ هؤالء هو مخسة عشر حظاً، وجمم
  . لرية سورية  وستمائة

  .س.ل١٥٦٠٠: الذي عليه سهم واحد احب الفذصفيكون على 
  .س.ل ٣١٢٠٠:  الذي عليه سهمان صاحب التوأموعلى 
  . س.ل ٤٦٨٠٠: الذي عليه ثالثة أسهم صاحب الرقيبوعلى 
  .س.ل ٦٢٤٠٠: الذي عليه أربعة أسهم صاحب الحلسوعلى 
  .س.ل ٧٨٠٠٠: الذي عليه مخسة أسهم صاحب النافسوعلى 

  . س.ل٢٣٤٠٠٠: فيكون اموع
كأن خرج لألول الفذ وله حظ، وللثاين التوأم وله حظان، : وإن استوت حظوظ السهام واألعشار

صار على الباقني مثن اجلزور وللثالث الرقيب وله ثالثة، وللرابع النافس وله أربعة حظوظ، فهذه عشرة، 
  . فحسب

  . رج الفذ واحللس والنافسوكذلك إذا خرج الفذ والتوأم واملعّلى، أو خرج الرقيب واملعّلى، أو خ
حمكم، وهذا يدلنا على أّن نظام الغنم والغرم، يف امليسر ليس نظاماً ساذجاً بسيطاً، بل هو نظام 

  . يدل على ما كان يتمتع به أسالفنا العرب من ذهن وقّاد وفكٍر ناضج
  : التفاخر بامليسر �

وضيق  الشتويةهو إعانة الفقراء يف  على اجلزورذكرنا أّن الغاية األساسية من الضرب بقداح امليسر 
من أجزاء اجلزور فبعد أن تنتهي اإلفاضة واجللجلة يرتك صاحب احلّظ حظّه . العيش على الفقراء

  . للفقراء والضيوف، ويكون ذلك له مفخرًة ومدحاً 
  .  امليسر بالقرآن والسنةوقد ورد حترمي. حكم الميسر: المبحث الثاني

   :يمهأدلة تحر : المطلب األّول  
  : القرآن •
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 ِمن َأْكبَـرُ  َوِإْمثُُهَما لِلناسِ  َوَمَناِفعُ  َكِبريٌ  ِإمثٌْ  ِفيِهَما ُقلْ  َواْلَمْيِسرِ  اْخلَْمرِ  َعنِ  َيْسأَُلوَنكَ {: قال تعاىل - ١
ُ  َكَذِلكَ  اْلَعْفوَ  ُقلِ  يُنِفُقونَ  َماَذا َوَيْسأَُلوَنكَ  نـْفِعِهَما ُكمْ لَ  اآليَاتِ  َلُكمُ  الّلهُ  يُبنيُرونَ  َعل٢١٩البقرة[}تـَتَـَفك[ 

أكرب مما ينطوي عليه من نفع فلقد حرم اهللا امليسر على أساس أن ما ينطوي عليه من إمث 
  . )١(الناس
َا آَمُنواْ  الِذينَ  أَيـَها يَا{: قال تعاىل - ٢ نْ  رِْجسٌ  َواَألْزَالمُ  َواألَنَصابُ  َواْلَمْيِسرُ  اْخلَْمرُ  ِإمنَعَملِ  م 

 ]٩٠املائدة[ }تـُْفِلُحونَ  َلَعلُكمْ  فَاْجَتِنُبوهُ  الشْيطَانِ 

  . من غريه االجتناب هو أبلغ في النهي والتحريمومعلوم أّن 
  : وردت أحاديث عدة يف حترمي امليسر: السّنة •

اخلمر وامليسر والكوبة ى عن  ( � ، أّن نّيب اهللا �عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص  - ١
  . واحلديث واضح الداللة يف حترمي امليسر، )٣(ويشهد هلذا احلديث حديث ابن عباس بنحوه )٢()والغبرياء
  )٤()تعال أقامرك؛ فليتصدق: من قال لصاحبه: ( قال  �عن النيب   �عن أيب هريرة - ٢

عظيم ما وجبت أو سّنت ألجله، فما فإذا اقتضى مطلق القول طلب الكفارة والصدقة املنبئة عن 
   )٥(عل املباشرة؟ظّنك بالف

من لعب بامليسر مث قام يصلي فمثله كمثل الذي  (: �روى أبو عبد الرمحن اخلطمي عنه  - ٣
  )٦()ال تقبل له صالةٌ : يتوّضأ بالقيح، ودم اخلنزير، فيقول اهللا

  .إالّ دليل على حرمة امليسر وإمث فاعلهفما هذا التفظيع والتهويل 
   :حكمة تحريم الميسر: المطلب الثاني  

َا{: جاء النص على احلكمة يف حترمي امليسر يف قوله تعاىل ْيطَانُ  يُرِيدُ  ِإمنَنُكمُ  يُوِقعَ  َأن الش  اْلَعَداَوةَ  بـَيـْ
 ]٩١املائدة[ }منتَـُهونَ  أَنُتم فـََهلْ  الصَالةِ  َوَعنِ  الّلهِ  ذِْكرِ  َعن َوَيُصدُكمْ  َواْلَمْيِسرِ  اْخلَْمرِ  ِيف  َواْلبَـْغَضاء

  : إحدامها دنيويّة، واألخرى دينّية: كر اهللا تعاىل يف امليسر مفسدتنيفقد ذ 
                                                           

  .٣/٢٤٠البقاعي، : نظم الدرر يف تناسب اآلي والسور) ١(
 .٣٨٥أخرجه أبو داود، كتاب األشربة، باب النهي عن املسكر، رقم ) ١(
 .م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩ ١، دار الكلم الطيب، دمشق ط٥/٢٨٥هـ،  ١٢٥٠نيل األوطار، الشوكاين، : انظر) ٢(
، ومسلم، كتاب النذور واألميان، باب النهي عن احللف بالطواغيت، رقم ٤٨٦٠أخرجه البخاري، كتاب التفسري، باب أفرأيتم الالت والعّزى، رقم ) ٣(

١٧٤٩ .  
  .٢/٨٩٤الزواجر، ابن حجر اهليتمي، ) ٤(
، منشورات مكتبة الرتاث اإلسالمي، حلب، باب النصر، بال ١٥/٢١٧، ٤٠٦٤٩أورده املتقي اهلندي يف كنز العمال عن الطرباين يف الكبري، برقم ) ٥(

 .تاريخ
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  : فأّما الدنيويّة •
فما يوقعه الشيطان يف البني من العداوة البغضاء، فإّن الرجل ال يزال يقامر حىت يبقى سليباً ال 

 أن وينتهي من سوء الصنيع يف ذلك أن يقامر حىت على أهله وولده، فيؤدي به ذلك إىلشيء له، 
من  ، وال ميكن امتناعهيصري أعدى عدٍو ملن قمره وغلبه، ألّن ذلك يؤخذ منه على سبيل القهر والغلبة

  .)١(وهذه العداوات قد تفضي يف اية املطاف إىل سفك الدماء، وهتك احلرم، وغري ذلكذلك، 
   :وأما الدينّية •

فإّن امليسر إن كان الالعب به  لصالة، وغري ذلك من أفعال اخلري،فهي الصد عن ذكر اهللا وعن ا
غالباً، انشرحت نفسه، ومنعه حب الغلبة والقهر والكسب عن ذكر اهللا تعاىل، وإن كان مغلوباً حصل 

  . )٢(له من االنقباض والقهر، ما حيثّه على االحتيال ألن يصري غالباً، فال يكاد خيطر بقلبه غري ذلك
  .ه تعاىلفهو على ذلك يف احلالتني يكون الهياً عن ذكر 

مفسدة : إّن مفسدة امليسر أعظم من مفسدة الربا، ألنّه يشتمل على مفسدتني: (قال ابن تيمية
أكل املال باحلرام، ومفسدة اللهو واحلرام، إذ يصد عن ذكر اهللا، وعن الصالة، ويوقع يف العداوة 

   )٣()والبغضاء، وهلذا حرم امليسر قبل حترمي الربا
سبب النهي عنه وتعظيم أمره أنه من أكل أموال الناس بالباطل الذي و : )٤(وقد جاء يف الزواجر

َنُكم أَْمَواَلُكم تَْأُكُلواْ  َوالَ {: ى اهللا عنه بقوله   ]١٨٨البقرة[ }بِاْلَباِطلِ  بـَيـْ
  .)٥()إّن رجاًال يتخوضون يف مال الغري بغري حق فلهم النار: ( �وأيضاً فهو داخل يف قوله 

 آية واحدة اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم، حىت فهم بعض العلماء من ولقد ذكر اهللا تعاىل يف
يشغل القلب والفكر عن مصاحل الدين والدنيا، ويورث العداوة والبغضاء بني أربابه، هذا أّن امليسر 

ويفعل بالعقل والفكر كما يفعل املسكر وأعظم، ويصري صاحبه عاكفاً عليه وقليله يدعو إىل كثريه، 
ألنّه ال يستحي وخياف كما يستحي وخياف شارب اخلمر، ارب اخلمر على مخره وأشّد، عكوف ش

  .)٦(وكالمها يشبه العاكف على  األصنام

                                                           

  .٢/٣٥٨أبو حيان، : ، والبحر احمليط٣/٦٦، اآللوسي: بلوغ األرب) ٦(
  . ٢/٣٥٨: ، والبحر احمليط٣/٦٦: بلوغ األرب) ١(
  .٥٣١خمتصر فتاوى ابن تيمّية، البعلي، ص) ٢(
 .٢/٧٩٤: الزواجر عن اقرتاف الكبائر) ٣(
  ١١٨رقم ))فأن هللا مخسه وللرسول: ((ه البخاري، كتاب فرض اخلمس، باب قوله تعاىلأخرج) ٤(
 .م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤بريون، ط  –، املكتب اإلسالمي ، دمشق ١/٢٣٩زاد املسري، ابن اجلوزي، : انظر) ٥(
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فيتفق امليسر مع اخلمر من حيث أّن كال من الياسر وشارب اخلمر نادراً ما يتمكن من اإلقالع 
ّن للخمر تأثرياً شديداً يف دماء واجتناب مضارها والنجاة من آثامها، فكما أعن تلك األثايف، 

فكلما ربح ، فإّن امليسر كذلك بل رّمبا أشدّ وأعصاب شارا مما جيعله يعود لشرا كّلما شرب منها 
  .)١(الياسر طمع يف ربح أكثر، وكلما خسر طمع يف تعويض خسارته

ناس بالباطل، والصّد يسر من العداوة والشتم واملنازعة، وأكل ألموال التعاىل أّن إمث املولقد ذكر 
من جهة أّن القامر كان ال يأكل من عن ذكر اهللا وعن الصالة أكرب من التوسعة على ذي احلاجة فيه، 

اجلزور، وإّمنا يفرقه على احملتاجني، ولكن ذلك إّمنا حيصل له من غري كّد وال تعب وإّمنا بيسر وسهولة، 
  .)٢(فيكسب املدح والفخر والثناء

  :األحكام المتعلقة بالميسر: المطلب الثالث  
  : هناك عدة أحكام تتعلق بامليسر، نذكرها كما يلي

  : بيع وشراء آالت امليسر �
  : اختلف الفقهاء يف حكم ذلك، لذلك جند أن هناك رأيني يف املسألة

 )٤(وحممد )٣(من املالكية والشافعية واحلنابلة وأيب يوسف ذهب إليه مجهور الفقهاء: الرأي األّول -
  .حلنفيةبن ا

  .)٥(وهو أّن بيع آالت اللهو باطل ال ينعقد، ويف حكم آالت اللهو النرد والشطرنج
  . )٢(، وهو أّن بيعها صحيح، لكّنه مكروه حترمياً )١(ذهب إليه أبو حنيفة: الرأي الثاني -

                                                           

  .م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨ب العلمية، بريوت، ط ، حتقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكت٨اآلجري، ص: حترمي النرد والشطرنج واملالهي: انظر) ٦(
  .٣/٦/٥٠: تفسري الفخر الرازي) ١(
و )) أدب القاضي((و )) اخلراج((هـ، له ١٨٢هـ، وتويف يف بغداد ١١٣يعقوب بن إبراهيم، أبو يوسف، قاضي القضاة، احلنفي، ولد يف الكوفة) ٢(

، تصوير دار املعرفة، بريوت عن طبعة ٢٢٥هـ، ص١٣٠٤تراجم احلنفّية، الكهنويت،  الفوائد البهّية يف: انظر)) [اختالف أيب حنيفة وابن أيب ليلى((
 .]هـ١٣٩٣كراتشي، 

و )) األمايل((و )) النوادر((هـ، له  ١٨٩هـ، صاحب أيب حنيفة، تويف يف الري، ١٣١حممد بن احلسن بن فرقد الشيباين، ولد يف واسط، ) ٣(
 ]١٦٣الفوائد البهّية، ص )) [الكسب((

رد : م، وانظر١٩٩٨ -هـ ١٤١٧ ١، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط٤/٣٣٧بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، عالء الدين الكاساين، : نظرا) ٤(
 -هـ  ١٤١٩ ١، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط٧/١٨٠هـ، ١٢٥٢احملتار على الدر املختار املسمى حاشية بن عابدين، حممد أمني، 

هـ  ١٤٢٣، ضبط زكريا عمريات، دار عامل الكتب السعودية، طبعة خاصة، ٦/٥٦هـ،  ٩٥٤مواهب اجلليل، احلطّاب الرعيين، : ظرم، وان١٩٩٨
مغين احملتاج، : وانظر. م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩ ١، دار الفكر، بريوت، ط٣/١٦حاشية الدسوقي، حممد بن عرفة الدسوقي، : م، وانظر٢٠٠٣ -

: ، حتقيق٢/٤٦٧كشاف القناع، البهويت، : وانظر. م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥ ١، دار الكتب العلمية، بريوت، ط٢/٣٤٣هـ، ٩٧٧الشربيين اخلطيب، 
  م١٩٩٧ - هـ ١٤١٧  ١لكتب، بريوت، طحممد أمني الضناوي، عامل ا
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   :دليل الجمهور: األدلّة -
  : استدل اجلمهور على حرمة بيعها من السّنة واملعقول

  : السّنة -
مثن اخلمر حرام، ومهر البغي حرام، ومثن الكوبة حرام، : ( قال �عن النيب  �ابن عباس عن 

  )٣() ، واخلمر وامليسر وكّل مسكر حراموإن أتاك صاحب الكلب يلتمس مثنه فامأل يديه تراباً 
  .أنّه إذا كان مثُن آلة اللهو حراماً، فبيعها وشراؤها ال ينعقد أصالً : وجه االستدالل باحلديث

  : ملعقولا -
ال ينعقد بيع هذه األشياء ألّا آالت معدة للتلهي ا، موضوعة للفسق والفساد، فال تكون 

  .)٤(فال جيوز بيعهاوبالتايل أمواًال، 
   :دليل أبي حنيفة -

وهو أنّه ميكن االنتفاع ا شرعاً من جهة أخرى، بأن جتعل ظروفاً ألشياء وحنو ذلك، فال خترج 
  .)٥(فكانت حمالً للبيععن كوا أمواًال، 

  : شهادة العب امليسر �
  : وهنا جيب أن نفرق يف ذلك

  . إذا كان امليسر قمارا، فالعبه ترد شهادته وال تقبل -١
  . )٦(إذا كان امليسر ميسر هلو، فهو صغرية ال ترّد معه شهادة العبه إالّ باإلصرار -٢

  : السالم على العب امليسر �

                                                                                                                                                                                        

الرد على ((و )) واملتعاملالعامل ((و )) الفقه األعظم((هـ، له ١٥٠هـ، إمام أهل الرأي، مات يف بغداد ٨٠النعمان بن ثابت، ولد يف الكوفة ) ٥(
هـ، حتقيق عبد الفتاح احللو، طبع الس األعلى للشؤون اإلسالمية، القاهرة، ط ١٠٠٥الطبقات السنية يف تراجم احلنفية، الغزي، : انظر)) [القدرية
  ]م١٩٧٠ - هـ ١٣٩٠

  .٤/٣٣٧بدائع الصنائع، ) ٦(
  
  .٣/٧أخرجه الدارقطين يف سننه، ) ١(
  .٤/٣٣٧ بدائع الصنائع،) ٢(
  .٤/٣٣٧املرجع السابق، ) ٣(
تكملة اموع : انظرو . ٤/٢٥٧ار إحياء الرتاث العريب، بريوت، وحاشية الدسوقي، ، د٦/٤٨٠هـ، ٨٦١فتح القدير، الكمال بن اهلمام، : انظر) ٤(

  . ، دار اإلرشاد السعودية٢٣/٤٣شرح املهذب، حممد جنيب املطيعي، 
 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦ ١دار احلديث، القاهرة، ط ،١٤/٥٩ابن قدامة، : املغين: انظر
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انشغاهلم بالفسق،   السالم على الفساق ااهرين بفسقهم حنيذهب مجهور الفقهاء إىل كراهة 
  . )١(لكن إذا نوى بسالمه عليهم أن يشغلهم عّما هم فيه فال يكره عند ذلككالعب القمار، 

  .)٢(عليهم مْ ل سَ وقد روي أّن سيدنا علّياً كّرم اهللا وجهه مّر على قوم يلعبون النرد فلم يُ 
  : تصّدق من طلب املقامرة �

  
  )٣()من قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق: (سبق احلديثوقد 

يف كالمه  أمر بالصدقة تكفرياً خلطيئته: قال العلماء: (مسلميف شرحه على صحيح  )٤(قال النووي
ويتصدق مبا تيسر له مما ينطلق عليه اسم الصدقة، وظاهر احلديث أّن الصدقة واجبة ذه املعصية، 

  .)٥().عليه
  : امليسرالكسب الناشئ عن  �

ما يكسبه املقامر هو كسب خبيث، وهن من املال احلرام، والواجب يف الكسب اخلبيث تفريغ 
  .)٦(الذمة منه برّده إىل أربابه إن عرفوا، وإالّ إىل الفقراء وال ثواب له يف ذلك

  : عقوبة العب امليسر �
جع أمر تقديرها إىل مل يرد نص فيه حد على العب امليسر، أي أن عقوبته ليست مقدرة، وإّمنا ير 

وعلى القاضي العمل على منع انتشار املعاصي وعليه تعزير كل من يثبت عليه ذلك، ألّن القاضي، 
  .التعزير إّمنا يكون يف كل معصية ال حّد فيها

  تطبيقاته المعاصرة : المبحث الثالث
  : صور من التعامل بالبورصة: المطلب األّول  
  :ر، ال بّد لنا أن نذكر تعريفها أوالً أن ندخل يف تعداد هذه الصو  وقبل

                                                           

  . ٣٢٣ – ٢/٣٢٢حاشية ابن عابدين، ) ٥(
 – ١٤١٥ ١حممد سامل هاشم، دار الكتب العلمية، بريوت، ط: ، ضبطه٤/٣١٢إعانة الطالبني، عثمان بن حممد شطّا الدمياطي البكري، : انظر

١٩٩٥.  
 .١٠/٢٢٣أخرجه البيهقي يف السنن الكربى، كتاب الشهادات، ) ٦(
  .٢٠سبق خترجيه ص) ١(
روضة ((و )) منهاج الطالبني((هـ، له ٦٧٦هـ، فقيه يف املذهب الشافعي، مات بنوى ٦٣١حيىي بن شرف، احلوراين، أبو زكريا، ولد بنوى ) ٢(

 ]٨/٣٩٥طبقات الشافعية الكربى، : انظر[)). اموع شرح املهذب((و )) نيالطالب
 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩ ٥، دار املعرفة، بريوت، ط١١/١١٨ح مسلم، شرح النووي على صحي: انظر) ٣(
  . ، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة٢/١٢٧هـ، ٥٠٥إحياء علوم الدين، الغزايل، : انظر) ٤(
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هي سوق منظمة ومستمرة لبيع وشراء األوراق املالية على يد وسطاء رمسيني وهم  :تعريفها
  . )١(السماسرة ومساعدوهم

   :هيوالصور اليت تنطبق عليها املقامرة وامليسر 
  :المضاربة في البورصة - ١ً

اها يف البورصة التنّبؤ والتخمني، وجدت عندما وهي ختتلف متاماً عن معناها يف الفقه، إذ معن
يف البورصة يشرتون األوراق املالية بقصد إعادة بيعها عند ارتفاع أسعارها، ظهرت طبقة من املتعاملني 

  .واحلصول على فارق السعر كربح رأمسايل
  : ومن املعلوم أّن هدفهم هذا يتوقف على أمرين

  .والشراءوجود فروق األسعار بني البيع  :األّول
  . املتعامل عليهازيادة عدد الصفقات اليت تتم وسرعتها، مع زيادة كمية األوراق املالية  :الثاني

ومبا أّن معرفة هؤالء بفروق األسعار أمر تقديري، فهو يدخل يف املخاطرة واازفة اليت تقرتب من 
  . )٢(املقامرة

قق الذي يأمل املستثمر يف احلصول عليه ذلك العائد غري احملومن هنا فإّن العائد املتوقع هو 
مفادها أّن العائد على االستثمار تناسب العائد مع املخاطرة، : ويدخل يف عالقة متبادلة تسمى

يتناسب طرداً مع درجة املخاطرة اليت حيملها هذا االستثمار، حبيث يتوقع املتعاملون بالبورصة احلصول 
  . )٣(اليت تكبدوها من جراء قيامهم بذلكطرة املرتفعة على عوائد مرتفعة تعوضهم عن درجة املخا

الذي يهتم بتحقيق مكاسب فورية كبرية بشكل طفرات من خالل أي أنّه يصبح كاملقامر 
  . االعتماد على احلظ والصدفة، ولديه استعداد لتحمل خماطر عالية جداً بشكل كامل

رد ناٍد للقمار جتمع فيه الثروات اخليالية يف ومن هنا جاء انطباع الناس بأّن أسواق األوراق املالية جم
  . غمضة عني، كما أّن خسائر كبرية ميكن أن حتّل باملتعاملني يف حلظات

   :نوعانواملضاربة يف البورصة 
  :مضاربة على الصعود •

                                                           

 .م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣: ١، دار الفكر، دمشق، ط٣٠، صالرب واريشعبان حممد إسالم : بورصة األوراق املالية من منظور إسالمي: انظر) ٥(
  .١٦٩املرجع السابق ص ) ١(
  . م٢٠٠٦ - هـ  ١٤٢٧، ٣، حلب ط١٩٢نضال الشعار، ص ): البورصة(سوق األوراق املالية وأدواا : انظر) ٢(
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وهي تصرف املضارب الذي يقوم بشراء أوراق مالية ألَجل، بغية بيعها ثانية بسعر أفضل عند 
  . )١(لفارقالتصفية وقبض ا

  ): البيع القصري(أو ) البيع على املكشوف(مضاربة على النزول  •
  : يعد البيع على املكشوف اسرتاتيجية استثمارية تقوم على أساس

  : وهذا حتوير لألساس القائل) عاٍل أوالً مث اشرت بسعٍر منخفض  بع بسعرٍ  (
  . ) اشرت بسعٍر منخفض أوالً مث بع بسعٍر عالٍ  (
  
  

عملية عند تعامل املستثمر حبساب هامشي، وتوقعه الجتاه نزويل ألسعار األوراق املالية وتتم هذه ال
فهو عبارة عن عملية بيع ورقة مالية ال ميلكها البائع بغية االستفادة من أي اخنفاض . )٢(حمل االستثمار

  . ميكن أن يطرأ على سعرها السوقي
لك الورقة من طرف لديه الرغبة واملقدرة على وألجل ذلك ينبغي على املستثمر البائع أن يقرتض ت

تلك وهو بذلك يلجأ إىل أحد السماسرة الذي يقوم بدوره بالرتتيبات الالزمة واقرتاض . )٣(اإلقراض
مسجلة الورقة املالية من خمزونات األوراق املالية اليت حيتفظ ا يف حسابات الشراء االئتماين لزبائنه 

  . ا يف مرحلة الحقةمث سداد قيمته بامسه اخلاص،
  . ويقوم هذا السمسار ببيع الورقة املقرتضة يف السوق املفتوحة للمستثمر الذي يرغب بالشراء

البيع عاملكشوف يعتمد يف قراره هذا على توقعات باخنفاض إّن املستثمر الذي يلجأ إىل عملية 
  . ملشرتي يتوقع بأّن األسهم سرتتفعسعر الورقة املالية اليت خيتار بيعها على املكشوف، وباملقابل فإّن ا

فإذا ما حصل السيناريو املتوقع، فإّن املستثمر سيطلب من السمسار القيام بإعادة شراء الورقة 
، املالية تلك عند السعر املنخفض وإاء مركزه املكشوف بإرجاع الورقة املالية املقرتضة إىل صاحبها

ني سعر بيع الورقة املالية املقرتضة وسعر إعادة شرائها، وتكون أرباح هذا ملستثمر ناجتة عن الفرق ب
  .)٤(مطروحاً منه املصاريف وعمولة السماسرة

                                                           

  .١٧٨، صالرب واريبورصة األوراق املالية من منظور إسالمي، ) ٣(
 - هـ ١٤٢٦ ١، دار الشروق للنشر، عّمان، ط٢٥٨- ٢٥٧ حممود حممد الداغر، ص): مؤسسات، أوراق، بورصات(األسواق املالية : انظر) ١(

  .م٢٠٠٥
  .٨٢نضال الشعار، ص ): البورصة(سوق األوراق املالية وأدواا ) ٢(
  . ٨٢نضال الشعار، ص ): البورصة(سوق األوراق املالية ) ٣(
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  : يف بورصة األوراق املالية) االختيارات(العمليات اآلجلة الشرطّية  �
  : حق االختيار الرابح

ة يف التنفيذ هو احلق الذي يعطي مشرتيه يف اية املدة املنصوص عليها يف العقد أو عند الرغب
  . فرصة احلصول على ربح عند القيام بتنفيذه

فإنّه يكون راحباً عندما يقّل سعر تنفيذه عن السعر : فإذا كان هذا احلق هو اختيار شراء •
  . )١(السائد يف السوق

  .ينفذ العملية... السعر السائد يف السوق< لتعاقد سعر ا: )٢(مثال
مله حيقق رحباً عندما يكون سعر التنفيذ أكثر من فإّن حا: أما إذا كان ميثل اختيار بيع •

  . السعر السائد يف السوق
  . )٣(ينفذ العملية... السعر السائد يف السوق> لتعاقد سعر ا: مثال

  : تبادالت أسعار الفائدة �
بينهما، حيث يكون أحد اتفاق بني طرفني متقابلني يتعهدان بتبادل التزامات مدفوعات الفائدة 

  . التزامات بأداء مدفوعات الفائدة بسعر فائدة متغرية الطرفني يواجه
بتصنيف انتمائي مرتفع جّداً، وبناًء على ذلك فإّن باستطاعتها اقرتاض ) أ(تتمتع الشركة : مثال

  : سنوياً % ٨األموال من املصارف بسهولة عند سعر فائدة 
االقرتاض إال عند سعر  فهي ذات تصنيف انتمائي متدين جداً، فهي ال تستطيع) ب(أّما الشركة 

  . سنويّاً % ٩فائدة 
اعتقاد بأّن أسعار الفائدة يف طريقها لالخنفاض وبشكل كبري إىل ما ) أ(ى املدير املايل للشركة لد
  . امللتزمني باالقرتاض على أساسه% ٨دون 

شكل من أّن أسعار الفائدة يف طريقها لالرتفاع ب) ب(بنفس الوقت خيشى املدير املايل للشركة 
  . من تكلفة االقرتاضحاد، وبالتايل سيزيد هذا االرتفاع 

وفيه  هذه املخاوف ميكن تبديدها مبدئّياً عن طريق إجراء تبادل لسعري الفائدة بني الشركتني
  %.٩مبلغاً مساوياً ألي زيادة يف أعباء الفائدة عن ) ب(بأن تدفع للشركة ) أ(تتعهد الشركة 

                                                           

  . ٥٦ص: املرجع السابق) ٤(
  .١٩٢الربواري، ص: بورصة األوراق املالية من منظور إسالمي) ٥(
  .١٩٣ص : املرجع السابق) ١(
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مبلغاً مساوياً ألي نقص يف سعر الفائدة عن ) أ(تدفع للشركة  بأن) ب(يف حني تتعهد الشركة 
٨.%  

وهذا كله على الرغم من أن أسعار الفائدة مل تتغري، وهي صفقات افرتاضية صورية، تضع كل 
  . )١(ميكن األخذ منه عند حصول ذلكواحدة منهما مبلغاً من املال 

  : التعامل باملؤّشر �
  . عار التعامل يف سوق معينة سواء بالزيادة أو النقصانوهو رقم حسايب قياسي يعكس تطور أس

ويذهب الدكتور القره داغي إىل أّن التعامل باملؤّشر هو صورة من صور القمار، ألّن ما يدفعه 
فرصة ربح تعتمد على احلظ واملخاطرة فقط، وألّن ما حيصل عليه من املشرتي حيصل يف مقابله على 

شبيه بامليسر يكسب الطرف األّول خسارة الطرف الثاين اعتماداً  عائد ليس له مصدر حقيقي، لكّنه
  . )٢(على ما قامروا عليه

بشأن ) ١/٧(٦٥صدر قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل برقم : قرار جممع الفقه يف املؤشر
  . م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢: األسواق املالية يف الدورة السابعة عام

وال جيوز بيع وال شراء املؤشر، ألنّه مقامرة : ( اء فيهالتعامل باملؤشر حيث ج فذهب إىل حرمة
  . )٣()و بيع شيٍء  خيايل ال ميكن وجودهوهحبتة، 

   .وأنواعه اليانصيب: المطلب الثاني  
  : دواليب احلظ �

املتخصصة، بطبع أوراق صغرية على هيئة عمالت ورقية، وفيه تقوم بعض اجلمعيات والبنوك 
بأن يكون مثن كل منها زهيداً، وتباع هذه األوراق بتغرير باملشرتين وتسمى أوراق اليانصيب على أن 

مث جيري السحب يف اية كل مدة معينة على أرقام . من يشرتي ورقة يانصيب يكسب مبلغاً كبرياً جداً 
مبالغ كبرية بدون أي عمل منتج، ويف املقابل خيسر األوراق املبيعة، فيكسب نفر قليل من املشرتين 

  . )٤(عظم من املشرتين كل ما دفعوه من مالالسواد األ
  . وواضح ما يف ذلك من أكل ألموال الناس بالباطل، وهو ما ى اهللا سبحانه عنه

                                                           

  . ١٩٣ – ١٩٢نضال الشعار، ص): البورصة(سوق األوراق املالية ) ٢(
 ٢٤٦، صالرب واري: بورصة األوراق املالية من منظور إسالمي) ١(
  . من قرارات وتوصيات امع ٦ص) ٢(
  .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣، ١دمشق ، ط: القلم دار. ١١٥ص : رفيق يونس املصري): املسابقات واجلوائز(امليسر والقمار : انظر) ٣(
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ويزداد األمر خداعاً إذا ما استخدمت اجلمعيات والبنوك اليت تضطلع ذا النوع من القمار حصة 
لدعم اجلمعيات اخلريية كجمعيات رعاية األيتام واملعوقني واملسنني، ويسمى القمار من عائد اليانصيب 

وهو ربح حرام ال يقبله اهللا جّل يف عاله، ) اليانصيب الوطين(أو )  اليانصيب اخلريي(يف هذه احلالة بـ 
  . فاهللا سبحانه وتعاىل طيب ال يقبل إال طيباً 

ضه السالبة ويل األنشطة اخلريية هلذه اجلمعيات ألّن أغراينبغي االعتماد على القمار لتم لذا ال
  . تفوق أغراضه املوجبة، وال ُيَضّحى باملصلحة العامة من أجل مصلحة ضيقة

بإصدار أوراق  ترخيصاً ألحد فروعهاما متنح املؤسسة املختصة املسؤولة عن هذا النشاط  وعادة
  . اليانصيب وطبعها وبيعها

يع األوراق عدداً من املوزعني الذين يقومون بدورهم أيضاً بتوزيعها على وتستخدم املؤسسة يف توز 
املوزعني، مث يقوم املوزعون بدورهم بدفع نسبة من الباعة اجلائلني وذلك يف مقابل نسبة معينة هلؤالء 

  . )١(نسبتهم إىل البائعني اجلائلني، وما تبقى يكون ملؤسسة اليانصيب
ويثبطهم عن الكسب من الكسب من طريق احلظ واملصادفة،  فهذا اليانصيب يعود الناس على

لشراء ورقة اليانصيب، مث  طريق اجلد والعمل واإلنتاج، بل إن أحدهم قد خياطر بثمن قوته وقوت عياله
وكل ذلك يقتطعه من طعام أوالده الصغار يصبح ذلك ديدنه وهجريانه، فال يفتأ خيسر مرة وراء مرة 

  . اجلياع
  : نظام القوائم �

وهو نوع آخر من اليانصيب ظهر حديثاً أشّد خطرأً من النوع السابق، مسي بنظام القوائم، تقوم به 
مكاتب نصب لالحتيال على موهومني ينتظر كل منهم ثروة هائلة بط عليه من السماء عن طريق 

  . هذه املكاتب
ر املقامرين وإرسال من مجهو وينحصر دور هذه املكاتب يف مجع قيم أذونات الربيد اليت حتصلها 

حبيث يكون هلا يف النهاية نصيب كبري من حصيلة هذه األموال وهو ما ال يقل عن ثالثة أخرى هلم، 
على أالّ يصل أفراد هذا اجلمهور يف جمموعه أرباع جمموع قيم هذه األذونات اليت تصلها من اجلمهور 

  . أكثر من ربع هذه احلصيلة

                                                           

  . ٦٨-٦٧-٦٦ص: حترمي اإلسالم للميسر من وجوه إعجاز التشريع االقتصادي) ١(
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باالشرتاك وإرسال إذن جلمهور يف نشر نشاطها من فرد ألفراد وتعتمد مكاتب هذه القوائم على ا
  . )١(بريدي بقيمة معينة إىل املكتب يف مقابل أن يدرج امسه بالقائمة اليت جيري عليها السحب

  ): امسح واربح(اليانصيب الفوري  �
 وظهر أخرياً نوع آخر من اليانصيب أشد خطراً من النوعني السابقني، وهو عبارة عن قصاصات

ببيعها باعة متجولون، فإذا يقوم  مكتوب عليها أرقاماً خمتلفة مغطاة بغطاء رقيقمن الورق املقّوى، 
فإذا خرج الرقم مطابقاً للرقم الفائز اشرتى الشخص هذه القطعة فإنّه يقوم حبك الغطاء الساتر للرقم، 

  . فاز مشرتي هذه القطعة، وإالّ فإنّه يكون قد خسر مثنها
  قسائم سحب الجوائز بالشركات والمحالت :ثالمطلب الثال  

ما تقوم به كثري من الشركات واحملالت التجارية بنشر ومن أنواع امليسر الشائعة يف أيامنا هذه 
يف الصحف وغريها عن تقدمي جوائز ملن يشرتي من بضائعهم املعروضة مبا ال يقل عن إعالنات هلا 

بطريق السحب على أوراق (السحب عليها  قسيمة جيريقدر حيددونه، حيث يعطون املشرتي 
جبائزة عينية ذات قيمة كبرية  فيفوز الفائز يف هذا السحب الذي جيري دورياً على القسائم) اليانصيب

  .إخل. مثل سيارة أو ثالجة، أو غسالة أو تلفاز
أو بشراء منتجات وهذا بطبيعة احلال يغري بعض الناس على الشراء من هذا احملل دون غريه، 

  . شركة دون غريها، ألخذ هذه القسائم
على شراء حاجيات كثرية ليس له حاجة ا أو ال يكون يف كما أن ذلك كثرياً ما يغري املشرتي 

فهذا الشيء من قبيل حاجة ملّحة هلا، على أمل أن يكسب يف السحب تلك اهلدية الثمينة، 
حمرم يأمث فيه الطرفان التاجر من املقامرة  اليانصيب التجاري اليت هو اليوم يف نظر علماء الشريعة ضرب

  . والزبون
وال يكون ما يستحقه ذه الطريقة حالًال، وال سيما أنّه يضر اقتصادياً بصغار التجار الذين ال 

فيصرف عنهم الناس، وخيرجهم من السوق، وهذا ضرر ميلكون مثل هذه الوسائل القمارية املغرية، 
هو إغالء لقيمة السلعة على حساب عموم املستهلكني، و يف النهاية اقتصادي كبري، وهذا األسلوب ه

، على خالف املنهج اإلسالمي وهو يعرب عن النمط الغريب الذي يغري الناس بكثرة االستهالك للسلع
  .)٢(الذي حيّث على االعتدال

                                                           

  .٦٩ص : حترمي اإلسالم للميسر من وجوه إعجاز التشريع االقتصادي) ٢(
  . م٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢ ٢دمشق، ط: ، دار القلم٥١٤ – ٥١٣فتاوى مصطفى الزرقا، ص : انظر) ١(
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  )الشهادة ج: (شهادات االستثمار البنكّية ذات الجوائز: المطلب الرابع  
هي سندات يشرتيها الشخص بقصد الربح واالدخار عن طريق استثمارات  :ثمارشهادات االست

  . خاصة، مع ضمان رد املثل وزيادة
  ).ج(، وفئة ) ب(، وفئة ) أ(فئة : وهي ثالث فئات

تدخالن يف موضوع ربا النَساء أو ربا اجلاهلية الذي حرمه اهللا تعاىل،  ):ب(والفئة ) أ(فالفئة 
  . ثناوهذا خارج عن موضوع حب

فهي اليت توجد فيها شبهة القمار، وقد تورط بعض املفتني بإباحة  :ذات الجوائز )ج(أّما الفئة 
على أا من قبيل الوعد جبائزة، أي باجلعالة، وهذا كالم مرفوض، ألّن اجلائزة ) ج(شهادة االستثمار 

كتاب اهللا مثًال، فهذه   ضائٍع أو تفّوق علمي، أو إجناز ابتكار، أو حفظتكون يف مقابل عمل كرّد 
  . الشهادة حرام أيضاً، ألّا مثرة اإلقراض بفائدة

  . )١(وأّما القرعة أو استعمال دواليب احلظ بني أصحاب هذه الشهادة لتوزيع اجلوائز فهو جمرد قمار
فائدة كان أو رحباً، لكن يستقطع وهذا النوع من شهادات االستثمار ال يدّر عائداً معيناً كل سنة، 

قدر معني من أرباح أموال أصحاب هذه الشهادة لتمنحه هلم عن طريق سحب قرعة معينة إغراًء هلم 
  . على شرائها

على اآلالف من اللريات  ) س مثالً .ل١٠٠٠(ففي هذه القرعة قد حيصل صاحب قرض ضئيل 
ثري كذ أن األول قد أخذ نصيبه ونصيب  كجائزة، بينما ال حيصل صاحب آالف اللريات على شيء، إ

الفرحة من املقرضني معه، بينما نصيب الشخص الثاين لغريه، وبالتايل يرتتب على ذلك أن تكتنف 
  .)٢(نفوس البعض، بينما تسيطر احلسرة على نفوس اآلخرين، وما هذا سوى القمار املنهي عنه شرعاً 

ملا فاته، وهكذا يف ففي كل مرة يتم التوزيع يرتقبه املرتقبون، فيخرج هذا فرحاً مبا أصاب وحيزن ذاك 
  . انتظار مرة تالية

  ! فالبنك الربوي جلأ إىل املقامرة بالرباأليس هذا هو القمار؟ 
  ). ج(فليقامر بنصيبه يف اموعة الثالثة ) ب(و ) أ(فمن مل يغره نصيبه من الربا يف اموعتني 

                                                                                                                                                                                        

حترمي امليسر من وجوه م، ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦ئر اإلسالمية، ط  ، دار البشا٢/١٢٤،١٢٥أمحد احلجي الكردي، : وث وفتاوى فقهية معاصرةحب: انظر
  .٧١ – ٧٠ص : إعجاز التشريع االقتصادي

 . م٢٠٠٢هـ متوز ١٤٢٣اآلخر  ربيع ١دمشق، ط: ، دار الفكر٣٦٨وهبة الزحيلي، ص): حبوث وفتاوى وحلول(املعامالت املالية املعاصرة : انظر) ١(
  . ٧٤ – ٧٢أمني عبد العزيز منتصر، ص : حترمي اإلسالم للميسر من وجوه إعجاز التشريع االقتصادي) ٢(
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  . كنها مبا جيره من الرباول. واملخاطرة هنا ليست ذات باٍل، ألّن املقامرة ليست برأس مال القرض
  . وهكذا يتصور هذا البنك الربوي أّن هذا النوع ميكن أن جيذب من يغريه الربا وامليسر معاً 

   )١(أسوأ من أختيها؟) ج(عة و أال ميكن إذاً أن تكون ام
) ٦٢/١١/٦(صدر قرار من جممع الفقه اإلسالمي برقم : )٢(قرار جممع الفقه بشأن السندات

  .م١٩٩٠ - هـ ١٤١٠ات عام بشأن السند
شهادة يلتزم املصدر مبوجبها أن يدفع حلاملها القيمة االمسية عند (بعد االطالع على أّن السند 

متفق عليها منسوبة إىل القيمة االمسية للسند، أو ترتيب نفع مشروط، االستحقاق، مع دفع فائدة 
  : قرر ما يلي )عة، أم مبلغاً مقطوعاً أم خصماً سواء أكان جوائز توزع بالقر 

تحريم السندات ذات الجوائز، باعتبارها قروضاً، اشترط فيها نفع أو زيادة لمجموع [
  ].المقرضين، أو لبعضهم ال على التعيين، فضًال عن شبهة القمار

  ) طاولة الزهر(النرد : المطلب الخامس  
النرد : قال لهوهو ما ييلعب به، والنرد ليس عربياً بل فارسي معّرب،  هو شيء :تعريفه �

  . حلو: شري، وشري معناه
كعاب فارس، : بن بابك من ملوك الفرس، ويقال له أحياناً  أرد شريوإمنا مسي بذلك، ألن واضعه 

  . )٣(واملراد ا فصوص النرد
النرد عبارة عن مكعبة من العاج أو العظم أو اخلشب، لكل منها ستة أوجه،  :مادته �

 وهكذا... د األوجه بنقطة واحدة والثاين بنقطتني مقطعة بنظام معني، حبيث ينقط أح
إىل الوجه السادس، الذي ينقط بسّت نقاط، على أن يراعى يف هذا التنقيط أن كل 

  :يكون جمموعهما سبعة نقاطوجهني متقابلني 
  . فالوجه األّول يكون فيه ست نقاط والوجه الذي يقابله يكون فيه نقطة واحدة

  .س نقاط والوجه الذي يقابله يكون فيه نقطتانكون فيه مخوالوجه الثاين ي
  .والوجه الثالث يكون فيه أربع نقاط والوجه الذي يقابله يكون فيه ثالث نقاط

                                                           

 ٣ط –، مكتبة الفالح، الكويت، دار االعتصام، القاهرة ٧٦ص  ساملعامالت املالية املعاصرة يف ميزان الفقه اإلسالمي، علي أمحد السالو : انظر) ٣(
 . م١٩٩٢ - هـ ١٤١٣

  .٢/١٧٢٥جملة جممع الفقه اإلسالمي، الدورة السادسة، العدد السادس، : انظر) ٤(
 . ٢٣/٤٢تكملة اموع شرح املهذب، حممد جنيب املطيعي، : انظر) ١(
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  . وللنرد قطعة من خشب مقسمة إىل أربعة أقسام، لكل قسمني متقابلني اثنا عشر قسماً 
  . )١(قرصاً ) ١٥(قرصاً أبيض وأسود، مع كل واحد من الالعبني ) ٣٠(وفيه 
ورد عن كثري من الصحابة والتابعني تفسري امليسر بأنّه النرد، فقد روي  :عالقته بامليسر �

ه كعاب هد تفسري امليسر بأنّ اوكذلك ورد عن جم )النرد هي امليسر: (لهعن ابن عمر قو 
  .)٢(النرد فارس، واملقصود بذلك قطع

  : ونذكر هنا حالتني :حكمه �
  . هو ميسر القمار احملرم باإلمجاعف: إذا كان اللعب فيه على مال -١
  
، وابن )٤(، وابن تيمية)٣(مالك فهو من ميسر اللهو، كما قال: إذا كان اللعب فيه بدون مال -٢
   .)٥(القيم

يكره وال : الذي قال )٧(، وما شذ منهم إالّ أبا إسحاق املروزي)٦(وهو حمرم كذلك عند اجلمهور
  .)٨(حيرم

  : ديث يف حترميهوقد وردت عدة أحا: أدلة حترميه �
اتقوا هذين الكعبتني اللتان  : (�قال رسول اهللا  : قال �عن عبد اهللا بن مسعود رضي   -١

  .)٩()، فإّما من ميسر العجمتزجران زجرا

                                                           

: وث العلمية، أم القرى ط، معهد البح٦٥-٦٣حترمي اإلسالم للميسر من وجوه إعجاز التشريع االقتصادي، أمني عبد العزيز منتصر، ص: انظر) ٢(
  .م١٩٩٣ - هـ ١٤١٤

  . ١٠/٢١٥أخرجه البيهقي يف السنن الكربى، ) ٣(
  . ٣/٥٢تفسري القرطيب، ) ١(
  .٥٢٦خمتصر فتاوى ابن تيمية، البعلي، ص) ٢(
  .١٧٤الفروسية، ابن القيم، ص ) ٣(
  .٦/٣٤٨تاج، مغين احملو . ٤/٢٥٧وحاشية الدسوقي، . ٨/٤٨٠كمال بن اهلمام، ال: فتح القدير) ٤(

 . م١٩٩٦ -هـ  ١٤١٦، ١، دار احلديث، القاهرة، ط١٤/٥٩املغين، ابن قدامة، : انظر
الفصول يف ((و )) شرح خمتصر املزين((هـ، له  ٣٤٠إبراهيم بن أمحد بن إسحاق، املروزي، أبو إسحاق، الفقيه الشافعي، ولد مبرو، تويف يف القاهرة ) ٥(

  )) معرفة األصول
  ]م١٩٧٠، نشر دار الرائد العريب، بريوت، ١١٢هـ، ص ٤٧٦لفقهاء، أبو إسحاق الشريازي، طبقات ا: انظر[
 .٢٣/٤٣تكملة اموع، ) ٦(
 . واحملفوظ أنّه موقوف على عبد اهللا: ، وقال١٠/٢١٥أخرجه البيهقي يف السنن، ) ٧(
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أّمنا صبغ يده يف حلم خنزير فكمن لعب بالنرد شري : ( ، قال�، أّن النّيب �عن بريدة   -٢
  . )١()ودمه

فيه إشارة إىل التحرمي، ألّن  )صبغ يده يف حلم خنزير ودمه(مثيل بقوله أّن الت :االستدالل وجه
  .)٢(التلّوث بالنجاسات من احملرمات

من لعب بالنرد فقد عصى اهللا : (، قال�، عن النيب �عن أيب موسى األشعري  -٣ 
  )٣()ورسوله

  . )٤(كتصريح مبا يفيد التحرمي يف ذل)) فقد عصى اهللا ورسوله((قوله  :وجه االستدالل
أن وضعه على هيئة الفلك بصورة مشس وقمر، وتأثريات خمتلفة حتدث عند : سبب حترميه �

ليدل بذلك على أّن قضية األمور كّلها مقّدرة بقضاء اهللا ليس للكسب اقرتانات أوضاعه، 
  . )٥(فيها مدخل، وهلذا ينتظر الالعب به ما يقضى له به

ن إىل غاية من السفاهة واحلمق، فالالعبان ينتظران ما فهو لعبة تعتمد على احلظ والتخمني املؤديا
، بل فيها مضرّة يف إضاعة الوقت، ووقوع يأيت به الزهران، وهو أيضاً لعبة ليست فيها أي منفعة

  . )٦(اخلصومة بني الالعبني، ولذلك فهي حمرمة، إذ أصل وضعه على القمار والقمار حمرم
ن قدمي األزل، إذ كان من أعمال قوم لوط عليه عرف النرد م: النرد بني املاضي واحلاضر �

  . )٧(السالم، وانتشر يف اجلاهلية قبل ظهور اإلسالم
اليت تنتشر كثرياً يف املقاهي واملنتديات وحىت يف  )طاولة الزهر(ـ ويعرف النرد يف الوقت احلاضر ب

  . بعض البيوت
   الشطرنج: المطلب السادس  

                                                           

. ٤٩٢٩رقم : د، كتاب األدب، باب يف النهي عن اللعب بالنرد، وأبو داو ٢٢٦٠أخرجه مسلم، كتاب الشعر، باب حترمي اللعب بالنرد شري، رقم ) ٨(
  .٥/٣٥٢وأمحد يف مسنده، 

  .٥/٢٨٣نيل األوطار، الشوكاين، ) ٩(
 .٣٧٦٢وابن ماجه، كتاب األدب، باب اللعب بالنرد، رقم . ٤٩٢٨أخرجه أبو داود، كتاب األدب، باب يف النهي عن اللعب بالنرد، رقم ) ١٠(
 . ٥/٢٨٣كاين، نيل األوطار، الشو ) ١١(
  . ٥/٢٨٣: نيل األوطار) ١(
  .٢٣/٤٣حممد جنيب املطيعي، : تكملة اموع) ٢(
  .٦٦أمني عبد العزيز منتصر، ص: حترمي اإلسالم للميسر من وجوه إعجاز التشريع االقتصادي) ٣(
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اطرة بني شخصني، لكل منهما ست عشرة قطعة، عبارة عن لعبة مش: الشطرنج: تعريفه �
حمكوم لكل منها خبطوات معينة على رقعة مربعة فيها أربعة وستون مربعاً ذات لونني 

  . خمتلفني
ويف هذه اللعبة حياول كل خصم إخراج خصمه من اللعب إىل أن يضعف صفه فيسهل حماصرة 

  . مهأهم قطعة له إىل أن يفقد القدرة على احلركة، وبذلك يهز 
  : ونذكر هنا حالتني: حكمه �
  . فهو من ميسر القمار، وهو حمرم باإلمجاع وال خالف فيه: إذا كان اللعب فيه على عوض •
فهناك خالف فقهي حول حترميه، ولكن مالك : وإذا كان اللعب فيه من غري شرط عوض •

  . )١(وابن تيمية وابن القيم اعتربوه يف هذه احلالة من ميسر اللهو
  . )٢(كل ما أهلى عن ذكر اهللا فهو ميسر: لقاسم بن حممد عن الشطرنج؟ فقالوقد ُسئل ا

  
  .)٣()الشطرنج من ميسر األعاجم: (قوله �ولذلك أُثَِر عن علي 

وتعترب لعبة الشطرنج من أكثر األلعاب إضاعة للوقت، فعلى سبيل املثال استمرت إحدى 
  .)٤(دقيقة ٢٤ساعة و  ١٥٨اً قدره م زمن١٩٧٧املباريات بالواليات املتحدة األمريكية عام 

  المراهنات الرياضية : المطلب السابع  
  : هناك صور يجري في القمار

الطرفان الالعبان ووضع كل منهما جعًال واشرتطا على بعضهما أن الفريق الرابح إذا تراهن  منها
  .فهذا رهان غري جائز ويعترب ذلك قماراً  يأخذ ما وضعه الفريق اآلخر

                                                           

 . ٣/٥٣: تفسري القرطيبو . ٥٢٦فتاوى ابن تيمية للبعلي، ص خمتصرو . ١٧٤ابن القيم، ص : الفروسية) ٤(
: ١بريوت، ط: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية: ، حتقيق١٣٧أبو بكر بن احلسني اآلجري، ص : حترمي النرد والشطرنج واملالهي) ٥(

  .م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨
  . ، وهذا مرسل وله شواهد١٠/٢١٣: أخرجه البيهقي) ١(
  .٦٦أمني منتصر، ص: حترمي اإلسالم للميسر من وجوه إعجاز التشريع االقتصادي) ٢(
  .٦/٥٣بدائع الصنائع، الكاساين، ) ٣(
  .٣/٢٥حاشية الدسوقي، ) ٤(
  .، دار الفكر بريوت٨/١٢٧فتح العزيز يف شرح الوجيز، الرافعي، : انظر) ٥(
   .، عامل الكتب بريوت٢/١٤٥انظر شرح منتهى اإلرادات، البهويت، ) ٦(
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تراهن الطرفان وأدخال بينهما رجالً ثالثاً وهو ما يسمى باحمللل، ومل خيرج هذا احمللل كذلك إذا 
شيئاً من عنده، ولكنه كان مأموناً أن يسبق، فهذا مل حيصل به معىن التحليل، وصار إدخاله بينهما 

 .لغواً ال معىن له، وهو عني القمار احملرم كذلك

  بهاعقود الغرر وما يتعلق : لثامنالمطلب ا  
  :عرف الفقهاء الغرر بتعاريف تنطبق على عقود املقامرة

  )٣()اخلطر الذي يستوي فيه خطر الوجود والعدم (  :فعرفه الحنفية بقولهم

  )٤()ما حيتمل حصوله وعدم حصوله (  :وعرفه المالكية بقولهم

  )٥()الرتدد بني جانبني األغلب منهما أخوفهما (  :وعرفه الشافعية بقولهم

  )٦()ما تردد بني أمرين ليس أحدمها أظهر (  :حنابلة بقولهموعرفه ال

وواضح أن مجيع تعريفات الفقهاء للغرر تنطبق على عقود املقامرة، وذلك على أساس أا عقود 
، إذ كسب املقامر أو املراهن ألي شيء إمنا يكون يف مقابل تعرضه للخسارة، وإذا خسر أي احتمالية

  .ال الكسب، وذلك كله يكتنفه اجلهالة والغررمنهما  فذلك يف مقابل احتم
  

وقد ينطبق الغرر على بغض عقود التأمني؛ وذلك أن املؤمن له يدفع لشركة التأمني قسطاً ثابتاً 
حمدداً، يف حني أن ما سيتقاضاه من مقابل هو غري معلوم احلصول وال املقدار وال األجل، فهو إذن 

  .)١(غرر يف األجل
  .والمحرم منها) الشدة(لعبة الورق في : المطلب التاسع  

ومن أنواع القمار الشائعة يف أيامنا هذه هو لعبة الورق، حيث جيتمع طرفان وجيعالن بينهما رهاناً 
  .على أن من يسبق اآلخر يأخذ هذا الرهان

  .في لعبة الصبيان بالجوز: المطلب العاشر  
، وقد يقاس على )٢(ن امليسر املنهي عنهورد عن كثري من الصحابة اعتبارهم لعبة الصبيان باجلوز م

طوط خمتلفة وهي صغرية كروية الشكل يف داخلها خ) األكالل ( ذلك يف زمننا احلاضر لعبة الصبيان بـ 

                                                           

  .٤١٥حامد حسان، ص حكم الشريعة اإلسالمية يف عقود التأمني، حسني  ١

 .١٠/١٢٣السنن الكربى للبيهقي  ٢
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الد ويلعبون ا ما يسمونه، عدداً زوجياً أو عدداً فردياً، وهذا يعتمد على احلرز األلوان، فيجتمع األو 
  .والتخمني إضافة إىل احلظ

  تمةالخا
  :فمن النتائج:وتتضمن أبرز النتائج والتوصيات

مل يكن امليسر عند العرب يف اجلاهلية هلواً يلهون به، أو لعبة يلعبوا إمنا كان نظاماً اجتماعياً، 
 .الباعث احلقيقي له الكرم والتفاخر بالكرم

وىف نصيب، هذا كثرياً ما كان يصحب هذا الصنيع النزاع واجلدال فيما بينهم يف سبيل الظفر بأ
 .إىل ما يقاربه من املخاطرة باملال

وإن كان هذا امليسر يف ظاهره نافعاً للمحتاجني، لكنه ضار ألنه أكل ألموال الناس بالباطل، بل 
رمبا يدعو املقامر إىل السرقة للحصول على فوز رخيص يف ذلك املضمار، وهذا جملبة للعداوات بينهم 

 .ا قامر الرجل على أهله وبيته ونفسه يف اية املطافوالشتم أحياناً كثرية، بل رمب

 .حترمي اإلسالم للميسر كان حلكمة عظيمة وهي القضاء على مفاسده ومضاره مجلة وتفصيالً 

امليسر قد تطور مع تطور البشرية وتقدمها، فغاص الناس يف أعماقه، وساروا ي ظلماته من حيث 
 .يدرون يدرون ومن حيث ال

  :أما التوصيات
لعمل على التحري واحلث عن وادي القمار اليت كثرياً ما تكون مستورة داخل البيوت، ومالحقة ا

 .أصحاا ومعاقبتهم

 .العمل على منع انتشار أي وسيلة من وسائل القمار

  .إجياد بدائل شرعي ملا يسمى قسائم السحب يف الشركات واليانصيب وشهادات االستثمار


