 ‐ 128963ﻣﺎل ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺨﺖ آزﻣﺎﯾ
ﺳﻮال

ﭘﻮﻟ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ از ﻃﺮﯾﻖ آنﭼﻪ ﺑﺨﺖ آزﻣﺎﯾ ﻣﻧﺎﻣﻨﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧ ﺑﺎﻧﻫﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﺷﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺣﻼل اﺳﺖ ﯾﺎ
ﺣﺮام؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اﻣﻮاﻟ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯿﺴﺮ ﯾﻌﻨ ﻫﻤﺎن ﻗﻤﺎر ﮐﻪ آن را ﺑﺨﺖآزﻣﺎﯾ ﻣﻧﺎﻣﻨﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﻧﺲ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣآﯾﺪ از راه
ﻏﯿﺮ ﺷﺮﻋ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﻼل ﻧﯿﺴﺖ .اﻟﻪ ﺟﻞ وﻋﻼ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﱠﺬِﻳﻦ آﻣﻨُﻮا اﻧﱠﻤﺎ اﻟْﺨَﻤﺮ واﻟْﻤﻴﺴﺮ واﻻﻧﺼﺎب واﻻزْﻻم رِﺟﺲ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﺸﱠﻴﻄَﺎنِ ﻓَﺎﺟﺘَﻨﺒﻮه ﻟَﻌﻠﱠﻢ ﺗُﻔْﻠﺤﻮنَ

]ﻣﺎﺋﺪه:

[۹۰
)ای ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﯾﺪ ﺷﺮاب و ﻗﻤﺎر و ﺑﺖﻫﺎ و ﺗﯿﺮﻫﺎی ﻗﺮﻋﻪ ﭘﻠﯿﺪﻧﺪ ]و[ از ﮐﺎر ﺷﯿﻄﺎﻧﻨﺪ ﭘﺲ از آنﻫﺎ دوری ﮔﺰﯾﻨﯿﺪ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ رﺳﺘﺎر ﺷﻮﯾﺪ(.
ﻣﯿﺴﺮ ﻫﻤﺎن ﻗﻤﺎر اﺳﺖ و ﻫﺮ ﭼﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪن در ﻫﺮ ﺑﺎزی ﯾﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﯾﺪ ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺴﺮ ﯾﻌﻨ ﻗﻤﺎر اﺳﺖ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺳﻬﻞاﻧﺎری ﮐﻨﺪ ﺑﻠﻪ آن ﻣﺎﻟ ﺣﻼل اﺳﺖ ﮐﻪ از راه ﺣﻼل ﺑﻪ دﺳﺖ آﯾﺪ از
ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺷﺮﻋ ﯾﺎ ﻫﺪﯾﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮﻋ ﯾﺎ ﻗﺮض ﺷﺮﻋ ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺮاﯾﻪ دادن درﺳﺖ ﺷﺮﻋ و دﯾﺮ روشﻫﺎ و
روشﻫﺎی ﺣﻼل ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﮐﻪ در ﺷﺮع ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ.
اﻣﺎ آنﭼﻪ ﺑﻪ ﻗﻤﺎر ـ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ـ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﯿﺮد و ﺑﺪﻫﺪ ﺑﻠﻪ واﺟﺐ اﺳﺖ
از اﯾﻦ ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﻤﺎر ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺣﺮام ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﺸﺮوب و دﺧﺎﻧﯿﺎت و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﺮﺣﺬر ﺑﺎﺷﺪ
زﯾﺮا اﯾﻦﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺣﻼل ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ از آن دوری ﮔﺰﯾﻨﺪ و اﻣﯿﺪش ﺑﻪ روزیای ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﻧﺰد ﭘﺮوردﮔﺎر اﺳﺖ و از ﻣﺠﺎزات او ﺑﺘﺮﺳﺪ .اﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
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وﻣﻦ ﻳﺘﱠﻖ اﻟﻪ ﻳﺠﻌﻞ ﻟَﻪ ﻣﺨْﺮﺟﺎً ) (۲وﻳﺮزُﻗْﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺤﺘَﺴﺐ

]ﻃﻼق[۳ ،۲ :

)و ﻫﺮ ﮐﺲ ﺗﻘﻮای اﻟﻪ را ﭘﯿﺸﻪ ﺳﺎزد ﺑﺮاﯾﺶ راه ﺑﺮون رﻓﺘ ﻗﺮار ﻣدﻫﺪ ) (۲و او را از ﺟﺎﯾ ﮐﻪ در ﺷﻤﺎر ﻧﻤآورده روزی
ﻣدﻫﺪ(.
و ﺑﻨﺪه اﮔﺮ ﭼﯿﺰی را ﺑﺮای اﻟﻪ ﺗﺮک ﮔﻮﯾﺪ اﻟﻪ ﺑﻬﺘﺮ از آن را در ﻋﻮض ﺑﻪ وی ﻋﻄﺎ ﻣﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا اوﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
وﻣﻦ ﻳﺘﱠﻖ اﻟﻪ ﻳﺠﻌﻞ ﻟَﻪ ﻣﻦ اﻣﺮِه ﻳﺴﺮاً

]ﻃﻼق[۴ :

)و ﻫﺮ ﮐﺲ از اﻟﻪ ﭘﺮوا دارد ﺑﺮای او در ﮐﺎرش ﺗﺴﻬﯿﻠ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد(«.
ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﺑﺎز رﺣﻤﻪ اﻟﻪ
)ﻓﺘﺎوی ﻧﻮر ﻋﻠ اﻟﺪرب(۱۴۸۳ /۳ :
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