السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
سم.

طالب :أحسن هللا إليك.
بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمددهلل ر رب اللددالمان الالوددسال الالسددسم اددب أءددرل اسلييدداي الالمرسدداان ليالددا محمددهلل ال اددب لدد الوددحب

أجملان ،الاهم اغفر لءاخلا الاجزه لا خار الجزاي الاغفر لاساملان يا حي يا قاالم.
قال المولف رحم هللا تلالب :باب ييع الطلام بالطلام ال فضل يالهما:

حهللثلي يحاب ن مالك أل ياغ أن سايمان ين يسار قال :فلي اف حمار سلهلل ين أيدي القدا

خذ من حلطة أهاك فايتع يها ءلا ار الال تأخذ إال مثا

فقدال لغسمد

الحهللثلي ن مالك ن لافع ن سايمان ين يسار أل أخيره :أن يهلل الدرحمن يدن اسسدالهلل يدن يدهلل يغدال فلدي
اف هللايت فقال لغسم خذ من حلطة أهاك طلاما فايتع يها ءلا ار الال تأخذ اال مثا

الحهللثلي ن مالك أل ياغ

ن القاسم ين محمهلل ن اين مليقاب الهللالسي :مثل ذلك.

لددهلللا أن ال تبددا

قددال مالددك رحمد هللا :الهددال اسمددر لددهلللا .قددال مالددك رحمد هللا تلددالب :اسمددر المجتمددع ايد

الحلطة بالحلطة الال التمر بالتمر الال الحلطة بالتمر الال التمر بالزباب الال الحلطة بالزباب ،الال ءيي من الطلام
كا إال اهللا ياهلل ،فإن هللخل ءائا من ذلك اسجل لم يواح الكان حراما الال ءيي من اسهللم كاها إال اهللا ياهلل.

قال مالك رحم هللا :الال ابا ءيي من الطلام الاسهللم إذا كان من ولف الاحهلل اثلان يالاحدهلل فدس ابدا مدهلل حلطدة
بمهللي حلطة ،الال مهلل تمر بمهللي تمدر ،الال مدهلل زبادب بمدهللي زبادب الال مدا أءدب ذلدك مدن الحيدالب الاسهللم كاهدا إذا

كان من ولف الاحهلل ،الان كان اهللا ياهلل إلما ذلك بملزلة الالرق بدالالرق الالدذهب بالدذهب ال يحدل فدي ءديي مدن

ذلك الفضل ،الال يحل إال مثس بمثل اهللا ياهلل.

قال مالك رحم هللا :الاذا اختاف ما يكال أال ادالزن ممدا اؤكدل أال يءدرب فبدان اختسفد فدس بدأ

اثلان يالاحهلل اهللا ياهلل الال بأ

أن اؤخدذ ملد

أن اؤخذ وا من تمر بوا ان مدن حلطدة الودا مدن تمدر بودا ان مدن زبادب

الوا من حلطة بوا ان من سمن ،فإذا كان الولفان من هذا مختافان فس بأ
من ذلك اهللا ياهلل فإن هللخل ذلك اسجل فس يحل.

باثلان ملد يالاحدهلل أال أكثدر

قال مالك رحم هللا تلالب :الال تحل ويرال الحلطة بويرال الحلطة ،الال بأ

بويرال الحلطة بويرال التمر ادهللا يادهلل

قال مالك رحم هللا :الكل ما اختاف من الطلام الاسهللم فبان اختسف فس بأ

أن يءترى بلض يبلض جزافا اهللا

الذلك أل ال بأ

أن يءترى الحلطة بالتمر جزافا.

ياهلل فإن هللخا اسجل فس خار في الالما اءتراي ذلك جزافا كاءتراي بلض ذلك بالدذهب الالدالرق جزافدا .قدال مالدك
رحم هللا :الذلك الك تءتري الحلطة بالالرق جزافا الالتمر بالذهب جزافا فهذا حسل ال بأ

ب .

قال مالك رحم هللا :المن وير ويرال طلام القهلل ام كااها ثم با ها جزافا الكتم ادب المءدتري كااهدا فدإن ذلدك

ال يواح فإن أحب المءتري أن ارهلل ذلك الطلام اب البائع رهلله بما كتم كاا الغره ،الكذلك كل مدا ادم البدائع

كاا ال هللهلله من الطلام الغاره ثم با

جزافدا اللدم يلادم المءدتري ذلدك فدإن المءدتري إن أحدب أن ادرهلل ذلدك ادب

البائع رهلله اللم ازل أهل اللام الهالن ن ذلك.
قال مالك رحم هللا :الال خار في الخيز قر

فأما إذا كان اتحرى أن يكالن مثس بمثل فس بأ

بقروان ،الال ظيم بودغار إذا كدان بلدض ذلدك أكيدر مدن بلدض
ب الان لم االزن .قال مالك رحم هللا :ال يواح مدهلل زبدهلل المدهلل

لين بمهللي زبهلل الهال مثل الذي الوفلا من التمر الذي ابا وا ان من كيي
طالب :أحسن هللا إليك ،من خءف؟

الوا ا من حءف،

حشف.

طالب :معجمة عندك ،أحسن هللا إليك.

الهال مثل الذي الوفلا من التمدر الدذي ابدا ودا ان مدن كيدي

حان قال لواحب  :إن ودا ان مدن كيدي

الودا ا مدن حءدف يثسثدة أودال مدن جدالال

يثسثدة اودال مدن اللجدالال ال يوداح ،ففلدل ذلدك لاجادز ييلد  ،الالمدا

جلل واحب الاين الاين مع زبهلله ليأخذ فضل زبهلله اب زبهلل واحب حان اهللخل مل الاين.
قال مالك رحم هللا :الالدهللقا بالحلطدة مدثس بمثدل ال بدأ

بد الذلدك سلد أخاد

الدهللقا فبا د بالحلطدة مدثس

بمثل ،اللال جلل لوف المهلل من هللقا فبا ذلك بمهلل من حلطة كان ذلك مثدل الدذي الودفلا ال يوداح سلد إلمدا

أراهلل أن يأخذ فضل حلطت الجاهللال حتب جلل ملها الهللقا فهذا ال يواح.

الحمددد ر را العدالمين وصددلهللا هللا وسددلم و ددارك علددهللا علدددب ورسددوله نلينددا محمددد وعلددهللا لدده وصددح ه أجمعددين ،أمددا
عد:

فيقول المؤلف رحمه هللا تعالهللا :اا ليع الطعام الطعام ال فضل لينهما:

ليع الطعام مما يجري فيه الربا الطعام الذي يجري فيه الربا ،مما يكال ويدخر ويقتات ،ال فضل لينهما فإذا كان

ربوي لجنسه ال يجوز فيه الفضل وال النسأ ،وان ليع غير جنسه جاز الفضل وحرم النسأ.

قال رحمه هللا :حدثني يحيهللا عن مالك أنه للغه أن سليمان لدن يسدار ،أحدد الفقهداا السد عة مدن فقهداا المديندة مدن
التا عين قدال :فندي ،يعندي فدرو وانتهدهللا ،علدف حمدار سدعد لدن ألدي وقدا

رضدي هللا تعدالهللا عنده هللا عنده وأرضداب

أحددد العش درم الم ش درين الجنددة ،فقددال لغالمدده :خددذ مددن حنطددة أهلددك ،أهددل الغددالم الددذين هددم أهددل سددعد

ن الغددالم

صار منهم منزلدة واحدد مدنهم ولدين معندهللا أن المدراد ده أهلده ،أمده وزوجتده ،أم الغدالم وزوجدة الغدالم ال ،خدذ مدن

حنطة أهلك فالتع لها شعي ار ،يعني خذ حنطة لر وات ع لهدا شدعي ار اشدتر لهدا شدعي ار علفدا للحمدار ،فدالتع لهدا شدعي ار
وال تأخددذ إال مثلدده

نهمددا جددنن واحددد عددن اكمددام مالددك اعتمددادا علددهللا هددذب اذثددار وا خ ددار التددي ذكرهددا ،فالحنطددة

والشعير جنن واحد عند اكمام مالك ،ولهدذا قدال :وال تأخدذ إال مثلده ،فدال يجدوز ليدع الحنطدة الشدعير مدع الفضدل

أو النسددأ ،أمددا النس د ة للنسددا فهددذا متفددا عليدده ن الشددعير ربددوي واللددر ربددوي ،وهددل همددا جنسددان أو جددنن واحددد،

خالف ،مالك يرى أنه مجلن واحد فيحرم فيها النوعان من الربا الفضل والنسيئة ،وغيرب يرى أنهما جنسان ،يجوز

التفاضددل يأخددذ صدداع حنطددة صدداعين شددعير أو العكددن ،ووافددا اكمددام مالددك عددن الشددامين ،وشدددد عددن أهددل
الظدداهر علددهللا مالددك فددي هددذب المسددألة وجددااوا كددالم جددانلوا فيدده ا دا ،فقددالوا :القددق أفقدده مددن مالددك ،عددن أهددل

الظاهر قالوا ذلك ،لماذا؟ ن لو قدمت إلهللا القق قر

من اللر من الحنطة ،وقر

من الشعير أكل اللدر وتدرك

الشعير ،دل علهللا أنهما ما هما لجنن واحد ،قدد تقلدا المسدألة ،يقدال لهدذا القائدل :الحمدار أفقده مندك

نده يفضدل

الشعير علهللا اللر ،كل هذا الكدالم ال يصدلب لدين أهدل العلدم ،وال شدك أن هدذا فيده إسداام أدا مدع ا ئمدة ،إذا كدان
مالك نجم السنن يقال فيده مثدل هدذا الكدالم مدن قدي ،هللا المسدتعان ،وهدذا أريده علدهللا كدل حدال ،وهدو قدول مرجدو ،

عامة أهل العلم علهللا خالفده ،الجمهدور علدهللا خالفده ،أن الشدعير جدنن واللدر جدنن يجدوز أن ي داع متفاضدال لكدن

إذا كان يدا ليد.

قال :وحدثني عن مالك عن نافع عن سليمان لن يسار أنه أخلرب :أن علد الرحمن لن ا سدود لدن علدد يغدو لدن
وها الزهري صحالي صغير أو من ك ار التدا عين علدهللا خدالف لدين أهدل العلدم ،وعلدهللا كدل حدال هدو مولدود علدهللا
عهد النلي صلهللا هللا عليده وسدلم ،فندي علدف دالتده فقدال لغالمده :خدذ مدن حنطدة أهلدك طعامدا فدالتع لهدا شدعي ار وال

تأخذ اال مثله .وذلك التحاد الجنن علهللا من تقدم عندب ،عند اكمام مالك.

عن مالك أنه للغه عدن القاسدم لدن محمدد عدن الدن معيقيدا لدن ألدي فاطمدة الدوسدي حليدف لندي علدد شدمن :مثدل

ذلك ،للغه مثل ذلك ،أنه اشترى شعي ار حنطة وقال ال تزد وال تزداد ،ال لد أن يكون مثله ،علهللا متقدم في ا ثرين
السا قين.

قددال مالددك :وهددو ا مددر عندددنا .يعنددي المدينددة ،أن اللددر والشدعير جددنن واحددد ،لتقددارا المنفعددة

ن مددا يصددلب أن

يصنع من الحنطة يصلب أن يصنع من الشعير.

قال مالك :ا مر المجتمع عليه عندنا
طالب...............:
نعم الحدي  ،الحدي

ن الجمهور حينما جعلوا الشعير صنف يختلف عن اللر عمدتهم ها.

المتضمن لليان ا جندان (( الدذها الدذها والفضدة الفضدة واللدر داللر والشدعير الشدعير

والملب الملب والتمر التمر )) جعلها أصناف ،لكن لتقارا الشعير في المنافع مع اللر اتجه القول :أنهما جنن

واحد عند مالك ومن ذكر عنه من ا خ ار المذكورم.

طالب..............:

ال ،ال إي لكن من يقول :إن درهم لدينار ،ما يمكن أن يقال هذا ،ال يقوله أحد.

طالب...............:

ال ،الددذها والفضددة أقيددام يشددترى لهددا كددل شدديا ،إي لكددن معددروف أندده مخصددو

خالف ،وال يمكن أن تتم عملية دين إال والذها والفضة طرف فيها.

 ،مخصددو

االتفددا مددا فيدده

وقال مالك :ا مر المجتمع عليها عندنا أن ال ت اع الحنطة الحنطة وال التمر التمر وال الحنطة التمر وال التمدر

الزبيددا وال الحنطدة الزبيددا ،وال شدديا مددن الطعددام كلدده إال يدددا ليددد ،لكددن يجددوز مددع ذلددك الحنطددة الحنطددة يحددرم

التفاضدل والنسددأ ،التمددر دالتمر يحددرم التفاضددل والنسدأ ،الحنطددة ددالتمر يجدوز التفاضددل لكددن ال يجدوز النسددأ إال يدددا

ليددد ،وال التمددر الزبيددا كددذلك ،وال الحنطددة الزبيددا وال شدديا مددن الطعددام كلدده إال يدددا ليددد ،لقولدده عليدده الصددالم

والسالم (( :فإذا اختلفت ا صدناف فليعدوا كيدف شدئتم إذا كدان يددا ليدد )) ،فدإن دخدل شديئا مدن ذلدك ا جدل ،النسدأ
والتأخير لم يصلب وكان حراما ،لم يصلب وكان حراما اذن لو سدئل شدخ
عن مسألة وقال :ما يصلب ،هل تعادل كلمة حرام؟ الحدرام أشدد

عدن مسدألة ،شدي مدن المشداي سدئل

ن عدن المشداي يعندي قدد ال يتلدين لده الددليل

ليانا واضحا ،حي

يجدزم دالتحريم فيقدول :مدا يصدلب ،وهندا هدذا مدن داا الدورع مدن داا الدورع ،أحياندا يقدول :ال

ين غي أو ال يعجلني في إزاا التحريم ،لم يصلب وكان حراما ،هل نقول :إن كلمة لم يصلب تعود إلهللا صحة العقد

وفسادب ،وحراما نه كان حرام يعني حكمه التحريم أو نقول :إنها لم يصلب يعني ال يجوز وال يحل وكان حراما،

تحريمه واضب في هذب الصور ،التحريم ظاهر ،تسمعون في فتاوى عن المشداي أنده يقدول :مدا يصدلب هدذا ،مدا
يصلب نه لين عندب دليدل يقطدع لتحدريم مدا سدئل عنده سدل ه ،فيعددل إلدهللا ع دارم أسدهل ،وال شديئا ،يعندي ال ي داع

شدديا مددن ا دم كلهددا إال يدددا ليددد ،لالتفددا علددهللا حرمددة ربددا النسدديئة ،هددذا إذا كددان مم دا يجددري فيدده الربددا ،أو فددي
أوصوله.

قال مالك :وال ي اع شيا من الطعام وا دم إذا كان من صنف واحد اثنان لواحد ،متفاضال لل ال لد مدن االتحداد
وال لد من العلم ه ،ال لد من العلم التساوي ،والجهدل التسداوي عندد أهدل العلدم كدالعلم التفاضدل ،يعندي مدا يكفدي

تقدير ،لل ال لد أن يعلم أن الوزن أو الكيل واحد ،فال ي اع مد حنطة مدي حنطة ،وال مد تمر مدي تمر ،لل ال

لد من التساوي ،وال مد زبيا مدي زبيا وال ما أش ه ذلك من الحلوا وا دم كلها إذا كدان مدن صدنف واحدد ،إذا
كددان زيددت هددذا زيددت زيتددون وهددذا زيددت ذرم أو زيددت شددعير يصددلب التفاضددل وال مددا يصددلب؟ هددا ،نقددول :وال مددا أشد ه
ذلك من الحلوا وا دم كلها ،إذا كان من صنف واحد لهذا القيد ،ال يصلب التفاضل ،لكن إذا كانت من أصناف

مختلفدة فليعدوا كيدف شددئتم إن كددان يددا ليددد ،ومددع ذلدك إذا كددان مددن صدنف واحددد ال يجددوز التفاضدل وان كانددت يدددا
ليددد ،طيددا مدداذا عددن حدددي  (( :ال ربددا إال فددي النسدديئة )) يعنددي ال ربددا أشددد مندده إال فددي ربنددا النسدديئة ،يعنددي ربددا

النسيئة أشد من ربا الفضل ،والحصر هنا إضافي ولين حقيقي الحصر.

طالب.............:

نعم،الحصددر إضددافي ،لالهتمددام دده والعنايددة شددأنه وتهويددل أمدرب والتشددديد فيدده ،واال فربددا الفضددل ثلتددت فددي تحريمدده

النصو

القطعية ،وال مجال للتشكيك ،وان وجد من يستدل لهذا الحدي

علهللا جواز أو التساهل في ربا الفضل،

حصددر إضددافي إذا قلددت :ال شدداعر إال حسددان مددثال ،ال شدداعر إال حسددان ،وال فقيدده إال ألددو حنيفددة مددثال ،حصددر

إضافي يعني النس ة ،يوجد شعراا كثر غير حسان ،يوجد فقهاا غير ألي حنيفة لكنه اكضافة إليه ونسلته إلهللا
غيدرب كددأن غيددر موج دود مددع وجددودب ،يقددول :إنمددا ذلددك منزلددة الددور ددالور  ،ال لددد مددن التسدداوي والحلددول يدددا ليددد،

الددذها الددذها ال لددد مددن التسدداوي والحلددول ،فددال يجددوز التفاضددل وال النسددأ ،ال يحددل فددي شدديا مددن ذلددك الفضددل
والزيادم ،وال يحل إال مثال مثل يدا ليد ،ال لد من القيدين ومن الشرطين.

قال مالك :واذا اختلف ما يكال أو يوزن ممدا يؤكدل أو يشدرا ف دان اختالفده ،اختلدف مدا يكدال أو يدوزن ممدا يؤكدل
أو يشددرا ف ددان اختالفدده فددال ددأن أن يؤخددذ مندده اثنددان لواحددد يدددا ليددد ،االخددتالف هنددا فددي الكيددل والددوزن أو فددي

الصنف؟ الصنف ،ف ان اختالفه ،ال يكدون اخدتالف غيدر لدين ،قدد يوجدد االخدتالف فدي الصدنف الواحدد ،لكدن هدذا
اخددتالف غيددر لددين كدداللر مددع الشددعير عندددب ،هددذا مختلددف لكددن االخددتالف غيددر لددين عندددب ،وكددأنواع التمددر وأن دواع

الحلوا ،وأنواع ما يجري فيه الربدا ،ال لدد أن يلدين اختالفده

نده فدي الحددي  ،إذا اختلفدت هدذب ا صدناف فدال لدد

من أن يلين هذا االختالف لتغير الصنف ال مع اتحاد الصدنف ،فدال دأن أن يؤخدذ منده اثندان لواحدد يددا ليدد ،وال
ددأن أن يؤخددذ صدداع مددن تمددر صدداعين مددن حنطدة ،لمدداذا؟ ن االخددتالف لددين لددين التمددر والحنطددة ،وصدداع مددن

تمر صاعين من زبيا ،واالختالف لينهما لين ،وصاع من حنطة صاعين من سمن ،االختالف لين ،فإذا كان
الصنفان من هذا مختلفين فال دأن داثنين منده لواحدد أو أكثدر مدن ذلدك ،ثالثدة لواحدد ال مدانع ،يددا ليدد فدإن دخدل

ذلك ا جل فال يحل

ن الشرط منصو

عليه فإذا اختلفت هذب ا صدناف ليعدوا كيدف شدئتم النسد ة للتفاضدل،

لكن الحلول والتقا ن ال لد منه لقوله (( :إذا كان يدا ليد ))

طالب..............:

نه يكال ويدخر...،

 ...ا حوط .فإن دخل ذلك ا جل فال يحل.

قددال مالددك :وال تحددل صددلرم الحنطددة صددلرم الحنطددة ،يعنددي كومددة حنطددة كثيددر مجتمددع مقدددارها مددن صددلرم أخددرى
لماذا؟ نه ال يتحقا التماثل ،ها ،ال لد من العلم التساوي ،والجهل التفاضل كالعلم ه ،وال أن صلرم الحنطة
صلرم التمر ،من غير كيل ،تأتي إلهللا مخدزن مملدوا تمدر و خدر مملدوا حنطدة ،تشدتري هدذا لهدذا ال دأن

نده ال

يشترط فيه التماثل وال التساوي لكن ال لد أن يكدون يددا ليدد ،وال دأن صدلرم الحنطدة صدلرم التمدر يددا ليدد ،وذلدك

أنه ال أن أن يشترى الحنطة التمر جزافا ،مثل ما ذكرنا نه ال يشترط التساوي.

قال مالك :وكل ما اختلف من الطعام وا دم ف ان اختالفه فال أن أن يشترى عضه ل عن جزافا يدا ليد ،يعني
مثل ما مثل سا قا ف ان اختالفه ،حنطة لتمر تمر لزبيدا ومدا أشد ه ذلدك ،قدال مالدك :وكدل مدا اختلدف مدن الطعدام
وا دم ف ان اختالفه فال أن أن يشتري عضه ل عن جزافا يدا ليد ،فدإن دخلده ا جدل فدال خيدر فيده

نده يدخلده

ربا النسيئة وال خيدر فيمدا حدرم هللا جدل وعدال ،وانمدا اشدتراا ذلدك ج ازفدا كاشدتراا عدن ذلدك الدذها والدور ج ازفدا

ندده ال يلددزم معرفددة المقدددار الكيددل إال إذا ليددع لجنسدده أمددا إذا ليددع غيددر جنسدده ،وحينئددذ ال يشددترط التماثددل يجددوز

الليع جزافا.

قال مالك :وذلك أنك تشتري الحنطة الور جزافا والتمر الذها جزافا فهذا حالل ال أن ه ،لكدن الدذي يختلدف
فيه الذها والفضة عن غيرهما أنها قيم ا شياا ،ت اع لها متفاضلة وت اع لها نسيئة.

قددال مالددك :ومددن صددلر صددلرم طعددام وقددد علددم كيلهددا ،يدددري يعددرف أنهددا مائددة صدداع ،ثددم اعهددا ج ازفددا وكددتم علددهللا

المشدتري كيلهدا فدإن ذلددك ال يصدلب ،لمداذا؟ ال سديما إذا كددان يعندي دان مدن تصددرف المشدتري أو لدوح عليده أنهددا
أكثر من الواقع ،هي مائدة صداع ويعدرف صداحلها أنهدا مائدة صداع ،فقدال لصداحلها :كدم؟ قدال :دألف ريدال ،قدال
علددهللا كددل حددال نحددن كس د انين ،تمددر كثيددر مددائتين صدداع ثالثمائددة صدداع ددألف ريددال رخددي

يسمعه ،وظهر عليه عالمات أنها أكثر من واقعها ،فحينئذ ال يجوز أن يكتمها

 ،وهددي مائددة ،وذاك

ن ذاك ما أقدم علدهللا الشدراا إال

لغل ة ظنه أنها أكثر من واقعها ،واال فا صل أنها يجوز ليعها جزافا ،وان أخلرب لواقعها ،ال شك أنه أحوط وكدالم
اكمام مالك منصا علدهللا مدا إذا كدان المشدتري يظدن أنهدا أكثدر ممدا هدي عليده فدي الواقدع ،يتوقعهدا مائدة وخمسدين

صاع مثال وهي مائة صاع ،وأمدا إذا كدان يتوقعهدا علدهللا حقيقتهدا ،الندان يتفداوتون ،عدن الندان إذا رأى الصدلرم
قال :خمسمائة صاع ،وهي ما تجيا مائتين ،عن النان يعطيك مقدارها لدقة ،و عن النان من حرصه علهللا
نفسه وعلهللا ماله يقدرها نصف الكمية ،فاكمام مالك يريد أن يقطع الطريا علهللا من يأتيه مثل هؤالا فيخلرب ،قدال

مالك :ومن صلر صلرم طعام وقد علم كيلهدا ثدم اعهدا ج ازفدا وكدتم المشدتري كيلهدا فدإن ذلدك ال يصدلب ،كدتم علدهللا

المشتري كيلها ،ال سيما إذا كان هذا التصدلير منطدوي ومشدتمل علدهللا شديا مدن الخدداع ،يعندي جعدل هدذب الصدلرم

علددهللا مكددان مرتفددع ،فمددن رهددا ظددن أنهددا ضددعف مددا هددي عليدده فددي الواقددع ،مثددل هددذا ال لددد أن يخلددر ،فددإن أحددا

المشتري أن يرد ذلك الطعام علهللا ال ائع ردب ما كتمه كيله وغرب ،ما يشترط له كيل معين ،وانما أنا اشتريت مندك

جدزاف أرد عليددك جدزاف ،مددا يقددول ال ددائع :أنددا عتددك صددلرم ثددم عددد ذلددك يسددأله :كددم أنددت مقدددر أن الصددلرم؟ أنددا مددا
أدري يقول

ال ائع :ما أدري وهدو يددري ،يقدول للمشدتري :كدم تقددرها أندت؟ يقدول :مائدة وخمسدين صداع ،وهدي

في واقعها نعم مائة صاع ،ما يقول :أنت يمكن إندك أخدذت أو أخدذ منهدا وأندت ال تددري ،ال أقللهدا مندك إال كيدل،

علددهللا مددا تقدددرب أنددت ،وهددو يعددرف أندده مسترسددل يزيددد ،نقددول :مددا دام اشددترى ج دزاف ،يددرد كمددا اشددترى ،فددإن أحددا

المشتري أن يرد ذلك الطعام علهللا ال ائع ردب ما كتمه كليه وغرب ،كذلك كل ما علم ال ائع كيله وعددب مدن الطعدام
وغيدرب ثددم اعدده ج ازفددا ،ولددم يعلددم المشددتري ذلددك فددإن ،يعنددي هددذا فددي جميدع السددلع ،يعنددي شددخ

طالددا علددم عندددب

مكت ة فيها ألف مجلد ،جاا زبون قال :أنا أريد أن أشدتري المكت دة ،كدم فيهدا مجلدد؟ هللا أعلدم أندا مدا أدري أندا أجدي

و ،...وما أدري ،وهو عادب قلل ما يدخل المجلد ،ثم جاا المشتري وعد الدواليا وضرا وجمع قال :ما شاا هللا
ألفددين مجلددد حددد ،إي ال لددد أن يخلددر ددالواقع ،ذاك يعددرف العدددد ،لددو كددان مددا يعددرف العدددد أمددر سددهل ،لكددن يعددرف
العدددد أندده عدددها قلددل حضددورها ،ولددم تددزد وال مجلددد واحددد ،عدددها المجلددد طلعددت ألددف ،ال تزيددد وال تنددا ،ثددم جدداا

الزبددون ،و عددن الزبددائن مددا يحسددن التقدددير ،نعددم عددن النددان يحتدداط لنفسدده ،فددإذا قيددل لدده :سددم ،سددام علددهللا أنهددا
خمسمائة ما هي ألف هذا مدن شددم احتيداط عدن الندان ،لكدن عدن الندان أمدرب ماشدي ،أمدورب ماشديه اللركدة،

ضرا شاف كم دالوا قال :عشرم دواليا ،ما شاا هللا كل دالوا يمكن فيه مائتين ،إذا ألفين مجلد ،مثدل هدذا ال

لد أن يخلر العدد ،علهللا قول اكمام مالدك ،ولدو كاندت الجملدة مدا هدي المجلدد ،فدإن أحدا المشدتري أن يدرد ذلدك

الطعام علهللا ال ائع ردب ما كتمده كيلده

نده لدو رد المكت دة فيمدا عدد ،قدال :أندت حاسدلها ألفدين مجلدد رد لدي ألفدين

مجلددد ،قددال :أنددا مددا ش دريت منددك الح ددة ،أنددا اشددتريت منددك ج دزاف وهددذب مددا تخلددف منهددا وال ورقدده ،قددال :يددا أخددي
لددإقرارك أنددت إنهددا ألفددين ،مثددل اللددي اشددترى جدزاف يددرد جدزاف ،وال يلزمدده العدددد وال الكيددل ،وكددذلك كلمددا علددم ال ددائع
كيله وعددب من الطعام أو غيرب ،السيارم يستعملها صاحلها عشر سنوات العداد ال أن يسدتمر سدنة سدنتين ثدال

ثم يحصل له عطل قيت السنوات ،وثالت علهللا العد ا ول قلل خمن أو ست سنوات ،ال لد أن يخلر أنه منقطع

قلل خمن سدنين العدداد

ن هدذا يمشدي ،يشدتري علدهللا أن ماشدية سدهل يعندي يسدير ،مدا ازلدت فدي التمدرين ،وهدي

تمشي من خمن سنين لدون عداد ،ال لد من أن يخلر لهذا ،وان كتم محقت اللركة وان أظهدر لده ،يعندي تظداهر

له أنها ما مشت إال ذا ،يكون غش حرام ما يجدوز ،وكدذلك وكلمدا علدم ال دائع كيلده وعدددب مدن الطعدام أو غيدرب وال
يجددوز التحايددل كفسدداد العددداد أو وضددع لدده تغيددر ا رقددام ،عددن النددان يتحايددل علددهللا عددداد الكهربدداا ويضددع عليدده

مغناطين ،يخليه ما يمشي ،هذا ال يجوز حرام هدذا ،نسدأل هللا العافيدة ،صدحيب عدن العددادات تكدون أسدرع مدن

الواقددع ،تكددون فيهددا سددرعة مثددل هددذب يتفدداهم مددع الشددركة ليض د طوب لدده ،وال يددأتي مثددل هددذب اذلددة حي د

مددا يمشددي

العداد .قال رحمه هللا :وكذلك كدل مدا علدم ال دائع كيلده وعدددب مدن الطعدام وغيدرب ثدم اعده ج ازفدا ولدم يعلدم المشدتري

ذلك ،فإن المشتري إن أحا أن يرد ذلك علهللا ال ائع ردب ولم يزل أهل العلم ينهون عن ذلك.

قال مالك :وال خير في الخلز قر

قرصين ،وال عظيم صغير ،خلزم لخلزتين ،أو قر

مثال الكلير شيا صغير ،ولو كان الحنطة هذا أجود وهذب أقل ،لدو كدان القدر

مدن الخلدز مدن التميدز

الكليدر مدن حنطدة أقدل والقصدر

الصغير من حنطة أجود ،ولو كان مما قدر فيه الصاع لنصف صاع ،علهللا رأي معداوي فدي حنطدة الشدام رضدي
هللا عنه وأرضاب ،ما يقدال :هدذا مدن سدمراا الشدام نصدفه ،نصدف القدر

يكفدي عدن قدر

أو قدر

عدن قرصدين

ال ،ال لد من التساوي ،إذا كان عن ذلك أكلر من عن فأما إذا كان يتحرى أن يكون مثال مثل فال أن ده،
تحرى الخ از أن القر

هدذا قددر هدذا ،ويقطدع العجدين مقددار معدين متسداوي حينئدذ يجدوز إذا علدم التسداوي ،ال

سيما إذا كان الخلز اذالت ،اذالت تض ق التساوي أكثر ضد ق مدن تقددير اكنسدان ،يقدول :فدال دأن ده وان لدم

يوزن ،وا ل أر للذمة أن يوزن.

قال مالك :ال يصلب مد زبد ومدد لدلن مددي زبدد ،مدد زبدد ومدد لدلن يعندي فيده زبدد ،مددي زبدد

ن الزبدد متفاضدل

اذن وان كان الكيل واحدا ،وهو مثل الذي وصفنا من التمر الذي ي اع سا قا ،الذي وصفه سا قا مدن التمدر الدذي
ي اع صاعين من كلين وصاعا من حشدف لثالثدة أصدوع مدن عجدوم حدين قدال لصداح ه :إن صداعين مدن كلدين

لثالثة أصوع من العجوم ال يصلب ،نعم صاعين من كلين مائة ريال وثالثة صع من عجدوم مائدة ريدال قيمتهدا
متساوية ،لكن هل يجوز ليع هذا لهذا؟ ال يجوز ،فذها يتحايل قال :نعطيك صاعين كلين وصاع حشدف تتمدر

يا ن ال يستفاد منده يصدلب علدف للددواات لكدن ليسدتفيد منده اكنسدان ،وقيمتده ال تسداوي شديئا النسد ة للكلدين ،ال

يجوز ،اكمام مالك سلا أن ن ه علهللا هذا

نه لو قال له كلين صاعين من عجوم جاز الليع لكن ي قهللا أنده مدا

يمكن يشتري صاع من عجوم صاع حشف ،ظاهر وال مو ظاهر ،هو سلا أن ن ه علهللا هذا ،ففعل ذلدك ليجيدز

ليعه ،إي مشهللا الليعة ،قال :..ما أحد يقوله ثالثة صع لثالثة صع ما فيه أدنهللا شيا مثال مثل ،لكن ما جعدل

الحشددف فددي الليعددة إال لمشددي الليعددة الربويددة السددا قة ،فهددي مجددرد حيلددة ،واال فا صددل احتمددال أن المشددتري يتددرك

الحشف في السو  ،ما قيل ،لين مقصود له ولين عندب دواا تأكله ،وهو لن يأكل يتركه فدي السدو  ،فددل علدهللا
أن ال لد أن تكون السلعة مقصودم عند ال ائع والمشتري ،ال لتمشية ما ،..ال للتحايل علهللا ما حرم هللا جدل وعدال،

يعني مثل ما قلنا في مسألة ه ة الجزيرم ،يشدتري السديدي لخمسدمائة ريدال وهدو مدا يسدوى خمسدة ريدال ،ومدع ذلدك

يمشي ويتركه عندهم ،هل هذب المادم التي عقد عليها مقصودم للليع؟ ليست مقصودم وانما هي لتصدحيب الصدورم

الظاهرم وهللا جل وعال يعلم السر وأخفهللا ،ال يخفهللا عليه مثل هذب ا مور ،يعني إذا كانوا يضحكون علهللا أنفسدهم

أو يضحكون علهللا غيرهم فار جل وعال عالم الغيا ،نعم ،ما يجي ما يتسداوى ،ال يمكدن أن يتسداوى ،المطحدون
مع غيرب ما يمكن أن يتساوى.

طالب.................:
وين؟

طالب..................:
إي ال لد أن تفصل ليعلم مقدار الحنطة مع الحنطة ،مثل الذها اللي فيه خرز مع الذها الصافي ،وين؟

طالب...............:

لكن دخل فيها نوع ثاني ،ال لد أن يتخل

منه ،أو ت اع مثلها أو ت اع الدراهم ويشترى الدراهم شيا خال

.

ففعل ذلك ليجيز ليعه وانما جعل صاحا الللن الللن مع زبدب ليأخذ فضل زبدب علهللا زبد صاح ه حين أدخل معه
الللن.

قال مالك :والدقيا الحنطة مثال مثل ال أن ه ،لكن هل يمكن أن يتساوى دقيا مع حنطة إذا عشرم صع من
ن الحنطدة وان صدغرت

دقيا عشرم من حنطة ال شك أن الصاع يأخذ من الدقيا أكثر مما يأخدذ مدن الحنطدة

ح اتها إال أن لين ح اتها فراو ،لينما أن الدقيا ما فيه فراو ،واضب وال ما هدو لواضدب ،ال سديما إذا كد ن واال لدو

تددرك منددتفش يمكددن الحنطددة تزيددد ،اذن إذا طحنددت الحنطددة وجدديا لهددا كددين يسددع خمسددين كيلددو ثددم طحنددت ،هددل
يصغر الكين أو يكلر عليها؟ يعني تنزل شوي تنهضدم ،هدذا الكدالم أنده فدي مسدألة الددقيا لينهدا فجدوات ،لكدن قدد

يقول قائل :يرد هذا الكالم علهللا التمر ،التمر إذا كلنا الكلين مع التمر المنفرد المفرود أخ

الصاع من الكلين

أكثر من المفرد ،يتجاوز في مثل هذا وال ال؟ يعني لو عنا صاع كلين صداع منفدرد نعدم ...،الدوزن غيدر معتلدر
هنا كيل ،كيل.

طالب :اتجاالز سل يسار مال مثل الحلطة.......
صاع تمر كلين ،جلنا الصاع ومليناب من المرصو

كلين كنين ،والثداني سدائا مدع الكد ن تنتهدي الف ارغدات،

ما يصير لين تمرم وأخرى فراو ،لينما مع كونه سائا نثر.

طالب :يللي حتب اتقاربان؛ سل حتب تلق

الزلها...........

المكلون خفيف وال ثقيل؟

طالب :ازيهلل............

المقصود أنه ثقيل .....ما جداا مدن لد ار ،ال وزنده مدا يتغيدر إال إذا جدف ،إذا جدف نقد

ينق

أمدا مدا دام رطدا هدو مدا

 ،فالمسألة قول مالك رحمه هللا :الدقيا الحنطدة مدثال مثدل ،ال دأن ده صداع دقيدا صداع حنطدة ،يقدول:

ال أن ه ،لكن الواقع والمشاهد ،هل استيعاا الصاع مدن الحنطدة مثدل اسدتيعا ه مدن الددقيا؟ ال لدد أن يختلدف،

أو نقول :هذا مغتفر ،مثلما نغتفر أنواع التمر ،عن التمر ح ة كليرم و عضه ح ة صدغيرم ،فتكدون الف ارغدات لدين

الح ات الصغيرم أقل من الفراغات لينما ح اته كليرم ،ها؟
طالب................:

ال ،ال ما يدخله الوزن هذا مكيل ،وال يجوز ليعه وزنا.

طالب..............:

لكددن وش دخددل الددوزن هنددا ،مددا ال عالقددة الددوزن لهددذب ا مددور ،هندداك مددا ي دداع كيددل وهندداك مددا ي دداع وزن ،والمعتلددر
الكيددل كيددل المدينددة والمعتلدر ددالوزن وزن مكددة ،ال المددأمور منضد طة ،إي علددهللا كالمدده يغتفددر مثددل هددذا التفدداوت،

هددذا الددذي ذكرنددا أن عددن ا ندواع كلي درم و عضددها صددغيرم ،وت عددا لددذلك تكددون الف ارغددات لينهددا إذا كانددت مددن النددوع

الصددغير أقددل كثيددر مددن ا ندواع الكليدرم ،اذن لددو جلددت صدداع ووضددعت فيدده خمددن تفاحددات امددت

ن الف ارغددات

كليدرم لينهددا ،نعددم لكددن لددو وضددعت فيده لددر الف ارغددات قليلددة ،ولددو جئددت لدددقيا كدل مددا تكلددر الح ددة يكثددر الفدراو لينهددا
وبين أختها.

طالب :لكن الءريلة اغتفرت مثل هذا اليسار يا ءاخ........................
ال العدد ما له قيمة.

طالب :ال ألا أهللري......الالالزن لي

ل قيمة.......

وال وزن ما هن إال.

طالب :فالكال ا تيرت الءريلة الاغتفرت اليسار مثل هذا...سن الالزن ملادالم ........الزلدا يدالزن لكن....كديس
بكال.

ال ،ال مثددل هددذب المكيددل ال ي دداع إال مكيددل ،ندده لددو عندداب وزنددا لددوزن لددو عنددا هددذا وزن لددوزن ثددم جئنددا لنكيلدده مددا
ينض ق ،اختلف الكيل.

طالب.............. :

وسمت التمر تمر أيدا كدان سدواا كدان ح دة صدغيرم أو كليدرم ،والددقيا الحنطدة مدثال مثدل ال دأن ده وذلدك نده

أخل

الدقيا ف اعده الحنطدة مدثال مثدل ،أخلصده يعندي مدن ندوع الحنطدة ،مدن جدنن الحنطدة ،ولدو جعدل نصدف

المد من دقيا ونصفه من حنطة ف اع ذلك مد من حنطة كان ذلك مثل الذي وصفنا ال يصلب ،ولو جعل نصف
المد من دقيا وصفه من حنطده ف داع ذلدك مدد مدن حنطدة كدان ذلدك مثدل الدذي وصدفنا ال يصدلب ،مثدل اللدلن مدع

الزبد والزبد الخال

.

طالب :الالحءف.......
ها؟ ال ال ،ال ذي مثل الللن مع الزبد والزبد الخال

دقيا وحنطة حنطة؟ ها.

 ،اذن ما دام يجوز ليع الدقيا الحنطة ،لمداذا ال يجدوز ليدع

طالب :اجالز التفاضل.

يعنددي لدو رجعنددا إلددهللا مسددألة مددد عجددوم مددثال ،مددد ودرهددم لدددرهمين ،هددذب ممنوعددة عنددد جمددع مددن أهددل العلددم ،لمدداذا؟

الدددرهم الدددرهم مددا فيدده إشددكال احسددم هددذا عددن هددذا ،صددار مددد لدددرهم ،لددو أشددترى مددد لدددرهم ،يجددوز وال مددا يجددوز؟
يجوز إذا ما الذي دعاب أن يجعل مدع المدد درهدم ليليعده لددرهمين ،مدا يكدون م اشدرم مدد لددرهم ،ويأخدذ درهدم وهدذا

يأخذ درهم ،ما عدل إلهللا مثل هدذب الصدورم إال أن درهدم الدذي وضدعه مدع المدد فيده شديا ،وال نتصدور أن دراهمهدم

مثددل دراهمنددا ،الجديددد والخلددا حكمهددا واحددد

ن قيمتهددا واحدددم ،ال عندددهم الدددرهم يتددأثر ددأدنهللا سددلا ،يعنددي فيدده

المكسر ،وفيه الوزن ال ازئدد وفيهدا الدذي وزنده نداق

 ،وفيهدا اللدي المغشدوش وفيهدا ،مدا عددل إلدهللا وضدع الددرهم مدع

المددد إال مددر فلددذلك يمنددع ،هددذا سددلا المنددع ،وال المسددألة حسددالية درهددم فددي مقالددل درهددم يدددا ليددد مددا فيدده إشددكال،

ودرهم في مقالل المد مدا فيده إشدكال ،لكدن مدا لجدأ إلدهللا مثدل هدذب الصدورم إال لشديا ،إال لسدلا فدي درهمده ،فلدذلك

يمنعها أهل العلم ،وهنا لو جعل المد من دقيدا ونصدفه مدن حنطدة ف داع ذلدك مدد مدن حنطدة كدان ذلدك مثدل الدذي

وصفنا ،لماذا؟ نه لو كان مثل الدقيا أو الحنطة التي يريد ،هو يريد أن يمشي حنطته نعم؟

طالب.............:

نعددم ددال شددك ،كددان يأخددذ نصددف المددد مددن دقيددا فددي مقالددل نصددف المددد مددن دقيددا ،ويجعلدده نصددف مددد مددن دقيددا
لنصددف مددد مددن لددر ،مددن حنطددة نعددم ،لكددن يريددد أن يمشددي ال لددد أن الليددع مشددتمل علددهللا شدديا ،يعنددي لددو قددال لددك

مثال :كرتون المناديل وداخله ريال ،أو الفشار أو غيرب داخله ريال لريال واحد ،وش تقول؟ ها؟

طالب............:

ريال مجود ما في إشدكال ،إنمدا هدو مدن داا التدروي  ،تدروي سدلعته يلدي يمشدي ،يجعدل فدي مائدة ريدال واحدد فدي
واحدم علهللا شان كل يقول :لعله يطلدع لدي ،وتنفدد الكميدة ،ويشدتريها مدن ال يحتاجهدا ،وهدذب مدن حيدل التجدار ومدن

أساليلهم التي صاروا يتعاملون لها ،ولو جعل نصف المد من دقيا ونصدفه مدن حنطدة ف داع ذلدك مدد مدن حنطدة
ا صل أن يجعل الحنطة في مقالل الحنطة نصف لنصف ،وينتهي اكشكال يصير ما عندب مشكلة ،ونصف من
دقيا ونصف من حنطة عند مالك ما فيه إشكال ،يعندي لدو فرقهمدا مدا فيده مشدكلة ،لكدن لمدا جمعهمدا مدا جمعهمدا
إال لخلل في نصي ه فيمنع من هذب الحيثية ،مثل ما تقدم ،كان ذلك مثل الذي وصفنا ال يصلب ،نه إنما أراد أن
يأخذ فضل حنطته الجيدم حتهللا جعل معها الدقيا فهذا ال يصلب .نعم؟

طالب...............:

يدا ليد التخلية اذن ،لكن ال يجوز للمشتري أن يليعه حتهللا ينقلهدا إلدهللا رحلده ف الددراهم والددنانير ،مدا يمكدن ق ضده
لكن مثل هذب الكميات الكليرم التي ال يمكن ق ضها في الحال ،يعني حوزها إلدهللا الرحدل ،مثدل هدذب التخليدة يخلهدا
ويقول :هذا المستودع فيه كذا صاع من التمر ،وأنت مستودعك فيه كذا من كذا ،أنت أق ن وأن أق ن التخلية

ثم عد ذلك ال يجوز ليعه إال.

طالب...............:

نعم ،ال يجوز حتهللا يحوزب إلهللا رحله ،إذا كان الليع الصاع ما يتم الق ن إال الكيدل ،وهدذا الدذي يمكدن أن تشدير

إليه ،نه ما يمكن ق ضه إال الكيل ،فهذا يكال وهذا يكال في ن واحد ومع ذلك يق ضه ،نشوف عن ا سئلة.

يقول :كيف يرد علهللا عن العقالنيين في هذا العصر من زعمهدم أن الربدا المحدرم ربدا الجاهليدة فقدق ،ومدا أثداروب

مددن أن عدددم التقددا ن فددي مكددان مختلددف الصددنف ي عددد أن يرتددا عليدده العددذاا الشددديد واكيددذان ددالحرا مددن هللا

وا مر في ظاهرب ال يللغ هذا المللغ زعموا؟

كلمة يهدوي لهدا فدي الندار سد عين خريفدا ،كلمدة ال يلقدي لهدا دال مدن سدخق هللا يهدوي لهدا فدي الندار سد عين خريفدا،

فكيدف معاملدة ليددع وشدراا وأخددذ وعطداا ،ضددغطة زر مدن مسددن يقتددل لهدا مسددلم ،يكدون نسددأل هللا العافيدة عذا دده

جهنم ،لين المقيان صعو ة ا مدر وسدهولته ألددا ،المقيدان الدن

الشدرعي الثالدت ،نقدول :هدذا سدهل كيدف يعندي

مثل ما قالوا عن التصوير ضغطة زر الكامي ار ويصير أشد النان عذا ا يوم القيامة! ترى قالوا مثدل هدذا الكدالم،

واللي صورت الكامي ار ،نقول :أيضا ضغطة زر ويقتل مسلم ،واذلدة المسددن هدو اللدي قتدل مدا هدو عدد ،إذا غيندا
نقول :أن اذلة هي التي صورت ،ال شك أن هذا ضالل وتضليل ،ضلوا وأضلوا نسأل هللا السالمة والعافية.

يقول ..:العذاا الشديد واكيذان الحرا ،وا مر في ظاهر ال يللغ هذا المللغ ،هذا كل شيا إذا نظرت إليه لهذا

المنظدار وش صدار؟ مدا صدار شدديا ،الزندا يددخل لده لددة امدرأم وش صدار؟ مدا صددار شدي إذا غدوا ينظدرون إلددهللا
هددذا المنظددار ،القتددل مثددل مددا قلنددا السددحر مثددل ،عظددائم ا مددور تنتهددي لهددذب الطريقددة ،نسددأل هللا السددالمة والعافيددة،
المسلم يتدين لدين من هللا جل وعال ،فيدور مع هذا الدين ،جااب الن

طالب...........:

ملئ الكف ،ال شك ،وين؟ لة تصوير؟

طالب............:

سمعنا وأطعنا.

وش المانع؟

طالب............:
مددا تغيددر اسددمه وال حقيقتدده وهددو فددي المضدداهام أشددد أفتددهللا عضددهم ددأن لعددا اللنددات التددي فددي ا سدوا هددي اللعددا

الموجددودم فددي عصددر النلددي عليدده الصددالم والسددالم والتددي جدداات لهددا النصددو

ويتمددرن عليهددا اللنددات فددي تربيددة

ا طفددال ،ددار علدديكم اللعددا الموجددودم عنددد السددلف هكددذا ،وسدداد كليددر يجعددل فددي أرسدده وسدداد صددغير يتربددهللا عليدده

اللن ددات ،لك ددن الموج ددودم اذن إذا نام ددت أغمض ددت العين ددين ،إذا أوقف ددت فتح ددت العين ددين وض ددحكت ،إذا ص ددفا له ددا
رقصت ،هل هذب مثل لعا اللنات ،وواحدم جدايلن لدي صدورم مدن هدذا الندوع يقدول :الشدي فدالن أفتدهللا حلهدا

ن

لعددا اللنددات كانددت موجددودم علددهللا عصددر الصددحا ة وي ارهددا النلددي عليدده الصددالم والسددالم ويقرهددا ،هددذا تللددين ،هددذا
المجسم المجمدع علدهللا تحريمده

ن أهدل العلدم يحكدون اكجمداع علدهللا تحدريم المجسدم ومدا لده ظدل ،يعندي يختلفدون

فيمدا ال ظددل لده ،لكددن الدذي لدده ظدل مجمددع علدهللا تحريمدده ،أضدف إلددهللا ذلدك أندده هدذب اللعددا مصدورم لتصددوير دقيددا
لليغ في غاية الجمال ،وقد وجد أحجام اكتفهللا لها عن الفسا  ،ومع ذلدك نقدول :مثدل هدذب الصدور حدالل!! هدذب

المضاهام ،أيش معنهللا المضاهام؟ يعني ال لد أن يوجد من يعلد هذب اذالت من يعلد هذب الصور اللي نحرمهدا؟!
ال ما يلزم أن يوجد من يعلدها ،نعم؟

طالب............:
إيه.

طالب.............:
أجنحة أيه ،خش ة من هنا وخش ة من هنا صغار.

طالب............:
ال ال جنا .

طالب...........:
يعني هدل تتصدور أنده موجدود عندد الصدحا ة مدن التصدوير الددقيا مثدل مدا عندد هدؤالا ،وال وش معندهللا القدرام اللدي
علهللا السهوم أمر لتقطيعه ،حتهللا ذهلت الرؤون منه.

طالب............:

يا أخي الجنا أيش معنهللا جنا ؟ هم عنددهم أدندهللا شديا دن يشد ه ولدو مدن عدد يسدمونه ،مدا فدي شديا دقيدا ال

عيون وال فم وال ،ما في شديا ،مثدل مدا قدالوا عدن لعدا اللندات ،شدرحها الشد ار كلهدم قدالوا :وسداد كليدر مثدل هدذا،

ووساد صغير فوقه ،يجعلونه كالرأن ،هذب لعا اللنات عندهم ،ما علهللا شديا ألدد ،دن يتعلمدون عليهدا يمهددونها

ويحملونها ويرضعونها ،وأدركناها إلهللا وقت قريا ،إلهللا أن غزينا مثل هذب ا مور.

طالب.............:

أيش يسمونها؟ يسمونها إسالمية ،إيه هللا المستعان.

طالب.............:

ال كلدده إذا كددان دقيددا حكمدده واحددد ،واذا كددان مجددرد كرؤيددة ال عيددد يعنددي تشددوف شدديا شد ب عيددد تظندده إنسددان مددن
غير تفصيل في فمه وال عينيه وال أنفه ،هذا أمرب واسع ،ومثل ال عيد الذي ال يتلين منه شيا يجوز تصويرب عد،

ش ب عيد ما تدري قفاب وال وجهه ما تردي هو وجه وال قفا صور وش المانع

طالب :الفاهللاال؟

ن ما فيه وجه ،والصورم الوجه.

المصور غير موجود يحف هذا تصوير.
حكمه واحد ال فيديو وال غيرب ،الشيا الذي يعاد و
َ
طالب............ :
إيه مطالا.

طالب...........:
أشد في المضاهام المطالا ،فالمطالا أشد في المضاهام .اللهم صلي وسلم علهللا علدك ورسولك محمد.

