بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمددهلل ر را اللددنلمان الالوددسال الالسددسم ا ددم وا ددن محمددهلل الا ددم ل د الوددحب

الل مستملان ين را اللنلمان.

ملددان ،ال هددم ار ددر ل ددن الل ددا ن

قنل المؤلف رحم هللا تلنلم :بنا ويع الحاالان بنل حم

حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب :أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نهىى عىن
بيع الحيوان باللحم.

وحىدثني عىن مالىىك عىن داود بىن الحصىىين أنىه سىمع سىىعيد بىن المسىيب يقىىول :مىن ميسىر أهى الجاهليى بيىىع

الحيوان باللحم بالشاة والشاتين.

وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب :أنه كان يقول نهي عن بيع الحيوان باللحم .قال أبىو

الزناد :فقلت لسعيد بن المسيب أرأيت رجلا اشترى شارفا بعشرة شياه .فقال سعيد :إن كان اشتراها لينحرها فل
خير في ذلك .قال أبو الزناد :وك من أدركت من الناس ينهون عن بيع الحيوان باللحم .قال أبو الزناد :وكىان
ذلك يكتب في عهود العمال في زمان أبان بن عثمان وهشام بن إسماعي ينهون عن ذلك.

الحمهلل ر را اللنلمان الو م هللا الس م البنرك ا م اوهلله الرسالل وا ن محمهلل الا م ل الوحب

ملان.

يقددالل -رحمد هللا تلددنلم :-بددنا ويددع الحادالان ،حددح حددنل حينتد  ،بددنل حم ،يل ددح بنلمد وال مددن الحادالان ،سدالاك نددنن
و س ال من رار

س  ،لحم ضنن ال لحم إول ب نه مثسا ،ال اللنس ،الهل ال حم

س الاحهلل ال

نس.

يقالل رحم هللا تلنلم :حهللث ح يحام ان منلك ادن يددهلل ودن سد م ادن سدلاهلل ودن المسداا :ن رسدالل هللا ود م هللا
ا ي الس م هم ان ويع الحاالان بنل حم ،هل ا ري الربن فح ال حم الال من ا ري ،من االقتينت الاالهلل نر ه ا مت ق

ا ي د  ،يقددهللهلل الد ددهلل ر ،قددهلل ا ددهلل ر ،يقددهللهلل ا ددف فددح المنض ددح الدددهلل ر اله ددال قددالت ،الف ددح الحنضددر يضد دنا مددع ال د دالهلل

الثس نت يضنا اهلل ر اليقتنت ،ف حم و حم مالضالا البنا السحق ،ال حم بنل حم ال من ال حم بنلحاالان فهال مالضالع
ه ا البنا ،الال رق وا همدن ،مدن ال درق ودان الويلدان ،ه دن هدم ادن ويدع الحادالان بدنل حم إ ا ويدع الحادالان بدنل حم ،هدل
يمنن ن تتحقق الممنث ة ،اللال الي ن الحاالان لال الي نه الط ع منئة نا ال بلار الي نه الظهر منئة نا دال فبل دنه و حدم ال
ا ترد نه و حم ثسث ينه م والحة منئة نا ال ،ال لحم ربع دينه م والحدة ودثسث دينه حيدة مدثسا ،الالدالين الاحدهلل ن د

منئة نا ال ،هل يمنن ن تتحق الممنث ة؟ ال يمنن؛ ألن الم وال لحم ونفح فح الغنلا ،لم في اظم الفيد

دحم

لكن هال هللا ل في  ،من الحاالان في ال هلل الفي الوالف الفي المنك ال ي فح بط الفي ال ضست التدح فدح نر د

ف يد مددن راددر ،...فددس يمنددن ن تتحقددق الممنث ددة ،ال يمنددن ن تتحقددق الممنث ددة ،اللد ا ددنك ال هددح فددح المق ددع الوددن
قهللام  :الال ا الي ويع لحم بحاالان من

ا م نالن ال حم

س  ،الا ا ق دن:

س الاحدهلل ال

س  ،نال حية ب نال م والحة ،الفح ويلد بغادر

سد ال هدنن يل دح مو يدنن

دنس؟ ا دم مدن ندر ،ا دم الدال هان ،إ ا ق دن :د س الاحدهلل ال ا دالي ويلد بغادر

دنس دني ويلد بغادر

سد  ،فدح الحن دية ،فدح حن دية ال دال سد يمنن ودن اودهلل هللا ودن ا مدنم

الم هللهلل رحم هللا ال ميع ،يقالل :الال ا الي ويع لحم بحاالان من
ال قهددنك السددبلة ال نددر حددهللاث البددنا ،هد ا إ ا نددنن مددن

س يقالل :ال ا ت ف الم ها فح لك ،الهال قدالل

سد  ،إ ا نددنن مددن

سد هددم اددن ويددع الحادالان بددنل حم؛

لتحقق الت نضل ال ا م قل األحالال الل م بنلتمنثدل ،الال هدل بنلتمنثدل الالتسدنالي ندنلل م بنلت نضدل ،يل دح لدال قدهللر ن

ن هد ه ال ددنال إ ا بحددت يود ال مسددة الا دردن نا ددال فبل ددن هد ه ال ددنال ،هددح فددح الماديان ثسثددان لكددن قددهللر ن ال ددهلل
القهللر ن من فح الفهن مسة ن اال قهللر نه ،فح ف ن من قهللر ن البل نه بم وال بقهللر ه ه الي ة ،ال ظار لك ،ن ابنع تمر

وي وال التمر بنلمنينل ،لال ن ن التمر ال ح فح الي وال الال هلل نه ا ردن ونانا ،هل ا الي ن ويل بنث ان الا ردن
ال ثسثددة الا دردن وددنع ،إن قددهللر ن ا ن هددم يسددتلم الن الددالين فاي ددالن التمددر وي وا د  ،القددهللرالن الي واددل ثسثددة ن اددال

مثسا ،ال مسة ن اال مع ن التمر فح األول ال ابدنع بدنلتمر إال نديسا ،هللاال دن مدن التمدر الد ي ال ا دالي ويلد إال
نال ،من اهلل ل في الي وال ،الي وال من يمنن تقهللاره بنلكال ،الماليال نت ،لال قهللر ن ن ماليالن ابنع والانئد بققدل مدن
الي د والانئ د بم دن يقددنرا الين الالاددنك ،ه د ا لدديس في د تحقددق لتمنثددل ،يل ددح مددن ددهللري ه دل الالاددنك ايدددهلل ال ا د ق

المسقلة مسقلة مط البة وهللقة ،الال ين ح فاهن ال ر

،

الال الظن اللال ننن ال رق يسا ار؛ ألن المسدقلة مسدقلة ربدن الالربدن

مددن اظددنئم األمددالر المددن المالبقددنت ،فددس وددهلل ن اوددر مددن اههللتد ويقددان ،اوددن اودهلل الوددر يقددالل :هد ا حسددن سددن اهلله،

حسن سن اهلل ه ا الحهللاث من نر ،اليقدالل :الال يل مد اتودل مدن ال د ثنودت ،يل دح فدح ميدع طرقد مرسدل ،ادن

سددلاهلل وددن المسدداا ن رسددالل هللا و د م هللا ا ي د السد م هددم اددن ويددع الحا دالان بددنل حم .الهد ا الحددهللاث ن دره ا مددنم
حمددهلل الاحددت ب د  ،الهددال م د ها منلددك نمددن ق درره ه ددن ،الهددال يض دنا مقتضددم م د ها ال ددنفلح؛ ألن ال ددنفلح يحددت

بمراسال سلاهلل.

قنل :الحهللث ح ان منلك ان هللاالهلل ون الحوان

سمع سلاهلل ون المساا يقالل :من ميسر هل ال نه ية ،الميسر

الالقمنر بمل م الاحهلل ا هللهم  ،من ميسر هل ال نه ية ويع الحاالان بنل حم بنل نال الال نتان ،ويع الحاالان بنل حم ه ا

قمنر ،تويع لحم ب نال ال ب نتان لمن ا؟ ل ت نضل ،اله ا إ ا ننن فح
أل د

د س الاحددهلل ،الا ا نددنن مددن راددر

سيقتح إن نك هللا تلنلم.

س الاحهلل لحم ضنن ب دنال ال دنتان ،الاضد

سد لحددم إوددل ب ددنال ال ددنتان ،هد ا ال ددسف فددح نال هددن د س ال

سددان

طالب............:

ال المرسل ا هلل الح ية ح ة مط قنا ،يحت الن بنلمراسال مط قنا ،هم يقاللالن :من هال وربالي ،ليس وربالي ال حم ليس

وربالي.

قنل :الحهللث ح ان منلك ان وح الي دنهلل ،اودهلل هللا ودن ندالان ادن سدلاهلل ودن المسداا :د ندنن يقدالل هدح ادن ويدع
الحاالان بنل حم ،هح سلاهلل ون المساا يقالل :هح الال لل مو ح ل م هالل الال نهح من؟

طالب............:

التدنبلح اددرالي ،التدنبلح سددلاهلل وددن المسداا الهددال مددن نبدنرهم اددرالي قددنل :هدح ،ارف ددن مد ار ار د إ ا قددنل الوددحنوح:
ها ددن فددس ا وددرف األمددر الال هددح إ ا قددنل :ها ددن ال مر ددن إال إلددم مددن ل د هددال األمددر الال هددح الهددال الرسددالل ا ي د

الوسال الالسسم ،لكن إ ا قنل التنبلح :هدح ادن ند ا ،ال ها دن ادن ند ا ،ال يحتمدل ن يندالن األمدراك هدالهم ادن
لدك ،ال يحتمدل ن يندالن مدن هللرنهدم مدن الدالالال الاألمدراك هدالهن ادن لدك ،االحتمدنل قدنئم ف ديس بدنلقالال مثدل قددالل

الوحنوح ،الم هم من ارى ن قالل التنبلح فح مثل هد ا هدال نقدالل الودحنوح ،ال ن األودل فدح األمدر الال هدح فدح

المسنئل ال دراية ال ا ودر إال إلدم مدن لد األمدر الال هدح الهدال ال ودح ا يد الودسال الالسدسم ،الفدح هد ا يندالن فهد ه

الحنلددة ينددالن مرسدسا ،مرسددل مرفددالع ،يل ددح ال ددسف فددح رفلد الالق د لكددن نال د مرسدسا هد ا ال إ ددننل فيد مرسددل؛

أل د لددال قددنل التددنبلح :ها ددن ال هددح اددن ند ا الق ددن إن ال ددنهح هددال ال وددح ا يد الوددسال الالسددسم ال يل ددح هد ا د
متوددل ،فنلتددنبلح لددم اددهللرك ال وددح ا ي د الوددسال الالسددسم الدبقددم مرس دسا ،ه د ه ا ثددنر ن هددن مددن طردددق سددلاهلل وددن

المساا ،يل ح هل يمنن ن تتقالى ه ه المراسال وبلضهن ،لم ،تتقالى إلم سلاهلل ،لدم مدن فاهدن إ دننل ،لدم ن هدن
وحيحة إلم سلاهلل ،الال سف فح مراسال سلاهلل ملرالف ا دهلل هدل الل دم ،الال دسف فدح االحت دنا بنلمرسدل ود

ملرالف.

احت منلك ن ا ال لمنن

ب التنبلالهمن الهللا الا

منلك ال وال ح ي ة يحت الن بنلمراسال.
الرهلله منهر ال قنهلل

ل ن ا السنقط بن س نهلل

ونحا التمهاهلل ا هم ق

المس م وهللر الكتنا و

فنل مهالر ا م رهلل المراسال ،ال مهالر من الل منك ال ان هم بلهلل اودر التدنبلان ،الاال فنلتدنبلالن بقسدرهم يحت دالن
بنلمراسال ،النل من بلهلل الالقت ادن اودر ال ودالال ايهللاهلل ال دسف فدح قودالل الم ارسدال ،ن مدن بلدهلل اللهدهلل بلودر ال ودالال

ايهللاهلل ال ددسف فددح قو دالل الم ارسددال ،يل ددح الم ارسددال فددح اهددهلل التددنبلان يقددالل الطوددري فيمددن ق د اوددن اوددهلل الوددر فددح
مقهللمدة التمهادهلل :الالتددنبلالن بقسدرهم يحت دالن بنلم ارسددال ،مدع د

دنلف فدح قواللهددن سدلاهلل ،فهدل يحددت ا دم الطوددري

و ددسف سددلاهلل ،لددم مددن يحتددنا ف مددن ا ،ال؛ ألن الطوددري اددرى ن ا
ا

منع ال ي ق الطوري مستقيم ا م م هب فح مل م ا

مددنع قددالل األكثددر فددس يسددتهللرك ا ي د  ،يل ددح

منع؛ أل ارى ا

منع قالل األكثر ،نالن ال سف

يقددالى ن مددن تددق ر الدديمن ،يل ددح تددق ر الدديمن هددل ل د حقيقددة ال لد القددع فددح تغااددر الحقيقددة ،ا توهدالا يددن إ دالان؛ ألن

السنمع له ا الكسم ،يقالل :لم يقالى ال سف ن من تق ر ألن ال نس اتغارالن ،هل لتغار ال دنس بلدهلل يمدن التدنبلان
ثددر فددح ضددلف الم ارسددال ،لد ثددر الال مددن لد ثددر ،لمددن ا؟ ا سد نهلل ثنوددت هددال هددال ،لددم ،يل ددح هد ا األثددر ا ددم مددر

اللوالر ،ان سلاهلل ون المساا تنبلح هل ال سف فح يمن يدهلل ون س م فح قوالل ه ا المرسل مثل ال سف فدح
يمددن منلددك ال يمددن حمددهلل ،قددالي ال ددسف فددح يمددن حمددهلل ،لكددن فددح يمددن يدددهلل وددن س د م اليمددن منلددك ال ال ددسف
ضلاف ،بلهللهم قدالي كثدر فدح يمدن مدن بلدهلل ا مدنم حمدهلل ،قدالي ال دسف كثدر ،لكدن هدل هدال يغادر ،هد ا ال دسف
تغار ظ ار لتغار ال نس بلهلل يمن ال والال هل ل ثر فح تغاار الاقع ه ا ا س نهلل ،لم ه ا من ال  ،المن ال
يل ح من ال

ر،

در ،فدح يمدن التدنبلان ال مدن بلدهللهم مدن تبدنااهم ال تدنبلح ،يل دح فدح الودهللر األالل فدح المنئدة

األاللددم الالثن يددة ،ال ددنس ا ددم ال ددنهللال الا ددم الوددهللق ،مددن اتوددالر ن تددنبلح ويقددالل :قددنل رسددالل هللا ود م هللا ا يد

الس د م ،ال مس د م امالم دنا مددن اتوددالر ن مس د م يقددالل :قددنل رسددالل هللا و د م هللا ا ي د الس د م ،الهددال لددم يقددل؛ أل هددم
اتهاوالن الحهللاث ان ال ودح ا يد الودسال الالسدسم ،لكدن لمدن تدق ر الديمن الرى ال دنس ن المسد مان ادنهللي ا دهللهم
ن يقالل :قنل رسالل هللا و م هللا ا ي الس م الهال لم يقل ،الدتقالل فح لك الدهللل الي لل الدترك ،فودنر االحتدراس

ا ددهللهم كثددر؛ أل د ال ددهللت الم نل ددنت فوددنر االحتدراس م هددن كثددر ،هللقيقددة يددن اال دالان هللقيقددة ،الاال يقددالل :ال.....

ا س نهلل ه ا من اتغار فح القرن األالل الال ال نمس ا ر ،لم ت ادق األسدن اهلل ،ال هد ا لدال ق دن بد مدن الثق دن و سد نهلل،
قالل :لال ق ن وه ا من الثق ن و س نهلل ال مالوالل المن مرسل ،لكن ت رنفل من توالر ن ال نس ي ل الن ه ا ال لل،

تسنهل في  ،تلرفدالن د فدح القدرن السدنبع ادنلم مدن المغنربدة يقدالل :ال دسف فدح ن در تدنرك الودسال ظدري ،لدي.

يقالل ه ا الكسم؛ أل ال اال دهلل تدنرك ودسال فدح لدك الالالقدت ،لكدن ا ن ال دسف ظدري الال حقيقدح؟ حقيقدح تغادر

األمر ،التنرك الوسال فح الودهللر األالل مثدل تدنرك الودسال ا ن ،بدس ال دنس مدن الملن دنال ادهللرنالن بلدر األمدالر
التح ال اهللرنهن من لم يلن ح ،الللل المقودالهلل اتضد ا ن ظهدر المدراهلل الال مدن ظهدر ،الال يقدالل القنئدل :نادف يل دح

التددنبلان بقسددرهم يقو ددالن الم ارسددال ثددم نددل مددن ،ال ددنفلح ددنك الالضددع ددرال لقوددالل الم ارسددال ،حمددهلل ددنك الضددلف

المراسال ،من بلهلل حمهلل رهللهن م ة الت ويسا ،الرهلله مدنهر ال قدنهلل ،الا سد نهلل هدال هدال مدن تغادر ،لكدن ال دنس ا توهدالا
ألمالر من ننن ال نس ا توهالن لهن؛ أل هن لم تال هلل فح القتهم ،ظهر ظنهر؟

طالب..................:

ال هال الكسم فح قواللهن مط قنا نمن يقالل منلك ال ودال ح ي دة ال فدح رهللهدن مط قدنا نمدن يقدالل مدن بلدهلله ،مدن مدن يقو هدن

ب رال  ،فه ا ظر إلم مسقلة مثدل سدلاهلل مدثسا ،قدنل :الالغنلدا مدن ارسدل سدلاهلل ادن ودح هرددرال ،فح فد مثدل ندره،
اللد لك يقو د ال ددنفلح مط قدنا ،الارسددنل اوددن المسدداا ا ددهلل ن حسددن ،اليحت ددالن بد  ،و ددسف م ارسددال راددره ،لددم ال ددهلل

ممددن ارسددل ارسددل اددن نددل حددهلل ،منلددك ال وددال ح ي ددة حا مددن يقو ددالن الم ارسددال ،هددل يقو ددالن م ارسددال الحسددن الم ارسددال

 ،.......ال نفلح حا من ا تر ال رال ال ك ن مراسال الحسن ال تهلل ل فدح درالط  ،ال ن يندالن إ ا سدمم لدم
يسم مررالبنا ان الرالاية ا  ،ال مررالبنا ان رالاات  ،فس وهلل ن ينالن المرسل ممدن ال ارسدل إال ادن ثقدة ،الحا ئد
يقو ال نفلح.

طالب.................:
الم هم من ارهلله اللال تالفرت رالط  ،الم هم من ارهلله اللال تالفرت رالط .

طالب....:على أساس أن له أص فقط ،يعني يبقى الحديث ضعيف ألنه..
ه ا مقتضم قالل من ارهلله ،نال ا هلل ل

نههلل ايني مدن حدهللاث مسد هلل ال مرسدل

در ارسد رادر ر دنل المرسدل

األالل ال ي تح ب االام هل الل م ال االافق قالل وحنوح ،المقوالهلل ن ال رال التح نرهن ا منم ال دنفلح رحمد

هللا ،الننن المرسل مدن نبدنر التدنبلان ،الا ا درك حدهللا مدن الح دن لدم ا نل د  ،الا ا سدمم مدن رالى ا د لدم يسدمم
مررالبن فح الرالاية ا  ،المقوالهلل ن ال رال التدح افترضدهن ال دنفلح ال دك هدن إ ا تدالافرت قدالي الظدن وثوالتد ،
مراسال سلاهلل من هح مقواللة بنت دنق يل دح ،ق دن :إن ال دنفلح يقو هدن ،يقو هدن أل هدن سدورت الال دهللت ن هدن ادن طرددق
وح هردرال ،فل م ه ا من في إ ننل ،منلك ال وال ح ي ة يقو ال هن مط قنا ،الرارهم ممن نك بلهللهم ،ارهللال هن ود طسق،

م ددر و ددن مد د ار ار ن ا م ددنم منل ددك ارس ددل حنهللا ددث مالو دداللة ف ددح الو ددحيحان م ددن طردقد د  ،م ددن طردقد د مالو دداللة ف ددح
الوحيحان الت هللهن فح المالطدق مرسد ة ،هللل ا دم ن الم ارسدال ا دهلله ننلمتودست ،الال دهلل مدن د الر د الم ارسدال

ا م المس هللات ال هلل الهؤالك

نر إلاهم اون اوهلل الور فح مقهللمة ،....لمن ا؟ قنل :من رسل ضمن لك مدن حد ف،

المن نر فقهلل حنلدك ،ابحدث هدل يقودل الال مدن يقودل ،لكدن مدن رسدل الحد ف هد ا مضدمالن أل د ال يمندن ن ادرالي
اددن ال وددح ا يد الوددسال الالسددسم والاسددطة مددن ال تثوددت رالااتد  ،ورالااتد  ،هددح اددن ويددع الحادالان بددنل حم الهد ا مثددل

سنبق  ،قنل وال الي دنهلل اودهلل هللا ودن ندالان :فق دت لسدلاهلل ودن المسداا رادت ر دسا ،يل دح

ور دح ادن ر دل ا دترى

نرفنا ،مس ة من ا ول ،ال نرف المس ة من األول ،مثدل البدنيل ،الال مدع درف وديل ،بل درال دينه ال بل در دينه،

األول بل ر ينه ،فقنل سلاهلل :إن ننن ا تراهن لا حرهن فس ار فح لك؛ أل ا دتراهن ا دم سدنس هدن دنرف

لحم ،فنق ا ترى لحمهن وه ه الحاالا نت الحية بل ر ال ينه ،هن؟

طالب................:

ه ا األول بل ر ينه ،يقالل سلاهلل :إن ننن ا تراهن لا حرهدن فدس ادر فدح لدك ،ي ال ا دالي؛ أل د إ مدن ا دتراهن
ا م سنس هن لحم ،اللم ي تردهن ا م سنس هن حاالان ،الان ا تراهن ا م سنس هن راح ة مثسا ،ا الي الال من
ا ددالي؟ ا ددالي؛ ألن ويددع الحادالان بددنلحاالان مت نضددل حيدنا مت نضدسا سددوق الكددسم ا ددهلل هددل الل ددم ،الاألهلللددة تددهللل ا ددم
الايه ،الحا ئ االنل إلم ات  ،قنل وال الي نهلل :النل من هللرنت من ال نس ا هالن ان ويع الحاالان بنل حم .قنل ودال

الي نهلل :الننن لك ينتا فدح اهدالهلل اللمدنل ،اللمدنل مد هم؟ األمدراك فدح اهدهلل السد ف يسدمالن امدنل ،لدم لمدن نن دت

الالاليددنت هللمددة لتمددة توددار امنلد ماددر انمددل ،نددنن اددنمسا للمددر ،قددنل :نددنن ماد ار ال نددنن مالوددالفنا بنلود نت
التح فيمن نك بلهلل ،ودال اوادهللال رضدح هللا ا د ندنن ادنمسا للمدر ،ف مدن دنك امدر إلدم ال دنم ط دا م د امدر ن
يضي

ن اهلل ل فح وات ال ايالره ايالره امر ،فرفر وال اواهللال لمن ا رفر وال اوادهللال أل د اسدتاللم ا دم مدالال

واددت المددنل ،الوددرف في د ثنثددة؟ ال ،مددن ا ددهلله ثددنث لوت د  ،هلل ددل امر ......هددا ال ددهلل امددهلل إلددم نسددارات فقددهللمهن
للمددر ،نسددارات وددي ينبسددة ،امددنل لكددن
بق ا د النثادره

ددرهم مالفددالر إن ددنك هللا تلددنلم (( ،مددن اسددتلم نه ا ددم ددحك ف يقت ددن

النددنن لددك ينتددا فددح اهدالهلل اللمددنل فددح يمددنن بددنن وددن اثمددنن ،م لهددن مددن الوددرف بددنن ،اد نم

مورالفة الال مم الاة ،ن كم مم الاة ،طاا ال .سوا الم ع ،من المن ع ،الل مية اليدنهللال األلف الال الن ،مثل اثمنن
مم الاة من الورف ،يدنهللال األلف الال الن ،لكن بنن إن نن ت من ا بن ة فهح مورالفة؛ ألن ال الن و ية ،الاون

منلك يم لهن من الورف ،اون منلك يم ع من الورف الراره يورف ،اله نم ون إسمناال الم يالمح ا هالن ان
لك ،فاهللل ا م هرال ه ا اللمل فح المهللا ة .البنا ال ي ا ي .

قال رحمه هللا تعالى :باب بيع اللحم باللحم.

قال مالك :األمر المجتمع عليه عندنا في لحم اإلب والبقىر والغىنم ومىا أشىبه ذلىك مىن الوحىو

أنىه ال يشىترى

بعضه ببعض إال مثلا بمث وزن ا بىوزن يىدا بيىد وال بىسس بىه وان لىم يىوزن إذا تحىرى أن يكىون مىثلا بمثى يىدا
بيد.
قال مالك -رحمه هللا :-وال بسس بلحم الحيتان بلحم اإلب والبقر والغنم وما أشبه ذلك من الوحو

كلها اثنين

بواحد وأكثر من ذلك يدا بيد ،فإن دخ ذلك األج فل خير فيه.
قال مالك -رحمه هللا :-وأرى لحوم الطير كلها مخالف للحوم األ نعام والحيتان فل أرى بسسا بىسن يشىترى بعىض

ذلك ببعض متفاضلا يدا بيد وال يباع شيء من ذلك إلى أج .
فح حهللاث ظن ان وح بندر رضدح هللا ا د سدات ا ن ،لكدن م دنهلله د رى مدن ا حدر ديال ار فقدنل لد  :اط دح
من لحم وه ه الل نق .يحضر ل ن الهللرس القنهللم سات ا ن ،فح حهلل ا نره ،ال .يقالل؟

طالب.............:

ال يو ه ا فه ا يضنا اهللل ا م الم ع ،م را الحهللاث ...،ر  ،يل ح سوت إلم اون ابنس.
طالب :الشافعي يقول :ال أعلم مخالفا من الصحاب ذكر....

.......يل ح مث من تقهللم فح البنا السنوق.
بنا ويع ال حدم بدنل حم ،اك بدنا ويدع ال حدم بدنلحاالان الحدح ،الهد ا لحدم و د  ،يل دح مد وال بمد وال  ،فدح المق دع مدع

حن ات يقالل :ال حم
اللحم الالح.

نس بن تسف والل الا

س ،اللحم الطار

س الاحهلل ،الا

س ،اللحم هللالاا المنك

ربلة

نس :لحم األ لنم يل ح

س،

س ،ال مدن ع ن تدقتح إلدم سدالق السدمك الت تدنر لدك

سددمنتان ثددسث ب ددنال ،لمددن ا؟ م ت ددف ال د س م ت ددف ،القددل مثددل ه د ا فددح الطاددر ،تددقتح إلددم ويددنع هللالا ددن هلل ددنا،
التقالل :ا ب لح مس الاطيك لحم ال رالف؛ ألن ال س ا ت ف ،الا

مع تحقق التمنثل الالتقنبر.

س الاحهلل فس ابنع لحم و حم لوتد إال

قددنل ا مددنم منلددك :األمددر الم تمددع ا ي د ا ددهلل ن فددح لحددم ا وددل الالبقددر الالغ د م ،وهيمددة األ لددنم ،المددن

ددب

لددك مددن

الالحددال ،.يل ددح التددح ت ددب وهيمددة األ لددنم مثددل الضددبنك الحمددر الددالح .الرارهددن مددن الالحددال .التددح ت ددب وهيمددة
األ لدنم ،المدن ددب لدك مددن الالحدال .د ال ي دترى بلضد ودبلر إال مدثسا بمثددل الي دنا وددالين ادهللا واددهلل ،فا دري فيد
الربن و الاي  ،الال بقس ب  ،يل ح ن ابنع بمن تقهللم الان لم االين إ ا تحرى ن ينالن مثسا بمثل اهللا واهلل ،الا دم هد ا،
ا م قالل األ ار :الال بقس ب  ،ا ن الال بقس ب انئهلل ا م من تقهللم

إ ا تحققت الممنث ة الالتقنبر ال بقس ب ،

ال ل م ة السحقة ،الالالاال الثن ية ال .ال نئهللال م هن ،األول ن يقالل :ال بقس ب إن لم االين ،لم الدن؟

طالب................:

ال ه ا بلاهلل ،بلاهلل يل ح إ راك ال سف ا دهلل المتدق ردن ا دم نتدا األئمدة ،الال بدقس بد الان لدم ادالين إ ا تحدرى ن

ينالن مثسا بمثل اهللا واهلل ،يل ح ال ر

ين ح ا م نسم ال ر

ين ح الان لدم ادالين ،لكدن إ ا تحدرى الر دا ا دم

ظ ن ه ا بمقهللار ه ا ال بقس ب اهللا وادهلل ،لكدن المقدرر ا دهلل هدل الل دم د مدن هللام هد ا ربدالي فدس ا دالي ن ابدنع
ر  ،ال وهلل من تحقق الممنث ة.
بمثل ه ه الطردقة ،ال وهلل ن تحقق الممنث ة ،الال تتحرى الال ا ر

قنل منلك :الال بقس و حم الحاتنن و حم ا ول الالبقر الالغ م ،اله ا نري ا م الرالاية التح نر نهن ان ا منم حمهلل
ن لحم األ لدنم د س اللحدم الدالح .د س ،الالطادر د س ،اللحدم هللالاا المدنك د س ،الال بدقس و حدم الحاتدنن و حدم

ا وددل الالبقددر الالغد م ،ال ددتسف ال د س ،المددن

األ لنم

األ لنم تق

ددب

س ،يقالل :و حم ا ول الالبقر الالغ م المن

لددك مددن الالحددال .ن هددن اث ددان والاحددهلل ،فددنلالحال .د س البهيمددة
ب

لكم من الالحال .ن هن ،يل دح الالحدال .التدح ت دب وهيمدة

حنمهن نمن تقهللم اث ان والاحهلل يل ح اث ان والاحهلل من ا ودل الالبقدر الالغد م بدنلالحال .لدم و حدم الحاتدنن،

اث ان من وهيمة األ لنم والاحهلل من الحاتنن ال اللندس ،اث دان مدن الالحدال .و حدم الحاتدنن والاحدهلل مدن لحدم الحاتدنن
ال اللنس ،لكن ال ا الي الم نض ة وان وهيمة األ لنم الالالحال .الم وهة لهن ا م من تقهللم ،ال كثر من لدك ،ثسثدة

والاحهلل اهللا واهلل ،ال وهلل أل ا ت ت األ نس ،ف ا ا ت ت ه ه األ نس فويلالا ناف ئتم ب ر ن ينالن اهللا واهلل،

ف ن هلل ل لك األ ل فس ار في ؛ أل ربن ،ربن ال سائة.

قنل منلك :ال رى لحالم الطار ن هن م نل ة ل حدالم األ لدنم الالحاتدنن ،فهدح د س مسدتقل ،فدس رى بقسدنا بدقن ي دترى
بلر لك وبلر مت نضسا ،سمنة ب نه سمنتان ب نه ،سمنتان بغيال مدثسا ،ال مدن ع ،فدس رى بقسدنا بدقن ي دترى
بلدر لددك وددبلر مت نضدسا ال ددتسف ال د س ادهللا واددهلل ،يل ددح نسدنئر الرباليددنت إ ا ا ت ددت هد ه األود نف فويلدالا

ناف ئتم إ ا ننن اهللا وادهلل ،الال ابدنع دحك مدن لدك إلدم

دل ،لال دالهلل ربدن ال سدائة ،الان لدم اال دهلل ربدن ال ضدل ،ربدن

ال ضل مرت ع إ ا ا ت ت األ نس لكن ربن ال سائة .لم لم؟

طالب..........:

إي لكن لال طرهلل ن ه ا لق ن بم ها الظنهردة:

ال ربن إلم فح الست ،لال ق ن :إن الل ة ال تتلدهللى ،ق دن :مدن فدح

إال الستة ،لكن إ ا اهللا ن الستة م ن ال حم الرادره ،قدهلل تقدالل :إن حن دة ال دنس إلدم ال حدم مثدل حدن تهم إلدم التمدر
الال لار...

طالب........:
نل انهلل ا م م هب  ،من حهلل ا يم حهلل بقالل راره ،نل ا دم م هبد  ،ال دح ا تديم وهد ا الل دة الودهلل مدن طرهللهدن ،ال ودهلل

ن تكالن الل ة مطرهللال التكالن يضنا م لنسة ال وهلل من ه ا ،....،الطول من ا ر
نال د لحددم ،لكددن لددال يدددل ا د اسددم ال حددم يل ددح ددط بمرنبددنت ددرى فنلد ي ادراه ال يقددالل :لحددم ،يقددالل :ال وددهلل ن
ان نال لحدم ،ال ا ر د ادن

ي ول مثل ال ها مع ال ري بنل ها ،ال ها قنئم و س  ،فس وهلل من فو  ،من ه ا لال و ع مثسا مع،

ال حد ددم هللقاد ددق الم د دالاهلل

ط مع

د ددرى الا د ددت ال د ددرا د ددحك مد ددقكالل ال يظهد ددر في د د ال حد ددم مسد ددتقل ،فمثد ددل ه د د ا د ددس

ا تهم..........الكوهلل ،هن.

،

طالب :تقدم.
ان؟ هن.

طالب..........:

ال ال مددن هددال بددنل ح فددنت ،ال ال ه د ا نددنن ظددنهري ،ال ،فددح نددسم وددنحا المق ددع يقددالل :ال حددم
والل الا

س الاحهلل ،الن لك ال ون الا فح ال حم

س اللحم الطار

س ،اللحم هللالاا المنك

ربلة

نس ،لحدم األ لدنم يل دح د س ،اللحدم الدالح.

س ،الال حم الال حم الالكوهلل

نس ،يل ح نودهلل و حدم مدن ا دري الربدن،

نوهلل ب حم من ا ري لكن حم ب حم ا ري ،نوهلل بنوهلل ا ري ،نوهلل و حم من ا ري إلم

طالب.................:

إيد يل ددح ا م...........مددن و غد  ،......إ ا لددم ت ددري ا ددة الربددن فددس مددن ع لغاددر
لددم ،الارت لددت ا ددهلله الل ددة التددح مددن

ددنس بددن تسف

ره.

سد الد ي يقددالل :إ د

هددن يم ددع الت نضددل حا ئ د ال يم ددع ،لكددن ال د ي يقددالل :إن ال حددم ن د

ددنس

دس

الاحهلل ،ال ا اي.....

طالب :أحسن هللا إليك :باب ما جاء في ثمن الكلب

حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبىد الىرحمن بىن الحىارث بىن هشىام عىن أبىي مسىعود

األنصاري -رضي هللا عنه :-أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلىوان
الكاهن يعني بمهر البغي ما تعطاه المرأة على الزنا وحلوان الكاهن رشوته وما يعطى على أن يتكهن.

قال مالك -رحمه هللا : -أكره ثمن الكلب الضاري وغير الضاري لنهي رسول هللا -صلى هللا عليه وسىلم -عىن
ثمن الكلب.

ال هم و ح الس م.

يقالل المؤلف -رحم هللا تلنلم :-بنا من نك فح ثمن الك ا
الك ا :حاالان ملرالف ال يحتنا إلم تلردف.

يقالل رحم هللا :حهللث ح يحام ان منلك ان اون هنا ،ا منم محمهلل ودن مسد م ودن دهنا اليهدري ادن ودح بندر
اد ددن ود ددح مسد ددلالهلل اقبد ددة ود ددن امد ددرال

ون اوهلل الرحمن ون الحنرث ون ه نم الم يالمح حهلل ال قهنك السبلة

األ وددنري الوددهللري ا سددا إلددم وددهللر أل د سددن هن ،سددنن وددهلل ار ،الال مهددالر ا ددم د لددم ي ددههلل الغدديالال ردديالال وددهللر الا مددن
سددن هن ف سددا إلاهددن ،الالو ددنري رحم د هللا اثوددت ددهالهلله لهددن :ن رسددالل هللا و د م هللا ا ي د الس د م هددم اددن ثمددن
الك ا ،ل هح ان ات دن ه ال ل نسدت  ،فقمدن الم هدح ادن ات دن ه ،ال هدح ادن ثم د مت دق ا يد الم هدح ادن ات دن ه
يل ددح راددر مددن اسددتث ح مددن ن ددا الودداهلل الالدديرع الالمن ددية ،ه د ا مسددتث م فا ددالي ات ددن ه فه دل ا ددالي ويل د إ ا ددني

ات ن ه ال ال ا الي ،إ ا لم ا الي ات ن ه ال ا الي ويل ات نقنا ،هلل الل فدح حدهللاث البدنا هلل دالل اللدح ،لكدن إ ا دني
ات ن ه الاستلمنل ال نيت م لت هل ا الي ويلد ال ال ا دالي ،ن دا وداهلل ا دالي ويلد الال مدن ا دالي؟ محدل دسف

وان هل الل م ،فمن م ع ويلد امدل بلمدالم الحدهللاث ،المدن

دني ويلد قدنل :ابدنع لم لتد  ،فدنلويع ل م لدة ال ل اتد

الاا  ،الح نو ة ا هللهم من رال وحة الويع ن تكدالن اللدان مبنحدة ال دع بدس حن دة ،مدن تكدالن إبنحتهدن ل حن دة

الاألوددل فاهددن الم ددع ،نمددن ه ددن األوددل م ددع اقت ددنك الك ددا المددن اقت ددم ن ب دنا ق د

مددن

دره نددل اددالم قا د ار إال مددن

اسددتث ح مددن الددثسث :ن ددا الودداهلل الن ددا المن ددية الن ددا الدديرع ،ه د ا ال د ي ال ا ددالي اقت ددنؤه ال ا ددالي ويل د ات نق دنا،

الال ي ا الي اقت نؤه محل سف وان هل الل م مدن ظدر إلدم امدالم الحدهللاث القدنل :الك دا د س ي دمل مدن ا دالي

اقت نؤه المن ال ا الي ،قنل :ال ا الي
واددهلل د

المنل فح مقنو المن قنل :من هللام ا ت ع ب الالحن ة هللااية إلي القهلل يندالن

ال اهللفلد إال بمقنوددل فا ددالي ويلد  ،القددهلل ينددالن مددن واددهلله قددهلل تلددا ا يد الا مد المر د ال ددق ا يد  ،فددس

اهللفل إال بمقنول ،فه ه اللان مبنحة ال ع لكن مقرال ة بنلحن ة ،الاال فنألول الم ع ،م هم من ارى ن ال هح ان
ويل ل نست  ،فس ا الي ويع ال س ،ال ا دالي ويدع المدالاهلل ال سدة ،الالك دا
ن بنا ن ا واهلل

دس فدس ا دالي ويلد حا ئد  ،إ ا قتدل

ر يضمن ال ال يضمن ،يضمن الال من يضمن؟ يضمن ا هلل منلك ،يضمن فيمدن ا دالي

اقت نؤه ،الال يضمن ا هلل ال نفلح ال حمهلل مط قنا ،اليضمن مط قنا ا هلل ودح ح ي دة ،مدن قتدل ن دا ا دالي اقت دنؤه ال ال
ا الي اقت نؤه يضم ا هلل ا منم وح ح ي ة ،ال هة م نة ألن ونحا الك ا اللال ننن ن ا ال ا الي اقت نؤه لديس

لودداهلل الال لمن ددية الال لددريع اقت ددنه الارتكددا ا ثددم فددح اقت نئد قددهلل ينددالن اقت ددنؤه والاسددطة ال دراك ،هددا إلددم محددل ويددع

الحاالا نت الا ترى ن ا ،طاا ين فسن ...ن ا واهلل الال ن ا يرع؟ قنل :ال وهللا ن مثل من يسالالن األ دنا ودح
اليقت د يضدمن الال
سالي ،تق اهلل ل اهالهلل الال ونرى ،الد ق من رك قا ار  ،قنل :ا ق  ،ثدم يلتدهللي ا يد د
من يضمن؟ ا هلل وح ح ي ة يضمن مط قنا ،الا هلل البقية ال يضمن؛ أل ال ا الي اقت نؤه الان ننن ممن ا الي اقت نؤه
أل ن ا واهلل ال من ية ال يرع فل هلل منلك يضمن الا هلل ال نفلح ال حمهلل ال يضمن؛ أل لديس بمدنل ،الا دم هد ا

لال ت ف

من ليس بمنل ممن ال ا الي اقت نؤه الال استلمنل ف

ال يضمن ،لال نسر الت لهال ال راق مد ار

ال يضددمن ا ددهلل هددل الل ددم ،ال يضددمن ،لكددن مددن ال د ي يسح د فددح مثددل ه د ه األالقددنت؟ ن ال هددنت يضددم ال وددل
ي ددهللهللالن ا يد اللقالبددة لمددن ا؟ هددل ألن هد ه المددنهللال محترمددة المددنل لهددن قيمددة ال ألن فاهددن مسددقلة افتيددنت ا ددم اللددح

األمددر الا ددسل بددنألمن الراددر لددك؟ لددم ،الثددن ح بددس ددك ،يل ددح الددهللم الددهللم الال مددر مددر ،إ ا منددن ن يح د هد ا

الالانك ال ي يمنن استلمنل فح المبن يضدمن الال مدن يضدمن ،ال قدالل مدن بدنا التليددر ي دالت ا يد ال مدر المدن
حالل  ،إ ا ننن ال يمنن إراقة ال مر إال والاسطة إتسف ا نك ه ا من في  ،ال إ ننل فح لك ،لكن إ ا ندنن يمندن
استلمنل ا نك الاراقة ال مر فح ن الاحهلل حا ئ يضمن؛ أل منل ،لم؟

طالب..........:

يل ح هل ن من ا الي ل ا الي ويل ؟ لكن هل قالل ودح ح ي دة ال يد الال لديس وال يد  ،يل دح مدنهللال ا ت دع وهدن اللدال
هو ن إلم بلهلل من لك هل ا دالي تربيدة درال الك دا مدن

دل تل يمد التمرد د ا دم الوداهلل ،ا دالي الال مدن ا دالي،

ا الي إمسنك الال من ا الي ،ناف يمنن ن ينالن ن ا واهلل إال بنلتمردن ،يل ح من تتم ا بنحدة إبنحدة االقت دنك إال
وه د ه الالسددا ة ،يل ددح هددل الك ددا إ ا الوددل إلددم سددن ملا ددة تل ددم و س د فددنقت ح ال ال وددهلل مددن تل يم د  ،ال وددهلل مددن

تل يم  ،الاقت نؤه ث نك التل يم ،قول التل يم ،من إمسنك من

ل التل يم ،هل اهلل ل فح حهللاث اقت نك الك ا المحدرم

ال ينالن ه ا ال اتم المبن إال ب فهال مبن  ،يل ح من نال هن السا ة لكسا .لم؟

طالب..........:

مثل المسقلة ت سحا ا دم مدالر نثادرال ممدن ال ا دالي ويلد ننلمودحف مدثسا ا دهلل الح نو دة ،ا دهللك مودحف تلودت
ا ي ال هللت الط وت من هة بلادهللال تداليع األالقدنف ،الهللفلدت

درال ق د  ،اللمدن دنك

ددنكك كثددر مددن س د ة ال ددهللتهن الاات اددت وهددن الالاحددهللال اسددتغ ات ا هددن التقددالل :وددم

الوردهلل ال وم

قيمة الت اهلل ،وم ويل من

هللتد يضدنا ،ثدم تودان دك ،ال
د تلددنوح ،وددم

د

ل ه ا ،ا الي الال من ا الي ،يل ح مثل من قالل فح الموحف

ددرال
درال

ا تينن ب من ال هة التح تهللفل وهللالن مقنول أل القدف ،الالت ادهلل يضدنا بلضدهم بلدر هدل الل دم يم دع ندل هد ا؛

ألن هد ا األوددل فددح المدنهللال هددن مددن ال ا ددالي ويلهددن ،ال مددن هد ه التددح نددرت فهددح تبددع ،تردددهلل تويددع
ال ه ،طاا المست اهلل يقالل :ن من وح

ددهللك فددك ال ددهلل

هلل ،ظنهر فح األالقدنف ،ن بلدر ال دنس يق د القدف الد دهلله ،ثدم يقدالل:

ن ويع الت اهلل ،إ ا استغ م ا اويع الت اهلل ،م هم من يم ع حتم ويع الت اهلل ،الال بقيمة الت اهلل؛ ألن ه ا تحنال

ا م ويع الالقف ،فس ا الي ويل  ،الال ا الي التحنال ا م ويل بمثل ه ه الطرق ،الالمسدقلة يطدالل بسدطهن ،لكدن ال
ك ن الالرع اهللم الويع الاهللم ال راك ،لكن ال راك سهل من الويع ،المحتدنا اتسدنم فدح حقد كثدر مدن رادره ،قدهلل

يقددالل قنئددل :مددن حددرم هللفلد حددرم

د ه فددنلويع الال دراك فددح حنددم الاحددهلل لكددن الحن ددة بنل سددبة ل م ددتري قددهلل ت ددف مددن

ول الحنم ،من احتنا إلم نتنا القف الا تراه سهل من البنئع ،من احتنا حن دة منسدة إلدم ن دا وداهلل الا دتراه
سهل من بنئل  ،الهن ا لم؟

طالب..........:
لكن

رال مثل الال

طالب.........:

رال ن ا ،قيمة ن ا م را بنلحا ة؟

لكددن هد ه الم لددة ،هددل هددح مبنحددة مط قدنا ال مبنحددة ل حن ددة ،الهددل ا ددالي ن ات ددرل د
ال نس بحن ة إلم الكسا المهللربة يم ع الال من يم ع؟

طالب...........:

ل تددهللردا الكددسم؛ ألن

اللمن ا قنل ال وح ا ي الوسال الالسسم (( :نسدا الح دنم وادث

مسدت وث ،لكدن لتسدالهلل هد ه األمدالر التدح لديس

فاهن ن ة ا م ال نال وان المس مان لم بنلملرالف من ينالن فاهن م نحة الم نهللال ال ثمنن المن

طالب..........:

ب

لك.

هللل ا م إبنحتد  ،الان ندنن واثدنا ،الال ودث ال يل دح التحدردم ،الدهلل نكال ودث { الال تيممدالا ال وادث ؛ أل د هلل دم مدن

ال اهلل.

طالب :يا شيخ فىي صىحيم مسىلم نهىى عىن قت .........قىال :مىالي وللكىلب ،ثىم رخىف فىي كلىب الصىيد ،أال

يكون هذا نسخ ا؟

ال من ا يم ن سل ،الك ا

س ،الال ا الي اقت نؤه بحنل إال من اسدتث م المدع لدك ابقدم ن الحندم قدنئم ،مدن القتدل

قتددل الكددسا فهددال م سددال بددس ددك ،سددل األمددر بقت د  ،لكددن لددال ددنك د

القتددل ن ددا يددقثم الال مددن يددقثم؟ ألن

الم سال هل هال ول الك ا ال األمر بنلقتل؟ محل سف وان هل الل م ملرالف...

