بسم الله الرحمن الرحیم
آیا خرید و فروش خانه قبل از اعامر آن جائز است و یا این بیع از باب سلم و استصناع به حساب میآید؟
(ترجمه)
پرسش:
السالم علیکم و رحمت الله و برکاته!
سوال اول :شیخ گرامی ما ،الله سبحانه وتعالی شام را حفظ منوده و با نرصتاش یاری فرماید .در نزدم سوال است که آیا فروش
خانه به اساس عقد استصناع جائز است؛ چنانچه شخصی زمین دارد و میخواهد در این زمین خانۀ اعامر مناید؛ اما قبل از اعامر،
این خانه را به اساس عقد استصناع به فروش میرساند در حالیکه مساحت اتاقها و مواد خام این خانه معلوم و مشخص است و
همچنان خانه را در میعاد توافق شدۀ مشخص برای مشرتی تسلیم میمناید ،خواه مثن آن را در زمان عقد پرداخت کند و یا بعد از
عقد ،آیا چنین معاملۀ جائز است؟ الله سبحانه وتعالی شام را جزای خیر عنایت فرماید.
سوال دوم :شیخ گرامی ما از شام میخواهم که مسئلهی استصناع را واضح سازید که آیا این عقد از جملۀ انواع بیع است و آیا
جائز است که خانهی را در زمین صانع به رشط اینکه زمین را اعامر مناید خریداری کنیم؟ الله سبحانه وتعالی شام را جزای خیر
عنایت فرماید.
پاسخ
و علیکم السالم و رحمت الله و برکاته
به جواب سوالهای یوس الفا و فراز محمد فاتح!
بدون شک سواالت شام مشابه است ،بعضی از شام از خرید خانه ،قبل از اعامر آن را سوال منودید که آیا میشود از باب سلم
باشد؟ و بعضی از شام از فروش خانه قبل از بناء آن از باب استصناع سوال منودید که قبالً در این مورد جواب داده بودیم که خرید
خانه قبل از بناء آن هرچند که مواصفات آن مشخص شود تحت باب سلم نرفته و خرید آن جائز نیست و همچنان از باب استصناع
به حساب منیآید و اکنون آنرا واضح میسازیم:
اوالً :فروش آنچه که در تحت ملکیت انسان نباشد جائز منیباشد و در این مورد احادیث بسیاری وارد شده و از جملۀ این احادیث
قرار ذیل اند:
ترمذی در سنن خود از حکیم بن حزام روایت منوده که وی گفته است« :من در نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم آمدم و گفتم
مردی در نزدم آمد و در مورد بیع شیء معدوم سوال منود و گفت من شیء معدوم را میخرم و بعدا ً آنرا به فروش میرسانم ».رسول
الله صلی الله علیه وسلم فرمود:
س ِعنْداكا »
« اَل تاب ِْع اما لايْ ا

ترجمه :چیزی که در نزد تو نیست(یعنی مالکیت آنرا ندارید) نفروش.
ترمذی از عبدالله بن عمرو روایت منوده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده است:
« اَل اي ِ
س ِعنْداكا ».
سل ٌ
ع ،او اَل ِر ْب ُ
ِف اب ْي ٍ
َشطاانِ ِ
ح اما لا ْم ُيضْ امنْ ،او اَل اب ْي ُع اما لا ْي ا
ح ُّل ا
اف او اب ْي ٌع ،او اَل ا ْ

ترجمه :معامله سلف و بیع؛ حالل نیست و دو رشط در یک معامله جایز نیست و معامله به رشط سود و فایده در کاالیی که در
اختیار ندارد و هیچ تضمنی هم بر تحویل آن منیپذیرد ،و فروش کاالیی که در اختیار فروشنده نیست(هنوز تحویل نگرفته) جایز
نیست.
بنا ًء تا وقتیکه خانه و منزل اعامر نشود فروش آن جواز ندارد؛ زیرا خانه تا هنوز اعامر نشده ،بلکه تا هنوز مبیعه یعنی منزل موجود
منیباشد ،پس برای اینکه بیع صحیح شود ،واجب است که منزل موجود گردد؛ چنانکه ساختار ظاهری آن یعنی ستون و
پایهاش موجود شود چیزیکه عرفا به آن خانه اطالق شده و قابلیت تسلیم را داشته باشد.
ثانیا ً :در این زمینه نصوصی وارد شده که دو مورد را از بیع معدوم استثناء منوده که این دو مورد بیع سلم و بیع استصناع هستند؛
اما این دو نوع بیع استثناء شده بر منازل و خانه مصداق ندارد و بیان این مسئله قرار ذیل است:
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بیع سلم :بیع سلم بیعی است که شخص بدل موجود را در بدل مشخص غیر موجود معامله میکند؛ یعنی مشرتی مالی

را به عنوان مثن پرداخت میکند تا در آینده در زمان مشخص مبیعه و کاال را قبض مناید و این بیع رشعا ً جائز بوده و تنها در
مکیالت ،موزونات و معدودات جائز است؛ چنانچه این مسئله در جزء دوم کتاب شخصیه بیان شده و قرار ذیل است« :جواز بیع
سلم به سنت ثابت شده است ،از ابن عباس رضی الله عنهام روایت شده:
ْي فاق ا
ُوم او اوزْنٍ
السناتا ْ ِ
سلِ ْ
سل ا
ِف كا ْيلٍ ام ْعل ٍ
ف ِ
اف ِ
س ِلفُونا ِ
اال :امنْ أا ْ
ِف َتا ْ ٍر افلْ ُي ْ
السنا اة او َّ
ِف الث اِّام ِر َّ
ِي الْ ام ِدينا اة او ُه ْم يُ ْ
« اق ِد ام النَّب ُّ
جلٍ
ُوم إِ ا
ام ْعل ٍ
َل أا ا

ُوم»(مسلم)
ام ْعل ٍ

ترجمه :رسول الله صلی الله علیه و سلم در مدینه آمدند و مردم مدینه تا دو سال در میوهجات بیع سلم میکردند و رسول الله
صلی الله علیه وسلم(در برابر این معاملهشان سکوت منوده) فرمودند کسیکه در خرما سلف(بيع نسيه) میکند باید در پیامنۀ
مشخص ،وزن مشخص و تا وقت مشخص سلف کند.
از عبدالرحمن بن ابزی و عبدالله بن ابی اوفی روایت شده که گفته است:
ِف الْ ِ
ن أانْبا ِ
سولِ اللَّ ِه صلی الله علیه وسلم افكاانا ياأْتِيناا أانْبا ٌ
حنْطا ِة اوالشَّ ِعريِ
اط ِم ْ
سلِ ُف ُه ْم ِ
ُ«ناان ُِص ُ
يب الْ امغاانِ ام ام اع ار ُ
اط الشَّ أْ ِم افنُ ْ
س َّمى ،ق ا
ِيب إِ ا
ْت أاكاانا
االُ :قل ُ
اوال َّزب ِ
َل أا ا
جلٍ ُم ا

ن ا
ن لا ُه ْم از ْرعٌ؟ ق ا
ذلِكا ( ».بخاری)
سأالُ ُه ْم اع ْ
لا ُه ْم از ْر ٌع أا ْو ل ْام ياكُ ْ
ااَل :اما كُ َّنا نا ْ

ترجمه :ما به همرای رسول الله صلی الله علیه وسلم به غنایم میرسیدیم از کشاورزان شام نزد ما میآمد ،گفت ما مردم مدینه در
گندم ،جو و کشمش در میعاد مشخص سلف میکردیم ،سوال منودم که آیا زراعت داشتند و یا نداشتند گفتند ،از این مسئله
سوال نکردیم.
و در روایت دیگری چنین آمده است:
ِف الْ ِ
ِيب اوالتَّ ْم ِر إِ ا
ف اع ا
َل قا ْو ٍم اما
حنْطا ِة اوالشَّ ِعريِ اوال َّزب ِ
ُسلِ ُ
ِب باكْ ٍر او ُع ام ار ِ
سولِ اللَّ ِه صلی الله علیه وسلم اوأا ِ
َل اع ْه ِد ار ُ
«إِنَّا كُنَّا ن ْ
ُه او ِعنْدا ُه ْم( ».ابوداود)

ترجمه :ما در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم ،ابوبکر و عمر رضی الله تعالی عنهام در گندم ،جو ،کشمش و خرما از قومی
که از این اجناس داشتند سلف میکردیم.

پس این احادیث دلیل اند بر جواز سلم؛ اما باید واضح گردد که در کدام اشیاء سلم جواز و در کدام اشیاء جواز ندارد؟ در حدیث و
اجامع صحابه واضح گردیده که سلم بیع چیزی است که هنوز ملک شخص نبوده و ملکیت شخص باالی آن تکمیل نشده است که
این دو نوع بیع ،ممنوع است و بیع سلم به اساس نص از قاعدۀ عدم جواز بیع شیء معدوم ،استثناء گردیده است ،لذا چیزیکه
سلم در آن جواز دارد باید منصوص باشد و با مراجعه در نصوص در مییابیم که مکیالت ،موزونات و معدودات در مصداق بیع سلم
قرار میگیرند .اما جواز بیع در مکیالت وموزونات به دلیل حدیث ابن عباس رضی الله عنهام است که گفته است:
ْي اوالث اَّال ا
س ُ
ث ،افق ا
ول اللَّ ِه صلی الله علیه
الس ان ات ْ ِ
سلِ ُمونا ِ
اال ار ُ
ِف التَّ ْم ِر َّ
ِي صلی الله علیه و سلم الْ ام ِدي ان اة او ُه ْم يُ ْ
« اق ِد ام ال َّنب ُّ
جلٍ
ُوم إِ ا
وسلم :ام ْ
سلِ ْ
سل ا
ُوم ،او اوزْنٍ ام ْعل ٍ
ِف َثا انٍ ام ْعل ٍ
ف ِ
َل أا ا
ن أا ْ
اف افلْيُ ْ

ُوم( ».بدایة املجتهد و نهایة املقتصد نوشتۀ ابن رشد)
ام ْعل ٍ

ترجمه :رسول الله صلی الله علیه و سلم در مدینه آمد و مردم مدینه در طی دو الی سه سال سلم میمنودند ،رسول الله صلی الله
علیه وسلم(بیع سلم را مانع نشده بلکه) فرمودند کسیکه سلم میمناید باید با مثن معین ،وزن معین و وقت معین سلم مناید.
در روایت دیگری از ابن عباس رضی الله عنهام آمده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده است:
جلٍ
ُوم إِ ا
« ام ْ
سل ا
ُوم او اوزْنٍ ام ْعل ٍ
َش ٍء اف ِفي كايْلٍ ام ْعل ٍ
اف ِ
َل أا ا
ن أا ْ
ِف ا ْ

ُوم»(بخاری)
ام ْعل ٍ

ترجمه:کسیکه سلف میکند باید در پیامنۀ معلوم ،وزن معلوم و مدت معلومی سلف کند.
بناء این احادیث داللت دارد مالیکه سلم میشود باید از جمله اشیاء مکیل و موزون باشد؛ اما جواز سلم در معدودات به اساس
اجامع صحابه است که در مطعومات ثابت شده است ،اجامع صحابه را در این خصوص ابن منذر نقل منوده و بخاری روایت کرده و
گفته است "شعبه" برای ما گفت ،محمد یا عبدالله ابن ابی املجالد برای ما خرب داد:
السل ِ
ِب أا ْو ا
اسأالْتُهُ افق ا
ُوِن إِ ا
اال :إِنَّا كُنَّا
«ا ْ
اف اعبْدُ اللَّ ِه بْ ُ
ختال ا
اف افبا اعث ِ
َل ابْنِ أا ِ
ن شا دَّ ا ِد بْنِ الْ اها ِد اوأابُو بُ ْر اد اة ِ
ِض اللَّهُ اعنْهُ ف ا
ِف َّ
َف ار ِ ا
ِف الْ ِ
ف اع ا
ِيب اوالتَّ ْم ِر»
حنْطا ِة اوالشَّ ِعريِ اوال َّزب ِ
ُسلِ ُ
ِب ابكْ ٍر او ُع ام ار ِ
سو ِل اللَّ ِه صلی الله علیه وسلم اوأا ِ
َل اع ْه ِد ار ُ
ن ْ

ترجمه :عبدالله بن شداد ،ابن هادی و ابو بردة در مورد سلف با ما اختالف منوده مرا به سوی ابن ابی اوفی رضی الله عنه فرستاد
و من در این خصوص از ابن ابی اوفی سوال منودم او گفت :ما در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم ،ابوبکر و عمر رضی الله
عنهام در گندم ،جو ،کشمش و خرما سلف میمنودیم.
این روایات داللت دارند که سلم در مطعومات جائز است؛ اما مطعومات خالی از سه حال نیست یا مکیل است یا موزون و یا هم
معدود ،پس حکم ارتباط به مکیالت ،موزونات و معدودات دارد که توسط آن مطعومات مشخص میگردد؛ مانند :ارتباط قبض به
این چیزها که نیاز به قبض دارد و مانند ارتباط ربا به کیل ،وزن و عدد ،وقتی از کیل ،وزن و عدد بیشرت شود ربا محسوب میشود.
و سلم نیز تعلق به مکیل ،موزون و معدود دارد و در حدیث رصاحت دارد که در مکیالت وموزونات سلم جائز است؛ اما از معدودات
یادی نکرده است ،ولی اجامع صحابه معدودات را نیز داخل سلم منوده و الزم است که اشیاء مسلم بها صفات مشخص داشته
باشد؛ مانند :گندم حورانی ،خرمای برنی ،پنبۀ مرصی ،ابریشم هندی و زیتون ترکی و همچنان الزم است که با وزن و پیامنۀ
مشخصی باشند از قبیل صاع شامی ،رطل عراقی ،کیلوگرام و لیرت ،یعنی الزم است که پیامنه و میزان معروف و مشخص باشد».
ختم منت جزء دوم کتاب شخصیه
بنا ًء بیع سلم تنها در مکیالت ،موزونات و معدودات جائز ،اما شناخت اینکه چگونه اموال از جملۀ مکیالت ،موزونات و معدودات
است ارتباط به واقعیت امول دارد که آیا از جملۀ اموال مثلی است و یا از اموال قیمی؟

اموال مثلی اموالی هستند که توسط پیامنه ،وزن و یا عدد خرید و فروش میگردند ،یعنی در بازار به صاع مشخص ،کیلو و یا عدد
به فروش میرسند؛ مانند :سیب ،پرتقال ،خربوزه و غیره که در این اشیاء بیع سلم جائز است ،چنانچه که قبالً منت کتاب شخصیه
را تذکر دادیم و همچنان در کتاب روضة الطالبین نوشتۀ "نووی" تحت عنوان "مواصفات مثلی وجوه مختلفی است" در جزء پنجم
صفحهها  ۱۸و  ۱۹این کتاب" ،نووی" پنج وجه را برای مشخص منودن مثلی ذکر منوده است و در اخیر این بحث گفته است:
«صحیحتر وجه دوم است؛ اما بهرت این است که گفته شود مثلی چیزی است که کیل و وزن آنرا شامل شده و بیع سلم نیز در
همین چیزها جائز است ».ختم منت کتاب روضة الطالبین
اما اموال قیمی اشیاء است که توسط پیامنه ،وزن و عدد به فروش منیرسند؛ مانند :خانه ،چون هر خانۀ به اعتبار موقعیت ،شکل
اعامر ،نزدیکی و دوری آن از بازار به فروش میرسد ،لذا ممکن نیست که خانه در بیع سلم داخل شود ،زیرا خانه از جملۀ مکیالت،
موزونات و معدودات نیست و از جملۀ اموال مثلی منیباشد .بنا ًء فروش خانه غیر اعامر شده در داخل بیع سلم نیامده و دالئل
بیع سلم بر آن مصداق پیدا منیکند ،بناء احادیث نهی کننده از بیع معدوم و غیر مملوک در قسمت خانه مصداق دارد.
استصناع :استصناع در لغت مصدر استصنع الشی است ،یعنی آنرا به ساخت شیء فراخواند ،گفته میشود "اصطنع
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فالن بابا " یعنی فالن شخص دروازۀ را ساخت ،چنانچه گفته میشود "اکتب" یعنی آنرا امر به کتابت منود« .لسان العرب و تاج
العروس مادۀ "صنع" لذا شخص مستصنع قبل از ساخت شیء از صانع میخواهد که برایش چیزی را به صورت محدود و مشخص،
در برابر مثن مشخص و با کیفیت و صفات مشخصی ساخته و تسلیم مناید و این نوع بیع از بیع معدوم استثنائی است دلیل این
مسئله در کتاب نظام اقتصادی ذکر شده است.
استصناع آن است که شخص طلب ساخت ظرف ،موتر یا دیگر اشیائیکه در باب صنعت داخل میشود مناید ،استصناع در سنت
ثابت و جائز است رسول الله صلی الله علیه وسلم طلب ساخت انگشرت را منود از انس رضی الله تعالی عنه روایت شده است که
فرمود:
ِي صلی الله خااَتا ا»
« ا
ص ان اع ال َّنب ُّ

یعنی برای رسول الله صلی الله علیه وسلم انگشرتی ساخت.
از عبد الله بن عمر روایت شده:
اب»
اصطانا اع خااَتا ا ِمنْ اذه ٍ
ِي ْ
«أانَّ النَّب َّ

رسول الله صلی الله علیه و سلم خواهان ساخت انگشرتی از طال گردید.
(این دو حدیث را بخاری روایت کرده است).

و همچنان از سهل روایت است که گفت:
«با اع ا
ول اللَّ ِه إِ ا
س ُ
َل ا ْم ارأا ٍة أانْ
ث ار ُ

ُمرِي غ اُال ام ِ
ن»(بخاری)
س اعلايْ ِه َّ
ِل أا ْع اوادا أا ْ
جا ار يا ْع ام ُل ِ
ك النَّ َّ
جلِ ُ

رسول الله صلی الله علیه وسلم نزدم زنی فرستاد و گفت غالم خود را امر کن که برایم چوبهای بسازد تا باالیش بنشینم.

مردم در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم استصناع میمنودند؛ ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم در برابر این عمل شان
سکوت منوده که سکوت رسول الله صلی الله علیه وسلم تائید عملکرد مردم مدینه در باب استصناع است و تائید و عملکرد
رسول الله صلی الله علیه وسلم دلیل رشعی است.
چیزیکه باالی آن عقد استصناع صورت گرفته انگشرت ،منرب ،خزانه ،موتر و دیگری اشیاء قابل صنعت هستند و به این ترتیب این
اشیاء از باب بیع است نه از باب اجاره؛ اما در صورتیکه مستصنع مواد خام را نزد صانع آورد و از صانع خواست که چیزی برایش
بسازد این مسئله از باب اجاره است.
از آنجائیکه صنعت بخش مهمی از اساسات زندگی اقتصادی برای هر ملت و هر جامعۀ قرار گرفته خالف حالت قبلی که صنعت
تنها منحرص به صنعت دست بود ،وقتی انسان به آالت جدید دست پیدا کردند این آالت صنعتی به تدریج جای صنعت دستی را
گرفت ،وقتی اکتشافات جدید آمد باعث انقالب بزرگی در بخش صنعت گردیده و تولیدات صنعتی رشدی عجیب منود در حدیکه
در ذهن کسی چنین چیزی خطور نکرده و امروزه صنعت جدید توسط آالت صنعتی اساس زندگی اقتصادی را تشکیل میدهد.
احکام مربوط به صنعت جدید و صنعت دستی از چند حالت خالی نیست یا از احکام رشعی است و یا از احکام اجاره ،بیع و
تجارت خارجی ،اگر صنعت جدید باشد ،گاهی مال فرد است که این حالت به ندرت اتفاق میافتد ،غالبا ً در تولیدات صنعت
جدید چندین فرد اشرتاک دارد که در این صورت احکام رشکتهای اسالمی باالیش مصداق دارد؛ اما از ناحیه کاری اداری،
کارگر ،صنعت و یا دیگر بخشهایش احکام اجاره بر آن قابل تطبیق است؛ ولی از ناحیۀ تولید ،احکام بیع و تجارت خارجی بر آن
مصداق دارد که در این معامله تدلیس ،غنب و احتکار ممنوع میباشد ،مثلیکه تسعري(قيمت باال كردن) ممنوع است؛ اما سفارش
به تولید چی کوچک باشد و چی بزرگ ،احکام استصناع بر آن قابل تطبیق است و رشیعت در این مورد مستصنع را به الزام و یا
عدم الزام آنچه که برایش ساخته شده ملزم میسازد ».ختم.
فقهاء در مورد استصناع اختالف نظر منوده ،بعضی از فقهاء به مواد صنعتی مترکز منوده و گفتند باید مطابق به تخصص صنعت
استعامل شود و این طبقه از فقهاء بر چیزیکه تولید میشود توجه نکرده اند ،خواه مادۀ صنعت مثلی باشد و یا قیمی ،یعنی
مطابق این دیدگاه فرقی منیکند که مصنوع زره باشد یا لباس و یا هم موتر فرق منیکند ،از منظر این دیدگاه ،حکم رشعی بر
مواد صنعت مترکز شده و الزم است که طبق این دیدگاه در نزد اهل تخصص صنعت معروف بوده و مواد از مواد مصنوعه باشد.
بناء استصناع در باب سلم داخل نیست؛ بلکه این نوع خاصی از بیوع است که قبل از وجود مصنوع عقد آن تکمیل شده است.
بناء گفته میشود که استصناع با توجه اختالف نظر بین حنابله و احناف غیر از سلم است :حنابله میگویند استصناع بیع کاالی
غیر موجود است که به صورت بیع سلم منیباشد بناء در این دیدگاه وقتی از بیع استصناع صحبت میشود به صورت کلی به بیع
و رشوط بیع رجوع میگردد( .کشاف القناع جلد  ۳صفحه  ۱۳۲انصار السنة املحمدیة)

اما دیدگاه احناف با دیدگاه حنابله متفاوت است ،احناف در بین خودشان در این زمینه اختالف نظر دارند ،بعض از احناف بیع
استصناع را بیع جداگانۀ دانسته و در باب سلم داخل منیسازند« .وقتی شخصی برای کسی میگوید برایم چیزی به این قدر
درهم بساز و صانع سفارش آن شخص را میپذیرد در نزد احناف بیع استصناع منعقد میگردد»
۱۳۸السعادة) بعضی از احناف بیع استصناع را با تفاوت زمانی داخل باب سلم میسازند.

(مبسوط رسخسی جلد  ۱۲صفحه

استصناع به صورت کلی با سلم موافق است پس در بیع سلم تعهد و ذمه داری شخص آجل مشخص میشود و همین نکتۀ است
که باعث شده تا احناف بحث استصناع را ضمن مبحث سلم بدانند .و همین چیزی است که مالکیها و شوافع به آن باور دارند ،با
تفاوت اینکه سلم عام بوده و شامل مصنوع و غیر مصنوع میشود ،ولی استصناع خاص است و تنها شامل هامن چیزی است که
برای صنعت و ساخت رشط شده است ،در سلم پرداخت مثن به صورت تعجیل رشط است ،ولی در استصناع در نزد بیشرت فقهاء
حنفی رشط نیست( .منبع :فتح القدیر جلد  ۵صفحه  ،۲۵۵بدائع جلد  ۶صفحه  ،۲۶۷۷مبسوط جلد  ۱۲صفحه  ۱۳۸و مابعد آن)

مالکیها و شوافع وقتی از عقد سلف صحبت میمنایند استصناع را در غیر از اشیاء صنعتی به سلم ملحق ساختند و تعریف و
احکام استصناع را از سلم

گرفتند (روضة الطالبین جلد  ۴صفحه  ۲۶و مابعد آن کتابخانۀ اسالمی ،مهذب جلد  ۱صفحههای  ۲۹۷و  ۲۹۸چاپ

عیسی الحبلی)

از بیان ذکر شده واضح میگردد که استصناع بر تعمیرات و ساختامنها مصداق پیدا منیکند ،خواه مترکز بر مواد صنعتی باشد و
خواه بر خود مصنوعه ،چون حقیقت لغوی و حقیقت عرفی کلمۀ استصناع بر ساختامنها منطبق منیگردد.
لذا قبل از اعامر و ساخت منازل و قبل از اینکه پایه ،ستون و سقف آن و یا چیزی دیگری که بر وجود آن داللت کند جائز
منیباشد ،برعکس ،هامن نهی بیع معدوم باالی ساختامنها مصداق دارد و به همین دلیل عقد بیع بر آن رشعا ً جائز منیباشد.
این نظری است که من آن را ترجیح میدهم ،الله سبحانه و تعالی عاملتر و در کارش با حکمتتر است.
برادرتان عطاء ابن خلیل ابوالرشته
4ربیع الثانی ۱۴۴۱هـ.ق
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