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 المقدمة
الحمػػد ر  ا اللػػنلمنفم هحمػػدت ك ه ػػسلنهذ كه ػػسلنر رػػنر مػػف يػػ ك  مهل ػػهن ك ػػن ن    منلهػػنم كه ػػ لذ    

السكفنؽ كالهدل في كؿ من هلمؿ كهقصدم هلـ المكلى كهلـ الهصن م كصمى ار  مى  ندهن محمد ك مػى 
 الذ كصحرذ ك مـ.

 رلد....كممن  
اللقذ  مـ ينمؿ نيمؿ كؿ هكاحي الحننة  كاء  رندا  مك ملنمال  مك جهننن  كهػك رك مهمنػة رنل ػة فػي 
حننسهن ال ه سطنع  ف هلن قذ كال نلن قهن من دمهػن م ػممنف حسػى  نػ  الم ػمـ لػك م اد  ف ن ػسلنف رػذ   نهػذ 

ل جكع المس خ   لى االقسصند اإل المي كخن  دلنؿ  مى رلؾ ما زمة االقسصندنة ا ك رنة مالف نلك كف رن
 نرحثكف  ف الحمكؿ مك المخن ج مف هرت ا زمن .

فنف اللقذ اإل المي  هك حننة اإله نف الم مـ م  نهظـ يؤكف حننسذ م ك رندسذ م سق رذ  لػى ار مكطن سػذ 
من نػػػػة ك القسػػػػذ  نػػػػنتم ك القسػػػػذ رزكجسػػػػذ م كم ػػػػ سذ م كمكالدت مكالدنػػػػذ مكمق رن ػػػػذم كمػػػػن نه ػػػػؽ حننسػػػػذ االجس

رػػنرخ نفم  ػػكاء مػػع  خكاهػػذ الم ػػممنف كالمػػؤمهنف أك  نػػ هـ مػػف مهػػؿ الكسػػنا مكحسػػى  القنسػػذ كم ػػنلنا 
 سلنممذ مع  دكت.

اللقذ اإل المي ن افؽ  الم مـ في حمػذ كس حنلػذ م كئػك ذ كصػالسذم كهكمػذ كا ػسنقنظذم كصػكمذ كزكنسػذم 
د حقػػػكؽ المػػػ ء ككاجرنسػػػذ كمػػػن نحػػػدد حقػػػكؽ ا خػػػ  كاللقػػػذ نكجػػػذ اإله ػػػنف فػػػي سلنممػػػذ مػػػع ارخػػػ نفم فنحػػػد

 ككاجرنسذم  كاء كنف هرا ا خ  كلدا مك كالدام زكجن مك ي نؾ  مؿم خصمن مك صدنقنم كا ثن مك مك ثن
كقػد اهسمػ  يػ نلسهن اإل ػالمنة ركػؿ جكاهػا حننسهػن فسط قػ  لكػؿ مػن نخػص سلنصػنؿ ملنمالسهػن المنلنػة ك 

ة مكئكع المكف كمث ت في الملنمال  السي سخص الم مـ كلسرننف من هػك االجسمن نة كالدنهنةم كهظ ا  همن
فنػػذ مصػػمحة اإله ػػنف كمهللسػػذ كفػػكزت رػػنلخن  الهلػػنـ فػػي الػػدهنن كارخػػ ة كاف سكػػكف حننسػػذ طػػنه ة مػػف اإلثػػـ 

 كاللدكاف في الرنع كالي اء.
مف  ممنءهػػػن اللقهػػػنء سهػػػنكلكا هػػػرا  كػػػنف  ػػػررن الخسنن هػػػن هػػػرا المكئػػػكع المهػػػـ الػػػرم نسهػػػنكؿ المػػػكف كمثػػػ تم ال

 المكئكع رصك ة مخسص ة كرنهكا اث  المكف في رلض الملنمال  السي سخص الم مـ .
كقد ا سمدهن في هرا الرحث  مى ممهن  الكسا في اللقذ اإل المي كخنصة كسا المراها ا  رلة كهرت 

د جنء الرحث ميسمال  مى مقدمة المصند  السي سهنكل  هرا المكئكع مع  ن هن مف الكسا اللقهنةم كق
 ك سمهند كمرحثنف ككؿ مرحث فنذ  دة مطنلا.
 سمهند:ملهكـ صر ة ا لكاف كفنذ ثالث م ن ؿ :ػ

 الم  لة م كلى : سل نؼ الصر ة في الم ة ك االصطالح
 سل نؼ المكف في الم ة ك االصطالحالثن هنة : الم  لة
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 ثنلثة : مهكاع ا لكاف الم  لة
 : مث  صر ة المكف كفنذ مطمرنفالمرحث ا كؿ 

 المطما ا كؿ:مث  المكف في رنع الثمن  المسمكهذ الل ع ا كؿ : ملهى ردك الصالح
نًف اٍ ًجن ً  مى  المطما الثنهي:مىثى ي اٍخًسالىًؼ المٍَّكًف ًفي ئى

 المرحث الثنهي: مث  صر ة المكف في ا حكنـ اللقهنة كفنذ م رع مطنلا.
كف في ال صا مالل ع ا كؿ: سمكنف ال نصا الم صكا رمكف مف  هدت. م المطما ا كؿ: اث  الم

 الل ع الثنهي: سمكنف ال نصا الم صكا رمكف م صكا. الل ع الثنلث: هرة ال نصا لمصرغ.
 المطما الثنهي: اث  المكف في رنع ال    مالل ع ا كؿ: سل نؼ ال   .

 الل ع الثنهي: مف مهكاع رنع ال   .
 اث  المكف في رنع ال مـ م الل ع ا كؿ: سل نلذ. الل ع الثنهي: مف ي كط الم مـ فنذ.المطما الثنلث: 

 المطما ال ارع: اث  المكف في خنن  ال د رنللنا م الل ع ا كؿ: سل نؼ خنن  اللنا.
 الل ع الثنهي: مكاهع ال د رنللنا. الل ع الثنلث: الزنندا  الحندثة قرؿ القرض.

 ر هـ الهسن ج السي سكصمهن  لنهن كقن مة المصند  كالم اجعثـ خسمهن رحثهن 
كأخػػ  د كاهػػن أف الحمػػد ر  ا اللػػنلمنف كالصػػالة كال ػػالـ  مػػى هرنهػػن محمػػد ك مػػى الػػذ كصػػحرذ  

 ك مـ كالسنرلنف لهـ رإح نف  لى نـك الدنف.
 سمهند:ملهكـ صر ة ا لكاف

 الم نلة م كلى : سل نؼ الصر ة في الم ة ك االصطالح
 لمصر ة  دة ملنف في الم ة كهن هحف  رصددهنك 

 سل نػؼ الصػػر ة فػي الم ػػة: ص ا غ الصػرغ ك الصػػرغ كالصػر ة مػػن نصػرغ رػػذ كجمػع الصػػرغ مصػػرنغ

(1 ).  
ػ كصرغ الثكا ك هحػكت صػر ن لكهػذ فهػك صػنرغ ك صػرنغ ك المللػكؿ مصػركغ ك صػرغ كصػرنغ اليػيء 

  م ذ.
 اإلداـ .ػ نقنؿ صرغ ندت في المنء ك صرغ المقمة في 

ػػػ نقػػنؿ صػػرغ الحػػدنث خمطػػذ رنلرنطػػؿ ك صػػر كهي فػػي  نهػػؾ م ػػنؤكا  منػػؾ فػػي ك صػػرغ الهصػػ اهي كلػػدت 
  م ذ في المنء لنلمدت

 ػمصر     الهخمة ردا هئج ر  هن

                                                 

 محمدره رنرك رهلردالقند ال ازم م سحقنؽ : محمكدخنط ممخسن  الصحنح   -ُ
 .ُْٗ/ُم  ُـ  ددا جزاء : ُٓٗٗ –ق ُُْٓرن ك م  –مكسرةلرهنههني كف 
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 صر     الر  ة ردا هئجهن ك نقنؿ صر   الهخمة ك الثكا صر ذ
 اصطرغ   ركرا سمكف رذ ك رنإلداـ ا سدـ

الصرنغ   من سمكف رذ الثننا ك هحكهن ك اإلداـ المن ع ك صرنغ الدـ   في الطا   المندة 
 السي س را لكف الدـ مصر ة   

 .الصرنغ   مف  ممذ سمكنف الثننا ك هحكهن الصرن ة   ح فة الصرنغ(ُ)
يىجى ىةن سىٍخ يجي ًمف طيكً   ىٍنهىنء سىهري ي ًرنلدٍُّهفً  ًصٍرغو لٍّْْلًكًمنفى {  ك مهذ قكلذ سلنلى : }كى كى

(ِ) . 
 ك المصركغ      مصرنغ الصر ة   من نصرغ رذ ك الهن ة المكس رة رنلصرغ.

ك صر ة ار اللط ة السي خمؽ  منهن الهنس ك الدنف الرم ي  ذ ار لهـ ك في قكلذ سلنلى  
نًردكفى {  هىٍحفي لىذي  ى ٍف مىٍح ىفي ًمفى الٌمًذ ًصٍر ىةن كى مى  .    (ّ)}ًصٍر ىةى الٌمًذ كى

 .(ْ)صرغ المصر ة :  مكنف نسخر لمصرن ة      
 في الم ة ك االصطالحسل نؼ المكف الثن هنة : الم نلة 

سل نؼ المكف في الم ة : ؿ ك ف: كممة كاحدةم كهي  حهة الييء: مف رلؾ المكف م كااللػكاف كهػك هن ػة 
 كنل كاد كالحم ة.

كالمكف الهكع كفالف مسمكف مم :  را كنف ال نثر   مى خمؽ كاحػد كحػنؿ كاحػد قػنؿ كػؿ نػـك سسمػكف  نػ   
 .(ٓ)هرا رؾ مجمؿ

 :  را ردا فنذ اث  الهئجم كلكهسذ فسمكف.كلكف الر   سمكنهن
 .(ٔ)كا لكاف: الئ كا  
 

                                                 

الملجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ الك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنط م ر اهنممصطل ػ حمدالزننسػحنمد ردالقند ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمحمدالهجن م سحقنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ /  -ُ
 .َٔٓ/ُم ِمجملنلم ةالل رنةدا الد كة ددا جزاء / 

 .َِ ك ة المؤمهكف االنة -ِ
 . ّٖ ك ة الرق ة االنة  -ّ
 َٔٓ/ُالملجـ الك نط  -ْ
 َْٓ/ُسل ن  الق طري  -ٓ
سحقنػػػػؽ  رػػػػد ار الكرنػػػػ م محمػػػػد ح ػػػػف ار هنيػػػػـ  ٔ/محمػػػػد رػػػػف مكػػػػـ  رػػػػف مهظػػػػك  ا ف نقػػػػي /ل ػػػػنف اللػػػػ ا -ٔ

مكمقػػنننس الم ػػذ: ارػػي الح ػػنف احمػػد رػػف فػػن س رػػف زك نػػنم سحقنػػؽ:   ُٓٗ/ِملػػن ؼ دم  رنػػ ك  دا  ال/اليػػنرلي

  . َُٖ/ٓـ م ََِِ-ه ُِّْ ردال الـ محمد هن كفم اسحند الكسنا الل ري ص
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. قنؿ اله لي : رك  المكف فن دة السككند (ُ)ك قكلذ سلنلى :  ))قنلكا ادع لهن  رؾ نرنف لهن من لكههن  ((  
 .(ِ) ف  المكف ا ـ لمهن ة  

المكف  هد اللقهنء : ن سلمؿ اللقهنء المكف صلذ لمييء فنقكلكف: نيس ط في الم ػمـ فنػذ رنػنف صػلنسذ  
 .(ّ)فنيس ط رننف المكف في الحنكاف كالثننا كنلرننض كالحم ة كال كاد

 رف المػكف فػي الملهػكـ اللقهػي : هػك هن ػة مك صػػلة لميػيء م فػنلمكف احػد مكصػنؼ ا ج ػنـ كػػن رنض 
 .(ْ) كا خئ   كهحكهن.كا حم  

م حنػػػث يػػػركنة اللػػػنف كالمػػػكف هػػػك مثػػػ  فنزنكلػػػكجي نهػػػسج فػػػيسل نػػػؼ المػػػكف فػػػي االصػػػطالح الطرػػػي : 
القنػػػنـ رسحمنػػػؿ ثالثػػػي المػػػكف لمميػػػنهدم  ػػػكاء كػػػنف المػػػكف هنسجػػػنن  ػػػف المػػػندة  لمخالنػػػن المخ كطنػػػة نمكػػػف

سرػنط المػػكف مػػع ا يػننء فػػي ل سهػػنم نظهػ  فػػي  رػػن ا  الصػرن نة الممكهػػة مك  ػف الئػػكء الممػػكف.  ف ا  
م هػػك ا سرػػنط مئػػمؿ  هػػذ ال نمكػػف  هكػػن  مف المػػكف هػػك  ح ػػنس  نػػ  "المػػكف محمػػ  هػػرا اليػػيء "مثػػؿ

 .(ٓ).لمكن هن  الحنة الجهنز اللصري مكجكد  ال في الدمنغم مك
 الثنلثة : مهكاع ا لكاف:الم نلة 

 - ف ا لكاف  في كؿ المجنال  هي هك نف همن :
  الهكع ا كؿ : ا لكاف ال  ن نة

منهي ا لكاف ال  ن نة ؟ في الحقنقة  ههن ثالثة ملكاف كالسي ممكف اف س سلمؿ لصهع كؿ ا لكاف 
ا خ ل السي   فهن اإله نف . ا حم  ك االز ؽ كاالصل  م هي االلكاف ال  ن نة .  هدمن نمزج 

االحم رػ االصل  م سحصؿ  مى الر سقنلي . ك هدمن نمزج االز ؽ رنلػنالصل  م سحصؿ  مى 
 . االخئ  . ك هدمن نمزج االحم  رنلػ االز ؽ م سحصؿ  مى الرهل جي

س سلمؿ ا لكاف ال  ن نة ركث ة في مطن ـ الكجرن  ال  نلة . ملظـ يلن ا  مطن ـ الكجرن  
ال  نلة س سلمؿ االز ؽ م االحم  م االصل  إلقهنع الزركف ر   سهـ .كمن اههـ نجممكف مداخؿ 

                                                 

 ِٖ ك ة الرق ة ارنة   -ُ
دا الهلن  ػػػػػرن ك  ركالر كنسلردالمهره حمدرهمحمكداله ػػػلي م سحقنقنليػػػػنا : م كاهمحمداليػػػلن م اسل ػػػن  اله ػػػػلي م  -ِ

 َٓ/ُم  ْـ  ددا جزاء /  ََِٓ
. يػ ح َّٔ/ ِ -المهرا في فقذ اإلمػنـ اليػنفلي/ ر اهنـ رػف  مػي رػف نك ػؼ اليػن ازم مرػك   ػحنؽم رنػ ك  -ّ

قم َُُٓمهسهى اإل ادا  الم مى دقن ؽ مكلي الههى ليػ ح المهسهػى/ مهصػك  رػف نػكهس رػف  د نػس الرهػكسيم   
 .ّْٗ/ ٓالطرلة ا كلىمالككن م  -م  لجهة المك ك ة اللقهنةُِٔ/ِم رن ك -ُٔٗٗ - نلـ الكسا

( نلمنلكسػػا م َُُٓيػػ ح مهسهػػى اإل اداسنلم م دقن ق كلننلهه ميػػ حنلمهسهى م مهصك رهنكه رهإد ن ػػنلرهكسي )   -ْ
 م  ُِٔ/ِم ّمرن ك  م ددا جزاء  ُٔٗٗ هةالهي  

 مكقع في االهس هن   -ٓ

 

 

 

  

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A
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لكي نمهلكا الزكا  مف الرقنء . ن ندكف الزا   مف ن سي كنطما الطلنـ مطن مهـ رن لكاف ا  ن نة 
 . م كن كمذ ر   ة م ثـ نرها

 ا لكاف الل  نة
 االلكاف الل  نة :الهكع الثنهي

منهي ا لكاف الل  نة ؟ ا لكاف الل  نة هي ا لكاف السي سحصؿ  منهن  هدمن نسـ دمج لكهنف مف 
 مس نكنة . الر سقنلي م ك االخئ  م كالرهل جي سلسر  مف ا لكاف الل  نة.ا لكاف ا  ن نة رقٌنـ 

 المبحث األول: أثر صبغة اللون
 المطلب األول:أثر صبغة اللون في بيع الثمار المتلونه

 الل ع ا كؿ ملهى ردك الصالح
 هػذ م فلػف اسلؽ اللقهنء  مى جكاز رنع الثمن  رلد ردك صالحهن مطمقنم ك ري ط قطلهػن م  هػذ ههػي 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػ ى  ئػػػػػػػػػػػػػػػػػي ار  ههمػػػػػػػػػػػػػػػػػن  مىفَّ  ى يػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿى المَّػػػػػػػػػػػػػػػػػًذ  صػػػػػػػػػػػػػػػػػمى ار  منػػػػػػػػػػػػػػػػػذ ك ػػػػػػػػػػػػػػػػػمـ  :   ا رػػػػػػػػػػػػػػػػػف  يمى
ٍرسىنعى((. هىن ههى اٍلرىنً عى كىاٍلمي حي الى ))ههى  ف رىٍنًع الثَّمىً  حسى نىٍرديكى صى
(ُ) 

 ككرلؾ  كم   ف  ن ية  ئي ار  ههمن   ف الهري  صمى ار  منذ ك مـ  قنؿ : 
 .(ِ) ثمن كـ حسى نردك صالحهن كسهجك مف اللنهة(()) ال سرنلكا 

ك ف مري  لند  ئي ار  هذ   ف الهري  صمى ار  منذ ك ػمـ  قػنؿ: )) ال سرنلػكا الثمػ ة حسػى نرػدك 
 . (ّ)صالحهن قنؿ كمن صالحهن قنؿ سرها  نهسهن كنخمص    صالحهن(( 

صمى ار  منذ ك ػمـ   ػف رنػع الثمػ ة حسػى  ك ف ارف  رنس  ئي ار  هذ  قنؿ: )) ههى   كؿ ار 
 .(ْ) سطلـ(( كفي  كانة)) ههى  ف رنع السم  حسى نردك صالحذ((

ك ػػف مرػػي ممنمػػة  ئػػي ار  هػػذ  قػػنؿ : قػػنؿ   ػػكؿ ار  صػػمى ار  منػػذ ك ػػمـ: ))  ال سرنلػػكا الثمػػ ة  
 .(ُ)حسى نردك صالحهن((.  كات الطر اهي في الكرن  ك جنلذ  جنؿ الصحنح

                                                 

 
الطرلة م رن ك  –دا  ارف كثن  م النمنمة م   من نؿ مرك  ردار الرخن م الجلليحمد رف /صحنح الرخن مُ

جنملة  -سحقنؽ : د. مصطلى دنا الر ن م سنر الحدنث ك مكمذ في كمنة الي نلة ُٖٗ - َُْٕالثنلثة م 
 صحنح م مـ.ٕٓٔ/ِم ُُْٕمكسنا الرنكعم رنا ارا رنع الثمن  قرؿ اف نردك صالحهنم  قـ الحدنث  دميؽ

 ُُٓٔ/صّج
  كات محمد ك جنلذ ثقن  ِ -
 كات الرزا  كالطر اهي في ا ك ط  ال مهذ قنؿ ال سرنلكا السم  حسى نردك صالحذ كفي   ػهند الرػزا   طنػة كهػك  -ّ

 ئلنؼ كقد كثؽ كفي   هند الطر اهي جنر  الجللي كهك ئلنؼ كقد كثؽ .
  كات الطر اهي في الكرن  مف ط ؽ ك جنؿ رلئهن ثقن  -ْ
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 فى َّ ى اٍلليقىهىنءي ريديكَّ الصَّالىًح ًرمىلىنفو يىسَّى: 
ـٍ فى َّ ىتي ًر ى  هي ٍف كىنفى رىٍلئي هىًلنَّةي: قىنليكا ًفي سىٍلً نً ًت: مىٍف سيٍؤمىفى اٍللىنهىةي كىاٍللى ىنديم كىاً  ٍف سىٍصميحى الثَّمى ىةي  را ال ندة اٍلحى

 .(ِ)كنف  ن  مهسلع رذ ارف مكال ك ملن لمدكاا م كرها الى هرا الزندنة 
كتي سىٍلً ػػن نا ميٍخسىًملنػػن ًهٍ ػػًرنِّن : فرػػدك الصػػالح نخسمػػؼ رػػنخسالؼ مهكا هػػن فلػػي الهخػػؿ رػػنحم ا   نًلًكنَّػػةي: فى َّػػ ي كىاٍلمى
الر   مك اصل ا ت كفي اللها ر ف ن كد مك سدك  الحالكة فنذ كفي اللكاكذ كمهن كالرقكؿ رإطلنمهن كسمنـ 

ف لػػـ رهنسهػػن ككػػؿ صػػهؼ نلسرػػ  طنرػػذ رهل ػػذ ال ر نػػ ت ك  رنػػع المقنثنكالمرػػنطا جػػن ز نرػػدك صػػالح مكلػػذ كا 
نظهػ  مػػن رلػػدت ككػػرلؾ ا صػػكؿ الم نرػػة فػػي ا  ض كنلرصػػؿ كالجػػز  كاللجػػؿ ككػػرلؾ الػػك د كالنن ػػمنف 

  .(ّ) را اهسلع رذ كنككف لمميس م  لى أخ   رنهة ككرلؾ المكز  را ئ ا فنذ مجال
ػػالىًح ًفػػي  ػػن الى ف ػػ  اليَّػػنًفًلنَّةي: ريػػديكَّ الصَّ ػػالىكىًة م ًفنمى رىػػنًدًو الهٍُّئػػًج كىاٍلحى ٍ ًعم ً لىػػى ظيهيػػكً  مى ػػنلزَّ ٍنػػً ًت كى ػػً  كى ى الثَّمى

ك  رىكى ي ٍل ىًة . كى ٍم ىًة مىًك ال َّكىاًد مىًك الصُّ رى ًفي اٍلحي في فىًر ىٍف نىٍ خي ن نىسىمىكَّ في ًمٍهذي م مىمَّن ًفنمى نًهي  ىالىمىن و نيٍل ىؼي نىسىمىكَّ ا ثىمى
ٍم ىةو م مىٍك  ىكىادو ًرهى  رى ًفي حي فو م ً رىا مىخى ٍ كيكؿو ميمىكَّ ديهىن : المٍَّكفي م ًفي كيؿ ثىمى و مى ػٍل ىةو ن ريديكُّ الصَّالىًح . مىحى مىٍك صي

م كىنٍلرىمىًح كىاٍلليهَّنًا كىاٍلًمٍيًمًش كا جنص.
(ْ). 

ػػن كىػنفى ًمػػ نًلرنػػن مى نلىػةو نيٍطمىػػاي ًفنهىػن  ى : ريميػػكغي اليَّػٍيًء ً لىػػى ًصػػلىةو مىٍم حى ػنًرطىنن كىهيػػكى هىنًرمىػػةي: ئَّ ػعى اٍلحى ػػ ىًة كىكىئى فى الثَّمى
ػالىًحًذ ًرسى  ًد كا جػػنص م فىريػديكُّ صى ػػ ىًة الهٍَّخػؿ كىاٍلًلهىػًا اٍ ٍ ػكى ػالىًحًذ م كىثىمى ٍف نىسى ىنَّػ ي لىٍكهيػذي ً ٍهػدى صى  ىنُّػً  لىٍكهًػػًذ م كىاً 

نىٍصػلى َّ لىٍكهيػذي. كى  نىًمنفى كى ٍمكي كى : مىٍف نىٍرديكى ًفنًذ اٍلمىنءي اٍلحي ذي رمسكهذم كىهيكى الىحي ٍف كىػنفى ًممَّػن كىنفى اٍلًلهىاي مىٍرنىضى فىصى اً 

                                                                                                                                            

 َُهػػػػػ م  ػػػػددا جزاء :  ُُِْ -مجمػػػػع الزكا ػػػػد كمهرلنللكا ػػػػد م هك الػػػػدنهلمنره رنرك الهنثمي مدا اللك مرنػػػػ ك   -ُ
 َُِ/صْج
هػػػػ( م َُٖٕمجمػػػع ا ههػػػ  فػػػي يػػػ ح ممسقػػػى ا رحػػػ  م ردال حمهرهمحمدره منمنهنلكمنركلننلمد كريػػػنخنزادت )   -ِ

ـ م مكنهنلهيػػػػػػ لرهنف/ ُٖٗٗ -هػػػػػػػ ُُْٗممنػػػػػػة م  هةالهيػػػػػػ  سحقنقخ حآننسهكمحندنثهخمنملم اهنلمهصػػػػػػك  مدا الكسرنلل
م فػػسح القػػدن  الجػػنمع رػػنف فهػػي ال كانػػة كالد انػػة مػػف  مػػـ السل ػػن /محمد رػػف   ِٔ/صّج ْرنػػ ك  م  ػػددا جزاء 

هػػػ( َُِٓال ػػنؿ الج ا لمسدفقلم حػػدا قن زهن  ممحمدرهلمنرهمحمداليػػككنهي )المسػػكفى : .ْٖٗ/  ٓ - مػي اليػػككنهي
 .ِٖ/صّج ُم ط مدا ارهحـز

كالقػػكاهنف اللقهنػػة / محمػػد رػػف احمػػد رػػف جػػزم الكمرػػي  ُٕٔ/  ّنهظػػ : يػػ ح الػػد دن  كحنيػػنة الد ػػكقي  منػػذ  -ّ
 ِٗ/صِاللكاكذ الدكاهي جُِٕ/صّالي ح الكرن  جّّٕ/صِالسمقنف ج ُّٕ-ُْٕ,ُِٕال  هنطيم  

اليػػنا  ػػمنمنف الجمػػؿ  حمػػذ ارم دا  حنيػػنة الجمػػؿ  مػػى المػػههج ليػػنا اإل ػػالـ زك نػػن ا هصػػن م/ اللالمػػة (ْ)
 .َِْ/ّرن ك م  –اللك  
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ٍف كىنفى  م كىاً  نىًطناى هىٍحًكًت م فىًر ىٍف نىٍحميكى كى في كىنلسُّلَّنًح كى ًكرىن نام الى نىسىمىكَّ نيٍؤكىؿ طىنّْرنن ًص ىن نا كى ًممَّن الى نىسى ىنَّ ي لىٍكهيذيم كى
ندىةن  ذي ريميك يذي مىٍف نيٍؤكىؿ  ى الىحي كىنٍلًقثَّنًء كىاٍلًخنىنً  م فىصى

ُ(ُ) 
 المطلب الثاني

نًف اٍ ًجن ً  مى  مىثى ي اٍخًسالىًؼ المٍَّكًف ًفي ئى
ٍف دىفى   هىًلنَّةي :مىفَّ مى نًحاي الثٍَّكًا ًرنٍلًخنىػنً  قنؿ اٍلحى رى ىذي لىٍكهنن أخى ى فىصى رَّنغو ًلنىٍصري ىذي لىٍكهنن ميلىنَّهنن فىصى عى ثىٍكرنن ً لىى صى

ًئػػًذم ً فَّ اٍ ٍ ػػ ىاضى  رىًلػػؾى ًللىػػكىاً   ى ى ػػمَّـى الثَّػػٍكاى ًلٍكًجنػػً  كى ػػةى ثىػػٍكاو مىٍرػػنىضى كى ى ػػمَّهىذي ًقنمى سىٍخسىًمػػؼي  : ً ٍف يىػػنءى ئى
ػرً  ػكدىةن م فىصى ٍهلىلىػةن مىٍقصي مىٍنػًذ مى هىذي ًقنمىةى ثىٍكاو مىٍرػنىضى ًلسىٍلًكنسًػًذ  ى مّْ ٍسًملنػن الثَّػٍكاى نٍخًسالىًؼ اٍ ٍلكىاًف م فىمىذي مىٍف نيئى ن ى مي

رٍ  رى الثٍَّكاى كىمىٍ طىى اٍ ًجن ى مىن زىادى الصّْ ٍف يىنءى مىخى هىذي م كىاً  مّْ مىٍنًذ فىكىنفى لىذي مىٍف نيئى مىنفى كىجىاى  ى غي ًفنًذ م ً فَّ الئَّ
مىٍنػػًذ اٍللىٍقػػدي  ى  قىػػعى  ى ػػن كى ـٍ نىػػٍ ً  ًرمى ػػرَّنًغ م ً هَّػػذي لىػػ قَّػػذي م كىالى مىٍجػػ ى ًلمصَّ قِّػػن لىػػذي فىمىػػذي مىٍف نيٍ ػػًقطى حى ـٍ نيػػكىؼّْ حى ٍنػػثي لىػػ ٍم نػػن حى

ػػٍ ريكفى ًفنػػًذ مىٍصػػالن فىػػالى نىٍ ػػسىًحؽُّ اٍ ٍجػػ ى م كى  ػػؿ اٍلمى ػػن نىًزنػػدي اٍللىمى ػػٍرغي ًممَّ ػػٍرغي ًفنػػًذ ً ٍف كىػػنفى الصّْ ػػن زىادى الصّْ نيٍلًطنػػًذ مى
نهنػن رًػ ٍنفي مىنؿو قىنً ـو ًرنلثٍَّكًا فىالى  ىًرنؿ ً لىػى مىٍخػًرًت مىجَّ هىٍحًكًهمىن م ً هَّذي  ى ٍل ىًة كى ٍم ىًة كىالصُّ ػريتي كىنٍلحي الى ً ػكىضو م فىنىٍ خي

ٍرغي  نيٍلًطنًذ مىن زىادى الصّْ نًهرىٍنفً كى هىظى نا ًمفى اٍلجى قٍَّنًف كى ننىةن ًلٍمحى ًفنًذ ً  ى
(ِ) . 

ػػن ً  ـي  ى ٍكػػ ػػذي حي ٍكمي ػػةه كىحي ػػدو لىػػذي ًقنمى مَّ ميحى ػػن الى نىًزنػػدي كىنل َّػػكىاًد فىًلٍهػػدى مىرًػػي نيك يػػؼى كى ػػٍرغي ًممَّ ٍف كىػػنفى الصّْ ً  اٍ ٍلػػكىاًف م كىاً 
ًهنلىةى ال َّكىادي الى  ػنًحاي كىً ٍهدى مىًري حى مىػى هىػرىا اٍ  ىػنًس لىػًك اٍخسىػن ى صى ػةى لىػذي ً ٍهػدىتي فىػالى نىًزنػدي رىػؿ نىػٍهقيصي م كى ى ًقنمى

ًهنلىةى . نفى الثٍَّكًا ً ٍهدى مىًري حى هيذي هيٍقصى مّْ ٍرًغ رىؿ نيئى  الثٍَّكًا مىٍخرىتي الى نيٍلًطنًذ يىٍن نن هىًظن ى الصّْ
ٍئػ ىةي ًفنػًذ كىالى  ػن زىادىً  اٍلخي مَّػده : ميٍ ًطنػًذ مى مّْ ى لىذي رىٍنسنن فىخىئَّ ىتي قىنؿ ميحى رىا مىمى ى  ىجيالن مىٍف نيحى ميٍجػ ىةى لىػذي م ً هَّػذي  كىاً 

لىًكٍف نىٍ سىًحؽُّ ًقنمىةى  مىٍنًذ  ىٍم نن فىالى نىٍ سىًحؽُّ اٍ ٍج ىةىم كى ن اٍ سىٍ جى ىتي  ى ـٍ نىٍلمىؿ مى ٍف  لى ػٍرًغ الَّػًرم زىادى ًفػي اٍلرىٍنػً  كىاً  الصّْ
ػػٍهًس رىًلػػؾى المَّػػٍكًف فى  ػػ ى لىًكهَّػػذي ًمػػٍف جى ػػرىغى ًرًصػػٍرغو أخى ػػرَّنغو ثىٍكرنػػن ًلنىٍصػػري ىذي ًرًصػػٍرغو مي ىػػمِّى فىصى ػػنًحاي دىفىػػعى ً لىػػى صى صى

مّْـى  ني ى سىذي مىٍرنىضى كى هىذي ًقنمى مّْ نَّ ه رىٍنفى مىٍف نيئى رى الثَّػٍكاى كىمىٍ طىػنتي مىٍجػ ى ًمٍثًمػًذ الى الثٍَّكًا ميخى ٍف يىنءى مىخى ً لىٍنًذ الثٍَّكاى كىاً 
ٍ  ىلىًة ًخالىفنن ًلمىن  ىرىؽى م ً فَّ اٍلًخالى  هَّمىن كىجىاى اٍ ٍج ي هيهىن ًفي هىًرًت اٍلمى نًكزي ًرًذ مىن  ىمَّى م كىاً  لىًة نيجى ؼى ًفي الصّْ

ٍصًلًذ الى نيٍخً جي اٍللىمىؿ ًمٍف مىٍف نى  ـٍ نىٍ ً  ًركى مىٍنًذ ً الَّ مىهَّذي لى ٍلقيكًد  ى مىٍنًذ فىقىٍد مىسىى ًر ىٍصؿ اٍلمى ٍلقيكدنا  ى كيكفى مى
(ّ). 

 .المرحث الثنهي: س ثن  المكف في ا حكنـ اللقنذ
 
 

                                                 

 –دا  اللك   م رد ار رف محمد رف قدامذ المقد ي مرك محمد/الم هي في فقذ اإلمنـ محمد رف حهرؿ الينرنهي(ُ)
م ٕٖٓ الء الدنف الكن نهيم    /ردا ع الصهن ع في س سنا الي ا عُ .َِٕ/ْهمَُْٓرن كسنلطرلة ا كلىم 

    .ُِٓ/ْم ُِٖٗرن ك م  هة الهي   -الكسنا الل ريدا  
 . ُِٔ/  ْا لمصد  هل ذ -ِ
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 المطلب األول: اثر اللون في الغصب
 الفرع األول:

ك دكاهنن  -م    (ُ)سل نؼ ال صا: ال صا مك اال سصنا : هك مخر الٌييء قه ا ن
 سىٍمًكنفي اٍل ىنًصًا اٍلمىٍ صيكاى ًرمىٍكفو ًمٍف ً ٍهًدتً  -ا

ٍنً  لىٍكًهًذ اٍ ٍصًميّْ فىًمٍمليقىهىنًء ًفي رىًلؾى سىٍلًصنؿه رى  هىذي ًرمىٍكفو  ى نَّ ى اٍل ىنًصاي اٍلمىٍ صيكاى فىمىكَّ ن نى سي:نى لىٍك  ى  نهيذي مى
هىًلنَّػػػةً   ػػػده ًمػػػفى اٍلحى مَّ ميحى نًلًكنَّػػػةي كىمىريػػػك نيك يػػػؼى كى ػػػنفو ثىٍكرنػػػن  (ِ)القػػػكؿ ا كؿ : رىهىػػػاى اٍلمى ػػػاى ًمػػػٍف ً ٍه ى ػػػٍف  ىصى ً لىػػػى مىفَّ مى

ػ ى مىٍك مىٍصػلى ى ًرن دى مىٍك مىٍحمى م مىٍ ػكى ػٍرًغ هىٍلً ػًذ رًػ ىمّْ لىػٍكفو كىػنفى رى ىذي اٍل ىنًصػاي ًرصى ػن ًمػفى فىصى ٍنً ًهمى ٍلليٍصػليً  كىالزٍَّ لىػ ىاًف كى ى
ػػرى الثَّػػٍكاى ًمػػفى اٍل ىنًصػػًام ً فَّ الثَّػػٍكاى ًمٍمكيػػذي ًلرىقىػػنءً  ػػنءى مىخى ػػنًحاي الثَّػػٍكًا ًرنٍلًخنىػػنً  ً ٍف يى ٍلهىػػنتيم  اٍ ٍلػػكىاًف فىصى مى اٍ ػػًمًذ كى

ٍرغي ًفنًذ فىنيٍلًطنًذ ًلمٍ  لىًكهَّذي نىٍئمىفي مىن زىادى الصَّ ـو قىنً ـو فىالى  ىًرنؿ ً لىى ً ٍرطىنؿ كى ٍنفى مىنؿو ميسىقىكّْ  ىنًصًام ً فَّ ًلٍم ىنًصًا  ى
نًهرىٍنفً  ننىةن ًلٍمجى نًهًذ ً  ى مى مىنفو فىكىنفى اٍ ٍخري ًرئى ٍنً  ئى مىٍنًذ ًمٍف  ى  .(ّ)ًمٍمًكًذ  ى

مىػى  ٍف يىنءى اٍلمىٍ صيكاي ًمٍهذي سىػ ىؾى الثَّػٍكاى  ى ػةى ثىٍكرًػًذ مىٍرػنىضى نىػٍكـى اٍل ىٍصػًا ً هَّػذي الى  ىػًرنؿ كىاً  ػمَّهىذي ًقنمى اٍل ىنًصػًا كىئى
ػٍرغي فً  ػن زىادى الصَّ ػةي مى ػمىنفو م كىهيػكى ًقنمى مىى مىٍخًر الثٍَّكًا م ً ٍر الى نيٍمًكهيػذي مىٍخػريتي ً الَّ ًرئى ٍرً ًت  ى نػًذ م كىالى  ىػًرنؿ ً لىػى ً لىى جى

مىى الئَّ  ٍرً ًت  ى نًف ًمٍهذي .جى مى كًا الئَّ نًف اًلٍهًلدىاـً ميرىنيى ىًة  ىرىًا كيجي  مى
ًة الثَّ  رُّذي ًفي مىٍخًرًت مىعى مىٍ ًش هىٍقًصًذم مىٍك مىٍخًر ًقنمى نَّ ي  ى ٍرً ًذ فىنيخى ٍ  ًقنمىةي الثٍَّكًا ًرصى ٍف هىقىصى ٍكًا نىٍكـى  ىٍصًرًذ كىاً 

ْ 
ًهنلىةى  فى َّؽى مىريك حى ػ ى القكؿ الثنهي : كى ػرى ىذي مىٍحمى ن لىٍك كىنفى اٍل ىنًصاي صى مَّدنا ًفنمى ميحى ًفي اٍ ٍلكىاًف م فىكىافىؽى مىرىن نيك يؼى كى

مىػػى كىػػذي  ى ػػنءى سى ى ػػنًحاي الثَّػػٍكًا ًرنٍلًخنىػػنً  ً ٍف يى ًهنلىػػةى : صى دى فىقىػػنؿ مىريػػك حى ػػرى ىذي مىٍ ػػكى ػػن لىػػٍك صى اٍل ىنًصػػًا  مىٍك مىٍصػػلى ى مىمَّ
ػػ ػػمَّهىذي ًقنمى مىػػى مىفَّ ال َّػػكىاكىئى ػػنفى م كىهىػػرىا ًرهىػػنءن  ى نىٍئػػمىفي اٍل ىنًصػػاي الهٍُّقصى ػػرى الثَّػػٍكاى كى ػػنءى مىخى ٍف يى م كىاً  دى ةى ثىٍكرًػػًذ مىٍرػػنىضى

ًهنلىةى. نفه ً ٍهدى مىًري حى  هيٍقصى
ػنًحًا الثَّػٍكًا ًخنىػن نا ثىنًلثنػن ػ م ًقنػؿ: ً فَّ ًلصى هىًلنًَّة قىػٍكؿه أخى ًلٍمحى نًلػًذ  القكؿ الثنلث :كى مىػى حى كىهيػكى مىفَّ لىػذي سىػٍ ؾى الثَّػٍكًا  ى

ػػػن م ً فَّ السٍَّمًننػػػزى مي  قًّْهمى مىػػػى قىػػػٍدً  حى ـي الػػػثَّمىفي  ى ػػػ نيٍق ى ػػػٍرغي ًفنػػػًذ ًلٍم ىنًصػػػًا فىنيرىػػػنعي الثَّػػػٍكاي كى ػػػنفى الصَّ كى ػػػن ىا كى سىلىػػػرّْ ه فىصى
 .ٓيىً نكىٍنف

                                                 

 
  .ّّٕ/ُٓم المك ك ة اللقهنةُ
.  جكاه  اإلكمنؿ ي ح مخسص  الينا خمنؿ في مرها االمنـ منلؾ امنـ دا  ُُٔ – َُٔ/  ٕردا ع الصهن ع ِ

  . ُُٓ/  ِرن ك م -دا  المل فةالسهزنؿم الينا صنلح رف  رد ال منع االري ا زه م المنلكيم 
 -مهصك  رف نكهس رف  د نس الرهكسيم سحقنؽ هالؿ مصنمحي مصطلى هػالؿ /كينؼ القهنع  ف مسف اإلقهنعّ

 .َٗ/ْرن ك م  دد ه م َُِْدا  اللك   
 . َُٔ/  ٕردا ع الصهن ع  1

 . ُُٔ/  ٕالمصد  هل ذ   1
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 االل ع الثنهي:  سمكنف ال نصا الم صكا رمكف م صك 
 مقكاؿ اللقهنء  را كنف الصرغ م صكرن

ػكاي ًمٍهػذي  ػرى ىذي مىًم الثَّػٍكاى رًػًذ فىنٍلمىٍ صي ػؿو كىاًحػدو فىصى ثىٍكرنػن ًمػٍف  ىجي ػاى  يٍصػلي نا كى هىًلنَّةي: لىػٍك  ىصى ػري الثَّػٍكاى قنؿ اٍلحى نىٍ خي
نًف ًفػػي اٍلليٍصػػليً  كىالثَّػػٍكاً  ػػمى نيٍرػػً وي اٍل ىنًصػػاى ًمػػفى الئَّ ػػكاى ًمٍهػػذي كىاًحػػدهم كىً فَّ  مىٍصػػريك نن كى ػػنهننم ً فَّ اٍلمىٍ صي اٍ ًسٍح ى

ػػػنهننم فىػػػًإرىا اٍخسىػػػن ى مىٍخػػػرى الثَّػػػٍكًا فى  نًلػػػًذ الى نيلىػػػدُّ اٍ ػػػًسٍهالىكنن لىػػػذي رىػػػؿ نىكيػػػكفي هيٍقصى ػػػنًف ًرمى ػػػنؿ اإٍلٍه ى ٍمػػػطى مى ػػػًف خى قىػػػٍد مىٍرػػػ ىمىتي  ى
ػػنًفم كىاٍلًقنىػػنسي مىٍف نىٍئػػمىفى اٍل ىنًصػػ ػػرىغى ثىٍكرىػػذي ًرليٍصػػليً  هىٍلً ػػًذم فىنىٍثريػػ ي الهٍُّقصى َـّ نىًصػػن ي كى ىهَّػػذي صى اي  يٍصػػلي نا ًمٍثمىػػذي م ثيػػ

نًحًا الثٍَّكا اٍلًخنىن ي ًلصى
(ُ). 

ػػرى ىذي رًػػًذ: فىػػًإفَّ اٍل ىنًصػػاى نىٍئػػمىفي  ػػٍف ً ٍه ىػػنفو ًصػػٍر نن فىصى مى ػػاى ًمػػٍف ً ٍه ىػػنفو ثىٍكرنػػن كى : لىػػٍك  ىصى ػػرىًلؾى قىػػنليكا كى ػػنًحًا كى ًلصى
نًحاي الثٍَّكًا رىٍلدى رىًلؾى ًرنٍلًخنىن ً  نًفم كىصى مى ٍرًغ ًرنلئَّ نًلكنن ًلمصّْ نيٍصًرحي مى ٍرًغ ًصٍر نن ًمٍثؿ ًصٍرً ًذم كى رى  الصّْ ً ٍف يىنءى مىخى

مىػػى الٍ  ػػنءى سىػػ ىؾى الثَّػػٍكاى  ى ٍف يى ػػٍرغي ًفنػػًذ كىاً  ػػن زىادى الصَّ ػػةى ثىٍكرًػػًذ الثَّػػٍكاى ًمػػفى اٍل ىنًصػػًا كىمىٍ طىػػنتي مى ػػمَّهىذي ًقنمى  ىنًصػػًا كىئى
قًّْهمىن  مىى قىٍدً      حى ـي الثَّمىفي  ى نيٍق ى ًقنؿ نيرىنعي الثٍَّكاي كى  .(ِ)مىٍرنىضى نىٍكـى اٍل ىٍصًام كى

رٍ   ـٍ نىٍهلىًقًد الصَّ ٍرً ًذ كىمىٍمكىفى فىٍصميذي ًمٍهذي ًر ىٍف لى رىغى اٍل ىنًصاي الثٍَّكاى ًرصى قىنؿ اليَّنًفًلنَّةي: لىٍك صى غي ًرًذ ميٍجًر ى كى
حّْ كىنٍلًرهىنًء كىالٍ  ٍرًغ ًرنٍللىٍصؿ ًفي اٍ صى ٍ  ًقنمىةي الصَّ ً  ى كىًثن نا مىٍك هىقىصى ٍف خى مىى اٍللىٍصؿ كىاً  لىذي اٍللىٍصؿ  ى ً  ىاًسم كى

ؿ ًرًذ هىٍقصه فىكى  ـٍ نىٍحصي ـي مىٍ شى الهٍَّقًص فىًإٍف لى ٍف هىقىصى الثٍَّكاي ًرًذ ً هَّذي نىٍ  ى نًلًؾ كىاً  مىى اٍلمى نلسٍَّزًكنًؽ فىالى قىٍه نا  ى
ميقىنًرؿ اٍ صى  مىٍنًذ م كى نًلؾي  ى ً  اٍل ىنًصًا ً هَّذي نىٍ سىًقؿ ٍل ىنًصاي ًرلىٍصًمًذ كىالى نيٍجًر يتي اٍلمى ن ًفنًذ ًمٍف ئى ى حّْ الى م ًلمى

نىٍمسىًهعي فىٍصميذي ًر ىٍن ً  نىًئنعي ًرلىٍصًمذً  مىى اٍل ىنًصًام كى نىندىةي كيمُّهىن لىذي كىالهٍَّقصي  ى نًلًؾ فىنلزّْ ٍرغي اٍلمى ٍرً ًذ صى ً ٍرًف  خى ىجى ًرصى
مىٍنًذ مىعى مىٍ شً  لىذي ً ٍجرىن يتي  ى نًلًؾ كى ٍرًغ سىٍكًمنليذي  اٍلمى نًلكىًي الثٍَّكًا كىالصّْ ً  فىًمكيؿٍّ ًمٍف مى ٍرغي مىٍ صيكاو ًمٍف أخى الهٍَّقًصم كىصى

ن ًفي قىٍكًلذً  نىندىًة كىالهٍَّقًص كىمى ن ًفي الزّْ ـٍ نيٍمًكٍف فىهيمى  .(ّ)فىٍصالن مىٍمكىفى مىعى مىٍ ًش الهٍَّقًصم فىًإٍف لى
ػػ هىنًرمىػػةي : اٍف  ىصى قىػػنؿ اٍلحى ػػةي َى ػػٍرًغ مىٍك هىقىػػصى ًقنمى ػػةي الثَّػػٍكًا كىالصّْ ػػٍ  ًقنمى ػػرى ىذي اٍل ىنًصػػاي ًرًصػػٍرً ًذ فىهىقىصى اى ثىٍكرنػػن فىصى

ٍف كىػنفى الػ ػذيم كىاً  ن لىٍك مىٍسمىؼى رىٍلئى ًمهىذيم كىمى ؿ ًرسىلىدّْنًذ فىئى ًمفى اٍل ىنًصاي الهٍَّقصى ً هَّذي حىصى ًدًهمىن ئى هٍَّقصي ًر ىػرىًا مىحى
ػػن مىٍم  ىاُّ الثَّػػ سى ىنُّػػ ً  ػػن فىهيمى سيهيمى ـٍ سىػػًزٍد مىٍك زىادىٍ  ًقنمى لىػػ ػػن كى سيهيمى ـٍ سىػػٍهقيٍص ًقنمى ٍف لىػػ ٍهذيم كىاً  ـٍ نىٍئػػمى ػػٍرًغ اٍ ٍ ػػلىنً  لىػػ ٍكًا كىالصّْ

مىػػى قىػػٍد ً  نيػػكىزَّعي الػػثَّمىفي  ى ػػنم فىنيرىػػنعي رىًلػػؾى كى ًصػػٍر يذي ًرقىػػٍدً  ًمٍمكىٍنًهمى ػػً نكىنًف ًفػػي الثَّػػٍكًا كى ػػةي  يى ٍف زىادىٍ  ًقنمى سىػػٍنًفم كىاً  اٍلًقنمى
نىػندىةى سىرىػعه ًلٍكٍصػؿ م هىػرىا  ً  ػنًحًرًذ نىٍخػسىصُّ ًرهىػنم ً فَّ الزّْ نىػندىةي ًلصى ن ًمٍف ثىػٍكاو مىٍك ًصػٍرغو فىنلزّْ ًدًهمى نىػندىةي مىحى رىا كىنهىػً  الزّْ

نىندىةي ًرنٍللىمىؿ فىًهػيى  مىً  الزّْ م فىًإٍف حىصى نًلًكهىػن  ًل يميكّْ ً ٍل و ػكرىًة ًلمى ًممىػذي اٍل ىنًصػاي ًفػي اٍللىػٍنًف اٍلمىٍ صي ػن  ى ػنم ً فَّ مى رىٍنهىهيمى
ػػٍرًغ ًمػػ نًلػػؾي الثَّػػٍكًا مىًك اٍل ىنًصػػاي قىٍمػػعى الصّْ ٍف مى ىادى مى ػػنؿ اٍل ىنًصػػًا لىػػذيم كىاً  ًزنىػػندىةي مى ٍنػػثي كىػػنفى مىثىػػ نا م كى ـٍ حى فى الثَّػػٍكًا لىػػ

                                                 

 . ُِٔ/  ٕردا ع الصهن ع (ُ)
 . ُِٔ - ُُٔ/  ٕردا ع الصهن ع (ِ)
 .ُُٖ/ٓههننة المحسنجم (ّ)
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 م 11/4/1111-11 الرمادي -املؤمتر العلمي الثاني لكليت العلوم اإلسالميت  

 الفقه وأصوله0 احملور الثالث
 أثر صبغت األلوان يف املعامالث املاليت املعاصرة   

مىٍنػػذً  ػػ ي  ى مىكىػػذي كىهيػػكى نيٍجرىػػً  اٍرخى نًلػػؾي الثَّػػٍكًا رىٍنػػعى الثَّػػٍكًا فىمىػػذي رىًلػػؾى  ىهَّػػذي مى ٍف مى ىادى مى م  م ً فَّ ًفنػػًذ ً ٍسالىفنػػن ًلًمٍمًكػػًذ كىاً  ػػٍنفه  ى
ٍج ى  نًلكيذيم ً هَّذي الى حى لىٍك مىرىى اٍل ىنًصاي رىٍنعى الثٍَّكًا فىالى نيٍمهىعي ًمٍهذي مى ًصٍر يذي رىنؽو ًلٍم ىنًصًا  كى مىٍنًذ ًفي ًمٍمًكًذم  كى لىذي  ى

ػػػػٍف سىػػػػ ىاضو  ػػػػن اٍلرىٍنػػػػعي  ى ػػػػًدنًث: ً هَّمى نًلػػػػؾي ًلحى ـٍ نيٍجرىػػػػً  اٍلمى ٍصػػػػريكًغ لىػػػػ ٍف مى ىادى اٍل ىنًصػػػػاي رىٍنػػػػعى الثَّػػػػٍكًا اٍلمى كىاً 
ٍف رىػػػػرىؿ (ُ) م كىاً 

ػػ سىػػذي ًلنىٍمًمكىػػذي م مىٍك رىػػرىؿ  ىاُّ الثَّػػٍكًا ًقنمى ػػ ي اٍل ىنًصػػاي ًلػػ ىاّْ الثَّػػٍكًا ًقنمى ـٍ نيٍجرىػػً  اٍرخى ػػٍرًغ ًلٍم ىنًصػػًا ًلنىٍمًمكىػػذي م لىػػ ةى الصّْ
كزي ً الَّ ًرسى ىاًئنًهمىن ةه الى سىجي ً هَّهىن ميلىنكىئى
(ِ). 

 : هرة ال نصا لمصرغ الل ع الثنلث
نًلؾى قىريكليذي ً هَّذي  نًلًؾ الثٍَّكًا لىًزـى اٍلمى ٍرغى ًلمى ٍف كىهىاى اٍل ىنًصاي الصّْ ػلىًة كىاً  ن ى ًمٍف ًصلىنً  اٍللىٍنًفم فىهيكى كىًزنىندىًة الصّْ صى

 ًفي اٍلميٍ مىـً ًفنًذ .
نيػػكىزَّعي الػػػثَّمى  ػػػن فىنيرىػػػنعي كى قٍَّنًهمى ػػً نكىنًف ًرقىػػػٍدً  حى ػػػن يى ػػػرىغى رًػػًذ اٍل ىنًصػػػاي ثىٍكرىػػػذي فىهيمى ػػاى ًصػػػٍر نن فىصى ٍف  ىصى مىػػػى قىػػػٍدً  كىاً  في  ى

قٍَّنًفمً هَّػذي رًػرىًلؾى  ػكًلًذ ًرًلٍلًمػػًذم كىالى يىػٍيءى لىػػذي اٍلحى نىٍئػػمىفي اٍل ىنًصػاي الػػهٍَّقصى ً ٍف كيًجػدى ًلحيصي قًّْذمكى ػن ًلحى نىًصػػؿ كيػؿّّ ًمٍههيمى
ًمًذ ًلسىرى ًُّ ًذ ًرذً  ً ٍف زىادى اٍلمىٍ صيكاي ًفي هىًظنً   ىمى
(ّ) . 

رى ىذي رًػًذ  ىدَّتي  ًصٍر نن ًمٍف كىاًحدو فىصى ٍف  ىصىاى ثىٍكرنن كى اٍل ىنًصػاي كى ىدَّ مىٍ شى هىٍقًصػًذ ً ٍف هىقىػصى ًلسىلىدّْنػًذ رًػًذ كىالى يىػٍيءى كىاً 
ٍف كىنفى ًمفى اٍثهىٍنًف اٍيسى ىكىن ًفي اٍ ٍصؿ كىالزّْ  ًمًذ ًفنًذم ً هَّذي ميسىرى ّْعه ًرًذ م كىاً  ن هىقىصى لىذي ًفي ًزنىندىًسًذ ًرلىمى مى ًةم كى نىندىًة ًرنٍلًقنمى

ًدًهمىن  ى  ٍهذي ًمٍف مىحى ـٍ نىٍئمى ن لى ٍرًغ مىٍك ًلهىٍقًص ً ٍلً ًهمى ٍف هىقىصى ال ٍّْل ي ًلهىٍقًص ً ٍلً  الثّْنىنًا مىًك الصّْ م كىاً   ً مىذي اٍل ىنًصاي
ـٍ نيٍجرىً  اٍرخى ي  ٍرًغ لى ن قىٍمعى الصّْ ديهيمى ٍف مى ىادى مىحى نًحًرًذم كىاً  هىٍقصي كيؿ كىاًحدو ًمٍههىن ًمٍف صى م كى  (ْ)اٍل ىنًصاي

 المطلب الثاني: اثر اللون في بيع الغرر
 الفرع األول : تعريف بيع الغرر

ًرنػًع م رًػ ىٍف نىكيػكفى  كًلًذم فىًإرىا كىنفى اٍل ىػ ى ي ًفػي مىٍصػؿ اٍلمى ـي حيصي كؿ اليٍَّيًء مىٍك  ىدى طى ي حيصي : هيكى خى ميٍحػسىًمالن اٍل ى ى ي
نً   كًد كىاٍللىدىـً م كىرىٍنًع الثّْمى ٍف ًلٍمكيجي رىٍنًع الطٍَّنػً  ًفػي اٍلهىػكىاًء قىٍرػؿ مىٍف نيٍصػطىندى م فىنٍللىٍقػدي رىنًطػؿه م كىاً  قىٍرؿ مىٍف سيٍخمىؽى م كى

هىنلى  هىًلنًَّة ًلجى مىى الهٍَّخؿ ًرسىٍم و مىٍقطيكعو فىنٍللىٍقدي فىنً ده ً ٍهدى اٍلحى نًفًذ كىرىٍنًع ال ُّطىًا  ى ًرنعً كىنفى ًفي مىٍكصى ًة قىٍدً  اٍلمى
(ٓ). 

                                                 

رنػ ك م سحقنػؽ: محمػد فػؤاد  رػد الرػنقيم  –محمػد رػف نزنػد مرػك  رػدار القزكنهػيم دا  اللكػ   / ػهف ارػف منجػذ(ُ)
 .ّٕٕ/ِم ُِٖٔكسنا السجن ا م رنا الرنلنف نخسملنفم  قـ الحدنث 

 .َِٖ/ ْالم هي (ِ)
 .ٓٗ/ْكينؼ القهنع (ّ)
 .ٔٗ/ْكينؼ القهنع (ْ)
هػم سحقنؽ:  مي رف ِٖٕسقي الدنف مرك اللرنس محمد رف  رد الحمنـ رف سنمنة الح اهيم   /االخسنن ا  اللقهنة(ٓ)

حنينة  د المخسػن   مػى .ِْ/ِـم ُٖٕٗهػ/ُّٕٗمحمد رف  رنس الرلمى الدميقيم دا  المل فةمرن ك ملرهنفمط
 -هػػػػػ ُُِْا  اللكػػػػ  لمطرن ػػػػة كالهيػػػػ م الػػػػد  المخسػػػػن  يػػػػ ح سهػػػػكن  ا رصػػػػن  فقػػػػذ مرػػػػك حهنلػػػػة ارػػػػف  نرػػػػدنفم د

 .َُٕ/ْـ.رن ك مَََِ
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 م 11/4/1111-11 الرمادي -املؤمتر العلمي الثاني لكليت العلوم اإلسالميت  

 الفقه وأصوله0 احملور الثالث
 أثر صبغت األلوان يف املعامالث املاليت املعاصرة   

ذي  الىحي  الل ع الثنهي: رىٍنعي الثَّمىً  قىٍرؿ مىٍف نىٍرديكى صى
كًص . نئى ىةى م كىمىن كى ىدى ًفي رىٍلًض الهُّصي ن اٍلميخى ني ىمَّى مىٍنئن  كى

ن مىفَّ  ٍههيمى ًدنثي اٍرًف  يمى ى  ىًئيى المَّذي  ى نًدنثى كىًثن ىةو ًمٍههىن: حى ٍف رىًلؾى ًفي مىحى دى الهٍَّهيي  ى مىٍنػًذ  كىكى ى مَّى المَّػذي  ى الهًَّريَّ صى
ٍرسىنعى  هىنم هىهىى اٍلرىنً عى كىاٍلمي الىحي سَّى نىٍرديكى صى نً  حى ٍف رىٍنًع الثّْمى مَّـى هىهىى  ى كى ى
(ُ). 

نىٍ مىفى  سَّى نىٍرنىضَّ كى ٍف رىٍنًع ال ٍُّهريؿ حى م كى ى سَّى سىٍزهيكى ٍف رىٍنًع الهٍَّخؿ حى : هىهىى  ى ًفي لىٍلظو أخى ى  .(ِ)اٍللىنهىةى  كى
ػمَّـى الى سىٍرسىػن يكا  مىٍنػًذ كى ى مَّى المَّذي  ى ٍهذي قىنؿ: قىنؿ  ى يكؿ المًَّذ صى ٍن ىةى  ىًئيى المَّذي  ى ًدنثي مىًري هي ى سَّػى نىٍرػديكى كىحى ػن ى حى الثّْمى

هىن الىحي  .(ّ)صى
ٍهذي مىفَّ الهَّرً  ًدنًث مىهىسو  ىًئيى المَّذي  ى نءى ميلى َّ نا ًفي حى سَّى نىٍرديكى كىجى ٍف رىٍنًع الثَّمى ىًة حى مَّـى هىهىى  ى مىٍنًذ كى ى مَّى المَّذي  ى يَّ صى

ن نىٍزهيك ؟ قىنؿ: نىٍحمىن ُّ مىٍك نىٍصلىن ُّ  سَّى نىٍزهيكى م ًقنؿ : مى ٍف رىٍنًع الهٍَّخؿ حى هىن م كى ى الىحي  . (ْ)صى
سَّى سيٍزهىى  ٍف مىهىسو حى كىانىنً   ى ًفي رىٍلًض ال ّْ ن سيٍزهىى ؟  قىنؿ : سىٍحمى ُّ كى مى م فىًقنؿ لىذي: كى

(ٓ). 
ٍههيمىن م ًدنًث اٍرًف  يمى ى  ىًئيى المَّذي  ى نءى ريديكُّ الصَّالىًح ميلى َّ نا ًفي حى  كىمىن جى

كىنفى ً رىا   هىن . كى الىحي سَّى نىٍرديكى صى ٍف رىٍنًع الثَّمى ىًة حى مَّـى  ى مىٍنًذ كى ى مَّى المَّذي  ى الىًحهىن قىنؿ : هىهىى الهًَّريُّ صى  يً ؿ  ىٍف صى
سَّى سىٍرهىاى  ىنهىسيهىن  .(ٔ)م قىنؿ : حى

مَّى ا ٍهذي مىفَّ الهًَّريَّ صى ًدنًث مىهىسو  ىًئيى المَّذي  ى ًفي حى ػٍف كى دَّ م كى ى سَّػى نىٍ ػكى ػٍف رىٍنػًع اٍلًلهىػًا حى ػمَّـى هىهىػى  ى مىٍنػًذ كى ى لمَّػذي  ى
سَّى نىٍيسىدَّ   .(ٕ)رىٍنًع اٍلحىاّْ حى

ٍرػػًد المَّػػ ػػنًرً  ٍرػػًف  ى ػػًدنًث جى ػػًحنًح السٍَّلًرنػػ ي ًرمىٍلػػظو ثىنًلػػثو م كىهيػػكى : السٍَّيػػًقنحي م كىهىػػرىا ًفػػي حى دى ًفػي الصَّ ًئػػيى المَّػػكىكى ى ذي ًذ  ى
ن سي  سَّى سييىقّْحى فىًقنؿ : مى مَّـى مىٍف سيرىنعى الثَّمى ىةي حى مىٍنًذ كى ى مَّى المَّذي  ى ن قىنؿ : هىهىى الهًَّريُّ صى ٍههيمى  يىقّْحي ؟  ى

نيٍؤكىؿ ًمٍههىن  سىٍصلىن ُّ م كى كى قىنؿ  سىٍحمىن ُّ
(ٖ). 

 

                                                 

 .ّْٗ/ْالرخن م (ُ)
دا  ا فػنؽ -صحنح م ػمـم مرػك الح ػنف م ػمـ رػف الحجػنج رػف م ػمـ القيػن م الهن ػنرك مم دا  الجنػؿ رنػ ك  (ِ)

 .ُُ/ٓم ّّْٗالجدندة ػ رن ك م كسنا الرنكعم رنا الههي  ف رنع الثمن  قرؿ ردك صالحهنم  قـ الحدنث 
 .ُُ/ٓم مـ (ّ)
 .ّٕٗ/ْالرخن م (ْ)
 .ّٖٗ/ْالرخن م (ٓ)
 .ُّٓ/ّالرخن م  (ٔ)
مرك داكد  منمنف رف ا يلث ال ج سنهيم دا  الكسنا الل ري ػ رن ك م كسنا الرنكعم رنا رنػع م  هف مري داكد(ٕ)

 .َِٔ/ّم ّّّٕالثمن  قرؿ ردك صالحهنم  قـ الحدنث 
 .ّْٗ/ْالرخن م (ٖ)
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 م 11/4/1111-11 الرمادي -املؤمتر العلمي الثاني لكليت العلوم اإلسالميت  

 الفقه وأصوله0 احملور الثالث
 أثر صبغت األلوان يف املعامالث املاليت املعاصرة   

 المطلب الثالث : اثر اللون في بيع السلم .
 سل نؼ ال مـ:الل ع ا كؿ 

مىـً ًفي لي ىًة اٍللى ىًا: اإٍلٍ طىنءي كىالسٍَّ ًمنؼي  ًمٍف مىلىنًهي ال َّ
نَّنًط ؛ مىٍم مىٍ طىنتي ً نَّنتي. (ُ) ـى الثٍَّكاى ًلٍمخى  نيقىنؿ: مىٍ مى

ـى ال م كىمىٍصميذي : مىٍ مى مىـً م ًمفى ال َّ ؛ مىٍم مىٍ مىؼى ـى ًفي اٍلري ّْ : مىٍ مى ًزمُّ ًرؼى قىنؿ اٍلميطى ّْ ثَّمىفى ًفنًذ م فىحي
(ِ). 

ٍف " رىٍنًع مىٍكصيكؼو ًفي الرّْمًَّة ًررىدىؿو نيٍلطىى  ىنًجالن " . مىـي ي  ن : ً رىن ىةه  ى  كىال َّ
 الل ع الثنهي:  مف ي كط الم مـ فنذ

 ئرط صلة الم مـ فنذ كمقدا ت -ُ
رصػػرغ مخػػ  مػػف جػػهس المػػكف فػػإرا خػػنلؼ فػػي الصػػلة: كػػ ف ن ػػمـ صػػرن ن لنصػػر ذ رصػػرغ ملػػنفم فصػػر ذ 

 .(ّ)المسلؽ  منذ فنككف صنحا الثكا منئن مخن ا رنف سئمنف قنمة الثكا أك مخرت كا  طنء مج ت المثؿ
قنؿ الحهلنة: نجكز رنع اللنف ال ن رة مف  ن   ؤنة كال كصؼ فإرا  أهػن الميػس م كػنف لػذ الخنػن  مف يػنء 

 .(ْ)ذ خنن  ال ؤنةم كاف جنء  مى الصلةاهقد كاف ينء  دت. ككرلؾ المرنع  مى الصلة نثر  فن
قنؿ المنلكنة: نجكز رنع ال ن ا  مى الصلةم  را كنه   نهذ ممن نؤمف اف سس نػ  صػلسذ قرػؿ القػرضم فػإرا 

 جنء  مى الصلة المركك ة كنف الرنع الزمن.
 جػػؿ فػػي  ػػنن ة فمكههػػن رػػن حم  فػػإرا جػػنء مطنرقػػن لمكهػػذ كجػػا الرنػػع  منػػذ كاف كػػنف لكهػػذ اقػػؿ مػػف  م  لة:ا ػػمـ

 ر  ف هػػرا مػػف ال ػػ   الن ػػن  كالصػػلة سهػػكا  ػػف الملننهػػة ر ػػرا  نرػػة المرنػػع مك الميػػقة السػػػي  . المقػػ  
 هػػد المنلكنػػة:  سحصػػؿ فػػي  ظهػػن تم فػػ ف خػػنلؼ الصػػلة المسلػػؽ  منهػػن فممميػػس م الخنػػن  كن ػػمى هػػرا الرنػػع

الرنػػع  مػػى الر هػػنمج مك الر امج:كهػػك الػػدفس  المكسػػكا صػػلذ مػػن فػػي الك ػػنء مػػف الثنػػنا المرنلػػذ دكف  طػػالع 
الرن ع  مى الجهس كالهكع كالجكاز لمئ ك ةمام لمن في حػؿ اللػدؿ مػف الحػ ج كالميػقة  مػى الرػن ع ف قنمػ  

 .(ٓ)الصلة مقنـ ال ؤنة

                                                 

م مهػػنس اللقهػػنء فػػي سل نلػػن  ا للػػنظ المسداكلػػة رػػنف ُِٔمػػندة "  ػػ   " المقنلػػة لمم ػػ اكم ص ل ػػنف اللػػ ام (ُ)
هػػم المحقػؽ : نحنػى مػ ادم دا  الكسػا ٖٕٗقن ـ رف  رد ار رػف ممنػ   مػي القكهػكم ال كمػي الحهلػيم  : /اللقهنء

اللئػؿ  نػنض رػف القنئػي مرػك  /. ميػن ؽ ا هػكا   مػى صػحنح ارثػن ُِٖهػػ ص ُِْْ-ـََِْاللممنػةمط: 
 . ُِٕ/  ِالمكسرة اللسنقة كدا  الس اثم ممك ى رف  ننض النحصري ال رسي المنلكي

مرك اللسح هنص  الدنف رف  رد ال ندرف  مي رف المطػ زم مكسرػة م ػنمة رػف زنػد  /الم  ا في س سنا المل ا(ِ)
 .ُِْ/ُمسحقنؽ: محمكد فنخك م ك  ردالحمند مخسن مُٕٗٗم ُحمامط -
د ا ػػةكسحقنؽ:خمنؿ محػػي الػػدنف ميػػمس الػػدنف مرػػك ركػػ  محمػػد رػػف مرػػي  ػػهؿ ال  خ ػػي /ط لم  خ ػػيالمر ػػك (ّ) 

 .َُٔ/ُٓـم َََِهػ ُُِْم ُطم دا  اللك  لمطرن ة كالهي  كالسكزنعم رن ك م لرهنفم المنس
 .ُِٔ/ْالردا عم (ْ)
 .َُٕ/ٕفسح القدن م (ٓ)
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 الرد بالعيب المطلب الرابع اثر اللون في خيار
 الفرع األول : تعريف العيب.

هك كؿ مػن نخمػك  هػذ اصػؿ اللطػ ة ال ػمنمة كنكجػا هقصػنف الػثمف فػي  ػ ؼ السجػن  هقصػن فنحيػن أك 
 .(ُ)ن ن ا كنللمى كاللك  كالحكؿ

ك  فػػذ اليػػنفلنة : هػػك كػػؿ مػػن نػػهقص اللػػنف أك القنمػػة أك مػػن نلػػك  رػػذ   ئػػن صػػحنح  را  مػػا فػػي 
 .(ِ)جهس المرنع  دمذ
 كاللنكا هك نف:

 من نكجا هقصنف جزء مف المرنع أك س ن ت مف حنث الظنه  دكف الرنطف. -ُ
 .(ّ)من نكجا الهقصنف مف حنث الملهى دكف الصك ة -ِ

 الل ع الثنهي مكاهع ال د رنللنا ك قكط الخنن 
 من نككف رلد ثرك  الرن ع رئمنف اللنا. -مكال
 اللنكا في مكؿ ا م .منال نككف الرن ع ممسزمن فنهن رئمنف  -ثنهنن

 ف من من نككف رلد ثرك  السزاـ الرن ع رئمنف اللنا فهي:
 ال ئن رنللنا رلد اللمـ رذ. -ُ
   قنط الخنن  ص احة. -ِ

 المكاهع هي:    
 منهع طرنلي -ُ
مػػنهع يػػ  ي: كهػػك مف نحػػدث فػػي المرنػػع قرػػؿ القػػرض زنػػندة مسصػػمة  نػػ  مسكلػػدة مػػف ا صػػؿ كصػػرغ  -ِ

 .(ْ)الثكا
 الزنندا  الحندثة قرؿ القرضالل ع الثنلث 

 را كنه  مسصمة ف من أف سكػكف مسكلػدة مػف ا صػؿ كممػن  ف سكػكف  نػ  مسكلػدة كصػرغ الثػكا فػال نػ د 
 .(ٓ)المرنع ردكههن لسلر  ال د كال ن د ملهن  ههن لن   سنرلة في الرنع فال سسرع الل ا

 ك منذ فنف المكف ههن قد مصرح  نرن كنس سا  منذ ميث  ي  ي 
 كنلسر  مف الزنندا  المسصمة ال ن  مسكلدة .

                                                 

 .ِْٕ/ ِردا ع الصهن عم (ُ)
 .ِٕٓ/ِالمصد  هل ذ م(ِ)
 .ِٕٓ/ِالمصد  هل ذ م(ّ)
 .ِْٕ/ ِردا ع الصهن عم (ْ)
 .ِٕٓ/ِالمصد  هل ذ م(ٓ)
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 الخاتمة
الحمد ر  ا اللنلمنف في الردء كالخسنـ  مى سكفنقذ ك كهذ  مى  سمنـ هرا الرحث الرم سهنكلهن فنذ  م ػ لة 
فقهنة مهمة في ملنمالسهن المنلنة كالسي كنه   ن رة  ف رنؿ الكثن  مهنم فم  لة المكف كمث ت في الملنمال  

سهػن كمػع هػرا فػهحف فػي  لمػة  ههػنممف خػالؿ المنلنة م  لة فقهنة قدنمة كحدنثة كا دة في كثن  مػف ملنمال
 هرا الرحث خ ج  رلدة هسن ج اهمهن:ػ 

 .  ف كممة الصر ة قد رك هن ار في كسنرذ اللزنز . ُ
 . ف كممة المكف كرلؾ رك هن ار سلنلى ركسنرذ الحكنـ .ِ
 .  ف لمكف س ثن  رنللرندا .ّ
 القدنمة مك الملنمال  الملنص ة. . ف لمكف اث  في س ن  كثن  مف محكنـ الملنمال   كاءّ
. ف لمكف اث  في حننسهن النكمنة حنث ندخؿ مػف رػنا  كمػنؿ الزنهػة م حنػث سهن ػؽ ا لػكاف رػنف المالرػس ْ

 ككرلؾ س ن  ا لكاف في فصؿ الصنؼ كاليسنء .
صػػنا . ف  ممن هػػن االكػػنـ  لػػـ نس كػػكا يػػي فػػي اللقػػذ  ال كركػػ كت م حسػػى الهػػكازؿ الرػػد مف هجػػد لهػػـ مهػػذ هٓ

 م حمهـ ار سلنلى مجملنف.
 وصلى اهلل على على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

 ......وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين......
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 المصادر والمراجع
 ۞الق اف الك نـ۞

االخسنػػػػن ا  اللقهنػػػػةم سقػػػػي الػػػػدنف مرػػػػك اللرػػػػنس محمػػػػد رػػػػف  رػػػػد الحمػػػػنـ رػػػػف سنمنػػػػة الح اهػػػػيم  -ُ
هػػػػػػػػػػػػػػم سحقنػػػػػػػػػػػػػؽ:  مػػػػػػػػػػػػػي رػػػػػػػػػػػػػف محمػػػػػػػػػػػػػد رػػػػػػػػػػػػػف  رػػػػػػػػػػػػػنس الرلمػػػػػػػػػػػػػى الدميػػػػػػػػػػػػػقيم دا  ِٖٕ 

 ـ.ُٖٕٗهػ/ُّٕٗالمل فةمرن ك ملرهنفمط
قن ػػـ رػػف  رػػد ار رػػف ممنػػ   مػػي /مهػػنس اللقهػػنء فػػي سل نلػػن  ا للػػنظ المسداكلػػة رػػنف اللقهػػنء -ِ

هػػػػػػم المحقػػػػػؽ: نحنػػػػػى مػػػػػ ادم دا  الكسػػػػػا اللممنػػػػػةمط: ٖٕٗكم ال كمػػػػػي الحهلػػػػػيم  : القكهػػػػػ
 هػ.ُِْْ-ـََِْ

 -م دا  الكسػػنا الل رػػػيٕٖٓرػػدا ع الصػػهن ع فػػي س سنػػا اليػػ ا عم الء الػػدنف الكن ػػنهيم    -ّ
 .ُِٓ/ْم ُِٖٗرن ك م  هة الهي  

سهزنػؿم اليػنا جكاه  اإلكمنؿ ي ح مخسص  الينا خمنؿ فػي مػرها اإلمػنـ منلػؾ  مػنـ دا  ال -ْ
 رن ك م د  .-صنلح رف  رد ال منع ارري ا زه م المنلكيم دا  المل فة

حنيػػنة الجمػػؿ  مػػى المػػههج ليػػنا اإل ػػالـ زك نػػن ا هصػػن مماللالمة اليػػنا  ػػمنمنف الجمػػؿ  -ٓ
 رن ك م د  . – حمذ ارم دا  اللك  

 نرػدنفم دا  اللكػ   د المخسن   مى الد  المخسن  ي ح سهػكن  ا رصػن  فقػذ مرػك حهنلػة ارػف  -ٔ
 ـم رن ك .َََِ -هػ ُُِْلمطرن ة كالهي م 

 هف ارف منجهمحمد رف نزند مرك  ردار القزكنهيمرن ك م سحقنؽ:محمد فػؤاد  رػد الرػنقيم د  -ٕ
.  

  هف مري داكدم مرك داكد  منمنف رف ا يلث ال ج سنهيم دا  الكسنا ػ رن ك م د  . -ٖ
ي الههػػى ليػػ ح المهسهػػى/ مهصػػك  رػػف نػػكهس رػػف . يػػ ح مهسهػػى اإل ادا  الم ػػمى دقػػن ؽ مكلػػ -ٗ

 رن ك . -ُٔٗٗ -قم  نلـ الكسآَُُ د نس الرهكسيم   
حمػػػد رػػػف   ػػػمن نؿ مرػػػك  رػػػد ار الرخػػػن م الجللػػػيم دا  ارػػػف كثنػػػ  م  /صػػػحنح الرخػػػن م -َُ

م سحقنػػػؽ : د. مصػػػطلى دنػػػا الر ػػػن ُٕٖٗ – َُْٕرنػػػ ك م الطرلػػػة الثنلثػػػة م  –النمنمػػػة 
 جنملة دميؽ. -ي كمنة الي نلة م سنر الحدنث ك مكمذ ف

صػحنح م ػمـم مرػك الح ػنف م ػمـ رػف الحجػنج رػف م ػمـ القيػن م الهن ػنرك مم دا  الجنػػؿ  -ُُ
 دا  ا فنؽ الجدندة ػ رن ك م د  .-رن ك  

 فسح القدن  الجنمع رنف فهي ال كانة كالد انة /محمد رف  مي اليككنهي د  . -ُِ
 الكمري ال  هنطيم د  . القكاهنف اللقهنة / محمد رف احمد رف جزم -ُّ
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مهصػػك  رػػف نػػكهس رػػف  د نػػس الرهػػكسيم سحقنػػؽ هػػالؿ  /كيػػنؼ القهػػنع  ػػف مػػسف اإلقهػػنع -ُْ
 رن ك .ه م َُِْدا  اللك    -مصنمحي مصطلى هالؿ

 الطرلة ا كلىمالككن م د  . -لجهة المك ك ة اللقهنة -ُٓ
محمد ح ػف  سحقنؽ  رد ار الكرن م ٔ/محمد رف مكـ  رف مهظك  ا ف نقي /ل نف الل ا -ُٔ

 رن ك  دا  الملن ؼم د  ./ار هنيـ الينرلي
يػػػػػػػػػػػػػمس الػػػػػػػػػػػػدنف مرػػػػػػػػػػػػػك ركػػػػػػػػػػػػػ  محمػػػػػػػػػػػػد رػػػػػػػػػػػػػف مرػػػػػػػػػػػػػي  ػػػػػػػػػػػػػهؿ  /المر ػػػػػػػػػػػػكط لم  خ ػػػػػػػػػػػػػي -ُٕ

هػ ُُِْم ُال  خ يمد ا ةكسحقنؽ:خمنؿ محي الدنف المنسم دا  اللك  لمطرن ة لرهنفم ط
 ـ.َََِ

محمػكد سحقنػؽ: .ق(ٔٔٔلمحمد رف مري رك  رف  رد القند  ال ازم )   /مخسن  الصحنح -ُٖ
 ـ(.ُٓٗٗ-قُُْٓرن ك م طرلة جدندة) -خنط م مكسرة لرهنف هني كف

القنئػي مرػك اللئػؿ  نػنض رػف مك ػى رػف  نػنض  /مين ؽ ا هكا   مػى صػحنح ارثػن  -ُٗ
 النحصري ال رسي المنلكيمالمكسرة اللسنقة كدا  الس اثم د  .

ف المطػ زم مرك اللسح هنصػ  الػدنف رػف  رػد ال ػند رػف  مػي رػ /الم  ا في س سنا المل ا -َِ
 مسحقنؽ: محمكد فنخك م ك  رد الحمند مخسن .ُٕٗٗم ُحمامط -مكسرة م نمة رف زند 

 رد ار رف محمد رف قدامػذ المقد ػي مرػك  /الم هي في فقذ اإلمنـ محمد رف حهرؿ الينرنهي -ُِ
 ه.َُْٓرن ك  الطرلة ا كلى   –محمدم دا  اللك  

ننم سحقنؽ:  رد ال الـ محمد هػن كفم اري الح نف احمد رف فن س رف زك   /مقنننس الم ة -ِِ
 ـ.ََِِ-ه ُِّْاسحند الكسنا الل ري ص

 المهرا في فقذ اإلمنـ الينفلي/ ر اهنـ رف  مي رف نك ؼ الين ازمم رن ك م د  . -ِّ
يمس الدنف محمد رف مري اللرنس محمػد رػف حمػزة ارػف  /ههننة المحسنج  لى ي ح المههنج -ِْ

 –هػػػػػػم دا  اللكػػػػػ  لمطرن ػػػػػة ََُْصػػػػػ ن م  يػػػػػهنا الػػػػػدنف ال ممػػػػػي اليػػػػػهن  رنليػػػػػنفلي ال
 ـ.ُْٖٗ -هػ َُْْ -رن ك 

 


