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 م.م. علي محمد هصاوي طرق إثبات حد السرقة
 

 اإلسالمية العلوم مجلة
 ( 7( السنـة )  26العـدد ) 

 

 

 

 م.م. علي محمد هصاوي
 الجامعة رحمه اهللكمية اإلمام األعظم 

 

 العظيم من غير عدد والباقي من غير مددد الببيدر مدن غيدر الدد الم دز  الحمد 
المتعالي في ذاته وصفاته عما يقوله من َعَ دَد واحدد الواحدد الصدمد عن الصاحبة والولد 

 الذي لم يلد ولم يولد ولم يبن له بفوًا أحد.
وأشهد أن ال إله إال ا وحدد  ال شدريل لده شدهادًة يلدعد قاإلهدا إلد  اشبدد  وأشدهد  

 صددل  ا أن محمدددًا عبددد  ورلددوله الددذي بالتفجددي  علدد  اميددش المفإبددة والبشددر ا فددرد.
ووفقهم ل فاإس العلدوم الربا يدة  عليه وعل  آله وصحبه الذين أعّز ا بهم التوحيد وشيد.

 . (ٔ)وأيّد شهادة أ او بها في الدارين وألعد
 د:ددددعددددا بددددأم

فمما ال يخف  عل  أحد أن مادة الفقه لها اشهمية الببرى في حيداة الملدلم والتدي  
      مدددن خفلهدددا يعدددري مدددا ي بلدددي فعلددده فيفعلددده  ومدددا ي بلدددي تربددده فيتربددده امت دددااًل شمدددر ا 

 لبحا ه وتعال ((. ))
وادددداس ا لددددفم بهددددذا الدددددين لدددديحفظ لل دددداس أمددددوالهم وعقددددولهم وأعراجددددهم وفددددرواهم      
 فلهم  ومن تعدى عل  شيس من هذ  اشمور عوقب صيا ة للماتمش وحفاظًا شم ه.وأ 

                                                           

           هدددددد(  ٗٛٙي ظدددددر: اشاوبدددددة الفددددداخرة علددددد  اشلدددددإلة الفددددداارة  ا مدددددام شدددددهاب الددددددين أبدددددي العبددددداس القرافدددددي  )ت (ٔ)
 م.ٕٙٓٓ -هد ٕٚٗٔ  ٔدار ابن الاوزي  القاهرة  ط
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 م.م. علي محمد هصاوي طرق إثبات حد السرقة
 

 اإلسالمية العلوم مجلة
 ( 7( السنـة )  26العـدد ) 

طددرإ إ بددات حددد اللددرقة( وبددان لددبب  وب ددت قددد اختددرت موجددوعي المولددوم بددد ) 
اختياري لهذا الموجوع ش ي أصبحت ألدمش مدن بعدض الملدلمين مدن يقدو  أن ا لدفم 

بيي بالملدلم !!! فددردت أن وهذا قو  خطير إن قي  من بافر ف –دين وحشي وتعلفي 
ومدش هدذا فا لدفم ال  أبين أن ا لفم ال يظلم أحدًا ولبن ال اس بدا وا أ فلدهم يظلمدون.

ال فدف شديس عليده   يعاقب بالشبهة حتد  ت بدت اريمدة المدتهم  فدتن  بتدت ُأخدذ باريرتده واء
حتد  وأن العجو الفالدد فدي الالدد قطعده أولد  ليلدلم الالدد بلده  وبدذلل اللدارإ ُيحدد 

وأمددا عددن مشددبلة الدرالددة التددي مددن أالهددا أ شدددت بح ددي فهددي بمددا ت بددت  يلددلم الماتمددش.
ومش هدذا أهددي إلد  أن أبدون قدد خطدوت  اللرقة   والهدي هو تبيين طرإ حد اللرقة.

 خطوة لألمام؛ فالع  من يدتي بعدي يتقدم خطوات ملتفيدًا من اهدي البليط.
إن أعلددم  إمددة فددي الملددلة الواحدددة التدديوقدد بددان مدد هي بح دي أ ددي أذبددر أقدوا  اش 

فيهددا خددفي وأحيا ددًا أذبددر قددو  واحددد مددن الفقهدداس فددي الملدددلة وأتددرل البدداقين وهددو  ددادر 
اددددًا  وال أ ُقددد  أي شددديس إال بعدددد تو يقددده مدددن مجدددا ه وُأحيددد  القدددارئ فدددي الهدددامش إلددد  

 المصدر الذي أخذت م ه بفمي.
 وقد أتت خطة بح ي عل  ال حو االتي:

 دمةالمق: 
 :المبحث التمهيدي: وفيه مطمبين 
 المطلب اشو : تعريي حد اللرقة للة واصطفحًا. -
 المطلب ال ا ي: مشروعية حّد اللرقة. -
 :االثبات والثبوت وفيه مطمبين: المبحث األول 
 المطلب اشو : تعريي ا  بات. -
 المطلب ال ا ي: الفرإ بين ا  بات وال بوت. -
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 م.م. علي محمد هصاوي طرق إثبات حد السرقة
 

 اإلسالمية العلوم مجلة
 ( 7( السنـة )  26العـدد ) 

 :ثالثة مطالب:البينة وفيه  المبحث الثاني 
 المطلب اشو : تعريي البي ة. -
 المطلب ال ا ي: آراس العلماس في البي ة. -
 المطلب ال الث: شروط البي ة. -
 :المبحث الثالث: االقرار وفيه ثالثة مطالب 
 المطلب اشو : تعريي ا قرار. -
 المطلب ال ا ي: شروط ا قرار. -
 المطلب ال الث: ملاإ  مهمة. -
 الخاتمة 
  المصادر –ممحق التراجم 
 الفهرست 
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 م.م. علي محمد هصاوي طرق إثبات حد السرقة
 

 اإلسالمية العلوم مجلة
 ( 7( السنـة )  26العـدد ) 

 المطمب األول
 تعريف السرقة لغة واصطالحا  

 السرقة لغة:
أخددذ الشدديس مددن الليددر خفيددة  يقددا : لددرإ م دده مددااًل ولددرقة مددااًل يلددرقه لدددرقًا   

ولرقة أخذ ماله خفية فهو لارإ  ويقا : لرإ أو الترإ اللمش وال ظدر  لدمش أو  ظدر 
 .(ٔ)ملتخفياً 

 

 اصطالحا :السرقة 
هي أخذ العاق  البالغ  صابًا محدرزًا أو مدا قيمتده  صدابًا  ملبدًا للليدر ال شدبهة لده  

 .(ٕ)فيها  عل  واه الخفية
ال تختلي حقيقدة اللدرقة فدي  .(ٖ)وزاد المالبية: أخذ مبلي طفًف حرًا ال يعق  لصلر     

 الشرع ع ها في الللة فهي أخذ ما  اللير خفية.
 
 

                                                           

هدد( تحقيدإ ددد ماموعدة ال اشردد ٕ٘ٓٔمحمد بدن محمدد بدن عبددالرزاإ الملقدب بالزبيددي تدددد) –ي ظر: تاج العروس  (ٔ)
هدد( ٙٙٙببدر الدرازي تددد) عبددا محمدد ابدو مختدار الصدحاح دزين الددين ابدو ٕٗٗص/ ٕ٘دايدة) ب ط( م/دار اله

 ٙٗٔم ص ٜٜٜٔهدد ٕٓٗٔ( لد ة ٘تحقيدإ د يولدي الشديح محمدد ال اشدر دالمبتبة العصدرية صديدا بيدروت )ط 
 ٔدار الدددعوة م/المعاددم الولدديط د ابددراهيم مصددطف  د احمددد الزيددات دحامد عبدددالقادر دمحمد ال اددار )ب ط( 

 ٕٛٗص
 دد( هٖٛٙت  محمدود بدن مدودود الموصدلي) ابدو الفجد  مادد الددين عبددا بدن االختيار لتعليد  المختداري ظر: (2) 

 ٕٓٔص ٗم( ج/ٖٜٚٔهد ٖٙ٘ٔتعليإ محمود ابودقيقة ط الحلبي القاهرة )
الطرابللدددددي محمدددددد  عبددددددا محمدددددد بدددددن شدددددمس الددددددين ابدددددو-ي ظدددددر: مواهدددددب الاليددددد  شدددددرح مختصدددددر الخليددددد  (ٖ)

  ٖٙٓص ٙم( ج/ٕٜٜٔهد ٕٔٗٔدار الفبر) ٖهد( طٜٗ٘)ت  المعروي]بالحطاب الٌرعي ي[
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 م.م. علي محمد هصاوي طرق إثبات حد السرقة
 

 اإلسالمية العلوم مجلة
 ( 7( السنـة )  26العـدد ) 

 المطمب الثاني
 أدلة مشروعية حد السرقة

 الدليل من الكتاب:  .1
[. ٖٛ﴾ ]لدورة الماإددة  اةيدة ﴿َواللَّاِرُإ َواللَّاِرَقُة َفاْقَطُعوا َأْيدِدَيُهَماقا  ا تعال :  

زالتها.  والمقصود بالقطش في اةية هو إبا ة اليد واء
 الدليل من السنة: .2

صددل  ا )رجدي ا ع دده قددا : قدا  رلددو  ا  (ٔ)عدن أبددي هريددرة الدددليل األول: 
 .(ٕ)لعن ا اللارإ يلرإ البيجة فتقطش يد  ويلرإ الحب  فتقطش يد ( : )(عليه وللم
 (صدل  ا عليده ولدلم)أن رلدو  ا  (ٖ)عدن عبدادة بدن الصدامت الدليل الثداني: 

 .(ٗ)إًا وال تلرقوا(بايعو ي عل  أن ال تشربوا با شي قا  وحوله اماعة من أصحابه: )
قوله صل  ا عليه وللم: )إ ما أهلل الذين قبلبم بدا وا إذا لدرإ  الدليل الثالث: 

ذا لددرإ فدديهم الجددعيي أقدداموا عليدده الحددد وأيددم ا لددو أن فاطمددة  فدديهم الشددريي تربددو  واء
 .(٘)ب ت محمد لرقت لقطش محمد يدها(

قطدش أيددي عددد مدن اللدراإ  (ولدلمصل  ا عليده ) وقد  بت أ ه  الدليل الرابع: 
  (ٙ)عقوبدددة لهدددم علددد  اللدددرقة مددد هم: لدددارإ رداس صدددفوان بدددن أميدددة  والمدددرأة المخزوميدددة

 .(ٚ)والخيار بن عدي

                                                           

 ي ظر: ترامة اشعفم في  هاية البحث. (ٔ)
(  ٜٕٙٛ(  )ص ٖٛٚٙ(  بتدداب الحدددود  بدداب لعددن ا اللددارإ  رقددم الحددديث )ٗٔي ظددر: فددتب البدداري شددرح صددحيب البخدداري  مالددد ) (ٕ)

 م.ٕٔٓٓبيروت   –صيدا المبتبة العصرية  
 ي ظر: ترامة اشعفم في  هاية البحث. (ٖ)
 (.ٕٕٚٛ(  )ص ٗٛٚٙ(  )ل / الحدود(  )ب / بفارة الحدود(  رقم الحديث )ٗٔي ظر: فتب الباري  )ج  (ٗ)
 (.ٕ٘ٚٔ(  )ص ٚٛٚٙ فس  رقم ) المصدر (٘)

 (ٕٚٔص ٜ)ج/ م(ٜٛٙٔهد ٖٛٛٔمبتبة القاهرة )ب ط() ( ٕٓٙابي محمد عبدا احمد بن قدامة المقدلي )ت ي ظر: المل ي (6) 
 -هددد ٕٚٗٔ( دار العلددم  ا مددارات العربيددة المتحدددة  )ٔي ظددر: درالددات فددي الفقدده الا دداإي ا لددفمي   د. عبدددا محمددد الابددوري  )ط  (ٚ)

 (.ٜٓم(.)ص ٕٙٓٓ
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 م.م. علي محمد هصاوي طرق إثبات حد السرقة
 

 اإلسالمية العلوم مجلة
 ( 7( السنـة )  26العـدد ) 

 اإلجماع:  .3
وا امداع م عقدد  .(ٔ)فقد أامش العلمداس علد  حرمدة اللدرقة ووادوب قطدش اليدد بهدا 

 لواود الدلي  الصريب الصحيب من البتاب والل ة.
 المعقول: .4

أن اللددارإ الددذي يددروع اةم ددين ويفددزعهم ويلددطو علدد  أمددوالهم فددي الخفدداس يشددب   
 خطورة ببيرة عل  الماتمش وأم ه  وال بّد أن تبون عقوبته ملاوية لاريمته ومبافإة لها.

ومدددن ال يراعدددي مصدددلحة اةخدددرين لددديس لددده أن يطمدددش فدددي أن تراعددد  مصدددلحته   
  شن الرحمددة بالاددا ي قلددوة علدد  الماتمددش فياددب ومددن ال يددرحم ال دداس ال يرحمدده الشددرع

 .(ٕ)أن يتحملها هو بداًل من الماتمش
فبددان مددن المعقددو  أن تقطددش يددد  ليددذوإ وبددا  أمددر   ويبددون هددذا القطددش زااددرًا لدده   

 بي ال يعود إل  ترويش اةم ين  وأن يعيش الماتمش بدمن وأمان تامين.

                                                           

 ( ٕٓٗص/  ٛالبصاإر  ) ج/دار  ي ظر: المل ي  ابن قدامة المقدلي  تحقيإ: محمد لالم محيلن. (ٔ)
 ( ٕٔٔا محمد الابوري  )ص الفقه   د. عبدي ظر: درالات في  (ٕ)
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 م.م. علي محمد هصاوي طرق إثبات حد السرقة
 

 اإلسالمية العلوم مجلة
 ( 7( السنـة )  26العـدد ) 

 المطمب األول
 تعريف اإلثبات لغة واصطالحا  

 اإلثبات لغة:
إقامدددة ال بدددت وهدددو الحادددة   بدددت الشددديس  باتدددًا و بوتدددًا  دام والدددتقر و بدددت اشمدددر  

وتحقإ وتدبد  تقو : را   بت أي مت بت في أمور   ويقا  للحاة:  بدت وراد   بدت إذا 
هددددا وأوجددددحها وا  بددددات بددددان عددددداًل جددددابطًا  والامددددش إ بددددات  ويقددددا : أ بددددت حاتدددده أقام

 .(ٔ)ال بت
 اإلثبات اصطالحا :

الدددتعم  الفقهددداس ا  بدددات بمع دددا  الللدددوي وهدددو إقامدددة الحادددة غيدددر أ ددده يؤخدددذ مدددن  
 التعماالتهم أ هم يطلقو ه عل  مع يين هما:

وهو إقامة الحادة مطلقدًا لدواس بدان ذلدل علد  حدإ أو علد   :المعنى األول العام 
واقعة  ولواس بان أمام القاجي أم أمام غير   ولواس بان ع د الت ازع أم قبله حت  أ هدم 

 أطلقو  عل  تو يإ الحإ وتدبيد  ع د إ شاس الحقوإ والديون. 
الحبددم ب بددوت : ا  بددات هددو بمعندداا العددام فقددال (ٕ)الجرجدداني وعلدد  هددذا فقددد عرفدده:   

   وبذلل أطلقه عامة العلماس عل  إقامة الحاة.(ٖ)شيس ةخر
 

                                                           

 (  ٓ٘ٔص/  ٔي ظر: القاموس المحيط: ماد الدين محمد يعقوب الفيروز آبادي  دار الاي   بيروت. )ج/ (ٔ)
 ي ظر: ترامة اشعفم  هاية البحث. (ٕ)
ماموعدة مدن العلمداس  -هدد( تحقيدإٙٔٛعلي الزين الشريي الارادا ي)ت محمد بن  علي بن–التعريفات ي ظر:  (ٖ)

 (ٜم( )صٖٜٛٔهد ٖٓٗٔالبتب العلمية بيروت ) دار ٔط
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 م.م. علي محمد هصاوي طرق إثبات حد السرقة
 

 اإلسالمية العلوم مجلة
 ( 7( السنـة )  26العـدد ) 

وهددو إقامددة الحاددة أمددام القجدداس بددالطرإ التددي حددددتها  المعنددى الثدداني الخددا : 
والتعريدي بمع دا  الخداص هدو  .(ٔ)الشريعة علد  حدإ أو واقعدة تترتدب عليهدا آ دار شدرعية

 ما  قصد  في هذ  الدرالة.
 المطمب الثاني

 الفرق بين اإلثبات والثبوت
قددد تبددين ل ددا مددن تعريددي ا  بددات أن لدده مع يددين: عددام وخدداص. والمع دد  الخدداص  

 هو الذي يع ي ا في هذ  الدرالة .
 وأما الفرإ بين ال بوت وا  بات فيتبين من خف  تعريي ب  واحد م هما: 
واشدلدددة  : هدددو إقامدددة الحادددة والددددلي  والبرهدددان مدددن أ بدددت وهدددو فعددد  متعددددٍ اإلثبدددات .1

 بشب  عام تفيد الظن الرااب وال تص  إل  دراة اليقين.
: هو من  ََبت الفزم  فال بوت هو اشمر ال ابت يقي ًا أي هو وادود اشمدر الثبوت .ٕ

حقيقدددة بحلدددب الواقدددش وهدددو وصدددي قددداإم بدددذات الشددديس المددددعي بددده قبددد  المددددعي 
 .(ٕ)عليه

أن ال بدوت هدو اشمدر  يتبين ل ا اةتدي:إل بات وال بوت وعل  ما لبإ من التعريفين ل    
أمددا ا  بددات فهددو أمددر قدداإم  مددر حقيقددي.ال ابددت الماددزوم بصددحته يقي ددًا قطعيددًا وواددود  أ

علدد  الدددلي   واشدلددة بشددب  عددام داإمددًا تفيددد الظددن الددرااب  وهددو ال يصدد  بدددي حددا  مددن 
 اشحوا  إل  دراة اليقين  فبهذا يبون ال بوت أعم من ا  بات.

                                                           

 -هدددد ٕٛٗٔي ظدددر: ولددداإ  ا  بدددات فدددي الشدددريعة ا لدددفمية  د. محمدددد الزحيلدددي  مبتبدددة دار البيدددان  دمشدددإ  ) (ٔ)
 (  ٕٕص/ ٔم.( )ج/ٕٚٓٓ

 (  وما بعدها.ٕٕص/ ٔيعة ا لفمية  د. محمد الزحيلي  ) ج/ي ظر: ولاإ  ا  بات في الشر  (ٕ)
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 م.م. علي محمد هصاوي طرق إثبات حد السرقة
 

 اإلسالمية العلوم مجلة
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 المطمب األول
 تعريف البينة لغة  واصطالحا  

 البينة لغة: 
 .(ٔ)الدلي  والحاة مؤ ث البين والامش بي ات وتبين الشيس اتجب وظهر   

   البينة اصطالحا :
 (ٕ)فيهدددددا  دددددفث أقدددددوا  و حدددددن  دخدددددذ قدددددو  امهدددددور الفقهددددداس فدددددي البي دددددة مدددددن الح فيدددددة   

ش ده يتبدين  البي دة: مع اهدا الشدهادة والشدهود.  ف قو  (٘)والح ابلة (ٗ)والشافعية (ٖ)والمالبية
لشدددهود وارتفددداع الحدددإ بهدددم  أو شن اشغلدددب فدددي البي دددات الشدددهادة لوقدددوع البيدددان بقدددو  ا

بد ددده الددم لبددد  مدددا يبدددين الحدددإ  مدددن عدددرف البيندددة: (ٙ)مدددن العممدددا  اششددبا  بشدددهادتهم.
مدن عدرف  (ٛ)ومدن العممدا  لللدوي للبي دة.  وهذا التعريي يتوافإ مش التعريي ا(ٚ)ويظهر 
 .(ٜ)بالشهود وعلم القاجي البينة:

                                                           

 .(ٕٗٓص/ ٗي ظر: القاموس المحيط  ماد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي  دار الاي   بيروت. )ج/ (ٔ)
 .(ٓٛ/ ص/ٗلماد الدين الموصلي ) -االختيار لتعلي  المختاري ظر:  (ٕ)
 ٗم( )ج/ٜٜٗٔهدددد ٘ٔٗٔب العلميدددة )تددددار الب ٔهدددد( طٜٚٔاالصدددبحي)ت عمدددر  مالدددل بدددن ا دددس بدددن –المدو دددة ي ظدددر:  (ٖ)

 .(ٗٔص/
هددد(  ط اخيددرة دار الفبددر ٗٓٓٔي ظددر:  هايددة المحتدداج إلدد  شددرح الم هدداج  شددمس الدددين المشددهور بالشددافعي الصددلير  )ت (ٗ)

 (ٕٜٕص ٛم( )ج/ٜٗٛٔهد ٗٓٗٔبيروت )
هدددد()ب ط(دار الحدددديث القددداهرة ٕٗٙعبددددالرحمن ابدددراهيم المقدلدددي)ت محمدددد  بهددداس الددددين ابدددو-العددددة شدددرح العمددددةي ظدددر:  (٘)

 .(ٚٓٙم( )صٖٕٓٓهد ٕٗٗٔ)
 .القو  ال ا ي من المطلب ال ا ي من هذا البحث( ي ظر: ابن فرحون  وابن تيمية  وابن القيم  وحلن صديإ خان )ب (ٙ(
 (.ٕٙ – ٕ٘/  ٔالبيان  دمشإ  ) ي ظر: ولاإ  ا  بات في الشريعة ا لفمية  د. محمد الزحيلي  مبتبة (ٚ)
 القو  ال الث من المطلب ال ا ي من هذا البحث( )ي ظر:بابن حزم الظاهري (ٛ)
ب ت( دار  )ب ط / هدد(ٙ٘ٗمحمد علدي احمدد لدعيد بدن حدزم اال دللدي القرطبدي الظداهري) ابو –ي ظر: المحل  باال ار  (ٜ)

 (ٖٕ٘ص/ ٛالفبر بيروت )ج/
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 المطمب الثاني
 آرا  العمما  في إثبات البينة

 اختمف العمما  في طرق إثبات البينة إلى ثالثة آرا  وثالثة مذاهب:
أن البي ددة مع اهددا الشددهادة والشددهود  ش دده يتبددين الحددإ بهددم أو شن اشغلددب  القددول األول:

لدد  هددذا  لشددهود وارتفدداع االشددبا  بشددهادتهم.فددي البي ددات الشددهادة لوقددوع البيددان بقددو  ا واء
 .(ٔ)ذهب امهور الفقهاس: )من الح فية والمالبية والشافعية والح ابلة(

حدإ ويظهدر   فبد  دليد  أو حادة أو ولديلة أن البي دة الدم لبد  مدا يبدين ال القول الثداني:
ظهارهددا أمددام القاجددي فهددي بي ددة. فددي إ بددات الحقددوإ وهددذا التعريددي يتفددإ مددش التعريددي  واء

لددد  هدددذا ذهدددب )   وابدددن (ٖ)  وابدددن تيميدددة(ٕ)ابدددن فرحدددون الللدددوي ويدددرادي مع ددد  ا  بدددات واء
بالبصمات وعدلدة وعل  هذا القو  فتن البي ة ت بت  .(ٙ)((٘)حلن خان   وصديإ(ٗ)القيم

 يلة أخرى تددل  علد  بيدان الاريمدة.وعدلة العين  وبالشعر  وبالبفب المدربة  وأي ول
والذي أرى أن رأي الامهور هو اشللم  وهو شهادة الشدهود فت ده بده اداس الشدرع   بدات 

فمن اشللم أن يقتصر في إ بات البي دة علد   وهذا حد والحدود تدرأ بالشبهات. الاريمة 
هددور ال إلدد  مددا ذهددب إليدده العلمدداس بددابن فرحددون  وابددن تيميددة  وابددن القدديم  مددا ذبددر الام

 وغيرهم.
                                                           

 هايدددة  (ٗٔص/ ٗمالددل بدددن ا دددس)ج/–( المدو دددة ٓٛ/ ص/ٗلماددد الددددين الموصدددلي ) -المختددداراالختيدددار لتعليددد  ي ظددر:  (ٔ)
 ( ٚٓٙبهاس الدين المقدلي )ص-العدة شرح العمدة(ٕٜٕص ٛشمس الدين المشهور بالشافعي الصلير )ج/ المحتاج

بدة البليدات االزهريددة هدد( )ب ط( مبتٜٜٚابدراهيم علدي محمدد ابددن فرحدرن )ت -تبصدرة الحبدام فدي اصددو  االقجديةي ظدر:  (ٕ)
 (ٕٓٗص/ ٔم( )م/ٜٙٛٔهد ٙٓٗٔ)

علدي حلدن  -هدد( تحقيدإٕٛٚتقي الدين ابو العباس احمد عبد الحليم ابن تيمية الحرا دي)-الاواب الصحيب لمن بد  دين المليبي ظر:  (ٖ)
 (ٙٙٗص  ٙم( )ج/ٜٜٜٔهد ٜٔٗٔحمدان محمد )ب ط( دار العاصمة اللعودية ) –عبدالعزيز ابراهيم  –حلن 

        هددد( ٔ٘ٚت  ) ي ظددر: الطددرإ الحبميددة فددي الليالددة الشددرعية  ا مددام شددمس الدددين محمددد بددن أبددي ببددر بددن القدديم الاوزيددة  (ٗ)
 ( .ٕٗلب ان )ص – تب ط( دار البتب العلمية  بيرو  )

 (.ٜٙ  )ص ظفر الفظيأشار د. محمد الزحيلي في بتابه ولاإ  ا  بات إل  أن حلن خان ذبرها في بتابه  (٘)
 ي ظر: ترامة اشعفم في  هاية البحث. (ٙ)



 63  
 

     

   
 

 م.م. علي محمد هصاوي طرق إثبات حد السرقة
 

 اإلسالمية العلوم مجلة
 ( 7( السنـة )  26العـدد ) 

لد  هدذا (ٔ)القول الثالث : أن البي ة ت بت بالشهود وعلم القاجي شن الحإ يتبدين بهمدا  واء
وهددذا القددو  بددالقو  ال ددا ي وهددو مراددوح  فددتن القاجددي ال  الظدداهري. (ٕ)ذهددب ابددن حددزم
إذًا فالبي دددددة ت بدددددت بددددددمرين: بالشدددددهادة  بعدددددد شدددددهادة الشدددددهود.ليدددددة اشمدددددر إال يتبدددددين لددددده ا

 .وبالشهود. وا أعلم
 المطمب الثالث

 شروط البينة )ونعني بها الشهود(
وشدددروط خاصدددة:  ة: وتعدددري بت بدددات الشدددهادات يشدددترط لقبدددو  البي دددة شدددروط عامددد     

 وتعري في الحدود والقصاص  وهي التي تع ي ا.
 ما يشترط في الشهود: 

لمددا با ددت الشددهادة ولدديلة هامددة لإل بددات تب دد  عليهددا اشحبددام فددف تقبدد  مددن بدد   
إ لان  واء ما يادب أن تتدوفر فدي الشداهد شدروط معي دة حتد  تقبد  شدهادته  وبعدض هدذ  

وفددي شدددروط الشدددهود  (ٖ)اللدددرقة الشددروط عدددام فددي بددد  شددهادة  وبعجدددها خددداص باريمددة
 خفي ع د الفقهاس م ها:

: فدددف تقبددد  شدددهادة غيدددر الملدددلم إال فدددي الوصدددية فدددي اللدددفر لقولددده تعدددال : اإلسدددالم .ٔ
[ فالبافر ليس من راال ا ٕٕٛ﴾ ]لورة البقرة  اةية ﴿َواْلَتْشِهُدوا َشِهيَدْيِن ِمْن ِرَااِلُبمْ 

: هددذا مامددش عليدده بمددا  قلدده المحققددون مددن (ٗ)فددف تقبدد  شددهادته  حتدد  قددا  الشددوبا ي
خددفي ومددن زعددم أن فددي الملدددلة خففددا فقددد  ي قدد  فيددهأهدد  المددذاهب المختلفددة ولددم 

أخطد  والواه في هذا ما صرح به القرآن البريم من اشدتراط أن يبدون الشدهود عددوال 
                                                           

 (ٖٕ٘ص/ ٛابومحمد حزم اال دللي الظاهري)ج/–ي ظر: المحل  باال ار  (ٔ)
 ي ظر: ترامة اشعفم في  هاية البحث. (ٕ)
 (.٘ٗا الابوري  )ص الفقه الا اإي ا لفمي  د. عبد ي ظر: درالات في (ٖ)
 البحث.ي ظر: ترامة اشعفم في  هاية  (ٗ)
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  و قد  (ٔ)مرجيين والبافر ليس بعد  وال مرجي فهو مللوب اشهلية ومظ ة للتهمدة
 .(ٕ)ابن حزم: اتفاإ العلماس عل  ذالل

  (ٖ)دة ال لداس ع دد امهدور العلمداس ومد هم اشإمدة اشربعدة: فدف تقبد  فيهدا شدهاالذكورة .ٕ
  وهددي إلدد  ال لدديان أقددرب م هددا إلدد  الحفددظ. (ٗ)شن المددرأة غالبددًا مددا ت لدد  أو تخطدد 

 (٘)وهددو بدد فس الوقددت تبددريم للمددرأة حتدد  تبتعددد عددن اددراإم الحدددود. وأادداز الظاهريددة
 شهادة ال لاس وهو قو  بعيد.

: فف بّد أن تتوفر العدالة في الشهود فف تقب  شهادة الفالدإ؛ فدتن الفالدإ ال العدالة .ٖ
يتورع من أن يبذب ويفتري  ومن ال يلتحي من ا بفلإ ال يلدتحي مدن أن يفتدري 
علدد  ال دداس  لددذا قددرر الشددارع الحبدديم أن ال تقبدد  لفالددإ شددهادة مددا دام مصددرًا علدد  

َها الَِّذيَن آَمُ دوا ِإْن َاداَسُبْم َفاِلدٌإ ِبَ َبدٍت َفَتَبيَُّ دوا َأْن ﴿َيا َأي  فلقه حت  أن ا تعال  يقو : 
 (ٙ)[.ٙ﴾ ]لورة الحارات  اةية ُتِصيُبوا َقْومًا ِبَاَهاَلٍة َفُتْصِبُحوا َعَل  َما َفَعْلُتْم َ اِدِمينَ 

ٙ.](ٙ) 
 
 

                                                           

 (ٔ)ط  هدد(ٕٓ٘ٔمدد عبددا الشدوبا ي )ت محمدد علدي مح –اللي  الارار التدفإ عل  حداإإ االزهدار ي ظر:  (ٔ)
 ( ٗٚٚدار ابن حزم )ص/

 ( ٖ٘ابومحمد حزم اال دللي الظاهري دار البتب العلمية بيروت )ص/ -مراتب االاماع ي ظر:  (ٕ)
د  -هدد( تحقيدإٕٖٔأحمدد محمدد لدفمة عبددالملل الطحداوي )ت ابدو اعفدر  –مختصر اختفي العلمداس ي ظر:  (ٖ)

 (ٖ٘ٗص/ ٖهد( )ج/ٚٔٗٔ( دار البشاإر االلفمية بيروت )ٕعبدا  ذير أحمد )ط 
 [.ٕٕٛبدلي  قوله تعال : )أن تج  احداهما فتذبر احداهما اشخرى( ]لورة البقرة  اةية  (ٗ)
 (ٚٛٗص/ ٛاال دللي الظاهري)ج/ابومحمد حزم –ي ظر: المحل  باال ار  (٘)
  دار الفبددر  ٔهددد( ط ٚٛ٘ي ظددر: بددداإش الصدد اإش فددي ترتيددب الشددراإش  تدددليي عددفس الدددين البالددا ي الح فددي )ت (ٙ)

 (ٕٓٔص/ ٚبيروت لب ان.)ج/
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لَعْبدد :اَل تقبد  َشدَهاَدة ا(ٔ): وهذا أيجًا شدرط فدي قبدو  الشدهادة   قدا  الطحداويالحرية .ٗ
 (ٖ)وِرَواَيدة لَمالدل َواْلحلدن بدن َحدّي َوال َّدْوري (ٕ)َقاَ  به َأْصدَحابَ ا َواْبدن شدْبرَمة ِفي َشْيس

فدددي بتابددده  (٘)  وبددده قدددا  الح ابلدددة بمدددا يقدددو  ابدددن قدامدددة(ٗ)َوالشَّددداِفِعّي واْبدددن أبدددي ليلددد 
 .(ٙ)المل ي. قا : والبي ة تبون )برالين مللمين حرين عدلين(

بّد أن يبدون أصديف يشدهد الحدادث ب فلده فدف تقبد  شدهادة علد  شدهادة  : ال األصالة .٘
وال يقبددد  بتددداب القاجدددي بشدددهادة الشدددهود إلددد  قددداض آخدددر ش ددده يعتبدددر شدددهادة علددد  
شهادة  وبهذا قا  الح فيدة والح ابلدة وا ماميدة وهدو القدو  الدرااب ع دد الشدافعية لقيدام 

علدد  الشددهادة فددي الحدددود وغيرهددا ويددرى المالبيددة والظاهريددة قبددو  الشددهادة  الشددبهة.
 .(ٚ)وهو قو  للشافعية ورواية عن أحمد

شن شهادة الشدهود بعدد لدبوتهم مددة  –إال في القذي والقصاص  –عدم تقادم العهد .ٙ
ولدم يشدترطه الامهدور. وقدد  (ٛ)فيده شدبهة الجدلي ة والحقدد. وهدذا الشدرط ع دد الح فيدة

َوَأُبو َحِ يفَدَة لَدْم ُيقَددهْرها  ا ِلتَِّة َأْشُهٍر اختلي الح فية في التقادم ذهب الطحاوي إل  ا ه
دددٍ  بوقددت وفوجدده الدد  راي القاجددي فددي بدد  عصددر َوُهَو َأ َّددُه قَدددََّرُ  ِبَشددْهٍر؛ (ٜ)َوَعددْن ُمَحمَّ

َوَهددَذا إَذا لَددْم َيُبددْن َبددْيَن اْلَقاِجددي  َوُهددَو اْشََصددب   (ٓٔ)ِرَواَيددٌة َعددْن َأبِددي َحِ يفَددَة َوَأبِددي ُيوُلدديَ 
                                                           

 ي ظر: ترامة اشعفم في  هاية البحث. (ٔ)
 ي ظر: ترامة اشعفم في  هاية البحث. (ٕ)
 في  هاية البحث.ي ظر: ترامة اشعفم  (ٖ)
 (ٖٖ٘ص/ ٖد عبدا  ذير أحمد ) ج/ -ابو اعفر الطحاوي تحقيإ –مختصر اختفي العلماس ي ظر:  (ٗ)
  ي ظر: ترامة اشعفم في  هاية البحث. (٘)
 (.ٕٛٚص  ٛي ظر: المل ي  البن قدامة المقدلي  دار البصاإر  )ج/ (ٙ)
 (.ٓ٘ – ٜٗا الابوري  )ص الفقه الا اإي ا لفمي  د. عبد ي ظر: درالات في (ٚ)
 (ٕٓٔص/ ٚي ظر: بداإش الص اإش في ترتيب الشراإش  ا مام عفس الدين البالا ي الح في )ج/ (ٛ)
 ي ظر: ترامة اشعفم في  هاية البحث. (ٜ)
 ي ظر: ترامة اشعفم في  هاية البحث. (ٓٔ)
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َمدداِم فَددَف  ددا إَذا َبدداَن تُْقَبددُ  َشددَهاَدُتُهْم؛ ِشَنَّ اْلَمدداِ َش ُبْعددُدُهْم َعددْن اْ ِ َوَبْيددَ ُهْم َمِلدديَرُة َشددْهٍر  َأمَّ
 (ٔ)َتَتَحقَُّإ الت ْهَمُة.

فدددف تقبددد  الشدددهادة   وهدددذا قدددو   واال: أو الددددعوة ممدددن لددده يدددد صدددحيحة  الخصدددومة .ٚ
وقا  المالبية ورواية عدن الح ابلدة  (ٕ)عن أحمد. الح فية وبه قا  الشافعية وهو رواية

الح ابلة ال يفتقر إل  دعوى وال مطالبة الملروإ م ه ل بوت مواب القطش فف يفتقدر 
الخصدددومة تبدددون مدددن المالدددل أو ممدددن لددده يدددد  والحنفيدددة يقولدددون: .(ٖ)إلددد  مطالبتددده

 صحيحة م   المؤتمن والجامن فهؤالس لهم حإ:
عادته إل  أيديهم. الخصومة في حإ  بوت والية الترداد .ٔ  الملروإ واء
 ولهم بذلل حإ المطالبة بالقطش. .ٕ

ذا   شن يدددد المالدددل واشمدددين والجدددامن يدددد صدددحيحة والخصدددومة مظهدددرة لللدددرقة  واء
ظهددرت اللددرقة بخصددومة هددؤالس: المالددل  الجددامن  اشمددين يقطددش اللددارإ لقولدده تعددال : 

أمدددا لدددو شدددهد غيدددر  [.ٖٛ]لدددورة الماإددددة  اةيدددة  ﴾﴿َواللَّددداِرُإ َواللَّددداِرَقُة فَددداْقَطُعوا َأْيدددِدَيُهَما
هؤالس: المالل  واشمين  والجامن  عل  راد  أ ده لدرإ مدن مدا  راد  غاإدب عدن غيدر 

ولبددددن بعددددد شددددهادتهم يحددددبس اللددددارإ شن  خصددددومة مددددن الملددددروإ لددددم تقبدددد  شددددهادتهم.
 (5)ل زفدروقدا .(ٗ)إخبارهم أورث تهمة وياوز الحبس بالتهمة )وهذا قدو  امهدور الح فيدة(

ت بدت لألمدين والجدامن الخصدومة  مبدان الدرد إلد  )وهو مدن عممدا  الحنفيدة(:  (5)زفر
                                                           

          هدددد(ٙٛٚابمددد  الددددين ابدددو عبددددا محمدددد محمدددد محمدددود الرومدددي البدددابرتي )ت  –الع ايدددة شدددرح الهدايدددة ي ظدددر:  (ٔ)
 ( ٕٕٛص ٘ب ط وتاريح( دار الفبر )ج/ )

 (.ٛٓٔي ظر: درالات في الفقه ا لفمي  د. عبدا الابوري  )ص (ٕ (
 (.ٛٓٔي ظر: درالات في الفقه ا لفمي  د. عبدا الابوري  )ص (ٖ)
البتدددددب العلميدددددة  بيدددددروت    دارٕهدددددد( ط ٚٛ٘عدددددفس الددددددين البالدددددا ي الح فدددددي )ت -الصددددد اإش  ي ظدددددر: بدددددداإش (ٗ)

 (ٖٛص/ ٚلب ان.)ج/
 ي ظر: ترامة اشعفم في  هاية البحث.( ٘)
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المالدددل وال ت بدددت خصدددومة غيدددر المالدددل اشصدددلي فدددي حدددإ القطدددش  فدددف يقطدددش اللدددارإ 
مدن شدروط إ بدات ويقول ابدن قدامدة فدي كتابده المغندي:  .(ٔ)بخصومة الجامن واشمدين

وذهددب  الددروايتين ع ددد الشددافعية والح ابلددة.وهددو أظهددر  .(ٕ)اللددرقة أن يطالددب بهددا مالبهددا
إلددد  أن قطدددش اللدددارإ ال يفتقدددر إلددد  دعدددوى أو مطالبدددة مدددن المالدددل. اددداس فدددي  المالكيدددة:

المدو ددة: )قلددت أرأيددت إن لددرإ رادد  فرفعدده أا بددي مددن ال دداس إلدد  اللددلطان والملددروإ 
م دده المتدداع غاإددب أيقطعدده اللددلطان فددي قددو  مالددل أم ي تظددر رب المتدداع حتدد  يقدددم!. 

 .(ٖ)قا : إذا شهد الشهود أ ه لرإ قطعت يد  ع د مالل
 مسألة مهمة: 

إذا لددرإ رادد  مددا   ددم لددرإ مددن اللددارإ اشو  فهدد  لددألو  حددإ الخصددومة فددي  
 تفدداإ الح فيددة(.أمددا حددإ القطددش فلدديس لدده ذلددل )با طددش وااللددترداد مددن اللددارإ ال ددا ي.الق

لمدداذا! قددالوا: شن يددد  ليلددت يددد ملددل وال يددد جددمان وال يددد أما ددة فصددار اشخددذ مددن يددد  
 .(ٗ)باشخذ عن الطريإ

 وأما في حق االسترداد: ففيه روايتين:
 : ليس له االلترداد إذ ليس له يد صحيحة.األولى
 : أن لللارإ اشو  االلترداد من اللارإ ال ا ي.الثانية
فيحتداج إلد   ختدار المالدل الجدمان ويتدرل القطدش.لماذا! قالوا: شن من الااإز أن ي     

 .(٘)إل  المالل فيتخلص من الجمان أن يلترد الملروإ من اللارإ ال ا ي ليدفعه
                                                           

 (ٖٛص/ ٚي ظر: بداإش الص اإش للبالا ي.)ج/(ٔ)
 (.ٖٔٓ/  ٕٔم  )ٕٗٓٓ -هد  ٕ٘ٗٔهد(  دار الحديث  القاهرة  ٕٓٙي ظر: المل ي  البن قدامة المقدلي  )ت(ٕ)
(  طبعدة ٖ٘ٚص  ٔي ظر: مقاصد الشريعة ع د ا مدام مالدل بدين ال ظريدة والتطبيدإ  د. محمدد أحمدد القتداتي محمدد  ) ج/(ٖ)

 مصر. –م  القاهرة ٜٕٓٓ -هد ٖٓٗٔ  ٔدار اللفم  ط
ص  ٙم. )ج/ٜٕٓٓ -هدد ٖٓٗٔ  ٖٔي ظر: الفقه ا لفمي وأدلتده  أ. د. وهبدة الزحيلدي  دار الفبدر  دمشدإ البرامبدة  ط (ٗ)

ٕٚ  ) 
 (  ٕٚص  ٙ فله )ج/ المصدر(٘)
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 المطمب األول
 اإلقرار لغة واصطالحا  

 اإلقرار لغة:
َر  اِ ذعاُن ِلْلَحإه واالعتراُي ِبِه.    ر  بِداْلَحإه  َأَقرَّ ِباْلَحإه َأي اْعَتَرَي ِبِه. َوَقْد َقرَّ َعَلْيِه وقَدرَّ

 (ٔ)غيُر  َحتَّ  َأَقرَّ 
   اصطالحا :

 عرفه العلماس بتعريفات عدة مختلفة تبعًا الختففهم في اشحبام المتعلقة به ع دهم.   
 .(ٕ): إخبار عن  بوت حإ لللير عل   فلهالحنفية
 .(ٖ): خبر يواب حبم صدقه عل  قاإله فقط بلفظه أو لفظ  اإبهالمالكية
 .(ٗ): إخبار عن حإ  ابت عل  المخبرالشافعية
 .(٘)بد ه االعتراي وهو إظهار الحإ لفظًا أو بتابًة أو إشارة: الحنابمة
 .(ٙ): االعتراي بحإ مالي أو غير الزيدية

                                                           

( دار ٖهدد( )طٔٔٚاما  الدين ابدو الفجد  محمدد مبدرم علدي ابدن م ظدور اال صداري )ت –للان العرب ي ظر: (ٔ)
 ( ٛٛص/ ٘هد()ج/ٗٔٗٔبيروت) -صادر

هددد( ٜٓٚالمعددروي بددابن  ادديم )ت زيددن الدددين ابددن ابددراهيم بددن محمددد  –البحددر الراإددإ شددرح ب ددز الدددقاإإ ي ظددر: (ٕ)
 (ٜٕٗص/ ٚبدون تاريح( دار البتاب االلفمي )ج/ ٕم حة الخالإ البن عابدين )ط  وبالحاشية:

هددد( )ب ط( دار ٜٜٕٔابددو عبدددا محمددد احمددد محمددد علدديش)ت  –مدد ب الاليدد  شددرح مختصددر الخليدد  ي ظددر: (ٖ)
 (ٜٔٗص ٙم( )ج/ٜٜٛٔهد ٜٓٗٔبيروت ) -الفبر

شدددددمس الددددددين محمدددددد احمدددددد الخطيدددددب الشدددددربي ي )ت  –المحتددددداج الددددد  معرفدددددة معدددددا ي الم هددددداج مل دددددي ي ظدددددر: (ٗ)
 (ٕٛٙص/ ٖم( )ج/ٜٜٗٔهد ٘ٔٗٔ( دار البتب العلمية )ٔهد()طٜٚٚ

اال صدداي فددي معرفددة الددرااب مددن الخددفي عددفس الدددين ابددو الحلددن علددي لددليمان المددرداوي الدمشددقي)ت ي ظددر: (٘)
 (ٕ٘ٔص/ٕٔالتراث العربي )ج/بدون تاريح( دار احياس  ٕهد( )ط٘ٛٛ

 (.ٖٕٙ – ٖٖٕ/  ٔي ظر: ولاإ  ا  بات  د. محمد الزحيلي  )ج/(ٙ)
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 .(ٔ): إخبار ا  لان بحإ الزم عليهاإلمامية
 هو إخبار الشخص بحإ عل   فله ةخر. :والتعريف المختار

 المطمب الثاني
 شروط اإلقرار

 فيه الشروط اشتية: ال يقب  إقرار المقر عل   فله حت  تتوفر
 االعتراي يشترط فيه أن يعتري مرتين. قال ابن قدامة: أن يقر مرتين فدب ر: .ٔ
بدو وبده قدا  ابدن أبدي ليلد  وأ( رجي ا ع ه ) بن أبي طالب  (ٕ)روي ذلل عن علي   

وال دددوري وأبدددو ح يفدددة والشدددافعي ومحمدددد بدددن  (ٖ)وقدددا : عطددداس يولدددي وزفدددر وبدددن شدددبرمة.
الحلددددن يقطددددش بدددداعتراي مددددرة ش دددده حددددإ ي بددددت بددددا قرار فلددددم يعتبددددر فيدددده التبددددرار بحددددإ 

التبددرار شددرط فددي ا قددرار ويلددتدلون بد دده أتدد  بلددص قددد  والحنابمددة يقولددون: .(ٗ)اةدمددي
قت( اعتددري علدد   فلدده باللددرقة فقددا  لدده ال بددي صددل  ا عليدده ولددلم: )ومددا أخالددل لددر 

ولدددو وادددب  ث وهدددو يقدددو  بلددد  فددددمر بددده فقطدددش...قدددا : بلددد   فدعددداد عليددده مدددرتين أو  دددف
لما ااس   –رجي ا ع ه  –وقو  علي بن أبي طالب  (٘)القطش من أو  مرة لما أخر .

ااس  راد  شدهد علد   فلده فدرد  )وفدي لفدظ( ا تهدر  )وفدي لفدظ( فلدبت ع ده وقدا  فليدر 
  لدده علددي شددهدت علدد   فلددل مددرتين فدددمر بدده هددؤالس فطددرد   ددم عدداد بعددد ذلددل فدددقر فقددا

 .  (ٙ)فقطش

                                                           

 (.ٖٕٙ – ٖٖٕ/  ٔه )ج/ فل المصدر(ٔ)
 ي ظر: ترامة اشعفم في  هاية البحث. (ٕ)
 ي ظر: ترامة اشعفم في  هاية البحث.(ٖ)
 (.ٕٓٛص / ٛي ظر: المل ي  البن قدامة   فس المصدر )ج/(ٗ)
 (.ٕٓٛص / ٛ فس المصدر )ج/(٘)
 (.ٕٓٛص / ٛ فس المصدر )ج/ (ٙ)
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وت بددت اللددرقة بددا قرار ولددو بعددد حددين مددن اللددرقة شن التقددادم ع ددد القدداإلين بدده ال  
يدرون أن  (ٔ)يؤ ر عل  ا قرار إذ ا  لان غير متهم فيما يقر بده علد   فلده  والظاهريدة

عددودة فددي بتابدده التشددريش الا دداإي:  (ٕ)القادرقددا  عبددد مددرة واحدددة وال يتعدددد.يبددون ا قددرار 
ويددرى أبددو يولددي مددن فقهدداس  وقددد اختلددي فددي عدددد ا قددرارات فددابتف  مالددل بددتقرار واحددد.

 –الح فية مش أحمد والشيعة والزيدية أن يبون ا قرار مرتين  وحاتهم ما روي أن ال بدي 
 ف دددًا. لدددم يقطدددش أحدددد اللدددارقين إال بعدددد أن اعتدددري مدددرتين أو  –صدددل  ا عليددده ولدددلم 

وعل  هذا أي عل  من يقو  با قرار مرتين أ ده لدو أقدر مدرة واحددة لدم يقطدش بهمدا ولب ده 
وذهددب ا مددام الشددوبا ي إلدد  أن قددو  ال بددي  .(ٖ)يعددزر بهددا ويحبددم عليدده بقيمددة الملددروإ

 فيبفي ا قرار ع د  مرة واحدة. (ٗ)لللارإ )ما أخالل لرقت( هو من باب االلت بات
اختلدي فددي اشدتراط الخصددومة مددش  مددال المسددروق أو وكيمدده:أن يخاصدمه صدداحب ال .2

يشددترطون المخاصددمة مددش ا قددرار  فددف يقطددش  ا قددرار  فدددبو ح يفددة والشددافعي وأحمددد
المقر بلرقة ما  من ماهو  أو غاإب إال إذا خاصمه من يملل المخاصمة بما هدو 

ولبددن أبددا يولددي مددن فقهدداس المددذهب الح فددي ال يشددترط  .(٘)الحددا  فددي ال بددوت بالبي ددة
المخاصمة في ا قرار ويرى القطش في اللرقة من ماهو  أو غاإب إذا  بتت اللرقة 

                                                           

 (ٜٚص/ ٕٔمصدر لابإ )ج/-ابومحمد حزم اال دللي الظاهري – باش اري ظر: المحل   (ٔ)
 ي ظر: ترامة اشعفم في  هاية البحث. (ٕ)
دار العروبدددددددة  ( مبتبدددددددة ٕالقادر عدددددددودة   ) طا لدددددددفمي مقار دددددددًا بالقدددددددا ون  عبدددددددد ي ظدددددددر: التشدددددددريش الا ددددددداإي (ٖ)

 (ٙٔٙ-٘ٔٙص/  ٕم (. )ج/ ٜٗٙٔ -هد ٖٗٛٔالقاهرة)
 لب ان. –( دار الفبر   بيروت ٕهد ( ) طٔٛٙي ظر: شرح فتب القدير  ا مام بما  الدين الليوالي  )ت  (ٗ)
 .( ٕٔٓص/ ٘)ج/ 
شددرح الم هدداج  (  هايددة المحتدداج إلدد   ٕٔٓص/ ٘ي ظددر: شددرح فددتب القدددير  ا مددام بمددا  الدددين الليوالددي  )ج/ (٘)

 (.ٖٖٔص /ٕٔ)ج/ -( المل ي  ابن قدامة ٗٚٗص ٚشمس الدين المشهور بالشافعي الصلير )ج/
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أن المقددددر ال يددددتهم فددددي ا قددددرار علدددد   دون حااددددة للمخاصددددمة  وحاتدددده فددددي ذلددددل: )
   .(ٔ) فله(
 –ا عليدده ولددلم صددل   –لمددا أقددر لل بددي  ودليدد  أبددو ح يفددة ومددن معدده أن لددمرة     

قددد ا بعيددرًا فددي ليلددة بددذا أ دده لددرإ بعيددرًا أرلدد  الرلددو  يلددد  الما ددي علدديهم فقددالوا: ف
ويلتدلون بذلل: بدن الظاهر مدن بيدد  شديس فهدو ملبده فدتن أقدر بده لليدر  لدم فقطعه. 

يحبم بزوا  ملبه حت  يصدقه المقر له واللاإب ياوز أن يصددقه أو يبذبده فاحتمدا  
فدف يشدترط المخاصدمة للقطدش لدواس  بتدت  وأمدا مالدك: د عن المتهم.الحالتبذيب تدرأ 

أن مدن أقدر علد   وقال صاحب كتاب العزيدز شدرا الدوجيز: .(ٕ)اللرقة ببي ة أو إقرار
 فلددده وادددب القطدددش ولبدددن هددد  فدددي الحدددا  أو ي تظدددر حجدددور صددداحب المدددا  اللاإدددب 

 والمطالبة به  قا  فيه واهان:
 قو  أبي إلحاإ.: يقطش في الحا  وهو األول -
: وهو أصحهما أ ه ال يقطش حت  يحجر الملروإ م ه فتن أقر  قطدش الثاني -

ال فف ولو بذبه اللارإ لواود الشبهة  .(ٖ)واء
 .(ٗ)وهذا البفم ذبر  صاحب بتاب بشي الق اع عن متن ا ق اع 

                                                           

 (.ٖٖٔص /ٕٔ)ج/المصدر  فله (ٔ)
هدد ٜٕٗٔ( مؤللدة الريدان  )٘هد( ) طٕٓ٘ٔي ظر: الدراري المجيإة شرح الدرر البهية  الشيح محمد علي الشوبا ي )ت  (ٕ)

 (ٖٛ٘ص /  ٕم.( )ج/ٕٛٓٓ -
حمددد هددد(  تحقيددإ: علددي مٖٕٙي ظددر: العزيددز شددرح الددوايز المعددروي بالشددرح الببيددر  أبددي القالددم الرافعددي القزوي ددي  )ت (ٖ)

 (.ٖٕٓص /  ٔٔم(  )ج/ٜٜٚٔ( دار البتب العلمية  بيروت  )ٔالمواود ) ط معوض  عاد  أحمد عبد
تحقيدإ: إبدراهيم أحمدد عبدد المايدد  )طبعدة هدد(  ٔ٘ٓٔي ظر: بشي الق اع عن متن ا ق اع  م صور يو س البهوتي  )ت  (ٗ)

 م(ٖٕٓٓ -هد ٖٕٗٔخاصة( دار عالم البتب  مبة المبرمة. ) 
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 م.م. علي محمد هصاوي طرق إثبات حد السرقة
 

 اإلسالمية العلوم مجلة
 ( 7( السنـة )  26العـدد ) 

وهدددو أن يدددذبر المقدددر باللدددرقة علددد   فلددده شدددروط  أن يدددذكر المقدددر شدددروط السدددرقة: .3
 دددص عليددده أحمدددد  والحدددر والعبدددد فدددي هدددذا لدددواس ) (ٔ)لحدددرز وخرواددده م دددهال صددداب وا

 .(ٕ)لعموم ال ص(
وعلدد  هددذا لددو أقددر بلددرقة لرادد  فقددا  المالددل لددم  أن يوافددق اإلقددرار دعددوة المدددعي: .4

      تلددددرإ م ددددي ولبددددن غصددددبت ي ال يقطددددش شن إقددددرار  لددددم يوافددددإ دعددددوى المدددددعي وبهددددذا 
ولو لرإ مدا  رالدين فددقر بده فصددقه أحددهم دون  وأصحاب الرأي: (3)أبو ثور قا :

اةخددر  أو قددا  اشخددر بدد  غصددبت يه أو احدت يدده لددم يقطددش وبدده قددا  أصددحاب الددرأي  
إذا لددم يبددن المددا  يبلددغ  صددابًا إن قلددم  والحنابمددة يقولددون: (ٗ)وقددا  أبددو  ددور: يقطددش.

ن حجدر أحدد ن وافقا علد  لدرقته وبلدغ  صدابًا قطدش واء الدرالين  بين رالين لم يقطش واء
فطالددب ولدددم يحجددر اةخدددر لددم يقطدددش شن مددا حصدددلت المطالبددة بددده ال يواددب القطدددش 

 .(٘)بمفرد   ومن قا : لرقت من ففن وقا  ففن: أ ا فقدته قطش
  

                                                           

 (.ٕٓٛص / ٛي ظر: المل ي  ابن قدامة  )ج/(ٔ)
 (.ٖٖٔص / ٕٔالمصدر  فله   )ج/(ٕ)
 ي ظر: ترامة اشعفم في  هاية البحث.(ٖ)
 (ٖٖٖص/  ٕٔي ظر: المل ي  ابن قدامة    )ج/(ٗ)
 ( ٖٖٖص/  ٕٔالمصدر  فله  )ج/(٘)
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 م.م. علي محمد هصاوي طرق إثبات حد السرقة
 

 اإلسالمية العلوم مجلة
 ( 7( السنـة )  26العـدد ) 

 المطمب الثالث
 مسائل مهمة تتعمق بحد السرقة

 المسألة األولى: بأي شي  يثبت الحد؟
وا قدرار فقدط  ولبدن ابدن حدزم الظداهري ت بت ع د امهور العلماس بدمرين: البي ة  

 : أقوى ما ت بت به البي ة:-رحمه ا  –اعلها ت بت ب فث فقا  
 ما حبم بعلمه ش ه يقين )يقصد الحابم أو القاجي(. .ٔ
 ا قرار. .ٕ
 .(ٔ)البي ة .ٖ

 المسألة الثانية: هل تثبت السرقة بيمين المدعي؟
وهو قو  مرادوح  وهدذا هدو القدو  ت بت اللرقة بيمين المدعي. قا  به الشافعية   

اشو . وأما القو  ال دا ي وهدو الدرااب: أ ده ال ُيقطدش اللدارإ بيمدين المددعي المدردود شن 
 .(ٕ)القطش حإ  تعال   بذا في الروجة

 المسألة الثالثة: اإلقرار بالذنب أفضل أم الستر؟ 
ن اللدتر  قا  ابن حزم: صب أن االعتراي أفج  ع دد ا مدام مدن اللدتر بيقدين  واء

 .(ٖ)مباح با اماع
 
 

                                                           

 (.ٔ٘ٔ/ص/  ٔٔي ظر: المحل   ابن حزم  )ج/(ٔ)
هددد(  علدد  ب ددز الددراغبين  ا مدددام ٜٚ٘هددد(  والبرللددي الملقددب )عميددرة(  )تٜٙٓٔي ظددر: حاشدديتا: القليددوبي )ت (ٕ)

بددن  هددد(  شددرح م هدداج الطددالبين أبو زبريددا محيددي الدددين يحيدد  بددن شددري بددن مددريٗٙٛاددف  الدددين المحلدد   )ت 
 (.ٜٜٕص/  ٗم( )ج/ٖٕٓٓ( دار البتب العلمية  بيروت    )ٕحلن الحزامي الحرا ي ال ووي الشافعي  )ط

 (.ٔ٘ٔص/  ٔٔي ظر: المحل   البن حزم   )ج/(ٖ)
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 م.م. علي محمد هصاوي طرق إثبات حد السرقة
 

 اإلسالمية العلوم مجلة
 ( 7( السنـة )  26العـدد ) 

 المسألة الرابعة: لو أقر عمى نفسه بالسرقة فهل له أن يرجع عن إقرارا؟ 
: ال يقبدد  راوعدده ش دده لددو أقددر ةدمددي (ٔ)قددا  أب ددر الفقهدداس بددابن ابددي ليلدد  وداود 

 .(ٕ)بقصاص أو حإ لم يقب  راوعه ع ه
أقدددر بلدددرقة  دددم رادددش عدددن وذهدددب امهدددور العلمددداس والفقهددداس علددد  أن اللدددارإ إذا  

 .(ٖ)إقرار  فت ه يقب  ع ه ويدرأ ع ه الحد ما لم تقم البي ة

                                                           

 ي ظر: ترامة اشعفم في  هاية البحث.(ٔ)
 (.ٕٓٛص/  ٛي ظر: المل ي  البن قدامة  )ج/(ٕ)
هدد ٖٔٗٔ  ٖقده ا لدفمي  د. محمدد  عديم محمدد هدا ي   دار اللدفم  طي ظر: مولوعة ملاإ  الامهور فدي الف(ٖ)

 م  مصر.ٕٓٔٓ -
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 م.م. علي محمد هصاوي طرق إثبات حد السرقة
 

 اإلسالمية العلوم مجلة
 ( 7( السنـة )  26العـدد ) 

 الذي ب عمتده تدتم الصدالحات وصدل  ا علد  خداتم ال بيدين محمدد وعلد  الحمد 
 آله وصحبه أامعين وبعد:

فا لفم هدو ديدن الحدإ  لدذا راعدا اميدش ال داس فدي الحقدوإ والواابدات علد  حدد  
 ال فرإ بين الحابم والمحبوم وال بين فرد واماعة. لواس 
فالعقوبات الا اإية تطبإ عل  ب  إ لان مهما با دت صدفته وعلدت مرتبتده ا طفقدًا      

ددددددٍد َلددددددَرَقْت َلَقَطْعددددددُت َيددددددَدَها "(. مددددددن قولدددددده          ).... َواْيددددددُم اللَّددددددِه لَددددددْو َأنَّ َفاِطَمددددددَة ِبْ ددددددَت ُمَحمَّ
هددذا لددم يلفدد  ا لددفم هددذا الدددين الراإددش مبدددأ االحتيدداط فددي العقوبددة ومددش  ]روا  البخدداري[

وفدددتب المادددا  أمدددام أصدددحاب    ] الحددددود تددددرأ بالشدددبهات [  قاعددددة فقهيدددة رافعدددا شدددعار:
الحقدوإ بددالعفو عدن الا دداة حتدد  يربدي ال فددوس علد  ا خدداس والتلددامب والعفدو ورغددب فيدده 

 ا ِبَعْفٍو  ِإالَّ ِعزًّا.... (. روا  مللمبددددددددددددد )....َوَما َزاَد اُ َعْبدً 
 توصلت إل  هذ  ال تاإي: –المتواجش  –ومن خف  هذا البحث 

 أن اريمة اللرقة ت بت بالبي ة وهي )شهادة الشهود( وبا قرار. .ٔ
أن ا لددفم مددن روعتدده َشددًدد ب يددرًا علدد  شددروط شددهادة الشددهود لدديحفظ الماتمددش  .ٕ

 راس.فردًا أو اماعة من دليلة االفت
أن الحددددود ال ت بدددت إال بالبي دددة وا قدددرار وأن هدددذا هدددو قدددو  امهدددور الفقهددداس وهدددو  .ٖ

 الراادددب  ومن ذهب من الفقهاس إل  غير هذين اشمرين فقوله مراددددددوح.
 أن الحدود ُتدرأ بالُشُبهاِت تيليرًا عل  ال اس وحت  يعرفوا عظمة ا لفم. .ٗ
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 م.م. علي محمد هصاوي طرق إثبات حد السرقة
 

 اإلسالمية العلوم مجلة
 ( 7( السنـة )  26العـدد ) 

أن  بون قد وفق دا فدي هدذا البحدث علد  اشمدر وأخيرًا وليس آخرًا  لد  ا تعال   
 المراو  و طمش بالمزيد من العزيز الحميد الواحد المايد.

و طلددب مددن ال دداس المعددذرة ومددن ا الملفددرة  وأطلددب التمدداس العددذر فددت ي بشددر  
والبشر يخط  ويصيب. فما بان في بح ي من صواب فهو من ا وحد   وما بدان فيده 

زلدٍ  او  لديان   فمدن  فلدي ومدن الشديطان  وا ورلدوله  ص اومن خطد أو لهو او  ق
 م ه براس  وا الملتعان وعليه التبفن.

 وصل  ا عل   بي ا محمد وعل  آله وصحبه وللم.
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 م.م. علي محمد هصاوي طرق إثبات حد السرقة
 

 اإلسالمية العلوم مجلة
 ( 7( السنـة )  26العـدد ) 

Abstract 

  Praise be to GodthatHis graceis righteousand Godblessthe 
Seal of the Prophets Muhammad andhis family and 
companionsandafter: Islam isthe religion of truth, therefore, 
allpeople are equalin rights and duties, there is no difference 
between theruler and the ruledandbetweenthe individual and 
thecommunity. 
Criminal Sanctions apply toevery human beingno matter whatshe 
calledand it raisedits rankingfromwords of the Prophet (.... God, 
ifthat my girl Fatima stolenI willcut off herhand"). Bukhari 
Yet this great religion of Islam has not ignored the precautionary 
principle in the penalty raised the slogan: [Border ward off 
suspicions, doctrinal base And open the way for rights holders to 
pardon perpetrators even bring up the souls of brotherhood, 
tolerance and forgiveness and the desire (b .... and what a 
slave of God increased amnesty, but attributed ....). Narrated by 
Muslim Through this research - modest - come to these results: 
1. that the evidence prove the crime of theft, namely, (witnesses) 
certification and recognition. 
2. that the splendor of Islam often stressed the conditions for the 
testimony of witnesses saves society an individual or group of 
intrigue slander. 
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 م.م. علي محمد هصاوي طرق إثبات حد السرقة
 

 اإلسالمية العلوم مجلة
 ( 7( السنـة )  26العـدد ) 

3. that the border but do not prove the evidence and the 
recognition that this is the view of the majority of scholars and is 
the correct view, and went to the scholars of these two things is 
Vcolh Marjouh. 
4. ward off suspicions that the border in order to facilitate the 
people and so they will know the greatness of Islam. 
And last butnot least, we ask God Almighty towe have been 
successfulinthissearchpleaseit, Godbless our Prophet 
Muhammad andhis companionsandhim. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 79  
 

     

   
 

 م.م. علي محمد هصاوي طرق إثبات حد السرقة
 

 اإلسالمية العلوم مجلة
 ( 7( السنـة )  26العـدد ) 

هو عبدادة بدن الصدامت بدن قديس بدن حدزم اش صداري  صدحابي  عبادة بن الصامت: .ٔ
اليدد  شددهد بيعددة العقبددة اشولدد   وبددان مددن الخملددة الددذين امعددوا القددرآن علدد  عهددد 

حدددي ا اتفددإ البخدداري وملددلم علدد  لددتة  ٔٛٔروى –صددل  ا عليدده ولددلم  –ال بددي 
     .لدد ة ٕٚهددد(  وهددو ابددن ٖٗم هددا. وبددان مددن لددادات الصددحابة مددات بالرملددة لدد ة )

 (ٕٛ٘ص/ٖ_االعفم/للزربلي ج/ٓٔصٕلير اعفم ال بفس/للذهبي ج/ ي ظر: )
       أميددددر المددددؤم ين  أبددددو الحلدددد ين علددددي بددددن أبددددي طالددددب بددددن  عمددددي بددددن أبددددي طالددددب: .ٕ

لد وات  وهدو  ٖرادب بعدد عدام الفيد  بدد  ٖٔالمطلب الهاشمي القريشي  ولد فدي عبد
لددد وات   ٖبالا دددة  تدددول  الخففدددة  رابدددش الخلفددداس الراشددددين  وأحدددد العشدددرة المبشدددرين

االعفم/للزربلدي  لد ة.)ي ظر: ٖٙهدد  وهدو ابدن  ٓٗرمجدان لد ة  ٕٔوالتشهد في 
 (ٜٛٓٔص ٖااللتيعاب/ابن عبدالبر ج/—ٜٕ٘ص/ٗج/

صدداحب رلددو  ا ولدديد  أبددو هريددرة: عبددد الددرحمن بددن صددخر الدوسددي اليمدداني: .ٖ
أربعدة  –ا عليده ولدلم  صدل  –الحفاظ اش بات  هاار إل  المدي ة وصدحب ال بدي 

 –صدل  ا عليده ولدلم  –ل وات  وبان أب در الصدحابة حفظدًا شحاديدث رلدو  ا 
هدد   ٚ٘فقد روى أب ر من خملة آالي حديث  تول  قجاس المدي ة وتوفي بهدا لد ة 

تدداريح دمشددإ/ابن  —ٛٚ٘صٕلددير اعددفم ال بفس/للددذهبي ج/ هددد. )ي ظددر:ٛ٘وقيدد  
 (ٜٕ٘ص ٚٙعلابر ج/
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 اإلسالمية العلوم مجلة
 ( 7( السنـة )  26العـدد ) 

      عطددداس بدددن أبدددي ربددداح بدددن ألدددلم بدددن صدددفوان )أبدددو محمدددد(  ا  بدددن أبدددي ربددداا: عطددد .ٗ
    ولددد بدداليمن و شددد فددي مبددة وبددان عبدددًا ألددود اللددون  وبددان مددن أفقدده ال دداس وأزهدددهم  

     هددددد ٘ٔٔهددددد  وقيدددد  ٗٔٔلددددم يبددددن لدددده فددددراش إال الملدددداد الحددددرام إلدددد  أن مددددات لدددد ة 
وفيدددددددات  --ٛٚص٘س/للدددددددذهبي ج/لدددددددير اعدددددددفم ال بف رحمددددددده ا تعدددددددال ..)ي ظر:

 (ٕٔٙص/ ٖالعيان/ابن خلبان ج/
دبهي  اْلُبدوِفي   ابن شبرمة: .٘ أبو شدبرمة َعْبدُد اللَّدِه ْبدُن ُشدْبُرَمَة ْبدُن الط َفْيدِ  ْبدُن َحلَّداٍن  الجَّ

عفمددة العددراإ وفقيههددا  قاجددي البوفددة  روى ابددن شددبرمة: َعددْن َأَ ددٍس  َوَأبِددي  اْلَفِقيددُه 
ال ََّخِعديه  َوالشَّدْعِبيه   ْبِد اللَِّه ْبِن َشدَّاِد ْبِن اْلَهاِد  َوَأِبي الط َفْيِ  َعاِمِر ْبِن َواِ َلِة َواِإٍ   َوعَ 

َو ََّقُه َأْحَمُد ْبُن َحْ َبدٍ   َوَغْيدُرُ .  وحدث َعْ ُه: ُشْعَبُة  َوالل ْفَياَ اِن  َوَشِريٌل  َواْبُن اْلُمَباَرِل 
تددددددداريح  —ٚٔٔص/ ٘التددددددداريح الببير/البخددددددداري ج/ر:ي ظ هدددددددد. )ٗٗٔتدددددددوفي لددددددد ة 

 (ٜٙٓص/ ٖااللفم /للذهبي ج/
أبددو عبددد الددرحمن محمددد بددن عبددد الددرحمن بددن أبددي ليلدد  اش صدداري  ابددن أبددي ليمددى: .ٙ

َأَخدَذ َعدِن: الشَّدْعِبيه   البوفي  مفتدي البوفدة وقاجديها  ولدد لد ة  يدي وتلدعين للهادرة 
بدددِن َأبِدددي َرَبددداٍح  َوالَقاِلدددِم بدددِن َعْبدددِد الدددرَّْحَمِن بدددِن َعْبدددِد اِ بدددِن  َوَ ددداِفٍش الُعَمدددِريه  َوَعَطددداسِ 

َحدََّث َعْ ُه: ُشدْعَبُة  َوُلدْفَياُن بدُن ُعَيْيَ دَة  و َمْلُعْوٍد  َوالِمْ َهاِ  بِن َعْمٍرو  َوَعْمِرو بِن ُمرََّة 
ِبْيددِش  وتددوفي فددي   هددد..)ي ظر:ٛٗٔشددهر رمجددان لدد ة َوَزاإِددَدُة  َوال َّددْوِري   َوقَددْيُس بددُن الرَّ

 .(ٜٛٔص/ٙ_االعفم/للزربلي ج/ٖٔٔصٙلير اعفم ال بفس/للذهبي ج/
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 م.م. علي محمد هصاوي طرق إثبات حد السرقة
 

 اإلسالمية العلوم مجلة
 ( 7( السنـة )  26العـدد ) 

أبو الهذي  زفدر بدن الهدذي  بدن قديس بدن لدليم بدن قديس بدن مبمد  بدن ذهد   : هوزفر .ٚ
بددان قددد امددش بددين العلددم والعبددادة  وبددان مددن أصددحاب الحددديث   ددم غلددب  البصددري 

اب أبي ح يفة  ذبر  ابدن حبدان بدالحفظ وا تقدان فدي وهو من أاّ  أصح عليه الرأي 
لدددددددددير اعدددددددددفم ال بفس/للدددددددددذهبي  هدددددددددد.)ي ظر:ٛ٘ٔبتددددددددداب )ال قدددددددددات(  تدددددددددوفي لددددددددد ة 

 (ٖٚٔص/ ٕوفيات االعيان/ابن خلبان ج/ —ٖٛصٛج/
هددد  وتعلددم ٜٚ: هددو أبددو عبددد ا لددفيان بددن لددعيد ال ددوري  ولددد بالبوفددة لدد ة الثددوري .ٛ

تددابعين  طلبددده الخليفدددة الم صدددور للقجددداس فددددب  العلددم حتددد  صدددار مدددن أعدددفم تدددابش ال
وهرب  فتطلبده الخليفدة ولدم يادد  حتد  تدوفي الخليفدة وهدو مختبد   تدوفي فدي شدعبان 

_االعفم/للزربلدددي ٜٕٕصٚلدددير اعدددفم ال بفس/للدددذهبي ج/ هدددد..)ي ظر:ٔٙٔلددد ة 
 (ٗٓٔص/ٖج/

  يعقدوب بددن إبدراهيم بددن حبيدب اش صدداري البدوفي  صدداحب أبدي ح يفددة أبدو يوسددف: .ٜ
هددد  تددول  القجدداس وبددان يلددم  قاجددي القجدداة  وهددو الددذي  شددر علددم ٖٔٔولددد لدد ة 

وفيددددددات  هددددددد.)ي ظر:ٕٛٔأبددددددي ح يفددددددة علدددددد  صددددددعيد الدولددددددة وا فتدددددداس  تددددددوفي لدددددد ة 
 (ٖٜٔص/ٛ_االعفم/للزربلي ج/ٖٛٚص/ ٙاالعيان/ابن خلبان ج/

أبو عبدد ا محمدد بدن الحلدن الشديبا ي  صداحب أبدي ح يفدة  محمد بن الحسن: .ٓٔ
بددددوفي الفقيدددده الماتهددددد  ولددددد بوالددددط و شددددد فددددي البوفددددة  ددددم لددددبن بلددددداد  ولددددد لدددد ة ال

هدددد.)تاريح ٜٛٔهدددد  وتدددوفي فدددي خففدددة هدددارون الرشددديد فدددي م طقدددة الدددري لددد ة ٕٖٔ
 (ٓٛص/ٙ_االعفم/للزربلي ج/ ٜٗ٘ص/ ٗااللفم/ للذهبي ج/
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 م.م. علي محمد هصاوي طرق إثبات حد السرقة
 

 اإلسالمية العلوم مجلة
 ( 7( السنـة )  26العـدد ) 

ددُة   إبدراهيم بددن خالدد البلبددي أبددو ثددور: .ٔٔ الُمْاَتِهدُد  ُمْفتِددي الِعددَراِإ  اِ َمدداُم  الَحداِفُظ  الُحاَّ
ددِريِر   البلدددادي  َلددِمَش ِمددْن: ُلددْفَياَن بددِن ُعَيْيَ ددَة  َوَعِبْيددَدَة بددِن ُحَمْيددٍد  َوَأبِددي ُمَعاِوَيددَة الجَّ

هددد   َٓٚٔحددََّث َعْ دُه: َأُبدو َداُوَد  َواْبددُن َماَادْه. ولدد فدي بلدداد لد ة و َوَوِبْيدِش بدِن الَارَّاِح 
لددددير اعددددفم ال بفس/للددددذهبي  لدددد ة.)ي ظر: ٓٚهددددد  وعدددداش ٕٓٗوتددددوفي فيهددددا لدددد ة 

 (ٕٙص/ ٔوفيات االعيان/ابن خلبان ج/ —ٖٚصٕٔج/
فدددي  بخددداريأبدددو عبدددد ا محمدددد بدددن إلدددماعي  البخددداري  ولدددد فدددي مدي دددة  البخددداري: .ٕٔ

  وبددان مددن أهدد  اللدد ة والحددديث  أخددذ العلددم عددن مالددل بددن أ ددس ٜٗٔخرالددان لدد ة 
ملدلم والترمدذي وال لداإي  وهدو صداحب الصدحيب الدذي وأحمد بن ح ب  وعن ا مام 

لددير  هددد.)ي ظر:ٕٙ٘يعددد ع ددد أهدد  اللدد ة أصددب البتددب بعددد بتدداب ا  تددوفي لدد ة 
 (.ٖٗص/ٙاالعفم/للزربلي ج/—ٜٖٔصٕٔاعفم ال بفس/للذهبي ج/

هددد  ٕٓٓ: أبددي لددليمان داود بددن علددي بددن خلددي  إمددام ماتهددد وفقيدده  ولددد لدد ة داود .ٖٔ
اشتهر باشصبها ي  لبًة إل  أمده  تب د  المدذهب الظداهري وبدان وهو بلدادي ولبن 

بدددان زاهددددًا مدددتقلًف ب يدددر الدددورع  أخدددذ العلدددم عدددن إلدددحاإ بدددن  يلدددم  داود الظددداهري 
راهويه وأبي  ور وغيرهما  وبان مدن أب در ال داس تعصدبًا لإلمدام الشدافعي رجدي ا 

َلدِمَش:  ذهب ملدتق  ع ه  وص ي في فجاإله وال  اس عليه بتابين  وبان صاحب مد
ْلددَحاَإ بدددَن  ُلددَلْيَماَن بددَن َحددْرٍب  َوَعْمدددَروبَن َمددْرُزْوٍإ  َوالَقْعَ بِدديَّ  َوُمَلدددََّد بدددَن ُمَلددْرَهٍد  َواِء
َراْهَوْيه  َوَأَبا َ ْوٍر الَبْلِبيَّ  َوالَقَواِرْيِريَّ  وتبعه امدش ب يدر يعرفدون بالظاهريدة  تدوفي فدي 

 —ٜٛصٖٔلددددير اعددددفم ال بفس/للددددذهبي ج/ هددددد.)ي ظر:ٕٓٚشددددهر رمجددددان لدددد ة 
 (ٕ٘٘ص/ ٕوفيات االعيان/ابن خلبان ج/
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 م.م. علي محمد هصاوي طرق إثبات حد السرقة
 

 اإلسالمية العلوم مجلة
 ( 7( السنـة )  26العـدد ) 

أبددو اعفددر أحمددد بددن محمددد بددن لددفمة بددن لددلمة اشزدّي الطحدداوي  فقيدده  الطحدداوي: .ٗٔ
ا تهددت إليدده ريالددة الح فيددة بمصددر. ولددد و شددد فددي )طحددا( مددن صددعيد مصددر  وتفقدده 

رح معددا ي اة ددار( )بيددان علدد  مددذهب الشددافعّي   ددم تحددو  ح فيددا. مددن تصددا يفه )شدد
اللدددّ ة( رلدددالة  وبتددداب )الشدددفعة( و )المحاجدددر واللدددافت( و )مشدددب  اة دددار( فدددي 
الحدددددديث  و)أحبدددددام القدددددرآن( و)المختصدددددر( فدددددي الفقددددده  و)االخدددددتفي بدددددين الفقهددددداس( 
و)تاريح(و)م اقب أبي ح يفة( . قا  ابدن يدو س: بدان الطحداوي  قدة  بتدا فقيهًدا عارفًدا 

ا  ابددن عبددد البددر فددي بتدداب "العلددم": بددان مددن أعلددم ال دداس بلددير لددم يخلددإ م لدده. وقدد
  وقيدد : ٜٕٕالبددوفيين وأخبددارهم مددش مشدداربته فددي اميددش مددذاهب الفقهدداس. ولددد لدد ة 

.) ي ظدر: تداج التدراام/ابن قطلوبلدا اللدودو ي ٓٛ. وقد بلدغ ٕٖٔ. وتوفي ل ة ٜٖٕ
 (ٕٙٓص/ٔاالعفم/للزربلي ج/ -- ٓٓٔص /

بددن حددزم اش دللددي الظدداهري  القرطبددي اليزيدددي اشمددوي   أبددو محمددد علددي ابددن حددزم: .٘ٔ
هد  بان من أببر علماس اش ددلس وبدان يقدو  بظداهر ٖٗٛرمجان ل ة  ٖٓولد في 

ال صوص في الفروع  أما في االعتقاد فبان من أشد ال اس تددويًف وألدي بتدب ب يدرة 
م لدددددددير اعدددددددف هدددددددد.)ي ظر:ٙ٘ٗأشدددددددهرها المحلددددددد   والرلدددددددالة البددددددداهرة  تدددددددوفي لددددددد ة 

 (ٕٖ٘ص/ ٖوفيات االعيان/ابن خلبان ج/ —ٗٛٔصٛٔال بفس/للذهبي ج/
سددددحاق .ٙٔ : امددددا  الدددددين إبددددراهيم بددددن علددددي بددددن يولددددي الفيددددروز آبددددادي الشدددديرازي أبوا 

َوَلدِمَش ِمدْن:  هدد  وبدان فقيده وعلدم ولده رأيده وعلمده فدي الفقده ٖٜٖالشافعي  ولد لد ة 
 الَبْرَقاِ ي  َوُمَحمَِّد بِن ُعَبْيد اِ الَخْرُاوِشي.َأِبي َعِلّي بن َشاَذاَن  َوَأِبي َبْبٍر 

ْلدَماِعْيُ   تدوفي ليلدة  مدن  َٕٔحدََّث َعْ ُه: الَخِطْيُب  َوَأُبو الَوِلْيِد الَباِاي  َوالُحَمْيِدي   َواِء
—ٖ٘ٗصٛٔلددددير اعددددفم ال بفس/للددددذهبي ج/ هددددد.)ي ظر:ٙٚٗامدددداد اةخددددر لدددد ة 
 (ٔ٘ص/ٔاالعفم/للزربلي ج/
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 م.م. علي محمد هصاوي طرق إثبات حد السرقة
 

 اإلسالمية العلوم مجلة
 ( 7( السنـة )  26العـدد ) 

أبددو محمددد عبددد ا بددن أحمددد بددن محمددد بددن قدامددة المقدلددي الدمشددقي  قدامددة:ابددن  .ٚٔ
هدد  بدان عالمدًا أخدذ العلدم عدن الشديح ٔٗ٘الح بلي  ولد في فللطين في  دابلس لد ة 

عبددد القددادر الايف ددي وعددن والددد   وأبددو الفددرج بددن الاددوزي  ولدده مؤلفددات ب يددرة م هددا: 
لددددير اعددددفم ال بفس/للددددذهبي   ظر:هددددد.)يٕٓٙالمل ددددي والمق ددددش والبددددافي  تددددوفي لدددد ة 

 (ٛ٘ٔص/ ٕوفيات االعيان/ابن خلبان ج/ —٘ٙٔصٕٕج/
أبددو العبدداس تقددي الدددين أحمددد بددن عبددد الحلدديم ال ميددري العددامري الحرا ددي  ابددن تيميددة: .ٛٔ

  أخدذ العلدم اال  دينهد  يدوم ٔٙٙالح بلي  ولد في حران  بلدة بين دالة والفرات ل ة 
وعددن ماددد الدددين بددن علددابر وأخددذ ع دده العلددم ابددن  عددن الشدديح زيددن الدددين بددن الم اددا

  القدديم والددذهبي وابددن ب يددر وابددن الددددوردي  ولدده بتدددب ب يدددرة م هدددا: )العقيدددة الوالددطية(  
لددددير اعددددفم  هددددد.)ي ظر:ٕٛٚ) االحتادددداج بالقدددددر(  تددددوفي فددددي لددددان القلعددددة لدددد ة 

 (ٖٕٖص/ ٕوفيات االعيان/ابن خلبان ج/ —ٜٕٔصٖٕال بفس/للذهبي ج/
أبدددو عبدددد ا محمدددد بدددن أبدددي ببدددر بدددن أيدددوب الدمشدددقي الح بلدددي الشدددهير  القددديم: ابدددن .ٜٔ

فددي لددوريا  تعلددم العلددم وتددد ر بددابن  ٜٔٙبشددمس الدددين ابددن القدديم الاوزيددة  ولددد لدد ة 
تيمية وأخذ العلم ع ه وتدد ر بده ابدن رادب الح بلدي  وبدان عدالم مدن علمداس الح ابلدة  

 (ٙ٘ص/ ٙللزربلي ج/االعفم/ر:هد.)ي ظٔ٘ٚتوفي في لوريا ل ة 
إبراهيم بن علي بن محمد بن أبي ببر بن محمدد بدن فرحدون  مدن أهد   ابن فرحون: .ٕٓ

هددد  وبددان مددن الفقهدداس المعدددودين  وبددان ٜٔٚالمدي ددة مددن فقهدداس المالبيددة  ولددد لدد ة 
عددالم بالفقدده والفددراإض والقجدداس  وقددد تددول  قجدداس المدي ددة ولدده مؤلفددات ب يددرة م هددا: 

 (ٕ٘ص/ٔربلي ج/االعفم/للز ر:هد.)ي ظٜٜٚم اهي اشحبام  توفي ل ة 
: علددي بددن محمددد بددن علددي  المعددروي بالشددريي الاراددا ي فيللددوي. مددن الجرجدداني .ٕٔ

هددودرس فدي شديراز. ٓٗٚولدد فدي تدابو )قدرب الدتراباد( لد ة  ببدار العلمداس بالعربيدة.
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 م.م. علي محمد هصاوي طرق إثبات حد السرقة
 

 اإلسالمية العلوم مجلة
 ( 7( السنـة )  26العـدد ) 

هدددد فدددرَّ الارادددا ي إلملددده  حدددو خملدددين مصددد فا  م هدددا " ٜٛٚولمدددا دخلهدددا تيمدددور لددد ة 
" و" شدددرح بتددداب الالمي دددي " فدددي الهيإدددة  و"  التعريفدددات " و" شدددرح مواقدددي ا يادددي

مقاليدددد العلدددوم " و" تحقيدددإ البليدددات" و" شدددرح اللدددرااية" فدددي الفدددراإض  و " الببدددرى 
 (ٚص/٘هد .)االعفم/للزربلي ج/ ٙٔٛوالصلرى في الم طإ توفي ل ة

أبدددو علدددي محمدددد بدددن علدددي الشدددوبا ي الصددد عا ي  ولدددد يدددوم اال  دددين لددد ة  الشدددوكاني: .ٕٕ
ن العلمدداس الماتهدددين  وبددان علدد  المددذهب الزيدددي وعلدد  المدد هي هددد  وبددان مددٖٚٔٔ

االعفم/للزربلي ر:هددد.)ي ظٕٓ٘ٔاللددلفي  تددول  القجدداس وتددوفي ليلددة اشربعدداس لدد ة 
 (ٚٔص/٘ج/

أبددو الطيددب محمددد صددديإ علدد  الق ددواي البخدداري  يراددش  لددبه  صددديق حسددن خددان: .ٖٕ
هددد  ٕٛٗٔإلدد  زيددد العابدددين علددي بددن الحلددين بددن علددي  ولددد فددي مدي ددة بريلددي عددام 

تتلمددذ علدد  يددد التقددي المهدداار  وعلدد  يددد أخددو  اشببددر أحمددد حلددن  وأخددذ ع دده العلددم 
 عمدددددددان اةلولددددددددي مفتددددددددي بلددددددددداد ويحيدددددددد  الحددددددددازمي قاجددددددددي عدددددددددن  تددددددددوفي عددددددددام 

 (ٚٙٔص/ٙاالعفم/للزربلي ج/ر:هد.)ي ظٖٚٓٔ
 

 رحمهم اهلل جميعا  وغفر لهم
 أمين -آمين 
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 اإلسالمية العلوم مجلة
 ( 7( السنـة )  26العـدد ) 

 القرآن الكريم 
اشاوبة الفداخرة علد  اشلدإلة الفداارة  ا مدام شدهاب الددين أبدي العبداس القرافدي   .ٔ

 م.ٕٙٓٓ -هد ٕٚٗٔ  ٔهد(  دار ابن الاوزي  القاهرة  طٗٛٙ)ت
بر بدن الابدوعمر يولدي عبددا محمدد بدن عبددة االصدحاب  االلتيعاب فدي معرفد .ٕ

 -( دار الايددد ٔمحمدددد الباددداوي )ط  علدددي إ:يهدددد(المحقٖٙٗعاصدددم القرطبدددي)ت
 م(ٕٜٜٔهد ٕٔٗٔبيروت )

( ٘ٔهددد()ط ٜٖٙٔخيددر الدددين محمددود محمددد علددي فددارس الزربلددي)ت  االعددفم  .ٖ
 م(ٕٕٓٓدار العلم للمفيين )

محمددود بددن مددودود  الفجدد  ماددد الدددين عبدددا بددنابددو  االختيددار لتعليدد  المختددار .ٗ
هدددددد ٖٙ٘ٔهدددددد(تعليإ محمدددددود ابودقيقدددددة ط الحلبدددددي القددددداهرة )ٖٛٙالموصدددددلي )ت 

 م(ٖٜٚٔ
بددداإش الصدد اإش فددي ترتيددب الشددراإش  تدددليي عددفس الدددين البالددا ي الح فددي )ب ط  .٘

 لب ان. –وتاريح( بيروت 
الح فدددي الملقدددب ب  بدددداإش الصددد اإش فدددي ترتيدددب الشدددراإش  عدددفس الددددين البالدددا ي .ٙ

 لب ان. –  دار الفبر  بيروت ٔهد(  طٚٛ٘)ملل العلماس(  )ت
زيددن الدددين ابددن ابددراهيم بددن محمددد المعددروي  –البحددر الراإددإ شددرح ب ددز الدددقاإإ  .ٚ

بددددون  ٕم حدددة الخدددالإ البدددن عابددددين )ط  هدددد( وبالحاشدددية:ٜٓٚبدددابن  اددديم )ت 
   .تاريح( دار البتاب االلفمي
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ا محمدد احمدد عبد ابو المشاهير واالعفم   شمس الدينتاريح االلفم ووفيات  .ٛ
( ٔبشدار عدواد معدروي )ط  د. :المحقيدإهدد( ٛٗٚع مان بدن قايمداز الدذهبي)ت 

 هد(ٖٕٓٓدار اللرب االلفمي )
هدد( ٔٚ٘علدابر)ت  بدابن ابوالقالم علي حلن هبة ا المعروي: تاريح دمشإ  .ٜ

 م(ٜٜ٘ٔهد ٘ٔٗٔالفبر)عمرو غرامة العمروي )ب ط( دار  المحقيإ:
ابدددددددددددو الفدددددددددددداس زيدددددددددددن الددددددددددددين ابدددددددددددو العدددددددددددد  قالدددددددددددم قطلوبلدددددددددددا  تددددددددددداج التدددددددددددراام  .ٓٔ

-(دار القلددددددمٔرمجددددددان يولددددددي)ط محمددددددد خيددددددر هددددددد(المحقيإ:ٜٚٛاللددددددودو ي)
 م(ٕٜٜٔهد ٖٔٗٔدمشإ)

هددد( ٕ٘ٓٔمحمددد بددن محمددد بددن عبدددالرزاإ الملقددب بالزبيدددي تددددد) –تدداج العددروس  .ٔٔ
 ) ب ط(تحقيإ دد ماموعة ال اشرد دار الهداية

هدد( ٜٜٚابراهيم علدي محمدد ابدن فرحدرن )ت -تبصرة الحبام في اصو  االقجية .ٕٔ
 م(ٜٙٛٔهد ٙٓٗٔ)ب ط( مبتبة البليات االزهرية )

هددددد( ٙٔٛمحمددددد بددددن علددددي الددددزين الشددددريي الاراددددا ي)ت  علددددي بددددن–التعريفددددات  .ٖٔ
هددددددد ٖٓٗٔالبتددددددب العلميددددددة بيددددددروت ) دار ٔماموعددددددة مددددددن العلمدددددداس ط -تحقيددددددإ
 م(ٖٜٛٔ

         ا محمدددددددد الدددددددماعي  ابدددددددراهيم بدددددددن المليدددددددرة البخددددددداريابوعبدددددددد بيدددددددر التددددددداريح الب .ٗٔ
 الدبن-آباد هد()ب ط( داإرة المعاري الع ما ية حيدرٕٙ٘)ت 

 -هدد ٖٗٛٔ  ٕالتشريش الا اإي ا لفمي مقار ًا بالقدا ون  عبدد القدادر عدودة  ط .٘ٔ
 م  مبتبة دار العروبة  القاهرة.ٜٗٙٔ
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تقي الدين ابو العبداس احمدد عبدد الحلديم -ليبالاواب الصحيب لمن بد  دين الم .ٙٔ
حمددان  –عبدد العزيدز ابدراهيم  –علي حلن  -هد( تحقيإٕٛٚابن تيمية الحرا ي)

 م(ٜٜٜٔهد ٜٔٗٔمحمد )ب ط( دار العاصمة اللعودية )
هددد(  وشددهاب الدددين الملقددب )عميددرة(  ٜٙٓٔحاشدديتا: شددهاب الدددين القليددوبي )ت  .ٚٔ

 م(ٖٕٓٓعلمية  بيروت  )( طبعة دار البتب الٕهد( )طٜٚ٘)ت
.(دار ٔا محمددددد الابددددوري )طد. عبددددد درالددددات فددددي الفقدددده الا دددداإي ا لددددفمي  .ٛٔ

 م (ٕٙٓٓ -هد ٕٚٗالعلم  ا مارات  )
الدددددددراري المجدددددديإة شددددددرح الدددددددرر البهيددددددة  الشدددددديح محمددددددد علددددددي الشددددددوبا ي  )ت  .ٜٔ

 م.(ٕٛٓٓ -هد ٜٕٗٔ(مؤللة الريان  )٘هد(  )طٕٓ٘ٔ
ا محمددددد احمددددد ع مددددان بددددن قايمدددداز ابوعبددددد الدددددينلددددير اعددددفم ال ددددبفس  شددددمس  .ٕٓ

شددعيب االر دداؤوط  ماموعددة مددن المحققددين بتشددراي: هددد( تحقيددإ:ٛٗٚالددذهبي)ت 
 ( مؤللة الرلالةٖ)ط 

محمدددددد علدددددي محمدددددد عبدددددد ا  –اللدددددي  الادددددرار التددددددفإ علددددد  حدددددداإإ االزهدددددار  .ٕٔ
 (دار ابن حزم ٔهد( )ط ٕٓ٘ٔالشوبا ي )ت 

( دار الفبدددر  ٕ( )طٔٛٙالددددين الليوالدددي  )ت شدددرح فدددتب القددددير  ا مدددام بمدددا  .ٕٕ
 لب ان. –بيروت 

أبو زبريا محيي الدين يحي  بن شري بدن مدري بدن حلدن  شرح م هاج الطالبين  .ٖٕ
( دار البتددددددب العلميددددددة  بيددددددروت    ٕالحزامددددددي الحرا ددددددي ال ددددددووي الشددددددافعي  )ط

 م(ٖٕٓٓ)
ي ببدر بدن الطرإ الحبمية في الليالة الشرعية  ا مام شمس الدين محمد بن أب .ٕٗ

 لب ان – تط( دار البتب العلمية  بيرو  هد( )بٔ٘ٚالقيم الاوزية  )ت 
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بهددددداس الددددددين ابومحمدددددد عبددددددالرحمن ابدددددراهيم المقدلدددددي)ت -العددددددة شدددددرح العمددددددة .ٕ٘
 م(ٖٕٓٓهد ٕٗٗٔهد()ب ط(دار الحديث القاهرة )ٕٗٙ

ابمددد  الددددين ابدددو عبددددا محمدددد محمدددد محمدددود الرومدددي  –الع ايدددة شدددرح الهدايدددة  .ٕٙ
 هد()ب ط وتاريح( دار الفبرٙٛٚتي )ت البابر 

العزيدددز شدددرح الدددوايز المعدددروي بالشدددرح الببيدددر  أبدددي القالدددم عبدددد البدددريم محمدددد  .ٕٚ
هددد(  تحقيددإ: علددي محمددد معددوض  عدداد  أحمددد عبددد ٖٕٙالرافعددي القزوي ددي  )ت

 .ٜٜٚٔ( دار البتب العلمية  بيروت ٔالمواود )ط
 –صددددددددددديدا  فدددددددددددتب البددددددددددداري شدددددددددددرح صدددددددددددحيب البخددددددددددداري  المبتبدددددددددددة العصدددددددددددرية  .ٕٛ

 م.(ٕٔٓٓبيروت )
 ( دار الفبدددددر  دمشدددددإ ٖٔالفقددددده ا لدددددفمي وأدلتددددده  أ. د. وهبدددددة الزحيلدددددي  )ط  .ٜٕ

 م.(ٜٕٓٓ -هد ٖٓٗالبرامبة)
 القاموس المحيط: ماد الدين محمد يعقوب الفيروز آبادي  دار الاي   بيروت. .ٖٓ
هدد(  تحقيدإ: ٔ٘ٓٔبشي الق اع عن متن ا ق اع  م صور يو س البهدوتي  )ت  .ٖٔ

م  دار عدددددالم ٖٕٓٓ -هدددددد ٖٕٗٔيم أحمدددددد عبدددددد المايدددددد  طبعدددددة خاصدددددة  إبدددددراه
 البتب  مبة المبرمة.

اما  الدين ابو الفج  محمد مبرم علي ابدن م ظدور اال صداري  –للان العرب  .ٕٖ
 هد(ٗٔٗٔبيروت) -( دار صادرٖهد( )طٔٔٚ)ت

مقاصد الشريعة ع د ا مام مالل بين ال ظرية والتطبيإ  د. محمد أحمد القتداتي   .ٖٖ
 –لقدداهرة   ( طبعددة دار اللددفمٔتقددديم: د. محمددد لددليم  د. أحمددد علددي طدده  )ط

 م (ٜٕٓٓ -هد ٖٓٗٔمصر.)
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مولدددددددوعة ملددددددداإ  الامهدددددددور فدددددددي الفقددددددده ا لدددددددفمي  د. محمدددددددد  عددددددديم محمدددددددد  .ٖٗ
 م (.ٕٓٔٓ -هد ٖٔٗٔ(دار اللفم مصر )ٖها ي )ط

       هددددددد( ٙٙٙزيددددددن الدددددددين ابوعبدددددددا محمددددددد ابددددددوببر الددددددرازي تدددددددد) مختددددددار الصددددددحاح .ٖ٘
( لد ة ٘المبتبة العصرية صديدا بيدروت )ط  تحقيإ د يولي الشيح محمد ال اشرد

 م(ٜٜٜٔهد ٕٓٗٔ)
محمددد  شددمس الدددين ابوعبدددا محمددد بددن-مواهددب الاليدد  شددرح مختصددر الخليدد  .ٖٙ

هدددد ٕٔٗٔدار الفبدددر) ٖهدددد( طٜٗ٘الطرابللدددي المعروي]بالحطددداب الٌرعي دددي[)ت 
 م(ٕٜٜٔ

 ابومحمد حزم اال دللي الظاهري دار البتب العلمية بيروت  -مراتب االاماع  .ٖٚ
ابدو اعفدر أحمدد محمدد لدفمة عبددالملل الطحداوي  –مختصر اختفي العلماس   .ٖٛ

( دار البشددددداإر االلدددددفمية ٕد عبددددددا  دددددذير أحمدددددد )ط  -هدددددد( تحقيدددددإٕٖٔ)ت 
 هد( ٚٔٗٔبيروت )

     د علدددديشابددددو عبددددا محمدددد احمدددد محمددد –مددد ب الاليددد  شدددرح مختصدددر الخليددد   .ٜٖ
 م(ٜٜٛٔهد ٜٓٗٔبيروت ) -هد( )ب ط( دار الفبرٜٜٕٔ)ت 

شدمس الددين محمدد احمدد الخطيدب  –مل ي المحتداج الد  معرفدة معدا ي الم هداج  .ٓٗ
 م( ٜٜٗٔهد ٘ٔٗٔ( دار البتب العلمية )ٔهد()طٜٚٚالشربي ي )ت 

هدددد( )ب ط  ٙ٘ٗالمحلددد   أبدددي محمدددد علدددي بدددن أحمدددد بدددن حدددزم الظددداهري  )ت .ٔٗ
 لاي   بيروت  تحقيإ: لا ة إحياس التراث العربي.وتاريح( دار ا

هددد(  تحقيددإ: ٕٓٙا بددن أحمددد ابددن قدامددة المقدلددي )تمحمددد عبددد المل ددي  أبددي .ٕٗ
 محمد لالم محيلن.)ب ط وتاريح(دار البصاإر 
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(  إصدددددار: وزارة اشوقدددداي والشددددؤون ٕٜٕ/  ٕٗالمولددددوعة الفقهيددددة البويتيددددة  ) .ٖٗ
 م.ٜٜٓٔ -هد ٓٔٗٔ (ٔا لفمية  البويت )ط

المعام الولديط د ابدراهيم مصدطف  د احمدد الزيدات دحامد عبددالقادر دمحمد ال ادار  .ٗٗ
 )ب ط( دار الدعوة

ب العلميدة تددار الب ٔهدد( طٜٚٔعمر االصدبحي)ت  مالل بن ا س بن–المدو ة  .٘ٗ
 م(ٜٜٗٔهد ٘ٔٗٔ)
 هاية المحتداج إلد  شدرح الم هداج  شدمس الددين محمدد بدن أبدي العبداس المشدهور  .ٙٗ

( دار البتدددددددددددددددب العلميدددددددددددددددة  ٖهدددددددددددددددد(  )طٗٓٓٔلصدددددددددددددددلير(  )ت )بالشدددددددددددددددافعي ا
 هد.(ٕٗٗٔبيروت )

ولددددداإ  ا  بدددددات فدددددي الشدددددريعة ا لدددددفمية وفدددددي المعدددددامفت المد يدددددة واشحدددددوا   .ٚٗ
 -هددددددددد ٕٛٗٔالشخصددددددددية  د. محمددددددددد الزحيلددددددددي  مبتبددددددددة دار البيددددددددان  دمشددددددددإ )

 م.(ٕٚٓٓ
د ابددراهيم شددمس الددين ابوالعبدداس احمدد محمدد وفيدات االعيددان وا بداس اب دداس الزمدان  .ٛٗ

احلددان عبدداس )ب ط(  هددد(المحقيإ:ٔٛٙبددن ابددي ببددر ابددن خلبددان البرمبددي)ت 
 .بيروت-دار صادر


