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ABSTRACT 

This paper tries to study  the punishment Stealing in the Shriah Islamic  and 

iraqian law. The research take punishment Stealing in the Shriah Islamic  and 

iraqian law  . including ideal punishment Stealing in the Shriah Islamic  and 

iraqian law.and  Ideal Stealing punishment Stealing in the Shriah Islamic  and 

iraqian law. and  sharper  Stealing punishment Stealing in the Shriah Islamic  and 

iraqian law.that in shadow Shriah Islamic  and iraqian law  . 

I my ago ,the  maqasidy (objectives)of  Shariah   have   recognized the right  of 

preserving  of  safeguarding  the   religion  (Din), self, mind (aql)  and  personal 

sanctify and   humor. 

By recossily, these rights  and  extended for  Stealing.   In addition,  these  rights   

include the right of  maintaining a suitable  and  secured Shelter for the  refugee   

and his  / her dependents, his  right   to have   access    for education  and the   

right for  fair trial before the Islamic courts. 

Although this topic has been extensively dealt and certain  areas  of the topic that 

have    received   scanty coverage .  It is  hapend   that  this   study   will   contribute 

to  the    literature on that   important subjects.    This topic is also   vital   due    to     

the   fact  that  refugee problems   have    becoming   more complex ,  particularly  

in the  past- word   war   Two era. 

We will follow  the  dedective   method in dealing  and  analyzing the  components  

of  this paper   based   on the  companative  approach.   The  paper will make  use   

of both   primary and secondary sources. 

The  paper will  conclude by  presenting policy- or united  recommendations  to 

improve   the   conditions of  refugee  from  the Shariah perspective. 
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 امللخص

 

 سار ومن وصحبه آله وعلى للعاملني، رمحة املبعوث حممد سيدان على والسالم والصالة العاملني، رب هلل احلمد 
 :وبعد الدين يوم إىل دربه على

عقوبة ، وقد تناول البحث العراقي اجلنائي عقوبة السرقة يف الشريعة اإلسالمية والقانونتسعى هذه الدراسة إىل بيان 
منها مفهوم العقوبة يف الشريعة اإلسالمية والقانون اجلنائي ، اجلنائي العراقيالسرقة يف الشريعة اإلسالمية والقانون 

العراقي، ومفهوم السرقة يف الشريعة اإلسالمية والقانون اجلنائي العراقي، ونصاب السرقة يف الشريعة اإلسالمية 
 . العراقيالشريعة اإلسالمية والقانون اجلنائي كل من   وذلك يف ظل ،والقانون اجلنائي العراقي

 تسعفين ومل عليها،مقنعة  إجابة أجد مل وتساؤالت تساؤالت نفسي يف أاثر الذي األمرأما أسباب اختيار املوضوع 
 .كل من الشريعة اإلسالمية والقانون اجلنائي العراقي  يف ظل شافية كافية  إبجابة قرأهتا اليت الفكرية الكتبيف 

 والتصفية والكوارث احلروب نتيجة وفقرا   مضطربة أوضاعا  يعيش  املعاصر العامل وتكمن مشكلة املوضوع يف أن
 .سرقة كثرية من أموال الناس والدولة يف الدولة العراق عموما   إىل أدى مما ،راقالع أصقاع من كثري  يف املنتشرة

حللها حتليال  دقيقا  علومات ذات الصلة ابملوضوع، مث امل رصد نهج اإلستقرائي يفامللقد هنج الباحث يف دراسته و 
  وفق املنهج املقارن وذلك حسب املعلومات الواردة يف املصادر األولية والثانوية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 2, NO: 3, 2016           

 
 152 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 هيكل البحث

 _ ملخص البحث ابلعريب.1

 _ ملخص البحث ابألجنليزي.2

 املبحث األول: عقوبة السرقة يف الشريعة اإلسالمية والقانون اجلنائي العراقي. _3

 العراقي.اجلنائي _ املطلب األول: مفهوم العقوبة لغة  واصطالحا  يف الشريعة اإلسالمية والقانون 4

 املطلب الثاين: مفهوم السرقة لغة  واصطالحا  يف الشريعة اإلسالمية والقانون اجلنائي العراقي. _5

 ئي العراقي.: حكم عقوبة السرقة يف الشريعة اإلسالمية والقانون اجلنا_ املطلب الثالث6

 _ الفرع األول: حكم عقوبة السرقة يف الشريعة اإلسالمية.7

 _ الفرع الثاين: حكم عقوبة السرقة يف القانون اجلنائي العراقي.8

 . نصاب السرقة  يف الشريعة اإلسالمية والقانون العراقي _ املطلب الرابع:9

 : نصاب السرقة  يف الشريعة اإلسالمية..اخلامس _ املطلب10

 .العراقياجلنائي نصاب السرقة  يف القانون  _ املطلب السادس:11

 املطلب السادس: مقارنة بني الشريعة اإلسالمية والقانون اجلنائي العراقي يف حكم السرقة._ 12

 _ اخلامتة والنتائج.16

 _ قائمة املصادر واملراجع.17

 

 

 
 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 2, NO: 3, 2016           

 
 153 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 املبحث األول:
اإلسالمية والقانون اجلنائي العراقي.السرقة لغًة واصطالحاً يف الشريعة   

 املطلب األول:
 مفهوم السرقة لغًة واصطالحاً يف الشريعة اإلسالمية.

أخذ املال على وجه األخذ مال الغري خفية ، أو  سرق الشيء يسرقه سرقا  وسرقا بكسر الراء، السرقة لغة: 
 السرقة لغة من سرق: َسَرَق منه الشئ وَسَرقُه الشئ َسَرقا  وَسرِقا  وَسرِقة  وَسرقَاان : أخذُه خفية من حرز، 1 .االستتار

سرق: اختلس، اخذ املال خفية وَتَسّرق على: نظر إليه سرا ، سارقُه النظر. و  ،والسرقة: اخذ الشئ يف خفاء وحيلة
يء يسرق سرقا يقال سرق منه الش ،هي أخذ الشيء من مال الغري خفية  ، أو سرق السمع واسرتقُه أذا مسعه مستخفيا  

 وسرقة ، جاء إىل حرٍز مسترتا  فأخذ ماال  لغريه، واالسم السرقة.2 
ُ َعزِيٌز َحِكيمٌ .3    َوالسَّارُِق َوالسَّارَِقُة فَاْقطَُعوا أَْيِديَ ُهما َجزاء  ِبا َكَسبا َنكاال  ِمَن اَّللَِّ َواَّللَّ

والسرقة اصطالحاً : أخذ املال على وجه اخلفية واالستتار،4 أخذ مكلف ماال  حمرتما  لغريه نصااب  أخرجه من حرزه 
 5.خفية، وال شبهة له فيه

  :  الشافعية وعرفها
من املال بقصد  )أخذ البالغ العاقل املختار امللتزم إلحكام أال سالم نصااب  ابهنا فعرف السرقة  شافعيةاملذهب ال أما

 سرقته من حرز مثله، أو أبهنا أخذ املال خفية ظلما   من حرز مثله بشروط(.6
 
 
 

                                                           
 الناشر: دار النشر بريوت.، 156، ص1، طلسان العربابن منظور، حممد بن أكرم،   1
 . 253، احملقق: حممد نعيم العرقسوسي،) الناشر: مؤسسة الرسالة بريوت( ص8، ط3، جالقاموس احمليطآابدي، فريوز، جمد الدين حممد بن يعقوب،  2
 .٣٨اآلية املائدة  3

 .م1997ه/ 1417،القاهرة دار عامل الكتب  الناشر:، 12،ج416، صحتقيق: حممود عبد الوهاب وآخرون، املغينابن قدامه، موفق الدين، 4

 .شرح حدود البن عرفةم، وانظر: 1995دار النشر بريوت ، 1،ج126، صخمتار الصحاحالرازي حممد بن أيب بكر بن عبد القادر، 5
، طبعة دار إحياء الكتب العلمية ، عيسى البايب  186ص 4ج  حاشية قليويب على شرح املنهاج، لشهاب الدين أمحد بن سالمة القليويب، ،القليويب 6

 ، 158ص 4:للشيخ حممد الشربيين اخلطيب ، وهوشرح على منت املنهاج للنووي . ج ، مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاجاحلليب . وانظر: 
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: احلنفية وعرفتها  
 املتمول املال من الفساد إليه يتسارع ال مما خفية القطع نصاب مكلف ) أخذ أبهنافعرف السرقة  نفيةإما املذهب احل 

 للغري من حرز بال شبهة(.7
: املالكية وعرفها  

أبهنا  ( أونصااب أخرجه بقصد واحد الشبهة له فيهإما املذهب املالكي فعرف السرقة  )أخذ املكلف ماال حمرما لغريه  
 ) أخذ مكلف حرا   ال يعقل لصغره ، أو ماال   حمرتما   لغريه نصااب   أخذه من حرزه بقصد واحد خفية ال شبهة له فيه(.8 

 فيه له شبهة ال مثله حرز من وإخراجه حمرتم مال ) أخذ أبهنافعرف السرقة  نابلةإما املذهب احل : احلنابلة وعرفها
 على وجه االختفاء(. 9

 وعرفها الظاهرية :  إما املذهب الظاهرية فعرف السرقة ) أبهنا االختفاء أبخذ شيء ليس له(. 10 
 أخذ السرقة أبن)  قوهلم وهو مجيعا   الفقهاء عند مجهور عليه متفقا   قدرا   هناك أن ومن خالل التعاريف كلها نرى 

  .( حق بغري خفية الغري من الشيء
اخلاصة عن احلارث بن الربصاء قال: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو  وامللكية األموال ووضع قوانني محاية

 ميشي بني منرتني من احلجاز:" من أخذ شيئا من مال أخيه بيمني فاجرة، فليتبوأ بيتا يف النار ".11
 
 

                                                           
،  مطبوعة مع مع فتح القدير البن اهلمام 354، ص 5، ج ح القديرحاشية سعد حليب هبامش فتحليب، لسعد هللا بن عيسى الشهري بسعدي حليب،  7

حاشية سعد حليب ه  يف مطبعة مصطفى البايب احلليب، مصر. 1389ه  . وهي مصورة عن الطبعة األوىل 1397احلنفي . دار الفكر، بريوت، الطبعة الثانية 
ص  3(: للشيخ حممد  أمني املعروف اببن عابدين، ج  ر املختار شرح تنوير األبصار)رد احملتار على الد،. وانظر: حاشية ابن عابدين هبامش فتح القدير

265. 
، ، وهو شرح على املختصر اجلليل أليب الضيا سيدي  333ص 5،ج شرح اخلرشي على املختصر اجلليلاخلرشي، لإلمام عبدهللا حممد اخلرشي املالكي،  8

أليب الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن 408ص  2،ج بداية اجملتهده  . وانظر: احلفيد، 1308خليل، الطبعة األوىل، املطبعة اخلريية ابجلمالية سنة 
 رشد املشهور احلفيد، طبع املكتبة التجارية الكربى.

 ه  .1320، الطبعة األوىل ، مطبعة الشرفية 77ص  4، ج كشاف القناع على منت املقنعي، للشيخ منصور بن إدريس احلنبلي، احلنبل 9
 .، مطبعة اإلمام  395، ص 11، ج احمللىابن حزم، أليب حممد علي بن أمحد بن حزم،  10

األرانؤوط، ابب بيان مشكل ما روي عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، احملقق: شعيب 1، طمشكل اآلاثر للطحاويالطحاوي، أبو جعفر الطحاوي،   11
 م(. 1994ه/ 1415، )الناشر:  مؤسسة الرسالة بريوت، 5183حديث: 
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َها َأنَّ  ُ َعن ْ قُ َرْيش ا َأََهَُّهْم َشْأُن اْلَمْرأَِة اْلَمْخُزوِميَِّة الَّيِت َسَرَقْت فَ َقاُلوا َوَمْن يَُكلُِّم ِفيَها َرُسوَل ويف السنة َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاُلوا َوَمْن ََيْرَتُِئ َعَلْيِه ِإالَّ أَُساَمُة ْبُن َزْيٍد ِحبُّ َرُسوِل اَّللَِّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَكلََّمُه أَُساَمُة  َصلَّى ااَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  إمنا أهلك الذين من قبلكم أهنم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق  :فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
           12 . فيهم الضعيف أقاموا عليه احلد، وامي هللا: لو أن فاطمة بنت حممد سرقت لقطعت يده

 املطلب الثاين:
 مفهوم السرقة اصطالحاً يف القانون اجلنائي العراقي.

: يف القانون العراقيالسرقة أصطالحاً _ و أ  
( منه السرقة أبهنا 439قانون ِبوجب القانون العقوابت العراقي فقد عرف يف املادة ) يف التعرف السرقة   

 ) السرقة اختالس مال منقول مملوك لغري اجلاين عمدا  ( .        
قضاء: فلم يعرف القضاء السرقة طبقا  ملا اطلعنا عليه من مصادر اتركا  ذلك إىل الفقه.يف التعرف السرقة   

وعرفت أيضا  أما السرقة فقها : فقد عرفت أبهنا ) األستيالء بنية التملك على مال منقول مملوك للغري دون رضاه (. 
 أبهنا ) اخذ املال على وجه اخلفية واألستتار( .  

وعرفت أيضا  أبهنا ) اعتداء على ملكية مال منقول مملوك للغري بنية متلكه(. كما عرفت أبهنا ) اختالس مال منقول 
     13مملوك للغري بنية متلكه(. 

يتضح لنا أركان 1969لسنة ( 111 ) رقم من قانون العقوابت العراقي 439من التعريف الذي أوردته املادة  -أ
 -: جرمية السرقة ثالثة وهي

 االختالس _1
 .حمل االختالس وهو إن يكون ماآل منقوال مملوكا للغري _2
 .القصد اجلنائي الركن األول )االختالس_ 3

 ملك اخلاص هو كل شيء قابل للت ويقصد ابملال قانوان   ال على مال،إال يقع االختالس  أن يكون ماال: -أوال
 

                                                           
 .632 ص(  م1995ه /1416 دار اجليل بريوتالناشر: ،) عمدة األحكام حكام اإلحكام شرحأ، ابن دقيق العيد  12

، العدد األول، جملة احملقق احللي للعلوم 101ص)دراسة مقارنة(  احلماية اجلنائية للعتبات املقدسة سامل، اسراء حممد علي، ونرباس عبد الكاظم،  13
 القانونية والسياسية، كلية القانون جامعة اببل.

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=80&ID=955
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=80&ID=955
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( من قانون 65م) ن يكون حمال حلق من احلقوق املالية )فاملال هو كل حق له قيمه مادية (أأي كل شيء ميكن 
 .العقوابت العراقي

خر تعترب منقوالت يف حكم أأن يكون حمل السرقة منقوال. مجيع األموال اليت ميكن نقلها من مكان إىل  – اثنيا
  .القانون اجلنائي وهذا الشرط يتطلب أن يكون احملل ذا قيمه مادية 

َيب أن يكون املنقول مملوكا للغري: السرقة جرمية من جرائم االعتداء على املال بقصد متلكه ،لذلك ال يعترب  -اثلثا
 .سارقا من استوىل على مال يعود له 

ة، والبد ان يكون هو كل حق له قيمه مادي  واملالماال   أن املسروق البد أن يكون ومن خالل التعاريف كلها نرى
  .(منقوال ، وان يكون مملوكا  للغري 

 املبحث الثاين.
 حكم السرقة يف الشريعة اإلسالمية والقانون اجلنائي العراقي.

 املطلب األول:
 حكم السرقة يف الشريعة اإلسالمية.

 يف سببا   السرقة كون  وهو وضعي والثاين: حكم التحرمي، وهو تكليفي حكم أوال :: قسمني السرقة ينقسم إىل حكم
 حمرمة أهنا وذلك:  التحرمي الذي هو التكليفي احلكم الذي قمت به وهو حول والضمان، والبحث القطع وجوب

. واإلمجاع والسنة الكتابدلة على حترميها من  ولقد وُحَد، فاعلها لعن الذنوب، كبائر  من كبرية  وهي  شرعا    
. الكرمي القرآن أواًل:  
ُ َعزِيٌز َحِكيٌم :  تعاىل قوله  14 .َّ َوالسَّارُِق َوالسَّارَِقُة فَاْقطَُعوا أَْيِديَ ُهما َجزاء  ِبا َكَسبا َنكاال  ِمَن اَّللَِّ َواَّللَّ

. السارق يد بقطع وتعاىل سبحانه هللا أتمران الكرمية اآلية يف هذه    
الكربى يف الشريعة اإلسالمية، لذا جاءت عقوبتها قاسية تتمثل يف قطع يد السرقة حمرمة شرعا ، بل هي من اجلرائم و 

 من إخالل ابألمن العام أمن اجملتمع ال ابلنظر إىل قيمة املال املسروق، وقد ثبت حترميها ذلك السارق، نظرا  ملا حيدثه 
 
 
 

                                                           
 .38سورة املائدة آية   14
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 العرض لكافة الناس على السواء مسلما  كان أو غريه من الدايانت األخرى، قوانني حلماية تووضع ابلكتاب والسنة.
  15.َّ :َوْيٌل لُِّكلِّ َهَُزٍَة لَُّمزَةٍ  تعاىل قوله

ومل تبلغ جنايته حد العقوبة ابلقتل، فكان  –" إن عقوبة القطع للسارق أبلغ وأردع من عقوبته ابجللد  قال ابن القيم
 16 العضو الذي جعله وسيلة إىل أذى الناس وأخذ أمواهلم.أليق العقوابت به : إابنة 

          . النبوية السنة اثنياً:
 يده فتقطع البيضة يسرق السارق هللا لعن)  قال وسلم عليه هللا صلى النيب أن عنه هللا رضي هريرة أبو رواه ما  1

 ويسرق احلبل فتقطع يده ( . 17 
  . احملرم الفعل على إال يكون ال واللعنة السارق، لعن وسلم عليه هللا صلى الرسول أشارة إىل أن احلديث إن يف

 ما إال أخيه مال من مريء ال حيل ال)  قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عنه هللا رضي عباس ابن رواه ما  2
 أعطاه عن طيب نفس ( 18 

 فتكون منه نفس طيب غري من الغري مال أخذ ، والسرقة نفسه به طابت ما إال املسلم مال حرمة على احلديث دلة
. شرعا   حمرمة  

 3  عن عائشة رضي هللا عنها أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ) تقطع يد السارق يف ربع دينار فصاعدا  ( .19 
.  املسروق  يف النصاب بلوغ منها بشروط يده تقطع السارق أن احلديث معىن  

ُ َعَلْيِه وحلديث عائشة رضي هللا عنها  أيضا  قالت: إن قريشا أَههم شأن املرأة املخزومية اليت سرقت، وفيه قوله َصلَّى اَّللَّ
 .َوَسلََّم: وامي هللا لو أن فاطمة بنت حممد سرقت لقطعت يدها، مث أمر بتلك املرأة اليت سرقت فقطعت يدها

 

                                                           
 .١اآلية.  اهلمزة  15
 .،  96، ص2ج إعالم املوقعني عن رب العاملني،عبدهللا، ابن قيم، حممد بن ايب بكر بن ايوب ابن قيم اجلوزية ابو  16

)دط(، بريوت: دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع  2489ص 6ج  صحيح البخاري، .البخاري، أبو عبدهللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية 17
 م(،.1994)

بريوت: دار الكتب  ،171ص1ج (،2)ط املستدرك على الصحيحني  .أيب عبدا هلل حممد بن عبدا هلل بن محدويه بن نعيم الضيب النيسابوري احلاكم،  18
 م(.2002العلمية للنشر والتوزيع )

)دط(، بريوت: دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع.  1312، ص 3ج  صحيح مسلممسلم، أبو احلسني مسلم بن حجاج القشريي النيسابوري،   19
 م(.1994)
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،  السرقة حرمة على هذا وقتنا حىت والسالم الصالة عليه الرسول عصر من الفقهاء أمجع فقد:  اإلمجاع : ومناثلثا
 وعلى وجوب قطع يد السارق يف اجلملة، وأهنا حمرمة ابلكتاب والسنة واإلَيماع. 20  

 
:الرابع املطلب  
. السرقة بفعل املتعلقة الشروط  

 1 ـ الشرط األول: أن يكون األخذ خفية. وهذا الشرط قال به مجيع الفقهاء. 21
.  حرز من األخذ يكون أن األخذ بفعل املتعلقة الشروط :حرز من األخذ يكون أن :الثاين الشرط ـ2  

 له مضيعا صاحبه يعد ال حبيث عادة األموال فيه حتفظ الذي املوضع أبنه: احلرز تعريف على الفقهاء اصطالح وجرى
 بوضعه فيه  كالدور واحلوانيت وغريها، وجاء يف خمتار الصحاح: أن احلرز هو املوضع احلصني . 22

من هذه التعاريف تظهر الشروط اليت يذكرها الفقهاء للقطع يف السرقة ، وهي على وجه اإلمجال أما شروط السارق 
 سبعة:

أن يكون السارق ابلغا  عاقال  .              -1  
أن يكون املسروق ماال  حمرتما  .              -2  
أن يكون املسروق نصااب  .              -3  
أن خيرجه السارق من احلرز .              -4  
انتفاء الشبهة .              -5  
ثبوت السرقة .              -6  

 7-              أن يطالب املسروق منه ِباله . 23
                                                           

 .اآلفاق اجلديدة، )دط(. بريوت: دار 135، ص مراتب اإلمجاع .أبو حممد، علي بن أمحد، ابن حزم   20

(، مصر: دار 3)ط 354، ص5ج فتح القدير، اجلامع الصغري بني فين الرواية والدراية من علم التفسري،عبدهللا، الشوكاين، حممد بن علي بن حممد بن  21
)دط( ، بريوت: دار  239، ص10جاملغين،  .بن أمحدم(،. وانظر: ابن قدامة، موفق الدين عبدهللا 2005) .الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع

 ه  (.1392العريب) الكتاب 

 م(،.1996ه  ، 1416(، القاهرة: دار احلديث)2)ط 162،ص6جاجلامع ألحكام القرآن، .القرطيب، أبو عبد هللا حممد بن أمحد األنصاري  22

، 235، القوانين الفقهية  3/414، وللمالكية : المعونة  5/84 والبحر الرايق،  66، ص7، ج بدائع الصنائعينظر للحنفيه :   23

  .6/129، كشاف القناع  5/345وللحنابله : الكافي البن قدامة  4/158، مغني المحتاج  10/110وللشافعية : روضة الطالبين 
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 املطلب اخلامس:
 حكم السرقة يف القانون اجلنائي العراقي.

اليت تقع يف أحدى األماكن املعدة للعبادة من اجلناايت  أعتبار السرقة أنفرد مشرع قانون العقوابت العراقي  ابلنص على
عندما شدد عقوبة هذه اجلرمية وجعلها السجن إىل جانب عقوبة احلبس، يف حني أن التشريعات العقابية األخرى عدهتا 

لشغل إىل جانب يف عداد اجلنح عندما شددت عقوبتها وجعلتها احلبس وبعضها نص على عقوبة الغرامة أو عقوبة ا
 .ومتاشيا  مع هنج املشرع العراقي يف قانون العقوابت هبذا الصدد، عقوبة احلبس

( جرمية السرقة أبهنا )اختالس مال منقول مملوك لغري اجلاين عمدا ....( ومن هذا التعريف  439وقد عرفت املادة )
املوضوعية ِبحل اجلرمية وهو مال منقول مملوك لغري  نستنتج املتطلبات املوضوعية واملتطلبات املعنوية وتتمثل املتطلبات

 .اجلاين ونشاط اجلاين وهو االحتالس اما املتطلبات املعنوية فهي القصد اجلرمي )عمدا( 
( على أن ) يعاقب ابلسجن  444أما قانون العقوابت العراقي فقد عد هذه اجلرمية من اجلناايت عندما نص  يف املادة ) 

بع سنوات أو ابحلبس على السرقة اليت تقع يف إحدى الظروف التالية . أوال : إذا ارتكبت يف .... مدة ال تزيد على س
يعاقب ابحلبس على السرقة اليت تقع يف غري االحوال على أنه  446مادة كما نصت أو حمل معد للعبادة ... ( .  

ه املادة ابلغرامة اليت ال تزيد على عشرين دينارا اذا وَيوز تبديل العقوبة املقررة يف هذ، املنصوص عليها يف املواد السابقة
 24 .كانت قيمة املال املسروق ال تزيد على دينارين

 املبحث الثالث.
ريعة اإلسالمية والقانون العراقينصاب السرقة  يف الش  

:املطلب األول  
 نصاب السرقة  يف الشريعة اإلسالمية.

: قولني على القطع لوجوب النصاب  اشرتاط يف الفقهاء اختلف   
القول األول: يرى أن النصاب شرط إلقامة احلد، وهو مذهب األئمة األربعة.25 فالقطع ال َيب عندهم إال إذا بلغ 

. نصااب   املسروق  
                                                           

، العدد األول، جملة احملقق احللي للعلوم 101صرنة( )دراسة مقا احلماية اجلنائية للعتبات املقدسة سامل، اسراء حممد علي، ونرباس عبد الكاظم، 24
       القانونية والسياسية، كلية القانون جامعة اببل.

، وانظر:  366ص 3)رد احملتار على الدر املختار شرح تنوير األبصار (:   ج  حاشية ابن عابدين، ابن عابدين، للشيخ حممد  أمني املعروف اببن عابدين 25
:للشيخ حممد  مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج،   وانظر:  516ص 5:أليب عبدهللا حممد بن أمحد عليش،ج  خمتصر خليلمنح اجلليل على 
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وهذا قول داود، أنه ال يشرتط للقطع بلوغ املسروق نصااب ، بل يقطع يف القليل والكثريالقول الثاين:  
الظاهري،26 وقد استدل اجلمهور على ما ذهبوا إليه ابلسنة واإلمجاع :  فأما السنة فقالوا :إن الرسول صلى هللا عليه 

:   منها وأفعال أقوال عنه رويوسلم    
 1 . ما رواها بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم  :)أنه قطع يف جمن مثنه ثالثة دراهم(. أو )قيمته ثالثة دراهم(. 27

 دينار ربع يف السارق يد يقطعصلى هللا عليه وسلم   رسول كان( قال أهنا عنها عنه رضي عائشة روته ما   2
 فصاعدا  (. 28 

 حجفة من أدىن يف السارق يد تقطع تكن مل)قالت أهنا عنها عنه رضي عائشة عن أبيه عن عروة بن هشام  روى  3
 أو ترس،كل واحد منهما ذو مثن(.29  

 
 هللا لعن: )قالصلى هللا عليه وسلم   هللا رسول أن عنه هللا رضي هريرة أيب عن روي ميا استدلوا فقد: السنة وأما

 السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق احلبل فتقطع يده ( 30  

                                                           

: للشيخ حمي الدين النووي ، طبعة دار منهاج الطالبني وعمدة املفتني(  . وانظر: 241ص 10الشربيين اخلطيب ، وهوشرح على منت املنهاج للنووي، ج
 .186ص 4الكتب العلمية ، عيسى البايب احلليب ، ج  إحياء

 .، الناشر: مكتبة العصرية 184، صمقدمة ابن خلدونابن خلدون، عبدالرمحن بن حممد بن خلدون،  26

و النشر و التوزيع )دط(، بريوت: دار الفكر للطباعة  2493ص ،  6ج  صحيح البخاري، .البخاري، أبو عبدهللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية 27
( حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء 1314، ص 3ج  صحيح مسلم،وانظر: مسلم، بن احلجاج أبو احلسني القشريي النيسابوري،  م(،.1994)

،  حتقيق :حممد حميي الدين 136، ص 4، ج سنن أيب داودالرتاث العريب ، بريوت . وانظر: أيب داود : سليمان بن األشعث أبو داود السجستاين األزدي ، 
، حتقيق عبدالفتاح أبو غدة ،مكتب 2، ط76، ص 8،ج سنن النسائيعبداحلميد ، دار الفكر . وانظر: النسائي : أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن النسائي ، 

 ه  .      1406املطبوعات اإلسالمية ، حلب  

. حتقيق عبدالفتاح أبو غدة ،مكتب املطبوعات اإلسالمية ، 2، ط76ص8، ج نن النسائيسالنسائي : أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن النسائي ،   28
 ه  .       1406حلب  

)دط(، بريوت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع   2492ص 6ج  صحيح البخاري، .البخاري، أبو عبدهللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية 29
، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث 1313، ص3ج صحيح مسلم،وانظر: مسلم، بن احلجاج أبو احلسني القشريي النيسابوري،  م(،.1994)

، حتقيق عبدالفتاح أبو غدة ،مكتب 2، ط82، ص 8،ج سنن النسائيالعريب ، بريوت . وانظر: النسائي : أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن النسائي ، 
  ه  .      1406بوعات اإلسالمية ، حلب  املط

 مؤسسة قرطبة ، مصر .     241،ص1، جمسند أمحدأمحد بن حنبل ، أمحد بن حنبل أبو عبدهللا الشيباين،  الشيباين، 30
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  أكثر أو دراهم ثالثة قيمته ما وابحلبل احلرب، ميدان يف الرأس على جتعل اليت احلديد بيضة ابلبيضة املارد إن: األول
  السفينة. كحبال

 ابلنسبة القطع َيب لكي النصاب اشرتاط هو بينا أن سبق كما  الفقهاء مجهور عليه يتفق الذي العام املبدأ أما    
: أييت فيما سنبينه ما وهذا القطع أخذه يوجب الذي النصاب مقدار يف بينهم فيما اختلفوا أهنم غري.  للسارق  
 من دينار ربع أو الفضة من دراهم ثالثة هو الواجب النصاب أن إىل وأصحابه مالك اإلمام ذهب :األول القول

 : أييت ِبا املالكية واستدل  31. الذهب
1  ما رواه ابن عمر أن النيب  صلى هللا عليه وسلم :) قطع يد رجل سرق ترسا   من صفة النساء مثنه ثالثة دراهم (. 

32   
يد تقطع الصلى هللا عليه وسلم :)  هللا رسول قال قالت عنها هللا رضي عائشة عن روي ما  2  ربع يف إال السارق 

 دينار فصاعدا  (. 33 ووجه الداللة مما تقدم أن النيب  صلى هللا عليه وسلم  قد قطع فيما قيمته ثالثة دراهم. 
 

 فيما عنه يفرتق ذكره، ولكنه السابق النصاب قيمة يف مالك اإلمام مذهب مع يتفق  الشافعي مذهب :الثاين القول
 من ابلدراهم ابلذهب، وليس أي دينار ابلربع يكون التقومي أن يرى فضة، فالشافعي أو ذهب غري املسروق كان  إذا

 : أييت ِبا وأصحابه الشافعي واستدل   34 . الفضة

                                                           
: أليب الربكات أمحد .وانظر: الشرح الكبري ) شررح الدردير( 520ص 4ج منح اجلليل على خمتصر خليلخليل ، أليب عبدهللا حممد بن أمحد عليش،   31

 (.391،392، ص  4بن حممد بن أمحد الشهري ابلدردير ، وهو هبامش حاشية الدسوقي عليه،ج

، حتقيق عبدالفتاح أبو غدة ،مكتب املطبوعات اإلسالمية ، 2، ط76، ص 8،ج سنن النسائيالنسائي : أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن النسائي ،   32
  ه  .      1406حلب  

، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت 1312، ص3ج صحيح مسلم،مسلم، بن احلجاج أبو احلسني القشريي النيسابوري،  33
لنسائي : أمحد . وانظر:  ا862،ص2: حممد بن يزيد أبو عبدهللا القزويين ، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر ،بريوت ، ج سنن  ابن ماجه. وانظر: 

  ه  .      1406، حتقيق عبدالفتاح أبو غدة ،مكتب املطبوعات اإلسالمية ، حلب  2، ط81، ص 8،ج سنن النسائيبن شعيب أبو عبد الرمحن النسائي ، 

العلمية ، عيسى البايب ، طبعة دار إحياء الكتب 186ص 4ج حاشية قليويب على شرح املنهاج،لسهاب الدين أمحد بن سالمة القليويب، القيلويب،   34
 ،  وهوشرح على منت املنهاج للنووي . 158، ص4احلليب . وانظر: الشربيين، للشيخ حممد الشربيين اخلطيب، مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، 
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 دينار ربع يف إال السارق يد تقطع الصلى هللا عليه وسلم :)  هللا رسول قال:قالت عنها هللا رضي عائشة عن روي ما  1
  35 .(فصاعدا  

 دون فيما السارق يد تقطع الصلى هللا عليه وسلم : )   هللا رسول قال: قالت عنها هللا رضي عائشة عن روي ما   2
 . دينار ربع أي  36 . اجملن مثن

  37 .ذلك دون عما ونفاه دينار ربع يف القطع أثبتصلى هللا عليه وسلم    النيب أن الداللة ووجه
 :  رأاين ففي مذهبه: أمحد اإلمام :الثالث القول
 .  مالك مذهب من املشهور هو دينار،كما ربع أو دراهم ثالثة هو النصاب أن: األول
 أبقلهما يقوم فإنه قيمتها اختلفت وإذا معا، هبما قوم فضة أو ذهب غري املسروق كان  إذا ولكن متاما ، األول مثل: الثاين

 38 القيمة. يف
 دراهم ثالثة قيمته جمنا سرق سارقا أن عنه هللا رضي انس رواه وِبا. أحاديث من بيانه سبق ِبا أمحد اإلمام واستدل
   39 فقطعه. دينار ربع قيمتها فبلغت أترجه سرق برجل عثمان وأتى بكر، أبو فقطعه
 أحدَها. تساوي قيمته ما أو دراهم ثالثة أو دينار ربع يف القطع على تدل أهنا: واآلاثر األحاديث هلذه الداللة ووجه

                                                           
، دار الفكر 862،  ص2: ج نن  ابن ماجه.  ونظر: س81، ص8ج، النسائي، حممد بن يزيد أبو عبدهللا القزويين ، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي  35

 ،بريوت ،. 

وانظر: سنن الدار قطين :علي بن عمر أبو  .81، ص8ج، ، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقيسنن النسائيالنسائي، حممد بن يزيد أبو عبدهللا القزويين ،   36
 ه  .  1386 هاشم مياين املدين، دار املعرفة ، بريوت  ، حتقيق :السيد عبد هللا189، ص3، جسنن الدار القطيناحلسن الدارقطين البغدادي ، 

 ه  1320، مطبعة األزهرية 232، ص 2، ج 1، ط اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع وهو شرح اخلطيبللشيخ حممد الشربيين اخلطيب،  الشربيين،  37

 .   242ص 10، جاملغين البن قدامةمصدر سابق،    38

، حتقيق: كمال يوسف احلوت، مكتبة الرشد،  476، ص5،ج 1، طمصنف بن ايب شيبةأيب شيبة : أبو بكر عبد هللا بن حممد بن أيب شيبة الكويف ،   39
د ، حتقيق : حممد عب 262،ص 8ج  سنن البيهقي الكربي،ه  .  وانظر: البيهقي ، أمحد بن احلسني بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي، 1409الرايض  

،  78،ص 4، ج1، ط كشاف القناع على منت املقنعه . وانظر: احلنبلي، للشيخ منصور بن إدريس،  1414القادر عطا ،مكتبة دار الباز ،مكة املكرمة  
 ه  .  1320مطبعة الشرفية 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 2, NO: 3, 2016           

 
 163 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 فال قيمتها، ما يساوي أو فضة دراهم عشرة هو القطع يوجب الذي النصاب أن حنيفة أبو اإلمام يرى :الرابع القول
 عروض أو الذهب من الفضة يف غري قطع ال كما  دينار، ربع قيمته كانت  دراهم، ولو عشرة من أقل يف عنده قطع

  40 . ربع دينار تساوي قيمته كانت  دراهم، ولو عشرة من أقل قيمته ِبا التجارة
 :  ومنهاصلى هللا عليه وسلم    الرسول عن وردت اليت ابألحاديث حنيفة أبو اإلمام واستدل

  41(دراهم عشرة دون فيما قطع ال:)قالصلى هللا عليه وسلم  الرسول أن شعيب بن عمرو رواه ما  1
  42. ( اجملن مثن يف اليد تقطع:) قالصلى هللا عليه وسلم    النيب أن أبيه عن سعد بن عامر رواه ما  2
 عشرةصلى هللا عليه وسلم    هللا رسول عهد على كانت  اجملن قيمة أن جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو رواه ما  3  

  43 (دراهم
  44 .( دراهم عشرة دون فيما قطع الصلى هللا عليه وسلم :)  هللا رسول قال: قال شعيب بن عمرو رواه ما  4

 
 وهذا اجملن، مثن دون فيما أو دراهم عشرة من أقل يف القطع نفىصلى هللا عليه وسلم    النيب أن تقدم مما الداللة ووجه
 .  ذلك قيمته ما أو دراهم بعشرة السرقة يف القطع بوجوب النصاب حتديد يف صريح

 لالستدالل يصلحان ال إهنما: وقالوا األخريين احلديثني يف تكلموا الرواة أبن: احلنفية به استدل عما الثالثة األئمة وأجاب
 األخري احلديث إسناد ويف معنعنا ، احلديث جاء إذا ِبثله حيتاج وال عنعن وقد اسحق بن حممد الثاين إسناد يف ألن هبما

 .  شعيب بن عمرو عن احلديث هذا يسمع ومل مدلس، وهو أرطأة بن احلجاج
 : أييت ِبا املتقدمة ثالث األئمة أدلة عن احلنفية وأجاب 

 حجة يكون ال الصحايب من واالجتهاد, منها اجتهاد دينار بربع للمجن عنها هللا رضي عائشة املؤمنني أم تقدير إن  1
 .  دينار بربع تقديره على بينهم إمجاع ينعقد ومل آخر صحايب اجتهاد على

                                                           
، ومعه شرح العناية على اهلداية البابريت 355ص  5، ج2كمال الدين حممد بن عبدالواحد املعروف اببن اهلمام احلنفي ، شرح فتح القدير، طاحلنفي،   40

ه  يف مطبعة مصطفى البايب احلليب ، مصر. وانظر: بدائع 1389ه  . وهي مصورة عن الطبعة األوىل 1397وحاشية سعد جليب . دار الفكر ، بريوت ، 
 .  77،ص 7الصنائع  ج

  .  204، ص2، ج مسند أمحد بن حنبلأمحد بن حنبل أبو عبدهللا الشيباين، الشيباين،  41

 ، . 169، ص1، ج مسند أمحد بن حنبلأمحد بن حنبل أبو عبدهللا الشيباين، املصدر نفسه، الشيباين،  42

 ، . 180، ص2، ج د أمحد بن حنبلمسنأمحد بن حنبل أبو عبدهللا الشيباين، املصدر نفسه،  الشيباين، 43

 .204، ص2، ج مسند أمحد بن حنبلأمحد بن حنبل أبو عبدهللا الشيباين، الشيباين،  املصدر نفسه،  44
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 أربعة من أقل يف قطع ال:)قال أنه اخلدري سعيد أيب عن روي فقد.  دينار ربع من أبكثر اجملن مثن تقدير روي قد إنه  2
  45. ( دراهم
 ولالحتياط الصحابة، عن روي تقدير أبكرب اجملن مثن يقدر أن للقطع االحتياط كان  اجملن مثن تقدير يف االختالف وهلذا
 دوهنا، فيما القطع يف واختلفوا دراهم، لعشرة القطع يف الصحابة اتفاق ثبت فقد ذلك وفوق بعشرة، التقدير َيب فإنه
   46 فيه. اختلفوا ما ويرتك عليه اتفقوا ِبا يؤخذ أن االحتياط فكان ابلتوقف، إال يثبت ال أمر وهو

 والذي أرى أن النصاب السرقة يف الشريعة اإلسالمية هي عشرة دراهم ما يقابل عشرة الف دينار عراقي.
 

 املطلب الثاين:
 يف القانون العراقي. صاب السرقة ن

 – : استنادا اىل احكام الفقرة )أ( من املادة الثانية واالربعني من الدستور . قرر جملس قيادة الثورة ما أييت
، 441، 440يعاقب بقطع اليد اليمىن من الرسغ كل من ارتكب ااي من جرائم السرقة املنصوص عليها يف املواد _ 1

من قانون العقوابت  117واملادة  1969لسنة  111من قانون العقوابت ذي الرقم  445، 444، 4436، 442
 جله اليسرى من مفصل القرد يف وعلى مرتكب جرمية سرقة السيارة وتقطع ر  1940لسنة  13العسكري ذي الرقم 

 . حال العود
وتكون العقوبة االعدام بدال من القطع اذا ارتكب جرمية السرقة من شخص حيمل سالحا ظاهرا او خمبأ او اذا  _ 2

 . نشأ عن اجلرمية موت شخص
 : ال تطبق عقوبة القطع يف جرمية السرقة يف االحوال اآلتية _ 3
 . سروق ال تزيد على مخسة آالف ديناراذا كانت قيمة املال امل –أ 

 . اذا حصلت بني الزوجني او االقارب اىل الدرجة الثالثة –ب 
 . اذا كان مرتكب اجلرمية حداث –ج 
( من هذا القرار 3اذا رأت احملكمة ان ظروف اجملرم او اجلرمية املشار اليها يف البندين )أ ، ب( من الفقرة ) _ 4

                                                           
، حتقيق: كمال يوسف احلوت، مكتبة الرشد ، 475، ص5، ج 1، طمصنف بن أيب شيبةأيب شيبة، أبو بكر عبد هللا بن حممد بن أيب شيبة الكويف ،  45

 ه  ،.  1409  الرايض

، طبعة دار إحياء الكتب العلمية ، طبع ونشر عيسى 56، ص2، جتفسري القرآن العظيمالدمشقي، عماد الدين إمساعيل بن كثري القرشي الدمشقي،  46
 البايب احلليب وشركاه . 
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 .روف القضائية املخففة فلها ان حتكم ابلسجن املؤبد بدال من االعدامتستدعي الرأفة على وفق الظ
 47  .يعمل هبذا القرار من اتريخ نشره يف اجلريدة الرمسية حىت اشعار آخر _ 4

_ اىل 439نصاب السرقة يف القانون العراقي مل حيدد عموما يف املواد اليت تتكلم عن السرقة وهم والذي أرى أن 
اجلنائي العراقي.يف القانون  450  

 
 اخلامتة
راء الفقهية يف املسألة، اآل حيث استعرضت،  من اإلعدامالشريعة اإلسالمية  يف هذا البحث بعرض وحتليل موقف قمت

 أصالةالستنباط احلكم املتوافق مع الدليل حماوال  التوفيق والرتجيح بينهما ووصوال   تمع عرض أدلة كل فريق، مث انقش
التشريع اإلسالمي وروح العصر الذي نعيشه، وقد حاول الباحث أن يكون عباراته فقهية، وقام برتمجة موجزة لغالبية 
الذين ذكروا يف النص، وحرث يف ذلك أن يوثق من املصادر األصلية املعتربة، واستعمال املصادر احلديثة ِبا حيقق أكرب 

 فائدة ممكنة.
 أن للقطع االحتياط كان  اجملن مثن تقدير يف يف الشريعة اإلسالمية نتائج من أَهها توصل الباحث خالل الدراسة إىل

  اتفاق ثبت فقد ذلك وفوق بعشرة، التقدير َيب فإنه ولالحتياط الصحابة، عن روي تقدير أبكرب اجملن مثن يقدر
القانون العراقي  خالل الدراسة إىلتوصل الباحث دوهنا كما  فيما القطع يف واختلفوا دراهم، لعشرة القطع يف الصحابة

 يف القانون اجلنائي العراقي. 450_ اىل 439يف املواد اليت تتكلم عن السرقة وهم  مل حيدد حد نصاب السرقة عموما  
 

املصادر واملراجعقائمة   
.أواًل: القران الكرمي  

 ، احلديثة الدوحة ،مطابع أمحد ملنعم عبد بن فؤاد:  حتقيق اإلمجاع،، املنذر، بن إبراهيم بن حممد إلمام املنذر، ابن
.  األوىل الطبعة ، ه 1401 قطر  

 دار نشر ،واالعتقادات واملعامالت العبادات يف اإلمجاع مراتبحزم،  بن أمحد بن علي حممد ابن حزم، أليب
.   مكة ، الباز دار توزيع ، بريوت ، العلمية الكتب  

                                                           
، سنة التشريع: 59احملتوى، رقم التشريع:  التصنيف: قرار، عقوابت مشددة ملرتكيب جرائم السرقات، عنوان التشريع: نصاب السرقة  يف القانون العراقي 47

 01-01-1994، اتريخ التشريع: 1994
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 تنوير شرح املختار الدر على احملتار رد)عابدين، اببن املعروف أمني  حممد للشيخ ،عابدين ابن حاشية عابدين، ابن
  األبصار

 اهلداية على العناية شرح ومعه:  القدير ، فتحاحلنفي اهلمام اببن املعروف عبدالواحد بن حممد الدين ابن َهام، كمال
 ه 1389 األوىل الطبعة عن مصورة وهي.  ه 1397 الثانية الطبعة ، بريوت ، الفكر دار.  جليب سعد وحاشية البابريت

 .مصر ، احلليب البايب مصطفى مطبعة يف
 . الفكر، بريوت دار الباقي، عبد فؤاد حممد حتقيق ماجه، ابن  سننالقزويين،  عبدهللا أبو يزيد بن حممد ماجه، ابن

 ه .1375 بريوت طبعة العرب، لساناملصري،  األفريقي منظور بن مكرم بن حممد الدين مجال الفضل ابن منظور، أبو
 املدين، مياين هاشم هللا عبد السيد: حتقيق ،قطين الدار سننالبغدادي،  الدار قطين احلسن أبو عمر بن البغدادي، علي

 .  ه  1386  بريوت ، املعرفة دار
 ابن دار البغا، ديب مصطفى د:  ، حتقيقالبخاري صحيح اجلعفي، البخاري عبدهللا أبو إمساعيل بن حممد:  البخاري

 .  الثالثة الطبعة ، ه  1407  بريوت ، كثري
 عطا القادر عبد حممد: ، حتقيقالكربى البيهقي سنن البيهقي، بكر أبو موسى بن علي بن احلسني بن أمحد البيهقي،
 . ه  1414  املكرمة ،مكة الباز دار ،مكتبة

.  املنار مطبعة ، األوىل الطبعة ،املغين املقدسي، قدامة بن عبدهللا بن حممد ايب املقدسي،  
 . األوىل الطبعة االستقامة، ، مطبعةاحمليط القاموس ترتيب الزاوي أمحد الزاوي، طاهر
 .  ه 1358 ببوالق األمريية ، مطبعةالصحاح خمتارالرازي،   القادر عبد بن بكر أيب بن حممد الرازي، لإلمام

 هللا عبد السيد:  ، حتقيقاهلداية أحاديث ختريج يف الدراية الفضل، أبو العسقالين حجر بن علي بن العسقالين، أمحد
 .  بريوت ، املعرفة دار املدين اليماين هاشم

 الكتب إحياء دار ، طبعةالعظيم الكرمي القرآن تفسري الدمشقي، القرشي كثري  بن إمساعيل الدين الدمشقي، عماد
 .  وشركاه احلليب البايب عيسى ونشر طبع العلمية،

 املطبوعات ، مكتبالنسائي ، سننغدة أبو عبدالفتاح حتقيق النسائي، الرمحن عبد أبو شعيب بن أمحد النسائي،
 . الثانية الطبعة ، ه  1406  حلب ، اإلسالمية

 القادر عبد مصطفى: ، حتقيقالصحيحني على املستدرك النيسابوري، احلاكم عبدهللا أبو عبدهللا بن حممد النيسابوري،
 .  األوىل الطبعة ، ه  1411 بريوت ، العلمية الكتب دار عطا
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 .   مصر ، قرطبة مؤسسة ،حنبل بن أمحد مسندالشيباين،  عبدهللا أبو حنبل بن أمحد الشيباين،
 مكتبة احلوت، يوسف كمال:  ، حتقيقشيبة أيب بن مصنف الكويف، شيبة أيب بن حممد بن هللا عبد بكر أبو شيبة، أيب

 .  األوىل  الطبعة ، ه 1409  الرايض ، الرشد
 ، البنوري يوسف حممد:  حتقيق ،اهلداية ألحاديث الراية نصب الزيلعي، احلنفي حممد أبو يوسف بن الزيلعي، عبدهللا

 .  ه  1357 مصر ، احلديث دار
 عيسى مصطفى ونشر طبع األخبار، منتقى شرح األوطار نيل،  الصنعاين الشوكاين علي بن حممد لإلمام الصنعاين،

 .   احلليب البايب
 .      اجلمالية مطبعة للكاساين، الصنائع بدائع األوىل، الطبعة الكاساين مسعود بن بكر أيب الدين لعالء الكاساين،

 حليب سعد حاشية . احلنفي اهلمام البن القدير فتح مع مع مطبوعة. جليب بسعدي الشهري عيسى بن هللا احلليب، سعد
 يف ه 1389 األوىل الطبعة عن مصورة وهي.  ه 1397 الثانية الطبعة ، بريوت ، الفكر دار القدير، فتح هبامش
 . مصر احلليب، البايب مصطفى مطبعة

 اهلمام البن القدير فتح مع مطبوع ،القدير فتح بشرح اهلداية على العناية شرح،  البابريت حممد الدين البابريت، ألكمل
 مصطفى مطبعة يف ه 1389 األوىل الطبعة عن مصورة وهي.  ه 1397 الثانية الطبعة ، بريوت ، الفكر دار.  احلنفي
 .      مصر احلليب، البايب

 الصغري الشرح على حاشية وهو.  املالكي الصاوي حممد بن أمحد للشيخ املسالك، ألقرب السالك الصاوي، بلغة  
 .  مصر ، األدبية املطبعة طبع ، للدردير

 للدردير. الكبري الشرح هبامش الكبري، وهو الشرح على الدسوقي حاشية الدسوقي، عرفة بن أمحد بن الدسوقي،حممد
 .  عليش أمحد بن حممد عبدهللا ،أليب خليل خمتصر على اجلليل منح عليش،

 اجلليل املختصر على شرح ، وهواجلليل املختصر على اخلرشي شرح املالكي، اخلرشي حممد عبدهللا لإلماماخلرشي،  
 .   ه 1308 سنة ابجلمالية اخلريية املطبعة ، األوىل الطبعة خليل، سيدي الضيا أليب

 حاشية هبامش وهو (الدردير شررح)  الكبري الشرح ابلدردير، الشهري أمحد بن حممد بن أمحد الربكات الدردير، أليب
     عليه الدسوقي
 مطبعة األوىل، ، الطبعةاخلطيب شرح وهو شجاع أيب ألفاظ حل يف اإلقناع اخلطيب، الشربيين حممد للشيخ الشربيين،
 .  ه 1320 األزهرية
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 العلمية الكتب إحياء دار طبعة ،املنهاج على شرح قليويب حاشيةالقليويب،  سالمة بن أمحد الدين لسهاب القيلويب،
 .  احلليب البايب عيسى ،

 للنووي املنهاج منت على وهوشرح ،املنهاج ألفاظ معاين معرفة إىل احملتاج مغيناخلطيب،  الشربيين حممد الشربيين، الشيخ
 . 

 البايب عيسى العلمية، الكتب إحياء دار ، طبعةاملفتني وعمدة الطالبني منهاج النووي، الدين حمي النووي، الشيخ
 . احلليب

 األمريية املنهاج، مطبعة شرح إىل احملتاج هناية الرملي، الدين شهاب بن محزة بن العباس أيب بن حممد للشيخ الرملي،
 .  ه 1292 ، ببوالق

 . ه 1320األوىل، الطبعة ،اإلقناعاملقدسي،  احلجاوي موسى الدين شرف الرملي، للشيخ
  ه 1320 الشرفية مطبعة ، األوىل الطبعة ،املقنع منت على القناع كشافاحلنبلي،  إدريس بن منصور الشيخ احلنبلي،

 ، عبداحلميد الدين حميي حممد: حتقيق ،داود أيب سنناألزدي،  السجستاين داود أبو األشعث بن سليمان داود، أيب
 .  الفكر دار
 .  الكربى التجارية املكتبة طبع ،اجملتهد بدايةاحلفيد،  املشهور رشد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد الوليد أيب

 إحياء دار الباقي، عبد فؤاد حممد: ، حتقيقمسلم صحيح النيسابوري، القشريي احلسني أبو احلجاج بن مسلم مسلم،
 .  بريوت ، العريب الرتاث

 
 
 
 
 

 
 

 


