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  ملخص

  التزویر

  دراسة فقھیة، تطبیقیة

  إعـــداد

  عبد المغني بن عبد الغني السلمي

  المجمع الفقھي اإلسالميالمستشار في 

 برابطة العالم اإلسالمي

Aasaa١٢١٢@gmail.com 

  :یلي تبین لي من ھذا البحث ما

أن التزویر تحسین الشيء ووضعھ بخالف صفتھ، فھو تمویھ الباطل بما  -١
 .یوھم أنھ حق

الكذب، والخالبة، والتلبیس، : أن ھناك مصطلحات تتصل بالتزویر منھا -٢
 .یس، والتحریف، والتصحیفوالتغریر، والغش، والتدل

التزویر المادي، والتزویر المعنوي، والتزویر : أن للتزویر أنواع ثالثة ھي -٣
 .الظاھر
 :أن التزویر حتى یتحقق ال بد لھ من شروط ثالثة ھي -٤

  .      تغییر الحقیقة - أ

  . تغییر حقیقة المحرر -ب

 .وقوع الضرر -ج
 .للتزویر أسباب كثیرة ذكرتھا في ثنایا البحث -٥
التزویر محرم كما دل على ذلك الكتاب والسنة، وقد بسطت األدلة في ثنایا  -٦
 .البحث
 .لحمایة المحررات من التزویر طرق كثیرة ذكرتھا في ثنایا البحث -٧
: عقوبة المزور في الفقھ اإلسالمي ھي التعزیر، ولھ عدة عقوبات منھا -٨

 .التشھیر، والنفي ، العزل، والحبس، وغیرھا مما ورد في البحث
للتزویر عقوبة في النظام السعودي لمكافحة التزویر وقد بینتھا في ثنایا  -٩

البحث وذكرت أرقام المواد من نظام مكافحة التزویر وبینت من الجھة المعنیة 
 .بإیقاع العقوبة

. الضرر – التحریف – الغش – الكذب –التزویر  :الكلمات المفتاحیة 
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Summary 
Forgery 

Jurisprudence study, applied 
Preparation 

Abdul Mughni bin Abdul Ghani Al Salami 
Counselor at the Islamic Jurisprudence Academy 

Association of the Islamic World 
Aasaa١٢١٢@gmail.com 

This research showed me the following: 
١ - Forgery is the improvement of something and its 
position in contrast to its characteristic. 
٢- That there are terms related to forgery, including lying, 
deception, dressing, deceit, fraud, fraud, misrepresentation, 
and correction. 
٣- There are three types of forgery: physical forgery, moral 
forgery, and apparent forgery. 
٤- That forgery in order to achieve it must have three 
conditions: 
 A- Change the truth. 
B - Change the editor's truth. 
C- The damage occurred. 
٥- Counterfeiting has many reasons that I mentioned in the 
folds of research. 
٦- Forgery is prohibited, as indicated by the Qur’an and 
Sunnah. Evidence has been simplified throughout the 
research. 
٧- To protect the liberators from forgery, there are many 
methods mentioned in the research fold. 
٨- The penalty for forged in Islamic jurisprudence is ta'zir, 
and it has several penalties, including: defamation, exile, 
isolation, imprisonment, and other things mentioned in the 
research. 
٩- Counterfeiting is a punishment in the Saudi anti-
counterfeiting system, as I have outlined in the research 
folds. The material numbers from the anti-counterfeiting 
system are mentioned and indicated by the authority 
concerned with the imposition of the penalty. 
Key words: forgery - lies - fraud - misrepresentation - harm. 
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  مقدمة

الحمد هللا الحمد هللا المتصف بصفات الكمال والصالة والسالم على خیر 
الرجال، وعلى آلھ وأصحابھ المتصفین بخیر الخالل، وعلى من سار على نھجھم 

  ...واقتفى أثرھم إلى یوم تندك فیھ الجبال، وبعد

فإن الشریعة اإلسالمیة جاءت بما یسعد البشریة ویجعلھم في خیر حال، وبما 
قق لھم السعادة في اآلخرة وحسن المآل، فحفظت األنفس والعقول واألموال، كما یح

حفظت األعراض مما یدنسھا في جمیع األوقات واألحوال، فھي شریعة صالحة لكل 
زمان ومكان، ألنھا من عند رب الخلق الكبیر المتعال، ومما یضـر بالمجتمع المسلم 

ل عنھ، فلذا حرمتھ الشـریعة ما یسمى بالتزویر، فھو میل عن الحق وعدو
اإلسالمیة، بل وتوعدت من یقع فیھ بالوعید الشدید؛ فلذا أحببت أن أكتب بحثًا عن 
ھذا الموضوع یبین حكمھ، وما ورد من التحذیر فیھ في السنة وأقوال العلماء 
رحمھم اهللا، رابطًا لھ بما جاء في نظام مكافحة التزویر، في األنظمة السعودیة، 

  . عز وجل أن یوفقنا لقول الحق والعمل بھ، واهللا أعلمفأسأل اهللا

  :منھج البحث

  :سرت في البحث وفق النقاط التالیة 

 .كتابة اآلیات القرآنیة بالرسم العثماني -١
 على -رحمھم اهللا-تخریج األحادیث من مصادرھا، وذكر كالم العلماء  -٢

ما، فإن كان في الحدیث صحة وضعفًا، إذا لم یكن الحدیث في الصحیحین أو أحدھ
 .الصحیحین أو في أحدھما بینت موضعھ فیھما أو في أحدھما فقط

 .-اختصارًا-لم أترجم لألعالم الواردة أسماؤھم في البحث  -٣
في نھایة البحث عملت قائمة بمصادر ومراجع البحث، وكذلك فھارس  -٤

 .لمحتویات البحث

  خطة البحث

  :ى النحو التاليتحتوي الخطة على مقدمة، وثالثة فصولھ وخاتمة عل

  . المقدمة ذكرت فیھا أھمیة الموضوع، والمنھج المتبع في البحث

  :وخطة البحث كالتالي

  :التزویر، وفیھ ثالثة مباحث: الفصل األول

  : تعریف التزویر، وفیھ ثالثة مطالب: المبحث األول

  .تعریف التزویر لغة: المطلب األول  

  .تعریف التزویر اصطالحًا: المطلب الثاني  



 

 

 - ٣٧٩٤ - 

  .تعریف التزویر في النظام: المطلب الثالث  

  :مصطلحات ذات صلة بمصطلح التزویر، وفیھ ثمانیة مطالب: المبحث الثاني

  الكذب: المطلب األول   

  الخالبة: المطلب الثاني  

  التلبیس: المطلب الثالث  

  التغریر: المطلب الرابع  

  الغش: المطلب الخامس  

  التدلیس: المطلب السادس  

  التحریف: لسابعالمطلب ا  

  التصحیف: المطلب الثامن  

  :أنواع التزویر وفیھ أربعة مطالب: المبحث الثالث

  :التزویر المادي وفیھ ست فروع: المطلب األول  

  تعریف التزویر المادي: الفرع األول  

  االصطناع: الفرع الثاني  

  التقلید:        الفرع الثالث

   بصمات مزورة وضع إمضاءات أو أختام أو: الفرع الرابع  

  إتالف المحررات : الفرع الخامس  

  التغییر أو التحریف في المحررات: الفرع السادس  

  :التزویر المعنوي ، وفیھ أربعة فروع: المطلب الثاني  

  تعریف التزویر المعنوي: الفرع األول

  إساءة استغالل التوقیع على بیاض: الفرع الثاني

  .بة في صورة صحیحة أو معترف بھاجعل وقائع وأقوال كاذ: الفرع الثالث

  تغییر أقوال أولي الشأن: الفرع الرابع

  التزویر الظاھر: المطلب الثالث

  الفرق بین التزویر المادي والمعنوي : المطلب الرابع

شروط التزویر وأسبابھ وأدلة تحریمھ، وطرق حمایة : الفصل الثاني 
  :المحررات من التزویر، وفیھ أربعة مباحث
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  :شروط تزویر المحررات، وفیھ ثالثة مطالب: ألولالمبحث ا
  :تغییر الحقیقة، وفیھ فرعان: المطلب األول  
  تعریف تغییر الحقیقة: الفرع األول  
  ضروب تغییر الحقیقة وعالقتھا بالتزویر: الفرع الثاني  
  :تغییر حقیقة المحرر، وفیھ أربعة فروع: المطلب الثاني  
  شكل المحرر: الفرع األول  
  مضمون المحرر: ع الثانيالفر  
  مصدر المحرر: الفرع الثالث  

  غایة المحرر:        الفرع الرابع
  وقوع الضرر، وفیھ ثالثة فروع: المطلب الثالث  
  تعریف الضرر: الفرع األول  
  أقسام الضرر: الفرع الثاني  
  حكم الضرر: الفرع الثالث  

  
  أسباب التزویر: المبحث الثاني
  حریم التزویرأدلة ت: المبحث الثالث
  طرق حمایة المحررات من التزویر: المبحث الرابع
  :عقوبة التزویر في الفقھ اإلسالمي وفي النظام، وفیھ مبحثان: الفصل الثالث
  :عقوبة التزویر في الفقھ اإلسالمي وفیھ ثالثة فروع: المبحث األول

  تعریف التعزیر: الفرع األول  
  مشروعیة التعزیر: الفرع الثاني  
  :أنواع العقوبات التعزیریة وفیھ سبع مسائل: ع الثالثالفر  
  التشھیر: األولى  
  النفي: الثانیة  
  العزل: الثالثة  
  الحبس: الرابعة  
  الجلد: الخامسة  
  أخذ المال: السادسة  
  القتل: السابعة  

  
  :عقوبة تزویر المحررات في النظام، وفیھ ثالثة مطالب: المبحث الثاني
  عقوبة في النظامتوصیف ال: المطلب األول

  االختصاص القضائي لجرائم التزویر:  المطلب الثاني
  تقیید سلطة القاضي في العقوبات التعزیریة:  المطلب الثالث
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  املبحث األول

  تعريف التزوير

  اطب اول

 رزوف ار  

  :للتزویر في اللغة معاٍن عدیدة منھا

یدل على المیل والعدول، ومن ذلك  الزاء والواو والراء، أصل واحد ) َزوََّر( -١
 )١(.الزور الكذب ألنھ حائل عن طریق الحق

ھیأت : كنت زورت في نفسـي كالمًا، أي: إصالح الشيء، ومنھ قولك -٢
 .وأصلحت

 فعل الكذب أو الباطل -٣
 التشبیھ -٤
 .زورت الشيء أو حسنتھ وقومتھ: التذویق والتحسین، ومنھ قولك -٥
 )٢(.تھیئة الكالم وتقدیره -٦
 )٣(.النمش التزویر: لكذب، ویقالا: النمش -٧

ب اطا  

ًطر ازوف ار  

تحسین الشيء ووصفھ بخالفھ صفتھ، حتى یخیل إلى من سمعھ أو رآه أنھ 
  )٤(.بخالف ما ھو بھ، فھو تمویھ الباطل بما یوھم أنھ حق

  اطب اث

  رف ازور  اظم

حدى الطرق المحددة نظامًا، مع ترتب ضـرر تغییر الحقیقة في بیانات محررة، بإ
  )٥(.للغیر ومع توافر نیة استعمال المحرر فیما ُیزوِّر من أجلھ

                                                           

 )٣/٣٦(مقاییس اللغة : انظر) ١(
، )١١٧(، مخت��ار ال��صحاح )٤/٣٣٧(سان الع��رب ، ل��) ١٦٤-١٣/١٦٣(تھ��ذیب اللغ��ة : انظ��ر) ٢(

 )٤٧٢، ١١/٤٦٩(تاج العروس 
 )١٧/٤٣٠(تاج العروس : انظر) ٣(
 )٤/١٣٠(سبل السالم : انظر) ٤(
 )١/٢٤٠(الموسوعة الجنائیة اإلسالمیة المقارنة ) ٥(
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  املبحث الثاني

  املصطلحات ذات الصلة

  : وفیھ ثمانیة مطالب

  اطب اول

  اذب

الكاف والذال والباء أصل صحیح یدل على خالف : قال ابن فارس رحمھ اهللا
  )١(.الصدق

  :كذب في اللغة على معاٍن عدیدة منھاویطلق ال
 .ما لبث: ما كذب فالن أن فعل كذا، أي: اللبث، یقال -١
 )٢(أو الوجوب: اإلغراء -٢
 )٣(.ذھب: كذب لبن الناقة أي: الذھاب، فتقول -٣

  .  عدم مطابقة الخبر للواقع:الكذب اصطالحًا
  )٤(.إخبار ال على ما علیھ المخبر علیھ: وقیل

ذب والتزویر عموم وخصوص وجھي، فالتزویر یكون ومن ھنا یتضح أن بین الك
  )٥(.في القول والفعل، والكذب ال یكون إال في القول

ب اطا  

ا   

    )٧(.، وقیل المخادعة باللسان)٦(ھي الخدیعة

  )٩( )٨(.ال خداع: أي) إذا بایعت فقل ال خالبة (ملسو هيلع هللا ىلصومن ذلك قولھ 

                                                           

 )١/٧٠٤(، لسان العرب )١٦٨-٥/١٦٧(مقاییس اللغة ) ١(
 )٥/١٦٨(مقاییس اللغة ) ٢(
 )٥/١٦٨(، مقاییس اللغة )١/٥٣٨(لبالغة أساس ا) ٣(
 ) ١/٦٠١(التعاریف : انظر) ٤(
 )١١/٢٥٥(الموسوعة الفقھیة ) ٥(
، )٢/٢٠٥(، مق�����������اییس اللغ�����������ة )٣/١٢٢٧(، )٢/١١٦٦(جمھ�����������رة اللغ�����������ة : انظ�����������ر) ٦(

 )١/٣٦٣(، لسان العرب )١/٢٦٤(،  المغرب في ترتیب المعرب )٥/٦(، )٢/٤٢٩(المخصص
 )١/٣٦٣(لسان العرب : انظر) ٧(
 )٢/٢٤٣(غریب الحدیث البن سالم : انظر) ٨(
كتاب البیوع ، باب ما یكره من الخ�داع ف�ي البی�ع ، ح�دیث رق�م      ) ٢/٧٤٥(أخرجھ البخاري في صحیحھ  ) ٩(

)٢٠١١ ( 
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  اطب اث

  اس

الالم والباء والسین، أصل صحیح واحد، یدل على : قال ابن فارس رحمھ اهللا
لبست الثوب ألبسھ، وھو األصل، ومنھ تتفرع الفروع : مخالطة ومداخلة، من ذلك

 حم ﴿لبست علیھ األمر ألبسھ بكسرھا، قال تعالى : واللبس اختالط األمر، یقال

وفي األمر لبسة، أي لیس بواضح واللبس اختالط الظالم، )١(﴾يم ىم  مم خم

البست األمر أالبسھ، ومن الباب اللباس، وھو امرأة الرجل والزوج : ویقال
  )٢(.لباسھا

اختالط األمر، وستر الحقیقة وإظھارھا على : یتضح لنا أن التلبیسومن ھنا 
  .خالف الواقع

راب اطا  

  )٣(.ل اس  ارور  ارر

  )٤(.الخدیعة واإلیقاع في الباطل ، وفیما انطوت عاقبتھ: التغریر اصطالحًا

  اطب اس

   اش

ذا لم یمنحھ النصح، ومنھ الغش مأخوذ من غش فالن فالنًا یغشھ ِغشًا، إ: الغش

  )٦()من غشنا فلیس منا: (ملسو هيلع هللا ىلص، ومنھ قولھ )٥(في البیاعات
  )٧(.ما یخلط من الرديء بالجید  : الغش اصطالحًا

وبھذا یتضح أن الغش والتزویر لفظان متقاربان ألن كل منھما یكون في القول و 
  )٨(.الفعل

                                                           

 )٩: (سورة األنعام) ١(
ت���اج ) ٢٦٧(، مخت���ار ال���صحاح ) ٦/٢٠٤(، ل���سان الع���رب ) ٥/٢٣٠(مق���اییس اللغ���ة : انظ��ر ) ٢(

 )٣٦/٥٠٩(العروس 
 )١٩٧(مختار الصحاح ص: انظر) ٣(
 )١١/٢٥٥(الموسوعة الفقھیة : انظر) ٤(
، ) ٥/٣٤٩(، المحك�م والمح�یط األعظ�م        ) ٤/٣٨٣(، مقاییس اللغة    ) ٨/٦(تھذیب اللغة   : انظر) ٥(

 )٦/٣٢٣(لسان العرب 

م�ن غ�شنا فل�یس     (ملسو هيلع هللا ىلص، كتاب اإلیمان ، باب ق�ول النب�ي         ) ١/٩٩(أخرجھ مسلم في صحیحھ     ) ٦(
 )١٠١(حدیث رقم ) منا

 )٥٣٨(التعاریف للمناوي : انظر) ٧(
 ) ١١/٢٥٥(الموسوعة الفقھیة : انظر) ٨(
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ب اطدسا  

   ادس

الدال والالم والسین، أصل یدل على : قال ابن فارس رحمھ اهللا: التدلیس لغة
ال یخادع، ومنھ التدلیس في البیع، وھو : ال یدالس، أي: ستر وظلمة، ومنھ قولھم

  )١(.أن یبیعھ السلعة من غیر إبانة عن عیبھا فكأنھ خادعھ، وأتاه في ظالم
  .)٢(لسلعة عن المشتريكتمان عیب ا: التدلیس اصطالحًا

بھذا یتضح أن التدلیس یكون بكتمان العیب الذي في السلعة فقط، أما التزویر 
  )٣(.فھو أعم، فیكون في السلعة المبیعة وفي غیرھا

ب اطا  

  ارف

أن تجعلھ على حْرف من االحتمال، :  ھو التغییر، وتحریف الكالم:التحریف
  )٤(.ن أصلھا غلطًاالكلمة التي خرجت ع: والمحّرف

فالفرق بین التحریف والتزویر، أن التزویر یحدث بھ تغییر مقصود، أما 
التحریف فقد یتغیر بھ الواقع، وقد ال یتغیر، وقد یكون التحریف مقصودًا أو غیر 

  )٥(.مقصود، فبینھما عموم وخصوص

  اطب ان

   اف

راد من الوضع، وأصلھ الخطأ،  تغییر اللفظ حتى یتغیر المعنى الم:التصحیف لغة
  )٦(.غّیره فتغّیر حتى التبس: صحَّفھ، فتصّحف، أي: یقال

الصحفي ھو الذي یروي الخطأ على قراءة الصحف باشتباه : التصحیف اصطالحًا
أصل ھذا ھو أن قومًا كانوا أخذوا العلم من الصحف من غیر أن : الحروف، وقیل

  )٧(.عندھا قد صّحفوا: ھ التغییر فیقالیلقوا فیھ العلماء فكان یقع فیما یروون
  
  
  
  

                                                           

 )٢/٢٩٦(مقاییس اللغة : انظر) ١(
 )٤/٨١(، المبدع ) ٢٣٦(المطلع على أبواب المقنع ص: انظر) ٢(
 )١١/٢٥٥(الموسوعة الفقھیة : انظر) ٣(
 )١/٨٩(تاج العروس : انظر) ٤(
 )١٠/١٩٩(الموسوعة الفقھیة : انظر) ٥(
 )١/٣٣٤(المصباح المنیر : انظر) ٦(
 )١/٢٤(تصحیفات المحدثین : انظر) ٧(
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  املبحث الثالث

  أنواع التزوير

  :وفیھ ثالثة مطالب

  اطب اول

   ازور ادي

   و  روع

  :تعریف التزویر المادي: الفرع األول

وھو الذي یقع بوسیلة مادیة یتخلف عنھا أثر یدرك حسیًا، سواء في المحرر، أو 
  )١(. وقت إنشاء المحرر أو بعدهفي شكلھ، وقد یقع

ھو إنشاء محرر بأكملھ عن طریق صنع كافة بیاناتھ : االصطناع: الفرع الثاني
  )٢(ابتداًء

ویقع ھذا النوع  من التزویر في المحررات الرسمیة والعرفیة، فمن األول 
  .اصطناع قرار رسمي أو حكم شرعي، أو شھادة دراسیة، أو شھادة میالد

  )٣(.ناع سند دین أو مخالصة عن دین أو تنازل عن حقاصط: ومن الثاني

ومن التطبیقات القضائیة في شأن التزویر باالصطناع، الحكم الصادر من دیوان 
بإدانة شخص بجریمة التزویر لقیامھ باصطناع عقد ) المحكمة اإلدارة حالیًا(المظالم 

 الخادمة زوجة لھ، النكاح، من أجل االحتجاج بھ أمام كفیلة الخادمة على أن المرأة
  )٤(.حتى یتمكن من رؤیتھا ومقابلتھا

  :التزویر بالتقلید: الفرع الثالث

  )٥(.ھو إنشاء محرر بأكملھ تقلیدًا لمحرر سابق :التزویر بالتقلید

                                                           

، تزوی��ر المح��ررات دراس��ة فقھی��ة  )٤٢٠(الموس��وعة الجنائی��ة اإلس��المیة المقارن��ة ص: انظ��ر) ١(
 )٢٨١(تطبیقیة ص

 ) ٢٤١(ة صالموسوعة الجنائیة اإلسالمی: انظر) ٢(
 نفس المراجع السابقة) ٣(
 )٣٠٨(تزویر المحررات دراسة فقھیة تطبیقیة ص: انظر) ٤(
 )٢٤١(الموسوعة الجنائیة اإلسالمیة المقارنة ص: انظر) ٥(
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وقد یقع التزویر بالتقلید على جزء من أجزاء المحرر، وقد یقتصر علیھ المزور 
  )١(.اء فیكتب فیھا مقلدًا خطھوحده، كمن یقلد خط من أمضى على ورقة بیض

وقد نصت المادة األولى من نظام مكافحة التزویر على أنھ یعد مزورًا من قلد 
بقصد التزویر األختام والتواقیع الملكیة الكریمة، وأختام المملكة العربیة السعودیة، 

  ...أو توقیع أو ختم رئیس مجلس الوزراء

یعد مزورًا من قلد أو زور «: التزویروجاء في المادة العاشرة من نظام مكافحة 
  .»توقیعًا أو خاتمًا لشخص آخر، أو وثیقة خاصة

ومن التطبیقات القضائیة في شأن التزویر بالتقلید ما صدر عن دیوان المظالم 
، بالحكم بالتزویر على موظف كاتٍب لدى كاتب عدل، حیث )المحكمة اإلداریة حالیًا(

  )٢(.توقیع علیھما بتوقیع مشابھ لتوقیع كاتب العدلقام بتحریر وكالتین مزورتین وال

  :وضع إمضاءات أو أختام أو بصمات مزورة: الفرع الرابع

وتكون ھذه األشیاء مزورة إذا نسبت إلى شخص آخر بغیر علمھ أو رضاه، وال 
  .واإلتقانیشترط فیھا المطابقة 

 نتائجھا لو قام شخص بكتابة شكوى ووقعھا توقیعًا مزورًا، وكانت: مثل ما
  )٣(.صحیحة 

  : إتالف المحررات: الفرع الخامس

ویقصد بھ إتالف جزء معین من بیانات المحرر، أو إتالفھ كلیًا، ویستوي في ذلك 
  .المحرر الرسمي والعرفي

وقد نصت المادة الخامسة من نظام مكافحة التزویر على اعتبار إتالف 
  )٤(.المحررات تزویرًا

  :التحریف في المحرراتالتغییر أو : الفرع السادس

كل تغییر مادي یخالف الحقیقة، یقع على المحرر المكتوب، سواء كان : یقصد بھ
  )٥(.بزیادة أو نقص، أو حذف أو إبدال

یكون تزویر التغییر أو التحریف بالزیادة كأن یزید في المحرر المكتوب باسم 
ذف الیاء من كلمة حمد میمًا في أول االسم، فیصیر محمد، وقد یكون بالحذف كأن یح

  .ألفي ریـال، فیصیر ألف ریـال

                                                           

 )٢٩٥-٢٩٤(تزویر المحررات دراسة فقھیة تطبیقیة ص: انظر) ١(
 )٢٩٦(تزویر المحررات دراسة فقھیة تطبیقیة ص: انظر) ٢(
 )٢٤١(الموسوعة الجنائیة اإلسالمیة المقارنة ص: انظر) ٣(
 .المرجع السابق: انظر) ٤(
 )٢٩٠(تزویر المحررات ، دراسة فقھیة تطبیقیة ص:  انظر) ٥(
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  .وقد یكون باإلبدال كأن یكون الحق لزیٍد، فیحذفھ ویجعل مكانھ عمرًا

لتأكید أمٍر ثابت في المحرر، أو لزیادة التعریف، ) الزیادة(أما إذا كانت اإلضافة 
 شھرتھ أو لتصحیح خطأ فیھ، فال یعد ذلك تزویرًا، مثل إضافة لقب صاحب الشأن أو

أو نحوه رفعًا للبس،  ب، أو تحدید الثمن بالریالأو نعتھ أو صفتھ إلى اسمھ المكتو
  .ًا للتزویرودرء

وقد نصت المادة العاشرة من نظام مكافحة التزویر على أنھ یعد تزویر التحریف 
  )١(.في المحررات العرفیة بطریق الحك أو الشطب أو التغییر

ب اطا  

  ازور اوي

   و أر روع

  :تعریف التزویر المعنوي: الفرع األول

وھو الذي یقع بتغییر الحقیقة دون أن یترك أثرًا یدرك بالحس، وھو ال یقع إال 
  )٢(.وقت إنشاء المحرر، لذلك یصعب إثباتھ

  :إساءة استغالل التوقیع على بیاض: الفرع الثاني

وقیعًا صحیحًا، لكن المزور یستغل فھذا النوع یعد تزویرًا، مع أن المحرر یحمل ت
  )٣(.ھذا التوقیع ویضع فوقھ في متن المحرر بیانات لم تصدر من صاحب التوقیع

  :جعل وقائع وأقوال كاذبة في صورة صحیحة أو معترف بھا: الفرع الثالث

تقع في محرر رسمي أو عرفي، وتتخذ صورة إثبات وقائع كاذبة على أنھا وقائع 
  .بأقوال كاذبة على أنھا أیضًا صحیحة أو معترف بھاصحیحة، أو اإلدالء 

إثبات موظف بیانات مغیرة للحقیقة، على انتقالھ إلى أرض ومعاینتھا، : مثل
  )٤(.وأنھ وجدھا وقد تم إحیاؤھا، وھو في الحقیقة لم ینتقل ولم یعاینھا

  :تغییر أقوال أولي الشأن: الفرع الرابع

ما : ق بھ قائلھ، والمقصود باألقوال ھناكتابة الكالم على خالف ما نط: ویعني
  .ینطق بھ أولو الشأن أمام الموثِّق لیقوم بتوثیقھ

                                                           

 )٢٩٣-٢٩٢(تزویر المحررات ، دراسة فقھیة تطبیقیة ص:  انظر) ١(
ی��ة تطبیقی��ة ، تزوی��ر المح��ررات دراس��ة فقھ) ٢٤٢(الموس��وعة الجنائی��ة اإلس��المیة ص: انظ��ر) ٢(

 )٢٨٣(ص
 )٢٤٢(الموسوعة الجنائیة اإلسالمیة ص: انظر) ٣(
 )٢٤٢(الموسوعة الجنائیة اإلسالمیة ص: انظر) ٤(
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تغییر الموثِّق في عقد البیع أثناء الكتابة ثمن المبیع بأقل أو أكثر مما اتفق : مثل
علیھ المتعاقدان، ویقع ھذا النوع من التزویر في المحررات بنوعیھا، الرسمیة 

 )١(. والعرفیة

  ب اثاط

   ازور اظر

ویقصد بھ تغییر الحقیقة في محرر ما، بصورة تفقد المحرر قوتھ في اإلثبات، 
بحیث یصبح غیر صالح لترتب أي نظام علیھ، ویشترط فیھ أن یكون على وجھ ال 
یتصور معھ الخداع من عامة الناس، ولذلك یسمى بالتزویر المشكوف أو 

  )٢(.المفضوح

راب اطا  

  رق ن ازور ادي واوي ا

  :یتفق النوعان في أمور

 .في الطریقة التي یعمد إلیھا من خالل التزویر -١
 الجریمة فیھما واحدة فھي جریمة التزویر -٢
العقوبة فیھما في النظام واحدة ، إال من حیث اختالف القائم بھا، أو من  -٣

بة موكولة إلى تقدیر رسمي أو غیر رسمي، وفي الشریعة العقو: حیث أصل المحرر
 .الحاكم بحسب الجریمة

  :ویفترقان في أمور

التزویر المادي یترك أثرًا ظاھرًا بخالف التزویر المعنوي فال یترك أثرًا  -١
 .ظاھرًا یدل علیھ

التزویر المادي یقع أثناء كتابة المحرر، وبعد كتابتھ وھذا ھو الغالب،  -٢
 .بة المحرربخالف التزویر المعنوي فال یقع إال أثناء كتا

التزویر المادي یقع من كاتب المحرر ومن غیره، والتزویر المعنوي ال یقع  -٣
 .إال من كاتب المحرر

التزویر المادي یسھل إقامة الدلیل علیھ، لما یتركھ من أثر، بخالف التزویر  -٤
 .المعنوي فیصعب إثباتھ ألنھ ال یترك أثرًا

  
  

                                                           

 )٢٩٩-٢٩٨(تزویر المحررات ، دراسة فقھیة تطبیقیة ص: انظر) ١(
 )٢٤٣(الموسوعة الجنائیة اإلسالمیة ص: انظر) ٢(
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  الفصل الثاني

  رميه، وطرق محاية احملررات منهشروط التزوير وأسبابه، وأدلة حت

   و أر ث

  املبحث األول

  شروط تزوير احملررات

   و  طب

  اطب اول

ر ا  

  : وفیھ فرعان

  :تعریف تغییر الحقیقة: الفرع األول

حّولھ وبّدلھ، كأنھ جعلھ على غیر ما كان، ویطلق :  غّیر الشيء أي:التغییر لغة
اختلفت، ویطلق أیضًا على الحط، ومنھ : ختالف، ومنھ تغایرت األشیاء أيعلى اال

غّیر فالن عن بعیره، أي حط عنھ رحلھ وأصلح من شأنھ، ویطلق أیضًا على تغییر 
  )١(.الحال وانتقالھا من الصالح إلى الفساد

 ھو رفع الشيء ووضع غیره مكانھ، والتبدیل قد یكون عبارة عن :واإلبدال
 مع بقاء عینھ، وقد یكون عبارة عن إفناء الذات األولى وإحداث ذات تغییر الشيء

  )٢(.أخرى، فكل إبدال تبدیل وال عكس

  )٣(.ھو تبدیلھ عن حقیقتھ أو إبدالھ بغیره: وعلى ھذا فتغییر المحرر

 مشتقة من الحق، وحّق الشـيء یحق حقًا، إذا ثبت، والحق :تعریف الحقیقة
  )٤(.نقیض الباطل

 ھي كلمة مستعملة فیما وضعت لھ والتاء للنقل من :الصطالحالحقیقة في ا
  )٥(.الوصفیة إلى االسمیة

                                                           

 )٥/٣٧(لسان العرب : انظر) ١(
 )٣١( صالكلیات: انظر) ٢(
 )٣١٦(تزویر المحررات ، دراسة فقھیة تطبیقیة : انظر) ٣(
 )حقق(مادة ) ١٠/٤٩(لسان العرب : انظر) ٤(
 )٣٨٩(، المطلع على أبواب المقنع ) ١٥٧(أنیس الفقھاء ص: انظر) ٥(
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 أو ذكر شـيء الثابت بخالف الواقع،تبدیل ال: ویكون معنى تغییر الحقیقة حینئذ
  .الشيء على خالف الواقع

 ھو تغییر الحقیقة في المحرر ، وال یتصور :وعلى ھذا فالتزویر بمعناه الخاص
  )١(. إال بإبدال الحقیقة بما یغایرھا فإن لم یقع تبدیل فال تزویر إذًاوقوع التغیر

  :ضروب تغییر الحقیقة وعالقتھا بالتزویر: الفرع الثاني

  :تغییر الحقیقة في المحرر على ضربین

 وقوع تغییر الحقیقة في ذات المحرر الذي أنشئ بقصد إثبات :الضرب األول
و ثمنھا في عقدة اإلجارة نفسھ، الذي أنشئ من الحقیقة، كوقوع تزویر مدة اإلجارة أ

  .أجل إثبات اإلجارة، ویكون ذلك إما أثناء الكتابة أو بعد كتابة المحرر

 وقوع تغییر الحقیقة على غیر ذات المحرر الذي أنشئ بقصد :الضرب الثاني
إثبات الحقیقة ویكون ذلك إما في محرر مصطنع على غرر محرر موجود أصًال، 

ن المحرر المصطنع ھو المحرر األصل، وإما في محرر مصطنع على غیر لإلیھام بأ
  )٢(.مثال سابق

أما عالقتھا بالتزویر فإنھ ال یقصد بتغییر الحقیقة مطلق المساس بالكتابة 
المحررة، بل المقصود بھ المساس الذي یؤدي إلى تغییر حقیقة المحرر، أما إذا وقع 

ر في مضمون المحرر، وال یخل بمقصوده، بل تغییر في المحرر من كاتبھ بما ال یؤث
  .یقوي مضمونھ ویكشف عن مقصوده، ویجعلھ أوفى بالغرض، فال یعد بذلك تزویرًا

كما ال یعد من التزویر قیام شخص غیر مأذون لھ بتصحیح خطأ وقع في 
المحرر، كتصحیح تاریخ المیالد، بل یعد ھذا التصـرف إثبات لما ھو واقع صحیحًا، 

قائم بھذا التصحیح خالف الطریقة المقررة في تصحیح الخطأ، ألنھ من غیر أن ال
  .حق السلطان فیعد تصرفھ احتسابًا على حق السلطان

وقد نص نظام المرافعات السعودي على ذلك في المادة الثامنة والستین بعد 
تتولى المحكمة بقرار تصدره بناء على طلب أحد الخصوم، «: المائة منھ ونصھا 

قاء نفسھا، تصحیح ما قد یقع من أخطاء مادیة بحتة، كتابیة أو حسابیة، أومن تل
ویجري ھذا التصحیح على نسخة المحكمة األصلیة ویوقعھ قاضي أو قضاة المحكمة 

  )٣(.»التي أصدرتھ بعد تدوین القرار في ضبط القضیة

                                                           

 )٣١٨-٣١٧(تزویر المحررات ، دراسة فقھیة تطبیقیة : انظر) ١(
 )٣٢٠-٣١٩(المرجع السابق : انظر) ٢(
 )٣٢٢-٣٢١(تزویر المحررات ، دراسة فقھیة تطبیقیة ص:  انظر)٣(
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ب اطا  

  ر  ارر

  : وفیھ أربعة فروع

  :محررشكل ال: الفرع األول

ال یقع التزویر إال في محرر مكتوب ، وقد یحمل شعارًا رسمیًا، أو قد یكون 
  .محرر من شخص ویحمل توقیعھ في نھایتھ، إلى غیر ذلك

فال یكون المحرر صالحًا للتزویر إال إذا كان یحتوي على كتابة مقروءة، أما 
محررًا، وال یثبت بھا الكتابة التي ال تثبت كالكتابة على الرمل، أو الجلید، فال تعد 

  .حكم؛ ألنھا عدم

فإن كتب «والكتابة التي ال تبین ال عبرة بھا، جاء في بدائع الصنائع ما نصھ 
؛ ألن ما ال تستبین بھ الحروف ال ...على الماء أو على الھواء، فذلك لیس بشيء

  )١(»یسمى كتابة، فكان ملحقًا بالعدم

ضمن إثباتًا للحقیقة كعداد استھالك وكذا ال یعد محررًا ما لیس بمسطور، وإن ت
الكھرباء أو المیاه، أو عداد السیارة، والتغییر فیھا ال یعد تزویرًا في محرر، وإن 

  )٢(.كان تزویرًا بالمعنى العام

  :مضمون المحرر: الفرع الثاني

یشترط في المحرر أن یكون لھ مضمون معین یعبر عن حقیقة معینة ، ُتمكن من 
ھ، وكل كتابة ال معنى لھا وال مضمون ال تعد محررًا في معرفة التزویر فی

االصطالح، وال تعد كتابة حقیقیة، إذ المحرر بالخط كالنطق باللسان، فإن أفاد النطق 
  .فھو كالم، وإن أفاد الخط فھو المحرر

والكتابة التي ال مضمون لھا عبث، أشبھ بالكتابة غیر المستبینة، التي ال یعرف 
  )٣(.ھا، وبالصوت الذي ال تستبین بھ الحروف، فھي كالعدمحقیقة ما یقصد ب

  .والمراد بالمضمون ما قصد إثباتھ في المحرر

                                                           

، ) ٨/٤٥(، روض�����ة الط�����البین ) ٣/٤٠٢(، حاش�����یة الدس�����وقي ) ٣/١٠٩(ب�����دائع ال�����صنائع) ١(
 )٧/٣٧٤(المغني

 )٣٣٤(تزویر المحررات، دراسة فقھیة تطبیقیة ص: انظر) ٢(
، ) ٨/٤٥(وض�ة الط�البین     ، ر ) ٦/٩٠(، شرح مختصـر خلیل     ) ٣/١٠٩(بدائع الصنائع   : انظر) ٣(

 )٧/٣٧٤(، المغني ) ٥/٢٤٩(كشاف القناع 



 

 

 - ٣٨٠٧ - 

فال یعد تزویرًا إال إذا وقع التغییر في مضمون المحرر، كاسم المدین،               
أو الدائن، أو مبلغ الدین، أما لو وقع التغییر في كتابة ال صلة لھا بمضمون المحرر، 

  )١(.ال یعتبر ذلك تزویرًا، كاسم المطبعة أو موطن إقامة الدائن، ونحو ذلكف
  ج

  :مصدر المحرر: الفرع الثالث

یشترط أن یكون للمحرر جھة مصدرة لھ ینسب إلیھا، سواء تثبت نسبتھ إلیھا 
  )٢(.بإقرار، أو خط، أو توقیع، أو تشھد البینة بإمالء مصدره على كاتبھ

 المصدرة للمحرر ھي تحدید الضرر الذي یترتب على والغایة من معرفة الجھة
تزویر ھذا المحرر ومن ثم وقوع العقوبة على من فعل ذلك ، فإن لم یعرف مصدر 

  )٣(.المحرر فال قیمة لھ، ألنھ ال یصلح أن یكون محًال للتزویر
  

  :غایة المحرر: الفرع الرابع

الحتجاج بھ، بحیث المحرر الذي یصح أن یكون محًال للتزویر ھو الذي یمكن ا
یكون دلیًال إلثبات أمر أو نفیھ، وال یشترط أن یكون المحرر قد أنشئ في أصلھ دلیًال 
لإلثبات، كعقود البیع، بل یكفي أن یكون من شأنھ إثبات أمر أو نفیھ، ولو لم یتخذ 

  .أصال لذلك كالرسالة

ذا بخط لفالن عندي أو قبلي كذا وك: وإن قال«جاء في تبصرة الحكام ما نصھ 
یده قضى علیھ، ألنھ خرج مخرج اإلقرار بالحقوق، وإن كتب لفالن على فالن إلى 
آخر الوثیقة، وشھادتھ فیھا لم تجر إال ببینة سواه ، ألنھ أخرجھا مخرج الوثائق، 

  )٤(»وجرت مجرى الحقوق

وإن كتب أن لھ في ذمة غیره مبلغًأ من المال، لم یعتبر ذلك حجة لھ في إثبات 
  .نھ ال یجوز للمرء أن یصنع لنفسھ دلیًالالدین، أل

حیث قلنا بالعمل بما في الدفتر فذاك فیما «: جاء في حاشیة ابن عابدین ما نصھ
أما فیما لھ على الناس فال ینبغي القول بھ، فلو ادعى بمال على آخر ... علیھ 

  )٥(.»مستندًا لدفتر نفسھ ال یقبل لقوة التھمة

                                                           

 )٣٣٦-٣٣٥(تزویر المحررات، دراسة فقھیة تطبیقیة ص: انظر) ١(
، ش��رح منتھ��ى اإلرادات ) ٣٠٠-٢٩٩(، الط��رق الحكمی��ة ) ١٧٥ ،١٨/١٧٢(المب��سوط: انظ��ر) ٢(

)٢/٤٥٤( 
 )٣٣٧(تزویر المحررات، دراسة فقھیة تطبیقیة ص: انظر) ٣(
 )١/٣٠٨(تبصرة الحكام ) ٤(
 )٤/٤٣١(تنقیع الفتاوى الحامدیة ) ١/٥٠٤(، تكملة رد المحتار ) ٧/٩٠(حاشیة ابن عابدین ) ٥(
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  اطب اث

   ووع ارر

  :وفیھ ثالثة فروع

  :تعریف الضرر: الفرع األول

لغتان ، فإذا جمعت بین الضَّر والنفع فتحت الضاد، وإذا أفردت : الضَّر والضُّر 
  .الضُّر ضممت الضاد إذا لم تجعلھ مصدرًا

: النقصان، تقول: الھزال وسوء الحال، والّضـَرر: ضد النفع، والضُّر: فالضُّر
  .نقص: دخل علیھ ضرر في مالھ، أي

 يي ىي ني مي زي ري ٰى  ين ىن ﴿:وقال أبو الدقیش في قولھ تعالى

كان من  كل ما«: )١( ﴾ حتخت جت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ

   )٢(.»سوء حاٍل وفقر في بدن فھو ُضرٌّ، وما كان ضدًا للنفع فھو َضرٌّ

  :وللضرر في اللغة عدة معاٍن منھا

 .)٣(النقص -١
 )٤(.یطلق الضرر على الرجل البخیل -٢
 )٥(.ضد النفع: الضرر -٣

فمن : ،أي(٧)﴾ ىن نن من زن رن مم ﴿:، ومنھ قولھ تعالى)٦(الضیق -٤

 .ألجئ إلى أكل المیتة، وما حرم، وضیق علیھ األمر بالجوع

 .ضیق: مكان ضرر، أي: یقال: الضَّیِّق -٥
 .)٨(شفا الكھف، أي حرفھ -٦

 

                                                           

 )١٢: (سورة یونس) ١(
 )١١/٣١٤(تھذیب اللغة ) ٢(
، الم�صباح  ) ٤/٣٨٣(، ل�سان الع�رب   ) ١١/٣١٤(، تھذیب اللغة   ) ٤/١٠٣(المخصص  : انظر) ٣(

 )٢/٢٦٠(المنیر 
 )١١/٣٣١(یب اللغة تھذ) ٤(
 )٤/٤٨٢(لسان العرب ) ٥(
 )١٢/٣٨٨(، تاج العروس ) ٤/٤٨٤(لسان العرب : انظر) ٦(
 )٤٥: (سورة البقرة) ٧(
 )١٢/٣٨٨(تاج العروس ) ٨(
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 )٢(.غیر أولي الزمانة: ، أي )١(﴾ مم خم حم ﴿:الزمانة، ومن قولھ تعالى -٧

  )٣(.إلحاق مفسدة بالغیر مطلقًا: الضرر اصطالحًا

  : أقسام الضرر: الفرع الثاني

   الضرر من حیث طبیعتھ :القسم األول

  :الضرر یتنوع من حیث طبیعة إلى نوعین ھما

 .مادي -١
 .معنوي -٢

حق  وھو إلحاق مفسدة بالمال ونحوه، إما بإسقاط :الضرر المادي: النوع األول
  )٤(.المضرور، أو جزء من حقوقھ، أو تأخیرھا، أو تحمیل ذمتھ ما لیس حقًا علیھ

وھذا النوع من الضرر المادي أكثر أنواع الضـرر وقوعًا، مثل تزویر وثیقة 
  .بسداد الدین المستحق على صاحبھ، أو التغییر فیھا بنقص أو زیادة في ثمن المبیع

فسدة تصیب الشخص في شرفھ  وھو م:الضـرر المعنوي: النوع الثاني
  .وكرامتھ، أو في حق من حقوقھ غیر المالیة

وھو یكون أشد أثرًا على المضـرور من الضـرر المادي، لتعلقھ بالشـرف 
والكرامة، ولحوق العار بالمضرور، بخالف الضرر المادي، ومن أمثلتھ نسبة لقیط 

  )٥(.في دفتر الموالید إلى فتاة عذراء

  :ر من حیث المضرور بھ، وینقسم إلى قسمین ھما الضر:القسم الثاني

 .الضرر العام -١
  .الضرر الخاص -٢

 مفسدة تلحق بالدولة في حقوقھا، سواء لحقت على فرد من :الضرر العام 
  .العاملین فیھا أو لحقت بھیئة منتسبة إلیھا

تزویر جواز السفر، والشھادات العلمیة، وسندات المبالغ المستحقة : وذلك مثل
ھذا النوع من التزویر یخل بالمصلحة العامة، التي تضـر بالمجتمع، للدولة، ف

                                                           

 )٩٥: (سورة النساء) ١(
 )١٢/٣٩٣(تاج العروس ) ٢(
، ) ٤/٤٠(، ش�رح الزرق�اني    )٦/٤٣١(، ف�یض الق�دیر      ) ١/١٦٩(شرح سنن ابن ماج�ھ      : انظر) ٣(

 ).١/١٦٥(شرح القواعد الفقھیة 
 )٣٤٤(تزویر المحررات، دراسة فقھیة تطبیقیة ص) ٤(
 ).٣٤٥(تزویر المحررات، دراسة فقھیة تطبیقیة ص) ٥(
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والشریعة تمنع وتعاقب على كل فعل یصدر من صاحبھ مخًال بالنظام العام، أو 
  )١(.المصلحة العامة

 مفسدة تصیب شخصًا بعینھ، أو أشخاصًا معینین أو ھیئة :الضرر الخاص
  .خاصة

  . وثیقة بدین على آخرتزویر عقد نكاح بامرأة، أو تزویر: مثل

وكل جریمة تخل بمصلحة الفرد مآلھا اإلخالل بمصلحة الجماعة، وكل جریمة 
؛ ألنھ ما من حق آلدمي إال )٢(تخل بمصلحة الجماعة مآلھا اإلخالل بمصلحة الفرد 

  )٣(.وهللا فیھ حق، إذ من حق اهللا على كل مكلف ترك أذیة غیره من المعصومین

  :حیث وقوعھالضرر من : القسم الثالث

  : ینقسم إلى قسمین ھما

 .ضرر محقق -١
  .ضرر متوقع -٢

ھو مفسدة وقعت بالفعل، أو أنھا ستقع حتمًا، ویسمى األخیر : فالضرر المحقق
  .بالضرر المستقبلي

وال یقصد بالمحقق ما وقعت آثاره فحسب، بل یشمل ما قام سببھ وإن تراخت 
  )٤(.آثاره كلھا أو بعضھا في المستقبل

ما یفضي إلى الضرر في ثاني الحال، یجب المنع منھ «: ني ما نصھجاء في المغ
 ویلحق الضرر المتوقع وقوعھ بغلبة الظن بالضـرر المحقق وقوعھ، )٥(»في ابتدائھ

ألن الفقھاء یلحقون غلبة الظن بالیقین، وقد تعبدنا الشارع بغلبة الظن في األحكام 
  .الشرعیة

یر لكونھ مفضیًا إلى الضـرر كجریمة ونظام مكافحة التزویر یعاقب على التزو
  .مستقبلة عن جریمة استعمال المحرر المزور، الذي ھو عین وقوع الضرر

،  )٦(فھو مفسدة یمكن حدوثھا على سبیل الظن): المظنون(أما الضرر المتوقع 
  .، أو ما یمكن وقوعھ إما ظنًا أو شكًا)٧(أو الشك

                                                           

 .المرجع السابق) ١(
 ).٣٤٧(المرجع السابق ص) ٢(
 ).٩/٣٥٥(، منح الجلیل ) ٤/٣٥٤(الشرح الكبیر للدردیر : انظر) ٣(
 ).٣٤٨(دراسة فقھیة تطبیقیة صتزویر المحررات ) ٤(
 ).٤/٣٣٢(المغني ) ٥(
 ).١/٥٧(البحر المحیط في أصول الفقھ : انظر. االعتقاد الراجح من اعتقاد الطرفین: الظن) ٦(
البح��ر المح��یط ف��ي أص��ول الفق��ھ  : اعت��دال النقی��ضین عن��د اإلن��سان وت��ساویھما ، انظ��ر  : ال��شك) ٧(

)١/٥٩.( 
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 في النظر الشـرعي ضررًا، لعدم وعلى ھذا فالضرر المظنون أو الموھوم ال یعد
  )١(.ابتناء األحكام على التوھمات

وال یلزم لتوفر الضـرر أن یحل بمن ُزور علیھ، بل یكفي أن یحل أو یمكن أن 
  )٢(.یحل بأي شخص آخر، ولو كان غیر من وقع التزویر علیھ

  :حكم الضرر: الفرع الثالث

ل فعل یؤدي إلیھ فإن الضرر منعت منھ الشریعة اإلسالمیة ونھت عنھ ، فك

  ال ضرر وال  (: ملسو هيلع هللا ىلصالشارع أوجب منعھ ودفعھ، وذلك استمدادًا من قولھ 

  )٣()ضرار

وظاھر الحدیث تحریم سائر أنواع الضـرر، إال ما استثناه الدلیل الشـرعي 
لعموم، فال ضرر وال ألن النكرة في سیاق النفي تفید ا) كالضرر الموجود في الحدود(

  .ضرار في دیننا، إال لموجب خاص بمخصص

والتزویر فیھ ضرر وفساد وكل تصرف جر فسادًا، أو دفع صالحًا فھو منھي 
  )٤(.عنھ

    
  
  

                                                           

 ).٣٥٠( تطبیقیة صتزویر المحررات، دراسة فقھیة) ١(
 ).٣٥٠(تزویر المحررات، دراسة فقھیة تطبیقیة ص) ٢(
، وأخرج�ھ   ) ١٤٢٩(ب�اب الق�ضاء ف�ي المرف�ق، ح�دیث رق�م           ) ٢/٧٤٥(أخرجھ مالك في الموطأ     ) ٣(

م�سند عب�داهللا ب�ن عب�اس      ) ١/٣١٣(، وأخرجھ أحمد في م�سنده       ) ٢٢٤(الشافعي في مسنده ص   
كت�اب األحك�ام،   ) ٢/٧٨٤(جھ اب�ن ماج�ھ ف�ي س�ننھ       ، وأخر )٢٨٦٧(رضي اهللا عنھما، حدیث رقم    

، وأخرجھ أب�وبكر ال�شیباني ف�ي اآلح�اد     )٢٣٤١(باب من بنى في حقھ ما یضـر جاره، حدیث رقم     
ح��دیث  ) ٤/٣٩٧(، وأخرج��ھ أب��و یعل��ى ف��ي م��سنده     )٢٢٠٠(، ح��دیث رق��م )٤/٢١٥(والمث��اني 

) ١/٣٠٧(، )٢٦٨(، ح�دیث رق�م    )١/٩٠(، وأخرج�ھ الطبران�ي ف�ي المعج�م األوس�ط            )٢٥٢٠(رقم
ح�دیث  ) ٢/٨٦(، وأخرجھ في المعجم الكبیر )٣٧٧٧(حدیث رقم ) ٤/١٢٥(،  )١٠٣٣(حدیث رقم 

، ) ١١٨٠٦(، ح����دیث رق����م)١١/٣٠٢(، )١١٥٧٦(، ح����دیث رق����م)١١/٢٢٨(، )١٣٨٧(رق����م 
ح��دیث ) ٤/٢٢٧(، )٢٨٨(، كت��اب البی��وع، ح��دیث رق��م  ) ٣/٧٧(وأخرج��ھ ال��دارقطني ف��ي س��ننھ  

ب�اب م�ن ق�ضى      ) ٤/٥٣٩(لخسروجردي في معرفة ال�سنن واآلث�ار        ، وأخرجھ البیھقي ا   )٨٣(رقم
، )٣٧٦٤(فیم��ا ب��ین الن��اس بم��ا فی��ھ ص��الحھم ودف��ع ال��ضـرر ع��نھم عل��ى االجتھ��اد، ح��دیث رق��م    

، ح��دیث كت��اب ال��صلح ، ب��اب ال ض��رر وال ض��رار ) ٦/٦٩(وأخرج��ھ البیھق��ي ف��ي ال��سنن الكب��رى 
اإللم�ام  : الحدیث مرسل، انظ�ر : ، قال تقي الدین القشیري رحمھ اهللا      ) ١١١٦٧(،  )١١١٦٦(رقم

ھ��ذا ح��دیث ل��م  : ق��ال ش��یخنا رحم��ھ اهللا : ، ق��ال اب��ن عب��د الھ��ادي الحنبل��ي رحم��ھ اهللا   ) ٢/٥٦٥(
تنقی�ع تحقی�ق أحادی�ث التعلی�ق     : یخرجوه، وفي إس�ناده عثم�ان ب�ن محم�د، ال أع�رف حال�ھ، انظ�ر        

 ).٣/٤٠٨(إرواء الغلیل : حمھ اهللا ، انظر، وصححھ األلباني ر)٣/٥٣٧(
 ).٣٥٢-٣٥١(تزویر المحررات، دراسة فقھیة تطبیقیة ص: انظر) ٤(
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  املبحث الثاني

  أسباب التزوير

  :للتزویر أسباب ودواعي تدعو إلى فعلھ، من ِقبل المزور وأھمھا ما یلي

لمزور بالتزویر لجلب منفعة لھ أو دفع یقوم ا: )١(جلب نفع أو دفع ُضر -١
مفسدة عنھ، كما یراھا في نظره، فإذا زور وثیقة بسداد الدین وھو لم یسدد فقد 
جلب لنفسھ نفعًا، وھو إبراء ذمتھ من سداد الدین، بینما في الحقیقة أن التزویر وأن 

 .رآه المزور مصلحة إال أنھ مفسدة، وذلك لما یؤول إلیھ في النھایة
یعد التزویر كسبًا للمال بغیر وجھ مشـروع، بل أضحى :  الماليالكسب -٢

 .التزویر سبیًال للثراء، وذلك كأن یزور شیكًا بمبالغ طائلة
یعمد المزور إلى التزویر لحصول منفعة معینة، كأن : حصول منفعة مادیة -٣

یزور جواز سفر، یتمكن بھ من الوصول إلى بلد ما، أو ألجل الھروب من بلده، خوفًا 
 .من أذى یلحق بھ

قد یھدف المزور من التزویر كسب سمعة أو : كسب سمعة أو شرف ومنزلة -٤
 .شرف ومنزلة، كأن یزور شھادة لیفاخر بھا ونحو ذلك

قد یعمد المزور إلى التزویر ألجل اإلفساد، كأن یزور : اإلفساد واالنتقام -٥
یسرق من مالھ، جواز سفر، یخرج بھ إلى بلد معین لیقتل شخصًا في ذلك البلد، أو ل

 )٢(.وال سبیل لھ إلى الوصول إلى ھذا البلد إال بطریق التزویر

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

 ).٣٥٤(تزویر المحررات، دراسة فقھیة تطبیقیة ص: انظر) ١(
 ).٣٥٧-٣٥٣(انظر جمیع ھذه األسباب في تزویر المحررات، دراسة فقھیة تطبیقیة ) ٢(
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  املبحث الثالث

  أدلة حتريم التزوير

  :ثبت تحریم التزویر بأدلة كثیرة منھا
  : دلت آیات كثیرة على تحریم التزویر منھا:من القرآن الكریم: أوًال

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي ﴿:قولھ تعالى -١

 ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ

 . )١(﴾ يب

 إن اهللا عز وجل توعد أھل الكتاب حینما كتبوا وغیروا :وجھ الداللة من اآلیة
وبدلوا الكتاب بأیدیھم كذبًا وزورًا، ثم ادعوا أن ما كتبوه ھو ما أنزلھ اهللا، فتوعدھم 

  .اهللا بالھالك والدمار بسبب ذلك
توعدھم اهللا بالعذاب، والتزویر فیھ تبدیل للحقیقة ومشابھة ألھل الكتاب، الذین 

والوعید بالعذاب دلیل على التحریم، ووجھ المشابھة بین التزویر وما فعلھ أھل 
  .الكتاب بكتابھم واضحة وجلیة

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي ﴿:قال تعالى -٢

 .)٢(﴾ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ

  :وجھ الداللة من اآلیة
أن اهللا توعد الیھود بالعذاب من السماء بسبب تبدیلھم لكالم اهللا عز وجل 

 وذلك من ووصف فعلھم بالفسق، واآلیة فیھا داللة على تحریم التبدیل لكالم اهللا
  :وجھین

 العذاب الذي أنزلھ اهللا علیھم من السماء، فلو لم یكن الفعل محرمًا :الوجھ األول
  .لما عاقبھم بھذا العذاب

 وصف اهللا ھذا الفعل بأنھ فسق، ووصفھ بھذا الوصف یقتضـي :الوجھ الثاني
  .التحریم

حرمھ اهللا ومن ھنا یتضح لنا أن التبدیل في األقوال تغییر للمقصود منھا، وقد 
كما سبقت اإلشارة إلیھ، فیكون التزویر محرمًا لوجود ھذا األمر فیھ وھو تبدیل 

  .الحقائق

                                                           

 ).٧٩: (سورة البقرة) ١(
 ).٥٩: (رة البقرةسو) ٢(
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  خسمس حس جس مخ جخ مح جح مج حج  هتمث﴿ :قال تعالى -٣

 مغ جغ مع جع مظ  مضحط خض حض جض مص خص حص

 .)١(﴾    حف جف

  :وجھ الداللة من اآلیة
  )٢(.في اآلیة نھي عن الزور، وذلك عام في سائر وجوه الكذب

  )٣(.»لزور الكذبا«: وقال ابن العربي رحمھ اهللا
الزور الباطل، وسمي زورًا ألنھ أمیل عن الحق، وكل «: وقال القرطبي رحمھ اهللا

  )٤(.»ما عدا الحق فھو كذب وباطل
  .ففي اآلیة الكریمة نھي عن الزور، ویدخل فیھ الكذب، وشھادة الزور

 ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق ﴿:قال تعالى -٤

﴾)٥(. 
  :وجھ الداللة من اآلیة

مدح اهللا عباده وأثنى علیھم بعدم شھادتھم للزور، فالتزویر منھي عنھ ومحرم 
  .لما یتضمن من الكذب

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي ﴿:قال تعالى -٥

 .)٦(﴾ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ

  :وجھ الداللة من اآلیة
أن اهللا نھى عن أكل األموال بالباطل، فكل تصرف في المال بالباطل فھو محرم، 

اطل، والتزویر یؤدي إلى أكل األموال بالباطل فیكون وكل ما یؤدي إلى الباطل فھو ب
  .باطًال محرمًا

 يه ىه  مه جه ىنين من خن حن ﴿:قال اهللا تعالى -٦

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ميىي خي حي جي

 .)٧(﴾  زئمئ رئ

                                                           

 ).٣٠: (سورة الحج) ١(
 ).٥/٧٧(أحكام القرآن للجصاص ) ٢(
 ).٣/٢٨٦(أحكام القرآن البن العربي ) ٣(
 ).١٢/٥٥(الجامع ألحكام القرآن ) ٤(
 ).٧٢: (سورة الفرقان ) ٥(
 ).٢٩: (سورة النساء ) ٦(
 ).٢٨٢: (سورة البقرة) ٧(
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  :وجھ الداللة
في اآلیة أمر للكاتب إذا كتب أن یكتب بالعدل، كما أن فیھا نھي للكاتب أن یكتب 

من تحریم التزویر وذلك ألنھ كتابة بخالف العدل، بل ، وھذا یتض)١(على خالف العدل
ھو بالظلم الذي حرمھ اهللا، فما بني على الباطل فھو باطل، وما بني على حرام فھو 

  .حرام ، وھذا منطبق في التزویر
  :األدلة من السنة: ثانیًا

من غشنا فلیس ( ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : عن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ قال -١
 .)٢()منا

  :وجھ الداللة من الحدیث
في الحدیث داللة على تحریم الغش والتدلیس، وأن التدلیس بالفعل حرام 

  .، والتزویر غش وتدلیس بالفعل فھو محرم ومنھي عنھ)٣(كالتدلیس بالقول

أال أنبئكم بأكبر : (ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : عن أبي بكرة رضي اهللا عنھ قال -٢
اإلشراك باهللا، وعقوق الوالدین، وكان متكئًا : بلى یا رسول اهللا، قال: ئر، قلناالكبا

لیتھ : أال وقول الزور وشھادة الزور، فما زال یكررھا حتى قلنا: فجلس، فقال
 .)٤()سكت

  :وجھ الداللة من الحدیث
الحدیث دلیل على تحریم قول الزور وشھادة الزور، وأنھما من أكبر الكبائر، 

الزور من الكذب، وھو سبب في إثبات ما لیس بثابت على أحد،              فشھادة 
  .، وھذا متحقق في التزویر، فیكون محرمًا ومن الكبائر)٥(أو إسقاط ما ھو ثابت 

آیة المنافق ثالث، إذا : ( قالملسو هيلع هللا ىلصعن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ عن النبي  -٣
 .)٦()حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان

  :وجھ الداللة من الحدیث
دل الحدیث على أن خیانة األمانة من صفات المنافقین ، والتزویر في الكتابة من 
الخیانة فتكون من صفات المنافقین وعمل الفاسقین، وداللة الحدیث على تحریم 

  . ورد على سبیل الذم والتحذیرالتزویر أنھ

                                                           

 ).٢/٢١٠(أحكام القرآن للجصاص ) ١(
 .تخریجھسبق ) ٢(
 ).١٠/١٦٢(شرح النووي على صحیح مسلم ) ٣(
، كت��اب ال��شھادات ، ب��اب م��ا قی��ل ف��ي ش��ھادة ال��زور،  )٢/٩٣٩(أخرج��ھ البخ��اري ف��ي ص��حیحھ ) ٤(

كت�اب اإلیم��ان، ب��اب بی��ان الكب��ائر وأكبرھ��ا،  ) ١/٩١(، وم��سلم ف��ي ال��صحیح) ٢٥١١(ح�دیث رق��م 
 ).٨٧(حدیث رقم

 ).١٣/٢١٨(عمدة القاري ) ٥(
) ٣٣(كت�اب اإلیم��ان، ب�اب عالم�ة المن�افق، ح�دیث رق��م     ) ١/٢١(لبخ�اري ف�ي ص�حیحھ    أخرج�ھ ا ) ٦(

 ).٥٩(كتاب اإلیمان، باب عالمة المنافق، حدیث رقم) ١/٧٨(ومسلم في صحیحھ 
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علیكم بالصدق : (ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : عن ابن مسعود رضي اهللا عنھ قال -٤
فإن الصدق یھدي إلى البر، وإن البر یھدي إلى الجنة ، وما یزال الرجل یصدق 
ویتحرى الصدق حتى یكتب عند اهللا صدیقًا، وإیاكم والكذب فإن الكذب یھدي إلى 

ي إلى النار، وما یزال الرجل یكذب حتى یكتب عند اهللا الفجور، وإن الفجور یھد
 .)١()كذابًا

  :وجھ الداللة من الحدیث
في الحدیث دلیل على فضل الصدق وأنھ ینتھي بصاحبھ إلى الجنة، ودلیل على 
قبح الكذب وأنھ ینتھي بصاحبھ إلى النار، والتزویر فیھ كذب، فیكون حكمھ كحكمھ 

  .لنارمحرمًا، وینتھي بصاحبھ إلى ا
  :األدلة النظریة: ثالثًا 

 .أن التزویر فیھ ظلم، والظلم محرم اتفاقًا -١
 .أن التزویر فیھ كذب والكذب محرم اتفاقًا -٢
 .أن التزویر فیھ خیانة للقلم، إذ یكتب المزور ما لیس حقًا وھذه ھي الخیانة -٣
 .أن التزویر تبدیل للحقیقة، وھذا التبدیل غش، والغش محرم -٤
 .ر، والضرر محرم شرعًا، فیكون التزویر حرامًاأن التزویر فیھ ضر -٥
أن التزویر فیھ إبطال حق ثابت، وأخذ شيء بغیر وجھ حق، واالحتیال على  -٦

 )٢(.إبطال الحقوق الثابتة حرام
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

یا أیھ�ا ال�ذین آمن�وا    (، كتاب األدب ، باب قولھ تعالى        )٥/٢٢٦١(البخاري في الصحیح    أخرجھ  ) ١(
، وم��سلم ف��ي  ) ٥٧٤٣( وم��ا ینھ��ى ع��ن الك��ذب، ح��دیث رق��م   ،)اتق��وا اهللا وكون��وا م��ع ال��صادقین  

كت��اب الب��ر وال��صلة واآلداب، ب��اب ق��بح الك��ذب، وح��سن ال��صدق وف��ضلھ،    ) ٤/٢٠١٣(ال��صحیح 
 ).٢٦٠٧(حدیث رقم 

 ).٣٦٩-٣٦٨(تزویر المحررات، دراسة فقھیة تطبیقیة : انظر) ٢(
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  املبحث الرابع

  طرق محاية احملررات من التزوير

من سنذكر في ھذا المبحث بإذن اهللا الطرق التي بھا تحصل السالمة 
  :التزویر، ذكرًا فقط

 . اتخاذ موثق مسلم-١

 . اتخاذ موثق عدل-٢

 . اتخاذ كاتب بالغ-٣

 . اتخاذ كاتب صحیح العقل-٤

 . حریة الموثق-٥

 . صنعة التوثیقإتقان -٦

 . نصب الموثقین من قبل اإلمام-٧

 . سد كفایة الموثقین وإغناؤھم-٨

 . سن نظم توثیق المحررات-٩

 .ین ووثائقھم تصفح أحوال الموثق-١٠

 . اتخاذ الورق والحبر المناسب-١١

 . تضمین الورق رسومًا وعالمات معینة-١٢

 . حضور المحررات بین یدي الموثق-١٣

 . التثبت من شخصیة أصحاب الشأن-١٤

 . التعریف بأصحاب الشأن-١٥

 . كتابة المحرر بألفاظ وحروف واضحة-١٦

 . ضبط الكلمات واألعداد-١٧
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 .في المحرر) فراغ(رك بیاض  التنبھ بعدم ت-١٨

 . كتابة التاریخ على المحرر-١٩

 . االعتذار عن خلل المحرر-٢٠

 . ترقیم صفحات المحرر وذكر عدد أوراقھ وعدد نسخھ-٢١

 . قراءة المحرر بعد كتابتھ من قبل كاتبھ ومن قبل الشھود-٢٢

 . مقابلة المحرر على أصلھ-٢٣

 . التوقیع على المحرر وختمھ-٢٤

 .ھادة على المحرر الش-٢٥

  . حفظ أصول الوثائق المحررة-٢٦

 . الوازع الدیني-٢٧

 . نشر الوعي االجتماعي-٢٨

 . اإلفادة من الخبرات، والوسائل التقنیة المتقدمة في العصر الحاضر-٢٩

  )١(. سن العقوبة الرادعة لمزور المحررات-٣٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

 ).٤٣٢- ٣٧٠(یة صتزویر المحررات، دراسة فقھیة تطبیق: انظر جمیع ھذه الطرق في) ١(
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  الفصل الثالث

  ويف النظامعقوبة التزوير يف الفقه اإلسالمي 

   و ن

  املبحث األول

  عقوبة التزوير يف الفقه اإلسالمي

   و د،و روع

  :التمهيد

سبق في ھذا البحث أن بینا أن التزویر محرم شرعًا، فھو معصیة، فیستحق 
  )١(.فاعلھ التعزیر

  :تعریف التعزیر: الفرع األول

  :التعزیر لغة

  :رة منھایطلق في اللغة على معاٍن كثی

العین والزاء والراء كلمتان إحداھما ) عزر: (قال ابن فارس رحمھ اهللا -١
التعظیم والنصر، والكلمة األخرى جنس من الضرب، فاألولى النصـر والتوقیر، 

 )٢(.واألصل اآلخر التعزیر وھو الضرب دون الحد
 )٣(.أصل التعزیر التأدیب -٢
 )٤(.التوقیر والتعظیم -٣
 )٥(.التوقیف على الدِّین -٤
 )٦(.النصر باللسان والسیف -٥

                                                           

، روض����ة الط����البین ) ٤/٣٥٥(، ال����شرح الكبی����ر لل����دردیر ) ٧/١٠٠(البح����ر الرائ����ق : انظ����ر) ١(
 ).٦/١٢١(، كشاف القناع ) ١٠/١٧٤(

) ٢/٥٩(، المغرب في ترتی�ب المع�رب    ) ٢/٧٨(، تھذیب اللغة    ) ٤/٣١١(مقاییس اللغة   : انظر) ٢(
 ).٥/٤٠٧(، المصباح المنیر ) ٤/٥٦١(، لسان العرب 

 ).٤/٥٦٢(، لسان العرب ) ٢/٧٨(تھذیب اللغة : انظر) ٣(
 ).١٣/٢٣(، تاج العروس ) ١٨٠(، مختار الصحاح ص) ٢/٧٨(تھذیب اللغة : انظر) ٤(
 ).٤/٥٦١(، لسان العرب ) ٢/٧٨(تھذیب اللغة : انظر) ٥(
 ).١٣/٢٤(، تاج العروس ) ٤/٥٦١(، لسان العرب ) ٢/٧٨(تھذیب اللغة : انظر) ٦(
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 )١(.تعظیم الرجل وتبجیلھ -٦
 )٢(.التوقف على الفرائض واألحكام -٧
أدبتھ، إنما فعلت بھ ما یردعھ عن : الرد والمنع، وعزرت فالنًا ، أي -٨
 )٣(.القبیح
 )٤(.عزره عزرًا، وعزَّره تعزیرًا، أي أعانھ: اإلعانة ، یقال -٩

  )٥(. التقویة -١٠

  :تعریف التعزیر اصطالحًا

  )٦(.ھو التأدیب في كل معصیة ال حد فیھا وال كفارة

  :مشروعیة التعزیر: الفرع الثاني

  :ثبتت مشروعیة التعزیر بأدلة كثیرة منھا

 ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي ﴿: قال تعالى-١

 زب رب يئ ىئ  مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ  ٌّ

  .)٧(﴾ مب

  :وجھ الداللة من اآلیة

أن اهللا عز وجل أباح للزوج إذا أغضبتھ زوجتھ، أن یعاقبھا تأدیبًا لھا، بالوعظ 
  )٨(. المبرح، وھذا كلھ تعزیر، فدل على مشروعیتھوالھجر، والضرب غیر

 ملسو هيلع هللا ىلصسمعت رسول اهللا : عن أبي بردة األنصاري رضي اهللا عنھ قال  -١
 .)٩()ال تجلدوا فوق عشرة أسواط إال في حد من حدود اهللا(: یقول

                                                           

 ).٢/٧٨( تھذیب اللغة :انظر) ١(
 ).٤/٥٦٢(، لسان العرب ) ٢/٧٨(تھذیب اللغة : انظر) ٢(
 ).١٣/٢٤(تاج العروس  ،) ٢/٧٨(تھذیب اللغة : انظر) ٣(
 ).١٣/٢٤(، تاج العروس ) ٤/٥٦١(لسان العرب : انظر) ٤(
 ).١٣/٢٤(تاج العروس : انظر) ٥(
، م��نح )٤/٦٧(، ال��در المخت��ار )٤/٦٩(، حاش��یة اب��ن عاب��دین  )٧/٦٣(ب��دائع ال��صنائع : انظ��ر) ٦(

، أس���نى المطال���ب ف���ي ش���رح روض���ة الطال���ب      )٤/١٩١(، مغن���ي المحت���اج  )٩/٣٥٥(الجلی���ل 
 ).٦/١٢١(، كشاف القناع )٣/٣٦٤(، شرح منتھى اإلرادات )٤/١٦١(

 ).٣٤: (سورة النساء) ٧(
 ).٤/١٩١(، معنى المحتاج )١/٥٦٣(أحكام القرآن البن العربي : انظر) ٨(
، كت��اب الح�دود ، ب�اب لم�ن التعزی�ر واألدب، ح��دیث     )٦/٢٥١٢( البخ�اري ف�ي ص�حیحھ    أخرج�ھ ) ٩(

، كت���اب الح���دود ، ب���اب ق���در أس���واط )٣/١٣٣٢(، وأخرج���ھ م���سلم ف���ي ال���صحیح )٦٤٥٨(رق���م
 )١٧٠٨(التعزیر، حدیث رقم
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  :وجھ الداللة من الحدیث
  

دل الحدیث على مشروعیة الجلد بعشرة أسواط فأقل فیما سوى الحدود، من 
  )١(.اصي، فیكون ھذا الحدیث مثبتًا لمشروعیة التعزیرالمع

 بمخنَّث قد خضب ملسو هيلع هللا ىلصأتي النبي : (عن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ قال -٢

یتشبھ بالنساء، فأمر بھ : ما بال ھذا؟ قالوا: ملسو هيلع هللا ىلصیدیھ ورجلیھ، فقال رسول اهللا 
إني نھیت أن أقتل : أال تقتلھ، فقال: ، فقیل یا رسول اهللا)٢(فنفي إلى النقیع

 )٣().لمصلینا
  :وجھ الداللة من الحدیث

دل الحدیث على نفي من تشبھ بالنساء، عقوبة لھ على تشبھھ بالنساء وھذه 
  .عقوبة تعزیریة، فدل على مشروعیة التعزیر

َليُّ  (ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : أبیھ قالعن عمر بن الشرید رحمھ اهللا عن  -٣
 .)٤()اْلَواِجِد ُیِحلُّ ِعْرَضُھ َوُعُقوَبَتُھ

                                                           

 ).٧/٣٣٠(، نیل األوطار )٤/١٣٧(إحكام األحكام : انظر) ١(

 إلبل ملسو هيلع هللا ىلصوھو الذي حماه النبي    )  كیلومترا ٣٨(بویة ، ویبعد عنھا     واد یقع جنوب المدینة الن    : النقیع) ٢(
 ).٥/٣٠١(معجم البلدان : انظر. الصدقة، وخیل المجاھدین، وحماه الخلفاء من بعده

كت�اب  ) ٤/٢٨٢(، وأخرج�ھ أب�و داود ف�ي س�ننھ        ) ٦١٢٦(ح�دیث رق�م   ) ١٠/٥٠٩(أخرجھ أب�و یعل�ى ف�ي م�سنده          ) ٣(
كت�اب العی�دین ،   ) ٢/٥٤(، وأخرجھ الدارقطني في س�ننھ  )٤٩٢٨(ن، حدیث رقمالحدود، باب في الحكم في المخنثی 

، وأخرجھ البیھقي في السنن ) ٩(باب التشدید في ترك الصالة وكفر من تركھا والنھي عن قتل فاعلھا، حدیث رقم
، وف�ي ال�سنن   )١٢٠٨(ب�اب م�ن ت�رك ال�صالة متعم�دًا، ح�دیث رق�م             ) ١٢٩-٣/١٢٨) (نسخة األعظم�ي  (الصغرى  

، وأخرجھ البغوي في شرح ) ١٦٧٦٤(كتاب الحدود ، باب ما جاء في نفي المخنثین، حدیث رقم) ٨/٢١٤(كبرى ال
، كتاب  اللباس ، باب لعن المتشبھین من الرجال بالنساء وإخراجھم وإخراج أھل الریب، حدیث ) ١٢/١٢١(السنة 

: ، ق�ال األلب�اني رحم�ھ اهللا    ) ٢٨٧٥(ح�دیث رق�م  ) ٤/٧٤٤(، وأخرجھ ابن األثیر في جامع األص�ول   ) ٣٢٠٨(رقم
 .)١٠/٤٢٨(صحیح وضعیف سنن أبي داود : الحدیث صحیح ، انظر

، وأخرج�ھ اب�ن أب�ي ش�یبة ف�ي م�سنده       ) ٢/٨٤٥(أخرج البخاري في ص�حیحھ معلق�ًا ب�صیغة التم�ریض      ) ٤(
كت�اب البی�وع واألقفی�ة، ب�اب مط�ل       ) ٤/٤٨٩(، وأخرجھ في مصنفھ     ) ٩١٢(حدیث رقم ) ٣٩١-٢/٣٩٠(
، ) ١٧٩٧٥(، ح�دیث رق�م  ) ٤/٢٢٢(، وأخرج�ھ أحم�د ف�ي م�سنده         ) ٢٢٤٠٢(لغني ودفع�ھ، ح�دیث رق�م      ا

، وأخرج�ھ أب�و داود ف�ي س�ننھ     ) ٢٧٣١(، ح�دیث رق�م      ) ٤/٢٥٩(وأخرجھ البخ�اري ف�ي الت�أریخ الكبی�ر          
، وأخرجھ ابن ماجھ ) ٢٧٣١(، كتاب األقضیة ، باب في الحبس في الدین وغیره، حدیث رقم) ٣/٣١٣(

، وأخرج�ھ  ) ٢٤٢٧(كتاب الدیات ، باب الح�بس ف�ي ال�دین والمالزم�ة ، ح�دیث رق�م           ) ٢/٨١١(نھ  في سن 
وأخرجھ النسائي في ) ٤٦٨٨(، كتاب البیوع، باب مطل الغني ، حدیث رقم) ٧/٣١٦(النسائي في سننھ 

، وأخرج�ھ الطح�اوي ف�ي    ) ٦٢٨٨(، كتاب البیوع ، باب مطل الغني، حدیث رق�م        ) ٤/٥٩(السنن الكبرى   
، وأخرج�ھ اب�ن   ..)ل�ي الواج�د   (، باب بیان م�ا روي عن�ھ علی�ھ ال�سالم م�ن قول�ھ            ) ٢/٤١٠(كل اآلثار   مش

، وأخرج��ھ الطبران��ي ف��ي ) ٥٠٨٩(، ب��اب عقوب��ة الماط��ل، ح��دیث رق��م  ) ١١/٤٨٦(حب��ان ف��ي ص��حیحھ 
، )٧٢٤٩(ح��دیث رق��م ) ٧/٣١٨(وف��ي المعج��م الكبی��ر   ) ٢٤٢٨(ح��دیث رق��م  ) ٣/٤٦(المعج��م األوس��ط  

، وأخرج��ھ البیھق��ي ف��ي ) ٧٠٦٥(، ح��دیث رق��م ) ٤/١١٥(خرج��ھ الح��اكم ف��ي الم��ستدرك  ، وأ) ٧٢٥٠(
باب من حبس من علیھ الدین إذا لم یظھر مالھ وما على الغني في المطل، حدیث ) ٦/٥١(السنن الكبرى 

) ٥/٦٢(فتح الباري : انظر. الحدیث إسناده حسن : ، قال ابن حجر رحمھ اهللا )١١٠٦١، ١١٠٦٠(رقم
 ).٦/٦٥٦(ابن الملقن في البدر المنیر ، وصححھ 
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  :وجھ الداللة من الحدیث
  

دل الحدیث على مشروعیة حبس المدین الموسر المماطل، والحبس نوع من 
  )١(.التعزیر، فدل على مشروعیة التعزیر

لقد رأیت الناس في عھد رسول اهللا : (قال عن ابن عمر رضي اهللا عنھما  -٤

 یعني الطعام، ُیضربون أن یبیعوه في مكانھ ، حتى یؤووه )٢( یبتاعون ُجزافًاملسو هيلع هللا ىلص
 .)٣()إلى رحالھم

  

 في الحدیث دلیل على جواز التعزیر بالضـرب لولي :وجھ الداللة من الحدیث
ه من العقوبات في البدن التي یراھا مناسبة ومن ذلك تعاطي العقود األمر، وغیر

  )٤(.الفاسدة

 حبس رجًال ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي (عن بھز بن حكیم رضي اهللا عنھ عن أبي جده  -٥
 .)٥()في تھمة

                                                           

 ).١٨/٢٨٩(التمھید البن عبد البر : انظر) ١(
 ).٩٩(المصباح المنیر ص: بیع الشيء ال یعلم كیلھ وال وزنھ ، انظر: الجزاف) ٢(
، كتاب البیوع ، باب من رأى إذا اشترى طعامًا جزاف�ًا  ) ٢/٧٥١(أخرجھ البخاري في صحیحھ   ) ٣(

، كت�اب البی�وع ، ب�اب بط�الن        ) ٣/١١٦١( وأخرج�ھ م�سلم ف�ي ص�حیحھ          ،) ٢٠٣٠(، حدیث رق�م   
 ).١٥٢٧(بیع المبیع قبل القبض، حدیث رقم

 ).٤/٣٥١(، فتح الباري ) ١٠/١٧١(شرح النووي على صحیح مسلم ) ٤(
، وأخ�رج أب�و داود ف�ي ال�سنن      )١٥٣١٣(حدیث رقم ) ٨/٣٠٦(أخرجھ عبد الرزاق في مصنفھ      ) ٥(

، وأخرج��ھ )٣٦٣٠( ب��اب الح��بس ف��ي ال��دین وغی��ره، ح��دیث رق��م      ، كت��اب األق��ضیة، )٣/٣١٤(
، )١٤١٧(كت��اب ال��دیات، ب��اب م��ا ج��اء ف��ي التھم��ة ، ح��دیث رق��م      ) ٤/٢٨(الترم��ذي ف��ي س��ننھ  

، كتاب قطع ال�سارق، ب�اب امتح�ان ال�سارق بال�ضـرب      ) ٦٧-٨/٦٦(وأخرجھ النسائي في السنن   
كت�اب قط�ع   ) ٤/٣٢٨(ن الكب�رى    ، وأخرجھ أیضًا في السن    )٤٨٧٦،  ٤٨٧٥(والحبس، حدیث رقم  

، وأخرج��ھ اب��ن الج��ارود ف��ي المنتق��ى  ) ٧٣٦٢(ال��سارق ، ب��اب الح��بس ف��ي التھم��ة، ح��دیث رق��م 
، )١٥٤(، ح�دیث رق�م   )١/٥٦(، وأخرجھ الطبراني في األوس�ط    )١٠٠٣(، حدیث رقم    )١/٢٥١(

، ح��دیث رق��م )٤/١١٤(، والح��اكم ف��ي الم��ستدرك ) ٩٩٨(، ح��دیث رق��م )١٩/٤١٤(وف��ي الكبی��ر 
وف�ي  ) ٢٠٤٠(حدیث رق�م ) ٥/٢٩٦) (نسخة األعظمي(، والبیھقي في السنن الصغرى      )٧٠٦٣(

ب���اب حب���سھ إذا اتھ���م وتخلیت���ھ مت���ى علم���ت ع���سرتھ وحل���ف علیھ���ا، ح���دیث    ) ٦/٥٣(الكب���رى 
ب��اب الح��بس والمالزم��ة،  ) ١٠/١٩٩(وأخرج��ھ اب��ن األثی��ر ف��ي ج��امع األص��ول    ) ١١٧٠٣(رق��م

، ق�ال  )١٤٥٤١(، ح�دیث رق�م      )٥/٣٣٧(نز العم�ال    ، وأخرجھ الھندي في ك    ) ٧٧٠٧(حدیث رقم   
) ٢/٣٢٤(خالص�ة الب�در المنی�ر   : الترمذي رحمھ اهللا ح�سن، وق�ال الح�اكم ص�حیح اإلس�ناد، انظ�ر            

ص�ححھ الح�اكم وأق�ره ال�ذھبي، ول�م ی�ضعفھ أب�و داود وعلق�ھ البخ�اري،          : قال المناوي رحم�ھ اهللا  
 ).٨/٧٩(إرواء الغلیل : انظر. ، وحسنھ األلباني رحمھ اهللا)٥/٤٠٠(فیض القدیر: انظر



 

 

 - ٣٨٢٣ - 

  :وجھ الداللة من الحدیث

ى جواز الحبس لمجرد التھمة ، وأنھ من العقوبات في الحدیث دلیل عل
  )١(.التعزیریة، فإذا جاز الحبس لمجرد التھمة،  فبعد ثبوت الجریمة من باب أولى 

  :األدلة النظریة

أن الحاجة داعیة إلى التعزیر، منعًا للفساد ، وزجرًا على األفعال السیئة،  -١
 )٢(.العامة للناس كافة ومنعًا الستمرار وشیوع الجریمة، فبھ تحقق المصلحة 

أن في ترك الجاني یعبث في المجتمع ظلم لھ بعدم ردعھ عن فساده ، وظلم  -٢
للمجتمع بعدم حمایتھ من ھذا العابث ، والشرع قد جاء بالعدل وأمر بھ ، فمن العدل 
ردعھ وتأدیبھ، وھذا ھو التعزیر الذي جاء بھ الشرع لمن عصـى وال حد في 

 )٣(.معصیتھ 
اس ال یرتدعون عن ارتكاب المحرمات إال بالعقوبة فقد شرعت لما كان الن -٣

العقوبة حینئذ لتناسب كل عقوبة جنایتھا، وجعلت عقوبة التعزیر على صور مختلفة 
  )٤(.لتنوع الجرائم وتعدد صورھا

  :اإلجماع

  )٥(.أجمع العلماء على أن التعزیر مشروع في كل معصیة لیس فیھا حد وال كفارة

  :واع العقوبات التعزیریة ، وفیھ سبع مسائلأن: الفرع الثالث

  :التشھیر: المسألة األولى

  :تعریف التشھیر لغة:أوًال 

ظھور الشـيء في : التشھیر لغة مصدر َشھََّر ، بمعنى أظھر وأبان، والشھرة 
  )٦(.شنعھ حتى یشھده الناس

  : التشھیر اصطالحًا:ثانیًا

  )٧(.إعالم الناس بالجنایة التي ارتكبھا المجرم

  . مشروعیة التعزیر بالتشھیر:ثالثًا

                                                           

 ).٤/٥٦٣(، تحفة األحوذي )١٢/٣٢(، عون المعبود )٧/٣١٧(مرقاة المفاتیح : انظر) ١(
 ). ٧/٧٨(، منح الجلیل )٣/٤٤٢(، الشرح الكبیر للدردیر )٣/٢٠٧(تبیین الحقائق ) ٢(
 ).٤٨١(تزویر المحررات، دراسة فقھیة تطبیقیة : انظر) ٣(
 ).٤٨٢(ات، دراسة فقھیة تطبیقیة صتزویر المحرر: انظر) ٤(
 . المرجع السابق) ٥(
 ). ٤/٤٣١(، لسان العرب ) ٦/٥٢(تھذیب اللغة : انظر) ٦(
 ). ١٦/١٤٥(، المبسوط ) ٢/٢٦٧(التشریع الجنائي في اإلسالم : انظر) ٧(
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التشھیر من أنواع العقوبات التعزیریة، وھو جائز إذا علم الحاكم فیھ 

  ِّ ﴿، ودل على مشروعیتھ القرآن، قال اهللا تعالى في عقوبة الزنا)١(المصلحة

 وشھود العقوبة من جماعة من المؤمنین تشھیر )٢(﴾ مئ زئ رئ ّٰ

بالجاني وزجر لھ عن فعلھ، واألصل في العقوبات أنھا علنیة، لنھى الناس عن 
  .الحرام 

  

  :األدلة األثریة

 َرُجًلا ِمَن ملسو هيلع هللا ىلصاْسَتْعَمَل النَِّبيُّ : (عن أبي حمید الساعدي رضي اهللا عنھ قال -١
َھَذا َلُكْم َوَھَذا ُأْھِدَي ِلي، َفَقاَم :  َعَلى الصََّدَقِة، َفَلمَّا َقِدَم َقاَلِبیَِّةاْلَأْسِد ُیَقاُل َلُھ اْبُن اللُّْت

َھَذا : َما َباُل اْلَعاِمِل َنْبَعُثُھ َعَلى َبْعِض َأْعَماِلَنا َفَیُقوُل«:  َفَقاَل َعَلى اْلِمْنَبِرملسو هيلع هللا ىلصالنَِّبيُّ 
َلُكْم َوَھَذا ِلي، َفَھلَّا َجَلَس ِفي َبْیِت َأِبیِھ َأْو َبْیِت ُأمِِّھ َفَیْنُظَر َأُیْھَدى ِإَلْیِھ َأْم َلا، َوالَِّذي 

  .)٣(..)ا َشْیًئا ِإلَّا َجاَء ِبِھ َیْوَم اْلِقَیاَمِة َیْحِمُلُھ َعَلى َرَقَبِتِھَنْفِسي ِبَیِدِه َلا َیْأُخُذ ِمْنَھ
  

  : وجھ الداللة من الحدیث

 أنكر على فعل الوالي على الصدقات وأخذه شیئًا منھا وذلك أمام ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي 
  .المأل من الناس، وھذا ھو التشھیر فدل ذلك على مشروعیتھ

رضي اهللا عنھ َأَمَر ِبَشاِھِد الزُّوِر َأنَّ ُیْسَخَم ما ورد عن عمر بن الخطاب  -٢
 َھَذا َشاِھُد الزُّوِر، ِإنَّ: ، َوُیَطاُف ِبِھ ِفي اْلَقَباِئِل، َوُیَقاُلَوْجُھُھ، َوُیْلَقى ِفي ُعُنِقِھ ِعَماَمُتُھ

 .)٤(»َفَلا َتْقَبُلوا َلُھ َشَھاَدًة

                                                           

 ). ٤٨٥(، تزویر المحررات ، دراسة فقھیة تطبیقیة ص) ١٦/١٤٥(انظر المبسوط ) ١(
 ).٢: (ورسورة الن) ٢(
، كت���اب األحك���ام، ب���اب ھ���دایا العم���ال، ح����دیث      )٦/٢٦٢٤(أخرج���ھ البخ���اري ف���ي ص���حیحھ     ) ٣(

، كتاب اإلمارة ، باب تحریم ھدایا العمال    ) ٣/١٤٦٣(، وأخرجھ مسلم في صحیحھ      )٦٧٥٣(رقم
 ).١٨٣٢(حدیث رقم

یث كت��اب ال��شھادات ، ب��اب عقوب��ة ش��اھد ال��زور، ح��د) ٣٢٧(/أخرج��ھ عب��دالرزاق ف��ي م��صنفھ ) ٤(
ولم یتكلم علیھ، وأخرجھ ابن أبي ش�یبة ف�ي         ) ٤/٨٨(، والزیلعي في نصب الرایة      )١٥٣٩٤(رقم

، باب من رخص في حلقھ وجره، وأخرجھ البیھق�ي ف�ي        )٢٨٦٤٣(حدیث رقم ) ٥/٥٢٦(مصنفھ  
، )٢٠٢٨١(كتاب القاضي، باب م�ا یفع�ل ب�شاھد ال�زور، ح�دیث رق�م              )  ١٠/١٤٢(السنن الكبرى   

، وأخرج�ھ الھن�دي ف�ي      )٤٠٨٣(ح�دیث رق�م     ) ١٤/٤٠٧(مع األحادی�ث    وأخرجھ السیوطي في جا   
 ).١٧٧٩٩(باب شاھد الزور، حدیث رقم ) ٧/١٣(كنز العمال 
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  :وجھ الداللة من األثر

أن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنھ أمر بشاھد الزور أن یطاف بھ في القبائل، 
ویقال ھذا شاھد زور وھذا تشھیر، فدل على مشروعیة التشھیر، خاصة وأن سنة 

  .الخلفاء قد أمرنا باتباعھا

  : النظریةاألدلة

أن في التشھیر مقصد شرعي، وھو زجر العامة عن فعل مثل الجاني، وقد  -١
قرر الفقھاء رحمھم اهللا أن الوسائل تأخذ أحكام المقاصد، فیكون التشھیر مشـروعًا 

 .إذًا
ما علیھ قضاة المسلمین عبر األزمان المختلفة من العقوبة بالتشھیر، وعمل  -٢

 )١(.، یكون حجة الناس إذا لم یخالف نصًا شرعیًا 
أن عمر رضي اهللا عنھ شھر بشاھد الزور، ومثل ھذا ال یخفى على الصحابة  -٣

 .فیكون ذلك إجماعًا منھم على جواز التشھیر ومشروعیتھ

  :النفي: المسألة الثانیة 

  )٢(.الطرد واإلبعاد: تعریف النفي لغة: أوًال

  )٣(.راإلخراج من بلد إلى بلد آخ: تعریف النفي اصطالحًا: ثانیًا

  :مشروعیة التعزیر بالنفي بأدلة كثیرة منھا: ثالثًا

 بمخنَّث قد خضب ملسو هيلع هللا ىلصأتي النبي : ( ھریرة رضي اهللا عنھ قال عن أبي  -١
یتشبھ : ما بال ھذا؟ قالوا: یدیھ ورجلیھ، فقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

 ..).)٤(بالنساء، فأمر بھ فنفي إلى النقیع

 المخنثین من ملسو هيلع هللا ىلصلعن رسول اهللا :(قالعن ابن عباس رضي اهللا عنھما  -٢
 .)٥()أخرجوھم من بیوتكم: ، وقالالرجال والمترجالت من النساء
  :وجھ الداللة من الحدیثین

ء عقوبة لھم، فدل على  أمر بنفي المتشبھین من الرجال بالنساملسو هيلع هللا ىلصأن النبي 
  )٦(.مشروعیة التعزیر بالنفي

                                                           

 ).١٦/١٤٥(المبسوط : انظر) ١(
 ).٣/٢٦٧(، لسان العرب ) ٣/٤٥٥(مقاییس اللغة : انظر) ٢(
 ).٢/٤١٦(، كفایة الطالب ) ٢/٣٤٢(بدایة المجتھد : انظر) ٣(
 .جھسبق تخری) ٤(
، كتاب الحدود ، باب إخراج المتشبھین بالنساء من       ) ٥/٢٢٠٧(أخرجھ البخاري في الصحیح     ) ٥(

 ).٦٤٤٥(، وفي باب نفي أھل المعاصي والمخنثین، حدیث رقم ) ٥٥٤٧(البیوت، حدیث رقم
 ).٩/٤٥(المبسوط : انظر) ٦(
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  :العزل: المسألة الثالثة

  :تعریف العزل لغة: أوًال

  )١(.التنحیة: نّحاه، إذًا العزل: عزلھ من األمر أو العمل، أي: العزل

  : تعریف العزل اصطالحًا: ثانیًا

  )٢(.حرمان الشخص من وظیفتھ: العزل اصطالحًا

  :مشروعیة العزل: ثالثًا

  :ثبتت مشروعیة العقوبة بالعزل بأدلة منھا

 )٣(. عزل ابن اللتیبة رضي اهللا عنھ عن الصدقةملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  -١

عزل سعد بن عبادة رضي اهللا عنھ لما قال ألبي سفیان یوم   ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي -٢
 )٤(.، الیوم یوم الملحمة، الیوم تستحل الحرمةفتح مكة

  :وجھ الداللة من الحدیثین

  )٥(.الحدیثان ظاھرا الداللة على مشروعیة العقوبة بالعزل

  :الحبس: المسألة الرابعة

  )٦(.المنع واإلمساك وھو ضد التخلیة: تعریف الحبس لغة: أوًال

  )٧(.تعویق الشخص ومنعھ من التصرف بنفسھ: تعریف الحبس اصطالحًا: ثانیًا

  :مشروعیة التعزیر بالحبس: ثالثًا

 .تقدم في الكالم عن التعزیر ذكر بعض األدلة الدالة على الحبس -١
أجمع الصحابة ومن بعدھم على مشـروعیة الحبس، وقد حبس الخلفاء  -٢

الراشدون ومن بعدھم من الخلفاء والقضاة من غیر نكیر من أحد، فكان ذلك 
 )٨(.جماعًاإ

                                                           

 ).١١/٤٤٠(لسان العرب : انظر) ١(
 ).٥٠٣(قھیة تطبیقیة صتزویر المحررات ، دراسة ف: انظر) ٢(
  .سبق تخریجھ) ٣(
، وف��ي ال��سنن الكب��رى ) ٣٦٩٥(، ح��دیث رق��م ) ٨/٨٦(أخرج��ھ البیھق��ي ف��ي ال��سنن ال��صغرى  ) ٤(

، وقصة والیة سعد بن عبادة رضي اهللا عنھ الرای�ة ف�ي ص�حیح         )١٨٠٦٠(حدیث رقم ) ٩/١٢٠(

 . الفتح الرایة یومملسو هيلع هللا ىلص، كتاب المغازي، باب أین ركز النبي ) ٤/١٥٥٩(البخاري 
 ).٥٠٤(تزویر المحررات ، دراسة فقھیة تطبیقیة ص: انظر) ٥(
 ).٦/٤٤(لسان العرب : انظر ) ٦(
 ).٥٠٧(تزویر المحررات، دراسة فقھیة تطبیقیة ص) ٧(
 ).٥٠٨(المرجع السابق ص) ٨(
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  :الجلد: المسألة الخامسة

مصدر من جلد یجلد جلدًا، وھو الضـرب بالسوط، وال : تعریف الجلد لغة: أوًال
  )١(.یخرج المعنى اللغوي عن المعنى االصطالحي

  :مشروعیة التعزیر بالجلد: ثانیًا

  .تقدم ذلك عند الكالم عن التعزیر

  :أخذ المال: المسألة السادسة

  :ي التعزیر بأخذ المال على قولیناختلف الفقھاء ف

ذھب الحنفیة، ومحمد بن الحسن ،  والمالكیة في المشھور، و الشافعیة، : األول
  .والحنابلة إلى أن التعزیر بأخذ المال ال یجوز

ذھب أبو یوسف من الحنفیة ، وھو قول عند المالكیة ، وبھ قال : القول الثاني
ھو اختیار ابن تیمیة وابن القیم ، أن التعزیر الشافعي في القدیم وبعض الحنابلة ،  و

  )٢(.بأخذ المال جائز شرعًا

  :القتل:المسألة السابعة 

  : تعریف القتل لغة: أوًال

  )٣(.القتل في اللغة مصدر من قتل یقتل، وھو فعل یحصل بھ زھوق الروح

  : تعریف القتل اصطالحًا: ثانیًا

  )٤(.ھو فعل من العباد تزول بھ الحیاة

  :مشروعیة التعزیر بالقتل: ثالثًا

القتل تعزیرًا مشروع عند عامة الفقھاء بحسب المصلحة، وعلى قدر الجریمة 
  )٥(.ألن قواعد الشرع تقتضي تقدیر العقوبات على قدر الجنایات

وإذا تقرر جواز ھذه العقوبات، فإن للحاكم أن یختار منھا لیوقعھا بالمزور، كما 
  .ادع عن مثل ھذا الفعلأن لھ أن یختار غیرھا مما ھو ر

  

                                                           

 ).٤٥(مختار الصحاح ص) ١(
 ).٤٩٣(تزویر المحررات ، دراسة فقھیة تطبیقیة ص: انظر) ٢(
 ).٤٩٠(، المصباح المنیر ) ٣/٣٣(لسان العرب : انظر) ٣(
 ).٨/٣٢٦(البحر الرائق : انظر) ٤(
 ).١/٢١٦(الفروق : انظر) ٥(
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  املبحث الثاني

  عقوبة تزوير احملررات يف النظام

   و  طب

  اطب اول

  وف او  اظم

قرر ولي األمر في نظام مكافحة التزویر أن عقوبة تزویر المحررات تكون 
لخاصة، ، وبالنسبة للشـركات والمؤسسات ا)١(بالسجن أو الغرامة، أو بھما معًا

فتكون بحرمانھا من تأمین مشتریات الدولة، وتنفیذ مشـروعاتھا وأعمالھا لمدة 
  .خمس سنوات على األقل، عند إدانة أحد منسوبیھا بالتزویر لمصلحتھا

كما نص نظام الخدمة المدنیة إضافة إلى العقوبة األصلیة الواردة في نظام 
، والمنع من )٢(ل من الوظیفةمكافحة التزویر، على عقوبة الموظف المزور بالفص

االلتحاق بإحدى وظائف الدولة إال بعد رد االعتبار، أما غیر الموظف فیمنع من 
االلتحاق بإحدى وظائف الدولة إال بعد اعتباره، ورد االعتبار مرھون بحسن سیرة 

  )٣(.وسلوك الشخص خالل مدة معینة

السجن أو الغرامة (أما الشخص غیر السعودي ، فیضاف إلى العقوبة األصلیة 
  )٤(.النفي من البالد) أو بھما معًا

كما سن ولي األمر عقوبة التشھیر بالمزور، وفوض أمر إعمال ھذه العقوبة إلى 
  )٥(.وزیر الداخلیة بحسب المقتضى

                                                           

 .من نظام مكافحة التزویر) ١٤-١٢ ، ١٠-١(انظر المواد من ) ١(
 .ھـ١٣٩٧من الالئحة التنفیذیة لنظام الخدمة المدنیة لعام ) ب/٣٠/١٦(انظر المادة ) ٢(
 .من المذكرة التفسیریة لنظام تأدیب الموظفین) د(فقرة ما بیت ذلك ال) ٣(
من نظام اإلقامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ) ٦٠-٥٩(ورد النص على ذلك في المادة ) ٤(

 .ھـ١/٩/١٣٧١وتاریخ ) ٢٥/١٣٣٧-٢-١٧(
 .ھـ١٥/٨/١٤٠٨في ) ١٢١٣٩(ورد النص على ذلك في قرار رئیس مجلس الوزراء رقم ) ٥(
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ب اطا  

   اص ا رام ازور

 )١(المظالم قرر ولي األمر أن الحكم في جرائم التزویر من اختصاص دیوان 
، وأن التحقیق واالدعاء في تلك الجرائم من اختصاص »المحاكم اإلداریة حالیًا«

، وجعل النظر في تقریر عقوبتي التشھیر و النفي من البالد )٢(ھیئة الرقابة والتحقیق
  )٣(.في جرائم التزویر من اختصاص وزارة الداخلیة

اجعًا إلى ولي األمر بحكم وكل ذلك سائغ شرعًا حیث أن الحكم تعزیري فیكون ر
  .والیتھ العامة، ولھ أن ینیب عنھ من یراه

  اطب اث

رزت اوا  ا ط د   

سن ولي األمر لجریمة التزویر عقوبة معینة، وحدھا بقدر معین، وأمر القاضي 
یة، والحكم بالحكم بما سنھ من تلك العقوبات، وفي ھذا تقیید لسلطة القاضي التعزیر

في تقیید نوع العقوبة أو قدرھا في جرائم التعزیر فرع عن مسألة تقیید القاضي 
بمذھب معین أو رأي معین، وھو مسألة مختلف فیھا، والذي یترجح والعلم عند اهللا 
أنھ ال بأس بتقیید القاضي بمذھب معین أو رأي معین، إذا رأى ولي األمر أن 

  )٤(.مصلحة المسلمین في ذلك

    
  
  
  
  
  
  

                                                           

 .من نظام دیوان المظالم) و(فقرة ) الثامنة(لى ذلك المادة كما نصت ع) ١(
 .من نظام دیوان المظالم) العاشرة(كما نصف على ذلك المادة ) ٢(
 .ھـ٢٤/٣/١٤٠٥وتاریخ ) ١٢٦٦(ورد ذلك في تعمیم نائب دیوان المظالم رقم ) ٣(
 ).٩٨- ٨٠(عالقة السلطة القضائیة بالسلطة اإلداریة ص: انظر) ٤(
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  اخلامتة

  :یلي تبین لي من ھذا البحث ما

أن التزویر تحسین الشيء ووضعھ بخالف صفتھ، فھو تمویھ الباطل بما  -١

 .یوھم أنھ حق

الكذب، والخالبة، والتلبیس، : أن ھناك مصطلحات تتصل بالتزویر منھا -٢

 .والتغریر، والغش، والتدلیس، والتحریف، والتصحیف

التزویر المادي، والتزویر المعنوي، : أن للتزویر أنواع ثالثة ھي -٣

 .والتزویر الظاھر

 :أن التزویر حتى یتحقق ال بد لھ من شروط ثالثة ھي -٤

  .      تغییر الحقیقة - أ

  . تغییر حقیقة المحرر -ب

 .وقوع الضرر -ج

 .للتزویر أسباب كثیرة ذكرتھا في ثنایا البحث -٥

ت األدلة في ثنایا التزویر محرم كما دل على ذلك الكتاب والسنة، وقد بسط -٦

 .البحث

 .لحمایة المحررات من التزویر طرق كثیرة ذكرتھا في ثنایا البحث -٧

: عقوبة المزور في الفقھ اإلسالمي ھي التعزیر، ولھ عدة عقوبات منھا -٨

 .التشھیر، والنفي ، العزل، والحبس، وغیرھا مما ورد في البحث

قد بینتھا في ثنایا للتزویر عقوبة في النظام السعودي لمكافحة التزویر و -٩

البحث وذكرت أرقام المواد من نظام مكافحة التزویر وبینت من الجھة المعنیة 

  .واهللا أعلم. بإیقاع العقوبة 
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  مصادر ومراجع البحث
 . القرآن الكریم-١
ھـ ، دار ٢٨٧ اآلحاد والمثاني، أحمد بن عمرو الضحاك، أبو بكر الشیباني المتوفى -٢

باسم . د: م ، الطبعة األولى، تحقیق١٩٩١ -ھـ ١٤١١-الریاض -دار الرایة : النشـر
 .فیصل، أحمد الجوابرة

ھـ، دار الكتب ٧٠٢ إحكام األحكام شرح عمدة األحكام ، تقي الدین أبي الفتح ، المتوفى -٣
 . بیروت -العلمیة 

 ھـ ، دار الفكر للطباعة٥٤٣أحكام القرآن، أبو بكر محمد بن عبداهللا العربي المتوفى -٤
 .محمد عبد القادر عطا: والنشر، لبنان ، تحقیق

، دار إحیاء ٣٧٠ أحكام القرآن، أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر، المتوفى -٥
 .ھـ ، تحقیق محمد الصادق قمحاوي١٤٠٥ - بیروت -التراث العربي 

فى  إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل، لمحمد ناصر الدین األلباني، المتو-٦
 .ھـ١٤٠٥- الطبعة الثانیة -بیروت -ھـ ، المكتب اإلسالمي١٤٢٠

 أساس البالغة ، أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي الزمخشـري، -٧
 .ھـ١٣٩٩ -ھـ، دار الفكر ٥٣٨المتوفى 

ھـ، دار الكتب ٩٢٦ أسنى المطالب في شرح روض الطالب ، زكریا األنصاري، المتوفى -٨
 .محمد محمد تامر.د: ھـ ، الطبعة األولى ، تحقیق١٤٢٢ -وت  بیر-العلمیة 

 اإللمام بأحادیث األحكام، أبو الفتح تقي الدین محمد بن أبي الحسن علي بن وھب بن -٩
 دار -ھـ، دار المعراج الدولیة ٧٠٢مطیع بن أبي الطاعة القشیري المصري، المتوفى 

 .ھـ١٤٢٣بیروت -ابن حزم السعودیة ، الریاض ، لبنان 
 أنیس الفقھاء في تعریفات األلفاظ المتداولة بین الفقھاء ، قاسم بن عبد اهللا بن أمیر -١٠

: ھـ، الطبعة األولى، تحقیق١٤٠٦ جدة، -ھـ، دار الوفاء ٩٧٨علي القونوي، المتوفى 
 أحمد عبدالرزاق الكبیسي.د
ھـ، دار ٩٧٠فى  البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زین الدین ابن نجیم الحنفي، المتو-١١

 . الطبعة الثانیة- بیروت -المعرفة 
 البحر المحیط في أصول الفقھ، بدر الدین محمد بن بھادر بن عبداهللا الزركشـي، -١٢

ھـ ، الطبعة األولى، ١٤٢١ - بیروت -ھـ ، دار الكتب العلمیة ، لبنان ٧٩٤المتوفى 
 .محمد محمد ثامر.حققھ وضبط نصوصھ وعلق علیھ ، د

. ھـ٥٩٥ المجتھد ونھایة المقتصد، محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ، المتوفى  بدایة-١٣
 . بیروت-دار الفكر 

ھـ ، دار ٥٨٧ بدائع الصنائع في ترتیب الشـرائع ، عالء الدین الكاساني ، المتوفى -١٤
 .م ، الطبعة الثانیة١٩٨٢ - بیروت -الكتاب العربي 

ثار الواقعة في الشـرح الكبیر ، سراج الدین أبي  البدر المنیر في تخریج األحادیث واآل-١٥
ھـ، ٨٠٤: جعفر عمر بن علي األنصاري الشافعي ، المعروف بابن الملقن ، المتوفى

 .ھـ ، الطبعة األولى١٤٢٥ -دار الھجرة للنشر والتوزیع ، الریاض 
 تاج العروس من جواھر القاموس، محمد مرتضى الحسین الزبیدي ، المتوفى -١٦

 .مجموعة من المحققین: دار الھدایة ، تحقیق ھـ ١٢٠٥
ھـ ، دار الفكر، ٢٥٦ التاریخ الكبیر، محمد بن إسماعیل البخاري الجعفي ، المتوفى -١٧

 .السید ھاشم الندوي: تحقیق
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 تبصرة الحكام في أصول األقضیة ومناھج األحكام ، برھان الدین أبي الوفاء إبراھیم -١٨
 -بیروت-ھـ ، دار الكتب العلمیة ، لبنان ٧٩٩بن فرحون الیعمري ، المتوفى 

 الشیخ جمال مرغلي: ھـ، حققھ وخرج أحادیثھ وعلق علیھ ١٤٢٢
 تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق، فخر الدین عثمان بن علي الزیلعي الحنفي، المتوفى -١٩

 .ھـ١٣١٣ - القاھرة -ھـ ، دار الكتب اإلسالمي ٧٤٣
ة تطبیقیة، علي بن یوسف بن خمیس الزھراني،  تزویر المحررات، دراسة فقھی-٢٠

ھـ، رسالة دكتوراه، جامعة أم ١٤٢٨عبداهللا بن حمد الغطیمل : إشراف األستاذ الدكتور
 .القرى

: ھـ، دار النشر١٣٧٣ التشریع الجنائي في اإلسالم ، عبد القادر عودة ، المتوفى -٢١
 .بدون

العسكري، أبو أحمد المتوفى  تصحیفات المحدثین، لحسن بن عبداهللا بن سعید -٢٢
محمود : ھـ، الطبعة األولى تحقیق١٤٠٢ القاھرة، -ھـ، المطبعة العربیة الحدیثة ٣٨٢

 .أحمد میرة 
 ھـ ٢٤/٣/١٤٠٥وتاریخ ) ١٢٦٦( تعمیم نائب دیوان المظالم رقم -٢٣
 . تكملة در المحتار، عالء الدین محمد بن أمین ، بدون دار النشر -٢٤
 التعلیق، شمس الدین محمد بن أحمدبن عبدالھادي الحنبلي المتوفى  تنقیح أحادیث-٢٥

 .أیمن صالح شعبان:  بیروت ، الطبعة األولى، تحقیق-ھـ، در الكتب العلمیة ٧٤٤
 . تنقیح الفتاوى الحامدیة ، ابن عابدین ، محمد أمین عمر ، بدون دار نشر-٢٦
ھـ ، دار إحیاء ٣٧٠ المتوفى  تھذیب اللغة ، أبو منصور محمد بن أحمد األزھري ،-٢٧

محمد بن عوض : م ، الطبعة األولى ، تحقیق ٢٠٠١ - بیروت -التراث العربي 
 .مرعب

ھـ، دار ١٠٣١ التوقیف على مھمات التعاریف ، محمد عبدالرؤوف المناوي المتوفى -٢٨
 .محمد رضوان الدایة: تحقیق. ھـ الطبعة األولى١٤١٠ -الفكر المعاصر ، بیروت 

امع الصحیح ، سنن الترمذي ، محمد بن عیسى أبو عیسى الترمذي السلمي،  الج-٢٩
 أحمد شاكر:  تحقیق-ھـ، دار إحیاء التراث العربي، بیروت ٢٧٩المتوفى 

 الجامع ألحكام القرآن ، أبو عبداهللا محمد بن أحمد األنصاري القرطبي ، المتوفى -٣٠
 . القاھرة-ھـ، دار الشعب ٦٧١

 .لطبعة األولى ، تحقیق رمزي بعلبكي جمھرة اللغة ، ا-٣١
ھـ، دار ١٢٣٠ حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر ، محمد عرفة الدسوقي ، المتوفى -٣٢

 .محمد علیش:  بیروت ، تحقیق-الفكر 
 حاشیة رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر اإلبصار في فقھ أبي حنیفة، ابن -٣٣

 .ھـ١٤٢١ -ت  بیرو-عابدین ، دار الفكر للطباعة 
 -ھـ ، دار الفكر للطباعة ١١٠٢:  الخرشي على مختصر سیدي خلیل ، المتوفى-٣٤

 .بیروت
خالصة البدر المنیر في تخریج كتاب الشرح الكبیر للرافعي ، عمر بن علي بن الملقن -٣٥

حمدي : ھـ، الطبعة األولى، تحقیق١٤١٠ -ھـ، مكتبة الرشد، الریاض ٨٠٤، المتوفى 
 .ماعیل السلفيعبدالمجید إس

ھـ، الطبعة ١٣٨٦ بیروت - دار الفكر -ھـ١٠٨٨ الدر المختار، بدون مؤلف، المتوفى -٣٦
 .الثانیة
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ھـ، المكتب ٦٧٦ روضة الطالبین وعمدة المفتین، النووي، یحیى بن شرف، المتوفى -٣٧
 .ھـ ، الطبعة الثانیة١٤٠٥ -اإلسالمي، بیروت 

لة األحكام ، محمد بن إسماعیل الصنعاني،  سبل السالم شرح بلوغ المرام من أد-٣٨
الرابعة، : ھـ، الطبعة١٣٧٩- بیروت -ھـ، دار إحیاء التراث العربي ٨٥٢المتوفى 

 .محمد عبد العزیز الخولي. د: تحقیق
دار : ، دار النشـر)ھـ٢٧٥( سنن ابن ماجھ ، محمد بن یزید أبو عبداهللا القزویني -٣٩

 . عبدالباقيمحمد فؤاد:  بیروت ، تحقیق-الفكر 
ھـ، ٢٧٥ سنن أبي داود ، سلیمان بن األشعث أبو داود السجستاني األزدي، المتوفى -٤٠

 .محمد محیي الدین عبد الحمید:  تحقیق-دار الفكر: دار النشر
 سنن البیھقي الكبرى، أحمد بن الحسین بن علي بن موسى أبو بكر البیھقي، المتوفى -٤١

: تحقیق. م١٩٩٤-ھـ١٤١٤ -مكة المكرمة -باز مكتبة دار ال: ھـ، دار النشر٤٥٨
 .محمد بن عبدالقادر

ھـ، دار ٣٨٥ سنن الدراقطني، علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي، المتوفى -٤٢
السید عبد اهللا ھاشم یماني : م، تحقیق١٩٦٦-ھـ١٣٨٦- بیروت -دار المعرفة : النشر 
 المدني

دار : دار النشـر) ھـ٣٠٣( عبد الرحمن النسائي،  السنن الكبرى ، أحمد بن شعیب أبو-٤٣
عبدالغفار : م ، الطبعة األولى ، تحقیق١٩٩١ -ھـ ١٤١١ - بیروت -الكتب العلمیة 

 .سلمان البنداري، سید كروي حسن
 شرح الزرقاني على موطأ مالك، محمد بن عبدالباقي بن یوسف الزرقاني، المتوفى -٤٤

 .ھـ الطبعة األولى١٤١١ -روت ھـ ، دار الكتب العلمیة ، بی١١٢٢
 - ھـ ، المكتب اإلسالمي ٥١٦ شرح السنة ، الحسین بن مسعود البغوي ، المتوفى -٤٥

 .شعیب األرناؤوط ، محمد زھیر الشاویش: ھـ الطبعة الثانیة ، تحقیق١٤٠٣ - دمشق 
 -ھـ، دار القلم ١٣٥٧ شرح القواعد الفقھیة ، أحمد بن الشیخ محمد الزرقا، المتوفى -٤٦

 .مصطفى أحمد الزرقا: ھـ ، الطبعة الثانیة ، تحقیق١٤٠٩ - دمشق 
 -ھـ ، دار الفكر ١٢٠١ الشرح الكبیر، سیدي أحمد الدردیر أبو البركات ، المتوفى -٤٧

 .محمد علیش: بیروت ، تحقیق
 الشرح الكبیر البن قدامة، ابن قدامة المقدسي، عبدالرحمن بن محمد ، المتوفى -٤٨

 .بدون : شر ھـ، دار الن٦٨٢
 .بدون: ھـ ، دار النشر٨٤٩ شرح سنن ابن ماجھ ، السیوطي وآخرون ، المتوفى -٤٩
ھـ، ٣٢١ شرح مشكل اآلثار، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة الطحاوي، المتوفى -٥٠

 .شعیب األرناؤوط: األولى، تحقیق: ھـ ، الطبعة١٤٠٨ -  بیروت -مؤسسة الرسالة 
المسمى دقائق أولي النھى  لشـرح المنتھى ، منصور بن  شرح منتھى اإلرادات -٥١

 .م ، الطبعة الثانیة١٩٩٦یونس البھوتي ، عالم الكتب ، بیروت 
 صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان ، محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التمیمي، -٥٢

، ١٩٩٣ھـ، ١٤١٤مؤسسة الرسالة ، بیروت : ھـ، دار النشـر ٣٥٤البستي، المتوفى 
 .شعیب األرناؤوط: الطبعة الثانیة ، تحقیق

محمد بن إسماعیل أبو عبداهللا ) الجامع الصحیح المختصـر(  صحیح البخاري -٥٣
 -  بیروت - الیمامة -دار ابن كثیر : ، دار النشـر) ھـ٢٥٦(البخاري الجعفي، 

 .مصطفى دیب البغا.د: م، الطبعة الثالثة ، تحقیق١٩٨٧ -ھـ ١٤٠٧
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، دار ) ھـ٢٦١(مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیري النیسابوري  صحیح مسلم، -٥٤
 .محمد فؤاد عبدالباقي: تحقیق. دار إحیاء التراث العربي، بیروت: النشـر

ھـ ، ٦٧٦ صحیح مسلم بشرح النووي ، أبو زكریا یحیى بن شرف النووي ، المتوفى -٥٥
 .نیةھـ ، الطبعة الثا١٣٩٢ - بیروت - دار إحیاء التراث العربي 

  صحیح وضعیف سنن أبي داود-٥٦
الطرق الحكیمة في السیاسة الشرعیة، أبو عبداهللا شمس الدین محمد بن أبي بكر بن -٥٧

 -ھـ ، مطبعة المدني٧٥١أیوب الزرعي الدمشقي، المعروف بابن القیم، المتوفى 
 .محمد جمیل غازي: القاھرة ، تحقیق

ة ، عبداهللا بن حمد الغطیمل، رسالة  عالقة السلطة القضائیة بالسلطة اإلداری-٥٨
 .ماجستیر، جامعة أم القرى

 عمدة القاري شرح صحیح البخاري، بدر الدین محمود بن أحمد العیني، المتوفى -٥٩
 . بیروت -ھـ، دار إحیاء التراث العربي ٨٥٥

ھـ ، دار الكتاب ٢٢٤القاسم بن سالم الھروي أبو عبید، المتوفى :  غریب الحدیث-٦٠
 .محمد عبدالمفید خان. ھـ ، الطبعة األولى ، تحقیق د١٣٩٦-بیروت - العربي

 فتح الباري بشرح صحیح البخاري، أحمد بن علي بن حجر العسقالني الشافعي، -٦١
 .محب الدین الخطیب: ھـ ، تحقیق٨٥٢المتوفى 

ھـ، دار ٥٧٠ الفروق ، أسعد بن محمد بن الحسین النیسابوري الكرابیسـي ، المتوفى -٦٢
ھـ ، الطبعة األولى، ١٤٠٢ - الكویت -وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة : لنشـرا

 .محمد طموم: تحقیق
ھـ ، ١٠٣١ فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، عبد الرؤوف المناوي، المتوفى -٦٣

 ھـ ، الطبعة األولى١٣٥٦المكتبة التجاریة الكبرى، مصر 
ھـ ، مؤسسة ٨١٧: آبادي ، المتوفى  القاموس المحیط، محمد بن یعقوب الفیروز-٦٤

 . بیروت-الرسالة 
 .ھـ ١٥/٨/١٤٠٨في ) ١٢١٣٩( قرار مجلس الوزراء رقم -٦٥
 الكتاب المصنف في األحادیث واآلثار، أبو بكر عبداهللا بن محمد بن أبي شیبة الكوفي، -٦٦

 ھـ ، الطبعة األولى ،١٤٠٩ -مكتبة الرشد ، الریاض: ھـ ، دار النشر٢٣٥المتوفى 
 .كمال یوسف الحوت: تحقیق

كشاف القناع عن متن اإلقناع ، منصور بن یونس بن إدریس البھوتي، المتوفى -٦٧
 .ھالل مصیلحي مصطفى: ھـ ، تحقیق ١٤٠٢ -  بیروت -ھـ ، دار الفكر ١٠٥١

 - كفایة الطالب الرباني لرسالة أبي زید القیرواني، أبو الحسن المالكي ، دار الفكر -٦٨
 .یوسف الشیخ محمد البقاعي: ھـ، تحقیق١٤١٢ -بیروت 

 الكالت معجم في المصطلحات والفروق اللغویة ، أبو البقاء أیوب بن موسى -٦٩
عدنان : ھـ ، تحقیق١٤١٩ -ھـ ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ١٠٩٤الحسیني، المتوفى 

 .درویش، محمد المصري
متقي بن حسام الدین الھندي، كنز العمال في سنن األقوال واألفعال، عالء الدین على ال-٧٠

: ھـ ، الطبعة األولى ، تحقیق١٤١٩ - بیروت -ھـ ، دار الكتب العلمیة ٩٧٥المتوفى 
 .محمود عمر الدمیاطي

 .ھـ١٣٩٧ الالئحة التنفیذیة لنظام الخدمة المدنیة لعام -٧١
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ھـ ، دار ٧١١لسان العرب ، محمد بن مكرم بن منظور األفریقي المصـري ، المتوفى -٧٢
 . الطبعة األولى- بیروت -صادر 

 . بیروت -ھـ ، دار المعرفة ٤٨٣المبسوط ، شمس الدین السرخسي ، المتوفى -٧٣
: دار النشـر) ھـ٣٠٣( المجتبى من السنن، أحمد بن شعیب أبو عبدالرحمن النسائي، -٧٤

: م ، الطبعة الثانیة ، تحقیق١٩٨٦ -ھـ١٤٠٦ -مكتب المطبوعات اإلسالمیة ، حلب 
 لفتاح أبو غدةعبدا

ھـ ، ٤٥٨ المحكم والمحیط األعظم ، أبو الحسن إسماعیل بن سیده المرسي، المتوفى -٧٥
 .عبدالحمید ھنداوي: تحقیق: م ، الطبعة األولى ٢٠٠٠ -دار الكتب العلمیة ، بیروت 

ھـ ، مكتبة لبنان ناشرون ٧٢١ مختار الصحاح ، محمد بن أبي بكر الرازي ، المتوفى -٧٦
 .محمود خاطر: ھـ، تحقیق ١٤١٥ - بیروت -
ھـ، دار ٤٥٨ المخصص ، أبي الحسن علي بن إسماعیل النحوي األندلسـي ، المتوفى -٧٧

خلیل إبراھیم : ھـ ، الطبعة األولى ، تحقیق١٤١٧ - بیروت -إحیاء التراث العربي 
 جفال

 . المذكرة التفسیریة لنظام تأدیب الموظفین-٧٨
، محمد بن عبد اهللا أبو عبداهللا الحاكم النیسابوري  المستدرك على الصحیحین -٧٩

م، الطبعة ١٩٩٠ -ھـ ١٤١١-دار الكتب العلمیة، بیروت : ، دار النشـر)ھـ٤٠٥(
 .مصطفى عبد القادر عطا: األولى، تحقیق

ھـ ، دار ٢٣٥: مسند ابن أبي شیبة ، أبو بكر عبداهللا بن محمد بن أبي شیبة، المتوفى-٨٠
عادل بن یوسف العزازي ، أحمد : تحقیق. م ، الطبعة األولى١٩٩٧ - الریاض -الوطن 

 .بن فرید المزیدي
 مسند أبي یعلى، أحمد بن علي بن المثنى أبو یعلى الموصلي التمیمي، المتوفى -٨١

حسین : ھـ ، الطبعة األولى ، تحقیق١٤٠٤ - دمشق-ھـ ، دار المأمون للتراث ٣٠٧
 .سلیم أسد

ھـ ، مؤسسة قرطبة ٢٤١ل ، أبو عبداهللا الشیباني ، المتوفى  مسند اإلمام أحمدبن حنب-٨٢
 . مصر-
دار الكتب : دار النشـر) ھـ٢٠٤( مسند الشافعي محمد بن إدریس أبو عبداهللا الشافعي -٨٣

 . بیروت-العلمیة 
 المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للرافعي، أحمد بن محمد بن علي المقري -٨٤

 . المكتبة العلمیة ببیروت-ـ ھ٧٧٠:الفیومي المتوفى
: ھـ، دار النشـر ٢١١ المصنف، أبو بكر عبدالرزاق بن ھمام الصنعاني، المتوفى -٨٥

حبیب الرحمن : ھـ، الطبعة الثانیة ، تحقیق ١٤٠٣ بیروت -المكتب اإلسالمي
 .األعظمي

ھـ ، ٧٠٩ المطلع على أبواب المقنع ، محمد بن أبو الفتح البعلي الحلبي ، المتوفى -٨٦
 .محمد بشیر األلبي: ھـ ، تحقیق ١٤٠١ - بیروت -المكتب اإلسالمي 

ھـ، دار ٣٦٠ المعجم األوسط ، أبو القاسم سلیمان بن أحمد الطبراني ، المتوفى -٨٧
طارق بن عوض بن محمد ، : ھـ ، تحقیق ١٤١٥- القاھرة -دار الحرمین : النشـر

 .عبدالمحسن بن إبراھیم الحسیني
 - مكتبة الزھراء ، الموصل : بیر، سلیمان بن أحمد الطبراني ، دار النشـر المعجم الك-٨٨

 .حمدي بن عبد المجید السلفي: م، الطبعة الثانیة ، تحقیق ١٩٨٣ھـ ، ١٤٠٤



 

 

 - ٣٨٣٦ - 

 معجم جامع األصول في أحادیث الرسول ، المبارك محمد بن األثیر الجزري، المتوفى -٨٩
 بدون: ھـ ، دار النشر٥٤٤

اآلثار عن اإلمام أبي عبد اهللا محمد بن إدریس الشافعي، الحافظ اإلمام  معرفة السنن و-٩٠
ھـ ٤٥٨أبو بكر أحمد بن الحسین بن علي بن موسى البیھقي الخسـروجردي، المتوفى 

سید كروي : بدون ، تحقیق:  بیروت ، الطبعة-دار الكتب العلمیة ، لبنان : ، دار النشر
 .حسن

 .بدون: طرزي ، دار النشر  المغرب في ترتیب المعرب، الم-٩١
 مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج ، محمد الخطیب الشـربیني ، المتوفى -٩٢

 . بیروت -ھـ، دار الفكر ٩٧٧
 المغني في فقھ اإلمام أحمد بن حنبل الشیباني ، عبد اهللا بن أحمد بن قدامة المقدسي -٩٣

 .ھـ ، الطبعة األولى١٤٠٥ -روت  بی-ھـ ، دار الفكر ٦٢٠أبو محمد، المتوفى 
ھـ ، دار الجیل ٣٩٥ مقاییس اللغة ، أبي الحسین أحمد بن فارس بن زكریا ، المتوفى -٩٤

 .عبدالسالم محمد ھارون: ھـ، الطبعة الثانیة، تحقیق ١٤٢٠ - بیروت -
 المنة الكبرى شرح وتخریج السنن الصغرى ، محمد ضیاء الرحمن األعظمي، -٩٥

م ، الطبعة ٢٠٠١-ھـ١٤٢٢-مكتبة الرشد ، الریاض :  ، دار النشر ھـ٤٥٨المتوفى 
 .األولى

 المنتقى من السنن المسندة ، عبداهللا بن علي بن الجارود ، أبو محمد -٩٦
م ١٩٩٣-ھـ١٤٠٨ بیروت -مؤسسة الكتاب الثقافیة: ، دار النشـر)ھـ٣٠٧(النیسابوري

 .عبد اهللا عمر البارودي: ، الطبعة األولى ، تحقیق
 - دار الفكر -ھـ ١٢٩٩ منح الجلیل شرح مختصر سید خلیل، محمد علیش، المتوفى -٩٧

 .ھـ١٤٠٩ -بیروت
 الموسوعة الجنائیة اإلسالمیة المقارنة باألنظمة المعمول بھا في المملكة العربیة -٩٨

السعودیة، لسعود بن عبدالعالي البارودي العتیبي ، عضو ھیئة التحقیق واالدعاء العام 
 ھـ١٤٢٧ منطقة الریاض ، الطبعة الثانیة ، فرع

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة لدولة :  الموسوعة الفقھیة الكویتیة، تألیف-٩٩
 الطبعة الثانیة ، دار السالسل، الكویت، ٢٣-١األجزاء من : الكویت، دار النشـر

 ٤٥-٣٩ مصر، األجزاء من - الطبعة األولى ، مطابع دار الصفوة ٣٨-٢٤األجزاء من 
 .الطبعة الثانیة طبع الوزارة

:  دار النشـر-ھـ١٧٩: موطأ مالك ، مالك بن أنس أبو عبداهللا األصبحي ، المتوفى-١٠٠
  مصر ، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي- دار إحیاء التراث العربي 

 .ھـ ١/٩/١٣٧١في ) ھـ٢٥/١٣٣٧-٢-١٧( نظام اإلقامة بالمرسوم الملكي رقم -١٠١
 ن المظالم نظام دیوا-١٠٢
 ) .١٤-١٢ ، ١٠-١( نظام مكافحة التزویر، المواد -١٠٣
 نیل األوطار من أحادیث سید األخیار شرح منتقى األخبار ، محمد بن علي -١٠٤

 .م١٩٧٣ - بیروت -ھـ ، دار الجیل ١٢٥٥الشوكاني، المتوفى 
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