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 المستخلص
 

يعد التزوير من الجرائم الخطرة التي انتشرت في المجتمع، بل وتصدرت على الكثير من     
ت المن غير مبا المعامالتالجرائم، إذ أصبح االفراد يمارسون هذا الفعل لترويج كافة 

بحصول الضرر حتى وان كان اضر بالغير، المهم هو حصول المنفعة له أو لغيره، وعلى 
القانونية ومنها الشريعة وأساس ذلك فقد حظي هذا الموضوع بأهمية كبيرة في التشريعات 

.التشريع العراقي  
سة تهدف الدراسة إلى بيان مفهوم القصد الجنائي ، الجريمة ، التزوير ، كما تهدف الدرا   

قسم هذا البحث إلى أوس،  إلى بيان القصد الجنائي للمزور من منظور الشريعة والقانون
التعريف بالمصطلحات )القصد الجنائي ، الجريمة ، ول التناول في المبحث اأمبحثين، 

القصد الجنائي للمزور من منظور الشريعة والقانونوضح في المبحث الثاني أ، والتزوير( . 
ة: التزوير والمجتمع والتشريعاتالكلمات المفتاحي  

Abstract 
         Forgery is one of the serious crimes that has spread in society, 

and even topped many crimes, as individuals have become 

practicing this act to promote all paperwork without paying 

attention to the harm, even if it harms others, what is important is 

to get benefits to him or others, and on the basis of that this subject 

has received great importance in the legal legislation, including 

Iraqi legislation. The study aims to explain the concept of criminal 

intent, crime, forgery, as the study aims to indicate the criminal 

intent of the forger from the perspective of sharia and law, and I 

will divide this research into two researchers, i address in the first 

topic the definition of terms (criminal intent, crime, forgery), and 

explained in the second topic the criminal intent of the forger from 

the perspective of sharia and law. 

Keywords: Forgery, Society and Legislations  
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 المقدمة
الحمد هلل الذي اعز من أطاعه وأذل من عصاه ، وأصلي وأسلم على رسول اهلل   

 خيِر خلقه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.
    أما بعد:   
فهي تهدد  إن جريمة التزوير من الجرائم الخطرة التي انتشرت في دول العالم، لذلك  

استقرار     الثقة العامة في المحررات الرسمية والعرفية وتخل في المعامالت وسائر 
مظاهر الحياة القانونية  في المجتمع، إذ إن الناس يعتمدون على االوراق المكتوبة 
والوثائق الرسمية ألثبات عالقاتهم      وحقوقهم المادية عن طريق االدلة الكتابية التي 

 االثبات القانونية. تعد أهم وسائل وطرق
 :مشكلة الدراسة 
إن التطور الذي لحق المجتمع وازدياد نشاطات الدولة في جميع نواحي الحياة ،   

دعت الحاجة إلى استعمال المحررات بصورة كبيرة لتثبيت الحقوق وااللتزامات التي 
لفعل وتثور المشكلة هنا فهل تعاقب التشريعات على هذا ا تلحق باالفراد والمجتمع،

ذا عاقبت فهل هذه العقوبات تتناسب مع مستوى الجريمة أم أنها تحتاج إلى فرض  وا 
عقوبات صارمة من اجل الحفاظ على استقرار التعامالت وعدم العبث بهذه 

 .المحررات
 أهمية الدراسة:

يعد التزوير من الجرائم الخطرة التي انتشرت في المجتمع، بل وتصدرت على     
ئم، إذ أصبح االفراد يمارسون هذا الفعل لترويج كافة المعامالت من الكثير من الجرا

غير مباالت بحصول الضرر حتى وان كان اضر بالغير، المهم هو حصول المنفعة 
له أو لغيره، وعلى أساس ذلك فقد حظي هذا الموضوع بأهمية كبيرة في التشريعات 

 الشريعة والقانونية ومنها التشريع العراقي.
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  راسة:أهداف الد
تهدف الدراسة إلى بيان مفهوم القصد الجنائي ، الجريمة ، التزوير ، كما تهدف    

، وسأقسم هذا  الدراسة إلى بيان القصد الجنائي للمزور من منظور الشريعة والقانون
البحث إلى مبحثين، أتناول في المبحث االول التعريف بالمصطلحات )القصد الجنائي 

وأوضح في المبحث الثاني القصد الجنائي للمزور من منظور  ، الجريمة ، التزوير(،
 .الشريعة والقانون

: أسأل اهلل تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يتقبل منا هذا العمل ويجعله وختاما
 في صحائف أعمالنا انه سميع مجيب الدعاء.

 
 التزوير(المبحث األول: التعريف بالمصطلحات )القصد الجنائي ، الجريمة ، 

 : مفهوم القصد الجنائيالمطلب األول

 المطلب الثاني: مفهوم الجريمة

 مفهوم التزوير المطلب الثالث :
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 المبحث األول: التعريف بالمصطلحات )القصد الجنائي ، الجريمة ، التزوير(
 : مفهوم القصد الجنائيالمطلب األول

 التعريف اللغوي للقصد الجنائي 
يتكون  القصد الجنائي في اللغة من مصطلح قصد وجناية، فيعرف القصد في    

العرب يقال نصب فالن لفالن نصبا إذا قصد له وعاداه وتجرد له ويقال قصد  لسان
 (1)تعمدا. أي تعمده

وَتَجّنى َعَليَّ أما كلمة جناية فقد جاء في كتاب المحيط في اللغة بمعنى جنى الرجل  
 وهذا يعني أن كلمة جناية اختراق الذنب والجريمة  (2) َنَسَبه إليه وَلَعلَّه َبِرْيء  إذا  َذْنبا  

كما يعرف القصد  في اللغة بأنه استقامة الطريق، قصد يقصد قصدا فهو قاصد، 
والقصد اتيان الشيء واصل القصد في كالم العرب االعتزام والتوجه والنهوض نحو 

، والقصد تأييد االرادة ألمر ما قبل  (3)تل مكانه الشيء، وأقصد  السهم أي اصاب فق
 (4)ان يقع .

 التعريف الشرعي للقصد الجنائي 
 للفقهاء عدة تعريفات للقصد الجنائي منها : 

هـو )تعمــد إتيــان الفعــل المحــرم أو تركــه مــع العلــم بــأن الــشارع يحــرم الفعــل أو يوجبــه 
 "والقــصد

 (5)بقصد العصيان(الجنائي يعرف 
العمديـة عنـد وجـود أمـرين:  هو ) العامل الـذي يفـرق بـين الجريمـة العمديـة وغيـر

 (6)اإلرادة والعلـم بحقيقـة الواقعـة ونتائجهـا(
 التعريف القانوني للقصد الجنائي

  (7) قبولهــا()هو العلـم بعناصـر الجريمـة وارادة متجهــة إلــى تحقيــق هــذه العناصــر أو 
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)انــصراف إرادة إلــى الــسلوك المكــون للجريمـة كمـا وصـفه نموذجهـا فـي وقيل هو
القـانون مـع وعـي بالمالبـسات التـي يتطلـب هـذا النمـوذج إحاطتهـا بالسلوك في سبيل 

 (8)أن تتكون به الجريمة(
هو توجيه الفاعل ارادته ( واورد المشرع العراقي تعريفا صريحا للقصد الجائي اذ قال

الى ارتكاب الفعل المكون للجريمة هادفا الى نتيجة الجريمة التي وقعت او اية نتيجة 
 (9) )جرمية اخرى

 
 

 المطلب الثاني: مفهوم الجريمة
 تعريف الجريمة لغة

الُجرم والَجريَمة: الذنب، وَتَجَرم عليه: أي ادعى عليه ذنبا  لم يفعله، وهـي مـن بـاب   
َب واكتسب اإلثم. قال تعالى : ) وال يجرمنكم شنآن قوم على اال تعدلوا اعدلوا هو َضرَ 

 (10)اقرب للتقوى (
والُمجِرُم: المذنب، والْجاِرم: الجاني، وال يجـِرَمنَُّكم: أي ال يكسـبنكم وال يدخلكم في الجرم 

 (11)أي   االثم.
 تعريف الجريمة شرعا   
له ، وهو ما يعرف بالجريمة اإليجابية أو تـرك ) إتيان فعل محرم ، معاقب على فع 

  (12)فعـل محرم الترك معاقب على تركه ، وهو ما يعرف بالجريمة السلبية( 
وقيل : )هي محظورات شرعية زجر اهلل تعالى عنها بحد او تعزير ، سواء أكان  

وهو  (14)، قال تعالى : )وذروا ظاهر االثم وباطنه ( (13)الفعل ظاهرا ام   باطنا (
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، مثاله: قتل إنسان معصوم بغير  (15)الذنب الذي يستحق صاحبه به التنكيل والعذاب 
 وجه حق، وتزوير الوثائق الصحيحة بقلب حقيقتها.

 تعريف الجريمة قانونا  
 )سلوك يحرمه القانون ، ويرد عليه بعقوبة جزائية أو بتدابير(. 

ينص عليه القانون ويعاقب من وقيل: )هي فعل أو امتنـاع عن فعل مسند الى صاحبه 
 (16)اجله بعقوبة جزائية (

 
 مفهوم التزوير المطلب الثالث :

 التزوير لغة:
فعل الكذب والباطل، ومنه تشبيه غير األصل بأصله بالتهيئة والتحسين لإليهام، 
ور من اإلبل الذي سله من بطن أمه أعوج الصدر  وهومشتق من تزوير الصدر، والمزَّ

فيبقى فيه من غمزه أثر يعلم أنه مزوَّر، وتـزاور عنـه عـدل وانحـرف" قـال فيغمزه ليقيمه 
وقيل هو التمويه من موَّه الحديد أي طاله بالذهب  (17)ااهلل تعـالى: )تزاور عن كفهم (

 (18)ليظهر أنه ذهـب، فهو تمويه االصل واالنحراف عن الدليل 
 التزوير شرعا :

وهو "تحسين الشيء ووصفه بخالف صفته حتى يخيل إلى من سمعه أو رآه أنه  
بخالف ما هو به، فهو ميل عن الحق وتمويه الباطل بما يوهم أنه حق" ومثاله ما 

 (19)يكون في مشابهة خط الغير ، فيظن انه خطه ، كما يقع في الحجج المزورة. 
كونه شامال ، كامال ، ضم الزور  (20)وهذا التعريف اعتمده الكثير من علماء الشريعة 

 بشقيه القولي والفعلي.
 :التزوير قانونا
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هو)) تغيير الحقيقة بقصد الغش، وبإحدى الطرق التي عينها القانون، تغييرا  من شـأنه 
 (21)أن يسبب ضررا ((

 التعريف الجامع الذي توصلت إليه:
يخيل إلى من سمعه هو ))تغيير الحقيقة بتحسين الشيء ووصفه بخالف صفته، حتى 

 أو رآه أنه بخالف ما هو به، بقصد الغش، مما يترتب عليه ضرر وظلم((.
 

 المبحث الثاني: القصد الجنائي للمزور من منظور الشريعة والقانون
 المطلب األول: المسؤولية الجنائية ويتضمن :

 الفرع األول: معنى المسؤولية الجنائية وأسسها في اإلسالم 

 : محل المسؤولية الجنائية الفرع الثاني 

 الفرع الثالث: سبب المسؤولية الجنائية في التزوير

 المطلب الثاني: القصد الجنائي ويتضمن :
 الفرع األول: ماهية قصد العصيان:

 الفرع الثاني: شروط القصد الجنائي للمزوِّر

 الفرع الثالث : الباعث 
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 المطلب الثالث: استعمال المزور                   
 ويتضمن  المطلب الرابع: رفع المسؤولية الجنائية والعقاب             

 الفرع األول: رفع المسؤولية الجنائية

 الفرع الثاني: أسباب رفع المسؤولية الجنائية

 الفرع الثالث: أثر الرضا على المسؤولية الجنائية

 أثر الجهل والخطأ والنسيان على المسؤولية الجنائيةالفرع الرابع: 

 
 المبحث الثاني: القصد الجنائي للمزور من منظور الشريعة والقانون

 تمهيد
 سأتطرق في هذا المبحث إلى أهم األسباب التي تؤدي إلى كون الفعل الـذي يقـوم بـه

لية الجنائية المزوَّر جريمة يتحمل صاحبها المسؤولية، وذلك: بداية  من المسؤو 
 واألسـس التـي

تقوم عليها ومحلها وسببها، مرورا  بالقصد الجنائي لدى الجاني، وانتهاء بحاالت 
 وأسـباب رفـع

 المسؤولية وما يتعلق بهذا الموضوع من أحكام. 
لجريمة التزويـر فـال تعـد  -المعنوي -وقد ذهب الفقهاء إلى أنه بدون الركن األدبي 

ا ، حيث إن الركن األدبي للجريمة هو ما يعرف بالمسؤولية الجريمة قائمة أساس
الجنائية، هو نتاج الجريمة التي يتحمل تبعاتها اإلنسان من حيث أهليته وقصده 
القتراف هذا الجرم. وعليه فال بـد من اتصال هذا الفعل بإرادة إحداثه من قبل إنسان 

 (22)مدرك وقاصد لفعله ونتائجه. 
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 لية الجنائيةالمطلب األول: المسؤو 
 لبيان حقيقة المسؤولية الجنائية سأتناول الفروع التالية:  

  الفرع األول: معنى المسؤولية الجنائية وأسسها في اإلسالم 

 المسألة األولى: المقصود بالمسؤولية الجنائية

" أن يتحمل اإلنسان نتائج األفعال المحرمة التي يأتيها مختارا ، وهـو مـدرك لمعانيهـا 

 (23)تائجها "ون

 المسألة الثانية : اساس المسؤولية الجنائية لجريمة التزوير  

 ال بد من توفر أسس ثالثة لتحقيق المسؤولية الجنائية وهي:

 . أن يأتي اإلنسان فعال  محرما ، والتزوير كما علمنا محرم.1 

 . أن يكون الفاعل مختارا  لما قام به من تزوير.2

 للنتائج التي ستترتب على تزويره. . أن يكون الفاعل مدركا  3

فإذا انعدم شرط من هذه الشروط تنعدم المسؤولية، فال بد مـن وجـود هـذه الشـروط 

 (24)مجتمعة حتى تتحقق المسؤولية الجنائية على الفاعل.

 الفرع الثاني : محل المسؤولية الجنائية 

 مختارا ، فإذا انتفـى أحـد محل المسؤولية هو اإلنسان، ويشترط أن يكون: بالغا ، عاقال ،

هذه الشروط انتفت المسؤولية الجنائية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن من يتحمل 

 مسـؤولية
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التزوير لصالح الشخصية االعتبارية، أو المعنوية كالمدارس أو المالجئ والمستشفيات 

 هو مـن

أو الشخصية  يتولى مصالحها، فيعاقب على جريمته ولو أنه َعِمَل لصالح الجهة 

 (25)المعنوية.

 الفرع الثالث: سبب المسؤولية الجنائية في التزوير

سبب المسؤولية هو ارتكاب المعاصي، وذلك بإتيان الفعل المحرم المنهي عنه، أال  

 وهو

التزوير. ولما كانت المعاصي سببا  للمسؤولية الجنائية كان ال بد من تحقيق الشـروط 

 السـابقة

 ليجرَّم الفاعل وتثبت العقوبة عليه. 

وعليه فمن ارتكب معصية وتحققت شروط المسؤولية كان عاصيا  ووجبت العقوبة  

 عليه،

 (26)اما اذا لم يتحقق أي من هذه الشروط فال يعد الفاعل عاصيا .
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 المطلب الثاني: القصد الجنائي
 التالية:لبيان حقيقة القصد الجنائي سأتحدث عنه في الفروع     

 الفرع األول: ماهية قصد العصيان:  
هو اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المنهي عنه شرعا ، والمكون للجريمة مع  

 العلم
 (27)بجميع أركانه، وبمعنى آخر: نية استعمال المحرر المزوَّر فيما زوَّر من أجله.  
زوير معصية معاقب عليها وقد نسمي القصد الجنائي )قصد العصيان( نظرا  ألن الت 

 فـي
 الدنيا واآلخرة . 
والعصيان : هو ارادة تعمد  القصد : هو تعمد النتيجة المترتبة على الفعل ،  

 (28).الفعل
ر الفرع الثاني:   شروط القصد الجنائي للمزوِّ
 ال يتحقق القصد الجنائي للمزوِّر إال بأمور ثالثة هي: 
 أوال : إتيان فعل محرم 
 وذلك أن التزوير من األفعال المحرمة التي نهى عنها الشارع الحكيم، ألن فـي إتيانهـا 
ضرر ُيحيق بنظام الجماعة، أو مصالح أفراده أو مصالح الجماعة ونظامها، فكل مـا  

 حرمتـه
الشريعة إنما لحفظ مصالح الجماعة ونظامها وما فرضت العقوبة على المزوِّر إال  

 لذلك ، ولمنع
 (29)لمجرم من اقتراف فعله.ا  
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 ثانيا : العلم أو اإلدراك 
أي علم الجاني بارتكابه الجريمة، وذلك بتغيير الحقيقة بإحدى الطرق المنهي عنها  

 ممـا
يؤدي إلى ضرر ماديا  أم معنويا ، حاال  أم محتمال ، ُألِحَق بشـخص أو بمجموعـة  

 أشـخاص، أو
ي بعض األحوال أن يكون العلم واقعيا  فعليا ، بالصالح العام، على أنه ال يشترط ف 

نمـا يكتفـى  وا 
 بأن يكون علما  َفَرِضيا ، بل يكفي أن يكون من واجبه أن يعلم ذلك. 
 وعلى ذلك ال بد من أن يتحقق بالعلم:  

 علمه بتغيير الحقيقة. .1
 (30)ــ علمه ان التزوير الذي قام به معاقب عليه، وهو علم مفترض.  2  
نما نتيجـة إلهمالـه فـي    وفي المقابل فإذا لم يثبت تغيير الحقيقة بالفعل على المتهم، وا 
 (31)تحريرها، فإنه ال يتحقق القصد الجنائي.  
مثاله : كاتب العدل الذي اعد بيع عقار دون ان يعلم ان الوكيل البائع قد تم عزله  

 من الوكالة .
 ثالثا : إرادة الجاني 
وذلك بأن تتجه إرادة الجاني الرتكاب الفعل المحرم المكون للجريمة بأن يتعمد  

 الجـاني
تغيير الحقيقة إلحداث ضرر. وبمعنى آخر فاإلرادة هي السلوك اإلجرامي  

 (32)ونتائجه.
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وعلى ذلك يتضح أن فعل التزوير ما هو إال مقدمة وتحضير لجريمة استعمال  
 المـزوَّر

 (33)لحقيقي باالستعمال .حيث يرتبط الضرر ا 
وأخيرا  ال بد من مالحظة أن القصد الجنائي ال يشترط فيه مواكبته للجريمة حيث إنه  
 قد
يوجد لدى الجاني قبل اقترافه للجريمة، وقد يكون مواكبا  ومعاصرا  لزمن وقوع  

 الجريمة، وهـذا
ق القصد الجنائي ال يؤثر في العقوبة، ما دام قد تحق (34)وال بد في جريمة التزويـر 

 لدى الجاني.
من قصد تحقيق الغرض النهائي الخاص من اقتراف الجريمة إلى جانب قصد  

 ارتكاب الجريمة،
 الذي يؤكد إرادة الجاني من التزوير مما يؤكد على قصد الجاني من العصيان. 
  (35)الفرع الثالث : الباعث 
 فس الجاني حتـى دفعـه الرتكـابتعريف الباعث: عند الفقهاء: "الدافع الذي أثر في ن 
 (36)الجريمة". أو هي "الدوافع التي دفعت الجاني للعصيان" 
هو اإلحساس أو المصلحة أو الدافع الذي حمل المزور علـى  عند القانونيين: 

 اقتـراف
 (37)التزوير  . 
وموضوع الباعث في اإلسالم والنظر إليه وأخذه بعين االعتبار في الجريمة يؤثر  

 علـى
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عقوبة الجاني، في الجرائم التعزيرية، وذلك أن العقوبة التعزيرية مردها إلى القاضي  
 فلـم تحـد

نما ُترك للقاضي حرية اختيار العقوبة التي يراها مناسبة لتلك   بحد منضبط، وا 
 الجريمة، وبما أن

إليه  التزوير من الجرائم التعزيرية فكان ال بد وأن يكون للباعث دورا  أساسيا  ينظر 
 القاضي بعين

ن كان سيئا  توجـه   االعتبار، فإن كان الباعث حسنا  توجه القاضي لتخفيف العقوبة، وا 
 لتشـديد

 العقوبة . 
أما القوانين فإنها لم تجعل للباعث أية أهمية من ناحية التأثير على الحكـم فـي   

 قضـايا
التزوير، وذلك أن مواد القانون قد حددت للتزوير عقوبات معينة ثابتـة، و مـا دام أن  

 جريمـة
التزوير قد وقعت وتوافر القصد الجنائي بشقيه العام والخاص مع تحقق األركان  

 العامة، فإنـه ال
 عبرة للباعث. 
ي العام: مجرد القصد الجنائي الخاص: اشتراط تعمد نتيجة معينة. أما القصد الجنائ  

 (38)تعمد الفعـل      المحرم ، أما الباعث: فهو تعمد الفعل المحرم ونتائجه.
وجدير بالذكر أن علماء اإلسالم لم يعتدوا بالباعث أو يعولوا عليه في الحدود  

 والجنايات،
 نظرا  لكونها مقدرة شرعا .  
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ن. لكـن الحقيقة أن ولعّل هذه النظرية اإلسالمية هي التي تأثر بها رجال القانو  
التشريع الجنائي   اإلسالمي كان أجمل وأدق في التمييز بين العقوبات المقدرة وغيرها 

 من الجرائم التعزيرية، ومن ضمنها التزوير، وهذا هو منطق الحق والعدالة. 
 ومن الوسائل التي يمكن أن تكشف عن الباعث:  
 ذي دفعه الرتكاب جريمة التزوير. ـــ  إلقرار أو التصريح من الجاني بالسبب ال 1
ـ وجود القرائن واألدلة المحيطة بالحادثة والتي تؤدي إلـى التوصـل لسـبب ارتكـاب  2

 الجريمة. 
 

 المطلب الثالث: استعمال المزور
 هو التمسك أو االحتجاج بالمزور كما لو كان محررا  صحيحا  وهـو عـالم بـالتزوير     

ن التزوير من الجرائم الوقتية المعاقب عليها، وأنه بمجرد انتهاء للوصول لغايته علما  بأ
 التزوير

، ومبدأ التقادم مرفوض  (39)فإن الجريمة تنتهي وتخضع بعد ذلك لما يسمى بالتقادم 
في غير الجرائم التعزيرية، ألن األمر عائد إلى القاضي في تقدير العقوبة عليها إال 

 في حالة التوبة فـي
ومعلوم أنه ال بد من تحقيق القصد الخاص في الركن المعنوي لجريمة  بعض الجرائم،

 التزوير،

أال وهو نية استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله فقد كان االستعمال اسـتكماال  

 للقصـد

 (40)الجنائي من التزوير وتنفيذا  فعليا له.
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الستعمال إنما هو على ان جريمة استعمال المزور تختلف عن جريمة التزوير بأن ا

 جريمة مستمرة تبدأ من لحظة تقديم المزور إلى الجهة المعنيـة

وتظل قائمة ما دام الشخص الذي قدم المزور متمسكا  بها حتى يتنازل عن التمسك 

 بما قدمـه أو

ُيقضى بتزوير الورقة إال أن استعمال المزور جريمة منفصلة انفصاال  تاما  عن جريمة 

هما عقوبتها ، فكما ان للتزوير اركانه فكذلك الستعمال المزور التزويـر ولكل من

 (41)اركانه.

 أركان استعمال الُمزور:

 استعمال المزور يقوم على ركنين أساسين يعتمدان أساسا  على ما تم تزويره وهما: 

 الفرع األول: الركن المادي 

 محرر صحيح، وال عبـرةالمتمثل باستعمال الُمَزَور والتمسك به واالحتجاج به على أنه 

نما بمجرد التمسك به واالحتجاج به مع علمه بالتزوير فقـد تحقـق  بمن قدم الُمَزَور وا 

 الـركن

 (42)المادي ،  َأَعِلم من ُقِدم إليه الُمَزَور بأنها مزورة وقبلها أم ال. 
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 الفرع الثاني: الركن المعنوي  

يمة استعمال الُمَزَور ألنها من ال بد من توفر القصد الجنائي لدى الجاني في جر  

 الجرائم

 العمدية، والقصد الجنائي يقسم إلى قسمين: 

 . العلم: وهو علم الجاني بأن ما يتمسك به مزور وأن فعله محرم شرعا .1

. اإلرادة ) التمييز، واإلدراك، واالختيار ( : بأن يستعمل الجاني الُمَزَور فيمـا زور 2

 (43) الجله واالحتجاج به.

 لمطلب الرابع: رفع المسؤولية الجنائية والعقابا
 الفرع األول: رفع المسؤولية الجنائية 
المسؤولية الجنائية تقوم على أسس ثالثة ال بد من تحققها، فإن انتف أحدها فإن  

 الحكـم
 يتغير على الشخص بناء  على ذلك.  
ومن هنا نقول أن المسؤولية الجنائية ترتفع بسبب يتعلق بالفعل، بأن يجعل الفعل  

 المحرم
مباحا  ألسباب خاصة، أو لسبب يتعلق بالفاعل بأن يبقى الفعل محرما ، لكنه ال  

 يعاقـب إلتيانـه
  (44)الفعل المحرم لوجود مانع. 
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 الفرع الثاني: أسباب رفع المسؤولية الجنائية 
أن تحدثت في المباحث والمطالب الماضية عن المسؤولية الجنائية وأسسها بعد    

 وشروطها يتبين لنا
أن انعدام األساس األول من أسس المسؤولية الجنائية ، وهو ارتكاب الفعل المحـرم  

 المحظـور
شرعا ، فإن المسؤولية ترتفع رفعا  نهائيا  عن الفاعل، وبالتالي ال تقع الجريمة وال  

 الفاعل يستحق
 العقاب. 

فقد وضعت الشريعة اإلسالمية استثناءات لألفعال المحرمة وبشروط خاصـة     
 وألنـاس

مخصوصين أفعاال  مشروعة لهم ال يترتب عليها عقاب لتحقيق غرض أو أكثر مـن 
 أغـراض

الشارع، وعليه فإن الفعل المحرم ال بد وأن يحقق المصلحة التي أبيح من أجلها، فـإن 
 بارتكـ

الفعل لغرض آخر فهو جريمة لكن المسؤولية الجنائية ترتفع وبالتالي فالعقوبة ترتفع 
 أيضا  فـإذا

انتفى األساسان الثاني والثالث فال ترتفع المسؤولية، لكن الذي يرتفع حينها العقوبة، 
 فـإذا كـان

التزوير لدفع ضرر أو لمصلحة معينة دون تحقق ضرر بأي كان، أو إلزالة ضرر 
 د فهـومؤك
 (45)من باب المباحات للوصول للغاية المرجوة . 
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 الفرع الثالث: أثر الرضا على المسؤولية الجنائية 
ذنه بها ال يبيح الجريمة، وال يـؤثر علـى المسـؤولية   رضى المجني عليه بالجريمة وا 
الجنائية، إال إذا ترتب على الرضا هدم ركن من أركان الجريمة، وهذا متصـور فـي  
 رائمجـ
 (46)االعتداد على الحقوق المالية ، ومثالها التزوير المادي . 
ومثاله: لو قام المجرم بتزوير عقد إيجار وذلك باإلنقاص من مبلغ اإليجار أو إطالة  

 مدة
اإليجارة المتفق عليه برضى المجني عليه فإنه في هذه الحالة يكون الفعل مباحا  ال  

 جريمة.
 الفرع الرابع: أثر الجهل والخطأ والنسيان على المسؤولية الجنائية 
بمجرد بلوغ اإلنسان عاقال  وأمكنه أن يعلم المحرمات، اعتبر عالما  باألفعال   

 المحرمـة،
وال يعذر لجهل. وعليه فالجهل ليس له أي أثر في تحمل تبعات األفعال والجرائم،   

 سـواء كـان
، أم جهال  بفهمه وتفسير معناه، وال يعذر لجهل إال من أسلم جاهال  بالحكم نفسه  

 حديثا ، او كان    في دار الحرب فإنه مسؤول في عدم تحمل المسؤولية. 
أما الخطأ وهو: " أن يقع الشيء على غير إرادة فاعله " والمخطئ كالمتعمد في 

 تحمـل
لعدم تثبته واحتياطـه، مسؤوليته الجنائية، لكن السبب مختلف حيث أن المخطئ قصر 

 فيعاقـب
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المزوِّر على خالف األصل الشرعي بعدم معاقبة المخطئ، مراعاة للصالح العام ألن 
 التزوير ال

بد وأن يلحق الضرر بالصالح العام، والنسيان: "بعدم استحضار الشيء في وقت  
 الحاجة إليه ".

بعض الفقهاء، حيث يشترط  نعلم أن النسيان يكون عـذرا  في العبادات والعقوبات عند 
 أنه البد من أن يثبت المزوَّر أنه ارتكب الجريمة ناسيا  الدليل، وهذا مما يندر.

وذهب البعض اآلخر من الفقهاء إنما يكون النسيان عذرا  بالنسبة للمؤاخذة في اآلخـرة، 
إال إذا  وبالنسبة للعقوبة الدنيوية فال يعتبر النسيان عذرا  يعفى من العقوبة الدنيوية

تعلقت بحقـوق اهلل، وكما نعلم أن التزوير يتعلق بحقوق اآلدميين أيضا ، كانوا أفرادا  أو 
الصالح العام فإذا جمعنا بين الرأيين في النسيان في التزوير ألمكننا التوصل إلى أنه 

 (47)ال يؤثر فـي إعفـاء الجـاني مـن العقوبة.
حمل تبعات تزويره والعقوبة المترتبة عليـه وال والذي أميل إليه أن المزور ال بد وأن يت

يعذر لجهل أو خطأ أو نسيان في ظل دول إسالمية لعدم الجهالة بحرمة التزوير، 
وألنه ال ُيقـدم على مثل هذا الفعل إال إذا كان متيقنا  أنه بفعله هذا سيصل إلى مبتغاه 

وعليه فال  هله بالحكم. بطرق غير شرعية ممـا ينفي عنه نسيانه للحرمة أو خطأه أو ج
بد وأن يعاقب دنيويا  حتى ال ندع مجال للمجرمين للتهرب من العقوبة ألسباب واهية 
ولسد باب ارتكاب التزوير أمام المزورين. فإن كانوا صادقين بهـذه األعـذار فعقـوبتهم 

 األخروية مردها إلى ااهلل فهو أعلم بالسرائر.
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 الخاتمة
ه تدوم النعم، والصالة والسالم على خير خلق اهلل محمد بن عبد الحمد اهلل الذي بشكر 

 اهلل، 
 وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على دربه واهتدى بهداه إلى يوم الدين وبعد،

ففي ختام بحثي هذا، وبعد استعراض التزوير بشـموليته، وبعـد البحـث والتنقيـب 
والمحدثين وآراء الفقهاء والقانونيين، وبعد والتحقيق والتدقيق في أقوال المفسرين 

التجـوال فـي أمات الكتب، وبعد الغوص في بطون المراجع، أمكنني أن أقطف الكثير 
 مـن الثمـار والنتـائج  والفوائد، وأود أن ألخص أهمها فيما يلي:

إن التزوير هو تغيير الحقيقة بتحسين الشيء ووصفه بخالف صفته حتى يخيل إلى  .1
 عه أو رآه أنه بخالف ما هو به، بقصد الغش، مما يترتب عليه ضرر. مـن سم

 تهاون الناس في التزوير علما  بأن أكثر الفقهاء ذهبوا إلى أنه من الكبائر . .2
إن ضرر المزور ال يقتصر على شخصه، بل يتعدى ذلك إلى من سلبهم حقوقهم،  .3

 ممـا
فساد االط  مئنـان واألمـان، وتحويـليشكل معول هدم في المجتمع بهضم الحقوق، وا 

 المظلوم إلى وحشي كاسر ال يفكر إال في االنتقام.
ال بد من توافر كافة أركان جريمة التزوير، ممثلة بالركن الشرعي والمـادي واألدبـي  .4

وتحقيق الضرر الحال أو المحتمل، ليمكن الحكم على المزور بأن ما قام به مـن 
 عمـل يعتبر جريمة معاقبا  عليها.

لعدالة اإللهية التي تصيب الجاني هي أكبر دليل على شـمولية النظـام العقـابي فـي ا .5
  اإلسالم، فلو تهرب من العقوبة الدنيوية فهناك عقوبة أخروية تنتظره.
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لو ركزنا في مجتمعنا منذ البداية على الجانب التربوي واألخالقي في اإلسـالم ألمكننـا  .6
اقبها، أو التخلص منها نهائيا في ظل حيـاة الحد من هذه الجريمة الوخيمة عو 

إسـالمية قائمة على منهج اإلسالم، وفي كنف مجتمع ال يبتغي إال مرضاة اهلل عز 
 وجل.

 
 الهوامش

                                      

،  صادر دار ،1ط ،هـ(630 – 711محمد بن مكرم بن منظور المصري )ل،  لسان العرب ((1))

 761/ 1( نصبمادة )،  بيروت

المحيط في اللغة : إسماعيل بن عباد بن العباس، أبو القاسم الطالقاني، المشهور بالصاحب  ((2))
 .138 /2(، جنىمادة) هـ(385بن عباد )المتوفى: 

 .441 /1المحيط في اللغة ، مادة )قصد(  ((3))
االتجاه الحديث في نظرية الفعل والفاعل والمسؤولية، د. رمسيس بهنام ،  بحث ينظر:  ((4))

  .73م، ص1960ـــــ 1959، سنة 3، العدد  منشور في مجلة القانون واالقتصاد
، بيـروت، دار 1ط ، عودة عبد القادر، مقارنة بالقانون الوضعي، التشريع الجنائي اإلسالمي ((5))

 .409، ص  م2005الكتـب العلمية ، 

مسؤولية المهمل الجنائية في الشريعة اإلسالمية، صادق عطية قنديل، رسالة قدمت استكماال  ((6))
لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في الفقه المقارن، الجامعة االسالمية، عمادة الدراسات 

 123العليا، كلية الشريعة، قسم الفقه المقارن، ص 
،دار  3اسة تأصيلية مقارنة، محمود نجيب حسني، ط النظرية العامة للقصد الجنائي، در  ((7))

 43ص م،1988النهضة العربـية، الـقاهرة، ، 
القصد الجنائي والمساهمة والمسؤولية الجنائية والشروع والدفاع الشرعي وعالقة السببية،  ((8))

يث، ،المكتب الجامعي الحد 1الموسوعة الجنائية الحديثة، الكتاب األول، أحمد أبو الروس، ط 
 23اإلسكندرية،، بدون تاريخ، ص 
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 م.1996( لسنة 33قانون العقوبات العراقي المادة ) ((9))
 8سورة المائدة، آية  ((10))
، المنـاوي، التعـاريف 1/97، الفيومي: المصباح المنير، 6/110القرطبي: تفسير القرطبي،   ((11))
ج، 1(: مختار الصحاح،721)ت، الـرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، 1/239

، 1/43، طبعة جديدة، مكتبة لبنان، 1415تحقيق: محمود خاطر، مكتبة البيان، ناشـرون بيروت، 
الفراهيدي، الخليل بن أحمد ، العين، تحقيق: مهـدي المخزومي، إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة 

 . 119ــ 6/118الهالل، 
، 1شريع الجنائي اإلسالمي مقارنة بالقانون الوضعي، طم(: الت1954عودة، عبد القادر )  ((12))

 .1/53م ، 2005بيـروت، دار الكتـب العلمية ، 
 1427، دار النهضة العربية، القاهرة 1حسني، محمود نجيب: الفقه الجنائي اإلسالمي، ط ((13))

 15هـ، ص 
 .120سورة األنعام، آية  ((14))
هـ: أضواء البيان  1393الشنقيطي، محمد األمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي ت ((15))

في إيضاح القرآن بالقرآن، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات، بيروت، دار الفكر للطباعة والنشر، 
 .3/288هـ ، 1415

د . أسامة عبد / ، 136ص  ، القسم العام،5السَّرَّاج، دعبور السراج: قانون العقوبات، ط  ((16))
 النهضةوالفقه  اإلسالمي، الطبعة الثانية/ دار  الحديثة األنظمة في احكامها العامةاهلل قايد الجريمة 

 .2-1،ص م1995 القاهرة -والنشر والتوزيع للطبع العربية
 17 اآليةسورة الكهف من  ((17))
هـ(، المحيط في اللغة، تحقيق: الشيخ محمد حسن  326 – 385ابن عباد، إسماعيل )   ((18))

 1031، المناوي، محمد عبد الرؤوف )81/ 9هـ، 1414، بيـروت، دار الكتب العلمية، 1ياسين، ط
، بيروت، دار الفكر 1هـ(: التوقيف على مهمات التعـاريف، تحقيق رضوان الدية، ط952 –

هـ(: 630 – 711، ابن منظور، محمد بن مكرم بن منظور المصري )207، 1/390المعاصر، 
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، الفيروز أبادي، محمد بن يعقـوب الفيـروز أبادي، 1/333، بيروت، دار صادر، 1لسان العرب، ط
 .1/514هـ ، القاموس المحيط، بيروت، مؤسسة الرسالة، 718ت 

هـ(: جامع  224 – 310لطبري )الطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير بن يزيد بن خالد ا((19)) 
، 49/ 19هـ،  1405البيان عن تأويل أي القرآن المعروف تفسير الطبري ، دار الفكر، بيروت، 

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية الكويتية: الموسوعة الفقهية الكويتية، طباعة ذات السالسل 
(: الفواكه الدواني 1125لكي )ت: ، النفراوي، أحمـد بـن غنـيم الما254/ 11هـ، 1408، 2الكويت،ط

، البكري، أبو بكر بن 2/278هــ،  1415على رسالة بن أبي زيد القيرواني، بيـروت، دار الفكـر، 
هـ(: إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قـرة  1302السيد محمد شطا الدمياطي )ت: 

ي، سليمان بن عمر بن محمد: حاشية ، البجيرم4/44العين بمهمات الدين، بيروت، دار الفكر،
، الصنعاني، محمد 4/236البجيرمـي علـى شرح منهاج الطالب، ديار بكر تركيا المكتبة اإلسالمية، 

ج، تحقيق: محمد عبد القادر 4هـ(: سبل السالح شرح بلوغ المرام،  1182بـن إسـماعيل اليمنـي )
 .4/240هــ،  1411، بيـروت، دار الفكـر، 1عطـا، ط

ج،  35(: مجموع الفتاوى، 661 – 728ابن تيمية، أحمد عبد الحليم الحراني أبو العباس )  ((20))
 .7/137، مكتبة ابن تيمية 2تحقيق عبد الـرحمن بـن محمد النجدي، ط

الشواربي، د. عبد الحميد: التزوير والتزييف مدنيا  وجنائيا ، منشأة المعارف ، اإلسكندرية،  ((21))
، خليل، أحمد محمـود: جرائم تزوير المحررات، اإلسكندرية، المكتب الجامعي الحديث، 18ص 

، فودة، عبد الحكيم: جرائم تزوير المحررات الرسمية والعرفية في ضوء الفقه 13م، ص2008
، مجموعة قانونيين، سيد زكريا، عـزت عبد 27ص  نون، اإلسكندرية، دار الفكر الجامعي،والقا

القادر، محمد عبد المعز: جرائم التزييف والتزوير في ضوء الفقه والقضاء، مصر، دار الحقانية 
 .60، ص  2004( سنة 17095إبـداع دار الكتـب المصرية برقم )

. أبو زهرة: الجريمة 88، الدميني: الجناية، ص216ت، ص ينظر: السراج، قانون العقوبا  ((22))
 .427والعقوبة، ص

 .88، الدميني: الجناية، ص1/317عودة: التشريع الجنائي،   ((23))
 88، الدميني: الجناية، 1/318ينظر: عودة: التشريع الجنائي،  ((24))
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 .94، الدميني: الجناية، ص 1/319ينظر: عودة: التشريع الجنائي،  ((25))
 .1/327ينظر: عودة: التشريع الجنائي،  ((26))
، المنجي: دعوى التزوير المادي والمعنوي، ص 1/333ينظر: عودة: التشريع الجنائي،  ((27))

 .215ـــ 209
 .1/333عودة: التشريع الجنائي،  ((28))
 .379ــ 1/311ينظر: عودة: التشريع الجنائي،  ((29))
، إبراهيم: التزوير المادي 210الفرعية الجنائية، صالمنجي: دعوى التزوير ينظر:  ((30))

 .91. سكيكر: جـرائم التزييـف والتزوير، ص 23والمعنوي، ص
ص  ، المنجي: دعوى التزوير الفرعية الجنائية،29ينظر: عودة: التشريع الجنائي، ص ((31))

 .24، إبراهيم: التزوير المادي والمعنـوي، ص214
، خليل: جرائم تزييف المحررات، 210زوير الفرعية الجنائية، صينظر: المنجي: دعوى الت ((32))

 ، األلفي: جرائم التزييف والتقليد والتزوير،24،إبراهيم سيد: التزوير المادي والمعنوي، ص114ص
 .81ص 
، إبراهيم: التزوير المادي والمعنوي، 91ص  ينظر: سكيكر: جرائم التزييف والتزوير، ((33))

 .24ص
 .334عودة: التشريع الجنائي، صينظر:  ((34))
 .46ص  ينظر: الرفاعي: فقه العقوبات، ((35))
 .334عودة: التشريع الجنائي، ص ((36))
 .81. األلفي: جرائم التزييف والتقليد والتزوير، ص 92سكيكر، جرائم التزييف والتزوير، ص ((37))
، الدمني: الجناية،  46ــ 12، الرفاعي: العقوبات، ص1/335عودة: التشريع الجنائي،   ((38))

، دعوى التزوير الفرعية الجنائية،  ، المنجي92ص  ، سـكيكر: جـرائم التزييـف والتزوير،100ص 
 .217ص 
التقادم: وهي المدة المحددة المسقطة للعقوبة. إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، محمد   ((39))

 النجار، حامد عبد القادر: المعجـم 
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، مضي فترة معينة من الزمن على 2/720الوسيط، تحقيق: معجم اللغة العربية، الناشر دار الدعوة، 
 .1/630عودة: التشريع الجنائي، ينظر: الحكم بالعقوبـة دون  أن تنفذ" فتسقط العقوبة. 

وير، ف والتز ي، سكيكر: جرائم التزي157ينظر: األلفي: جرائم التزييف والتقليد والتزوير، ص  ((40))
 .91ص 
، مجموعة قانونيين: جرائم التزييف والتزويـر، 1/630ينظر: عودة: التشريع الجنائي،  ((41))

 ، إبـراهيم: التزويـر المـادي 190ص
 .24ص  والمعنوي،

، مجموعة قانونيين: جرائم التزييف 121ص  ينظر: خليل: جرائم تزوير المحررات،  ((42))
 عطـا اهلل. منتدى د. شيماء 183ص  والتزوير،

أستاذ مساعد بقسم القانون الجنائي، جامعة الملك سعود، أركان جريمة استعمال محرر مزور  
 )انترنت(.

 المصادر السابقة . ((43))
 .1/379،عودة: التشريع الجنائي، 112ص  ينظر: الدميني: الجناية، ((44))
، الرفاعي: العقوبات، 112، الدميني: الجناية، ص 1/381عودة: التشريع الجنائي، ينظر:  ((45))

 .49ص
 .1/358ينظر: عودة: التشريع الجنائي،  ((46))
 .48، الرفاعي: العقوبات، ص351عودة: التشريع الجنائي، ص ينظر:  (47)
 

 المصادر
 كتب التفسير 

هـ: أضواء البيان في  1393الشنقيطي، محمد األمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي ت .1
بالقرآن، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات، بيروت، دار الفكر للطباعة والنشر، إيضاح القرآن 

 هـ 1415
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هــ(: الجـامع ألحكـام القـرآن المعروف بتفسير 671القرطبي، أبو عبد اهلل محمد بن أبي بكر )ت:  .2
 هـ. 1372، القـاهرة، دار الشعب، 2القرطبي، تحقيق: أحمد عبد العليم البردوني، ط

هـ(: جامع البيان عن  224 – 310و جعفر، محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري )الطبري، أب .3
 هـ 1405ج، دار الفكر، بيروت، 30تأويل أي القرآن المعروف تفسير الطبري 

 كتب اللغة 
ــ إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، محمد النجار، حامـد عبـد القـادر: المعجم الوسيط، تحقيق:  1

 ربية، الناشر دار الدعوة.معجم اللغة الع
هـ(، المحيط في اللغـة، تحقيق: الشيخ محمد حسن آل  326 – 385ـ ابن عباد، إسماعيل )  2

 هـ.1414، بيروت، دار الكتب العلمية، 1ياسين، ط
، دار 1ط هـ(: لسان العرب ،630 – 711ــ ابن منظور، محمد بن مكرم بن منظور المصري ) 3

 صادر ، بيروت
(: مختار الصحاح ،تحقيق: محمود 721زي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، )تــ الـرا 4

 هــ .1415خاطر، مكتبة البيان، ناشـرون بيروت، 
هـ ، القاموس المحيط، بيروت، 718ــ الفيروز آبادي، محمد بن يعقـوب الفيـروز آبادي، ت  5

 مؤسسة الرسالة.
هـ(: المصباح المنير في غريب الشرح  770لمقري )ت: ــ الفيومي، أحمد بن محمد بن علي ا 6

 الكبيـر للرافعـي،  المكتبة العلمية، بيروت
ـ الفراهيدي، الخليل بن أحمد ، العين، تحقيق: مهـدي المخزومي، إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة  7

 الهالل
تحقيق  عـاريف،هـ(: التوقيف على مهمـات الت952 – 1031ـ المناوي، محمد عبد الرؤوف ) 8

 ، بيروت، دار الفكر المعاصر.1رضوان الدية، ط
 كتب الفقه 

(: مجموع الفتاوى، تحقيق عبد 661 – 728ابن تيمية، أحمد عبد الحليم الحراني أبو العباس ) .1
 م .2008، مكتبة ابن تيمية،2الـرحمن بـن محمد النجدي، ط
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 دار الفكـر العربـي. أبو زهرة، محمد: الجريمة والعقوبة في الفقه اإلسالمي، .2
 م.2003أحمد، إبراهيم سيد: التزوير المادي والمعنوي، دار الفكر الجامعي،  .3
 م. 2002األلفي، محمد عبد الحميد: جرائم التزييف والتقليد والتزوي ،دار المطبوعات الجامعية، .4
بكر  البجيرمي، سليمان بن عمر بن محمد: حاشية البجيرمـي علـى شرح منهاج الطالب،  ديار .5

 تركيا المكتبة اإلسالمية.
هـ(: إعانة الطالبين على حل ألفاظ  1302البكري، أبو بكر بن السيد محمد شطا الدمياطي )ت:  .6

 بيروت، دار الفكر 1فتح المعين لشرح قـرة العين بمهمات الدين، تحقيق رضوان الدية، ط
 هـ 1427بية، القاهرة ، دار النهضة العر 1حسني، محمود نجيب: الفقه الجنائي اإلسالمي، ط .7
هـ(: سبل السالح شرح بلوغ المرام، تحقيق: محمد  1182الصنعاني، محمد بـن إسـماعيل اليمنـي ) .8

 هــ 1411، بيـروت، دار الفكـر، 1عبد القادر عطـا، ط
، بيـروت، 1م(: التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنة بالقانون الوضعي، ط1954عودة، عبد القادر ) .9

 م2005العلمية ، دار الكتـب 
، 1م(: التشـريع الجنـائي اإلسـالمي مقارنـا  بالقـانون الوضعي،ط1954عودة، عبد القـادر )ت:  .10

 م.2005بيروت، دار الكتب العلمية، 
مسؤولية المهمل الجنائية في الشريعة اإلسالمية، صادق عطية قنديل، رسالة قدمت استكماال  .11

ي الفقه المقارن، الجامعة اإلسالمية، عمادة الدراسات لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير ف
 العليا، كلية الشريعة، قسم الفقه المقارن.

،دار النهضة  3النظرية العامة للقصد الجنائي، دراسة تأصيلية مقارنة، محمود نجيب حسني، ط  .12
 م.1988العربـية، الـقاهرة، ، 

كه الدواني على رسالة بن أبي زيد القيرواني، (: الفوا1125النفراوي، أحمـد بـن غنـيم المالكي )ت:  .13
 . هــ 1415بيـروت، دار الفكـر، 

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية الكويتية: الموسوعة الفقهية الكويتية، طباعة ذات السالسل  .14
 هـ .1408، 2الكويت،ط

 كتب القانون
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م ،  بحث منشور في مجلة االتجاه الحديث في نظرية الفعل والفاعل والمسؤولية، د. رمسيس بهنا .1
 م1960ـــــ 1959، سنة 3، العدد  القانون واالقتصاد

 م.2003أحمد، إبراهيم سيد: التزوير المادي والمعنوي، دار الفكر الجامعي،  .2
 م. 2002األلفي، محمد عبد الحميد: جرائم التزييف والتقليد والتزوي ،دار المطبوعات الجامعية، .3
 م.2008تزوير المحـررات، اإلسكندرية، المكتب الجامعي الحـديث، خليل، أحمد محمود: جرائم  .4
 الطبعة اإلسالمي،  والفقه/ الحديثة األنظمة في العامة اھد . أسامة عبد اهلل قايد الجريمة أحكام .5

 م.1995القاهرة  -ضة العربية للطبع والنشر والتوزيعالنه دار/ الثانية

 م.2004عة النجاح الوطنية، سنة الرفاعي، مأمون وجيه: فقه العقوبات، جام .6
 ، القسم العام .5السَّرَّاج، دعبور السراج: قانون العقوبات، ط  .7
 م.2008، اإلسكندرية، دار الفكر الجامعي، 1سكيكر، محمد علي، التزييف والتزوير، ط .8
 الشواربي ، د. عبد الحميد: التزوير والتزييف مدنيا  وجنائيا ، منشأة المعارف ، اإلسكندرية .9

فودة، عبد الحكيم: جرائم تزوير المحررات الرسمية والعرفية في ضوء الفقه والقانون، اإلسكندرية،  .10
 دار الفكر الجامعي

 م.1996( لسنة 33قانون العقوبات العراقي المادة ) .11
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