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  الملخص 

بعد أن أصبحت ظاهرة التزوير في الكتب الرسمية جريمة تهدد الثقـة  

واالستقرار في التعامالت الرسمية من خالل سلوك المزورين طـرق عـدة   

ومتنوعة في عمليات التزوير ، من تقليد للخطوط واألختام وعمليات التحايل 

يهما وغيرها من الطرق ، أصـبح مـن الضـروري    من اجل الحصول عل

مواجهة تلك الظاهرة والحد منها ومنعها من خالل إيجاد أساليب جادة وفعالة 

تسهم في منع التزوير في الكتب الرسمية ومحاربته ، وكي يصار إلى حماية 

اء المجتمع فكان المكاتبات الرسمية حتى ال تفقد الثقة الممنوحة لها من قبل أبن

ك األساليب، اسلوب كشف التزوير، الذي تنوع وتعـدد أيضـاً  تبعـاً     من تل

، وعلى الرغم من ان تلك األساليب لـم  تنوع الطرق المستخدمة في التزويرل

، إال أنها ساهمت إلى حد ما مزورين عن ممارسة التزوير كلياً تكبح جماح ال

  .في الحد من انتشاره 
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Abstract 

After forgery in the official letters became a crime 
threatening the trust and continuity in the official 
transactions through following different and Various ways 
by forgerers ranging  from imitating  imitating handwriting 
and stamps and tricks played to get them , it became quite 
necessary to combat this phenomenon and to prevent it . 
This was realized through finding out serious and active 
methods that are instrumental in preventing forgery in the 
official letters . 

In order to protect the exchange of those official letters 
and in order not to lose the trust offered by the members of 
the society , methods vary in lin with the ways of forgery 
Although those ways could not halt forgery, they 
revertheless , helped decrease its prevalence . 
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وأساليب  اإلسالميةطرق التزوير في الكتب الرسمية في الدولة العربية 

  )دراسة تاريخية (   الكشف عنها

، ) ١(، فهناك تزوير يتعلق بشهادة الزورمختلفة وأنواعاً أتخذ التزوير أشكاالً

وتزوير لالحاديث النبوية والمرويات التاريخية بقصد تغيير الحقائق أو تغيبها وهو 

، ويقصد بها ومنه تزوير في الكتب أو المحررات، )٢(واع التزويرمن أخطر أن

عطائها التي يحررها موظفون مختصون بمقتضى وظائفهم بتحريرها وا األوراق

، هي أنواع، وتنقسم المحررات الرسمية الى أربعة الصيغة الرسمية أو العامة

والمحررات  ، اإلدارية، والمحررات القضائية ، والمحررات المحررات السياسية

  . )٣(التي يقوم بتحريرها الموثقون ومن في حكمهم

 األنواعوسوف نتناول فقط التزوير للكتب أو المحررات الرسمية دون 

  . األخرى

، )٤(، والزور هو الكذب والميل، هو من أصل الفعل زوروالتزوير، لغةً

ح الشيء ، والتزوير أصال)٥(، وزورت الشيء حسنته وقومتهوالتزوير تزيين الكذب

  .)٦( ، والتزوير فعل الكذب والتزوير التشبيهأصالح من خير وشر فهو تزوير لوك

أو كتابةً  والفاعل  والتزوير في االصطالح، يقصد به تغيير الحقائق قوالً  

، وعرف التزوير بأنه تحريف متعمد في الوقائع أو البيانات التي يثبتها ) ٧(له مزور

، ع إحداث ضرر مادي أو معنوي، أو اجتماعيد بدافصك أو مخطوط يشكل مستن

والتزوير هو تغيير الحقيقة في الكتابة أو ما يماثل الكتابة من العالمات والرموز 

  .) ٨(واالمضاءات واألختام
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  طرق التزوير في الكتب الرسمية  

ن في ولقد تعددت وتنوعت طرق التزوير في الكتب الرسمية إذ تفنن المزور

الطرق في التزوير لدرجة أصبحت فيها بعض الكتب المزورة استخدام مختلف 

، بما والتوقيع وشكل الختمتتشابه الى حد كبير مع الكتب األصلية من حيث الخط 

ن حرفية عالية وخبرة في أصول المكاتبات وإتقان كبير في ويؤكد امتالك المزور

عن امتالك التقليد، فضالً  صياغة النصوص وقدرة على التحريف أو التغيير أو

البعض قدرة على االحتيال للحصول على األختام أو التواقيع دون علم أصحابها 

، أي بعد استغفالهم تارة أخرى، دون دراية في وجود نوايا التزويرتارة أو بعلمهم 

  :وسيتم التطرق الى مختلف الطرق المتبعة في تزوير الكتب الرسمية وكاآلتي 

  قيع والختمطرق التزوير في التو –اوالً  

كشفت العديد من الروايات الخاصة بجرائم التزوير للكتب الرسمية بأنها 

، وقد استخدم باالثنين معاً تمت من خالل التزوير في التوقيع أو في الختم أو

المزورون طرق عديدة ومتنوعة إلنجاح مسعاهم في التزوير وتحقيق األهداف 

  :ن تلك الطرقالح التي من اجلها عمدوا للتزوير، وموالمص

  االحتيال في الحصول على التوقيع أو الختم )١(

حرص بعض المزورين على تمرير الكتب المزورة سواء كانت تلك الكتب 

مفتعلة أو أُ دخل عليها بعض التغيير والتحريف في الحصول على توقيع الجهة أو 

عه أو الطرف الذي يصدر عنه الكتاب اذا ما احتاج األمر الى ضرورة وجود توقي

الحصول على الخاتم الخاص بالطرف الذي يصدر عنه الكتاب حيث ينبغي ان يختم 

ً   ضرورة الحصول على التوقيع والختمبذلك الختم ، وربما احتاج األمر  معا

، ولعل أفضل طريقة للحصول على التوقيع او الصفة الرسمية على الكتاب إلضفاء

  : سيتم إيضاحه في أدناه الختم تكمن باستخدام أسلوب االحتيال كما 
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  االحتيال في الحصول على التوقيع  –أ 

وهو إلحاق شيء بعد الفراغ منه لمن رفع  ،)٩(ما يوقع في الكتاب: التوقيع لغة

لوالي شكوى كالسلطان ونحوه من والة األمر، فإذا رفعت الى السلطان أو ا،)١٠(اليه

ي أمر هذا ويستوفي لهذا ينظر ف(( كتب تحت الكتاب أو على ظهره عبارة في   

، ويقال وقعت في الشيء أوقع توقيعاً  ، وكتاب موقع فيه ، ورجل ) ١١(... ))حقه 

فالتوقيع هنا ال يقصد به اإلمضاء . )١٢(موقع وحقه في اللغة التأثير القليل الخفيف

) شالتهمي( او ما يقال له ) بالهامش ( يقصد به ما يعرف كما هو الحال اليوم وإنما

الذي يرفع  على أصل الكتاب المرفوع للجهة المعنية باألمر، أي ما يدونه الطرف

أو بالرفض أو التوجيه والتوضيح  باإليجاب، فقد يكون التوقيع اليه الكتاب باختصار

، ي تالئم مضمون الكتاب المرفوعأو االستفسار وما الى ذلك من التهميشات الت

ما  إزاءختصرة تفي بالغرض في تحديد الموقف فالتواقيع تتمثل بكتابة عبارات م

، وبذلك فان التوقيع يمنح الكتاب صفة رسمية ويعطي صاحبه حق جاء بالكتاب

الحصول على مبتغاه خاصة إذا ما كان التوقيع يحمل أمر الموافقة على الطلب 

  .المرفوع أو تنفيذ ما ورد فيه 

يوم بالهامش الذي يدون وللتدليل على ان التواقيع آنذاك تقابل ما يعرف ال

عادة في أسفل الكتاب أو ربما يدون على ظهر الكتاب نذكر على سبيل المثال ما 

احدهما عن احد الجند يشكو  بان، إذ رفع إليه كتا)١٣(جاء بصدد الوزير الخاقاني

لكثرة  ونظراً، زوجته تستأذنه في الذهاب للحمام تأخر أرزاق الجند واآلخر من

ً  انها رقعة الجندي ظفانه وقع على رقعة زوجته  مشاغل الخاقاني قد حظر ((انا

ً  أنهاظ، ووقع على رقعة الجندي )) أمير المؤمنين ذلك فال سبيل إليه  رقعة  انا

، فالرواية تحمل ) ١٤()) إذا خلونا كان الخطاب شفاهاً  أن شاء اهللا(( زوجته عبارة

ـُرفع لرجال الدو لة وتدلل على ان ما يتم توقيعه  معنى التوقيع على الكتب التي ت

يكون بمثابة األمر الرسمي الذي ينبغي االمتثال إليه او األخذ به ) تهميشه(

  .واالعتماد عليه 
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ألهمية التوقيع على الكتب الرسمية وألجل تأكيد صحة الكتاب  ونظراً

ً  فان بعض  المزور سواء كان الكتاب  ً  وتحريفا مفتعالً  او ادخل عليه تغييرا

إلى أسلوب الحيلة من اجل الحصول على تواقيع والة األمر  وؤالمزورين لجا

  .ورجال السلطة بما يساهم في تمرير تلك الكتب 

ومن أساليب االحتيال من اجل الحصول على التواقيع هو أسلوب 

حيث ذكر ان احد القادة العسكريين طلب من الوزير علي بن ) االستغفال(

وزير بضرورة كتابة ما يريده في رقعة ويرفعها إليه بقوله فأجابه ال أمراً )١٥(عيسى

فاحضر القائد رقعة خالية وطلب من )) اكتب رقعة حتى أوقع لك فيما أردته (( 

 يوقع الوزير في أخره باإلجابة الى المسؤول ألكتب((  يها قائالًالوزير ان يوقع له ف

، وهذا الوزير على بياض وقع له ، أي) ١٦(، فوقع له الوزير))العرض فيه من بعد 

بالطبع أتاح لذلك القائد الفرصة في كتابة ما يريد ويتمكن من تمرير الكتاب وتنفيذ 

ً  لما جاء في  ما سيرد به بعد حصوله على موافقة رسمية من الجهة المعنية وفقا

، فالرواية تكشف عن أمرين، األمر األول وجود نوايا سيئة لدى القائد قيعالتو

ال لماذا حاول استغالل موافقة الوزير المبدئية واستعداده للتوقيع على العسكري وا

طلبه ، فقدم إليه ورقة بيضاء لم يدون فيها أصل الطلب ؟ وهذا يدفعنا لالعتقاد في 

  .شروع ذلك القائد بافتعال كتاب مضمونه مخالف لما تم االتفاق عليه مع الوزير 

ير بذلك القائد وان الطلب الذي كبواألمر الثاني أن الوزير كان يثق بشكل 

لذا فانه لم يبدِ  أي اعتراض عليه ال يحتمل الرفض طلباً مشروعاً رض عليهع ،

ووقع له دون تردد وعلى بياض وهو امر في غاية الخطورة أن يعطي الوزير ثقة 

عمياء باآلخرين مهما كانت درجة قرابتهم منه أو صلتهم به ويمنحهم فرصة 

قد ال تحمد  قظة او تدقيق ، فالرقعة البيضاء يمكن ان تُملىء بأموراستغفاله دون ي

، اال ان ما يثير االستغراب هو وصف الوزير علي بن عيسى بالرجل عقباها

، في الوقت الذي أكدت اغلب المصادر المغفل الساذج الذي وقع على بياض

  .) ١٧( به بوصفه بحسن التدبير والتشدد في إجراءاته اإلدارية وحزمه واإلشادة
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وربما يكون ما حصل لعلي بن عيسى قد حصل ألخرين غيره من 

المسؤولين الذين تم استغفالهم من قبل أقربائهم أو أبنائهم أو اقرب المقربين إليهم 

، وهذا يفسر لنا العديد من الكتب انتباه فحصلوا على تواقيعهم دون يقظة أو

ض رجال الدولة لقربهم من والة تاب أو بعزورة التي قام بتزويرها بعض الكُالم

   .األمر وصلتهم الوثيقة واختصاصهم بالثقة الكبيرة التي سوغت لهم فعل ما يشاؤون

  االحتيال في الحصول على الختم –ب 

 هو حفظ ما في الكتاب بتعليم الطينة ويمنع عن الناظرين عما في :  ةًالختم لغ

الجهات  الكتب التي تصدر من، وقد عرف اإلنسان كيفية التعامل مع  )١٨(باطنه

الختم  ، أيالجهة الصادرة منها ، من خالل حملها إشارةالرسمية وكيفية اعتمادها

، فأصبح الختم يمثل الصيغة الرسمية التي يمكن االعتماد عليها الذي يختم به الكتاب

ـُعتبر كتاباً رسمياً مه، فالكتاب الذي ال يحمل ختماًللوثوق بالكتاب من عد ال و ال ي

  . )١٩(يمكن العمل به 

نقش به كلمات او يكون الختم عبارة عن خاتم تُ واألختام على أنواع فإما أن

ان يكون الختم  او ،كتب بعد االنتهاء من كتابتهاأشكال في طينة خاصة وتختم بها ال

بالخط آخر الكتاب او بأوله بكلمات منتظمة من التحميد او التسبيح او بأسم السلطان 

، ويكون ذلك الخط عالمة على ء من نعوتهير او صاحب الكتاب او اي شيأو األم

  . ) ٢٠(ويسمى ختماً  تشبيهاً  له بالخاتم) عالمة(صحة الكتاب ونفوذه ويسمى ذلك 

أن المزورين مهما أجادوا في تقليد الخط واتقنوا األساليب والصيغ عند 

 لكتاب المزور كتاباًممارسة التزوير فعليهم ان يجيدوا عمل الختم كي يصبح ا

لصعوبة اجادة تقليد الختم ولكون الختم المفتعل قد يثير  نافذ المفعول، ونظراً رسمياً

، وهذا أعطى الختم األصليالشك لذا أصبح من األجدر ان يتم ختم الكتاب المزور ب

للعمل من اجل الحصول على الختم االصلي نفسه بالمكر والحيلة  ن دافعاًالمزورو

من قبل الشخص المؤتمن على  الل سرقته او من خالل خيانة األمانةاما من خ

، او قد يتم الحصول على الختم عن طريق ارتشاء احد المقربين من رجال الختم
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الدولة او من يكون الختم بعهدته ليقوم بمهمة سرقته كما فعل صاحب الوليد بن 

اتم الوليد بن عقبة من والي الكوفة حينما اخذ رشوة كبيرة مقابل سلب خ )٢١( عقبة

، وعلى  )٢٢(ال يدرك ما يحيط حوله وقت كان به الوليد مخموراً الًأصبعه مستغ

على احد  ان الرواية تعدّ  شاهداًالرغم من عدم استخدام الختم بعملية تزويرية اال 

، وربما تكررت حاالت للحصول على الختم اال وهي الرشوةاألساليب المتبعة 

  .ة الختم وسخر في عمليات التزويراالرشاء ألجل سرق

 لقد استغل مروان بن الحكم صلته بعثمان بن عفان وقربه منه كونه ابن عمه

االعتقاد الى ، وهذا ما دفع الثائرين بختم عثمانختمه  وكاتبه ومستشاره فافتعل كتاباً

  .           )٢٣(بان عثمان هو من كتبه استناداً  لصحة الختم الموجود فيه 

بحوزته ليستخدمه  وان خان األمانة التي أوكلت إليه فاستغل وجود الختمفمر

، وربما  في غاية الخطورة وساهم في تفاقم الوضع سوءاً يحمل أوامر في ختم كتاباً

لم يعلم بها عثمان،ترتب عنها الحصول على بعض  أخرى كان مروان قد زور كتباً

  .االمتيازات والمصالح 

زيد بن الوليد منصبه باعتباره كاتب يزيد واليه مولى ي )٢٤(واستغل قطن

، بن الوليد الدواة والختم في تزوير كتاب عن لسان يزيد يقضي بالعهد إلبراهيم

ولكي يعطي الكتاب المزور صفة رسمية فانه ختمه بختم يزيد فأصبح الكتاب 

،  مزوراً ونه كتاب يزيد نفسه وليس كتاباًساري المفعول دون أدنى شك في ك

  . )٢٥(لكتاب جاء بخط الكاتب وبختم الخليفة فا

وزير المنصور العباسي  )٢٧(كاتب أبي أيوب )٢٦(وذكر ان محمد بن الوليد

كان قد استغل قربه من أبي أيوب وإمكانية الحصول على ختمه بكل سهولة كونه 

كاتبه وهذا األمر سهل له مهمة تزوير كتاب عن أبي أيوب ضمنه الحصول على 

  . ) ٢٨(ع المادية بعض المناف
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وألجل أن يثبت المنصور صحة الكتاب الذي افتعله على لسان أبي مسلم 

بعد قتله فانه انتزع خاتم أبي مسلم من أصبعه واستولى عليه بالباطل  )٢٩(الخرساني

نائب ابي مسلم الذي أرسل إليه الكتاب ا ن  )٣٠(وختم به الكتاب موهماً  أبي نصر

جاء ذلك في  د الحياة وانه هو من بعث إليه بالكتاب كمامسلم ال يزال على قيا أب

  .)٣١()) ختم الكتاب بالخاتم الذي أخذه من أصبع ابي مسلم(( الرواية بان المنصور

وهناك رواية تشير الى أحدى أساليب االحتيال في الحصول على الختم اال 

حينما  ناألميوهي استغالل فرصة انشغال صاحب الختم في امر ما كما فعل ذلك 

ن الوزير على سبيل المزاح بعد ان استأذ )٣٢(سرق خاتم وزيره الفضل بن الربيع

، فسارع األمين باستدعاء احد النقاشين وأضاف كلمة لقضاء حاجته وترك خاتمه

، ومن خالل اإلمعان بالرواية )٣٣(أبيه على خاتم الوزير الذي يحمل اسمه واسم

، والن تم وفعل ما يمكن فعله من تزويرخايظهر إمكانية االحتيال واختالس ال

الرواية تحمل في مضمونها مبالغات وأمور ال يمكن تصديقها ، منها سوء سيرة 

األمين الى درجة التي كان يسخر بها من كبار رجال الدولة وقيامه بنفسه بالتالعب 

في صيغة الخاتم علي سبيل المزاح ، وان عملية التغيير بالختم تمت بعد ان نهض 

وهذا األمرال يحتاج الى وقت طويل ) التبول( لوزير لقضاء حاجته وبالتحديد ألجلا

يمنح لالمين فرصة استدعاء النقاش ولغاية قدومه  ال يستغرق وقتاً أو على األقل

جرى والوزير ال يزال  ، فهل كل هذاشروع بالتغيير والنقش على الخاتموبعدها ال

رد في الرواية بان الوزير لم ينتبه للتغير ؟ واألدهى من ذلك كله ما ويقضي حاجته

ة الذي طرأ على خاتمه وبعد مرور عشرة ايام كشف له االمين ذلك فأثار دهش

هذا خاتم وزيرك يختم به على جميع اآلفاق منذ عشرة (( :الوزير وغضبه بقوله

ووصفه بأنه رجل غير  األمين بإهانة، وبدأ الوزير )) ..... أيام وممن كاتبته أخوك

به الوزير لخاتمه لمدة عشرة ، وال نعلم كيف لم ينت)٣٤(جدير بالحكم واألمين يضحك

، وكيف لم ينتبه لذلك احد الستغرق ذلك مدة اطول ، ولوال كشف االمين لألمرايام

المقربين للوزير او احد من الذين ختم لهم الوزير ؟ وكل ما يمكن قوله ان كان هذا 

  .ف كان حال الدولة وأمور الرعية شأن خليفة المسلمين ووزيره فكي
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خيه المأمون فعمل على تزوير كتاب أوقد استثمر المعتصم فرصة مرض 

، وهذا يعني ان المعتصم )٣٥(والية العهد له وختمه بختم المأمون نفسه دون علمه

استغل وجوده بقرب المأمون وصلته به في التجرأ على التزوير واالستيالء على 

  .لكتاب المزور الختم لتأكيد صحة ا

  تقليد التوقيع أو الختم ) ٢(

في حالة تعذر الحصول على توقيع الشخص المعني أو ختمه لصعوبة ذلك 

يبلغ درجة اإلتقان  تقليداً االثنان معاً فقد يلجأ المزور الى تقليد التوقيع او الختم أو

ما بما يحول ذلك دون اي شك بهما ويسهم في تمرير الكتاب المطلوب تزويره ك

  :سيتم إيضاحه أدناه 

  تقليد التوقيع  –أ 

برع بعض المزورين في مجال تقليد التواقيع المتالكهم امكانية تقليد 

، إذ هناك تواقيع التواقيع وطبيعتها من جهة ثانية الخطوط من جهة ومعرفتهم بصيغ

، وهناك تواقيع في الرد على الطلبات بما يالئمهااعتاد رجاالت الدولة بكتابتها 

ظهر التباين في كتابتها إذ انفرد عدد منهم في صياغتها ، وتوجد تواقيع خاصة 

تميز أصحابها في كتابتها دون غيرهم ، لذا ينبغي على المزورين ان يكونوا على 

  .اطالع ومعرفة بصيغ وأساليب وطرق التوقيع 

غته ان تقليد التوقيع الخاص بأحد رجال الدولة يعطي للطلب المرفوع صي

، وقد يتم تقرير مصير الكتاب وصاحبه ، وعلى أساسهية ويجعله نافذ المفعولالرسم

أدلت المصادر عن بعض حوادث التزوير التي تم فيها تزوير توقيع احد المسؤولين 

، ومنها تزوير توقيع الوزير الفضل بن الربيع مبتغاهمومن خالله نال المزورين 

جل المزور إذ لم يشك وكيل الوزير الذي يحمل أمره في اطالق مبلغ من المال للر

  . )٣٦(له  بالتوقيع وشرع في تجهيز المبلغ وإعطائه



                                                                       

  )٢٠١٥حزيران  (العدد الثامن عشر  
٥٩ 

 التزوير في الكتب الرسميةطرق 

علي بن عيسى الوزارة سنة  وعندما عزل الخاقاني من الوزارة وتولى

 ،)٣٧(نشط التزوير عنه حيث زور توقيعه على العديد من الكتب) م ٩١٣/هـ٣٠٠(

ـُزل علي بن عيسى سنة  عت للوزير الجديد ابن رف) م٩١٦/ هـ٣٠٤(وحينما ع

العديد من الكتب المزورة التي تحمل توقيعات علي بن عيسى وكانت  )٣٨(الفرات

التوقيعات كتبت بخط مشابه لخط علي بن عيسى حتى ان ابن الفرات اجاز 

   .) ٣٩(بعضها

، وزور أوالد )٤٠(ولم يسلم ابن الفرات من تزوير توقيعاته على بعض الكتب

ويحمل  )٤٢(عن لسان الوزير ابن مقلة كتاباً) م  ٩٣٠/ هـ ٣١٨( سنة )٤١(البريدي

كانت تهمش  )٤٤(الدر رة، وذكر ان شج)٤٣(توقيعه الذي يقضي بإطالق سراحهم

لتوهم العامة  )٤٥( بن محمد على الكتب المرفوعة لزوجها المتوفي السلطان أيوب

ن أوامر كانت بان السلطان ال يزال على قيد الحياة وان تلك الكتب وما تضمنه م

وجاء في رواية أخرى ان الذي كان يزور توقيع . )٤٦(تصدر عنه وتحمل توقيعه

السلطان أيوب ويهمش على الكتب هو احد خدم السلطان حيث كانت شجر الدر 

  . )٤٧( تستعين به لضبط توقيع السلطان 

  تقليد الختم  –ب 

صة في خالجميع المزورين و ميسوراً لم يكن الحصول على الختم أمراً

، وبما ان الحاجة ماسة الختم ذلك  الى تقليد هم، مما دفعالوقت الذي يتم به التزوير

ن والى ختم الكتب المفتعلة التي ال أساس لها ، لذا فأن اغلب تلك الكتب لجأ المزور

فيها الى تقليد الختم وبذلك يكون مضمون الكتاب مفتعل وكذلك التوقيع والختم 

هو نفسه من يقوم بافتعال  م بتزوير ختم قد ال يكون دائماًي يقوويبدو ان الذ ،أيضاً

، فالختم يحتاج الى نقاش بارع يمتلك القدرة على تقليد التوقيع عليه نص الكتاب أو

الختم فيصبح وكأنه الختم األصلي، وقد برز التزوير بتقليد الختم منذ زمن مبكر 

لختم الخليفة عمر  مشابهاً اتماًع خوصن زور كتاباً )٤٨(حيث روي ان معن بن زائدة

فكان الختم المفتعل ))  ......انتقش على خاتم الخالفة (( بن الخطاب فقيل ان معن 
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٦٠ 

لخاتم عمر حتى ان والي الكوفة لم يشك به واعتمد عليه في تنفيذ  مشابهاً أو مطابقاً

نقاش ، واغلب الظن ان معن كان قد استعان بأحد المزورين وال)٤٩(ما جاء بالكتاب

  . المحترفين ان لم يكن قد قام بذلك بنفسه 

لدى الجميع إمكانية تقليد الختم واستخدامه في تزوير  ومعروفاً شائعاً وأصبح

بعض الكتب الرسمية وهذا ما نستشفه من كالم عثمان بن عفان مع الثائرين 

، فقد ب صادر عن لسان عثمان ويحمل ختمهوالغاضبين عليه لحصولهم على كتا

ليس بالغريب  الى ان الختم مزور وهو أمر مشيراًان عثمان دافع عن نفسه روي 

، وربما أراد عثمان بقوله ) ٥٠(... ))وقد ينقش الخاتم على الخاتم (( ... آنذاك بقوله

باعتبار ان الختم كان بحوزة مروان وتوفر  هذا دفع التهمة عن مروان أيضاً

الختم هو مزور وليس الختم األصلي،  إمكانية استغالله في التزوير للتأكيد بان

  .لشيوع أمر التزوير باألختام اي تقليدها 

ومما ال شك فيه ان كل كتاب مفتعل يقضي بالحصول على والية ما أو 

منصب معين بالدولة يستوجب وجود ختم وفي حالة صعوبة الحصول على الختم 

زوره المغيرة في تولي  يكون الحل بتقليد الختم وهذا األمر ينطبق على الكتاب الذي

فانه بالطبع كان يحمل ختم معاوية باعتباره هو ) م ٦٦١/هـ٤١(إمارة الحج سنة 

  .) ٥١(من اصدر كتاب التولية كما ورد في الكتاب المزور

لختم الكتاب الذي يقضي بإسناد قيادة  )٥٢(وتم تقليد ختم عبد اهللا بن الزبير

، فان لم يكن ) م ٦٨٤/هـ٦٥(سنة  )٥٣(الجيش في البصرة للمهلب بن أبي صفرة

  . )٥٤(الكتاب يحمل ختم ابن الزبير لما امتثل المهلب لألمر ونفذ ما جاء به 

وكان من الطبيعي ان يتم تقليد ختم عبد الملك بن مروان عند تزوير عدد 

، فأضفى ذلك الختم في تولي بعض المهام والمناصب من الكتب المتضمنة أوامر

ورة صفة رسمية وجعلها نافذة المفعول بدليل استالم من قام على تلك الكتب المز

  . )٥٥(بالتزوير مهام عملهم



                                                                       

  )٢٠١٥حزيران  (العدد الثامن عشر  
٦١ 

 التزوير في الكتب الرسميةطرق 

في تزوير كتاب لقادة عسكره عن لسان  )٥٦(وعندما شرع ابن االشعث

الحجاج بأنه أجاد في عملية التزوير تلك إذ انه ختم الكتاب بختم الحجاج اي قلد 

العتبار زمن صدور الكتاب لغاية ختم الحجاج ليس هذا فقط بل انه اخذ بنظر ا

، ) ٥٧(... ))طوى كتابه وختمه ثم تركه حتى جف ختمه (( وصوله اليه فقيل انه 

اي انه انتظر جفاف الختم كي ال يثير الشك فيه فلو اظهر الكتاب لقادة العسكر قبل 

تب لتوه ، اما في حالة جفافه فأنه يوحي جف الختم لعلموا انه كتاب مزور كُان ي

ذي استغرق منذ عليه وقت ليس بالقصير بما يالئم الوقت ال قد مرهم بأنه كتاب الي

، وما يجدر ذكره ان ابن االشعث لو كان قد أجرى ذلك كتابته وحتى وصوله

التزوير بنفسه فان ذلك يشير الى خبرته الواسعة في كيفية صنع األختام ودراية في 

زورين ويبدو ان هذا هو األرجح الم بأحدامور التزوير وربما كان قد استعان 

  .ن لهم أساليبهم في التزوير بما يمتلكونه من قدرات وخبرات ون المحترفوفالمزور

وفي العصر العباسي ترد االشارة الى وجود نقاشين مقربين من حكام بني 

العباس يستعينون بهم في فعل ما يشاؤون من تقليد لألختام او تغيير فيها كما ورد 

تغيير على خاتم الوزير الفضل  بأجراءاش الذي استدعاه األمين وكلفه ذلك في النق

، وهذا يعني ان  )٥٨(لب منه بوقت قصير ومهارة فائقة يع فنفذ النقاش ما طُبن الرب

االمين أو غيره من حكام بني العباس إذا ما أرادوا تزوير كتاب ما يحقق لهم 

، وهناك تعامل ارعيننقاشين البمأرب ومصالح مختلفة فأنهم كانوا على معرفة بال

  .معهم لقاء منحهم أموال جزيلة 

على كبار رجال الدولة بل لجأ  امل مع النقاشين لم يكن محصوراًان التع

اليهم عامة الناس وكل من يرغب في التزوير لمختلف األسباب والدوافع فطالما 

وجه ومع أي  بذل لمحترفي التزوير فانهم يقومون بعملهم على اتمتُ هناك أموال

في تقاضي الرشوة مقابل  كان معروفاً طرف، فقد ذكر ان رجالً  محتاالً جهة أو

الوساطة لدى كبار رجال الدولة في الحصول على بعض الوظائف المهمة ، فلجأ 

من المال اال ان الرجل  اكبير اًإليه احد الطامعين بنيل والية ما وأعطاه مبلغ
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إنما لجأ للتزوير مفتعالً  كتاب التولية المطلوب وقلد المحتال لم يقم بدور الوساطة و

ختم الوزير ابن الفرات وختم به الكتاب كي يصبح أكثر مصداقية ويكون موضع 

  . )٥٩(رضا لدى الرجل الذي ارشاه 

الى تزوير )م١٢٣٩/هـ٦٣٧(سنة )٦٠(وحينما عمد السلطان إسماعيل األيوبي

ه لم يكتف بإجراء تغيير في مضمون فأن )٦١(كتاب الطبيب سعد الدين الدمشقي

الكتاب بل انه قام بتقليد ختم سعد الدين الدمشقي وثبت الختم على الكتاب المزور 

الذي كان على يقين تام بصحة  ليحول دون اثارة شكوك السلطان أيوب بن محمد

ذلك الكتاب خاصة وان الكتاب ورد عن لسان ثقته سعد الدين الدمشقي ويحمل 

  . ) ٦٢(ختمه 

  طرق تزوير النص المكتوب

في غاية الدقة في تزوير نصوص ومضامين  مارس بعض المزورين طرقاً

   -: الكتب ويمكن حصرها في جانبين هما 

  تقليد الخط : اوالً  

، وقد سخرت تلك القدرات بالقدرة على تقليد الخطوط اتسم بعض األشخاص

لمن استعان بهم او طلب  من قبل عدد منهم في ممارسة عمل التزوير ألنفسهم أو

منهم ذلك من األقرباء واألصدقاء أو احترف التزوير واتخاذه كمهنة ، إذ يقومون 

التزوير له مقابل دفع أموال طائلة ترتفع  قاصداً بالتزوير لكل من يطرق أبوابهم

قيمها بما يالئم طبيعة مضمون الكتاب المطلوب تزويره وما يحققه من مصلحة أو 

  .ة يسديه من خدم

 وما يجدر ذكره ان الكتابة العربية تنفرد من حيث تكوين حروفها واتصاالتها

          عن خصائص الكتابة الغربية وعلى النحو تاماً بخصائص ومميزات تختلف اختالفاً

   -:  )٦٣(اآلتي
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 التزوير في الكتب الرسميةطرق 

ميل  اليسار وما يتبع ذلك من تغيير في زاوية إلىاتجاه الكتابة من اليمين  )١(

  .القلم الكتابة ومسك

ان حركات اليد في الكتابة العربية تسير في كل اتجاه ففيها حركات عمودية ) ٢(

رأسية وأخرى أفقية، وثالثة مائلة او صاعدة، وحركات مستقيمة وأخرى بها انحناء 

  .وتقوس 

مختلفة متباينة حسب مكانه في اللفظ ، فحرف  ان الحرف الواحد يتخذ أشكاالً) ٣(

  .ألشكال بحسب ما قبله او بعده من حروف الحاء مثالً  يتخذ ا

او ثالثة تتعدد األحرف العربية المنقوطة سواء بنقطة واحدة او نقطتين ) ٤(

  . وعددها خمسة عشر حرفاً

وجود أحرف فصل في اللغة العربية ال تتصل بالحرف التالي لها في اللفظ ) ٥(

  .الواحد وتفصل اللفظ الواحد الى مقطعين أو ثالث أو أكثر 

عربية جعلت من الخط العربي ان هذه الميزات التي امتازت بها الكتابة ال

يضاهي غيره من الخطوط األخرى في كيفية تحكم الكتاب في نوعية الخط  خطاً

وحركاته ، فالمعروف ان لكل شخص ميزة معينة يمتاز بها خطة في الكتابة عن 

عينة ال تصل الى التطابق م تصل نسبة التشابه في الخطوط الى درجة غيره وأحياناً

، واذا أراد شخص ان يصل الى درجة التطابق التام مع خط غيره ففي هذه التام

، وهذا من دواعي ذا التطابق لفظة التقليد في الخطالحالة يمكن ان تطلق على ه

  .التزوير والتشبه بالخطوط 

ك ، وسخروا قدراتهم تلد الخطوطلقد اتسم بعض األشخاص بالقدرة على تقلي

من قبل عدد منهم في ممارسة عمل التزوير لنفسه او لمن يستعين به أو يطلب 

اال ان القدرة على تقليد الخط قد ال تكفي إلجادة عملية التزوير إذ على  ،منه

عند  شديداً الكتابة فهناك ادوات تضغط ضغطاًبأدوات  ان يكون عارفاًالمزور 
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٦٤ 

ً  ي استخدامها في الكتابة وأخرى ، وينبغي األخذ بنظر االعتبار سيراًتحتاج ضغطا

 تابة كأن يكون رأس القلم مدبباًطبيعة رأس القلم لما له من تأثير في تحديد شكل الك

  . )٦٤(كروياً  أو متآكالً  

لنوع القلم  يختلف عن النوع األخر تبعاً ان لكل نوع من الخطوط شكالً  

الكتابة او لمن يراد الكتابة  لموضوع الكاتب فقد قسمت األقالم تبعاً الذي يكتب فيه

لهذا التقسيم فأن  ، ووفقاً)٦٥(إليه الى اثني عشر قلم يخرج منها أثنى عشر قلم آخر

تلف من غرض الى غرض الخطوط ونوعية ما يكتب ألجله من أمور سوف تخ

، وما من صورة الخطمع أنواع األقالم وخصائص ما يستخرجه القلم  آخر تماشياً

ن التفتوا لهذه و، فالمزورملكة وميزة في خطه تختلف عن غيرهدام ان لكل شخص 

  .الجزئية وراعوا عند تقليدهم للخطوط مسألة أدوات الكتابة 

ومن جانب اخر ان على المزورين ان يعرفوا الظروف المصاحبة لعملية  

، وهذا يعني ان المزور )٦٦(الكتابة والوضع الصحي للكاتب المطلوب تقليد خطه

ان يكون  بتقليد الخطوط أما ان يكون شخصاً  مقرباً  من رجال الدولة اوالذي يقوم 

 في الكتابة وملماً متمرساً ن الدولة وفي الغالب يكون كاتباًفي أجهزة ودواوي عامالً

تاب كما هو الحال على سبيل بأوضاع وأساليب وصيغ الكُ بكل أحوالها وعارفاً

الكاتب الذي تميز بحسن الخط وبلغ في عمله  )٦٧(المثال بأبي عبد اهللا احمد الديناري

أسمى المراتب وكانت لديه قدرة فائقة في تقليد خط الوزير ابن مقلة حتى ان ابن 

  . )٦٨(مقلة نفسه كان ال يشك انه ليس بخط 

وقد جاء تحديد قدرة الديناري على تقليد خط ابن مقلة بالذات الن خط ابن 

وكانت له طريقة خاصة انفرد بها بالكتابة ، يضرب به المثل في الحسنمقلة كان 

وهذا يعني ان الديناري  )٦٩(وأصبحت كتبه متميزة عن سائر كتب الوزراء والكتاب

الكاتب كان يمتلك كل مقومات القدرة على التزوير وال سيما التزوير على ابن 

  .مقلة
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تاب او العاملين في غير الكُ اما الذين يمتلكون موهبة تقليد الخطوط من

ة لغاية الدولة فان المهمة أمامهم ليست سهلة بل تحتاج الى تدريب وتدقيق وممارس

ن لسان ابن ، فحينما ظهرت الحاجة الى تزوير كتاب عالتمكن من اجادة التزوير

، فتآمر ذلك اليهودي مع  يهودياً مقلة وبخط مشابه له كُلف بهذه المهمة رجالً

ن الكتب كي فيه مجموعة م رجاًجارية ابن مقلة وأحضرت له دعشيقته وهي 

عرف كل األمور ، وبالفعل فان اليهودي بعد ان اتقن الخط ويتمرن عليها اليهودي

، نجح في تزوير الكتاب المطلوب منه بخط مشابه لخط ابن المتعلقة بالكتابة

   .)٧٠(مقلة

ل وهو لماذا لم يتم االستعانة بأحد الكتاب كالديناري ؤوهنا يتبادر للذهن تسا

؟ فربما باألساس ممن يزور عن ابن مقلة ويقلد خطه بشكل كبيرفسه الذي كان ن

يعود ذلك الى وفاة الديناري الكاتب آنذاك إذ لم تصرح المصادر بتحديد تاريخ 

، أو يعود ذلك الى طبيعة الكتاب المطلوب تزويره والذي افتعل ألجل )٧٣(وفاته

من كتابته من قبل رجل غريب غير ، وكان ال بد إلصاق تهمة التآمر على الخالفة

مان عدم إفشاء خبر الكتاب معروف كي ال يتم اكتشاف أمره او الشك به مع ض

، أو ربما كان الديناري د ال يكون اميناً  لعدم الثقة به، والكاتب الديناري قالمزور

ان الديناري كان أو محط شبهة لشيوع امره في التزوير عن ابن مقلة كما اسلفنا ،

تجرأ على تزوير هكذا كتاب وان تزويراته اقتصرت على الكتب التي تحقق ال ي

  .منافع مادية او أمور أخرى ال تصل الى درجة االضرار بحياة ابن مقلة 

وسبق اإلشارة الى ضرورة معرفة المزور للوضع الصحي والنفسي للكاتب 

السليم  ، الن خط الشخصلما لذلك من اثر على طبيعة الخط المطلوب تقليد خطه

، إذ ان خط الشخص السليم يتسم باالنسيابية يختلف عن خط الشخص المريض

، نفسي او بدني يؤثر على حركة اليدويخلو من االهتزازات لعدم وجود اي عامل 

اما الشخص الذي يعاني من المرض او الكبير بالسن فان حركة يده تكون غير 

وهذا يعني ان خطه يتميز بكثرة  طبيعية ال تخلو من االرتعاش او البطء بالكتابة
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٦٦ 

االهتزازات ويفتقر لالنسيابية والطالقة ويظهر على خطه عدم التناسق بين شكل 

، وهذا األمر دفع احد مزوري )٧٢(الحروف والمسافات التي تفصل بين الكلمات

بغداد المشهورين ان يأخذ بنظر االعتبار عند شروعه بتزوير كتاب رسمي مسألة 

مرتعش اليد،  ب الكتاب األصلي الذي كان رجالًاحب او كاتالوضع الصحي لص

بغداد ، فقد روي ان المزور جلس في زورق في وهذا بالطبع اثر على طبيعة خطه

: ن سبب قيامه بهذا الفعل أجاب ل عئ، وحينما سفي يوم ريح شديد واخذ يكتب

 أريد أن أزور على رجل مرتعش ويدي ال تساعدني فتعمدت الجلوس هاهنا((

  .)٧٣())فيشبه خطه  في هذه الريح فيجيء خطي مرتعشاًلتحرك الزورق بالموج 

وفي غضون القرن الرابع الهجري أصبح التزوير مهنة يحترفها عدد كبير 

وزيرمعز الدولة  )٧٤( جعفر ا، إذ ذكر ان ابمن األشخاص ألغراض التكسب المادي

، فكر ) م ٩٤٨/ هـ٣٣٧(اد تالفي خطأ إداري وقع به سنة حينما ار) ٧٥(البويهي

  م يكن األمر بالنسبة إليه صعباًفي تصحيح ذلك الخطأ عن طريق التزوير ول

:  في بغداد وهذا ما صرح به قائالًلوجود عدد كبير من المزورين الماهرين 

، وبالفعل استعان بأحد المزورين ))ط عجباًوكان ببغداد من يزور على الخطو((

ته خط الكاتب ابن قرابة حتى ان ابن قرابة أبدى دهشوتمكن ذلك المزور من تقليد 

ما اشك انه خطي ولكن ما كتبته ، ثم يا : ((من تشابه خط المزور مع خطه لقوله 

، فالرواية تعكس ) ٧٦())هذا انا قد شككت فكيف غيري فيمن تشتبه عليه الخطوط 

الخط  مدى براعة المزورين في تقليد الخطوط حتى أن صاحب الكتاب ال يشك أن

  .ليس بخطه فكيف الحال بالنسبة لآلخرين 

ي تزوير العديد من وسخر ذلك ف عل فان تقليد الخطوط صار شائعاًوبالف

 ضاة مقلداًعن احد الق كتاباً زور رجالً) م ٩٦٠/هـ٣٤٩( الكتب الرسمية، ففي سنة

لم يشك الوزير بان الكتاب  )٧٧(ابن الحواريخطه وعندما رفع الكتاب للوزير

  .)٧٨(مزور
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 نتصف القرن الرابع الهجري رجالًوبرز من بين اشهر مزوري بغداد في م

يز بقدرة فائقة في تقليد الذي تم) م ٩٨٠/هـ ٣٧٠ت(المزور )٧٩(رف باألحدبع

، وقيل انه كان يكتب على خط كل واحد فال يشك المكتوب عنه انه ليس الخطوط 

لجأ اليه العام والخاص من  ، وقد)٨٠(بخطه لشدة تقليده للخطوط واشتهاره بذلك

ما كان عضد  اليه كبار رجال الدولة وغالباً الناس في التزوير حيث كان يلجأ

، ولعل نعت ذلك الرجل باألحدب )٨٢(التزوير ييستخدمه ف )٨١(الدولة البويهي

المزور كان لشهرته بالتزوير بل ان ترجمته وردت في بعض كتب التراجم شأنه 

  .ن لهو دليل على مدى شهرته آنذاك شأن االعالم المشهوري

في تقليد  )٨٣(من نظام الملك مقرب ، فقد برع رجٌلوأستمر تقليد الخطوط

وهذا بالطبع لصلته به ومعرفته بخطه واتقانه تقليده  –أي خط نظام الملك  –خطه 

خطه  زوير كتاب عن نظام الملك مقلداًفاستغل ذلك الرجل قدرته وبراعته في ت

  . )٨٤( ببراعة فائقة

وعندما سعى السلطان إسماعيل الى ايهام السلطان أيوب فأنه لجأ الى تزوير 

الكتب التي وقعت بيده والتي كان يبعثها الطبيب سعد الدين الدمشقي للسلطان أيوب 

كما مر بنا ، وجاء ان من كان يقوم بكتابة تلك الكتب المزورة عن لسان الطبيب 

وزير السلطان إسماعيل ومدبر  )٨٥(ة السامريسعد الدين هو الوزير امين الدول

رف عن هذا الوزير الدهاء والمكر والحيلة خدمة لمصلحة السلطان ، إذ ع)٨٦(أموره

، فاألوصاف التي بها الوزير السامري تؤكد قيامه بالتزوير خاصة )٨٧(إسماعيل

ت وانه كان على صلة بالعديد من المزورين واشتراكه معهم في الكثير من عمليا

االحتيال والنصب واالستيالء على أموال الناس بالباطل عن طريق تزوير كتب 

، ) ٨٨(الضمان بمبالغ كبيرة وكان يقوم بذلك بالتواطؤ مع الجيلي قاضي قضاة دمشق

وان لم يكن السامري يمارس التزوير بنفسه فأنه يكون قد استعان بأولئك الذين كان 

  .   ) ٨٩(على صلة بهم ممن مارس التزوير 
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٦٨ 

  تغيير النص األصلي المكتوب –  ثانياً

من اكثر طرق التزوير شيوعاً  هو تغيير النص االصلي المكتوب بما يتالئم 

 بإحدىمع ما يسعى لتحقيقه المزور او الذي يرغب بالتزوير والتغيير يكون 

  :الطريقتين هما 

  تغيير النص باإلضافة والتحشية أو الحذف) ١(

والتحشية هو ادخال بيانات او عبارات خطية الى كتاب لم قصد باإلضافة ي

تكن مثبتة فيه أصالً  وقت انشاءه  ، والتزوير باإلضافة قد يتم بمجرد اضافة 

حرف او جرة قلم صغيرة او إضافة مقطع الى لفظة كما يتم بإضافة كلمة او 

 ، في حين التحشية هي حشر عبارة اومات قد تطول الى سطر او عدة اسطركل

  . )٩٠(جرة خطية الى متن الكتاب وبين عباراته واسطره 

اما الحذف فيعني محو الكتابة ومحاولة إزالتها وإخفاء آثارها ، وقد يكون 

إصالح خطأ وقع فيه أثناء ذلك بشكل عفوي او طبيعي إذ يلجأ الكاتب من اجل 

اردة في حين يلجأ المزور الى ازالة بعض العبارات الو الكتابة، وقد يكون عمداً

ً  لما يترتب عنه تغييراًعد اب لتغيير من داللتها ، فالمحو يالكت في حقيقة  تزويرا

  . )٩١(الكتاب

فالتزوير باإلضافة والتحشية او الحذف يكون فيها التالعب يقع ضمن جزء   

محدد من الكتاب بما يالئم الغرض المنشود تحقيقه وهو أمر يتطلب توفر مهارة 

في كيفية التصرف بأصل النص ومدى مالئمة ما يوضع من  فائقة ودقة متناهية

إضافات مع عبارات النص األصلي وتقدير نوع اإلضافة أو الحذف وما يتناسب 

واسلوب الكتاب وطبيعته كي تنسجم تلك اإلضافة مع بقية عبارات النص األصلي 

ر في كشف التزوي اًمهم اًلذلك فأن اي خطأ او إضافة غير صحيحة ستكون مفتاح

  .  )٩٢(وافشاله 
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ان التزوير بالتغيير المتضمن اإلضافة الى أصل مضمون الكتاب يحتاج فيها 

المزور معرفة واسعة بطرق الكتابة ونوعية الخط وحجم الخط لكي تكون اإلضافة 

 رات الكتاب ويراعي المزور أيضاًال تختلف عن تركيب الخط ونوعه مع بقية عبا

تب فيه الكلمات أو األحرف المزورة لتكون متطابقة نوع الحبر وسمك القلم الذي يك

  .  )٩٣(مع بقية تفاصل الكتاب

هي  ان ما يساعد على تسهيل مهمة التغيير باإلضافة او التحشية او الحذف

، اي ان ذلك الكتاب اذا ما احتوى على ثغرة ما فقد الكتاب الرسمي المزمع تزويره

يكون في الكتاب فراغ او عبارة  يشجع او يحفز المزور على فعل التزوير كأن

مفتوحة تحتمل اإلضافة او رقم من السهل تغييره برقم آخر قريب منه او مشابه له 

بالرسم كي ال يكشف أمره او ان نص الكتاب فيه كلمة لو استبدلت بكلمة أخرى 

على عقب او  تغيير في المعنى او يقلبه رأساًقريبة لها بالرسم او أضيف لها حرف 

ه كلمة ويكون حذفها ال يؤدي الى ايجاد سقط بالكالم او فراغ داخل حذفت في

هذه األمور تقدم الكتاب خاصة في حالة كون تلك الكلمة تقع في آخر الكتاب ، كل 

  .يمكن استثمارها في التزوير وتشجعه على ذلك  للمزور مفتاحاً

ومن خالل حاالت التزوير للعديد من الكتب الرسمية خالل العصور 

سالمية وخاصة تلك التي تم تمريرها وتنفيذ ما جاء بها يظهر ان عملية التزوير اإل

الكتابة  أساليبكانت قد مورست باتقان من قبل أشخاص لهم معرفة وخبرة بكل 

كتاب  )٩٤(، فحينما زور عمرو بن الزبيراع الخطوط وما الى ذلك من مقوماتوأنو

وير حدث بالتالعب في مقدار عن معاوية يقضي منحه مائة ألف درهم فأن التز

، إذ غيره من مائة ألف الى مائتي ألف درهم مع اإلبقاء على المبلغ الممنوح له

، وهذا يعني ان من قام )٩٥(نفس صيغة الكتاب ومضمونه والختم نفسه ايضاً

اتقن  –سواء كان ذلك عمرو بن الزبير نفسه او استعان بمزور محترف  –بالتزوير

خط ولون الحبر ونوع القلم الذي كتب به ، وان التغيير لم عمله من حيث حجم ال

  . يحدث ما يثير الشك من شطب او حك 
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٧٠ 

وقد يكون إضافة كلمة واحدة على أصل مضمون الكتاب يحقق مكاسب 

على طلب من هشام بن عبد الملك  مصالح كبيرة كما فعل ذلك احد الكُتاب بناءاًو

تب في فكان الكا ٠)دورين( يه تدعىاحة األرض التي اقتطعت إلألجل توسيع مس

لمة عن جدارته في التزوير إذ انه بمجرد إضافة ك غاية الدهاء والمكر فضالً

، أي )راهادورين وقُ( ليصبح مضمون الكتاب ) دورين(الى جانب كلمة) وقُراها((

تغيير مضمون الكتاب فصار االقطاع يشمل ارض دورين وكافة القرى التابعة 

   . )٩٦(لها

تكون اإلضافة على النص األصلي بمجرد إضافة حرف واحد فقط  اناًوأحي

تاب ق الهدف المنشود، كما فعل ذلك كُوهذا الحرف يجعل معنى الكتاب يتغير ويحق

ديوان الضياع أيام الرشيد الذين تالعبوا في كتاب يتضمن ما اقطعه الرشيد البنته 

لف ألف أ( لغ قدرهعن منحها مب فضالً) الف درهم(ن ارض ريعها حمدونه م

 )وإلف(عند موضع كلمة ) أ(تاب بأن أضافوا حرف األلف ، وكل ما فعله الكُ)درهم

وصار الكتاب المزور يتضمن منح حمدونة اقطاع ) أو ألف( فتحولت الكلمة الى 

، اي تم الفصل بين االقطاع وبين المبلغ دون )٩٧(درهم ريعه ألف درهم او ألف ألف

) الف درهم (وكأنها مخيرة بين أن تأخذ االقطاع الذي ريعه جمعهما معاً  لحمدونه 

درهم وهذا خالف حقيقة أصل منحة الرشيد  ألف ألفاو ان تأخذ مبلغ قدره 

  .لحمدونة 

وربما وجد من قام بتزوير كتاب العهد للمعتصم العباسي المجال المناسب 

ون فحشر مع للتزوير في بداية الكتاب او ضمن عنوان الكتاب الصادر عن المأم

فة من بعده إذ اسم المأمون عبارة تشير الى ان المعتصم هو من سيصبح الخلي

 ،))وأخيه أبي اسحاق الخليفة من بعدهمن عبد اهللا المأمون ((أصبح مضمون الكتاب

، وكان من المفروض ))وأخيه أبي اسحاق الخليفة من بعده((فالعبارة المحشورة هي

ف المعتصم في ثنايا الكتاب او في أخره وليس ان يتم التطرق الى موضوع استخال

سمح  –مقدمته  –بالعنوان اال ان ذلك يعود ربما لوجود فراغ في عنوان الكتاب 
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، فجزئية كتاب ال يمكن اإلضافة او التغييرباإلضافة او الحشر بينهما خالل ثنايا ال

من (كتاب لمأمون فبعد ان كان أصل الالعنوان هي األنسب لوجود بياض بعد اسم ا

الكتاب، فكتب بالبياض  ثم بياض واسفله نص مضمون... )) عبد اهللا المأمون 

من ((لتصبح صيغة الكتاب المزور)) وأخيه أبي اسحاق الخليفة من بعده((عبارة 

  .) ٩٨())وأخيه أبي اسحاق الخليفة من بعدهعبد اهللا المأمون 

إضافة عليه وفي  وقد يلجأ للكاتب نفسه الذي كتب الكتاب األصلي إلدخال

، فالخط نفسه وتتم االضافة بنفس القلم للغايةمثل هذه الحالة تكون المهمة سهلة 

، وتبقى امام الكاتب فقط المهارة في وما الى ذلك من مستلزمات الكتابةولون الحبر 

اذا ما كانت االضافة في عنوان  ويصبح االمر يسيراً لإلضافةايجاد المكان المالئم 

ذكر اسمه الى ملك جرزان ب كما فعل الكاتب الذي دون كتاباًي اخره الكتاب او ف

 إضافةفطلب رسول الملك من الكاتب )) ملك جرزان (( وكنيته دون كتابة عبارة

نون الكتاب الى صاحبي قيل يا سيدي كانت العادة إذا ع((تلك العبارة فقيل للكاتب

فعمل الكاتب )) م يقل هذا البي فالن بن فالن ان يقال بعد ذلك ملك جرزان ، ول

ـُلب بإضافة ، ولكن الكاتب بعد ان تالعب )٩٩())ملك جرزان((من وهي عبارة ما ط

بالكتاب شرط على الرسول ان يأخذ الكتاب ويمضي كي ال يراه احد وان يرحل 

  . )١٠٠(بالحال عن بغداد 

لكتب لمهارة اليهود بالتحريف والتزوير فقد قاموا بتزوير العديد من ا ونظراً

، ومنها الكتاب الذي زوره ة عبارات وفقراتمن خالل اضافة كلمات او تحشي

بغية  للكتاب العديد من الفقرات أضافواوكانوا قد ) م١٠٥٥/هـ٤٤٧(اليهود سنة

، ويمكن تلمس تلك التحشية في الكتاب تحقيق مآرب وغايات مادية وسياسية

صلى اهللا (لصادر عن الرسول ا األصلي، من خالل مقارنته مع الكتاب )١٠١(المزور

  ) .عليه واله وسلم 

، وسجالت الحسابات لدى عمال الخراجظهر في قوائم  باإلضافةوالتزوير 

الخراج بعد على بعض مستحقي دفع  أرقام بإضافةفقد مارس بعضهم التزوير 
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ً  معيناً األرضلمساحة  احتساب المبلغ وفقاً وبعد مغادرتهم  إذ كانوا يقدرون رقما

، لى كاتب الديوان او متولي الخراجالرقم لتذهب تلك الزيادة ا ون بزيادة ذلكيقوم

كان يأمر  األهوازكاتب ديوان  )١٠٢(فقد ورد بهذا الصدد ان ابا القاسم بن ابي عالن

مبلغ  أرقامليغيروا في  األراضيموظفي الديوان المسؤولين عن قياس مساحة 

، وهذا يعني ) ١٠٣(.... )) او اثنين  واحداً فيزيدون بالقلم(( ....... الخراج لصالحه

  . باإلضافة األرقامان هناك تزوير في قيم مبالغ الخراج من خالل تغيير 

   والتحشية والحذف في اجازات الفتيا باإلضافةوقد مارس البعض التزوير 

 )١٠٤(والحديث إذ مورس ذلك من قبل ضعاف النفوس امثال احمد بن مقاتل المالكي

الذي زور اجازة رسمية تعود لوالده وفيها سماع عن ) م ١١٢٩/ ـه ٥٢٤ت(

فقام احمد بن ) ولد ولده نصر(الموجودة في االجازة ومن ضمنهم  األسماءبعض 

) ولد ولده نصر بن احمد بن مقاتل( عبارة  أصلمن ) ولد ( مقاتل بكشط كلمة 

 فأصبحت) نااب) (مداح(وكتب بعد) واحمد(ابن احمد وكتب مكانها (وحذف بعدها

في  أخاهلذلك قيل انه جعل ابنه ) ولده نصر واحمد ابنا مقاتل ( العبارة بعد التغيير

فيه  أبيهمن اجزاء  جزءاًولم يكن ثقة دفع الي . .(( االجازة ، وبهذه الصدد ذكر

سماع عليه وفيه سماع جماعة منهم ولد ولده نصر بن احمد بن مقاتل فكشط ولده 

وكتب بعد احمد ابنا مقاتل ، فصار ولده نصر واحمد ابنا وجعل ابن احمد واحمد 

من هذا النوع كان  ، ويبدو ان تزويراً) ١٠٥(.... )مقاتل فجعل ابنه اخاه وقدمه عليه 

  . ويمارسه كل من يرغب في الحصول على منافع ومكاسب   متداوالً

حينما ) م ١٢٠٤/هـ ٦٠١ت()١٠٦(وفعل مثل ذلك بقاء بن شاكر الحريمي

االجازة في الزيت كي يخفي اثر الكشط  وألقىوثبت اسمه مكان الكشط كشط 

، فالرواية تشير )١٠٧(وكأنها وحدة واحدة ال اثر لمكان المحو فيها  اإلجازةوتصبح 

وطرق جديدة ومبتكرة للتزوير بعيدة عن  أساليبالى ممارسة واستخدام المزورين 

  .اكتشافها  أساليب
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  افتعال نص)٢(

ر هي افتعال نص اي اصطناع كتاب ال وجود له في الواقع من طرق التزوي

ن فيها التزوير ، ونجد افتعال النصوص تارة يكو )١٠٨(ونسبته الى غير محرره

 تزويراً أخرى، وتارة  معاً واإلمضاءيشمل تزوير النص والختم  كامالً تزويراً

ير يقع فقط في ، والتزوصحيح او االثنان معاً اإلمضاءيكون فيها الختم او  جزئياً

النص اي المضمون وهذا االمر يتحقق عند التمكن من االحتيال في الحصول على 

  .كما مر بنا  اإلمضاءالختم او 

وما يجدر ذكره ان اغلب الكتب المزورة تكون عملية التزوير فيها من خالل 

 باإلضافة األصليالنص  أصلافتعال النص وبدرجة اقل من خالل التغيير في 

 وقدرةً اجراء التغيير الذي يتطلب خبرةًة او الحذف وهذا يعود لصعوبة والتحشي

او الحشر او  لإلضافةالمكان المالئم  إيجادعن صعوبة  على فعل ذلك، فضالً

صعوبة الحذف وترك فراغ ظاهر للعيان ، وهذا يعني ان بعض الكتب تتوفر فيها 

ن به افتعال نص او أو الحذف في الوقت الذي يكو باإلضافةالتزوير  إمكانية

اصطناع كتاب ال وجود له اكثر سهولة لضمان الكتابة بخط معين وبحجم محدد 

دون يمكن للمزور ان ي أخرى، ومن جهة لمات وبطريقة متسلسلة هذا من جهةللك

او عبارات ال يستطيع او كلمات  بأحرفبالكتاب ما يريد كتابته دون التقييد 

حرية كبيرة على صياغة الكتاب وفق ما يمليه ، فالمزور هنا لديه الخروج عنها

  .عليه من يسعى للتزوير 

دون عناء  يسيراً ني ان التزوير بافتعال نص امراًورغم ذلك فان هذا ال يع  

او جهد او خبرة ومعرفة إذ ينبغي على المزور ان تكون لديه معرفة وخبرة في 

وغير  األموالصيغ منح  االدارية او العسكرية او كاألوامرصياغة الكتب الرسمية 

ي الغالب احد موظفي الدولة ، ولهذا يكون المزور فذلك من الصيغ االخرى

ولغة الشخص المزور عن  أسلوبوعليه ان يكون ذا معرفة واسعة في  ،هاوكتاب

 ، كما يجب ان تكون لديه امكانيةاطبةلسانه وما اعتاد عليه في الكتابة او المخ
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الروايات الخاصة  أكدت، ليس هذا فحسب بل تابتهبالغية في كتابة ما يريد ك

المزورين وعمليات التزوير ان هناك مقومات تساعد المزور في نجاح  بأخبار

  : مهمته بالتزوير وهي 

لذي يتم توجيه عن المكان ا مكان صدور الكتاب المزور بعيداًان يكون  –  اوالً

كتاب المزور ويعطي فرصة عد المسافة تساهم في صعوبة كشف الالكتاب اليه ، فب

  .لتمريره 

غير موجود حال  ذي افتعل عن لسانه الكتاب شخصاًان يكون الشخص ال – ثانياً

  .عن منصبه  او غائباً  في سفر او معزوالً تعال الكتاب عنه كأن يكون ميتاًاف

، اي تحقيق مصالح آنية او منافع وقتيةان يكون المطلوب افتعاله يتعلق ب –ثالثاً

كشفت  ال تعطي الفرصة لكشفها وان بأمورل نصوص ذات مضامين تتعلق افتعا

ال  ا ، او يكون النص المطلوب افتعاله يتضمن اموريكون المزور قد حقق مبتغاه

تخطر على البال او تدور في االذهان او ال تسترعي االهتمام او االنتباه اليها إذ ال 

  .يتم ذلك اال بالصدفة 

السياسية وضعف الرقابة وعدم وجود ضبط  األوضاع استغالل تدهور –رابعاً

  .اداري وخاصة االضطرابات والثورات والصراعات على السلطة 

ب كتب التزوير من خالل فالنقاط المذكورة اعاله تجسد وجودها في اغل

ن احد تلك المقومات لتشجيعهم في االقدام على و، إذ استغل المزورافتعال نص

ينما افتعل نص ح )١٠٩( الصمصام العبسي فأبي، تزوير بنجاحتزوير واتمام مهمة الال

شرع بالتزوير بعد وفاة  فانه) صلى اهللا عليه واله وسلم(كتاب عن رسول اهللا

، فقدم ابي الصمصام على كموتسلم ابي بكر الح) صلى اهللا عليه واله وسلم(الرسول

  . )١١٠(ابي بكر واعطاه الكتاب 
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هـ ١٣١(وفاة عبد الملك بن محمد سنة  واستغل الوليد بن عطية السعدي

وافتعل المنصور العباسي  ،)١١١(الحج إمارةيقضي توليه  فافتعل كتاباً) م  ٧٤٨/

، بينما استغل العديد من )١١٢(موته لسان ابا مسلم الخرساني مستغالًعن  كتاباً

افتعال كتب صادرة عن لسانهم او تحمل  ألجلعزل بعض الوزراء  األشخاص

ومنها افتعال نصوص كتب تقضي اسناد لتحقيق امتيازات ومصالح مختلفة،م تواقيعه

الساج الذي افتعل كتاب  أبيمناصب ادارية مهمة في الدولة كما فعل يوسف بن 

 ،)م٩١٦/هـ٣٠٤(عن لسان الوزير علي بن عيسى بعد عزله من الوزارة سنة

  . )١١٤(، وحاالت اخرى غيرها  )١١٣(والكتاب فيه امر توليه الري 

دون ) م١٢٤٩/ هـ٦٤٧(ي كان فيه السلطان ايوب توفي سنةوفي الوقت الذ

، فأن زوجته شجر الدر اخفت خبر وفاته يترك وصية لمن يتولى الحكم بعده ان

 )١١٥( وافتعلت نص وصية عن لسانه اقرت بها ادارة امور الدولة البنه توران شاه

  . )١١٦(كما ضمنتها الكثير من التوجيهات والوصايا

عد المسافة كعامل مساعد على تشجيع التزوير ونجاحه نذكر فيما يخص بو

 عن عمر بن الخطاب في المدينة موجهاً عن بن زائدة حينما افتعل كتاباًما قام به م

عد فهنا نجد ب. )١١٧(الحصول على مبلغ من المال ألجلللمغيرة بن شعبة في العراق 

، كما ان الكتاب يتضمن ذ ما جاء بهور الكتاب ومكان تنفيالمسافة بين مكان صد

  . تحقيق مصالح مادية على وجه السرعة اي سريعة التنفيذ 

  عد المسافة بين المدينة وبين مصر من جهة واستغل مروان بن الحكم ب

، فزور كتاب عن لسان عثمان يقضي لتحقيق مصالح آنية ومكاسب سريعة وسعيه

واقرار ابن ابي سرح على  بقتل محمد بن ابي بكر ومن معه من اهل مصر

، موجه الى مصر ألنهبسرعة  أمرهكشف فمروان ظن ان الكتاب لن ي، )١١٨(مصر

اء به ، ويكون مروان قد حقق وحتى لو كشف في مصر يكون ذلك بعد تنفيذ ما ج

ـُشف الكهدفه  سيحقق مكسب كبير جداً تاب قبل الوصول لمصر فأنه ايضاً، وان ك
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في  ليعطي لنفسه ولبني امية مبرراً لنقمة ضد عثمان وقتلهاال وهو اثارة الفتنة وا

  . الثأر وهو ما حدث فعالً ألخذالتمرد والدعوة 

تقضي تقلد بعض المهام  إدارية أوامرالى تزوير  األشخاصوقد سعى بعض 

ومما ال شك فيه ان معرفة المزورين بصيغ كتابة تلك ، )١١٩( اإلداريةاو الوظائف 

 األوضاععن استثمار تدهور  التزوير، فضالً إجادةكبير على ساعد بشكل  األوامر

البعيدة عن مركز  األماكنوخاصة في  اإلداريةالسياسية وضعف الرقابة والمتابعة 

  .تشكل دافعاً  على ممارسة التزوير وتشجع عليه  األمورالخالفة ، وهذه 

افة بين سوكان الوليد الكاتب مولى هشام بن عبد الملك قد استغل بعد الم

عن لسان الوزير ابي ايوب متولي ديوان  بغداد وبالد الشام ومصر، إذ افتعل كتاباً

والشام  فيه الى متولي بريد مصر الرسائل للمنصور وكان االمر موجهاً

  .)١٢٠(والجزيرة

تحقيق مكاسب سياسية سريعة عمد معاوية بن أبي سفيان الى افتعال  وألجل

ن فيه مواالته لمعاوية ، إذ كان هدف معاوية ان كتاب عن لسان قيس بن سعد يعل

يحقق مكسب سياسي سريع ال يحتمل التأخير لزرع بذور الفرقة في صفوف االمام 

  .)١٢١() عليه السالم(

وافتعل المنصور العديد من الكتب عن لسان الموالين لمحمد ذو النفس 

 وأخيه االيقاع بهم ومعرفة مكان اختفاء محمد ألجلالزكية في خراسان 

 الجواد  اإلمامكتاب على لسان  بافتعالالمعتصم  األسلوبونهج نفس  ،)١٢٢(إبراهيم

  . )١٢٣( وأتباعه أنصارهلبعض  موجهاً) عليه السالم (

، وهناك دف الى تحقيق مكاسب سياسية سريعةفالكتب المفتعلة هنا ته  

امل اآلنفة الكثير من الكتب المفتعلة االخرى يطول ذكرها قد تجسدت فيها العو

  .الذكر التي ساهمت في التشجيع على ممارسة التزوير 
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 التزوير في الكتب الرسميةطرق 

  الكشف عن التزوير أساليب

ن في ممارسة التزوير وبالرغم من تعدد وتنوع الطرق التي اتبعها المزور

كبيرة   إجادةن وفيها المزور أجادكان بعضها قد  واإلتقانوالتي وصفت بالدقة 

من حيث الخط والتوقيع والختم  أصليةا كتب بدت فيها الكتب المزورة وكأنهلدرجة 

رية كنوع الفنية الضرو األمورعن مراعاة  والصياغة، فضالً األسلوبومن حيث 

، اال ان ذلك ال الوقت والمكان المالئم لتمريرها ، والقلم واستثمارالورق والحبر

منته ا تضيعني عدم القدرة على اكتشافها سواء كان ذلك حال تزويرها وقبل تنفيذ م

متعددة  األخرىالكشف عن التزوير هي  أساليب، إذ ان ام بعد التنفيذ بوقت ما

وفق  األخرالتقليدية المعتادة ، والبعض  األساليبومتنوعة وكان البعض منها وفق 

  -: الكشف عن التزوير أساليبالمبتكرة ، ومن اهم  األساليب

  فحص نص الكتاب:  اوالً

للفحص  مفتعالً ه الشكوك على انه نصاًتحوم حول يخضع نص الكتاب الذي

  -:شمل جانبين هما، وهذا يساليب المستخدمة في كشف التزويروالتدقيق كأحد اال

  فحص مضمون الكتاب   – ١

وما يراد ذكره في  هيقصد بمضمون النص اي  داللة النص واشتمال

بشكل صحيح ، إذ ان القراءة المتمعنة للنص تؤدي الى القدرة على فهمه )١٢٤(الكتاب

، فاذا ما تلمس مواطن الخلل فيه، والوقوف على مقاصد االفتعال له إمكانيةوالى 

فيها مبالغات او بعيدة عن الواقع كأن تكون الكلمات والعبارات  أمورظهر بالكتاب 

 وأسلوبالتي يتضمنها النص ال تتالئم مع صفات حامل الكتاب او مع طبيعة 

يكون تاريخ صدور النص ال يتطابق مع  ان ، اوالشخص الذي صدر عنه الكتاب

صدر عنه الكتاب  وجود الشخص الذي قوع الحدث او ال يتطابق مع تاريختاريخ و

، وهنا تظهر اهمية معرفة التاريخ في كشف من منصبه او معزوالً بأن يكون ميتاً
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التزوير وهذا يتطلب معرفة واسعة بتاريخ وقوع الحوادث التاريخية وربطها بما 

  . )١٢٥( عدمه يه نص الكتاب من دالالت للتوصل الى صحة الكتاب منيحو

رات ان الفحص المتمعن للنص سيسهم في الوقوف على ما يحويه من ثغ

، بعض تلك الثغرات تحصل اما عن جهل، إذ ان لكشف التزوير فتصبح مفتاحاً

، فالجهل )غلطة الشاطر(بذلك ما يعرف بـ  والبعض االخر عن غفلة فتكون

في كشف التزوير  مهماً باًالتاريخية سب واألحداثلتاريخ وعدم المعرفة بالوقائع با

  .  )١٢٦(لذا فقد اعتبر التاريخ واحد من وسائل كشف التزوير

ومن حاالت التزوير التي كشفت من خالل التاريخ نذكر كشف التزوير في 

ذي شيد الوثيقة التي تؤرخ وقت بناء مسجد الصخرة واسم مشيدها ، إذ ان ال

فعمل المزور على استبدال ) م٦٩١/هـ٧٢(المسجد هو عبد الملك بن مروان سنة 

، اال ان جهل المزور بتاريخ تولي ك باسم عبد اهللا المأمون العباسياسم عبد المل

ً  في كشف التزويرالمأمون الحك ، فهو لم يجري اي تغيير على م سيكون مفتاحا

بنى هذه القبة عبد اهللا المأمون امير ((فجاء النص المزور) م ٦٩١/هـ٧٢(سنة 

، بينما كان تاريخ حكم المأمون ) ١٢٧())سنة اثنين وسبعين تقبل اهللا منه المؤمنين في

في كشف  فكان ذلك الجهل والغفلة سبباً) م ٨٣٣ – ٨١٣/هـ٢١٨ –١٩٨(سنة 

  .التزوير لعدم تطابق تاريخ البناء مع تاريخ حكم المأمون 

من  كر ان رجالًالكشف عن التزوير ذ أساليبأحد التاريخ ك أهميةوضمن 

ورفعه للوزير ابن ) صلى اهللا عليه واله وسلم(يهود خيبر زور كتاب عن الرسول

، وهنا ) م٦٢٨/ هـ٧(الجزية عنه والكتاب مؤرخ سنة  بأسقاطيقضي   الفرات

يق باليوم والشهر وليس ظهر جهل المزور بزمن وقوع الحوادث التاريخية بشكل دق

هذا مزور الن خيبرا افتتحت بعد :فلما قرأه قال(( ، فقد جاء بالروايةسنة فقطال

 إجادته، فالمزور على الرغم من ) ١٢٨(... ) تاريخ كتابك بسبعة وستين يوماً

 ليأتي الكتاب متطابقاً) م ٦٢٨/ هـ٧(ته بان فتح خيبر كان في سنة للتزوير ومعرف

ذلك سبباً  في  وأصبحخيبر اوقعه بالخطأ  اال ان جهله بمعرفة التاريخ الدقيق لفتح
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ض الكتاب على ، واغلب الظن ان الوزير ابن الفرات كان قد عركشف التزوير

، اي على احد المؤرخين آنذاك بعد شكوكه بما ورد بالكتاب خبير مختص بالتاريخ

  .التاريخية ووقت وقوعها  باألحداثلمعرفة المؤرخين 

عن ) م١٠٥٥/ هـ٤٤٧(احد اليهود سنة وتم كشف التزوير في كتاب زوره 

، وفيه خيبر أهلالجزية عن  إسقاطفي ) صلى اهللا عليه واله وسلم(لسان رسول اهللا

عليه (علي اإلمام، والكتاب بخط سفيان أبي، ومعاوية بن )١٢٩(شهادة سعد بن معاذ

لشك ابي القاسم وزير القائم العباسي فأنه عرض الكتاب على احد  ، ونظراً)السالم

الخطيب  أكد، وبعد التدقيق )١٣٠(كبار مؤرخي بغداد آنذاك وهو الخطيب البغدادي

وعرض ((البغدادي ان الكتاب مزور لعدم التطابق التاريخي فيه إذ جاء في الرواية 

: من اين لك هذا ؟ قال: هذا مزور فقيل له: ى الخطيب البغدادي فتأمله ثم قالعل

، وفتح خيبر كان سنة )١٣١(انما اسلم عام الفتحفيه شهادة معاوية بن ابي سفيان وهو 

قبل فتح خيبر  )١٣٢(، وفيه شهادة سعد بن معاذ وهو مات يوم بني قريظة هـ ٧

ي ف) م ٦٢٨/ هـ ٧(عن الجزية سنة  كما ان المزور هنا زور كتاباً، )١٣٣())بسنتين

  . )١٣٤(رعت بعد الوقت الذي لم تكن الجزية قد شُ

مضمون الكتاب للفحص والتدقيق هو  بإخضاعر كشف التزوي أساليبومن 

الشخص الذي  أسلوب، وبين ق بين ما يرد في مضمون نص الكتابعدم التطاب

و ما اعتاد عليه من صيغ في العمل ا أسلوبه، او طبيعة زور عن لسانه الكتاب

بالدعاء  ات ورد فيه افراطاًعن لسان ابن الفر كتاباً المخاطبة، فحينما زور رجالً

ل الكتاب اي ان صيغة الكتاب ال تتالئم مع ما اعتاد عليه ابن الفرات في لحام

، ة عالقة ذلك الرجل مع ابن الفراتاسلوب صياغة الكتب وال يتالئم مع طبيع

الكتاب شك فيه لكثرة ورود الدعاء فيه لصاحب الكتاب  )١٣٥(فحينما قرأ ابو زنبور

اي طلب صاحب الكتاب  –لبه بية طفي تل بإلحاحمن قبل ابن الفرات والتأكيد عليه 

                التأكيد فيها وكثرة  إلفراطزنبور  أبوفأنكرها ((جاء فقد –المزور

ان محله لم يكن يقضي ذلك الترتيب، واستراب بالخطاب و الدعاء للرجل،
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ب المخاطبة الذي لم يكن ، فكان مجال شك ابو زنبور هو في اسلو)١٣٦(...))ايضاً

، كما لم تكن هناك اي صلة قرابة او مودة بين ابن من قبل ابن الفرات داًمعهو

  .الفرات وبين صاحب الكتاب كي يفرط في الدعاء له وفي ضرورة تلبية طلبه 

وتم كشف التزوير في الكتاب الذي يقضي بتعين احمد بن العباس بن 

 وأسلوبالوزير ابن الفرات شكوكه بما ورد بالكتاب من مفردات  أبدىإذ  ،عيسى

  .        )١٣٧(وبصيغة الكتاب  نفسه 

عديدة مزورة عن لسان الوزير علي بن  وقد عرض على ابن الفرات كتباً 

ر منها ما اثار عيسى فوقع على بعضها وتوقف في البعض االخر منها بعد ان ظه

تلك الكتب اطالق مبالغ مالية كبيرة وهذا يخالف ، إذ ورد في شكوكه بشأن صحتها

فأنني ... : ((سى وبذلك صرح ابن الفرات قائالًحقيقة شخصية الوزير علي بن عي

، علي بن عيسى ال يطلق يده  كان او ميتاً ع الصدق عنه وقول الحق فيه حياًال اد

اء االستقصبمثل هذه التوقيعات في اموال السلطان وال يتجوز مع المألوف منه في 

ابن الفرات كانت شكوكه في ، فالوزير)١٣٨())...واالحتياط وتجنب ما يصيبه 

وكثير التدقيق في  األموالفعلي بن عيسى كان كثير التشدد في صرف  ،محلها

  . )١٣٩(الحسابات 

   ومقارنتها فحص الخطوط – ٢

في  اهتماماً اإلداريعدد من رجال الدولة او العاملين في المجال  أبدى

الكتب التي تثير لديهم الشك والريبة الى فحص وتدقيق خطوطها  إخضاعمسألة 

الوسائل المؤدية الى كشف التزوير واالستدالل على من قام بفعل التزوير  كإحدى

من خالل قدراته في تقليد الخطوط وعلى الرغم من ذلك االهتمام في فحص 

بسيطة ال ترتقي الى  اليبأسالمستخدمة في الفحص كانت  األساليبالخطوط اال ان 

مستوى براعة المزورين إذ لم يكن العرب المسلمين آنذاك لديهم معرفة واسعة في 

الخطوط وطرق  أنواعلمعرفة  )الباليوغرافيا (لم قراءة الخطوط الذي يعرف بعلمع
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المستعملة في الكتابة ، وهو علم يرتكز على قواعد علمية تتمثل  واألدواتكتابتها 

  : )١٤٠( باالتي

مالحظة نوع الخط من حيث بدايات الحروف ونهاياتها وتشخيص الشاذ  – اوالً

    .فيها

  .دراسة انواع الورق وخصائصه وصناعته  – ثانياً

مالحظة نوع القلم المستعمل في الكتابة هل هو من الريش او القصب او  –ثالثاً

  .المعدن وقوة ضغطه على وجه الورقة وميل الكتابة 

تابعة الروايات التاريخية ظهر ان العرب المسلمين خالل حقبة ومن خالل م

وهو  األول األسلوب، في التحري عن الخطوط أسلوبينالدراسة كانوا قد اتبعوا 

اي زور عن  إليهسب من عرض الكتاب على الشخص الذي ينُويتض شيوعاً األكثر

الشخص الذي  ، فهو اقدر من غيره على تمييز خطه ، وربما يتمكن من تحديدلسانه

ن المقربين اليه او قلد خطه وزور عن لسانه خاصة اذا ما كان ذلك الشخص م

بن الحكم عن في الكتاب الذي زوره مروان  العاملين معه، ونجد هذا االمر واضحاً

انكره ، وبعد ان تمعن بالخط قال رض الكتاب على عثمانلسان عثمان فحينما ع :

  . )١٤١()) اما الخط فخط كاتبي (( 

مولى المنصور بأن الكتاب الذي زوره كاتبه محمد بن الوليد  أيوب أبو وأكد

)) . هذا خط كاتبي: (( خطه وانما خط كاتبه قائالًلم يكتبه وان الخط هو ليس ب

  . )١٤٢(اقر الكاتب فيما بعد بأنه خطه وانه من قام بالتزوير وفعالً

ذ رفع للوزير علي ، إالتزويرات عنه وبعد عزل الوزير الخاقاني كثرت  

بن عيسى العديد من الكتب التي تحمل توقيعات الخاقاني فأثار ذلك علي بن عيسى 

التمعن بها وفحص  ألجلشكوكه نحوها فبعث بتلك الكتب الى الخاقاني نفسه  وأبدى

، فأخذ أبي القاسم أبن الوزير الخاقاني ها وتمييز الصحيح منها عن المزورخطوط
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فوضع الرسول التوقيعات بين يدي ابي القاسم ابنه (( ا ورد يفرز المزور منها كم

 األمر، وهذا )١٤٣(.....))وادى الرسالة فأخذ ابو القاسم يميزها ويفرد الصحيح منها 

ً  على  أبييشير الى ان  ، تمييز خط ابيه عن غيره من الخطوطالقاسم كان قادرا

  .وان الفرز جاء بعد فحصه وتدقيقه للخطوط 

الثاني في التحري عن الخطوط وفحصها فهو اجراء مقارنة  باألسلواما 

صادرة عن  أخرىبين خط الكتاب المزور او الذي يشك بأنه مزور وبين خط كتب 

الشخص نفسه الذي زور عنه ذلك الكتاب ، وهذا يعني اجراء فحص دقيق لرسم 

ء ظهر في الكتب المزورة عن الوزرا األسلوبالكلمات واالحرف ومثل هذا 

ـُتاب او كبار رجال الدولةو ، إذ توجد كتب اخرى تحمل توقيعاتهم للتمكن من الك

مقارنتها مع الكتب المزورة ، فقد تمكن الوزير علي بن عيسى من كشف العديد من 

الكتب المزورة التي تحمل توقيعات الخاقاني بعد اجراء مقارنة دقيقة بينها وبين ما 

  .  )١٤٤(اثر عن الخاقاني من كتب وتوقيعات 

  االجراءات االحترازية االستباقية – ثانياً

لكثرة التزويرات من جهة ، ولعدم وجود مصداقية لدى البعض الذين  نظراً

اشتهروا بالتزوير من جهة ثانية دفع ذلك الى اتخاذ بعض االجراءات االحترازية 

بها ابو االستباقية لكشف التزوير عند الشروع به ، إذ ان مثل تلك االجراءات قام 

رف من غدر ابي جعفر المنصور الذي ع مسلم الخراساني وابو نصر نائبه لتيقنهم

  . )١٤٥(عنه المكر والغدر وإيقاعه بخصومه من خالل إرسال الكتب المزورة 

مسلم اتفق مع ابي نصر في حال ورود كتاب عنه ان يقوم  الذلك فان اب

ل فهذا يعني ان الكتاب مزور وان بتدقيق الختم فأن كان الكتاب مختوماً  بختم كام

، وهذا ما ورد في  اب صحيح صادر عن ابي مسلم فعالًكان بنصف ختم فأنه كت

 ى يأتيك كتابي فأن أتاك مختوماًأقم حت(( :وصية ابي مسلم البي نصر قائال له

لفعل حدث ان ، وبا )١٤٦()) بنصف خاتم فأنا كتبته وان اتاك بخاتم كله فلم اختمه 



                                                                       

  )٢٠١٥حزيران  (العدد الثامن عشر  
٨٣ 

 التزوير في الكتب الرسميةطرق 

بعثه البي نصر عن لسان ابي مسلم بعد ان قتله يطالبه  ور كتاباًزور المنص

بختم كامل بعد ان سرق المنصور خاتم ابي  ، فجاء الكتاب المزور مختوماًباألموال

علم  ا رأى ابي نصر نقش الخاتم تاماًفلم(( وجاء بهذا الصدد . )١٤٧(مسلم حال قتله

:  قائالً فأدلىتل علم ان ابا مسلم قد قُنصر  ا، بل ان اب)١٤٨())ان ابا مسلم لم يكتبه 

  .            ) ١٤٩())فعلتموها (( 

هـ ٣١٨(بعث سنة  قد) م ٩٢٠–٩٠٨/هـ٣٢٠– ٢٩٥(وكان المقتدر 

الحاجب يأمره به بإلقاء القبض  ) ١٥٠(الى احمد بن نصر القشوري كتاباً) م ٩٢٤/

هذا فقط بل ان المقتدر حبسهم ، ليس  أمرفي  وكان متشدداً )١٥١(على أوالد البريدي

خشي ان يتم أطالقهم من الحبس بشفاعة شخص ما او بكتاب مزور عن لسان احد 

احترازي إذ عزز كتابه  بأجراءكبار رجال الدولة يأمر بإطالقهم لذلك فأنه قام 

من  الى القشوري بكتاب اخر بخطه يأمره فيه ان ال يتم أطالقهم بأي حال األول

، وبالفعل فقد جرى تزوير كتاب عن لسان الوزير ب بخطهاألحوال حتى يأتيه كتا

ابن مقلة يحمل امر أطالق أوالد البريدي وإعادتهم الى أعمالهم فرفض القشوري 

هذا : ((  لكون الكتاب لم يكن بخط المقتدر، واظهر كتاب المقتدر قائالً تنفيذ األمر

  .) ١٥٢(.... )) بخطي تطلقهم حتى يأتيك كتاب اخر الكتاب الخليفة بخطه يقول فيه،

  التحريات والتحقيقات  – ثالثاً

ظهر في كشف بعض الكتب المزورة ان عملية الكشف تمت من خالل 

ـُطنة في التحري التحري والتحقيق أسلوباستخدام  ، وهنا تبرز جوانب الذكاء والف

ل ات والتحقيقات في القضايا التي تُرفع او تحاما تتم تلك التحري باً، وغالوالكشف

من  باألساسلتميز بعض القضاة بالذكاء والفطنة والتي هي  الى القضاء، ونظراً

  . )١٥٣(الصفات التي ينبغي توفرها فيمن يتولى القضاء

فلم يسمح بعض القضاة من تمرير الكتب التي تحوم حولها الشبهة والشك، 

إذ . كاءالذي اشتهر بالذ ) ١٥٤(كما فعل ذلك قاضي البصرة أياس بن معاوية المزني
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٨٤ 

ه أربعة آالف له بمبلغ قدر يقر قضية دين واحضر المدعي كتاباً عرضت عليه

، مقابل بشهادة الشهود وكان الكتاب موثقاً –مدعي عليه ال –درهم في ذمة المدين

الفين  ذلك فأن المدين لم ينكر ما بذمته من دين اال انه اصر بأن مبلغ الدين هو

ا بدأ القاضي أياس اجراءاته في التحري ، وهندرهم فقط وليس أربعة االف

؟ فأكدوا هم شهدوا على الفين ام على أربعةوالتحقيق مع الشهود فأستعلم منهم هل أن

ان المدعي حاول تذكيرهم قبل أيام قليلة من رفع الدعوة بان المبلغ هو أربعة آالف 

س الوقت فان ، وبنفااللفين ويقروا له باألربعة أمرليرسخ ذلك في أذهانهم فينسوا 

المدعي شرع بتغيير صيغة الكتاب وجعل مقدار الدين أربعة بدالً  من الفين ، وكان 

القاضي أياس قد تحرى ودقق في طبيعة وشكل الكتاب وعلم ان المدعي قد احتال 

ستخدمها المدعي في التزوير على الشهود وزور الكتاب وكشف عن الطريقة التي ا

صالحين مغفلين فأشهدتهم على الصحيفة ، جعلت  قوماًيا عدوا اهللا تغفلت :((بقوله

فلما ختموا الطينة قطعت الكتاب  أسفلهاطينتها في وسطها وتركت فيها بياض في 

 ،....)، وصارت الطينة في اخر الكتابه حقك الفا درهم وكتبت في البياضالذي في

  . )١٥٥(وحينما واجه أياس المدعي بذلك لم يكن أمامه سوى اإلقرار بالتزوير

هـ  ٣٠٤(من الحصول على والية الري سنة  )١٥٦(الساج أبيوقد تمكن ابن 

بكتاب مزور يحمل توقيع الوزير علي بن عيسى وادعى ان الوزير انفذ ) م ٩١٦/

علي  إحضارلوزيره ابن الفرات في  ، فوجه المقتدر امراً)١٥٧(له العهد واللواء بذلك

علي بن عيسى ان يكون قد فعل ذلك ، فأنكر األمربن عيسى والتحري عن صحة 

، د من الدالئل التي تثبت صحة قولهان التوقيع مزور وقرن كالمه بالعدي وأكد

، إذ روي ان علي بن الساج وتكشف عن ضلوعه بالتزوير أبيوكذب وافتراء ابن 

او قائد من قواده ، ال بد للواء والعهد ان ينفذ مع خادم السلطان ..... : ((عيسى قال

يتقلده  ، ولديوان الرسائل كاتبوالقواد بين أيديكم سلوهم عن ذلك ء الخدموهؤال

، إذ ان التعيينات تتم وفق )١٥٨())يكتب العهد والواليات سلوهم هل كتبت شيء ؟ 

الترتيبات المطلوبة مع  إجراءالساج او ربما فاتته  أبيرسوم وتقاليد يجهلها ابن 

، لذا فأن علي بن عيسى وسع دائرة لالقواد او مع كاتب ديوان الرسائالخدم و
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التحقيق لتشمل كل هؤالء وأصبح أمام ابن الفرات مسؤولية التحقيق والتحري منهم 

  .لكشف التزوير 

         مكيدة بابن الفرات وقد تم كشف التزوير الذي افتعله الوزير حامد بن العباس

د بن عن طريق التحقيق الذي أجراه القاضي احم،)م٩١٨/ هـ٣٠٦(سنة 

مع الرجل الذي جنده حامد بن العباس في الكيد البن الفرات واتهامه  )١٥٩(البهلول

، إذ ادعى حامد بن العباس بانه قبض على رجل )١٦٠(بالتآمر على الخليفة المقتدر

من الجند كان يقوم بدور الوسيط بين ابن الفرات وبين احد الطالبيين المقيمين في 

، وانه كان يذهب في بعض ة له والتآمر على المقتدراإلمام طبرستان من اجل عقد

عرض ذلك الرجل أمام المقتدر الساج من اجل هذا االمر، فُ أبياألوقات الى ابن 

له حامد بن العباس فأثار غضب المقتدر ونقمته على ابن  رسمه وحكى له ما

الفرات وطلب المقتدر رأي مجموعة من القضاة الذين حضروا معه في كيفية 

، وكان فيهم القاضي احمد بن البهلول الذي امتنع عامل مع من يتآمر على الخالفةالت

، بسات القضيةعن الجواب اال بعد اجراء تحقيق مع ذلك الرجل ليقف على مال

صف لي ... ((:منها قوله أسئلةفأحضر الرجل امام القاضي وطرح عليه عدة 

ولها ال بد من ان تكون عارفاً  عليها سور ام ال ؟ فأنك ما تدعيه من دخ)١٦١(اردبيل

كاتب ابن .... هل هو من حديد ام خشب ؟  اإلمارةبها ، واذكر لنا صفة باب دار 

فلم يستطع ذلك الرجل المدسوس .... )) ؟ ما اسمه وما كنيته ابي الساج ابن محمود

فأجاب )) فأين الكتب التي معك ؟ (( لعدم معرفته بها، ثم سأله القاضي اإلجابةمن 

من ان توجد معي  رميت بها خوفاً أيديهمبأني قد وقعت في  أحسستلما  ((

 ان ول ومن كان حاضراً، وبذلك علم القاضي ابن البهل)١٦٢()).........فأعاقب

 امامهم بأن الكتاب الذي افتعله القضية مجرد افتراء وادعاء باطل، وصار واضحاً

المؤمنين  أميريا : (( ر وقال لهأقبل القاضي على المقتد، ف حامد بن العباس كتاباً

  .) ١٦٣(.... ))هذا جاهل متكسب مدسوس من قبل عدو متحصل 
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٨٦ 

الواردة في الكتاب  األخباروقد يتم كشف التزوير من خالل التحري عن 
عزم السلطان محمد )   ١١٠٦/هـ ٥٠٠(ففي سنةالمزور من مكان وقوع الحدث 

فافتعل الباطنية عدة كتب اشاروا  بن ملكشاه مهاجمة الباطنية في قلعة اصبهان ،
في كتبهم المزورة  وأشارواقلج ارسالن قد هاجم بغداد واستولى عليها  فيها الى ان

ان االوضاع العامة في خراسان مضطربة ، فعمد السلطان محمد بن ملكشاه الى 
بعدم صحة ما ورد في تلك الكتب  األخبارفوافته  األحداثتحقيق بشأن تلك  إجراء
ً  بان  أصبح، وبهذه الطريقة ) ١٦٤(بغداد وخراسان أوضاعة بصدد المزور متيقنا

  .الكتب التي وصلته لم تكن سوى كتب مفتعلة ال صحة لها 

  :الصدفة  – رابعاً

في كشف العديد من الكتب المزورة كأن  كبيراً قد تلعب الصدفة دوراً
ور بالحال المز أمريصادف حضور الشخص الذي زور عن لسانه الكتاب فيفتضح 

ل الى وكي وجهاًعن لسان الفضل بن الربيع م كتاباً وهذا ماحدث حينما زور رجالً
بسهولة  ، وقد ظن المزور ان امره لن يكشفالفضل ليحصل على مبلغ من المال

بعد ذلك يكون قد حقق مبتغاه ولن يكن  األمرشف فيأخذ المال ويمضي وان كُ
 ال ان الصدفة شاءت ان قدم الفضل بن، اوسعهم معرفته كونه رجل غير معروفب

بالفضل قد  وإذا(( ، إذ روي بتحضير المبلغ الربيع عند الوكيل وكان مشغوالً
، فلما جلس اخبره الوكيل وكيله في تلك الساعة في أمر مهم حضر ليتحدث مع

الفضل فيها ثم نظر في وجه  بأمر الرجل وأوقفه على الورقة فنظر
  .  )١٦٥(...))الرجل

عن  كتاباً حينما زور رجالً) م ٩٦٠/هـ ٣٤٩(مثل ذلك في سنة وحدث 
لحواري يقضي بمنحه موجه للوزير ابي القاسم بن ا )١٦٦(لسان ابا عمر القاضي

ضر القاضي صدفة وعلم ، وقبل ان ينفذ الوزير ما ورد بالكتاب حمبلغ من المال
، )١٦٧())لم على ابن عمر ليس أبوفأتفق ان جاء القاضي ... ((بأمر الكتاب، فقد جاء

ور المحتال ان فلوال مجيء القاضي صدفة لما انكشف التزوير ولتمكن ذلك المز
  .يحصل على مبتغاه 



                                                                       

  )٢٠١٥حزيران  (العدد الثامن عشر  
٨٧ 

 التزوير في الكتب الرسميةطرق 

  :الهوامش 

 . ٣٤٥، ص  ٢الفاروقي ، المعجم القانوني ، ج) ١(

 . ٢٥٥، ص  ٩محمد الصدر، ما وراء الفقه ، ج) ٢(

 . ١١٢محمد علي فينو ، شرح جريمة التزوير ، ص  )٣(

 . ٦٧٢، ص  ٢الجواهري ، الصحاح ، ج) ٤(

؛ ابو هالل العسكري، معجم الفروق  ٦٧٢، ص ٢الجواهري، المصدر نفسه ، ج ) ٥(

 . ٢٦٨اللغوية ،  ص 

 . ٣٣٥، ص  ٤ابن منظور، لسان العرب ، ج ) ٦(

 . ٢٥٥، ص ٩محمد الصدر، ما وراء الفقه ، ج )٧(

 . ١١٢محمد علي فينو، شرح جريمة التزوير ، ص  )٨(

، ص ١١؛ الزبيدي ، تاج العروس، ج ٤٠٦، ص ٨ابن منظور، لسان العرب ، ج )٩(

٥٢٦ . 

؛ الزبيدي ، تاج العروس،  ١٣٤، ص  ٦ابن فارس، معجم مقاييس اللغة ، ج )١٠(

 . ٢٥٦، ص ١١ج

 . ٥٢٦، ص  ١١الزبيدي، المصدر نفسه ، ج )١١(

 . ١٨٥، ص  ٢الصولي، أدب الكُتاب ، ج) ١٢(

ي الخاقاني ، محمد بن عبد اهللا بن عبيد اهللا بن يحيى بن خاقان ، كان أكبر أبو عل )١٣(

ولد أبيه، وكان وزيراً للمقتدر العباسي ، وكان عديم المعرفة والدراية بشؤون الوزارة، 

بعد أن أصبح غير ) هـ ٣١٢(عزله المقتدر بعد أن ظهرت منه عدة هفوات، توفي سنة

  ٧، ص٤ي، الوافي بالوفيات ، جالصفد: قادر على األدراك ، ينظر

ادب ,خالد ناجي معروف:؛ينظر٢٠٨ص ,غرس النعمة الصابي، الهفوات النادرة ) ١٤(

  .٤٠ـ ٢٦ص , التوقيات في المشرق
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٨٨ 

، وأصله )هـ٢٤٥(علي بن عيسى بن داود بن الجراح، ويكنى أبو الحسن، ولد سنة) ١٥(

، وكان عابداً صدوقاً ) العباسيين(من بالد فارس، وكان وزيراً للمقتدر باهللا والقاهر باهللا

الخطيب : ، ينظر) هـ٣٣٥( ، وقيل سنة ) هـ ٣٣٤(محموداً في وزارته ، توفي سنة 

  .١٤، ص ١٢البغدادي ،تاريخ بغداد ، ج

 ٢٠٨غرس النعمة الصابي، الهفوات النادرة ، ص ) ١٦(

، ١٢ج ؛ الخطيب البغدادي،٣٠٦ – ٣٠٥، ٧٨الصابي، تحفة االمراء ،ص :ينظر )١٧(

 . ٢٢٩، ص  ١٥؛ الذهبي ، سير اعالم النبالء ، ج١٥ –١٤ص 

، ص ١٦؛ الزبيدي ، تاج العروس ، ج ١٦٣، ص ١٢ابن منظور لسان العرب، ج )١٨(

١٩١ . 

 . ٢٦٥، ص  ١ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون ، ج  )١٩(

  . ٢٦٥، ص  ١ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون ، ج  )٢٠(

بي معيط بن أبي عمر بن أمية ، ويكنى أبو وهب االموي، خو الوليد بن عقبة بن ا)  ٢١(

، أعتزل )هـ٢٥(عثمان بن عفان المه، أسلم في فتح مكة، واله عثمان والية الكوفة سنة 

 . ٤١٤، ٤١٢، ص٣الذهبي، سير اعالم النبالء، ج:في الجزيرة بعد مقتل عثمان، ينظر

ــ ٣٨١، ص٢اريخ الكوف،ج؛ ابن اعثم الكوفي،ت٣٢٩،ص  ٣الطبري،تاريخ ،ج  )٢٢(

٣٨٢ . 

؛  ٣٩١، ص  ٣؛ الطبري ، تاريخ ، ج  ١١٥٠، ص  ٤ابن شبة، تاريخ المدينة، ج )٢٣(

  . ٦٥الشيخ المفيد، الجمل ، ص 

 . ٢٩٦بن خياط ، تاريخ خليفة بن خياط، ص: مولى يزيد بن الوليد ، ينظر: قطن) ٢٤(

، ص اري ، الوزراء والكُتاب؛ الجهشي ٢٩٣خليفة بن خياط ، تاريخ خليفة ، ص  )٢٥(

 ٨، ج؛ الذهبي ، تاريخ اإلسالم ٢٤٧ص  ، ٧، ج؛ ابن عساكر ، تاريخ مدينة دمشق ٤٨

  . ٢٧٦؛ السيوطي ، تاريخ الخلفاء ، ص  ٣٤، ص 

لم أعثر على ترجمته ، باستثناء أنه كاتب لدى أبي أيوب صاحب : محمد بن الوليد ) ٢٦(

  .ديوان الرسائل 
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هب بن سعيد بن عمر أبن حفص بن قيس بن قبال الكاتب البغدادي، سليمان بن و)  ٢٧(

) هـ٢٧٢(ويكنى أبو أيوب تولى ديوان الرسائل زمن المنصور العباسي، قيل توفي سنة

، ٣٦٥، ص٢٠الذهبي ، تاريخ اإلسالم ، ج: وهي األصح، ينظر) هـ ١٥٤(وقيل سنة 

 .٣٩٥، ص١ية العارفين، ج؛ البغدادي، هد١١٩، ص ١٠أبن كثير، البداية والنهاية، ج

 . ٦٦الجهشياري، الوزراء والكُتاب ، ص  )٢٨(

عبد الرحمن بن مسلم ويقال عبد الرحمن بن عثمان بن يسار الخراساني، وذكر  )٢٩(

الخطيب البغدادي ان اسمه ابراهيم بن عثمان بن يسار بن شيدوس من ولد برزجمهري،  

بن مسلم وتكنى بابي مسلم، وهو من كبار  ويكنى أبا اسحاق، وغير اسمه الى عبد الرحمن

الخطيب البغدادي، تاريخ : ينظر) هـ ١٣٧(أصحاب الدعوة العباسية وقادتهم ، توفي سنة 

 . ٤٨،ص ٦؛ الذهبي ،سير أعالم النبالء ، ج٢٠٥، ص  ١٠بغداد، ج 

مالك بن الهيثم الخزاعي ويكنى أبو نصر من نقباء بني العباس، خرج على بني  )٣٠( 

هو وسليمان بن كثير وآخرون ودعوا الى البيعة لبني العباس وظهر ) هـ ١١٧(سنة امية

أمرهم فقبض عليهم اسد بن عبد اهللا القسري أمير خراسان ، اطلق سراحه بعد ذلك ، 

 . ٥١٦،  ص  ٥٦ابن عساكر ، تاريخ مدينة دمشق ، ج: ينظر 

،  ٨، المنتظم ، ج؛ ابن الجوزي  ٢١٠، ص  ٤البالذري، انساب األشراف ، ج )٣١(

؛ النويري ، نهاية  ١١١،  ١٠٨، ص  ٥؛ ابن االثير ، الكامل في التاريخ ، ج ١٤ص 

  . ٧٣، ص  ٢٢االرب ، ج 

الفضل بن ربيع بن يونس بن محمد بن أبي فروة واسم ابي فروة كيسان ، وكان  ) ٣٢(

لهارون الرشيد كيسان مولى لعثمان بن عفان ، ويكنى الفضل بأبي العباس ، وكان حاجباً  

ومحمد األمين ، وكان أبوه حاجب المنصور والمهدي ، قلده األمين الوزارة وفوض اليه 

، )٢٠٨(وقيل ) هـ  ٢٠٧( أغلب أمور الدولة فكان هو الذي يعزل ويولي توفي سنة 

 . ٣٣٩، ص  ١٢الخطيب البغدادي ، تاريخ بغداد ، ج : ينظر 

ـُتاب ،  )٣٣( ؛ ابن حمدون ، التذكرة الحمدونية ، ١٩٣صالجهشياري ، الوزراء والك

 . ٤٦٣، ص ١ج

، ١؛ ابن حمدون، التذكرة الحمدونية ،ج١٩٣الجهشياري، الوزراء والكُتاب ، ص  )٣٤(

 . ٤٦٣ص 
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٩٠ 

، ١٠؛ الذهبي ، سير أعالم النبالء،ج ٢٥٤ابن أبي اصيبعة، عيون االنباء ، ص  )٣٥(

لسيوطي ، تاريخ الخلفاء، ص ؛ ا ٤٣، ص ٢؛ السبكي ، طبقات الشافعية ، ج ٢٨٨ص 

٣٣٩ . 

 . ٣٢١، ص  ١االبشيهي، المستطرف ، ج )٣٦(

؛  ٤٧٣، ص ٦؛ ابن االثير ، الكامل ، ج ٨٥، ص ٥مسكويه، تجارب االمم ، ج )٣٧(

  . ٧، ص  ٤؛ الصفدي ، الوافي بالوفيات ، ج ٣٧، ص  ٢٣النويري، نهاية االرب ، ج

بن الحسن ، ويكنى أبو الحسن من أهل علي بن محمد بن موسى : أبن الفرات )  ٣٨(

همينيا قرية بين البصرة وبغداد ، تولى أمر الدواوين أيام المكتفي وقلد الوزارة أيام 

وعزل عنها ، وأعيد إليها ثالث مرات ، عرف عنه وعن أبنه ) هـ ٢٩٦( المقتدر سنة 

، )هـ٣١٢(المحسن كثرة الظلم والجور وسلبهما األموال بغير حق، ضربت عنقه سنة 

؛ الصفدي، الوافي بالوفيات،  ٦٦، ص ٤أبن النجار البغدادي، ذيل تاريخ بغداد، ج: ينظر

  . ٩١، ص ٢٢ج

 . ٧٨الصابي، تحفة االمراء ، ص  )٣٩(

 – ٢٢٤؛ الصابي ، تحفة االمراء ،ص ٥٧، ص ١التنوخي، نشوار المحاضرة ، ج )٤٠(

  . ٤٢٨، ص  ٣؛ ابن خلكان ، وفيات االعيان ، ج ٢٢٥

من عمال المقتدر  الحسن يوسف و ابو أبو و محمد بن احمد اهللا عبد وهم أبو )٤١(

مع بني بويه وحاربوا الراضي باهللا ، ) هـ  ٣٢٤(العباسي على األهواز، تحالفوا سنة

اهللا الوزارة للمتقي باهللا فترة  عبد أبو فأصبحت واسط والبصرة واألهواز بأيديهم ، تقلد

، توفي أبو يوسف سنة ) هـ  ٣٣٠( يوماً سنة)  ٣٩(يلوق) يوماً ٢٤(قصيرة بحدود 

قتله أخوه ابو عبد اهللا ، وبعده بفترة قصيرة توفي ابو عبد اهللا ، وقتل ابو ) هـ ٣٣٢(

، ٧ج أبن األثير، الكامل في التاريخ،:قتله المستكفي باهللا، ينظر) هـ  ٣٣٤( الحسن سنة 

؛  ٣٨١ي أنساب الطالبين ، ص المجدي ف،؛ العلوي )هـ  ٣٢٣( ، أحداث سنة ١١٣ص 

  . ٣٩، ص  ٢٤الذهبي ، سير أعالم النبالء ، ج 

محمد بن علي بن حسن ، الملقب بأبن مقلة ، ويكنى أبو علي ، له علم باألعراب ) ٤٢(

وحفظ اللغة وله أسلوب جميل في الكتابة ، تولى الوزارة في عهد المقتدر باهللا سنة     

ً  للقاهر ) هـ ٣٢٠(، وفي سنة )هـ٣١٨(، ثم عزل عنها سنة)هـ٣١٦( أصبح وزيرا
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، بعد أن قطع الراضي يده اليمنى ) هـ ٣٢٨( العباسي وبعده للراضي باهللا ، توفي سنة

؛ الذهبي ، سير أعالم النبالء،  ١٢أبن النديم ، فهرست أبن النديم ص: ولسانه ، ينظر

 . ٢٢٤، ص ١٥ج

؛ ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون،  ٦١، ص ٧ابن االثير ، الكامل في التاريخ ، ج )٤٣(

  . ٣٨٤،  ص  ٣ج

شجرة الدر الصالحية أم خليل الملقبة بعصمة الدين ، أصلها من جواري الملك  )٤٤(

الصالح أيوب أعتقها وتزوجها فولدت له ولداً يدعى خليل توفي في صغره، وهي ذات 

ملكت بعد وفاة ابنه جمال وعقل وتدبير وحزم وتملكت مصر بعد وفاة الملك أيوب فترة وت

: ، ينظر)هـ٦٥٥(توران شاه وخطبت الخطبة باسمها وسكت النقود بعالمتها، قتلت سنة 

، ٤؛اليافعي، مرآة الجنان، ج  ٣٣٧، ص٢٩النويري، نهاية األرب في فنون األدب، ج 

  . ١٥٨، ص  ٣، الزركلي ، األعالم ، ج  ١٠٥ص

امل محمد بن أيوب بن شاذي وأمه جارية الملك العادل نجم الدين أيوب بن الملك الك )٤٥(

في القاهرة وتولى الحكم على أمد وحصن ) هـ٦٠٣(سوداء يقال لها ورد المنى ولد سنة 

ً  حسن المحاورة، ملك دمشق  كيفا وسنجار أيام والده ثم تولى دمشق ، وكان فصيحا

 أبن خلكان،: ، ينظر)هـ٦٤٧(ومصر وحارب الفرنج أواخر عمره توفي في مصر سنة

 .١٨٨، ص٢٣؛ الذهبي، سير أعالم النبالء ، ج٨٤،ص٥وفيات األعيان، ج

؛ ابن كثير، البداية  ٣٣٣ – ٣٣١، ص ٦ابن تغري بردي ، النجوم الزاهرة ، ج )٤٦(

 . ١٠٥،ص  ٤؛ اليافعي، مرآة الجنان وعبرة اليقضان، ج ٢٠٧، ص  ١٣والنهاية ، ج

  . ١٠٨، ص  ٣ابو الفدا ، المختصر، ج )٤٧(

عن بن زائدة رجل عاش في الكوفة وهو غير معن بن زائدة الشيباني الفارس م ) ٤٨(

األمير الذي عاش في أواخر العهد األموي، وأوائل العهد العباسي وتولى اليمن زمن 

، ويحتمل ان يكون معن هذا ممن وأفق اسمه ) هـ١٥٢(المنصور العباسي والمتوفي سنة 

؛ ابن  ٣٧٢، ص ٢التنوخي ،الفرج بعد الشدة ، ج: واسم أبيه مع اسم معن الشيباني، ينظر

 . ٢٩١، ص  ٦حجر العسقالني ، اإلصابة ، ج 
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٩٢ 

؛ ابن حجر العسقالني، االصابة، ص  ٥٦٧، ص  ٣البالذري، فتوح البلدان ، ج )٤٩(

؛ جعفر العاملي،  ٤١٨، ص ٢؛ الشيخ منتظري، دراسات في والية الفقية، ج ٢٩١

 . ١١٥، ص  ١٢الصحيح من سيرة اإلمام علي، ج

 .  ٦٠، ص  ٣المحب الطبري، الرياض النظرة، ج )٥٠(

؛  ٢٠٥، ص١؛ الخطيب البغدادي ، تاريخ بغداد، ج١٢٣، ص٤الطبري، تاريخ ، ج )٥١(

  . ١٩٥، ص ١٠التستري ، قاموس الرجال ، ج

عبد اهللا بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى القرشي األسدي،  )٥٢(

بكر وأبو خبيب ، وهو أول من ولد للمهاجرين بالمدينة وكان فارساً، شهد  ويكنى أبو

معركة الجمل إلى جانب خالته عائشة ، بويع له بالخالفة بعد موت يزيد بن معاوية سنة 

وحكم على الحجاز واليمن ومصر والعراق وخراسان وبعض الشام ، قتله ) هـ٦٤(

، ٢٨بن عساكر، تاريخ مدينة دمشق ،جأ: ، ينظر )هـ٧٣(الحجاج الثقفي وصلبه سنة 

  .  ٣٨٠ – ٣٦٣، ص ٣؛ الذهبي، سير أعالم النبالء ، ج ٢٥٨ – ١٤٠ص

المهلب بن أبي صفرة العتكي األزدي وأسم أبي صفرة ظالم بن سراق ، ويكنى ) ٥٣(

في أيام عبد الملك بن ) هـ ٨٣(المهلب أبي سعيد تولى خراسان ومات بمرو الروذ سنة 

؛ أبن عساكر، تاريخ مدينة  ١٢٩،ص ٧أبن سعد، الطبقات الكبرى، ج: مروان، ينظر

 . ٢٨٠، ص١دمشق ، ج

؛ ابن ٤٠، ص ٦؛ ابن الجوزي ، المنتظم، ج ٤٧٨، ص  ٤الطبري،تاريخ ، ج )٥٤(

 . ١٦، ص  ٤االثير، الكامل ، ج

؛ أبو الفرج االصفهاني، االغاني،  ٧٩، ص  ٧البالذري ، انساب االشراف ، ج )٥٥(

، ابن االثير،الكامل،  ٤٩٥، ص ١؛ ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، ج٤١٣، ص١٢ج

؛ عمر كحالة ، معجم قبائل  ٤٦، ص١١؛ الصفدي، الوافي بالوفيات ، ج ١٠٨، ص ٤ج

  . ٩١٩، ص ٣العرب ، ج

عبد الرحمن بن محمد بن األشعث بن قيس الكندي، تولى سجستان أيام الحجاج بن ) ٥٦(

، ٤الذهبي ، سير أعالم النبالء ، ج: ، ينظر ) هـ ٨٤( يوسف الثقفي ، توفي سنة 

 . ١٨٤ – ١٨٣ص

 .   ٧٨، ص  ٧ابن اعثم الكوفي، الفتوح ، ج )٥٧(
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، ١؛ ابن حمدون التذكرة الحمدونية ، ج١٩٣الجهشياري، الوزراء والكًتاب، ص  )٥٨(

 . ٤٦٣ص 

  . ٢٨٢الصابي ، تحفة االمراء ، ص  )٥٩(

أبن الملك العادل محمد بن أيوب بن شاذي صاحب دمشق، الملك الصالح إسماعيل ) ٦٠( 

ويكنى أبو الخيش تملك بصرى وبعلبك وتنقلت به األحوال وأستولى على دمشق أعوام ، 

وكان شجاعاً مهيباً شديد البطش ، أستعان بالفرنج من أجل الحفاظ على ملكه ضد 

الذهبي، سير : نظر، ي) هـ ٦٤٨(المسلمين، ساءت أحواله أواخر أيامه حتى قتل سنة 

  . ١٣٤، ص ٢٢أعالم النبالء ، ج

ابراهيم بن عبد العزيز بن عبد الجبار الحكيم البارع سعد الدين الدمشقي ويكنى أبو ) ٦١( 

وكان عالماً بمجال الطب والفقه ، تولى رئاسة األطباء ) هـ ٥٨٣(أسحاق ولد بدمشق سنة

ابن ابي : ، ينظر)هـ ٦٤٤(  ، توفي سنة)هـ ٦٢٦(في دمشق أيام الملك األشرف سنة

 . ٣٣، ص ٦؛ الصفدي، الوافي بالوفيات ، ج٦٧١اصيبعة، عيون االنباء، ص 

 ؛٢٥٩، ص ٢٩؛ النويري، نهاية االرب ، ج١٦٤، ص ٣ابو الفدا، المختصر، ج )٦٢(

 .١٣٥، ص ٢٢الذهبي ، سير اعالم النبالء ، ج 

  . ٢٢ر ، ص اكرم المشهداني، االساليب العلمية في كشف التزوي )٦٣(

   . www. F44 . com / vb / showtr reed          مقالة في التزوير: ينظر )٦٤(

  . ١٠ابن النديم، الفهرست ، ص  )٦٥(

 www. F44 . com / vb / Showtr reedمقالة في التزوير          : ينظر  )٦٦(

عبد اهللا وكان  احمد بن الحسن بن محمد بن اليمان بن الفتح الديناري، ويكنى ابو )٦٧(

الصفدي، الوافي : اديباً اال ان الغالب عليه الخط الذي بلغ فيه نهاية الحسن ،ينظر

  . ١٩٢، ص  ٦بالوفيات، ج

،  ٦؛ الصفدي، الوافي بالوفيات ، ج١٠، ص ٣ياقوت الحموي، معجم االدباء ، ج )٦٨(

 . ١٩٢ص

 . ١٨، ص ١٢ابن كثير، البداية والنهاية ، ج )٦٩(
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٩٤ 

 . ٤٨٧، ص ٢ي، المستطرف في كل فن مستظرف ، جاالبشيه )٧٠(

؛ الصفدي، الوافي بالوفيات، ج  ١٠، ص ٣ياقوت الحموي، معجم االدباء، ج: ينظر )٧١(

  . ١٨، ص ١٢؛ ابن كثير ، البداية والنهاية ، ج ١٩٢، ص  ٦

  . www. F44 . com / vb / show TR read:                        ينظر  )٧٢(

  . ٦٣، ص  ١خي ، نشوار المحاضرة ، ج التنو )٧٣(

ً  لطاهر الجيلي ، ثم  ) ٧٤( محمد بن أحمد الصيمري ، ويكنى أبو جعفر ، وكان كاتبا

، وأصبح وزيراً لمعز )معز الدولة ( أسره علي بن بويه ، فألتحق بأخيه أحمد بن بويه

، )هـ ٣٣٩( الدولة ومدبراً ألمره ، وكان من دهاة الرجال في عصره ، توفي سنة 

، ٦؛ مسكويه ، تجارب األمم ، ج ٩٨، ص ١التنوخي ، نشوار المحاضرة ، ج: ينظر

  . ٤٤، ص ٢٥؛ الذهبي ، تاريخ اإلسالم ، ج ١٥٦ص

معز الدولة البويهي ، أحمد بن أبي شجاع بويه بن فناخسرو، ويكنى أبو الحسين ) ٧٥(

عراق واألهواز، ويقال وهو أصغر أوالد بويه الثالث ، وهو أحد ملوك الديلم وصاحب ال

له األقطع ألنه مقطوع اليد اليسرى وبعض أصابع يده اليمنى، ملك العراق أحدى 

، ١أبن خلكان ، وفيات األعيان، ج: ببغداد، ينظر) هـ٣٥٦(وعشرين سنة ، توفي سنة 

  . ١٧٦ – ١٧٤ص

  . ١٤٧، ص  ٦مسكويه ، تجارب االمم ، ج )٧٦(

أبو القاسم الكاتب ، وكان كاتباً بارعا بحضرة  علي بن محمد بن الحواري، ويكنى) ٧٧(

بعد أن صادره المحسن بن أبي الحسن بن الفرات ) هـ٣١١(المقتدر وخاصته، توفي سنة 

؛ أبن خلكان، وفيات ١٣٩، ص ٨أبن األثير، الكامل في التاريخ ، ج: وقتله، ينظر 

 . ٦٠، ص١األعيان، ج

 . ٦٠، ص  ١القاضي التنوخي ، نشوار المحاضرة ، ج  )٧٨(

علي بن محمد المعروف باالحدب المزور ، وقع للناس بسببه بالء عظيم وختم على  )٧٩(

؛ ابي الفدا،  ٢٨٦، ص ١٤ابن الجوزي، المنتظم ، ج: يده مراراً فلم يترك التزوير، ينظر

 . ٣٤٠، ص  ١١؛ ابن كثير ، البداية والنهاية ، ج ١٢١، ص ٢المختصر، ج

  . ١٢١، ص ٢؛ ابي الفدا ، المختصر ، ج ٢٨٦، ص١٤، جابن الجوزي،المنتظم )٨٠(
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أبو شجاع فنا خسرو بن ركن الدولة حسن بن بويه الديلمي، : عضد الدولة )  ٨١(

صاحب العراق وفارس ، وكان بطالً  شجاعاً ، جباراً، مهيباً ، نحوياً ، أديباً ، توفي سنة 

الذهبي، سير أعالم : ، ينظر  ، ودفن بحضرة أمير المؤمنين علي ) هـ ٣٧٢(

 . ٢٤٩، ص ١٦النبالء ، ج

    . ٣٩٥، ص  ٧ابن االثير ، الكامل في التاريخ ، ج) ٨٢(

الوزير الكبير قوام الدين أبو علي الحسن بن علي أبن أسحاق الطوسي الملقب بنظام ) ٨٣(

الملك وكان وزيراً للسلطان الب أرسالن ثم ألبنه ملكشاه عرف عنه معرفته التامة في 

ؤون الكتابة وتدبير الدواوين وأتصف بحسن المعاملة مع الرعية واهتمامه بالعلم ش

على يد ) هـ٤٨٥(والعلماء وهو من أسس المدرسة النظامية في بغداد، توفي سنة 

  . ٩٧ – ٩٤، ص١٩الذهبي، سير أعالم النبالء ، ج: الباطنية، ينظر

 . ٤٣٥، ص  ٨ابن االثير ،الكامل في التاريخ ، ج )٨٤( 

ابو الحسن بن غزال بن ابي سعيد ، الوزير الطبيب كان سامرياً واسلم بدمشق  )٨٥(

) هـ٦٢٨(واصبح وزيراً للملك االمجد بهرام شاه ولم يزل وزيراً حتى وفاة االمجد سنة

ً  في مصر سنة  ً  ، توفي شنقا ً  ظالما فأستوزره الملك الصالح اسماعيل ، وكان عسوفا

؛ الذهبي، سير اعالم النبالء، ٤٢٣يبعة، عيون االنباء، صابن ابي اص: ، ينظر)هـ٦٣٨(

،  ٢؛ الزركلي، االعالم، ج ٦٥، ص١٢؛ الصفدي، الوافي بالوفيات، ج  ١٣٧، ص٢٢ج

 . ١٧ص

 . ٣٠٤،  ٢٥٩، ص  ٢٩النويري، نهاية االرب ، ج )٨٦(

 . ٤٢٣ابن أبي اصيبعه، عيون االنباء ، ص  )٨٧(

 . ١٢٩، ٤٧؛الذهبي، تاريخ االسالم،ج٤٢٣ص  ابن أبي اصيبعه، المصدر نفسه، )٨٨(

 . ١١٧، ص ٤٧الذهبي ، تاريخ االسالم ، ج )٨٩(

؛ ٦٥-٦٤اكرم عبد الرزاق المشهداني، االساليب العلمية في كشف التزوير،ص  )٩٠(

 . ٦٧محمد صبحي نجم ، قانون العقوبات ، ص 

 . ٧٩اكرم المشهداني ، المصدر نفسه ، ص  )٩١(



                                                                      

  )٢٠١٥زيران ح (العدد الثامن عشر  

 الباحث مصطفى سالم/ سلمى عبدالحميد.د.أ

٩٦ 

 . ٦٧ني ، المصدر نفسه ، ص اكرم المشهدا )٩٢(

  . ٧٠اكرم المشهداني ، اساليب العلمية في كشف التزوير ، ص  )٩٣(

عمرو بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى، أخو عبد اهللا بن )  ٩٤(

الزبير، وكانت عالقتهما على غير حال، تولى شرطة المدينة في عهد يزيد بن معاوية، 

بن سعيد بن العاص، وتولى قيادة جيش الشام لمقاتلة أخيه عبد اهللا بن  واله أياها عمرو

؛  ١٨٥،ص ٥أبن سعد، الطبقات الكبرى، ج: ، ينظر)هـ٦٠(الزبير ، وقتل بعد ذلك سنة

 .  ٥، ص ٤٦أبن عساكر، تاريخ مدينة دمشق ، ج

، ٢١؛ ابو الفرج االصفهاني، االغاني، ج٢٢الجهشياري ،الوزراء والكتاب ، ص  )٩٥(

 . ١١٧، ص ٢؛ االميني، الغدير، ج ٢٤، ص ٢؛ مسكويه ، تجارب االمم ، ج ١٦ص

؛ ٤٣؛ الجهشياري ، الوزراء والكُتاب،ص  ٥١٧، ص  ٥الطبري، تاريخ ، ج )٩٦(

 . ١٦٠، ص  ٣مسكويه ، تجارب االمم ، ج

ـُتاب ، ص  )٩٧(  . ١٥٠الجهشياري ، الوزراء والك

؛ السبكي ، طبقات الشافعية الكبرى،  ٢٥ص ، ١٥الذهبي ، تاريخ االسالم ، ج )٩٨(

 . ٣٣٩؛ السيوطي ، تاريخ الخلفاء ، ص  ٤٣، ص٢ج

 . ٦٠، ص ٢التنوخي ، نشوار المحاضرة ، ج  )٩٩(

 . ٦١، ص ٢التنوخي ، المصدر نفسه ، ج )١٠٠(

؛ جعفر  ١١١ – ١١٠، ص ٣االحمدي الميانجي ، مكاتيب الرسول ، ج: ينظر )١٠١(

 . ٨٩، ص  ٣ن سيرة الرسول ، جالعاملي ، الصحيح م

:  عبد اهللا بن محمد بن مهروية بن ابي عالن كاتب من اهل االهواز ، ينظر )١٠٢(

 . ٢١١، ص ١التنوخي ، نشوار المحاضرة ، ج

  . ٢٢٢، ص ١التنوخي ، نشوار المحاضرة ، ج )١٠٣(

وسي، احمد بن مقاتل بن مصكود بن أبي نصر المالكي ، ويكنى ابو العباس الت )١٠٤(

،  ٦ابن عساكر ، تاريخ مدينة دمشق، ج: إمام مسجد باب الصغير في الشام ، ينظر 

 . ٢١ص



                                                                       

  )٢٠١٥حزيران  (العدد الثامن عشر  
٩٧ 

 التزوير في الكتب الرسميةطرق 

،  ١؛ الذهبي ، ميزان االعتدال، ج ٢١، ص ٦، جابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق )١٠٥(

 . ٣١٣، ص ١؛ ابن حجر العسقالني ، لسان الميزان ، ج١٥٧ص

ق، سيء الطريقة في صباه صحب الفقراء بقاء بن شاكر الحريمي ويكنى ابن العلي )١٠٦(

ابن حجر : وتزهد واصبح له اتباع وقد عرف عنه الكذب والتزوير، المزيد ينظر

  ٤١، ص ٢العسقالني ، لسان الميزان ، ج

؛ ابن حجر العسقالني، لسان  ١٧٠، ص١الذهبي، المغني في الضعفاء ، ج )١٠٧(

 . ٤١ص,٢الميزان ،ج

  . ٦٦العقوبات ، ص  محمد صبحي نجم ، قانون )١٠٨(

 .لم اعثر على ترجمة له) ١٠٩( 

؛ ابن شهر آشوب ، مناقب ال  ١٢٩ابن حمزة الطوسي، الثاقب في المناقب ، ص  )١١٠(

هاشم البحراني، مدينة ؛  ٦٥٣؛ ابن جبر، نهج االيمان، ص  ١٥٧، ص  ٢ابي طالب ، ج

                   .  ٣٦، ص  ٤٢؛ المجلسي ، بحار االنوار ، ج  ٥٢٦، ص  ١معاجز االئمة ، ج

 . ٣٠٥، ص  ٤؛ المسعودي، مروج الذهب، ج٧٠، ص  ٦الطبري، تاريخ ، ج )١١١(

،ص ٨؛ ابن الجوزي ، المنظم ،ج ٢١٠، ص ٤البالذري، انساب االشراف، ج )١١٢(

؛ النويري ، نهاية ١١١، ص١٠٨، ص ٥، ابن االثير، الكامل في التاريخ ، ج١٤

 . ٧٣، ص٢٢االرب،ج

، ١؛ الهمداني ، تكملة تاريخ الطبري ، ج ٩٩، ص ٥مسكويه، تجارب االمم، ج )١١٣(

؛ ابن خلدون ، تاريخ ابن خلدون،  ٤٩٢، ص ٦؛ ابن االثير،الكامل في التاريخ، ج١٨ص

 . ٣٦٩، ص ٣ج

؛ ١١٧، ص ٩، ج ٢٢٢، ص ٨،ج ٧٩، ص ٧البالذري، انساب االشراف ، ج )١١٤(

؛ ٤١٣، ص  ١٢رج االصفهاني، االغاني ، ج؛ ابو الف ٥٩٣، ص ٥الطبري، تاريخ، ج

، ٦٠؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج ٢٨٢،  ٢٢٤الصابي ، تحفة االمراء ، ص 

  . ٣١٢ص 



                                                                      

  )٢٠١٥زيران ح (العدد الثامن عشر  

 الباحث مصطفى سالم/ سلمى عبدالحميد.د.أ

٩٨ 

الملك المعظم توران شاه بن الملك أيوب بن الملك محمد ، تولى حكم الديار  )١١٥(

ك صاحب حصن وكان قبل ذل) هـ ٦٤٧(المصرية بعد وفاة أبيه الملك الصالح أيوب سنة 

ً  عرف عنه اللعب واللهو المفرط ومعاقرة الخمر ، قتله مماليك  ً  شاعرا كيفا وكان أديبا

السبكي ، طبقات : ، ينظر)هـ ٦٤٨(أبيه بعد ان ظهر منه عدم التدبير وعدائه لهم سنة 

 . ١٣٤، ص  ٨الشافعية الكبرى ، ج 

بردي، النجوم الزاهرة،  ؛ ابن تغري  ٣٣٧، ص  ٢٩النويري، نهاية االرب ، ج  )١١٦(

 .  ٣٣٣، ص  ٦ج

، ٩؛ ابن حجر العسقالني، االصابة، ج ٥٦٧، ص ٣البالذري، فتوح البلدان، ج )١١٧(

؛ جعفر العاملي،  ٤١٨، ص ٢؛ الشيخ المنتظري، دراسات في والية الفقيه ، ج٢٩١ص

 . ١١٥، ص ١٢الصحيح من سيرة االمام علي ، ج

؛  ٣٤٤،ص٢؛ المسعودي، مروج الذهب ،ج ٢٠،صالجهشياري،الوزراء والكُتاب)١١٨(

 . ١٧٨، ص ٩؛ الشيخ االميني، الغدير، ج٦٠،ص٣المحب الطبري، الرياض النظرة ،ج

 . ٣٥٩، ص٣؛ الطبري ، تاريخ ،ج ٥٠٥، ص٣البالذري ، فتوح البلدان ، ج )١١٩(

 . ٦٦الجهشياري، الوزراء والكُتاب ، ص )١٢٠(

،  ١؛ ابو الفدا ، المختصر ،ج ١٥٥،ص٣يخ ،جابن االثير، الكامل في التار )١٢١(

 . ١٧٥ص

 . ٣٨٣،  ٣٨٠، ص ٣مسكويه ، تجارب االمم ، ج )١٢٢(

؛ الراوندي، الخرائج  ٥٢٥ – ٢٥٤ابن حمزة الطوسي، الثاقب في المناقب، ص )١٢٣(

؛ المجلسي، بحار االنوار،  ٧١١؛ المشغري، الدر النظيم، ص ٦١٧، ص ٢والجرائح ، ج

 . ٩٨ر العاملي ، الحياة السياسية لألمام الجواد ، ص ؛ جعف ٤٥، ص٥٠ج

، ١٨؛ الزبيدي ، تاج العروس ،ج ٢٥٨،ص ١٣ابن منظور، لسان العرب ، ج) ١٢٤(

 . ٣٤٩ص

 .  ٢٥السخاوي ، االعالن بالتوبيخ ، ص) ١٢٥(



                                                                       

  )٢٠١٥حزيران  (العدد الثامن عشر  
٩٩ 

 التزوير في الكتب الرسميةطرق 

-٢٤؛ السخاوي، االعالن بالتوبيخ، ص ٢١١، ص١الباجي،التعديل والتجريح، ج) ١٢٦(

٢٥ . 

 . ٢١١-٢١٠م االلوسي، تزوير الوثائق، مجلة المجمع العلمي العراقي ،صسال) ١٢٧(

 . ٧٨الصابي ، تحفة االمراء ، ص ) ١٢٨(

سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن زيد بن عبد االشهل ويكنى ابو ) ١٢٩(

صلى اهللا عليه واله (عمرو االنصاري وهو من المسلمين االشداء شهد مع رسول اهللا 

بدر  وكان حامل لواء االوس ، وشهد احد والخندق ، اصيب في كاحله وتوفي بعد ) وسلم 

؛ الذهبي، سير  ٤٣٦ - ٤٢٠، ص ٣ابن سعد، الطبقات الكبرى ، ج: ، ينظر)هـ٥(سنة 

 . ٢٧٩، ص ١اعالم النبالء ، ج

احمد بن علي بن ثابت بن احمد ، ويكنى ابو بكر الخطيب البغدادي احد اعالم ) ١٣٠(

في احدى قرى العراق ، الزم اباه في ) هـ٣٩٢(وصاحب التصانيف ولد سنة الحفاظ 

سبيل تلقي العلم، سافر الى البصرة ونيسابور واصبهان طلباً للعلم، رحل الى الشام واستقر 

 ٤السبكي ، طبقات الشافعية الكبرى ، ج: ، ينظر)هـ٤٦٣(فيها فترة، توفي في بغداد سنة 

 . ١٢٤، ص ١٢والنهاية ، ج؛ ابن كثير ، البداية  ٢٩، ص

 ) .م ٦٢٩/ هـ ٨(عام الفتح أي عام ) ١٣١(

مهاجمة بني ) صلى اهللا عليه واله وسلم ( وهو اليوم الذي قرر فيه رسول اهللا ) ١٣٢(

صلى اهللا عليه واله (نقض بني قريظة عهدهم مع النبي  بعد ان) هـ٥(قريظة سنة 

، ١؛ البالذري ، فتوح البلدان ، ج ٤٩٦، ص١الواقدي ، المغازي ، ج: ينظر  ،)وسلم

 . ٢٤-٢٣ص

؛ ابن الجوزي، المنتظم،  ١١الخطيب البغدادي، الكفاية في علم الرواية، ص) ١٣٣(

؛ الذهبي ، سير اعالم  ١٨،ص ٤؛ ياقوت الحموي ، معجم االدباء ،ج ١٢٩، ص١٦ج

؛ابن الدمياطي، المستفاد،  ١٠١،ص٣١؛ تاريخ االسالم ،ج٢٨٠، ص١٨النبالء ،ج

؛ السبكي، طبقات الشافعية الكبرى،  ٥٥،ص١؛ الصفدي، الوافي بالوفيات ،ج٤١ص

؛ السخاوي ، االعالن بالتوبيخ،   ٢٤٩، ص٤؛ ابن كثير، البداية والنهاية ،ج ٣٥،ص٤ج

 . ٢٥ص



                                                                      

  )٢٠١٥زيران ح (العدد الثامن عشر  

 الباحث مصطفى سالم/ سلمى عبدالحميد.د.أ

١٠٠ 

  . ٢٥٠-٢٤٩، ص  ٤ابن كثير، البداية والنهاية ، ج) ١٣٤(

رائي ، ويكنى أبو علي ولد أبو زنبور الحسن بن أحمد بن الحسن بن عيسى الماد) ١٣٥( 

، دخل مصر مع أخيه علي بن أحمد وكان يتولى الوزارة ألحمد بن )هـ٢٣٢(سنة 

طولون، فواله خراج الشام، وكان حليماً عاقالً  له دهاء ورأي وأفعال جميلة ولي خراج 

أبن عساكر ، تاريخ مدينة دمشق، : مصر من قبل المعتضد والمكتفي والمقتدر، ينظر

 .  ١٩٩، ص ١٢؛ الصفدي ، الوافي بالوفيات ، ج ٤٦، ص ١٧ج

،  ٣؛ ابن خلكان، وفيات االعيان، ج ٥٧، ص ١التنوخي، نشوار المحاضرة ، ج) ١٣٦(

 . ٤٢٨ص

 . ١٦٥الصابي ، تحفة االمراء ، ص ) ١٣٧(

 . ٧٨الصابي ، المصدر نفسه ، ص ) ١٣٨(

ي، سير اعالم ؛ الذهب ١٥-١٤، ص ١٢الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج) ١٣٩(

  .٢٩٩، ص ١٥ج ،النبالء

 . ١٢٣سالم اآللوسي ، تزوير الوثائق قديماً وحديثاً ، ص ) ١٤٠(

؛  ٣٩١، ص٣؛ الطبري ، تاريخ  ،ج١١٥٠، ص٤ابن شبة ، تاريخ المدينة ،ج )١٤١(

 . ٣٤٤، ص٢؛المسعودي ، مروج الذهب ،ج ٢٠الجهشياري ، الوزراء والكُتاب ، ص

 . ٦٦راء والكُتاب ، ص الجهشياري ، الوز) ١٤٢(

 . ٧،ص٤؛ الصفدي، الوافي بالوفيات، ج ٨٥، ص٥مسكويه، تجارب االمم ، ج) ١٤٣(

 ٤؛ الصفدي، الوافي بالوفيات، ج ٤٧٣، ص ٦ابن االثير، الكامل في التاريخ ، ج) ١٤٤(

 . ٣٧، ص٢٣؛ النويري ، نهاية االرب ،ج ٧، ص

؛ البالذري ،انساب االشراف، ٣٠٨ص، ١ابن قتيبة الدينوري، عيون االخبار، ج )١٤٥(

؛ ابن االثير ، الكامل في  ٣٨٣، ٣٨٠،ص٣؛ مسكويه ، تجارب االمم ،ج ٢٣٣، ص ٤ج

 . ١٣٨، ص٥التاريخ ،ج

؛ ١١١، ١٠٨، ص٥؛ ابن االثير، الكامل ،ج١٤،ص٨ابن الجوزي، المنتظم ، ج) ١٤٦(

 . ٧٣،ص ٢٢النويري ، نهاية االرب ،ج



                                                                       

  )٢٠١٥حزيران  (العدد الثامن عشر  
١٠١ 

 التزوير في الكتب الرسميةطرق 

 . ٢١٠، ص٤ف ،جالبالذري، انساب االشرا )١٤٧(

،  ٨؛ ابن الجوزي ، المنتظم ، ج ٢١٠، ص ٤البالذري، انساب االشراف ، ج) ١٤٨(

؛ النويري ، نهاية االرب ،  ١١١، ص ٥؛ ابن االثير ، الكامل في التاريخ ، ج ١٤ص

 . ٧٣، ص ٢٢ج

  . ١١١، ص ٥ابن االثير ، الكامل في التاريخ ، ج) ١٤٩(

ن نصر الحاجب، حاجب المقتدر وترجمانه وكان احمد بن نصر القشوري وهو اب )١٥٠(

مقرباً من المقتدر ، تولى احمد الحجابة بعد أبيه وأصبحت له منزلة في البالط العباسي ،  

  .١١٩، ص  ١الخطيب البغدادي ، تاريخ بغداد ، ج: ينظر 

من عمال المقتدر  الحسن يوسف و ابو أبو و محمد بن احمد اهللا عبد وهم أبو )١٥١(

مع بني بويه وحاربوا الراضي باهللا، ) هـ ٣٢٤(سي على األهواز، تحالفوا سنة العبا

اهللا الوزارة للمتقي باهللا فترة  عبد أبو فأصبحت واسط والبصرة واألهواز بأيديهم، تقلد

، توفي أبو يوسف سنة  ) هـ ٣٣٠(يوماً سنة) ٣٩(وقيل ) يوماً  ٢٤( قصيرة بحدود 

 ، وبعده بفترة قصيرة توفي ابو عبد اهللا ، وقتل ابو قتله أخوه ابو عبد اهللا) هـ ٣٣٢(

 ٧أبن األثير، الكامل في التاريخ ، ج : قتله المستكفي باهللا ، ينظر) هـ ٣٣٤(الحسن سنة 

 ٣٨١؛ العلوي، المجدي في أنساب الطالبين، ص ) هـ  ٣٢٣( ، أحداث سنة ١١٣، ص 

 . ٣٩، ص  ٢٤؛ الذهبي ، سير أعالم النبالء ، ج 

؛ ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون،  ٦١ص ، ٧ابن االثير، الكامل في التاريخ ، ج) ١٥٢(

 . ٣٨٤، ص  ٣ج

  . ١٤١ – ١٣٤اخبار القضاة لوكيع ، ص: الهاشمي ، سلمى عبد الحميد ) ١٥٣(

إياس بن معاوية بن قرة بن إياس  بن هالل المزي ويكنى أبو واثلة البصري، تولى )١٥٤(

: ، وكان عالماً فطناً له ملكة في اتخاذ األحكام ، ينظر)ـ ه ١٠٠( قضاء البصرة سنة 

؛ أبن حبان البستي، مشاهير أعالم ٣١٠، ص١وكيع، أخبار القضاة، ج 

 . ٣٤٢،ص١؛ ابن حجرالعسقالني،تهذيب التهذيب،ج٢٤١األمصار،ص

، ٣؛ المزي ، تهذيب الكمال، ج ٣٤٢، ص١١البالذري ،انساب االشراف ، ج) ١٥٥(

  . ٤٢٤ص



                                                                      

  )٢٠١٥زيران ح (العدد الثامن عشر  

 الباحث مصطفى سالم/ سلمى عبدالحميد.د.أ

١٠٢ 

وسف بن أبي الساج واسم أبي الساج ديوداذ ، من كبار رجال الدولة العباسية، ي )١٥٦(

وأطلق سراحه سنة ) هـ ٣٠٧(تولى مكة وأذربيجان ، حارب المقتدر حتى أسر سنة 

، وقلده المقتدر نواحي المشرق وأمره بمحاربة القرامطة في واسط ، توفي ) هـ ٣١٠(

؛ مسكوية ، تجارب  ٢٥٢،  ١٤٩، ص ٨الطبري ، تاريخ ، ج: ينظر) هـ ٣١٥(سنة 

 .٢٤٦،  ١٤٠، ص  ٥األمم ، ج

؛ ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون،  ٤٩٢، ص ٦ابن االثير، الكامل في التاريخ ، ج) ١٥٧(

  ٣٦٩، ص ٣ج

؛ ابن االثير، الكامل في  ١٠١ – ١٠٠، ص ٥مسكويه ، تجارب االمم ، ج) ١٥٨(

  ٤٩٣، ص ٦التاريخ ، ج

بن البهلول بن حسان ويكنى ابو جعفر التنوخي االنباري االصل، احمد بن اسحاق ) ١٥٩(

وكان عظيم القدر ) هـ ٣١٦ – ٢٩٦(تولى قضاء مدينة بغداد مدة عشرين عاماً من 

الخطيب البغدادي، تاريخ : ، ينظر)هـ ٣١٨(واسع االدب حسن الفصاحة ، توفي سنة 

 . ٢٥٠، ص  ٤بغداد ، ج

؛ مسكويه ، تجارب  ٣١ – ٣٠، ص ٤اضرة ، جالقاضي التنوخي، نشوار المح) ١٦٠(

 . ١١٤ – ١١٣، ص ٥االمم ، ج

من اشهر مدن اذربيجان في بالد فارس وهي ارض كثيرة المياه وفيها : اردبيل ) ١٦١(

عدة انها امتازت بعذوبتها وصحة هوائها، انشأها الملك فيروز ، وينسب اليها العديد من 

 . ١٤٦ – ١٤٥، ص ١البلدان ، ج ياقوت الحموي ، معجم: العلماء، ينظر 

 . ٣٢، ص٤القاضي التوخي، نشوار المحاضرة ، ج) ١٦٢(

؛ مسكويه ، تجارب االمم،  ٣٢، ص ٤القاضي التنوخي، نشوار المحاضرة ، ج) ١٦٣(

 . ١١٤ – ١١٣، ص ٥ج

 . ١٠٨، ص  ٩ابن االثير، الكامل في التاريخ ، ج) ١٦٤(

  , ٣٢١، ص ١ظرف ، جاالبشيهي ، المستطرف في كل فن مست) ١٦٥(

محمد بن يوسف بن يعقوب بن أسماعيل بن حماد األزدي ، ويكنى أبو عمر )  ١٦٦(

، تولى قضاء المنصورة واألعمال المتصلة ) هـ٢٤٣(القاضي ، ولد في البصرة سنة 



                                                                       

  )٢٠١٥حزيران  (العدد الثامن عشر  
١٠٣ 

 التزوير في الكتب الرسميةطرق 

وبقي  –الكرخ  –ببغداد ، أستخلف أباه يوسف على القضاء بالجانب الشرقي من بغداد 

أعيد إلى ) هـ٣٠١(، وعزل عن القضاء بعدها ، وفي سنة ) ـه٢٩٢(فيها إلى سنة 

القضاء وقلده المقتدر، القضاء في الجانب الشرقي والشرقية وعدة نواحي من السواد 

، ٤الخطيب البغدادي ، تاريخ بغداد، ج: ينظر ) هـ٣٢٠(والشام والحرمين، توفي سنة 

 .  ١٧١ص

  . ٦٠، ص ١القاضي التنوخي ، نشوار المحاضرة ، ج) ١٦٧(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                                                                      

  )٢٠١٥زيران ح (العدد الثامن عشر  

 الباحث مصطفى سالم/ سلمى عبدالحميد.د.أ

١٠٤ 

  :المصادر القديمة 

  )هـ  ٨٥٠ت ( االبشيهي ، شهاب الدين محمد بن احمد *

ضبطه وشرحه ، صالح الدين الهواري، (المستطرف في كل فن مستظرف  –١

  ) . ٢٠٠٠/ دار الهالل ، بيروت 

 ٦٣٠ت( ابن االثير ، عز الدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن عبد الكريم *

  )هـ 

محمد يوسف الدقاق، دار الكتب . راجعه وصححه ، د( الكامل في التاريخ  –٢

  ) . ١٩٨٧/بيروت  –العلمية 

  )هـ  ٦٦٨ت( أبن أبي أصيبعة ، علي بن خليفة بن يونس *

بيروت  –نزار رضا، دار الحياة . تحقيق، د(عيون االنباء في طبقات االطباء  –٣

  )ت . د/ 

  )هـ  ٣١٤ت ( محمد أحمد بن أعثم  أبن أعثم الكوفي ، أبي*

  ) . ١٩٩١/ بيروت  –تحقيق، علي شيري، دار االضواء (الفتوح  –٤

  ) هـ  ٤٧٤ت ( أبن أيوب الباجي ، سليمان بن خلف *

  ) ت. د/ مراكش  –تحقيق، أحمد الباز ، وزارة االوقاف (التعديل والتجريح  –٥

  ) هـ ١٣٣٩ت ( البغدادي ، أسماعيل باشا *

  ) ١٩٥١/ بيروت  –دار أحياء التراث ( العارفين  ـ هدية٦

   )هـ  ٢٧٩ت ( البالذري ، أحمد بن يحيى بن جابر *

/ بيروت –تحقيق، محمد باقر محمودي ، مؤسسة االعلمي(أنساب االشراف  –٧

١٩٧٤ . (  

. د/ القاهرة –صالح الدين المنجد، مكتبة النهضة . تحقيق، د(فتوح البلدان  –٨

   )ت



                                                                       

  )٢٠١٥حزيران  (العدد الثامن عشر  
١٠٥ 

 التزوير في الكتب الرسميةطرق 

  ) هـ  ٨٧٤ت ( ردي ، جمال الدين أبي المحاسن يوسف االتابكي أبن تغري ب*

/ القاهرة –وزارة الثقافة واالرشاد (النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة  –٩

  )ت . د

  ) هـ  ٣٨٤ت ( التنوخي ، أبي علي المحسن بن علي *

  )ت . د  /، منشورات الشريف الرضي، قم المقدسة ٢ط( ـ الفرج بعد الشدة ١٠

  )١٩٧٣)/مكا.د(تحقيق،عبود الشالجي،(نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة –١١

  ) ت القرن السابع الهجري ( أبن جبر ، زين الدين علي بن يوسف *

/ قم المقدسة –تحقيق ، أحمد الحسيني، مجمع االمام الهادي(نهج االيمان–١٢

  )هـ  ١٤١٨

  ) هـ ٣٣١ت ( الجهشياري ، ابو عبد اهللا محمد بن عبدوس * 

  )ت . د/ بيروت –دار الفكر الحديث (كتاب الوزراء والكُتاب  –١٣

  )هـ  ٥٧٩ت ( ابن الجوزي ،عبد الرحمن بن علي بن محمد *

محمد عبد القادر عطا، تصحيح، نعيم ,تحقيق(المنتظم في تاريخ األمم والملوك–١٤

  ) ١٩٩٢/بيروت –زرزور، دار الكتب العلمية 

 ) هـ  ٣٩٣ت  (الجوهري ، اسماعيل بن حماد *

، ٤تحقيق، احمد عبد الغفور عطا، ط( الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية –١٥

 ) ١٩٨٧/ بيروت  –دار العلم للماليين 

  )هـ  ٨٥٢ت ( ابن حجر العسقالني ، شهاب الدين أحمد بن علي *

تحقيق، عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد (االصابة في تميز الصحابة - ١٦

  ) . ١٩٩٥/ بيروت  –الكتب العلمية  ، دار١معوض، ط 

  ) هـ  ٥٦٢ت ( أبن حمدون ، محمد بن الحسين بن محمد *

بيروت  –تحقيق، أحسات عباس وبكر عباس، دار صادر(التذكرة الحمدونية  –١٧

 /١٩٩٦ . (  



                                                                      

  )٢٠١٥زيران ح (العدد الثامن عشر  

 الباحث مصطفى سالم/ سلمى عبدالحميد.د.أ

١٠٦ 

  )هـ  ٥٦٠ت ( أبن حمزة الطوسي ، ابو جعفر محمد بن علي *

قم  –، مؤسسة انصاريان٢لوان، طتحقيق، نبيل رضا ع(الثاقب في المناقب  –١٨

  ) .هـ  ١٤١٢/ المقدسة 

  )هـ  ٤٦٣ت ( الخطيب البغدادي ، ابو بكر أحمد بن علي *

/ بيروت –،دار الكتب العلمية ١تحقيق،عبد القادر عطا، ط(تاريخ بغداد - ١٩

١٩٩٧ (  

، دار الكتاب ١احمد عمر هاشم، ط. تحقيق وتعليق، د(الكفاية في علم الرواية - ٢٠

  ) . ١٩٨٥/ بيروت  –بي العر

  )هـ  ٨٠٨ت ( أبن خلدون ، عبد الرحمن بن محمد *

  )ت . د/ بيروت  –دار أحياء التراث (تاريخ أبن خلدون – ٢١

  )هـ  ٦٨١ت ( أبن خلكان ، ابو العباس أحمد بم محمد *

 –تحقيق، احسان عباس، دار الثقافة(وفيات االعيان وأنباء أبناء الزمان –٢٢

  )ت . د/ بيروت 

  )هـ  ٢٤٠ت ( أبن خياط ، ابو عمرو خليفة بن خياط العصفري *

  ) ١٩٩٣/بيروت –سهيل زكار، دار الفكر .تحقيق، د(تاريخ خليفة بن خياط  –٢٣

  )هـ  ٧٤٩ت ( بن دمياط ، ابو الحسن أحمد بن أيبك بن عبد اهللا *

 تحقيق، مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب(المستفاد من ذيل تاريخ بغداد–٢٤

  ) . ١٩٩٧/ بيروت  –العلمية 

  )هـ  ٧٤٨ت ( الذهبي ، شمس الدين محمد بن أحمد *

 –تحقيق، عمر عبد السالم تدمري، دار الكتاب العربي(تاريخ االسالم  –٢٥

  ) ١٩٨٧/ بيروت

/ بيروت  –، مؤسسة الرسالة٩تحقيق، ابراهيم الزييف، ط(سير أعالم النبالء  –٢٦

١٩٩٣ (  



                                                                       

  )٢٠١٥حزيران  (العدد الثامن عشر  
١٠٧ 

 التزوير في الكتب الرسميةطرق 

 –، دار الكتب العلمية ١تحقيق،ابو الزهراء القاضي، ط(المغني في الضعفاء - ٢٧

  ) ١٩٩٧/ بيروت 

/ بيروت –تحقيق ، محمد علي النجاوي، دار المعرفة (ميزان االعتدال  –٢٨

١٩٦٣ (  

  )هـ  ٥٧٣ت ( الراوندي ، قطب الدين *

تحقيق ونشر، مؤسسة االمام المهدي، اشراف، محمد باقر (الخرائج والجرائح –٢٩

  ) .هـ  ١٤٠٩/ قم المقدسة  –االبطحي 

  )هـ  ٧٧١ت ( السبكي ، تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن على *

تحقيق، محمود علي الطناحي، عبد الفتاح محمد ( طبقات الشافعية الكبرى –٣٠

  )ت . د/ بيروت –الحلو، دار أحياء الكتب العربية

  )هـ  ٩٠٢ت ( السخاوي ، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن *

صالح . تحقيق، فرانز زورنثال، اشراف د(العالن بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ا–٣١

  )ت . د/ بيروت  –أحمد العلي، دار الكتب العلمية 

  )هـ  ٢٣٠ت ( ابن سعد ، ابو عبد اهللا محمد بن سعد بن منبع البصري *

  )ت . د/ بيروت  –دار صادر ( الطبقات الكبرى–٣٢

  )هـ  ٩١١ت ( بن أبي بكر  السيوطي ، جالل الدين عبد الرحمن*

 )  ت. د/ مكة المكرمة –تحقيق لجنة من االباء، دار التعاون( تاريخ الخلفاء –٣٣

  )هـ  ٢٦٢ت ( ابن شبه ، ابو زيد عمر بن شبه النميري *

قم –تحقيق،فهيم محمد شلتوت، دار الفكر(تاريخ المدينة المنورة–٣٤

  ) ١٤١٠/المقدسة

  )هـ ٥٨٨ت ( ي عبد اهللا محمد بن علي أبن شهر آشوب ، مشير الدين أب*

  ) ١٩٦٥/ النجف االشراف  –المكتبة الحيدرية (مناقب آل أبي طالب  –٣٥

  )هـ ٤٤٨ت ( الصابي ، ابو الحسن هالل بن المحسن *



                                                                      

  )٢٠١٥زيران ح (العدد الثامن عشر  

 الباحث مصطفى سالم/ سلمى عبدالحميد.د.أ

١٠٨ 

تحقيق، عبد الستار أحمد فراج ، دار أحياء (تحفة االمراء في تاريخ الوزراء - ٣٦

  ) ١٩٥٨/ القاهرة  –الكتب العربية ، عيسى البابي الحلبي 

  )هـ ٧٦٤ت ( الصفدي ، صالح الدين بن أيبك بن عبد اهللا *

تحقيق، أحمد االرنؤوط وتركي مصطفى، دار أحياء التراث (الوافي بالوفيات - ٣٧

  ) . ٢٠٠٠/ بيروت  –

  )هـ  ٣٣٦ت ( الصولي ، محمد بن يحيى بن عبد اهللا *

راف ، ابراهيم صالح، دار تحقيق، سميح ابراهيم صالح، اش( أدب الكُتاب  - ٣٨

  ) . ٢٠٠٥/ دمشق  –البشائر 

  )هـ ٣١٠ت ( الطبري ، محمد بن جرير *

  ) ١٩٨٣/ بيروت  –مؤسسة االعلمي ( تاريخ الرسل والملوك - ٣٩

  )هـ ٥٧١ت ( أبن عساكر ، ابو القاسم علي بن الحسن بن هبة اهللا *

  )هـ ١٤١٥/ت بيرو –تحقيق،علي شيري، دار الفكر ( تاريخ مدينة دمشق –٤٠

  ) هـ  ٧٠٩ت ( العلوي ، علي بن محمد * 

تحقيق ، أحمد المهداوي ، أشراف ، محمود (المجدي في أنساب الطالبين - ٤١

  )هـ  ١٤٠٩/قم المقدسة  –المرعشي ، مكتبة المرعشي 

  )هـ ٤٨٠ت ( غرس النعمة الصابي ، محمد بن هالل *

  ) ١٩٨٧/بيروت –االوزاعي صالح االشتر، دار. تحقيق، د(الهفوات النادرة - ٤٢

  )هـ  ٣٩٥ت ( أبن فارس ، أحمد بن زكريا *

تحقيق، عبد السالم محمد هارون، مكتبة االعالم (معجم مقاييس اللغة  –٤٣

  ) . ١٩٨٢/ قم المقدسة  –االسالمي 

  )هـ ٧٣٢ت ( ابو الفدا ، عماد الدين اسماعيل *

  )ت . د/ بيروت  –دار المعرفة ( المختصر في أخبار البشر  - ٤٤



                                                                       

  )٢٠١٥حزيران  (العدد الثامن عشر  
١٠٩ 

 التزوير في الكتب الرسميةطرق 

  )هـ  ٣٥٦ت ( أبو الفرج االصفهاني ، علي بن الحسين *

  )ت . د/ بيروت  –دار أحياء التراث ( االغاني - ٤٥

  )هـ ٣٧٦ت ( أبن قتيبة الدينوري ، ابو محمد عبد اهللا بن مسلم *

 –، دار الكتب العلمية  ٣شرح وتعليق، يوسف علي طويل، ط(عيون االخبار - ٤٦

  ) ٢٠٠٣/بيروت

  )هـ ٧٧٤ت ( ر ، ابو الفداء اسماعيل بن كثير الدمشقي أبن كثي*

/ بيروت –تحقيق وتعليق، علي شيري، دار أحياء التراث ( البداية والنهاية - ٤٧

١٩٨٨ (  

  )هـ ٦٩٤ت ( المحب الطبري ، ابو جعفر أحمد *

  )ت . د/ بيروت –دار الكتب العلمية (الرياض النظرة في مناقب العشرة - ٤٨

  )هـ ٧٤٢ت ( دين يوسف المزي ، جمال ال*

/ تحقيق ، بشار عواد معروف، بيروت (تهذيب الكمال في أسماء الرجال - ٤٩

١٩٩٢ (  

  )هـ ٣٤٦ت ( المسعودي ، ابو الحسن علي بن الحسين بن علي *

  ) ١٩٨٤/ قم المقدسة  –، دار الهجرة ٢ط( مروج الذهب ومعادن الجوهر - ٥٠

  )هـ ٤٢١ت ( مسكويه ، أحمد بن محمد الرازي *

  )١٩٩٨/طهران –ابو القاسم أمامي، دار سروش . تحقيق، د(تجارب االمم - ٥١

  )هـ ٦٦٤ت ( المشفري ، جمال الدين يوسف بن حاتم *

  )ت . د/ قم المقدسة  –مؤسسة النشر االسالمي (الدر النظيم - ٥٢

  )هـ ٤١٣ت ( المفيد ، محمد بن محمد بن النعمان العكبري *

  )ت . د/ قم المقدسة  –تبة الداوري ، منشورات مك ٢ط( الجمل  - ٥٣

  



                                                                      

  )٢٠١٥زيران ح (العدد الثامن عشر  

 الباحث مصطفى سالم/ سلمى عبدالحميد.د.أ

١١٠ 

  )هـ ٧١١ت ( ، جمال الدين محمد بن مكرم أبن منظور*

  ) ١٩٨٣/ قم المقدسة  –دار الحوزة ( لسان العرب  - ٥٤

  ) هـ ٤٣٨ت ( أبن النديم ، محمد بن أبي يعقوب أسحق * 

  )ت . د ( تجدد   –تحقيق ، رضا ( ـ فهرست أبن النديم٥٥

  )هـ ٧٣٣ت ( ن أحمد بن عبد الوهاب النويري ، شهاب الدي*

  )ت . د/ القاهرة  –المؤسسة المصرية (نهاية االرب في فنون االدب  - ٥٦

  )هـ ٥٢١ت ( الهمداني ، محمد بن عبد اهللا *

،المطبعة الكاثوليكية ٢تحقيق، البرت يوسف كنعان، ط(ـ تكملة تاريخ الطبري٥٧

  ) ١٩٦١/ بيروت  –

  )هـ  ٢٠٧ت ( الواقدي ، محمد بن عمر *

  )١٤٠٥)/ ن . د(  –مارسدن جونس، دانش أسالمي. تحقيق، د( المغازي ـ٥٨

  )هـ  ٧٦٨ت ( اليافعي ، عبد اهللا بن سعد المكي *

دار الكتب العلمية  –تحقيق ، خليل المنصور ( مرآة الجنان وعبرة اليقظان  –٥٩

  ) ١٩٩٧/ بيروت  –

  )هـ ٦٢٦ت ( ن عبد اهللا ياقوت الحموي ، شهاب الدين أبي عبد اهللا ياقوت ب*

  ) ١٩٧٩/ بيروت  –دار أحياء التراث ( ـ معجم البلدان ٦٠

  :المراجع الحديثة 

  االحمدي، علي الميانجي*

مزيدة ومنقحة ، دار  ١ط) ( صلى اهللا عليه واله وسلم ( مكاتيب الرسول  - ٦١

  )هـ  ١٤١٩/ طهران  –الحديث 

  )هـ ١٣٩٢ت ( االميني ، عبد الحسين أحمد النجفي *

/ بيروت  –، دار الكتاب العربي  ٤ط( الغدير في الكتاب والسنة واالدب  - ٦٢

١٩٧٧ (  



                                                                       

  )٢٠١٥حزيران  (العدد الثامن عشر  
١١١ 

 التزوير في الكتب الرسميةطرق 

  )هـ  ١٣٣٢ت ( البراقي ، السيد حسن بن السيد احمد النجفي * 

. د/ قم المقدسة  –تحقيق ، ماجد العطية ، المكتبة الحيدرية ( تاريخ الكوفة  –٦٣

  ) ت 

  التستري ، محمد تقي *

  ) ٢٠٠٠/ قم المقدسة  –مؤسسة النشر االسالمي ( ل قاموس الرجا –٦٤

  )هـ  ١٢٠٥( الزبيدي ، محب الدين أبي فيض السيد محمد الحسيني الواسطي *

  ) ١٩٩٤/ بيروت  –، دار الفكر  ١ط( تاج العروس من جواهر القاموس  –٦٥

  الصدر ، محمد*

  ) ٢٠٠٧/ قم المقدسة  –، دار المحبين  ٣ط( ما وراء الفقه - ٦٦

  عاملي ، جعفر مرتضىال*

/ قم المقدسة  –مؤسسة والء المنتظر ( الصحيح من سيرة االمام علي  - ٦٧

٢٠٠٠ (  

  ) ١٩٨٥) / ن . د(  –المركز االسالمي ( الحياة السياسية لالمام الجواد  - ٦٨

  الفاروقي ، حارث سليمان*

  ) ١٩٩١/ بيروت  –منقحة مزيدة ، مكتبة لبنان  ٢ط( المعجم القانوني  - ٦٩

  فينو ، محمد علي*

 –المؤسسة الحديثة للكتاب ( شرح جريمة التزوير الجنائي والجنحوي  - ٧٠

  )٢٠٠٧/لبنان  –طرابلس 

  كحالة ، عمر رضا*

مكتبة المثنى ، دار احياء ( معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية  - ٧١

  ) ت. د/ بيروت –التراث 

  المجلسي ، محمد باقر*

تحقيق ، عبدالرحمن ( امعة لدرر أخبار االئمة االطهار بحار االنوار الج- ٧٢

  ) ١٩٨٣/ بيروت  –الرباني الشيرازي ، مؤسسة الوفاء 

  المشهداني ، أكرم عبد الرزاق *

  )١٩٨٥/بغداد (االساليب العلمية في كشف التزوير في المحررات والعمالت - ٧٣



                                                                      

  )٢٠١٥زيران ح (العدد الثامن عشر  

 الباحث مصطفى سالم/ سلمى عبدالحميد.د.أ

١١٢ 

  المنتظري ، حسين علي*

قم  –، المركز العالمي  ٢ط( لة االسالمية دراسات في والية الفقيه وفقه الدو- ٧٤

  )هـ ١٤٠٩/ المقدسة 

  نجم ، محمد صبحي*

دار ( الجرائم المخلة بالمصلحة العامة  –القسم الخاص  –قانون العقوبات  –٧٥

  ) ٢٠٠٦/ الثقافة ، االردن 

  )هـ  ١١٠٧ت ( هاشم ، بن سليمان البحراني *

تحقيق ، عزة ( لحجج على البشر مدينة معاجز االئمة االثنى عشر ودالئل ا- ٧٦

  ) ت . قم المقدسة ، د –، مؤسسة المعارف االسالمية  ١اهللا الموالئي الهمداني ، ط

  :الرسائل الجامعية 

  معروف ، خالدة ناجي*

، جامعة ) غير منشورة ( رسالة ماجستير ( أدب التوقيعات في المشرق - ٧٧

  ) ١٩٧٦/ كلية االداب  –بغداد 

  عبد الحميد حسينالهاشمي ، سلمى *

ً  لدراسة أحوال البصرة الحضارية - ٧٨ رسالة ( أخبار القضاة لوكيع ، مصدرا

  ) ١٩٩٠/ كلية االداب  –، جامعة البصرة ) غير منشورة ( ماجستير 

  :المجالت العلمية 

  اآللوسي ، سالم*

٧٩ -   ً ً  وحديثا / بغداد  –مجلة المجمع العلمي العراقي ( تزوير الوثائق قديما

  . ٥٤مج )  ٢٠٠٧

  :شبكة االنترنت 
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