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 اهداء

 إلى...,  
 روح والدى ووالدتي رحمهما هللا ولوالهما ماكنت . 

 إلى ..., 
 أساتذتى األجالء .  
األستاذ الدكتور/ نبيلة اسماعيل رسالن , استاذ القانون المدنى _ كلية الحقوق   

 جامعة طنطا .  
األستاذ الدكتور / سعيد سعد عبد السالم , استاذ القانون المدنى  كلية الحقوق جامعة  

 . رحمه هللا المنوفية 
حقوق جامعة  كلية ال –, استاذ القانون المدنى  االستاذ الدكتور / سعيد السيد قنديل

 طنطا . 
كلية الحقوق    –األستاذ الدكتور / مصطفى احمد ابو عمرو استاذ القانون المدنى 

 جامعة طنطا . 
كلية الحقوق جامعة   –األستاذ الدكتور / رمزى رشاد الشيخ , استاذ القانون المدنى 

 طنطا . 
 هللا عنى وعن طالب العلم خير الجزاء.   موجزاه م بارك هللا فيه 

 إلى ..., 
 إخوتي االعزاء. 

 إلى ..., 
 زوجتي الغالية . 

 الى..., 
 ) هنا , همسة , حال , هبه (   وقرة عيني.  بناتي 

 إلى ..., 
 مصرنا الحبيبة ام الدنيا  
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   -مقدمة :
هلل والصالة والسالم على سيدنا محمد بن عبد هللا خاتم الرسل والمرسلين ونصلي ونسلم    إن الحمد 

 عليك ياسيدي  يارسول هللا , ثم أما بعد .
إن للتوثيق أهمية عظيمة من أجل  المحافظة على حقوق المتعاملين فى مختلف التصرفات      

ية العهد وكذا مع معرفة الكتابة  ونزول من بيع وايجار ورهن وخالفه ..., وقدعرف التوثيق من بدا
الوحى على سيدنا محمد )ص( حيث أن الفقه االسالمى كان له السبق فى ذلك ومن بعده القانون  

 الوضعى .
 موضوع الدراسة  

وقد آثرت تناول أحكام التوثيق فى الفقه اإلسالمى والقانون الوضعى وذلك من حيث معرفة      
ألن ذلك   وكذا الشروط الالزمة لشغل تلك الوظيفة  لفقه االسالمى والقانون الوضعى .  الموثق فى ا

كانت  توافر شروطا" معينة سواء  يتطلب  الخاصة    األمر  الشروط  أو  العامة  يجب  الشروط  التى 
 توافرها فى الشخص القائم عليها .

وأيضا" تاريخ  ولكى نتعرف على الموثق فكان لزاما" علينا التعرف على تاريخ التوثق قديما"      
وذلك من أجل الوقوف على حقيقة الموثق الذى وصل به األمر  التوثيق فى الشريعة اإلسالمية  

 حديثا" إلى الموثق فى صورته الحالية . 
أمور المسلمين فقد تناول التوثيق من خالل  والفقه اإلسالمى بما له من شأن عظيم فى تنظيم      

المتبايعين والمتعاملين من المسلمين فى إدارة شئونهم الديون بين  المختلفة    وسائل معينة لتوثيق 
عة األسالمية تمثل المصدر اإلساسى والدستور الرئيسى لتنظيم أمور المسلمين , يحيث أن الشر 

 ل المصدر الرئيسى للتشريع .والدستور فهى تمث ناهيك عن القانون الوضعى  
ووسائل توثيق الدين فى الفقه األسالمى كثيرة ولكننا اقتصرنا هنا على دراسة التوثيق بالكتابة        

 ,  والتوثيق باإلشهاد  , وكذا التوثيق بالرهن . 
 أهمية الدراسة  

والقانون  األسالمى    لكى يتمكن القاريء من معرفة الموثق فى الفقهلدراسة ذلك الموضوع أهمية كبيرة  
معظم أحكام التوثيق فى القانون الوضعى هى   الوضعى لكى يقف على حقيقة ذلك األمر وأن
والتى تمثل الشريعه العامة للمسلمين والمصدر   مستقاة من الفقه األسالمى ومن شريعتنا الغراء

 .  الرئيسى للتشريع بصورته الحالية 
 للدراسة المقارنة أهمية علمية وعملية أوضح من أن تحتاج إلى بيان .   -
 وتلك الدراسة تبصر الباحث بالفوارق بين كال النظامين . -
ه إلى أن عرف تمكن الباحث من التعرف على أهمية الموثق والتطور الحاصل فى شأن -

 الموثق بصورته الحالية . 
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وللدراسة المقارنة أهمية كبيرة للباحثين وذلك من أنها تنير الطريق للباحث لسد النقص فى المجال  
 الذى يبحث فيه , والذى لم يتناوله القانون الخاص به بالتنظيم . 

 منهج خطة البحث 
ا تناولنا موضوع الدراسة ) أحكام التوثيق فى الفقه  إلسالمى والقانون الوضعى ( من خالل  لقد 

دراسة الموضوع من حيث الجوانب الرئيسية للموضوع دون الدخول فى التفصيالت إال عن اإلقتضاء 
وذلك من أجل اإللمام بالموضوع والقواعد العامه له لكى يصل األمر إلى ذهن القاريء بسولة ويسر  

. 
 وفى ضوء ذلك تنقسم الدراسة إلى :

 ماهية الموثق .: المبحث األول 
 المبحث الثانى : توثيق الديون فى الشريعة اإلسالمية . 

 الخاتمة . 
 قائمة المراجع . 

 الفهرس .
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 المبحث األول 

 ماهية الموثق 

 تمهيد وتقسيم : 

إن الموثق هو المنوط به إسباغ تصرفات األفراد بالصفة الرسمية سواء كان ذلك بإفراغ تلك  
 التصرفات فى العقود المختلفة تمهيدا"  لتوثيقها  وذلك من بيع وإيجار ورهن وخالفه ... ,  

وهنا يجب علينا أن نتعرف على ذلك الشخص المنوط به القيام بذلك العمل الذى يمثل أهمية  
 فى حياة األفراد ومختلف تصرفاتهم . عظيمة 

 - ولذلك سوف نتاول الموثق من خالل مايلى "

 الموثق فى القانون الوضعى .   المطلب األول :

 المطلب الثانى :  الموثق فى الفقه اإلسالمى .
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 المطلب األول 

 الموثق فى القانون الوضعى
     

 
األمور الخاصة بالملكية وإثبات التصرفات المختلفة وحماية لحقوق  لما للموثق من أهمية بالغة فى  

األفراد المتعلقة بجميع التصرفات وتوثيق المحررات المختلفة، حيث أن الموثق فى مصر هو بمثابة  
 موظف عام فقد تناوله القانون طبقا للشروط العامة لشغل الوظائف العامة فى الدولة.

 
وكذا الشروط الخاصة لشغل تلك الوظيفة وقد تناولته األنظمة المقارنة أيضا، فمثال نظام الشريعة   

اإلسالمية قد اهتم بالموثق منذ بداية نزول الوحى على سيدنا محمد )ص( وتوثيق وحفظ القرآن 
المعامالت    الكريم وتدوينه، ثم بعد ذلك تدوين السنة وذلك من أجل معرفة األحكام المختلفة وأحكام

 وجميع األمور الفقهية . 
 

يم القانون الفرنسى فقد اهتم بالموثق اهتماما  ساألجنبية قد اهتمت بالموثق وال    وكذا األنظمة المقارنة
 بالغا لما لتلك المهنة من أهمية خاصة وفقا لطبيعة النظام المعمول به فى فرنسا.  

 

 من خالل مايلى : وذلك   لمصرى لذلك آثرنا أن نتناول تعريف الموثق فى القانون ا
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 تعريف الموثق فى القانون الوضعى المصرى   

 المـــراد بالمـوثــق : 
أن المشرع المصرى لم يضع تعريفا للموثق وال لمهنة التوثيق، بل اكتفى بسرد المهام التى يقوم بها  

  103م والمعدل بقانون رقم  1947لسنة    68الموثق طبقا لنص المادة الثانية من قانون التوثيق رقم  
  (1)  .1976لسنة 

لذا سنقوم بالتعرف على الموثق من خالل القواعد العامة بقانون العاملين المدنيين بالدولة وقانون 
    م2016لسنة 81الخدمة المدنية الجديد   

الشخص المكلف بخدمة هو الموظف العام أو  و   .  والكاتب العدل فى الشريعة اإلسالمية )الموثق(  -
  " على  ينص  إذ  المصرى  اإلثبات  قانون  من  ذلك  يفهم  حيث  الدولة  أعمال  من  لعمل  عامة 
المحررات الرسمية هى التى يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على  

  (2) يديه أو تلقاه من ذوى الشأن، وذلك طبقا لألوضاع القانونية وفى حدود سلطته واختصاصه"
الموظف العام أو الشخص المكلف بخدمة عمومية هو كل شخص كلفته الحكومة جزءا من    -

مسئوليتها ليقوم بقسط من واجبها نحو األمة سواء كان ذلك مقابل أجر كالمدير والمقاول أو  
  (3) بغير أجر كالمأذون أو العمدة.

خدمة عامة ومن قبل الدولة وطبقا لقانون اإلثبات فأننى أقرر أن الموثق : هو شخص مكلف ب  -
 للقيام بخدمة أو بعمل من أعمال الدولة تم على يديه أو تلقاه من ذوى الشأن. 

شروط واإلجراءات القانونية المطلوبة لشغل تلك  الإذا الموثق كموظف عام قد تولى الوظيفة ب  -
  47من قانون    20الوظيفة وفقا للقانون، أى أنه موظف عام طبقا للقانون وذلك وفقا لنص المادة  

   2016لسنة  81 م الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة وقانون الخدمة المدنية الجديد 1978لسنة 
ويكون ذلك طبقا للشروط العامة وذلك باإلضافة للشروط الخاصة التى تتطلبها شغل تلك الوظيفة  

وبناءا على  :  ويتمتع بالمركز القانونى الذى يتمتع به سائر الموظفين فى الجهاز اإلدارى بالدولة.  
لك على اعتبار موظفا عاما،  ما تقدم فأننا سنتناول وبإيجاز الشروط الواجب توافرها فى الموثق وذ 

 :  مايلى  ذلك بالشروط الخاصة وذلك من خاللفلنتناول أوال الشروط العامة ثم نتبع 
 . األول: الشروط العامة لشغل وظيفة الموثق الفرع 
 . الثانى: الشروط الخاصة لشغل وظيفة الموثق الفرع 

 
  .42ص  62د. عبد الحميد عثمان الحفنى ، المسئولية المدنية للموثق,المرجع السابق، فقرة  -1
   . بإصدار قانون اإلثبات فى المواد المدنية والتجارية 1968لسنة  25من قانون رقم  1( فقرة 10المادة ) -2
 .  182ص  99رسالة اإلثبات ، الجزء األول , المرجع السابق, فقرة  د. أحمد نشأت ،  -3



 ) دراسة مقارنة (  الوضعيوالقانون  سالميال الفقه  ف  التوثيق أحكام 

 ~9 ~ 
 

 األول  الفرع 

 الشروط العامة لشغل وظيفة الموثق  

شروط تولى الموثق الوظائف العامة وذلك بإعتباره    الخدمة المدنية الجديد لقد نص المشرع فى قانون  
 موظف عام خاضع لنظام العاملين المدنيين بالدولة. 

 وهى كالتالى:( 1) م 2016لسنة 81 من قانون الخدمة المدنية الجديد 14 وذلك طبقا لنص المادة 
 :( 2) أوال: الجنسية المصرية

)الموثق(   المعين  الشخص  يكون  أن  الدول  يتعين  إحدى  أو جنسية   المصرية  بالجنسية  متمتعا 
ذلك  توافر  ويجب  العامة،  للوظائف  بالنسبة  بالمثل  العربية  تعامل جمهورية مصر  التى  العربية 

 الشرط فى الموثق العام والموثق المنتدب ألعمال التوثيق.
 ثانيا: السن :  

وظيفة العامة عن ستة عشر  ، أال يقل سن المرشح لشغل ال1978لسنة    47اشترط القانون رقم  
 (3)  عاما، وذلك حتى يستطيع أن يتحمل أعباء الوظيفة.

ليصبح سن المرشح لشغل الوظيفة أال      2016لسنة    81  والتى تم تعديلها بموجب القانون الجديد  
 يقل سنه عن ثمانى عشر سنة ميالدية .

حد أقصى لشغل وظيفة هو إال يتجاوز السن  القديم  وحدد أيضا قانون العاملين المدنيين بالدولة   
  (4)عن خمسين عاما ميالدية ولكن المستثنين من ذلك أئمة المساجد والمأذنون 

الئحة الموثقين المنتدبين قد حددت أن يكون سن الموثق المنتدب أال يقل  وأن المادة الثالثة من  
  (5) عن إحدى وعشرون سنة ميالدية.

 ثالثا: أن يكون محمود السيرة حسن السمعة وعدم توقيع أى عقوبة ضده :
مقرر   الشرط  أجل    في  وأساسيذلك  من  الوظيفة  نوع  كان  أيا  الدولة  فى  العامة  الوظائف  تقلد 

الدولة،   فيعلى كرامة الوظيفة والموظف نفسه ، والموثق من الوظائف الهامة والحساسة    المحافظة
 والتوثيق تابعة لوزارة العدل المصرية.  العقاري لذلك أصبحت مصلحة الشهر 

 
   م . 2016ه , أول نوفمبر  1438, بتاريخ غرة صفر  59مكرر )ا( , السنة  43الجريدة الرسمية , العدد  -1
بركات،   د. عمرو فؤاد  -177بدون تاريخ ص    2المستشار أنور العمروسى ، الئحة المأذونين والموثقين المنتدبين ط    -2

د. سليمان محمد الطماوى، الطبعة   - 278بدون ناشر أو طبعة ص    2013  -2012مبادئ القانون اإلدارى، سنة  
 .  404ص   1979األولى، جامعة عين شمس 

   . 281د. عمرو فؤاد بركات ، مبادئ القانون اإلدارى، المرجع السابق ص  -3
  404، المرجع السابق، صد. سليمان محمد الطماوى ، مبادئ اإلدارة العامة  -4
 . 177المستشار. أنور العمروسى، الئحة المأذنوين والموثقين المنتدبين، المرجع السابق ص   -5
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" الموظف ما عرف به أو ما عرف عنه   (1)المصرية  اإلداري وآية ذلك فقد ذهبت محكمة القضاء  
األذهان أنها صحيحة ، وأن لم يمكن    فيمن صفات حميدة أو غير حميدة تتناولها األلسن ، وتقر  

ردها إلى أصل ثابت معلوم، ولذلك فأنه ال يشترط لسوء سيرة المرء أن يكون قد وجه إليه اتهام  
المرء أن تقوم ضده الشبهات وتعلق مشين أو صدرت ضده أحكام ماسة، وإنما يكفى لسوء سيرة  

بسمعته شوائب تلكوها األلسن، دون أن يصل األمر إلى حد أدانته فى ذلك بأية أحكام جنائية أو  
 غيرها" 

، فى عدم توافر شروط السمعة الحسنة ليس مجرد  اإلداري من خالل ما ذهبت إليه محكمة القضاء  
 ضد المرشح لشغل الوظيفة.  لشبهات اتوجيه اتهام أو صدور ضده أحكام ولكن مجرد وجود 

بإضافة إلى ما سبق يجب أال يكون قد صدر ضده أو حكم عليه بعقوبة الجناية فى إحدى 
الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات، أو جريمة مخلة بالشرف واألمانة ما لم يكن قد رد 

ما لم تمضى على   نهائي أديبيتإليه اعتباره، وأال يكون قد سبق فصله من الخدمة، بقرار أو حكم  
 صدوره أربع سنوات على األقل. )2(                  

 رابعا: اللياقة الصحية: 
, وأن تصدر شهادة    5بند    14ذلك منصوص عليه بقانون الخدمة المدنية الحديد بنص المادة   

 المختص . الطبيبذلك من المجلس 
الموثق )الموظف العام( أن يكون خاليا    في يشترط  السابق أيضا    طبقا لقانون العاملين بالدولة  و 

لياقة الموظف المرشح الصحية    والتيمن جميع األمراض المعدية   تقعده عن العمل، وأن تثبت 
تثنى  سعليه، والمشرع قد ا  الطبيمن خالل توقيع الكشف    الطبيلشغل الوظيفة بمعرفة المجلس  

دارة اإلعفاء منها، على أن يكون اإلعفاء العاملين المعينين بقرارات الجمهورية، كما أجاز لجهة اإل
  (3)  بقرار من السلطة المختصة بالتعيين.

 خامسا: أن يجتاز االمتحان المقرر لشغل الوظيفة وأن يكون ملما بالقراءة والكتابة: 
 وذلك على النحو التالى: 

تحدده الجهة الحكومية  على الموثق كموظف عام متقدم لشغل وظيفته أن يجتاز االمتحان التى    -أ
 المرشح لها والمقرر بشغل تلك الوظيفة.

 
حكم محكمة القضايا اإلدارى الصادر    – 83، ص  12، س  5/3/1985حكم محكمة القضاء اإلدارى الصادر بجلسة  -1

 278لدى د.سليمان محمد الطماوى المرجع السابق صمشار إليهم  ,     100  ، ص  14، س    25/11/1959بجلسة  
 .  وما بعدها

 . 279د. عمرو فؤاد بركات، مبادئ القانون اإلدارى، المرجع السابق ص  (  2)
 . 404د. سليمان محمد الطماوى، مبادئ اإلدارة العامة، المرجع السابق ص (  3)



 ) دراسة مقارنة (  الوضعيوالقانون  سالميال الفقه  ف  التوثيق أحكام 

 ~11  ~ 
 

أن تحدد السلطة المختصة الوظائف    ,  7بند    14المادة    قانون الخدمة المدنية الجديد   وفقا لنص 
المقررة لشغلها من خالل امتحان، وتلك التى تشغل بدون امتحان، وبناء على ذلك يتعين ما يعين  

 .     فى هذه الوظيفة أن يجتاز االمتحان بنجاح
على الموظف العام المرشح بشغل الوظيفة أن يكون ملما بالقراءة والكتابة، وإال لم يكن صالحا    -ب 

  (1)  ل تلك الوظيفة.لشغ
 سادسا: أن يكون مستوفيا الشتراطات شغل الوظيفة:  

سواء عن طريق التعيين ابتداء   -ال يمكن بأى حال من األحوال ألى مرشح شغل أى وظيفة عامة 
إال من استوفى مواصفاتها، وتحققت فيه الشروط الواجب توافرها لشغلها، وذلك    -أو النقل أو الترقية 

 81ديد  من قانون الخدمة المدنية الج  14  أخذا بمبدأ ترتيب ووصف الوظائف العامة وذلك بالمادة  
    .2016لسنة 

 الثاني  الفرع
 الشروط الخاصة لشغل وظيفة الموثق 

لكل وظيفة من الوظائف المدنية بالدولة شررررررررررروطا معينة يتعين توافرها فى المرشررررررررررح لشررررررررررغل تلك 
الوظيفة وذلك وفقا لطبيعة العمل الخاص بكل وظيفة أو كل هيئة أو كل مصرررررررررلحة من مصرررررررررالح  

باعتباره موظف عام باإلضررررررافة إلى الشررررررروط العامة سررررررالف اإلشررررررارة إليها فهناك الدولة، والموثق 
شررررروطا خاصررررة بمهنة التوثيق تتطلب فى المرشررررح لشررررغل تلك الوظيفة فهذه الشررررروط على النحو  

 التالى:
 أوال: العلم من بالقواعد المنظمة للتوثيق:

علم ودراية بالقوانين والتشررريعات   وهذا الشرررط المراد به هو أن يكون الموثق المرشررح للوظيفة على
  (2) المنظمة ألعمال التوثيق سواء ما تعلق بها من الناحية الموضوعية او من الناحية الشكلية.

 ثانيا: اجتياز االمتحان المقرر لشغل الوظيفة:
بالرغم من النص عليه من قبل المشررع فى الشرروط العامة أال أنه أسراسرى فى شرغل وظيفة الموثق 
وذلك لما للموثق من أهمية خاصرررررررررة، حيث أن الالئحة التنفيذية هى التى تحدد شرررررررررروطه ومواده، 
ويجوز عند الضرررورة اإلعفاء من شرررط االمتحان إذا روعيا فى التعيين ترتيب درجات التخرج بين  

متقدمين لشغل الوظيفة، أما فى حالة االمتحان، فأن المرشح يجرى امتحانا تحريريا أو شفويا فى ال

 

 . 178والموثقين المنتدبين، المرجع السابق ص المستشار. أنور العمروسى، الئحة المأذونين   (  1)
 . 149د. أحمد خليفة شرقاوى ، القوة التنفيذية للمحررات الموثقة، بدون سنة نشر ص  (  2)



 2019أكتوبر  ر إصدا – األول الجزء  –العدد الثامن والثمانون 

 ~12  ~ 
 

قوانين الشهر العقارى والتوثيق وما تعلق بأحكامها فى القانون المدنى والمرافعات المدنية والتجارية  
  (1)  والميراث والوصية والوقف.

 ثالثا: المؤهل الدراسى:
يفة الموثق، ليسررررانس حقوق أو ليسررررانس شررررريعة وقانون، وهو بذلك يتبع  اشررررترط فى المرشررررح لوظ

مصررلحة الشررهر العقارى والتوثيق فى عمله، وهناك ما يسررمى بالموثق المنتدب ويشررترط فى شررهادة 
العرالميرة أو ليسررررررررررررررانس شررررررررررررررريعرة وقرانون أو ثرانويرة أزهريرة على األقرل وهو ترابع لمحكمرة األحوال 

ق الشهر العقارى والموثق المنتدب يتبع وزارة العدل ووزير العدل الشخصية، وكل من الموثق وموث
  (2) هو الرئيس األعلى له.

وبعرد ذلرك فرأن جميع األعضررررررررررررررراء المعينون يحلفون يمينرا برأن يؤدا أعمرالهم ووظرائفهم برالرذمرة    - 
  (3)  والصدق.

المختصرررررررررررين بالتوثيق ولكل واحد  وعالوة على  وجود الموثق يوجد بجانبه الموثق المنتدب وهم   -
 منهم اختصاصاته.

 :عض من الفقه المصرى إلى بويذهب ال
وأحيلرت   462/1955هيرت المحراكم الشرررررررررررررررعيرة والمليرة برالقرانون رقم  نعنردمرا أ  1955أنره فى عرام 

  1955/ 629أعمال التوثيق التى كانت تقوم بها هذه المحاكم إلى مكاتب التوثيق وصرررردر القانون  
( من قانون التوثيق بجعل اختصررررررررررررراص مكاتب التوثيق يتناول جميع العقود عدا 3المادة )بتعديل  

عقود الزواج وإشرررهادات الطالق والرجعة والتصرررادق على ذلك بالنسررربة للمصرررريين المسرررلمين فهذه 
يسررررررررتمر المأذون بتوثيقها، أما توثيق عقود الزواج المتعلقة بالمصررررررررريين غير المسررررررررلمين المتحدى 

الملة، فيقوم بها موثقون منتدبون خصرررررريصررررررا لذلك بقرار من وزير العدل وهو يختارهم ما الطائفة و 
  (4) بين رجال الدين وكان ذلك يدخل فى اختصاصاتهم قبل إلغاء المجالس الملية.

 : (5)ثالثا: أن يكون عارفا بأحكام وقواعد الشريعة الدينية للجهة التابع لها 
بالموثق المنتدب باعتباره من ضرررمن الموثقين المختصرررين باألعمال الموكولة  وذلك الشررررط خاص  
 إليهم من قبل الدولة.

 

 .وما بعدها   34، ص47د. عبد الحميد عثمان الحفنى، المسئولية المدنية للموثق، المرجع السابق ، فقرة  (  1)
أ. السرررررريد عبد الوهاب  – 34ص   47د. عبد الحميد عثمان الحفنى، المسررررررئولية المدنية للموثق، المرجع السررررررابق، فقرة  (  2)

ا التابعة لمصررررلحة الشررررهر العقارى، بدون سررررنة نشررررر، ص عرفة المحامى، المرجع فى التوثيق بمكاتب التوثيق وفروعه
 .  1964لسنة  5بالالئحة التنفيذية للقانون   1964لسنة  65( من القرار رقم 5المادة )  -141

 . 1964( لسنة 5المعدل بالقانون )  1946لسنة  114( من القانون  5المادة ) (  3)
 وما بعدها. 215ص  134 د.أحمد نشأت رسالة اإلثبات، المرجع السابق، فقرة (  4)
 . 177المستشار. أنور العمروسى، الئحة المأذونين والموثقين المنتدبين، المرجع السابق ص  (  5)
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 رابعا: شرط الجنس: 
ة لإلدارة المختصررررررة بالتعيين، فمثال قد يشررررررترط فيمن يتولى  يهذا الشرررررررط متروك للسررررررلطة التقدير و 

هذا الشرررررررررط فى الحاضررررررررر و   -قديما  -الوظائف العليا، أن يكون ذكرا كوظائف القضرررررررراء، والتوثيق
أصرربح ال محل له بعد أن أصرربحت المرأة المصرررية لها الصررالحية التامة فى تولى الوظائف العليا 

  (1) فى القضاء، وكذا الوظائف العامة كالطب والتمريض والشهر العقارى.
أنره ال مرانع من تولى المرأة للوظرائف المختلفرة أمرا وظيفرة القضررررررررررررررراء فهى من المهرام    -ونرى    -

الجسررررام فى نظرنا وال يجب أن تتولى المرأة اعتالء منصررررة القضرررراء حيث أن المرأة ضرررر يفة القلب  
رقيقة فى إحسرررررراسررررررها وقد تتعرض ألمور ما تسررررررتطيع أن تفصررررررل فيها بين الواقع والخيال والكذب 

 مر الفصل فى القضايا المختلفة. والحقيقة فى أ
ى أمور أخرى غير القضاء ورأينا هذا ال يقلل من قيمة ووزن المرأة فهى لها شأن عظيم قد يكون ف

 وليس حجرا على تولى المرأة منصة القضاء. نا الشخصىفذلك رأي
 

 الثاني المطلب 
 الموثق فى الفقه اإلسالمى 

 
القانون الوضرررعى المصررررى، باإلضرررافة إلى ما سررربق فقد لقد سررربق الحديث عن تعريل الموثق فى 

تناول الفقه اإلسررررررررالمى تعريل الموثق لما له من أهمية جل عظيمة فى توثيق المعامالت والديون 
والمحافظة على حقوق المتعاملين وغير ذلك، وحيث أن الموثق فى القانون المصررررى موظف عام  

اضرررع فى عمله تحت بصرررر وبصررريرة الدولة وتحت أال أنه فى فرنسرررا، فالموثق مهنى حر، ولكن خ
إشررررررررافها واهتم المشررررررررع الفرنسرررررررى بالموثق ونظم أمور الموثق وطبيعة عمله ومهنته فى التشرررررررريع  

 الفرنسى.
 التاليين: الفرعينوتوضيحا لذلك سنتناول الموثق فى 

 . األول: تعريف الموثق   الفرع 
  الشروط الالزمة فى الموثق . الثانى:   الفرع 
 
 
 
 

 

 . 416د. سليمان محمد الطماوى، مبادئ اإلدارة العامة، المرجع السابق، ص  (  1)
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 األول  الفرع 
   تعريف الموثق  

 
لقد عرفت الشررررريعة اإلسررررالمية الموثق منذ بداية نزول القرآن على سرررريدنا محمد )ص( وكان كلما 
نزل جبريل عليه السررررررالم بشررررررهللا بلغه رسررررررول هللا )ص( لمن حضررررررر من المؤمنين، ثم يدعو كتاب 

فيكتبونه، وكان )ص( يعين لهم مكان الصرررررررررررور وموضرررررررررررع ا ية، فأن الوحى فيمل عليهم ما نزل 
  (1) ترتيب الصور وا يات توقيفى من عند هللا نزل به جبريل عليه السالم على رسول هللا )ص(.

أى أن الموثق فى عهده )ص( هو كاتب الوحى أو هم كتاب الوحى لما يملى على رسرررررررول هللا   -
وتوثيقهرا برالكترابرة خوفرا عليره من الضرررررررررررررريراع وبعرد ذلرك تطور األمر من كترابرة  من ا يرات لحفظهرا 

القرآن إلى تدوين السررررررنة وكتابتها فى عهد الخلفاء الراشرررررردين، وكتابة العقود واإلشررررررهاد عليها حتى  
اعتلى القضررررراء فى اإلسرررررالم مهمة التوثيق وتطور األمر إلى ما نحن عليه ا ن من وجود الموثق 

(، والمأذون لتوثيق عقود الزواج والطالق وبذلك طرق القضرررررررررررررراء مهمة التوثيق  )الشررررررررررررررهر العقارى 
 أكثر من طائفة فى العصر الحديث. لتتوزع بين

 :تعريف الموثق فى الفقه اإلسالمى 
 

 المراد بالموثق:
سرررررررررربق القول أن الموثق فى بداية اإلسررررررررررالم ونزول الوحى فى رأينا أنه كاتب الوحى لما يملى  لقد 

الرسررررررررررول )ص( لتدوينه وحفظه من الضررررررررررياع، وخوفا من وفاة حفظة القرآن الكريم ومن عليه من  
 يذهب معه.

وأن الموثق هو الذى يقوم بتوثيق العقود والتصررررررفات التى يعرضرررررها على ذوى الشرررررأن ليقوم بذلك 
  (2) على وجه مخصوص يعتد به شرعا ويحقق الغرض المقصود من التوثيق.

ولقرد سررررررررررررررمى القرآن الكريم الموثق )الكراترب العردل( ويظهر ذلرك من خالل قولره تعرالى "وليكترب  -
  (3)بينكم كاتب بالعدل" 

 
 

، مكتبة 1992/1993مصرادره( سرنة  -نظرياته -)تاريخهد.رمضران على الشررنباصرى، المدخل لدراسرة الفقه اإلسرالمى  (  1)
 . 156الجالء الجديدة المنصورة، ص 

وما   30/167المبسروط للسررخسرى،  –د. محمد على كرد، اإلسرالم والحضرارة العربية، ط بدون تاريخ وبدون دار ناشرر  (  2)
إليهم لدى د. أحمد خليفة   ، مشررررررررار1/6د. محمد مصررررررررطفى الزحيلى   -5/188تبصرررررررررة الحكام إلبن فرحون   –بعدها  

 . 141ص   .شرقاوى، القوة التنفيذية للمحررات الموثقة بدون دار نشر وبدون تاريخ
 . 282سورة البقرة ، ا ية  (  3)
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وأن الموثق هو القاضررررررررى أو من يكنفه من نوابه أو كتابه أو من المكلفين بالتوثيق تحت إشررررررررراف 
المطلوبة فى الموثق هى  القضرراء وذلك باعتبار العقود والحجه هى شرر بة من القضرراء، والشررروط 

  (1) الشروط المطلوبة فيمن يتولى والية القضاء.
كان الموثق يتولى عمال رسررررررميا من أعمال الدولة اإلسررررررالمية، وقد وصررررررل فى مكانته فى  اولم  -

عصرررررر من العصرررررور أنه كان يجلس مع القاضرررررى ، ويكون االعتماد عليه، بل أن عملية التوثيق  
اضرررررررررررررى، ثم آل هذا االختصررررررررررررراص إلى الموثق الذى ينوب عن  كانت قديما من اختصررررررررررررراص الق

القاضرررررى، ومن ثم فإن شرررررروط الموثق تشررررربه شرررررروط القاضرررررى مع االختالف فى بعض الشرررررروط 
 (2)المتعلقة بالتوثيق نظرا لطبيعة هذه الوظيفة
 الفرع الثانى  

 الشروط الالزمة فى الموثق  
 

عليه وأن كتابته بمثابة توثيق سررررررررررررررواء فى الديون أو الموثق أو الكاتب العدل الذى يكتب ما يملى  
الرهون أو االشررررررررررررهاد عليها وذلك وفقا لتاريخ التوثيق لدى ائمة الفقه اإلسررررررررررررالمى ومنذ بداية عهد 

 اإلسالم.
وأن الموثق فى عهدنا الحالى فى مجال القضاء هو كاتب القاضى الذى يكتب )يضبط( ما يجرى  

 (3) تب السجالت والحجه.فى مجلس القاضى فى الدعاوى، ويك
 وفى ضوء ما سبق يمكن القول بأن الشروط الواجب توافرها فى الموثق على نحو ما يلى: -

 شروط الموثق فى الفقه اإلسالمى : 
أننى أقرر أنه يشررررررترط فى الموثق أن يكون مسررررررلما حيث ال يجب أن يكون على    أوال: اإلســــالم :

ملة غير اإلسررالم، حيث أن العدالة فى الموثق هى من مواصررفات الكاتب العدل. ولشرررط اإلسررالم 
فى مواصرفات القاضرى. قال اإلمام الشرافعى: وما ينبغى عندى لقاض، وال لوال من والة المسرلمين  

أى أنه يشررترط فى الموثق  (4)  ، وال يضررع الذمى فى موضررع يتفضررل به مسررلما.أن يتخذ كاتبا ذميا
)القاضرررررررررى فى اإلسرررررررررالم( إال يتخذ كاتبا ذميا وإال يقدم على مسرررررررررلم، حيث الوالية والعدالة للكاتب 

 المسلم، وذلك ثابت با ية الكريمة.
 

المنشرررأة العامة   –طرابلس   –  1985أ. جمعة محمد الزريقى، التوثيق العقارى فى الشرررريعة اإلسرررالمية، الطبعة األولى،  (  1)
 .  84للنشر والتوزيع واإلعالن، ص 

 . 142د. أحمد خليفة شرقاوى، القوة التنفيذية للمحررات الموثقة، المرجع السابق، ص (  2)
ص  2005ابة والعقود، دار بن الجوزى ، القاهرة ، مكتبة دنديس الضررررررفة، ط األولى د.حسررررررين الترتورى، التوثيق بالكت  (  3)

96  . 
 .  6/277اإلمام محمد بن إدريس الشافعى . األم ، القاهرة ، دار الشعب ،   (4)
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وأن شرط اإلسالم دليل   (1)  قال تعالى : )) ال يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين(( 
   (2) على أن يكون المسلم أمينا على نفسه ولو لم يشاركه أحد فى ديانته.

ونقرر أن شررط توافر اإلسرالم فى الموثق بصرفته األمين )المأتمن( يتطلب فى الكاتب أن يكون    -
 الكاتب العدل، وقد قال هللا عز وجل : 

، ونجد من ا ية الكريمة أنه يشرررررررترط فى الكاتب أن يكون   (3))) وليكتب بينكم كاتب بالعدل((   -
  (4) عدال وغير المسلم ليس بعدل.

هو بلوغ سرن التكليل مثال )بل  الغالم( إذا احتلم، والبلوغ فى اللغة معناه: الوصرول   ثانيا: البلوغ:
لى أحد العاقدين، أى ال يزيد وال ينقص وال يميل إ (5)  إلى الشرهللا: تقول: بل  المكان إذا وصرل إليه.

  (6)وأن يكون غير العاقدين 
 اشترط فى الموثق أن يكون عاقال )حكيما فى موازنة األمور(. ثالثا: العقل:

حيث أن الصررررربى غير المميز أو ناقص األهلية أو  (7)  أن يكون ذكيا فطنا وافر العقل لئال يخدع.
لكاتب العدل هو أن يكون وافر العقل فاقد األهلية ال يصررلح لتولى مهام التوثيق حيث من سررمات ا

وهى أمور تتوافر فى المسررررررلم العاقل الذى يتولى أمور المسررررررلمين حيث أنه ال والية لغير المسررررررلم 
  (8)على المسلم. قال تعالى : )) ولن يجعل هللا للكافرين على المؤمنين سبيال(( 

ــان: ونظرا لخطورة مهام الموثق ألنه يقوم بتوثيق  فى رأينا   (9)  رابعا: ســـالمة الحواط وطالقة اللسـ
مختلف أمور المسررررررلمين من عقود ورهون ومعامالت مختلفة فيشررررررترط فيه أن يكون صررررررحيحا من  
حيث )السرمع، والبصرر، وصرحة اليدين( واليدين من أجل الكتابة والسرمع الصرحيح ليكتب ما يملى  

لصررحيح، أما طالقة اللسرران من أجل عليه، أما البصررر للرةية من أجل بسررط األمور فى نصررابها ا
 أن يصل ما يرد إبالغه لألطراف واضحا مفهوما.

 

 (. 28سورة آل عمران من ا ية ) (  1)
ألحكام السررررلطانية، تصررررحيح وإبراز )مقس اإلمام أبى الحسررررن على بن محمد بن حبيب الماوردى البصرررررى البغدادى ، ا (  2)

 .65هر ، ص 1369مسيحية الموافق  1853أنغر( طبع مدينة بن المحروسة سنة 
 .  282سورة البقرة من ا ية  (  3)
 .143د. أحمد خليفة شرقاوى ، القوة التنفيذية للمحررات الموثقة ، المرجع السابق، ص  (  4)
 .61)بل ( ص المعجم الوجيز ، مادة  (  5)
 128, ص   1984د. عبد اللطيل محمد عامر، الديون وتوثيقها فى الفقه اإلسرررررررررررالمى، دار مرجان للطباعة ,القاهرة , (  6)

 .   وما بعدها
 . 99( د. حسين الترتورى، التوثيق بالكتابة والعقود، المرجع السابق ص 7)
 . 141سورة النساء ا ية  (  8)
 .95نظام الشهر العقارى فى الشريعة اإلسالمية، المرجع السابق ص   أ. جمعة محمود الزريقى، ( 9)
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وسرررررررالمة الحواس وطالقة اللسررررررران مطلوبة فى توثيق المعامالت بين المتعاقدين من أجل رةية   -
ويجب أن تكون ال بارات مفهومة وواضحة وكذا مخارج الحروف   (1)وسماع أقوالهم وشروطهم

 فى الكالم باللسان. وذلك يستلزم الطالقة
  (2) قال تعالى )رب أشرح لى صدرى ويسر لى أمرى وأحلو العقدة من لسانى يفقهوا قولى ( -
 

 خامسا: الحرية والعلم باألحكام الشرعية والفرائض:
)من حيرث   أن يكون عرالمرا بقواعرد توثيق العقود والمحررات   يجرب على الموثق عنرد قيرامره بمهرامره

  (3) والبسملة واألطراف والمحل وكيفية التنفيذ(.البدء 
ويجررب أن يكون موثق حرا، حيررث ال يعقررل أن يكون عبرردا، حيررث ال يوجررد عبيررد ألنرره بظهور    -

اإلسرالم حرر اإلنسران من العبودية ويجب أن يكون حافظا من القرآن الكريم وذلك ألن حفظه  
قرآن صرررررالح لكل زمان ومكان. وأنه من  يؤدى إلى العلم باألحكام الشررررررعية، وذلك حيث أن ال

فوائرد التوثيق )التحرز عنرد العقود الفراسرررررررررررررردة ألن المتعراملين ربمرا ال يهترديران إلى األسرررررررررررررربراب  
   (4) المفسدة للعقد ليتحرزا عنها فيحملها الكاتب على ذلك إذا رجع إليه ليكتب(.

ى الغلط ومن ثم يفسرررررررررررررررد أى يجرب على الموثق أن يكون عرالمرا ال جراهال ألن الجهرل يؤدى إل  -
العقود المترتبة على ذلك ، والعلم المقصررررررررود هنا هو العلم بأصررررررررول الفقه واألحكام الشرررررررررعية  

 وذلك للعمل باألحكام الشرعية والبعد عن النواهى.
 سادسا: الذكورة:

  (5)لقد اشترط جمهور الفقه فى الموثق أن يكون ذكرا 
هذا الشررررررررط أن التوثيق كان يقوم به القاضرررررررى، ثم بعد وعلة ذلك فى اشرررررررتراط جمهور الفقهاء فى 

ذلك أصرررررربح يتم أمام الموثق الذى يعاون القاضررررررى فى عمله، وينوب عنه فى أمره ، مما يسررررررتلزم  
توافر شرررررروط القاضرررررى فى الموثق، وذلك باعتبار القاضرررررى اصرررررال أهال بمباشررررررة أعمال التوثيق،  

 والموثق فرعا منه.
 

 

 . 88أ. جمعة محمود الزريقى، التوثيق العقارى فى الشريعة اإلسالمية، المرجع السابق صح  ( 1)
 (.  28-25سورة طه ا ية ) ( 2)
 .  171السابق ص د. أحمد خليفة شرقاوى، القوة التنفيذية للمحررات الموثقة، المرجع ( 3)
 .   96هر ، ص 1324، مصر  1اإلمام السرخسى ) وهو شمس الدين السرخسى ( ، المبسوط ، ط  ( 4)
،   65الماوردى ، األحكام السلطانية، ص  – 372، ص   2الشرازى ، المهذب ، جر – 3/1506القاضى. عبد الوهاب  ( 5)

 وما بعدها  .  144محررات الموثقة ص مشار إليه لدى د. أحمد خليفة شرقاوى، القوة التنفيذية لل
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نرا نتفق مع جمهور الفقهراء فى ذلرك برأن تكون نفس شررررررررررررررروط الموثق نحن من جرانبرأى الـباـحث :  
هى الشرررررروط الخاصرررررة بالقاضرررررى لتولى تلك المهمة. وأننى أنادى المشررررررع المصررررررى الرجوع إلى 
شرررريعتنا الغراء لنحزو حزوها والعودة بمهام التوثيق وإسرررنادها للقضررراء وال تكون تابعة لوزارة العدل 

مصرررررر حاليا ) مصرررررلحة الشرررررهر العقارى والتوثيق ( ويكون على    فقط كموظفين عموميين مثل فى
رأس العمل القضرررررررائى الذكور وال مانع من تولى المرأة عن العمل القضرررررررائى بمرفق التوثيق طالما 
أنها بعيدة عن اعتالء منصررررررة القضرررررراء والبعد عن األحكام وتحملها المسررررررئولية الجسرررررريمة وتوليها  

 ها مثل )هيئة النيابة اإلدارية( فى مصر.قاضى توثيق ذلك يالئمها ومناسب ل
  سابعا: العلم بالقراءة وقواعد اللغة العربية وحسن الخط:

 (1)  يجب أن يكون الخط واضحا. بحيث يضبط كتابة الحروف لئال تشتبه الكلمات.
فتلك شروط تجب توافرها فى الموثق، وفيمن يكونوا أهال مثال لالجتهاد والقياس. أى يكون قارءا   

جيدا عالما بلغة العرب، وتفسير القرآن الكريم والسنة وبذلك يستطيع فهم نصوص القرآن والسنة  
 (2)  كما يفهمها العربي الذى وردت عليه بلغته.
ون خطه حسن وذلك منعا وتفاديا للوقوع فى الغلط لفهم  أما حسن الخط فيشترط فى الموثق أن يك

 ( 3) األلفاظ والمعانى. وقال رضى هللا عنه )الخط الحسن يزيد الحق وضوحا(.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .  101د. حسين الترتورى ، التوثيق بالكتابة والعقود، المرجع السابق، ص  -1
 . 177، ص 1996د. عبد الفتاح  أبو العنيين وآخر، الحكم الشرعى، الجزء األول بدون دار نشر ط  -2
  1988معرفة ألفاظ المنهاج، لبنان، بيروت، دار الفكر اإلمام محمد بن أحمد الخطيب الشربينى، مغنى المحتاج إلى  -3
 .  288/ ص 6جر
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 المبحث الثانى 
 توثيق الديون فى الشريعة اإلسالمية 

 تمهيد وتقسيم :
 

لقد عرف اإلسررالم منذ بدايته وقبل ظهور اإلسررالم، أى بداية من سرريدنا آدم عليه السررالم، 
 وتطور األمر بظهور الكتابة وكانت قليلة فى عهده )ص(. 

والتوثيق عموما عرفته شررائع عدة قديمة ولكن إسرالما الحنيل، ولعله أضراف إلى وسرائله  
مدة من القرآن والسرررنة المطهرة، وأن أية الدين األولى وسرررائل لم تكن من قبل، وهذه الوسرررائل مسرررت

وما فيها من األمر بالكتابة واالسرررررررتشرررررررهاد على الدين والرهن، واإلشرررررررهاد على البيع، وآيات آخرى  
 (1) وأحاديث كثيرة كلها جاءت فى كتب السنة تتحدث عن ذلك.

جين، فرأن  وإذا كران التعرامرل برالردين وإقراض المرال من سررررررررررررررمرات التعراون والرفق برالمحترا  
   (2) كتابة الديون وتوثيقها إنما هى من سمات حفظ المال وعدم إضاعته وإهماله.

وبناء على ما سرربق لكى نتعرف على وسررائل توثيق الديون فى الفقه اإلسررالمى، علينا أن  
نتعرف أوال على تاريخ التوثيق عموما فى العصررور القديمة وكذا فى الشررريعة اإلسررالمية وذلك من  

  -المطلبين التاليين:خالل 
 

 .المطلب األول: تاريخ التوثيق فى العصور القديمة والشريعة اإلسالمية 
 

 . المطلب الثانى: وسائل توثيق الديون فى الشريعة اإلسالمية

 

 -الموقع اإللكترونى: .  السابع دمجلة مجمع الفقه اإلسالمى، العد د.محمد عطا السيد أحمد ، (  1)
http:fig islamnessage.com ( News Details ) id = 1300 

 . 3د. عبد اللطيل محمد عامر، الدوين وتوثيقها فى الفقه اإلسالمى، المرجع السابق ص  (  2)
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 المطلب األول  
 عصور القديمة والشريعة اإلسالمية تاريخ التوثيق فى ال

 
لم يكن العهد القديم يعرف التوثيق وخصرروصررا األمم القديمة وأبسررط مثال لذلك القانون وأحكامه   -

وترردوينرره أى توثيقرره حيررث لم يكن يعرف التوثيق بمفهومرره ومعنرراه الحررالى.  عرفررت الشررررررررررررررريعررة 
اإلسرررررالمية التوثيق فى مختلف األمور بداية من كتابة القرآن وتدوينه، وتدوين السرررررنة، ثم تطور  

مر بظهور األئمرة والفقهراء وتردوين كترابتهم الفقهيرة والمسررررررررررررررتمردة من التوثيق اإللهى ) القرآن  األ
الكريم ( والتوثيق الدنيوى )سرررررررررررنة سررررررررررريدنا محمد )ص( ( حتى تطور األمر ووصرررررررررررل منها إلى 

 التوثيق الحالى وتوثيق الشهر العقارى والموثق موضوع البحث. 
 

 طلب إلى الفرعين التاليين: وتوضيحا لما سبق فأننا نقسم هذا الم
 الفرع األول: تاريخ التوثيق فى العصور القديمة.

 الفرع الثانى: تاريخ التوثيق فى الشريعة اإلسالمية.
 

 الفرع األول  
 تاريخ التوثيق فى العصور القديمة 

 
 أوال: التوثيق والشرائع القديمة: 

وجذور قد يمة جدا.   ان تقليد )عرف (التحرير أو الصياغه والذى يرتبط بوظيفة التوثيق له أصول   
إلى علم    (1) لم يصل  أنه  الشرائع متشابهة فى نظمها ومبادئها عند نشوئها، غير  كانت أغلب 

ان العهد الباحثين فى تاريخ القانون من األدلة وا ثار ما يصح االعتماد عليه أو الوثوق به فى بي
األول الذى تكونت فيه فكرة القانون فى المجتمع وبدأت الفكرة من األحكام اإللهية التى كانت سرا 
مكنونا لدى الكهنة والتقاليد العرفية والقوانين المدونة والتى تعتبر بمثابة التوثيق،وكانت المصادر  

ى إسرائيل، وفى بعض القبائل  من خالل اإلشعار اليونانية القديمة مثل :) هوميروس ( وفى كتب بن
الصلتية واإليرلندية الغامرة التى اكتشفت عند القدماء المصريين، ونجد أنه ظهرت التقاليد العرفية  
بعد انفصال السلطة المدنية عن الدينية بعد ضعف الملوك المؤهلين وانتقلت السلطة السياسية من  

  (2)  بين أيديهم إلى أقلية أرستقراطية 
 

 1-               . 2341,art 1927R . SAVATIER,"Le dvoir de consiel des notaires" Defrénois   .  
   .30م ، ص 1947الشرائع، د. على بدوى ، أبحاث التاريخ العام للقانون، الجزء األول ، تاريخ   -2
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لب الشرائع متشابهة فى نظمها ومبادئها عند نشوئها، غير أنه لم يصل إلى علم الباحثين  كانت أغ
فى تاريخ القانون من األدلة وا ثار ما يصح االعتماد عليه أو الوثوق به فى بيان العهد األول  

كنونا  الذى تكونت فيه فكرة القانون فى المجتمع وبدأت الفكرة من األحكام اإللهية التى كانت سرا م
لدى الكهنة والتقاليد العرفية والقوانين المدونة والتى تعتبر بمثابة التوثيق،وكانت المصادر من خالل 

 اإلشعار اليونانية القديمة مثل : ) هوميروس ( 
وفى كتب بنى إسرائيل، وفى بعض القبائل الصلتية واإليرلندية الغامرة التى اكتشفت عند القدماء  

أنه ظهرت التقاليد العرفية بعد انفصال السلطة المدنية عن الدينية بعد ضعف  المصريين، ونجد  
 ( 1)    .الملوك المؤهلين وانتقلت السلطة السياسية من بين أيديهم إلى أقلية أرستقراطية

فى العصور القديمه  والذين يعتبرون بمثابة أجداد   tabelliones.إن موثقوا العقود )كتاب العدل(
الصياغه   فى  والجوهريه  االساسيه  ووظيفتهم  مهمتهم  تكمن  كانت  لقد   , اليوم  ذلك  فى  الموثقين 

  2 واالثبات الكتابى لالتفاقات . 
 ثانيًا : مرحلة التقاليد الدينية :

القديمة، فكانت فكرة القانون فى صور حكم  كانت التقاليد الدينية هى األحكام اإللهية فى العصور 
إلهى يوحى به إلى القاضى الستلهام األحكام، كان رجل الدين يقوم بآداء الشعائر، وهمزة الوصل  
بين األفراد واإللهة ، وما أن عرفت الكتابة إذا قام رجال الدين بصي  الصلوات واألدعية الدينية  

تمييز، فقانون اللوائح اإلثنى عشر عند الرومان كان  وصي  األحكام القانونية فى مجموعات دون  
يحتوى بجانب القواعد وقانون مانو الهندى كان يشمل على كل ما يتصل سلوك اإلنسان وحياته  

وأنه فى العصر الرومانى , كان هناك تشكيل وإعداد مسبق     (3)   من الوجهتين الدنينة والقانونية.
أن نشير إلى أن كاتب العدل ال يستفيد من تفويض للسلطه   لمهنة التوثيق الحديثه , ولكن ينبغى

من جانب الجهه العامه والتى تسمح له بأن يمنح بشكل مباشر الوجود وقوة االثبات للعقود التى 
 (4)يقوم بصياغتها وتحريرها , ولكن قد ظهر تفويض السلطه هذا فى وقت متأخر جدا. 

 

 .  30م ، ص 1947د. على بدوى ، أبحاث التاريخ العام للقانون، الجزء األول ، تاريخ الشرائع،     -1
2-      LUCK AUBERT-: LA RESPONSABILITE'CIVIL DES NOTAIRES JEAN  RICHARDCRONE 

,DERENOIS,lextenso. Editions ,5ºEDIT,2008  . .nº1.p.3. 

,مكتبة الجالء الجديدة , المنصورة    1994د. مصطفى سيد احمد صقر , فلسفة وتاريخ النظم القانونية واالجتماعية ط عام  -3 
 وما بعدها.  35ص

  4-          ,ob SABILITE'  CIVILE  DES NOTAIRESRICHARD CRONE,DERENOIS LA  RESPON

,cit.nº2.P.3.                                                                                                             
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األحكام اإللهية حيث كانت سرا مكنونا لدى الكاهن وهى    وبذلك كانت التقاليد الدينية مستمدة ،من  
 ( 1) بذلك كانت بمثابة توثيق.

 
 ثالثًا : القانون:  

ظهر القانون فى أحضان الديانة ونته عن ذلك أن اتخذ صورة التقاليد الدينية واصطبغت وسائل  
اليهودية، وقانون مانو الهندى ،  اإلثبات بالصيغة الدينية ومن الشرائع التى أخذت به ) الشرائع  

( االنجلو سكسونى  العصر  طيلة  االنجليزى  القانون  فى  استمر  وقد  حمورابى،  ؛  499وقانون  م 
م( وأيضا استحدثت وسائل إثبات جديدة مثل شهادة الشهود ، أن وصل بالقانون فى نهاية  1066

 (2) المطاف إلى التدوين.
هناك الموثقين والذين كانوا فى االساس عبارة عن كتاب    وفى فرنسا ,فى القرن الثالث عشر ,كان 

ثم إنفصل الموثقين بعد ذلك (  3)   عدل والذين كانوا مرتبطين )ملحقين ( بالمحاكم المدنيه والكنسيه.
بأصولهم   إحتفاظهم  مع  وذلك  مستقل  نشاط  يمارسوا  أن  أجل  من  فشيئا  شيئا  المحاكم  تلك  عن 

التوثيق كما هو موجود اليوم مثل إمكانية منح قوة االثبات    القضائيه والتى تمثل خصوصيه مهنة
وقوة التنفيذ للعقود التى يقومون بتحريرها., وكان هناك العيد من الموثقين مثل) الموثقين الملكيين  
, والموثقين االسقفيين , والموثقين االمبراطوريين , والموثقين البابويين , والموثقين المتعلقين بالسيد 

  (4)  ولى (.)أو الم
 

الشهيرالصادر عام   الملكى  باالمر  التعدد كان مرتبط  ( كان  villetes-cotterets)1539وذلك 
المحررين  هؤالء  مستوى  إنخفاض  إلى  ذلك  وأدى   , الالتينيه  اللغه  عن  بالتخلى  الموثقين  يلزم 

  (5) المهنيين.
 
 

 

 .  30، ص    المرجع السابقعام للقانون، د. على بدوى ، أبحاث التاريخ ال    -1  

 . 48المرجع السابق صرد.مصطفى سيد أحمد صقر ، فلسفة وتاريخ النظم القانونية واالجتماعية ,    -2

  

   G.RIPERT et P.POULANGER,Traité de droit civil,d´après le traité de M.PLANIOL,LGDJ,t.2.    -3 

1957, nº378.        

                                                                                                                                                                  
4- .       3,p2nº,ob ,cit.  LA  RESPONSABILITE'  CIVILE  DES NOTAIRES   RICHARD CRONE, 

 
5-                                                                                                      . 14,P.4dePOULPIQUET,.,nº-J-V.     
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 رابعا: مرحلة التدوين: 
اكتشاف الكتابة من أجل تدون القواعد القانونية لكى تكون فى  عرفت الشرائع القديمة التدوين يعد  

القانونية   المجموعات  أهم  القديمة، ومن  العصور  النهائية فى  المرحلة  وتلك هى  الجميع  متناول 
المدونة.هى قانون دراكون الذى وضع فى أثينا واستبدل بعد ذلك بقانون صولون، وقانون األلواح 

ا، وقانون ألواح جورتين بجزيرة كريد ، وقانون مانو الهندى ، وقانون  األثنى عشر الذى دون فى روم
والفقه الفرنسى يؤكد حيث ظهر فى فرنسا أنه يتوافق تجديد مهنة التوثيق    (1)  حمورابى فى بابيلونيا.

 ( 2) بشكل محدد ودقيق مع إلغاء مبدأ قاعدة بيع الوظائف  والحق فى تمثيل التوريث .
قائال  أن ذلك التجديد فى مهنة التوثيق يتوافق كذلك مع توحيد المهنه بموجب    الرأى :وذهب ذلك   

القانون المؤرخ فى    1791أكتوبر من عام    6سبتمبر و   26القانون المؤرخ فى     25, ثم أخيرا 
والذى  عرف فونتوز للسنة الحادية عشر  وأن ذلك القانون هو الذى حدد وضع )مركز( الموثقين   

)الموثقين هم الموظفين العموميين المؤهلين لتلقى كل المستندات والعقود    فى مادته االولىالتوثيق  
التى يتعين على االطراف أو التى يريدون أن يعطوها طابع الرسميه والمرتبط بعقود السلطه العامه 

 ها (. , كانوا يسلمون نسخ وصور من,وأيضا من أجل تأكيد تاريخها , ومن أجل االحتفاظ بإيداعها  
إن تعريل الموثق , والذى كان مشار إليه  منذ ذلك الوقت فصاعدا فى الماده االولى من االمر 

والمتعلقه  بمركز الموثقين , قد بقى كما هو حتى اليوم    1945من نوفمبر عام    2المؤرخ فى  
 (4) ويشير هذا التعريل بوضوح إلى ما يكون أساس وظيفة التوثيق .(3).

 

Cité par RICHARD CRONE:LA  RESPONSABILITE'  CIVILE  DES NOTAIRES.nº 2.p.3.         

 .40د. على بدوى ، أبحاث التاريخ العام للقانون ، المرجع السابق ص  -1
2- Le  4.P. 2RICHARD CRONE. LA  RESPONSABILITE'  CIVILE  DES NOTAIRES   , ,ob ,cit.nº

régle de la vénalité des charges et du droit de prescntation du successeur  seront                                  

                                                                           Ensuite établis par une loi du 28avril 

1816.                       

ابريل    28وهى ماتسمى قاعدة بيع الوظائف , والحق فى تمثيل الوريث سوف يتم اعادتها فيما بعد وذلك من خالل القانون المؤرخ فى 
 .  1816عام 

3-                    RICHARD CRONE LA  RESPONSABILITE'  CIVILE  DES NOTAIRES   , ,ob  

,cit.nº2   .P.4.      

 4-                 .                                     1991ed., 2ͤa foncations notariale,Socapress,V.A.MOREAU.L 
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والتى ال يمكن ان يتم الخلط بينها وبين أى وظيفه أخرى )سواء كان ذلك بشكل إختيارى أو غير  
 (1)إختيارى (.

أما بالنسبة لمصر الفرعونية فكانت مصادر القانون المصرى الفرعونى أو توثيق التاريخ هى    -
لعام والخاصة فى ذلك بالنسبة لرجال القانون مصادر كافية لتكوين فكرة واضحة عند نظم القانون ا

العصر، لكن هى مصادر نادرة ما عثر عليه منها بصورة ناقصة مثال ) مخطوطات المقابر ( 
ومع ذلك فهى تقدم لنا مادة علمية ال بأس بها عن التاريخ القانونى الفرعونى مثال ) مذكرات متن  

ية، يخاط من خالل ( فى عهد الملك سنفرو وكانت تتحدث عن الميراث والوصية والسندات المال
ذلك بكثير من المعلومات عن إجراء التسجيل والتوثيق وكذا بعض الوثائق التى ترجع إلى عهد  
الملك خفرع التى تشير إلى عقد الشركة وهذه الوثائق تشير إلى تنظيم القضاء والتحكيم فى ذلك 

للمعا المثبتة  والوثائق  التشري ية  )النصوص  الفرعونية  المصادر  ومن  بين  العصر  اليومية  مالت 
األفراد، والتراجم والسير المنقوشة على اللوحات والبرديات وجدران المعابد(. وكانت تحكى صي   

 (2)الملوك وتراجم حياتهم.
كانت المراسيم والقوانين الملكية تسجل وتحفظ فى دار العدالة )قاعة حوريس الكبرى( والمراسيم   -

 (3) اإلدارية يكتفى بختمها بخاتم الدولة.
وعند فقهاء الرومان كانت المرأة جزء من ثروة الرجل التى تشمل الحقل والبيت والنقود والعبيد   -

 (4)التى تنتقل إلى ورثته بعد موته.
   الخالصة:

مما تقدم نجد أن العهد القديم واألمم السابقة لم تكن تعرف التوثيق، ولكن بدأت معرفتها بالتاريخ  
األحكام اإللهية والتقاليد الدينية وكذا التقاليد العرفية وسيطرة الكهنة ورجال الدين  القانونى من خالل  

 حتى ظهرت القوانين المدونة.
وكذا ما خلفته آثار القدماء المصريين مما كتب ونقش على جدران المعابد واألهرامات وغير ذلك   

وأن ذلك يعتبر بمثابة توثيق لذلك حتى اكتشفت الكتابة وظهور التدوين لمعرفة تاريخ العهد القديم  
 يث. التاريخ القديم إلى أن تطور التوثيق وأصبح فى صورته الحالية فى عصرنا الحد 

 
 

  RICHARD CRONE LA  RESPONSABILITE'  CIVILE  DES NOTAIRES   , ,ob ,cit.nº2 P.4.       -
  1  

 وما بعدها. 15نشر، ص    ، بدون دار1984د. محمد نور فرحات، تاريخ القانون المصرى، القاهرة      -2 

   19-15، بدون دار نشر، ص 1984د. محمد نور فرحات، تاريخ القانون المصرى، القاهرة    -3
 ، إشار إليه :118، ص 1966د. ثروت آنس األسيوطى، نظام األسرة بين االقتصاد والدين    -4
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 الفرع الثانى 
 تاريخ التوثيق فى الشريعة اإلسالمية 

  
للتوثيق أهمية عظيمة وذلك منذ بدء الخليقة بسرريدنا آدم عليه السررالم، ثم توالى مع الرسررل 

زل الوحى على سرررررررررررررريردنرا محمرد )ص( برالقرآن الكريم وكران بمثرابرة توثيق شرررررررررررررررعى  الكرام إلى أن ن
ورسمى وهو الدستور اإللهى المنزل من عند هللا عز وجل وهو القرآن الكريم وكذا تدوينه ثم تدوين  

 السنة بعد ذلك حتى تطور األمر إلنشاء الدواوين. 
 

 وبناء على ما تقدم سوف نتناول تاريخ التوثيق على نحو ما سيأتى : 
 أواًل : بداية الكتابة عند الرسل :

أن أول من كتب سرررريدنا إدريس عليه السررررالم حيث قيل ) كان إدريس النبى عليه السررررالم أول من  
  (1) خطى بالقلم، وأول من خاط الثياب ولبسها، وكان من قبله يلبسون الجلود(.

، )قررالررت (2)  وقررال تعررالى )) اذهررب بكتررابى هررذا فررألقرره إليهم ثم تول عنهم فررأنظر مرراذا يرجعون((. 
  (4) ) أنه من سليمان وأنه بسم هللا الرحمن الرحيم(.  (3) يأيها الملؤ أنى ألقى إلي كتاب كريم( .

تدل ا يات الكريمة السررابقة على كتاب سرريدنا سررليمان إلى بلقيس ملكة سرربأ والكتاب لكى يسررلموا  
وبذلك نجد أن  (5)  هلل سررررررررربحانى وتعاله وهى تقول لهم ماذا أفعل بالكتاب الذى أتى من سرررررررررليمان.

 بأ. نبى هللا سليمان استعمل التوثيق وذلك ثابت من ا ية الكريمة فى قصته مع بلقيس ملكة س
وقال تعالى )) لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من هللا لتأتنى به إال أن يحاط بكم فلما أتوه موثقهم 

  (6) قال هللا على ما نقول وكيل((.
ونجد أن التوثيق ثابت فى ا ية الكريمة من قصة سيدنا يعقوب مع أبنائه حيث عندما اعطى   

بالمحافظة عل على قولى وقولكم   -تعالى   -ى )بنايمين( قال أبوهم هللاأبنائه أياهم العهد الموثق 
   (7)  وكيل ومطلع ورقيب.

 

 34، ص 1، جر1930عيون األحبار البن قتيبة:)هو عبد هللا بن مسلم بن قتيبة(، القاهرة ، دار الكتب المصرية، (1)
  28سورة النمل ، ا ية  ( 2)
 29سورة النمل ، ا ية ( 3)
  30سورة النمل ، ا ية ( 4)
والتعليم  (  5) التربية  وزارة  الميسر، ط  التفسير  الكريم،  القرآن  السابق،  األزهر  األكبر شيخ  اإلمام  سيد طنطاوى:  د. محمد 

 وما بعدها    317ص  2010-2011
    66سورة يونس ، ا ية  ( 6)
 . 200د. محمد سيد طنطاوى: اإلمام األكبر شيخ األزهر، التفسير الميسر، المرجع السابق، ص ( 7)
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أى أن التوثيق هنا بالعهد بينه وبين أبنائه وأن هللا عز وجل شاهد ورقيب على ذلك العهد الموثق.   
ا هللا أن وقال تعالى )) واذكروا نعمة هللا عليكم وميثاقه الذى واثقكم به إذا قلتم سمعنا وأطعنا واتقو 

وهنا فأن المولى عز وجل فى ا ية السابقة أخذ عليكم وثيقة تدل     (1)  هللا عليم بذات الصدور((.
 وأن ذلك العهد الذى عاهدكم هللا عليه أن تكونوا محافظين على عهود هللا.   .(2)على الوفاء بالعهد 

(3)    
 ثانيا: الكتابة عن طريق النساء:

جاء فى الحديث الشريل ) عن الشفاء بنت عبد هللا قالت دخل علي رسول هللا )ص( وقال لى وأنا 
أى أن الكتابة لم تكن تقتصر     (4)   عند حفصة أال تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة((

بنت عقبة،   النساء ومن هنا )أم المؤمنين حفصة، وأم كلثوم  بها عدد من  قام  الرجال بل  على 
والشفاء بنت عبد هللا، وعائشة بنت سعد، وكريمة بنت المقداد( وذلك ثابت من الحديث الشريل 

    (5)  السابق.
هور اإلسالم كانت قليلة حتى نزول الوحى وبداية  وأن الكتابة قد عرفت قبل اإلسالم ولكن عند ظ

  . كتابة القرآن عن طريق كتاب الوحى )صحابة رسول هللا "ص"(
ولم تتفق ا راء على أول من كتب بالعربية، فذكر كعب األحبار أن أول ما كتب بها آدم عليه    -

)رضى هللا عنه( أول السالم ثم وجدها بعد الطوفان إسماعيل عليه السالم، وحكى بن عباس  
من كتب بها قوما من األوائل أسمائهم )أبجد،هوز،وحطى،وكلمن،وسعفس،وقرشت( وكانوا ملوك  
مدين، وحكى بن قتيبة أن أول من كتب بالعربية مرامر بن مرة من أهل األنبار، ومن األنبار  

رامر وضع انتشرت، وحكى المدائنى أن أول ما كتب بها واسلم بن سدرا، وعامر بن حدره، فم
 (6)  الصور واسلم فصل ووصل ، وعامر وضع األعاجم.

 
 

 

 . ( 7سورة المائدة، ا ية ) ( 1)
 .د. محمد عطا السيد سيد أحمد ، مجلة الفقه اإلسالمى، المرجع السابق  ( 2)
 . 89د. محمد سيد طنطاوى، المرجع السابق، ص  ( 3)
سنن أبى داود. )هو سليمان بن األشعث األزدى( القرص اإللكترونى، موسوعة الحديث الشريل، القاهرة، شركة حرف  (  4)

أشار إليه د.حسين الترتورى، التوثيق بالكتابة   3389( رواه أبو داود رقم  1998  –  2،1لتقنية المعلومات، اإلصدار )
 .  27والعقود، المرجع السابق، ص 

هر ،  1400األعظمى، دراسات فى الحديث النبوى وتدوينه، بيروت، دمشق، المكتب اإلسالمى سنة  د. محمد مصطفى  (  5)
 . 45صر

، مطبعة الجوانب، قسطنطية، سنة  1آدب الدنيا والدين للماوردى. )هو أبو الحسن على بن محمد بن حبيب البصرى( ط( 6)
 .   61هر ، ص 1299
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 ثالثًا : القرآن الكريم والتوثيق : 

أن أهمية التوثيق عموما كان ذلك من خالل نزول القرآن الكريم على محمد )ص( وأنه هو   -
هللا عز   الحجة األصلية والمصدر الرئيسى للتشريع والدستور األساسى وهو أهم توثيق وميثاق من

وجل للمسلمين للعمل بما جاء به والبعد عن النواهى والمحظورات لكى ننال رضا هللا عز وجل وهو  
 أول توثيق شرعى وحقيقى للمسلمين. 

والقرآن الكريم هو المصدر األصلى الذى يرجع إليه أوال عند التعرف على األحكام الشرعية فهو  
اإلسالمى وأساسه، وهو الذى تستمد منه األدلة الشرعية    باتفاق الفقهاء وسائر العلماء أصل التشريع 

وحجيتها، وثبوته مقطوع بقرآنيته ألن كل آية منه كان الرسول )ص( يعيها ويحفظها ويمليها على  
بعض الكتاب من أصحابه من عرفوا كتاب الوحى وحفظ الصحابة القرآن فى الصدور، وعرف 

يتبعدون به وتتناقله الناس حفظا وتالوة وكتابة جيال    باإلضافة إلى أنه كان  -العرب بقوة الحافظة
    (1)  بعد جيل وحتى ا ن.

 رابعا: التوثيق بعد وفاة الرسول )ص( وجمع القرآن:
لقد أمر سيدنا أبو بكر الصديق بجمع القرآن مع أن الرسول )ص( لما يأمر بذلك، وسبب ذلك  

الروم، وعددهم سبعون وكان ذلك بمشورة  استشهاد عدد كبير من حفظه القرآن الكريم فى حرب  
وقال     (2)   عمر بن الخطاب، ألن جمع القرآن يحفظ الدين الذى هو من مقاصد الشريعة الضرورية.

وذلك خوفا من    (4)   أى ال تعطوا ضعاف العقول أموالكم.   (3)  تعالى ))وال تؤتوا السفهاء أموالكم((.
اقل وبسبق للدين والقرآن الكريم شرع ذلك فى مختلف الضياع حيث يجب عند إعطاء المال يكون لع

 أحكامه 
شرعت الدية فى القرآن الكريم ألهل المقتول عند التنازل وذلك بمثابة توثيق شرعى وإلهى وذلك   -

أى أن تدفع أموال معينة     (5)   من خالل ا ية الكريمة فى قوله تعالى ))ودية مسلمة إلى أهله((.
   (6)  إلى أهل المقتول إال إذا تنازلوا عنها وهنا عتق الرقبة.

 

ى )تاريخه، وأسسه، ومناهه األصوليين فى األحكام واألدلة( الطبعة األولى  د. محمد سالم مدكور، أصول الفقه اإلسالم (  1)
  . وما بعدها 103، ص  1985عام 

 .  34حسين الترتورى ، التوثيق بالكتابة والعقود، المرجع السابق، ص د.( 2)
 .( 5سورة النساء ا ية ) ( 3)
 . 65التفسير الميسر، المرجع السابق، ص د. محمد سيد طنطاوى ، اإلمام األكبر شيخ األهر، ( 4)
 . ( 92سورة النساء من ا ية ) ( 5)
 . 77د. محمد سيد طنطاوى، المرجع السابق، ص  ( 6)
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وبعد وفاة أبى بكر الصديق جاء عهد خالفة سيدنا عثمان بن عفان وأمر بجمع القرآن وذلك   -
حيث حدثت فتنة واختالف فى القراءات الذى     (1)   بسبب اختالف الصحابة والتابعين فى قراءته.

يؤدى إلى اختالف التفسير حسب البالد واألمصار وهو األمر الذى دفع سيدنا عثمان بن عفان    قد 
إلى أن يكلف الصحابة وكبار حفظة القرآن من جمعه، وكان الرسول )ص( قد نهى عن تدوين 
غير القرآن وذلك حتى ال يختلط بالسنة، ثم بعد ذلك تم تدوين السنة بعد جمع القرآن واالطمئنان  

    (2) ، وكان أول تدوين رسمى للسنة فى عهد الخليفة األموى عمر بن عبد العزيز.عليه
 خامسًا : التـوثـيـق والسنــة : 

 السنة هى المصدر الرئيسى بعد القرآن الكريم وهو مصدر رسمى.
وأساسى للمسلمين وهى بمثابة توثيق رسمى ألقوال وأفعال الرسول )ص(. والدليل على ذلك روى 

معاذ بن جبل قال للرسول )ص( عندما سأله بما تقضى أن عرض لكم قضاء: أقضى قال:  أن  
 فأن لم تجد. قال: اجتهد وال ألو

... فسر رسول هللا )ص( من ذلك وقال: الحمد هلل أن وفق رسول هللا إلى ما يرضى هللا ورسوله، 
   (3)  المرتبة الثانية. فذلك يدل على أن رسول هللا )ص( رضى من معاذ االحتجاج بها وجعلها فى

    (4)  سادسًا: التوثيق وإنشاء الدوواين:
ظهر إنشاء الدوواين بعد تدوين السنة فى اإلسالم. وكانت توجد بالدولة اإلسالمية الدوواين واشتهرت 

- )العدالةبوجود كاتب للديوان وأن كاتب الديوان أمين وصاحب ذمة ويشترط لصحة واليته شرطان  
 الكفاية( 

 وذلك ألنه مئتمن على بيت والرهنية.  العدالة : -أ
يجب أن يكون مستقال فى عمله ألنه مباشر لعمل يتطلب ذلك وله ستة أشياء منوط    الكفاية:  -ب

القوانين  )حفظ  الحقوق   - بها  الرقوع  - استيفاء  العمال   - إثبات  المال  -محاسبات    - إخراج 
 تصفح الظلمات( .

وأن أول من وضع الديوان فى اإلسالم الخليفة عمر بن الخطاب وأن تم االختالف على سبب 
 الوضع.

 

 .  وما بعدها  61الماوردى. آدب الدنيا والدين ، المرجع السابق ص  ( 1)
 .  39-36د. حسين الترتورى ، المرجع السابق ص  ( 2)
مدكور ، أصول الموافقات ، أول الجزء الرابع، أمهات كتب األصول، اشار إليه سيادته فى كتابه، أصول  محمد سالم   د.(  3)

 وما بعدها.  112الفقه اإلسالمى ، المرجع السابق 
 . وما بعدها  343الماوردى، األحكام السلطانية، المرجع السابق ص ( 4)
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وبذلك أن التدوين هو بمثابة األمر بالكتابة لحفظ المال والقوانين واستيفاء الحقوق من بيع ورهون    -
وإشهادات وذلك ثابت بآية الدين حيث قال تعالى " يأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل 

    (1) مسمى فأكتبوه "
 المطلب الثانى 

 اإلسالمية وسائل توثيق الديون فى الشريعة 
تمهيد وتقسيم: أن التوثيق عموما سواء قبل ظهور الكتابة وبعد ظهورها وعند قدوم اإلسالم بنزول 

آثرنا الحديث عن ذلك من أجل    -ولكننا   -الوحى على سيدنا محمد )ص( ليس هو التوثيق الحالى
( حيث أن    معرفة التوثيق عموما سواء بالكتابة أو نزول الوحى )القرآن على سيدنا محمد )ص(

القرآن الكريم هو بمثابة التوثيق الشرعى واإللهى من عند هللا عز وجل ثم وصوال لألحكام الفقهية  
التى تفسر القرآن واألحاديث وتتحدث عن الميراث والوصية وعند البيع والهبة والربة والرهن، وتطور  

ا وكذا  الحقوق  إلثبات  والكتابة  للديون  الصكوك  استعمال  من خالل  للدين  ذلك  والحوالة  إلشهاد 
والكفيل )الكفالة( للدين والمدين إلى أن تطور األمر فى عصرنا الحديث من خالل الزواج وإشهار  

 الزواج عن طريق المأذون وإفراغ ذلك الزواج أو الطالق فى قالب رسمى )الوثيقة(.
تحمل المسئولية عن  وهى بمثابة توثيق فى حالة إخالل المأذون بأمور عمله فى هذه الحالة فأنه ي  

ذلك، ثم بعد ذلك توثيق البيوع المختلفة والرهون، ثم كان التوثيق عن طريق القاضى وأعوانه )كتابه(  
ثم تطور األمر إلى إنشاء مكاتب التوثيق )هى مكاتب الشهر العقارى والتوثيق( فى أيامنا هذه  

 .  لى فى وقتنا الحاضرالحا ويتولى شئونها عضو فنى )الموثق( أى رجل قانون وهو الموثق
 - وفى ضوء ما سبق سوف نوضح ذلك من خالل الفرعين التاليين:

 .  الفرع األول: توثيق الديون بالكتابة واإلشهاد
 .  الفرع الثانى: توثيق الديون بالرهن

 الفرع األول 
 توثيق الديون بالكتابة واإلشهاد

 
الكريم وظهر ذلرك واضررررررررررررررحرا وجليرا فى آيرة الردين التوثيق برالكترابرة واإلشررررررررررررررهراد ذلرك ثرابرت برالقرآن 

)المداينة( وذلك حسرررب تسرررمية فقهاء الشرررريعة اإلسرررالمية، والكتابة واإلشرررهاد بمثابة التوثيق والذى  
 اصطلح عليه الفقهاء كصيانة وتقوية بالحق وضمان له من التبديل والجحود.

 
 اليين:وبناء على ماسبق سنتناول ذلك من أجل توضيحه فى الغصنين الت

 

 . 282سورة البقرة ا ية ( 1)



 2019أكتوبر  ر إصدا – األول الجزء  –العدد الثامن والثمانون 

 ~30  ~ 
 

 .الغصن األول: توثيق الديون بالكتابة )كتابة الديون( 
 .الغصن الثانى: توثيق الديون باإلشهاد 

 الغصن األول 
 توثيق الديون بالكتابة )كتابة الديون( 

أن التوثيق برالكترابرة منرذ القردم وذلرك منرذ خلق آدم عليره السررررررررررررررالم: عن بن عبراس أنره قرال، لمرا   -
الرسررررررول )ص( أول من جحد آدم عليه السررررررالم أن هللا عز وجل لما خلق آدم نزلت آية الدين قال 

عليه السررررررالم مسررررررح ظهره فأخرج منه ماهو زرارى إلى يوم القيامة فجعل يعرض ذريته عليه فرأى 
فيهم رجال يزهر، فقال أى رب من هذا قال هذا ابنك داوود قال أى رب كام عمره قال سررررتون عام  

ال ال أال أن أزيده من عمرك، وكان عمر آدم ألف عام فزاده أربعين عام  قال ربى زيده فى عمره ق
فكتب هللا عز وجل بذلك كتابا وأشررهد عليه المالئكة فلما احتضررر آدم أءته المالئكة لتقبضرره، قال 
أنره قرد بقى من عمرى أربعون عرامرا فقيرل أنرك قرد وهبتهرا ألبنرك داوود قرال مرا فعلرت وأبرز هللا عز 

    (1) هدت عليه المالئكةوجل الكتاب وش
من قراءتنا للحديث الشرريل أن نجد هللا ومالئكته شرهدوا على سريدنا آدم عليه السرالم فى حديثه    -

مع المولى عز وجرل من إعطرائره أربعون عرامرا لولرده داوود عليره السررررررررررررررالم وعنردمرا جحرد آدم عليره  
وجل وذلك اإلشررررررهاد بمثابة توثيق  السررررررالم ) أو نسررررررى ذلك ( شررررررهدت عليه المالئكة أمام هللا عز  

 شرعى وإلهى وكان حجة على سيدنا آدم عليه السالم أمام المولى عز وجل.
والرذى يردل ويؤكرد على كترابرة الرديون فى قولره تعرالى )يرأيهرا الرذين آمنوا إذا ترداينتم بردين إلى أجرل  -

هللا فليكتب وليملل  مسررررررررررررمى فأكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل وال يأب كاتب أن يكتب كما علمه
    (2) الذى عليه الحق وليتقى هللا ربه...(

إن ا ية السرررررررررابقة )آية الدين( تفسرررررررررر لنا أنه إذا كان أحد عليه دين فحماية الحقوق يكون بكتابة   
الردين وذلرك خشرررررررررررررريرة الجحود واإلنكرار وذلرك يكون عن طريق الكراترب العردل )الموثق حراليرا( عن  

 قله الراشد البال .طريق أمانته وعدله ، وع
 

 

مسند ألحمد بن حنبل بن هالل الشيبانى )القرص اإللكترونى( موسوعة الحديث الشريل، (: ال2157رواه أحمد )( 1)
( : سنن الترمزى لمحمد 3002رواه الترمزى برقم )  -م1998( 2، 1القاهرة، شركة حرف لتقنية المعلومات، اإلصدار)

قنية المعلومات واإلصدار  بن عيسى بن سوره : القرص اإللكترونى موسوعة الحديث الشريل، القاهرة، شركة حرف لت 
 . 26م ، إشار إليهم د. حسين الترتورى، التوثيق بالكتابة والعقود، المرجع السابق 1998(  2، 1)

 .  ( 282سورة البقرة من ا ية )( 2)
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وا ية الكريمة تفسرررررر أن الذى عليه الحق يملى ذلك الحق بما يرضرررررى هللا وال ينقص من الحق   -
    (1) )الدين( شيئا عند اإلمالء والكتابة وأن يتق هللا سبحانه وتعالى حين ذلك

التأكيد كان البد  ويقصررد بتوثيق الدين أى تثبيته فى ذمة المدين وتأكيده ومن أجل هذا التثبيت و   -
أن تكون هناك وسررررررائل متعددة اتفق عليها فيما بينهم ويكون الهدف منها واضررررررحا أمام كل منهما  
وقد بينرت ا ية السررررررررررررررابقرة ذلك، عن طريق الكترابة من خالل الكراتب العردل )الموثق( ويكون كترابة  

طرفين هذا الدين، أو صرررك بين الدائن والمدين للتذكير بالدين عند حلول األجل، فقد ينسرررى أحد ال
مقررداره، أو قررد يموت أحرردهمررا قبررل حلول أجررل الوفرراء، أو قررد ينكر أحرردهمررا المبل  الحقيقى للرردين 
فيزيد الدائن فى هذا المبل  وينقص المدين فيه، فتكون بذلك الكتابة وسررررررررررررريلة إلى ضرررررررررررررمان الدين 

    (2) وتحديد مقداره وزمن الوفاء به.
التوثيق ثابت بالكتابة للديون من خالل سرررررررورة البقرة بآية المداينة فى قوله تعالى  وبذلك نجد أن   -

    (3)  ) فأكتبوا(.
وكذا نص القرآن على الميراث والوصررررررررررية وذلك ثابت من خالل التوثيق اإللهى بسررررررررررورة النسرررررررررراء 
وأحكام الشرررررهر العقارى تسرررررتمد قواعد المعامالت فى البيع والرهون وغير ذلك من أحكام الشرررررريعة 

 اإلسالمية. 
يمررة فى وقررد اهتم الفقرره اإلسررررررررررررررالمى بررالمحررات الموثقررة اهتمررامررا بررالغررا لمررا لهررا من مكررانررة عظ  -

فبذلك  .  (4) المحافظة على األموال وصرررررريانتها من الجحود فى المعامالت التى تجرى بين الناس
. وكل ذلك خشرررررية اإلنكار   (5) تكون الكتابة وسررررريلة ضرررررمان الدين وتحديد مقداره وزمن الوفاء به  

 والجحود عند الوفاء بذلك الدين.
القرآن عن طريق كتاب الوحى.والدليل أن الرسول وذلك تحدث القرآن عن كتابة الدين ثم تدوين    -

)ص( كان قد نهى عن تدوين السرررررنة، ثم بعد ذلك إذن لمن سرررررأله فى الكتابة وقال )ص( " اكتب 
  .  (6) عنى وال حرج فاوهللا ماخرج منى إال الحق"

 
 

 

 . 40د. محمد سيد طنطاوى اإلمام األكبر شيخ األزهر، التفسير الميسر، المرجع السابق، ص ( 1)
 .  127عبد اللطيل محمد عامر، الديون وتوثيقها، المرجع السابق، ص  د.( 2)
 .  ( 282سورة البقرة من ا ية )( 3)
 . 20ابق ص أحمد خليفة شرقاوى، القوة التنفيذية للمحررات الموثقة، المرجع الس  د.( 4)
 . 127عبد اللطيل محمد عامر، المرجع السابق ص  د.( 5)
 وما بعدها.  114محمد سالم مدكور، أصول الفقه اإلسالمى، المرجع السابق، ص  د.( 6)
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تتابع األمر بعد وأن أول تدوين رسمى للسنة كان فى عهد الخليفة األموى عمر بن عبد العزيز ثم  
ذلك وظهرت تدوينات آخرى مثل )صرررررررحيح البخارى، سرررررررنن أبى داوود، سرررررررنن الترمزى، ومسرررررررلم، 

. ثم ظهر بعد ذلك إنشرررررراء الدواوين وأن أول من وضررررررع الديوان فى  (1)  ومسررررررند اإلمام أحمد،...(
    (2) اإلسالم سيدنا عمر بن الخطاب رضى هللا عنه

تحدثوا عن الديون والمعامالت وتوثيقها بكتابة الصرررركوك وتحدثت   وبذلك نجد أن القرآن والسررررنة  -
عن البيع والربررا والرهن والتجررارة، والميراث والوصرررررررررررررريررة وفى كررل مررا يهم مختلف أمورنررا فى الرردين  

 والدنيا.
 الغصن الثانى 

 توثيق الديون باإلشهاد 
 اإلشـهــاد :  -

والشرررررعى، لألمة اإلسررررالمية وذلك فى قوله تعالى ))... ثابت بالقرآن الكريم وهو التوثيق الرسررررمى 
واسرتشرهدوا شرهيدين من رجالكم. فأن لم يكون رجلين فرجل وأمرآتان ممن ترضرونا من الشرهداء وأن 

    (3) تضل إحداهما فتذكر إحداهما األخرى. وال يأب الشهداء إذا ما دعوا...((
وأن لم يوجد فرجل واحد وأمرآتان. والهدف من  من ا ية الكريمة نجد أن الشررررررررررررهادة هنا برجلين    -

    (4) أمرآتان، أنه إذا نسيت أحدهما الشهللا المطلوب تذكره، قامت األخرى بتذكريها.
وإال يخاف الشرررررهداء ألنه ذلك أعدل فى شررررررع هللا سررررربحانه وتعالى. وعلى هذا فأن اإلشرررررهاد على  

وذلك ثابت بآية   (5)  ؤدى إلى توثيق الدينالكتابة هو نوع من التوثيق أيضررررررررررا، فهو توثيق للكتابة ي
 الدين سالف اإلشارة إليه

واإلشهاد ثابت بالقرآن الكريم فى قوله تعالى فى آية المداينة )واستشهدوا شهدين من رجالكم    - 
فأن لم يكونا رجلين فرجل وأمرآتان ممن ترضونا من الشهداء أن تضل أحداهما فتذكر أحداهما 

وكذا قوله تعالى ) شهد هللا أنه ال إله إال هو والمالئكة وألوا العلم قائما بالقسط ال      .(6)األخر(  
    (7)  إله إال هو العزيز الحكيم(

 

 وما بعدها.  40حسين الترتورى ، التوثيق بالكتابة والعقود، المرجع السابق، ص د.( 1)
 . 343جع السابق ص الماوردى : األحكام السلطانية، المر ( 2)
 ( . 282سورة البقرة من ا ية )( 3)
 .41محمد سيد طنطاوى، اإلمام األكبر، شيخ األزهر، التفسير المسير، المرجع السابق ص  د.( 4)
 . 133عبد اللطيل محمد عامر، الديون وتوثيقها، المرجع السابق ص  د.( 5)
 . ( 282سورة البقرة  من ا ية ) (6)
 .( 61سورة آل عمران ا ية )( 7)
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 . (2) فأن األمر بالكتابة دليل على الوجوب     .(1)  ويقول تعالى ) وليكتب بينكم كاتب بالعدل(
    (3)  الى ) واستشهدوا شهيدين من رجالكم(وبالتالى الشهادة الدليل على الوجوب فى قوله تع 
والدليل على مشروعية البيع عن طريق الكتابة واإلشهاد. وذلك فى قوله تعالى ) واشهدوا إذا    -

تبايعتم وال يضار كاتب وال شهيد وأن تفعلوا فأنه فسوق بكم واتقوا هللا وليعلمكم هللا وهللا بكل شهللا  
    (4) اإلشهاد بين ما هو واجب أم مندوب  عليم (. وقد اختلف الفقهاء فى حكم

وأى كان االختالف فقد ثبت اإلشهاد بالقرآن الكريم الذى هو بمثابة توثيق شرعى وداللة عليه،    -
 وصيانة للحقوق بمختلف أنواعها، خوفا من اإلنكار والجحود أو التبديل. 

 الفرع الثانى 
 توثيق الديون بالرهن 

 
  الكتاب فى آيات مختلفة وذلك فى قوله تعالى )) كل إمرئ بما كسررررررررررررررب رهين((الرهن قد ورد فى 

 .  (6) . وفى قوله تعالى)كل نفس لما كسبت رهينة( (5)
    (7) وكذا قوله تعالى )وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة(

وا ية ) كل نفس بما كسبت رهينة  وبذلك نجد أن ا ية الكريمة ) كل أمرئ بما كسب رهين ( ،    -
 الحبس، وقول الشاعر:  ( داللة على

 يوم الوداع فأضحى الرهن قد غلقا   وفارقتك برهن ال فكاكه له  
هنا شرررررربه الشرررررراعر لزوم قلبه لها واحتباسرررررره عندها، لشرررررردة وجده بها، بالرهن الذى يلزمه المرتهن، 

 (8)فيبقيه عنده وال يفارقه لغلق الرهن استحقاق المرتهن إياه لعجز الرهن عن فكاكه. 
وعلى هذا فقد تعددت وسرررائل توثيق الديون، ويعد الرهن من تلك الوسرررائل، حيث ورد الرهن فى   -

 الكتاب والسنة. 
 وتوضيحا لما سبق سوف نتناول ذلك فى الغصنين التاليين: 

 
 

 . ( 282سورة البقرة من ا ية )( 1)
 . 128حسين الترتورى ، التوثيق بالكتابة والعقود، المرجع السابق، ص د.( 2)
 . ( 282سورة البقرة من ا ية )( 3)
المحلى البن حزم الظاهرى، إشار إليه د.  -133بق، ص د.عبد اللطيل محمد عامر ، الديون وتوثيقها ، المرجع السا( 4)

 محمد عطا السيد سيد أحمد، مجلة مجمع الفقه اإلسالمى، المرجع السابق  
 . 21سورة الطور، ا ية ( 5)
 . ( 38سورة المدثر ا ية )( 6)
 .  ( 283سورة البقرة من ا ية )( 7)
 .  145، ص 1986المالية ، ط محمد ذكى عبد البر ، أحكام المعامالت  د.( 8)
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 الغصن األول: تعريف الرهن ومشروعيته.
 الغصن الثانى: أركان الرهن.

 الغصن األول 
 ومشروعيتهتعريف الرهن 

حيث ورد الرهن فى القرآن والسررنة فقد تم تعريفه فى اللغة واصررطالح الفقهاء وقد ثبتت مشررروعيته  
 -بالكتاب والسنة. وفى ضوء ذلك سوف نتناول كل منهما على النحو التالى:

 ثانيا: مشروعية الرهن.  أوال: تعريف الرهن.  
 أوال: تعريف الرهن: 

 فى اللغة بمعنى الحبس حيث قال: أ: تعريل الرهن: لغة. الرهن 
رهن فالن عند فالن الشرررررهللا: أى حبسررررره عنده بدين، ويقال رهنته لسرررررانى: كففته وحبسرررررته، فهو   -

     (1) مرهون ورهين.
 واإلنسان رهن عمله، والخلق رهائن الموت، ورهن يده المنية اذ استمات، قال األخطل:  -

 واكل الحمالوحملت حين ت  ولقد رهنت يدى المنية معلما 
وارتهنررت الشررررررررررررررهللا منرره: أخررذه رهنى، واسررررررررررررررترهنرره: طلررب منرره رهننررا، والرهن يجمع على الرهون،  

 (3)كما ورد فى قوله تعالى ) وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة(   (2)ورهان.
 التالى:لقد عرفت المذاهب األربعة الرهن على النحو  تعريل الرهن إصطالحا: -ب 
المال الذى يجعل وثيقة بالدين ليسرررررررتوفى من ثمنه إن تعذر اسرررررررتفائه ممن هو    الفقه الحنبلى:  -1

 (4) عليه.
 (5))جعل الشهللا محبوسا بحق يمكنه استيفاةه فى الرهن كالديون(.  الفقه الحنفى: -2
 (6))بذل من له البيع ما يباع أو غررا ولو اشترط فى العقد وثيقه بحق(  الفقه المالكى: -3
 (7) )جعل عين مال متمولة وثيقة بدين ليستوفى منها لتعذر وفائه(وعند فقه الشاف ية:  -4

 

 المعجم الوسيط، مادة )رهن(  . (1)
 وما بعدها. 226عبد اللطيل محمد عامر، الديون وتوثيقها فى الفقه اإلسالمى، المرجع السابق، ص  د.( 2)
 . ( 283سورة البقرة من ا ية )( 3)
 .  361ص  4د، جالمغنى البن قدامه ، هو اإلمام ابو محمد بن عبد هللا بن احمد بن محم( 4)
، ط   1384 - 1965الهداية شرح بداية المبتدى، اإلمام أبو الحسن بن أبى بكر عبد الجليل الرشدانى المرغينانى، ط ( 5)

 .  126، ص  4مصطفى البابى الحلبى، جر
يسى  حاشية الدسوقى على الشرح الكبير: ألبى بركات أحمد الدردير: وهو شمس الدين محمد بن عرفة الدسوقى، ط ع( 6)

 .  231ص  3البابى الحلبى، جر
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: لألمام شمس الدين محمد بن أبى ال باس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين: الرملى  ( 7)

 . 229، ص  4الشهير بالشافعى الصغير، ط مصطفى البابى الحلبى، جر
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 والفقه يقول فى تلك التعريفات: أننا نالحظ ما يلى: 
بس للوفاء بحق من الحقوق، وأن الحق  أن المالكية والحنفية قد اتفقوا على أن الرهن مال يح   -أ

هنا لفظ أوسع من الدين، حيث يشمل كل من الدين والعين على السواء، وأن جاء الدين فى  
 تعريل الحنفية مثال على الحق المرهون به. 

أما الشاف ية والحنابلة، فأن تعريفهم قد ظهر فيه أن المرهون به دين، وأن المرهون عين تجعل    -ب 
 فاء منها إن تعذر الوفاء بالدين.وثيقة لالستي 

وجميع األئمة يتفقوا على جواز كون الرهن عينا، وعند الملكية يجوز أن يكون الرهن دينا، أى    -ج
أن الشخص يمكن أن يرهن دينا له على آخر ليوثق دينا عليه لشخص ثالث، وأن ذلك من 

 (1) باب تيسير المعامالت. 
بعين يمكن استيفاةه منها أو من بعضها أو من ثمنها، أو جعل الشهللا  هو توثيق دين  وأن الرهن:    -

محبوسا بحق يمكن استيفاةه منه ) أى يستوفى من المرهون(، أو جعل الشهللا وثيقة بالدين  
   (2) بحيث يستوفى منه أن تعذر وفائه من المدين، أو الرهن هو حبس العين على استيفاء حق

 : ثانيًا : مشـروعــيــة الــرهــن 
     (3)  الرهن مشروع بالقرآن والسنة واإلجماع.

 (4)   ورد الرهن فى قوله عز وجل )وأن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة(  القرآن:  -أ
. فقد جاءت ا ية الكريمة فى الكتاب الكريم وذلك عقب آية المداينة التى تحدثت على كتابة  

     (5)  وتأكيده بشتى وسائل التوثيق، ومن هذه الوسائل الرهنالدين واإلشهاد عليه 
 
قاله الفراء، وقال الزجاج:   -والرهان فى ا ية الكريمة السابقة جمع رهن، والرهن جمع الجميع  -

     (6)  يحتمل أن يكون جمع رهن مثل سقف
من األحاديث التى تدل على مشروعية الرهن، ما روى عن السيد عائشة رضى هللا    : السنة  -ب

     (7)  عنه أن الرسول )ص( قد اشترى من يهودى طعاما بنسيئة فأعطاه درعا له رهنا.

 

 وما بعدها.  227السابق، ص عبد اللطيل محمد عامر، الديون وتوثيقها، المرجع  د.( 1)
 وما بعدها.  145محمد ذكى عبد البر، أحكام المعامالت المالية، المرجع السابق ص  د.( 2)
 . 162الهداية شرح بداية المبتدى، لألمام أبى الحسن بن أبى بكر عبد الجليل، المرجع السابق، ص ( 3)
 . (  283سورة البقرة من ا ية )( 4)
 . 229د. عبد اللطيل محمد عامر، المرجع السابق، ص ( 5)
 . 146محمد ذكى عبد البر، المرجع السابق ص  د.( 6)
 .  183، ص  3البخارى: )محمد بن إسماعيل البخارى( ، باب الرهن فى الحضر جر ( 7)
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وعن أبى هريرة رضى هللا عنه أن رسول هللا )ص( قال "ال يغلق الرهن" وهو ممن رهنه له غنمه    -
غلته وخراجه، وعليه افتكاكه، ومصيبته منه، وأبو حنيفة وأصحابه تؤلوا وعليه غرمه: أى له  

قوله عليه الصالة والسالم " له غنمه وعليه غرمه" أما غنمه ما فضل منه على الدين، وغرمه 
ما رقص، وعمدة من رأى أنه مضمون من المرتهن أنه عين تعلق بها حق االستيفاء ابتداء 

ف المبيع عند البائع إذ أمسكه حتى يتسوفى الثمن، وذلك متفق  فوجب أن يسقط بتلفه، أصله تل
     (1)  عليه من الجمهور.

وقد يكون مرهونا كل ما يباع برهن مثل األعيان والثمار، واشررتراط القبض فى الرهن هو بمثابة    -
التوثيق بعد الكتابة واإلشرررررررررهاد، حيث ورد الرهن حكما ال يجوز سررررررررروى القبض، فلو اسرررررررررتلف 

ن آخر ماال مقابل شرررررررهللا رهنه ولم يتم تسرررررررليمه له ال يكون ذلك رهنا، ألن الرهن ال  إنسررررررران م
 يحكم له فى الوثيقة إال بعد القبض، فلو رهنه قوال ولم يقبضررررررررررررره فعال لم يوجب ذلك له حكما

(2)     
والقبض شرررط فى صررحة الرهن وتمامه، أى يشررترط أن يكون المرتهن قد قبض العقار المرهون    -

سرررررواء أكان ذلك بواسرررررطة الدائن المرتهن ذاته أو كان ذلك بوكيل عنه، أما إذا لم   قبضرررررا تاما
يتم تسرليم الشرهللا المرهون للدائن المرتهن فى العين المرهونة كما يشراء ألنه المالك أصرال لهذه 

     (3) العين
أحاديث الرسرررررررررررررول ولقد ثبت الرهن بالقرآن والسرررررررررررررنة من خالل اإليات القرآنية بكتاب هللا، ومن   -

)ص( أى أن الرهن ما هو إال توثيق لصررررررررراحب الدين على العين المرهونة، حيث أن الوثائق  
   (4) بالحقوق ثالثة )شهادة، ورهن، وضمان(.

فلقد أجمع المسررررررررررلمون على جواز الرهن فى الجملة فتعاملوا به، وجرت به عاداتهم   :اإلجماع  -ج
 (5) كل من الراهن والمرتهن تيسيرا للتعامل بينهم وتحقيقا لمصحلة

 
 

 

،  1981د محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن رشد القرطبى( ، بداية المجتهد ونهاية المقتصب: ) اإلمام أبى الولي ( 1)
 .  277، ص  2ط مصطفى البابى الحلبى )كتاب الرهون(  جر

، القسم  1967، مصر 2أحكام القرآن ألبن العربى: )هو أبو بكر محمد بن عبد هللا(، تحقيق على محمد البجاوى، ط (2)
 . 260األول ، ص

إشار إليه د.جمعة الزريقى، نظام  269، الرباط، ص 1986ئ التشريع اإلسالمى، ط خالد عبد هللا عيد، مباد د.( 3)
 .  72الشهر العقارى فى الشريعة اإلسالمية، دراسة مقارنة مع نظام التسجيل العينى،  المرجع السابق، ص

 . 230عبد اللطيل محمد عامر، الديون وتوثيقها فى الفقه اإلسالمى، المرجع السابق، ص  د.( 4)
د. عبد اللطيل محمد عامر، المرجع السابق، ص  -محمد ذكى عبد البر، أحكام المعامالت المالية، المرجع السابق د.( 5)

231  . 
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 الغصــن الثـانــى 
 أركـــــان الــرهـــــن 

تحدثنا عن    - وقد  الفقهاء،  اصطالح  ولدى  اللغة  فى  تعريفه  من خالل  الرهن  على  تعرفنا  لقد 
فالتساةل الذى يطرح نفسه ما هى أركان    -لذا  - مشروعيته، حيث ثبت بالقرآن والسنة واإلجماع

 الرهن؟ وما هى شروطها؟  
 بناءا على ما سبق فإن اإلجابة على ذلك التساؤل تكون على النحو التالى: 

لقد اختلفت أركان الرهن عند الحنفية وجمهور الفقهاء، فعند الحنفية كما هو معروف   أركان الرهن:
عندهم هو اإليجاب والقبول )ركن العقد عندهم(، أما جمهور الفقهاء فركن العقد عندهم يتمثل فى  

  - :)الصيغة العاقد والمعقود عليه وكل ما له ارتباط بالعقد، ومن ثم فأن أركان العقد عندهم هى
   (1)  المرهون(-المرهون به -العاقدان

ينعقد الرهن باإليجاب والقبول أو ما يدل عليهما من الفعل أى المعاطاة وال ينعقد بدون    الصيغة:  -أ
والراهن ال خالف أن من صفته أن يكون غير محجور عليه من أهل السداد،   -والراهن ( 2)  ذلك.

عليه إذا كان ذلك سدادا ودعت إليه الضرورة، وذلك هو قول بن  والوصى برهن لمن يلى النظر  
الذى  الشافعى: يرهن لمصلحة ظاهرة، وأبو حنيفة: يجوز، واختلف قول مالك فى  أما  مالك، 

 أحاط بالدين بما له هل يجوز رهنه؟ أعنى هل يلزم أما ال يلزم؟ 
المفلس محجور عليه أم  أعنى قبل أن يفلس، والخالف آيل إلى هل    فالمشهور عنه أنه يجوز:

     (3)  ال؟ وكل من صح أن يكون رهنا صح أن يكون مرتهنا.
كما اتجه الفقهاء فى اإليجاب والقبول، أى أن تكون بلغة مفهومة من   ويشترط فى الصيغة.  -

الطرفين أى الراهن والمرتهن، كأن يقول الراهن: رهنتك هذا الشهللا بمالك على من الدين، رهنت  
بم أما  كهذا الشهللا  المجرى،  بدينك وما يجرى هذا  الشهللا رهن  أو يقول هذا  الدين،  الك علي من 

بالنسبة للمرتهن: فيقول ارتهنت أو قبلت أو رضيت وما يجرى مجراه، واإليجاب والقبول يدالن هنا  
  (4)  على الرضا.

 
 
 

 

 . 233عبد اللطيل محمد عامر، المرجع السابق، ص  د.( 1)
 . وما بعدها   154محمد ذكى عبد البر، المرجع السابق، ص  د.( 2)
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 . 233عبد اللطيل محمد عامر، الديون وتوثيقها فى الفقه اإلسالمى، المرجع السابق ص  د.( 4)
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 هما الراهن والمرتهن.  :العاقدان -ب
 

 أوال: الراهن: 
الفقهاء أن يكون غير محجور عليه من أهل السداد والشافعى يقول يرهن لمصلحة  ال خالف بين  

ويكون الراهن جائز التصرف فى ماله، وهو الحر المكلف الرشيد، فال يكون محجورا       (1)   ظاهرة.
عليه، لصغر سنه أو جنون أو سفه أو فلس، ولذلك ألن الرهن هو نوع من التصرف فى المال،  

     (2)  كالبيع الوليذلك من  فيجور عليه، من غير إذن له فلم يصح من المح
 : ثانيا: المرتهن

أو    باتفاق  الرهن  يكون كامل األهلية، فال يجوز  العاقدان أن  المرتهن كأحد  الفقهاء يشترط فى 
    (3)  االرتهان من المجنون أو الصبى، حيث يكون ولى المجنون مقامه

  
 المرهون به:  -ج
مدة الخيار(،  فيالمرهون به أن يكون دينا )ثابتا فى الذمة أو مآله إليه، كثمن المبيع  فييشترط  

ويمكن استيفائه من المرهون، والرهن يجوز فى العوض )بدل القرض( وفى ثمن المبيع، وكذلك 
األجرة، وثمن المهر، وعوض الخلع، وما الصلح وأرش الجناية، وبدل التلف، وال يجوز فيما ليس  

ما ليس دينا(، ويلزم أن يكون الحق)الدين( المرهون به قد ثبت قبل الرهن   أيالذمة ) فيبت هو ثا 
    (4)  أو مع الرهن

  
 :المرهون  -د 
هو محل الرهن، ويشترط فى )المرهون( أن يكون معلوم الجنس والقدر والصفة، ألنه عقد على   

مال فاشترط العلم به كالمبيع، وأن يكون مملوكا للراهن سواء كان مملوك العين أو مملوك المنفعة، 
إذن    كالمستأجر أو مملوك االنتفاع كالمستعار، فيصح رهن العين المستأجرة أو المستعارة، بشرط

     (5)  صاحبها، وأن يكون مما يصح بيعه أو تبرعه.

 

 . 272قتصد، المرجع السابق، ص بداية المجتهد ونهاية الم( 1)
 .  170محمد ذكى عبد البر، أحكام المعامالت المالية، المرجع السابق، ص د.( 2)
 . 233د. عبد اللطيل محمد عامر، المرجع السابق، ص( 3)
 .  152محمد ذكى عبد البر ، أحكام المعامالت المالية، المرجع السابق، ص  د.( 4)
 .177ق بالكتابة والعقود، المرجع السابق، ص د. حسين الترتورى، التوثي ( 5)
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ويجب أن يكون المرهون محال قابال للبيع، أى أن يكون موجودا وقت العقد ومملوكا للراهن ومعلوما  
   (1)  وأن يكون مقدور التسليم.

   
 الخالصة . 

 
وقد سبقت فى ذلك لها السبق فى مجال التوثيق    اإلسالميةنجد من خالل ما سبق أن الشريعة  

مختلف القوانين   . وقديما من خلق آدم عليه السالم . وتناولت الشريعة اإلسالمية أقوى وسائل 
التوثيق ومنها الكتابة واإلشهاد والرهن . ونجد أن تلك الوسائل قد استمدت مشروعيتها من خالل  

 لتشريع اإلسالمى وهى القرآن والسنة . أقوى المراجع وهى تمثل المصدر األصلى ل
مستقاة   القوانين  جميع  أن  حيث   . المصرى  للتشريع  الرئيسى  المرجع  تمثل  اإلسالمية  والشريعة 

 ومتوافقة مع الشريعة اإلسالمية والتى تمثل أقوى الدساتير كمرجع لنا وللعالم أجمع . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 . 234عبد اللطيل محمد عامر، الديون وتوثيقها فى الفقه اإلسالمى، المرجع السابق ص  د.( 1)
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 "  خاتمة ال" 
الموثق وأهمية تلك الوظيفة فإننا قد تناولنا فى المبحث األول , ماهية الموثق وذلك نظرا" ألهمية 

من خالل تعريل الموثق فى القانون الوضعى المصرى , وكذلك فى الفقه اإلسالمى وقد تعرفنا 
على أنه يجب أن يكون هناك شروطا" عامة لشغل تلك الوظيفة , وكذا شروطا" خاصة يجب  

 لكى يستطيع القيام بأعبائها .  توافرها فى الموثق
ثم تناولنا بعد ذلك فى المبحث الثانى بداية تاريخ التوثيق فى العصور القديمة وفى القانون  

الفرنسى , ثم أخيرا" تاريخ التوثيق فى شريعتنا الغراء ) الشريعة اإلسالمية ( , ثم تناولنا فى ختام  
إلسالمية , وتناولنا من خالل ذلك توثيق الديون  المبحث الثانى وسائل توثيق الديون فى الشريعة ا

 بالكتابة واإلشهاد وكذا توثيق الديون بالرهن . 
 

 وتوصلنا من خالل البحث الى نتائج عدة وذلك على النحو التالى :   
أن شرعتنا الغراء قد اهتمت بالتوثيق وذلك منذ بداية  خلق آدم عيه السالم ونزول الرسل   -1

 الوحى على سيدنا محمد )ص ( وقد تحدث عن ذلك القرآن والسنة  . وكذ نزول 
نظرا" ألهمية تلك الوظيفة فنجد أن قانون الخدمة المدنية الجديد قد وضع شروطا" يجب   -2

توافرها فيمن يجب أن يعمل فى نوعية تلك الوظائف الهامة والحيوية فى مرفق هام من مرافق  
 الدولة وهو مرفق التوثيق .

اهتمام الشريعة اإلسالمية بأمور ال باد وذلك من خالل وسائل التوثيق المختلفة والتى نص    -3
عليها القرآن والسنة , سواء كان ذلك من خالل كتابة الدين أو اإلشهاد عليه أو من خالل توثيق  
الدين عن طريق الرهن كوسيلة ضمان للسداد وهو يمثل وسيلة توثيق دين بعين معينة إلستيفاةه  

 منها أو من بعضها أو من ثمنها . 
 

 التوصيات .
الخاص الذى ينظم  اننا ننادى  المشرع المصرى اإلهتمام بالتوثيق والموثق واصدار القانون  -1

من أجل مواكبة التطور الهائل والخطير عالميا" فى تلك الوظيفة وعلى األقل  مسئولية الموثق
 مسايرة المشرع الفرنسي فى ذك . 

طورات  تهيكلة منظومة الشهر العقارى والتوثيق وميكنتها اليكترونيا" لمواكبة ال  يجب إعادة  -2
 ( 1والتقنيه العالمية فى ظل ثورة المعلوماتية التى طالت العالم أجمع . ) 

 
انظر : فى تلك التوصيات . رسالتنا للدكتوراه , بعنوان :  المسئولية المدنية للموثق ) دراسة مقارنة ( , جامعة طنطا ,   -  1

 وما بعدها .  304. ص  2017
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نحن من جانبنا نتفق مع جمهور الفقهاء فى ذلك بأن تكون نفس شروط الموثق هى الشروط    -3
تلك   لتولى  بالقاضى  الغراء  الخاصة  إلى شريعتنا  الرجوع  المصرى  المشرع  أنادى  وأننى  المهمة. 

لنحزو حزوها والعودة بمهام التوثيق وإسنادها للقضاء وال تكون تابعة لوزارة العدل فقط كموظفين  
العمل  رأس  على  ويكون   ) والتوثيق  العقارى  الشهر  مصلحة   ( حاليا  مصر  فى  مثل  عموميين 

ولى المرأة عن العمل القضائى بمرفق التوثيق طالما أنها بعيدة عن  القضائى الذكور وال مانع من ت
اعتالء منصة القضاء والبعد عن األحكام وتحملها المسئولية الجسيمة وتوليها قاضى توثيق ذلك 

 يالئمها ومناسب لها مثل )هيئة النيابة اإلدارية( فى مصر.
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