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 "مشروعية الدفاتر التجارية في الفقو اإلسالمي"
 دراسة مقارنة

 *د. عادل سالم محمد الصغير
 **رــــــــح أبوحجـــــــد. محمد صال    

 :مقدمة
فػقررت مدػ أ الاتابػة الػعم يعػ  ايفسػاس يف  ،اإلسالميعينيت الشريعة اإلسالمية بتوثيق اظتعامالت يف اجملتمع 

 التوثيق، كلو ايفمهية اليت دتيزه من غَته من كسائل التوثيق كاإلشهاد كالرىن كايفحااـ القضائية.

كمن ميزات الشريعة اإلسالمية أهنا مل حت د مد أ الاتابة العم حياػ  العقػود بشػال معػُت، كمػن   فهػو مدػ أ 
 جوانب اضتياة يف اجملتمع كيتطور بتطوره.عاـ حيا  جاندا من 

كظتا كاف النشاط التجارم من اجملاالت سريعة التغَت كالتطور اظترتدطة بالاتابة كالت كين، فإف ىعه الصفة 
أثرت يف كسيلة التوثيق بظهور أدكات كتابية توثيقية متنوعة، تعاس حياة اجملتمع كاظترحلة اليت كصل إليها من 

 التطور.

حيث كاف من الصعب  ،ع ـ التح ي  يف شال الاتابة إىل ع ـ انتشارىا يف العهود ايفكىل لإلسالـكيرجع 
 .(1)االعتماد" على ىعه الطريقة يف غتتمع تغلب عليو الد اكة كايفمية"

اظتدسوط  :اليت مل يصل إلينا منها إال القليل النادر مثل خلصو اظتطلع على كتب عل  التوثيقكالعم يست
 -كتدصرة اضتااـ البن فرحوف اظتالاي، كمعُت اضتااـ لعالء ال ين الطرابلسي اضتنفي راضي الق س للسرخسي،

ها إىل التوثيق بواسطة كاتب الع ؿ أك اظتوثق، العم غالدا ما ياوف غَت طريف العق ، كىو أف اىتمامها كاف موج  
 .(2)من تتوافر فيو الشركط الالزمة لعلك
                                                           

                                                                      .بالية اآلداب جبامعة عمر اظتختار عضو ىيقة ت ريس بقس  ال راسات اإلسالمية  *
 .باصتامعة ايفشترية اإلسالمية عمي  كلية اللغة العربية كال راسات اإلسالمية  **
 ـ(.1985ىػ= 1405، )منشورات معه  اإلدارة العامة باظتملاة العربية السعودية، د.ط،  140: أحااـ اإلثدات. رضا اظتزغٍت، ص -(1)
لغػػة أىػ  تلػك الشػػركط مػا يلػي: الع الػػة، كال يانػة، كايفمانػة، كسػػالمة اضتػواس، طالرػػة اللسػاف، كمعرفػة الفقػػو كعلػ  اضتسػاب كالفػػرائ ، كمعرفػة ال -(2)

، ) دار 200: ص1جحوف، برىاف ال ينقبو الوفاء إبراىي  ابن فر  العربية، كحسن اضتط. ينظر:تدصرة اضتااـ يف أصوؿ ايفرضية كمناىج ايفحااـ.
 عامل الاتب، الرياض، د.ط، د.ت(، خر ج أحاديثو كعلق عليو: رتاؿ مرعشلي.
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بالطريقة اظتثلى، فظلت بعي ة عن غتػاؿ التػ ريس يف  (1)ستف  من كتب عل  التوثيقيي كجت ر اإلشارة إىل أنو مل 
،  معاى نا كجامعاتنا  .ما يشالو ىعا اظتوضوع من أثر بالغ يف استقرار اظتعامالت بُت الناسمع إىل اليـو

 مشكلة البحث:
مشػػركعية الػػ فاتر التجاريػػة تظهػػر مشػػالة الدحػػث يف اسػػتظهار مػػ ل انطدػػاؽ ايفحاػػاـ الفقهيػػة للتوثيػػق علػػى 

، كحػػػػػل ىػػػػػعه (2)ـ( بشػػػػػقف النشػػػػػاط التجػػػػػارم2010ك.ر ) 1378لسػػػػػنة  23 :اظتنصػػػػػوص عليهػػػػػا يف القػػػػػانوف
 اإلشاالية يتطلب اإلجابة عن ايفسئلة اظتتعلقة بقساس اظتشركعية كغتاعتا أك نطارها كاآلثار اظتًتتدة عليها.

 أسباب االختيار:
 وضوع يفسداب منها ما يلي:يرجع اختيار الاتابة يف ىعا اظت

 اإلسهاـ يف دراسة القضايا القانونية اظتعاصرة، كبياف أصوعتا يف الشريعة اإلسالمية. .1
التقصػػػػيل الفقهػػػػي صتانػػػػب مػػػػن جوانػػػػب التوثيػػػػق يف النشػػػػاط التجػػػػارم يف ليديػػػػا، الػػػػعم ينظمػػػػو  .2

 ـ(.2010ك.ر ) 1378لسنة  23 :القانوف
اإلسالمية، كبياف رواع ه يف عل  التوثيق العم يع  فرعا إبراز ماانة أصوؿ التوثيق يف الشريعة  .3

 من فركع الفقو اإلسالمي، لو أمهيتو اظتفقودة اآلف.

 المنهج المتبع:
استيٍخً ـ اظتنهجي االستقرائيُّ التحليليُّ يف دراسة ىعا اظتوضوع جبمع النصوص الشرعية اظتتعلقة بو كحتليلها، كمل 

 كاظتنهج الوصفي عن  اضتاجة.  دينع ذلك من استخ اـ مناىج أخرل

 أىمية الدراسة:
صتانب العم تتناكلو، كىو النشاط ريمتها من أمهية ا -طدقا لألسداب السالف بياهنا-تاتسب ىعه ال راسة 

 التجارم كما يتعلق بو من أحااـ التوثيق مبا يتالءـ كطديعتو.

  

                                                           
عل  التوثيق يستم  أحاامو من عل  الفقو، حيث إف رتيع العقود اليت يطلػب توثيقهػا تتعلػق بقحاػاـ شػرعية، نظمهػا الفقػو، ككضػع عتػا شػركطا  -(1)

، ) اظتنشػػػقة العامػػػة للنشػػػر  14ينظػػػر: التوثيػػػق العقػػػارم يف الشػػػريعة اإلسػػػالمية. رتعػػػة ػتمػػػود الزريقػػػي، صجتػػػب مراعايفػػػا يف أثنػػػاء عمليػػػة التوثيػػػق. 
 ـ(.1985ك.ر= 1394، 1كالتوزيع كاإلعالف، طرابلس، ط.

 .1083– 726مسيحي، ص2010ك.ر، السنة العاشرة، 21/08/1378( ، 12منشور مب كنة التشريعات، ع د خاص) -(2)
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 خطة البحث: 
كيتاوف كل مدحث من كخادتة،  ،كمدحثُت ،كدتهي  ،مق مة :ب راسة ىعا الدحث كفق خطة جاءت يفرمنا 

 كذلك على النحو اآليت:ثالثة مطالب، 

 ىي اليت ؿتن بص دىا.اظتق مة: 

 بياف اظتشركعية، كالتعريف ب فاتر التجار. :التمهي : يتضمن

 .اظتدحث ايفكؿ: مدادئ مشركعية ال فاتر التجارية يف الفقو اإلسالمي

 كيشتمل على ثالثة مطالب:

 اظتطلب ايفكؿ: أساس اظتشركعية.

 اظتطلب الثاين: طديعة اظتشركعية.

 اظتطلب الثالث: نطاؽ اظتشركعية أك غتاعتا. 

 .اظتدحث الثاين: آثار مشركعية ال فاتر التجارية يف الفقو اإلسالمي

 يشتمل على ثالثة مطالب:

 )دكر الااتب يف حتقيق مشركعية ال فاتر التجارية(.اظتطلب ايفكؿ:  

 اظتطلب الثاين: تنظي  ال فاتر التجارية يف الفقو اإلسالمي.  

 اظتطلب الثالث: حجية ال فاتر التجارية يف الفقو اإلسالمي.  

 تتضمن أى  النتائج كالتوصيات. :اطتادتة

 رائمة اظتصادر كاظتراجع.

 النصَت. كؿتتسب عن  اهلل الصعوبات اليت كاجهتنا يف إع اد ىعه ال راسة، فهو نع  اظتوىل كنع 
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  :تمهيد: التعريف بمشروعية الدفاتر التجارية
يقصػػػ  باظتشػػػركعية ايفسػػػاس الشػػػرعي اظتتمثػػػل يف مصػػػادر فإنػػػو ، (1)اسػػػتنادا إىل أف اظتشػػػركع مػػػا أعهػػػره الشػػػرع

الشػػػػريعة اإلسػػػػالمية اظتتفػػػػق عليهػػػػا، كىػػػػي: القػػػػرآف الاػػػػرًن، كاضتػػػػ يث الندػػػػوم الشػػػػريف، كالقيػػػػاس، كاإلرتػػػػاع، كيف 
اظتصػػػػلحة اظترسػػػػلة، كالعػػػػرؼ،  :الشػػػػريعة اإلسػػػػالمية اظتختلػػػػف فيهػػػػا، كىػػػػي: مػػػػا عػػػػ ا مػػػػا تقػػػػ ـ ذكػػػػره مػػػػنمصػػػػادر 

 كاالستصحاب، كشرع من ردلنا، كمعىب الصحايب، كس  العريعة، كعمل أىل اظت ينة. كاالستحساف،

يف اصػػػطالح  ، كالػػ فًت التجػػػارم(3)، كتعػػٍت لغػػػة: الاراسػػة، كجتمػػػع علػػى دفػػػاتر(2)كالػػ فًت كلمػػػة فارسػػية معربػػػة
 .(4)القانونيُت ىو:" دفًت ديساو التاجر، كتستلزمو طديعة جتارتو"

كيع  مسك ال فاتر التجارية من النظ  الػيت أخػعىا العػرب اظتسػلموف عػن غػَتى  مػن الفػرس مػن خػالؿ نقػاط 
علػى ذلػػك  االتصػاؿ مػ  كػالعراؽ  اػػ  اصتػوار كاالخػتالط مػ ، كاضتركػػة التجاريػة الػيت كانػت بتلػػك اظتنطقػة، يػ ؿ

 .(5)أصل كلمة ال فًت، كاإلشارات الواردة يف كتب الفقو اضتنفي العم كاف سائ ا ىناؾ

أف مػا يوجػ   -كىي مػن أشػهر كتػب اضتنفيػة -(6)ررة عيوف ايفخيار تاملة حاشية ابن عاب ين كرد يف حاشية
أنػػو ال ياتػػب فيػػو علػػى  يف الػػ فًت التجػػارم إذا مػػات أحػػ ى ، كرػػ  حػػرر لطػػو يف دفػػًته الػػعم يقػػرب مػػن اليقػػُت 

سػػديل التجربػػة كاعتػػزؿ يعمػػل بػػو، كالعػػرؼ جػػار بيػػنه  بػػعلك، فلػػو مل يعمػػل بػػو لػػـز ضػػياع أمػػواؿ النػػاس إذ غالػػب 
 .(7)بياعايف  بال شهود

كر  ساع  على استفادة اظتسلمُت من تلك ايفساليب كغَتىا من ايفساليب اليت تنظ  النشاط التجارم 
الفقو اإلسالمي؛ ليامل الدناء الفقهي للمعامالت التجارية، كمنها الطابع الرضائي ايفحااـ العامة اليت أعهرىا 

                                                           
، )دار الفار اظتعاص، بَتكت، لدناف، د.ط، 70:ق(ػ، ص926زكريا بن ػتم  ايفنصارم، )ت. ل ،ايفنيقة كالتعريفات الرريقةينظر: اضت كد  -(1)

 ـ(، حتقيق: مازف اظتدارؾ.1991ىػ= 1411
 ـ(.1908 :)اظتطدعة الااثولياية، بَتكت، لدناف، سنة ،65:لسي  أٌدل شَت، صل ،ينظر: كتاب ايفلفاظ الفارسية اظتعربة -(2)
 ت(. ط، د. ـ، د. ، مادة: دفًت،) دار الفار، د.288:: ص1ينظر: اظتعج  الوسيط. إبراىي  أنيس كآخرين، مج -(3)
، ص -(4) ىػ= 1407، 1، )عامل الاتب، كماتدة النهضة العربية، بَتكت، لدناف، ط:277:معج  اظتصطلحات القانونية، عد الواح  كـر

 ـ(.1987
 ـ(.1998،)ماتدة دار الثقافة، عماف، ايفردف، د.ط، 157: ص1ف التجارم. عزيز العايلي، جينظر: شرح القانو  -(5)
العزيز بن أزت  بن عد الرحي  بن ؾت  ال ين بن ػتم  صالح ال ين، اظتعركؼ بابن عاب ين، كل  ب مشق  ىو: ػتم  أمُت بن عمر بن عد  -(6)

رد احملتار على ال ر اظتختار شرح تنوير ايفبصار، تويف ب مشق كدفن مبقربة باب  :ق، من فقهاء اضتنفية، كمن أشهر مؤلفاتو1198 :الشاـ
، )دار الدشائر، 252: ق. تنظر: أعياف دمشق يف القرف الثلث عشر كنصف القرف الرابع عشر. ػتم  رتيل الشطي، ص1252الصغَت 

 ـ(.1980، 5 العل  للماليُت، بَتكت، لدناف، ط، )دار 42:: ص6ال ين الزركلي، ج خَت كايفعالـ. ـ(،1994ق= 1414، 1 دمشق، ط
 .    115: : ص11 ػتم  عالء ال ين ابن عاب ين، اظترجع نفسو، ج  -(7)
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للتصرفات العم دتتاز بو الشريعة اإلسالمية، كيع  أكثر مالءمة للحياة التجارية من الشاليات اليت كانت 
 .(1)طاغية على التصرفات يف اجملتمعات غَت اظتسلمة

ـ الشريعة اإلسالمية ما ن أحااـ الفقو اإلسالمي من استيعاب كمد أ حرية اإلثدات العم أك تو أحاا
، كإخضاعها لطديعة اظتدادئ (3)، كتسمى الامديالة كالدوليصة(2)أساليب جتارية متنوعة عتا أمهيتها مثل السٍُّفتىجىة

كالسفاتج " : -كىو من كتب الفقو اضتنفي -(4)الشرعية اليت حتا  اجملتمع اظتسل ، جاء يف اظتدسوط للسرخسي
اليت تتعاملو الناس على ىعا إف أررضو بغَت شرط ككتب لو سيفتجة بعلك فال بقس بو، كإف شرط يف القرض 

 .(5)فهو ررض جر منفعة" ،ذلك فهو ماركه؛ يفنو يسقط بعلك خطر الطريق عن نفسو

ارية كايفعماؿ اظت نية كجت ر اإلشارة ىنا إىل أف كتب الفقو اإلسالمي ال غتاؿ للتمييز فيها بُت ايفعماؿ التج
الفقو اإلسالمي مل جيعل  يف إطار أحااـ اظتعامالت، فهي تعرض تلك ايفحااـ بشال عاـ، كىو ما ييٍظًهر أف

للمعامالت التجارية أحااما خاصة ما، "كإمنا كانت القواع  اظتنظمة للنشاط التجارم جزءا من الشريعة العامة 
 .(6)عن طديعتها أك صفة القائ  ما" اليت حتا  رتيع اظتعامالت بصرؼ النظر

أى اؼ خالفة  لحو، كحيققصٍ كاستنادا إىل أف الشريعة اإلسالمية ر  نظمت شؤكف اجملتمع اظتسل  مبا يي 
مبا فيها النشاط التجارم العم عرؼ باس   -اإلنساف يف الاوف، أررت من أساليب اضتياة بصفة عامة

كلعلك ؾت  أسلوب مسك ال فاتر التجارية  ؛مع مدادئها العامة ما ال يتعارض -اظتعامالت كما أشرنا سابقا
                                                           

 )مركز الدحوث كال راسات العلمية، طرابلس، ليديا،  ،23: : ص1 م  اصتيالين الد كم ايفزىرم، جحملينظر: رانوف النشاط االرتصادم.  -(1)
 ـ(. 1999، 2 ط

لحصافي مع رد لإرراض لسقوط خطر الطريق". ال ر اظتختار شرح تنوير ايفبصار. "السٍُّفتىجىةي: بض  السُت، كفتحها لغةه فيها، كفتح التاء، ىي  -(2)
لي فع للمقرض نظَت ما  ؛"الاتاب العم يرسلو اظتقًتض لوكيلو بدل  :فت أيضا بقهناعر  ، كي 17:: ص8 احملتار البن عاب ين، اظترجع السابق، ج

: جيب، ص سع م أيبلليستفي  بو اظتقرض = سقوط خطر الطريق. كىو فارسي معرب، )ج( سفاتج." القاموس الفقهي.  ؛أخعه منو بدل ه
ح دىا  ،أمر ماتوب كفقا يفكضاع معينة :ـ(. كالسفتجة يف القانوف "ىي1988ىػ= 1408، 2 )دار الفار، دمشق، سورية، ط ،173

طالدا منو دفع مدلغ معُت من النقود يف تاريخ معُت أك  "اظتسحوب عليو"إىل شخص آخر يسمى  "الساحب"يتوجو بو شخص يسمى القانوف 
 ـ بشقف النشاط التجارم.23/2010  :من القانوف اللييب 827 /اظتستفي ". ـ"رابل للتعيُت إلذف شخص يسمى 

 ـ(.1988ط،   ، )دار الثقافة للنشر كالتوزيع، القاىرة، د23: م  أزت  سراج، صحملينظر: ايفكراؽ التجارية يف الشريعة اإلسالمية.  -(3)
يف ىو: ػتم  بن أزت  بن أيب سهل أبو بار السرخسي، مشس ايفئمة، صاحب اظتدسوط، خترج بعد  العزيز اضتلواين، كاف عاظتا أصوليا مناعرا، تو  -(4)

ليدزؾ، ) 39، 38ىػ(، ص879 :تويف يف ح كد اطتمسمائة. ينظر: تاج الًتاج  يف طدقات اضتنفية. زين ال ين راس  بن ريٍطليوبػيغىا، ) ت
 ـ، 1862

 .ط( د
 ـ(، ر ـ لو: خليل ػتي ال ين اظتيس.2000ىػ= 1421، 1)دار الفار، بَتكت، لدناف، ط. ،32 :: ص14: : ج7 :مج -(5)
 .32: شرح القانوف التجارم. اظترجع السابق، ص -(6)
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موجودا يف اجملتمع اظتسل ، كمعًتفا بو، حيث اختعىا الصرافوف كالدي اعوف كالسماسرة، كر  عق  ابن عاب ين 
 .(1)الدي اع ك الصراؼ كالسمسار يف دفًت :مطلبه  مطلدا خاصا يف حاشيتو، جعل عنوانو:

كرػػ  عىػػرىؼ النشػػاط التجػػارم عنػػ  اظتسػػلمُت ثالثػػة أنػػواع مػػن الػػ فاتر التجاريػػة ىػػي: الركزنػػامج، كتفسػػَته كتػػاب 
؛ يفنػػػو ياتػػػب فيػػػو مػػػا جيػػػرم كػػػل يػػػـو مػػػن اسػػػتخراج أك نفقػػػة أك غػػػَت ذلػػػك، كاطتتمػػػة، كىػػػي حسػػػاب يرفعػػػو  اليػػػـو

 .(3)ي تعمل كل سنةيف كل شهر باالستخراج كاصتمل كالنفقات، كاطتتمة اصتامعة، كى (2)اصتهدع

كدياػػػن القػػػوؿ إف منطقػػػة العػػػراؽ مػػػن أىػػػ  اظتنػػػاطق الػػػيت ازدىػػػرت فيهػػػا التجػػػارة، كىػػػعا ايفمػػػر أثػػػر يف أسػػػاليب 
 التنظي  التجارم، كىو ما رأيناه يف الفقو اضتنفي على النحو العم ذكرناه سلفا.

طو التجػارم، كضػدط غترياتػو فػإف حاجػة التػاجر إىل تنظػي  نشػا -كما يقولػوف  -كحيث إف اضتاجة أـ االخًتاع
 .(4)مبعرفة رأس اظتاؿ كحركة ايفرباح كاطتسائر دعتو إىل اختاذ ال فاتر، فاظتصلحة إذف رائمة

كيف هناية عرض ىعا التمهي  اظتتعلق بالتعريف باظتوضػوع، يػقيت دكر بيػاف مدػادئ مشػركعية الػ فاتر التجاريػة يف 
 من الدحث.الفقو اإلسالمي، كر  خيص ص لو اظتدحث ايفكؿ 

 

 

  

                                                           
،)رسالة ماجستَت 17:صؤي  سلطاف نايف الطراكنة، ظت. ك ال فاتر التجارية. 136:ص :8 ينظر: حاشية ابن عاب ين، اظترجع السابق، ج -(1)

 ـ(.2015مق مة إىل رس  القانوف اطتاص كلية القانوف، جامعة الشرؽ ايفكسط، أيار، 
النار  العارؼ بتمييز اصتي  من الردم، كىي تعريب كيهد ، كىو ختفيف كوه بود، كتعٍت اظتقي  باصتدل، كتطلق يف االستعماؿ  :تعٍت ،لفظة فارسية -(2)

ؿ. ينظر:كتاب ايفلفاظ الفارسية اظتعربةاللغوم على النساؾ كالعا  .46: اظترجع السابق، ص، رؼ كال ال 
(3)-  . ، 1 ، )دار الفار اللدناين، بَتكت، لدناف، ط107:ق(ػ ،  ص387عد اهلل ػتم  بن أزت  اطتوارزمي الااتب، )ت. يفيبينظر: مفاتيح العلـو

 ـ(، حتقيق: هنى النجار.1993
 .157:رجع السابق، صشرح القانوف التجارم. اظت-(4)



            

 م2108يوليو ( 2العدد )( 2)المجلد  مجلة المنتدى األكاديمي                   
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 :"مبادئ مشروعية الدفاتر التجارية في الفقو اإلسالمي"المبحث األول: 
يتضمن ىعا اظتدحث بياف أساس مشػركعية الػ فاتر التجاريػة يف الفقػو اإلسػالمي يف اظتطلػب ايفكؿ منػو، كبيػاف 

 طديعتها يف اظتطلب الثاين، كبياف غتاعتا يف اظتطلب الثالث، كذلك على النحو التايل:

 :المطلب األول: أساس مشروعية الدفاتر التجارية في الفقو اإلسالمي
 كىي تستن  يف أصل مشركعيتها إىل ايفدلة الشرعية التالية:  ،تع  ال فاتر التجارية أداة من أدكات الاتابة

 أوال: من القرآن الكريم
يٍ  ايىنتي  بًػ ى ػا ال ػًعينى آىمىنيػوا ًإذىا تىػ ى ػنىايٍ  كىاتًػبه بًاٍلعىػٍ ًؿ راؿ تعاىل: ﴿ يىا أىيػُّهى نو ًإىلى أىجىػلو مُّسىػم ى فىػاٍكتيديوهي كىٍليىٍاتيػب بػ يػٍ

 .(1)ًعيفنا كىالى يىٍقبى كىاًتبه أىٍف ي ٍاتيبى كىمىا عىل مىوي اهللي فػىٍليىٍاتيٍب كىٍلييٍمًلًل ال ًعم عىلىٍيًو اضتٍىقُّ سىًفيهنا أىٍك ضى 

 وجو الداللة:
إرػػرار مدػػ أ الاتابػػة؛ لتوثيػػق اظتعػػامالت بػػُت النػػاس، كلاصػػة تلػػك الػػيت ياػػوف فيهػػا ايفمػػر تعػػ  اآليػػة أصػػال يف 

ن اظتشػػار إليػػو يف يٍ متعلقػػا بػػالديع أك الشػػراء بقجػػل، كىػػو معػػٌت الػػ ين اظتػػعكور يف اآليػػة، رػػاؿ اإلمػػاـ مالػػك: إف الػػ   
 .(3)صح فيها اآلجاؿعقود اظت اينات اليت ت رتيعكىعا اظتعٌت ينتظ   ،(2)اآلية جيمع ال ين كلو

، (4)للمتعػػػاملُت ظتػػػا حيفػػػم أمػػواعت  مػػػن النسػػػياف أك اصتحػػػود كالناػػػراف -سػػػدحانو كتعػػاىل -كىػػعا إرشػػػاد مػػػن اهلل
 .5كمعلـو أف الاتابة تعٍت صناعة الااتب، كمن   فهي كسيلة من كسائل التوثيق، كال فًت أداة من أدكايفا

 :ثانيا: من الحديث النبوي الشريف
، كىػعا يؤكػ  أمهيػة الاتابػة يف حفػم اضتقػوؽ، (6)بػن ثابػت بوصػفهما كػاتدُت اختع عليػا كزيػ  - -ركم أف النيب

 كىعا ما تؤديو ال فاتر التجارية؛ يفهنا أداة من أدكايفا.

  

                                                           
 .282:من اآلية الدقرة -(1)
، بَتكت، ، )417:ص :1 ىػ(، ج597 :تالرحي  اظتعركؼ بابن الفرس، ) ػتم  عد  اظتنع  بن عد  يفيبينظر: أحااـ القرآف.  -(2) دار ابن حـز

 ـ(، حتقيق: طو بن علي بو سريح.2006ىػ=1427، 1 لدناف، ط
،) دار إحياء الًتاث كمؤسسة التاريخ العريب، 207:ص2ق(، ج370ت. أزت  بن علي الرازم اصتصاص،)بار ينظر: أحااـ القرآف. أبو  -(3)

 ـ(، حتقيق: ػتم  الصادؽ رمحاكم.1992ىػ= 1412بَتكت، لدناف، 
 ـ(.1989ىػ= 1409)ماتدة الاليات ايفزىرية، القاىرة، مصر،  ،168:زت  اضتصرم، صيفينظر: تفسَت آيات ايفحااـ.  -(4)
 .(كتب)، مادة: 775:ص :2 ينظر: اظتعج  الوسيط. اظترجع السابق، مج -(5)
 ـ(، حتقيق: ب رم ػتم  فه .2005ىػ= 1425، 1 )دار جرير للنشر كالتوزيع، ط ،71:ػتم  التربيزم، ص ،ينظر: الافاية يف عل  الاتابة -(6)
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 :ثالثا: اإلجماع
 .(1)اختع اطتلفاء الراش كف، كالقضاة اجملته كف كيت ابنا، كمل ينار عليه  أح 

 :المصلحة المعتبرةرابعا: 
تع  اظتصاحل كالفوائ  اليت حيققها اختاذ ال فاتر التجارية من ايفدلة على مشركعيتها، كىي ال خترج عػن اظتصػاحل 

كىػػي  ،كيف ىػػعا الشػػقف دياػػن ذكػػر رتلػػة مػػن ىػػعه الفوائػػ  .إىل إعهػػار شػػرؼ الاتابػػة كالتوثيػػق كالفوائػػ  الػػيت أدت
 ب العالج، كبياف ذلك ما يلي:موزعة على جاندُت: جانب الوراية، كجان

 :جانب الوراية: يظهر من خالؿ اظتصاحل التالية .1
؛ لقولػػو (2)حفػػم ايفمػػواؿ مػػن الضػػياع، كصػػيانتها مػػن التدػػعير، كتيسػػَت بػػععتا يف الوجػػوه اصتػػائزة شػػرعا - أ

تعاىل:﴿ كىالى تػيٍؤتيوا السُّفىهىا أىٍموىالىاي ي ال يًت جىعىلى اهللي لىايٍ  ًريىمنا 
تعاىل:﴿يىا أىيػُّهىا ال ًعينى آىمىنيػوا  ، كرولو(3)

نىاي  بًاٍلدىاًطًل  الى تىٍقكيليوا أىٍموىالىاي  بػىيػٍ
(4)  . 

كحفػم ايفمػػواؿ ياػػوف مػن اصتػػاندُت؛ يفف صػػاحب الػ ين إذا علػػ  أف حقػػو مقيػ  بالاتابػػة حيػػًتز مػػن 
الاتابػػة رػػ   طلػػب زيػػادة حقػػو، كمػػن تقػػ ًن اظتطالدػػة ردػػل حلػػوؿ ايفجػػل كالػػ ين، إذ اضتقػػوؽ بغػػَت ريػػ 

كيتطػػػػػرؽ إليهػػػػػا الػػػػػعىوؿ، كتتػػػػػقخر فيهػػػػػا اظتطالدػػػػػة فشػػػػػرعت الاتابػػػػػة دفعػػػػػا عتػػػػػعه  ،يتخللهػػػػػا النسػػػػػياف
 .(5)اظتفاس 

إثدػات اضتقػػوؽ، فػػالتوثيق كسػيلة مػػن كسػػائل اإلثدػػات الػيت يثػػق مػػا كػػل عػامل كجاىػػل، كيعتمػػ  عليهػػا   - ب
 .(6)كل عارل كمتجاىل، كيظهر ما كل حق كباطل

أحاػػاـ الشػػريعة، كيػػت  ذلػػك مػػن خػػالؿ اظتوثػػق الػػعم يشػػًتط فيػػو أف ياػػوف  تقريػػب اظتعػػامالت إىل - ج
 .(7)عاظتا بايفحااـ الشرعية، كعارفا بإجراءات التوثيق

تنظػػػي  النشػػػاط التجػػػارم، كبيػػػاف اظتركػػػز اظتػػػايل للتػػػاجر، كمعرفػػػة مػػػا لػػػو، كمػػػا عليػػػو مػػػن ديػػػوف متعلقػػػة  - د
بتجارتػػو، كمػػػ ل ؾتاحهػػا أك فشػػػلها، كيسػػتطيع بنػػػاء علػػى ذلػػػك توجيػػو نشػػػاطو التجػػارم علػػػى ؿتػػػو 

 .(1)حيقق مصلحتو، كيقيو ؼتاطر اظتفاجآت
                                                           

 ينظر: اظتص ر نفسو، الصفحة نفسها. -(1)
 .20:الشريعة اإلسالمية. اظترجع السابق، صينظر: التوثيق العقارم يف  -(2)
 .05: من اآلية النساء -(3)
 .29: من اآلية النساء -(4)
 .74:اظتص ر السابق، ص ينظر: الافاية يف عل  الاتابة.-(5)
 .73:ينظر: اظتص ر نفسو، ص-(6)
 .21:ينظر: التوثيق العقارم يف الشريعة اإلسالمية. اظترجع السابق، ص -(7)
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اتر التجارية يف أمهيتها اطتاصة بقطع اظتنازعات جانب العالج: يظهر اصتانب العالجي يف مسقلة مسك ال ف .2
كاالرتياب بُت اظتتعاملُت، كذلك استنادا إىل أف كجود كثيقة ماتوبة يسهل عملية إهناء النزاع كاطتصومات 
بُت الناس يف معاماليف ، فإذا كاف ايفمر متعلقا بنسياف اضتق، فالوثيقة ذاكرتو، كإذا كاف متعلقا بإناار 

 .(2)ة رافعة عتعا اإلنااراطتص  فالوثيق
 شركعية فإذا ثدتت مشركعية ال فاتر التجارية فما طديعة ىعه اظت

 :المطلب الثاني: طبيعة مشروعية الدفاتر التجارية في الفقو اإلسالمي
اظتقصود بطديعة مشركعية ال فاتر التجارية يف الفقو اإلسالمي ىو بياف اضتا  الشرعي ظتسك ال فاتر 

كحت ي  الفئة اليت ينتمي إليها بُت الواجدات كاظتن كبات، كمبعٌت آخر حت ي : ىل ايفمر بالاتابة يف التجارية، 
آية ال ين اليت سدق إيرادىا للوجوب أك للن ب كاإلرشاد  كإجابة ىعا السؤاؿ تتضمن اإلجابة عن حا  

 :يتارية، كبياف ذلك على النحو اآلاختاذ ال فاتر التج
اضتا  الشرعي للاتابة بُت كوهنا من الواجدات أك من اظتن كبات، فاانت آراؤى   اختلف العلماء يف - 

 على النحو التايل:
ف يفبالاتابة من اظتن كبات،  يرل اصتمهور من علماء اضتنفية كاظتالاية كاضتنابلة أف توثيق اظتعامالت
؛ لوجود القرائن اليت (3)الوجوبايفمر بالاتابة الوارد يف آية ال ين يفي  الن ب كاإلرشاد، كال يفه  منو 

 تصرفو عن ذلك، كىي:
نى أىمىانػىتىوي ضنا فػىٍليػيؤىد  ال ًعم أيٍؤدتي رولو تعاىل:﴿ فىًإٍف أىًمنى بػىٍعضياي  بػىعٍ  أوال:

 - -حيث يقمر اهلل، (4)
 .(5)اظتؤدتن بقداء ايفمانة، كىعا ي ؿ على ع ـ استلزاـ الاتابة

إىل يومنا ىعا عقودى اظت ايناًت كايفشريًة  --نػىٍقلي ايفمة خلفا عن سلف من عصر النيب ثانيا:
كالدياعاًت من غَت إشهاد مع عل  الفقهاء بعلك من غَت ناَت منه ، كلو كاف اإلشهاد كاجدا ظتا تركوا 

 .(6)الناَت على تاركو مع علمه  بو
                                                                                                                                                                                 

 ـ(.1973ط، )اظتاتدة الوطنية، بنغازم، ليديا، د ،72:فتوح عد الرزتن دكما، ص ،شرح القانوف التجارم اللييب ينظر: -(1)
 .20:ينظر: التوثيق العقارم يف الشريعة اإلسالمية. اظترجع السابق، ص -(2)
: : ص1 ايفحااـ. ػتم  علي السايس، ج، كتفسَت آيات 206: ص2 بوبار اصتصاص، اظتص ر السابق، جيفيب ينظر: أحااـ القرآف.  -(3)

 ت(.  ط، د ـ، د )مطدعة ػتم  علي صديح، د ،174
 .282: من اآلية الدقرة -(4)
، )دار الاتاب العريب، 383: : ص3 ىػ(،  ج671 :تيب،)عد  اهلل ػتم  بن أزت  بن أيب بار القرط يبيفينظر: اصتامع يفحااـ القرآف.  -(5)

 ت(. ، د2 بَتكت، لدناف، ط
 .206: : ص2 بار اصتصاص، اظتص ر السابق، ج يبيفينظر: أحااـ القرآف.  -(6)
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؛ لقولو (1)اضترج اظتًتتب على إجياب الاتابة، كىعا ينار  مد أ التيسَت يف الشريعة اإلسالمية ثالثا:
يًنًمٍن حىرىجو كىمىا جىعىلى عىلى ﴿ تعاىل: بعثت باظتلة اضتنيفية السهلة : )--، كروؿ النيب(2) ٍيايٍ  يف ال  

 .(3)السمحة(
، (5)، كإبراىي  النخعي(4)عطاء بن أيب رباح منه كىناؾ جانب من العلماء يرل أف الاتابة كاجدة، 

، كيًتتب على ىعا االجتاه يف الرأم أف الاتابة من الواجدات (8)، كالظاىرية(7)،(6)كػتم  بن جرير الطربم
 الواجدات اليت يق  الناس بًتكها، كذلك لألدلة التالية:

اظتعٌت، كال يوج  يف آية ال ين فيو أنو للوجوب ما مل تق  القرينة اليت تصرفو عن ىعا  ايفصلي  ايفمري  أوال:
 .(9)صارؼ يصرؼ ايفمر عن معٌت الوجوب إىل معٌت آخر كالن ب كاإلرشاد

يًتتب على ع ـ إجياب الاتابة مفاس  تتمثل يف كجود اظتنازعات، كعهور اظتشاالت اليت ال حصر  ثانيا:
 نتيجة ترؾ الاتابة، كيف ىعا يوج  اضترج. ؛عتا

رج يف إجياب الاتابة، فهو من اضترج اظت فوع بالفائ ة اظترجوة من التوثيق، كلو سيل   ج ال بوجود اضت
كاظتتمثلة يف االطمئناف على صحة اظتعامالت كسالمتها، كحتصنها ض  الناراف، كمن   فاظتشقة معتادة، 

 .(1)كىي ال دتنع كجوب الاتابة
                                                           

 .72: اظتص ر السابق، ص ينظر: الافاية يف عل  الاتابة. -(1)
 .76: من اآلية اضتج -(2)
السمحة...". مسن  اإلماـ أزت  بن  كلاٍت بعثت باضتنيفية ،"إين مل أبعث باليهودية كال بالنصرانية أخرجو اإلماـ أزت  عن أيب أمامة بلفم: -(3)

ـ(، حتقيق: ػتم  عد  2008، 1 )دار الاتب العلمية، بَتكت، لدناف، ط ،22929: اضت يث: 207: : ص9 ىػ(، ج241 :)ت حندل،
ابة إال القادر عطا، كحا   ايفلداين بقف إسناده ضعيف، كلانو ليس ش ي  الضعف، كديان االستشهاد بو، فق  جاء مفررا عن رتع من الصح

، )ماتدة 1022: : ص1:ج6 م  ناصرال ين ايفلداين، مجحملكشيء من فقهها كفوائ ىا.  ،الفقرة ايفكىل. ينظر: سلسلة ايفحاديث الصحيحة
 ـ(.1996ق= 1416، 1اظتعارؼ للنشر كالتوزيع، الرياض، ط 

لانو كثَت اإلرساؿ، من الطدقة الثالثة،  ،اي، ثقة فقيو فاضلعطاء بن أيب رباح بفتح الراء كالداء، كاس  أيب رباح أسل  القرشي موالى  اظت -(4)
، )دار 677:ىػ(، ص852 :زت  بن علي بن حجر العسقالين، ) تيفكاظتشهور أنو تويف سنة أربع عشرة من اعتجرة. ينظر: تقريب التهعيب. 

 ايفشداؿ صغَت أزت  شاغف الداكستاين.  ت(، حتقيق: أيب ط، د ـ، د العاصمة للنشر كالتوزيع، د
ست كتسعُت  :إبراىي  بن يزي  بن ريس بن ايفسود النخعي، أبو عمراف الاويف الفقيو، ثقة إال أنو يرسل كثَتا، من الطدقة اطتامسة، تويف سنة -(5)

 .118: سو، صىػ(، اظتص ر نف852 :زت  بن علي بن حجر العسقالين، ) تيفمن اعتجرة. ينظر: تقريب التهعيب. 
 أبو جعفر ػتم  بن جرير بن يزي  الطربم، من فقهاء بغ اد، كىو صاحب التاريخ كاظتصنفات الاثَتة، تويف سنة عشر كثالذتائة. ينظر: طدقات -(6)

ف ت(، حتقيق: إحسا ط، د ، )دار الرائ  العريب، بَتكت، لدناف، د93: ىػ(، ص476 :طدقات الفقهاء. يفيب إسحاؽ الشَتازم الشافعي، )ت
 عداس.

 .71: اظتص ر السابق، ص الافاية يف عل  الاتابة. ينظر: -(7)
، )ت.  يفيبينظر: احمللى.  -(8) ، )إدارة الطداعة اظتنَتية، 1415اظتسقلة:  ،344: : ص8ىػ (، ج456ػتم  علي بن أزت  بن سعي  بن حـز

 ىػ(.1350، 1 مصر، ط
 .41: ظترجع السابق، صالتوثيق العقارم يف الشريعة اإلسالمية. ا ينظر: -(9)
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كعُت كيت ابا للمعامالت بُت  ،كتب العقود كاظتعاى ات كاظتراسالت  --: ثدت أف رسوؿ اهللثالثا

 .(2)الصحابة
 (3)كىناؾ فريق آخر من العلماء رأل أف الاتابة كانت يف بادئ ايفمر كاجدة،   نسخ ىعا الوجوب

نى أىمىانػىتىوي ضنا فػىٍليػيؤىد  ال ًعم أيٍؤدتي فىًإٍف أىًمنى بػىٍعضياي  بػىعٍ بقولو تعاىل: ﴿
(4). 

ـي  كر  رد    (5)ل ين أبو اضتسن علي بن ػتم  الطربم اظتعركؼ بالايا اعتراسيا عمادي  ىعا الرأم اإلما
نى أىمىانػىتىوي ، مل يتدُت تقخر نزكعتا عن ضنا فػىٍليػيؤىد  ال ًعم أيٍؤدتي فىًإٍف أىًمنى بػىٍعضياي  بػىعٍ :﴿ إف رولو تعاىل" فقاؿ:

الناسخ كاظتنسوخ رتيعا يف حالة ا معا، كال جيوز أف يرد دى رى ص ر اآلية اظتشتملة على ايفمر باإلشهاد، بل كى 
ال كاجب، كالعم يزي ه كضوحا أنو راؿ: ﴿فىًإٍف أىًمنى  كاح ة، ف ؿ ذلك على أف ايفمر باإلشهاد ن به 

بػىٍعضياي  بػىٍعضنا ، كمعلـو أف ىعا ايفمن ال يقع إال  سب الظن كالتوى ، ال على كجو اضتقيقة، كذلك 
ينة رلدو، ال ضتق الشرع، فإهنا لو كانت ضتق الشرع ما راؿ: ﴿فىًإٍف مر ما لطمقني ؿ على أف الشهادة إمنا أي 

أىًمنى بػىٍعضياي  بػىٍعضنا ، كال ثقة بقمن العداد، إمنا االعتماد على ما يراه الشرع مصلحة"
(6). 

كخالصة ما تق ـ ىي أنو ديان القوؿ: إف النتيجة اظتتعلقة باالختالؼ السابق يف اضتا  الشرعي، ىي 
ليو من ثواب كعقاب يف اآلخرة، كلانو من ناحية حتصيل منافع ال نيا كفوائ  ايفشياء، ليس يف ما يًتتب ع

 ،(7)ايفمر مانع من إجياب الاتابة كاإللزاـ ما كالتزامها يف إثدات اضتقوؽ، كاظتطالدة ما إذا ارتضى اضتاؿ
نب كونو يليب حاجة صاحب كيؤي  ذلك أف اتداع الاتابة ي ؿ على فطنة كذكاء من أطراؼ العق ، إىل جا

                                                                                                                                                                                 
 ينظر: اظترجع نفسو. الصفحة نفسها. -(1)
ىػ(، 751 :عد اهلل ػتم  بن أيب بار الزرعي ال مشقي، اظتعركؼ بابن ري  اصتوزية، ) ت ينظر: زاد اظتعاد يف ى م خَت العداد. مشس ال ين أيب -(2)

ـ(، 1994ىػ= 1415، 27، ) مؤسسة الرسالة، بَتكت، لدناف، باالشًتاؾ مع ماتدة اظتنار اإلسالمية، الاويت، ط 124-117: ص1ج
 عد  القادر ايفرنؤكط.  ك حتقيق: شعيب ايفرنؤكط، 

 .72: اظتص ر السابق، ص الافاية يف عل  الاتابة. ينظر: -(3)
 .282: من اآلية الدقرة -(4)
ىو: أبو اضتسن علي بن ػتم  بن علي الطربم، اظتلقب عماد ال ين، اظتعركؼ بالايا اعتراسي، الفقيو الشافعي، من أىل طربستاف، سافر إىل  -(5)

 :ةنيسابور، كتفقو على إماـ اضترمُت اصتويٍت، حط عصا الًتحاؿ بدغ اد، كتوىل ت ريس اظت رسة النظامية إىل أف تويف، كل  يف ذم القع ة سن
من اعتجرة بدغ اد، كدفن يف تربة الشيخ أيب إسحاؽ  أربع كستسمائة :ُت كأربعمائة من اعتجرة، كتويف يـو اطتميس، مستهل احملـر سنةستس

: 3 ىػ(، مج681 :العداس مشس ال ين أزت  بن ػتم  بن أيب بار بن خلااف،) ت يفيبالشَتازم. ينظر: كفيات ايفعياف كأنداء أبناء الزماف. 
 ، ) دار صادر، بَتكت، د.ط، د. ت(، حتقيق: إحساف عداس.290 -286: ص

، )دار 238: : ص1ىػ(، ج504 :اضتسن علي بن ػتم  الطربم اظتعركؼ بالايا اعتراسي، ) ت يبيفعماد ال ين لينظر: أحااـ القرآف.  -(6)
 ـ(.1983ىػ= 1403، 1 الاتب العلمية، بَتكت، لدناف، ط

ىػ= 1422، 1 ، )دار الشركؽ، القاىرة، مصر، ط113,114: نصر فري  كاصل، صل ،يف الفقو اإلسالمي ينظر: نظرية ال عول كاإلثدات -(7)
 ـ(.2002
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، كتص يق ىعه الثقة يعتم  --اضتق يف االطمئناف على حقو، كترؾي الاتابة يعرب عن ثقة ال ائن باهلل
 .(1)على مركءة اظت ين، كحسن أخالرو

كيًتتػػب علػػى ذلػػك أف ايفحاػػاـ الفقهيػػة اظتسػػتندطة مػػن ايفدلػػة الشػػرعية تسػػتوعب مػػا حيصػػل مػػن تطػػور، 
الليػػيب يف  (2)لرأم الفقهػػي اظتناسػػب للديئػػة كالظػػركؼ، كىػػو مػػا نلحظػػو يف اجتػػاه اظتشػػرعكىػػعا يسػػتلـز ايفخػػع بػػا
ـ اظتشػػار إليػػو سػػابقا، حيػػث ألػػـز التجػػار بػػقف ياػػوف لػػ ل كػػل 2010 :لسػػنة (23)رػػانوف النشػػاط التجػػارم 

اصتػػػػرد دفػػػػًت "، ك"الػػػػ فًت ايفسػػػػتاذ العػػػػاـ"، ك"دفػػػػًت اليوميػػػػة"علػػػػى ايفرػػػػل، ىػػػػي:  كاحػػػػ  مػػػػنه  الػػػػ فاتر اآلتيػػػػة
 ، كبياهنا على النحو التايل:"كاظتيزانية

ىو سجل يقي  فيو التاجر يوميان رتيع ايفعماؿ اليت تعود بوجو من الوجوه إىل نشاطو دفًت اليومية:  .1
 التجارم، كأف يقي  فيو باصتملة كل شهر اظتدالغ اليت أنفقها على نفسو كأسرتو.

 .(3)اظتختلفة، اليت سدق ت كينها يف دفًت اليوميةدفًت ايفستاذ العاـ، ي كف فيو التاجر حساباتو  .2
دفًت اصترد كاظتيزانية، يقي  فيو التاجر صورة رائمة اصترد، كاظتيزانية، كحساب ايفرباح كاطتسائر، مرة على  .3

 .(460ادة )ايفرل كل سنة، م
تشػػػػمل مػػػػا يرسػػػػلو التػػػػاجر مػػػػن مااتدػػػػات كبرريػػػػات، تتعلػػػػق بػػػػقم كجػػػػو بنشػػػػاطو  ،اظتراسػػػػالت كاحملػػػػررات .4

ف يف ملفػػػات خاصػػػة معػػػ ة عتػػػعا التجػػػارم، كمػػػا يتسػػػلمو مػػػن مثػػػل تلػػػك احملػػػررات، كاالحتفػػػاظ مػػػا ياػػػو 
 .(461ادة )حىت يسهل الرجوع إليها عن  اضتاجة، م ؛كمرتدة الغرض

التجار ما كت اكؿ استعماعتا منع م ة، كمبعٌت آخر ىي كال فاتر السابقة تعرؼ بال فاتر التقلي ية؛ ظتعرفة 
ال فاتر اليت استقر عليها التجار يف ت كين أنشطته  التجارية، كىي ختتلف عن ال فاتر اإللاًتكنية اضت يثة 

 اليت عهرت مع التق ـ التقٍت اضتاصل يف كسائل نقل اظتعلومات، كالتطور اظتستمر يف ىعا اجملاؿ.
                                                           

 .40: التوثيق العقارم يف الشريعة اإلسالمية. اظترجع السابق، ص ينظر: -(1)
ل كلة كفقا لل ستور. ينظر: معج  اظتصطلحات مصطلح رانوين يعرب عن السلطة التشريعية، ىي السلطة اليت دتلك كعيفة تشريع القوانُت يف ا -(2)

 .267، 447:القانونية، اظترجع السابق، ص
كالصحيح أف يقاؿ: ال فًت ايفستاذ"؛ لاوف عدارة: دفًت ايفستاذ، تعٍت   "دفًت ايفستاذ" رائال: علق ال كتور: أكـر ياملاي على ىعه التسمية -(3)

ـ، بينما اظتقصود كصف ال فًت بصفة ايفستاذ، ك فًت رئيس أك أساس". القانوف التجارم، كمضاؼ كمضاؼ إليو، ال فًت العائ  لألستاذ العا
ـ(، كؿتن نؤي ه يف ذلك، فالعدارة 1998، 1 )ماتدة دار الثقافة للنشر كالتوزيع، عماف، ايفردف، ط ،130: دراسة مقارنة. أكـر ياملاي، ص

اظتلك، كر  استخ ـ اظتشرع السعودم تسمية ال فًت ايفستاذ العاـ يف اظتادة ايفكىل من مركب كصفي، كليست مركدا إضافيا يفي  االختصاص أك 
ىػ، كلانها يد ك أهنا رمية من غَت راـ؛ يفنو  = استخ ـ اطتطق يف اظتادة اطتامسة بقولو:"ترحل إىل دفًت ايفستاذ 1409 :نظاـ ال فاتر التجارية

 ىػ . 10/01/1410، 3269من دفًت اليومية...". منشور جبري ة أـ القرل، الع د: العاـ العمليات اظتالية ذات الطديعة الواح ة 
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ادة مػػن ىػػعا التطػػور الػػعم أصػػدح ضػػركرة ال منػػاص منهػػا، أجػػاز اظتشػػرع الليػػيب للتػػاجر أف كحرصػػا علػػى االسػػتف
)اإللاًتكنيػػة(،  ديسػػك مسػػتن ات ػتاسػػدية يف شػػال كرؽ طداعػػة متصػػل، كمتسلسػػل يسػػتخ ـ يف نظػػ  اظتعلوماتيػػة

 مؤرخة كمررمة بالصورة اليت يدينها القانوف.

ة يف صورة منظومات معلوماتية)إلاًتكنية(، غَت رابلة لتغيَت كجيوز للتاجر أيضا أف ديسك اظتستن ات احملاسدي
 . (463ادة )الديانات اظت رجة فيها، م

 :المطلب الثالث: نطاق المشروعية أو مجالها
يقصػػ  بنطػػاؽ اظتشػػركعية أك غتاعتػػا ػتلهػػا مػػن جهػػة ايفعمػػاؿ التجاريػػة الػػيت يطلػػب تػػ كينها كريػػ ىا يف الػػ فاتر 

كيشمل: التجػارة اضتاضػرة، كالتجػارة غػَت  ،: التجارة من حيث ايفجلايفكؿ قلة  بقمرينالتجارية، كتتعلق ىعه اظتس
كيشػػػمل: كدػػػار التجػػػار، كصػػػغار الاسػػػدة كالداعػػػة اصتػػػوالُت  ،التجػػػارة مػػػن حيػػػث القػػػائمُت مػػػاالثػػػاين: اضتاضػػػرة، ك 

 كؿتوى ، كبياف ذلك ما يلي:

 :أوال: التجارة من حيث األجل
، كحييٍمىل عليو (2)، كىو اظتعٌت اظتنقوؿ اصطالحا عن  الفقهاء(1)اظتاؿ لغرض الربحالتجارة يف اللغة: تقليب 

 الشرعي إذ مل يان ىناؾ اصطالح خاص.

كالتجارة نوعاف: جتارة حاضرة، كجتارة دين أك مؤجلة، كر  استثٌت رولو تعاىل: ﴿ ًإال  أىف تىايوفى جًتىارىةه حىاًضرىةه 
نىايٍ  فػىلىيٍ  سى عىلىٍيايٍ  جينىاحه أىال  تىٍاتيديوىىا تيً يريكنػىهىا بػىيػٍ

التجارة اضتاضرة، كىي الديع ي ا بي ، فال ضركرة ت عو إىل  (3)
لدع  مثل ىعه اظتعامالت عما يؤدم إىل الريدة كالنزاع، العم يتعلق غالدا مبوع  ال ين،  ؛كتابة ما يداع ذتنا كمديعا

 النزاع متعلقا بقصل ال ين كاستحقارو. العم جيب أف ي فع فيو كمق اره، كأحيانا ر  ياوف

اضترج؛ لتارر مثل ىعه  حىت ال يقعوا يف ؛على عداده، كرزتة عت  --كىعا االستثناء توسعة من اهلل
 .(4)كلاصة إذا كاف ايفمر على سديل التجارة ،اظتعامالت

                                                           
، )مطدعة حاومة (جتر)، مادة: 279: ص :10 ج ق(،1205 :م  مرتضى اضتسيٍت الزبي م، )تحمل ،تاج العركس من جواىر القاموس -(1)

 ـ(، حتقيق: إبراىي  الًتزم.1972ق= 1392ط،  الاويت، الاويت، د
زت  بن ػتم  الصاكم، يفىػ(، مامش بلغة السالك يفررب اظتسالك،  1201 :زت  بن ػتم  بن أزت  ال ردير، )تيفالشرح الصغَت،  :ينظر -(2)

 ـ(.1952ىػ= 1372، )دار هنضة مصر، الفجالة، القاىرة، ط. ايفخَتة، 219 :: ص1 ىػ(، ج 1241 :)ت
 .281: من اآلية الدقرة -(3)
 .257،  256: : ص2 بار اصتصاص، اظتص ر السابق، ج يبيفينظر: أحااـ القرآف.  -(4)



 د. محمد صالح أبوحجر    د. عادل سالم محمد الصغير                      في الفقو اإلسالميمشروعية الدفاتر التجارية                  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           

 
42 

، كيقصػ  بػو (1)إىل عنصر السرعة، العم ديثل إح ل خاصيت العمل التجػارم اإلشارةى  كيتضمن ىعا االستثناءي 
أف اضتياة التجارية تتالحق بسػرعة، كال بػ  عتػا مػن السػَت يف كتػَتة سػريعة، فايفعمػاؿ التجاريػة يًتتػب بعضػها علػى 

ايفمػر الػعم  ضػة بطديعتهػا للتلػف، أك لػنقص القيمػة، أك لتقلدػات ايفسػعار،بع ، كر  ياوف ػتلها منقػوالت معر  
 يستلـز إبراـ التصرفات بسرعة.

كيًتتب  على خاصية السرعة اليت دتيز العمل التجػارم ضػركرة اطتػركج عػن التػزاـ مدػ أ الاتابػة كاإلثدػات اظتقيػ  
، كإف كػػػاف ايفمػػػر رػػػ  اختلػػػف اليػػػـو  اػػػ  كجػػػود النمػػػاذج اصتػػػاىزة للمحػػػررات (2)فيمػػػا يتعلػػػق بالتجػػػارة اضتاضػػػرة

اظتستخ مة يف ت اكؿ السلع كػتاؿ العقود التجارية من فواتَت كرسػائل، كىػي كسػائل مػن شػقهنا  اظتختلفة، كايفكراؽ
 جعل عملية التوثيق سهلة كميسورة حىت بالنسدة للتجارة اضتاضرة.

يضػػاؼ إىل مػػا تقػػ ـ أف عػػ ـ اسػػتلزاـ الاتابػػة يف التجػػارة اضتاضػػرة، كاعتمػػاد الشػػهادة عوضػػا منهػػا يرجػػع إىل 
بػػػػة يف العهػػػػود ايفكىل لإلسػػػػالـ، كمػػػػن   كػػػػاف مػػػػن الصػػػػعب االعتمػػػػاد علػػػػى الاتابػػػػة بشػػػػال عػػػػ ـ انتشػػػػار الاتا

 .(3)مطلق

كديان القوؿ إف ع ـ انتشار الاتابة ر  ياوف سددو ع ـ اظتعرفة أصال بقصوؿ الاتابة، كر  ياوف سددو ع ـ 
ررات اصتاىزة سهلت اللجوء توافر مواد الاتابة كأدكايفا، كىو أمر ينتفي يف الورت اضتاضر، حيث إف مناذج احمل

إىل الاتابة، كت كين التصرفات، فل  تع  الصعوبة اليت كانت موجودة، كمل يع  ىناؾ مربر لتق ًن الشهادة على 
 .(4)الاتابة يف التوثيق

 :ثانيا: التجارة من حيث القائمين بها
 ف ما ر  تاوف عمال فرديا، كأحاامو مفصلة يف كتاب الديع أك باب الديع و القائمي  التجارة من حيثي 

 ، كر  تاوف على سديل الشركة، كأحاامها مفصلة يف كتاب الشركة أك باب الشركة (5)يف كتب الفقو اإلسالمي
 

                                                           
 ، يتميز العمل التجارم لاصتُت مها: السرعة، كاالئتماف. ينظر: رانوف النشاط االرتصادم. ػتم  اصتيالين الد كم ايفزىرم، اظترجع السابق -(1)

 .57 :: ص1 ج
 .58، 57:ينظر: اظترجع نفسو، ص -(2)
 .140: رضا اظتزغٍت، اظترجع السابق، صينظر: أحااـ اإلثدات.  -(3)
 .141: ينظر: اظترجع نفسو، ص -(4)
، )دار 91 -78:ىػ (، ص428 :ينظر: ؼتتصر الق كرم يف الفقو اضتنفي. أبو اضتسن أزت  بن ػتم  بن أزت  بن جعفر الق كرم، )ت -(5)

ػتم  عويضة، ك ؼتتصر خليل،  خليل بن إسحاؽ اظتالاي، ـ(، حتقيق: كامل ػتم  1997ىػ= 1418، 1الاتب العلمية، بَتكت، لدناف، ط 
ـ (، تصحيح: الطاىر أزت  الزاكم، كؼتتصر اظتزين. 2004، 2 ، )دار اظت ار اإلسالمي، بَتكت، لدناف، ط167 -147ىػ(، ص 776 :)ت
، 1لعلمية، بَتكت، لدناف، ط، )دار الاتب ا140 -107:ىػ(، ص264 :إبراىي  إشتاعيل بن حيي بن إشتاعيل اظتصرم اظتزين، )ت يفيب
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 .(1)يف كتب الفقو اإلسالمي

"العم يديع بالسعر الوارع كيف كاف،  :، كىو إما تاجر م ير، كىو(2)كالتاجر: ىو العم يديع كيشًتم
، كإما تاجر ػتتار، كىو من يًتص  بالسلع (3)كخيلف ما باعو بغَته، كقرباب اضتوانيت، كالطو افُت بالسلع"

 .(4)ارتفاع ايفذتاف

أف  :كمل تعكر كتب الفقو اإلسالمي كجود فرؽ بُت التجار يف مسقلة مسك ال فاتر التجارية، كىعا يعٍت
تاجرا كدَتا لو اشتو  :عي يف ىعه القضية ال يتقثر باوف التاجر صاحب جتارة كدَتة أك صغَتة، أماضتا  الشر 

ا تعتم  جتارتو يف الغالب على مساعيو الد نية للحصوؿ ا صغَتن كصيتو يف السوؽ، كيتجر برأشتاؿ كدَت، أك تاجرن 
 على أرباح زىي ة؛ لتقمُت معيشتو.

ها بالنسدة للتجارة من حيث ايفجل اظتشركعية، كنطاري  ن حيث طديعةي لعلك تدقى ايفحااـ اليت مرت بنا، م
 ىي النافعة ىنا أيضا.

ـ تضمن حاما ؼتالفا ظتا تق ـ، حيث أعفى 23/2010 :لان اظتشرع اللييب يف رانوف النشاط التجارم
ايففراد " و:، كمنطور(10ـ )صغار التجار من كاجب مسك ال فاتر التجارية كمن التزامات أخرل، بي نها نص 

العين يزاكلوف جتارة صغَتة ذات نفقات زىي ة  يث يعتم كف على مساعيه  الد نية للحصوؿ على أرباح رليلة 
لتقمُت معيشته  أكثر من استنادى  إىل رأس ماعت  النق م كالدائع الطواؼ، أك الدائع باظتياكمة ال خيضعوف 

ري اظتنصوص عليها يف ىعا ال يفحااـ اإلفالس كالصلح الواللواجدات اطتاصة بال فاتر التجارية، كال لقواع  ك 
 ".القانوف

كيد ك من النص أف دافع اظتشرع العم كاف سددا يف إعفاء صغار التجار من مسك ال فاتر التجارية ىو 
رغدتو يف ختفيف العبء عنه ؛ يفف ايفرباح اليت جينوهنا بسيطة كال ديانها أف تتحمل اظتصاريف اليت تستلزمها 

 .(5)ىعه ال فاتر، كما تتطلدو عملية الت كين من أدكات
                                                                                                                                                                                 

ىػ(، 334 :القاس  عمر بن اضتسُت اطترري، )ت يفيبـ(، كضع حواشيو: ػتم  عد  القادر شاىُت، كؼتتصر اطترري. 1998ىػ= 1419
 ىػ(، كرف على طدعو كعلق عليو: ػتم  زىَت الشاكيش.1378، 1 ، )منشورات مؤسسة دار السالـ للطدعة كالنشر، دمشق، ط90 -82ص

، كؼتتصر 189 -185 :، ك ؼتتصر خليل. اظتص ر نفسو، ص112 -110: ينظر: ؼتتصر الق كرم يف الفقو اضتنفي. اظتص ر نفسو، ص -(1)
 .98، 97: ، كؼتتصر اطترري. اظتص ر نفسو، ص151، 150: اظتزين. اظتص ر نفسو، ص

 .(جتر)، مادة: 279:ص :10 اظتص ر السابق، ج (،ق1205 :م  مرتضى اضتسيٍت الزبي م، ) تحمل ،تاج العركس من جواىر القاموس -(2)
 .224 :: ص1 الشرح الصغَت.اظتص ر السابق، ج -(3)
 ينظر: اظتص ر نفسو، الصفحة نفسها. -(4)
 .73 :فتوح عد  الرزتن دكما، اظترجع السابق، صل ،ينظر: شرح القانوف التجارم اللييب -(5)
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 :الثاني: آثار مشروعية الدفاتر التجارية في الفقو اإلسالميالمبحث 
إجيادىا عن طريق اظتوث ق أك الااتب أك اظتقي  ، كىعا  بياف آثار مشركعية ال فاتر التجارية سياوف من خالؿ

ثاين، ما سيدينو اظتطلب ايفكؿ، كمعرفة الايفية اليت يت  ما الت كين يف ال فاتر، كىعا ما سيتضمنو اظتطلب ال
 كالوروؼ على حجية ىعه ال فاتر، كىعا ما سيتضمنو اظتطلب الثالث، على النحو التايل:

 :المطلب األول: دور الكاتب في تحقيق مشروعية الدفاتر التجارية
اعت ؼ من مسك ال فاتر التجارية ىو ت كين العمليات التجارية اليت يداشرىا التاجر، كبياف ما لو كما عليو، 

ىنا ىل تستلـز عملية الت كين يفعماؿ التاجر أف يقـو ما بواسطة كاتب حاذؽ أك أنو  يق ـم كالسؤاؿ الع
داـ ديلك اضت  ايفدىن من مستول القراءة كالاتابة الالـز للقياـ بعملية الت كين،  يستطيع أف يقـو ما بنفسو ما

 لتجارية .كيعرؼ أسلوب تلك العملية  كما دكر الااتب يف حتقيق مشركعية ال فاتر ا

يعة اإلسالمية، كىي رولو نعرض اآلية اليت تتعلق معه اظتسقلة يف الشر  :لإلجابة عن ىعا السؤاؿ
وي اهللي فػىٍليىٍاتيٍب تعاىل:﴿ ا عىل مى كىاًتبه بًاٍلعىٍ ًؿ، كىالى يىٍقبى كىاًتبه أىف ي ٍاتيبى كىمى نىاي  ٍ كىٍليىٍاتيب بػ يػٍ

، فظاىر النص، (1)
ىو ع ـ انتشار الاتابة يؤدم إىل القوؿ: إف التوثيق بالاتابة ال لعم كاف يعيشو الناس كرت نزكلو، كالوارع ا

ياوف إال بواسطة غَت اظتتعار ين، كيفه  من ذلك أف الشريعة اإلسالمية كانت أكثر حرصا على توفَت الثقة 
 .(2)لناساظتطلقة يف حجية الوثائق، اليت تتضمن ت كين اظتعامالت كالتصرفات بُت ا

يضاؼ إىل ما تق ـ أف الغالب يف عصر نزكؿ الوحي ع ـ معرفة اظتتعار ين أك أصحاب اظتعاملة الاتابة، 
فضال عن ع ـ معرفته  بايفحااـ الشرعية اليت تضدط اظتعاملة فيما بينه ، كمن   مل يان ىناؾ مناص من 

 رضها الحقا.لها العلماء، كسنعاللجوء إىل كاتب تتوافر فيو الشركط اليت فصٌ 

حيث أصدح باإلمااف اضتصوؿ على أدكات الاتابة يف يسر  ،أما يف الورت اضتاضر فإف ايفمر ر  تغَت
كسهولة، سواء يف ذلك احملررات اصتاىزة، كاظتع ة طدقا للضوابط الشرعية، أك ايفدكات من أرالـ ككرؽ كؿتوه، أك 

 تشار التعلي .اظتعرفة بقصوؿ الاتابة كحتصيل اظتستول الالـز منها بان

حم أف طديعة السرعة اليت دتيز النشاط التجارم حتت  منح التاجر صالحية أف ي كف لٍ على ما تق ـ يػي  بناءن 
أعمالو بنفسو، إف كاف رادرا على الاتابة، أك أف يستعُت بثقة غَته يف ذلك بشرط أف ياوف بإشرافو إذا حصل 

أك االنشغاؿ، كال ليل على ذلك أف الشريعة اإلسالمية لو ععر دينعو من الت كين بنفسو كاصتهل بالاتابة 
                                                           

 .281: من اآلية الدقرة -(1)
 .208 :: ص2 بار اصتصاص، اظتص ر السابق،  جيفيب ينظر: أحااـ القرآف.  -(2)
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استثنت التجارة اضتاضرة من التوثيق بالاتابة، كجعلت توثيقها عن طريق الشهادة. راؿ تعاىل: ﴿ًإال  أىف تىايوفى 
نىايٍ  فػىلىٍيسى عىلىٍيايٍ  جينىاحه أىال  تىٍاتيديوىىا  يكا ًإذىا تػىدىايػىٍعتيٍ  كىأىٍشهً  جًتىارىةه حىاًضرىةه تيً يريكنػىهىا بػىيػٍ

(1). 

كيًتتب على ذلك الوروؼ على الفارؽ بُت اظتعامالت كالعقود بُت الناس، اليت جيرم توثيقها يف ايفصل على 
 ، كبُت ايفعماؿ التجارية اليت ياوف فيها التاجر حرا من ىعا القي .(2)يطلق عليو اظتوثق ،ع ؿو  ي  كاتبو 

البن فرحوف،  ،تدصرة اضتااـ :تلك اليت تولت دراسة عل  التوثيق، مثل، كلاصة كاظتطلع على كتب الفقو
ي رؾ م ل أمهية بياف الشركط الواجب توافرىا يف الااتب أك اظتوثق، كىي شركط ديان االسًتشاد ما يف 

نىاي  ٍ  كىاًتبه شركط من يتوىل مسك ال فاتر التجارية، كر  طتصها القرآف الارًن يف رولو تعاىل: ﴿ كىٍليىٍاتيب بػ يػٍ
بًاٍلعىٍ ًؿ 
للمتعار ين بقف يتوىل كتابة الوثيقة كاتب ياتب على ح  الع ؿ  --، كىو توجيو من اهلل(3)

، بقف ياوف شرطا صحيحا جائزا على ما توجدو  كاالحتياط كالتوثق من ايفمور اليت من أجلها ييٍاتىب الاتابي
 الشريعة اإلسالمية، كتقتضيو.

، كياوف تملة للمعاين، كايفلفاظ اظتشًتكةالشقف أف يتحرز من استعماؿ العدارات احملكعلى اظتوثق يف ىعا 
 .(4)ذلك بتحرم حتقيق اظتعاين بقلفاظ مدينة خارجة عن ح  الشراكة كاالحتماؿ كاالبتعاد عن خالؼ الفقهاء

ياوف حسن  أف" صفات الااتب اظتوثق بقولو: (5)كر  طتص برىاف ال ين أبو الوفاء إبراىي  ابن فرحوف
الاتابة، رليل اللحن، عاظتا بايفمور الشرعية، عارفا مبا حيتاج إليو من اضتساب كالقس  الشرعية، متحليا بايفمانة، 

 .(6)سالاا طريق ال يانة كالع الة، داخال يف سلك الفضالء، ماشيا على هنج العلماء ايفجالء"

تابة اشًتط العلماء فيو أف ياوف عارفا مبا ياتب كلل كر العم يؤديو الااتب اظتوثق يف حتقيق مشركعية الا
يف احملاضر كغَتىا، كمقتضى ىعه اظتعرفة أف ياوف أديدا ؽتي زا بُت ايفلفاظ اظتتشامة، عارفا باللغات العربية 

                                                           
 .281: من اآلية الدقرة -(1)
 .80، 75 :معة ػتمود الزريقي، اظترجع السابق، ص، صتينظر: التوثيق العقارم يف الشريعة اإلسالمية -(2)
 .281: من اآلية الدقرة -(3)
 .209، 208 :: ص2 اصتصاص، اظتص ر السابق، ج يفيب بارينظر: أحااـ القرآف.  -(4)
ا، ىو: إبراىي  بن علي بن ػتم  بن ػتم  بن أيب القاس  بن ػتم  بن فرحوف، اليعمرم، اظتالاي، اظت ين، أبو الوفاء، كل  باظت ينة، كنشق م -(5)

ات اظتالاية، تويف يف عشر ايفضحى من ذم اضتجة كتفقو، كبرع، كصنف، كرتع، ككيل رضاء اظت ينة، لو كتاب نفيس يف ايفحااـ، كآخر يف طدق
بابن حجر )شهاب ال ين أزت  بن علي بن ػتم  الشهَت ل ،تسع كتسعُت كسدعمائة من اعتجرة. ينظر: ال رر الاامنة يف أعياف اظتائة الثامنة :سنة

 ىػ(، )دار إحياء الًتاث العريب، بَتكت، لدناف، د.ط، د.ت(.852 :)ت ،(العسقالين
 .200: : ص1 ظر: تدصرة اضتااـ يف أصوؿ ايفرضية كمناىج ايفحااـ. اظتص ر السابق، جين -(6)
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كالقوانُت ايفدبية، كأف يعرؼ رواع  اضتعؼ كالتارار، كالتعكَت كالتقنيث، كالفاعل كاظتفعوؿ، كاظتدت أ كاطترب، 
 .(1)اضترؼ الناصب كاصتار كاجملركر، كغَت ذلك من القواع  كايفصوؿ العربية اليت يتورف عليها فه  اظتعٌتك 

كاعت ؼ من كراء اشًتاط ما تق ـ من صفات يف الااتب، ىو أف حيصل لال كاح  من اظتت اينُت ما رص  
اإلخالؿ ما بقف كاف الااتب  من تصحيح عق  اظت اينة، كال ياوف ذلك إال بالتزاـ تلك الشركط، كيف حالة

جاىال باضتا  مثال، ال يؤمن أف تاوف كتابتو فاس ة فيفس  ما ما رص ه اظتتعار اف، كيًتتب على ذلك بطالف 
، لعلك رس  العلماء الايت اب إىل ثالثة أصناؼ: الصنف ايفكؿ: الااتب العم ياتب كال يعرؼ ماذا (2)العق 

ال كاح ا، مقل ا غَته من غَت دراية، كىعا ال تنفع اظتتعار ين كتابتيو، ياتب، فمثلو كمثل النارش ينقش شا
كالصنف الثاين: الااتب العم ياتب كيتقي  يف كتابتو مبا حفم فقط، ال يتجاكزه إىل غَته، كمن   فهو عاجز 

اؿ بالداطل، عن إصالح الغلط إذا كرع يف كتابتو، فتاوف نتيجة عملو تسوي  الدياض، كإبطاؿ الوثيقة، كأكل اظت
، كالصنف الثالث: (4)أك ابن الدواب (3)كتعري  نفسو للقيل كالقاؿ، كلو ضاىى يف حسن خطو ابن مقلة

الااتب اضتقيقي اضتاذؽ يف فن الاتابة، العم ياتب كيعرؼ ماذا ياتب، فيستطيع التد يل بُت العدارات، 
 .(5)وثيقوكيتمان من إصالح الغلط يف كل باب، كيسهل عليو ت كين كل عق  كت

ىعا ىو الااتب الع ؿ، العم ياوف على ي يو توثيق العقود كالتصرفات، كحفم اضتقوؽ، كس  العريعة إىل 
ن من اطتصومات كاظتنازعات، كأما من ال حيسن كجوه الاتابة، كال يقف على فقو الوثيقة، فال يندغي أف دياٌ 

بل جيب أال ياوف متهما  ،كليس ىعا فحسباالنتصاب لعلك، لئال يفس  على الناس كثَتا من معاماليف ، 
يف دينو، "يفف مثل ىعا يػيعىل   الناس كجوه الشر كالفساد، كيلهمه  حتريف اظتسائل لتوجيو ايفشهاد، فاثَتا ما 
يقيت الناس اليـو يستفتوف يف نوازؿ من اظتعامالت الربوية، كاظتشاركة الفاس ة، كايفناحة اظتفسوخة كؿتو ذلك ؽتا 

فإذا صرفه  عن ذلك أىل ال يانة أتوا إىل مثل ىؤالء فحرفوا ألفاعها، كحتيلوا عتا بالعدارة اليت عاىرىا ال جيوز، 
                                                           

 .74: اظتص ر السابق، ص، الافاية يف عل  الاتابة ينظر: -(1)
 .209 :: ص2 ينظر: أحااـ القرآف. أبوبار اصتصاص، اظتص ر السابق، ج -(2)
اظتشهور، توىل الوزارة للخليفة اظتقت ر باهلل، تقلب يف اظتناصب كالوزارات، كابتلي  ىو: أبو علي ػتم  بن علي بن اضتسُت بن مقلة، الااتب -(3)

امتحانا ع ة مرات، كخطو مشهور، كل  بدغ اد يـو اطتميس، بع  العصر، لتسع بقُت من شواؿ سنة اثنتُت كسدعُت كمائتُت من اعتجرة، كتويف 
-113: ص 5جرة. ينظر: كفيات ايفعياف كأنداء أبناء الزماف، اظتص ر السابق، مج يـو ايفح  عاشر شواؿ سنة ذتاف كعشرين كثالذتائة من اعت

118. 
 ىو: أبو اضتسن علي بن ىالؿ اظتعركؼ بابن الدواب، الااتب اظتشهور، من اطتطاطُت اظتشهورين، ىعب طريقة ابن مقلة يف اطتط الاويف، تويف -(4)

. - -كأربعمائة من اعتجرة، كريل: غَت ذلك، كدفن جبوار اإلماـ أزت  بن حندلتويف يـو اطتميس، ثاين رتادل ايفكىل سنة ثالث كعشرين 
 .344-342: : ص3 ينظر: كفيات ايفعياف كأنداء أبناء الزماف، اظتص ر السابق، مج

 .74: اظتص ر السابق، ص، الافاية يف عل  الاتابة ينظر: -(5)
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وا، كدتايف كثَت من الناس على التهاكف   كد اإلسالـ لُّ ضى وا كأى لُّ ضى اصتواز، كىي مشتملة على صريح الفساد، فى 
 .(1)كالتالعب يف طريق اضتراـ"

التزاـ ىعه  فإف من توثيق العقود كالتصرفات بُت الناس،  يف ال فاتر التجارية أخفُّ  النشاطً  ري ً  أف أمرٍ  معك 
ي ىك ف للنشاط التجارم سواء كاف التاجر نفسو أك شخصا آخر نيً ب لعلك أمر مه  ج ا، كىعه 

الشركط يف اظت
 ارية،   االحتجاج ما فيما بع .ايفمهية ؾت  أثرىا بالنسدة لتنظي  ال فاتر التج

 :فاتر التجارية في الفقو اإلسالميلمطلب الثاني: تنظيم الدا
عيًنيت كتب عل  التوثيق مبسقلة الايفية اليت تاوف عليهػا كتابػة العقػود كاظتعػامالت، كرػ  صػاغ الفقهػاء الػعين 

ػ تولوا التوثيق سواء عػن طريػق تػوليه  منصػب القضػاء، أك بشػال مسػتقل رواعػ ى  الاتابػة، ا، بينػوا مػا طريقػة كنظمن
إف التوثيػػق مػػن الفنػػوف الفقهيػػة، اشػػتهر  عرػػو كالتػػقليف فيػػو  ": كتنظػػي  الوثػػائق مبػػا يتفػػق كايفحاػػاـ الشػػرعية حيػػث

حػػىت تاػػوف اظترجػػع يف بيػػاف االلتزامػػات كحت يػػ   ؛كثػػَت مػػن العلمػػاء فضػػدطوا أحاػػاـ العقػػود كمػػا يراعػػى يف كتابتهػػا
 .(2)اضتقوؽ"

دياػػن االىتػػ اء مػػا يف تنظػػي  الػػ فاتر التجاريػػة  ،مػػن رواعػػ  نقػػاطى اسًتشػػادو كيعػػ  مػػا انتهػػى إليػػو علمػػاء التوثيػػق 
 بوصفها نوعا من التوثيق.

كمن ىعه القواع  اليت صاغها علماء التوثيػق، ايفصػوؿ الػيت دياػن تقسػيمها علػى ثػالث مراحػل، كبياهنػا علػى 
 النحو التايل:

 :أوال: مرحلة ما قبل الكتابة
تتضػػمن ىػػعه اظترحلػػة إعػػ اد أدكات الاتابػػة، كذلػػك بتػػوفَت مسػػتلزمات الاتابػػة مػػن كرؽ أبػػي ، رػػوم يدقػػى  
 .(3) يث ال يتفتت كال يتخرؽ، كم اد أسود ال ينتشر كال ينمحي ،أزمنة

يف مرحلة ما ردل الاتابة من كضػع الػ كاة عػن ديػُت الااتػب، كأخػع  كر  بينت بع  كتب التوثيق اإلجراءاتً 
  باليػػ  اليمػػٌت، كجعػػل القرطػػاس يف اليػػ  اليسػػرل، كجعػل رأس القرطػػاس مػػن أعػػاله إىل أسػػفلو، كجعػػل موضػػع القلػ

                                                           
 .200: ص1اظتص ر نفسو، جتدصرة اضتااـ يف أصوؿ ايفرضية كمناىج ايفحااـ.  -(1)
، )دار الغرب 21: : ص1 ىػ(، ج616 :تعد  اهلل بن ؾت  بن شاس، )الؿ ال ين صت ،عق  اصتواىر الثمينة يف معىب عامل اظت ينة -(2)

 اضتفيم منصور. ايفجفاف، كعد  ت(، حتقيق: ػتم  أيب ط، د ـ، د اإلسالمي، د
 .73: ابق، صاظتص ر الس، ينظر: الافاية يف عل  الاتابة -(3)
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رطع الوررة ؽتػا يلػي اعتػامش، ككضػع اليػ  يف القرطػاس علػى الػورؾ ايفديػن، كػتػاذاة شػحمة ايفذف بػالقل ، كالسػدب 
 .(1)ريعايف اختاذ ىعا الوضع أنو يسه  يف رتع تركيز اضتواس، كجيعل التفاَت س

 :ثانيا: مرحلة الكتابة
 تتضمن ىعه اظترحلة رواع  تتعلق مبا يلي:

 :فاتحة الكتابة .0
ارت اء بالاتاب العزيز، كاآلثار الندوية، كاإلرتاع؛ الفتتاح  ،على الااتب أف يفتتح كتابو بالدسملة

كما يف ركاية   (ي ً حً الر   نً زٍتى الر   اهللً   ً سٍ دً بً  يوً فً  أي  ى دٍ  يػى الى  اؿو م بى ذً  رو مٍ أى  ل  : ) كي --الاتاب ما، كلقوؿ النيب
(ـي عى جٍ أى  كٍ أى  عي طى رٍ أى  كٍ أى  ري تػى بػٍ أى  وى هٍ فػى )

، (4)، كىعا ما جرت بو عادة اظتوثقُت(3)كرليل الربكة ،نارص :، أم(2)
-كاظتطلع على الوثائق يرل أف العادة جرت أيضا أف تػيٍردىؼ الدسملة باضتم لة كالصالة على النيب ػتم 

- امتثاال لألدلة الوارد يف ىعا الشقف مثل: رولو  ؛تيمنا كتربكا؛--  كل أمر ذم باؿ ال يد أ ( :
تىوي ييصىلُّوفى عىلىى الن يبء يىا أىيػُّهىا ال ًعينى : ﴿--كرولو (6)،(5)فيو  م  اهلل فهو أجعـ( ًئاى ًإف  اهللى كىمىالى
تىٍسًليمنا آىمىنيوا صىلُّوا عىلىٍيًو كىسىل ميوا 

(7). 
                                                           

: : ص1 ىػ (، ج 880 :شمس ال ين ػتم  بن أزت  اظتنهاجي ايفسيوطي، ) تل ،ينظر: جواىر العقود كمعُت القضاة كاظتورعُت كالشهود -(1)
 ت(. ، د2 )طدعة مصورة عن الطدعة ايفكىل، د.ف، د.ـ، ط ،14

من ذكره يف طدقات الشافعية الاربل. تاج ال ين أبو نصر عد  الوىاب بن  مل أعثر عليو معا اللفم يف كتب السنة اظتشهورة الستة، على الرغ  -(2)
ت(، حتقيق: ػتمود ػتم  الطناحي،  ط، د ، )دار إحياء الاتب العربية، د.ـ، د8: : ص1 ق(، ج771 :علي بن عد  الاايف السداي، )ت

، )اظتاتب 29: : ص1 م  ناصر ال ين ايفلداين، جكآخر، كحيا  بقنو ضعيف ج ا يف إركاء الغليل يف ختريج أحاديث منار السديل. ػت
 ـ(، إشراؼ: ػتم  زىَت الشاكيش. 1979ق= 1399، 1 اإلسالمي، بَتكت، لدناف، دمشق، سوريا، ط

ينظر: بلغة السالك يفررب اظتسالك إىل معىب اإلماـ مالك. أزت  بن ػتم  الصاكم، مع الشرح الصغَت، أزت  بن ػتم  بن أزت  ال ردير،  -(3)
 .3، 2 :: ص1 اظتص ر السابق، ج

 .201: : ص1 ينظر: تدصرة اضتااـ يف أصوؿ ايفرضية كمناىج ايفحااـ. اظتص ر نفسو، ج -(4)
أمر  - -ر منا نص اضت يث على اآلية؛ يفف اضت يث نص على الد اية باضتم لة يف ايفمور اظتهمة، كاآلية ت ؿ على أف الصالة على النيب -(5)

 مطلوب على اصتملة.
فيو باضتم ، أرطع"، راؿ السن م: اضت يث ر  حسنو ابن الصالح كالنوكم. سنن ابن  " كل أمر ذم باؿ، ال يد أ أخرجو ابن ماجو بلفم: -(6)

، )دار 1894، كتاب: النااح، باب: خطدة النااح، اضت يث: 610: : ص1 ىػ(، ج275 :أبو عد  اهلل ػتم  بن يزي  القزكيٍت،)ت :ماجو
ت(، حتقيق: ػتم  فؤاد عد  الداري، كل فع التعارض بُت ح يثي الدسملة ك اضتم لة، يقوؿ الصاكم يف  ط، د لعربية، د.ـ، دإحياء الاتب ا

"ظتا افتتح بالدسملة افتتاحا حقيقيا، افتتح باضتم لة افتتاحا إضافيا، كىو ما تق ـ على الشركع يف اظتقصود  حاشيتو على الشرح الصغَت، لل ردير:
 عا بُت ح يثي الدسملة كاضتم لة، كزتل الدسملة على االبت اء اضتقيقي، كاضتم لة على االبت اء اإلضايف؛ ظتوافقة القرآف العزيز، كلقوةبالعات، رت

ح يث الدسملة على ح يث اضتم لة". بلغة السالك يفررب اظتسالك إىل معىب اإلماـ مالك. أزت  بن ػتم  الصاكم، اظتص ر السابق، 
 .5:: ص1:ج

 .56ايفحزاب:  -(7)



            

 م2108يوليو ( 2العدد )( 2)المجلد  مجلة المنتدى األكاديمي                   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           

 

 
49 

يف اظتااتدات  --كر  فصل العلماء يف أحااـ الدسملة كاضتم لة كالصالة على النيب     
، كمن رتلة ىعه ايفحااـ  أصل االفتتاح بالدسملة، كموضعها من اظتاتوب بتق مها يف (1)كالوثائق

كت اب اإلنشاء يف ، "كعلى ىعه الطريقة جرل  --الاتابة، كإفرادىا يف سطر، تدجيال الس  اهلل
أما النساخ ككتاب الوثائق فرمبا كتدوا بع ىا يف سطرىا )اضتم  هلل(  ،مااتدته ، كسائر ما يص ر عنه 

 .(2)(كؿتو ذلك --أك )الصالة  على رسوؿ اهلل
 :طريقة الكتابة, وتنظيم األسطر واألحرف .2

ؼ غَت مقرطمة، أك جيب أف تاوف الاتابة كاضحة خالية من اضتك كالشطب، كلط حسن، ك رك 
مت اخلة  يث تسقط بع  اضتركؼ، أك يًتتب على ذلك إخالؿ باظتعٌت، كأف تاوف ايفسطر متصلة، 

، (3)الزيادة فيو بينها، كأف يتجنب الااتب أك اظتوثق الاتابة بُت ايفسطر مهما ح ث ني اً ال فراغ دتي 
"يراعي يف الاتابة نسق ايفسطر يف طوؿ اظتاتوب يف عرضو،  يث إف زي  حرؼ  :كعلى اظتوثق أف

بُت حرفُت أك أضتقت كلمة بقح  جانيب السطر يظهر كال خيفى، كأف دييز بايفحرؼ اظتتشامة بعضها 
 عن بع  بعالمات ؽتيزة دالة على اظتراد ما كاضتاء أك اطتاء كاصتي  كالراء كالزام كالنوف، فلتان دائرة
النوف أكرب من دائرة الراء كالزام، كإف ر ر على تقكي ىا بالمة أخرل يفعل ذلك، ككعلك يف سائر 

 . (4)اضتركؼ اظتتشامة، كالغرض من ذلك منع كروع االشتداه، كمنع فوات اظتقصود  صوؿ االلتداس"
تد يل، كتاوف حىت ال ياوف ذلك سددا يف التغيَت كال ؛كعلى اظتوثق أيضا أال يًتؾ فراغا أك فرجة

معاصتة الفراغ بتارار الالمة اليت كرف عليها، أك كتابة كلمة صح، أك رس  صاد ؽت كدة، أك دائرة 
 مفتوحة، كؿتو ذلك ؽتا يس  بو الفراغ، كدينع التزكير.

كإف كاف الفراغ يف السطر ايفخَت شغلو بعدارة: حسيب اهلل، أك اضتم  هلل، أك يطلب من أكؿ شاى  
ك الفراغ، كعن  الاتابة على أكثر من كررةو كىتىبى عالمتو على كل كررة،   يعكر ع د أف ياتب يف ذل

ايفكراؽ يف آخر اظتاتوب، أك يعكر ع د أسطر اظتاتوب، كيف حالة تع د نسخ الوثيقة يعكرىا، كيعكر 
 .(5)ع دىا، كيدُت اتفارها أك اختالفها

                                                           
، )دار الاتب اطت يوية، اظتطدعة ايفمَتية، 229-217: ص6ق(، ج821 :العداس أزت  القلقشن م، )ت يفيبينظر: صدح ايفعشى.  -(1)

 ـ(.1915ىػ= 1333القاىرة، د.ط، 
 .224: : ص6 اظتص ر نفسو، ج -(2)
، ك ملخص ايفحااـ الشرعية على اظتعتم  من معىب 12: ص1ينظر: جواىر العقود كمعُت القضاة كاظتورعُت كالشهود. اظتص ر السابق، ج -(3)

 ـ(.1996ـ= 1425، 3، )دار الاتب الوطنية، بنغازم، ط 88اظتالاية. ػتم  ػتم  بن عامر، ص
 .73: الافاية يف عل  الاتابة.اظتص ر السابق، ص -(4)
 .201: : ص1:تدصرة اضتااـ يف أصوؿ ايفرضية كمناىج ايفحااـ. اظتص ر نفسو، ج ينظر: -(5)
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اضت يثة، سواء عن ما كانت آالت  كىعه ايفمور أصدحت من اظتاضي يف عل استخ اـ الطداعة
  الطداعة أك بع  عهور اضتاسب اآليل الثابت كاحملموؿ، كلان تدقى أمهية االلتزاـ بالقواع  اظتعكورة عن

 العودة إىل الاتابة لط الي . 
 :وقت الكتابة .3

ٍنىع الااتب من الاتابة يف أثناء اظتلل، كيف أثناء الغضب، كيف أثناء السهر؛ يفف العىن يف أثناء  ديي
ىعه االنفعاالت كايفحواؿ ياوف مشوشا، كاحتماؿ الغلط كدَت، كمن   كاف اجتناب الاتابة حىت 

 .(1)يسل  الااتب عن الغلط يف كتابتو كتوثيقو
 :ليوعإصالح الخطأ والتنبيو  .4

إف سىدىقى رل ي الااتب إىل غلط، ياوف إصالحو باشط الغلط كتصحيحو، كيعي  ذكره يف آخر 
ك الاتاب، ردل ذكر التاريخ، كيىٍاتيبي أف اضتك كاإلصالح على السطر الفالين، يف اللفم الوثيقة أ

الفالين صحيح من ايفصل، كارع من الااتب فالف، كىعه الايفية يف إصالح اطتطق كاإلشارة إليو 
 .(2)بل حىت الشهود لو فعلوا ذلك يف شهادايف  كاف حسنا ،ليست مقصورة على الااتب اظتوثق

ب على ذلك ع ـ جواز اضتك كالشطب العم ال يتسٌت معو رراءة أصل الالمة، كلاصة إذا  كيًتت
 .(3)كاف الشطب لدياف جوىرم كقشتاء اظتتعار ين، أك تاريخ الوثيقة، أك ريمتها

 :بيان المتعاقدين .5
على اظتوثق أف ياتب أشتاء اظتتعار ين، كاختلف العلماء فيمن يد أ بعكره من اظتتعار ين، فمنه  
يقىر لو، كيف عق  الديع يعكر اس  الدائع   اس  

ًقر أكال،   يعكر اظت
ي
من فضل أف يعكر يف اإلررار اس  اظت

: --ييٍعكر اس  الدائع لقولول ذكر اس  اظتشًتم أكال،   اظتدتاع على سديل اظتثاؿ، كمنه  من فضٌ 
﴿ًإف  اهللى اٍشتػىرىل ًمنى اٍلميٍؤًمًنُتى أىنفيسىهي  
كيقيت بع  ذلك ذكر أنسام ، كرديلته ، كألقام ،  ،(4)

كمسانه ، كصنعته ، كأرل ما ياتب يف النسب االس  ثالثيا، كذلك بعكر اس  اظتتعار ، كاس  أبيو، 
، كصاحب الانية الغالدة على اشتو ، تاتب كنيتو ، كيلحق ذلك كاس  ج ه، دفعا لالشتداه يف ايفشتاء

ف كاف معركفا ل يه ، كغتهوؿ النسب يعكر إ "،كلو ػتققوف ،عدارة: "كشهود ىعا الاتاب بو عارفوف
                                                           

 . 73:اظتص ر السابق، ص، الافاية يف عل  الاتابة ينظر: -(1)
 اظتص ر نفسو.ينظر:  -(2)
 .88: ينظر: ملخص ايفحااـ الشرعية على اظتعتم  من معىب اظتالاية. اظترجع السابق، ص -(3)
 .112: من اآلية التوبة -(4)
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الصفة اظتختصة بو، ىعا الدياف ليس مقصورا أيضا على اظتوثق فقط، بل يستحسن  :أم ،بل ه كاضتلية
 .(1)شهادايف أف يفعل ذلك الشهود يف 

ن تتوافر يٍ  ى يضاؼ إىل ما تق ـ بياف أكصاؼ اظتتعار ين اظتعتربة شرعا، بقف يعكر اظتوثق أف اظتتعارً 
 .(2)فيهما ايفىلية الالزمة إلجراء العق  أك التصرؼ

 :بيان التاريخ .6
يف ستس يلزمو أف يعكر الساعة كما الوثيقة باليـو كالشهر كالسنة،   على اظتوثق أف يعكر تاريخ كتابة

ىي: "كل اسًتعاء من متضادين يف أم شيء كاف، كمىت مل يتحقق بالورت أف االسًتعاء  ،حاالت
كتص يقها أهنا حاضت ثالث  ،تق ـ الصلح كإال بطل االسًتعاء، كالطالؽ يفجل النفقة كاضتمل

إذ  ؛كموت اظتيت ،حي  يف ستسة كأربعُت يوما، كعه ة الرريق يفجل العيوب، ككعلك بيع اضتيواف
 .(3)لعل لو كارثا غائدا مات ردلو"

 :بيان محل العقد .7
من رواع  التوثيق أف تتضمن الوثيقة بياف ػتل العق  أك التصرؼ، كاظتقصود "حت ي  نوعية التصرؼ 

، (4)إىل غَت ذلك من التصرفات" ،أك كرف ،أك ىدة ،بيع كشراء :موضوع الوثيقة اظتراد كتابتها من
سب طديعتو، فإف كاف  كذلك بقف ياتب اظتوثق ر ر اظتديع علي سديل اظتثاؿ كصفتو، كياوف ذلك 

، بقف تعكر ح كده من اصتهات ايفربع، يستوم يف ذلك التح ي  بالشماؿ (5)عقارا فيعر ؼ بالتح ي 
، (6)يها ػتلياأك ما يقدلها من اصتهات اظتتعارؼ عل كاصتنوب كالشرؽ كالغرب، كىي التسميات اضت يثة،

كتد أ بالقدلة تيمنا،   يعكر اضت  من جهة الشرؽ،   يعكر اضت  من جهة الغرب،   يعكر اضت  من 
اضت  الوارد يف  ، كيعٍت جوؼ العقار، كىو(افن وٍ جى )جهة اصتوؼ، حيث يطلق على ىعا اصتانب، لفم 

 .(7)الدالد اإلسالمية ىعه اصتهات ىي اظتت اكلة سابقا يف نظاـ التوثيق يفهناية العقار، ك 
                                                           

 : 1 ، ك تدصرة اضتااـ يف أصوؿ ايفرضية كمناىج ايفحااـ. اظتص ر نفسو، ج73:اظتص ر السابق، ص، ينظر: الافاية يف عل  الاتابة -(1)
 .203، 201: ص

 .88: ملخص ايفحااـ الشرعية على اظتعتم  من معىب اظتالاية. اظترجع السابق، ص ينظر: -(2)
 .6: : ص2 أصوؿ ايفرضية كمناىج ايفحااـ. اظتص ر نفسو، جتدصرة اضتااـ يف  -(3)
 .120: التوثيق العقارم يف الشريعة اإلسالمية. اظترجع السابق، ص -(4)
 .73: اظتص ر السابق، ص، ينظر: الافاية يف عل  الاتابة -(5)
 كىي تسمية اصتهات يف بع  اظتناطق الليدية. ،القدلة كالدحرا كالشرؽ كالغرب -(6)
 .120: التوثيق العقارم يف الشريعة اإلسالمية. اظترجع السابق، ص ينظر: -(7)
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أم:  ،ا بالاتابةككزنن  ا كصفةن ا كنوعن كإف كاف ػتل العق  حيوانا فيعر ؼ بالنعوت كايفكصاؼ، كيعكر الثمن ر رن 
، كأف يدُت الااتب بع  ايفع اد، بقف يصف (1)حىت ال ياوف ايفمر سهال للتزكير ؛باضتركؼ، كليس بايفرراـ

ف يصف ايفلف باتابة عدارة: ألف كاح ، كأف يوضح ايفع اد السدعة، اظتائة باتابة عدارة: مائة كاح ة، كأ
كالتسعة، كالسدعُت، كالتسعُت، باتابة عدارة: بتق ًن السُت أك التاء، كمن االحتياط يف مواجهة اللدس كالتزكير 

 .(2)يوأيضا ييٍعكىر نصف الع د اظتاتوب يف اإلررار كنصف اظتائة كنصف ايفلف، كيف كل ع د دتان الزيادة ف

كيف اصتملة كلما كاف كصف ػتل العق  تفصيليا دريقا، كمبا ىو معركؼ عن  أىل الدل ، كاف ذلك أحفم 
 للحقوؽ، كأدعى إىل س  العريعة أماـ اظتنازعات كاطتصومات.

 :صفة العقد أو صيغتو .8
أم: عق ا كاح ا،  و متح ا من حيث كوني  ،على اظتوثق أف يدُت يف الوثيقة اليت ياتدها صفة العق  أك صيغتو

كقف ياوف عق  بيع أك ؿتوه، أك أف الوثيقة تتضمن عقودا متع دة يف آف كاح ، كجيب على اظتوثق أيضا أف 
 .(3)ما متح ين أك متع دينيدُت صفة اظتتعار ين من حيث كوهني 

 :ثالثا: مرحلة ما بعد الكتابة
أعاله، كاظتطلوبة يف أثناء الاتابة، على الااتب أف بع  االنتهاء من كتابة الوثيقة، كإثدات الديانات اظتعكورة 

 .(4)يستوعب ما كتب، كيراجعو بالقراءة، كأف دييز ألفاعو

يستخلص ما سدق أف رواع  التوثيق اظتعكورة سلفا، ىي لضدط عملية التوثيق للعقود كالتصرفات عموما، ك 
 ت كين ايفنشطة التجارية يف ال فاتر التجارية كلدياف كيفية الاتابة بعامة، فهل جيب التقي  بتلك القواع  عن  

ديان القوؿ إف كتب الفقو، كمنها كتب التوثيق، مل تعػرض مثػل ىػعه القواعػ  بالنسػدة للػ فاتر التجاريػة، كمػن 
رواعػػ  التوثيػػق العامػػة مرشػػ ا لايفيػػة تنظػػي  الػػ فاتر التجاريػػة، فللتػػاجر اضتريػػة يف اختيػػار الديانػػات الالزمػػة  عػػ ُّ تي   ى  
كحقوؽ غػَته ل يػو، كييٍظًهػر درػةى  ،ت كين نشاطو، كااللتزاـ بقواع  التوثيق، مبا يضمن صحة القي ، كحيفم حقورول

عملو، كأمانتىو فيو، كيتفق مع مد أم السرعة كاالئتماف اللعين دييزاف ايفعماؿ التجارية،  فحركة النشػاط التجػارم 
 ليو يف السوؽ.كشتعة التاجر ميعىو ؿه عليهما، كمهماف بالنسدة إ

                                                           
 .74،  73: اظتص ر السابق، ص، ينظر: الافاية يف عل  الاتابة -(1)
 .201: : ص1 ينظر: تدصرة اضتااـ يف أصوؿ ايفرضية كمناىج ايفحااـ. اظتص ر نفسو، ج -(2)
 .74 :السابق، صاظتص ر ، ينظر: الافاية يف عل  الاتابة -(3)
 .201: : ص1 ينظر: تدصرة اضتااـ يف أصوؿ ايفرضية كمناىج ايفحااـ. اظتص ر نفسو، ج -(4)
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كر  استح ثت النظ  القانونية اضت يثة ضوابط كرواع  ديان من خالعتا تنظي  ال فاتر التجارية، كضماف 
إذ ىي  ،صحتها، كاكتشاؼ ما ر  يعًتيها من تزكير، "كليس يف رواع  الشريعة ما دينع من تطديق النظ  اضت يثة

 .(1)رواع  كضوابط رأكىا مناسدة يف أزمنته " ال ختالف نصا شرعيا، كال جتايف ما كضعو الفقهاء من
كما داـ ايفمر كعلك، يقتضي اظتقاـ أف نعكر بع  ىعه ايفنظمة اضت يثة اليت تضمنها رانوف النشاط 

نصوصو شيئا من تلك يف كر  أكرد  التجارم اللييب النافع اظتشار إليو سابقا يف شقف تنظي  ال فاتر التجارية،
على كجوب أف تاوف ال فاتر كاظتلفات خالية من   :منو (462)قرة ايفكىل من اظتادة القواع ، حيث نص يف الف

كل فراغ أك بياض أك كتابة يف اضتواشي أك ػتو أك حتشية بُت السطور، ع ا ما يًتؾ من الدياض يف اظتلف العم 
 حتفم فيو صور اطتطابات كػتتويايفا.

كاحملو كالتحشية بُت السطور س  العريعة إىل التغيَت  كاعت ؼ من كجوب خلو ال فاتر كاظتلفات من الفراغات
سب ايفىواء كاظتصاحل، فإذا ري   التاجر بيانا معينا، كباف لو فيما بع  أنو  كالتد يل يف الديانات اظتقي ة فيها 

اف أخطق يف ىعا القي ، كيري  تصحيحو، فالواجب عليو أف يًتؾ اطتطق يف اضتالة اليت ىو فيها،   يقي  الدي
 .(2)ا إىل اطتطق العم سدق الوروع فيوهن مندػ   ،الصحيح

كالسػػدب يف اسػػتثناء اظتلػػف الػػعم حتفػػم فيػػو صػػور اطتطابػػات كػتتويايفػػا مػػن التػػزاـ اطتلػػو مػػن الديػػاض، ىػػو أف 
ت رػػ  ال التػػاجر عنػػ ما يلصػػق صػػورة اطتطػػاب الصػػادر منػػو أك الػػوارد إليػػو علػػى إحػػ ل صػػفحات ملػػف اظتراسػػال

 .(3)الصفحة اظتلصق عليها، كمن   يظل جزء من الصفحة فارغاياوف حجمها مساكيا ضتج  
دفًت اصترد بقف يق مهما إىل اظتقمور العم ك كألـز القانوف أيضا التاجر ردل أف يد أ يف الاتابة يف دفًت اليومية 

أم: من دكف  ،المتو على كل كررة غتانالاي يتوىل ترري  كل صفحة منهما، ككضع ع ؛تعينو احملامة االبت ائية
 اظتشار إليها. (462)مصاريف، ىعا ما نصت عليو الفقرة الثانية من اظتادة: 
اظتعكورة بقف حيرر يف أكؿ صفحة من دفًت اليومية  (462)كيلتـز اظتقمور طدقا لنص الفقرة الثالثة من اظتادة: 

 ؤرخا كمورعا مبنح الصفة الرشتية لل فًت.ا بع د صفحات كل دفًت، كبيانا مكدفًت اصترد إشهادن 
كاعت ؼ من كضع تلك القواع  كما يتعلق ما من إجراءات ىو احملافظة على تنظي  ال فًتين اظتشار إليهما، 
كمنع التاجر من تزكير اظتعلومات اظت كنة كالتالعب بالصفحات بالزيادة عليها أك نزع كررات، كسياوف من 

 .(4)التزكير كالتالعب عن  كجودها اكتشاؼ السهل ج ن 
                                                           

 ـ(.1983ىػ= 1404، 2)طداعة ذات السالسل، الاويت، ط  ،247: : ص1 اظتوسوعة الفقهية. كزارة ايفكراؼ كالشؤكف اإلسالمية، ج -(1)
 .77: رجع السابق، صينظر: شرح القانوف التجارم اللييب. اظت -(2)
 .78، 77: ينظر: اظترجع نفسو، ص -(3)
 .78: ينظر: اظترجع نفسو، ص -(4)
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مادامت اظتصلحة اظتتوخاة من تلك اإلجراءات ىو تنظي  ال فاتر التجارية، كضماف صحة اظتعلومات الواردة ك 
فيها، كذلك يتفق مع مشركعية الاتابة كالت كين اللعين تع  ال فاتر التجارية كسيلة من كسائلها على النحو 

 ذلك يف حجية ىعه ال فاتر العم بيناه سابقا،  فما أثر 

 :فاتر التجارية في الفقو اإلسالميالمطلب الثالث: حجية الد
ة كال ليل عن  بع  العلماء ج  ة، كىي ما ديؿ  بو على صحة ال عول، كاضتي ج  اضتجية مص ر صناعي من اضتي 

ايفمر لالحتجاج بو، ، كديان القوؿ بناء على ذلك إف اظتقصود من اضتجية رابلية الشيء أك (1)مبعٌت كاح 
 كاختاذه دليال أك حجة يف مواجهة غَت احملتج، ككجوب العمل مب لولو.

كمن   يقص   جية ال فاتر التجارية رابليتها لالحتجاج ما، ككجوب ايفخع مبا كرد فيها من ريود 
ين، اليت تضمنت كإررارات، كمل نعثر على تفاصيل ىعا اظتوضوع إال يف كتب اضتنفية، كمنها حاشية ابن عاب 

ملخص ما عليو العمل يف ىعا الشقف عن  اضتنفية، حيث كرد فيها أف ايفصل ع ـ االعتماد على اطتط يف 
اإلثدات، إلمااف التزكير، كىعا ايفصل ليس على كجو اإلطالؽ، كإمنا استثٍت منو بع  الصور اليت تاوف فيها 

جزما (3)كابن كىداف (2)ابن الشحنة"ف أ كتب الفقو اضتنفي  ا االستثناء يفالاتابة كاطتط حجة، كالنقل الثابت عتع
، (7)"(6)، كراضيخاف(5)، كالسرخسي(4)بالعمل ب فًت الصراؼ كؿتوه؛ لعلة أمن التزكير، كما جـز بو الدزازم

فخط الدياع كالصراؼ كالسمسار حجة، كلو كاف غَت ميصى  ر كغَت معنوف، كتستن  ىعه اضتجية إىل العرؼ 
                                                           

ط، رتادل  ،) ماتدة القرآف، القاىرة، د87: ىػ (، ص816 :علي بن ػتم  بن علي اصترجاين اضتنفي، )تل ،ينظر: التعريفات -(1)
 العداس. ـ، مق مة (، ضدط: ػتم  علي أيب2003ىػ= يوليو 1423ايفكىل

من ىو: ػتم  بن ػتم  بن ػتم  بن ػتمود بن غازم بن أيوب بن ػتمود بن اطتتلو احملب، أبو الولي ، اضتليب، اضتنفي، اظتعركؼ بابن الشحنة،  -(2)
 عشرة  فقهاء اضتنفية، كل   لب سنة تسع كأربعُت كسدعمائة من اعتجرة، كنشق ما، تويف يـو اصتمعة، ثاين عشر ربيع اآلخر سنة ستس

: 10: ج5 ىػ(، مج902 :الرزتن السخاكم، )ت شمس ال ين ػتم  بن عد ل ،كذتامنائة من اعتجرة. ينظر: الضوء الالمع يفىل القرف التاسع
 ت(. ط، د ، )دار ماتدة اضتياة، بَتكت، لدناف، د6 -3: ص

كالفقو كالقراءات كايفدب، توىل الت ريس، كرضاء زتاة، لو نظ   ىو: عد  الوىاب بن أزت  بن كىداف، ال مشقي، اضتنفي، كاف عاظتا يف العربية -(3)
ىػ. ينظر: ال رر الاامنة يف أعياف اظتائة الثامنة. اظتص ر 768من ألف بيت يف غرائب اظتسائل يف معىب اضتنفية، تويف يف ذم اضتجة سنة 

 .424، 423: : ص2 السابق، ج
، الربيقيٍت، اطتوارزمي، الشهَت بالدزازم، من فقهاء اضتنفية، أصلو من كردر جبهات ىو: ػتم  بن ػتم  بن شهاب بن يوسف، الاردرم -(4)

، من مصنفاتو سدع كعشرين كذتامنائة من اعتجرة. ينظر: ايفعالـ.  :كتاب اصتامع الوجيز يف الفتاكل على اظتعىب اضتنفي،  تويف سنة  :خوارـز
 .45: : ص7اظترجع السابق، ج

 من الدحث. 4ر: صسدقت الًترتة لو، تنظ -(5)
ىو: اضتسن بن منصور بن أيب القاس  ػتمود بن عد  العزيز ايفكزجن م الفرغاين، اظتعركؼ بقاضي خاف، فخر ال ين، من فقهاء اضتنفية، من  -(6)

ُت كتسعُت اثنت :الفتاكل، كشرح اصتامع الصغَت، كشرح الزيادات، كشرح أدب القاضي للخصاؼ، تويف ليلة النصف من رمضاف سنة :مصنفاتو
 .16كستسمائة من اعتجرة. ينظر: تاج الًتاج  يف طدقات اضتنفية. اظتص ر نفسو، ص

 .136: : ص8 حاشية ابن عاب ين، اظتص ر السابق، ج -(7)
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كذلك للحاجة اليت تقتضي االعًتاؼ مبثل ىعه اضتجية لل فاتر التجارية، كر  سدق أف أشرنا  ؛الناس اصتارم بُت
يف ب اية الدحث إىل أف ازدىار التجارة مبنطقة العراؽ، كانتشار اظتعىب اضتنفي ىناؾ، جعل الفقو اإلسالمي 

النصوص )على النص؛ يفف يستوعب ىعه ايفحااـ اليت تعتم  على العرؼ كالعادة، أكثر من اعتمادىا 
 .(متناىية، كالورائع غَت متناىية

ىل دفًت الدياع كالصراؼ كالسمسار حجة فيما تضمنو من ديوف غَته عليو فقط،  :ىنا ق ـكالسؤاؿ العم ي
 أك أنو حجة أيضا فيما تضمنو من ديونو على غَته 

، كفريق هى التاجر من ديوف لغَت فريق يقصر اضتجة على ما عل :اختلف فقهاء اضتنفية يف ىعا الشقف بُت
آخر جيعل اضتجة تشمل ما للتاجر كما عليو، كفريق ثالث جيعل اضتجة تشمل ما للتاجر كما عليو بشرط أف 

"كأما روؿ ابن كىداف يف تعليل اظتسقلة؛ يفنو  ال ياتب إال ما لو  ياوف الاتاب ػتفوعا ل يو راؿ ابن عاب ين:
بل ال ياتب كعليو، فمراده أف الدياع كؿتوه ال ياتب يف دفًته شيئا على سديل التجربة للخط أك اللغو كاللعب، 

ذلك،  ال يلـز من ىعا أف يعمل باتابتو يف العم لو كما ال خيفى، خالفا ظتن فه  منوإال ما لو أك عليو، ك 
 .(1)كجيب تقيي ه ... مبا إذا كاف دفًته ػتفوعا عن ه..."

كاشًتاط احتفاظ التاجر ب فًته لالحتجاج بو، يقتضى مبفهـو اظتخالفة ع ـ جواز االحتجاج بال فًت إذا كاف 
الحتماؿ تزكير الااتب على التاجر،  ؛عن  غَته، كالااتب العم يتخعه للقي  يف دفاتره، كيستعُت بو يف ذلك

كلاصة الااتب غَت اظتسل ، ككعلك إذا كاف ايفمر متعلقا بقي  ما على التاجر يف دفًت خصمو؛ كل ذلك 
 .(2)الحتماؿ التزكير

يضاؼ إىل ما تق ـ اشًتاط معرفة أف اطتط اظتوجود يف ال فًت ىو خط التاجر يقينا، أك يعًتؼ ىو على 
يَت، كرلة تشابو اطتطوط من كل كجو، كل ذلك نفسو بقنو خطو؛ لن رة حصوؿ الغلط، كسهولة اكتشاؼ التغ

 .(3)كالتيسَت العم يع  مد أ من مدادئ الشريعة اإلسالمية ،يف إطار التوسعة على الناس
كمعىب اظتالاية يف حجية اطتط أنو يؤخع بو عن  توافر الثقة فيو، كمعرفتو يقينا، كانتفاء الريدة بع ـ كجود 

 .(4)أف يعكر صاحب اطتط اضتادثة أك الوارعة اليت حصل ت كينها ػتو أك كشط أك تغيَت، كاشًتط بعضه 

  

                                                           
 .138: ص8 حاشية ابن عاب ين، اظتص ر السابق، ج -(1)
 .138: : ص8 ينظر: اظتص ر نفسو. ج -(2)
 .138: : ص8 ينظر: اظتص ر نفسو. ج -(3)
 ىػ (، على ؼتتصر خليل،  1101 :ىػ(، مامش شرح أيب عد  اهلل ػتم  اطترشي، )ت1189 :ينظر: حاشية علي الع كم، )ت -(4)

 ط، د ت(.  )مطدعة ػتم  أفن م مصطفى، مصر، د ،221: :ص5 ىػ(، ج 767 :)ت
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، كيف معىب (1)كيف معىب الشافعية كجو يوافق ما ذىب إليو اضتنفية كاظتالاية على النحو اظتعكور ردل رليل
 .(2)تتفق مع ما سدق ذكره من اشًتاط الثقة يف اطتط، كانتفاء الريدة اضتنابلة ركاية عن اإلماـ أزت  بن حندل

كاالنطداع العم ينتهي إليو متتدع ايفرواؿ الفقهية يف حجية اطتط كاطتت  ىو أف ىعه اضتجية مدنية على 
كىي يف ؼ إىل االستيثاؽ من صحة الاتابة، كع ـ كجود شدهة تثَت  الضوابط اليت كضعوىا يف ىعا الشقف،

 .(3)الشاوؾ فيها
 جية ال فاتر التجارية، كمن ىعه ايفنظمة  ة فيما يتعلقكىو ايفمر نفسو العم تقره النظ  القانونية اضت يث

رانوف النشاط التجارم اللييب العم جعل حجية ال فاتر كاظتلفات اإللزامية بالنسدة للتاجر أماـ احملاك  متورفة 
 . ، كر  ذكرناىا يف اظتطلب الثاين اظتتعلق بتنظي  ال فاتر التجارية(464ـ)على استيفائها الشركط القانونية 

ي  عىى عليو على تق ًن دليل ض  نفسو، كبع ـ 
كإذا كانت القواع  العامة يف اإلثدات تقضي بع ـ إجدار اظت

دتاُت اظت عي من إنشاء دليل لنفسو على غَته، فإف اظتشرع يف رانوف النشاط التجارم ر  استثٌت ال فاتر 
كاضت يث عن حجية ال فاتر التجارية يتضمن  التجارية من ىاتُت القاع تُت، كأعطاىا حجية معينة يف اإلثدات،

 اصتاندُت التاليُت:
 أكال: االحتجاج بال فاتر التجارية ظتصلحة التاجر نفسو.

 .ل فاتر التجارية على التاجر نفسوثانيا: االحتجاج با
 كتفصيل القوؿ يف ىعين اصتاندُت يقيت على النحو التايل:     

 :لمصلحة التاجر نفسواتر التجارية أوال: االحتجاج بالدف
 ديان اضت يث يف ىعا اجملاؿ عن نشوء الفرضُت التاليُت:

 احتجاج التاجر بدفاتره على تاجر آخر: .0
لق  أيعًطيت ال فاتر التجارية يف ىعه اضتالة حجية كاملة؛ يفف اطتصومة جتارية، جتمع بُت تاجرين، ككل 

فإف ىعه اضتجية متعلقة بايفمور التجارية فقط، كمقصورة على  منهما ملـز باختاذ ال فاتر التجارية، كمن  ى  
ال فاتر اظتنظمة طدقا للقانوف، كمبفهـو اظتخالفة فإف ال فاتر التجارية ال تاوف حجة فيما يتعلق بايفمور اظتتعلقة 

ين الد كم ػتم  اصتيال :باظتسائل اظت نية كاظتنازعات اظتتعلقة باظتصركفات الشخصية، كىو رأم تدناه ال كتور
                                                           

أزت  بن زتزة بن شهاب ال ين الرملي، الشهَت بالشافعي الصغَت، شمس ال ين ػتم  بن أيب العداس ، لينظر: هناية احملتاج إىل شرح اظتنهاج -(1)
 ـ(.2003ىػ= 1424، 3، )دار الاتب العلمية، بَتكت، لدناف، ط 260: : ص8 ىػ(، ج1004 :)ت

)دار الاتاب  ،22: : ص12 ىػ(، ج630 :ػتم  عد  اهلل بن أزت  بن ػتمود بن ر امة، )ت وفق ال ين أيبظت ،ينظر: اظتغٍت مع الشرح الادَت -(2)
الفرج عد  الرزتن بن أيب عمر ػتم  بن أزت  بن ر امة  شمس ال ين أيبل ،ت (، كالشرح الادَت على منت اظتقنع مع اظتغٍت ط ، د ـ، د العريب، د

 ت (. ط ، د ـ، د ، )دار الاتاب العريب، د462: : ص11 ىػ (، ج682 :اظتق سي، )ت
 .247: : ص1 جاظتوسوعة الفقهية. اظترجع السابق،  -(3)
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؛ يفف ري  اظتصركفات الشخصية يف ال فًت التجارم عادة ما ياوف بصفة غتملة، كمن غَت تفصيل، (1)ايفزىرم
ككعلك ال ديان االحتجاج مبا ديك ف فيها يف حالة ع ـ انتظامها، كع ـ مراعايفا رواع  تنظي  ال فاتر 

 .(2)التجارية
ف فيها عمال ية ال فاتر التجارية مطلقة، سواء كاف ما دك  أف حج (3)كيرل ال كتور فتوح عد  الرزتن دكما

من القانوف  (61)جتاريا أك كاف عمال م نيا، متعلقا مبصركفات شخصية أك عائلية، استنادا إىل أف نص اظتادة 
من القانوف نشاط التجارم النافع مل يفرؽ بُت ايفعماؿ  (464)التجارم اللييب، العم أصدح حيمل الرر  

معلال ذلك بقف ختصيص  ؛عن  االحتجاج ما أماـ احملاك  ف يف ال فاتر التجاريةاظت نية كايفعماؿ التجارية مبا دك  
 .(4)تلك ال فاتر لقي  اظتعامالت التجارية فقط ال حيوؿ دكف ري  معامالت أخرل غَت جتارية

 بصحة اظتعلومات اظت كنة  (5)ال فاتر التجارية اضتجية ىو أهنا تنتج ررائن رانونية بسيطةكمعٌت اكتساب 
 أف ايفمر يقدل إثدات عاسها، كلان دكرىا مه  يف غتاؿ توزيع عبء اإلثدات، حيث تنص  :ما، أم

طريقة أخرل من  ينية تغٍت من تقررت ظتصلحتو عن أيٌ القرينة القانو " :من القانوف اظت ين على أف( 1/ 392ـ )
 .(6)طرؽ اإلثدات"

كيًتتب على ما تق ـ أف احملامة عن ما يعرض النزاع عليها تقدل االحتجاج ب فاتر التاجر اظتنظمة، كترف  
دفاتر التاجر غَت اظتنظمة، كيف حالة التساكم بقف كانت ال فاتر كلها منظمة أك غَت منظمة على احملامة أف 

 .(7)طرؽ اإلثدات تستم  رناعتها من طريق آخر من
 احتجاج التاجر بدفاتره على غير التاجر: .2

 ايفصل يف ىعه الفرضية أف ال فاتر التجارية ال ديان االحتجاج ما على غَت التجار، استنادا إىل نص 
دفاتر التجار ال تاوف حجة على غَت التجار..."، كلان نوف اظت ين اللييب، العم يقوؿ: "من القا (384/1ـ )

يرد على ىعا ايفصل استثناء مفاده أف الديانات اظتثدتة يف ىعه ال فاتر، اظتتعلقة بعقود ػتلها توري  أشياء طتص  
التاجر من غَت التجار كاضتاجات العائلية من اظتالبس تصلح أساسا يعتم  عليو القاضي يف توجيو اليمُت 

                                                           
 أستاذ القانوف التجارم يف جامعة طرابلس. -(1)
 .235-232: : ص1 ينظر: رانوف النشاط االرتصادم. اظترجع السابق، ج -(2)
 أستاذ القانوف التجارم بالية اضتقوؽ باصتامعة الليدية يف السدعينيات من القرف العشرين. -(3)
 .83: السابق، صينظر: شرح القانوف اللييب. اظترجع  -(4)
،) منشورات 384: : ص1 تقابلها القرائن القانونية القاطعة: كىي اليت ال تقدل إثدات العاس. ينظر: رانوف اظترافعات. أزت  عمر أبو زرية، ج -(5)

 ـ(. 2003، 1جامعة راريونس، بنغازم، ط 
 ـ(.1988امة لشؤكف القضاء، ليديا، ، )اعتيقة الع72: ص القانوف اظت ين. إع اد: اإلدارة العامة للقانوف، -(6)
 .83: شرح القانوف اللييب. اظترجع السابق، ص ينظر: -(7)
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أك خصمو غَت التاجر، بشرط أال تتجاكز ريمة ايفشياء  ،إىل أم من الطرفُت: التاجر صاحب ال فًت (1)مةاظتتم
 .(2)من القانوف اظت ين اللييب (387/1ـ)اظتوردة عشرة دنانَت، طدقا ظتا جيوز إثداتو بالدينة، 

كر  علق ال كتور ػتم  اصتيالين الد كم ايفزىرم على النص اظتعكور بقنو مل تع  لو أم فائ ة عملية؛ 
 .(3)للتطور اعتائل العم حصل يف اجملتمعنتيجة 

 :ثانيا: االحتجاج بالدفاتر التجارية على التاجر نفسو
مل يان إررارا رضائيا، فهو تع  ال فاتر التجارية حجة على التاجر نفسو؛ يفهنا مبثابة اإلررار، كإف 

ع  ما ري ه التاجر يف دفاتره التجارية دليال كامال يف يي  كمن     اعًتاؼ بوجود اضتق العم ي عيو خصمو،
من القانوف اظت ين اللييب، العم يقوؿ:" كتاوف دفاتر التجار  (384/2ـ )استنادا إىل نص  ،مواجهتو

 حجة على ىؤالء التجار...".
ال ليل ض  التاجر يوجب ايفخع بال ما كرد فيو بشقف حق اطتص  غَت التاجر، فال كاستعماؿ ىعا 

جيوز لألخَت أف يتمسك مبا ىو يف مصلحتو، كيستدع  ما ىو ليس كعلك، كال جيوز بناء على ذلك جتزئة 
ال جيوز    بضاعة معينة، كدفع ذتنها،فعلى سديل اظتثاؿ عن ما يي ىك ف التاجر يف دفاتره أنو تسل   ،ال ليل

طتصمو أف جيزمء ىعه العدارة، بقخع كارعة تىسىلًُّ  الدضاعة، كاستدعاد كارعة س اد الثمن، ما دامت ىعه 
 .(4)من القانوف اظت ين (384/2ـ)ال فاتر منظمة 

اظتخالف للشركط  :أم ،كمبفهـو اظتخالفة جتوز جتزئة اإلررار اظت كف يف ال فًت التجارم غَت اظتنظ 
ستطيع اطتص  غَت التاجر يف ىعه اضتالة أف حيتج بدع  ما كرد يف اإلررار، كيًتؾ االحتجاج القانونية، في

 .(5)باصتزء اآلخر تدعا ظتا حيققو لو ذلك من مصلحة يف دعواه
كديلك القاضي إزاء ذلك سلطة تق يرية يف االعًتاؼ  جية ال فاتر غَت اظتنظمة أك ع ـ االعًتاؼ 

 .(6)اع ة ع ـ جتزئة اإلررارما، كيتحرر من االلتزاـ بق

ىػ، انفرد بالنص يف 1409 :كجت ر اإلشارة يف ىعا الشقف إىل أف نظاـ ال فاتر التجارية السعودم لسنة       
افًتاض أف رتيع القيود اظت كنة يف دفاتر التاجر ر  دكنت بعلمو كرضاه، ما مل يثدت  :اظتادة التاسعة منو على

                                                           
املة، كىي: "اليمُت اليت يوجهها القاضي إىل أح  اطتصمُت أك كليهما؛ ليستويف اظتتسمى أيضا بيمُت االستيفاء، كاليمُت االستيفائية، كاليمُت  -(1)

 .238 :كلزيادة تاوين اعتقاده بصحة مورف أح  اطتصمُت". أحااـ اإلثدات. اظترجع السابق، صما ما نقص من أدلة إثدات ال عول، 
، كرانوف اظترافعات. اظترجع 235: : ص1 ، كرانوف النشاط االرتصادم. اظترجع السابق، ج83: شرح القانوف اللييب. اظترجع نفسو، ص ينظر: -(2)

 .361 :: ص1 السابق، ج
 .236: : ص1 النشاط االرتصادم. اظترجع السابق، جرانوف  ينظر: -(3)
 .360 :: ص1 ينظر: رانوف اظترافعات. اظترجع السابق، ج -(4)
 .81 :ينظر: شرح القانوف التجارم اللييب. اظترجع السابق، ص -(5)
 .237: ص1رانوف النشاط االرتصادم. اظترجع السابق، ج ينظر: -(6)



            

 م2108يوليو ( 2العدد )( 2)المجلد  مجلة المنتدى األكاديمي                   
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بال ليل عاس ذلك، كىو ما يعٍت أف ت كين القيود يف دفًت التاجر من دكف علمو أك من دكف رضاه جيعل 
 ال فًت غَت صاحل لالحتجاج بو. 

اإلسالمي، ينتهي الدحث إىل اطتادتة عقب إثدات ما تق ـ من مشركعية ال فاتر التجارية يف الفقو 
شقنو يف ذلك شقف الدحوث العلمية، حيث دتثل اطتادتة رتلة النتائج كالتوصيات اليت دتخ  عنها جه  

 الداحثُت. 
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 :الخاتمة
النشػػػػػػػاط التجػػػػػػػارم مهػػػػػػػ  بالنسػػػػػػػدة للمجتمػػػػػػػع، مػػػػػػػن حيػػػػػػػث تػػػػػػػوفَت ايفشػػػػػػػياء كتدػػػػػػػادؿ االنتفػػػػػػػاع مػػػػػػػا، 

تنػػػػػػتج مػػػػػػن عالرػػػػػػة ايففػػػػػػراد فيمػػػػػػا بيػػػػػػنه  يف إطػػػػػػار ىػػػػػػعا النشػػػػػػاط، كحػػػػػػىت ال  كيتعلػػػػػػق بػػػػػػعلك معػػػػػػامالت
ياػػػػػوف عرضػػػػػة للفوضػػػػػى كاالضػػػػػطراب كجحػػػػػود اضتقػػػػػوؽ، كػػػػػاف لزامػػػػػا تنظيمػػػػػو، مػػػػػن خػػػػػالؿ إعمػػػػػاؿ مدػػػػػ أ 
الثدػػػػػوت بالاتابػػػػػة، الػػػػػعم أررتػػػػػو الشػػػػػريعة اإلسػػػػػالمية، حفاعػػػػػا علػػػػػى حقػػػػػوؽ اظتتعارػػػػػ ين، كؽتارسػػػػػة للررابػػػػػة 

 للتعرؼ على مركزه اظتايل، كحتقيق التوازف بُت إيراداتو كمصركفاتو. ؛على نشاط التاجر
كمػػػػػػن أسػػػػػػاليب تنظػػػػػػي  النشػػػػػػاط التجػػػػػػارم الػػػػػػيت عرفهػػػػػػا التجػػػػػػار مسػػػػػػك دفػػػػػػاتر كسػػػػػػجالت يػػػػػػ كنوف 
فيهػػػػػا عمليػػػػػايف  التجاريػػػػػة ، عرفػػػػػت باسػػػػػ  الػػػػػ فاتر التجاريػػػػػة، كرػػػػػ  اسػػػػػتوعدت الشػػػػػريعة اإلسػػػػػالمية ىػػػػػعا 

باختػػػػػػػػػاذ الايت ػػػػػػػػػاب؛  --لاتابػػػػػػػػػة يف القػػػػػػػػػرآف الاػػػػػػػػػرًن، كفعػػػػػػػػػل النػػػػػػػػػيبا إىل مشػػػػػػػػػركعية االنظػػػػػػػػػاـ، اسػػػػػػػػػتنادن 
 جاء اإلرتاع على ذلك من غَت ناَت. لت كين مااتداتو كمراسالتو كعقود اظتسلمُت، كمن  ى  

كننهػػػػػػي الدحػػػػػػث بػػػػػػعكر النتػػػػػػائج الػػػػػػيت دياػػػػػػن استخالصػػػػػػها، كالتوصػػػػػػيات الػػػػػػيت دياػػػػػػن ارًتاحهػػػػػػا علػػػػػػى 
 النحو التايل:
 :أوال: النتائج

 على ما تق ـ  ديان استنتاج ما يلي: بناءن 
أرسػػػػػت الشػػػػػريعة اإلسػػػػػالمية مدػػػػػ أ كتابػػػػػة اظتعػػػػػامالت اظتؤجلػػػػػة كتوثيقهػػػػػا، مػػػػػن أجػػػػػل إثدػػػػػات االلتزامػػػػػات  .1

كاضتقػػػػوؽ اظتًتتدػػػػة عليهػػػػا، كمل حتػػػػ د شػػػػاال معينػػػػا للاتابػػػػة، كىػػػػو مػػػػا جعػػػػل ىػػػػعا اظتدػػػػ أ عامػػػػا يسػػػػتوعب 
يف ذلػػػػػك اختػػػػػاذ الػػػػػ فاتر التجاريػػػػػة، الػػػػػيت تعػػػػػ  التطػػػػػور الػػػػػعم حيصػػػػػل يف أسػػػػػاليب الاتابػػػػػة كالتوثيػػػػػق، مبػػػػػا 

 الوجو اظتتطور يفساليب الت كين التجارم.
نػػػػػػتج عػػػػػػن كػػػػػػوف الاتابػػػػػػة للمعػػػػػػامالت اظتؤجلػػػػػػة عنػػػػػػ  رتهػػػػػػور الفقهػػػػػػاء علػػػػػػى سػػػػػػديل النػػػػػػ ب كاإلرشػػػػػػاد،  .2

ن يف سػػػػػػػورة يٍ تقكيػػػػػػػ  أحاػػػػػػػاـ الشػػػػػػػريعة اإلسػػػػػػػالمية مدػػػػػػػ أ حريػػػػػػػة اإلثدػػػػػػػات، حيػػػػػػػث تضػػػػػػػمنت آيػػػػػػػة الػػػػػػػ   
 ق أخرل كالشهادة كالرىن.الدقرة كسائل توثي

دياػػػػػن االسػػػػػتفادة مػػػػػن القواعػػػػػ  الفقهيػػػػػة للتوثيػػػػػق يف اسػػػػػتنداط ضػػػػػوابط لتنظػػػػػي  الػػػػػ فاتر التجاريػػػػػة، مػػػػػع  .3
مل تػىٍعػػػػػػرض كتػػػػػػبي الفقػػػػػػو، كمنهػػػػػػا كتػػػػػػب التوثيػػػػػػق، رواعػػػػػػ ى خاصػػػػػػةن  مراعػػػػػػاة طديعػػػػػػة كػػػػػػل كسػػػػػػيلة، حيػػػػػػث

لايفيػػػػػػػة تنظػػػػػػػي  الػػػػػػػ فاتر بالنسػػػػػػػدة للػػػػػػػ فاتر التجاريػػػػػػػة، كمػػػػػػػن   تعػػػػػػػ  رواعػػػػػػػ  التوثيػػػػػػػق العامػػػػػػػة مرشػػػػػػػ ا 
التجاريػػػػػػة، فللتػػػػػػاجر اضتريػػػػػػة يف اختيػػػػػػار الديانػػػػػػات الالزمػػػػػػة لتػػػػػػ كين نشػػػػػػاطو، كااللتػػػػػػزاـ بقواعػػػػػػ  التوثيػػػػػػق، 
مبػػػػػػا يضػػػػػػمن صػػػػػػحة القيػػػػػػ ، كحيفػػػػػػم حقورػػػػػػو كحقػػػػػػوؽ غػػػػػػَته ل يػػػػػػو، كييٍظًهػػػػػػر درػػػػػػةى عملػػػػػػو، كأمانتىػػػػػػو فيػػػػػػو، 
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اللػػػػػػػػعين دييػػػػػػػػزاف ايفعمػػػػػػػػاؿ التجاريػػػػػػػػة،  فحركػػػػػػػػة النشػػػػػػػػاط  (السػػػػػػػػرعة كاالئتمػػػػػػػػاف)م كيتفػػػػػػػػق مػػػػػػػػع مدػػػػػػػػ أى 
 التجارم كشتعة التاجر ميعىو ؿه عليهما، كمهماف بالنسدة إليو يف السوؽ.

السػػػػػػػتخ اـ الػػػػػػػ فاتر التجاريػػػػػػػة يف منطقػػػػػػػة العػػػػػػػراؽ الػػػػػػػيت نشػػػػػػػق فيهػػػػػػػا  ؛يػػػػػػوحي اسػػػػػػػتيعاب الفقػػػػػػػو اضتنفػػػػػػػي .4
يفحاػػػػػػػػاـ الفقهيػػػػػػػػة مػػػػػػػػن خػػػػػػػػالؿ كانتشػػػػػػػػر، بػػػػػػػػقف كارػػػػػػػػع اضتيػػػػػػػػاة يف اجملتمػػػػػػػػع لػػػػػػػػو دكر كدػػػػػػػػَت يف تطػػػػػػػػوير ا

 الشريعة اإلسالمية. مدادئاالعتماد على ايفعراؼ الصحيحة، اليت ال ختالف 
كجػػػػػػػػػود النمػػػػػػػػػػاذج اصتػػػػػػػػػػاىزة للمحػػػػػػػػػػررات اظتختلفػػػػػػػػػة، كايفكراؽ اظتسػػػػػػػػػػتخ مة يف تػػػػػػػػػػ اكؿ السػػػػػػػػػػلع كػتػػػػػػػػػػاؿ  .5

العقػػػػػود التجاريػػػػػة مػػػػػن فػػػػػواتَت كرسػػػػػائل كؿتوىػػػػػا، جعػػػػػل عمليػػػػػة التوثيػػػػػق سػػػػػهلة كميسػػػػػورة حػػػػػىت بالنسػػػػػدة 
 للتجارة اضتاضرة.

ررات كالدنػػػػػػػاء عليهػػػػػػػا حسػػػػػػػب فضػػػػػػػال عػػػػػػػن أنػػػػػػػو ال يوجػػػػػػػ  مػػػػػػػا دينػػػػػػػع مػػػػػػػن تطػػػػػػػوير ىػػػػػػػعه النمػػػػػػػاذج كاحملػػػػػػػ
، مػػػػػػا مل يتصػػػػػػادـ ذلػػػػػػك مػػػػػػع أحاػػػػػػاـ الشػػػػػػريعة اإلسػػػػػػالمية؛ يفنػػػػػػو سػػػػػػدق القػػػػػػوؿ إف ىػػػػػػعا العلػػػػػػ  اضتاجػػػػػػة

مهمػػػػػػػػا تػػػػػػػػوافرت فهػػػػػػػػي متناىيػػػػػػػػة كالورػػػػػػػػائع  ف النصػػػػػػػػوصمسػػػػػػػػتم  يف أغلدػػػػػػػػو مػػػػػػػػن العػػػػػػػػرؼ كالعػػػػػػػػادة، كأ
 دة كغَت متناىية.  متج 

  القانونية اضت يثة يف تنظي  ال فاتر التجارية، فهي ال ختالف نصا ظي النُّ  ليس ىناؾ ما دينع من تطديق .6
 شرعيا، كال تعارض ما كضعو الفقهاء  من رواع  كضوابط للتوثيق.

 العم التطور ىعا من االستفادة على فيها، كحرصا خفاء ال بػىيػ نىة عاىرة التجارم اجملاؿ يف التطور كتَتة .7
 كرؽ شال يف ػتاسدية تمستن ا ديسك أف للتاجر اللييب اظتشرع منها، أجاز مناص ال ضركرة أصدح
 يدينها اليت بالصورة كمررمة )اإللاًتكنية(، مؤرخة اظتعلوماتية نظ  يف يستخ ـ متصل، كمتسلسل طداعة

 القانوف.
الشرعي لاتابة ال ين، ىو ما يًتتب عليو من ثواب االستنتاج اظتتعلق باختالؼ الفقهاء يف اضتا   .8

كعقاب يف اآلخرة، كلانو من ناحية حتصيل منافع ال نيا كفوائ  ايفشياء، ليس يف ايفمر مانع من إجياب 
 الاتابة كاإللزاـ ما كالتزامها يف إثدات اضتقوؽ، كاظتطالدة ما إذا ارتضى اضتاؿ.

ـي شركط الاتابةأخفُّ من توثيق العقود كالتصرفات ب أمري ريً  النشاًط يف ال فاتر التجارية .9 ، ُت الناس، كالتزا
ي ىك ف للنشاط التجارم سواء كاف التاجر نفسو أك شخصا آخر نيً ب 

كالصفات اظتطلوب توافرىا يف اظت
، لعلك أمره مه ه ج ا، كىعه ايفمهية ؾت  أثرىا بالنسدة لتنظي  ال فاتر التجارية، كىو ما يؤثر يف حجيتها

 كصحة التمسك ما عن  اظتطالدة باضتقوؽ.
خالصة ايفرواؿ الفقهية يف حجية اطتط كاطتت  ىي أف ىعه اضتجية مدنية على الضوابط اليت كضعوىا  .10

يف ىعا الشقف، كىي يف ؼ إىل االستيثاؽ من صحة الاتابة، كع ـ كجود شدهة تثَت الشاوؾ فيها، كىو 
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اضت يثة فيما يتعلق  جية ال فاتر التجارية، كمن ىعه ايفنظمة ايفمر نفسو العم تقره النظ  القانونية 
رانوف النشاط التجارم اللييب العم جعل حجية ال فاتر كاظتلفات اإللزامية بالنسدة للتاجر أماـ احملاك  

 متورفة على استيفائها الشركط القانونية.
 ثانيا: التوصيات

 ، كىي على النحو التايل:يفخع ماج يرة بابناء على ذلك نسجل بع  التوصيات اليت نرل أهنا 
االىتماـ بعل  التوثيق أح  فركع الفقو اإلسالمي، كذلك بتحقيق ما مل حيقق من ؼتطوطاتو، كإدراجو  .1

 ضمن مقررات مواد الفقو اإلسالمي يف أرساـ الشريعة كال راسات اإلسالمية كالقانوف.
لعصور يف مسَتة ال كؿ يف اجملتمع اإلسالمي، دراسة التطور العم حصل يف كتابة الوثائق على مر ا .2

 .حااـ الصياغة الفقهية كالقانونيةكاالستفادة من ذلك يف تطوير النظرية العامة للتوثيق، كإ
تقنُت القواع  العامة للاتابة كالتوثيق، كنشرىا للعمل مبقتضاىا يف حترير العقود كتوثيقها، كالتسجيل  .3

 العقارم.
رات اإلعالـ اظترئية كاظتسموعة كاظتقركءة كإرامة ال كرات الت ريدية كتنظي  اظتؤدت نشر ىعا العل  عرب كسائل .4

اظتتخصصة يف أصولو كرواع ه، م ؼ توعية الناس بقمهيتو كفائ ة تطديقو يف العلمية كالن كات الثقافية 
 معاماليف  اليومية.

 

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.
 

   

 الباحثان
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 بأىم المصادر والمراجعقائمة 
 *القرآف الارًن، بركاية رالوف عن اإلماـ نافع اظت ين.

ط،  مػػػػة باظتملاػػػػة العربيػػػػة السػػػػعودية، درضػػػػا اظتػػػػزغٍت، ) منشػػػػورات معهػػػػ  اإلدارة العال ،أحاػػػػاـ اإلثدػػػػات .1
 ـ(.1985ىػ= 1405

الػػػػًتاث دار إحيػػػػاء ق(،  )370. :ت) باػػػػر أزتػػػػ  بػػػػن علػػػػي الػػػػرازم اصتصػػػػاص، يبيفأحاػػػػاـ القػػػػرآف.  .2
 ـ(، حتقيق: ػتم  الصادؽ رمحاكم.1992ىػ= 1412كمؤسسة التاريخ العريب، بَتكت، لدناف، 

 :اضتسػػػػػن علػػػػػي بػػػػػن ػتمػػػػػ  الطػػػػػربم اظتعػػػػػركؼ بالايػػػػػا اعتراسػػػػػي، )ت عمػػػػػاد الػػػػػ ين أيبل ،أحاػػػػػاـ القػػػػػرآف .3
 ـ(.1983ىػ= 1403، 1 دار الاتب العلمية، بَتكت، لدناف، طىػ(، )504

دار ابػن ىػػ(، )597 :تدػ  الػرحي  اظتعػركؼ بػابن الفػرس، )عدػ  اظتػنع  بػن ع ػتمػ  يفيب ،أحااـ القرآف .4
، بَتكت، لدناف، ط  ـ(، حتقيق: طو بن علي بو سريح.2006ىػ=1427، 1 حـز

 ـ(.1983، 5 دار العل  للماليُت، بَتكت، لدناف، طخَت ال ين الزركلي، )ا ،ايفعالـ .5
مػػ  رتيػػل الشػػطي، )دار الدشػػائر، حمل ،الرابػػع عشػػرلػػث عشػػر كنصػػف القػػرف اأعيػػاف دمشػػق يف القػػرف الث .6

 ـ(1994ق= 1414، 1 دمشق، ط
ط،   دار الثقافػة للنشػر كالتوزيػع، القػاىرة، دعة اإلسػالمية. ػتمػ  أزتػ  سػراج، )ايفكراؽ التجارية يف الشري .7

 ـ(.1988
مػة مطدعػة حاو ق(، )1205 :تلزبيػ م، )مػ  مرتضػى اضتسػيٍت احمل ،تاج العركس من جػواىر القػاموس .8

 ـ(، حتقيق: إبراىي  الًتزم.1972ق= 1392ط،  الاويت، الاويت، د
 :تأبػو الوفػاء إبػراىي  ابػن فرحػوف، )ربىػاف الػ ين ل ،يف أصوؿ ايفرضػية كمنػاىج ايفحاػاـ تدصرة اضتااـ .9

 ت(، خر ج أحاديثو كعلق عليو: رتاؿ مرعشلي. ط، د دار عامل الاتب، الرياض، دىػ(، )799
ط،  ماتدػة القػرآف، القػاىرة، دىػػ (، )816 :تػتم  بن علػي اصترجػاين اضتنفػي، ) علي بنل ،التعريفات .10

 العداس. ـ، مق مة(، ضدط: ػتم  علي أيب2003ىػ= يوليو 1423رتادل ايفكىل
ىػػػػػ= 1409ماتدػػػػة الاليػػػػات ايفزىريػػػػة، القػػػػاىرة، مصػػػػر، زتػػػػ  اضتصػػػػرم، )يف ،تفسػػػػَت آيػػػػات ايفحاػػػػاـ .11

 ـ(.1989
 ت(. ط، د ـ، د مطدعة ػتم  علي صديح، دي السايس، )م  علحمل ،تفسَت آيات ايفحااـ .12
ىػ(، )دار العاصػمة للنشػر كالتوزيػع، 852:زت  بن علي بن حجر العسقالين، )ت.يف ،تقريب التهعيب .13

 ايفشداؿ صغَت أزت  شاغف الداكستاين. ت(، حتقيق: أيب ط، د ـ، د د
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اظتنشقة العامة للنشر كالتوزيع كاإلعالف، )معة ػتمود الزريقي، صت ،التوثيق العقارم يف الشريعة اإلسالمية .14
 ـ(.1985ك.ر= 1394، 1 طرابلس، ط

دار ىػ(، )671 :)ت أيب بار القرطيب، عد  اهلل ػتم  بن أزت  بن يفيب ،اصتامع يفحااـ القرآف .15
 ت(. ، د2 الاتاب العريب، بَتكت، لدناف، ط

م  بن أزت  اظتنهاجي ايفسيوطي، شمس ال ين ػتل ،جواىر العقود كمعُت القضاة كاظتورعُت كالشهود .16
 ت(. ، د2 ـ، ط ف، د طدعة مصورة عن الطدعة ايفكىل، دىػ (، ) 880 :)ت

ـ(، حتقيق: عادؿ 2003ق= 1423عامل الاتب، الرياض، طدعة خاصة، حاشية ابن عاب ين، ) .17
 اظتوجود كآخر. أزت  عد 

ىػػ (،  1101 :ىػ(، مػامش شػرح أيب عدػ  اهلل ػتمػ  اطترشػي، )ت1189 :تحاشية علي الع كم، ) .18
 ط، د ت(. مطدعة ػتم  أفن م مصطفى، مصر، دىػ(، ) 767 :على ؼتتصر خليل، )ت

، )دار الفاػػر اظتعػػاص، (ق926ريػػا  بػػن ػتمػػ  ايفنصػػارم، )ت. زكل ،اضتػػ كد ايفنيقػػة كالتعريفػػات الرريقػػة .19
 حتقيق: مازف اظتدارؾ. ـ(،1991ىػ= 1411ط،  بَتكت، لدناف، د

عػػػامل الاتػػػب، الريػػػاض، ي مػػع رد احملتػػػار البػػػن عابػػػ ين، )لحصػػػافل ،الػػ ر اظتختػػػار شػػػرح تنػػػوير ايفبصػػػار .20
 اظتوجود كآخر. ـ(، حتقيق: عادؿ أزت  عد 2003ق= 1423طدعة خاصة، 

ر شػػػهاب الػػػ ين أزتػػػ  بػػػن علػػػي بػػػن ػتمػػػ  الشػػػهَت بػػػابن حجػػػل ،الاامنػػػة يف أعيػػػاف اظتائػػػة الثامنػػػةالػػػ رر  .21
 ت(. ط، د دار إحياء الًتاث العريب، بَتكت، لدناف، دىػ(، )852 :تلعسقالين،)ا
رسػالة ماجسػتَت مق مػػة إىل رسػ  القػانوف اطتػاص كليػػة ؤيػ  سػلطاف نػػايف الطراكنػة، )ظت ،يػةالػ فاتر التجار  .22

 ـ(.2015القانوف، جامعة الشرؽ ايفكسط، أيار، 
قي، اظتعػركؼ عد اهلل ػتم  بن أيب بار الزرعػي ال مشػ شمس ال ين أيبل ،زاد اظتعاد يف ى م خَت العداد .23

تدػػػػة اظتنػػػػار مؤسسػػػػة الرسػػػػالة، بػػػػَتكت، لدنػػػػاف، باالشػػػػًتاؾ مػػػػع ماىػػػػػ(، )751 :تبػػػػابن رػػػػي  اصتوزيػػػػة، )
ـ(، حتقيػػػػػػػق: شػػػػػػػعيب ايفرنػػػػػػػؤكط، عدػػػػػػػ  القػػػػػػػادر 1994ىػػػػػػػػ= 1415، 27 اإلسػػػػػػػالمية، الاويػػػػػػػت، ط

 ايفرنؤكط. 
ماتدػػة اظتعػػارؼ ال ين ايفلدػػاين، )مػػ  ناصػػر حمل ،كفوائػػ ىاسلسػػلة ايفحاديػػث الصػػحيحة كشػػيء مػػن فقههػػا  .24

 ـ(.1996ق= 1416، 1للنشر كالتوزيع، الرياض، ط 
ىػ(، مامش بلغة السالك يفررب 1201 :تزت  بن ػتم  بن أزت  ال ردير، )يفالشرح الصغَت،  .25

يفخَتة، ا ىػ(، )دار هنضة مصر، الفجالة، القاىرة، ط1241 :تاظتسالك، أزت  بن ػتم  الصاكم، )
 ـ(.1952ىػ= 1372
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 ـ(.1998ط،  ماتدة دار الثقافة، عماف، ايفردف، دعزيز العايلي، )ل ،لقانوف التجارمشرح ا .26
 ط، فتػػػػػوح عدػػػػػ الرزتن دكمػػػػػا، ) اظتاتدػػػػػة الوطنيػػػػػة، بنغػػػػػازم، ليديػػػػػا، دل ،شػػػػػرح القػػػػػانوف التجػػػػػارم الليػػػػػيب .27

 ـ(.1973
م  بن الفرج عد  الرزتن بن أيب عمر ػت شمس ال ين أيبل ،الشرح الادَت على منت اظتقنع مع اظتغٍت .28

 ت(. ط ، د ـ، د ىػ (، )دار الاتاب العريب، د682 :تأزت  بن ر امة اظتق سي، )
دار الاتب اطت يوية، اظتطدعة ايفمَتية، ىػ(، )821:)ت اس أزت  القلقشن م،العد يبيف ،صدح ايفعشى .29

 ـ(.1915ىػ= 1333ط،  القاىرة، د
ىػ(، 902 :الرزتن السخاكم، )ت د شمس ال ين ػتم  بن عل ،التاسعالضوء الالمع يفىل القرف  .30

 ت(. ط، د دار ماتدة اضتياة، بَتكت، لدناف، د)
دار الرائ  العريب، بَتكت، لدناف، ىػ(، )476 :يفيب إسحاؽ الشَتازم الشافعي، )ت ،طدقات الفقهاء .31

 ط، د ت(، حتقيق: إحساف عداس. د
ىػػ(، 616 :الػ ين عدػ  اهلل بػن ؾتػ  بػن شػاس، )تالؿ صتػ ،اظت ينةعق  اصتواىر الثمينة يف معىب عامل  .32

 ايفجفاف، كعد اضتفيم منصور. ت(، حتقيق: ػتم  أيب ط، د ـ، د دار الغرب اإلسالمي، د)
 ـ(.1988ىػ= 1408، 2 دار الفار، دمشق، سورية، طجيب، ) سع م أيبل ،القاموس الفقهي .33
ماتدػػة دار الثقافػػة للنشػػر كالتوزيػػع، عمػػاف، ايفردف، يػػاملاي، )كػػـر يف ،م، دراسػػة مقارنػػةالقػػانوف التجػػار  .34

 ـ(.1998، 1 ط
 ـ(.1988اعتيقة العامة لشؤكف القضاء، ليديا، ع اد: اإلدارة العامة للقانوف، )القانوف اظت ين. إ .35
 ـ(.2003، 1 نشورات جامعة راريونس، بنغازم، طمزت  عمر أبو زرية، )يف ،اظترافعاترانوف  .36
مػػػ  اصتػػػيالين الدػػػ كم ايفزىػػػرم، ) مركػػػز الدحػػػوث كال راسػػػات العلميػػػة، حمل ،االرتصػػػادمرػػػانوف النشػػػاط  .37

 ـ(.1999، 2طرابلس، ليديا، ط 
)اظتطدعػػػػػػة الااثوليايػػػػػػة، بػػػػػَتكت، لدنػػػػػػاف، سػػػػػػنة  لسػػػػػػي  أٌدل شػػػػػَت،ل ،كتػػػػػاب ايفلفػػػػػػاظ الفارسػػػػػية اظتعربػػػػػػة .38

 ـ(.1908
ـ(، 2005ىػػػ= 1425،  1 لتوزيػػع، طدار جريػػر للنشػػر كامػػ  التربيػػزم، )حمل ، علػػ  الاتابػػةالافايػػة يف .39

 حتقيق: ب رم ػتم  فه .
ىػػػػ(، )دار 483 :تباػػػر السرخسػػػي، مشػػػس ايفئمػػػة، ) مػػػ  بػػػن أزتػػػ  بػػػن أيب سػػػهل أيبحمل. ،اظتدسػػػوط .40

 ـ(، ر ـ لو: خليل ػتي ال ين اظتيس.2000ىػ= 1421، 1 الفار، بَتكت، لدناف، ط
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، )ػتمػػ يبيف ،احمللػػى .41  ىػػػ (، )إدارة الطداعػػة اظتنَتيػػة، مصػػر، 456 :ت  علػػي بػػن أزتػػ  بػػن سػػعي  بػػن حػػـز
 ىػ(.1350، 1 ط

منشػورات مؤسسػة دار السػالـ ىػػ(، )334 :تالقاس  عمر بػن اضتسػُت اطتررػي، ) يبيف ،ؼتتصر اطترري .42
 ىػ(، كرف على طدعو كعلق عليو: ػتم  زىَت الشاكيش.1378، 1للطدعة كالنشر، دمشق، ط 

 دار اظتػػ ار اإلسػػالمي، بػػَتكت، لدنػػاف، ، )ىػػػ( 776 :تخليػػل،  خليػػل بػػن إسػػحاؽ اظتػػالاي، )ؼتتصػػر  .43
 ـ (، تصحيح: الطاىر أزت  الزاكم.2004، 2 ط

 ػتمػػػػػ  بػػػػػن أزتػػػػػ  بػػػػػن جعفػػػػػر القػػػػػ كرم، اضتسػػػػػن أزتػػػػػ  بػػػػػن  يبيف ،ؼتتصػػػػػر القػػػػػ كرم يف الفقػػػػػو اضتنفػػػػػي .44
ـ(، حتقيػػػق: كامػػػل 1997ىػػػػ= 1418، 1 الاتػػػب العلميػػػة، بػػػَتكت، لدنػػػاف، ط دارىػػػػ(، )428 :)ت

 م  عويضة.ػتم  ػت
ىػػػ(، )دار الاتػػب 264 :تحيػػي بػػن إشتاعيػػل اظتصػػرم اظتػػزين، )إبػػراىي  إشتاعيػػل بػػن  يبيف ،ؼتتصػػر اظتػػزين .45

 ـ(، كضع حواشيو: ػتم  عد  القادر شاىُت.1998ىػ= 1419، 1العلمية، بَتكت، لدناف، ط 
 مسيحي.2010ك.ر، السنة العاشرة، 21/08/1378، (12م كنة التشريعات، ع د خاص) .46
ـ(، 2008، 1 دار الاتػب العلميػة، بػَتكت، لدنػاف، طىػػ(، )241 :أزت  بػن حندػل،)تمسن  اإلماـ  .47

 حتقيق: ػتم  عد  القادر عطا. 
، ) عد لمعج  اظتصطلحات القانونية،  .48 عامل الاتػب، كماتدػة النهضػة العربيػة، بػَتكت، لدنػاف، الواح  كـر

 ـ(.1987ىػ= 1407، 1 ط
 ت(. ط، د ـ، د دار الفار، دكآخرين، ) براىي  أنيسإل ، اظتعج  الوسيط .49
ىػػ(،  630 :ت بػن أزتػ  بػن ػتمػود بػن ر امػة، )ػتم  عد  اهلل وفق ال ين أيبظت ،اظتغٍت مع الشرح الادَت .50

 (.ت ط ، د ـ، د )دار الاتاب العريب، د
اللدنػػاين، دار الفاػػر )ق(ػػػ ، 387:عدػػ اهلل ػتمػػ  بػػن أزتػػ  اطتػػوارزمي الااتػػب، )ت ، يفيبمفػػاتيح العلػػـو .51

 ـ(، حتقيق: هنى النجار.1993، 1 بَتكت، لدناف، ط
مػػػ  ػتمػػػ  بػػػن عػػػامر، )دار الاتػػػب حمل ،ية علػػػى اظتعتمػػػ  مػػػن مػػػعىب اظتالايػػػةملخػػػص ايفحاػػػاـ الشػػػرع .52

 ـ(.1996ـ= 1425، 3 الوطنية، بنغازم، ط
، 2 اظتوسػػػػوعة الفقهيػػػػة. كزارة ايفكرػػػػاؼ كالشػػػػؤكف اإلسػػػػالمية، ) طداعػػػػة ذات السالسػػػػل، الاويػػػػت، ط .53

 ـ(.1983ىػ= 1404
 نصػػػػر فريػػػػ  كاصػػػػل، ) دار الشػػػػركؽ، القػػػػاىرة، مصػػػػر، ل ، نظريػػػػة الػػػػ عول كاإلثدػػػػات يف الفقػػػػو اإلسػػػػالمي .54

 ـ(.2002ىػ= 1422، 1 ط
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شػػمس الػػ ين ػتمػػ  بػػن أيب العدػػاس أزتػػ  بػػن زتػػزة بػػن شػػهاب الػػ ين ل ،هنايػػة احملتػػاج إىل شػػرح اظتنهػػاج .55
، 3ىػػػػػ(، )دار الاتػػػػب العلميػػػة، بػػػػَتكت، لدنػػػػاف، ط 1004 :الرملػػػي، الشػػػػهَت بالشػػػػافعي الصػػػغَت، )ت

 ـ(.2003ىػ= 1424
   بػػن ػتمػػ  بػػن أيب باػػر بػػن خلاػػاف،العدػػاس مشػػس الػػ ين أزتػػ يفيب ،كفيػػات ايفعيػػاف كأندػػاء أبنػػاء الزمػػاف .56

 ط، د ت(، حتقيق: إحساف عداس. ىػ(، )دار صادر، بَتكت، د681 :ت)

 


