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  سالميإلا فقهلي افثبات إلا يف يتهاجحو حرراتملا

 منييلا قانونلاو

 عبد هللا أحمد فروان د.                                                                       
 األستاذ المساعد بقسم الفقه المقارن                                                            
 جامعة صنعاء -الشريعة والقانون  كلية

 المقدمــــة 

 آلاله وعلال  المرساللين أشالر  علال  د هلل رب العالمين والصالال  والسالالمالحم
  ، الحمد هلل الذي علَّم بالقلم علم اإلنسان ما لم يعلم .. وبعد : أجمعين وصحبه

 دقالالو اإلثبالالات فالالي وحجيتهالالا المحالالررات دراسالالة إلالال  يهالالد  البحالال  هالالذا نإفالال
 معالامالت معظالم فالي العمليالة الحيالا  في أهمية من له لما الموضوع هذا اخترت
 .الناس

 :البح  يةمهأ
  : اآلتية األمور في الموضوع هذا دراسة هميةأ لخصتتو

 اتسال  قالد عالاتامجوال األفراد تعامل في المحررات  عل االعتماد نأ .1
 وسالالل أهالم من المحررات هذه وصارت الحيا  جوانب جمي  وشمل

  . اإلثبات
 والبحالال  الدراسالالة مالالن حقهالالا أعطيالالت قالالد األخالالر  اتاإلثبالال وسالالالل نأ .2

 وخاصة الشهاد  واإلقرار واليمين والقرالن وغيرها.
 إثباتهالا إلال  األحالوال أكثر في تحتاج فإنها أهميتها رغم الوسالل هذه  .3

 وسالاليلة لمحالالرراتا هالالذه أن علالال  عالالالو  المحالالررات، هالالذه بواسالالطة
 ألفالالرادا وتصالالرفات األدلالالة حفالالظ أدوات مالالن أدا  كالالذل  فهالالي لإلثبالالات
 . األخر 

 شالرعا   إليهالا المنالدوب األمالور من الناس معامالت وكتابة ريتحر أن  .4
وقالد حثنالالا القالالرآن الكالالريم علالال  توثيالال  تصالالرفات األفالالراد بالكتابالالة ألن 

 الكتابة كما يقول البعض تزيد الح  وضوحا   . 
التجاريالة والمدنيالة  مكن القضالايا المرفالوع أمالام المحالام الهالل مالكلا أن .5

في جمي  البلدان اإلسالمية هو ناتج في أغلبها عالن عالدم تقيالد األفالراد 
حرص عل  ال بأحكام اإلسالم وعدم فهمهم ألبعاده والذي حرص أشد

ضالالالرور  كتابالالالة وتالالالدوين المعالالالامالت والتصالالالرفات صالالال ير  كانالالالت أو 
 .كبير 
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 :التالي حوالن ل ع لفصو ثةثال إل  البح  ذاه أقسم سو  هذا  لعو
 .الشرعي اإلثبات يف وأهميتها المحررات ماهية : األول فصللا
 .اإلثبات يف المحررات ة: حجيالثاني صلفلا
 .المحررات في الطعن : طرقالثال  صلفلا

 هالالهلوج خالصالالا   عمالالللا هالالذا يجعالالل وأن الصالالواب يلهمنالالي أن أسالالأل وهللا اذهالال
 .عليه والقادر ذل  ولي إنه الكريم
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  الحقوق إثبات في أهميتها وبيان ماهيتها حرراتملا
 :يـــــدهمت

م األفراد بالتعبير عن اإلراد  إما باللفظ أو الكتابة أو اإلشالار  عنالد العجالز وقي
نطال . ورغالالم أن اللفالظ هالالو األصالل فالي التعبيالالر عالن اإلراد  إال أن الكتابالالة لا عالن

 أنصارت هالي األهالم فالي إثبالات إرادات األفالراد وإثبالات وتوثيال  الحقالوق، ذلال  
اللفظ يحتاج إل  إثباتاله بالكتابالة نظالرا  لمالا يطالرأ علال  اإلنسالان مالن ت يالرات، فقالد 

  كثيالرا  مالن األقالوال التالي يموت، أو ي يب، أو يفقد القالدر  علال  النطال ، أو ينسال
تصدر منه، إذا لم تثبالت هالذه األقالوال فالي محالرر ويوقال  علياله ويىشالهد علال  ذلال  

ال يفيالد فالي شاليء، مالن هنالا جالاءت  فإن ذل  التعبير الذي يصدره فالي يالوم مالا قالد

 تعريال  الفصالل هالذا فالي نبالين هالذا وعلال  الحقالوق، إثبالات أهمية المحررات في
 وأهميالالة ثالالان   مبحال  فالالي الكتابالة مشالالروعية نبالين ثالالم أول مبحال  فالالي المحالررات

 :اآلتي النحو عل  ثال  مبح  في الكتابة

  : تعـري  المحــررات األول بح ملا
  

  اإلسالمي الفقه في المحررات ي رعت : األول مطلبلا
مالالة المحالالررات فالالي الفقالاله اإلسالالالمي ولكالالن وردت تسالالميات لكل نجالالد تعريفالالا   ملالال

عديد  كلها تعطي نفس المعن  فقد أطلال  الفقهالاء علال  المحالررات تسالميات عالد  
 نمالو ، كل مسم  يدل علال  معنال  محالدد تالدل علال  اإلثبالات عالن طريال  الكتابالة

 .هذه المسميات : الص  ، الحجة ، المحضر ، السجل، الوثيقة 
 دقالالو. )1(واألقالالارير المعالالامالت فيالاله تكتالالب الالالذي تالالابكلا هالالو:  الصالال ف  .1

 التصالر  أو العقالد بوقالوع الكتالابي اإلقالرار علال  العلمالاء بعالض قصره
 .(2)نفراديالا

: وهالي الكتابالة التالي تبالالين الواقعالة وتتضالمن عالمالة القاضالي فالالي جالةلحا .2
 .)3(للخصم وتعط  أسفلها في نيدهالشا وخط أعالها

 مالالا وكالالل . والالالدليل ، والبينالالة ، كالبرهالالان : بمعالالان   الل الالة فالالي تعملوتسالال
 .الدعو  صحة عل  به يستدل

 .وحججهم الخصوم وكالم الوقال  يتضمن الذي الكتاب هو : لمحضرا  .3
ذي يتضالالالمن حكالالالم القاضالالالي ، ويالالالر  الحنفيالالالة كتالالالاب الالالاللا جل : هالالالوسالالالال .4

والزيديالالة أن المحضالالر والسالالجل لفظالالان مترادفالالان معناهمالالا واحالالد وهالالو 

                                                        

 . 471ص 1626طبعة السادسة عام لا (هـ623رافعي ت/ لا)صباح المنير في غريب لشرح الكبير ملا (1)

 ( دار الفكر المعاصر دمش  . 9. ط ) 315ص  1صطف  الزرقاء جـ مدخل الفقهي العام ، ملا (2)

 .  166صاح المنير ، المرج  الساب  ص ملا (3)
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يتضالمن الوقالال  وكالالم الخصالوم وحججهالم والجالواب عنهالا وحكالم  ذيال
 .(4)القاضي بها عل  وجه يرف  الخال 

 . (5)والسجل والمحضر الحجة تشمل:  لوثيقةا  .5
أن المحالرر هالو الكتالاب أو الخطالاب المعبالر عالن اإلراد   سب  يتضح ام كل نمو

وإظهار النية وإبالراز العزيمالة علال  إحالدا  تصالر  مالا ، وتمتالاز الكتابالة عالن اللفالظ 
 بالثبالالالالالات والضالالالالالبط كمالالالالالا يقالالالالالول العالالالالالرب: الخالالالالالط أحالالالالالد اللسالالالالالانين وحسالالالالالنة أحالالالالالد 

 .(6)الفصاحتين
 فيهالا مالن نودل  هذا فالمحررات هي كالل مالا يثبالت بهالا مالن حقالوق ومالا يالعو

معلومالالات تكالالون حجالالة لصالالاحبها أو عليالاله . إذا وقَّالال  علالال  محتواهالالا وأشالالهد علالال  
فه الفقهاء بأنه:   يلمة الالدل"إقامضمونها. وهي بهذا تعني وسيلة اإلثبات الذي عرَّ

 التالي طرقبالال القضالاء مالة الالدليل أمالام"إقا  ح   أو واقعة. وبمعناه الخالاص: لع
 يعنالي ذي. والال(7)"آثالار عليهالا تترتالب معينالة قعةوا ح   أو عل  الشريعة حددتها

  .الشرعية واعدللق وفقا   أعدت إذا اإلثبات وسالل من وسيلة هي المحررات أن
 

  اليمني القانون في المحررات ي رعت  :الثاني طلبملا
 لسالالنة( 21) رقالالم الجمهالالوري بالالالقرار صالالادرلا اليمنالالي اإلثبالالات قالالانون درفالالأ

 فالنص المحالررات أنالواع مناله األول الفصالل فالي باليَّن بالكتابة لألدلة بابا    1992
  المالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاد  فالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي

  : نوعان بالكتابة األدلة أن عل  (97)
  . الرسمية لمحرراتا .1
  . ةيرفعال لمحرراتا  .2

بالالقول:  (98)فالي تعريال  المحالررات الرسالمية مالا نصالت علياله المالاد   ءاجو
)المحررات الرسمية هي التي يثبت فيهالا موظال  عالام أو شالخص مكلال  بخدمالة 
عامة ما تم بين يديه في حدود اختصاصه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذل  طبقا  

 لألوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه(. 
( بالالقول:)المحررات العرفيالة هالي 99رفية في الماد  )الع لمحرراتا  عرو

التي تصدر من األشالخاص العالاديين فيمالا بيالنهم ويجالوز لهالم تعميالدها فالي الجهالة 
المختصة في حضورهم وبعد التأكد من أشخاصهم وموافقتهم عل  ما جالاء فيهالا 

 فتأخذ حكم المحررات الرسمية(. 

                                                        

 . 423ص  5ر المختار وحاشية بن عابدين جـ دلا (4)

 . 417ص 2جـ    49مد الزحيلي، طبعة ثانية عام محلل اإلثبات في الشريعة اإلسالمية، د. اسو (5)

 . 430 صور الساب  صملا (6)
 لون اإلسالالالالالالالمية بالقالالالالالالاهر . شالالالالالالللوعة الفقالالالالالاله اإلسالالالالالالالمي الصالالالالالالادر  عالالالالالالن المجلالالالالالالس األعلالالالالالال  سالالالالالالوم(7) 

 .621ص  2ج  -  1993المواف   1414طبعة 
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 ) 99( يتبالين أن المحالررات الرسالمية هالي ،( 98 )المالادتين نالص خالل من

كالالل مالالا يكتالالب ويالالدون إلثبالالات الحقالالوق عبالالر الموظالال  العالالام أو المكلالال  بخدمالالة 
 عــامة بحي  ال يخرج ما يكتبه عن اختصاصه وحدود سلطاته.
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  الكتابة وعيةرشم  الثاني: بح ملا
 

عية الكتابالالة مالالن خالالالل عنايالالة القالالرآن الكالالريم والسالالنة النبويالالة ور مشالالرهالالظت
المطهر  بالكتابالة وإثبالات الحقالوق وعنايالة الصالحابة والتالابعين واهتمالامهم بكتابالة 

 المعامالت، ونبين عناية اإلسالم بالكتابة وذل  في المطلبين اآلتيين : 
 

  ابةبالكت ةنوالس الكريم القرآن يةانع : األول طلبملا
 

  بالكتابة الكريم القرآن عناية:  ال  وأ
 :هما أمرين خالل من ضحتيو 

. إن أول سور  نزلت في القرآن الكريم تدعو إل  العلالم والالتعلم والكتابالة .1
 أرقالال تعال  : )اقرأ باسالم ربال  الالذي خلال  خلال  اإلنسالان مالن علال  ، اق
 .  (8 )سان ما لم يعلم(لم اإلنعبالقلم  ملعب  األكرم الذي رو

 هللا أقسالم فقالد الهامالة، الوساليلة بهذه مرتبط وحمايتها الحقوق إثبات كان مالو
  . القلم سور  سميت سور  في القلم وهو الكتابة بوسيلة

ه سالم إال بمالا لال يقال تعالال  : )ن ، والقلالم ومالا يسالطرون( وهللا عالز وجالل القالف
شأن أو فيه نعمة . كما وجد في القرآن الكريم ذكر ألدوات الكتابة وهي : القلالم، 

 . (9)والمداد ، والقرطاس ، والرق : )قل لو كان البحر مدادا  لكلمات ربي(

 .01()(منشور رق في: ) رقلاو
 .1(1)(قرطاس في كتابا   علي  نزلنا ولو: ) قرطاسلاو

 .الكتابة شأن عظم عل  قلنا كما يدل بها والقسم األدوات هذه انيبو
عناية القالرآن الكالريم ودعوتاله إلال  توثيال  المعالامالت . فقالد وردت كلمالة  .2

الكتابة في آيات كثير  سنقصر الحدي  هنا عن الكلمات المسالتخدمة فالي 
تالالداينتم  اذإ ن آمنالواال  : )ياأيهالالا الالذيعالت الكتابالة المعالد  لإلثبالالات . قالال هللا

 كاتب يأب وال بدين إل  أجل مسم  فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل
 رباله هللا وليتال  الحال  علياله الالذي وليملل تبكفلي هللا علمه كما يكتب أن
 . 2(1)(شيلا منه يبخس وال

 والمفسالرون الفقهالاء اختلال  قالدو ةبالكتابال رتأمال اآلية: يةآلا من الداللة هجو
 . 3(1)اإلرشاد أو للندب هو أم الفرض أو للوجوب هو هل األمر هذا في

                                                        

 سور  العل  .  5-1يات من آلا( 8)
 .  109 ةه  اآليكلا (9)

 .  3 يةآلاور طل(10) 
 .  91نعام اآلية ألا (11)

 
 . 283- 282قر  اآلية بلا (12) 

 .  116ص  3ر تفسير الطبري جـ ظنا (13)
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 أو النالالالدب أم الفالالالرض أو بالالالالوجوب فيهالالالا األمالالالر جالالالاء اآليالالالة كانالالالت واء  سالالالو
ت قد نهاإفاالستحباب   :وأهمها ، المعامالت تجاه األحكام من الكثير أقرَّ

 وتضالي  الحقوق هذه الناس ينس  ال حت  التداين عند الكتابة مبدأ قرارإ  .1
 يفالال سالالببا   يكالالون قالالد أمالالر ألي أو األطالالرا  أحالالد مالالوت أو النسالاليان بفعالالل

 .وقالحق هذه ضياع

حررات عدال  يخشال  هللا ويتقياله مموث  لهذه الالب أن يكون الكاتب ووجو .2
فالالموث  أو الكاتالالب تقالال  علياله أمانالالة عظيمالالة ومساللولية جسالاليمة فالالي إثبالالات 
الحقوق وف  أحكالام الشالرع وعنايالة القالرآن باختيالار الكاتالب العالدل للداللالة 

لضالمانات التالي تجعالل مالن ط واعل  حالرص اإلسالالم علال  وضال  الضالواب
 .تاإلثبا في حجة المحررات

 وعالدم المحالررات هالذه تحتويهالا التالي المعلومالات وبيان تحرير في ةلدقا  .3
 منه يبخس وال : )تعال  قال . األطرا  أحد عل  النقص أو فيها البخس

 (.شيلا  
 لومالات وإثبالات الحقالوق بالينتنالاع عالن الكتابالة وتوثيال  المعمالجواز ا مدع .4

طلالب مناله ذلال ، ألن فالي ذلال  مخالفالة ألمالر هللا الالذي علالم يلناس عند أن ا
اإلنسالالان مالالا لالالم يعلالالم . قالالال تعالالال  : )وال يالالأب كاتالالب أن يكتالالب كمالالا علمالاله 

 .(14)هللا(

                                                        

 . 82  البقر  اآلية روس (14)
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  بالكتابة السنة عناية:  يا  ناث
صالل  هللا علياله  رسالول الكالريملا مالامتهاخالالل  ة مالنر عناية السنة بالكتابهظت

وآله وسلم بالكتابة وتعليم الناس إياها وجعل تعليمها صدقة للمساللم وفديالة للكالافر 
مالالن األسالالر، وقالالد كانالالت الكتابالالة هالالي وسالاليلة إبالالالال ونشالالر رسالالالة اإلسالالالم وكتابالالة 

 آلالالهو عليالاله هللا صالالل  رسالالوللا مالالامتهاالمعاهالالدات والصالاللح وغيرهالالا ومالالن أمثلالالة 
  :يلي ما كتابةالب وسلم
 هللاصالل  هللا رسالول أن عنهمالا هللا رضالي عمالر ابالن عالن الجماعة خرجأ  .1

: "ما ح  امرء مسلم يبيت ليلتين وله شاليء يريالد أن قال وسلم وآله عليه
 .5(1)" رأسه ندع ةمكتوب ووصيته إال فيه يوصي

 الكتابالالة وجالالوب علالال  داللالالة هالالذا فالالي أن الشالالافعي وكالالذا الشالالوكاني قالالال دقالالو
 .(61)بالحقوق التفريط من للمسلم واالحتياط

ه الداللة مالن الحالدي  : أن الرسالول صالل  هللا علياله وآلاله وساللم قالد حال  جوو
ال يجالوز أن لزم إثباته بالكتابة حت  أناله تسيعل  أن يكتب اإلنسان كل ما يهمه و

ينام إال وقد أثبت ذل  بالكتابة حت  ال تضالي  الحقالوق ويحالد  النالزاع والخصالام 
 بين الناس.

رسول هللا صل  هللا علياله وآلاله وساللم قالد جعالل فالداء أسالر  بالدر تعلاليم  إن .2
سالالالم إلا مالالامتهابعالالض المسالاللمين القالالراء  والكتابالالة وفالالي هالالذا دليالالل علالال  

 علياله وساللم كالان فالي حينهالا بة عل  الرغم من أن الرسول صالل  هللااتكبال
 يوم ينأحوج ما يكون إل  أخذ الفداء ماال  حي  بلغ فداء األسر  المشرك

 يسالاوي الخالط الصالبيان مالن عشالر  تعلاليم فكالون ، همرد آال  أربعة بدر
 وساللم هعلي هللا صل  النبي ايةنع عل  عظيم دليل لهو همرد آال  أربعة

 .7(1)بالكتابة اإلسالم وعناية
ن كالالل مالالا سالالب  يتضالالح أن اإلسالالالم قالالد اهالالتم بالكتابالالة وإثبالالات الحقالالوق بالالين مالالو

الناس وأن الكتابالة مشالروعة فالي المعالامالت بالل وقالد ترقال  إلال  مرتبالة الوجالوب 
 .و واجب هف يتم الواجب إال به ال في بعض الحاالت إذ أنه ما

 

  اإلثبات في الكتابة يةمهأ : الثال  بح ملا

                                                        

 . 75ص  11لنووي عل  صحيح مسلم جـ  حرش(15)

 70ص  3وكذا زاد المعاد جـ  37 - 36ص  6شوكاني جـ لاألوطار لل ين (16)

 
 .  14ص  21ق  2بقات الكبر  البن سعد جـ طلا) 17)
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نالالا فالالي المبحثالالين السالالابقين ماهيالالة المحالالررات ومشالالروعية الكتابالالة وعنايالالة يَّ ب
اإلسالم بالكاتب والمحرر والح  عل  إثبات الحقوق والدقة في تحريالر الوثالال  

كتابالة والتالي لا وعدم بخسها أو إنقاصها في شاليء ونبالين فالي هالذا المبحال  أهميالة
 :يلي ز ذل  فيماوجإلسالمي ومقتض  العدل ونتتم وف  الشرع ا

سالالاليان الالالالذي يحالالالد  بالالالين أطالالالرا  التصالالالر  : فقالالالد يعتالالالري طرفالالالي نال .1
التصالالالر  النسالالاليان نظالالالرا  لمالالالرور السالالالنوات العديالالالد  علالالال  إجالالالراء ذلالالال  

ر أطالرا  هالذا العقالد ملا التصر  وإثبات هالذه الحقالوق فالي حالررات يالذكر 
 .ذ زمن بعيده منبما أبرمو

 يفال اللتخا   ألحد طرفي العقدحدطرفي العقد : قد ي األهلية ألحد فقد  .2
العقل فال يقدر عل  معرفة شيء مما أبرمه م  اآلخالرين مالن تصالرفات 
فتكون المحررات هالي المرجال  بمالا كالان قالد أبرماله ولالم يعالد قالادرا  علال  

ه  أو و عتالالمعرفتالاله نظالالرا  لمرضالاله. هالالذا وفقالالد األهليالالة قالالد يكالالون بجنالالون أ
 .األهلية قدف مسببات من غير ذل 

 قالادرين غيالر الورثالة يجعل مما كليهما أو التصر   أطرا أحد وتم  .3
 وحفظهالالا إلثباتهالالا المرجالال  هالالي المحالالررات فهالالذه . الحقالالوق تمييالالز علالال 

 .التصرفات وضبط
ت يالالالر معالالالالم الحالالال  )محالالالل التصالالالر ( فقالالالد تت يالالالر معالالالالم الحالالال  محالالالل  .4

التصر  م  مرور الزمن بحي  ال يستطاع معه التعر  عليه إال مالن 
خالل المحالررات التالي تثبالت أوصالا  هالذا الحال  وحالدوده ومالا لاله ومالا 

 عليه.
 الالالزمن مالالرور مالال  الحالال  يتنالالاقص قالالد : تهايممسالال وت يرالالر الحالال  نالالاقصت  .5

 األفالالراد بالالين والخصالالام النالالزاع يحالالد  ممالالا المالالهعوم مسالالمياته يالالرت وت
 .المحررات إل  الرجوع هو النزاع هذا حل في المرج  فيكون

 عالالن إلالاليهم نتقالالالهاو وصالالوله نتيجالالة الحالال  العقالالد أطالالرا  بعالالض هالاللج  .6
 الوصالول الحالالة هالذه في يمكن فال الهبة أو الوصية أو الميرا  طري 

 .المحررات خالل من إال الح  هذا إل 

 النالالالزاع حالالالدو  الحالالال  نشالالالأ  منالالالذ تمنالالال  والحقالالالوق المعالالالامالت تابالالالةك  .7
 .8(1)را طألا بين والخصام

المحررات ضمان قوي لسالمة النظر في النزاع وسالالمة الحكالم نظالرا    .8
 لكون المقدمات في أي معاملة مؤثره عل  النتالج.

                                                        

 . 435ص  2يلي ، مصدر ساب  جـ حزلل اإلثبات ، د . محمد الاسو (18) 
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 كالشالالالهاد : تبالالالااإلث وسالالالالل مالالالن بعالالالدد قويالالالة عالقالالالة لهالالالا لمحالالالرراتا  .9
 كمالا لعالقالةا هالذه طبيعالة إيجالاز فالي ونبالين القالرالن،و نواليمالي واإلقرار

 :9(1)يلي

 كثيالر فالي بالشالهاد  تتأيالد فالكتابة ببعض، بعضهما يتأيد:  والشهاد  الكتابة -أ

 كتابةلا تذكر لم ولذل  للكتابة تكون ما أحوج في هي والشهاد  األحوال، من
 عالن حفالظ إلال  بحاجالة هاد شاللا أن إذ اد هبالشال بتأييالدها إال الكالريم القرآن في

 ال أن وأدنالالالالال  للشالالالالالهاد  وأقالالالالوم : )تعالالالالالال  قالالالالالال ولالالالالذل  ، الكتابالالالالالة طريالالالال 
 نيبالال يالالابتار لكالال وتنفالالي عوجهالالا وتقالاليم الشالالهاد  تحفالالظ لكتابالالةاف. (02)(ترتالالابوا
 .األفراد

. (12)فاإلقرار كما عرفه الفقهاء هو إخبالار بحال  آلخالر:  الكتابة واإلقرار -ب

رار هالو إخبالار اإلنسالان شالفاها أو كتابالة عالن ثبالوت "إلقالي القانون اليمنالي: فو
إلقرار نوع مالن الشالهاد  إذ هالو شالهاد  اإلنسالان او. (22)"ح  ل يره عل  نفسه

 إلال  يحتالاج اإلقرار بين الكتابة واإلقرار في أن ةقعل  نفسه ، وتتجل  العال
الكتابالالة لضالالبط هالالذا اإلقالالرار أوال   . وثانيالالا   أن كتابالالة اإلقالالرار يالالدل علالال  كالالون 
المقر جازمالا   فالي إقالراره . وثالثالا   لحفالظ هالذا اإلقالرار وإثباتاله كمالا صالدر مالن 

 المقر.

يأخالذ بهالا ا ة لصالاحبه: الكتابالة تتأيالد بالاليمين فتصالبح حجال تابالة واليمالينكلا -جـ

وطبيعالالة العالقالالة بالالين الكتابالالة واليمالالين ال تقتصالالر علالال  كتابالالة  الحالال  الالالذي يدعيالاله
األيمان أو توثي  أن الح  قد أخذه فالن من الناس بناء  عل  اليمالين فحسالب. بالل 

 أو محالررات فالي دونالت أن الكتابة تبين للورثة ما لهم من حقوق عنالد اآلخالرين
ثهم لهالذه الحقالوق المدونالة  مستندات فيجوز لهم بعد التأكد من عدم اسالتيفاء مالورر 
ولم يشر في المحررات ما يفيد استيفاؤها، حيال  يجالوز لهالم فالي هالذه الحالالة أن 

 يحلفوا األيمان ويأخذوا ذل  الح  بناء   عل  هذه المحررات واليمين.

 :ذل  من بالكتابة تتأيد والقرالن ، بالقرالن تتأيد الكتابة:  والقرالن ابةكتلا -د

 دوجالوكالان  فالإذا ، وقال  عليهالا كتالب وقالد بالمسالاجد ومنقالوالت كتب توجد أن- 
 أيالدت هالذه الكتابة إنف وق  أنها عل  قرينة المساجد في لمنقوالتاو الكتب هذه

 القرينة عل  أنها وق  لذل  المكان.

                                                        

واإلثبات بالكتابة في التشري  اإلسالمي، رسالة دكتوراه غير مطبوعة كلية   يثل محمد المبار ، التويمج(19)
 .  210ص م 98ة القاهر  عام معدار العلوم ، جا

 .282  البقر ، آية : روس (20)

هالـ، 743عثمان بن علي الزيل الي، ) ت ( سالنو ن يدين الحقال  شرح كنز الدقال ، ألبي محمد فخر اليبت( 21)
 . 5/2الطبعة األول  

 (.  21رقم )  1992( لسنة  97اد  ) ملا (22) 
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 عليالاله كتالالب وقالالد والالالربط المالالدارس فالالي الدراسالالة اتتلزمومسالال أمتعالاله توجالالد نأ- 
 تأيالدت القرينالة فالإن المالدارس هالذه مالن مدرسالةل تابعة أنها الناس وتعار  وق 

 .الكتابةب
 الفالرس لهالذا ملكيتاله يثبالت محالرر وهنا  الناس من فالن دار في سفر جودو- 

 فإن هذا المحرر قد أيَّد ملكية صاحب الدار للفرس.

يصدر من الخبالراء مالن نتالالج ومعلومالات  ام:  الكتابة وتقارير الخبراء - ـه

ات لهالذه النتالالج بالثإ حتالاج إلال ية وبيان وجاله الصالواب فيهالا يقكش  الحقتفيد في 
وذلالال  عالالن طريالال  الكتابالالة ، فالكتابالالة إذن هالالي المعبالالر  عالالن مالالا صالالدر مالالن قبالالل 

 ويكالون فيها النزاع الخبراء وهي في نفس الوقت حفظ لهذه النتالج التي قد يىثار
 .النزاع اهذ فصلو حسم في الحجية المحرر التقرير ذاهل
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 اإلثبات في المحررات ةيجحالفصل الثاني : 
 

 وف  وإعدادها تحريرها يتم أن البد اإلثبات في حجية للمحررات يكون يكل
 وعلال  المحالرر ذلال  نالوع وبحسالب صالحيحة وقانونيالة ةيعشالر وضالوابط شروط

 :اآلتي حوالن عل  مباح  خمسة في المحررات حجية نبين سو  هذا
 .الرسمية المحررات ة: حجياألول مبح لا

 .العرفية المحررات حجية: الثاني بح ملا

 .لإلثبات المعد  غير راترحمال ة: حجيالثال  بح ملا

 .الجنالية المسالل ثباتإ في المحررات ةي: حجالراب  بح ملا

 اإلثبات في المحررات صور حجية: الخامس مبح لا
 

 الرسمية المحررات ةيجحاألول :  بح ملا
حررهالا فالي حالدود ن أمحررات الرسمية حجة بما جاء فيها مملا ور قام بهالا مى

منالاله علالال   مهمتالاله الرسالالمية أو وقعالالت مالالن ذوي الشالالأن فالالي حضالالوره أو صالالودق
وقيعالالاتهم عليهالالا بحضالالورهم بعالالد التحقالال  مالالن أشخاصالالهم وذلالال  مالالا لالالم يتبالالين ت

( مالالن 100تزويرهالالا بالالالطرق القانونيالالة المقالالرر  كمالالا نصالالت علالال  ذلالال  المالالاد  )
د نفس الحجية ما لم ينازع فالي ذلال   قانون اإلثبات ويكون لصور  المحرر المعمَّ

اعتبارهالالا لمحالالررات والفقهالالاء مالالن الحنفيالالة فالالي قبالالول ا أحالالد الطالالرفين وقالالد صالالرح
حجالة لإلثبالات، ولالم يفرقالوا بالين المحالررات الرسالمية التالي تعالد مالن قبالل موظال  
عام والمحررات التي تكتب بين األفراد ويشهد عليها ويالتم توقيعهالا مالن أطالرا  
العقد. م  مراعا  توافر شروط صحة المحرر الرسمي. وعل  هذا سالو  نالتكلم 

جيالة المحالررات فالي في هذا المبح  عن شالروط صالحة المحالررات الرسالمية، ح
 الفقه اإلسالمي، حجية المحررات في القانون، وذل  في مطالب ثالثة هي:

 .اإلسالمية والشريعة القانون في المحررات صحة ط: شرواألول طلبملا
 .القانون في المحررات حجية: الثاني بلمطلا
 .اإلسالمي فقهال في المحررات ة: حجيالثال  لبطملا

 : شالالروط صالالحة المحالالررات فالالي القالالانون والشالالريعة األول طلالالبملا
 اإلسالمية

 :اليمني القانون في الرسمية المحررات صحة ط: شروال  وأ
 شالخص أو عالام موظال  من صدر قد الرسمي المحرر يكون أن: ألولا طرشلا

 .عامة بخدمة مكل 
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 حدود في داخلة تكون أن الرسمية الورقة اعتبار في يشترط : كماالثاني رطالش
 صالالح غيالر يجعلاله صاليخش مالان  باله يقالوم ال نأ  )32(العالام الموظال  ساللطة

 لتوثي  هذه الورقة وتحريرها، ومن ذل :
  هالالو يكالالون أو الرابعالالة رجالالةالد إلالال  أصالالهاره أو أقاربالاله أحالالد يكالالون نأ .1

 .(42)افيه طرفا  
 أو أن يكالالون شالالريكا   أو كفالاليال   أو وكالاليال   ألحالالد ذوي الشالالأن فالالي الورقالالة  .2

 التي يوثقها ويحررها.
 أو أن تكون بينه وبين أحد شاهدي الورقة صلة قرابة أو مصاهر  إل   .3

 الدرجة الرابعة.
 أن يكالالون قالالد عالالزل مالالن وظيفتالاله أو فصالالل أو نقالالل وزالالالت سالاللطته مالالن  .4

ر ورقة بعد ذل  فهي باطلة.  تاريخ إبالغه ذل ، فإن وثَّ  أو حرَّ
ن إجالراء التحقيال  فالإن مالا ود سالتدالالتالاا كان الموظال  مختصالا  بجمال  وإذ

يتخذه من إجراءات التحقي  وما يدونه بشالأنها ال يعتالد باله، بالل إن محضالر جمال  
ة. تصالخمدا  للتمحاليص بواسالطة الساللطة المعالسب طبيعتاله يكالون حب ستدالالتالا

 بكافة عكسها وبذا فإن الورقة تكون خاضعة للمناقشة والتمحيص وقابلة إلثبات
 .(52)بالتزوير الطعن طرق لسلو  حاجة دون الطرق

الالال : مراعالالا  األوضالالاع المقالالرر  لكتابالالة المحالالرر الرسالالمي حيالال  قالالرر لثشالالرط الا
األفالراد عنالد كتالابتهم  ةفالالقانون أوضاعا  وقواعد يلتزم بها الموظ  العام وكا

للمحررات، حت  تعتبر هذه الورقة ويكون لها حجتها القانونية كما هالو مبالين 
 المطلالب فالي عند الحدي  عن نالواحي الحجيالة فالي الورقالة الرسالميةفيما يلي 

 .المبح  هذا من الثاني

 :إلسالميةا ةالشريع في المحرر في توافرها الواجب : الشروطيا  ناث
المشرع اإلسالمي عل  سالمة المحررات وذل  من خالالل اشالتراطه  صرح

اتالالب المحالالررات وعالالدم اإلضالالرار بالالاآلخرين أو مالالا تالالوافر العدالالالة والتقالالو  فالالي ك
يوجب الخصام والتنازع بين األطرا  ويتضح هذا من كتاب هللا عالز وجالل فالي 

 :يلاآية المداينة، ونبين ذل  عل  النحو الت

                                                        

( إثبالالات شالالرعي يمنالالي: المحالالررات الرسالالمية حجالالة بمالالا جالالاء فيهالالا مالالن أمالالور قالالام بهالالا 100اد  )مالاللا (23)
ت منالالاله علالالال  شالالالأن فالالالي حضالالالوره أو صالالالودقي الفالالالي حالالالدود مهمتالالاله الرسالالالمية أو وقعالالالت مالالالن ذو هالالالاررمح

توقيعالالالاتهم فالالالي حضالالالورهم بعالالالد التحقيالالال  مالالالن أشخاصالالالهم وذلالالال  مالالالا لالالالم يتبالالالين تزويرهالالالا بالالالالطرق المقالالالرر  
 قانونا .

 . عالم الكتب . القاهر  . 151مان مرقس . اإلثبات . الجزء األول ص يلس (24) 

 حكام النقض المصرية . ة أمجموع   1972مارس  14مدني مصري ض قن (25)
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 حال لا يتحالر  أن الكاتالب من تقتضي والتي الوثال  تحرير في لعدالةا  .1
 تالالر  أو النقصالان أو د بالزيالا العقالالد أطالرا  مالن أحالالد إلال  يميالل ال وأن

 .األطرا  بين والنزاع الصراع حدو  إل  تؤدي التي  راتثال
 فالي الكاتب يق  ال حت  الح  معرفة إل  الموصلة الشرع بأحكام علملا  .2

الظلم أو الجور أو يتسبب بجهله في الخروج عالن قواعالد الشالرع وعالن 
 العدل الذي أمر هللا به في كل شيء.

عالقالالة  هلالال كالشالالهود أو مالالن مهإضالالرار أحالالد أطالالرا  العقالالد أو غيالالر دمعالال .3
بذل  العقد ويتم هذا عن طريال  الدقالة فالي كتابالة المحالررات وعالدم تالر  

ومالة أو بيالان مالن بيانالات المحالرر أي موجب لنزاع أو إهمال في أي معل
ه صالال يرا  أو كبيالالرا (. )وال يضالالار وا قالالال تعالالال  )وال تسالالأموا أن تكتبالالكمالال

 الربانيالة التوجيهالات هذه وكل(. ا  شيل منه يبخس وال(. )شهيد كاتب وال
 .اإلنسان لمصلحة جاءت قد

كالبالالالالال  يالالالال  المتصالالالالرفين ذوي الشالالالالأن مالالالالن متعاقالالالالدين وغيالالالالرهم عرت .4
اقالالالال  والمالالالالؤجر أو الالالالالراهن والمالالالالرتهن أو الو والمشالالالالتري والمسالالالالتأجر

والموقو  له وما إلال  ذلال  مالن تصالرفات ويكالون تعريال  أطالرا  هالذا 
م سالالاكالالون ذلالال  بالالذكر يو شالالترا الامعالالا  مانعالالا  مالالن اج التصالالر  تعريفالالا  

 إقامته ومحل( صناعته )ومهنته يه وأمه وجده ولقبهبأ مساومتصر  لا
حت  يمتن  االشترا  م  شخص آخر وحت  ال ينصر  هذا االسم إل  

 اسم مشابه.
وتحديالالده تحديالالدا   دقالاليالال  العالالين محالالل العقالالد: ينب الالي تعريالال  محالالل الععرت .5

جامعالا  مانعالالا  يبالالين كالالل مالالا يالالدخل فيالاله وكالل مالالا يخالالرج عنالاله ومالالا لهالالا ومالالا 
ن يوصال  هالذا العمالل عليها وإذا كالان محالل العقالد عمالال  مالا فإناله يجالب أ

يقا  ال يتر  مجالاال  لتأويالل ومثالال ذلال  عقالود المقالاوالت وعقالود دقوصفا  
 .المختلفة بأنواعها األعمال

را  وجب ذكر موقعها وبيان وصالفها والموقال  الواقال  فيهالا اقعا كان العين وإذ
 أو بهالالا العقالالار كالالالحي أو الشالالارع أو القريالالة أو البلالالد  وذكالالر العنالالوان بتفصالاليل ال

ها مالالن درات األخالالر  مالال  بيالالان المسالالاحة وحالالدوقالالاينصالالر  إلالال  غيالالره مالالن الع
الجهات األربال  وكالذل  بيالان أطوالهالا بالوحالد  القياسالية )الالذراع أو المتالر( فيقالال 
عند تحديد الحدود مثال  أن الحد من الجهة ال ربية ينتهالي إلال  األرض المنسالوبة 

فالالالي تحقيالالال  الملكيالالالة  إلالال  فالالالالن ولالالاليس المملوكالالة لفالالالالن حتالالال  نتفالالالاد  أي خطالالأ
المجالالالاور  وإذا كالالالان العقالالالار أرضالالالا  زراعيالالالة وجالالالب تحقيالالال  الموقالالال  والطريالالال  

 .وحقوقها كاملة ح  المرور وح  السقي وغيرها
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 ووصالال  وتحديالالد الموقالال ، ذكالالر بعالالد وجالالب للمبالالاني أرضالالا   العقالالار ناكالال اوإذ
 البنالالاء ونالالوع قمهالالاور العقالالار هالالذه أدوار بيالالان آنفالالا   مالالذكوراله الوجالال علالال  العقالالار

 .وغيره رونو تهوية   من وحقوقها
 للجهالة مانعا   دقيقا   تحديدا   تحديدهو الثمن ذكر يتعين : بالثمن التعري   .6

أو الش  أو االلتباس سواء   كان الثمن نقدا   أو غيالر نقالد مال  تعريال  كالل 
 نوع بحسب طبيعته:

 ،ةفضال ذهالب، )وصالفته  ونوعاله النقالد جالنس بيالان يتعين نقدا   الثمن كان إذاف- 
 (. وهكذا.. ينارد ،لاير

 مبالينال النحالو علال  جامعالا   مانعالا   تعريفالا   تعريفه وجب عقارا   الثمن كان إذاو- 
  . سابقا  

 أو العقالالد كالالان إذا للالالثمن والبالالال  مبيالال لل المشالالتري قالالبض علالال  لالالنصا  .7
 اذإ لألجالر  والمالؤجر للعالين المسالتأجر بضقال  وعلال بيال  عقد التصر 

  . التصرفات سالر في وهكذا .. إجار  عقد كان
هالالا منعالالا  للخالالال  بالالين فين للعالالين المتصالالر  ص علالال  رؤيالالة الطالالرفيلالالنا .8

ي هالالالذا الخصالالوص وثبالالالوت خيالالالار الرؤيالالة أو عالالالدم ثبوتالالاله فالالالالمتعاقالالدين 
الالذي قالام باله ولالم يعالد هنالا    رصواقتناع كل طر  من األطرا  بالت

 ما ينقض أو ما يوجب نقض هذا التصر  أو إبطاله . 
 الحال ، ذاهال يملال  ممالن صالدر التصالر  أن يفيد ما الوثيقة تتضمن نأ  .9

 وبالاإلراد  البدن وصحة العقل كمال حالة في له أهل هو ممن وق  وأنه
  . إكراه أو جبر نودواالختيار 

 وعالدم بينهمالا والتالوازن الطالرفين من كل حقوق وثيقته في يراعي نأ .10
  . بهم المساس

 علال  الشالهود تعريال  وعلال  الشالهاد  علال  الالنص الوثيقالة تتضمن نأ .11
  . نيفرالمتص تعري  في بيناه ما نحو

  وااللتزامات.الحقوق لت يير منعا   الوثيقة كتابة تاريخ يبين أن .12
 الوثيقالة أو المحرر ايةنه في الشهود وكذل  بالتوقي  األطرا  زاملإ .13

 . 
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 : حجية المحررات الرسمية في القانونالثاني طلبملا
 :نواحي ثال  في حجية ةيالرسم رقةولل

 وبسالالالمتها توقيعهالا إلالاليهم المنسالوب األشالخاص مالالن بصالدورها تهالايحج .1
 .المادية

 .ابه دون ما بصدق تهايحج .2
 .شخاصاأل إل  بالنسبة تهايحج .3
 

 المادية وبسالمتها عاتيقوت من تحمله لما بالنسبة الرسمية الورقة حجية: ال  وأ
رقالالة الرسالالمية حجالالة فالالي ذاتهالالا بصالالدورها مالالن األشالالخاص المنسالالوب إلالاليهم ولا

 توقيعهالالا بصالالر  النظالالر عمالالا إذا كالالان صالاللب الورقالالة محالالررا  بخطهالالم أو بخالالط
اء كان في ذل  الموظ  العالام الالذي قالام بتحريرهالا وذوو الشالأن وس (26)رهمغي 

ة إلالال  اإلقالالرار بهالالا وهالالذا خالفالالا  جالالاحالالالذين حضالالروا تحريرهالالا ووقعوهالالا دون ال
لورقالة او (27)للورقة العرفية إذ هي ال تكون قبل اإلقرار بها حجالة بمالا دون فيهالا

يير في محتوياتها التالي الرسمية حجة كذل  بسالمتها المادية أي بعدم حصول ت 
دونت فيها وقالت إنشالالها. وال يشالترط فالي ذلال  إال أن يكالون مظهرهالا الخالارجي 

 كشط الورقة في وجد رتياب في مصدرها وفي سالمتها فإذاإلا غير باع  عل 
 مالا تقالدر أن حكمالةملل كالان الماديالة العيالوب مالن ذلال  غيالر أو تحشير أو محو أو

 .)82(إنقاصها وأ اإلثبات في الورقة قيمة إسقاط من ذل  عل  يترتب

                                                        

 .30-166-15،  1964يناير  30ض مدني قالن وعة أحكاممجم (26)

د . عالالن  ال  قالالن 355ص 3التمهيالالدي . مجموعالالة األعمالالال التحضالاليرية ج ع ذكر  اإليضالالاحية للمشالالرومالاللا (27)
 165ص 29سليمان مرقس 

 مرج  ساب  . . 561 /1ج ليمان مرقس . أصول اإلثبات س. د  (28) 
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 بها دىور ن ما بصدق الرسمية الورقة ةيحج: يا  ثان
( لسالالنة 21( مالالن قالالانون اإلثبالالات الشالالرعي اليمنالالي رقالالم )100المالالاد  ) تصالالن

ا مالن أمالور قالام بهالا محررهالا ، أن المحررات الرسمية حجة بما جاء فيهال 1992
في حالدود مهمتاله الرسالمية أو وقعالت مالن ذوي الشالأن فالي حضالوره أو صالودقت 

 يها في حضورهم بعد التحقي  من أشخاصهم وذل  ما لمم علمنه عل  توقيعاته
 بحقيقالة هالو الورقالة جالةح فإن هذا وعل . قانونا   المقرر  بالطرق تزويرها يتبين

 .بها ذل  تم التي إلجراءاتا وصحة بيانات من بها وند ما
 :الرسمية الورقة في الوارد  البيانات نم ننوعي بين التفري  هنا جبيو
 بالالتزوير الطعالن يال طر عالن إال حجيتاله تىالدحض ال الالذي : وهواألول وعنلا

 اختصاصاله فالي داخلالة أمالور أو وقالال  مالن العالام الموظال  يثبالت مالا كالل: فيشمل
 علال  عليهالا ووقال  بحضالوره الشأن ذوي من تصدر وأ بنفسه بضبطها هو ماقو

 إدحاضالالها إال بالالالتزوير مقصالالوران علالال  المالالواد المدنيالالة وعالالدم الحجيالالة هالالذه أن
والتجاريالالالة أمالالالا المالالالواد الجناليالالالة فمتالالالرو  لقناعالالالة القاضالالالي المخالالالتص بنظالالالر 

 .)92(الدعو 

                                                        

(. وقالد حكمالالت 1. هالالام) )2/841السالنهوري جنقالال  عالالن  842ص 3ي هالذا المعنالال  حسالين المالالؤمن جفال (29)
محضر كسر ختم المتوف ، جالاز لهالا أال تأخالذ  يةمحكمة النقض المصرية بأنه إذا عرض عل  المحكمة الجنال

-26، المحامالا  1943م بتزويالره )نقالض يونياله كحلصحته وذل  دون حاجة إل  ا بما جاء فيه إذا اقتنعت بعدم
881-65 .) 
ذي شالأن أن يثبالت بكافالة الطالرق القانونيالة مالا يخالال  مالا دون فالي المحاضالر التالي  م أيضا  أنه يجالوز لكاللوحك

 22ط اإلبتداليالة ويحررها رجال الشرطة في المواد الجنالية دون أن يكون ملزما  بالطعن فيها بالتزوير. )أسالي
 (.57-24المجموعة   1923فبراير 
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 لألشخاص بالنسبة الرسمية لمحرراتا حجية: ثا  لاث
رقة الرسمية لهالا حجيالة بالين أطالرا  التصالر  إذا لالم يتقالدم أحالد أطرافهالا ولا

مالن قبالل الموظال  العالام أو مالا  جاء فيهالا وإذا حالررت هالذه الورقالة مابما يخال  
فالالالي حكمالالاله وفالالالي حالالالدود اختصاصالالاله وسالالاللطاته أو وقعالالالت مالالالن ذوي الشالالالأن فالالالي 

 رها بالطرق المقرر  قانونا .يوزحضوره ما لم يتبين ت
 :الباطلة الرسمية الورقة ةقيم

رقة الرسمية التي لم تكتسب صفة الرسمية فإن هذا ال يالؤثر فالي قيالام ولا .1
ن في  تفالاقالاقالد عها ما لم يكن الطرفالان قالد اتفقالا علال  التصر  الذي دور 

 .  نحو ما وال يخال  القانون رغم بطالن الورقة الرسميةلع
إذا وقر عت الورقة من البعض ولم توق  من البعض اآلخر تكون سالارية  .2

 في ح  من وق  عليها وال تكون سارية في ح  من لم يوق  عليها.

إن تاريخ الورقة ال يعتبر تاريخا   ثابتا   اسالتنادا  إل صالدورها مالن موظال   .3
عام طالما لم تكتسب الورقة صفة الرسمية وهالي ناقصالة أحالد الشالروط 

 الهامة.
 وأ بتالالداليالاالمحكمالالة بمالالا هالالو مالالدون بالالالتحقي   يالالد  هالالذا األسالالاس ال تتقوعلالال

األدلة المستمد  من هالذه التحقيقالات ليسالت سالو   نأل ستدالالتالامحاضر جم  
ها لمطلال  تقالدير القاضالي شالأنه شالأن أي ورقالة ريدعناصر إثبالات تخضال  فالي تقال

 الجناليالالة عرفيالالة أو رسالالمية، ولهالالذا اسالالتقر المبالالدأ أن األدلالالة الكتابيالالة فالالي المالالواد
 دام مالا رسالمية راقوأ حملتاله ولالو النفالي ياللدل عن تلتفت أن فللمحكمة.  عيةناإق

 . )03(الواق  أو للحقيقة مطاب  غير يكون أن العقل في يصح

                                                        

 .  238 - 237رج  الساب ، ص ملا (30) 
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  :ال ير عل  المحررات أثر انيرس
ة المحررات عل  ال ير ال تسري فالي المبالدأ العالام إال إذا كالان ال يالر هالم يجح

لخل  الخاص والدالن والوقال  الوارد  فالي السالند العالادي حجالة الخل  العام أو ا
 يثبالالت عكالالس ذلالال  بالالالطرق ملالالعلالال  الجميالال  وخاصالالة فالالي األوراق المدنيالالة مالالا 

 (31).القانونية 
  

 : حجية المحررات في الفقه اإلسالميالثال  طلبملا
ة، ولالم قه اإلسالمي لم يفرق بين المحالررات الرسالمية والعرفيالة فالي الحجيالفلا

يفالالرق كالالذل  فالالي حجيالالة المحالالررات بالالين المسالالالل المدنيالالة والمسالالالل الجناليالالة بالالل 
المسالالل المدنيالة أو  يفال ة الالدليل والبينالة سالواءحصالواعتمد بشكل كلي عل  قو  

نه الجنالية وسواء كان ذل  قد جاء في محرر  رسمي أو عرفي  عالام موظ  دوَّ
 اإلثبالات في المحررات حجية المطلب هذا في نسنبير  هذا وعل .. عادي فرد أو
 :يلالتا حوالن عل  اإلسالمي الفقه يف

 .شهاد  تتضمن التي المحررات حجية: ال  وأ

ا  البيَّاع دفاتر حجية: نيا  اث  .والسمسار والصرَّ

 .المور  خط حجية: ثا  لاث

 .الرسالل حجية: عا  بار

 شهاد  تتضمن التي المحررات حجية: ال  وأ
ويبالين مالا  أمام القاضي وفي مجلالس القضالاء هتدصل أن الشاهد يدلي بشهاألا

علمه واطل  عليه ولكن قد يدلي بهذه الشهاد  في ورقة تسلم للقاضي كالدليل مالن 
  هالذه الشالهاد  لالع مالادعتالاأدلة اإلثبات عل  الدعو  المقدمة لديه.. فهل يجوز 

 تحالالالاال ثالالالال  بالالالين المكتوبالالةو ومالالالا حجيتهالالالاو. والحقيقالالالة أن الفقهالالالاء قالالالد فرقالالالوا
 :وهي اد هش تتضمن التي لمحرراتل

 :األول  الةالح
 .ل يره نفسه عل  الكاتب شهاد  يتضمن الذي حررملا
 :الثانية الةحلا
 .خرآ عل  ونحوهما ال الب الميت شهاد  نيتضم الذي حررملا
 :الثالثة الةحلا
 .هنفس عل  الكاتب إقرار تضمني الذي حررملا
 

                                                        

 . 124ص  1964القاهر  ، طبعة ثانية ، -فرج الصد ، ح  الملكية، مطبعة الحلبي بدالمنعم ع. د  (31) 



 2001 ديسمبر -وليوعشر . ي لثانيالعدد ا مجلة الدراسات االجتماعية

 فقه األسالمي والقانون اليمني المحرارات وحجيتها في اإلثبات في ال

 158 

 نفسه عل  الكاتب د : شهااألول  الةحلا
 :آراء ثةثال عل  نفسه خط عل  الشهاد  جواز : فيالفقهاء ل تخا

أن الشهاد  علال  خالط نفساله غيالر جالالز  متال  تالذكر الكاتالب  :لأي األورلـا
حمالد فالي أيفة واإلمام مال  والشالافعي وو حنالشهاد . وقد ذهب إل  ذل  اإلمام أب

را  لكون الخط يشبه الخط والخالط ظن (32)رواية له والزيدية واإلباضية واإلمامية
 للتشالالابه خطالاله الخالالط لتزويالالر وكثيالالرا  مالالا يظالالن المالالرء أناو حتيالالالالايجالالري فيالاله 

 .بينهما

د  اهشالالأن الشالالهاد  علال  خالالط نفساله جالالز  وإن لالالم يتالذكر ال :ـرأي الثالانيلالا
حفوظالة فالي مكالان أمالين. ذهالب إلال  ة ومالورقة مصالونت وتقبل شهادته مت  كان

وجماعالة مالن المالكيالة وأبالو يوسال  مالن الحنفيالة  ذل  اإلمام مال  في رأيه األول
 فالي البخالاري وجماعة من الزيدية وهالو مالا أجالازه واإلمام أحمد في رواية ثانية

 .)33(صحيحه

الشالهاد  حصالول العلالم بنسالبة الخالط إلال   نمالحتجوا عل  ذل  بالأن القصالد او 
كاتبه والخط دال عل  اللفظ ألن كتابالة الشالهاد  بخطاله وختماله تالدل علال  تحملهالا 

و كبيالرا  إلال  تسأموا أن تكتبوه صال يرا  أ  : )والويدل عل  صحة ذل  لقوله تعال
 الخطو تشكروا، ال يأ( أجله ذلكم أقسط عند هللا وأقوم للشهاد  وأدن  أال ترتابوا

 فالكتابة المعلومات، ونقل الحقوق وحفظ للضبط هو بل فقط التذكر لمجرد ليس
 .اءبسو سواء واللفظ كالنط 

خالالالط نفسالالاله جالالالز  إذا كالالالان المكتالالالوب  أن الشالالالهاد  علالال  ـالالـرأي الثالالالال :لا
ذه هالالو محفوظالالا  عنالالد صالالاحبه وفالالي حالالرزه وإن لالالم يحفالالظ الشالالهاد  أو لالالم يتالالذكرها

ن الكتابالة المحفوظالة فالي حالرزه وتحالت رعايتاله ال ، أل(34)رواية ثالثالة عالن أحمالد

  ييالر وال يعتريهالالا التزويالالر، وال تطولهالا يالالد التحريالال تيمكالن أن يتطالالرق إليهالالا ال
 .والمشابهة

س الخالالال  أن الخالالط هالالل هالالو للتالالذكر أم هالالو للضالالبط والحفالالظو ذهالالب سالالاأو
للشالهاد ،  ا  أن يكون بنفساله مصالدر حصيالفري  األول إل  كونه للتذكر فقط، فال 

ألن  وقالالال الفريالال  الثالالاني: إنالاله للضالالبط والحفالالظ فيصالالح اإلعتمالالاد عليالاله كالالالنط 
 وإن مدلوله، اللفظ الكتابة صنو اللفظ والكالم، وإن الكتابة تفيد مدلولها كما يفيد

                                                        

 - 6/136الم نالي  7/140ألم ا - 6/19فالتح القالدير  - 7/72البحالر الرالال   - 273 /7ل  الصالنال  ج ادبال (32)
 . 1/365تبصر  الحكام  - 214طر  الحكمية ص ال - 8/247نهاية المحتاج 

،  ومعالاله الالالدر المنتقالال ، وانظالالر 192 /2األنهالالر  مجمالال  - 6/272بالالدال  الصالالنال   - 2/192ر المنتقالال دلالالا(33)
 (. 1المراج  المبينة في الفقر  )

 ، وقال ابن القيم : وهذا وجه آخر عند الشافعية .  160ص  9الم ن  : ،  204: ص رق الحكميةطلا (34)
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 لنقالالل وسالاليلة وهالالي والشالالروط، المعالالامالت وتضالالبط المعلومالالات تحفالالظ الكتابالالة
 .)53(ستقبلالم إل  عليها والمحافظة األفكار

 مالن واألمالن والحالذر االحتيالاط مراعالا  من فيه لما الثاني القول هو راجحلاو
 أو بالالالاتهمتاك يحفظالالالون الالالالذين النالالالاس مصالالالالح يحقالالال  وألنالالاله التزويالالالرو الت ييالالالر

 حرزه في الكتابة تكون أن يشترط وال ومصونة، مضمونة نكأما في شهاداتهم
 أو الدولالة دفالاتر فالي شالهادته يكتالب قالد اإلنسان ألن الحرج، من فيه لما وحفظه

 .المحفوظة األماكن في أو العام الديوان في
ير إشالالار  قويالالة لجالالواز الشالالهاد  علالال  ة تشالالأن اآليالالة الكريمالالة فالالي المداينالال  لالالع

ن هللا تعال  أمر بالكتابة ألنها أحفظ للح ، وأضبط للشاهد، وأقرب إلال  الخط أل
د هللا، وأقالوم للشالهاد  م أقسالط عنال)ذلكالنفي الريبة والش  والتهمة، قال هللا تعال : 

 .)63(هاد للش وأضبط أقو  رعت الكتابة باعتبارهاشف( وأدن  أال ترتابوا
 

 وهمالانحو )73(وال الالب الميالت شالهاد  تتضالمن التالي تابالة: الكالثانية الةحلا
 :آخر عل 
 أصالبح أو بعيالد  يبالةغ غالاب أو مالات، ثالم ورقالة فالي شالهادته الشالاهد كتب اذإ

 .المكتوبةو دتهشها عل  الشهاد  تجوز فهل اإلقامة، مجهول
 :ينقول إل  ذل  في الفقهاء ل اخت

 الشالالاهد أو الميالالت أو ال الالالب الشالالاهد خالالط علالال  الشالالهاد  أن :األول ولقالاللا

 فالالي المالكيالالة ذلالال  إلالال  ذهالالب. جالالالز  لعلالالة يالقاضالال عنالالد حضالالوره يتعالالذر الالالذي
  كالالالنط  بهالالا، وكمالالا داهن كتابالالة الشالال، أل(38)شالالهور عنالالدهم وأحمالالد فالالي قالالولالم

تجالالوز الشالالهاد  علالال  الشالالهاد  المنطوقالالة، فكالالذل  تجالالوز الشالالهاد  علالال  الشالالهاد  
 كداللة اللفظ ألن الشاهد يحصل لالهه المكتوبة، وألن الكتابة تدل عل  المشهود ب

 العلم بالكتابة. 
حالو  أو كشالط، وأن الشالاهد ويش ترط في ذل  أال يكون فالي الكتابالة ريبالة مالن م 

علال  عدالتاله إلال  موتاله، وأناله كالان يعالر  المشالهود علياله معرفالة  رمالكاتب اسالت
كاملة، كما يشترط أن يكالون الخالط المشالهود علياله، موجالودا  فالي مجلالس الحكالم، 

                                                        

 470محمد الزجيلي . وسالل اإلثبات ص . د  (35)
 .620ص  1: لقرآن ، للجصاصاكام ح  أ334ص  1: رير ابن كثيسفت (36) 

ة عند المالكية والحنفية بمسافة القصر أو ما ينال فيه الشاهد مشالقة، وقيالل غيالر ذلال ، ) انظالر بي در القت (37)
 :، البحالر الرالال 194ص 4، الشالرح الكبيالر:206ص 7أ، شالرح الخرشالي :  136القول المرتضال  : ق 

 (. 72ص7

تاريخ قضا   312، 290ص2تح العلي المال :  366،  363،  358 ،357 ،349ص1ر  الحكام: صبت (38)
، عل  هام) مواهب الجليل، حاشية العدوي وشرح 188ص6لتاج واإلكليل، المواق: 205األندلس: ص

، حاشالالالية حجالالالازي علالالال  المجمالالالوع: 335ص2، حاشالالالية األميالالالر علالالال  المجمالالالوع: 206ص7الخرشالالالي: 
 . 106تصر الفتاو  المصرية : ص خ، م336ص2
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 وحسالن والمعرفالة التامالة بالالخطوط، ون الشاهد من أهل اليقظالة والفطنالةيكوأن 
 بالخبر  الخط معرفة إلمكان الخط لصاحب الشهود إدرا  يشترط وال ،تمييزها

 .)93(والتجربة
 إلال  يالؤول ومالا المالال فالي الميالت أو ال الالب الشاهد خط عل  الشهاد  جوزتو

 المال، أما غير المال فال يشهد عل  خطه وعليه الفتو  عند المالكية.

 جالالز ، غير الميت أو ال الب الشاهد طخ  عل الشهاد  أن :الثاني ولقلـا
 واحالد ليسالت والكتابالة والمعاينالة، السالم  طريال  عالن يعلالم بمالا يشهد الشاهد ألن

 .)04(واإلباضية الجمهور ذل  إل  ذهب منهما،

 لتالدوين الصالحيحة وطرشاللا وافرتال عند األول القول هو رأينا في راجحلاو
 .المحرر

 

 نفسه عل  الكاتب إقرار تتضمن التي الكتابة: الثالثة الةحلا
 خالالريالالده أو يالالأمر آالشالالهاد  علالال  خالالط المقالالر، وذلالال  بالالأن يكتالالب الشالالخص ب يأ

بكتابة ما في ذمته آلخر، أو أن عنده لفالن كذا، فإذا كتب الشخص إقالراره أمالام 
وا بكتابته، أو إذا أمر الكاتب أن يكتب ما في ذمتاله آلخالر، أو كتالب ملعالشهود و

ما عليه في ورقة ثم قرأها أمام الناس  فيجوز للشهود في هذه الحالاالت الشالهاد  
نه، وألن الكتابة تعبيالر عالن إرادتاله، وألن م كتابته إقرار عل  كتابة إقراره، ألن

مرليالالات الكتابالالة، أمالالا إذا لالالم يحضالالر لالشالالاهد يشالالهد بمالالا يسالالم  أو يالالر ، ومالالن ا
الشهود كتابة اإلقرار وال إماللاله علال  الكاتالب فالال تجالوز لهالم الشالهاد ، ألنهالم ال 

 الحالالة هذه في فإنه المحرر ماأو. )14(عليهم يقرأه لم إذا علم لهم بما في الكتاب
 .القاضي فيه جاء بما يستأنس ةبينس حجيته تكون
  إلالال يالالؤول ومالالا الماليالالة الحقالالوق جميالال  فالالي المقالالر خالالط علالال  الشالالهاد  جالالوزتو

 .)24(والوق  والوصية والطالق الزواج وفي ال،لما
 عالالن التعبيالالر مقالالام تقالالوم األفالالراد مالالن الصالالادر  الكتابالالة أن القالالول صالالةالخو

اإلراد  فالالالي سالالالالر التصالالالرفات عنالالالد اكتمالالالال الشالالالروط الالزمالالالة لتحريالالالر تلالالال  
 التصرفات.

                                                        

، 42، تبصالالالالالالالر  القضالالالالالالالا : ص139ص4، حاشالالالالالالالية الدسالالالالالالالوقي: 425، 359ص1ر  الحكالالالالالالالام: صالالالالالالالبت (39)
، تهالالذيب 335ص2، حاشالالية حجالالازي علالال  المجمالالوع:207ص7ح الخرشالالي: شالالر، 336ص2المجمالالوع:
 .402ص1العلي المال : ، فتح100ص4الفروق: 

 . 578ص  6النيل : حرش (40)
، 68ص7، البحالالر الرالالال : 261ص4نح الجليالالل: دها، مالالا بعالال، ومالال187ص6:هالالب الجليالالل، الحطالالاباوم(41)

، تبصالر  15، رسالة في العمل بالالخطوط: ص88ص7، تكملة رد المحتار:175 ،173ص18المبسوط: 
 .146ص2، الوجيز: 399ص4، م ن  المحتاج: 362ص1الحكام:

ص  2:ر  الحكالامصالبت ،193ص4"، حاشية الدسوقي207ص7رشي : الخ ية العدوي عل شاح (42)
 . 173ص18المبسوط :  ،262ص4:، منح الجليل188،189ص6: الجليلمواهب  ، 359
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ا  البيراع دفاتر حجية:  يا  ناث  والسمسار والصرر
تصالدر مالن األفالراد العالاديين وأقالروا  ذكر الفقهاء بعض حاالت الكتابة التي  

ورد فيهالا  ام يها واعتبروها وسيلة إلثباتلع عتمادالافيها قو  اإلثبات . وصحة 
مالالن غيالالر إشالالهاد عليهالالا وبالالدون توثيالال  أو تسالالجيل لالالد  المحالالاكم أو لالالد  الالالدوالر 

  هالالذه ومالالن المخالالتص، الرسالالمية ودون تكليالال  مالالن الكاتالالب )األمالالين( أو القاضالالي
 وإرسالالالالال المالالالالور  وخالالالالط والسمسالالالالار والصالالالالرا  التجالالالالار دفالالالالاتر : الحالالالالاالت
 .(43)الرسالل
ن مالنفنحالعلمالاء مالن ال قرر قبالل البيالاع والصالرا  أو السمسالار  يالة أن مالا دىور

ن فالالي دفالالاترهم حجالالة علالاليهم يعمالالل بهالالا وحالالدها دون حاجالالة إلالال   واعتبالالروا مالالا دىور
ن منظمالالة بالالل يكفالالي كتابتهالالا ء آخالالر معهالالا، وال يشالالترط فيهالالا أن تكالالويشالال مامضالالنا

 .(44)حسب العر  الجاري
تبالالون فالالي ر يكدوا فالالي مشالالروعيتها علالال  العالالر  والعالالاد  . فالالإن التجالالاتنسالالوا

دفاترهم مالا لهالم ومالا علاليهم ويسالتبعد جالدا  أن يكالون هنالا  مالن يكتالب فالي دفالاتره 
شالبه مضالمون فياله وقالد جالالرت لا تفالاءنافهالزل . الالتجاريالة للتساللية أو التجربالة أو 

 فالالي وجالالد فمالالا تجالالار بكتابالالة شالاللون تجالالارتهم وتسالالجيلها فالي دفالالاتر خاصالالةعالاد  ال
دفالالاترهم يكالالون حجالالة علالاليهم ويجالالب العمالالل بمالالا فيالاله دفعالالا   للمشالالقة فالالي إحضالالار 

 الخصوم وكتابتها في محررات عرفية أو رسمية وصيانة لحقوق العباد.

التالالي تترتالالب فالالي  نفاتر علالال  إثبالالات الحقالالوق والالالديوتصالالر حجيالالة هالالذه الالالدقتو
م بالالدفتر ألناله ال هيلالذمتهم لآلخرين أما حقوقهم وديونهم لد  الناس فال يحالتج ع

يعقل من المدعي تقديم الدليل الذي كتبه وأعده بنفسه. وألنه لو نط  بحقاله علال  
 ولالال "الشالالري  الحالالدي  اآلخالالر لفظالالا  صالالريحا  فالالال يسالالتحقه بمجالالرده لمالالا ورد فالالي

ىنالاس دمالاء رجالال وأمالوالهم . ولكالن البينالة علال   يعط  الناس بالدعواهم الدعال  أ
 .)54("أنكر من عل  واليمن مدعيلا

شمل حجية الدفاتر ما يرسله التجار إل  شركالهم وأبنالهم في البالد لتعالذر تو
أو الالالدفتر يجعلونالاله فيمالالا بيالالنهم اإلشالالهاد فالالي مثلالاله فيكتفالالون بالالالمكتوب فالالي الكتالالاب 

 اهالحجة عند تحق  الخط أو الختم وتكون هذه الحجية أيضا  لإليصاالت التي يكتب
عند آخر أمانة قبله أو له عليه دين فيقر عليه بوصالل ذلال  إلياله . ويختماله  لهمن 

لمعالرو  خصوصالا  بالين األعيالان واألفالراد الالذين ال يالتمكن مالن اإلشالهاد ابختمه 
صرح الحنفية أن حجية هذه الدفاتر تقوم عل  العر  الشال  بالين د قو (46)عليهم

                                                        

 .  474، مصدر ساب  ص  تمحمد الزحيلي ، وسالل اإلثبا .د (43)

 .  66ص  4جـ  ةيدهنلا تاو فلا  86شباه والنظالر،ابن نجيم ص ألا (44)

 .  192ص  2لشيخان جـ االلؤلؤ والمرجان فيما اتف  عليه  –صحيح متف  عليه   يدح (45)

 . 43العر  ص  رشن (46)
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الجمهالور بحجيالة هالذه الالدفاتر إذا  ءابيالنهم وقالد أفتال  علمال يالةالتجار والعاد  الجار
  .)74(صحيحة وكانت ةالشرعي استوفت الشروط

هالالذه الشالالروط أن تكالالون الالالدفاتر منظمالالة وبخالالط التالالاجر وإال فالالال يعتبالالر  نمالالو
ذا أنكر التاجر الحال  المالدون فالي دفتالره فالال يقبالل إنكالاره سالواء  إو (48)حجة عليه

 وقامت البينة عل  صحة خطه. هلأكان معترفا  بخطه وكتابته أم كان منكرا  
 القضالالاء أمالالام حجالالة تعتبالالر الفقهالالاء رأي فالالي التجالالار دفالالاتر فالالإن خالصالالةوال

 تالبكي ال التالاجر ألن بأيالديهم التجالار يكتباله مالا علال  اإلثبالات ساللو من ووسيلة
 .والهزل التجربة سبيل عل 
فالالي الالالدفاتر لالالالزم ذلالال  ضالالياع أمالالوال النالالاس فالالإن أغلالالالب  امالالا لالالم يعمالالل بذإو

معامالتهم ال يحضرها الشهود واحتمالال أن التالاجر قالد دفال  المالال وأبقال  الكتابالة 
 عابالدين ابالن لقالنوإال ممالن عادتاله اإلهمالال.  نادر أو بعيد جدا  وال يق  ترفي الدف

 .)94("واجب اهر ظلا العاد  عل  البناء نألو":  قوله العيني عن
عر  القالالالم علالال  مصالالالح النالالاس شالالرط أن ال يخالالال  نصالالا  أو إجماعالالا  ، لافالال

التشالالري  والقضالالاء. ويعالالد دلالاليال  مالالن األدلالالة الشالالرعية التالالي  يفالال عتبالالارالاواجالالب 
اعتمالالدها جمهالالور الفقهالالاء وإن لالالم يعالالدروه دلالاليال  مسالالتقال  وإنمالالا يقالالوم علالال  مراعالالا  

  .(50)المصالح المرسلة

 

 المور  خط يةجح:  ثا  لاث
  أن الالالوار  إذا وجالالد كتابالالة لالالإ (51)فقهالالاء الشالالافعية والحنابلالالة والحنفيالالة بهالالذ

ة قالرو فتالره أو فاليبدين باإلقرار به أو اإلبراء عنه أو باستيفاله سواء  كالان فالي د
خاصالالة فيعتمالالد علالال  هالالذه الكتابالالة ، وتعتبالالر حجالالة فيمالالا ورد فيهالالا وتكالالون بمثابالالة 

ه ، ولكن ال يعمل بهالا فيمالا لاله وال تعتبالر حجالة علال  يلعإقرار من المور  فيما 
غيره إال أنه يجالوز للالوار  أن يعتمالد علال  هالذا الخالط إذا وثال  مالن خالط مورثاله 

  خالط مورثاله ، وكالذل  لع مادا  تعابت الح  عل  المدين ويحل  عل  الي ويدع
 .(52)  عل  كيس أو أمانة أنها لفالنريعمل بخط المو

  لالع عتمالادالاعنالد الحنابلالة . ويظهالر مالن  ةيصالم مالن كالل ذلال  كتابالة الووأه
خط المور  أن الفقهاء اعتبروا الخط المجالرد كافيالا  إلثبالات مالا ورد فياله مال  أن 

مالا يكتالب وصالية نإو ، فالة معينالةهذا الخط صدر من شخص عالادي ال يقالوم بوظي
                                                        

 . 167ص  4تاو  الهندية جـ فلا (47)

 . 311ص  2العلي المال  ، الشيخ علي) جـ  حتف (48)
 .  436ص  5د المحتار جـ ر (49)
ص لطبعالة السالابعة  والوساليط فالي علالم أصالول الفقاله ا، 102 -100أصول الفقه، عبدالوهاب خالال  ص  ملع (50)

 . 437يخ أحمد فهمي ص   والعر  والعاد  ، الش 520
 . 399ص 4ي المحتاج جـن م (51)
(52) .................. 
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 فهذه . غرماله بما عليه من ديون ويسجل ما قبض من أموال أو ما استوفاه من
 .الكاتب خط يىعر  أن فيها يشترط ما وكل عليه حجة تعتبر ةباتالك

 تحالت وصالية لاله ويوجد يموت الرجل ألحمد تلق : "إبراهيم بن إسحاق لاق
. فيهالاو امال إنفالاذ يجالوز هل أحد بها أعلم أو عليها أشهد يكون أن غير من رأسه

قال : إن كان عىر  خطه وكان مشهور الخط فإنه ينفذ ما فيها ووافال  المالكيالة 
الجمهور في ذل  إال في الوصالية بشالروط . وقالد أجالاز االعتمالاد علال  المالور  

 كما سب  أن بينا في الكالم عن دفتر التاجر والسمسار والصرا  بعد الموت.
 

 الرسالل  حجية:  عا  بار
 فالي الرسالل ةحجي عل  اتفقوا لها والمانعين مطلقا   الكتابة بجواز ينللاالق نإ

  . هديش لم أم عليه أشهد سواء   ال البين بين اإلثبات
 بالالين جوازهالالا فالالي وأفاضالالوا الكتابالالة فالالي التصالالر  صالالحة الفقهالالاء بحالال  دقالالو

 بالين كالخطالاب ال الالبين بالين الكتالاب : «المشالهور  بالقاعالد  اووصرح  ال البين
 الحاضرين .

لخطاب في التعاقد . فإذا أرسل شخص إل  آخر رسالالة وكتالب كاالكتاب  وأن
لوفة أن ل  في ذمتي كذا أو ضمنت ل  كالذا أو أرسالل أه فيها بطريقة مستبينة مل

د مالالن امالالرأ  كتابالالة أو كتالالب وكالالالة قالالعلإلالال  زوجتالاله بالالالطالق أو طلالالب الالالزواج أو 
أشالهد  آلخر أو هبة في جمي  هذه الصور وغيره تعتبر الرسالة حجة عليه سواء  

 فيشهدون عل  كتاباله وخطاله أم لم يشهد ، فإذا حضر الشهود أثناء كتابة الرسالة
أو عل  ما في رسالته ولو لالم يشالهدهم ، وكالذل  إذا أقالر بخطاله وتوقيعاله وختماله 

 .(53)كانت الكتابة دليال  لحاملها يمكن بواسطتها إثبات حقه أمام القضاء

ية الرسالل شاملة لجمي  الحقوق ما عدا الحدود والقصالاص فيثبالت فيهالا جحو
ل  الالزواج والطالالق والوكالالة والهبالة والوصالية المال وما يالؤول إلال  المالال وكالذ

ة قشالملسالتند الفقهالاء فالي هالذا إلال  العالاد  والعالر  لالدف  ااو. (54)والوق  وغيرهالا
وألجل المحافظة عل  حقوق النالاس. وقالد جالرت العالاد  بالين النالاس أن ال يكتبالوا 

بالطريقالالة العاديالالالة إال إلظهالالار مالالالا علالاليهم مالالالن حقالالوق وواجبالالالات وألن  رسالالاللهم
ميل بفطرته إل  الخير ومأمور بقول الح  واإلقرار به رغم حباله للمالال المسلم ي

وطمعالاله فالالي جمعالاله واقتنالالاله. فالالإذا كتالالب الرسالالالة حمالالل مضالالمونها عليالاله بالالدليل 
 العر .

 

                                                        

 .  187ص  6واإلكليل جـ  ج  التا69ص  7حر الرال  جـ بلا (53)

وقامت البينة أنه كتبه أو أمالاله  حدلو كتب رسالة رجل غالب أن ل  علير كذا لزمه فإن ج«بن فرحون :  لاق (54)
 خالالالالالال  الحالالالالالدود  انظالالالالالر تبصالالالالالر  الحكالالالالالام  ره،يالالالالالغوا فيالالالالاله مالالالالالن الطالالالالالالق لزمالالالالاله ويلزمالالالالاله أيضالالالالالا  كالالالالالل مالالالالال

 وما بعدها . 474ونقال  عن د. محمد الزحيلي ، وسالل اإلثبات في الشريعة اإلسالمية ص  40ص 2جـ 
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 : حجية المحررات العرفيةالثاني بح ملا
قالالو  الورقالالة العرفيالالة مالالن حيالال  اإلثبالالات تالالأتي مالالن نالالواحي عالالد  أوال : مالالن  نإ

صالدورها عالن الشالخص المنسالوب إلياله توقيعهالا وسالالمتها الماديالة. ناحية صحة 
شالخاص أي أطالرا    األوثانيا : بصدق ما دون فيها من أمور. وثالثا : نسبتها إلال

 يظهالر حتال  النزاع أو غيرهم. وعل  هالذا سالأتكلم باختصالار عالن هالذه الجوانالب
 حالوالن علال  مطالالب ثالثالة فالي. اإلثبالات فالي وحجيتها العرفية الورقة قو  بجالء
 :اآلتي

 

:حجية الورقة العرفية بصدور الختم عليها وإنكالار التوقيال  األول طلبملا
 بها

 الخالالتم بصالالمة بالالأن عرفيالالة ورقالالة توقيالال  إليالاله المنسالالوب الشالالخص يعتالالر  دقالال
 مناله التوقيال  هالذا حصالول ينكالر ولكناله مالهخت بصمة هي رقةالو عل  بها الموق 

 .الورقةو ةحجي عل  ذل  أثر فما.. شخصيا  
قضاء محكمة النقض المصرية عل  أنه ال يجوز تكليال  المتمسال   رقتد اسقل

  الخصالالم ببصالالمة لالالذ را تالالعامه عليهالالا فالالي حالالالة صالالت توقيالال  خبالالثي بالورقالالة أن
ورقالة صالحيحة لا بالارتعابها بالل هالذه الحالالة يجالب خصمه عليها وإنكاره التوقي  

 قالةرللو حت  يطعن فيها بالتزوير فال يقبالل بشالأنها دعالو  اإلنكالار أصالال  وتبقال 
 المالالور  خالالتم الخالتم كالالان ا. وإذ)55(بالالتزوير فيهالالا يطعالالن إلال  أن مؤقتالالا   حجيتهالا

واعتر  الوار  بصحة بصمته ولكناله قالرر أناله يجهالل أن مورثاله وقال  باله فالال 
يقبالالالل منالالاله هالالالذا التمسالالال  بجهلالالاله وتبقالالال  للورقالالالة حجيتهالالالا إال أن يطعالالالن فيهالالالا 

 .)65(بالتزوير
هالالا وارد  فالالي الحيالالا  العمليالالة إال أن القالالانون لك فتراضالالاتالاحقيقالالة أن هالالذه وال

دار السالواب  القضالالية فالي اليمني لم يعالجها وكالذل  القضالاء اليمنالي ينقصاله إصال
دات عل  غرار ما يصالدر مالن القضالاء المصالري وغيالره مالن األنظمالة لجم شكل

خالله إل  تل  األحكالام وهالذا  نم هتداءالاا  يمكن عجرحت  تكون هذه السواب  م
ما نأمله بإذن هللا تعال  أن يتم في القريب العاجالل مالن قبالل المحكمالة العليالا. ومالا 

( إثبات يمني قالد أشالارت إلال  هالذا المعنال  122  )ن الماديجب اإلشار  إليه هنا أ
يالالة وعالالن طريالال  نونوأنالاله يمكالالن إثبالالات حالالالة اإلنكالالار للسالالند أو التوقيالال  بالبينالالة القا

 .أكثر أو( عدل )فني خبير تحقي  الخطوط بواسطة
 

ن بهاالثاني طلبملا  : حجية الورقة العرفية بحقيقة المدوَّ

                                                        

 ..28 -22256مجموعة أحكام النقض المصرية   1945ديسمبر 3مدني ضقن (55)
 صدر الساب  .ملا (56)
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الورقة العرفية المعتر  بها تكون لها فيما بالين موقعيهالا وخلفهمالا  صل أنألا
دون فالالالي المحالالالرر  امالالال غيالالالر أن القالالالانون اعتبالالالر. حجيالالالة الورقالالالة الرسالالالمية ذاتهالالالا

الرسالمي حجالالة ال يجالالوز الطعالالن فيالاله إال بالالالتزوير إال أن المحالالرر العرفالالي يجالالوز 
 قالالةالور نبالالي إثبالالات عكالالس مالالا جالالاء فيهالالا بالالالطرق القانونيالالة والبالالد هنالالا أن نفالالرق

 بيانالالاتلا بالالين وكالالذا لإلثبالالات المعالالد  غيالالر الورقالالة وبالالين لإلثبالالات المعالالد  العرفيالالة
 تكالالون أن تصالاللح ال اإلخباريالالة فالبيانالالات اإلخباريالالة  غيالالر والبيانالالات ريالالةابخاإل

 من راألخبا هذه وتخض  أخبار من افيه جاء عل  ما ال  كام دليال  
  قوتهالالا فالي اإلثبالالات لقواعالد ومبالالدأ الالدليل الكتالالابي. وفالي كالالل األحالالوال ال يالح

 بالالدليل آخالالر يدحضالاله أو يقويالاله، ألن الوقالالال  الإ مواجهالالة الالالدليل الكتالالابي يجالالوز
 القانونية تحتاج في إثباتها إل  أدلة إثبات معتمد  قانونا .

 

 :حجية الورقة العرفية بالنسبة إل  األشخاصالثال  طلبملا
بالالر المحالالرر العرفالالي الموقالال  مالالن الخصالالم "يعتعلالال  أنالاله:  (104)المالالاد   صنتال

. مالا لالم ينكالر صالراحة مالا هالو منسالوب إلياله مالن هفلحجة عليه وعل  وارثه أو خ
خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة فإذا لالم يقالم المالدعي بتقالديم البرهالان علال  الخالط 

 نفالالي علالال  ر  أو خلفالاله فإنالاله يحلالال حلالال  المالالدع  عليالاله البالالتر والقطالال  أمالالا الالالوا
 ".العلم

حيالال  جالالاء فالالي المالالاد   أنالاله ال يكالالون المحالالرر العرفالالي حجالالة علالال  ال يالالر علالال 

يكون المحرر العرفالي حجالة علال  غيالر مالن صالدر مناله الالذي "ال ثبات: إ( 108)
يضار من التاريخ الثابت فيه ولو كان وارثا ، أو خلفا ، وذلال  بالنسالبة للتالاريخ إال 

قانونية عل  وجه صحة التاريخ المعط  للمحرر أو منذ أن  نةصمه بيإذا أقام خ
ا يأتي مالن القاعالد  العامالة نه ل  هذا فاالستثناءعو." يكون للمحرر تاريخ ثابت..

التي تجعل المحرر العرفي حجة عل  الكافالة بكالل مالا دون فياله بشالرط أن يكالون 
ال الالذي سالؤخ. والهنا  تاريخ ثابت فإن لالم يكالن كالذل  ال يعالول علال  هالذا التالاري

 يلزم اإلجابة عليه هو:
 الذكرو آنفة الماد  في مقصودينلا(  يرلا )مهنم

( إثبالات وهالذا اللفالظ لاله معنال  108المالاد  ) يفال( يالر)ال ظ ع لفعمل المشرتسا
هنا غير المعن  الالذي قالد يالرد فالي الشالهر العقالاري أو فالي بعالض العقالود، وعلال  

هالالذه المالالاد  األشالالخاص المقصالالودين  فالاليال ير هالالذا البالالد مالالن توضالاليح المقصالالود بالال
 بالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ير فالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي المالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاد  

تالاريخ المحالرر  تومنهم بالتمسال  بعالدم ثبال  ( إثبات يمني هم كل من يكتف108)
العرفالالي بوجالاله رسالالمي وال يطالالالبون بإقامالالة الالالدليل علالال  عالالدم صالالحته فهالالم كالالل 
شخص لم يكن طرفا  في المحرر وال ممثال  فيه وكان حاصال  بمقتض  تصالر  
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المتعاقدين بذل  المحرر أو بمقتض  نص في القالانون علال  حال  د ر من أحصاد
 يالؤثر بحيال  المحالرر بهالذا الملتزم موال الشخصأخاص متعل  بمال معين من 

في هذا الح  التصالر  المالدون فالي المحالرر العرفالي يوضالح أن تاريخاله سالاب  
 :ذل  مليشو )75(الح  هذا يختار عل 

الخل  الخاص، ألن تصرفاته مرتكزه علال  تصالرفات ساللفه المتعلقالة بهالذا  ال :وأ
علال  تالاريخ تلال  التصالرفات فالإن كانالالت   رصالالمالال ذاتاله ويتوقال  هالذا الت

تالاريخ سالالاب  علال  تلقياله حقالاله اعتبالر خلفالا  للمتصالالر  وتعالد  إليالاله ب صالادر 
 .(58)صر  إليه أثرهاير بالنسبة إليها ولم ين أثرها. وإالر اعتبر من ال

 تنبياله تسالجيل وقالت من األخر  المقيد  الحقوق وووذ المرتهنون الدالنون: يا  ثان
 العقالار باسالت الل متعلقالة لتصالرفات المثبتة للمحررات ةبالنسب الملكية زعن

 .الملكية نزع تنبيه عليه سجل الذي

 فالاءالو  لالع لالتفالاق ةبتالالمث للمحالررات بالنسالبة التالون المقيدون لنوناالد: ثا  لاث
 يشترط إذ بدينه له الموفي وبين عليهم تقدمم دمقي دالن بين الحلول م 
 االتفالاق يتالأخر أال الصالور  هالذه فالي الحلالول مال  الوفالاء صالحة في انونالق

 .مصري دنيم( 723) )95(الوفاء حصول وقت عن لولالح  لع
 للدالن التاليين المقيدين للدالنين ناك معين تاريخ في الوفاء حصول ثبت اذإف

  )801(.الماد  معن  في غيرا   باعتباره يتمس  أن له الموف 
 حقهالم تعلال  القالانون علياله يرتالب إجالراء اتخالذوا الالذين العالاديون نالنوالد :بعا  ار

بمال معين من أموال المدين هو المال ذاته موضوع التصر  المدون في 
 المحرر العرفي ويدخل في ذل :

الن الحالالاجز، سالالواء كالالان المالالال المحجالالوز عليالاله منقالالوال  أو عقالالارا ، أو لالالدا .1
ين لمدينه في ذمة ال ير، إذ أن القانون يرتب عل  الحجز حالبس المالال د

اجزين حتال  حاللاالمحجوز ووضعه تحت يالد القضالاء علال  ذمالة الالدالنين 
أنالاله يرتالالب للالالدالن حقالالا  خاصالالا  علالال   يأ. (60)يسالالتوفوا مالالن ثمنالاله حقالالوقهم

 العرفالي بالالمحرر إلياله المتصالر  حال  مال  ويتعالارض المحجالوز المال
 عليالاله يحالتج فالالال الخالاص الخلال  مركالالز مثالل فالي بالالذل  الالدالن ويحصالل

 .رسمي بوجه ثابتا   يكن لم ام العرفي المحرر ذل  بتاريخ

                                                        

 .95-170،  1936ابريل  26. وانظر مجلة المحاما  المصرية 247صدر ساب  ص مليمان مرقس . س/  د (57) 
 .245-244ص  298،  مقر  1959لتأمينات العينية، الطبعة الثابتة ا ،ليمان مرقسس. د (58)

 . 133 -873 - 18، 1967إبريل  25وعة أحكام النقض مجم (59)
 . 251مرقس . مصدر ساب  ص  /د  (60)
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 الدالن الذي يتالدخل فالي إجالراءات التنفيالذ بعالد توقيال  الحجالز مالن غيالره  .2
عل  مال معين من أموال مدينه وقبل توزي  ثمالن المالال المحجالوز ألن 

 .)16(الحاجز الندلا ح  مثل الدالن لهذا يرتب قانونلا
أن تالتم قسالالمة المالال المشالتر  دون تدخلالاله إذا  فاليالن الالذين يعالالارض الالد .3

إجالالراءات القسالالمة. ولالالذا فهالالو  يفالال أوجالالب القالالانون علالال  الشالالركاء إدخالالاله
بمجالالرد توجيالاله معارضالالة فالالي القسالالمة إلالال  جميالال  الشالالركاء بمثابالالة  يعتبالالر

 خيحالالالاجز علالالال  مدينالالاله لالالالد  سالالالالر الشالالالركاء. فالالالال يحالالالتج عليالالاله بتالالالار
 المالال فالي نصيبه في بالتصر  مدينة من المحررات العرفية الصادر 

 .رسمي هبوج ثابتا   يكن لم ما المشتر 
مدينالالاله عالالالن طريالالال  رفالالال  الالالالدعو  غيالالالر الن الالالالذي يسالالالتعمل حقالالالوق لالالالدا .4

المباشالالر  ضالالد مالالدين مدينالاله وذلالال  ألن الالالدالن وإن كالالان يعتبالالر نالبالالا  عالالن 
ب لالاله رتالالهالالذه الالالدعو  إال أناله يرفعهالالا لمصالاللحة نفسالاله وي  فالالمديناله فالالي ر

 .القانون عل  رفعها ما يرتبه عل  الحجز من آثار
نيالالة رات الصالالادر  منالاله بمعالالامالت مدرنالالوا المفلالالس بالنسالالبة إلالال  المحالالدال .5

ألن القانون ترتب عل  الحكم بشهر إفالالس التالاجر رفال  يالده عالن إدار  أموالاله 
 كالح  الذي يترتب للدالن الحاجز علال  المالال هلونشوء ح  للدالنين عل  أموا

 .(62)لمحجوزا
 :يرال  عل  حجة العرفي للمحرر ليكون التاريخ هذا ثبوت طرق

يكالون المحالرر العرفالي حجالة "ال ي علال  أناله: ( إثبات يمن108ت الماد  )صن
أو  ا  ثالعل  غير من صدر منه الذي يضار مالن التالاريخ الثابالت فياله ولالو كالان وار

 تالالاريخلا ه بيرنالالة قانونيالالة علالال  صالالحةمخلفالالا  وذلالال  بالنسالالبة للتالالاريخ إذا أقالالام خصالال
 النحالو علال  قطعي بوجه ثابت تاريخ للمحرر يكون أن منذ أو حررللم المعط 

 . التالية الماد  في المبين
 :اآلتية األحوال في طعيق بوجه ثابت تاريخ للمحرر يكون )901( اد الم

 .المختصة هةالج لد  التاريخ إلثبات المعد السجل في يقيد أن ومي نم- أ
 .للتاريخ ثابتة أخر  ورقة في مونهمض يثبت أن يوم نم- ب
 .تأشيرته تأريخ نيبم مختص عام موظ  عليه يؤشر نأ يوم من- ج
 أو خالالط مالن بالاله معتالر  أثالالر حالررالم علالال  لهالم مالالن أحالد وفالالا  يالوم نمال- د

 أو يكتالالب أن هالالؤالء علالال  أحالالد تحيال  مسالال يصالالبح يالالوم مالالن أو بصالالمة أو إمضالالاء
 .مهجس في لعلة يبصم

                                                        

 القانون المدني . 227ص  2ج هوري / السن (61)
 .106ر ساب  ص دصم -، أبو الوفاء  127الصده . مصدر ساب  . بينه / /د (62)
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 صالدرت قالد الورقالة أن فالي قاطعا   يكون خرآ حاد  أي وقوع يوم من- ـه
 .التاريخ وقوع قبل أي» وقوعه قبل

  ) 801( إثبات شرعي:الماد  في جاء لما وفقا   ال ير من ليسوا الذين شخاصألا
 بصالالالفتهم هايالالالإ تالالالوقيعهم نأكالالالا سالالالواء المحالالالرر، وقعالالالوا الالالالذين شالالالخاصاأل :ال  وأ

 .آخرين أشخاص عن بالنيابة أم الشخصية
 الفلة هذه في ويدخل المحرر، توقي  في ممثلين كانوا الذين شخاصاأل :نيا  اثو

 وكاليال   النالالب هالذا كالان ءسالوا نالباله وقعاله الذي للمحرر بالنسبة صيلألا .1
 .إلخ... قيما   أو وصيا   أو وليا   أو

 فيجالري مركزه وفي حقوقه في يخلفونه وفاته بعد ألنهم المتعاقد ثةور  .2
 العرفيالالة األوراق بتالالاريخ علالاليهم ويحالالتج عليالاله يجالالري كالالان مالالا علالاليهم

 .منه الصادر 
الموص  لهم بحصة من تركة المتعاقالدين ألنهالم كالورثالة يعتبالرون مالن  .3

 .)36(ومركزه حقوقه في الموصي ويخلفون العام الخل 
عالام مالادام متعاقد العاديون أي الذين ليس لهم إال حال  الضالمان الا النودال .4

يالة حال  كلم يترتب لهم من طري  توقي  الحجز أو تسجيل تبنيه نزع المل
ع التصالالر  المالالدون فالالي المحالالرر العرفالالي وضالالوخالالاص علالال  المالالال م

  رفال  الالدعو  حال دخل في ذل  كل دالن لاله، وي(64)الصادر من مدينهم
 .الدالنين من ذل  وغير كالمستأجر المتعدي

 .ال ير من واليس عا  جمي ؤالءهف
 دالنالالوا المتعاقالالد المرتهنالالون وغيالالرهم مالالن ذوي الحقالالوق المقيالالد  علالال   .5

ن في المحرر العرفالي طالمالا أنهالم لالم  عقاره المتعلقة به التصر  المدور
 يسجلوا تنبيه نزع الملكية عل  هذا العقار.

 

                                                        

 .  1947ديسمبر  25 - 972-18صري الم ة التشري  والقضاءلجم (63)

 مرج  ساب  . 242يمان مرقس هام) ص لد / س 134د  ص صلا (64)
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  لإلثبات المعد  غير المحررات يةجح :الثال  بح ملا

رض أن تكالالون  الالب ا  محالالررات يقالالوم بهالالا األفالالراد ويعالالد ونها لالاليسنالاله يالالد:همت
لسمسالار واوسيلة إلثبات التصرفات ولكنها تىعالد  للتالذكر ومالن ذلال  دفالاتر التجالار 

والدفاتر المنزلية والرسالل والبرقيات البريدية فهالذه المحالررات كلهالا ال يشالترط 
يشالالالترط فالالالي المحالالالررات المعالالالد  لإلثبالالالات كالالالالمحررات الرسالالالمية أو  فيهالالالا مالالالا

المحررات العرفية مثل اشالتراط اإلشالهاد عليهالا والتوقيال  أو الخالتم فيهالا مالن قبالل 
أطرا  التصر  وعل  هذا نبين حجية هذه المحالررات وفقالا  لنصالوص القالانون 

الفقاله  ياليمني وقد سب  الكالم في هذا عند الحدي  عن حجية هذه المحررات فال
 اإلسالمي..

  : اآلتي حوالن عل  القانون في المحررات هذه حجية ينونب

  : حجية الدفاتر التجارية  أوال  
فالالاتر التجالالار ال د ( مالالن قالالانون اإلثبالالات اليمنالالي علالال  أن120ت المالالاد  )صالالن 

تكالون حجالالة علال  غيالالر التجالالار غيالر أن البيانالالات المثبتالالة فيهالا عمالالا أورده التجالالار 
اٌس يجيز للقاضي أن يوجاله اليمالين المتممالة إلال  أي مالن الطالرفين وذلال  فيمالا سأ

 أن بشالرط التجالار ءهالؤال علال  حجالة التجالار دفالاتر نوكالتيجوز إثباته بالبينالة، و
 .منتظمة اتردفال هذه تكون
 فيهالا ورد مالا زءجالي أن لنفساله دلاليال   منهالا يسالتخلص أن يريالد لمالن يجالوز الف

 .لدعواه مناقضا   كان ما منها ويستبعد
 :حكمين عالجت قد لماد ا ههذ أن لمالحظاو
ية الدفاتر التجارية تجاه غيالر التجالار واعتبرتهالا غيالر حجالة جح كم األول:حلا

دفاتر لالالفالالي هالالذه ا ءاجالال تجالالاه غيالالر التجالالار إال أنالاله يجالالوز للقاضالالي االسالالتلناس بمالالا

وعل  أساسها يمكن أن يوجه اليمين المتممة إل  أي من الطالرفين فالي موضالوع 
 .ته بالبينة الشرعيةابثالنزاع القابل ال
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 )41(  من القانون رقم )32( لسالنة 1991  تجالاري علال  الماد  نصت امك
 أنه:

مالا أورده تر التجار ال تكون حجة علال  غيالر التجالار علال  أن البيانالات عافد«
التجار تصلح أساسا  يجيز للقاضي أن يوجه اليمين المتممة إل  أي  من الطالرفين 

مالا ال يجالوز إثباتاله بالبينالة وتكالون دفالاتر التجالار حجالة علال  هالؤالء يف وذل  حتال 
 يسالتخلص أن يريالد لمالن كانت هالذه الالدفاتر منتظمالة فالال يجالوزا التجار ولكنه إذ

 .واهلدع مناقضا   كان ما منه ويستبعد فيها ورد ما يجزء أن سهلنف دليال   منها
 علاليهم حجالة واعتبرتهالا التجالار تجالاه التجاريالة الالدفاتر ةحجيال: الثاني حكملاو

  : وهما ، ثنينا بشرطين
  . منتظمة دفاتر هنا  تكون أن  .1
 .)56(لدعواه مناقضا   كان ما استبعاد يجوز فال الدليل، تجزلة عدم .2

  )34(المالالالاد  ومنهالالالا التجالالالاري القالالالانون مالالالواد التجاريالالالة الالالالدفاتر ظمالالالتن قالالالدو
تجاري يمني حي  نصت عل  أنه: "يجب أن تكون الدفاتر التجارية خاليالة مالن 
أي فراال أو كتابة في الحواشي أو كشط أو تحشير فيمالا يالدون بهالا. ويجالب قبالل 
اسالالتعمال دفتالالر اليوميالالة والجالالرد أن تالالرقم كالالل صالالفحة مالالن صالالفحاتهما وأن يخالالتم 
علالال  كالالل ورقالالة فيهمالالا الموثالال . ويقالالدم التالالاجر إلالال  الموثالال  خالالالل شالالهرين مالالن 
انقضاء كل سنة مالية هذين الالدفترين للتأشالير عليهمالا بمالا يفيالد انتهاءهمالا وذلال  
بحضور التاجر ودون حجز الالدفترين لالد  الموثال  فالإذا انتهالت صالفحات هالذين 
الدفترين قبل انقضاء السنة المالية تعالين علال  التالاجر أو ورثتاله فالي حالالة وقال  
المحل التجاري تقديم الدفترين المشار إليهما إل  الموث  للتأشير عليهما بما يفيد 

 ذل . ويكون الختم والتأشير في الحاالت المتقدمة ب ير رسوم".
اجر ضالد خصالالمه تالاللاكالون هالالذه الالدفاتر التجاريالالة اإللزاميالة حجالالة لصالاحبها تو

التاجر اآلخر إذا كان النزاع متعلقا  بعمل تجاري وكانت الدفاتر منتظمالة بحسالب 
اعد السال  ذكرها. وتسقط هذه الحجة بالدليل العكسي ويجوز أن يؤخذ هالذا قوال

 التجاريالة الالدفاتر تكالون نمالا، بي(66)ةالتجاريالة المنتظمال الالدليل مالن دفالاتر الخصالم
 خصالم اسالتند إذا فيمالا التالاجر بهاصاح عل  حجة منتظمة يرغ وأ كانت منتظمة

 .)76(..أيضا   الدفاتر صاحب مصلحة في التي القيود تعتبر أن عل  التاجر

 بريدية ال والبرقيات الرسالل:  نيا  اث

                                                        

  د. محمد 100اليمني، كذل  د. سليمان مرقس، أصول اإلثبات ص  ( قانون اإلثبات121نظر في هذا الماد  )ا (65)
 .. 380وثي  والكتابة ص تلا  وجميل المبار ،  484ص  2الزحيلي، وسالل اإلثبات ج 

 .  1991ة لسن (32( تجاري يمني الصادر  بالقرار الجمهوري رقم )38ر الماد  )ظنا (66) 
 .  1991( لسنة32بالقرار الجمهوري رقم ) ( تجاري يمني الصادر 39ر الماد  )ظنا (67) 
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محالررات العرفيالة. فقالد لا هالا نفالس حجيالةعلي الموق  والبرقيات للرسالل تكون
تكالون للرسالالل الموقال  عليهالا «( من قانون اإلثبالات علال  أن 111نصت الماد  )

ضالالا  إذا أيقيمالة المحالرر العرفالالي مالن حيال  اإلثبالالات وتكالون للبرقيالات هالالذه القيمالة 
عا  عليه من مرسلها ، وتعتبر البرقية كان أصلها المودع في مكتب التصدير موق

 فالال البرقيالة أصالل مانعالد وإذا ذلال  عكالس عل  الدليل يقوم حت  هالمطابقة ألص
 بيَّنالاه مالاك اإلسالالمي الفقاله إلياله ذهالب مالا وهالذا». االسالتلناس لمجرد إال بها يعتد

 .سابقا  
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 الجنالية الواقعة إثبات في المحررات ةيجحالراب :  بح ملا
 ذاتهالا فالي تحمالل كانالت إذا الجناليالة الواقعة إثبات في دور وراقألل يكون دق
 عهالاوقو علال  دليالل مجالرد كانالت أو بالكتابالة، القالذ  أو كالتهديالد الجريمة جسم

 .الشاهد شهاد  أو المتهم كاعترا 
 فالي خاصالة بحجيالة تتمتال  ال - عرفية وأ كانت ميةسر - األوراق أن لمبدأاو

 المالالواد فالالي األدلالالة كالالل شالالأن يخضالال  منهالالا المسالالتمد الالالدليل فالالإن وبالتالالالي اإلثبالالات
 .)86(الموضوع قاضي تقديرل الجنالية
 االبتدالي ي قحتال في مدون هو بما تتقيد ال المحكمة فإن األساس هذا  وعل

  ذلال . خالال علال  نالص القالانون فالي وجالد إذا الإ االستدالالت جم  بمحاضر وأ

ام يصالح فالي دامال نفالي ولالو حملتاله أوراق رسالميةلفللمحكمة أن تلتفالت عالن دليالل ا
مالال  الحقيقالالة التالالي اطمأنالالت إليهالالا المحكمالالة مالالن بالالاقي العقالالل أن يكالالون غيالالر ملتالاللم 

ها أن تعتمد عل  أية ورقة من أوراق الالدعو  ، ول(69)عو دلااألدلة القالمة في 
 .)07(في حكمها وتطرح شهاد  الشهود الذين سمعتهم

ناحيالالة أخالالر  فكالالل كتابالالة تصالاللح أن تكالالون مبالالدأ ثبالالوت بالكتابالالة أيالالا  كالالان  نمالو
 حتمالالالالاا أن تجعالالل األمالالر المالالراد إثباتالاله قريالالب ال الالرض منهالالا مالالا دام مالالن شالالأنه

قاضالي الموضالوع. غايالة األمالر أناله إذا رأت المحكمالة  هبقدير ذل  مما يستقل تو
 ذل  كان إذا الإ )17(يهالع(  )تطلأن تتخذ من ورقة دليال  في الدعو  فعليها أن 

 طالالالعإلا) مالالن الخصالالوم نتمكالال أنو )27(ناحيالالة مالالن ضالالياعها أو فهالالالتل متعالالذرا  
 .)37(الدفاع بح  أخلت الإو فيها ورد ما اقشةمنو (عليها

ليس لها حجية خاصة في اإلثبالات  -عرفية أو رسمية-بدأ إذن أن األوراق ملا
اضي الجنالالي أن يحكالم ببالراء  لقبل تخض  لمطل  تقدير القاضي ولهذا فيجوز ل

بتزويره طالما لم يقتن  هو بثبوت الواقعالة علياله بصالر   -كتابة  -متهم اعتر  
 الجنالالي القاضالي ه في دفاعاله. والعلالة فالي ذلال  هالي أنكلسالنظر عن أقواله وم

                                                        

 محكمة النقض . عن . نقال  237أدلة اإلثبات في المواد الجنالية ص  .رممحمد زكي أبو عا .د (68)
 2200ق  ٣٢أحكام النقض س  4/6/1972. نقض 270ص  145ق  24س  قضأحكام الن 3/6/1973 ضقن (69)

 .431ص  106ق  21أحكام النقض س  1970م  3م  22. نقض 98ص 
 .465ص  175ق  2س  قضأحكام الن 8/1/1951قض ن (70)

  والمناقشالالالة الشالالالفهية بالجلسالالالة نقالالالض حالالالورقالالالة مالالالن أدلالالالة الجريمالالالة التالالالي ينب الالالي عرضالالالها علالالال  بسالالالاط البلاف(71) 
 41ق 16أحكالالالالام الالالالالنقض س 1/3/1965نقالالالالض  - 1259ص 267ق 81أحكالالالالام الالالالالنقض س 21/21/1967
كمة باإلدانالة فالي جريمالة تزويالر دون أن محأن تقضي ال مكحمبطال  لل. وقضت بأنه يعد عيبا  جوهريا  194ص

 .386ص  342ق  1القواعد القانونية ج  28/12/29زور . نقض ملاالم ل  الذي احتو   ال ال تفض 
 قرطرق اإلثبات، فإذا كانالت الواقعالة تزويالر صالح إثباتاله بكافالة طال فةا يجوز للمحكمة أن تثبت الجريمة بكانهف(72)

أحكالام القواعالد  26/4/1960مالا اطمأنالت إلال  مطابقتهالا لألصالل. نقالض  اكالصور الشمسية للورثة إذاإلثبات، 
 .458ص 352ق 5القانونية ج

ق  2أحكالالام الالالنقض س  28/5/1951 ضنقالال -217ص  ٨٦١ق  3القواعالالد القانونيالالة ج  27/11/1933 ضقالالن(73)
 .1151ص  240
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  اضالالاليالق يسالالالع  كمالالالا القانونيالالالة ال الماديالالالة أو الواقعيالالالة الحقيقالالالة واللبلالالال يسالالالع 
 .)47(لمدنيا

                                                        

تزوير محلالاله لية واألحكالالام المقالالرر  للطعالالن فيهالالا بالالاة األوراق الرسالالميالالجح نقض أنة الالالهالالذا تقالالول محكمالال يفالالو(74)
اإلجراءات المدنية والتجارية حي  عينت األدلة ووضعت قواعدها التي يلتزم القاضي بأن يجري فالي قضالاله 

حوال   األي إال عناصر إثبات تخض  في جميه عل  مقتضاها أما في المواد المدنية فإن ما تحويه األوراق إن
دلة، وللخصوم أن يفندوها دون أن يكونوا ملالزمين أللي وتحتمل الجدل والمناقشة كسالر التقدير القاضي الجنا

بسلو  سبيل الطعن بالتزوير، وال يخرج عن هذه القاعد  إال مالا اسالتثناه القالانون وجعالل لاله قالو  إثبالات خاصالة 
هي الحال في محاضر  بما جاء فيه إل  أن يثبت ما ينفيه تار  بالطعن بالتزوير كما جةبحي  يعتبر المحضر ح

م وطالالورا  بالالالطعن بالالالطرق العاديالالة كمحضالالر المخالفالالات بالنسالالبة إلالال  الوقالالال  التالالي يثبتهالالا االجلسالالات واألحكالال
. نقال  797ص 161ق 18أحكام النقض س 12/6/1967المأمورون المختصون إل  أن يثبت ما ينفيها. نقض 

 .239عن د. محمد زكي أبو عامر . مصدر ساب  ص 
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 :اإلثبات في اصةالخ الحجية ذات حرراتالم
 اإلثبالات فالي خاصالة قالو  وراقألا ضلالبع اسالتثناء القانون جعل فقد ذل   مو

 وهالالذه ينفيهالالا، مالالا يثبالالت أن إلالال  فيهالالا ورد مالالا صالالحة علالال  حجالالة تعتبالالر بحيالال 
 :هي األوراق

  واألحكام الجلسات ضرمحا (النقض ق نم 30ماد  : )ال  وأ
 الحكم أن كإثبات )اتبعت قد راءاتجإلا أن منهما أي في ذكر إذا يجوز ال إذ

قالالالد نطالالال  بالالاله فالالالي جلسالالالة علنيالالالة(، إثبالالالات عالالالدم اتباعهالالالا إال بطريالالال  الطعالالالن 
 .)57(بالتزوير

 دلالةألا وحالدد جهالة، مالن المالتهم  عالات علال  تثبالااإل عبء نقل هنا  قانونلاف
 .بالتزوير الطعن طري  في رهافحص ر خأ من لإلثبات المقبولة

  (76)ج( المحاضر المحرر  في مواد المخالفات.أ  301نيا : )ماد  اث
أن يثبالت   تبر حجة بالنسبة للوقال  التالي يثبتهالا المالأمورون المختصالون إلالعت

ما ينفيها بكافة طرق اإلثبالات كالشالهاد  والكتابالة والقالرالن، دون اشالتراط الطعالن 
مكونالالة لا( قالالال  الماديالالة)الويالالة هالالذه المحاضالالر ال تسالالتوعب سالالو  جحوبالالالتزوير 

  مأمور الضبط  فالال لع عتداءالاوللمخالفات أما الجرالم األخر  كالقتل الخطأ 
قة بالمخالفة اعترا  المتهم بهالا أو   المتعلالتشملها تل  الحجية. وتعتبر من الوق

الشالالهاد  لكالالن أو  عتالالرا الاشالالهاد  الشالالاهد عليهالالا، فتكالالون حجالالة علالال  صالالدور 
صالدق الشالهاد  فالذل  ساللطان  وأ عتالرا الاالمحضر ال يكون حجة علال  صالحة 

المحكمة. هذه الحجية ليست في حقيقتها إذن إال مجالرد نقالل لعالبء اإلثبالات علال  
عامة بإثبات تل  الوقال ، بالل يكالون علال  المالتهم عالبء نحو ال تلتزم فيه النيابة ال

 إثبات عدم وقوعها.

تالالوافر لالاله تلالال  الحجيالالة أن يكالالون مسالالتوفيا  لشالالروط تل ترط فالالي المحضالالرشالاليو
يكون صادرا  مالن مالأمور الضالبط المخالتص فيمالا رآه بنفساله ال  نأ صحته، فيلزم

فالالي نقالالال  عالالن ال يالالر. وينحصالالر معنالال  هالالذه الحجيالالة فالالي إعطالالاء المحكمالالة الحالال  

                                                        

أحكام  2/6/1969أن اإلجراءات قد روعيت وعل  من يدعي أنها خولفت إقامة الدليل عل  ذل  نقض صل ألا (75)
. واألصل في اإلجراءات الصالحة وال يجالوز اإلدعالاء بمالا يخالال  مالا أثبالت فالي 822ص 164ق 20النقض س

إال بطريالال  الطعالالن  803ص 168ق 28نقض سلالا أحكالالام 2/10/1977. نقالض كالالممحضالر الجلسالالة أو فالي الح
 114ق  32أحكام النقض س  3/4/1972-393ص  83ق  24أحكام النقض س  25/3/1973زوير نقض بالت

 ن قانون اإلجراءات .م 299إل   295واد الم . ويرج  لمعرفة إجراءات الطعن بالتزوير إل 518ص 
د رفعت ابتداء فها القانوني الذي تضفيه عليها المحكمة يستوي أن تكون الدعو  قوصيقة الواقعة وقحببر  علا (76)

برتهالالالا المحكمالالالة مخالفالالالة أم رفعالالالت فالالالي األصالالالل بوصالالال  الواقعالالالة مخالفالالالة. نقالالالض تبوصالالال  أنهالالالا جنحالالالة واع
 .540ص136ق9أحكام النقض س 13/5/1958
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 أن الحالال ا دون أن تلزم بإعاد  تحقي  ما ورد فيها. لكن لها بطبيعةهب عتدادالا
 .)77(العادية األحوال في كما التحقي  وتجري عنها تفتتل

 

 : حجية صور المحررات في اإلثباتالخامس بح ملا

لثالاني مالن البالاب الفصالل ا ج المشرع اليمنالي أحكالام صالور المحالررات فاليلاع
ن يَّ بالم األدلة الكتابيالة، ف1992( لسنة 21الراب  من قانون اإلثبات الشرعي رقم )

 "إذا( منه حجية صور المحررات في اإلثبات الشرعي بالالقول: 101)في الماد  
المحالالرر الرسالالمي موجالالودا  فالالإن صالالورته الرسالالمية خطيالالة كانالالت أو  كالالان أصالالل

فياله مطابقالة لألصالل وتعتبالر الصالور   فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكالون
ي هالذه الحالالة فالو. الرسمية مطابقالة لألصالل مالا لالم يىنالازع فالي ذلال  أحالد الطالرفين

قال  عليهالا يوتراج  الصور عل  األصل. ولكي تكون الصالور  رسالمية يجالب أن 
 التالالالي للجهالالالة مالالالن الموظالالال  المخالالالتص بالمراجعالالالة وأن تخالالالتم بالالالالختم الرسالالالمي

 ".لألصل مطابقة أنها يهاف بينت وأن أصدرتها
 

                                                        

 مة ملزمة باألخالذ بهالا إلال  أن يثبالت تزويرهالا أو يثبالت مالاكحمتبار هذه األوراق حجة ال يعني أن تكون العاو (77) 
أن المحكمة تستطي  األخذ بما ورد فيها دون أن تعيد تحقيقه بالجلسة ولكن لهالا أن  نفيها. بل إن المقصود هوي

جاله الالذي رسالمه القالانون . نقالض الو تقدر قيمتها بمنتهال  الحريالة فتالرفض األخالذ بهالا ولالو لالم يطعالن فيهالا علال 
 .٣٢٢ص  58ق  13أحكام النقض س  12/3/1962
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 المعمالد  الرسالمية صالور لا كانالت الرسالمي المحالرر أصالل يوجالد لالم إذا امأ
 :اآلتي جهالو عل  جةح لألصل مطابقة بأنها فيها المصرح

 مباشر  صلاأل نم المنقولة( المعمد  )المصدقة األصلية للصور  كونت- أ
 مظهرهالالا كالالان  تالالم أصالاللها حكالالم تنفيذيالالة غيالالر أو كانالالت تنفيذيالالة عليالاله والمقابلالالة
 .للألص مطابقتها في بالش  يسمح ال الخارجي
( المنقولالالة مالالن الصالالور  المعمالالد  )المصالالدقة الرسالالمية للصالالور  يكالالون- ب

األصلية الحجية ذاتها ولكن يجوز فالي هالذه الحالالة لكالل مالن الطالرفين أن يطلالب 
 مراجعتها عل  الصور  األصلية التي أخذت منها.

 فال األصلية الصور من المأخوذ  للصور  رسمية ورص من يؤخذ ما- ـج
 .رو للظ ا  عبت االستلناس لمجرد إال به يىعتد
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 المحررات في الطعن قرطالفصل الثال  :
 

ات اليمني قبل التعديل الصالادر بالالقرار الجمهالوري بالقالانون بثقانون اإل مسر
، طريقالالا  واحالالدا  للطعالالن فالالي المحالالررات الرسالالمية وهالالو  1992( لسالالنة 21رقالالم )

حالال  فالالي الطعالالن الطعالالن بالالالتزوير، ثالالم عالالدلت هالالذه المالالاد  وأعطالالت لألشالالخاص ال
بالالالالمحررات الرسالالالمية إمالالالا بإنكارهالالالا أو ادعالالالاء تزويرهالالالا حيالالال  تضالالالي  المالالالاد  

المحالالررات الرسالالمية حجالالة بمالالا جالالاء فيهالالا مالالن أمالالور قالالام بهالالا «( علالال  أن: 100)
دود مهمتاله الرسالمية أو وقعالت مالن ذوي الشالأن فالي حضالوره أو حال محررهالا فالي

أشخاصالهم مالا تحقال  مالن لصودق منه عل  توقيعاتهم عليها في حضالورهم بعالد ا
لالم ينكرهالالا الخصالم فيتعالالين إثباتهالالا بالالطرق الشالالرعية أو يتبالين تزويرهالالا بالالالطرق 

وبهذا فقالد وحالد القالانون طالرق الطعالن بالين المحالررات الرسالمية » المقرر  قانونا  
والعرفيالالالة كمالالالا أن الطعالالالن فالالالي هالالالذه المحالالالررات يختلالالال  بالالالين المسالالالالل المدنيالالالة 

لتزوير فالي المحالررات الرسالمية أو والتجارية وبالين المسالالل الجناليالة فالالطعن بالا
 ووضالعت األدلة عينت حي  العرفية يكون محله في المسالل المدنية والتجارية

 .ضاهامقت عل  قضاله في يجري بأن القاضي يلتزم التي قواعدها
ت اا فالالي المالالواد الجناليالالة فالالإن مالالا تحويالاله األوراق مالالا هالالي إال عناصالالر إثبالالمالالأ

ي جميالال  األحالالوال لتقالالدير القاضالالي الجنالالالي وتحتمالالل الجالالدل والمناقشالالة تخضالال  فالال
ندوها دون أن يكونوا ملزمين بسلو  سبيل الطعالن في كسالر األدلة وللخصوم أن

 بالتزوير.
هذه القاعد  إال ما استثناه القانون وجعل له قو  إثبالات خاصالة ن يخرج ع وال

نفياله تالار  بالالطعن بالالتزوير ثبت ما ييبحي  يعتبر المحضر حجة بما فيه إل  أن 
 ةيالالالدكمالالالا هالالالي الحالالالال فالالالي محاضالالالر الجلسالالالات واألحكالالالام وطالالالورا  بالالالالطرق العا

 .ينفيها ام يثبت كمحاضر المخالفات التي يثبتها المأمورون المختصون إل  أن
تالالالي يجريهالالالا مالالالأمور الضالالالبط لا سالالالتداللالا  هالالالذا فالالالإن محاضالالالر جمالالال  وعلالالال

األحالوال لتقالالدير القاضالي وتحتمالالل  ضالال  فالي كالاللخالقضالالي هالي عناصالالر إثبالات ت
الجناليالالة أن  داوالجالالدل والمناقشالالة كسالالالر األدلالالة حيالال  أنالاله مالالن المقالالرر فالالي المالال

ة رسالمية مالادام هالذا رقالالقاضي في حل  من عدم األخذ بالدليل المستمد من أيالة و
الدليل غير مقطوع بصحته، ويصح عل  الواق  أن يكون غير ملتلم م  الحقيقالة 

اضالالي مالالن بالالاقي األدلالالة أمالالا مالالا جالالاء فالالي القالالانون عالالن حجيالالة لصالالها القخالتالالي است
المحالالررات الرسالالمية فمحتملالالة فالالي اإلجالالراءات المدنيالالة والتجاريالالة كمالالا بينالالا ذلالال  

 سابقا .

ال الشالرطة فالي سالبيل تسالوية النالزاع وتهدلالة رجالالمحاضر التي يحررهالا  أما
ن معد  الخواطر بين المتشاجرين فإنها ال تعد من المحاضر الرسمية ألنها لم تك

أصال  إلثبات المسالل المدنية والتي تخرج بالتالي عن اختصاص وحالدود ساللطة 
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 قالالد أنالشالال ذوو كالالان إذا ة وال يكالالون لهالالا قيمالالة الورقالة العرفيالالة إالَّ طرشالالرجالال ال
 وقعوها.
 دلالةاأل كسالر الموضوع محكمة لتقدير تخض  المحررات من العديد ا وهن

 المرضالية الشالهادات ذلال  ومالن األدلة تل  عل  التعويل لرفضها تسبيبها رطبش
 .المحررات من ذل  وغير الطبية التقاريرو
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  مة والتوصياتالخات
  : الخاتمـــةأوال  

 وذلال  إليهالا توصاللت التالي النتالالج أهالم إل  الخاتمة هذه يف أتعرض  وس
 عل  النحو اآلتي : 

حقالوق والحالد مالن الترافال  ت الن أن للمحالررات أهميالة كبيالر  فالي إثبالابيت .1
أمام القضاء ومن  تسلل المبطلين والمفسدين تجار الخصومات من أكالل 
أموال الناس بالباطل . فلالوال توثيال  التصالرفات الالدالر  بالين األفالراد لمالا 

فظت الح ي اإلنسالان مالن عوامالل تحالول بيناله وبالين وق نظرا  لما يعتالرقحى
 فقالد أو التصالر  أطالرا  يعتالري الالذي النساليان ذل  ومن . حقه إثبات

 الح  معالم تت ير وقد كليهما أو التصر  طرا أ أحد موت أو األهلية
 .ذل  وغير تهوحجي نوعه في ويت ير يتناقص أو التصر  محل

  أو اريالاليهم عالالن طريالال  الملالالإ قالالالهتنايجهالالل األطالالرا  هالالذا الحالال  عنالالد  وقالالد
اع نالالزتظهالالر أهميالالة المحالالررات فالالي ضالالمانة وسالالالمة النظالالر فالالي ال . كمالالاالوصالالية

وسالالالمة الحكالالالم فالالالي الشالاليء المتنالالالازع فيالالاله . وإثبالالات وسالالالالل اإلثبالالالات األخالالالر  
 لقرالن . اكالشهاد  واإلقرار واليمين و

 وتوثيالالال  الكتابالالالة وقواعالالالد مبالالالاد  إرسالالالاء فالالالي السالالالب  فضالالالل يسالالالجل  .2
 هالذه علال  الحالرص أشالد حرصالت التالي اإلسالالمية للشالريعة تاالتصرف

 :ومنها مباد ال
 تلالال  كانالالت مهمالا األفالالراد بالين التصالالرفات وتحريالالر كتابالة مبالالدأ وجبالتأ- أ

 .كبير  أو ر ص ي التصرفات
 يالدون ومالا لمحرراتا سالمة لضمان الكاتب في شروط عد  اشترط- ب

 شريعةبال ما  عال قا  صاد نا  أمي عادال   اتبلكا يكون أن فالبد أمور من فيها
 .الفرالضو المعامالت كامبأح ملما   وأحكامها اإلسالمية

 الحقالوق فالي لش او لتباسالل منعا   والمجملة المشتركة األلفاظ نبتج- ـج
 .الوثيقة تحوي لتيا

 شالروط تكمالسالا الفقهالاء عنالد  جميال  لد اإلثبات في حجة لمحرراتا  .3
 .إعدادها

مالا هالو الحالال فالي كيفرق فقهالاء اإلسالالم بالين المحالررات فالي الحجيالة  مل .4
لالالذي جعالالل للمحالالررات الرسالالمية حجيالالة أقالالو  مالالن المحالالررات القالالانون ا

ه اإلسالالالالمي بسالالالمة المحالالالرر وإعالالداده وفالالال  قالالفلالعرفيالالة فالالالعبر  فالالالي ا
 .الشروط الصحيحة لذل 
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 االلتالزام عالدم سالببه األفالراد بالين المعامالت عن الناتج والخصام لنزاعا .5
 الشالرعية والضالوابط لشالروطاب االلتالزام عالدم أو لمعامالتا هذه دوينتب

 :األربعة بعناصرها تارالمحر في توافرها الالزم
 .المحررات اتبك- أ

 .ر تصال أطرا - ب
 .التصر  محل- ـج
 .نفسها المحررات- د

 لمعالامالتا فالي والشال  الريبة دف  عل  تحرص اإلسالمي الفقه أحكام  .6
 .التصرفات كل في العدالة مبدأ وتطبي 
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 وصيات: التيا  ثان
 للفالالد  المعالامالت، بفقاله يتعلال  افيمال اإلسالالم بأحكام المستمر  لتوعيةا  .1

 حفالظ أهمهالا ومالن امالتعالم كل في اإلسالم منهج اتباع جراء المحققة
 .األفراد بين والتنازع الخصام ومن  الحقوق وضبط

 فيمن توافرها الالزم الشرعية والضوابط الشروط توافر عل  حرصلا  .2
 اإلسالالم مالنهج واتبالاع األفالراد بالين التصرفات هذه بتحرير يامالق يتول 

 .المحررات كاتب في الشرعي فقهوال و والتق العدالة باشتراط ذل  يف
كام في مواد دراسية تدرس من المراحل المبكر  باعتبالار حألهذه ا لعج .3

هالو مجتمال  مساللم وكافالة النالاس يحتالاجون إلال  التعامالل فيمالا ا أن مجتمعن
بيالالنهم بالالالبي  والشالالراء واالسالالتلجار واإليجالالار والهبالالة والنالالذر والوصالالية 

المعالالامالت التالالي ال غنالال  لكالالل فالالرد فالالي والوقالال  وغيالالر ذلالال  مالالن فقالاله 
 .المجتم  المسلم

 .المينلعا رب هلل والحمد خير، كل إل  يوفقنا أن أسأل وهللا
 
 
 
 
 
 

  



 2001 ديسمبر -وليوعشر . ي لثانيالعدد ا مجلة الدراسات االجتماعية

 فقه األسالمي والقانون اليمني المحرارات وحجيتها في اإلثبات في ال

 182 

 

 

 


