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 بسم ا الرمحان الرحيم                                 والصالة والسالم على النيب الكرمي وعلى آلو وصحبو.
 

 (2) نشأة علم التوثيق ومراحل تطوره :خامسةالالمحاضرة 
 ةـــــــــئـــتوط

يعترب علم التوثيق من العلوم القددية قدم العهد، إذ ديكن القول إنو يعود من حيث نشأتو وتارخيو إىل فًتة ما قبل 
ظهور اإلنسان، كما يستفاد من بعض اآلثار: ففي خرب الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيو قال: مسعت النيب 

فقال لو اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: اكتب القدر وما   )صلى ا عليو وسلم( يقول:"إن أول ما خلق ا القلم
 .(1)كان وما ىو كائن إىل األبد"

قال: "قال رسول ا )صلى ا عليو وسلم( يف قول ا وروى البيهقي من حديث ابن عباس )رضي ا عنهما( 
: إن أول من جحد آدم عليو السالم، إن ﴾إذا تداينتم بدين إىل أجل مسمى فاكتبوه إىل آخر اآلية﴿عز وجل: 

ا تبارك وتعاىل أراه ذريتو فرأى رجال أزىر ساطعا نوره فقال يا رب من ىذا؟ قال ىذا ابنك داود، قال يا رب 
فما عمره؟ قال ستون سنة، قال يا رب زد يف عمره قال ال إال أن تزيده من عمرك قال وما عمري؟ قال ألف سنة 

لو أربعني سنة، قال وكتب ا عليو كتابا وأشهد عليو مالئكتو؛ فلما حضره ادلوت وجاءتو قال آدم: فقد وىبت 
ادلالئكة قال: إنو بقي من عمري أربعون سنة قالوا إنك قد وىبتها البنك داود قال: ما وىبت ألحد شيئا قال 

 .(2)"فأخرج ا الكتاب وشهد عليو مالئكتو
يف صدر التوثيق ووسائلو ومكانتو عند  فقو تاريختتمة الكالم عن  ةاخلامس ةاضر يف ىذه ا نواصلوسوف 

وما عرفتو التوثيق فقو  أىم مصنفات ، مث نعرج على االسالم عند الصحابة الكرام وعهد التابعني واالئمة اجملتهدين
 من أوج خالل العهود ادلاضية.

  ب/ التوثيق في عهد الصحابة رضي اهلل عنهم:
 اىتم الصحابة بتوثيق كثري من ادلعامالت والتصرفات منها: 

* أن أبا بكر رضي ا عنو قام بتوثيق اإلقطاعات اليت أقطعها لطلحة بن عبيد ا، فقد أخرج ابن أيب شيبة عن 
رجل من بين زريق قال: أقطع أبو بكر طلحة أرضا وكتب لو هبا كتابا وأشهد بو شهودا فيهم عمر، فأتى طلحة 
عمر بالكتاب فقال: اختم على ىذا، قال: ال أختم عليو ىذا لك دون الناس قال: فانطلق طلحة وىو مغضب، 

 .(3)فأتى أبا بكر فقال: وا ما أدري أأنت اخلليفة أو عمر؟ قال: ال بل عمر لكنو أبـى
---------------------- 

 .2122)صلى ا عليو وسلم( باب ما جاء يف الرضا بالقضاء، وصححو رقم احلديث أخرجو الًتمذي يف )سننو( كتاب القدر عن رسول ا  -(1)
  ط. دار إحياء الًتاث العريب، بريوت، حتقيق : أمحد زلمد شاكر وآخرون.

 .20302)السنن الكربى للبيهقي( كتاب الشهادات باب االختبار يف الشهادة رقم  -(2)
 .33702)مصنف ابن أيب شيبة( رقم  -(3)
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* ويف عهد عمر بن اخلطاب رضي ا عنو راج الكثري من الوثائق والعقود يف ىذا اجملال وغريه، فقد أخرج 
البخاري عن ابن عمر رضي ا عنهما: أن عمر بن اخلطاب أصاب أرضا خبيرب فأتى النيب )صلى ا عليو وسلم( 

ماال قط أنفس عندي منو فما تأمر بو؟ قال: إن يستأمره فيها فقال: يا رسول ا إين أصبت أرضا خبيرب مل أصب 
شئت حبست أصلها وتصدقت هبا، قال: فتصدق هبا عمر أنو ال تباع وال توىب وال تورث وتصدق هبا يف الفقراء 
ويف القرىب ويف الرقاب ويف سبيل ا وابن السبيل والضيف ال جناح على من وليها أن يأكل منها بادلعروف ويطعم 

 .(1)ال فحدثت بو ابن سريين فقال: غري متأثل ماال"غري متمول. ق
* ويف عهد عثمان رضي ا عنو جند كتابو يف إقطاع بعض الصحابة الكرام: فقد أخرج عبد الرزاق عن موسى بن 
طلحة قال: أقطع عثمان خلمسة من أصحاب زلمد )صلى ا عليو و سلم( لعبد ا ولسعد وللزبري وخلباب 

 .(2)فكان جاراي عبد ا وسعد يعطيان أرضهما بالثلث" وألسامة بن زيد،
 ج/ التوثيق في عهد التابعيــن:

* ذكر الشريازي رمحو ا عن خارجة بن زيد بن ثابت وطلحة بن عبد ا بن عوف يف زماهنما يستفتيان وينتهي 
 .(3)بان الوثائق للناسالناس إىل قوذلما ويقسمان ادلواريث بني أىلها من الدور والنخل واألموال ويكت

 * ومنهم الفقيو اجلليل سعيد بن ادلسيب رمحو ا فيما روى النسائي عنو أنو أملى وثيقة عقد قراض على الناس
قال: إذا دفع رجل إىل رجل ماال قراضا فأراد أن يكتب عليو بذلك كتابا كتب: ىذا كتاب كتبو فالن بن فالن 

ن بن فالن أنك دفعت إ ي مستهل شهر كذا من سنة كذا عشرة آالف طوعا منو يف صحة منو وجواز أمره لفال
درىم وضحا جيادا وزن سبعة قراضا على تقوى ا يف السر والعالنية وأداء األمانة، على أن أشًتي هبا ما شئت 

دبا منها كل ما أرى أن أشًتيو وأن أصرفها وما شئت منها فيما أرى أن أصرفها فيو من صنوف التجارات وأخرج 
شئت منها حيث شئت وأبيع ما أرى أن أبيعو مما أشًتيو بنقد رأيت أم بنسيئة وبعني رأيت أم بعرض، على أن 
أعمل يف مجيع ذلك كلو برأيي وأوكل يف ذلك من رأيت وكل ما رزق ا يف ذلك من فضل وربح بعد رأس ادلال 

وبينك نصفني لك منو النصف حبظ رأس مالك  ادلذكور الذي دفعتو إ ي ادلسمى مبلغو يف ىذا الكتاب فهو بيين
و ي فيو النصف تاما بعملي فيو وما كان فيو من وضيعة فعلى رأس ادلال فقبضت منك ىذه العشرة آالف درىم 
الوضح اجلياد مستهل شهر كذا يف سنة كذا وصارت لك يف يدي قراضا على الشروط ادلشًتطة يف ىذا الكتاب 

 .(4)ن ال يطلق لو أن يشًتي ويبيع بالنسيئة كتب: وقد هنيتين أن أشًتي وأبيع بالنسيئة"أقر فالن وفالن، وإذا أراد أ
------------------ 

 . 2737)صحيح البخاري(: كتاب الشروط باب الشروط يف الوقف، حديث رقم  -(1)
  كتب السنن والسري واألحكام السلطانية...  . تراجع كثري من األمثلة يف14470)مصنف عبد الرزاق( حديث رقم -(2)
ىـ، حتقيق خليل ادليس، دار القلم، بريوت، ط )ب.ت(، 476)طبقات الفقهاء( إلبراىيم بن علي بن يوسف الشريازي أبو إسحاق ت. -(3)

 .1/312، قارن بـ)تبصرة ابن فرحون( ج1/43ج
 .3936لفاظ ادلأثورة يف ادلزارعة رقم احلديث )سنن النسائي( كتاب األديان والنذور باب ذكر اختالف األ -(4)
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ىذه الشواىد وغريىا تعين أن جيال من كبار التابعني قد ختصصوا يف كتابة الوثائق بني الناس؛ ويأيت العصر األموي 
والعباسي، ويشهد التوثيق بني الناس أشكاال أخرى أكثر مما كان سائدا يف العصر النبوي والعصر الراشدي، ردبا 

 من أمهية ىذا العلم وحاجة الناس إليو يف ضبط ادلعامالت والتصرفات. زادت
ومل تكن األندلس بعيدة عما شهده نظام التوثيق الشرعي بالكتابة من تطورات، فقد دخلها ىذا العلم منذ دخول 

كام، اإلسالم إليها، وشهد أوجو يف العهد األموي، وعرف قضاة األندلس بتسجيل الوقائع القضائية لدى احل
واختذ القضاة الكتبة؛ يقول ابن العطار عن القاضي أنو بعد انتهاء سري ااكم وصدور احلكم:"يقوم بالطبع على 
ادلقاالت ادلقيدة لو عنده خبادتو، بعد أن يكتب من حضر شهادتو عليها، وتكون بيدي الذي لو حجة، وإن كان 

 .(1)ما نسخة أو نسختني..."فيها نفع للخصم الثاين جعلها نسختني بيد كل واحد منه
 التوثيق: فقهد/ التوثيق في عصر االجتهاد الفقهي وحركة التأليف في 

رمحو ا، حيث "بدت ىذه  ازدىر التأليف يف علم التوثيق منذ القرن الثالث اذلجري كما يقول د. عمر اجليدي
، فقد تعددت ىذه (2)يف الظهور والذيوع بسبب ارتباط علم التوثيق بفقو القضاء" -علم التوثيق  -الصناعة 

التآليف ووظفت مجيع األمساء اليت تدل على ىذا الفن كما رأيت يف ادلبحث السابق )الوثائق، الشروط، 
ن شاء ا أمثلة من أىم ادلصنفات يف علم التوثيق حسب السجالت...اخل(. وسوف نربز يف ىذا ادلبحث إ

 ادلذاىب الفقهية ادلعروفة:
 المذهب الحنفي:  -1
كتاب يف علم "الشروط" للفقيو يوسف بن خالد بن عمري السميت أبو خالد: قيل ىو أول من وضع وأول من   -

 .(3)ىـ190تويف سنة   محل رأي أيب حنيفة إىل البصرة وكان من أىلها
ىـ صاحب أيب يوسف 233كتاب )ااضر والسجالت(: زلمد بن مساعة التيمي أبو عبد ا الكويف ت.  -

 .(4)وزلمد
ىـ، ترجم لو  الزركلي وذكر عنو أنو أول من صنف 245كتاب يف الشروط ذلالل بن حيىي بن مسلم البصري ت.  -

  (5)يف علم الشروط والسجالت
كتاب الشروط الصغري وكتاب الوثائق ألمحد بن زيد الشروطي نسبة إىل علم ثالثة كتب: كتاب الشروط الكبري و  -

   (6)الشروط، فقيو من أىل العراق
-------------------- 

 . 147-146)ادلعيار ادلعرب( للونشريسي، قارن بـ )علم التوثيق الشرعي( عبد ا احلجلي ص  -(1)
 )زلاضرات يف تاريخ ادلذىب ادلالكي( منشورات عكاض، مط. دار النجاح اجلديدة، البيضاء.  -(2)
 . 8/228الزركلي: )األعالم( ج -(3)
  .20/159مشس الدين الذىيب: )سري أعالم النبالء( حتقيق رلموعة زلققني بإشراف شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ج -(4)
 . 8/92)األعالم للزركلي( ج -(5)
  .1/261ابن الندمي: )الفهرست( ج -(6)



5 
 

ىـ: كتاب الشروط الكبري وكتاب الشروط الصغري وكتاب 261كتب أيب بكر أمحد بن عمرو الشيباين ت.  -
 .(1)ااضر والسجالت

ىـ: كتاب الشروط الكبري وكتاب الشروط 321أربعة كتب ألمحد بن زلمد بن سالمة الطحاوي ادلصري ت. -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             .                                                                                                                            (2)ىـ وكتاب الوثائق الفقهية يف الشروط1394الشروط الصغري الذي طبع بالعراق األوسط وكتاب 

ىـ، طبع ونشر من قبل وزارة الثقافة 550كتاب )الشروط والوثائق( ألمحد بن زلمد السمرقندي أبو نصر ت.  -
 م.1988واإلعالم العراقية 

  .(3)ىـ449ب )البسيط يف علم الشروط( دلؤلفو الفقيو عبد العزيز بن أمحد بن نصر احللواين ت.كتا  -
 المذهب المالكي:  -2

ذكر الدكتور عمر اجليدي يف كتابو )مباحث يف ادلذىب ادلالكي بادلغرب( و)زلاضرات يف تاريخ ادلذىب ادلالكي 
يف علم التوثيق، وقال رمحو ا: "وقد اىتم ادلغاربة  يف الغرب اإلسالمي( قائمة طويلة بأمساء أشهر من ألف

واألندلسيون هبذا العلم اىتماما كبريا وألفوا فيو تآليف جليلة حفظت لنا األيام بعضها وضاع معظمها فيما ضاع 
وا من من تراث السلف. وقد تفننوا يف ذلك ما شاء ذلم قلمهم وبرعوا فيها براعة فائقة تأليفا وشرحا وتعليقا، وأكثر 

 . وفيما يلي أمثلة من مصنفات فقهاء ادلالكية يف علم التوثيق:(4)التأليف ق يف ىذا الفن"
ىـ، قيل ىو أول من كتب يف 279كتاب )الشروط( مد بن سعيد القرطيب ادلعروف بابن ادللون كان حيا سنة   -

 .(5)ىذا الفن ورجح اجليدي أن يكون األول عبد ادللك بن حبيب صاحب الواضحة
 ىـ. 336كتاب )ادلنتخبة( البن لبابة، زلمد بن حيىي بن عمر القرطيب أبو عبد ا ت.  -
ىـ، قال عنو 399كتاب يف علم الشروط ينسب مد بن أمحد بن عبد ا األموي ادلعروف بابن العطار ت.  -

، طبع (6)ول أىل زماننا"ابن فرحون :"كان متفننا يف علوم اإلسالم، عارفا بالشروط، أملى فيها كتابا عليو ع
 بإسبانيا بعنوان "كتاب الوثائق والسجالت".

ىـ يف علم الشروط يوصف بأنو كتاب جامع 399كتاب ألمحد بن سعيد بن إبراىيم ادلعروف بابن اذلندي ت.  -
 .(7)حيتوي على علم كثري وعليو اعتماد ادلوثقني واحلكام باألندلس وادلغرب

------------------ 
 الندمي: نفسو. ابن  -(1)
 ابن الندمي: نفسو.  -(2)
 .1/578البغدادي: )ىدية العارفني( ج -(3)
 .118عمر اجليدي: )زلاضرات يف تاريخ ادلذىب ادلالكي يف الغرب اإلسالمي( ص -(4)
  .119اجليد )ااضرات( ص -(5)
 .1/269لعلمية، بريوت، جابن فرحون: )الديباج ادلذىب يف معرفة أعيان علماء ادلذىب(، دار الكتب ا -(6)
 .1/38)الديباج( ج -(7)
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، (1)ىـ: )ادلشتمل يف علم الوثائق(399كتاب زلمد بن عبد ا بن عيسى ادلري ادلعروف بابن أيب زمنني ت.  -
 .(2)وقيل عنوانو )ادلشتمل على أصول الوثائق(

 ىـ، وىو رد على وثائق ابن العطار.418كتاب زلمد بن عمر بن يوسف القرطيب ادللقب بابن الفخار ت.  -
ىـ: )ادلقنع يف علم الشروط والوثائق( طبع بإسبانيا سنة 459كتاب أمحد بن ادلغيث الصديف الطليطلي ت.  -

 م.2000م مث بلبنان بدار الكتب العلمية سنة 1994
ىـ، من أىل حصن البونت 462وح بن موسى بن أيب الفتح الفهري البونيت أبو زلمد ت.كتاب لعبد ا بن فت  -

 شرق األندلس، وصفو ابن بشكوال يف )الصلة( بأنو: "كتاب حسن يف الوثائق واألحكام وىو كتاب مفيد".
بأنو   ىـ من أىل قرطبة، وصفو ابن بشكوال462كتاب مد بن عتاب بن زلسن األندلسي أبو عبد ا ت.   -

كان: "وكان فقيهًا عادلًا عاماًل ورعًا عاقاًل بصرياً باحلديث وطرقو وعادلًا بالوثائق وعللها، مدققًا دلعانيها، ال جيارى 
فيها؛ كتبها مدة حياتو فلم يأخذ عليها من أحد أجراً. وكان حيكى أنو مل يكتبها حىت قرأ فيها أزيد من أربعني 

 .  (3)مؤلفاً"
 ىـ: )الشروط( و)الوثائق ادلختصرة(.497الفرج ابن الطالع أبو عبد ا ت. كتابان مد بن-
ىـ )النهاية والتمام يف معرفة الوثائق واألحكام( ويعرف اختصارا 570كتاب لعلي بن عبد ا ادلتيطي ت.  -

 بادلتيطية.
 الوثائق(. ىـ: )ادلنهج الفائق يف575كتاب ليوسف بن عبد ا بن سعيد ابن عباد األندلسي ت.  -
ىـ: )ادلقصد امود يف تلخيص العقود( طبع بإسبانيا سنة 585كتاب علي بن احلسن اجلزيري أبو احلسن ت.  -

 م.1998
ىـ: )الوثائق ادلختصرة( طبع بعناية 579كتاب إبراىيم بن أمحد بن عبد الرمحان الغرناطي أبو إسحاق ت.  -

 م.1988مصطفى الناجي رمحو ا بالرباط سنة 
 كتاب خلف بن سعيد بن عبد العزيز اإلشبيلي ادلعروف بابن كوثر، نقل عنو الونشريسي يف )ادلنهج الفائق(.  -

 وتتضمن أحباث الدكتور عمر اجليدي رمحو ا ادلشار إليها آنفا الكثري من مصنفات ادلالكية يف ىذا اجملال.   
  المذهب الشافعي: -3
 ىـ أنو ألف كتاب )الشروط( أورده ابن الندمي فـي204شافعي ت.يذكر عن اإلمام زلمد بن إدريس ال -
  

-------------------- 
 .1/185)ترتيب ادلدارك( ج -(1)
 . 1/270)الديباج ادلذىب( ج -(2)
 .2/427ابن بشكوال: )الصلة يف تاريخ علماء االندلس( ج -(3)
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 ناىيك عن كتابو )األم( الذي ضمنو رمحو ا مناذج رائعة من صيغ التوثيق الشرعي. (1))الفهرست(
 .(2)ىـ ، تلميذ الشافعي240كتاب يف علم الشروط إلبراىيم بن خالد بن أيب اليمان الكليب أبو ثور ت.  -
 .(3)ىـ، تلميذ الشافعي264كتاب )الوثائق( إلمساعيل بن زلمد بن حيىي ادلزين أبو إبراىيم ت.  -
 .(4)ىـ245كتاب )الشروط( للحسني بن علي، أيب علي الكرابيسي البغدادي ت.  -
 .(5)ىـ: )أدب القضاء والشروط وادلواثيق(330كتاب زلمد ابن عبد ا الصرييف أيب بكر البغدادي ت.  -
يب زلمد ذكره كتاب )هنج الطريق يف علم التوثيق( لعماد الدين بن عبد الرمحان بن سامل بن نصر الدمشقي، أ  -

  (.)كشف الظنونصاحب 
ىـ نشر 813كتاب )جواىر العقود ومعني القضاة وادلوقعني والشهود( مد بن أمحد ادلنهاجي األسيوطي ت.  -

ىـ، والثانية بضبط زلي 1374مرتني: األوىل بتحقيق زلمد حامد الفقي وطبع دبطبعة السنة امدية دبصر سنة 
 سف ببريوت. الدين العتيب وطبع بدار اليو 

  المذهب الحنبلي: -4
يرى بعض الباحثني أن فقهاء احلنابلة ضمنوا كتبهم الفقهية كثريا من شروط علم التوثيق وأحكامو التفصيلية، ومل 

 .(6)تذكر كتب الفهارس ذلم مصنفات مستقلة يف ىذا الباب
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------ 
 .296ابن الندمي: )الفهرست( ص  -(1)
، دار الكتب العلمية، بريوت، 1)أجبد العلوم الوشي ادلرقوم يف بيان أحوال العلوم( صديق بن احلسن القلوجي، حتقيق عبد اجلبار زكار ط  -(2)

 . 2/340م، ج1978
 . 299)الفهرست( ص  -(3)
  .26م ص 1982 ،3ابن ىداية ا: )طبقات الشافعية( حتقيق عادل نويهض، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، ط  -(4)
 .2/340)أجبد العلوم( ج -(5)
 .170م، ص2003مكتبة فهد الوطنية، الرياض  د.عبد ا بن سعد احلجيلي،)علم التوثيق الشرعي(:  -(6)
 
 


