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 : الملخص

يسه، لكن لم التوثيق العدلي علم من العلوم الشرعية دأبت المعاهد الدينية والقرويين على تدر

وب فرض يعد يهم إال محترفي العدالة )عدول وقضاة ومن سار على دربهم(. ببحثنا في التراث المكت

الموضوع  هذا العلم، لكن بمقاربة مختلفة عن مقاربة حرفيي العدالة. إن الغوص في هذاعلينا ولوج 

اربة بمق عالجناهيتطلب تخصصات لم نكن نمتلكها، لكن تجاوزنا هذا باالستعانة بأصحاب التخصص و

قاربة منه موضوع بتوجه جديد، ونبحث له عن إق العدلي للتراث المحلي. يتخدم حاجياتنا في التوث

وسط ثبت من خالله، بما ال يدع مجاال للشك، أوال عمق إسالم قبائل األطلس المتبحث اسبة. من

ثبتت عب(، وثانيا الل ، بما فيهاع المعالجةيوارتباطها الوثيق بالشريعة المحمدية )وقد أيد هذا كل المواض

ثبات لشعوب وإصحة ما نتناوله من معطيات ومعلومات حولها، والتي نريد ادراجها للتأريخ لهذه ا

لعلم، لربطه لتطور التاريخي لهذا الهوياتها )إنه منحى جديدا في تقصي الحقائق التاريخية(. تعرضنا 

لمتوفرة، لنسجل ور التشريعية، قبل أن نلج للمستوى المحلي. التزمنا االنطالق من تحليل الوثائق اذبالج

 تتحرى الحقائق الشفوية في أحسن الحاالت، والالقطيعة مع األعمال المألوفة والتي تعتمد أساسا الرواية 

بلغناه، رغم  امفي فرضياتها، ولنثبت أن أقوالنا مشهود لها شرعا. وكالعادة كانت توقعاتنا دائما أقل م

 أننا ال زلنا في بداية الطريق، وانفتحت أمامنا آفاقا واسعة. 

 :  الكلمات المفاتيح

 األطلس المتوسط الشمالي، التراث الثقافيعلم التوثيق العدلي، تطور، أرشيف خاص، 

 ، الهوية، تجدر اإلسالم.والديني
Résumé 

La documentation « adli » (authentification judiciaire) est une noble science 

de la « charia islamique ». Il était de tradition que les instituts théologiques et Al 

Quaraouiyine enseignaient cette science, mais ces derniers temps, seuls des 

fonctionnaires spécialistes s’y intéressent (Juges, adouls et similaires). Dans nos 

investigations sur le patrimoine écrit, nous étions contraints d’y accéder, mais avec 

une approche différente des jurisconsultes et spécialistes de la justice. Nous avions 

opté pour la collaboration de spécialistes, même si notre approche de cette 

thématique est assez différente. Une autre fois, nous confirmons l’enracinement de 
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l’islam chez la population Moyen atlasique et son attachement intime à « la charia » 

(constat affirmée dans différentes thématiques, y compris les jeux) et la véracité des 

faits documentés les concernant. Et nous la concevons comme fondements pour 

reconstruire leur vraie histoire et identifier leur vraie identité (c’est une nouvelle 

approche pour l’investigation historique). Nous avions abordé l’évolution historique 

de cette noble science, pour en venir aux racines islamiques, avant de traiter la 

situation locale. Nous concevons de nous fonder sur les documents, sans négliger les 

récits, qui nous servent surtout d’hypothèses de travail, pour couper court aux 

pratiques courantes plutôt théoriques avec peu de souci pour la véracité des faits, et 

confirmons ainsi l’authenticité de nos travaux. Et comme prévu, nous avions atteint 

plus que nous escomptions, et de nouvelles horizons s’ouvrent devant nous.  

Mots clés  

Documentation « adli », authentification judiciaire, identité, patrimoine 

culturel, Moyen Atlas, Maroc, Islam. 

Abstract 

The “adli” documentation (judicial authentication) is a noble science of the 

“Islamic Sharia”. Traditionally, theological institutes and Al Quaraouiyine taught 

this science, but in recent times, only specialist civil servants have been interested in 

it (judges, aduls and the like). In our investigations on written heritage, we were 

forced to access it, but with a different approach from legal experts and justice 

specialists. We opted for the collaboration of specialists, even if our approach to this 

theme is quite different. Once more, we confirm the Islam rooting in the Middle 

Atlas population and its intimate attachment to "Sharia" (assertion affirmed in 

different themes, including games) and the veracity of the documented facts 

concerning them. And we design it as foundations to reconstruct their true history 

and identify their true identity, as a new approach for historical investigation. We 

had touched on the historical evolution of this noble science, to get to the Islamic 

roots, before dealing with the local situation. We conceive of relying on documents, 

without neglecting the narratives, which mainly serve as working hypotheses to clear 

up any current theoretical practices with little concern for the veracity of the facts, 

and thus confirm the authenticity of our work. Moreover, we had reached more than 

we expected, and new horizons unfold for us. 

Keywords 

"Adli" documentation, judicial authentication, identity, cultural heritage, 

Middle Atlas, Morocco, Islam. 
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 المقدمــة

ائع والحدود، أمرنا بالوفاء بالعقود، والوقوف عند الشرالحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات، 

ليه، وعلى ونهانا عن الغدر والتجاوز. والصالة والسالم األتمان األكمالن على من أمرنا بالصالة ع

 آله الطاهرين وأصحابه أهل التقى والسداد.

ا، والتواصل فيما بينهلعل تعايش األفراد والحضارات على كوكب األرض فرض التعامل 

إلثبات، حماية اوال بد من  هذا التعامل ال يستقيم دائما، ويقع التعدي والتجاوز، وتهدر الحقوق،غير أن 

بالطرق التي  إقامة الدليل أمام القضاء: هو البينة، وفي االصطالح القانوني هو " لغةلها. واإلثبات 
 (.1996" )فتحاوي، حددها القانون على وجود واقعة ترتب)ت( آثارها

شريسي . ويزيد محقق كتاب الونعلم الوثائق أو التوثيق يندرج في علوم القضاء اإلسالميو

 أن الموضوع لم يكتب فيه حديثا إال القليل، وأغلب ما كتب فيه قديما ال يزال مخطوطا.

اعده وغير خفي أن علم التوثيق له ارتباط بجانب األسرة وبكل أنواع المعامالت، وله قو

 مجتمع.ية وضوابطه العلمية المتينة، تضمن استمراره على مر العصور، لخدمة الالشرعية والقانون

ؤلفات ونتيجة لتلك القيمة التي يحظى بها التوثيق العدلي، خصص له الفقهاء المتقدمون م

بوًعا جمة، وضحت معالمه وأسسه، لكن لم يصلنا منها إال القليل، فبعضها ال زال مخطوًطا أو مط

ت بعض ، الشيء الذي نتج عنه ندرة المصادر والمراجع في هذا الباب. وقد اتجهحجريًا غير منتشر

 البحوث العلمية نحو تحقيق تلك المخطوطات وإخراجها من رفوفها لالستفادة منها.

لتي عرفها بعد تأصيل علم التوثيق هذا وبيان مشروعيته وأهميته وفوائده، سنعالج المراحل او

بعد  لمرحلة المرتبطة بالوثائق التي نهتم بجمعها ومعالجتها )ماعبر التاريخ، لتوطين وفهم ا

 م(.  14 القرن

زكيه وتؤهله قافي، فخلفيته التشريعية تثإننا نتوجه توجها خاصا في استغالل هذا العلم كتراث 

، كما أن أكثر للمهمة التي سنسخره لها. إن معظم وثائق األرشيف فقدت قيمتها القانونية المصلحية

وقد حيتها، انتهت مدة صالها المحلي يصرف عنها األنظار العامة، وبذلك يعتبرها الكثير أشياء مستوا

تغالل يتخلص منها برميها أو بوضعها في زاوية مهجورة، وهذا يسهل إلى حد ما الوصول إليها الس

شمالي. ونخر قيمتها التراثية. إن هذه الحلقة حجر الزاوية لمشروعنا في التوثيق باألطلس المتوسط ال

ير من العصري ككثعباب هذا العلم سيكون له ما بعده، إذ نعتبره من الكنوز التي ضيعها المجتمع 

 العلوم الحيوية كعلم األنساب الخ. 

شيف الذي كنا توجسنا خيفة من أن هذه الوجهة في التوثيق لم نسبق إليها، ومن محدودية األر

ن نؤجل توصلنا إليه في مرحلتنا هذه وأنه بهذا قد ال يفي بالغرض، ولكن مع ذلك لم يكن ممكنا أ

جدناه في أننا سنجد مفاجآت سارة تثلج الصدر على غرار ما و الموضوع أكثر. لكننا لم نشك برهة في

 حلقات سابقة، وكل واحدة منها تنسينا سابقتها. 

 منهاج معالجة األرشيف 1

هي، كنا نطمح أن نعالج الوثائق في قاعدة معطيات بشكل شمولي وموحد، لكن جمعها ال ينت

وسعة تتوخى أن نعالجها على شكل مقاالت مومعالجتها تصبح ثقيلة لمحدودية الوسائل، وألننا ارتأينا 

فكان ال بد  عمقا مقبوال، ومن الصعب اإللمام بكل زوايا التوثيق، ولتنوع الوثائق في مجال الدراسة،

 من معالجة المنهاج على مراحل وحسب الموضوع.
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 : الوثائق التي تم جمعها وتتم معالجتها في مراحل

 : معالجة أولية  1المرحلة  1.1

 المرقوم االستنساخ، 

  ،تصنيف الوثائق حسب مالكها وترتيبها حسب فخدات القبيلة، وحسب القبائل المجاورة 

  ،"المعالجة التقنية األولى للصورة بواسطة برنامج "أضوب فوطوشوب 

 معالجة. القراءة األولية للوثائق لفهم محتواها وتحديد تاريخها وعنونتها لتسهيل عملية ال 

 ية لألرشيف لكن في العمق : معالجة جزئ 2المرحلة  1.2

 تمت فعال معالجة جزء من األرشيف المرتبط بمقاالت نشرت على شكل قواعد المعطيات،

مراسلة  100وذهبنا أبعد من هذا، بحيث عالجنا احصائيا محتوى ما يفوق على  )فيما يخص الزوايا(.

 (.2014مع الزاوية التيجانية البويلولية( )نبيل، 

يعية لنا أن نباشر ربط أرشيف األطلس المتوسط الشمالي بأصوله التشربعد المرحلتين آن 

الجته اإلسالمية، ونلقي نظرة عن تطوره كتوثيق تاريخ تراثي علنا نستطيع تصنيفه بشكل يسهل مع

ولية في إعادة ثقافية التراثية ونساهم بلبنات أ-وتوطينه في ظرفيته التاريخية ونستشف أبعاده السوسيو

 الشعوب. كتابة تاريخ

 : معالجة األرشيف واستكشاف أصوله التشريعية وأبعاده التراثية  3المرحلة  1.3

ياة أمازيغ لقد كان عملنا حول األلعاب باألطلس المتوسط الشمالي برهانا قاطعا على ارتباط ح

المغرضة  األطلس بالشريعة اإلسالمية وتجذرها في كل مناحي معيشتهم، وتم تفنيد النظريات الغربية

 (. 2018ي ذلك حتى على مستوى اللعب، فيما ال يدع مجاال للشك )نبيل وآخرين ف

عزمنا على التصدي لموضوع الوثيقة العدلية والعرفية وما جرى مجراهما، حيث سنحاول 

، النعدام 64: عدم التخصص توطين أرشيفنا في المنظومة اإلسالمية. إنه تحدي على أكثر من صعيد

يف القروي المحلي، محدودية الوثائق التي توصلنا إليها محليا والتي يمكن المراجع فيما يخص األرش

أن تنير لنا الطريق، مقابل غزارة ما كتب حول التوثيق العدلي اإلسالمي وأصوله الفقهية. ال نشك في 

 ". ما ال يدرك كله ال يترك جله: " أن ربط هذا بذاك يظهر شبه مستحيل، لكن يقول الفقهاء

، 65القضاء االسالمي علم الوثائق أو التوثيق، ال نقصد بالتوثيق هنا معناه الشموليمن علوم 

كجزء من هذا العلم، وهنا نخص الوثائق المخطوطة.  التوثيق العدلي والعرفي وما جرى مجراهمابل 

بالخصوص جانب ثم هناك جانب ديني، وبه تنضبط األحكام الشرعية، وجانب معامالتي اجتماعي ف

 ريخي. كما نروم المساهمة في حفظ وثائق األرشيف المحلي )أداء وتوعية لمالكيه(.تا–تراثي

عليها.  البحث في هذا الموضوع سينير طريقنا في معالجة أية وثيقة وضبط أحكامها والتعليق

 لعلنا في مرحلة متقدمة من العمل سنتمكن من معالجة األرشيف بصيغة شمولية.

 ألرشيف في قاعدة معطيات شاملة: نطمح في معالجة ا 4المرحلة  1.4

تمكننا معالجة األرشيف في قاعدة معطيات مركبة لشتى المعالجات التصنيفية واالحصائية، س

 ، المجالية(.تنويع المعالجات )الموضوعاتية، التاريخية -المعالجة الرقمية  -اتمام التصنيف  -:  من

                                                            
جعفر كان ال بد من االستعانة بتجربة متخصصين في الموضوع )بطاهر أحمد بصفته قاضي( ولتسهيل المأمورية،  64

 محمد وجعفر عمر )األول ترجمان محلف والثاني مساعده(. 
 .)Documentation)الذي يشمل كل ما نشر  65
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 بعد هذه التوطئة العامة سنباشر الموضوع.

األرشيف واستكشاف أصوله التشريعية وأهم تمفصالته التاريخية معالجة  2
 واالجتماعية والثقافية.

 الثقافية -األرشيف المدروس، خصائصه التشريعية والتراثية 2.1

حاولة منا مإنه أوال من األرشيف المحلي، وبالتالي سيؤرخ لألحدث الشعبية االجتماعية. إنها 

ألقل في االمهمشة. قد ال يتناغم مع التاريخ الرسمي، على لسد تغرة عميقة في تاريخ هذه األصقاع 

 المراحل األولى، لكثرة الفجوات والفراغات، والختالف المقياس والرؤيا والسند المرجعي.

لمقالة، اال بد من التذكير بأن الوثيقتين العدلية والعرفية وما جرى مجراهما، موضوع هذه 

مثال(، وقد  ناه )بحيث ال يمكن أن ندرج فيه الذاكرة الشعبيةال يشمل إال جزءا من األرشيف الذي جمع

وط الشرعية(. وسعنا اإلطار ليشمل الوثائق العرفية )وهي ال تختلف عن العدلية إال في استيفائها للشر

شروط تختلف : أثبت الفقهاء على أن هذه ال ها لها يطرح إشكالية منهجية على أكثر من مستوىؤواستيفا

  فترة تاريخية ألخرى، ومن مجال آلخر )حضري وقروي( من عنصر توثيقي آلخر. في دقائقها من

ك لألسباب ال بد من اإلشارة هنا إلى كوننا ركزنا في استداللنا على وثائق آيت بويلول، وذل

 : التالية

  ن الباقي من أألنها أبعد القبائل عن الحضارة، وإشهاد توثيقها بالتالي ال يترك مجاال للشك في

 المفروض أن يكون أحسن منها وضعا،

 زنا للتراث، بما أنها أكثر تهميشا فلها الصدارة في اهتمامنا، ونرى أنها يمكن أن تكون أكثر خ 

  لمجاورة، اهي قبيلة ذات أصول شريفة، وتمتاز باهتمامها بالدين، فهي منار لكثير من القبائل 

  ي ولوج فالمنطقة، ولهؤالء كانت الصدارة عرفت بالقرآن، وقد كانت توفر الفقهاء لجل مساجد

 سلك العدول وقد لعبوا هذا الدور في مختلف القابائل،

  ،فهي التي بدأنا بجمع وثائقها وبالتالي وفرت لنا تنوعا كافيا لالستدالل 

  ،ولهذا كله ارتأينا أن النتائج يمكن تعميمها بدون تردد 

 دة )قلب مختلف دواوير المنطقة وحتى البعي واستنتاجنا هذا أكدته الوثائق التي حصدناها في

 الريف، واألطلس الكبير(.

 التأصيل اللغوي واالصطالحي للتوثيق 2.2

: وثق، وثاق، وثقة،  ؛ منها االئتمان : لمفهوم التوثيق عند أهل اللغة معان متعددة التوثيق لغة

ي األمر إحكامه فقة، والوثيقة ائتمنه، ومنها اإلحكام واألخذ بالثقة. واستوثقت من فالن أخذت منه الوثي

قا على اإلسالم : يقال تواث (. ومنها التعاهد والتحالف1968واألخذ بالثقة، والجمع الوثائق )ابن منظور 

 أي تحالفا وتعاهدا.

" إحكام الشيء وشده وربطه بقوة فال ينقلب وال يرجعوعليه، فالتوثيق هو "

 (. 2005 )الفيروز،

وجه  يبحث في كيفية اثبات العقود والتصرفات وااللتزامات علىعلم : " التوثيق اصطالحا
: علم  (. وأطلق الفقهاء على هذا العلم مسميات مختلفة وهي15، ص 2005" الونشريسي )يحتج به

 التوثيق، فقه التوثيق وفن التوثيق وصناعة التوثيق وعلم الشروط والسجالت والعدالة.

هو الذي ينظم سير العالقات بين : " شمولية(، أكثر 113:  ص 1987وتعريف الجيدي )
األشخاص ويحدد معالم التعامل بينهم، طبقا للنصوص التشريعية، واجتهادات الفقهاء، وما جرى به 
علم القضاة من غير إغفال عرف الناس وعادتهم. فهو إذن علم يبين عناصر كل اتفاقية معقودة بين 
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مفعولها، ويحسم مادة النزاع بين األطراف  شخصين أو عدة أشخاص ويضمن استمرارها، وأثر
 ".المتعاقدة، موضحا لكل من العاقد له، والمعقود عليه، ما له وما عليه

لتنصيص على شرفه ويمكن القول بأنه ليس هناك تعريفًا دقيقًا جامعًا مانعًا لهذا العلم، تم فقط ا

 : وذكر أهميته ومزاياه، ونورد منها ما يلي

 فة هي صناعة جليلة وشري: " في هذا العلم( 200:  ، ص1ج  1995) الكيقال ابن فرحون الم
وبضاعة عالية منيفة، تحتوي على ضبط أمور الناس على القوانين الشرعية وحفظ دماء 

لك، وال ذالمسلمين وأموالهم، واالطالع على أسرارهم وأحوالهم، وبغير هذه الصناعة ال ينال 
 ".يسلك هذه المسالك

  ة وخطرا، اعلم أن علم التوثيق من أجل العلوم قدرا وأعالها إناف: " (2005الونشريسي )وقال
 ".إذ به تثبت الحقوق ويتميز الحر من الرقيق، ويتوقف بها ولذا سميت معانيها وثاقا

 " خطة )وظيفة من وظائف الدولة المساعدة للقضاء( يتوالها العدول وهو علم ووظيفة، فهو
، وضبط الشروط بين المتعاقدين في األنكحة وسائر المعامالت 66العقودالمنتصبون لكتابة 

 (. 15، ص 2005" )الونشريسي ونحوها على وجه يحتج به

 " ون إلى جمع الوثائق والسندات ونقدها وتمحيصها وتقديمها للّناس في صورة أقرب ما تكوهو
ونه ك"أوسع من  تّوثيقفالشريعة اإلسالمية تعتبر الصدرت عن صاحبها األول".  األصل التي

 (.2015" )زازون، ووظيفة معا وظيفة وصناعة، فهو علم وصناعة

لى عويتضح من خالل التعاريف السالفة أنه بعلم التوثيق تصان الحقوق ويطمئن األفراد 

ه عند انقضاء ب، نظرا لمتانة الوثيقة الرابطة بينهم وثبوتها على وجه يصح االحتجاج معاملتهم وحقوقهم

م الحال. وألجل تلك الغايات الكبرى وألن الشريعة اإلسالمية فصلت في كل أمور المسلشهود 

 )صغيرها وكبيرها(، يجد التوثيق أساسه في القرآن والسنة النبوية.

 مشروعية علم التوثيق وفوائده  2.3

 مشروعية علم التوثيق 2.3.1

ن بالكتابة في هللا سبحانه أمر بتوثيق الديو ذلك أنيجد هذا العلم مشروعيته في القرآن الكريم 

 :  قوله

ى فَاْكتُبُوهُ ۚ َوْليَْكتُب بَّْينَُكْم َكاتٌِب بِ ﴿يا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَْيٍن إِلَٰى أََجٍل مُّ  اْلعَْدِل ۚ َواَل َسمًّ

ُ ۚ فَ  َ َربَّهُ َواَل ْليَْكتُْب َوْليُْمِلِل ايَأَْب َكاتٌِب أَن يَْكتَُب َكَما َعلََّمهُ َّللاَّ يَْبَخْس ِمْنهُ َشْيئًا ۚ  لَِّذي َعلَْيِه اْلَحقُّ َوْليَتَِّق َّللاَّ

دُوا اْستَْشهِ وَ أَن يُِملَّ ُهَو فَْليُْمِلْل َوِليُّهُ بِاْلعَْدِل ۚ  فَإِن َكاَن الَِّذي َعلَْيِه اْلَحقُّ َسِفيًها أَْو َضِعيفًا أَْو اَل يَْستَِطيعُ 

َجاِلُكْم ۖ فَإِن لَّْم يَُكونَا َرُجلَْيِن فََرُجٌل َواْمَرأَ  ن تَْرَضْوَن ِمَن الشَُّهدَاِء أَن تَِضلَّ إِ َشِهيدَْيِن ِمن ّرِ ْحدَاُهَما تَاِن ِممَّ

َر إِْحدَاُهَما اأْلُْخَرٰى ۚ َواَل يَأَْب الشَُّهدَاُء إِذَا َما دُُعوا ا ِإلَٰى أََجِلِهۚ  ن تَْكتُبُوهُ َصِغيًرا أَْو َكبِيرً  َواَل تَْسأَُموا أَ  ۚفَتُذَّكِ

ِ َوأَْقَوُم ِللشََّهادَةِ َوأَْدنَٰى أاَلَّ تَْرتَ  ِلُكْم أَْقَسُط ِعندَ َّللاَّ ا بَْينَُكْم فَلَْيَس ابُوا ۖ إِالَّ أَن تَُكوَن تَِجاَرةً َحاِضَرةً تُِديُرونَهَ ذَٰ

 فُُسوٌق بُِكْم ۗ يَُضارَّ َكاتٌِب َواَل َشِهيدٌ ۚ َوإِن تَْفعَلُوا فَإِنَّهُ  ا ۗ َوأَْشِهدُوا إِذَا تَبَايَْعتُْم ۚ َواَل َعلَْيُكْم ُجنَاٌح أاَلَّ تَْكتُبُوهَ 

ُ بُِكّلِ َشْيٍء َعِليٌم  ُ ۗ َوَّللاَّ ُمُكُم َّللاَّ َ ۖ َويُعَلِّ   (.﴾ )البقرة)822(َواتَّقُوا َّللاَّ

، أساس نظام التوثيق في اإلسالم، وفي شقه 67الكريموآية الدين هاته، أطول آية في القرآن 

وهناك جملة من . المعامالتي خصوصاً، حيث يأمر فيها سبحانه وتعالى عباده بتوثيق الديون كتابة

 اآليات تحث على اإلشهاد في مختلف التصرفات.

                                                            
 هناك أمور ال يقبل فيها غير المنتصبين. ويشترط العدل،  66
 لعل المقصود أو تؤخذ في شموليتها. 67
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: لما نزلت آية الدين،  : روي عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال ثم في السنة النبوية الشريفة

َل َمْن َجَحدَ آدَُم َعلَْيِه السَّالَم : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا   . 68إِنَّ أَوَّ

عليا بكتابة معاهدة الصلح بينه وبين مشركي قريش يوم صلح الحديبية  ملسو هيلع هللا ىلصوقد أمر 

 (. 2005)الونشريسي 

: أن رسول هللا  دلة التوثيق بالكتابة أيضا الحديث الذي رواه ابن عمر رضي هللا عنهماومن أ

خاري، " )البما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، يبيت ليلتين إال ووصيته مكتوبة عنده: " قال ملسو هيلع هللا ىلص

 (.4578، اإلمام أحمد، 2738الحديث 

اب عقد والمعامالت. وأقدم كت أنه أمر بتوثيق الكثير من المعاهدات ملسو هيلع هللا ىلصوقد ثبت عن الرسول 

كتابا بين  ملسو هيلع هللا ىلص(. كما كتب 2001في عتق عبد )أورده عبد الحي الكتاني، عند رمح،  ملسو هيلع هللا ىلصللرسول 

 (.2001المهاجرين واألنصار واليهود وهو دستور الدولة النبوية بالمدينة )رمح، 

 (.1987 هللا، حميد) توثيقه في القطائع التي كان يقطعها للصحابة ملسو هيلع هللا ىلصكما ثبت عنه 

هذا، ونجد في أقوال الصحابة الكرام ما يؤكد الكتابة واإلشهاد، فمن ذلك قول ابن عباس 

:" ال تستجاب دعوة  69وقول مجاهد" من ترك اإلشهاد على البيع فهو عاص". :  رضي هللا عنهما
 (.1988" )الغرناطي، رجل باع ولم يشهد ولم يكتب

رفات في توثيق التص ملسو هيلع هللا ىلصوبناء على ذلك يتجلى بأن الصحابة الكرام ساروا على نهج الرسول 

 (.1988الغرناطي )والمعامالت، ولم ال وقد حثهم على ذلك 

 األصول الشرعية لألحكام 2.3.2

 : أحكام التعاقد والكتابة

هم من الفقهاء من يراه فرضا )وإليه ذهب الطبري( واشترط بعضهم أن يكون بالدين، ومن

لبعض ا(. ورأى 12- 9ص  2م  2005من يراه ندبا )الشافعي( استشهدوا باآليات الكريمة )الونشرسي 

ْقبُوَضةٌ ۖ فَإِْن أَِمَن ا فَِرهَ أن األمر تمت فيه توسعة وتخفيف )َوإِن ُكنتُْم َعلَٰى َسفٍَر َولَْم تَِجدُوا َكاتِبً  اٌن مَّ

َ رَ  ، ولعل النسخ غير وارد على رأي 283بَّهُ ۗ( البقرة بَْعُضُكم بَْعًضا فَْليَُؤدِّ الَِّذي اْؤتُِمَن أََمانَتَهُ َوْليَتَِّق َّللاَّ

 ابن عباس، ونرى أنه مقرون بالظرفية )السفر وعدم توفر الكاتب(، ووضع الرهان كبديل. 

 أن يكتب وال يمتنع إال بعذر. وأمر الكاتب 

 : المتعاقدان

 : يتبادالن السلعة أو الخدمة واألجر أو الثمن )ويشترط قبضهما( المعاوضات، مثال

 ،)عقد البيع، معاوضة مال )بمفهومه العام( بمال قصد التأبيد )منفعة مباحة 

  ،االجارة، بمنفعة مؤقتة تتملك منفعة 

  دله(،وتدخل المنفعة ب ،مثلها )القرض يدخل في الملكقرض، مال ينتفع به ويرد، يلزم رد 

                                                            
َل َمْن َجَحَد آَدُم َعلَْيِه السَّالَُم  » : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا  68 ُل َمْن حَ  -إِنَّ أَوَّ ا َخلََق آدَ  -جهُ آَدُم أَْو أَوَّ َ َعزَّ َوَجلَّ لَمَّ َم َمَسَح إِنَّ َّللاَّ

يَّتَهُ َعلَْيِه فََرأَى فِيِهْم َرُجالً يَْزَهُر فَقَالَ  ِمْنهُ َما ُهَو ِمْن َذَراِرىَّ إِلَى يَْوِم اْلِقيَاَمِة، فََجعََل يَْعرِ َظْهَرهُ فَأَْخَرجَ  ِ  ُض ذُر ِ : أي َرب 
ِ َكْم ُعُمُرهُ، قَالَ  : َهَذا اْبنَُك َداُوُد. قَالَ  َمْن َهَذا ؟ قَالَ  ِ ِزْد في ُعْمِرِه. قَالَ  الَ ماً. قَ : ِستُّوَن َعا : أي َرب  ِزيَدهُ أَ : الَ إِالَّ أَْن  : َرب 

 ُ ا زَّ َوَجلَّ َعلَْيِه بَِذِلَك ِكتَاباً َوأَْشَهَد َعلَْيِه الْ عَ ِمْن ُعْمِرَك. وَكاَن ُعْمُر آَدَم أَْلَف َعاٍم فََزاَدهُ أَْربَِعيَن َعاماً فََكتََب َّللاَّ َمالَئَِكةَ فَلَمَّ
: َما  اُوَد. قَالَ : إِنََّك قَْد َوَهْبتََها اِلْبنَِك دَ  ْربَعُوَن َعاماً. فَِقيلَ : إِنَّهُ قَْد بَِقَى ِمْن عمري أَ  ُم َوأَتَتْهُ اْلَمالَئَِكةُ ِلتَْقبَِضهُ قَالَ اْحتُِضَر آدَ 

ُ َعزَّ َوَجلَّ َعلَْيِه اْلِكتَاَب َوَشِهَدْت َعلَْيِه اْلَمالَ   (.2270حديث  /2001)اإلمام أحمد، «  ئَِكةُ فَعَْلُت َوأَْبَرَز َّللاَّ
 هـ.102هو مجاهد بن جبير أبو الحجاج المكي المقرئ المفسر، قرأ عليه ابن كثير، توفي سنة  69
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  الجعالة، مقابل خدمة لشخص غير محدد عمل غير معين من وجد المحفظة )بدون تحديد

 الجهد وال الوسائل المعتمدة( )فيمن بحث ولم يجد شيئا ال يأخذ شيئا(،

  ،)العقد، الضامن )وثيقة االثبات 

 التحدي = المسابقة،  السبق )فتح الباء( عوض ممدود لمسابقة 

  ،)الصلح )تنازل مقابل صلح 

  .التراضي، لتقسيم غير متكافئ، على أحدهم الرضى بالجزء الهزيل 

 : عقود البيوع

  أركان 4للبيع  : 

 األهلية والموافقة والعوضان )الثمن والسلعة(.

  شروط 3وله : 

  ،ممكن تسليم السلعة 

 من(، معلومة بالرؤيا أو الوصف )سلعة معروفة بدون ابهام( )كل أوصاف تؤثر في الث 

 ود جهالة مغتفرة، يسيرة ضرورية أو حاجية )رؤية خارج البطيخ(، في الغير المقص

ة في بالعقد )بيع شاة حامل( العقد على الشاه، ال تعرف شكل الحمل أو جنسه )جهال

 التابع(،

ح وآخر ال( )نسبة المجهول، الحتساب الثمن في تفريق الصفقة )جزء صحي  

 النصفين بالنسبة(،

  جهالة تفسد العقد  : 

o محرم ال مباح النفع مطلقا )ال يجوز بيع الكلب( وبالتالي ما ليس فيه نفع مطلقا، ال

ى يتعامل به أصال، ما يمكن أن يستعمل للحرام )يصح بيعه إال إذا صح أنه يشتر

 لمحرم(، 

o ومشتري جاهزا التصرف )عاقل، حر، رشيد(، الصغير )يتصرف  المتعاقدان بائع

في األشياء اليسيرة( إال بإذن وليه )الممنوع من التصرف صبي مجنون سفيه(، 

اجات لمصلحته أو مصلحة غيره. الحجر القانوني لتسديد ديون مثال )الزائد على الح

برع رف، جواز التويعوض المدينين بالتناسب مع الديون(. جواز التملك، جواز التص

 )دوائر تصغر تدريجيا لظهور القيود(.

 )العاقد راضيا غير مكره )إال أن يكون بحق( )كالشفعة، في الشيوع، أو لتعويض ديون، 

 ة(.العاقد مالكا أو مأذونا له في التصرف )اإلذن بالوكالة أو من طرف الشرع بالوالي 

 :  صيغة )ايجاب وقبول، أخذ وعطاء، هناك من اشترطها( صيغ 3للعقد  

  ،ال يمكن تعليق العقد بشرط أو بتاريخ 

  ،)الحل للعقد، يمكن تعليقه )مشروط بالثمن مثال أو حصول طالق مثال 

 أو  عقود تشترط بلفظ معين )كالزواج( شرط القول )الوكالة بالقول والقبول بالقول

 الفعل(، 

 لقول )البيع(،عقود ال يشترط فيها ا 

  .الهبة والوصية والوكالة تجوز بالمجهول 

 : عقود خاصة

o  ،المشاركات قصد االشتراك في الربح 

o  ،)التبرعات من غير مقابل )هبة صدقة 
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o  ،( 2015أخذ من غير اعطاء )الميراث(، إحياء أرض )بدون معطي( )عامر

 (.2003أيوب، )

 والفراق(.فقه األسرة األحوال الشخصية )عبادة( )النكاح 

 النفقة بقدر الكفاية. : موجبات النفقة  

الغنم : عموما الشخص الذي ترث منه تجب عليك نفقته، الغرم ب هناك ما هو مرتبط باألسرة

ي ف)وعلى الوارث مثل ذلك(، وبأخوة وتكافل المسلمين، ومن تكفلت به شرعا أو طوعا، ومن هو 

 رعايتك )بهائم(. 

 نفسها(، الزواج )بشرط تسليم الزوجة

 : الفروع أو األصول )انفاق ولو لم يكن وارثا(،  النفقة للقرابة

 الغنى مقابل الفقر والعجز عن التكسب، كفالة يتيم الخ.

 البهائم. 

 : خاليا من الموانع(الخطبة ) 

 -خطبة على خطبة مسلم  -امرأة بطالق رجعي )في عدتها(  -:  تحرم  

 (.كالكفين والوجهغالبا نظر الغلوة )االقتصار على ما يظهر 

 : النكاح

هوة شمستحب لمن له  -يخاف الحرام بتركه من واجب على  -:  للنكاح أحكام شرعية مختلفة

 وال يخاف الحرام بتركه )غالبية الناس(.

 : ناكح ومنكوح ومنكح، التحديد،  أركانه

 . يشترط الرضى )إال في البكر، يجوز لألب بمفرده تزويجها بغير إذنها(  

 : أحكامه

 جداد(، : األم وإن علت، الخالة والعمة وإن علتا )أخوات األ لنسب -:  نكاح محرم أبديا

: زوجة االبن  لمصاهرة –األخت وبنت األخ واألخت وإن نزلت(، البنت وإن نزلت 

 -تحرم بمجرد العقد، وأم الزوجة تحرم بمجرد عقد العقد، الربيبة تحرم بالدخول 

رضعات )التقام  5سب يحرم بالرضاع )رضاع في الحولين، : ما يحرم بالن لرضاع

 الثدي(، لبن امرأة، لبن البكر فيه قوالن. 

 لمرأة االجمع بين  -أمد، زوجة آخر، بالطالق أو الموت، وانتهاء العدة  -:  تحريم مؤقت

يم تحر -المسلمة على كل كافر  -باختالف الدين، إن أسلمت جاز  -وأختها أو عمتها 

ا حتى المطلقة ثالث -أخت المرأة المطلقة، حتى تنقضي عدتها  -حتى تستبرئ  الزانية،

 يطلقها غيره. 

 :  الصيغة

القبول : إيجاب من الزوج أو وكيله، وقبول من الزوجة أو وكيلها، اتصال االيجاب و دقيقة

 بدون فترة فاصلة.

 شروط الموكل، 

سميعين  ن، ناطقين )ألداء الشهادة(،شاهدين عدلين، مسلمين، اثنين، ذكرين، بالغين، عاقلي

 )لسماع اإليجاب والقبول(.

 : وتترتب عليها نتائج

 شروط في النكاح )بين المتعاقدين( صحة الشروط )مثال أال يخرجها من المدينة(، 

 لو اشترطت أال يتزوج عليها صح الشرط، مخالفة الشرط، من حقها أن تفسخ النكاح.

النكاح  التبادل بدون مهر، تحليل ليراجعها، نكاح المتعة، تعليق : الشروط المفسدة للعقد

 )بشرط مستقبلي(.
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حددا، مالصداق يكون ماليا )كل ذي قيمة مادية أو معنوية(، مباحا،  -:  وينتج عن النكاح

 (. الوليمة )االشهار(، حق االستمتاع للزوجين، حق النفقة بالمعروف )القوت والكسوة والسكن

 : العدة، النفقة.  ويستوجبالطالق 

 أهمية علم التوثيق وفوائده 2.3.3

 ". علم الوثائق من آكد العلوم وأعظمها صنعة: " (2000قال اإلمام السرخسي )

ذكر به عند : يكون صكا يست يريد":  : فاكتبوه ويقول ابن العربي في قوله تعالى في آية الدين
ان موكول ين المعاملة وبين حلول األجل، والنسيحلول أجله، لما يتوقع من الغفلة في المدة التي ب

 باإلنسان، والشيطان ربما حمل على اإلنكار، والعوارض من موت وغيره تطرأ، فشرع الكتابة
 . (498:  ص 1" )ابن العربي، ج واإلشهاد

 :  من فوائد هذا العلم

 المسلم كل المسلم على: " : وهذا ما يؤكده الحديث الشريف حفظ دماء الناس وأعراضهم 
 (،2564هـ/ 1330" )مسلم حرام دمه وماله وعرضه

 ة : المال عصب الحياة، ولذلك ال بد من حفظه من أن يكون عرض صيانة أموال المسلمين

والهم للضياع بإنكاره وعدم إثباته، إذا لم تكن هناك وثيقة، والناس مأمورون بصيانة أم

 ومنهيون عن إضاعتها وتبذيرها، 

 طالق، : وذلك بتوثيق عقد الزواج وكتابته، وكذلك بكتابة التصريح بال ضبط عالقة األسرة

دعاء استمرار بدونه يمكن إنكار العالقة الزوجية وإنكار نسب األبناء الناتجين عن الزواج أو ا

 (،1997العالقة الزوجية بعد الطالق )العسري، 

 طها الثابتة بضواب : ألن وجود الوثيقة قطع دابر الشك واالرتياب من نفوس المتعاقدين

 الشرعية يبعث االطمئنان في نفوس المتعاملين،

 أحكام جميع ب: فأغلب المتعاملين ال تتوفر لديهم الدراية الكافية  التحرز من العقود الفاسدة

أدرى  ؛ فال يعرفون صحيحها من فاسدها، والعدول الموثقون هم المفروض أن يكونوا العقود

 حتى يستطيعوا تجنيب المتعاقدين فساد عقودهم،وأعلم بأحكام وضوابط العقود 

 حفظ لهم ي: ألن الناس إذا علموا أن هناك ما  اإلسهام في التنمية االجتماعية واالقتصادية

لحياة حقوقهم، فإنهم يقدمون على البيع والشراء واالستثمار وما إلى ذلك، فتنشط بذلك ا

ضي االجتماعي فنجد أن على القا االقتصادية والتي أساسها العقار. وأما على المستوى

اح مراعاة الحالة االجتماعية لبعض األشخاص كتنصيبه مثال من العدول من يكتب عقد نك

 اليتيمة المهملة بدون مقابل. 

  مصدر مهم من مصادر كتابة تاريخ الشعوب، وحفظ التراث والهوية )وهذا من صلب ما

 يهمنا هنا(.

 خصوصياته الوثيقة العدلية مصدر توثيقي له  2.4

دة على أن لها مصداقية أكبر من كثير من الوثائق المتداولة األخرى حتى الرسمية )المعتم

التشريع  قوانين وضعية( اللتزامها بضوابط فقهية رصينة قل لها مثيل، إنها مبادئ روحية أصيلة من

 اإلسالمي الحنيف. 

م ( يتحدث عن االستخدا1995هاشم العلوي )وقد قدمت مادة ثمينة لعلم التاريخ، فنجد 

ة التاريخي للمصادر الفقهية )وذكر بالخصوص كتب النوازل مثال(، وتحدث عن المدارس الفقهي

ل وتطورها في المغرب من منظور تاريخي. وأورد خصوصية مغربية تربط النظري التشريعي بالعم

 اليومي "العمل المطلق" الذي كون مادة تاريخية غزيرة. 
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 : يجب التمييز بين

 ،)الوثيقة العدلية )استوفت الشروط 

 ،)والوثيقة العرفية )لم تستوف الشروط 

 )من حيث المصداقية، نلحق بها بعض الوثائق اإلدارية أو الحرة )ال تنضبط لألحكام 

 كالمراسالت والمذكرات الشخصية. 

 تصنيف الوثائق 2.5

 :  ة التاليةيصنف الفقهاء الوثائق العدلية في التخصصات الرئيسي
 لفرائض(، فقه العبادات عقيدة، توحيد )النوازل( أركان صحة العبادات )صالة زكاة، صيام( )وهي من ا 
 ،)رة، الهبة، )البيوع، الربا، السلم، القرض، الرهن، الشركة، اإلجا فقه المعامالت المالية )البيوع

 (،2003أيوب، . ))حكمها االباحة(الوقف، الوصية، اللقطة، الشفعة، الكفالة الخ 

 ،)فقه األسرة واألحوال الشخصية )عبادة( )النكاح والطالق 
 .)فقه الجنايات واألقضية )سرقة، قتل، جرح 

 التطور التاريخي لعلم التوثيق 3

قديمة، ومن عرفت الكتابة في حضارة اليونان، وروما اللعل التوثيق لم يبدأ مع اإلسالم. فقد 

وثيق " الذي بين أهمية تبولون"، وخاصة مع قانون "بومانوارأبرز المنظرين الرومان للكتابة "

غريق االتفاقيات )التامري )م ت(( وقد ذكر بشيء من التفصيل تطوره عند الفرس والمصريين واإل

 (.2015والرومان وأوروبا )زازون، 

، مما ال شك فيه أن علم التوثيق أخذ أبعادا خاصة مع الشريعة اإلسالمية، ألنه من خاصياتها

والسنة النبوية وتفاسير الفقهاء والعلماء. وتعتبر آية المداينة أو الدين  70إذ بالتوثيق تم حفظ الذكر الحكيم

أساس نظام التوثيق في اإلسالم، وأكملت السنة النبوية تفاصيل الوثيقة العدلية. وتطورت في البلدان 

 التي اعتنقت اإلسالم كما تسرب إلى كثير من الشعوب األخرى. 

ب، وحذيفة الخلفاء الراشدين، وزيد بن ثابت، أوبي بن كع ملسو هيلع هللا ىلصمن جملة الذين كانوا يكتبون له و

بن شعبة وغيرهم.  بن اليمان، وعبد هللا بن األرقم، ومعاوية بن أبي سفيان، والزبير بن العوام، والمغيرة

 ومنهم من وكلهم بالتوثيق في المدينة المنورة كجهم بن سعد، وجهيم بن الصلت. 

 (.2015وفي عهد معاوية أصبح الكاتب تابعا للقاضي بدل اإلمام الحاكم )زازون، 

 

 : وقد عرف التوثيق العدلي خمس مراحل

   هـ )العاشر الميالدي( 3من فجر اإلسالم إلى أواسط القرن  : 1المرحلة  3.1

 تداءوقد اتخذ بعض القضاة شهود عدول لإلشهاد وتوثيق العقود ويصادق عليها القضاة، اب

 (. 2005من نهاية القرن الثاني الهجري، ثم تكاثروا )الونشريسي، 

 القضاء في المرحلة اإلسالمية األولى 

كانت الرسل يتولون القضاء مباشرة في أقوامهم )حالة النبي داوود بالخصوص الذي أعطي 

القضاء بنفسه في المرحلة األولى، وظهرت أهمية االجتهاد في حكم  ملسو هيلع هللا ىلصالملك(. وقد تولى الرسول 

َودَاُوودَ َوُسلَْيَماَن إِْذ يَْحُكَماِن فِي اْلَحْرِث إِْذ نَفََشْت فِيِه َغنَُم اْلقَْوِم َوُكنَّا ِلُحْكِمِهْم ﴿سليمان بعد حكم أبيه 

                                                            
ْكَر َوإِنَّا لَهُ لََحافُِظوَن ) ﴿:  قوله سبحانه 70 ْلنَا الذ ِ حفظه  عن طريق التوثيق إلى جانب شك أنه ال )الحجر(،﴾ ( 9إِنَّا نَْحُن نَزَّ

 في الصدور.
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ْمنَاَها ُسلَْيَماَن ۚ َوُكالًّ آتَيْ 78َشاِهِديَن ) األنبياء". وعند اتساع رقعة الدولة اإلسالمية،  ﴾نَا ُحْكًما َوِعْلًما ۚ( فَفَهَّ

ولي غباب بن أسد قضاء مكة، ومعاذ بن جبل وعلي بن أبي طالب قضاء اليمن. وكان القضاة يعينون 

بشكل مباشر، وقد يعينون بالنيابة من طرف قاضي القضاة. وقد تولى عمر القضاء في عهد أبي بكر. 

 (. 1993" )اليوبي، رسالة عمر في القضاءلقضاء في عهد عمر، وتكفي االشارة هنا إلى "وقد تطور ا

مع عرف القضاء في االسالم كهيأة مستقلة، واشتهر قضاة بعدلهم واستقالليتهم )الكل س

 بمقاضاة على في ذرع ادعى يهودي أنه له، وتم الحكم لصالح اليهودي(. 

هي ووالبساطة في األسلوب. امتاز أسلوب الوثيقة خالل هذه المرحلة بالوضوح واإليجاز 

 .سمة عامة لكافة العقود بما فيها األحكام القضائية، وبقيت على هذا الشكل إلى عهد قريب

الهجريين  وفي الوقت الذي كان فيه الناس يتصفون بالعدالة وخاصة في القرنين األول والثاني

ان الناس أحرارا الثامن الميالدي( كان يجوز لكل من يحسن الكتابة التعاطي لكتابة الوثائق، فك)السابع و

نهم، وقد في اختيار من يسجل تصرفاتهم. غير أن ذلك لم يدم طويال، فقصرت الشهادة على أقوام بأعي

لمالكي اعيل تقرر ذلك في القرن الثالث الهجري )العاشر الميالدي( على يد القاضي أبي إسحاق إسما

قاضي قضاة بغداد، حيث عين للشهادة ببغداد أشخاصا محددين وحظرها على غيرهم، وعلل ذلك 

مهمة أن الناس قد فسدوا وال سبيل لضبط الشهادات إال بتحديد عدد العدول وتخصيصهم ب:" بقوله
لى عده ع(. وسار قضاة المسلمين من ب10:  ، ص2007" )بودالحة، الشهادة بين الناس دون غيرهم

 هذا النهج.

 لنظاما هذا ويعتبر:  المباشر القضائي التوثيق نظام العدلي التوثيق في هذه الفترة عرف

 لقاضيا لدى تؤدى أن الشهادة أركان من أن إذ اإلسالمية، الشريعة في العدلي التوثيق في األصل

 بمقتضى أو شهادتهم بمقتضى وحكم المسلمين من للشهود سمع من أول ملسو هيلع هللا ىلص الرسول وكان. مباشرة

 العسري) األمر ةبداي في التدوين، إلى داعية الحاجة تكن ولم الشهادة، انعدام حالة في عليه المدعى يمين

1997.) 

 عليه ملىيُ  ما حسب الوثيقة يكتب النظام هذا في فالكاتب:  بالعدل الكاتب ثم تطور إلى نظام

 الوثيقة فلأس يوقعون ثم يستمعون الذين هم الشهود بل عليها، يشهد ال ولكنه الفقهية، الضوابط وحسب

 (. 1997 العسري،) فيها جاء ما على منهم إشهادا

 بدايةو األموي، العهد أواخر مع صناعة اإلسالمي إلى المشرق في الشرعي التوثيق تحول لقد

 ابأصح فيقصدهم دكاكين، اإلسالمية األمصار سائر في والعدول للموثقين وصار العباسي، العهد

)زازون،  ةاإلداري بالوظيفة لها صلة ال حرة أعماال وكانت. أجر مقابل والكتاب، لإلشهاد المعامالت

وكانت هناك مرحلة تصدى فيها فقهاء المذاهب فطوروا هذا العلم بالمشرق )زازون، . (2015

2015.) 

، لكونه سالميولئن كانت بالد المشرق العربي تعتبر المهد األول لنشأة التوثيق العدلي اإل

، فإن التوثيق منشأ الدولة اإلسالمية ومكان تواجد الفقهاء األوائل فيها ظهر ومنها انتشر، باعتبارها

يد ثلة  عرف بداية نهضته وازدهاره في بالد األندلس والمغرب العربي علىفي هذه المرحلة العدلي 

ن ابتكار متوثيق، حتى كاد أن يكون الذين يرجع إليهم الفضل الكبير في تطور ال من الفقهاء العظام

 . األندلسيين والمغاربة

 يالدي(.وانتقل علم التوثيق من األندلس إلى المغرب في القرن الثاني الهجري )التاسع الم

 : نشأة علم التوثيق في الفقه اإلسالمي م( 15 -10هـ ) 8إلى  3أواسط القرن  2المرحلة  3.2

توثيق وتميزت بربط التوثيق بفقه القضاء وما الوثائق إال ثمرة الفقه، وتوسعت دائرة ال

ي بمؤلفاتهم وإشعاعها. فنبغ فقهاء أمثال بن سعيد القرطبي وابن مغيث وابن إبراهيم األنصاري المتيط

 المشهورة )التامري )م ت((. 
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 :  الشاهدين الكاتبين العدلين نظام

 زمن وجودام كان النظام وهذا واحد، آن في والشهادة الكتابة بين يجمع الذي النظام به ويراد

 (.1997 العسري،) المغربية المملكة في الحال عليه استقر ما وهو ،ملسو هيلع هللا ىلص النبي

سميا رم( يبدأ حتى صار علم التوثيق علما يدرس وعمال 11وما كاد القرن الرابع الهجري )

ألفوا فيه تآليف المغاربة واألندلسيون بهذا الفن أيما اهتمام ومن أعمال الدولة في األندلس. وقد اهتم 

برعوا جليلة، حفظ لنا التاريخ بعضها وضاع معظمها فيما ضاع من التراث، وقد تفننوا في ذلك، و

 . براعة فائقة ـ تأليفا وشرحا وتعليقا ـ وأكثروا من التأليف في هذا الفن

: علي بن عبد هللا  على سبيل المثال ال الحصروممن ألف في هذا العلم من فقهاء المغرب، 

، وبعدهم الفقيه الجليل أبو العباس 72، والعالمة برهان الدين بن فرحون المدني71بن إبراهيم األنصاري

 (.2005) 73بن عبد الواحد بن علي الونشريسي

اة د قضيوتجدر اإلشارة، إلى أن مهنة العدالة في المغرب بدأت قواعدها تتأسس وتنتظم على 

الموحدي(،  م( )أي أوائل العهد14و  13وفقهاء أواخر القرن السادس وأوائل القرن السابع الهجريين )

ن مناصب مولعل السبب في نشوء خطة العدالة في المغرب في هذه الفترة هو إقالة الموحدين للفقهاء 

عترافهم طية، وعدم االدولة وخصوصا منصب الشورى القضائية، انتقاما منهم لتأييدهم الدولة المراب

هم، بخوارق المهدي بن تومرت، فظهرت بطالة الفقهاء، وأخذوا يشتغلون بالمهن الحرة لكسب قوت

هجري حسب فنشأت مهنة العدالة اقتباسا من الشرق العربي الذي ظهرت فيه منذ أواخر القرن األول ال

 (.1997بعض الروايات )العسري، 

 م( 17إلى  15هـ ) 10إلى  8: القرنين  3المرحلة  3.3

ي بن عبد وهي مرحلة تدوين التوثيق مختلطا باألحكام. لمع فيها موثقون مغاربة أمثال القاض

لقاضي أبو القاسم هللا الفشتالي وإبراهيم األوسي المكناسي، وفي األندلس مشاهير بهذا العلم نذكر منهم ا

 سلمون وابن عبد الواحد بن علي الونشريسي )التامري )م ت((.

 م( 20إلى  17هـ ) 14إلى  10: القرنين  4المرحلة  3.4

وبرز في هذه المرحلة اإلمام ابن عرضون والشيخ ابن علي الفاسي الفهري وابن عبد السالم 

. ولعل أهم (1949 الهواري عبد السالم،) 74 التسولي وعبد هللا بن حمدون بناني )الملقب بفرعون(

ميزة تميز بها التوثيق في هذه الحقبة هي تجريد الوثائق من األحكام والشروح الفقهية والرجوع بالتوثيق 

 إلى المرحلة التي ركزت على اإلشهاد )التامري )م ت((. 

                                                            
النهاية والتمام " ألف كتابا كبيرا في الوثائق سماه ويعرف بالمتيطي السبتي الفاسي له باع في الشروط وتحرير النوازل 71

(. م 1174" اعتمده المفتون والحكام واختصره أعالم منهم ابن هارون، توفي سنة في معرفة الوثائق واألحكام

 (.2003 )مخلوف،
غربي األصل هو ابراهيم بن علي بن محمد ابن فرحون برهان الدين اليعمري عالم باحث ولد ونشأ في المدينة، وهو م 72

بالفالج في  هـ ثم أصيب 792وهو من شيوخ المالكية وتولى القضاء بالمدينة سنة  نسبته إلى يعمر بن مالك من عدنان،

حكام ج المذهب وتبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األم. ومن مؤلفاته الديبا 1397شقه األيسر فمات سنة 

 (. 2002وطبقات علماء المغرب )الزركلي، 
لدا وشرح مج 12هو أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي التلمساني الفاسي مفتي فاس، ومن مؤلفاته المعيار في  73

 (.2003)مخلوف،  م1508على وثائق الفشتالي والفائق في الوثائق، توفي 
غربية راجع صاحب الوثائق الفرعونية التي يعتمدها عدول المغرب. ولمزيد من التفاصيل حول الفترة األندلسية الم 74

 )م ت(. 2مجهول 
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 : ازدواجية التوثيق الحديث  5المرحلة  3.5

م المزج ب تحت الحماية، تكان "التوثيق العدلي" منظما بالضوابط الفقهية. ومع دخول المغر

: مؤسستي العدول  بين القواعد الفقهية و القوانين الوضعية للتوثيق، لكن تمت المزاوجة بين مؤسستين

الوثائق والموثقين، ولكل منهما صالحياته في تلقي وإصدار أنواع الشهادات واالتفاقات والعقود و

ق الذي يتولى تخضع األولى لمراقبة قاضي التوثيالعدلية المختلفة. وهي مهن حرة، لكن تنظمها الدولة و

 المهمة متى غاب العدل. 

 مصادر التوثيق العدلي  4

 القضاء 4.1

إال بشكل ثانوي )وثائق المحاكم( وبشكل غير مباشر  75القضاء ال يدخل في موضوع الوثائق العدلية

 في هيكلة مؤسسة العدول والخطاب على الوثائق العدلية. 

 األطلس المتوسط الشمالي سابقامؤسسة القاضي في  4.1.1

ى المتواتر أن السالطين كانوا يعينون قاضي القضاة )قاضي الجماعة(، والذي يشرف عل

ويين أو كانوا من نوابغ القر. ووقد يفوض إليه تعيينهمالقضاء في جهة معينة، وعلى باقي القضاة 

 . ة المشهورة، وممن أجيزوا في ذلكيالمعاهد والمدارس التقليد

 :  وممن عينوا بمنطقة بني واراين

القاضي سيدي محمد أو لحسن من تاغزوت والقاضي سيبوس والقاضي عياد أوراغ )من 

نهم من حكم مآيت حماد(. هذا األخير كان من أبرز العلماء بالمنطقة، وقد عين فيما بعد قائدا. وكان 

 سنة. 20

العامة احترامهم واالنصياع  كانوا عموما يتمتعون بشخصية وهالة من الوقار تفرض على

ألحكامهم. وال شك أنه يصعب على النظام المركزي حماية هؤالء في شخوصهم وذويهم وممتلكاتهم، 

ولعل مؤسسات القبيلة كانت تساهم في حمايتهم )الرماة، إيمغارن، رؤساء الزوايا ومقدمي األضرحة 

ر الصراعات القبلية، قتل بنو واراين والشرفاء الصالحين(، ورغم ذلك قد يتعرضون لألذى. ففي إطا

قضاة منهم عياد أوراغ )يروى أنه تزوج امرأتين، أدعى أحدهم أنه أخذ منه امرأته عنوة، فنصب  3

 (. 2016( )بعلي الكبير، ر ش 76له كمينا فذبحه أمام زوجتيه

شتهر وكان العلماء بالمنطقة يتولون القضاء بدون تعيين، الشاهد رواية الوزان على عالم ا

في عهده في بويبالن كان يقضي بين الناس ولم يكن قاضيا )لم يذكر اسمه(. ويذكر شوقي اليعقوبي 

، أن الفقيه ابو عبد هللا محمد بن الكبير بزاوية ارشيدة، كان لتقواه وورعه وعلمه، يتحاكم إليه 2007

بن بري التازي، شوقي م(( )عن ا 20هـ )ق  13الناس تاركين القاضي، وألربعين سنة )أواسط القرن 

هـ  1257(. ولعله ولي القضاء لذلك، كما تفيد وثيقة تعيينه خطة قضاء ارشيدة سنة 2007اليعقوبي، 

 . 77(1( )الجدول 2007م(، وكانت بها محكمة اسالمية بقضاة وعدول )شوقي اليعقوبي،  1841)

 

 

                                                            
: ونشير هنا  هموهناك وثائق أخرى ال تدخل مباشرة في هذه الوثائق كفتاوي العلماء ووثائق قد ترد من السالطين أنفس 75

 ال. القطاعات والمراسالت المختلفة. واألولى هنا تشهد على ثبوت النسب لهؤالء مثإلى توقيرات الشرفاء، وا
 لعل هذا لم يتم وهو في القضاء ما دام تولى القيادة بعده. 76
 ومن خالل ما ورد في الوثائق، تتجاوز قبيلة آيت بويلول رشيدة رغم موقعها المعزول. 77
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 بعض فقهاء وقضاة الزاوية اليعقوبية برشيدة ونواحيها 1:  الجدول

 الفترة فقيه عدل قاضي عالم   

 12     + سيدي امحمد المرابط

 12     + سيدي امحمد بن عبد الواحد

 12 +   + سيدي أحمد بالمامون

 13 +     سيدي محمد بلكبير

 13 +     الحاج محمد اليعقوبي

 13 +     أبو ذرة اليعقوبي

 13 +     ابن سعيد الحسني اليعقوبي

 13 +     الحبيب اليعقوبيعمر بن احمد 

 13       أحمد الحبيب اليعقوبي

 13       أبو العباس أحمد اليعقوبي الملوي

 13 +     ابن عبد القادر بن أحمد الحبيب اليعقوبي

 13       ابن أحمد الحبيب اليعقوبي الحسني

 14 +   + ابن امحمد اليعقوبي الحسني

 14 +     محمد بن بوطيب اليعقوبي

 ؟   +   بلقاسم بن الطيب بن محمد بن أبي ذرة اليعقوبي

 ؟     +  الطيب بن الشارف اليعقوبي 

 ، )بتصرف(.2007: شوقي اليعقوبي،  المصدر

قرن، كان يتلو وتفيد الروايات الشفوية أن العالم الحسن البويلولي، خريج القرويين في بداية ال

 األحكام من نافذة في بيته مخافة أن يفتك به. 

خطاب ويطلق على ما يخطه القاضي أسفل الرسم العدلي لإلعالم بثبوته عنده وعدل شهوده "
على خط  يحكم بالرسم المخاطب عليه إال إذا تعرف ". وفي السابق كان في خطاب التوثيق الالتوثيق

 )ت م((.  القاضي المخاطب، اعتمادا للشهادة الشفوية التي تمت بين يديه من طرف العدول )التامري،

ها لفض إن األحكام الصادرة عن القضاة تعتبر وثائق رسمية تثبت الملكية ويمكن اإلدالء ب

 (.2014المرابط وآخرون، المنازعات )

قاضي م الوثائق العدلية التي سقطت بين أيدينا تم وضع الخطاب عليها، تحمل خاتم المعظ

 واضع الخطاب. وكانوا يتفننون في تعقيد صيغة الخاتم لكيال يسهل تزويرها. 
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هـ( 1310في النوازل الفقهية يتم اللجوء لفتاوى علماء محليين، أو بالمدن المجاورة ) 1:  الوثيقة

 م 1893

 
 يل.: ضهر وثيقة في ملك شكور أحمد، آيت عبد الخالق، آيت بويلول، جمعها وعالجها نب المصدر
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هـ  1219)وثائق عدلية باألطلس المتوسط الشمالي القضاة أو نوابهم على  تعدد خطابات 2:  الوثيقة

 م( 1805= 

 
 : وثيقة في ملك جعفر أحمد بني بويلول، جمعها نبيل وجعفر محمد تمت معالجتها. المصدر
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 ( هـ 1328لقضاة على وثائق عدلية باألطلس المتوسط الشمالي ) خطابات التوثيق 3:  الوثيقة

 
 : وثيقة جعفر أحمد آيت بويلول، جمعها نبيل و جعفر محمد، وتمت معالجتها. المصدر
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 إلشهادهـ( تأخر ا 1342) شهادة لفيف للطعن في عزل العدل البويلولي المبرز 4:  الوثيقة

 
 نبيل.، آيت بويلول، جمعها وعالجها آيت برحو: وجه وثيقة في ملك  المصدر
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خطاب القاضي )لم يكن مخصصا للتوثيق( كانت تحمله معظم الوثائق العدلية باألطلس 

 (.5المتوسط )الوثيقة 

 (م 1850هـ ) 1267إشهاد لفيف على انفصال العولة بين األب وابنه بتاريخ  5:  الوثيقة

 
 بيل.وجهي وثيقة في ملك شكور أحمد، آيت عبد الخالق، آيت بويلول، جمعها وعالجها ن : المصدر
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 :  اتجاستنتا

 من أهمها :

  تم اعتماد فتوى مفتيان، أفتيا بصحة التحبيس على الذكور،  1في الوثيقة 

 ( 1721هـ=  1133م( مقارنة مع العقد األصلي )1892هـ  1310الفتاوي متأخرة كثيرا)م ، 

  ارفين هذا أن السكان كانوا يستبرئون لدينهم، رغم أن العقد تم من طرف كتاب عدل )عمعنى

 بالشريعة(،

 لألسف الفتوى ممزقة ونجهل هل ربطها المفتيان بحكم شرعي أم بالترخيص فيما شاع من 

 األعراف، 

  ،)وفعال هناك مصلحة عامة في عدم تجزئ األراضي الفالحية )المردودية 

 هـ(، وعلى كل  1310صحة فتوى تحبيس أراضي على األبناء الذكور ) ويشهد القاضي على

 شروط صحة الوثيقة العدلية.

  القاضي يشهد بالتعرف على الخط وعلى العالمة للعدلين )اإلمضاء(،3في الوثيقة ، 

  رسميا وتحمال المهام حتى وفاتهما،  منصبينوعلى أن العدلين 

 ل النازلة المشهود فيها،ويحيل على مصادر فقهية )كالشيخ خليل( حو 

  ي بقبيلة تثبت حقيقة أخرى ال يمكن أن يتوقعها أو يصدقها القارئ، وهي تعيين قاض 4الوثيقة

 آيت بويلول )لحسن بن عمرو البويلولي(، 

 (،9 ولعل هذا الطعن صدر قبل أن يعلل التجريح والعزل السابق )تأخر اإلشهاد( )الوثيقة 

  ضاة( ونائبه ه التوثيقي كل من قاضي الجماعة )لعله هنا قاضي الق، شهد بثبوتها بخطاب5الوثيقة

 بمكناسة الزيتون، 

 ،وقد استفسر القاضي الشهود وتأكد من صحة شهادتهم على انفراد 

  ،تم التأكيد على صيغة التاريخ لكيال يسهل تزويرها 

 لمتوسط طلس اخالصة عامة كل الوثائق تشهد، بما ال يدع مجاال للريبة، بتوافق التوثيق باأل

لشرعية مع المبادئ الشرعية في دقتها وتكاملها وتطبيقها. وسيؤكد هذا اعتمادهم النماذج ا

 المتداولة بين الفقهاء العدول.

 قاضي التوثيق حاليا  4.1.2

ان يجمع في السابق لم يكن هناك تمييز بين قاضي األحكام وقاضي التوثيق، فقاضي المدينة ك

م للتوثيق، المهام في المحاكم الكبرى في بداية الخمسينيات، تفرغ بعضهبين المهمتين. وعندما كثرت 

مقتضى على أنهم قد يحتفظون بالبت في النزاعات. وقد أسندت كثير من مهامه إلى محكمة األسرة ب

 )مدونة األسرة(. 03-70قانون 

)تعيين يعين قاضي التوثيق من بين قضاة المحكمة االبتدائية بمقتضى قرار لوزير العدل 

سنوات(، تحت إشراف ومراقبة رئيس هذه المحكمة )قضاء التوثيق  3مفتوح أو محدد المدة ال تتجاوز 

 . 78وقضاء الحكم(

 

 

                                                            
ه في ل باقتراح من رئيس المحكمة وإن كان ال زال منصوصا عليتعيين قاضي التوثيق بمقتضى قرار لوزير العد 78

توثيق، ألن مسالة مدونة األسرة، فعمليا بعد دخول قوانين السلطة القضائية حيز التنفيذ لم يعين وزير العدل أي قاضي لل
ة للسلط تعيين قاضي التوثيق أو الزواج أو قاضي التحقيق أصبحت من اختصاص الرئيس المنتدب للمجلس األعلى

 القضائية وتنتظر فقط صدور نص تنظيمي )بطاهر(.
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 خطاب قاضي التوثيق حاليا

يعمل حاليا، أصبحت الوثيقة التي تم الخطاب عليها وثيقة مستقلة عن القاضي المخاطب، و

 : الحمد هلل بها أمام أي قاضي بدون الحاجة للتعرف على خط المخاطب. ومن صيغ خطاب القاضي

ألخيرة ؛ والصيغة ا ؛ الحمد هلل وحده يعلم بثبوته ؛ الحمد هلل وحده أديا فثبت ويعلم به وحده أديا فقبال

ال تكون : " من قانون خطة العدالة الجديدة على ما يلي 35 هي المستعملة حاليا. وقد نصت المادة
 ".الوثيقة تامة إال إذا كانت مذيلة بالخطاب وتعتبر حينه وثيقة رسمية

تنشأ مسؤولية قاضي التوثيق من أي تقصير أو إخالل في أداء التزامه في "الخطاب". وقد 

يجب على القاضي، عند : " على اآلتي 9الفصل  14714العدل والحريات عدد  نص منشور وزارة
إرادة الخطاب على الرسوم، أن يتأكد من كونها مدرجة بكناش الجيب، وأن يتأكد أيضا من كونها 
صحيحة مبنى ومعنى، وأنها مؤسسة على جميع المستندات الواجبة، وأنها مطابقة للشرع والقانون، 

)التامري  79.."اب على أي رسم ناقص أو فاسد أو غير مستوف للشروط المطلوبة.وال يسوغ له الخط

 )ت م((.

 نظام العدول والموثقين  4.2

 4( الذي نظم بمقتضى ظهير Notaireإلى جانب نظام العدول، ظهر التوثيق العصري )

 ظهير الشريف رقمال ، بعد فرض الحماية على المغرب، قبل أن يتم تعديله بمقتضى1925مايو 

وثيق المتعلق بتنظيم مهنة الت 32.09القاضي بتنفيذ القانون رقم  2011نوفمبر  22/  1.11.179

  .(2011وزارة العدل والحريات مديرية التشريع، المملكة المغربية، )

ونظام هذا التوثيق العصري مقتبس من النظام الفرنسي، وال غرابة في ذلك ما دام قد نشأ في 

المنظم  1925ماي  4أصال لظهير  1803انون فنطوز الصادر في فرنسا سنة يعتبر قو عهد الحماية.

بالتوثيق العصري في "لشؤون ومحرري الوثائق الفرنسيين بالمغرب أو ما أصبح يعرف فيما بعد 
فقد جاء في الفصل . ، والذي ظلت بعض مقتضياته تحيل على هذا القانون حتى بعد االستقالل"المغرب

أو أنه حصل على شهادة في االمتحان المنصوص عليه : "… ما يلي 1925ماي  4العاشر من ظهير 
شهر فنطوز السنة الحادية عشرة من التقويم  25من القانون الفرنسي الصادر في  41في الفصل 

 80…".السنوي الجمهوري

من  30الى  8تطبق مقتضيات الفصول من : " كما جاء في المادة العشرون منه ما يلي
 ".ريمن التقويم السنوي الجمهو 11من الشهر السادس من السنة  25رنسي الصادر في القانون الف

متعلقة المقتضيات ال ومعه حيز التنفيذ، 09.32وبهذا أصبح قانون فنطوز، قبل دخول قانون 

ي فرنسا وكذا بالوثائق الرسمية والعقود المنصوص عليها في القانون المدني الفرنسي، ميثاق التوثيق ف

ق المغرب، وأصبحت لمهنة التوثيق صالحيات واختصاصات واسعة تهم مساعدة الناس على تطبيفي 

 .القانون أثناء ممارسة حقوقهم االعتيادية

                                                            
فون : "إن القضاة هم المكل من المنشور أعاله ينص بشكل صريح على مسؤولية قضاة التوثيق كاآلتي 8فالفصل  79

وهي في  بالسهر على التوثيق من الوجهة الفنية، فكل خلل أو نقص أو مخالفة تقع في الوثائق هم المسؤولون عنها
[. لكن الواقع 13منه ] 35المنظم لخطة العدالة إلى هذه المسؤولية من خالل المادة  16.03تهم". وأشار القانون رقم عهد

ة على العملي لم يثبت في أي مناسبة مساءلة قاض من قضاة التوثيق بخصوص خطابه، بل تبقى هذه المساءلة مقتصر
ضوع الوثيقة، قة العدلية مجرد مراقبة شكلية وال تنطلق إلى موشخص العدل، نظرا العتبار مراقبة قاضي التوثيق للوثي

 ومن هذا المنطلق فإن نطاق المسؤولية عمليا يقتصر على العدول دون القضاة. 
نونبر  22اريخ المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق الصادر بت 32.09تجدر اإلشارة إلى أن هذا القانون منسوخ بقانون رقم  80

 1803اي م 03ن بهذا االسم في القانون الفرنسي في عهد نابليون بونابرت، تبين أنه يوافقه . شهر فنطوز مضم2011

 .م
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نة ومن هنا يظهر لنا بأن مرجعية هذا القانون تعود لقانون فنطوز الصادر في فرنسا س

دور تاريخ ص 1965خامس يناير  وأصبح هذا التوثيق يحمل اسم التوثيق العصري ابتداء من .م1803

 .قانون التوحيد والتعريب والمغربة

ء أن هذا القانون ظل معموال به قرابة قرن من الزمن حتى مجي والغريب في هذا الصدد

 ، والذي كان نسخة طبق األصل عن1925ماي  4الذي نسخ ظهير  (2011نونبر  22) 32.09قانون 

 .الثوابت الوطنيةفنطوز الفرنسي الذي كان يتعارض مع  25

مة وال يختلف التوثيق التقليدي عن التوثيق العصري من حيث القواعد الموضوعية المنظ

م لتولي مهنة للتصرفات القانونية، أي من حيث نتيجة العقد. فاالختالف يرتبط باإلطار الشكلي المستلز

 (.1999التوثيق )األمراني زنطار، 

اتفاقات  ظام التوثيق العدلي ال يسمح للعدول بكتابةوتجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أن ن

 لزواج.اإنشاء الشركات، بخالف نظام التوثيق العصري، وال يسمح لهذا األخير بتلقي شهادات عقود 

ا صدرت هذا، وإن مرحلة التقنين تعتبر آخر مرحلة بالنسبة لتاريخ التوثيق بالمغرب، ففيه

صيل المستمد ، والتي تشكل امتدادا للتوثيق األ"خطة العدالة" قوانين متعددة، كان الهدف منها هو ضبط

 . من الفقه اإلسالمي

 :  تميزت المرحلة بظهور قوانين متعددة تنظم التوثيق العدلي

  قد نظم الذي نظم القضاء الشرعي ونقل الملكية العقارية في المملكة، و 1914يوليوز  7ظهير

 في مجموعة من فصوله التوثيق اإلسالمي ككفاءة العدول، 

  كقانون أساسي للعدول،  1938يونيو  23صدور ظهير 

  ضياتالذي نظم المحاكم الشرعية، وقد تضمن في فصول منه مقت 1944فبراير  7صدور ظهير 

 تخص خطة العدالة، 

  سوم المنظم لخطة العدالة بشكل مالئم مع المر 11.81القانون رقم  1982ماي  6صدور ظهير

 التطبيقي له، 

  المنظم لخطة العدالة )التامري )ت م((، 16.03القانون رقم  2006مارس  2صدور ظهير 

  لمكتب ا، الوطنية للعدولالهيئة المتعلق بمهنة التوثيق العدلي ) 16.03مشروع تعديل قانون

  التنفيذي )غ م(،

 عام،  قرارات وزارة العدل والحريات ساهمت بدورها في تنظيم هذا التوثيق والعدالة بشكل

 :  المنظم لمهنة العدول 2009أبريل  8قرار بتاريخ 

 المحدد لشكل مذكرة الحفظ،  09.978القرار   

 التضمين،المحدد لشكل سجالت  09.979القرار رقم   

 : وهناك قوانين أخرى تشكل إطارا عاما للتوثيق، منها

 (،2018)وزارة العدل والحريات  81قانون االلتزامات و العقود  

                                                            
تتميم ( المتعلق ب1993سبتمبر  10) 1414ربيع األول  22بتاريخ  1.93.345الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  81

 من قانون االلتزامات والعقود ؛  1248الفصل 

 1.95.157من قانون االلتزامات والعقود الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم  264للفصل المتمم  27.95القانون رقم  -

 ( ؛ 1995أغسطس  11) 1416من ربيع األول  13بتاريخ 

 25بتاريخ  1.02.309المتعلق ببيع العقارات في طور اإلنجاز، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم  44.00القانون رقم  -
 ( ؛ 2002أكتوبر  3) 1423من رجب 

 1.07.129قم المتعلق بالتبادل االلكتروني للمعطيات القانونية، الصادر بتنفيذه ظهير شريف ر 53.05القانون رقم  -

 ( ؛ 2007نوفمبر  30) 1428من ذي القعدة  19بتاريخ 
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 مدونة األسرة،   

 .82(2018وزارة العدل والحريات القانون الجنائي )  

اء جالظهير  أول قانون أتى على ذكر مهنة التوثيق، وإن كان 1914يوليوز  7ويعتبر ظهير

صوله في مجموعة من ف القضاء الشرعي ونقل الملكية العقارية في المملكة، فقد نظم أيضا لينظم

لعدلي بمجموعة اخص التوثيق  كما .التوثيق العدلي وأول ما بدأ به، هو التأكد من أهلية العدول وكفاءتهم

لعدول لمزاولة أو البادية، اإلذن لومن أبرزها أنه أبقى للقاضي، بمحضر علماء المدينة . من المقتضيات

 :  لى قسمينوكذا عمل على تقسيم العدول إ. الخطة بعد التحقق من كفاءتهم العلمية وعدالتهم الشرعية

ون : مبرزون )يتول وتم التمييز بين موثقين غير منصبين )يخضعون لشروط(، وهما نوعان

ود ررون األنكحة وعقود الطالق وعقأمور العقار والتحبيس والرهن والوصية( وغير مبرزين )يح

 (.2005المنقوالت والمعامالت التجارية والوكاالت وغيرها( وغير منصبين )الونشريسي، 

، ثم "كناش الجيب" هذا، لم يشر إلى ما سيعرف فيما بعد ب 1914يوليوز  7غير أن ظهير

مباشرة في رسمها، ثم  ، لتلقي الشهادة بها أوال، بل كانت الشهادة تسمع وتحرر"مذكرة الحفظ"ب 

عليها بعد تضمينها في كناش المحكمة المحدث بموجب هذا الظهير،  83تؤدى أمام القاضي للخطاب

وغالبا ما كانت الشهادة تبقى بدون تضمين في هذا الكناش، وأحيانا بدون خطاب القاضي الذي أصبح 

إال بعد الحصول على  84مرارهاالزما ومفروضا، كما منع على العدول أن يحرروا رسم الملكية أو است

 .شهادة إدارية تثبت أن األرض ليست جماعية

جميع ونظرا للقصور الذي كان يتميز به هذا الظهير كغيره من أعمال البشر، إذ لم يحط ب

المشرع  تفاصيل خطة العدالة، كان ال بد من إصدار قوانين تحل محله وتكمل النقص، وهو ما انتهجه

 .عدالةجموعة من الظهائر والمراسيم والمناشير والدوريات المنظم لخطة الالمغربي، حيث توالت م

دى متلك كانت نظرة موجزة حول التطور التاريخي لعلم التوثيق، وقد تبين من خالل ذلك 

لتي تقدم الحديث اهتمام الفقهاء والعلماء والسالطين بهذا الفن اهتماما بالغا، نظرا ألهميته وفوائده ا

 عنها.

هناك دراسات مهمة تحاول الخروج من هذه االزدواجية وعصرنة هذه المؤسسة، لكنها 

رة تصطدم بإشكالية جوهرية تخص ليس فقط الشكل بل أساسا المضمون )الشريعة االسالمية( )وزا

 . (مالمكتب التنفيذي )غ ، الهيئة الوطنية للعدولالعدل والحريات، المملكة المغربية )غ م( 

 ا محدد في العقود ما قبل الحماية بالخصوص، لن نغوص في هذه الجوانبوبما أن قصدن

 الحديثة.

                                                            
( 1913أغسطس  12) 1331رمضان  9من الظهير الشريف الصادر في  2.1بتغيير الفصل  09.15القانون رقم  -

 19) 1436خر من ربيع اآل 29بتاريخ  1.15.15بة قانون االلتزامات والعقود، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم بمثا
 .1751(، ص 2015مارس  19) 1436جمادى األولى  28بتاريخ  6344(؛ الجريدة الرسمية عدد 2015فبراير 

تنفيذه الظهير بالعقارات في طور اإلنجاز، الصادر بشأن بيع  44.00بتغيير وتتميم القانون رقم  107.12القانون رقم  -

 9يخ بتار 6440(؛ الجريدة الرسمية عدد 2016فبراير  3) 1437من ربيع اآلخر  23بتاريخ  1.16.05الشريف رقم 
 .932( ص 2016فبراير  18) 1437جمادى األولى 

 تعديال لهذا القانون. 30تم سرد  82
ه من عدالة الرسم يعلم ويخبر من يقف على الرسم ليعمل بمقتضاه بما ثبت عندومعنى ذلك أن القاضي المخاِطب على  83

ط التي تجعله شهوده، ويكون باألداء واإلعالم، وبعد التأكد من كون الرسم تام وصحيح ومتوفر على كل األركان والشرو
 مقبوال في االحتجاج به.

يع شروط ة طالب االستمرار للعقار مدة معينة وبجمعقد االستمرار هو العقد الذي يشهد فيه الشهود بثبوت حياز 84

 الحيازة.
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 الكاتب بالعدل )الناسخ( باألطلس المتوسط  4.2.1

الظاهر أن السالطين كانوا يعينون قاضي القضاة والذي يشرف على القضاء في جهة معينة، 

تختارهم القبيلة لهذه المهمة ، وهؤالء يعينون من كل قبيلة من 85والمسؤول عن تعين قضاة الجماعة

 . (7و  6 الوثيقتين)لعدلهم وأمانتهم وحسن سلوكهم وإمكانية انضباط الناس لهم( )

 

تزكية عدل بويلولي من طرف عدل  6:  الوثيقة

 م( 1878هـ،  1295مبرز من نفس القبيلة )

تزكية عدل بويلولي من طرف  7:  الوثيقة

هـ  1353عدلين مبرزين من نفس القبيلة )

 م(1934

  

: وجه وثيقة في ملك ساسول، آيت  المصدر
 بويلول، جمعها وعالجها نبيل.

: وجه وثيقة في ملك ساسول، آيت  المصدر
 بويلول، جمعها وعالجها نبيل.

 

  

                                                            
أن يكون  ذكر بعضهم أن قاضي الجماعة هو قاضي القضاة، لكننا نجده مذكورا عند قاضي آيت بويلول، ونستبعد هنا 85

 بهذه الصفة.
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 م(1720هـ  1133) 86نسخة من عقد تحبيس أمالك عقارية على األبناء الذكور 8:  الوثيقة

 
 يل.: وجه وثيقة في ملك شكور أحمد، آيت عبد الخالق، آيت بويلول، جمعها وعالجها نب المصدر

 

 
                                                            

 (.1خلفها فتوى وخطاب القضاة )الوثيقة  86



  2019 دجنبر   26-25 العدد  المغرب. ش.م.ج مجلة

78 
 
 

 

 : نستنتج ما يلي

  تشهد أن بقبيلة آيت بويلول ج امحمد أو بوطاهر البويلولي عدل مبرز،  5الوثيقة 

 لة لكفاءات أنه هو من يزكي عبد القادر بن بوزيان من نفس القبيلة )لعله نموذج لترشيح القبي

 تتولى مهمة التوثيق العدلي ومن طرف من ال يطعن في تزكيتهم(، 

 صف السفلي يتم هذا في هذه األصقاع الهامشية وفي فترة ال زالت فيها القبيلة محدودة في الن

 م(.1882هـ  1300لبنيان بأغرم أمزيان سوى في سنة من أغرم أمقران، ولم يبدأ ا

  ن عدالن تشهد أن بقبيلة آيت بويلول ج امحمد أو بوطاهر وعبد الصادق البويلولي 7الوثيقة

 مبرزان، 

 ة(، العدالن مزكيان من طرف قبيلتهما والقبائل القريبة والبعيدة )على حد قول الوثيق 

 ى نفس القبيلة )لعله نموذج آخر مرشح لتول وهما من يزكي الحاج بورمضان بن أحمد من

 مهمة التوثيق العدلي(، 

 لس إذن في نفس التاريخ، هناك عدلين مبرزين في قبيلة صغيرة في هذه األصقاع من األط

 المتوسط الشمالي الشرقي، وتتم تزكية عدل آخر، 

 ى ال عل وحسب مستوى تزكيتهما، ال شك أن العدلين المبرزين يقومان بمهامهما الرسمية

 صعيد القبيلة فحسب، بل حتى عند القبائل المجاورة والبعيدة،

  لعقود اقديما لم يكن هناك نساخ للعقود كما بالمحاكم الحالية، والعدالن هما من يستنسخ

 ، (8الوثيقة ويجددها إن تقادمت أو تمزقت )

 نسخ عدول )ال مجرد نساخ(،  8 الوثيقة 

  أثناء تحريره،وقد تمت اإلشارة إلى بتر في النص 

  .نالحظ كيف كانت تطبق كل شروط التوثيق العدلي التي حدثنا عنها المتخصصون 

 اختصاصات العدل سابقا

لمعين وفي ظل القانون القديم، كان اختصاص العدل ال يتجاوز نفوذ المحكمة االبتدائية ا

تنص  14 المادة 16.03ون رقم بدائرتها، لكنه اتسع إلى حدود الدائرة االستئنافية المعين داخلها. القان

ا، ما عدا يتقيد العدل في ممارسة الخطة بحدود دائرة محكمة االستئناف المنتصب فيه: " على ما يلي
لب العدول ". ويطاعلى التوالي من مدونة األسرة 65-87اإلشهاد بالزواج والطالق فيتم وفق المادتين 

 بتمديده لكل التراب الوطني.

لموضوعي مفتوحا في كل ما تعلق بتلقي الشهادة وتحريرها وفق ويظهر أن االختصاص ا

عامل فيه الشكل المعتبر قانونا، إال ما استثني بنص خاص، لكن المشرع المغربي حدده بما يجوز الت

ن موضوعها يمنع تلقي الشهادة التي يكو: " من قانون التوثيق العدلي(، إذ ينص على أنه 32)المادة 
إلسالم ". وتشمل الشهادة على عقود الزواج والطالق بأنواعه، واعتناق ااملخارجا عن دائرة التع

لبيوع وإثبات الوراثة وإحصاء التركات، إلى جانب الشواهد المتعلقة بالعقارات ومختلف أنواع ا

 )التامري )ت م((.

االختصار وقد كانت األحكام القضائية، الصادرة بالمملكة المغربية قديما، تتصف باإليجاز و

تدمج أجزاء  شأنها شأن باقي الوثائق العدلية، واستمر ذلك حتى بعد عهد الحماية وإلى عهد قريب. وقد

 . الحكم من حيث الوقائع والتعليل والمنطوق لتصبح نصا واحدا على غرار التآليف القديمة

 الكاتب العدل العرفي  4.2.2

الدالئل تشير إلى أن الناس كانوا أحيانا يلتجئون لشخصيات كفئة أخرى للقيام بمهمة التوثيق 

كالعلماء والفقهاء )وإن لم يتم تعيينهم رسميا( ونتحدث هنا عن العالم القروي وعن المناطق الجبيلة 

ن لمساءالت دقيقة عن ضبطهم بالخصوص. وال شك أن المعينين من طرف القضاة كانوا يخضعو
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ألمور الشريعة والتوثيق قبل تعيينهم إلى جانب اختيار القبيلة. فالمدارس العتيقة كانت تخرج علماء 

مشهود لهم، خاصة في العلوم الشرعية. ولكن عند غياب هذه الكفاءة العالية قد يعوضون بفقهاء بكفاءات 

 أقل )التامري )ت م((.

ثيق بدون الشفوية تثبت أن كثيرا من العلماء والفقهاء مارسوا التوبعض الوثائق والشهادات 

رفيين كما تعيينات رسمية )كما رأينا بالنسبة للعلماء في القضاء(، ويمكن أن نتحدث عن العدول الع

لكتاب العدول تحدثنا عن الوثائق العرفية )التي لم تستوف شروط التوثيق العدلي(. لكن تبين أن غالب ا

 لقاضي على وثائقهم وبالتالي االعتراف بتنصيبهم. تم خطاب ا

 الكاتب العدل حديثا  4.2.3

المتحان في القاعدة العامة يعين بقرار من وزير العدل بعد اجتيازه للمباراة والتمرين وا

دين أو المهني، شريطة حصوله على اإلجازة في القانون أو الشريعة أو اللغة العربية أو أصول ال

ن مجموعة . وتخرج عن قاعدة المراحل الثالث للتعيين من مباراة وتمرين وامتحاالدراسات اإلسالمية

يب(. واشترط من الفئات )يحدد قانون التوثيق العدلي شروط القبول والمباراة واجتياز التكوين والتدر

 منه( )التامري )ت م((.  4المشرع المغربي ضوابط في شخص العدل )المادة 

ين الشاهدين )ال الكاتب بالعدل المعتمد في المشرق وهو نفسه الذي المغرب اختار نظام الكاتب

 .87)م ت(( 1اعتمد في التوثيق العصري( )مجهول 

عمال : وكالء األ العتبارات عديدة سمح المشرع حديثا بممارسة المهنة لعديد من الهيئات

لعقارية اء في الشؤون محررو العقود العرفية والمستشارون القانونيون والخبراء المحاسبون والخبرا

هم والمهندسون الطوبوغرافيون واإلداريون، مما أدى إلى فوضى عارمة في التوثيق لعدم إلمام

نين : كالوقف ونزع الملكية، وهذا يعني أن القوا بشروطها. وهي مرتبطة بقوانين خاصة تجيزها

الترافع أمام  امين مقبولين فيالخاصة تلغي األحكام العامة. وسمح القانون بتحرير العقود العرفية لمح

 (.2014المرابط وآخرون محكمة النقض، وعليهم أن ينضبطوا لشروط )

 : اختصاص الكاتب العدل مجاال وموضوعا

(. 35 يشترط خطاب قاضي التوثيق على وثيقة العدلين لتصبح رسمية )المادة 16.03القانون 

 ان. ويتأكد من كون العدلين منتصبين لإلشهاد بدائرة نفوذ المحكمة، وأن الوثيقة تامة األرك

 :  حقوق الكاتب العدل

أتعابا  قي تستحق(، ومهمة التوثي16.03من القانون  1خطة العدالة مهنة حرة منظمة )المادة 

  .محددة توازي العمل المنجز

شدد العقوبة ونص قانون التوثيق العدلي الجديد على توفير حماية للعدل أثناء مزاولة مهامه، و

نوات طبقا س 5شهر و  1ما بين  : على إهانة العدل سواء أثناء مزاولته لمهامه أو بسبب القيام بها

ن م 26من مجموعة القانون الجنائي، وهذا ما نصت عليه المادة  267و  263لمقتضيات الفصلين 

 قانون العدالة.

لعدل احق العدل في التوقف المؤقت عن ممارسة المهنة لمدة ال تفوق سنتين بإذن من وزير 

ريطة أال ش(، وتقديم استقالته، 16و  18مادتين ألسباب علمية أو دينية أو صحية )قانون العدالة ال

العمل لمدة ال  (، ويمكنه االنتقال والتغيب عن20يتوقف عن أداء عمله إال بعد قبول االستقالة )المادة 

 تتجاوز شهرين. 
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  : العدل واجبات

 ولم يكن سابقا كان من بين المهام األساسية للعدلين الصلح بين المتخاصمين )والصلح خير(.

لعدول للعدل مكتبا وال مقرا خاصا وإنما يزار في مسكنه أو حيث اتفق )كالمسجد(. كما لم تكن ل

 مؤسسات تنظمهم لكن عموما كانوا يخضعون لسلم اداري في سلسلة القضاء.

 :  وتشير النصوص الحديثة إلى

  ،ضرورة تقديم النصح واإلرشاد لألطراف المتعاقدة أو الملتزمة 

 الوقار والحفاظ على شرف المهنة، تحليه باألمانة و 

  من قانون العدالة(،  2حفظ أسرار المتعاقدين )المادة 

 ة االنتظام في إطار هيئة وطنية، ومجالس جهوية على صعيد دوائرهم االستئنافي

 من قانون العدالة(،  3)المادة 

  (، 14إحداث مقر لمكتبه في مكان تعيينه )المادة 

 بعين سالثة أشهر األولى من كل سنة متى تجاوز العدل اإلدالء بشهادة طبية خالل ث

 من قانون التوثيق العدلي(. 11عاما )المادة 

 مراقبة وتأديب الكاتب العدل

د يتبادر قال شك أن الكاتب العدل في الشريعة االسالمية أكثر ضبطا وعدالة كما رأينا. لكن 

ألطلس اعيدا عن المراقبة، وأن ساكنة إلى الذهن أن هؤالء الكتاب العدول يمارسون سلطة مطلقة ب

 المتوسط أعراب لم ينفذ االسالم الحقيقي إلى قلوبهم.

 التجريح والطعن في األحكام وعزل الكاتب العدل بقلب األطلس المتوسط

ت، يتم تبين لنا من خالل محطات سابقة أن األمور عكس التكهنات تماما. فقد كان، في حاال

د اللفيف كيف أن القاضي يستوثق من شهادة الشهو 9د رأينا في الوثيقة الطعن في شهادة الشهود. وق

 على انفراد.

 م 1928 هـ 1347العدل يقدم استفسارا حول شهادة أحد الشهود )ويتم تدقيقها(  9:  الوثيقة

 
 : وجه وثيقة في ملك بوحمام، آيت بويلول، جمعها وعالجها نبيل المصدر
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 ( م1929هـ  1348) شهادة لفيف للتجريح في عقد كاتب عدل بويلولي مبرز 10:  الوثيقة

 
 ، آيت بويلول، جمعها وعالجها نبيل.آيت برحو: وجه وثيقة في ملك  المصدر

 :  استنتاجات

 : يتبين أنه

 شهادة لفيف مكنت من التجريح في عقد عبد السالم بن موسى العدل البويلولي المبرز ، 

 ه شهد التجريح، كان لدى قاضي قبيلة آيت بويلول السيد لحسن بن عمرو البويلولي، على أن

 بثبوت الزوجية لسيدة توفي عنها زوجها وهي بائنة منه )حسب شهادة اللفيف(، 

 ليه علتجريح في العدل وصحة عقده، بل ويتم عزله متى ثبتت وأهم من هذا أنه كان يجري ا

 (،10الحجة )الوثيقة 

 حة القاضي المحلي هو من كانت له سلطة عزل الكاتب العدل، بعد التحقيق والتأكد من ص

 التجريح الموجه إليه، 

 ليس هناك فقط امكانية التجريح بناء على شهادة لفيف والعزل من طرف قاضي الجماعة ،

 أيضا حق الطعن في العزل، إن كان غير مبرر،ولكن 

 ،األخطاء كان يعاقب عليها بصرامة حتى العدول المبرزون 

 قاضي.وأغرب من هذا كله أني صادفت وثيقة يتم فيها الطعن في كفاءة الكاتب العدل أو ال 

 مراقبة وتأديب الكاتب العدل حديثا 

"يخضع العدل في مزاولة عمله لمراقبة  : على أنه 16.03من القانون رقم  40نصت المادة 

، أعطت الوكيل العام للملك صالحية إيقاف العدل 48وزير العدل والقاضي المكلف بالتوثيق" والمادة 
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مؤقتا عن عمله بإذن من وزير العدل، كلما كان بصدد متابعة تأديبية أو جنحية أو جنائية، كما أن العدل 

قتصاد كلما تعلق األمر باستخالص واجبات التسجيل )وتخص يخضع لمراقبة من وزير المالية واال

اإلنذار، : " العقوبات التي يمكن تقريرها في حقه 43العدل المعين دون المتمرن(. وحددت المادة 
 " )التامري )ت م((.التوبيخ، اإلقصاء المؤقت عن العمل لمدة ال تتجاوز سنة، العزل

 أنواع اإلشهاد على الوثائق العدلية 4.3

الطالق،  : الدين، عن اللخمي أن هللا عز وجل أمر باإلشهاد في كتابه العزيز في سبعة مسائل

 الرجعة، البيع، الوصية، الزنا، وفيما يرفع الحد عن القاذف.

الندبة  كما أمر الشاهد أن يشهد على الكفاية في مذهبي مالك والشافعي رجح فيه الونشريسي

 بقرينة إجازة األجرة. الشهادة تحمل )فرض كفاية( وأداء )فرض عين لمن حضر(. 

والمروءة  : العقل، اإلسالم، الحفظ، البلوغ، العدل )الدين محافظ على الفرائض شروط الشاهد

نفعا أو يدفع  وغياب الموانع )القرابة، الزوجية، العداوة الدنيوية، من يجلب لنفسه ومكارم األخالق(،

 (. 2018 بها ضررا، بلوغ النصاب، العلم برؤية أو سماع أو استفاضة )شهادة أنه ابنه( )عامر،

 ية.: الوثيقة األصلية واالسترعائ إن الوثائق العدلية قسمان، حسب معيار علم الشاهد

 ان ذلك منه : هي الوثيقة التي يُملي مضمونها المشهود عليه على العدلين، فيسمع ليةالشهادة األص

 ويكتبانه وفق ما سمعاه ويشهدان عليه به،

 ة وهذه الشهاد : هي الوثيقة التي يُمليها الشاهد من حفظه، ويسندها إلى علمه، الشهادة االسترعائية

 :  : علمية ولفيفية على ضربين

o ،ضا وضعية، وهي التي يكون مضمونها وموضوعها من إمالء العدلين وتسمى أي العلمية

ن ال يشهدان الموثقين أو الشهود الذين يسجلون ما في علمهم. وما يميز هذه الشهادة أن العدلي

كده الظهير بها تلقائيا، بل تتوقف على استصدار إذن من القاضي المكلف بالتوثيق. وهذا ما يؤ

لعدالة، المتعلق بخطة ا 16.03بتنفيذ القانون رقم  2006براير ف 14الشريف الصادر بتاريخ 

ادة علمية يحق للعدلين أن يشهدا شه: " ، إذ جاء فيها27وذلك في الفقرة األخيرة من المادة 
 ".بإذن من القاضي

 : ويختلف عدد الشهود حسب الحاالت

 : في الزنى )يمين اللعان مع غياب الشهود(، 4

 ادعاء اعسار الميسر،  : 3

 : نكاح، قتل، حد، أموال )وصية، تقييم قنص المحرم(،  2

 رجل وامرأتان،   

 شاهد ثقة، ملسو هيلع هللا ىلص: أجاز الرسول  1

 شاهد ويمين المدعى،   

 (. 2018امرأة فيما يخص أمور النساء )كالرضاع( الخبرة )عامر بهجت،   

o  ء مجموعة العدل الكاتب، وإنما من إمالالشهادة اللفيفية، وهي شهادة عدلية ليست من إمالء

ا من األشخاص العاديين غير منتصبين لإلشهاد، بما لهم من علم حول واقعة معينة، إم

بمقتضى مستند علم عام كالمخالطة والمجاورة واالطالع على األحوال، أو علم خاص 

ض رفعه بعرجال، وي 12(. وعدد شهود اللفيف عادة 1997كالمشاهدة والمعاينة )العسري، 

 )م ت((. 1مجهول في الرشد والسفه ) 18الفقهاء إلى 

ألصلي اوثائق أرشيف األطلس المتوسط ال تخرج عن هذه األحكام سواء فيما يتعلق باإلشهاد 

 أو اللفيفي، كما تثبت ذلك الوثائق المستشهد بها.
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 : الرسمي والعرفي وتحرير العقود  التوثيقين 4.4

 : رسمي وعرفي التوثيق نوعان 4.4.1

ثق يصنف التوثيق عرفيا ما لم يشهد عليه من له صالحية اإلشهاد والتوثيق كعدل أو مو

عصري أو موظف رسمي، قد يحررها كتاب عموميون، أو محامون، أو األطراف المتعاقدة بصورة 

اعت رشخصية أو وساطة ويشترط أن تكون موقعة من الملتزم. ولها نفس حجية الوثيقة الرسمية إن 

 )م ت((.  1ول مجه)الشروط 

يشهد القضاة، واضعي الخطابات على الوثائق باألطلس المتوسط، بأنهم يعرفون العدلين 

وبأنهما منصبين لذلك رسميا، وبذلك فأغلبية هذه العقود عدلية ال عرفية. وكلها تحمل ختم عدلين عدا 

 ، وكثير منها يحمل خطاب القاضي )كما رأينا(.88استثناءات

باألطلس المتوسط كانوا يعتمدون النماذج المحررة من طرف متخصصين الكتاب العدول  4.4.2

 وعلى الفتاوى

 تحرير العقود مهمة صعبة تتطلب التضلع في اللغة العربية وفنون الكتابة )لغة تحو

يمكن أن  وفصاحة(. وقد عالجها الموثقون بما تستحق من التحليل ووقفوا على األخطاء التقنية التي

التوقيت وما ق االلتفاف عليها، كما حللوا وسائل الضبط المتنوعة )أنظمة التأريخ وتسهل التزوير وطر

 يجب معرفته والتحرز فيه من اللبس واللحن(. 

تطرقنا إلى حالة الكاتب العدل باألطلس المتوسط سابقا وكيف كان يعين بعض الفقهاء ال 

طرقا عبدها الفقهاء والموثقون تتوفر فيهم كل المواصفات السابقة. لكن هؤالء كانوا يعتمدون 

المتخصصون والذين نشروا تجاربهم في كتب قيمة وضعت نماذج لمختلف الوثائق تختزل كل 

  89الضروريات الفقهية واللغوية والتقنية.

سر أ 5ال نبني هنا على فرضيات، بل ضبطنا نسخا نموذجية لمختلف العقود، عند أكثر من 

ا لعرض بويلولية كان لديهم فقهاء يشتغلون كتابا عدوال بعضهم ربما غير منصب، ال يسع الظرف هن

 بعضها. والحالة أننا لم نصل بعد لوثائق من كان لديهم عدول مبرزون ومشهورون. 

 :  لنماذج منهاحصلنا على بعض ا

 على  : إشهاد بحيازة، ضمانة، بيع مع ضمانة، تبرئة من ولد، عقد نقل نماذج زرياح سعيد

نكاح  دابة، اعارة زينة البنة تتزوج، مهلة لزوج ال يصيب زوجته، طالق قبل البناء، عقد

من  أرملة بدون ولي )شهود(، عقد نكاح لغير البالغ وثبوت الدخول بالزوجة الحقا، عقد

إثبات  شترطت أال يغيب عنها زوجها فترة محددة وترك لها أمر تطليق نفسها بيمين وشهود،ا

ت، إشهاد ملكية الدار، إثبات ملك الدابة، زوال عداوة، الشركة في الحرث، هبة أمالك للبنا

شهاد إعلى نهب مال، فسخ عقد المغارسة، عقد مساقاة، عقد أخوة )تثبت أنهما يتوارثان(، 

 تحبيس عقار على الذكور دون اإلناث، شراء الثلث في الملك، بيع الغبن،على تصرف، 

 إثبات عيوب الدواب، وما يكتب لفسخ البيع، استرعاء مال محجور.

 اء )للتأكد : زواج، أخوة )الغريب أن العقد فيه أنهما يتوارثان(، خبرة النس نماذج زيان علي

قود ع)لفيف(، مرافعة، نفقة، تدمية،  من الحمل(، عقود، خالف بين الزوجين، إشهاد شهود

 توكيالت، تلقي الشهادة، االلتزام بالضمانة، استفسار شهود،

                                                            
المنظومة  نذكر بوثائق الحارك، المخبر الفرنسي الذي عمل حسبثبت لدينا أنه قد يتم في حالة استنساخ العقد. و 88

 (.2014نبيل، )الفرنسية، ولعله رام التزوير والطعن في الشريعة اإلسالمية وقد ثبت أنها المهمة التي بعث من أجلها 
 نفسها التي يعتمدها العدول حاليا، واآلن توفرت النظائر اإللكترونية على الويب.وهي الطريقة  89
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 عقود بيع عقار.  شكور علي  نماذج  : 

 نموذج لتحرير الوثائق، عند فقهاء بويلوليين.  11:  الوثيقة

 
 جها نبيل.من نماذج زرياح سعيد )وثائق أبيه الفقيه محمد بن أحمد البويلولي(، جمعها وعال : المصدر

 استنتاجات 

 نستنتج ما يلي :

  ص بخط مقروء، كاملة في مجملها، تعكس لنا تنوعا في 16نسخة زرياح سعيد تحتوي على 

 وغيره،النماذج ودقة في المعالجة، وتشير إلى ما يمكن إضافته من خطاب القاضي 
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 ى غرار نستنتج مما سبق أن التوثيق العدلي كان في أرقى حلله باألطلس المتوسط الشمالي عل

 السائد في المغرب كله. 
 نماذج الوثائق المعتمدة كانت متداولة في المغرب وربما في العالم اإلسالمي ككل 

نكشف ما ا 90بحصولنا أخيرا على نسخة من كتاب شرح الهواري على الوثائق الفرعونية

بقي من اللغز، وظهرة الصورة الكاملة. وهو عبارة عن النماذج مع تعاليق وشروح فقهية دقيقة. 

 . 92فكانت النتيجة صاعقة 91راجعت فيه مثال طالق امرأة تغيب عنها زوجها

 (،2019وكانت هذه النماذج تدرس لطالب العلم بجامعة القرويين )جعفر أحمد ر ش 

ق باعتماد أمثال هذه الوسائل وصل التشريع اإلسالمي أقصى ما يمكن أن ينتظره الموث

 العدلي، 

ي انتظارنا فكانت توقعاتنا وفرضياتنا دون ما وجدناه في الواقع بكثير، وفعال كانت المفاجآت 

 كما توقعنا، 

خصية على ش كنا علقنا على أسلوب بعض الوثائق المعالجة سابقا وحاولنا التعرف من خالله

حث في الكاتب العدل محررها، ولم نكن على علم بكثير من الخصوصيات التي توصلنا إليها بعد الب

 الموضوع.

 اللجوء للفتاوى ألحكام النوازل

ومن جهة أخرى كان هؤالء الكتاب العدول يلتجئون إلى الفتاوي للحسم فيما التبس عنهم من 

، وكانوا هم من يلتمس الفتوى من فقهاء متخصصين محليين أو بمدن مجاورة كفاس 93األحكام الشرعية

وغيرها، عبر مراسالت غالبا ما يوصلها أصحاب الحاجة للفتوى. وكانت األجوبة ترد إليهم محررة 

 وتغني األرشيف، وحررها البعض في كتب النوازل. 

ش  نكررامت )ببويبالن( )بعلي روقد ثبت أنه كانت توجد مكتبات مهمة لدى بعض الزوايا كت

( وزاوية سيدي يعقوب )ارشيدة(. وتفيد وثيقة كيف تم تصدير هذه المكتبة من طرف أحد 2016

السالطين كدليل على أهميتها وعلى الطرق التي جردت بها المنطقة من أرشيفها )شوقي اليعقوبي، 

يفوتنا هنا أن نذكر باطالع (. وكل هذه المكتبات تعرضت للنهب والمصادرة والحرق. وال 2007

الفقهاء على أهم المراجع حول موضوعنا، ما يبرهن عنه العثور على بقايا مخطوطات أمهات الكتب 

(، 2018برشيدة )اطلعنا على مجموعة مهمة في ملك عمر عبد الرحيم، من بني خلفتن، أرشيدة صيف 

 . 94(11ومنها مخطوط للونشريسي )الوثيقة 

ألقصى يعني هذا في النهاية أن الدين االسالمي في المغرب ا: "  ب ويمكن تلخيص النتيجة
لوي، " )هاشم العأصل اجتماعي وبنية داخلية عميقة الجذور ومن صميم الهوية المحلية والشمولية

 (.49ص  1995

  

                                                            
 ص  58للكاتب بناني فرعين محمد بن أحمد )ت م(  90
ليها المسطرة وهي وثيقة بويلولية لم نتمكن من ادراجها هنا، وقد تغيب زوجها ولجأت للعدول قصد تطليقها، فطبقت ع 91

ي الوقت ألبحث نفس النهج المعتمد في الكتاب، ولم يسعفن 11لها ومراحلها. وفي الوثيقة الواردة في الكتاب بكل تفاصي

 عن مقابل لنماذج أخرى.
حالة )شرح الهواري على الوثائق الفرعونية( لكن لألسف بدون صفحات الغالف واالحصلنا على نسخة من الكتاب  92

 ويظهر أنه قديم ألنه من الكتب الصفر.
 مقالة إن شاء هللا ألهميته.موضوع سنخصص له  93
 على الويب(.وعرضنا لها هنا ال يعني أننا اعتمدناها، ألن الكتاب مطبوع ومحقق عدة مرات )اعتمدنا نسخة محققة و 94
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لموثق وأحكام والمعنى الالئق بآداب ا: المنهج الفائق والمنهل الرائق  مخطوط الونشريسي 12:  الوثيقة

  الوثائق

 
 يل.، ترقيم ومعالجة نب2018: المخطوط في ملك عمر عبد الرحيم بني خلفتن، ارشيدة صيف  المصدر

 تحرير العقود حديثا 4.4.3

بالنسبة للعقود الحديثة اغتنت من هذا اإلرث الوفير، وطورته في ثنائية زادته تعقيدا وبعدا 

)خاصة في التوثيق العصري(. وقد أكد لنا جعفر أحمد البويلولي عن األصول الدينية 

أنهم كنا يدرسون علم التوثيق العدلي بالقرويين في نهاية الخمسينيات، وقد   95(2016)

 ضاعت منه نسخة من نماذج العقود.

لكتابات وبما أنه محدود في أرشيفنا وغير مقصود في خيارنا التراثي، فإننا نترك الكلمة ل

 )م ت( الغني بالوثائق  1عة التي تكفلت بدراسته ونذكر على سبيل المثال )مجهول المتنو

ل (، ويعادل أعما2009وهناك عمل جبار قدم في إطار دكتوراه من طرف العلمي الحراق )

 الونشريسي.

                                                            
 من خريجي القرويين. 95
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  الخاتمـة

لحذاق هتم به اهكذا نخلص إلى القول بأنه نظرا لما لعلم التوثيق العدلي من أهمية وفوائد جمة ا

بينت معالمه  من فقهاء الشريعة اإلسالمية والموثقين أيما اهتمام على مر العصور، فألفوا فيه مؤلفات

 وضوابطه.

لتوثيق وتاريخيا رأينا بأن علم التوثيق مر بأربعة مراحل أساسية وعرف ثالثة أنظمة من ا

يس بنظام محدث ن الشاهدين وهو لقبل أن يستقر األمر على ما هو عليه حاليا، وهو نظام العدلين الكاتبي

 . ملسو هيلع هللا ىلص()كما تقدم، بل كان موجودا في عهد الرسول 

خبئ لنا اكتشفنا أكثر مما كنا نتوقع حول التوثيق العدلي باألطلس المتوسط، الذي دائما ي

ي مفاجآت. ونحن في مرحلة ابتدائية بالنسبة لرصد األرشيف المحلي. وصبت كل االستنتاجات ف

طلس فرضياتنا وزكت ما تحدثنا عنه سابقا حول تغلغل اإلسالم بعمق في وجدان وحياة ساكنة األ

رشيف سط. إذن ما توصلنا إليه غيض من فيض، ونتوقع المزيد فالمزيد بتقدم الولوج إلى األالمتو

 المحلي )قبل التفكير في المستوى الوطني(. 

لحماية، وكاد وال بد من اإلشارة إلى أن التوثيق العدلي المحلي تراجع كثيرا في فترة ما بعد ا

رغم  يتوقف تقريبا بصورة نهائية في العقود األخيرة، نسجل نفس االنتكاسة للبحث في الموضوع،

تحسن ظروف التحرير والطبع وظروف تمدرس الساكنة القروية. فال نكاد نجد كتابات من وزن 

 لونشريسي. ا

 وقد تعدد المتخصصون والوسائل وأصبحت المهنة تجارية، أهملت فيها الشؤون الدينية

إلسالمي اوالعقدية والمصالح العامة للمسلمين. وهذا صاحبته انتكاسة أخالقية وعقدية في المجتمع 

 الحديث لصالح عولمة ال يمكن التنبؤ بمستقبلها.

 المراجع

. : أحكام القرآن. ج ترقيم المكتبة الشاملة 2003ابن العرابي أبي بكر، 
://waqfeya.com/book.php?bid=1532 https. 

، مؤسسة الرسالة. 1: مسند اإلمام أحمد بن حنبل، ط/  2001ابن حنبل، 

://shamela.ws/index.php/book/25794 https  (.14/06/2019)تم تنزيله في 

لكتب اتبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام، دار  : 1995 ابن فرحون المالكي،

 .1، ج / 1العلمية، الطبعة 

ن الونشريسي أبي العباس أحمد بن يحيى )ب : 2005األطرم عبد الرحمن، دراسة وتحقيق 

حكام الوثائق. هـ، المنهج الفائق والمنهل الرائق والمعنى الالئق بآداب الموثق وأ 914عبد الواحد( ت 

 1ج  2( Pdfهـ(. )مطبعة فضالة(. سلسلة الدراسات الفقهية )االمارات العربية المتحدة( )834-914)

 (.24/02/2019ص( )تنزيل  1153) 2ص(  160)

 .1:  : في فقه الوثائق، ط 1999األمراني زنطار الحسن، 

: فقه المعامالت المالية في اإلسالم، دار السالم للطباعة والنشر  2003أيوب حسن، 

تنزيله في )تم ص،  pdf.net/book-://www.kutub https 504/ ،1والتوزيع، القاهرة مصر، ط 

16/02/2019.) 

: الجامع المسند الصحيح  (2002محمد زهير بن ناصر الناصر )تحقيق البخاري الجعفي، 

. 1دار طوق النجاة ط/  المعروف بصحيح البخاري، وسننه وأيامه ملسو هيلع هللا ىلصالمختصر من أمور رسول هللا 

.ws/index.php/book/1681://shamela https  (.14/06/2019)تم تنزيله في 

https://waqfeya.com/book.php?bid=1532
https://shamela.ws/index.php/book/25794
https://www.kutub-pdf.net/book/
https://shamela.ws/index.php/book/1681
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التامري جابر )م ت( إطاللة على مرفق التوثيق العدلي بالمغرب، بحث ماستر القانون المدني 

 ص، Html 14كلية الحقوق جامعة ابن زهر أكادير، 

 (.14/06/2019)تم تنزيله في  ift.tt/1Lu8yIn http via MarocDroit//:موقع العلوم القانونية 

لقانون : التوثيق واإلثبات بالكتابة في الفقه اإلسالمي وا 2000جميل بن المبارك محمد، 

 ص.  371. 1الوضعي. مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب. الطبعة 

س، الطبـعـة للعهـد النـبوي، دار النفـائمجموعة الوثائق السياسـية :  1987 ،حميد هللا محمد

 .السادسة

اب، : في نظام التحفيظ العقاري المغربي. طبع مؤسسة النخلة للكت 2004الحياني محمد، 

 .1هـ. الجزء 1425:  1وجدة، الطبعة 

على  األحكام الخاصة بالموثقين والمحررات الصادرة عنهم، دراسة : 2008الربيعي محمد، 

 .1ضوء التوثيق العدلي والتوثيق العصري، الطبعة 

: التوثيق واجراءات كتابة العقد بين الشريعة والقانون الجزائري، رسالة  2015زازون أكلي 

 ص 402 ة الحقوق،كلي 1لنيل درجة دكتوراه علوم في الحقوق القانون الخاص جامعة الجزائر 

 ://193.194.83.98/jspui/bitstream/1635/14166/1/ZAZOUNE_AKLI.pdf http  تم(

 (.31/03/2018تنزيله في 

 شرح الهواري على الوثائق الفرعونية. 

خية. : الزاوية اليعقوبية ب "أرشيدة"، من خالل وثائق تاري 2007شوقي اليعقوبي محمد، 

 .1مطبوعات الهالل وجدة، ج 

اته في مدونة التوثيق العدلي بين الفقه المالكي والتقنين المغربي وتطبيق 2009العلمي الحراق 

 ص. 496 2مزيدة ومنقحة، مكتبة دار السالم، الرباط، ج  2009األسرة، الجزء الثاني، طبعة 

ة، وثيقة : التدريب على تحرير الوثائق العدلي 1995الغازي الحسيني أبي الشتاء بن الحسن، 

 . 2الرباط. الطبعة  -وشرح. مطبعة األمنية

بعة : طرق اإلثبات في ميدان األحوال الشخصية والميراث. مط 1996فتحاوى عبد العزيز، 

 ص. 80فضالة، 

ص، )تم تنزيله في  72( Pdf))م ت( مذكرات في التوثيق العدلي،  1مجهول 

 ( )موقع مفقود(.31/03/2018

 183HTML: علم التوثيق في المغرب واألندلس. مجلة دعوة الحق، العدد  )م ت( 2مجهول 

alhaq/item/4869-atwww.habous.gov.ma/daou  (. 18/02/2019)تم تنزيله في 

: شجرة النور الزكية في طبقات  2003مخلوف محمد بن قاسم، تحقيق عبد المجيد خيالي 

( 18/02/2019)تم تنزيله في ، دار الكتب العلمية، بيروت. 1، ط/1المالكية، ج/
www.waqfeya.com/book.php?bid=8786  

ية، : توثيق التصرفات العقارية في مدونة الحقوق العين 2014المرابط زكرياء وآخرون، 

 ص. Pdf 45عرض شعبة القانون الخاص مكناس، 

المسند م مجموعة من المحققين  2019مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري أبي الحسين، 

 -المعروف بصحيح مسلم، دار الجيل ملسو هيلع هللا ىلصدل عن العدل إلى رسول هللا الصحيح المختصر بنقل الع

 (. 18/02/2019)تم تنزيله في  shamela.ws/rep.php/book/529 https//:بيروت. 

هـ. مطبعة 579الوثائق المختصرة ألبي اسحاق الغرناطي القاضي،  1988ناجي مصطفى، 

 . 1:  : مركز إحياء التراث المغربي، الرباط. ط الدار البيضاء، الناشر -النجاح الجديدة

: عندما تكون المؤسسات المحلية آخر حصون الممانعة ضد أي تدخل  2014نبيل لحسن، 

تيجانية وزاوية آيت بويلول وتابعيها )األطلس المتوسط الشمالي الشرقي( من : حالة الطريقة ال أجنبي

http://ift.tt/1Lu8yIn
http://193.194.83.98/jspui/bitstream/1635/14166/1/ZAZOUNE_AKLI.pdf
http://www.habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/4869
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=8786
https://shamela.ws/rep.php/book/529
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www.Revue-، 16-15خالل األرشيفات المحلية الخاصة، مجلة منتدى شمال المغرب رقم 

afnm.org  42-2صص.  

ري مجتمع المغرب األقصى حتى منتصف القرن الرابع الهج : 1995هاشم العلوي القاسمي، 

، المغرب، )العاشر الميالدي(، رسالة دكتوراه في التاريخ، طبعة وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

 ص.  518

 ونس.شرح وثائق بناني، مطبعة الشريف دار الكتب العربية، ت 1949 الهواري عبد السالم،

في اإلسالم، مجلة دعوة الحق لوزارة األوقاف والشؤون القضاء  1993اليوبي الحسن، 

زيارة الموقع  HTML; www.Houbous.gov.ma, 299اإلسالمية، المغرب، العدد 

23/02/2019 .) 

 المصادر 

 القرآن الكريم برواية ورش عن نافع.

 المحاضرات

 محاضرات في وثائق األسرة والمعامالت.  2007بودالحة محمد، 

محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرب اإلسالمي. مطبعة  1987الجيدي عمر، 

 الدار البيضاء. منشورات عكاظ.  -النجاح الجديدة

 محاضرات في فقه الوثائق.  2001رمح محمد المهدي، 

 .1ي فقه الوثائق، م. ج محاضرات ف 1997العسري عبد السالم، 

 القوانين 

 .المنظم لشؤون ومحرري الوثائق الفرنسيين بالمغرب 1925ماي  4 الشريفالظهير 

المتعلق بتنظيم القضاء الشرعي ونقل الملكية العقارية في  1914يوليوز  7 الشريفالظهير 

 ( 18/02/2019)تم تنزيله في  Pdfص  14 .المملكة
://adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar/professionsjudiciaires/nota http

/riat  

( بتنفيذ 1982ماي  6) 1402رجب  11الصادر بتاريخ  1-81-932 الشريفالظهير 

الصادرة  5400القاضي بتنظيم خطة العدالة وتلقي الشهادات. لجريدة الرسمية رقم  1-81 القانون رقم

 2006مارس  2يوم الخميس 

://adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar/civil/Padules.htm http  تم تنزيله في(

18/02/2019.) 

( بتنفيذ 2004فبراير  3) 1424من ذي الحجة  12صادر في  1.04.22رقم  الشريف الظهير

ص  35بمثابة مدونة األسرة.  70.03القانون رقم 
://www.chambredesconseillers.ma/docs/loi_approuvee_tres/code_fam_ar.pdf http 

 (. 18/02/2019)تم تنزيله في 

( 2011نونبر  22) 1432من ذي الحجة  25الصادر في  1.11.179الظهير الشريف رقم 

ص  16. المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق 32.09بتنفيذ القانون رقم 

content/uploads/2015.pdf-://www.notaires.org.ma/wp https  تم تنزيله في(

18/02/2019.) 

( 1974تنبر ش 28) 1394رمضان  11الصادر بتاريخ  1.74.447الظهير الشريف رقم 

 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية كما تم تعديله وتتميمه.

 حول تحرير الرسوم بخط واضح وأسلوب سهل. 29/12/1964بتاريخ  21/64منشور عدد 

http://www.revue-afnm.org/
http://www.revue-afnm.org/
http://www.revue-afnm.org/
http://www.houbous.gov.ma/
http://www.houbous.gov.ma/
http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar/professionsjudiciaires/notariat/
http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar/professionsjudiciaires/notariat/
http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar/civil/Padules.htm
http://www.chambredesconseillers.ma/docs/loi_approuvee_tres/code_fam_ar.pdf
https://www.notaires.org.ma/wp-content/uploads/2015.pdf
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ص  122حول زواج وطالق الجنود والضباط.  26/4/1960بتاريخ  11/60منشور عدد 

://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/ma/ma018ar.pdf https  تم تنزيله في(

18/02/2019.) 

( 2006فبراير  14) 1427من محرم  15الصادر في  1.06.56:  الظهير الشريف رقم

ص  10المتعلق بخطة العدالة.  16.03بتنفيذ القانون رقم 

Adoul_Ar.pdf-://www.sgg.gov.ma/Portals/1/lois/Profession http  تم تنزيله في(

18/02/2019 .) 

 (.16/2/2019(، )زيارة الموقع 3-1فقه األسرة الزواج، يوتوب ) 2015عامر بهجت، 

( منصة زادي، 4/5الشهادات في األقضية، يوتوب )فقه الجنايات  2018عامر بهجت، 

 (.16/2/2019)زيارة الموقع 

 (.16/2/2019فقه المعامالت يوتوب، )زيارة الموقع  2019عامر بهجت، 

( بشأن تعيين 1983أبريل  18) 1403رجب  4الصادر في  2-82-415المرسوم رقم 

)تم تنزيله في ص  44يد األجور. العدول ومراقبة خطة العدالة وحفظ الشهادات وتحريرها وتحد

18/02/2019 )content/uploads/2017/03/16.03.pdf-://ordreadouls.com/wp http  

بمهنة  المتعلق 16.03المكتب التنفيذي )غ م( مشروع تعديل قانون ، الهيئة الوطنية للعدول

 (18/02/2019)تم تنزيله في  ص، 44التوثيق العدلي، 
 content/uploads/2017/03/16.03.pdf-://ordreadouls.com/wp http 

 32.09القانون رقم  2011وزارة العدل والحريات مديرية التشريع، المملكة المغربية 

 (18/02/2019)تم تنزيله في ص.  41( 26/10/2011)محينة ب المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق 
www.mcrp.gov.ma/pdf/Lois/Lois/32.09.pdf 

 1331رمضان  9الظهير  2016وزارة العدل والحريات مديرية التشريع، المملكة المغربية 

جمعية نشر  ( المتعلق بقانون االلتزامات والعقود كما وقع تغييره وتتميمه.1913أغسطس  12)

صيغة محينة بتاريخ  2009يناير  14المعلومة القانونية والقضائية سلسلة النصوص القانونية العدد 

 (18/02/2019 ص. )تم تنزيله في HTML ،270، صيغة الكترونية 2016فبراير  18
 ://adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar http  

: مجموعة القانون  2016وزارة العدل والحريات مديرية التشريع، المملكة المغربية 

( 1962نونبر  26) 1382جمادى الثانية  28الصادر في  1.59.413الجنائي، الظهير الشريف رقم 

 ص. 217 2018مارس  12بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي، صيغة محينة بتاريخ 

://adala.justice.gov.ma/production/html/ar/77323.htm http ( تم تنزيله في

18/02/2019.) 
ص.  22وزارة العدل والحريات، المملكة المغربية )غ م( تقرير تركيبي حول خطة العدالة 

www.ism.ma/basic/web/pdf/hiwar/2/2.pdf  (.18/02/2019)تم تنزيله في 

 ، دار العلم للماليين.2002، 15األعالم قاموس تراجم، ط/ خير الدين الزركلي، 

 . 3. الجزء 2005فيروز أبادي، القاموس المحيط، 

 .3. الجزء 1968ابن منظور، لسان العرب، 

 

 

https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/ma/ma018ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/lois/Profession-Adoul_Ar.pdf
http://ordreadouls.com/wp-content/uploads/2017/03/16.03.pdf
http://ordreadouls.com/wp-content/uploads/2017/03/16.03.pdf
http://www.mcrp.gov.ma/pdf/Lois/Lois/32.09.pdf
http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar
http://adala.justice.gov.ma/production/html/ar/77323.htm
http://www.ism.ma/basic/web/pdf/hiwar/2/2.pdf
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