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 االستجــواب تيــه الشريعــة اإلسالميــة والقواويــه المذويــة

 (دراســة مقاروــة)
                                                       

                                                                                    

)*( 

 د. أوان َعثــْذ هللا ألفَيِضــي                                                      

 ثـص الثحـملخ

 

يعد االستجواب طريقة من طرق االثبات المعروفة ، فهو اجراءَ يامر به القاضي فيي مجسيس  

اليييييقضاء او المة مييية مييين تسقييياء د سيييييها ، وليييد يييييت  بدييياًء ـسيييا طسيييب اةيييييد ال ييييي و  فييييييي اليييدـوى 

اليييا سيييما    يييمه ـييين بعيييض الولييياء  ، ليييييي   مييين وراء االجابييية ـسييييييها او  المدظيييورة،  فيعميييد

ًً مطسقيًا فيي االثبيات ، او لييتم ن القاضيي والمة مية  االلرار بييها الا اثبات مزاـمه ، ولي ون دليي

 من تسمس الةقيقة اُلموِ سة لهذا االثبات .
فييييي االثبييييات القضيييياءي وه ييييذا ت ميييين اهمييييية هييييذ  الوسيييييسة بو يييي ها اةييييد المواضييييي  المهميييية 

ي او القييادودي الوضييعي ، فهييي معروفيية مدييذ القييد  ، وفييي عييرع ميين لبسدييا ،  مييا  االسييًمي العييـر

دييص ـسيهييا القييررن ال ييري  ، وهدييا  ميين االدليية الييورردة فييي ال قييه االسييًمي ـمومييًا مييا يييد  ـسييا 

ية العميي  بهييا ، وب ودهييا وسيييسة ميين وسيييياء  التو يييي  الييا الةقيقيية ، ةيييييث يتييييبين الةيييييق  معييييرـو

ًً لةس  الدـوى .  ويتييييضح الغموض تةييييقيقًا لسييييعدالة،، وتسهي
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    Interrogation is considered as a known method of confirming 

evidences. It is a procedure used by Judges in Judgment Council, or in a 

Court accordingly. It is done, sometimes, on the request of the lawsuit 

concerned. It uses the other party/questions in order to reach the results 

after interrogation, or accepting it to confirm his requests. It is an 

evidence of absolute nature, or to enable the Judge and the Court for 

providing it, and the truth leading to this conformation.                              

  

   Thus, these methods may by used to confirm the Legibility of 

Descriptive Islamic Laws. It is known in the past, and in the Islamic Laws 

as it is in the Koran, and other evidences in the Islamic Laws, and its 

legality. It is a method for touching the ambiguity of the case stated in the 

Court.                                                                                                       
 

 بدم الله الرحمن الرحيم
َوممننن َخلنانننة يمننن ياننقون بننةلحل وبننه َييننقلون   والنناين  ننابوا ب ية نننة       }

 (1) {دند قرجام من حيث ال ييلمون
 

 :ةػػالمقدم
سا اليه و يةبه اجمعيين          الةمد هلل رب العالمين ، وال ًة والسً  ـسا رسوله االمين ـو

 .. وبعد .
رق االثبيات المعروفية، يسجيا بواسيطته القاضيي اليا مدالعية طريقة من ط فاف االستجواب،

لييرار  ـدييد إوليياء  معيديية ، بق ييد الة ييو  ـسييا ال  يي  بالييذات فييي مجسييس القضاء.وسييماله ـيين 
مواجهتيييُه بالةقييياءق السيييافرة بةضيييور   يييمه ، الظهيييار الةيييق ب يييورة مباعيييرة، فيجابيييه ال  يييو  

من الوى االدلة ـسيا  يةة ميا ييدـي بيِه  بعضه  البعض في جسسة معتر ة، وبهذا ي ون االلرار
، فمن الداس من ال يقوى ـسا اد ار الةقوق اذا جوبه بالسما  ـدها ، وةتا لو الر بعضه  بيِه، 
فان الراره   ثيرا ماياتي غامضا ال ي ي بالمرا ، اال اذا استدرج او اةرج، لذا فقد يسجا القاضي او 

، ةيث يتبين الةق ويتضح الغموض االستجواب وال    الا طريق ا رمن طرق االثبات اال وه
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تةقيقييييا لسعداليييية وتسييييهيً لةسيييي  الييييدـوى ، فييييً يسييييتطي  ال  يييي  التد يييير لهييييا ـدييييد مدالعييييته فييييي 
ت  يًت االمورالمراد االست سار ـدها، فيضطر اما  تس  الةقاءق والولاء  المتًةقة الت سي ـين 

  .الدزاع  االد ار ، ويقر  راةًة او داللًة بالولاء  موضوع
وه ذا تظهر اهمية هذ  الوسيسة ، بو  ها اةد المواضي  المهمة في االثبيات القضياءي 

ي او القيييادودي الوضيييعي ، ليييذا فقيييد تو سديييا ـسيييا  زمديييا ـسيييا دراسيييتها، اذ  اهللاالسيييًمي العيييـر ـو
ا  االسػػػتجوابالةظديييا لسييية الدراسيييات المقاردييية ال ا ييية بهيييا ، مةييياولين االجابييية ـييين ماهيييية  عيييـر

وميييدى   ؟ وسييييسة مييين وسييياء  االثبيييات االسػػػتجوابوهييي  ان العيييريعة االسيييًمية ـرفيييت  ؟ادوديييا ول
ية ـسييا ذليي   ية العميي  بهييا فييي ال قييه االسييًمي واالدليية العييـر معتمييدين فييي ذليي  ـسييا  ؟معييرـو

المييدها التةسيسييي ميي  اال ييذ بييالمدها المقييارن فييي المواضييي  التييي تتطسييب ذليي  ميين  ييً  مقارديية 
 .الوضعية فيما بيدها وبال قه االسًمي المبار  بعض القوادين 

هييذا مييا سييدبةثه فييي هييذ  الدراسيية ميين  ييً  مبةثييين ، دتعيير  فييي المبةييث االو  ـسييا 
ية العم   في ال قه االسًمي،  باالستجوابالتعري  باالستجواب، ودبين في المبةث الثادي معرـو

 ث  د ت  الدراسة بالدتاءا والتو يات. 
 يف.مالحمُد هلل رب العال واخر دعوانا اف

 

 :ث االول ـالمثح

 التعريـــف تاالستجــــواب

ي، فيي اال يطًةين السغيوي و سػتجواباالبدايًة ال بد من التعر  ـسا ماهيية   اوال،  العيـر
  :ثاديا، و سيت  توضيح ذل  م  ًً ضمن المطسبين االتيين القادودي ث  باال طًح

يفي اال طًح السغوي و  بباالستجواالتعري   المطمب االوؿ/  .العـر

 .القادوديفي اال طًح  باالستجوابالتعري   المطمب الثاني/

 

 المطلة االول : التعريف تاالستجواب في االصطالح اللغوي و الشرعي
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فييي اال ييطًح السغييوي، ثيي  بعييد ذليي   االسػػتجواببييادىء ذي بييدىء البييد ميين معرفيية ماهييية 
ياليت  توضيح المعدا في اال طًح   :و ةسب الت  ي  االتي عـر

 .التعري  باالستجواب في اال طًح السغوي الفرع االوؿ /

يالتعري  باالستجواب في اال طًح  الفرع الثاني /  .العـر

 التعريؼ باالستجواب في االصطالح الُمغوي :  الفرع االوؿ
ـُر  المةا    باستجو بااليق د  الُميته ، اميا ـادًة اَسيتجوب  يقا لغًة، االستدطاق، وفي 

ـموما فهو سماٌ  ُيطرح ـسيا الة وميه، فيقيا  اَسيتجوب الة ومية،  ةبياالمجالس الدي ا طًحفي 
والجيواب هيو اليرد ـسيا سيما  او  طياب .  (2)واَستجوبُه واُستجِوَب لُه استجوابا، اي ُرَد لَيُه الجيواب

 .  (3)او رسالة او دـا او اغراض والم در االجابة 

 لتعريؼ باالستجواب في االصطالح الشرعيا:  لثانيالفرع ا

ا: البد من بيان ان العريعة االسًمية المبار ة ل  ت رد بابا  لتةديد م هو  االستجواب عـر
م   ا ـن االستجواب بو  ه وسيسة من وساء  االثبات ، بمعدا ان دظرية االثبات في ال قيه 

ا  ـسيييه فييي القييوادين الوضييعية  مييا هييو الةيي-االسييًمي ليي  تتضييمن لواـييد مدضييبطة لًسييتجواب 
                                     .  ًفا لطرق االثبات اال رى،  البيدة و االلرار و اليمين –الةديثة

ا، االاده بو ي ه وسييسة  سا الرغ  من ـد  وجود تعري   اص مةدد باالستجواب عـر ـو
،  بية ـين القضياة المسيسمين ـموميامن وسياء  التعير  ـسيا الةقيقية والو يو  اليهيا ،لي  ت ين غري

ـسييييه يم دديييا ان دستعييي  ان القضييياء فقيييد تضيييمدت اة يييامه  تطبيقيييات ـدييييدة ـييين االسيييتجواب ، 
 دلي  لًثبات بو  ه وسيسة من وساء  التو   الا الةق ، و بهذا  االستجواباالسًمي ـر  

ال  يي  ـيين و ليياء   سييما  القاضييي :يم ددييا تةديييد م هييو  االسييتجواب فييي ال قييه االسييًمي بادييه 
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معيدييية فيييي مجسيييس القضييياء ، لغيييرض الة يييو  ـسيييا اليييرار مديييه اوليييتسمس القاضيييي ةقيقييية الديييزاع 
 .المو سه الثبات الةق في الدـوى

 

 التعريؼ باالستجواب في االصطالح القانوني:  الثاني المطمب

وى، طريقة مين طيرق تةقييق اليدـ ))، باده  (4)في اال طًح القادودي االستجوابُيعر   
ن ولياء  معيديه لغيرض الة يو  ـسيا  تسجا بواسطته المة مة اوال    الا سما  ال  ي  اال يـر

((الرار مده
(5)

. 

طريق من طرق تةقيق الدـوى، يعمد فيهيا اةيد اطيرا  اليدـوى  )) ما يعر  ايضا باده 
ر بهيا بواسطتها الا سما  الطر  اال ر ـن ولاء  معيده لي   من وراء االجابية ـسيهيا او االليرا

((الثبات مزاـمه او دفاـه او تسجا اليها المة مة لت   الا تسمس الةقيقة المو سة لًثبات 
(6)

. 

طرييييق مييين طيييرق تةقييييق اليييدـوى تسيييتهد  بيييه  ))اميييا القضييياء الم يييري فقيييد ـرفيييه باديييه 

((المة مة تم يدها من تسمس الةقيقة المو سة الثبات الةق في الدـوى 
(7)

. 

، اذ ليييس اًلغيييرض مييين االسيييتجواب  لالسػػػتجوابلتعريييي  الثيييادي ودةيين بيييدوردا دت يييق ميي  ا
الة ييو  ـسييا الييرار ميين ال  يي  بوالعيية معيدييه فقييط ، وادمييا و ييو  المة ميية ـمومييا الييا ةقيقيية 

 . الدزاع ايضا

وبهيييذا يم دديييا تةدييييد تعريييي  مداسيييب لًسيييتجواب باديييه: طرييييق مييين طيييرق تةقييييق اليييدـوى ، تسجيييا 
سيما  ال  ي  اال ير ، ـين ولياء  معيديه ، لغيرض الة يو   بواسطته المة ميه او ال  ي  ، اليا

 .ـسا الراٍر مده ، او لتتم ن المة مة من تسمس الةقيقة المو سة الثبات الةق في الدـوى
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اال بالدسيبة لمين  يان  االسػتجوابو ما هو واضح من  ً  التعري  ، اليم ن ان ي يون 

  ما في الدـوى، 
(8)

ريق من طرق تةقيق الدـوى فهو ةيث تتضح   اءص التعري  باده ط 
اجراء لضاءي تقو  به المة مة مين تسقياء د سيها او بدياًء ـسيا طسيب اةيد ال  يو  ، وذلي  بسيما  
ال    اال ر ـن ولاء  مةيددة ومعيدية ، لغيرض الة يو  ـسيا اليرار  يريح بالموضيوع لي يون 

المو سة الثبات الةق  دليً مطسقا في االثبات او من اج  ان تتم ن المة مة من معرفة الةقيقة
 في الدـوى المدظورة امامها.

ويعيييترط ايضيييا فييييمن ي يييح توجييييه االسيييتجواب الييييه ان ي يييون اهيييً لست ييير  فيييي الةييييق 
المتدازع فيه، لذا يجب ان تتوافر في الع ص اليذي ييراد اسيتجوابه االهسيية الواجبية توافرهيا لًليرار 

  .(9)ذاته،  فالذي الُ يقب  الرار  اليجوز استجوابه

 ما يعترط ايضاً في الوالعة المراد االستجواب بعادها ، ان ت ون ع  يية بالدسيبة لس  ي  
  .(10)المطسوب استجوابه ، ومتعسقة بالدـوى ومدتجه فيها وجاءز لبولها

و  ما هو واضح من التعري  ايضا، ان االستجواب ُيَعُد طريقا من طرق تةقييق اليدـوى ، 
مييين الو يييو  اليييا الةقيقييية الثبيييات الةيييق فيييي اليييدـوى، فسهيييا ان  تسيييتهد  بيييِه المة مييية تم يدهيييا

تسييتجوب ميين تسقيياء د سييها ميين  ييان ةاضييرا ميين ال  ييو  فييي الجسسيية التييي تةييددها لهييذا الغييرض 
، فاالستجواب ُيَعد هدا ةقا ا ييً لسمة مية، (11)دون تول  ـسا طسب اةد ال  و  او معارضتهِ 
  .ةضار  الستجوابهفاذا  ان ال    غير ةاضر امرت المة مة با

ـسا طريق ا ر و هو طسب اةد ال  و ، ةيث َيثُبيت  ءً  ما لد يت  توجيه االستجواب بدا 
ًً  يان ميدـيا او ميدـا ـسييه او ُمتَيدِ ً او  ةق االستجواب ـموما ل   طر  في الدـوى، سواًء

ـدهييا ، ـيين وليياء  معيديية تييرى المة ميية ضييرورة سييماله  (12) -ع  ييا ثالثييا -ُمييدَ ً فييي الييدـوى
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وية   هذا في ايه مرةسة من مراة  الدـوى ، او دور من ادوار المةا مية ، وفيي اي موضيوع 
                                                      . ان

ـمومييييا، هيييو الة يييو  ـسيييا اليييرار مييين ال  يييي   االسػػػتجوابوه يييذا يتضيييح ان الغيييرض مييين    
سيواًءً اليرارا  –ا ادى االسيتجواب ، اليا تةقييق ذلي  الغيرض اُلمَستجوب بالوالعة المتديازع فيهيا، فياذ

فان اة ا  االلرار هي التي ُتَطبق ـسيه، وت ون له لوة  – ريةا او ضمديا بالولاء  المتدازع فيها 
  .االلرار القضاءي في االثبات

ا امييا اذا ليي  َيبسييج االسييتجواب هييذا الةييد، فييان االميير الي سييو ميين ات يياذ ال  يي  المسييتجوب اميي 
 .االجابة الغامضة او الدال ة او الت س  ـن ةضور االستجواب االد ار او

فيياذا اد يير ال  يي  المسييتجوب الوليياء  التييي َتَضييَمَدَها االسييتجواب اد ييارا تامييا، فييان ذليي  يجعيي    
ـدي  ال اءدة، و ال ت طو القضية  طوة واةدة فيما يتعسق باالثبات، و من ثيَ  يتوجيب  االستجواب

 .(13)ستجواب ان يقد  دليً ا ر الثبات دـوا  وفقا لسقواـد العامة في االثباتـسا طالب اال

ه ولياء    ما ادُه من الجاءز ايضا ان يسجا الا طسب استجواب جديد بعيرط ان ي يون موضيـو
  .(14)ل  يتداولها االستجواب السابق

 

اوالير ببعضيها اما اذا اجاب المسيتجوب باجابيه غامضية او دال ية، او اد ير بعيض الولياء ، 
اال ر، ف ي هذ  الةالة يجوز لسمة مة ان تعد هذا المول  من اُلْمَسُتجوب لريدَه لضاءية او َتِعيدُ  

  .(15)اد ارا لسولاء  موضوع االستجواب



 

 

 

 
 

  
 مـجلـة كليـة العلـوم اإلسالميـة

 م0212-هـ 1341المجلذ الراتع                العـذد الثامـه           
         

 414 

د يمييا فييي ةاليية الت سيي  ـيين ةضييور االسييتجواب ، فييً ي سييو الةييا  ـدييد اتبيياع ذليي  ميين اةييأ     
 :مرين أ

ـن االستجواب لُعذْر يمدعه ـن الةضور، وتيرا  المة مية مقبيوال  السي ر ان ي ون الت س   : والا أ

دييد ذا  ترجييك المة ميية االسييتجواب لجسسيية ا ييرى تةييدُدها، او تعييين اةييد  او المييرض، ـو
  .(16)ُلضاتها لًدتقا  الا مة  ال    الستجوابه اذا  ان ةضور  لسمة مة متُعذْرا

ييذْر مقبييو  ، او ان فييي ةاليية الت سيي  ـيين ةضييور الجسسيية :  اا ثانيػػ ـُ المةييدد  لًسييتجواب بغييير 
ان ، ييةضرها ويمتد  ـن االجابة لغير سبب او مبرر لادودي ، او ادـا الجه  او الدسي

التبيياين واضييح فييي الةسيييو  القادودييية لهييذ  الةاليية فييي م تسيي  التعيييريعات  وفييي هييذا دجييد
 .(17)ـموما

قيه االسيًمي واضيح فيي هيذ  الدقطية ومن الجدير بالذ ر في هذا ال دد ،ان مولي  ال     
من مجسة االة ا  العدليية ، اذ اـتبيرت الممتدي  ـين االجابية  ٕٕٛٔمن  ً  دص المادة / 

اذا ا يير المييدـا ـسيييه ـسييا سيي وته ـدييد االسييت ها   مييا  ))مد ييرا فد ييت المييادة ـسييا ادييه 
وليه ال اِليُر َو ال ادِ ير، ذ ردا اد يا و لي  يقي  ال او دعي  ُيَعيُد سي وته اد يارا و  يذل  ليو اجياَب بق

وبهيذا  (( ُيعد جوابه هذا اد ارا ايضا، وُتطسب البيدة من المدـي في ال ورتين  ما ذ ردا اد يا
دًةييظ ادييُه ليي  ترتييب المييادة ـسييا امتديياـه  ـيين االجابيية دليييً او لريدييه ـسييا  ييةة الوليياء  

المراد استجوابه  ـدها
(18)

. 
   يـــث الثانـــالمبح

 يــالمـسه اإلــواب في الفقــل باالستجــمة العــمشروعي

ية العميي      فييي ال قييه االسييًمي، ال بييد ميين اسييتدباط هييذ   باالسػػتجوابلستعيير  ـسييا معييرـو
يه و االستدال  ـسيها اوال من االدلة اال يسيه الدقسيية المت يق ـسيهيا بال تياب و السيده الدبويية  العـر
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 ، هييذا مييا سدوضييةه م  ييًالسييس  ال ييالح  العييري ة ، فضييً ـيين اة ييا  القضيياة المسييسمين ميين
  ثًثة االتية :ال البـسا الدةو االتي، ضمن المط

ية المطمب االوؿ/  .القران ال ري  من  االستجواب االستدال  ـسا عـر

يةالمطمب الثاني/   .المطهرة  من السدة الدبوية االستجواب االستدال  ـسا عـر

ية اال المطمب الثالث /  ستجواب من اة ا  القضاة المسسميناالستدال  ـسا عـر
 

 القراف الكريـ مف  االستجوابعمى شرعية  ستدالؿ: اإل المطمب االوؿ
))َو َقػػػاَؿ  فييي لوليييه تعييالا : باالسػػػتجواب تعيييالا مييا يييد  ـسيييا العميي  اهللورد فييي  تيياب 

َُ مػػا بػاُؿ النِ  ُُ الَرُسػػوؿ قػاَؿ ارِجػػَ الػػى َرِبػؾ َفسػػتم ْسػػُوة الالتػػي َقَطْعػػَف الَمِمػؾ اتتػػوني بػػَ َفَممػا جػػاس
ايديهَف اف َربي بكيدهف عميـ * قاَؿ ما خطبكف اْذ راَودتَف يوُسَؼ عف نفِسَ * ُقْمَف حاَش هلِل ما 
 َُ َُ عػف نفسػَ َو انػ عِممنا َعميَ مف سوس  َقاَلػت امػراُت الَعزيػز االف حصػْصَ َص الَحػْؽ انػا راودتػ

 لمَف الَصاِدقيف((
(19)

.   

ّبَرهييا، فسمييا  ))االييية ال ريميية ادييه :  و جيياء فييي ت سييير         ـَ لييا  المسييُ  اءتييودي بييه، اي بالييذي 
جاء  اي يوس  الرسو  و طسبه لس روج لا  لا دا اظهيار براءتيه ارجي  اليا ربي  فسياله ميا ةياُ  

ن ي َن اذ راودتييالدسوة الًتي لطعن ايديهن ، فرج  فا بر المس  فجمعهن و لا  ما  طب ن و عادي
هي  وجيدتن مدييه مييً الييي ن ، لسيَن ةاعيا هلل مييا ـسمديا ـسييه ميين سيوء، لالييت  يوسي  ـين د سييه ،

امراة العزيز االن وضح الةق ادا راودتُه ـن د سه و اده من ال ادلين في لو  هي راودتديي ـين 
((د سي 

(20)

 . (21)  ـسيه السً  ـسا رموس االعهاد ريح ببراءة يوس وهذا اـترا  

ـسيييا طسيييب يوسييي  ـسييييه السيييً ، فيييت  اسيييتدـاءه  ًء ء بدييياالمسييي  لسدسيييوة ، جيييا فاسػػػتجواب
لسةضور، و استجوابه  و سماله  ما  طب ن اذ راودتن يوس  ـن د سه؟ و بعد ان ا بروا المس  
اده ما ـسمدا ـسيه من سوء ، جاء اـترا  امراة العزيز اثدياء االسيتجواب ، فيالرت بادهيا هيي التيي 
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فتو   المس  الا الرار اميراة العزييز مين  يً  اسيت دا   راودته ـن د سه، و اده لمن ال ادلين،
طريقيية االثبييات باالسييتجواب و سييما  الدسييوة و اسييتدطالهن ، و لييد اسيي ر هييذا االجييراء ـيين اثبييات 
  دق يوس  ـسيه السً  و براءته من التهمة.                                                

)) َقػػالوا َمػػف َفعػػَؿ هػػذا باالسييتجواب فييي لولييه تعييالا: مييا ورد ايضييا مييا يييد  ـسييا العميي   
َُ َلِمَف الظاِلميف * قاُلوا َسِمعنا َفَتىا يذُكَرُهـ ُيَقاُؿ لَ ابراهيـ * َقاُلوا فاتوا بَ عمى اعُيف  ِباِلهتنا اَن

َُُ  َكِبُيػُرُهـ َهػذا الناس َلعَمهـ َيْشهُدوف * قالُوا سانت فعمَت هذا بِتاِلَهِتنا ياابراهيـُ  * َقػاَؿَ ْبػؿَ فَعَمػ
              .(22) َفَسُتُموهـ اف كاُنوا َيْ نِطُقوف ((

لالوا من فع  هذا بالهتدا لا  بعضه  ليبعض سيمعدا  )) وجاء في ت سير االية ال ريمة اده 
فتا يذ ره  و يعييبه  يقيا  ليه ابيراهي ، ليالوا فياتوا بيه ـسيا اـيين الدياس اي ظياهرا لعسهي  يعيهدون 

ال اـي  فقيالوا ليه بعيد اتياديه ، ااديت فعسيت هيذا بالهتديا ييا ابيراهي  ليا  سيا تاـن فعسيه، بي  ـسيه اده 
(( فسيالوه  ـين فاـسيه ان  يادوا يدطقيون فعسه  بيره  هذا

(23)

، والغيرض ان ت يون مةا متيه ـسيا  
 .  (24)رموس االعهاد بةضرة الداس 

  بادييه هوال اـيي  ، وارادوا اثبييات فعدييدما وجييدوا الهييته  مةطميية ، اُتِهييَ  ابييراهي  ـسيييه السييً
ذليي  ، فاسييت دموا طريقيية االثبييات باالسييتجواب ، و لييرروا جسييب ابييراهي  ـسيييه السييً  امييا  اـييين 
الداس ليعهدوا ـسيه، فت  استجوابه و سيماله، ااديت فعسيت هيذا ييا ابيراهي  ؟ فياد ر، و ليا  بي  فعسيه 

  يذا ةيدثت او  طريقية اسيتجوا ب معروفية بيره  هذا فاسالوه  ـين فاـسيه ان  يادوا يدطقيون، و ه
        .ن ال ري  رفي عرع من لبسدا، د  ـسيها القر 

 المطهرة االستدالؿ عمى شرعية االستجواب مف السنة النبوية:  المطمب الثاني

ية العم  باالسيتجواب فيي السيدة الدبويية العيري ة ، فقيد ورد ـين ابين  اما ما يد  ـسا عـر
 ليا  ؟ لا  لماـز بن مال  ،اةٌق ما بسغدي ـد ، لا  وميا بسغي  ـديي ان الدبي  ))  ـباس

  يبسغدييي اديي  ولعييت بجارييية ا  فييًن ، لييا  دعيي  ، لييا  فعييهد ، اربيي  عييهادات ثيي  اِمييَر بييه َفُرِجيي :
))(25) . 
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بسغه ان ماـز ارت ب الزدا م  جارية ا  فًن، فقا  باستجوابه ، فيالر مياـز  فالرسو  
     .َو اِمَر به فرج   ـسا د سه زدا م  الجارية ، وعهد ارب  عهاداتواـتر  بارت ابه ال

طريقة االسيتجواب ، فاسي رت ـين االـتيرا  ، فيميا ورد ـين  وفي ةديث ا ر است د  الرسو  
اذ جياء رجي  يقيود ا ير بدسيعه فقيا  ييا  ليا  اديي لقاـيد مي  الدبيي  ))ـقسمة بين واءي  ، ان ابيا  
 -فقا  اده لو ل  يعتر  المُت ـسيه البيدة  -التسته ؟  ا  رسو  اهلل رسو  اهلل هذا لت  ا ي فق

لا  دع  لتسته ، لا   ي  لتسته ؟ ليا   ديت اديا وهيو د تيبط مين عيجرة فسيبدي فاغضيبدي فضيربته 
ه  ل  من عك تمديه ـن د س  ، لا  مالي ما  اال  بال اس ـسا لرته فقتسته ، فقا  له الدبي 

اليه بدسعته  ارى لوم  يعترود  ، لا  ادا اهون ـسا لومي من ذا  َفَرم ساءي وفاسي ، لا  فت
ان لتسيه فهيو مثسيه ، فرجي   ولا  دود   اةب ، فيادطسق بيه الرجي  ، فسميا وليا ليا  رسيو  اهلل 

اميا  فقا  يا رسو  اهلل اديه بسغديي ادي  لسيت ان لتسيه فهيو مثسيه وا ذتيه بيامر  ، فقيا  رسيو  اهلل 
بسا ليا  ، فيان ذا   يذا ، ليا   -لعسه لا   -  واث   اةب  ، لا  يا دبي اهلل تريد ان يبوء باثم

((فرما بدسعته و سا سبيسه
(26)

. 
ية العم  باالستجواب، مين  يً  االسيتدال  ـسييه فيي   بداًء ـسا ماتقد  يتضح لدا معرـو

ضيً ـين االسيتدال  المطهيرة ، ف االدلة اال سية الدقسية المت ق ـسيها من  تاب اهلل والسيدة الدبويية
ييد  معارضييته  لهييذ   يتها ميين االجميياع الةا يي  بييالرار ال ييةابة لهييا والعميي  بهييا ـو ـسييا معييرـو
الطريقييية ، واالسيييتدال  ـسيهيييا بيييالمعقو  ايضيييا ، اذ مييين المقبيييو  ـقيييً ان ييييت  االست سيييار وطيييرح 

عضييه  االسييءسة واسييتدطاق ال  ييو  وذليي  ميين اجيي  التو يي  الييا الةقيقيية ، اذ يجابييه ال  ييو  ب
البعض في جسسة معتر ة ولد يقر ال    ـسا اثرها و ا ة ـدد مواجهته بالةقاءق الواضيةة ، 
فقد ال يعتر  ال    من تسقاء د سيه وال ي يدر مديه اليرارا اال بعيد مدالعيته اميا  القاضيي ، ةييث 

لعيته ال يقوى ـسا اد ار الةق اذا ما جوبه بالسما  ـده فً يسيتطي  التد ير لهيا و ا ية ـديد مدا
الوليياء  المتًةقيية الت سييي ـيين االد ييار ويقيير  و فييي ت  يييًت االمييور فيضييطر امييا  تسيي  الةقيياءق

  راةة او داللة بالولاء  المتدازع ـسيها .

 ث : ػالػب الثػالمطم
 جواب مف احكاـ القضاة المسمميفػة االستػدالؿ عمى شرعيػاالست
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اة المسيسمين مين السيس  ال يالح ان طريقة االثبات باالستجواب لي  ت ين غريبية ـين القضي
ا برديا ابيو سييعيد  ))فقيد تضيمدت اة يامه  تطبيقيات ـدييدة لهيا ، اذ جيياء فيميا روا  البهيقيي اديه : 

َتَب الا ـمر بن ال طاب  ًَ من العراق ، ان رجً لا  المراته :  بن ابي ـمر، اده بسغُه ادُه َ 
ن ميير  ان يييوافيدي فييي الموسيي ، الييا ـامسييه : ا ةبسيي  ـسييا غاربيي  ، ف تييب ـميير بيين ال طيياب 

يطو  بالبيت ، اذ لقيه الرج  فسس  ـسيه ،فقا  : من ادت ؟ لا ! ادا الذي امرت  فبيدما ـمر 
  ، يان يجسيييب ـسيييي  ، فقيييا  : ادعيييد  بربيييي هيييذ  الُبَدَيييية ، هييي  اردت بقولييي  : ةبسييي  ـسيييا غاربييي

لت  ، اردُت ال ييراق ، فقييا  الطييًق ؟ فقييا  الرجيي  ، لييو اسييتةس تدي فييي غييير هييذا الم ييان مييا  ييد
                                                     . (27) ((هو ما اردت .. ـمر 

بطسب اةضار الرج  امامه ،  ان من اج  سماله واستجوابه يتبين لدا ان ارسا  ـمر  
،  ق فيي اليدـوىلسة و  مده ـسا الرار بالوالعة ، من اجي  تسميس الةقيقية اُلموِ يسه الثبيات الةي

ان يتا يد مين الق يد والديية  فالطًق ال داءي ال بد ليه مين ل يد  ياةبه الطيًق ، واراد ـمير 
 .في الطًق فاستدـا المطسق واستجوبه 

اـتميادا ـسييا االسيتجواب وسيما  ال  يي  فيي اليدـوى ، فيمييا  ايضيا ومميا لضياُ  ـميير  
ا ـديد ـميير بين ال طيياب، فجياء رجييًن  ديت جالسيي ))روا  يةييا بين ـبييد اليرةمن ـيين ابييه لييا : 

ي ت مان في غً ،  ًهما يدـي اده ابده ، فقا  ـمر : ادـوا ليي ا يا َبدِيي الم يطسق ، فجياء 
وادا جالس ، فقا  ادظر ابن ايهما ترا  ؟ فقيا  : ليد اعيتر ا فييه جميعيا ، فقيا  ـمير لقيد ذهيب بي  

واليرجًن جالسيان والم يطسق جيالس  -ب ر  المذاهب ، ولا  فضربه بالدرة ، ث  دـا ا  الغيً 
فسييالها ، فقييا  لهييا ـميير ابيين ايهمييا هييو ؟ لالييت :  دييت لهييذا ف ييان يطييمدي ، ثيي  يمسيي دي ةتييا  –

يسيييتمر بيييي ةمسيييي ثييي  يرسيييسدي ، ةتيييا وليييدت مديييه اوالدا ثييي  ارسيييسدي ميييرة فاهرليييت اليييدماء ، ةتيييا 
تدرين من ايهما هو لالت : ضددت اده ل  يبق عك ، ث  ا ابدي هذا، فستمررُت ةامًً ، لا  : اف

ما ادري من ايهما هو ؟ لا  فعجب ـمر لسم طسق ، ولا  لسغً   ذ بيد ايهما عءت ، فا ذ بيد 
((اةدهما واتبعه 

(28)

. 
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، فاـترفييت بييال جور، فييامر ان تييرج  اتييا بييامراة ةاميي ، فسييالها ـميير  )) مييا ذ يير ادييه     
ان تيرج ، فردهيا ـسيي ، و ليا  لعمير :  ـمير فقيا  : مابيا  هيذ ، فقيالوا ، امير  فسقيها ـسي 

امرُت بها ان ترج ؟ فقيا  : دعي  اـترفيت ـديدي بيال جور، فقيا  هيذا سيسطادَ  ـسيهيا، فميا سيسطادَ  
ـسا ما في بطدها؟  ث  لا  لُه ـسي : لعس  ادتهرتها او ا  تها؟ فقا  : لد  ان ذل ، لا  : او ما 

بعد بًء، ان من لييدت او ةبسيت او تهيددَت فيً  يقو : الةد ـسا معتر  سمعَت رسو  اهلل 
قػد  ومف ذلؾ ايضا اف امراة رفعت الى عمر بف الخطاب  ... سبيسها الرار لُه، َف سا ـمر 

انهػػا لتسػػتهؿ بػػَ  زنػػت فسػػالها عػػف ذلػػؾ ؟ فقالػػت نعػػـ واعػػادت ذلػػؾ وايدتػػَ ، فقػػاؿ عمػػي 
                                       .(29)((استهالال مف ال يعمـ انَ حراـ فدرا عنها الحد 

ان امراة عيهد ـسيهيا عيهود ادهي  وجيدوا فيي بعيض اةيياء العيرب  ))و دظير هذ  القضيه ايضا،   
رجً يطاها ليس ببعٍ  لها، فامر ـمر برجمها، و  ادت ذات بع ، فقالت لعمر: تعس  ادي بريءية، 

: ردوهييا فاسييالوها فسعيي  لهييا ـييذر، فغضييب ـميير و لييا  : او تجييرةين العييهود ايضييا، فقييا  ـسييي
َفُردت و سالت ـن ةالها، فقالت:  ان الهسي اب ، ف رجُت في اب  اهسي و ةمسُت معيي مياء، و 
ل  ي ن في اب  اهسي لبن، و  رج معي  سيطدا و  ان من ابسه لبن، فد يذ مياءي، فاستسيقيتُه فيابا 

رج، ام دته من د سي  رها، و لا  ان يسقيدي ةتا ام ده من د سي، فابيُت، فسما  ادت د سي ت 
ْ ف اُضَطر َغِيرَ باٍغَ و ال َعاٍدَ فال اثـَ َعمَيَ (( اهلل ا بر ـسي  ـَ ، فسما سم  ـمر ذل   سيا ))َف
((سبيسها

(30)

. 

ان  ))و مييين القضيييايا اال يييرى المعتميييدة ـسيييا سيييما  ال  ييي  و اسيييتجوابه، ميييا ذ ييير فيييي 
و لييد  ييرج ابدييه ذات يييوٍ  ميين  ال طيياب بيين العيياص،  ييان ـييامً فييي  ًفيية ـميير بيين  وـميير 

االيا  الا الباديه را با فرسه و بيد  ـ ا وهو يسعب ـسا ال رس فسقطت الع ا مين ييد  فولعيت 
بن العياص  وـسا االرض، فمر به اـرابي، فقا  له: داولدي هذ  الع ا، فس  يجبه فدز  ابن ـمر 

ثًثيا، فيذهب االـرابيي فعي ا  ـديد  من فرسه و ا ذ الع ا و ضرب بها ذل  االـرابي ـسا راسه
بن العاص فقا  ـمر لًـرابي: ما ضير  ليو داولتيه الع يا، و لي  ت يال  ابديي و اديا  وابيه ـمر 

ـامس  ؟ و امر بةبسه فةبس ثًثة ايا  ، فسما  رج االـرابيي مين الةيبس، ذهيب اليا المديديه، و 
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ابده من م ر الا المديدة بن العاص و  وفامر بجسب ـمر  ع ا ةاله الا ـمر بن ال طاب 
ن الوالعية فيالرا واـترفيا بيذل  ، واـتيذرا  الستجوابه  و سماله  ـين ذلي ، فسميا ةضيرا سيالهما ـميـر

اتظديون يييا ليريش ان الديياس ل ي  ـبييد ؟ و لييا  لًـرابيي ،  ييذ بييد  ـ ييا  الييه ، فقيا  ـميير 
ه بهييا ثًتييه  مييا مثيي  الع ييا التييي ضييرب  ابدييه بهييا و اضييربه  مييا ضييرب  ، فا ييذ ـ ييا و ضييرب

َميير  ـُ بيين العيياص ثًثيية ايييا ، فقييا  االـرابييي، ـ ييوت ـدييه الدييه  وبةييبِس ـميير  ضييربُه، و امييَر 
ية يق و ارفيـامسدا فاطسقه و لا  اذهب الا ـمس  و ات   .(31) ((ق في الـر

المعتميدة ـسيا االسيتجواب ايضيا هيو اسيتجوابه السييدة  ومن الضية ـمر بن ال طياب 
اتييا ـميير بيين ال طيياب يومييا ب تييا امييرد مقتييوال مسقييا ـسييا وجييه  السيييث ابيين سييعد لييا ))االد يارية 

الطريييق فسييا  ـميير ـيين اميير  واجتهييد فسيي  يقيي  لييه ـسييا  بيير فعييق ذليي  ـسيييه فقييا  السهيي  اظ ردييي 
بقاتسييه ، ةتييا ادييه  ييان راس الةييو  وجييد  ييبي مولييود مسقييا بموضيي  القتييي  فيياتا بييه ـميير فقييا  

اليا اميراة وليا  ليومي بعياده و يذدي مديا د قتيه وادظيري مين يا يذ  ظ رت بد  القتيي  فيدف  ال يبي 
مديي  فيياذا وجييدت امييراة تقبسييه وتضييمه الييا  ييدرها فيياـسميدي بم ادهييا ، فسمييا عييب ال ييبي جيياءت 
جارية فقالت لسمراة ان سيدتي بعثتدي الي  لتبعثي بال بي لترا  وترد  الي  ، لالت دعي  اذهبيي بيه 

بدة عيخ من االد ار .. فضمته اليها ولبسته .. فاتيت ـمير فا برتيه اليها وادا مع  ،فذهبت الا ا
فاعتم  ـسا سي ه ث  الب  الا مدز  المراة فوجد اباها مت ءا ـسا الباب فقا  له يا فًن ما فعست 
ابدت  فًدة ؟ ليا  جزاهيا اهلل  ييرا هيي مين اـير  الدياس بةيق اهلل وةيق ابيهيا مي  ةسين  يًتها 

وبقييي هييو والمييراة فييي البيييت .. وسييالها مد ييردا اةببييت ان اد يي  ـسيهييا ..و يييامها .. فقييا  ـميير 
بعض االسءسة ث  ت رس في وجهها ميا ييد  ـسيا وجيود العًلية بيدهيا وبيين العياب القتيي  والموليود 
المهميي  و اعيي ها بادييه يسيياءسها ـيين اميير العيياب والمولييود وادهييا ان ليي  تتةييرى فييي اجوبتهييا ال ييدق 

د ييارية المسيي يدة بادهييا ا  المولييود المسييتقط ر اال طييار ، واـترفييت االوالةييق تعييرض د سييها ال بيي
ولاتسة العاب المجهو  الع  ية .. ولالت ان ـجوزا  ادت تد   ـسي فات ذتها اما و ادت تقو  
من امري  ما تقو  به الوالدة و دت لها بمدزلة البدت و ذل  ةين ث  ادهيا لاليت اديه ليد ـيرض لهيا 

تضي  ولد اةببت ان تضمها الي ةتا ترج  من س ر ولها ابدة في موض  تت و  ـسيها فيه ان 
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فهياته  هياة الجارية .. ف ان يرى مدي ما ترا  الجارية  –عاب امرد  –س رها فعمدت الا ابن لها 
ميين الجارييية ةتييا اغ سدييي يومييا وادييا داءميية فمييا عييعرت ةتييا ـًدييي و ييالطدي فمييددت عيي رة  ادييت 

ه يست مديه ـسيا هيذا ال يبي فسميا وضيعته القيتيبجادبي فقتسته ث  اميرت بيه فيالقي ةييث راييت فاعيتم
 .(32)((في موض  ابي.. 

ان اميراة رفعيت ـسيي وعيهد ـسيهيا ادهيا ليد بغيت و يان مين )) ومن الضية االما  ـسي 
لضيييتها ، ادهييا  ادييت يتيميية ـدييد رجيي  و ييان لسرجيي  امييراة و ييان  ثييير الغيبيية ـيين اهسييه ، فعييبت 

دسوة ةتا امس دها فا ذت ـذرتها با بعها ، فسما لد   اليتيمة ف افت المراة ان يتزوجها ، فدـت
زوجهييا ميين غيبتييه رمتهييا المييراة بال اةعيية والامييت البيديية ميين جاراتهييا السييواتي سيياـددها ـسييا ذليي  ، 
فسيييا  ـسيييي الميييراة : اليييِ  عيييهود ؟ لاليييت دعييي  هيييمالء جييياراتي يعيييهدن بميييا اليييو  فاةضيييرهن ـسيييي 

اد      امراة بيتا فيدـا اميراة الرجي  فادارهيا ب ي  واةضر السي  وطرةه بين يديه وفرق بيدهن ف
وجه فس  تز  ـن لولها فردها الا البيت التي  ادت فيه ، ودـا باةيدى العيهود وجثيا ـسيا ر بتييه 
ولا  : لالت المراة ما لالت ورجعت الا الةق واـطيتها االمادة وان ل  ت يدليدي الفعسين والفعسين 

هييا رات جميياال وهيبيية ف افييت فسيياد زوجهييا فييدـتدا وامسيي داها لهييا فقالييت : ال واهلل مييا فعسييُت اال اد
ا  ـسيييي اهلل ا بيير اديييا او  مييين فييرق بيييين العييياهدين فييالز  الميييراة ةيييد ليييةتييا افتضيييتها با ييبعها ، 

القذ  والز  الدسوة جميعا الع و وامر الرج  ان يطسق المراة وزوجه اليتيمة وساق اليها المهير مين 
 .(33)((ـدد  

ة او اـتيرافه  ، ييستجوب الدسوة من اج  الو و  اليا الةقيقي الما  ـسي وه ذا  ان ا
، وبهيذا ت مين اهميية هيذ   (34)وطريقة استجواب  ادت او  من اجراها باـترافه  ما ورد في الدص

الوسيسة في االثبات القضاءي االسًمي ، اذا رغ  ادها ل  تعير  بهيذا االسي   يراةة وبالم يطسح 
 ان اة ا  القضاة المسسمين من السس  ال الح  اديت تتضيمن تطبيقيات وولياء  المتداو  ةاليا اال

 ـديدة ـن طريقة االثبات باالستجواب .

 ايضا اده لا  : ))ا بج بن دباتة ان عابا ع ا الا ـسي  ومن الضية االما  ـسا 
قييالوا مييات د ييرا فقييا  : ان هييمالء  رجييوا ميي  ابييي فييي سيي ر فعييادوا وليي  يعييد ابييي ، فسييالته  ـدييه ف
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فسييييالته  ـيييين مالييييه فقييييالوا مييييا تيييير  عيييييءا و ييييان معييييه مييييا   ثييييير ، وترافعدييييا الييييا القاضييييي عييييريح 
بالعيرط فو ي  ب ي  رجي  رجسيين واو ياه  ان ال يم ديوا  فاستةس ه  و سا سبيسه  ، فيدـا ـسيا 

ا بعضه  يددوا من بعض وال يم دوا اةدا ي سمه  ودـا  اتبه ودـا اةده  فقا  ا بردي ـن اب هذ
ال تييا اي يييو   ييرج مع يي ؟ وفييي اي مدييز  دييزلت  ؟ و ييي   ييان سييير   وبيياي ـسيية مييات ؟ و ييي  
ا ييييب بماليييه ؟ وسييياله ـمييين غسيييسه ودفديييه؟ ومييين تيييولا ال يييًة ـسييييه ؟ وايييين دفييين؟ ودةيييو ذلييي  
وال اتيييب يسيييج  اجيييوبته  ف بييير ـسيييي و بييير الةاضيييرون والمتهميييون الـسييي  لهييي  اال ادهييي  ظديييوا ان 

  ثي  دـيا اال ير بعيد ان غييب االو  ـين المجسيس فسياله  ميا سيا   ياةبه  اةبه  لد الر ـسييه
ث  اال ر  ذل  ةتا ـر  ما ـدد الجمي  فوجد    واةيد ميده  ي بير بضيد ميا ا بير  بيه  ياةبه 

 يذب  بميا سيمعت مين ا يةاب  وميا هلل ليد ـرفيت ث  امر باةضار المستدطق االو  فقا  ياـيدو ا
ر بييه الييا السييجن و بيير و بيير معييه الةاضييرون فسمييا اب يير يدجييي  ميين العقوبيية اال ال ييدق ثيي  اميي

القو  الةا  ل  يسي توا ان  ياةبه  الير ـسييه  فيدـا اال ير ميده  فهيدد  فقيا  واهلل لقيد  ديت  ارهيا 
لما  دلوا ، ث  دـا الجمي  فيالروا بالق ية واسيتدـا اليذي فيي السيجن وليي  ليه ليد الير ا يةاب  

 .(35)به القو (( وال يدجي  سوى ال دق فالر ب   ما الر
 

 

فيييي  وه يييذا فيييان هيييذ  الوالعييية ت يييور لديييا المدييياها التيييي  يييان يتبعهيييا االميييا  ـسيييي    
التةقيق والتي تقو  ـسيا مبيدا ـيز  الجدياة ـين بعضيه  اليبعض اثدياء ـمسيية التةقييق واسيتجوابه  

سييا وطييرح االسييءسة بةيييث يميييز ال يياذب ـيين ال ييادق ثيي  ارها ييه  فييي الداةييية الد سييية لةمسهيي  ـ
 د  . عااللرار من غيران يسجا الا اال را  المادي وال

وميين   ييرى ))اسييتادن  بييير عييرطة المديديية وتقييد  الييا مجسييس االمييا  ـسييي وفييي لضييية أ 
وراءه اربعة رجا  من اـوان العرطة لابضين ـسا مجر  تسط ت يدا  بالد  وفي يد  س ين يقطير 

لعسس لاءً لقد ضيبطدا هيذا الرجي  المقبيوض دما ووراءه  لتي  يتعةط في دمه.. واوضح رءيس ا
ايدييا بيييد  السيي ين يقطيير دمييا .. اسييتجوب ـسييي  المييته   ـسيييه لاءمييا ـسييا مقربيية ميين القتييي  ـو

يا يذو  اليا السيجن ريثميا يد يذ فييه  نفاجاب يعتر  باده هو القات  .. فة   باـدا  القات  وامر بيا
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  العييرطة وتقييد  بييين يييدي امييير المييممدين الة يي  .. ادطسييق رجيي  ميين بييين الجمهييور واسييتمه  رجييا
 اءةا ادا القات  واال ر بريء .. فقا  ادي رجي  فقيير افسسيت ولي  اجيد ميا اسيد بيه الرميق والجيوع 
يييدف  الييا الجريميية وسييو  لييي العيييطان ان القتييي  يةميي  ميياال ـريضييا وادييي لتستييه ضيياع دمييه وليي  

الميممدين المظديون فيي االو  يسياله ـين يظ ر اةد بقاتسه واستةوذ ـسا امواله . واستةضر امير 
مبديي اليرار  بالقتي   يذبا فقيا  الرجي  اديي رجي  ل ياب  رجيت اليا ةيادوتي فيذبةت بقيرة وسييس تها 
فبيييين اديييا ا يييسةها والسييي ين فيييي ييييدي ا يييذدي البيييو  فاتييييت  ربييية  اديييت بقربيييي فيييد ستها فقضييييت 

يييدت اريييد ةيييادوتي فيياذا المقتيييو  يعييي ط فييي دميييه فراـدييي امييير  .. و دييت مضيييطرا اليييا  ةيياجتي ـو
االـتييرا  الن العسييس وليي  ـسييا الرجيي  يعيي ط فييي دمييه وادييا واليي  وفييي يييدي سيي ين وفيهييا اثييار 

سيييامه ول ييياص لاليييد  واـتقيييدت ان اي دفييي  اتمسييي  بيييه ال يقبييي  مديييي واديييه سيييي ون فيييي االمييير 
 .(36)فاـترفت بما ل  ا د  واةتسبت د سي ـدد اهلل تعالا((

 

 

 
 

 :ــــةالخاتم

اليييذي بدعمتيييه تيييت  ال يييالةات ، وال يييًة والسيييً  ـسيييا رسيييو  اهلل ال يييري ،  هللالةميييد 
سيييا اليييه وا يييةابه الغييير المييييامين وبعيييد ، فقيييد تو يييسدا مييين  يييً  البةيييث اليييا ـيييدة دتييياء ا ـو

                :تيوتو يات دوضةها ةسب الت  ي  اآل

                  

   جػ: النتات والا أ

سييييييب لًسييييييتجواب فييييييي اال ييييييطًح السغييييييوي والقييييييادودي          تو ييييييسدا الييييييا تةديييييييد تعرييييييي  مدا -1
ي، وتَُبيييين ميييدى تماثييي  التعييياري  ـموميييا ، ف يييي اال يييطًح القيييادودي اتضيييح اديييه :  والعيييـر
طريق من طرق تةقييق اليدـوى تسجيا بواسيطته المة مية وال  ي  اليا سيما  ال  ي  اال ير 
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ة ميية ميين تسمييس الةقيقيية ـيين وليياء  معيديية لغييرض الة ييو  ـسييا الييرار مدييه او لتييتم ن الم
                                                         .الدـوى المو سة الثبات الةق في

ي فاتضييح ادييه : سييما  القاضييي ال  يي  ـيين وليياء  معيديية فييي  امييا فييي اال ييطًح العييـر
مجسس القضاء لغرض الة و  ـسيا اليرار مديه او ليتسمس القاضيي ةقيقية الديزاع المو يسة 

                                                   .ثبات الةق في الدـوى المدظورةال
لسة يو  ـسيا االليرار  و لًثبيات باـتبيار  وسييسة القضياءي اتضح مدى اهمية هيذا االجيراء -ٕ

ي  لي ون دليً مطسقا غالباً  من ال    في االثبيات القضياءي ـمومياً سيواًء االسيًمي العيـر
                                             .التو   الا ةقيقة الدزاع  الوضعي ، و ليتم ن القاضي منا  القادودي 

تبين بميا اليقبي  العي  ان طريقية االثبيات باالسيتجواب ليسيت ولييدة التدظيميات الةديثية مين  -ٖ
لبسديا القوادين الوضعية ، ب  هي اجراء لدي  معرو  مدذ الع يور القديمية ، وفيي عيرع مين 

،  ما دص ـسييه القيران ال يري  معجيزة اهلل ال بيرى ودسيتور االسيً  ال اليد ودليي  اال يًص 
وال راميية وميين طسييب العييز بغييير  ذُ  وميين تهيياون فيييه هادييت ـسيييه  ودرب الدجيياة وسيير العييز

هديييا  ميييين االدليييية اليييواردة فييييي ال قييييه االسييييًمي  د سيييه وهييييان ـسييييا الدييياس.  مييييا اتضييييح ان
ية  العم  باالستجواب ، بالرغ  من ان دظرية االثبات في ال قه االسًمي ـموماـسا معرـو

ن الوضيعية الةديثية ، يل  تتضمن لواـد مدضبطة لًستجواب ،  ما هو ـسيه الةيا  بيالقواد
اال ادييه بو يي ه وسيييسة ميين وسيياء  التو يي  الييا الةقيقيية ، ليي  ي يين غريبييا ابييدا ـيين القضيياة 

 . دت اة امه  تطبيقات ـديدة ـن االستجوابالمسسمين من السس  ال الح ، فقد تضم
الةظدا مدى الت اوت بين اة ا  القوادين الوضعية الُمقاِرديه ـموميا ، وبياال ص فيي الجيزاء  -ٗ

اليييذي رتبتيييه   ـسيييا الت سييي  ـييين ةضيييور االسيييتجواب بيييدون ـيييذر مقبيييو  ، ورّجةديييا اتجيييا  
                            .ب م  ال ع  الجر لادون االثبات الم ري في جع  الجزاء المددي ةدا وسطيا يتداس

 

 ات ػ: التوصياا ثاني

 دقترح ان ُيا ذ المقدن العرالي بالتعديًت االتية :  
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 من لادون االثبات العرالي لت ون ـسا الدةو االتي : ٗٚدقترح تعدي  دص المادة /  -ٔ

د  ـن االجابية )) اذا ت س  ال    ـن الةضور الستجوابه دون ـذر مقبو  او ةضر وامت
بغييير سييبب او مبييرر لييادودي او ادـييا الجهيي  او الدسيييان فسسمة ميية ان تقبيي  االثبييات بعييهادة 

 العهود في االةوا  التي ما ان يجوز فيها ذل  ((.

وبهييذا فييان الييدص المقتييرح يمثيي  الجييزاء المداسييب والعقوبيية المعقوليية المعتدليية لميين يعرليي  
به بغير ـيذر مقبيو  او ةضير وامتدي  ـين االجابية سير ـم  القضاء بعد  الةضور الستجوا

)) وذلييي  فيييي الةييياالت التيييي يجيييوز فيهيييا االثبيييات ،  ميييا دو يييي بةيييذ  العبيييارة : بغيييير سيييبب
جييدر ـييد  ودييرى ادهييا زاءييدة و  ييان اأ د سييهادييص المييادة  بالعييهادة والقييراءن القضيياءية (( فييي

اال فييي الةيياالت التييي  اءية ال يجييوزدييه ميين المعسييو  بييديهيا ان االثبييات بييالقراءن القضييدهييا أاير إ
 . يجوز فيها االثبات  بالعهادة

مين ليادون العقوبيات  ٖٕٛدقترح تطبيق الجزاء الجداءي ايضيا المد يوص ـسييه فيي الميادة /   -ٕ
اثبييات ـرالييي ـسييا المت سيي  ـيين  ٗٚفضييً ـيين الجييزاء المييددي المقييرر فييي المييادة /  العرالييي

بام ييييان المة ميييية ايضييييا تطبيييييق الجييييزاء الجديييياءي السييييتجوابه دون ـييييذر مقبييييو  او  الةضييييور
ميين لييادون العقوبييات العرالييي ـسييا الممتديي  ـيين االجابيية  ٜٕ٘المد ييوص ـسيييه فييي المييادة / 

اثبيات ـراليي ، فييالمقدن  ٗٚبغيير ـيذر ليادودي فضييً ـين  الجيزاء المييددي فيي ديص المييادة / 
لمة مة ودورها االيجابي العرالي اراد بوضوح في ا ثر من موض  ان يعزز ويزيد من سسطة ا

المرت ب هدا هو االمتداع وبدون ـيذر معيروع ـين الةضيور اميا   في ـمسية التقاضي وال ع 
ـيييذر ليييادودي ـييين  سيييسطة لضييياءية ، بيييالرغ   مييين التبسييييج بالةضيييور، و يييذل  االمتدييياع بغيييير

 االجابة ـن سما  ُوِجَه اليه من لب  المة مة. 
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ة مسيتقبً ، يال قيه االسيًمي موضيوع بةيث ودراسين ي يون موضيوع االسيتجواب فيي دو ي بأ -ٖ
اذ الةظدييييا ادعييييدا  ال تابييييات بهييييذا الموضييييوع والت ييييرت ـسييييا تطبيقييييات ميييين اة ييييا  القضيييياة 

 المسسمين ، ول  يت  تةديد لواـد مدضبطة له .
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 (دراســة مقاروــة)
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 المصـــادر والمراجـــع

 ـ ػف الكريآر ػالق

  كتب التفسير:  والا أ

، ت سير (  ٜٔٔ-ٜٗٛ)  الدين المةسا وجً(  ٗٙٛ-ٜٔٚ)جً  الدين السيوطي  -ٔ
، دار البيييان  ٔب تياب لبياب الدقيو  فيي اسيباب الديزو  لسسييوطي ، ط الجًليين ميذيً

 . ٕٗٓٓالةديثة لسطباـة والدعر االزهر، 

، دار اةيييياء التيييراث  ٕ، ج  ٔالعييييخ مةميييد ـسيييي ال يييابودي ،  ييي وة الت اسيييير ، ط -ٕ
  . ٕٗٓٓوت ، العربي ، لسطباـة والدعر والتوزي  ، بير 

 

  الشريؼ : كتب الحديث اا ثاني

 ، ه(ٕٔٙ – ٕٗٓ) ابييو الةسييين بيين مسييس  بيين الةجيياج القعيييري الديسييابورياالمييا   -ٔ
، تةقيق اةمد زهوة واةمد ـداية ، دار ال تاب العربي ، بييروت  ٔط ةيح مسس  ، 

 ،ٕٓٓٗ .  

 

 سالمي : كتب الفقَ اإل ثالثاا 

ية ، طٔ٘ٚ – ٜٔٙقييي  الجوزيية )الاالميا  ابين  -ٔ ،  ٔه( ، الطييرق الة ميية فييي السياسية العييـر
 . ٕٗٓٓـدي به  الح اةمد العامي ، الم تب االسًمي ، بيروت ، 

 ٕةسييا  الييدين ـميير بيين ـبييد العزيييز بيين ميياز  الب يياري ،  تيياب ادب القاضييي لس  ييا  ، ج -ٕ
 تةقيق د. مةي هً  السرةان ، مطبعة الرعاد ، بغداد ، دون سة طب  . 
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 . ٜٛٛٔست  باز ، عرح المجسة، المطبعة االدبية ، بيروت ، سسي  ر    -ٖ

د. ـبيييد العزييييز  سيييي  بيييديوي ، القضييياء فيييي االسيييً  وةمايييية الةقيييوق ، دار ال  ييير العربيييي ،  -ٗ
 . ٜٜٚٔالقاهرة ، 

ن ، المو ي  ، ياهلل ال يضي ، دور القمر في سيرة سييددا ـمير ، مطبعية ا  الربيعيي ـبدالعيخ  -٘
ٜٖٔٛ . 

 . ٜٙٙٔ، مطاب  دار الغد ، القاهرة ،  ٕ، القضاء في االسً  ، ط  د. ـطية معرفة -ٙ

، تةقييق د. مةميد الويسيي ،  ٔالقاضي مةمود البياجي ، مثي  ـسييا مين لضياء االسيً  ، ط  -ٚ
راجعه العيخ مةمود الةوت ود. مةمود الزين ، اليمامة لسطباـة والدعير والتوزيي  ، بييروت ، 

ٜٜٔٚ . 

 : كتب المغة خامساا 

 . ٜٛٚٔ، دار المعرق ، بيروت ، ٕٕافرا  البستادي ، مدجد الطًب ، طفماد  -ٔ

ي يه( ، م تيار ال يةاح ، دار ال تياب العربي ٙٙٙمةمد بن ابي ب ر بن ـبد القادر الرازي ) -ٕ
 . ٜٔٛٔ، بيروت ، 

 : كتب القانوفاا سادس

 ييييي  ،   د. اد  الديييييداوي ، المرافعيييييات المدديييييية ، دار ال تيييييب لسطباـييييية والدعييييير ، جامعييييية المو  .ٔ
ٜٔٛٛ . 
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د. ادور سسطان ، لواـد االثبات في المواد المددية والتجارية ، الدار الجامعية لسطباـة والدعر  .ٕ
  ٜٗٛٔبيروت ،   ،

 . ٕٜٛٔد. سسطان العاوي ، ا و  التةقيق االجرامي ،  سية القادون ، جامعة بغداد ، . .ٖ

طبعييية الزميييان، بغيييداد د. ـ يييمت ـبيييد المجييييد ب ييير ، اليييوجيز فيييي عيييرح ليييادون االثبيييات ، م .ٗ
ٜٜٔٚ . 

 ٓٔد. م سح القضاة ، االثبات في المواد المددية والتجارية طبقا لقادون االثبات االتةادي رلي   .٘
 لدولة االمارات العربية المتةدة ، طب  دبي ، دون سدة طب  .          ٕٜٜٔلسدة 

لدهضيية لسطباـيية والدعيير د. دبييي  ابييراهي  سييعد ، االثبييات فييي المييواد المددييية والتجارييية ، دار ا .ٙ
 . ٜٜ٘ٔبيروت ، 

   انونيةالق التقنينات:  سابعاا 

 .مجسة االة ا  العدلية  .ٔ

 .المعد   ٜٔ٘ٔلسدة  ٓٗالعرالي رل   دديالقادون الم .ٕ

 . المعد  ٜٜٚٔلسدة  ٚٓٔلادون االثبات العرالي رل   .ٖ

 . المعد  ٜٜٙٔلسدة  ٖٛلادون المرافعات العرالي رل   .ٗ

 .المعد   ٜٜٙٔلسدة  ٔٔٔالي رل  لادون العقوبات العر  .٘

 .المعد   ٜٛٙٔلسدة  ٕ٘لادون االثبات لسمواد المددية والتجارية الم ري رل   .ٙ

  . المعد  ٖٜٛٔلسدة  ٜٓلادون ا و  المةا مات المددية السبدادي رل   .ٚ
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 : البحوث والمجالت ثامناا 

 ، ي مجسيية العدالييةد. اد  الدييداوي ، االسييتجواب فييي دطيياق الييدـوى المددييية ، بةييث مدعييور فيي .ٔ
 . ٜٚٚٔ،  ٖ، س  ٔع

 ةسين المممن ، استجواب ال  و  فيي اليدـوى المدديية والتجاريية ، بةيث مدعيور فيي مجسية  .ٕ
            . ٜٛٚٔ،  ٖٖ، س ٕو ٔالقضاء ، ت درها دقابة المةامين العراليين ، ع

 

 :ثـــش الثحــهوام

 
 ( سورة األعراف  4)

، ص  ٜٛٚٔ، دار المعيرق، بييروت،  ٕٕدي، ُمدِجيد الطيًب ، ط ظير : فيماد افيرا  البسيتايد( ٕ)
ٜٛ 

( ، م تييار ال ييةاح ، دار ال تيياب يهيي ٙٙٙيدظيير : مةمييد ابييي ب يير بيين ـبييد القييادر الييرازي )(ٖ)
 . ٙٔٔ، ص ٜٔٛٔالعربي ، بيروت ، 

 في هذا ال دد تجدر االعارة الا اده يق د باستجواب المته  فيي دطياق القيادون الجدياءي باديه(ٗ)
)) سماع الواله ومدالعة فيما هو مدسوب الييه مين الولياء  ومايبيديه مين اوجيه دفي  التهميه ـديه او 
اـترافه بها و دراسة ما يقر به ومطابقته ـسا ما و   الييه التةقييق لسو يو  اليا ةقيقية الوالعية 

، ا يو  اوي يولسمزييد مين الت  يي  يدظير : د.سيسطان العيودرجة مسموليته فيها او براءتيه مدهيا(( 
 وما بعدها.  ٘ٗٔ،ص  ٕٜٛٔالتةقيق االجرامي ،  سية القادون ، جامعة بغداد ،

د.ادور سسطان ، لواـد االثبات في المواد المددية والتجارية ، الدار الجامعية لسطباـة والدعر، (٘)
 . ٛٛٔ،ص ٜٗٛٔبيروت ، 

 ٔفي مجسة العدالة ، ع د. اد  الدداوي ، االستجواب في دطاق الدـوى المددية ، بةث مدعور(ٙ)
 . ٕٚٓ، صٜٚٚٔ ،ٖ، س
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اب الععييماوي ي،اعييار اليييه د.ـبييد الوهييٜٜٚٔلسييدة ٔٔٔلييرار مة ميية الييدقض الم ييرية المييرل  (ٚ)
 .ٛٙٔ، صٜ٘ٛٔ، دار الجي  العربي ،ٔ،اجراءات االثبات في المواد المددية و التجارية ط

ت ـسا اديه ))..تسيتجو ب مين تيرى من لقادون االثبات العرالي اذ د  ٚٓٔدظر : المادة / ت(ٛ)
 موجبا الستجواب من اطرا  الدـوى ((.

ميين ليييادون االثبييات العرالييي ،اذ د ييت ـسيييا ادييه )) يعييترط فييي اُلُمِقيييران  ٓٙتدظيير : المييادة/ (ٜ)
يتمتييي  باالهسيييية ال امسييية فيييً ي يييح الرارال يييغيراوالمجدون او المعتيييو  وال ي يييح ـسيييا هيييمالء اليييرار 

مين ليادون االثبيات الم يري  ٚٓٔاوالقوا  ـسييه  (( فيي ةيين د يت الميادة/ اولياءه  اواو ياءه  
ـسا اده ))اذا  ان ال    ـدي  االهسية او دال ها جاز استجواب من يدوب ـده وجاز لسمة مة 
مدالعييته هييواذا  ييان مميييزا فييي االمورالميياذون فيهييا .. ويعييترط فييي جمييي  االةييوا  ان ي ييون المييراد 

مييين ليييادون ا يييو   ٕٕٔفيييي الةيييق المتديييازع فييييه (( و تطابقهيييا الميييادة / اسيييتجوابه اهيييً لست ييير 
المةا ميييات السبديييادي . وال دمييييد اتجيييا  القيييادودين الم يييري والسبديييادي هديييا الن اال ييي  اديييه اليجيييوز 
اسييتجواب ميين الي ييح الييرار  ميين ـييدي  االهسييية او دال ييها وال ي ييح ـسييا هييمالء الييرار ميين يدييوب 

 ـده  ايضا .
اذ ُيق يد بالمدالعية  –دميد اتجا  القادودين ايضا فيي مسيالة مدالعية ال يبي الممييز   ما ال       

هدا توضيح الغموض لسمة مة و ليس الة و  ـسيا اليرار و اذا  يدر االليرار مديه فيً يعتَيُد بيِه 
في ةيين ان القيادون العراليي سيمح باسيتجواب ال يغير الممييز فيي االميور المياذون فيهيا ةسيب  –

اثبات ـرالي اذ د يت ـسيا اديُه )) يجوزلسمة مية اسيتجواب ال يغير الممييز  ٔ -٘ٚدص المادة/
فيييي االميييور المييياذون فيهيييا (( و هيييذا ميييا تقضيييي بيييه القواـيييد العامييية، وميييا دمييييد  ، اذ ان ال يييغير 
الماذون في امر ميا يمسي  مباعيرة الت يرفات المتعسقية بيذال  االمير و ت يون ليه اهسيية االليرار بتسي  

 ٜٜد اجابته بمثابة الرار  امي  الديُه بمدزلية البيالج سين الرعيد ةسيب ديص الميادة/ الت رفات و ُتع
مين القيادون الميددي العراليي اذ د ييت ـسيا اديُه )) ال يغير الميياذون فيي الت يرفات الدا سية تةييت 

 .االذن بمدزلة البالج سن الرعد((
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لوالعة الميراد اثباتهيا اثبات ـرالي اذ د ت ـسا ادُه )) يجب ان ت ون آٔتدظر : المادة / (ٓٔ)
اثبييات م ييري وليي  يييرد دييص  ٕمتعسقيية بالييدـوى ومدتجيية فيهييا وجيياءز لبولهييا(( وتطابقهييا المييادة /

 مماث  في لادون ا و  المةا مات السبدادي .
ياء و وفييي هييذا ال ييدد تجييدر االعييارة الييا ان ال قييه يضييي  عييروطا ا يير ت رضييها طبيعيية االعيي   

ا ذ رها  راةًة في المادة المذ ورة اد ا، وهذ  العروط هي ان ل  يةرص ـس لهذا درى ان المقدن
ت ون الوالعة مةي  ديزاع وان ت يون مةيددة و مم دية االثبيات .. ولسمزييد مين الت  يي  يدظير : د. 
دبي  ابراهي  سعد ، االثبات في المواد المددية و التجارية ، دار الدهضة لسطباـة والدعر ، بيروت 

 .ومابعدها ٜ٘، ص  ٜٜ٘ٔ،
اثبيات ـراليي اذ د يت ـسيا اديه )) لسمة مية مين تسقياء د سيها او بدياءا  ٔٚتدظر : الميادة /(ٔٔ)

ـسيييا طسيييب ال  يييو  ان تسيييتجوب مييين تيييرى موجبيييا السيييتجوابه مييين اطيييرا  اليييدـوى (( وتوافقهيييا 
 ا و  مةا مات لبدادي ٕٛٔاثبات م ري والمادة / ٙٓٔو ٘ٓٔالمادتان /

لغييير بديياء ـسييا اميير المة ميية ،هييو ليييا  المة ميية باد ييا  فييي هييذا ال ييدد يق ييد با ت ييا  ا(ٕٔ)
اُلَمقييدن تييارًةامرا لةييق فيهييا وهييذا اال ت ييا  يجَعسُييه عيي ص ميين الغييير فييي دـييوى السييتجًء وجييه ا

من لادون المرافعات العرالي الما وذة من ال قه  ٖ-ٜٙوجوبياـسا المة مة  ما في دص المادة /
وتييارًة ا ييرى يجعسييه المقييدن امييرا  –االة ييا  العدلييية  ميين مجسيية ٖٚٙٔاالسييًمي ميين دييص المييادة /

مين لييادون المرافعيات العرالييي اذ د يت ـسييا  ٗ-ٜٙجوازييا ـسيا المة ميية  ميا فييي ديص المييادة /
اده )) لسمة مة ان تدـوا اي ع ص لًستيضاح مديه ـميا يسيز  لةسي  اليدـوى (( والمًةيظ هديا 

ى و معارضيييته  ، الن ا ت يييا  الغيييير فيييي ان هييذا اال ت يييا  ليييد ي يييون رغييي  ارادة اطييرا  اليييدـو 
الدـوى ي يد الو و  الا الةقيقة و تةقيق العدالة .. ولسمزيد من الت  ي  يدظر : د.اد  الدداوي 

ومييييا  ٔٗٔ،صٜٛٛٔة ،جامعيييية المو يييي  ،ية ، دار ال تييييب والدعيييير والطباـيييييات المدديييييي،المرافعيييي
 بعدها.

عييرح ليييادون االثبييات، مطبعييية الزميييان، يدظيير : د. ـ يييمت ـبييد المجييييد ب يير، اليييوجيز فيييي (ٖٔ)
 . ٜٛٔص  ، ٜٜٚٔبغداد، 



 

 

 
 

 اإلسالميــة والقواويــه المذويــة االستجــواب تيــه الشريعــة

 (دراســة مقاروــة)

 د. أوان َعثــْذ هللا ألفَيِضــي

 

 411 

يدظيييير : د. م سييييح القضيييياة، االثبييييات فييييي المييييواد الَمددييييية و التجارييييية طبقييييا لقييييادون االثبييييات (ٗٔ)
لدولة االميارات العربيية المتةيدة، طبي  دبيي، دون سيدة طبي ، ص  ٕٜٜٔلسدة  ٓٔاالتةادي رل  

ٖٖٜ . 
واب ال  ييو  فييي الييدـوى المددييية و التجارييية، بةييث مدعييور يدظيير : ةسييين المييممن، اسييتج(٘ٔ)

 .ٕٜ، ص ٜٛٚٔ، ٖٖ، س ٕو  ٔفي مجسة القضاء، ع 

ييييذْر مقبييييو  يمديييي   ٔ-٘ٔ: المييييادة / تدظيييير(ٙٔ) ـُ اثبييييات ـرالييييي اذ د ييييت ـسييييا ادييييه )) اذا لييييا  
ا  ةضور ال    بد سه الستجوابه .. جاز لسمة مة ان تدتق  اليه اوان تددب اةد لضاتها لًدتقي

الييا م ادييه او ان تدييدب المة ميية التييي يقييي  ال  يي  او العيياهد او المطسييوب تةسي ييه فييي داءرتهييا 
 ا و  مةا مات لبدادي . ٕٕٗاثبات م ري والمادة / ٕٔٔلسقيا  بذل  (( وتطابقها المادة /

تجدر االعيارة اليا ان ليادون االثبيات العراليي اـتبيَر هيذِ  االميور لريدية لضياءية ـسيا  يةة (ٚٔ)
مديُه ـسيا  ٗٚلولاء  المراد استجوابه ـدها و التيي تسياـد ـسيا ةسي  اليدـوى اذ د يت الميادة / ا

يييذْر مقبيييو  او ةضيييَر و امتديييَ  ـييين  ـُ اديييه )) اذا ت سييي  ال  ييي  ـييين الةضيييور السيييتجوابه دون 
ـُذْر لادودي او ادـا الجهي  او الدسييان فسسمة مية ان تسيت سص مين ذلي   االجابة لغير سبب او 

ية تساـدها ـسا ةس  الدـوى و ذل  في الةياالت التيي يجيوز فيهيا االثبيات بالعيهادة لريدة لضاء
 و القراءن القضاءية ((.

اميييا ليييادون االثبيييات الم يييري فقيييد رتيييب ـسيييا الت سييي  او االمتدييياع المعيييار اليهميييا جيييواز االثبيييات 
هادة العيهود بعي بالعهادة والقراءن القضاءية في االةيوا  التيي ال يجيوز فيهيا ذلي  اي تقبي  االثبيات

مديه اذ د يت ـسيا  ٖٔٔما  ان يتعين اثباته بال تابة  ما فيي ديص الميادة / يوالقراءن القضاءية ف
ـُذْر مقبيو  او امتدي  ـين االجابيه بغيير  اده )) اذا ت س  ال    ـن الةضور لًستجواب بغير 

ةيوا  التيي ميا  يان مبرر لادودي جاز لسمة مية ان تقبي  االثبيات بعيهادة العيهود و القيراءن فيي اال
يجييوز فيهييا ذليي  ((، فييي ةييين رتييب لييادون ا ييو  المةا مييات السبدييادي ـسييا الت سيي  او االمتديياع 

مديه اذ د يت ـسيا  ٕٖٕاـتبار الولاء  المراد استجواب ال    ـدها ثابته ةسب دص الميادة / 
جابية بغيير ادُه )) اذا ت س  ال    ـن الةضور لًستجواب بغير ـذٍر مقبيو  او اَمتديَ  ـين اال

ُمبييرر لييادودي جيياَز لسمة ميية ان تت ييذ ميين هييذا الت سيي  او االمتديياع مسييِوَغا الـتبييار الوليياء  التييي 
مده ايضيا د يت ـسيا اديه )) اذا تيذرع  ٖٖٕتقرر استجوابه ـدها ثابته ((، في ةين ان المادة / 

ُمعييار اليييه ال  ي  المسييتجوب بالدسيييان او الجهيي  وليي  يظهيير ميي  ذلي  ادييه ات ييذ موليي  الييرفض ال
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فييييي المييييادة السييييابقه جيييياز لسمة مييييه ان تقبيييي  عييييهادة العييييهود و القًييييراءن الثبييييات الوليييياء  موضييييوع 
االسييتجواب وليييو لييي  ت ييين هيييذ  البيدييية مقبوليييه ا ييً (( ودةييين بيييدوردا ديييرجح اتجيييا  ليييادون االثبيييات 

العرالييي الم ييري الدييه الجييزاء المداسييب و االفضيي ، فسيييس هييو جييزاًء   ي ييا  اتجييا  لييادون االثبييات 
الّذي اـتبرها لريده لضاءيه وة رها في الةاالت التي يجوز فيها االثبات بالعيهادة والقيراءن و ال 
ًً لاسيا  اتجا  لادون ا و  المةا مات السبدادي الذي اـتبير الولياء  التيي تقيرر االسيتجواب  جزاًء

 ـدها ثابتة .
، المطبعييية االدبيييية ، بييييروت  : سيييسي  رسيييت  بييياز ، عيييرح المجسييية يدظيييرلسمزييييد مييين الت  يييي  (ٛٔ)

 .ٜ٘ٓٔ،ص ٜٛٛٔ،
 ٔ٘-ٓ٘سورة يوس / االية (ٜٔ)
جييً  الييدين السيييوطي و جييً  الييدين المةسييا ، ت سييير الجًلييين مييذيً ب تيياب لبيياب الدقييو  (ٕٓ)

، دار البيييييان الةديثيييية لسطباـيييية و الدعيييير ، االزهيييير ،  ٔفييييي اسييييباب الدييييزو  لسسيييييوطي ، ط 
 . ٕٔٗ، ص  ٕٗٓٓ

، دار ٕ، جٔميين الت  ييي  يدظيير: العيييخ مةمييد ـسييي ال ييابودي،  يي وة الت اسييير، طلسمزيييد (ٕٔ)
 .ٕ٘، ص ٕٗٓٓإةياء التراث العربي لسطباـة والدعر والتوزي ، 

 .ٖٙ-ٜ٘سورة اأدبياء، اآليات  (ٕٕ)
 .ٕٛٚجً  الدين السيوطي وجً  الدين المةسي، مرج  سابق، ص  (ٖٕ)
 .ٖٕٔ، ص ٕمةمد ـسي ال ابودي، مرج  سابق، ج لسمزيد من الت  ي  يدظر: العيخ (ٕٗ)
هييي( ،  ييةيح ٕٔٙ-ٕٗٓاإلمييا  أبييو الةسييين بيين مسييس  بيين الةجيياج القعيييري الديسييابوري ) (ٕ٘)

 ٜٔٚ، ص ٕٗٓٓ، تةقييييق أةميييد زهيييوة وأةميييد ـدايييية، دار ال تييياب العربيييي، بييييروت،ٔطمسيييس ،
 (.ٕٚٗٗ) تاب الةدود ، باب من إـتر  ـسا د سه بالزدا، ةديث رل  

)  تياب القسيامة والمةياربين، بياب  يةة اإلليرار بالقتي  وتم يين  ٖٔٚالمرج  السيابق، ص (ٕٙ)
 (.ٖٚٛٗةديث رل  ولي القتي  من الق اص واستةباب طسب الع و مده، 

، ٕةسييا  الييدين ـميير بيين ـبييد العزيييز بيين ميياز  الب يياري،  تيياب أدب القاضييي لس  ييا ، ج(ٕٚ)
 .ٖٕٓإلرعاد، بغداد ، دون سدة طب ، ص مةي هً  السرةان، مطبعة اتةقيق د. 
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يةٔ٘ٚ-ٜٔٙاإلما  ابن لي  الجوزية )(ٕٛ) ، ـديي بيه ٔ،ط(، الطيرق الة ميية فيي السياسية العيـر
 .ٖٖٚ، ص ٕٕٓٓ الح أةمد العامي، الم تب اإلسًمي، بيروت، 

 . ٖٜاالما  ابن القي  الجوزية ، مرج  سابق ، ص (ٜٕ)
 .ٜٔ( المرج  السابق، صٖٓ)
يخ ـبييداهلل ال يضييي، دييور القميير فييي سيييرة سيييددا ـميير، مطبعيية أ  الييربيعين، المو يي ، ( العيئٖ)

 وأرضا ((. )ف   في ذ ر بعض من لضاءه ))) ٕٕٓص ٖٜٛٔ
، والقاضيي مةميود البياجي، مثي  ـسييا مين ٗٚ( اإلما  ابن القي  الجوزيية، مرجي  سيابق، ص ٕٖ)

خ مةمييود الةييوت ود.مةمييود الييزين، ، تةقيييق د.مةمييد الويسييي، راجعييه العييئلضيياء اإلسييً ، ط
 .ٕٙ، ص ٜٜٚٔاليمامة لسطباـة والدعر والتوزي ، بيروت، 

 .ٜٛما  ابن القي  الجوزية، مرج  سابق، ص ( اإلٖٖ)
، مطيييياب  دار الغييييد ، القيييياهرة ،  ٕيدظيييير : د. ـطييييية معييييرفة ، القضيييياء فييييي االسييييً  ، ط (ٖٗ)

 . ٚٓٔ، ص  ٜٙٙٔ
اب الوالة و تاب القضاة به ذي   ( ،  تٜٔٙه ، ٖٓ٘ي )بو ـمر مةمد بن يوس  ال ددأ (ٖ٘)

،  ٖ٘، ص  ٜٛٓٔر العسييقًدي ، بيييروت ، يبيين ةجييمييأ وذ معظمييه ميين  تيياب رفيي  اإل يير إل
واالمييا  ابيين القييي  الجوزييية ،  ، ٛٓٔوالمعييار اليييه فييي : د . ـطييية معييرفة ، مرجيي  سييابق ، ص 

د العزييز يييود.ـب ، ٕٕٔبق ، ص والقاضي مةمود البياجي ، مرجي  سيا ، ٘ٛمرج  سابق ، ص 
،  ٜٜٚٔ سيييي  بيييديوي ، القضييياء فيييي االسيييً  وةمايييية الةقيييوق ، دار ال  ييير العربيييي ، القييياهرة ، 

 .ٓٙص
ي  الجوزييية ، مرجيي  . واالمييا  ابيين القيي ٔٔٔالقاضييي مةمييود البيياجي ، مرجيي  سييابق ، ص  (ٖٙ)

 . ٖٜسابق ، ص 
 

 


