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ملخـص الثحـث

(*)
ضــي
د .أوان عَثــ ْذ هللا ألفَي ِ

يعد االستجواب طريقة من طرق االثبات المعروفة  ،فهو اجراءَ يامر به القاضي فيي مجسيس
ياء ـسييا طسييب اةي ييد ال ي ي و ف ي ييي الييدـوى
الي ييقضاء او المة ميية ميين تسقيياء د سي ييها  ،ولييد ي ييت بدي ً
المدظ ييورة ،فيعم ييد ال ييا سي يما

ييمه ـ يين بع ييض الول يياء  ،ليي ي ي

م يين وراء االجاب يية ـس ي يييها او

االلرار بييها الا اثبات مزاـمه  ،ولي ون دلييًً مطسقياً فيي االثبيات  ،او لييتم ن القاضيي والمة مية
من تسمس الةقيقة الُمو ِ سة لهذا االثبات .
وه ييذا ت م يين اهمي يية ه ييذ الوس يييسة بو ي ي ها اة ييد المواض ييي المهم يية ف ييي االثب ييات القض يياءي
االسييًمي العييرـي او القييادودي الوضييعي  ،فهييي معروفيية مدييذ القييد  ،وفييي عييرع ميين لبسدييا  ،مييا
دييص ـسيهييا الق يررن ال يري  ،وهدييا ميين االدليية الييورردة فييي ال قييه االسييًمي ـموم ياً مييا يييد ـسييا
معي ييروـية العم ي بهييا  ،وب ودهييا وسيييسة ميين وسي يياء التو ي ي الييا الةقيقيية  ،ةيي ييث يتي ييبين الة ي ييق
ويتي ييضح الغموض تةي ييقيقاً لسي ييعدالة ،،وتسهيًً لةس الدـوى .

(*) مـذرس في كلية الحقـوق ،جامعـة الموصـل.
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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
{ وَممننن خَلنانننة يمننن ياننقون بننةلحل وبننه يَيننقلون والنناين ننابوا ب ية نننة
دند قرجام من حيث ال ييلمون}

()1

المقدمػػة:

الةمد هلل رب العالمين  ،وال ًة والسً ـسا رسوله االمين وـسا اليه و يةبه اجمعيين

 ..وبعد .
ال

فاف االستجواب ،طريقة من طرق االثبيات المعروفية ،يسجيا بواسيطته القاضيي اليا مدالعية

ي بالييذات فييي مجسييس القضاء.وس يماله ـيين وليياء معيديية  ،بق ييد الة ييو ـسييا إل يرار ـدييد
ييمه  ،الظه ييار الة ييق ب ييورة مباعي يرة ،فيجاب ييه ال

مواجهت ييهُ بالةق يياءق الس ييافرة بةض ييور
بعضه البعض في جسسة معتر ة ،وبهذا ي ون االلرار من الوى االدلة ـسيا

ييو

يةة ميا ييدـي ب ِيه
 ،فمن الداس من ال يقوى ـسا اد ار الةقوق اذا جوبه بالسما ـدها  ،وةتا لو الر بعضه ب ِيه،
فان الراره

ال

ثي ار ماياتي غامضا ال ي ي بالم ار  ،اال اذا استدرج او اةرج ،لذا فقد يسجا القاضي او

الا طريق ا رمن طرق االثبات اال وهو االستجواب ،ةيث يتبين الةق ويتضح الغموض
431

االستجــواب تيــه الشريعــة اإلسالميــة والقواويــه المذويــة
(دراســة مقاروــة)
ضــي
د .أوان عَثــ ْذ هللا ألفَي ِ

تةقيقي ييا لسعدالييية وتسي ييهيً لةس ي ي اليييدـوى  ،فيييً يسي ييتطي ال
ت

ي ي التد يير لهيييا ـد ييد مدالعيييته في ييي

يًت االمورالمراد االست سار ـدها ،فيضطر اما تس الةقاءق والولاء المتًةقة الت سي ـين

االد ار  ،ويقر راةةً او داللةً بالولاء موضوع الدزاع .
وه ذا تظهر اهمية هذ الوسيسة  ،بو ها اةد المواضي المهمة في االثبيات القضياءي
االس ييًمي الع ييرـي او الق ييادودي الوض ييعي  ،ل ييذا فق ييد تو سد ييا ـس ييا اهلل وـزمد ييا ـس ييا د ارس ييتها ،اذ
الةظدييا لس يية الد ارس ييات المقارد يية ال ا يية بهييا  ،مة يياولين االجاب يية ـ يين ماهي يية االسػػػتجواب ع ييرـا

ولادودييا ؟ وه ي ان الع يريعة االسييًمية ـرفييت االسػػػتجواب وسيييسة ميين وسيياء االثبييات؟ ومييدى
معييروـية العم ي بهييا فييي ال قييه االسييًمي واالدليية العييرـية ـسييا ذل ي ؟ معتمييدين فييي ذل ي ـسييا

المييدها التةسيسييي م ي اال ييذ بييالمدها المقييارن فييي المواضييي التييي تتطسييب ذل ي ميين ييً مقارديية
بعض القوادين الوضعية فيما بيدها وبال قه االسًمي المبار .
التعري

هييذا مييا سييدبةثه فييي هييذ الد ارسيية ميين ييً مبةثييين  ،دتعيير فييي المبةييث االو ـسييا

باالستجواب ،ودبين في المبةث الثادي معروـية العم باالستجواب في ال قه االسًمي،

ث د ت الدراسة بالدتاءا والتو يات.

الحمد هلل رب العالميف.
واخر دعوانا اف
ُ

المثحـث االول :
التعريـــف تاالستجــــواب
بدايةً ال بد من التعر ـسا ماهيية االسػتجواب ،فيي اال يطًةين السغيوي و العيرـي اوال،
ث باال طًح القادودي ثاديا ،و سيت توضيح ذل م

ًً ضمن المطسبين االتيين:

المطمب االوؿ /التعري

باالستجواب في اال طًح السغوي و العرـي.

المطمب الثاني /التعري

باالستجواب في اال طًح القادودي.

المطلة االول  :التعريف تاالستجواب في االصطالح اللغوي و الشرعي
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بييادىء ذي بييدىء البييد ميين معرفيية ماهييية االسػػتجواب فييي اال ييطًح السغييوي ،ثي بعييد ذلي
يت توضيح المعدا في اال طًح العرـي و ةسب الت

ي االتي:

الفرع االوؿ  /التعري

باالستجواب في اال طًح السغوي.

الفرع الثاني  /التعري

باالستجواب في اال طًح العرـي.

الفرع االوؿ  :التعريؼ باالستجواب في االصطالح المُغوي
الميته  ،اميا
يق د باالستجواب لغةً ،االستدطاق ،وفي ُـر المةا يقا ـادةً َ
اسيتجوب ُ
اسيتجوب الة ومية،
في ا طًح المجالس الديابية ـموما فهو سما ٌ ُيطرح ـسيا الة وميه ،فيقيا َ
اس ِ
ب لهُ استجوابا ،اي ُرَد لَيهُ الجيواب) . (2والجيواب هيو اليرد ـسيا سيما او طياب
تجو َ
استجوبهُ و ُ
وَ
او رسالة او دـا او اغراض والم در االجابة

)(3

.

الفرع الثاني  :التعريؼ باالستجواب في االصطالح الشرعي
لتةديد م هو االستجواب عرـا :البد من بيان ان العريعة االسًمية المبار ة ل ت رد بابا
م

ا ـن االستجواب بو

ه وسيسة من وساء االثبات  ،بمعدا ان دظرية االثبات في ال قيه

االسييًمي ل ي تتضييمن لواـييد مدضييبطة لًسييتجواب  -مييا هييو الة يا ـسيييه فييي الق يوادين الوضييعية
الةديثة– ًفا لطرق االثبات اال رى ،البيدة و االلرار و اليمين.
وـسا الرغ من ـد وجود تعري

اص مةدد باالستجواب عرـا ،االاده بو ي ه وسييسة

من وسياء التعير ـسيا الةقيقية والو يو اليهيا ،لي ت ين غريبية ـين القضياة المسيسمين ـموميا ،
فقييد تضييمدت اة ييامه تطبيقييات ـديييدة ـيين االسييتجواب  ،ـسيييه يم ددييا ان دستع ي
االسًمي ـر االستجواب دلي لًثبات بو

ه وسيسة من وساء التو

الا الةق  ،و بهذا

يم ددييا تةديييد م هييو االسييتجواب فييي ال قييه االسييًمي بادييه  :س يما القاضييي ال
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ان القضيياء
ي ـيين و ليياء
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(دراســة مقاروــة)
ضــي
د .أوان عَثــ ْذ هللا ألفَي ِ

معيديية فييي مجسييس القضيياء  ،لغييرض الة ييو ـسييا ال يرار مدييه اولييتسمس القاضييي ةقيقيية الد يزاع
المو سه الثبات الةق في الدـوى.

المطمب الثاني  :التعريؼ باالستجواب في االصطالح القانوني
ُيعر االستجواب في اال طًح القادودي
تسجا بواسطته المة مة اوال

الا سما ال

)(4

 ،باده (( طريقة مين طيرق تةقييق اليدـوى،

ي اال يرـن ولياء معيديه لغيرض الة يو ـسيا

)(5

الرار مده)) .
ما يعر ايضا باده (( طريق من طرق تةقيق الدـوى ،يعمد فيهيا اةيد اطي ار
بواسطتها الا سما الطر اال ر ـن ولاء معيده لي
الثبات مزاـمه او دفاـه او تسجا اليها المة مة لت

اليدـوى

من وراء االجابية ـسيهيا او االلي ارر بهيا
)(6

الا تسمس الةقيقة المو سة لًثبات )) .

امييا القضيياء الم ييري فقييد ـرفييه بادييه (( طريييق ميين طييرق تةقيييق الييدـوى تسييتهد

بييه

)(7

المة مة تم يدها من تسمس الةقيقة المو سة الثبات الةق في الدـوى )) .
ودةيين بييدوردا دت ييق م ي التعري ي
الة ييو ـسييا اليرار ميين ال

الثييادي لالسػػػتجواب  ،اذ ليييس الًغييرض ميين االسييتجواب

ي بوالعيية معيدييه فقييط  ،وادمييا و ييو المة ميية ـمومييا الييا ةقيقيية

الدزاع ايضا .
وبهييذا يم ددييا تةديييد تعري ي
بواسطته المة ميه او ال

مداسييب لًسييتجواب بادييه :طريييق ميين طييرق تةقيييق الييدـوى  ،تسجييا
ي  ،اليا سيما ال

ي اال ير  ،ـين ولياء معيديه  ،لغيرض الة يو

ـسا الرٍار مده  ،او لتتم ن المة مة من تسمس الةقيقة المو سة الثبات الةق في الدـوى.
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و ما هو واضح من ً التعري
ما في الدـوى،

)(8

ةيث تتضح

 ،اليم ن ان ي يون االسػتجواب اال بالدسيبة لمين يان
اءص التعري

باده طريق من طرق تةقيق الدـوى فهو

ياء ـسيا طسيب اةيد ال
اجراء لضاءي تقو به المة مة مين تسقياء د سيها او بد ً
اال ر ـن ولاء مةيددة ومعيدية  ،لغيرض الة يو ـسيا اليرار

ال

يو  ،وذلي بسيما
يريح بالموضيوع لي يون

دليً مطسقا في االثبات او من اج ان تتم ن المة مة من معرفة الةقيقة المو سة الثبات الةق
في الدـوى المدظورة امامها.
ويع ييترط ايض ييا ف يييمن ي ييح توجي ييه االس ييتجواب الي ييه ان ي ييون اه ييً لست يير ف ييي الة ييق
المتدازع فيه ،لذا يجب ان تتوافر في الع ص اليذي ييراد اسيتجوابه االهسيية الواجبية توافرهيا لًليرار
ذاته ،فالذي الُ يقب الرار اليجوز استجوابه).(9
ما يعترط ايضاً في الوالعة المراد االستجواب بعادها  ،ان ت ون ع

يية بالدسيبة لس

ي

المطسوب استجوابه  ،ومتعسقة بالدـوى ومدتجه فيها وجاءز لبولها).(10
و ما هو واضح من التعري
تس ييتهد

ايضا ،ان االستجواب ُي َع ُد طريقا من طرق تةقييق اليدـوى ،

ب ي ِيه المة م يية تم يده ييا م يين الو ييو ال ييا الةقيق يية الثب ييات الة ييق ف ييي ال ييدـوى ،فسه ييا ان

تسييتجوب ميين تسقيياء د سييها ميين ييان ةاضي ار ميين ال
ـسا طسب اةد ال

دون تول
فاذا ان ال

ييو فييي الجسسيية التييي تةييددها لهييذا الغييرض

ِ
معارضته) ،(11فاالستجواب ُي َعد هدا ةقا ا ييً لسمة مية،
و او

غير ةاضر امرت المة مة باةضار الستجوابه.

ما لد يت توجيه االستجواب بدا ًء ـسا طريق ا ر و هو طسب اةد ال

ةق االستجواب ـموما ل
ُمييد َ ً فييي الييدـوى -ع

و  ،ةيث َي ُثبيت

اء ًً يان ميدـيا او ميدـا ـسييه او ُمتَيد ِ ً او
طر في الدـوى ،سو ً

ييا ثالثييا-

)(12

ـيين وليياء معيديية تييرى المة ميية ضييرورة س يماله ـدهييا ،
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ضــي
د .أوان عَثــ ْذ هللا ألفَي ِ

هذا في ايه مرةسة من مراة الدـوى  ،او دور من ادوار المةا مية  ،وفيي اي موضيوع

وية
ان.

وه ييذا يتض ييح ان الغ ييرض م يين االسػػػتجواب ـموم ييا ،ه ييو الة ييو ـس ييا الي يرار م يين ال

يي

اءً الي ار ار
مستجوب بالوالعة المتديازع فيهيا ،فياذا ادى االسيتجواب  ،اليا تةقييق ذلي الغيرض – سيو ً
الُ َ
طبق ـسيه ،وت ون له لوة
ريةا او ضمديا بالولاء المتدازع فيها – فان اة ا االلرار هي التي تُ َ

االلرار القضاءي في االثبات.
امييا اذا ل ي َيبسييج االسييتجواب هييذا الةييد ،فييان االميير الي سييو ميين ات يياذ ال
االد ار او االجابة الغامضة او الدال ة او الت س
فيياذا اد يير ال

ي المسييتجوب ام يا

ـن ةضور االستجواب.

ضي َيم َدهَا االسييتجواب اد ييا ار تامييا ،فييان ذلي يجعي
ي المسييتجوب الوليياء التييي تَ َ

االستجواب ـدي ال اءدة ،و ال ت طو القضية طوة واةدة فيما يتعسق باالثبات ،و من ثي َ يتوجيب
ـسا طالب االستجواب ان يقد دليً ا ر الثبات دـوا وفقا لسقواـد العامة في االثبات).(13

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

اما اذا اجاب المسيتجوب باجابيه غامضية او دال ية ،او اد ير بعيض الولياء  ،اوالير ببعضيها
اال ر ،ف ي هذ الةالة يجوز لسمة مة ان تعد هذا المول
اد ا ار لسولاء موضوع االستجواب).(15

411

ِ
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ـيين ةضييور االسييتجواب  ،فييً ي سييو الةييا ـدييد اتبيياع ذلي ميين اةي يد

أمرين :
أوالا  :ان ي ون الت س

ذر يمدعه ـن الةضور ،وتي ار المة مية مقبيوال السي ر
ـن االستجواب ُ
لع ْ

يددها ،او تعييين اةييد
او المييرض ،وـدييد ذا ترجييك المة ميية االسييتجواب لجسسيية ا ييرى تةي ُ
لُضاتها لًدتقا الا مة ال

ذر).(16
متع ْا
الستجوابه اذا ان ةضور لسمة مة ُ

يذر مقبييو  ،او ان
ثاني ػا  :فييي ةاليية الت س ي ـيين ةضييور الجسسيية المةييدد لًسييتجواب بغييير ُـي ْ
يةضرها ويمتد ـن االجابة لغير سبب او مبرر لادودي  ،او ادـا الجه او الدسييان ،
وفييي هييذا دجييد التبيياين واضييح فييي الةسييو القادودييية لهييذ الةاليية فييي م تس ي

ـموما).(17

ومن الجدير بالذ ر في هذا ال دد ،ان مولي

التع يريعات

ال قيه االسيًمي واضيح فيي هيذ الدقطية

من ً دص المادة  ٕٕٔٛ /من مجسة االة ا العدليية  ،اذ اـتبيرت الممتدي ـين االجابية
مييا

مد ي ار فد ييت المييادة ـسييا ادييه (( اذا ا يير المييدـا ـسيييه ـسييا س ي وته ـدييد االسييت ها
ياب بقوليه ال ِال ُير َو ال اد ِ ير،
ذ ردا اد يا و لي يقي ال او دعي ُي َع ُيد سي وته اد يا ار و يذل ليو اج َ
ُيعد جوابه هذا اد ا ار ايضا ،وتُطسب البيدة من المدـي في ال ورتين ما ذ ردا اد يا )) وبهيذا
دًةييظ ادييهُ ل ي ترتييب المييادة ـسييا امتديياـه ـيين االجابيية دليييً او لريدييه ـسييا

المراد استجوابه ـدها

ييةة الوليياء

)(18

.

المبحـــث الثانـــي
مشروعيــة العمــل باالستجــواب في الفقــه اإلسـالمــي
لستعيير ـسييا معييروـية العم ي باالسػػتجواب فييي ال قييه االسييًمي ،ال بييد ميين اسييتدباط هييذ
العرـيه و االستدال ـسيها اوال من االدلة اال يسيه الدقسيية المت يق ـسيهيا بال تياب و السيده الدبويية
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الع يري ة  ،فضييً ـيين اة ييا القضيياة المسييسمين ميين السييس

ال ييالح  ،هييذا مييا سدوضييةه م

ييً

ـسا الدةو االتي ،ضمن المطالب الثًثة االتية :
المطمب االوؿ /االستدال ـسا عرـية االستجواب من القران ال ري .
المطمب الثاني /االستدال ـسا عرـية االستجواب من السدة الدبوية المطهرة .
المطمب الثالث  /االستدال ـسا عرـية االستجواب من اة ا القضاة المسسمين

المطمب االوؿ  :اإلستدالؿ عمى شرعية االستجواب مف القراف الكريـ
ػػاؿ
((و قَػ َ
ورد فييي تيياب اهلل تعييالا مييا يييد ـسييا العم ي باالسػػػتجواب فييي لولييه تعييالا َ :
ِ
ِ
قػاؿ ِ
ػف
سػ ُػوة الالتػػي قَ َ
سػػوؿ َ
ارجػػَ الػػى َرِبػؾ فَسػ ُ
ط ْعػ َ
ػتمَ مػػا بػا ُؿ الن ْ
الر ُ
الممػؾ اتتػػوني بػػَ َفمَمػا جػػاسُُ َ
َ
حاش ِ
ؼ عف ِ
هلل ما
ايديهف اف َربي بكيدهف عميـ * َ
يوس َ
نفسَ * ُق ْم َف َ
قاؿ ما خطبكف ا ْذ ر َاو َ
َ
دتف ُ
انػَ
العزيػز االف
الح ْ
اودتػَ عػف نفسػَ َو ُ
ػؽ انػا ر ُ
عمِمنا َعميَ مف سوس قَالَػت امػر ُ
ْ
ص َ
حصػص َ َ
ات َ

الص ِادقيف))
َ
لمف َ

)(19

.

و جيياء فييي ت سييير االييية ال ريميية ادييه  (( :لييا المس ي ُ اءتييودي بييه ،اي بالييذي َـّب َرهييا ،فسمييا
جاء اي يوس الرسو و طسبه لس روج لا لا دا اظهيار براءتيه ارجي اليا ربي فسياله ميا ةيا ُ
الدسوة الًتي لطعن ايديهن  ،فرج فا بر المس فجمعهن و لا ما طب ن و عاد ي َن اذ راودت ين

يوسي ـين د سييه  ،هي وجيدتن مدييه مييً الييي ن  ،لس َين ةاعيا هلل مييا ـسمديا ـسييه ميين سيوء ،لالييت
امراة العزيز االن وضح الةق ادا راودتهُ ـن د سه و اده من ال ادلين في لو هي راودتديي ـين
د سي ))

)(20

وهذا اـت ار

ريح ببراءة يوس

ـسيه السً ـسا رموس االعهاد

()21

.

ـسيييه السييً  ،فييت اسييتدـاءه

فاسػػػتجواب المس ي لسدسييوة  ،جيياء بدييا ًء ـسييا طسييب يوس ي
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 اـت ار

امراة العزيز اثدياء االسيتجواب  ،فيالرت بادهيا هيي التيي
411

مـجلـة كليـة العلـوم اإلسالميـة
1341هـ 0212-م
العـذد الثامـه

المجلذ الراتع

المس الا الرار اميراة العزييز مين يً اسيت دا

راودته ـن د سه ،و اده لمن ال ادلين ،فتو

طريقيية االثبييات باالسييتجواب و س يما الدسييوة و اسييتدطالهن  ،و لييد اس ي ر هييذا االج يراء ـيين اثبييات
دق يوس

ـسيه السً و براءته من التهمة.

مييا ورد ايضييا مييا يييد ـسييا العم ي باالسييتجواب فييي لولييه تعييالا ((:قَػػالوا َمػػف فَعػ َػؿ هػػذا
ِبالِهتنا ا َن َُ لَ ِم َف الظالِميف * قالُوا ِ
اعيف
سمعنا فَتَ اى يذ ُك َرُهـ ُيقَا ُؿ لَ ابراهيـ * قَالُوا فاتوا بَ عمى ُ
َ
ِ
ِ
ِ
فعمَػ َُ ُ َك ِب ُي ُػرُهـ َهػذا
قالوا سانت
الناس لَعمَهـ َي ْ
فعمت هذا بتال َهتنا ياابراهيـُ * قَ َ
َ
ش ُ
ػاؿَ ْبػؿَ َ
هدوف * ُ
فَسُتمُوهـ اف كا ُنوا ي ْ ِ
نطقُوف )) ).(22
َ
َ
وجاء في ت سير االية ال ريمة اده (( لالوا من فع هذا بالهتدا لا بعضه ليبعض سيمعدا
فتا يذ ره و يعييبه يقيا ليه ابيراهي  ،ليالوا فياتوا بيه ـسيا اـيين الدياس اي ظياه ار لعسهي يعيهدون

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

)(24

)(23

 ،والغيرض ان ت يون مةا متيه ـسيا

.

فعدييدما وجييدوا الهييته مةطميية  ،اتُ ِه ي َ اب يراهي ـسيييه السييً بادييه هوال اـ ي  ،وارادوا اثبييات
ذل ي  ،فاسييت دموا طريقيية االثبييات باالسييتجواب  ،و لييرروا جسييب اب يراهي ـسيييه السييً امييا اـييين
الداس ليعهدوا ـسيه ،فت استجوابه و سيماله ،ااديت فعسيت هيذا ييا ابيراهي ؟ فياد ر ،و ليا بي فعسيه
بيره هذا فاسالوه ـين فاـسيه ان يادوا يدطقيون ،و ه يذا ةيدثت او طريقية اسيتجوا ب معروفية

القرن ال ري .
في عرع من لبسدا ،د ـسيها ر

المطمب الثاني  :االستدالؿ عمى شرعية االستجواب مف السنة النبوية المطهرة
اما ما يد ـسا عرـية العم باالسيتجواب فيي السيدة الدبويية العيري ة  ،فقيد ورد ـين ابين

،اةق ما بسغدي ـد  ،لا وميا بسغي ـديي ؟ ليا
ـباس  (( ان الدبي  لا لماـز بن مال
ٌ
 :بسغدييي اد ي ولعييت بجارييية ا فييًن  ،لييا دع ي  ،لييا فعييهد  ،ارب ي عييهادات ث ي ِ
امي َير بييه فَُرِجي ي
))). (25
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د .أوان عَثــ ْذ هللا ألفَي ِ

فالرسو  بسغه ان ماـز ارت ب الزدا م جارية ا فًن ،فقا باستجوابه  ،فيالر مياـز
واـتر بارت ابه الزدا م الجارية  ،وعهد ارب عهادات ـسا د سه و ِ
ام َر به فرج .
َ
وفي ةديث ا ر است د الرسو  طريقة االسيتجواب  ،فاسي رت ـين االـتي ار

 ،فيميا ورد ـين

ـقسمة بين واءي  ،ان ابيا (( ليا اديي لقاـيد مي الدبيي  اذ جياء رجي يقيود ا ير بدسيعه فقيا ييا

المت ـسيه البيدة -
رسو اهلل هذا لت ا ي فقا رسو اهلل  التسته ؟  -فقا اده لو ل يعتر
ُ
لا دع لتسته  ،لا ي لتسته ؟ ليا ديت اديا وهيو د تيبط مين عيجرة فسيبدي فاغضيبدي فضيربته
بال اس ـسا لرته فقتسته  ،فقا له الدبي  ه ل من عك تمديه ـن د س  ،لا مالي ما اال
ساءي وفاسي  ،لا فترى لوم يعترود  ،لا ادا اهون ـسا لومي من ذا فَ َرما اليه بدسعته
اةب  ،فيادطسق بيه الرجي  ،فسميا وليا ليا رسيو اهلل  ان لتسيه فهيو مثسيه  ،فرجي
ولا دود

فقا يا رسو اهلل اديه بسغديي ادي لسيت ان لتسيه فهيو مثسيه وا ذتيه بيامر  ،فقيا رسيو اهلل  اميا

تريد ان يبوء باثم واث

اةب  ،لا يا دبي اهلل  -لعسه لا  -بسا ليا  ،فيان ذا

فرما بدسعته و سا سبيسه))

)(26

يذا  ،ليا

.

بداء ـسا ماتقد يتضح لدا معروـية العم باالستجواب ،مين يً االسيتدال ـسييه فيي
ً
االدلة اال سية الدقسية المت ق ـسيها من تاب اهلل والسيدة الدبويية المطهيرة  ،فضيً ـين االسيتدال

ـسييا معييروـيتها ميين االجميياع الةا ي بييالرار ال ييةابة لهييا والعم ي بهييا وـييد معارضييته لهييذ

الطريق يية  ،واالس ييتدال ـسيه ييا ب ييالمعقو ايض ييا  ،اذ م يين المقب ييو ـق ييً ان ي ييت االست س ييار وط ييرح

االسييءسة واسييتدطاق ال

ييو وذل ي ميين اج ي التو ي الييا الةقيقيية  ،اذ يجابييه ال

البعض في جسسة معتر ة ولد يقر ال

فقد ال يعتر ال

ييو بعضييه

ـسا اثرها و ا ة ـدد مواجهته بالةقاءق الواضيةة ،

من تسقاء د سيه وال ي يدر مديه الي ار ار اال بعيد مدالعيته اميا القاضيي  ،ةييث

ال يقوى ـسا اد ار الةق اذا ما جوبه بالسما ـده فً يسيتطي التد ير لهيا و ا ية ـديد مدالعيته

فييي ت

يييًت االمييور فيضييطر امييا تسي الةقيياءق و الوليياء المتًةقيية الت سييي ـيين االد ييار ويقيير

راةة او داللة بالولاء المتدازع ـسيها .

المطمػب الثػالػث :
االستػدالؿ عمى شرعيػة االستػجواب مف احكاـ القضاة المسمميف
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ان طريقة االثبات باالستجواب لي ت ين غريبية ـين القضياة المسيسمين مين السيس

ال يالح

فقيد تضيمدت اة يامه تطبيقيات ـدييدة لهيا  ،اذ جيياء فيميا روا البهيقيي اديه  (( :ا برديا ابيو سييعيد
ب الا ـمر بن ال طاب  من العراق  ،ان رجً لا المراته :
بن ابي ـمر ،اده بسغهُ ادهُ َ ًَتَ َ
ةبسي ـسييا غاربي  ،ف تييب ـميير بيين ال طيياب  الييا ـامسييه  :ان ميير ان ييوافيدي فييي الموسي ،
بالبيت  ،اذ لقيه الرج فسس ـسيه ،فقا  :من ادت ؟ لا ! ادا الذي امرت

فبيدما ـمر  يطو

الب َد َييية  ،هي ي اردت بقولي ي  :ةبسي ي ـس ييا غارب ي ي ،
ان يجسييب ـسيي ي  ،فق ييا  :ادع ييد برب ييي ه ييذ ُ
اردت ال يراق  ،فقييا
الطييًق ؟ فقييا الرج ي  ،لييو اسييتةس تدي فييي غييير هييذا الم ييان مييا ييدلت ،
ُ

ـمر  هو ما اردت ))..

)(27

.

يتبين لدا ان ارسا ـمر بطسب اةضار الرج امامه  ،ان من اج سماله واستجوابه
لسة و مده ـسا الرار بالوالعة  ،من اجي تسميس الةقيقية الُمو ِ يسه الثبيات الةيق فيي اليدـوى ،
فالطًق ال داءي ال بد ليه مين ل يد

ياةبه الطيًق  ،واراد ـمير  ان يتا يد مين الق يد والديية

في الطًق فاستدـا المطسق واستجوبه .

ومميا لضيا ُ ـميير  ايضيا اـتميادا ـسييا االسيتجواب وسيما ال

ي فيي اليدـوى  ،فيمييا

روا يةييا بين ـبييد اليرةمن ـيين ابييه لييا  (( :ديت جالسيا ـديد ـميير بين ال طيياب ،فجياء رجييًن
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 ت ار ؟ فقيا  :ليد اعيتر ا فييه جميعيا  ،فقيا ـمير لقيد ذهيب بي
ب ر المذاهب  ،ولا فضربه بالدرة  ،ث دـا ا الغيً  -واليرجًن جالسيان والم يطسق جيالس

– فسييالها  ،فقييا لهييا ـميير ابيين ايهمييا هييو ؟ لالييت  :دييت لهييذا ف ييان يطييمدي  ،ثي يمسي دي ةتييا
يسييتمر بييي ةمسييي ث ي يرسييسدي  ،ةتييا ولييدت مدييه اوالدا ث ي ارسييسدي م يرة فاهرلييت الييدماء  ،ةتييا

فستمررت ةامًً  ،لا  :افتدرين من ايهما هو لالت :
ضددت اده ل يبق عك  ،ث ا ابدي هذا،
ُ
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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مييا ذ يير ادييه (( اتييا بييامراة ةامي  ،فسييالها ـميير  ،فاـترفييت بييال جور ،فييامر ان تييرج
فسقيها ـسي  فقيا  :مابيا هيذ  ،فقيالوا  ،امير ـمير  ان تيرج  ،فردهيا ـسيي  ،و ليا لعمير :

امرت بها ان ترج ؟ فقيا  :دعي اـترفيت ـديدي بيال جور ،فقيا هيذا سيسطاد َ ـسيهيا ،فميا سيسطاد َ
ُ
ـسا ما في بطدها؟ ث لا لهُ ـسي  :لعس ادتهرتها او ا تها؟ فقا  :لد ان ذل  ،لا  :او ما
يددت فيً
سمعت رسو اهلل  يقو  :الةد ـسا معتر بعد بًء ،ان من لييدت او ةبسيت او ته َ
َ

الرار لهُ ،فَ سا ـمر  سبيسها  ...ومف ذلؾ ايضا اف امراة رفعت الى عمر بف الخطاب  قػد
زنػػت فسػػالها عػػف ذلػػؾ ؟ فقالػػت نعػػـ واعػػادت ذلػػؾ وايدتػػَ  ،فقػػاؿ عمػػي  انهػػا لتسػػتهؿ بػػَ
استهالال مف ال يعمـ انَ حراـ فد ار عنها الحد ))).(29

و دظير هذ القضيه ايضا ((،ان امراة عيهد ـسيهيا عيهود ادهي وجيدوا فيي بعيض اةيياء العيرب
رجً يطاها ليس ببع ٍ لها ،فامر ـمر برجمها ،و ادت ذات بع  ،فقالت لعمر :تعس ادي بريءية،
فغضييب ـميير و لييا  :او تجييرةين العييهود ايضييا ،فقييا ـسييي :ردوهييا فاسييالوها فسع ي لهييا ـييذر،

ةمست معيي مياء ،و
رجت في اب اهسي و
فَُردت و سالت ـن ةالها ،فقالت :ان الهسي اب  ،ف
ُ
ُ
ل ي ن في اب اهسي لبن ،و رج معي سيطدا و ان من ابسه لبن ،فد يذ مياءي ،فاستسيقيتهُ فيابا

فابيت ،فسما ادت د سي ت رج ،ام دته من د سي رها ،و لا
ان يسقيدي ةتا ام ده من د سي،
ُ
باغَ و ال َع ٍادَ فال اثَـ َع َميَ )) ،فسما سم ـمر ذل سيا
اضطَر َغ ِيرَ ٍ
ـسي  اهلل ا بر ((فَ َـ ْ ف ُ

سبيسها))

)(30

.

و م يين القض ييايا اال ييرى المعتم ييدة ـس ييا سي يما ال

ي ي و اس ييتجوابه ،م ييا ذ يير ف ييي (( ان

ـمييرو بيين العيياص ،ييان ـييامً فييي ًفيية ـميير بيين ال طيياب  و لييد ييرج ابدييه ذات يييوٍ ميين
االيا الا الباديه ار با فرسه و بيد ـ ا وهو يسعب ـسا ال رس فسقطت الع ا مين ييد فولعيت
ـسا االرض ،فمر به اـرابي ،فقا له :داولدي هذ الع ا ،فس يجبه فدز ابن ـمرو بن العياص

من فرسه و ا ذ الع ا و ضرب بها ذل االـرابي ـسا راسه ثًثيا ،فيذهب االـ اربيي فعي ا ـديد
ابيه ـمرو بن العاص فقا ـمر لًـرابي :ما ضير ليو داولتيه الع يا ،و لي ت يال

ابديي و اديا

ـامس ؟ و امر بةبسه فةبس ثًثة ايا  ،فسما رج االـ اربيي مين الةيبس ،ذهيب اليا المديديه ،و
411
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ع ا ةاله الا ـمر بن ال طاب  فامر بجسب ـمرو بن العاص و ابده من م ر الا المديدة

الستجوابه و سماله ـين ذلي  ،فسميا ةضي ار سيالهما ـميرـن الوالعية فيال ار واـترفيا بيذل  ،واـتيذ ار

الييه  ،فقيا ـميير  اتظديون يييا ليريش ان الديياس ل ي ـبييد ؟ و لييا لًـ اربيي  ،ييذ بييد ـ ييا
مث ي الع ييا التييي ض يرب ابدييه بهييا و اض يربه مييا ض يرب  ،فا ييذ ـ ييا و ض يربه بهييا ثًتييه مييا

ضيربهُ ،و امي َير ُـ َميير  بةي ِ
يبس ـمييرو بيين العيياص ثًثيية ايييا  ،فقييا االـ اربييي ،ـ ييوت ـدييه الدييه
ـامسدا فاطسقه و لا اذهب الا ـمس و اتيق و ارفيق في الرـية )) ).(31
ومن الضية ـمر بن ال طياب  المعتميدة ـسيا االسيتجواب ايضيا هيو اسيتجوابه السييدة

االد يارية ((لييا السيييث ابيين سييعد اتييا ـميير بيين ال طيياب يومييا ب تييا امييرد مقتيوال مسقييا ـسييا وجييه
الطريييق فسييا ـميير ـيين اميير واجتهييد فسي يقي
بقاتسييه  ،ةتييا ادييه ييان راس الةييو وجييد

لييه ـسييا بيير فعييق ذلي ـسيييه فقييا السهي اظ ردييي

ييبي مولييود مسقييا بموض ي القتي ي فيياتا بييه ـميير فقييا

ظ رت بد القتيي فيدف ال يبي اليا اميراة وليا ليومي بعياده و يذدي مديا د قتيه وادظيري مين يا يذ
مد ي فيياذا وجييدت ام يراة تقبسييه وتضييمه الييا

ييدرها فيياـسميدي بم ادهييا  ،فسمييا عييب ال ييبي جيياءت

جارية فقالت لسمراة ان سيدتي بعثتدي الي لتبعثي بال بي لت ار وترد الي  ،لالت دعي اذهبيي بيه

اليها وادا مع ،فذهبت الا ابدة عيخ من االد ار  ..فضمته اليها ولبسته  ..فاتيت ـمير فا برتيه
فاعتم ـسا سي ه ث الب الا مدز المراة فوجد اباها مت ءا ـسا الباب فقا له يا فًن ما فعست

ابدت فًدة ؟ ليا ج ازهيا اهلل يي ار هيي مين اـير الدياس بةيق اهلل وةيق ابيهيا مي ةسين

يًتها

و يييامها  ..فقييا ـميير اةببييت ان اد ي ـسيهييا ..وبقييي هييو والم يراة فييي البيييت  ..وسييالها مد ييردا
بعض االسءسة ث ت رس في وجهها ميا ييد ـسيا وجيود العًلية بيدهيا وبيين العياب القتيي والموليود

المهمي و اعي ها بادييه يسيياءسها ـيين اميير العيياب والمولييود وادهييا ان لي تتةييرى فييي اجوبتهييا ال ييدق

والةييق تعييرض د سييها ال ب ير اال طييار  ،واـترفييت االد ييارية المس ي يدة بادهييا ا المولييود المسييتقط
ولاتسة العاب المجهو الع

ية  ..ولالت ان ـجو از 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
س ر ولها ابدة في موض تت و

ـسيها فيه ان تضي ولد اةببت ان تضمها الي ةتا ترج من
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د .أوان عَثــ ْذ هللا ألفَي ِ

س رها فعمدت الا ابن لها – عاب امرد – فهياته هياة الجارية  ..ف ان يرى مدي ما ت ار الجارية
ميين الجارييية ةتييا اغ سدييي يومييا وادييا داءميية فمييا عييعرت ةتييا ـًدييي و ييالطدي فمييددت عي رة ادييت
بجادبي فقتسته ث اميرت بيه فيالقي ةييث ارييت فاعيتمست مديه ـسيا هيذا ال يبي فسميا وضيعته القيت يه

في موض ابي.(32))) ..

ومن الضية االما ـسي (( ان اميراة رفعيت ـسيي وعيهد ـسيهيا ادهيا ليد بغيت و يان مين
لضيييتها  ،ادهييا ادييت يتيميية ـدييد رج ي و ييان لسرج ي ام يراة و ييان ثييير الغيبيية ـيين اهسييه  ،فعييبت

اليتيمة ف افت المراة ان يتزوجها  ،فدـت دسوة ةتا امس دها فا ذت ـذرتها با بعها  ،فسما لد

زوجهييا ميين غيبتييه رمتهييا الميراة بال اةعيية والامييت البيديية ميين جاراتهييا السيواتي سيياـددها ـسييا ذلي ،
فس ييا ـس ييي المي يراة  :الي ي ِ ع ييهود ؟ لال ييت دعي ي هي يمالء ج يياراتي يع ييهدن بم ييا ال ييو فاةض ييرهن ـس ييي
واةضر السي

وطرةه بين يديه وفرق بيدهن فاد

امراة بيتا فيدـا اميراة الرجي فادارهيا ب ي

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
يت اال ادهييا رات جميياال وهيبيية ف افييت فسيياد زوجهييا فييدـتدا وامس ي داها لهييا
فقالييت  :ال واهلل مييا فعسي ُ
ةتييا افتضييتها با ييبعها  ،ل يا ـسييي اهلل ا بيير ادييا او ميين فييرق بييين العيياهدين فييالز الم يراة ةييد
القذ

والز الدسوة جميعا الع و وامر الرج ان يطسق المراة وزوجه اليتيمة وساق اليها المهير مين

ـدد ))).(33

وه ذا ان االما ـسي  يستجوب الدسوة من اج الو و اليا الةقيق ية او اـتيرافه ،

وطريقة استجواب ادت او من اجراها باـترافه ما ورد في الدص

)(34

 ،وبهيذا ت مين اهميية هيذ

الوسيسة في االثبات القضاءي االسًمي  ،اذا رغ ادها ل تعير بهيذا االسي

المتداو ةاليا اال ان اة ا القضاة المسسمين من السس

يراةة وبالم يطسح

ال الح اديت تتضيمن تطبيقيات وولياء

ـديدة ـن طريقة االثبات باالستجواب .
ومن الضية االما ـسا  ايضا اده لا (( :ا بج بن دباتة ان عابا ع ا الا ـسي 

د ي ار فقييا  :ان ه يمالء رج يوا م ي ابييي فييي س ي ر فعييادوا ول ي يعييد ابييي  ،فسييالته ـدييه فقييالوا مييات
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فس ييالته ـ يين مال ييه فق ييالوا م ييا ت يير ع يييءا و ييان مع ييه م ييا

ثي يير  ،وترافعد ييا ال ييا القاض ييي عي يريح

فاستةس ه و سا سبيسه  ،فيدـا ـسيا  بالعيرط فو ي ب ي رجي رجسيين واو ياه ان ال يم ديوا

بعضه يددوا من بعض وال يم دوا اةدا ي سمه ودـا اتبه ودـا اةده فقا ا بردي ـن اب هذا

ال تييا اي يييو

ييرج مع ي ؟ وفييي اي مدييز د يزلت ؟ و ي ي

ييان سييير وبيياي ـسيية مييات ؟ و ي ي

ا يييب بمالييه ؟ وسيياله ـميين غسييسه ودفدييه؟ وميين تييولا ال ييًة ـسيييه ؟ واييين دفيين؟ ودةييو ذل ي
وال اتييب يسييج اجييوبته ف بيير ـسييي و بيير الةاضييرون والمتهمييون الـس ي له ي اال اده ي ظد يوا ان
اةبه لد الر ـسييه ثي دـيا اال ير بعيد ان غييب االو ـين المجسيس فسياله ميا سيا

واةيد ميده ي بير بضيد ميا ا بير بيه

ث اال ر ذل ةتا ـر ما ـدد الجمي فوجد

ياةبه
ياةبه

ث امر باةضار المستدطق االو فقا ياـيدو اهلل ليد ـرفيت يذب بميا سيمعت مين ا يةاب وميا

يدجيي ميين العقوبيية اال ال ييدق ث ي امير بييه الييا السييجن و بيير و بيير معييه الةاضييرون فسمييا اب يير
القو الةا ل يسي توا ان
لما

ياةبه الير ـسييه فيدـا اال ير ميده فهيدد فقيا واهلل لقيد ديت ارهيا

دلوا  ،ث دـا الجمي فيالروا بالق ية واسيتدـا اليذي فيي السيجن وليي ليه ليد الير ا يةاب

وال يدجي سوى ال دق فالر ب

ما الر به القو ))).(35

وه ييذا ف ييان ه ييذ الوالع يية ت ييور لد ييا المد يياها الت ييي ييان يتبعه ييا االم ييا ـس ييي  ف ييي

التةقيق والتي تقو ـسيا مبيدا ـيز الجدياة ـين بعضيه اليبعض اثدياء ـمسيية التةقييق واسيتجوابه

وطييرح االسييءسة بةيييث يميييز ال يياذب ـيين ال ييادق ثي ارها ييه فييي الداةييية الد سييية لةمسهي ـسييا

االلرار من غيران يسجا الا اال ار المادي والعد

.

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

دما ووراءه لتي يتعةط في دمه ..واوضح رءيس العسس لاءً لقد ضيبطدا هيذا الرجي المقبيوض
ـسيييه لاءمييا ـسييا مقربيية ميين القتي ي وـايدييا بيييد الس ي ين يقطيير دمييا  ..اسييتجوب ـسييي  المييته

فاجاب يعتر باده هو القات  ..فة

باـدا القات وامر بيان يا يذو اليا السيجن ريثميا يد يذ فييه
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ضــي
د .أوان عَثــ ْذ هللا ألفَي ِ

الة ي  ..ادطسييق رجي ميين بييين الجمهييور واسييتمه رجييا العييرطة وتقييد بييين يييدي امييير المييممدين
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 القتيي يةم ي ميياال ـريضييا وادييي لتستييه ضيياع دمييه ول ي

يظ ر اةد بقاتسه واستةوذ ـسا امواله  .واستةضر امير الميممدين المظديون فيي االو يسياله ـين

مبديي اليرار بالقتي

يذبا فقيا الرجي اديي رجي ل ياب رجيت اليا ةيادوتي فيذبةت بقيرة وسييس تها

فبييين ادييا ا ييسةها والس ي ين فييي يييدي ا ييذدي البييو فاتيييت ربيية ادييت بقربييي فييد ستها فقضيييت

ةيياجتي وـييدت اريييد ةييادوتي فيياذا المقتييو يع ي ط فييي دمييه فراـدييي اميير  ..و دييت مضييط ار الييا
االـتي ار

الن العسييس ولي

ـسييا الرجي يعي ط فييي دمييه وادييا والي

وفييي يييدي سي ين وفيهييا اثييار

ال ييد واـتق ييدت ان اي دفي ي اتمسي ي ب ييه ال يقبي ي مد ييي واد ييه س ييي ون ف ييي االم يير لس ييامه ول يياص

فاـترفت بما ل ا د واةتسبت د سي ـدد اهلل تعالا))).(36

الخاتمــــة:
الةمييد هلل الييذي بدعمتييه تييت ال ييالةات  ،وال ييًة والسييً ـسييا رسييو اهلل ال يري ،

وـسييا الييه وا ييةابه الغيير الميييامين وبعييد  ،فقييد تو ييسدا ميين ييً البةييث الييا ـييدة دتيياءا

وتو يات دوضةها ةسب الت

ي اآلتي:

أوالا  :النتاتػج
 -1تو ي ييسدا ال ي ييا تةدي ي ييد تعريي ي ي

مداس ي ييب لًس ي ييتجواب ف ي ييي اال ي ييطًح السغ ي ييوي والق ي ييادودي
ـمومييا  ،ف ييي اال ييطًح القييادودي اتضييح ادييه :

والعييرـي ،وتَُبييين مييدى تماث ي التعيياري
طريق من طرق تةقييق اليدـوى تسجيا بواسيطته المة مية وال
411

ي اليا سيما ال

ي اال ير
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ـيين وليياء معيديية لغييرض الة ييو ـسييا اليرار مدييه او لتييتم ن المة ميية ميين تسمييس الةقيقيية

المو سة الثبات الةق في الدـوى.

امييا فييي اال ييطًح العييرـي فاتضييح ادييه  :سيما القاضييي ال

ي ـيين وليياء معيديية فييي

مجسس القضاء لغرض الة و ـسيا اليرار مديه او ليتسمس القاضيي ةقيقية الديزاع المو يسة

الثبات الةق في الدـوى المدظورة.

ٕ -اتضح مدى اهمية هيذا االجيراء القضياءي باـتبيار وسييسة لًثبيات و لسة يو ـسيا االليرار

اء االسيًمي العيرـي
من ال
غالباً لي ون دليً مطسقا في االثبيات القضياءي ـمومياً سيو ً
الا ةقيقة الدزاع .
ا القادودي الوضعي  ،و ليتم ن القاضي من التو

ٖ -تبين بميا اليقبي العي ان طريقية االثبيات باالسيتجواب ليسيت ولييدة التدظيميات الةديثية مين
القوادين الوضعية  ،ب هي اجراء لدي معرو

مدذ الع يور القديمية  ،وفيي عيرع مين لبسديا

 ،ما دص ـسييه القيران ال يري معجيزة اهلل ال بيرى ودسيتور االسيً ال اليد ودليي اال يًص

ودرب الدجيياة وسيير العييز وال ارميية وميين طسييب العييز بغييير ذ ُ وميين تهيياون فيييه هادييت ـسيييه
د س ييه وه ييان ـس ييا الد يياس .م ييا اتض ييح ان هد ييا م يين االدل يية الي يواردة ف ييي ال ق ييه االس ييًمي

ـموماـسا معروـية العم باالستجواب  ،بالرغ من ان دظرية االثبات في ال قه االسًمي
ل تتضمن لواـد مدضبطة لًستجواب  ،ما هو ـسيه الةيا بيالقوادين الوضيعية الةديثية ،

اال ادييه بو ي ه وسيييسة ميين وسيياء التو ي الييا الةقيقيية  ،ل ي ي يين غريبييا ابييدا ـيين القضيياة

المسسمين من السس

ال الح  ،فقد تضمدت اة امه تطبيقات ـديدة ـن االستجواب.

الم ِ
قارديه ـموميا  ،وبياال ص فيي الجيزاء
ٗ -الةظدا مدى الت اوت بين اة ا القوادين الوضعية ُ
ورجةدييا اتجييا
الييذي رتبتييه ـسييا الت س ي ـيين ةضييور االسييتجواب بييدون ـييذر مقبييو ّ ،
لادون االثبات الم ري في جع الجزاء المددي ةدا وسطيا يتداسب م ال ع الجر .

ثانيا :التوصيػات
دقترح ان ُيا ذ المقدن العرالي بالتعديًت االتية :
414

االستجــواب تيــه الشريعــة اإلسالميــة والقواويــه المذويــة
(دراســة مقاروــة)
ضــي
د .أوان عَثــ ْذ هللا ألفَي ِ

ٔ -دقترح تعدي دص المادة  ٚٗ /من لادون االثبات العرالي لت ون ـسا الدةو االتي :
(( اذا ت س

ال

ـن الةضور الستجوابه دون ـذر مقبو او ةضر وامتد ـن االجابية

بغييير سييبب او مبييرر لييادودي او ادـييا الجهي او الدسيييان فسسمة ميية ان تقبي االثبييات بعييهادة
العهود في االةوا التي ما ان يجوز فيها ذل )).
وبهييذا فييان الييدص المقتييرح يمث ي الج يزاء المداسييب والعقوبيية المعقوليية المعتدليية لميين يعرل ي
سير ـم القضاء بعد الةضور الستجوابه بغير ـيذر مقبيو او ةضير وامتدي ـين االجابية
بغييير سييبب ،مييا دو ييي بةييذ

العبييارة  (( :وذل ي فييي الةيياالت التييي يجييوز فيهييا االثبييات

بالعييهادة والق يراءن القضيياءية )) فييي دييص المييادة د سييها ودييرى ادهييا ازءييدة و ييان اأجييدر ـييد
يردهييا أدييه ميين المعسييو بييديهيا ان االثبييات بييالقراءن القضياءية ال يجييوز اال فييي الةيياالت التييي
إ ا
يجوز فيها االثبات بالعهادة .
ٕ -دقترح تطبيق الجزاء الجداءي ايضيا المد يوص ـسييه فيي الميادة  ٕٖٛ /مين ليادون العقوبيات
الع ارلييي فضييً ـيين الجيزاء المييددي المقييرر فييي المييادة  ٚٗ /اثبييات ـ ارلييي ـسييا المت سي

ـيين

الةض ييور الس ييتجوابه دون ـ ييذر مقب ييو او بام ييان المة م يية ايض ييا تطبي ييق الجي يزاء الجد يياءي
المد ييوص ـسيييه فييي المييادة  ٕٜ٘ /ميين لييادون العقوبييات الع ارلييي ـسييا الممتدي ـيين االجابيية
بغيير ـيذر ليادودي فضييً ـين الجيزاء المييددي فيي ديص المييادة  ٚٗ /اثبيات ـ ارليي  ،فييالمقدن
العرالي اراد بوضوح في ا ثر من موض ان يعزز ويزيد من سسطة المة مة ودورها االيجابي
في ـمسية التقاضي وال ع المرت ب هدا هو االمتداع وبدون ـيذر معيروع ـين الةضيور اميا
س ييسطة لض يياءية  ،ب ييالرغ م يين التبسي ييج بالةض ييور ،و ييذل االمتد يياع بغي يير ـ ييذر ل ييادودي ـ يين
االجابة ـن سما ُو ِجهَ اليه من لب المة مة.
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ٖ -دو ي بأن ي يون موضيوع االسيتجواب فيي ال قيه االسيًمي موضيوع بةيث ود ارس ية مسيتقبً ،
اذ الةظدي ييا ادعيييدا ال تابي ييات بهيييذا الموضيييوع والت ي ييرت ـسيييا تطبيقي ييات مييين اة ي ييا القضي يياة
المسسمين  ،ول يت تةديد لواـد مدضبطة له .

413

االستجــواب تيــه الشريعــة اإلسالميــة والقواويــه المذويــة
(دراســة مقاروــة)
ضــي
د .أوان عَثــ ْذ هللا ألفَي ِ

المصـــادر والمراجـــع
القػرآف الكريػـ
أوالا  :كتب التفسير
ٔ -جً الدين السيوطي (ٔ ) ٛٙٗ-ٜٚوجً الدين المةسا ( ، ) ٜٔٔ-ٜٛٗت سير
الجًليين ميذيً ب تياب لبياب الدقيو فيي اسيباب الديزو لسسييوطي  ،طٔ  ،دار البيييان
الةديثة لسطباـة والدعر االزهر.ٕٓٓٗ ،
ٕ -الع يييخ مةم ييد ـس ييي ال ييابودي ،

ي ي وة الت اس ييير  ،طٔ  ،ج ٕ  ،دار اةي يياء التييراث

العربي  ،لسطباـة والدعر والتوزي  ،بيروت . ٕٓٓٗ ،

ثاني ا  :كتب الحديث الشريؼ
ٔ -االمييا ابييو الةسييين بيين مسييس بيين الةجيياج القعيييري الديسييابوري (ٕٗٓ – ٕٔٙه) ،
ةيح مسس  ،طٔ  ،تةقيق اةمد زهوة واةمد ـداية  ،دار ال تاب العربي  ،بييروت
. ٕٓٓٗ ،

ثالثا  :كتب الفقَ اإلسالمي
ٔ -االميا ابين القييي الجوزيية (ٔٚ٘ٔ – ٜٙه)  ،الطييرق الة ميية فييي السياسية العييرـية  ،طٔ ،
ـدي به

الح اةمد العامي  ،الم تب االسًمي  ،بيروت . ٕٓٓٗ ،

ٕ -ةسييا الييدين ـميير بيين ـبييد العزيييز بيين ميياز الب يياري  ،تيياب ادب القاضييي لس
تةقيق د .مةي هً السرةان  ،مطبعة الرعاد  ،بغداد  ،دون سة طب .
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ٖ -سسي رست باز  ،عرح المجسة ،المطبعة االدبية  ،بيروت . ٜٔٛٛ ،
ٗ -د .ـبييد العزيييز سي ي بييديوي  ،القضيياء فييي االسييً وةماييية الةقييوق  ،دار ال يير العربييي ،
القاهرة . ٜٜٔٚ ،
٘ -العيخ ـبد اهلل ال يضي  ،دور القمر في سيرة سييددا ـمير  ،مطبعية ا الربيعي ين  ،المو ي ،
. ٜٖٔٛ
 -ٙد .ـطية معرفة  ،القضاء في االسً  ،ط ٕ  ،مطاب دار الغد  ،القاهرة . ٜٔٙٙ ،
 -ٚالقاضي مةمود البياجي  ،مثي ـسييا مين لضياء االسيً  ،ط ٔ  ،تةقييق د .مةميد الويسيي ،
راجعه العيخ مةمود الةوت ود .مةمود الزين  ،اليمامة لسطباـة والدعير والتوزيي  ،بييروت ،
. ٜٜٔٚ

خامسا  :كتب المغة
ٔ -فماد اف ار البستادي  ،مدجد الطًب  ،طٕٕ  ،دار المعرق  ،بيروت .ٜٔٚٛ،
ٕ -مةمد بن ابي ب ر بن ـبد القادر الرازي ( ٙٙٙه)  ،م تيار ال يةاح  ،دار ال تياب العرب يي
 ،بيروت . ٜٔٛٔ ،

سادس ا :كتب القانوف
ٔ .د .اد الد ي ييداوي  ،المرافع ي ييات المددي ي يية  ،دار ال ت ي ييب لسطباـ ي يية والدع ي يير  ،جامع ي يية المو ي ي ي ،
. ٜٔٛٛ

411

االستجــواب تيــه الشريعــة اإلسالميــة والقواويــه المذويــة
(دراســة مقاروــة)
ضــي
د .أوان عَثــ ْذ هللا ألفَي ِ

ٕ .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 . ٜٕٔٛ ،
ٗ .د .ـ ييمت ـب ييد المجي ييد ب يير  ،ال ييوجيز ف ييي ع ييرح ل ييادون االثب ييات  ،مطبع يية الزم ييان ،بغ ييداد
. ٜٜٔٚ
٘ .د .م سح القضاة  ،االثبات في المواد المددية والتجارية طبقا لقادون االثبات االتةادي رلي ٓٔ
لسدة ٕ ٜٜٔلدولة االمارات العربية المتةدة  ،طب دبي  ،دون سدة طب .
 .ٙد .دبي ي اب يراهي سييعد  ،االثبييات فييي الم يواد المددييية والتجارييية  ،دار الدهضيية لسطباـيية والدعيير
بيروت . ٜٜٔ٘ ،

سابع ا  :التقنينات القانونية
ٔ .مجسة االة ا العدلية .
ٕ .القادون المددي العرالي رل ٓٗ لسدة ٔ٘ ٜٔالمعد .
ٖ .لادون االثبات العرالي رل  ٔٓٚلسدة  ٜٜٔٚالمعد .
ٗ .لادون المرافعات العرالي رل ٖ ٛلسدة  ٜٜٔٙالمعد .
٘ .لادون العقوبات العرالي رل ٔٔٔ لسدة  ٜٜٔٙالمعد .
 .ٙلادون االثبات لسمواد المددية والتجارية الم ري رل ٕ٘ لسدة  ٜٔٙٛالمعد .
 .ٚلادون ا و المةا مات المددية السبدادي رل ٓ ٜلسدة ٖ ٜٔٛالمعد .
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ثامنا  :البحوث والمجالت
ٔ .د .اد الدييداوي  ،االسييتجواب فييي دطيياق الييدـوى المددييية  ،بةييث مدعييور ف يي مجسيية العداليية ،
عٔ  ،س ٖ . ٜٔٚٚ ،
ٕ .ةسين المممن  ،استجواب ال

و فيي اليدـوى المدديية والتجاريية  ،بةيث مدعيور فيي مجسية

القضاء  ،ت درها دقابة المةامين العراليين  ،عٔ وٕ  ،سٖٖ . ٜٔٚٛ ،

هوامــش الثحـــث:
( )4سورة األعراف
(ٕ) يدظير  :فيماد افي ار البسيتادي ،م ِ
دجيد الطيًب  ،ط ٕٕ  ،دار المعيرق ،بييروت ، ٜٔٚٛ ،ص
ُ
ٜٛ
(ٖ)يدظيير  :مةمييد ابييي ب يير بيين ـبييد القييادر ال يرازي ( ٙٙٙهي ي)  ،م تييار ال ييةاح  ،دار ال تيياب
العربي  ،بيروت  ،ٜٔٛٔ ،ص . ٔٔٙ

(ٗ)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

ودرجة مسموليته فيها او براءتيه مدهيا)) ولسمزييد مين الت

الييه التةقييق لسو يو اليا ةقيقية الوالعية
يي يدظير  :د.سيسطان الع ياوي  ،ا يو

التةقيق االجرامي  ،سية القادون  ،جامعة بغداد ، ٜٕٔٛ،ص ٘ٗٔ وما بعدها.

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

()ٙد .اد الدداوي  ،االستجواب في دطاق الدـوى المددية  ،بةث مدعور في مجسة العدالة  ،عٔ
 ،سٖ ،ٜٔٚٚ ،ص. ٕٓٚ
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االستجــواب تيــه الشريعــة اإلسالميــة والقواويــه المذويــة
(دراســة مقاروــة)
ضــي
د .أوان عَثــ ْذ هللا ألفَي ِ

()ٚليرار مة ميية الييدقض الم يرية الميرل ٔٔٔلسييدة ،ٜٜٔٚاعييار اليييه د.ـبييد الوه ياب الععييماوي
،اجراءات االثبات في المواد المددية و التجارية طٔ ،دار الجي العربي  ،ٜٔٛ٘،ص.ٔٙٛ

()ٛتدظر  :المادة  ٔٓٚ /من لقادون االثبات العرالي اذ د ت ـسا اديه ((..تسيتجو ب مين تيرى
موجبا الستجواب من اط ار

الدـوى )).

()ٜتدظيير  :المييادة ٙٓ /ميين لييادون االثبييات الع ارلييي ،اذ د ييت ـسييا ادييه (( يعييترط فييي الُ ُم ِق يران
يتمت ي باالهسييية ال امسيية فييً ي ييح ال اررال ييغي اروالمجدون او المعتييو وال ي ييح ـسييا ه يمالء الييرار

اولياءه اواو ياءه اوالقوا ـسييه )) فيي ةيين د يت الميادة ٔٓٚ /مين ليادون االثبيات الم يري
ـسا اده ((اذا ان ال

ـدي االهسية او دال ها جاز استجواب من يدوب ـده وجاز لسمة مة

مدالعييته هيواذا ييان مميي از فييي االمورالميياذون فيهييا  ..ويعييترط فييي جميي االةيوا ان ي ييون الم يراد

اسييتجوابه اهييً لست يير فييي الةييق المتدييازع فيييه )) و تطابقهييا المييادة  ٕٕٔ/ميين لييادون ا ييو

المةا مييات السبدييادي  .وال دميييد اتجييا القييادودين الم ييري والسبدييادي هدييا الن اال ي ادييه اليجييوز
اسييتجواب ميين الي ييح اليرار ميين ـييدي االهسييية او دال ييها وال ي ييح ـسييا هيمالء اليرار ميين يدييوب

ـده ايضا .

ما ال دميد اتجا القادودين ايضا فيي مسيالة مدالعية ال يبي الممييز – اذ ُيق يد بالمدالعية
هدا توضيح الغموض لسمة مة و ليس الة و ـسيا اليرار و اذا يدر االليرار مديه فيً يعتَ ُيد ب ِيه
– في ةيين ان القيادون الع ارليي سيمح باسيتجواب ال يغير الممييز فيي االميور المياذون فيهيا ةسيب

دص المادة ٔ -ٚ٘/اثبات ـرالي اذ د يت ـسيا اديهُ (( يجوزلسمة مية اسيتجواب ال يغير الممييز
فييي االمييور الميياذون فيهييا )) و ه ييذا مييا تقضييي بييه القواـ ييد العاميية ،ومييا دميييد  ،اذ ان ال ييغير
الماذون في امر ميا يمسي مباعيرة الت يرفات المتعسقية بيذال االمير و ت يون ليه اهسيية االليرار بتسي

الت رفات و تُعد اجابته بمثابة الرار امي الديهُ بمدزلية البيالج سين الرعيد ةسيب ديص الميادةٜٜ /
مين القيادون الميددي الع ارليي اذ د ييت ـسيا اديهُ (( ال يغير الميياذون فيي الت يرفات الدا سية تةييت
االذن بمدزلة البالج سن الرعد)).
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(ٓٔ)تدظر  :المادة ٔٓ /اثبات ـرالي اذ د ت ـسا ادهُ (( يجب ان ت ون الوالعة الميراد اثباتهيا
متعسقيية بالييدـوى ومدتجيية فيهييا وجيياءز لبولهييا)) وتطابقهييا المييادة  ٕ/اثبييات م ييري ول ي يييرد دييص
مماث في لادون ا و المةا مات السبدادي .

وفييي هييذا ال ييدد تجييدر االعييارة الييا ان ال قييه يضييي

لهذا درى ان المقدن ل يةرص ـسا ذ رها

عييروطا ا يير ت رضييها طبيعيية االعيياء و

راةةً في المادة المذ ورة اد ا ،وهذ العروط هي ان

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

 ، ٜٜٔ٘،ص  ٜ٘ومابعدها.

(ٔٔ)تدظر  :الميادة  ٚٔ/اثبيات ـ ارليي اذ د يت ـسيا اديه (( لسمة مية مين تسقياء د سيها او بدياءا
ـسييا طسييب ال

ييو ان تسييتجوب ميين تييرى موجبييا السييتجوابه ميين اط ي ار

الييدـوى )) وتوافقهييا

المادتان  ٔٓ٘/و ٔٓٙاثبات م ري والمادة  ٕٔٛ/ا و مةا مات لبدادي

(ٕٔ)فييي هييذا ال ييدد يق ييد با ت ييا الغييير بديياء ـسييا اميير المة ميية ،هييو ليييا المة ميية باد ييا

يجعسُييه الُ َمقييدن تييارةًام ار
ع ي ص ميين الغييير فييي دـييوى السييتجًء وجييه الةييق فيهييا وهييذا اال ت ييا
َ
وجوبياـسا المة مة ما في دص المادة  ٖ-ٜٙ/من لادون المرافعات العرالي الما وذة من ال قه

االسييًمي ميين دييص المييادة  ٖٔٙٚ/ميين مجسيية االة ييا العدلييية – وتييارةً ا ييرى يجعسييه المقييدن امي ار
جوازييا ـسيا المة ميية ميا فييي ديص المييادة  ٗ-ٜٙ/مين لييادون المرافعيات الع ارلييي اذ د يت ـسييا
اده (( لسمة مة ان تدـوا اي ع ص لًستيضاح مديه ـميا يسيز لةسي اليدـوى )) والمًةيظ هديا

ان هييذا اال ت ييا لييد ي ييون رغ ي ارادة اط ي ار

الييدـوى و معارضييته  ،الن ا ت ييا الغييير فييي

الدـوى ي يد الو و الا الةقيقة و تةقيق العدالة  ..ولسمزيد من الت

ي يدظر  :د.اد الدداوي

،المرافعي ي يات المدديي ي ية  ،دار ال تي ييب والدعي يير والطباـي ي ية ،جامعي يية المو ي ي ،ٜٔٛٛ،صٔٗٔ ومي ييا
بعدها.

(ٖٔ)يدظيير  :د .ـ ييمت ـبييد المجيييد ب يير ،الييوجيز فييي عييرح لييادون االثبييات ،مطبعيية الزمييان،
بغداد ، ٜٜٔٚ ،ص . ٜٔٛ
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د .أوان عَثــ ْذ هللا ألفَي ِ

المددي يية و التجاري يية طبقي ييا لق ييادون االثبي ييات
(ٗٔ)يدظ يير  :د .م س ييح القضي يياة ،االثب ييات ف ييي الم ي يواد َ
االتةادي رل ٓٔ لسدة ٕ ٜٜٔلدولة االميارات العربيية المتةيدة ،طبي دبيي ،دون سيدة طبي  ،ص

. ٖٖٜ

(٘ٔ)يدظيير  :ةسييين المييممن ،اسييتجواب ال

ييو فييي الييدـوى المددييية و التجارييية ،بةييث مدعييور

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

يذر مقب ييو يمدي ي
()ٔٙتدظ يير  :الم ييادة  ٔ-ٔ٘/اثب ييات ـ ارل ييي اذ د ييت ـس ييا اد ييه (( اذا ل ييا ُـ ي ْ
بد سه الستجوابه  ..جاز لسمة مة ان تدتق اليه اوان تددب اةد لضاتها لًدتقيا
ةضور ال
الييا م ادييه او ان تدييدب المة ميية التييي يقييي ال ي او العيياهد او المطسييوب تةسي ييه فييي داءرتهييا
لسقيا بذل )) وتطابقها المادة  ٕٔٔ/اثبات م ري والمادة  ٕٕٗ/ا و مةا مات لبدادي .
()ٔٚتجدر االعيارة اليا ان ليادون االثبيات الع ارليي اـتب َير هيذ ِ االميور لريدية لضياءية ـسيا يةة
الولاء المراد استجوابه ـدها و التيي تسياـد ـسيا ةسي اليدـوى اذ د يت الميادة  ٚٗ /مديهُ ـسيا
يذر مقب ييو او ةض ي َير و امتدي ي َ ـ يين
اد ييه (( اذا ت سي ي ال ي ي ـ يين الةض ييور الس ييتجوابه دون ُـ ي ْ
ذر لادودي او ادـا الجهي او الدسييان فسسمة مية ان تسيت سص مين ذلي
االجابة لغير سبب او ُـ ْ
لريدة لضاءية تساـدها ـسا ةس الدـوى و ذل في الةياالت التيي يجيوز فيهيا االثبيات بالعيهادة
و القراءن القضاءية )).
امييا لييادون االثبييات الم ييري فقييد رتييب ـسييا الت س ي او االمتديياع المعييار اليهمييا ج يواز االثبييات
بالعهادة والقراءن القضاءية في االةيوا التيي ال يجيوز فيهيا ذلي اي تقبي االثبيات بعيهادة العيهود
والقراءن القضاءية فيما ان يتعين اثباته بال تابة ما فيي ديص الميادة  ٖٔٔ /مديه اذ د يت ـسيا
ذر مقبيو او امتدي ـين االجابيه بغيير
اده (( اذا ت س ال
ـن الةضور لًستجواب بغير ُـ ْ
مبرر لادودي جاز لسمة مية ان تقبي االثبيات بعيهادة العيهود و القيراءن فيي االةيوا التيي ميا يان
يجييوز فيهييا ذلي )) ،فييي ةييين رتييب لييادون ا ييو المةا مييات السبدييادي ـسييا الت سي او االمتديياع
ـدها ثابته ةسب دص الميادة  ٕٖٕ /مديه اذ د يت ـسيا
اـتبار الولاء المراد استجواب ال
ـن الةضور لًستجواب بغير ٍ
امتدي َ ـين االجابية بغيير
ادهُ (( اذا ت س ال
ـذر مقبيو او َ
ياز لسمة ميية ان تت ييذ ميين هييذا الت سي او االمتديياع مسي ِيو َغا الـتبييار الوليياء التييي
ُمبييرر لييادودي جي َ
تقرر استجوابه ـدها ثابته )) ،في ةين ان المادة  ٕٖٖ /مده ايضيا د يت ـسيا اديه (( اذا تيذرع
ال ي المسييتجوب بالدسيييان او الجهي ولي يظهيير مي ذلي ادييه ات ييذ مولي اليرفض ال ُمعييار اليييه
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ف ييي الم ييادة الس ييابقه ج يياز لسمة م ييه ان تقبي ي ع ييهادة الع ييهود و القًي يراءن الثب ييات الول يياء موض ييوع
االسييتجواب ولييو ل ي ت يين هييذ البيديية مقبولييه ا ييً )) ودةيين بييدوردا دييرجح اتجييا لييادون االثبييات
اء ي ييا اتجييا لييادون االثبييات الع ارلييي
الم ييري الدييه الجيزاء المداسييب و االفضي  ،فسيييس هييو جيز ً
ال ّذي اـتبرها لريده لضاءيه وة رها في الةاالت التي يجوز فيها االثبات بالعيهادة والقيراءن و ال
اء ًً لاسيا اتجا لادون ا و المةا مات السبدادي الذي اـتبير الولياء التيي تقيرر االسيتجواب
جز ً
ـدها ثابتة .

()ٔٛلسمزيييد ميين الت

ييي يدظيير  :سييسي رسييت بيياز  ،عييرح المجسيية  ،المطبعيية االدبييية  ،بيييروت

، ٜٔٛٛ،ص٘.ٜٔٓ

()ٜٔسورة يوس  /االية ٓ٘٘ٔ-
(ٕٓ)جييً الييدين السيييوطي و جييً الييدين المةسييا  ،ت سييير الجًلييين مييذيً ب تيياب لبيياب الدقييو
في ييي اسي ييباب الدي ييزو لسسييييوطي  ،ط ٔ  ،دار البيي ييان الةديثي يية لسطباـ يية و الدعي يير  ،االزهي يير ،
ٕٗٓٓ  ،ص ٕٔٗ .
(ٕٔ)لسمزيييد ميين الت

ييي يدظيير :العيييخ مةمييد ـسييي ال ييابودي،

إةياء التراث العربي لسطباـة والدعر والتوزي  ،ٕٓٓٗ ،ص ٕ٘.

ي وة الت اسييير ،طٔ ،جٕ ،دار

(ٕٕ) سورة اأدبياء ،اآليات .ٖٙ-ٜ٘

(ٖٕ) جً الدين السيوطي وجً الدين المةسي ،مرج سابق ،ص .ٕٚٛ
(ٕٗ) لسمزيد من الت

ي يدظر :العيخ مةمد ـسي ال ابودي ،مرج سابق ،جٕ ،ص ٖٕٔ.

(ٕ٘) اإلمييا أبييو الةسييين بيين مسييس بيين الةجيياج القعيييري الديسييابوري (ٕٕٗٓٙٔ-ه يي) ،

ييةيح

مس ييس ،طٔ ،تةقي ييق أةم ييد زه ييوة وأةم ييد ـداي يية ،دار ال ت يياب العرب ييي ،بي ييروت ،ٕٓٓٗ،ص ٜٚٔ
( تاب الةدود  ،باب من إـتر ـسا د سه بالزدا ،ةديث رل .)ٕٗٗٚ

()ٕٙالمرج السيابق ،ص ٖٔ ( ٚتياب القسيامة والمةياربين ،بياب

يةة اإلليرار بالقتي وتم يين

ولي القتي من الق اص واستةباب طسب الع و مده ،ةديث رل .)ٖٗٛٚ

()ٕٚةسييا الييدين ـميير بيين ـبييد العزيييز بيين ميياز الب يياري ،تيياب أدب القاضييي لس

تةقيق د .مةي هً السرةان ،مطبعة اإلرعاد ،بغداد  ،دون سدة طب  ،ص ٖٕٓ.
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ضــي
د .أوان عَثــ ْذ هللا ألفَي ِ

()ٕٛاإلما ابن لي الجوزية (ٔ ،)ٚ٘ٔ-ٜٙالطيرق الة ميية فيي السياسية العيرـية،طٔ ،ـديي بيه
الح أةمد العامي ،الم تب اإلسًمي ،بيروت ،ٕٕٓٓ ،ص .ٖٖٚ

()ٕٜاالما ابن القي الجوزية  ،مرج سابق  ،ص ٖ. ٜ
(ٖٓ) المرج السابق ،صٔ.ٜ

(ٖٔ) الع ييخ ـبييداهلل ال يضييي ،دييور القميير فييي سيييرة سيييددا ـميير ،مطبعيية أ ال يربيعين ،المو ي ،
 ٜٖٔٛصٕٕٓ ((ف

في ذ ر بعض من لضاءه ( (وأرضا )).

(ٕٖ) اإلما ابن القي الجوزيية ،مرجي سيابق ،ص ٗ ،ٚوالقاضيي مةميود البياجي ،مثي ـسييا مين
لضيياء اإلسييً  ،طٔ ،تةقيييق د.مةمييد الويسييي ،راجعييه العيييخ مةمييود الةييوت ود.مةمييود ال يزين،
اليمامة لسطباـة والدعر والتوزي  ،بيروت ،ٜٜٔٚ ،ص .ٕٙ

(ٖٖ) اإلما ابن القي الجوزية ،مرج سابق ،ص .ٜٛ

(ٖٗ)يدظي يير  :د .ـطيي يية مع ي يرفة  ،القضي يياء في ييي االسي ييً  ،ط ٕ  ،مطي يياب دار الغ ييد  ،القي يياهرة ،
 ، ٜٔٙٙص . ٔٓٚ

(ٖ٘) أبو ـمر مةمد بن يوس

ال ددي (ٖٓ٘ه  ، ) ٜٙٔ ،تاب الوالة و تاب القضاة به ذي

مييأ وذ معظمييه ميين تيياب رف ي اإل يير إلبيين ةجي ير العسييقًدي  ،بيييروت  ، ٜٔٓٛ ،ص ٖ٘ ،
والمعييار اليييه فييي  :د  .ـطييية معيرفة  ،مرجي سييابق  ،ص  ، ٔٓٛواالمييا ابيين القييي الجوزييية ،

مرج سابق  ،ص ٘ ، ٛوالقاضي مةمود البياجي  ،مرجي سيابق  ،ص ٕٕٔ  ،ود.ـبي يد العزييز

سي ي بييديوي  ،القضيياء فييي االسييً وةماييية الةقييوق  ،دار ال يير العربييي  ،القيياهرة ، ٜٜٔٚ ،

صٓ.ٙ

( )ٖٙالقاضييي مةمييود البيياجي  ،مرج ي سييابق  ،ص ٔٔٔ  .واالمييا ابيين الق يي الجوزييية  ،مرج ي
سابق  ،ص ٖ. ٜ
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