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األستاذ املساعد يف كلية احلقوق -جامعة املوصل -املوصل -العراق
(الملخص)

أمهيته  -حتتههل ميه االسههتارا س هوايف يف الي هرأعة أا يف القههايو أمهيههة هنهها عت كواهها قههرع حل اأههة قههوق
الرتكههة مهها العههياع دعههدا االعتههدايف عليرهها فرههق ههت لل ي ه مهللههل قههوق ا عههاى دهق عههد مهها أه ه
الوسائل اليرعية دالقايويية اليت دجدت ما أجل محاأة احلت ما املناععة في أد االعتدايف علي .
أهداف  -دهبذا فا هذه الي ر بط هناحلت ا باطا دثيقها د هدد معه دجهوعا دعهدما د ل هت هنه أدصهافرا
فالغاأة ما يرأعرا هو محاأة احلقوق هن األفراع ما العهياع ذذ أ احلهت يف ههذه الهدعومل املدييهة أن هو
على ققيف ما اخلفايف دمع الدليل الذ أهللب هذا احلت فه أواجه مهه احلقيقهق دههو املتهويف ليبهد
هذا ما عنده ما عفوع هلذا احلت ألي متويف دليس لدأ القهد ت علهى ذهنهدايف ذلهك ا ك ها أ الو ثهة أأعها هد
جيرلو هذه الدفوع.
ميكلة الب ث دمنرجيت  -لذا فإ املست ت لل ال املدعق لل ت يف الرتكة ذمنا أقدا علهي يسهبيا علهى
امللك فيبقى أ أعزع هذا الدليل هني قرعية ايويية مك لة هق ميه االسهتارا علهى أ املهال خي جهر
مها ملكه هنوجه مها الوجههوه لهذا دههدل الد اسهة ذى ذعالههة ااقهكاليات دااجاهنههة عها ساؤالت مهههد ها
جم وعههة فرتههيات أهنرعههها مهها هههق مي ه االسههتارا دمهها هههو هههدفرا د ههاذا ت يههز عهها ومههها دمهها هههق
قردطرا دمدمل ميردعيترا سوايف هناليرأعة أا هنالقايو دما ههق ذجرايفادها داآلثها الهيت رت هل عليرها؟ ..
معت ههدأا يف ذل ههك عل ههى امل ههنر الت ليل ههق االس ههتنباطق دامل ههنر املق هها ا دامل ههنر الت بيق ههق ال ههذ أع ههزع
املوا ف التيرأعية دالفقرية هناأل كاا القعائية الت بيقية لل اك العرهنية.
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صههو مي ه

األدل ماهيههة مي ه االسههتارا دالهللهها

 لذا فقد س الب ث على مب هلل- هيكلية الب ث
 مفرههوا مي ه االسههتارا دهن ه م لب ه-: األول

. االستارا دمتييزها مما أيتب هبا

األدل مي ههردعية مي ه ه االس ههتارا

 مي ههردعية مي ه ه االس ههتارا دأ كامر هها دهن ه ه م لب ه ه-:والثا اااني

.أ كاا مي االستارا دهناك مامتة اقت ل على أه النتائ دالتوصيات
.  إثبات, دليل, االستظهار, يمين, حقوق

دالهللا

-:الكلمات المفتاحية

(Abstract)
The right of memorization, whether in the Sharia or in the law, is of great
importance because it has begun to protect the rights of the estate from loss and nonaggression. It is a right of the dead, such as the rights of Allaah. It is one of the most
important legal and legal means that have been found in order to protect the right
from conflict or abuse.
The right of this civil action involves something hidden and with it the evidence that
proves this right. It does not face its real adversary, He is the deceased to show that he
has no defenses to this right because he is dead and has no ability to do so, and the
heirs may also be ignorant of these defenses, so the receivable for the plaintiff's
money to the right of the estate but provides evidence relative to the King, Legal
supplement is the right of invocation that the money has not Comes out of his
property in a face, , So the study aims to remove the problems and answer the
questions, the source of which is a set of hypotheses, the most prominent of which
are: What is the right of memorization, what is its purpose, what is distinguished from
it, what are its conditions, and the extent of its legitimacy, whether by Shari'a or by
law, and what are its procedures and implications? Based on the analytical analytical
approach, the comparative approach, and the practical approach that enhances the
legislative and jurisprudential positions in the applied judicial judgments of the Arab
courts.
Therefore, the research department has two sections:
The first: The concept of the right of memorization, with two demands, the first: what
is the right of the invocation, and the second: images of the right of memorization and
the identification of what is suspected.
The second is: The legitimacy of the right to memorize and its rulings, and there are
two requirements. The first is the legitimacy of the right to memorize, and the second
is the provisions of the right of memorization.
المقدمة

تحتل مي االستارا سوايف يف اليرأعة أا يف القايو أمهيهة هنها عت كهو الغاأهة مها يهرأعرا ههو محاأهة
ذذ أ احلهت يف ههذه الهدعومل أن هو علهى قهقيف مها اخلفهايف دمعه

احلقوق ما العياع دههق هت لل يه

الدليل الذ أهللب هذا احلت ف أواج مه احلقيقق دهو املتويف ليبد ههذا مها عنهده مها عفهوع هلهذا
احلههت أليه متههويف ا ك هها أ الو ثههة ههد جيرلههو هههذه الههدفوع أد جيرلههو هنععههرا لههذا فهها املسههت ت لل ههال
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املدعق لل ت يف الرتكة ذمنها أقهدا علهي يسهبيا علهى امللهك ا فيبقهى أ أعهزع ههذا الهدليل هني ه مك لهة ههق
مي ه االسههتارا علههى أ املههال خي جههر مهها ملك ه هنوج ه مهها الوجههوه لههذا قههرع هههذه الي ه حل اأههة
قوق الرتكة ما العياع دعدا االعتدايف عليرا .
دهذه الي هنال بع هق مي قرعية مهد ها الفق ااس مق ؤعمل يف جملس القعهايف ههرا فرهق
هنه قهك ميه عهائية ههدع ته ا ععههومل عهائية مدييههة ديف التيهرأعات القايوييههة ههق ميه ايوييهة ألاهها
مفردتة ما بل القايو فع عا أاا مي دجوهنية ألاا لزا القاتق هنتوجيررا فلهيس له لهك السهل ة
التقدأرأة يف ع لية وجيررا ما عدمرا فيلزا القاتق عاعت هنتوجيررا ما لقايف يفسه ذى مهدعق احلهت يف
مهها أرتكه املتههويف مهها الرتكههة الههذ أثب ه قه هنههال رق اليههرعية أا القايوييههة ا هنديه خي أسههتول ق ه هننفس ه
فع دال هنغمه ما املتويف دال أهنراه دال أ ال على وهمه ا أد اسهتو عأنه مها الغهم دلهيس لل تهويف يف
مقاهن ههل ه ههذا احل ههت ه هها د ههد ميه ه ه ههذه الي ه ه هناالس ههتارا دذل ههك ال القات ههق أس ههتارر األم ههر هبه ها
دألجههل اال تيههاا دلههف املههدعق هنههاحلت يف الرتكههة علههى أي ه خي أسههتول هههذا احلههت هننفس ه دال هنغههمه مهها
املتويف فرق ذذ هت للرتكهة ال للهوا ص صهوصه دألجهل اال تيهاا أسهتارر القاتهق األمههر هبهذه الي ه
فالقايو أعترب هذا الدليل وم كامل هنالدعومل دلذلك أوجل عزأزه هني ه مت هة دجوهنيهة ايوييهة ههق
مي ه االسههتارا علههى أ املههدعق خي أسههتول ق ه هنههد صههو ت مهها الهههو ا فاملسههت ت لل ههال ذمنهها أقههدا
علي يسبيا علهى امللهك ا فيبقهى أ أعهزعه هني ه مت هة دجوهنيهة ايوييهة عهائية ههق ميه االسهتارا علهى
أ املال خي جر ما ملك هنوج ما الوجوه.
دهبهذا ك هها أمهيهة هههذه الد اسههة مها مه ل ااجاهنهة عهها سههاؤالت هللها د ههر هنههو ت مسههت رت دعائ ههة
مهها أهههل القههايو دالقعههايف ع ومههاا ةادلههة ااجاهنههة علههى التسههاؤل املتعلههت هنفلسههفة هههذه الي ه يف القعههايف
املد ؟ دهنال بع ند حت هذه ااقكالية جم وعة ما التساؤالت الفرعية اليت هنااجاهنهة عنرها يكهو هد
اجبن هها عل ههى ااق ههكالية الرئيس ههية للد اس ههة ف هها ه ههو املقه ههوع هني ه ه االس ههتارا دم هها ه ههق مهائه ههرا
دذجرايفادهها دمهها مو ههف الفق ه ااس ه مق دالقههايو منرهها د ههاذا ت يههز م ها ومههها دمهها ه هق أدج ه اليههب
داالمت ل هنينرا دهن ما أيتب هبا ما أدتاع أمرمل دما هق قردا وجيررها داآلثها الهيت رت هل عليرها
؟...معت ههدأا عل ههى امل ههنر الت ليل ههق داملق هها ا ف ههإى جاي ههل هواي ااثب ههات داملرافع ههات دالتنفي ههذ دامل ههد
العرا ههق كاي ه هنههاك هواي كااثبههات داملههد املهههر دأص ههول اماك ههات اللبنهها دالبين ههات دامل ههد
السههو داأل ع داملههد ائزائههر دياههاا املرافعههات اليههرعية السههعوع دااثبههات اامهها اع فع ه عهها
اعت اعيا على املنر الت بيقق الذ أعزع املوا ف التيرأعية دالفقريهة هناأل كهاا القعهائية الت بيقيهة الوثيقهة
هناملوت ه ههوع لل ه ههاك العرهني ه ههة د ه ههد داجرتن ه هها ص ه ههعوهنات أمهر ه هها ع ه ههدا ً ه ههث املوت ه ههوع ًهلل ه هها كافي ه هها ع يق ه هها
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متخهها فاملوتوع خي أسبقنا ا د يف طر هنههو ت مع قهة دههق عهد مها لهة الههعوهنات الهيت كتنهف
هكههذا موتههوع امتههم مهها ت ه ا أهن هواي القعههايف الههذ أوصههف هنالهههعل امل تنههع دلههيس هنالسههرل امل تنههع
دك ههذلك ع ههدع أهنع ههاع ه ههذا املوت ههوع الفلس ههفق دع قر هها فر ههو أ ههدمل يف جم ههال فلس ههفة ااثب ههات الق ههايو
دااجرايفات القعائية دما أرت ل على ذلك .
دالهند أمما ما هنيها هيكليهة الب هث فقهد سه ذى مب هلله
مفروا مي االستارا دذلك يف م لبه

نادلنها يف المبحا األول موتهوع

نهادل األدل ماهيهة ميه االسهتارا د عه ا الهللها

صهو

ميه ه االس ههتارا دمتييزه هها مم هها أي ههتب هب هها في هها ع ههر المبح ا ا الثا اااني ذى موت ههوع مي ههردعية ميه ه
االسههتارا دأ كامرهها دذلههك يف م لبه كهها األدل عهها ميههردعية ميه االسههتارا داقههت ل الهللهها
على أ كاا مي االستارا دكاي هناك مامتة اقت ل على النتائ دالتوصيات.

المبح األول /مفهوم يمين االستظهار
غنااي عاان البيااان أ مي ه االسههتارا هلهها أمهيههة ال واأترهها هههو محاأههة احلقههوق فقههد قههرع حل اأههة
قههوق الرتكههة مهها العههياع دال ههت املي ه هنهها ههت أن ههو علههى قههقيف مهها اخلفههايف فاملههدعق ال أواج ه
مهه احلقيقههق دهههو املتههويف ليبهد هههذا مهها عنههده مهها عفههوع هلههذا احلههتا دالو ثههة ههد جيرلههو هههذه الههدفوع
لههذلك كاي ه الي ه اجترههاع دأمههذ هنههاأل وا فعنههدما أقههي املههدعق الههدليل علههى ق ه يف الرتكههة أعتههرب
اليههرع دالقههايو هههذا الههدليل وههم كامههل دأوجههل عزأههزه هنههدليل دمههر هههو مي ه مك لههة علههى أ املههدعق خي
أستول ق هنهد صهو ت مها الههو فاملسهت ت لل هال ذمنها أقهدا علهي يسهبيا علهى امللهك دأبقهى أ أعهزعه
هني االستارا دلتسليط العويف على ذلك أنبغق قسي املب ث على امل لب اآل ي -
امل لل األدل /ماهية مي االستارا  .امل لل الهللا  /صو مي االستارا دمتييزها مما أيتب هبا.

المطلب األول  /ماهية يمين االستظهار

ماان املؤكههد أ الكه ا عهها ماهيههة اليههط أسههتلزا هن بيعههة احلههال الب ههث يف مدلوله

مث هنيهها مهائهه

ك هها أ وتههيف املفرههوا اللغههو أل مفرههوا قههرعق د ههايو أسههاعد هنالتدكيههد علههى حتدأههد دفر ه معنههاه
عد دامل أد قاطع مع األمو األمرمل هذا ما سنع د ذلي يف الفرع اآل ي -
الفرع الهللا  /مهائص مي االستارا .
الفرع األدل /مدلول مي االستارا .

الفرع األول  /مدلول يمين االستظهار
لبيان مدلوالت مي االستارا كا الهند أ يوتف مدلوالدا لغة داص

ا دذلك ته ا املقههدأا

اآل ي  -املقهد األدل /مدلول مي االستارا لغة .املقهد الهللا  /مدلول مي االستارا اص
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المقصد األول  /مدلول يمين االستظهار لغة

االسااتظهار مفههرع مهههد اسههتارر اسههتارر هن ه اسههتارر علههى أسههتاررا اسههتارا اا فرههو همسههتاررا

اليي ا الرجي استارر علهى عهدده ولبه داالسهتارا
استارر هنف استعا هن استاررت هنا على ّ
اذ هو االجتراع يف ال لل داألمذ هناأل وا (ع أمحد خمتا 3777 8002هناي7737ظرر).
د د جايف اي " استارر ا تاا داستارر على ا تاا تد داملهد استارا أعين في ا أارر اختاذ
ا تياطات فاستارر هن أ استعا هن " (ع.سعد  331 8811هناي رل الاايف).
البعم
دهبذا فا " معىن اال ْستاْرا اال ْ تياا داالستيهللاقا دههو مدْ هموذ ما الا ْرر ...د يل همق ذلك ه

ول ا كاأة عا هقعيبد أي
ظ ْررأّا؛ أل صا ب جعل د ايف ظرره فل ْ أه ْركْب دخي ْد ل علْي .دما هذا ه
}(هوع (")89ة د االعهر 831 9008هناي اهنواي اهلايف
ال لق ْوم {د خاخت ْذمتههوهه د ديف هك ْ ظ ْررأّا ه
دالعايف).
خا فإاا ه ْق هع هد
ك ا د ع اي " ديف ك ا هنه ْعض فههقرايف أهل الْ دأنة ذذا استه يع املرأته د ْ
است خر هبا الد ه
اقا دههو مدْموذ ما
أأامرا ل ْل ْيض ...ال األعهر دم ْعىن اال ْستاْرا يف ه ْوهل ْ هذا اال تيا ها داال ْستيهلل ه
الا ْرر ّ "( األيها  825 8181هناي فهل العايف املعج ة).

المقصد الثاني /مدلول يمين االستظهار اصطالحا

عرف ا ا ه ههذه الي ه ه يف الفقه ه ااس ه ه مق هندا ه ها ذذا اعع ههى أ ههد ق هها يف الرتك ههة د أثبت ه ه ا ف ج ههل

اال تياا دلف القاتق على أي خي أستول ههذا احلهت هننفسه دال هنغهمه مها املتهو هنوجه مها الوجهوه ا دال
أهن هراه دال أ ال ه علههى وههمه ا دال اسههتوفاه مهها طههرل أ ههد يياهنههة عهها املتههو ا فرههق ههت للرتكههة ال لل هوا ص
صهوص ا دألجل اال تياا أستارر القاتهق األمههر هبهذه الي ه

فرهق هنالفقه ااسه مق ذذ ال هنهد منرها

هنا فههاق اامههاا أهنههو نيفههة دصهها بي (أمحههد ذهن هراهي  )832 8282د س ه ى عنههده مي ه االسههتارا
دهق ليس جزيفا ما الدليل دذمنا هق قرا ا فلو ك عد اسهت ل ال أنفهذ ك ه ا د سه ى عنهد
األئ ههة املالكي ههة أأع هها هني ه القع ههايف دمي ه االس ههتربايف أم هها يف امل ههذهل الي ههافعق فق ههد عل ههل الي ههردا يف
اقههيت هههذا احلك ه هنقول ه  -لك ههال احلجههة هنهها -دهههذا يههص ص هرأف هناعتقاعيهها املتواتههع علههى أ هههذه
الي هق ليس جزيفا مها الهدليل(موسهوعة  - )842 -فرهق هنتههو يا أاها ليسه ميه مت هة ك هل
الههدليل النهها ص املتههوفر في ه مبههدأ الهللبههوت القههايو هنههل هههق مي ه دجوهنيههة مك لههة دمت ههة أمههرمل(الفيعههق
– )88 8088ل ههذلك ال أس ههت لف امل ههدعق م ههع البين ههة الكامل ههة ذال أ ك ههو الي ههراعت عل ههى املت ههو ا
فيسههت لف علههى هنق ههايف احلههت يف ذمت ه اس ههتارا ا (امقههت احللههق  )888 8222د ههد جههايف يف مع ه
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احلكههاا يف البههاي الراهنههع مهها القس ه الهللهها يف أي هواع البينههات مهها صههف ة  884من ه اي ه " ..مسههالة دلههف
اخلهه فيرها ميه االسهتارا هنعههد ذ امهة البينههة فايه ههال فيه ذذا امه هنينهة للغههر دجهد مههاال أهؤع قه
عههاج دعلله هنقوله أل البينههة ذمنهها قههردت علههى الاههاهر دلعله ويههل مههاال  -...مث ههال يف دمههر الفهههل
املههذكو ت هاهنط هههذا البههاي... -أ كههل هنينههة قههردت هناههاهر فاي ه أسههتارر هني ه ال الههل علههى هنههاطا
األمر "(. )1
د د عائ هذه الي ه أأعها املهاعت – 8241 /أدال مها جملهة األ كهاا العدليهة الهيت عهد قنه للفقه
احلنفق ماصة ديه على أ كامرا ك ا ا تبسترا أأعا املاعت884 /ما هايو ااثبهات العرا هق( )2لهذا
فهها أصههل هههذه الي ه مهها الفقه ااسه مق دالههيت أوجررهها القاتههق هنهها ذى املههدعق مههع يههاا هنينته التامههة
علههى مهها أههدعق هنه لت قيههت صههدق املههدعق د دكيههد قه في هها أدعي ه عاأههة لل قههوق دصههياية ل م هوال
دته ايا ملقتعههيات احلي ههة يف الههدعادمل علههى األمهوات دالغههائب د ههوه فالغاأههة مهها هههذه الي ه ذذ ههد
ا ع ذذ أ هذا احلت أن و على ققيف ما اخلفهايف ا دمعه الهدليل الهذ أهللبه ههذا احلهتا فه أواجه
مه احلقيقق دهو املتويف ليبد ههذا مها عنهده مها عفهوع هلهذا احلهت ا دالو ثهة هد جيرلهو ههذه الهدفوع ا
أد جيرلههو هنععههرا ا لههذلك عنههدما أقههي املههدعق الههدليل علههى ق ه يف الرتكههة ا أعتههرب اليههرع دالقههايو هههذا
الدليل وم كامل دأوجل عزأزه هني مت ة ههق ميه االسهتارا علهى أ املهدعق خي أسهتول قه هنهد
صو ت ما الهو ا فاملست ت لل هال ذمنها أقهدا علهي يسهبيا علهى امللهكا فيبقهى أ أعهزع ههذا الهدليل هني ه
مت ههة ه ههق ميه ه االس ههتارا عل ههى أ امل ههال خي ج ههر م هها ملكه ه هنوجه ه م هها الوج ههوه (ع.مفل ههف القع ههاتا-
.)733
ديف هههذا السههياق فإينهها خي يعهللههر علههى أ مههدلول مهها هلههذه الي ه س هوايف يف الفق ه ااس ه مق أا يف
القواي لذا فها حتدأهديا ملهدلوهلا أعهد سهبت لنها فله أتنادله ا هد بلنها  -فلنها سهبت الفههل هنه  -ديف تهويف
مهها قههدا ميكننهها حتدأههد مههدلول هههذه الي ه هنداهها ميه ايوييههة عههائية دجوهنيههة أوجررهها القاتههق مهها لقههايف
يفسه ذى مههدعق احلههت يف الرتكههة الههذ أثبه قه ا هنديه خي أسههتول قه هننفسه دال هنغههمه مهها املتههو دال
أهنراه دال أ ال على ومه ا أد استو عأن ما الغم دليس لل تو يف مقاهنل هذا احلت ها.

الفرع الثاني /خصائص يمين االستظهار
) )1مع احلكاا

 884يق عا أمحد هنا الييخ ة د الز ا قر القواعد الفقرية ا  1هنقل مه فى امحد الز ا  -اهنا املؤلف -اا

هنالتنسيت داملراجعة ع .عبد الستا أهنو ودت عا القل

عميت 8008

. 322

) )2نار املاعت  – 8241/أدال ما جملة األ كاا العدلية العهلل ايية ؛ داملاعت  884 /ما ايو ااثبات العرا ق النافذ
املعدل هنالقايو 64لسنة.2222
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.8أ مي االستارا مي قرعية  -أ أ مهد ها اليرأعة ااس مية دالقواي ا تبسرا منرا.
.8أ مي ه االسههتارا مي ه ايوييههة -أ أ الق هواي ا تبسههترا مهها الفق ه ااس ه مق د ي هرأعرا ت ه ا
القواي املع ولة دت ا يهو املواع القايويية ك ا أاا مي عهائية  -أ أاها كهو ته ا ععهومل يف
جملههس القعههايف ههرا فرههق ميه عههائية ألاهها عبهها ت عهها دكيههد اليههط هن لههل مهها القاتههق هنههذكر اسه أد
صهفة هنهههفة دقهرائط خمهوصههة دهههذا هنالتدكيههد أعههد ماصههية أساسههية ت يههز هبهها هههذه الي ه عهها هنهها ق
األميهها وههم القعههائية -الههيت ال ههؤعمل أمههاا القعههايف دالههيت أتفههت عههاعت ال رفهها علههى دعأترهها مهها جملههس
القعايف دخي أنا امليرع ع وما أ كامرا فيخعهع اال فهاق هنيهداا للقواعهد العامهة دههق والبها كهللهم اليهيوع
دأرت ل على لفرا النتائ اليت ا فت عليرا ال رفا  -ك ها أاها كهو عهاعت ته ا الهدعومل املدييهة دههق
ؤعمل ما مدعق احلت يف الرتكة الذ اثب ق هن لل ما القاتق هرا .
 .3أ ميه االسههتارا ميه مت ههة دجوهنيههة  -أ مي ه االسههتارا هنتقههدأريا املتواتههع عههد صههو ت ماصههة
ما صو الي املت ة وج عاعت يف أ وال معينة د د أحلقناها هنالي املت ة لكواا هدع امتهاا عليهل
أهراه القهايو يا هها أهراع اسهتك ال ا فعه عها أاهها وجه مها بهل القاتههق دأ لهت عليرها الي ه القايوييههة
ال القههايو هههو الههذ فرتههرا دهنالتههاف فرههق دجوهنيههة أ أ القاتههق ملههزا هنتوجيررهها يف أ هوال معينههة ذى
أ ههد اخلهههوا هنالههذات الههذ أعينه القههايو دلههيس له سههل ة قدأرأههة يف وجيررهها مهها عههدا وجيررهها فيلههزا
القاتههق هنتوجيررهها مهها لقههايف يفس ه ذذ أعههد الههدليل أساسهها وههم كامههل هنالههدعومل هنناههر القههايو دأوجههل
عزأزه هني مت ة دجوهنية فرق مي استارا علهى أ املهدعق خي أسهتول قه هنهد صهو ت مها الههو
ا فاملسههت ت لل ههال ذمنهها أقههدا علههي يسههبيا علههى امللههك ا فيبقههى أ أعههزع هههذا الههدليل هني ه مت ههة جوهنيههة
ايويية على أ املال خي جر ما ملك هنوج ما الوجوه فالهدليل ههو كامهل ااثبهات يف ههذه الههو ت مها
ااميهها املت ههة الوجوهنيههة ا دمههع ذلههك أوجههل القههايو حتليههف هههذه الي ه السههتارا احلههت ألاهها مي ه
استارا .
 .4أ هههدل مي ه االسههتارا هههو اسههتارا احلههت  -أ أ مههدعق احلههت أنبغههق أ دلههف مي ه أي ه خي
أسههتول هههذا احلههت هننفسه دال هنغههمه مهها املتههو هنوجه مهها الوجههوه دأهنهرأه دال أ اله علههى وههمه دال اسههتو
عأنه مهها الغههم دلههيس لل تههو يف مقاهنههل هههذا احلههت ههها فرههق مي ه مهها اجههل محاأههة احلقههوق مهها العههياع
دهق ت لل ي د عد ما أه الوسائل اليرعية دالقايوييهة الهيت دجهدت مها اجهل محاأهة احلهت مها املناععهة
في أد االعتدايف علي لذلك قرع هذه الي حل اأة قوق الرتكة ما العياع دعدا االعتدايف عليرا.

المطلب الثاني/صور يمين االستظهار وتمييزها مما يشتبه بها
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البد لنا ما ًث صو مي االستارا اخلاصة فع عا متييز ها ما ومهها مها األميها ممها أيهتب

هبا لذا فإينا سنتنادل ذلك سل الفرع اآل ي -
الفرع الهللا  /متييز مي االستارا مما أيتب هبا.
الفرع األدل /صو مي االستارا .

الفرع األول  /صور يمين االستظهار

في سياق الحادي عها ميه االسهتارا أنبغهق ااقها ت أ هنهاك صهو ماصهة لي ه االسهتارا

اذ

ألزم ه املههاعت 73 /مهها ههايو التنفيههذ العرا ههق أأعهها املنفههذ العههدل هنت ليههف الههدائا مي ه االسههتارا مهها
لقهايف يفسه يف الههة دفهات املههدأا ذذ يهه علههى مها أههدع " أدال -علهى املنفههذ العهدل حتليههف الهدائا ميه
مهها لقههايف يفسه يف الههة دفههات املههدأا )3( "...دهبههذا فقههد أع ههى القههايو صه ية د ههف التنفيههذ د ههدممه
هنقهرا مهها بههل املنفههذ العههدل عنههد حتقههت ا ههدمل احلههاالت اآل يههة  -8كغ ههو

احلكه املنفههذ ( -8 )4اد

امتناع طالل التنفيذ عا االستجاهنة ل لل مدأرأة التنفيذ د هرك املعاملهة ( -3 )5اد دفهات املهدأا دههق مها
عنينهها هنهها يف هههذا املوتههوع عهها حتليههف املنفههذ العههدل للههدائا مي ه االسههتارا مهها لقههايف يفس ه ذذ ههد
أتههو املههدأا م ه ل السههم هنههااجرايفات التنفيذأههة د بههل ذمتامرهها فعلههى املنفههذ العههدل هنهها أ أو ههف التنفيههذ
دأؤمر ذجرايفا ما اجل حتليف الدائا مي االستارا املنهو عليرا داملقر ت يف املهاعت426/مها هايو
ااثبات العرا ق ما لقايف يفس ما عد طلل ما د ثة املدأا أد الغم فد قدا الهدائا د لهف الي ه
فهها مدأرأههة التنفيههذ سههت ر هنههإجرايفات التنفيههذ ذلههك أل دفههات املههدأا أثنههايف التنفيههذ ال ب ههل ااج هرايفات
التنفيذأههة املتخههذت ًق ه بههل الوفههات فههإذا كاي ه لل ههدأا املتههويف أم هوال ظههاهرت خي أقتس ه را الو ثههة هنعههد فهها
التنفيذ أست ر عليرا ديف الة ا تساا الو ثة للرتكهة فها التنفيهذ أسهت ر ًهت الو ثهة كهل هننسهبة يههيب منرها
دذلههك هنعههد بلههيغر ههذكرت األمبهها أمهها ذذا خي كهها لل ههدأا أمهوال ظههاهرت دأيكههر الو ثههة هنعههد دفههات مههو ثر
دأثنايف التنفيذ دتع أده على الرتكة كلرا اد هنععرا دعجز الدائا يف مدأرأهة التنفيهذ عها ذثبهات أ الو ثهة
دتعوا أهده عليرها هنهدليل كتهاا فها املنفهذ العهدل أفره الهدائا راجعهة امك هة املختههة اثبهات عائدأهة
لك األموال ذى الرتكة دأقر د ف التنفيذ ذى يتيجة الدعومل (.)6

) )3نار املاعت  32 /مها هايو التنفيهذ العرا هق النافهذ ه  44لسهنة  8220املعهدل هنالقهايو
العرا ية ع 4048 /يف . 8002 /2 /3

ه  84لسهنة  8002املنيهو يف جرأهدت الو هائع

) )4نار املاعت  80/ما ايو التنفيذ العرا ق .
) )5نار املاعت  40/ما ايو التنفيذ العرا ق .

) )6نار املاعت  32/ما ايو التنفيذ العرا ق .
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دهكذا فا علهى املنفهذ العهدل ذذا هويف املهدأا أ أهؤمر التنفيهذ لغهر حتليهف الهدائا ميه االسهتارا
ديف الههة فههض أد يكههول الههدائا عهها لههف الي ه هنعههد كليف ه هندعائرهها فهها يكول ه هههذا أعههد ذ هرا ا من ه
هناسههتيفايف الههدأا أسههتوجل التو ههف اائيهها عهها التنفيههذ دال أعههد ختلههف الههدائا عهها احلعههو ألعايف الي ه
لعههذ ميههردع يكههوال ك هها أ ععههومل الههدائا اثبههات عائدأههة أم هوال معينههة ذى رك هة املههدأا ذذا عت دخي
كهها لل ههدأا ركههة هنتا هها فهها علههى مدأرأههة التنفيههذ ا تو ههف عهها التنفيههذ اائيهها لعههدا جهواع م البههة الو ثههة
قخهيا هندأا الستق ل الذم دعدا جواع وا ص االلتزامات دالدأو (. )7
د بيقهها لههذلك فقههد جههايف ههدميا يف هرا ةك ههة الت ييههز العهلل اييههة " اي ه دمي ه االسههتارا الهنههد منرهها
دل ههو ك هها ال هوا ص امل ههدعق علي ه وائب هها ع هها اماك ههة في لف ه امل ههدعق ًع ههو الوكي ههل املس ههخر دا ذهل ه
امك ههة عهها ذلههك دعلق ه الي ه علههى د ههوع االع هرتا فههاحلك أههنقض" ( )8دهننههايف علههى ذلههك أأعهها
عه ةك ههة الت ييههز العرا يههة ايه " لههدمل التههد يت داملدادلههة دجههد أ احلكه امل يههز وههم صه يف دخمههالف
للقايو ذلك اي أرت ل على امك ة يف الة ذصدا احلك علهى ركهة املتهويف أ حتلهف املهدعق مها لقهايف
يفسرا مي االستارا املقر ت يف املاعت 426/ما ايو ااثبات العرا ق هذا ما جرهةا دمها جرهة أمهرمل
فا ما هت الهوا ص ا أهدفع هنعهدا العله مها أ التو يهع املنسهوي ملو ثه أعهوع له فعه مها عدمه دأ لهل
ذج هرايف املع ههاهات ع هها عائدأ ههة التو ي ههع ملو ث ه ف هها ذل ههك ال د ههول عد قدميه ه عفوع هها أم ههرمل تعل ههت هندص ههل
الدأا )9( "...دكذلك عه ةك هة متييهز العهراق أيه "دلهدمل ع هف الناهر علهى احلكه امل يهز دجهد أيه

و ههم ص ه يف د خم ههالف للق ههايو … ذذ أ امل ههدعق ههويف أثن ههايف يا ههر ال ههدعومل ل ههذا فق ههد ج ههايف ك ر هها و ههم
صه يف فقههر يقعه دذعههاعت ذتههبا ت الههدعومل مك ترهها مل اههة مهها قههدا دحتليههف الي ه املنهههو عليرهها
هناملههاعت 884 /مهها ههايو ااثبههات " ( )10يف ه د ع هرا ههدأث مك ههة هنههدايفت املوصههل جههايف في ه "
اعع املدعية أ مو ص املدعى علير هو اهننرا كا د استدا منرا مبلغ ذال أي فا ق احليهات دخي أعهد هلها
املبله ههغ دطلب ه ه ععود ه هها لل رافعه ههة … داسه ههتك اال لقناعه ههة امك ه ههة فقه ههد ام ه ه هنت ليه ههف املدعيه ههة مي ه ه

) )7نار املاعت  32/ما ايو التنفيذ العرا ق ؛ دأنار ع .سعيد عبد الكر مبا ك أ كاا ايو التنفيذ
القايو

. 883

جامعة هنغداع 8222

) )8را ةك ة الت ييز العهلل ايية

هنمدتا8222

.8088

) )9را ةك ة الت ييز العرا ية

8ا ايو ااثبات ا

.20

) )10را ةك ة متييز العراق
333

 44لسنة 8220

ا  8كليهة

 .ا .عد 221مؤخ يف  81ييسا  380يق عا سلي ست هناعا قر اجمللةا امل بعة االعهنيةا
 / 182 /مديية ثالهللة  8228/يف  .8228/4/88يق عا علق ة د ذهنراهي الكرهناسقا املوسوعة القايويية

 / 410ا 8224 / 8يف  ( 8224/88/30را وم منيو ).
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االستارا عنرا د د جرت املرافعة ًعو اليخص الهللالث مدأر عاأة القاصرأا يف يينهومل الهذ أعملته
امك ة ذى جايل القاصرأا استك اال للخهومة " (. )11

الفرع الثاني /تمييز يمين االستظهار مما يشتبه بها
ماان الطبيعااي أ أوجههد يهاهن يف هنعههض األ يهها داأل هوال هنه مي ه االسههتارا دهن ه أدتههاع ايوييههة

أمههرمل كاألميهها املت ههة ائواعأههة فع ه عهها مي ه االسههت قاقا فر هها أتيههاهبا يف مواتههع دجتلفهها يف
مواتع أمرمل لذا فا ع استنا قتعق وتيف هذه األمو باعا ما م ل املقهدأا اآل ي
املقهد األدل/متييز مي االستارا ما األميا املت ة ائواعأة.
املقهد الهللا /متييز مي االستارا ما مي االست قاق.

-

المقصد األول /تمييز يمين االستظهار من األيمان المتممة الجوازية

يمكننا وتيف اه الفردق هن مي االستارا داألميا املت ة ائواعأة على الن و اآلع -
أوال /أوجه التشابه بين يمين االستظهار واأليمان المتممة الجوازية-:

 .4أ كههل منر هها ههد أحلق ه هنههالي املت ههة لكواهها ههدع امتههاا عليههل يهها ص ذمهها أ أهراه القههايو يا ههها
فمأ ههد أ أت ه دأس ههتك ل هني ه االس ههتارا املفردت ههة م هها ب ههل الق ههايو ا أد ههد أ هراه القات ههق يا ه هها
في تا ذى ذك ال هنالي املت ة ائواعأة القعائية د ا ميلك ما سل ة قدأرأهة داسهعة دعد ذجيهاا كبهم
يف وجي الدعومل دما أتعلت هبا مها أعلهة دحترأه الو هائع السهتك ال ناعته دذك هال مها أهنقص مها األعلهة
للت رك سعيا دصوال ذى احلك العاعل د ا أكفل الت بيت السلي أل كاا القايو .
 .8ك هها يههرمل أ كههل مهها ميه االسههتارا  -الههيت عههد ا ههد صههو األميهها املت ههة الوجوهنيههة -مههع األميهها
املت ههة ائواعأههة تفههت يف لههة جوايههل أمهرهها أاهها ال جيههوع ع الي ه علههى اخلهه اآلمههر ألاهها عهد مهها
صههو الي ه املت ههة دهنههذلك ن بههت عليرهها أ كههاا املههاعت 883 /مهها ههايو ااثبههات العرا ههق الههيت يهه
علههى أيه " ال جيههوع للخهه الههذ دجره ذليه امك ههة الي ه املت ههة أ أرعههها علههى اخلهه اآلمههر "
دال ههيت اهنقر هها امل ههاعت880/م هها ههايو ااثب ههات امله ههر دامل ههاعت 848 /م هها ههايو أص ههول اماك ههات
اللبنا داملههاعت 884 /مهها ههايو البينههات السههو

داملههاعت 342 /مهها القههايو املههد ائزائههر داملههاعت/

 18مها هايو ااثبهات اامها اع ( )12دهبهذا فرهق ليسه مها ته ا الي ه احلامهة الهيت ييهز ع الي ه
) )11را ةك ة هندايفت املوصل

 8008 / 282يف  ( 8008/2/4را وم منيو ).

) )12لل زأد ما التفهيل نار املاعت 880/ما ايو ااثبات املديية التجا أة املهر النافذ
ايو أصول اماك ات املديية اللبنا النافذ
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على اخله االمر ا ك ا أاا وجه مها بهل القاتهق دلهيس اخلهه ا ألاها دسهيلة ك يهل ا تنهاع القاتهق
ا دلههيس ا تكامهها لعه م اخلهه ا ههر جيههوع هلههذا عههها لي ههتك هههو ذى ته م مهه الههذ أوجه ذليه
القاتق الي ا ك ا هو احلال يف الي احلامة (.)13
ثانيا /أوجه االختالف بين يمين االستظهار واأليمان المتممة الجوازية-:
 -8ختتلهف ميه االسهتارا عها األميها املت هة ائواعأههة يف أ القاتهق جمهرب علهى وجيررها يف احلالهة الههيت
دعها القايو ادليس ل لك السل ة التقدأرأة يف وجيررا ك ا هو احلال يف األميا املت ة ائواعأة.
 -8لههيس للقاتههق ته ا ميه االسههتارا أ جتهها أأهها مهها اخلهه ألعايف الي ه ا هنههل ههدع له القههايو
ههذا اخلهه سهلفا يف ه ايه يف الي ه املت ههة ائواعأهة أكهو للقاتههق اخليها يف أ أوجررها ذى أ ههد
اخلهه ا بعهها لرج ها كفههة التههدأت ملهههل ة أ هدمها ذذ جيههوع للقاتهق وجيه الي ه املت ههة ذى أ ههد
اخله ه ه يف ال ههدعومل – امل ههدعق أد امل ههدعق علي ه ه – بع هها لرج هها كف ههة الته ههدأت مله ههل ة أ ههدمها ا
هناستهللنايف مي التقو ذذ دع القهايو وجه ميه التقهدأر ذى املهدعق فقهط الهذ أ الهل هناسهرتعاع اليهقيف
دهبذا فرق هنا يب ما علي يف صو األميا املت ة الوجوهنية ما حتدأهد اخلهه الهذ سهيوج ذليه الي ه
سههلفا مهها بههل القههايو ك هها ذ يتيجههة لههف مي ه االسههتارا أد النك ههول عنرهها ملزمههة للقاتههق عل ههى
عكس األميا املت ة ائواعأة.
 -7ال وج مي االستارا ذال ذذا كا هناك عليل كامل دأثبته الهدعومل ا دلكها القهايو أعتهربه يا هها
فيوجل استك ال هبا هنين ا امل ظ يف الي املت ة داليت هق ته ا األميها املت هة ائواعأهة ا أاها ال
وج ه ذال ذذا دجههد عليههل يهها ص أيههت ل علههى مبههدأ الهللبههوت القههايو أ عليههل ههايو يهها صا أكههو مهها
قههدي أ جيعههل دجههوع احلههت املههدعى هن ه رأههل اال ت ههال ا فيجههوع للقاتههق اسههتك ال ناعت ه ائزئيههة هن ه ا
دذك اله هنههالي املت ههة ليهههبف هللاهنههة عليههل كامههل أبههين هنعههد ذلههك ك ه يف موتههوع الههدعومل (الفيعههق
 )88 8088فالدليل أساسا هو كامل ااثبات يف ميه االسهتارا دمهع ذلهك أوجهل القهايو علهى
القاتق حتليف هذه الي الستارا احلت .
املعدل ؛ داملاعت  342/ما القايو املد ائزائر النافذ

 58-38لسنة  4738املعدل ؛ داملاعت 18/ما ايو ااثبات االحتاع لل واع املديية

لددلة ااما ات العرهنية املت دت النافذ  80لسنة  8228املعدل.
) )13مما يد ااقا ت ذلي أ ما ذكرياه قدأريا املتواتع أعد هو الفرق ائوهر داألساسق الذ
هبا الدعومل هنتوجي املدعق الي

ذى املدعى علي ذذا عجز عا ذثبات ق – د لل زأد ما التفهيل ول الفردق هن الي ين أنار ع .عق

ا اي اكق اصول اماك ات يف املواع املديية دالتجا أة ا 4م بعة عميت 8218
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المقصد الثاني /تمييز يمين االستظهار من يمين االستحقاق

يمكننا وتيف أه الفردق هن مي االستارا دمي االست قاق ا دذلك على الن و اآلع -
أوال  /أوجه التشابه بين يمين االستظهار ويمين االستحقاق-:
 -8كههل منر هها ميكهها هههنيفر ا هنتقههدأريا املتواتههع ت ه ا األميهها املت ههة الوجوهنيههة ألا هها هناحلقيقههة أميهها
ايوييههة مفردتههة مهها بههل القايو ك هها أا هها مي ه دجوهنيههة ألاهها لههزا القاتههق هنتوجيررهها دلههيس ل ه سههل ة
قدأرأههة يف وجيررهها مهها عههدمرا فيلههزا القاتههق هنتوجيررهها مهها لقههايف يفس ه
كامل هنالدعومل هننار القايو دأوجل عزأزه هني مت ة دجوهنية.

ذذ أعههد الههدليل أساسهها وههم

 -8ك مها أميا عائية أ أا ا أكويا ت ا ععومل مديية يف جملس القعايف ههرا فر ها عبها ت عها
دكيههد اليههط هن لههل مهها القاتههق هنههذكر اسه أد صههفة هنهههفة دق هرائط خمهوصههة دهههذا هنالتدكيههد أعههد
ماصية أساسية ت يز هبا هذه األميا عا هنا ق األميا وم القعهائية ك ها أاها هؤعمل مها أ هد اخلهه
علههى ص ه ة مهها أدعي ه اخله ه هن لههل مهها القاتههق ه هرا فرههق ذمهها أ كههو مي ه االسههتارا علههى أ
املدعق خي أستول ق هند صو ت ما الهو ا فاملست ت لل ال ذمنا أقدا علهي يسهبيا علهى امللهك فيبقهى
أ أعزع ههذا الهدليل هني ه مت هة دمك لهة جوهنيهة ايوييهة ههق ميه االسهتارا علهى أ املهال خي جهر مها
ملك هنوج ما الوجوه أد ذمها أ كهو ههذه الي ه ههق ميه االسهت قاق يهث أعهزع الهدليل األصهلق
الذ استخله دأمذ هن ما البينة املقدمة ذلي ا ف ها أهدعق ملكيهة أقهيايف ةجهوعت مههلل ا عليه أ أهللبه
أدال ملكيته ه هل ههذه األمه هوال ا ف ههإذا م هها أثبه ه امل ههدعق اس ههت قا ا حتلفه ه امك ههة م هها لق ههايف يفس ههرا ميه ه
االسههت قاق علههى أيه خي أبههع هههذا املههال د خي أربه أل ههد د خي جرج ه مهها ملكه هنوج ه مهها الوجههوه ا فرههذه
الي

ال عد علي يف احلك ا دال أهل ذى حتليفرا ذال هنعد ثبوت االست قاق .

 -3ك مههها مي ه ايوييههة دجوهنيههة أوجررهها القاتههق مهها لقههايف يفس ه ذى املههدعق– يف مي ه االسههتارا ذى
مدعق احلت يف الرتكة الذ أثب ق هندي خي أستول ق هننفس دال هنغمه ما املتو دال أهنهراه دال أ اله
عل ههى و ههمه أد اس ههتو عأنه ه م هها الغ ههم دل ههيس لل ت ههو يف مقاهن ههل ه ههذا احل ههت ه هها -أم هها يف ال ههة يف ميه ه
االسههت قاق الههذ اسههت ت املههال دأثبه ععهواه ا علههى أيه خي أبههع هههذا املههال دخي أربه أل ههد دخي جرجه مهها
ملك هند دج ما الوجوه املعردفة ك ا أ ك مها كايتا معردفة يف الفق ااس مق (.)14
) )14نار املاعت – 8241 /أدال دثاييا ما جملة األ كاا العدلية داليت يه على اي " ال دلف ذال هن لل اخله دلكا دلف ما بل احلاك
يف أ هنعة مواتع هن طلل األدل ذذا اععى أ د ما الرتكة قا د أثبت في لف احلاك على أي خي أستول هذا احلت هننفس دال هنغمه ما املي

هنوج دال أهنراه دال أ ال على ومه دال أد ما طرل أ د دليس لل ي يف مقاهنل هذا احلت ها دأقال هلذا مي االستارا … الهللا
أ د املال د أثب ععواه لف احلاك على أي خي أبع هذا املال دخي أرب أل د دخي جرج عا ملك هنوج ما الوجوه …".
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ثانيا  /أوجه االختالف بين يمين االستظهار ويمين االستحقاق-:
 -8أنبغههق علههى القاتههق يف ععههادمل االسههت قاق وجيه ميه االسههت قاق ذى املههدعق عدمنهها اجههة ل لههل
ما املدعى علي ددلف القاتق ما لقايف يفس ميينا لل دعق الهذ اسهت ت املهال دأثبه ععهواها علهى
أيه خي أبههع هههذا املههال دخي أربه أل ههد دخي جرجه مهها ملكه هنوجه مهها الوجههوه دأعههزع الههدليل األصههلق الههذ
استخله ه ه ف ه ه أه ههل ذى حتليفر هها ذال هنعه ههد ثب ههوت االس ههت قاق (الفيع ههق جملة  )842 8004دمي ه ه
االسه ههت قاق هه ههق مي ه ه اس ه هتهللبات دلفره هها القاته ههق عه هها دا عه ههة قخهه ههية دأعه ههزع اله ههدليل األصه ههلق اله ههذ
استخلهه دأمههذ هنه مهها البينههة املقدمههة ذليه ا ف ها أههدعق ملكيههة أقههيايف ةجههوعت مههلل ا عليه أ أهللبه أدال
ملكيته هلههذه األمهوالا فههإذا مهها أثبه املههدعق اسههت قا حتلفه امك ههة مهها لقههايف يفسههرا هههذه الي ه يف
ا مي االستارا ك ا هنينا ايفا حتلف لل دعق خي أستول ق هند صو ت ما الهو .
 -8ك هها أ مهها اآلثهها املرت بههة علههى مي ه االسههت قاق أي ه ذذا لههف املههدعق الههذ اسههت ت املههال دأثب ه
ععه هواه فايه ه أكس ههل قه ه ددكه ه له ه هنامل ههال ال ههذ أس ههت ق ال ه ههذه الي ه ه ه ههق هناحلقيق ههة عب هها ت ع هها
اس هتهللبات دلفرهها القاتههق عهها دا عههة قخهههية لكههق أعههزع الههدليل األصههلق الههذ استخله ه دأمههذ هن ه مهها
البينه ه ههة املقدمه ه ههة ذلي ه ه ه فره ه ههذه الي ه ه ه ال عه ه ههد عله ه ههي يف احلك ه ه ه دال أهه ه ههل ذى حتليفره ه هها ذال هنعه ه ههد ثبه ه ههوت
االس ه ههت قاق اما ذذا يك ه ههل عنر ه هها دخي دل ه ههف امل ه ههدعق مس ه ههر عع ه ه هواه الا ه ه ها مي ه ه ه ايويي ه ههة مفردت ه ههة م ه هها
القايو دالدليل هنا أساسا يا ص هننار القايو لذا فرته ايويها دجهايفت امتهاا عليهل أهراه القهايو يا هها
دأهراع اسههتك ال فالقاتههق ملههزا هنتوجيررهها يف أ هوال معينههة ذى أ ههد اخلهههوا هنالههذات الههذ أعينه القههايو
ا لف مي االستارا أهللب ل احلت يف الرتكة كدثر لذلك أما ذذا يكهل عها الي ه دخي دلهف
يف
املدعق مسر ععواه اأعا.

المبح الثاني /مشروعية يمين االستظهار وأحكامها
إن األعلههة ال هوا عت يف الفقه ااس ه مق علههى ميههردعية الع ههل هني ه االسههتارا كهللههمت ا د وصههلنا ذى

استنباطرا داالستدالل عليرها مها الفقه ااسه مق ذذ ال انها ايه خي أهرع يهص مها أعلهة األ كهاا اليهرعية
األصلية النقلية املتفت عليرا يف الكتاي أد السنة النبوأة دل على ميردعيترا دذمنا ذههل ذى ميهردعيترا
الفقر ههايف عل ههى س ههبيل االست س هها داال تي ههاا ل ههذا فق ههد ع ههديا ذى استخ ص ههرا م هها ق ههدأرا نا املتوات ههعة
دذلههك مهها اجههل معرفههة أ كامرهها دهنيهها قههردطرا ددثا ههها دلغههر اا اطههة اليههاملة لل وتههوع الهنههد مهها
قسي على م لب مها على الن و اآلع -
امل لل األدل /ميردعية مي االستارا .
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المطلب األول /مشروعية يمين االستظهار

في الحقيقة وصلنا ذى االستدالل على ميردعبة ههذه الي ه مها الفقه ااسه مق ذذ خي أهرع يهص
يف القههرد الكههر أد السههنة النبوأههة الي هرأفة ههدل علههى ميههردعيترا لههذا ئديهها ذى استخ صههرا مهها الفق ه
ااس مق دسيت وتيف ذلك هنالتفهيل ت ا الفرع اآل ي -
الفرع األدل /ميردعية مي االستارا يف الفق ااس مق.
الفرع الهللا  /ميردعية مي االستارا يف القواي .

الفرع األول /مشروعية يمين االستظهار في الفقه اإلسالمي
يم ااين االسههتارا دهههق علههى مهها أ لههت عليرهها هنعههض الفقرههايف ه ههق الي ه ال ههيت أوجررهها القات ههق ذى

املدعق مع ياا هنينت التامة على ما أهدعق هنه لت قيهت صهدق املهدعق د دكيهد قه في ها أدعيه

عاأهة

لل قه ه ههوق دص ه ه ههياية ل م ه ه هوال دت ه ه ه ايا ملقتع ه ه ههيات احلي ه ه ههة يف ال ه ه ههدعادمل عله ه ههى األم ه ه هوات دالغ ه ه ههائب
د ههوه (املههايعق  )888 8002دمهها امل

ههظ اي ه خي أههرع يههص يف القههرد الكههر أد السههنة ههدل علههى

ميههردعيترا دذمنهها ذهههل ذى ميههردعيترا الفقرههايف علههى سههبيل االست سهها داال تيههاا (املههايعق 8002
 )888فعا اهنا سمأا أ ج اععى بل جهل قها دأ هاا عليه البينهة فاسهت لف قهرأف فكديه أهد
الي فقال قرأف " هنئس ما هللين على قروعك "( البيرقق  )818 8224دد ع أأعا عها أا مالهك
األقجعق اي ال "قردت قردا دامته ذلي ج اععى أ هدمها بهل اآلمهر عاهنهة دايه أهزع أاها
عاهنت ه أيتجرهها فسههدل ق هرأف البينههة فجههايفه هنهلل ايي ههة هههط في ههرددا ل ه فقههال الههذ يف أههده الداهن ههة
اسههت لف فقههال ا لههف فقههال له أثبه عنههدك هنهلل اييههة مهها اليههروع فقههال قهرأف " لههو أثبه عنههد
كذا دكذا قاهدا ما عي لك ر حتلف " (البيرقق .)818 8224
دعا عو هنا عبد ا هنا عتبة عا أهني أي است لف ج مع هنينة فهد أ دلهف فقهال له عبهد
ا هنهها عتبههة " ال أ عههق لههك ههال ال حتلههف علي ه " (البيرقههق  ()818 8224ائوعأههة )882 -
ك ا يقل يف هذا اخلهو " القول هنذلك عها اليهعو داألدعاعهق داحلسها هنها هق دوهمه "( ائوعأهة -
 )882د ههال اامههاا اهنهها القههي " دهههذا القههول لههيس هنبعيههد عهها واعههد اليههرع دالسههي ا مههع ا ت ههال
اليههبرة "(ائوعأههة  )882 -ك هها ههال أأعهها يف موتههع دمههر " دهههذا القههول أقههومل مههع دجههوع التر ههة
دأما هندد التر ة ف دج ل

د د هال النهو لل هدعق "قهاهداك اد ميينه " فقهال أها سهول ا

ايه

فاجر ال أباف ما لف علي فقهال "لهيس لهك ذال ذلهك "( ائوعأهة  )882 -د وله ذ الت ليهف مهع
البينهة ذمنهها أكهو مههع التر ههة هول له مهها أععهده فهها أقهرر مهها عههرل عنه القعههايف هبهها مهع البينههة قهرأف
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فقههد جههايف عن ه أي ه ههال " هنينههة ال الههل علههى أصههل ق ه هن هرايفت أهههل املي ه ذ صهها بر ههد أعمل مي ه
ال الههل هنهها الههذ ال اله ذال هههو لقههد مههات دهههذا احلههت عليه د هها يقههول هنه يف الههدعومل ذذا امه علههى
ميه أد طفههل أد جمنههو "( البيرقههق  )818 8224د ههد امتلههف الفقرههايف هنعههد ذلههك يف ك رهها هنه
الوج ه ههوي داالس ه ههت باي فاملالكي ه ههة (اليع ه ههر  )334 8008داحلنفي ه ههة( )15داألص ه ههف املخت ه هها عن ه ههد
الي ه ه ه ه ههافعية (الن ه ه ه ه ههود  )821 8404دمي ه ه ه ه ههرو احلناهنل ه ه ه ه ههة (احل ه ه ه ه ه هرا  )880 8404دهنع ه ه ه ه ههض
االهناتية(اطفيش  )312 -أاا داجبة د ال هنعض اليافعية هناست باهبا (النود .)821 8404
دممهها يههد ااقهها ت ذليه أ ههد ههدص هنعههض اخللههط دالههوه عنههد هنعههض الكتههاي ههول هههذه الي ه اذ
د ع يف كتههاي " ع .ع هها املههايعق أ كههاا الي ه يف أص ههول املرافعههات الي ههرعية " م هها يه ه اي ه " دمي ه
االستيهللاق يف الفق ااس مق ومها يف القايو فر ها دا كايتها متيهاهبت ذال أ ا هد أهه الفهردق هنينر ها
أ القايو أعتربهها يف أ األكهللهرأا مها فقرائه ميينها مت هة أوجررها القاتهق يف هاالت ةهددعت اك هال
عليههل أعت ههربه يا ه هها كقرأن ههة أعزعه هها هنههالي د ههو ذل ههك يف ههاالت ت ههيقة جههدا ك هها أا هها توج ه يف ه ههذه
احلههاالت ذى املههدعى علههير لتعزأههز رأنههة هن هرايفد مهها احلههت أمهها ه ههق يف الفق ه ااس ه مق في ه أوجرر هها
القاتق اى املدعق مع ياا هنينت التامة على ما أدعق هن لت قيت صدق املهدعق د دكيهد قه في ها أدعيه
عاأة لل قوق دصياية ل موال دت ايا ملقتعيات احلي ة يف الهدعادمل علهى األمهوات دالغهائب د هوه "(
املايعق .)881 8002
د هها يههرع علههى هههذا القههول هنهها أ هنههاك ميه أمههرمل يف القههايو سه ى ميه االسههتيهللاق ختتلههف عهها ميه
االسههتارا دمي ه االسههتيهللاق هههق مي ه ايوييههة دجوهنيههة أوجررهها القاتههق مهها لقههايف يفس ه لل ههدعى علي ه
الذ أت سك هنعهدا مهاع الهدعومل عهق سهنة علهى ذ ذمته وهم ميهغولة هنالهدأا دذى د ثته –أد أدليهائر
ذ كايوا ةجو أا–هنهد ال عله هله هنوجهوع الهدأا يف الهة معهق سهنة دا هدت علهى دجهوع الهدأا يف هنعهض
احلقوق اخلاصهة امهدعت ايويها (الفيعهق جملة  )834 8004ك ها د وجه امك هة ميه االسهتيهللاق ذمها
لل دأا لي لف هنهد ذمته وهم ميهغولة هنالهدأااأد ذى د ثهة املهدأا لي لفهوا هنهد ال عله هله هنوجهوع الهدأا
فرههق ذذ ماصههة هنههاحلقوق الههيت تقههاعا هنسههنة دا ههدت ذذ أدجبه الق هواي ع ومهها علههى القاتههق وجيررهها
لل هدعى عليه الههذ

أعمل عأنه فعه دذلههك اسههتناعا أل كههاا املههاعت 438/مهها القههايو املههد العرا ههق ذذ

) )15أنار الييخ يااا د اعة ما عل ايف اهلند الفتادمل اهلندأة يف مهذهل اامهاا األعاه أا نيفهة النع ها
4

 84؛ دمهها ائههدأر هنالههذكر يف هههذا اخلهههو ايه ههد يقههل ذ ههاع احلنفيههة علههى ذلهك االسههتاذ علههق يههد

حتقيت د عرأل امامق فر ق احلسيين عا الكتل العل ية هنمدت لبنا 8080
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يه على أي "-8ال س ع الدعومل على املنكر هنعهد ركرها مها وهم عهذ قهرعق سهنة دا هدت يف احلقهوق
اآل يههة أ -قههوق األطبههايف دالهههياعلة…ي -قههوق التجهها …جه ه -قههوق الع لههة -3-دجيههل علههى مهها
أت سهك هنعهدا مهاع الههدعومل هرد سهنة دا هدت أ دلههف ميينها وجررها امك هة مهها لقهايف يفسهرا علههى أ
ذمته وههم ميههغولة هنالههدأا د وجه الي ه ذى د ثههة املههدأن أد أدليههائر ذ كههايوا ةجههو أا هنههدا ال أعل ههو
هنوج ههوع ال ههدأا…" د وافقر هها امل ههاعت 322/م هها الق ههايو املدي ههق امله ههر دامل ههاعت324/م هها الق ههايو امل ههد
السهو دال أوجهد يهص مماثههل يف املهاعت 448/د 448مها القهايو املههد األ ع الهيت خي تعه ا لههف
هههذه الي ه دا تهههرت علههى ههت التقههاعا فقههط( )16دهههذه الي ه عههزع رأنههة الوفههايف الههيت قههوا مله ههل ة
املههدأا فرههق مسههت دت مهها ايقعههايف سههنة علههى دجههوع الههدأاافإذا مهها يكههل املههدأا أد د ثته عهها احللههف هنعههدا
دجوع الدأا أد عدا العل هن عد ذلك النكول ذ را ا لوجوع الدأا دألزا هنالوفايف هنالرو ما معق السنة.
أمهها ذ كهها املقهههوع مهها يههص" كتههاي أ كههاا الي ه يف أصههول املرافعههات..ع .ع هها املههايعق" هههو مي ه
االستارا فرذا ك ا مرعدع دليس ص ي ا أل مي االسهتارا ك ها عرفناهها في ها سهبت هنيايه ههق ميه
ايويي ههة دجوهني ههة أوجرر هها القات ههق م هها لق ههايف يفس ه ذى م ههدعق احل ههت يف الرتك ههة ال ههذ أثب ه ق ه هندي ه خي
أسهتول قه هننفسه دال هنغههمه مهها املتهو دال أهنهراه دال أ اله علههى وههمه ا أد اسهتو عأنه مها الغههم دلههيس
لل تههو يف مقاهنههل هههذا احلههت ههها دهههق أساسهها يف القههايو مقتبسههة مهها الفقه ااسه مق دلههيس هنهاك أ
فرق هن االثن يف هذا اخلهو .
دهبههذا أتب ه لنهها مهها كههل ذلههك أ مي ه االسههتارا ليس ه اعههدت عامههة يف يههع الههدعادمل دذمن هها ه ههق
اس هتهللنايف مهها القاعههدت العام ههة ذهههل ذليرهها الفق ه ااس ه مق -دجوهن هها يف ههول ائ ر ههو داس ههت باهنا يف ههول
اله هبعض -ي ههث أوج ههد م هها أقتع ههيرا م هها احلي ههة يف ال ههدعادمل عل ههى األمه هوات دالغ ههائب دالقه ههر ص ههياية
حلقههو ر د فاهها ألم هواهل ديف سههياق قرأههر ميههردعية هههذه الي ه يف الفق ه ااس ه مق ههد أ الفقرههايف
املسل و ع وما دددع مواتع يرع فيرا هذه الي دجهواا هنالذكر ملزأد االهت اا هبها داال تيهاا يف
قههوق أصه اهبا ديف هههذا اجملهال ينقههل هنعههض يهوصههر يف ذلههك منتقه أل ههع النهههو مهها كههل مد سههة
فقرية -
) )16نار املاعت 674/ما القايو املد العرا ق النافذ  62لسنة  4784املعدل؛ داملاعت 735 /ما القايو املد املهر النافذ 474
لسنة  4765املعدل ؛داملاعت 738/ما القايو املد السو النافذ  56لسنة  4767املعدل؛ داملاعت 684 /د 682ما القايو املد األ ع
النافذ  67لسنة  4734املعدل؛ يف هذا اخلهو يد ااقا ت ذى أ النهو القايويية املنا ة حلقوق دالتزامات البعض ما أص اي احلقوق
الوا عت ذكره يف املاعت أع ه فقد قرع واي ماصة نا قو ر دالتزاماد فل عد قوق امام دالع ال نقعق عق سنة هنل عق ث ص
سنوات ا نار املاعت 14 /ما ايو امامات العرا ق

 8222املعدل.
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فقههد ههال اهنهها ههي احلنفههق " ال دلههف مههع دجههوع الربههها ل ه ذال يف مس ههائل (األدى) حتليههف
مدعق الدأا على املي ذذا هنهرها فايه دلهف ك ها دصهفنا دههق يف اخل صهة دال مهوصهية لهدعومل الهدأا
هنهل يف كهل موتهع أههدعق قها يف الرتكهة دأثبته هنالبينههة فايه دلهف مهها وهم مهه أيه مهها اسهتو قه دهههو
مهللل قوق ا عاى دلف ما وم ععومل كذا يف الولوائية دخي أ ك مها اععهى أيه عفهع لل يه عأنه
دهنرها هل دلف ؟ دأنبغق أ دلف ا تياطا(.الهللايية) املست ت لل بيع هنالبينة لل ست ت علي حتليفه هنها
مها هناعه دال دهبه دال هههدق هنه دال مرجه العه عها ملكه هنوجه مهها الوجههوه ك هها يف جههامع الفههول
مهها فهههل االسههت قاق ( .الهللالهللههة) دلههف مههدعق اآلهنههت مههع البينههة هنهها أي ه هنههاق علههى ملكههك ذى اآل خي
جر هنبيع دال هبة ك ها يف ذهنهاق فهتف القهدأر" ( احلنفهق 803 -د ()804ياهاا د اعهة )84 8228
.
د ههد ههال يف ه ههذا اخله ههو أأع هها اهن هها فر ههو امل ههالكق م هها يه ه " ههال اهن هها ق ههد مي ه القع ههايف
متوجرههة علههى مهها أقههوا علههى املي ه أد علههى الغائههل أد علههى اليتههي أد علههى األ بهها أد علههى املسههاك
دعلى كل دج ما دجوه الرب دعلى هني املال دعلى ما است ت قيئا ما احليوا دال أت احلك ذال هبها "
(اليع ههر  )833 8008ك هها ذكههر اليههر اد أأعهها يف" اقههية علههى حتفههة ال ه ي" " سههبع صههو
دلههف فيرهها املههدعق مههع البينههة دهههق " الههرع هنعيههل دعع ههومل العنههة دائرا ههة يف ععههو هن ههاطا دعع ههومل
ااعسا دعلى الغائل داملي دفي ا ذذا ال لزدجت أي طالت هناألمس مث هال أ عت مها وهم "
(اليههر اد  )424 -دجههايف يف كتههاي" امههر يف الفق ه  "...مهها يه ه اي ه " دمهها اععههى علههى وائههل أد
مسترت يف البلد أد مي أد صو أد جمنو دل هنينة مع د ك ل هبا دأست لف احلهاك علهى هنقهايف قه
دعن ال أست لف "( احلرا .)880 8404
دهكههذا أتعههف لنهها مهها م ه ل هههذه النهههو أ هههذه الي ه ك ههو يف الههدعادمل عل ههى األم هوات أد
الغههائب أد عههدميق األهليههة كاألأتههاا القهههر داجملههاي د ههوه هناال فههاق ك هها كههو يف الههدعادمل الههيت تعلههت
هنههاحلقوق العامههة كاأل بهها داألد ههال ددجههوه الههرب عنههد الههبعض ك هها متتههد لتي ه ل عنههد دم هرأا أيواعهها مهها
ال ههدعادمل اخلاص ههة ال ههيت تعل ههت فير هها عع ههومل امل ههدعق هن ههدمر مف ههق(امل ههايعق  )882 8002د هها أ ه ههذه
الي – دك ا سبت هنياي – خي أدت هبها يهص مها كتهاي أد سهنة يبوأهة دذمنها است سهنرا الفقرهايف ا تياطها
يههث كههو التر ههة ائ ههة في تهها في ه القاتههق ذى مزأههد مهها اليق ه يف صههدق البينههات الههيت أعى هبهها
املههدعق فهها هههر الهههو الههيت يههرع فيرهها الي ه لههيس و يفهها ال أسههع القاتههق الزأههاعت عليه أد الههنقص
منه دذمنهها أ هههى مهها أعنيه هههذا احلهههر هههو اسههتقرايف الهههو الههيت كههو التر ههة فيرها أكهللههر ظرههو ا ممهها أعههين
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أدلوأترا هنتيرأع مي القعايف عندها فإذا ما جدت صو أمهرمل للقعهايف ًسهل غهم املكها د هو الزمها
ف ه هها اله ه ههو م ه ههع ه ه ههذا ك ه ههو اهنل ه ههة للزأ ه ههاعت دذل ه ههك دف ه ههت العه ه هواهنط الي ه ههرعية املق ه ههر ت يف هن ه ههاي األمي ه هها
هد عائترها أأعها املهاعت– 8241 /

(املايعق  )882 8002دممها أنبغهق التدكيهد عليه أ ههذه الي ه
أدال ما جملة األ كاا العدلية العهلل ايية املذكو ت ساهنقا(.)17
دجايف يف قر املاعت املذكو ت اي " أدال  -ذذا اععهى ا هد مها الرتكهة قها كعه أد عأها دأثبته في لفه

القاتههق علههى أيه خي أسههتول هههذا احلههت أد أ مقههدا منه لههي أد كهللهما هننفسه أد هنغههمه هن رأههت الوكالههة
أد هن رأت األمر هناالستيفايف دال أهنراه ما كل الدأا أد ما هنععه دال بهل والهة علهى وهمه يف كهل الهدأا
أد هنععه دال أد كله أد هنععه مهها طههرل أ ههد دلههيس لل يه يف مقاهنلههة كههل هههذا احلههت أد هنععه ههها
ر لو أ املتو د أ ر هنذلك احلت يف مر مو فإذا لف املهدعق الي ه علهى ههذا الوجه فهي ك
له هناملههدعى هنه دذذا امتنههع عها لههف الي ه فه دكه ههر أ املههدعق لههو أمهذ قه عد أ دلههف ميينهها
على ههذا الوجه أسهرتع منه املبلهغ دأقهال هلهذا الي ه ميه االسهتارا يهث دت هل أ أكهو الهدائا هد
أسههقط ق ه مهها الههدأا هناسههتيفايف الههدأا دخي أعل ه اليههروع هنههذلك فيههرددا علههى طرأههت االسته ه اي فلههزا
ا تياطهها ميه االسههتارا – ع امتهها  -دهههذه الي ه ليسه هههو للهوا ص هنههل هههق للرتكههة أليه دت ههل دجههوع
عائا للرتكة أد ظرو موصى ل فيرا فيجل على القاتق أ دتاا صياية لل قوق ههؤاليف هر لهو أيه لهو
طلهل د ثههة املتهويف عههدا حتليفه فيجهل حتليفه – اهلندأههة  ... -دذذا كها الرتكههة املههدعى عليرها صههغا فتلههزا
مي االستارا أأعا ك ا لو كا هنععر صغا ا دهنععر كبا ا لزا مي االستارا دال أهف احلكه هنه
مي االستارا كذلك ذذا كا يع د ثهة املتهو كبها ا داععهى عائها يف مواجرهة الو ثهة املهذكو أا عأنها مها
الرتكههة دأثبته هنالبينههة فالاههاهر أ القاتههق دلههف املههدعق ميه االسههتارا ههر لههو طلههل يههع الو ثههة عههدا
حتليههف املههدعق الي ه املههذكو ت كههذلك ذذا خي أكهها لل تههو أ دا ص دأععههى املههدعق عأن ه يف مواجرههة
الوصهق دأثبته لههزا ميه االسههتارا أأعها -اهلندأههة دالتنقهيف -أمهها الهدعومل الههيت قهاا علههى كفيهل املتههو ذذا
أثبترهها املههدعق فالاههاهر أيه ال دلههف املههدعق ميه االسههتارا يههث أ الههدعومل خي كهها علههى الرتكههة دال
ن هههر مي ه االسههتارا يف طلههل عأهها مهها الرتكههة فلههذلك ذذا أثب ه ههت علههى الرتكههة دثب ه هنالبينههة مي ه
االس ههتارا  -ع امت هها ( " -عل ههق ي ههد  )443 8080ك هها ج ههايف يف ق ههر امل ههاعت اأع هها أ "ه ههذه
الي ه الهنههد منرهها ههر دلههو كهها املي ه ههد أ هر هنالههدأا يف مههر مو ه -ع املختهها  -هنههل دلههو أ ال هوا ص
اخلهه حتليههف الههدائا ف هنههد أأعهها مهها حتليفه -هنزاعأههة -أليه ههت امليه دهههو مهللههل قههوق ا عههاى دلههف
) )17نار املاعت – 8241 /أدال ما جملة األ كاا العدلية.
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مهها وههم ععههومل د يههد هنإثبا ه هنالبينههة أليه لههو أ ههر هنه ال هوا ص أد يكههل عهها الي ه املتوجرههة علي ه ال دلههف
الدائا " (سلي هناع . )8080 8222
دأنبغق ااقا ت ذى أ ما املستهللنيات على هذه املاعت اي "-8ذذا أععى أ د هندي هد أد عأنه لل تهو
ال يا دأثب ذلك ف لزم مي االستارا أل اليروع الهذأا قهرددا علهى عفهع الهدأا هد قهرددا
علههى قيقههة الههدفع ف ه دت ههل أ كههو قههراعد مبنيههة علههى االسته ه اي– ع امتهها – -8.ذذا كهها
الو ثة كبا ا دأ ر يعر هند لل دعق قا هنالفعل يف ركهة املتهو الوافيهة فه لهزا ميه االسهتارا أمها ذذا
أ ههردا هن هد املتههو مههدأا لل ههدعق فيلههزا مي ه االسههتارا – فتههادمل أا السههعوع يف الههدعومل-3.-ذذا عجههز
املهدعق عها ذثبهات م لوهنه مها ركهة املتهو الوافيهة دكلهف الو ثهة ًلهف الي ه علهى عهدا العله فنكلهوا عهها
احللههف فوجههل احلك ه علههير فالاههاهر أي ه يههل مي ه االسههتارا علههى املههدعق" (علههق يههد 8080
.)444

الفرع الثاني /مشروعية يمين االستظهار في القوانين
اقتبسا ا امل ههاعت884 /م هها ههايو ااثب ههات العرا ههق الناف ههذ ي ههص امل ههاعت 8241 /م هها جمل ههة األ ك ههاا
العدليههة ذذ يه ه املههاعت 884 /ذثبههات عرا ههق علههى أي ه " حتلههف امك ههة مهها لقههايف يفسههرا يف األ هوال
اآل يههة أدال -ذذا اععههى أ ههد يف الرتكههة قهها د أثبته فت لفه امك ههة ميه االسههتارا علههى أيه خي أسههتول
هذا احلت هننفسه دال هنغهمه مها املتهو هنوجه دال أهنهراه دال أ اله علهى وهمه دال اسهتو عأنه مها الغهم دلهيس
لل تهو يف مقاهنله هههذا احلههت ههها…" ( )18د اهنقرها املههاعت – 883 /أ هنينههات سههو اأمهها املههاعت44 /
هنينات أ ع فقد يه على أي " ال دلف مها دجره ذليه الي ه ذال هن لهل مهه دهنعهد صهدد هرا
امك هة هنههذلك دلكها حتلفه امك ههة ميه االسههتارا دعنههد االسهت قاق د ع املبيههع لعيههل فيه دميه احلكه
هناليفعة دلو خي أ لل اخله حتليف " ك ا يه املاعت 4- 802 /ما يااا املرافعهات السهعوع علهى
اي ه " للقاتههق أ أوج ه مي ه االسههتارا دمهها يف ك رهها أل ههد اخله ه عنههد اال تعههايف دلههو خي أ لههل

اخله ه ه ذله ههك " دخي أه ههرع يه ههص مماثه ههل يف الق ه هواي املقا يه ههة األمه ههرمل ( )19دهه ههذا ممه هها أه ههدل عله ههى أ مي ه ه
االستارا هلا ميردعية يف القواي الوتعية أأعا دذلك ما م ل يهو املواع القايويية .
) )18يهد ااقها ت يف ههذا الهههدع ذى أ ههذه املهاعت  884/مها ههايو ااثبهات العرا هق هد

عههدألرا هنالتعهدأل الراهنهع ه  31لسههنة 8000

املنيو يف جرأدت الو ائع العرا ية ا ع  3232/ا يف  8000/2/38ا . 448
) )19نار املاعت – 427 /أ ما ايو البينات السو ؛ داملاعت  86 /ما ايو البينات اال ع النافذ
يااا املرافعات اليرعية السعوع النافذ 24لسنة4624ه املعدل.
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يمكننا أ

المطلب الثاني /أحكام يمين االستظهار
دع أ كاا هذه الي

ما م ل الت رق ذى ال بيعة القايويية هلهذه الي ه أدال داى هنيها

أه ه قههردطرا ثاييهها فع ه عهها نههادل أه ه دثا ههها ثالهللهها لههذا أنبغههق أ يقس ه هههذا امل لههل علههى الفههردع
اآل ي ههة  -الف ههرع األدل /ال بيع ههة القايويي ههة لي ه االس ههتارا  .الف ههرع الهلل هها  /ق ههردا مي ه االس ههتارا .
الفرع الهللالث /اآلثا املرت بة على مي االستارا .

الفرع األول /الطبيعة القانونية ليمين االستظهار
غنااي عاان البيااان أ ال بيعههة القايوييههة هلههذه الي ه  -دهنتقههدأريا املتواتههع  -أاهها عههد مي ه مهها األميهها

املت ههة الوجوهنيههة فرههق هناحلقيقههة مي ه

ايوييههة عههائية أمهها يف كواهها مي ه

ايوييههة ألاهها مفردتههة مهها بههل

القايو دذلك سل يص املاعت8-848/ما ايو ااثبات العرا ق ك ا أاا عد مي عهائية أهنعها
ألاا عبها ت عها دكيهد اليهط هن لهل مها القاتهق هنهذكر اسه أد صهفة هنههفة دقهرائط خمهوصهة فرهق
هن قك مي عائية ألاا ؤعمل يف جملس القعايف ههرا دته ا الهدعومل املدييهة دمها بهل مهدعق احلهت
يف الرتكة الذ اثب ق هن لل ما القاتق.
ك هها أ هههذه الي ه عههد أأعهها صههو ت ماصههة مهها صههو الي ه املت ههة وجه عههاعت يف أ هوال معينههة
اد د أحلقناها هنالي املت ة لكواا هدع امتهاا عليهل أهراه القهايو يا هها أهراع اسهتك ال ا فعه عها أاها
وج ما بل القاتق دأ لت عليرا الي ه القايوييهة دذلهك أل القهايو ههو الهذ فرتهرا دهنالتهاف فرهق
دجوهنيههة أ أ القاتههق ملههزا هنتوجيررهها يف أ هوال معينههة ذى أ ههد اخلهههوا هنالههذات الههذ أعين ه القههايو
دليس ل سل ة قدأرأة يف وجيررا ما عدمرا فيلزا القاتق هنتوجيررها مها لقهايف يفسه ذذ أعهد الهدليل
أساسا وم كامل هنالدعومل هننار القايو دأوجهل عزأهزه هني ه مت هة دجوهنيهة ههق ميه اسهتارا علهى أ
املدعق خي أستول ق هند صو ت ما الهو ا فاملست ت لل ال ذمنا أقدا علي يسهبيا علهى امللهكا فيبقهى
أ أعزع هذا الدليل هني مت ة دمك لة جوهنية ايويية هق مي االسهتارا فالهدليل ههو كامهل ااثبهات
يف هذه الههو ت مها األميها املت هة الوجوهنيهةا دمهع ذلهك أوجهل القهايو حتليهف ههذه األميها ا السهتارا
احلت ألاا مي استارا دهبذا أتعف لنا أ األميا املت ة الوجوهنيهة يهت ل علهى عهدت صهو متنوعهة يف
العدأههد مهها التي هرأعات القايوييههة عرهها ت ه ا هههذا النههوع ا د ههد أحلق ه هههذه الهههو هنههالي املت ههة
لكواا دع امتاا عليل أراه القايو يا ها فمأد أ أستك ل هبا ا دلذا فالقاتهق ملهزا هنتوجيررها ذى أ هد
اخله هنالهذات الهذ أعينه القهايو ا دهنالتهاف فرهو ملهزا هننتيجهة لفرها أد النكهول عنرها ا دهلهذا أطلقنها
عليرا س ية الي املت ة الوجوهنية القايويية.
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الفرع الثاني /شروط يمين االستظهار

ماان خااالل مهها قههدا ميكننهها أ

ههدع أهه اليههردا الواجههل وافرههها لكههق أههت وجيه هههذه الي ه دهههق

هنالتفهيل على اليكل اآلع (الفيعق جملة - )841 8004
 -8أ أدعق قخص قا يف ركة ما .
 -8أ أهللب املدعق ق هنالكامل .
 -3أ دلف املدعق ميينا هن لل ما القاتق على أي خي أسهتول ههذا احلهت هننفسه دال هنغهمه مها املتهو
هنوج مها الوجهوه دأهنهراه دال أ اله علهى وهمه دال أسهتو عأنه مها الغهم دلهيس لل تهو يف مقاهنهل ههذا احلهت
ها ديف هذا الهدع فقهد جهايف هرا ةك هة متييهز االحتاعأهة العرا يهة ايه " ...دعنهد الناهر يف احلكه امل يهز
ظرر اي ص يف دموافت للقايو أل امل يز عليرا املدعيهة ...دأ املدعيهة أعت ميه عهدا الكهذي هنهاا را
يف الدعومل اجمللوهنة دأ ةك ة املوتوع لفترا مي االستارا "(.)20

الفرع الثال  /اآلثار المترتبة على يمين االستظهار
م اان خ ااالل عرت ههنا أل ك ههاا ه ههذه الي ه دج ههديا أي ه ذذا م هها هوافرت ق ههردا ه ههذه الي ه فإا هها وج ه

لل ههدعق الههذ أههدعق قهها يف ركههة داثب ه

ق ه فهها

لفرهها أهللب ه ل ه احلههت يف الرتكههة كههدثر لههذلك أل

اهلدل ما هذه الي اسهتارا احلهت أمها ذذا يكهل عها الي ه دخي دلهف املهدعق مسهر ععهواه أل ههذه
الي ه ايوييههة مفردتههة مهها القههايو دالههدليل هنهها أساسهها يهها ص هنناههر القههايو لههذا فرت ه الي ه ايويهها
دجههايفت امتههاا عليههل أهراه القههايو يا ههها دأهراع اسههتك ال ك ا أاهها وجه مهها بههل القاتههق فرههق دجوهنيههة
ذلزامية أ أ القاتق ملزا هنتوجيررا يف أ وال معينة ذى أ د اخلهوا هنالذات الذ أعين القايو .
د ههد جههايف يف هرا مك ههة هنههدايفت الكهراعت ايه " لههدعومل املدعيههة داملرافعههة احلعههو أة العلنيههة يههث أععه
هند مو ص املدعى علير قهرأكرا يف العقها املهر ...دأ مهو ثر اسهتدثر نفعهة العقها أعه ه دخي أهدفع هلها
مست قادا لذلك لل احلك هنإلزامر اتافة لرتكة مو ثر  ...دأ الهدعومل تعلهت هنالتزامهات يهاه الرتكهة
د يههث أ املههاعت 884/أثبههات ههد أقهها ت ذى يههاا امك ههة دمهها لقههايف يفسههرا هنت ليههف مهها أععههى قهها
يههاه الرتكههة دأثب ه ذلههك هن هد حتلف ه مي ه االسههتارا ديههد امك ههة أ لههك الي ه حتلههف عنههدما كههو
اخلهومة دالنزاع ائ

داملدعق أثب ذلك هن رق االثبات...دأفر علنا يف .)21(" 8083/88/82

) (20را ةك ة متييز االحتاعأة العرا ية

/74/اهليئة املديية العقا  2227/يف  (2227/7/4را وم منيو ).

) (21را ةك ة هندايفت الكراعت يف 8083/88/82املنيو على املو ع االلكرتد اآلع comisity.blogspot.com -
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الخاتمة

ماان خااالل الد اسههة وصههلنا ذى عههدت يتههائ

نهها هنتهللبيترهها يف مواتههعرا مهها الد اسههة دسههدكتفق هنهها

هنااقا ت ذى أه لك النتائ دالتوصيات اليت وصلنا ذليرا دذلك على اليكل اآلع -
أوال  /النتائج-:
 .8وصههلنا ذى هههنيف صههو الي ه املت ههة د قسههي را مهها يههث سههل ة القاتههق التقدأرأههة يف وجيررههاا
ذى س ه األدل أي ه ل األمي هها املت ههة ائواعأ ههة القع ههائيةا يث جي ههوع للقات ههق وجيرر هها م هها عدم ه ا
س ههل س ههل ت التقدأرأ ههة د ناعته ه هناألعل ههة امل رد ههة أمامه ه أم هها الهلل هها فر ههق األمي هها املت ههة الوجوهني ههة
القايوييهةا يث أكهو القاتهق جمهربا علهى وجيررها طاملهها حتققه احلالهة الهيت هدعها القهايو اأ ال ميتلههك
هنا لك السل ة التقدأرأة يف وجيررا دهبذا وصلنا ذى حتدأد ال بيعة القايويية لي

االستارا .

 .8دت ه نا أ األميهها املت ههة الوجوهنيههة يههت ل علههى عههدت صههو متنوعههة مهها عههدت ي هرأعات ايوييههة
عرهها ته ا هههذا النههوع ا دمهها ته نرا ميه االسههتارا د ههد أحلقه هههذه الهههو هنههالي املت ههة لكواهها
ههدع امت هاا علي ههل أ هراه الق ههايو يا ه هها فمأ ههد أ أس ههتك ل هب هها ا دل ههذا فالقات ههق مل ههزا هنتوجيرر هها ذى أ ههد
اخله هنالهذات الهذ أعينه القهايو ا دهنالتهاف فرهو ملهزا هننتيجهة لفرها أد النكهول عنرها ا دهلهذا أطلقنها
عليرا س ية الي املت ة الوجوهنية القايويية.
.7اس ههتنتجنا أهه ه الف ههردق هنه ه ميه ه االس ههتارا داامي هها املت ههة ائواعأ ههة ددج ههديا أ القات ههق يف ميه ه
االستارا هنااتافة ذى أي ملزا على وجي الي ه ذى أ هد اخلههوا هنالهذات دههو مهدعق احلهت يف الرتكهة
الههذ أثبه قه دهنالتههاف فالقاتههق ملههزا هناألمههذ هننتيجترهها علههى عكههس الي ه املت ههة ائواعأههة القعههائية
ك هها ال انهها مههدمل التفههادت هنه القهواي املقا يههة يف األمههذ هنههبعض هههذه الهههو مهها األميهها املت ههة ف ا
ت ا أ ساا الي ه املت هة الوجوهنيهة ههق ميه االسهتارا د د أحلقه هنهالي املت هة لكواها هدع امتهاا
عليههل أ هراه الق ههايو يا ههها فمأد أ أت ه دأس ههتك ل هبههذه اله ههو اخلاصههة مهها الي ه املت ههة الوجوهني ههة
املفردتة ما بل القايو أد د أراه القاتق يا ها في تا ذى ذك ال هنالي املت ة ائواعأة القعائية.
 .4أتب ه لنهها أ مي ه االسههتارا ليس ه اعههدت عامههة يف يههع الههدعادمل دذمنهها هههق اس هتهللنايف مهها القاعههدت
العامة ذهل ذليرا الفق ااس مق -دجوهنا يف ول ائ رو داست باهنا يف ول الهبعض – يهث أوجهد مها
أقتعيرا ما احلي ة يف الدعادمل على األموات دالغائب دالقهر صياية حلقو ر د فاا ألمواهل .
ثانيا /التوصيات -:
 .8يقرت ذتافة الفقهرات اهنعها دمامسها ذى املهاعت 884 /مها هايو ااثبهات العرا هق دذلهك هننقهل املهاعت/
 – 302أدال دثاييها مهها ههايو املرافعههات العرا ههق النافههذ ه  23لسههنة  8212املعههدل دجعلرهها كفقهرات
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اهنعا دمامسا ته ا املهاعت 884 /دهبهذا يكهو هد عنها صهو األميها املت هة الوجوهنيهة القايوييهة يف يهص
ماعت دا دت ديف القايو املناسل هلا دهو ايو ااثبات دهو موتعرا اله يف دامل ئه مهع هنقيهة صهو ها
األمرمل هندل هذا التيت هلا ك ا أ دجوعها ت ا ايو املرافعات ليس م ئ ا دجلو مها الفائهدت ا ذذ
ك ا هو معلهوا أ الي ه ع ومها عهد مها طهرق ااثبهات القعهائية يهث أ بيقادها يف هايو ااثبهاتا
ماصهة دأيه أتنههادل صهو األميهها املت ههة ائواعأههة دالوجوهنيهة دهبههذا كههو املهاعت884 /مهها ههايو ااثبههات
العرا ههق ههد أصههب دفههت الهههيغة اآل يههة " حتلههف امك ههة مهها لقههايف يفسههرا يف األ هوال اآل يههة أدال-ذذا
أععى أ د يف الرتكة قا دأثبت فت لف امك ة مي االستارا على أيه خي أسهتول ههذا احلهت هننفسه دال
هنغههمه مهها املتههو هنوجه دال أهن هراه دال أ اله علههى وههمه دال اسههتو عأنه مهها الغههم دلههيس لل تههو يف مقاهنل ه
ههذا احلههت هها.ثاييهها – ذذا اسهت ت أ ههد املهال دأثبه ععهواه لفته امك هة علههى أيه خي أبههع ههذا املههال دخي
أربه أل ههد دخي جرجه مهها ملكه هنوجه مهها الوجوه.ثالهللهها  -ذذا أ اع امليههرت ع املبيههع لعيههل لفته امك ههة
عل ههى أيه ه خي أ ههر هنالعي ههل صه هرا ة أد عالل ههة .اهنع هها -ذذا طلبه ه الزدج ههة النفق ههة يف م ههال عدجر هها الغائ ههل
دأ ام البينة على ععواها ا حتلف الي هنالهيغة التالية – دا ذ عدجهق خي أهرتك ف يفقهة دال قهيئا مها
ج ههنس النفق ههة دخي أك هها ياقه هزا دال م لق ههة ايقعه ه ع ههدع.مامس هها -ذذا عد و ههم األي د ائ ههد اله ههغمت
للكههفيف د رههر املهللههل دهنلغ ه فامتهها ت يفسههرا هنههالبلوج دطلب ه فسههخ عقههد الههزدا دالتفرأههت هنينرهها د هن ه
عدجر هها دأ امه ه البين ههة عل ههى ععواه هها فت ل ههف الي ه ه هناله ههيغة التالي ههة  -دا ذ ام ههرتت يفس ههق د ه ه
هنلووق." -
دهبذا اليهكل كهو املهاعت 884/مها هايو ااثبهات العرا هق هد أصهب يف فقرادها اخل سهة ي هع
األ كههاا اخلاصههة للي ه املت ههة الوجوهنيههة القايوييههة يف مههاعت دا ههدت هنههدل هههذا التيههت املوجههوع للنهههو
القايوييههة يف عههدت هواي دي عر ه أأعهها يف ههايو دا ههد ديف القههايو املناسههل هلهها دهههو ههايو ااثبههات ا
دهذا هو موتعرا اله يف دامل ئ مع هنقية صو ها األمهرمل هنهدل ههذا اليهتات ا ك ها أ دجوعهها ته ا
ههايو املرافعههات لههيس م ئ هها دجلههو مهها الفائههدت ا فلي ه ع ومهها عههد ذ ههدمل طههرق ااثبههات القعههائية
املعردفههة دأ بيقادهها مكهها دجوعههها هههو يف ههايو ااثبههات ماصههة دأ ههايو ااثبههات أتنههادل األ كههاا
اخلاصة للي

املت ة ائواعأة القعائية داأل كهاا اخلاصهة للي ه املت هة الوجوهنيهة القايوييهة دهبهذا كهو

املههاعت 884/مهها ههايو ااثبههات العرا ههق ههد أصههب هنالنسههت اآلع فرههق تنههادل أدال مي ه االسههتارا
دثاييا مي االست قاق دثالهللا مي ع املبيع لعيل د اهنعا مي النفقة على الغائل دمامسا مي الفر هة ك ها
يقه ههرت ذته ههافة مي ه ه الفر ه ههة دجعلره هها أأعه هها ت ه ه ا ه ههاالت التفرأه ههت القعه ههائق التسه ههعة املنهه ههو عليره هها
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هناملههاعت 43/مهها ههايو األ هوال اليخهههية العرا ههق النافههذ ه 822لسههنة  8242املعههدل دلتكههو فقههرت
عاقرت .
.8يقهرت عههدأل هنداأهة املهواع املتعلقهة هنههالي احلامهة يف هواي ااثبهات العرهنيههة ع ومها الههيت قهر أ " لكههل
مهها اخلهه يف أأههة الههة كايه عليرهها الههدعومل أ أوجه الي ه احلامههة ذى اخلهه اآلمههر "...ملهها فيرهها
ما اأراا ذلك ألاا خي قيد هذا احلت صه علي عليف اثبات دا عة ايويية ك ا أقر ه الفق القايو .
.3يوصههق كهلليههف الد اسههات اليههرعية املقا يههة هنههالقواي دالعههوعت هنالتيهرأع القههايو يف العههاخي ااسه مق ذى
الفق ااس مق ليستلر من منرج دأ كام .
ثب الم اراجااع والامصادر

القرد الكر
أوال  /كتب الحدي الشريف-:

 .8البيرقق أمحد هنا احلس أهنو هنكر 8484ه8224/ا سنا البيرقق الكهربمل حتقيهت ة هد عبهد
.80

القاع ع ا مكتبة عا الباع مكة املكرمة
ثانيا  /كتب القواعد الفقهية-:

 .8الز هها أمحههد هنهها اليههيخ ة ههد 8008ا قههر القواعههد الفقريههة ا  1هنقله مهه فى أمحههد الز هها
 اهنا املؤلف -اا هنالتنسيت داملراجعة ع .عبد الستا أهنو ودت عا القل عميت .ثالثا  /كتب الفقه اإلسالمي -:

أ -كتل الفق احلنفق –

 .8اليههيخ يا ههاا د اع ههة مهها عل ههايف اهلن ههد 8488ه 8228/ا الفتههادمل اهلندأ ههة يف م ههذهل اام ههاا
األعا أا نيفة النع ا

عا الفكر

.4

 .8احلنفق اهنا ي ما عد سنة طبع الب ر الرائت قر كنز الد ائت ا 8عا املعرفة هنمدت . 2
.3سلي ست هناعا 8222قر اجمللةا امل بعة األعهنيةا هنمدتا.
.4علههق يههد 8080ا ع احلكههاا قههر جملههة األ كههاا ا 8عرأههل امههامق فر ههق احلس ههيين عا
الكتل العل ية هنمدت لبنا
ي -كتل الفق املالكق –
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 .8اليع ههر اهنهها فر ههو 8488ه8008/ا بهههرت احلكههاا يف أصههول األ عههية دمنههاه األ كههاا
حتقيت د عليت الييخ ال مرعيلق عا الكتل العل ية هنمدت لبنا
ت -كتل الفق اليافعق -

.8

 .8اليههر اد عبههد ا هنهها ذهنهراهي األعهههر اليههافعق مهها عد سههنة طبههع

اقههية اليههر اد علههى حتفههة

ال ي ا 8عا املعرفة هنمدت

.8

 .8النه ههود ةه ههق اله ههدأا د ه ه هنه هها قه ههرل 8404ه دته ههة ال ه ههالب دع ه ههدت املفت ه ه ا 8املكته ههل
ااس مق هنمدت . 88
ص -كتل الفق احلنبلق –
 .8ائوعأة اهنا ي ما عد سنة طبع ال رق احلك ية حتقيت ع.ة د يل واع م بعة املد القاهرت.
 .8احلرا

عبد السه ا هنها عبهد ا هنها ي يهة 8404ه امهر يف الفقه علهى مهذهل اامهاا أمحهد هنها

نبل ا 8مكتبة املعا ل الرأا
 -كتل الفق ائعفر -

.8

 .8امقت احللق ا 8222ا قرائع ااس ا يف الفق ااس مق ائعفر ا هنإقرال ة د جهواع مغنيهة ا
اجمللد 8عا مكتبة احليات لل باعة دالنير ا هنمدت.
 كتل الفق االهناتية - .8اطفيش ة د أوسف ما عد سنة طبع قر النيل دقفايف العليل ا 3مكتبة اا قاع جدت .83
خ -كتل الفق العاا –
 .8امحد ذهنراهي ا 8282طرق القعايف يف اليرأعة ااس ميةا امل بعة السلفيةا القاهرت.
 .8امله ههايعق ع .ع ه هها هنه هها سه ههعيد هنه هها ة ه ههد 8430ه8002/ا أ كه ههاا الي ه ه يف أصه ههول املرافعه ههات
اليرعية ع اسة مقا ية عا ائامعة ائدأدت ااسكند أة.
رابعا  /كتب اللغة والمصطلحات -:

.4ع أمحههد خمتهها عبههد احل يههد ع ههر سههاعدت فرأههت ع ههل 4627ه2225 /ا
املعاصرت ا 4عاخي الكتل .2

معج ه اللغههة العرهنيههة

.2ع .س ههعد أهن ههو بي ههل 4625ه هه4755 /ا الق ههامو الفقر ههق لغ ههة داص ه
عميت – سو أة .4

ا ا 2عا الفك ههر
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 .7اهلهرد ة ههد هنها أمحههد هنها األعهههر 2224ا دهذأل اللغههة حتقهت ة ههد عهو
ذ يايف الرتاص العرا هنمدت .4
 .4األيها

اهنا مناو األفرأقق  4646هه لسا العري ا 7عا صاع

مرعههل ا 4عا

هنمدت

.6

خامسا /الكتب القانونية والعامة -:
 .8الفيعق ع.أدا عبدا 8088ا مبدأ الهللبوت القايو ع اسة مقا ية يف االثبات املد
القايويية مهر ااما ات.
 .8اي اكق ع .عق ا

عا الكتل

8218ا اصول اماك ات يف املواع املديية دالتجا أة ا 4م بعة عميت.
 44لسنة  8220ا 8كلية

 .3مبا ك ع.سعيد عبد الكر 8222ا أ كاا ايو التنفيذ
القايو جامعة هنغداع.
 .6القعات ع.مفلف ما عد سنة طبع ااثبات يف املواع املديية دالتجا أة طبقا لقايو ااثبات االحتاع
 42لسنة  4772لددلة ااما ات العرهنية املت دت ا عا.
سادسا /المجالت العلمية والموسوعات الفقهية والقانونية والدوريات -:
 .8الفيعق ع.أدا عبدا 8484ه8004/ا "صو الي
جملة الرافدأا لل قوق كلية القايو

املت ة ع اسة مقا ية يف ااثبهات املهد "

جامعة املوصل اجمللد  3السنة  2ع. 88

 .8جرأدت الو ائع العرا ية دعا ت العدل العرا ية ع 3232/ا يف. 8000/2/38
 .3جرأدت الو ائع العرا ية دعا ت العدل العرا ية ع 4048 /يف . 8002 /2 /3
 .4الكرهناسق علق ة د ذهنراهي ا املوسوعة القايويية 8ا ايو ااثبات.
 .4موسوعة ال عبد الناصر يف الفق ااس مق اجمللس األعلى لليؤد ااس مية القاهرت

.8

سابعا  /قرارات المحاكم القضائية غير المنشورة -:

 .8را ةك ة متييز العراق املر  /410ا 8224 /8يف.8224/88/30
 .8را ةك ة هندايفت املوصل املر  8008 /282يف .8008/2/4
 .3را ةك ة متييز االحتاعأة العرا ية

/77/اهليئة املديية العقا  7003/يف.7003/7/3

ثامنا  /متون القوانين -:
.8جمل ههة األ ك ههاا العدلي ههة.الق ههايو امل ههد العرا ههق الناف ههذ ه  62لس ههنة  4784املع ههدل.د ايو ااثب ههات
العرا ههق النافههذ ه  423لسههنة 4737املعههدل هنالقههايو ه 64لسههنة .2222د ههايو املرافعههات املدييههة
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العرا ههق الناف ههذ ه ه  23لس ههنة  8212املع ههدل.د ههايو التنفي ههذ العرا ههق ه ه  68لس ههنة 4752املع ههدل
هنالق ه ه ههايو

ه ه ه ه 28لس ه ه ههنة .2223د ه ه ههايو األ ه ه ه هوال اليخه ه ه ههية العرا ه ه ههق الناف ه ه ههذ ه ه ه ه  822لس ه ه ههنة

8242املعههدل .د ههايو امامههات العرا ههق ه 823لسههنة  8214املعههدل.د ايو الع ههل العرا ههق ه 28
لسنة  8222املعدل.
 .8القههايو املدي ههق املهههر النافههذ ه  838لسههنة  8242املعههدل .د ههايو ااثبههات املدييههة التجا أههة
املهههر النافههذ ه  84لسههنة  8212املعههدل .دالقههايو املههد السههو النافههذ ه  24لسههنة 8242
املعههدل .د ههايو البينههات الس ههو النافههذ ه  342لسههنة  8242املع ههدل  .د ههايو أص ههول اماك ههات
املديية اللبنا النافذ

 20لسنة  8223املعدل .دالقهايو املهد ائزائهر النافهذ ه  58-38لسهنة

 4738املعههدل .دياههاا املرافعههات اليههرعية السههعوع النافههذ ه  88لسههنة 8488ه املعههدل .د ههايو
ااثبههات االحتههاع لل هواع املدييههة لددلههة اامهها ات العرهنيههة املت ههدت النافههذ ه 80لسههنة 8228املعههدل.
دالقايو املد األ ع النافذ

 43لسنة  8221املعهدل.د ايو البينهات األ ع النافهذ ه  30لسهنة

 8248املعدل.
حادي عشر /مواقع االنترن -:
 .8را ةك ة هندايفت الكراعت يف 8083/88/82املنيو على املو ع اآلع

comisity.blogspot.com

ومن اهلل تعالى التوفيق والسداد
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