عنوان البحث

احلمد هلل وحده وال�صالة وال�سالم على من ال نبي بعده� ،أما بعد:
ف�إن �إثبات الن�س���ب والقرابة يتطلب �إجراءات ومناذج متعلقة بهذا النوع من الإثبات
ويف هذا العدد �أحتدث عن الإجراءات والت�أ�صيل لها كما يلي:
�أو ًال� :صورة �ضبط �إثبات الن�سب.
ثانياً� :صورة �ضبط �إثبات البنوة.

الإجراءات املتبعة ب�إثبات الن�سب والقرابة

تنق�سم الإجراءات املتبعة ب�إثبات الن�سب والقرابة �إلى �أربعة �أق�سام ،وهي كما يلي:
�أو ًال :الإجراءات اخلا�صة ب�إثبات الن�سب ،والبنوة ،والقرابة غري البنوة ،والر�ضاعة.
ثانياً :الإجراءات اخلا�صة ب�إثبات اليتم.
ثالثاً :الإجراءات اخلا�صة بتعديل اال�سم واللقب.
رابعاً :الإجراءات اخلا�صة ب�إثبات ت�سمية ولد الزنى ون�سبه.

�أو ًال :الإجراءات املتبعة ب�إثبات الن�سب ،والبنوة ،والقرابة غري البنوة ،والر�ضاعة:

-1ح�ضور �صاحب العالقة� ،أو من ينيبه ،برفقته ما يثبت عالقته و�شخ�صيته.
 -2وج���ود ما يدعو �إلى هذا الإثبات ،وي�س���تلزم �إجرا�ؤه من طلب جهة ر�س���مية –
مل�سوغ ظاهر – �أو غريها.
 -3ح�ض���ور املق���ر باملنهى عن���ه – �أو م���ن ينوب عن���ه ،-وبرفقته ما يثب���ت عالقته
و�شخ�صيته.
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� -4سماع طلب املنهي ب�إثبات الن�سب �أو البنوة �أو القرابة �أو الر�ضاعة ،وتقرير احلا�رض
معه امل�صادقة على ذلك ،وذكر ال�سبب الداعي لتحقق هذه ال�صلة.
 -5ح�ضور البينة العادلة املعرفة باحلا�رضين ،والتي ت�شهد على �إقرارهما ،وما ي�صدر
عنهما ،وتخرب عن �صحة ذلك وحتققه يف الواقع ،ومعرفتها له معرفة تامة.
 -6ح�ض���ور �أي طرف له تعلق باملو�ض���وع كوالدة طالب الن�س���ب� ،أو زوجة مثبت
البنوة �أو زوج املر�ضعة ،ونحو ذلك ،للم�صادقة على ما ذكر ،وتقرير و�صف الواقع.
 -7تقرير القا�ضي �صحة ما �أنهى به املنهي ،و�إثباته لذلك ،ور�صد الإنهاء والإثباتات،
وتقرير الثبوت يف ال�ضبط ،و�أخذ توقيع الأطراف عليه.
وبعثه للجهة التي تطلب هذا الإثبات� ،أو ت�سليمه ل�صاحب العالقة �إذا مل يخ�ش �رضر
من ذلك.

ثانياً :الإجراءات اخلا�صة ب�إثبات اليتم:

 -1ح�ضور �صاحب العالقة� ،أو من ينوب عنه ،وبرفقته ما يثبت عالقته و�شخ�صيته.
 -2وجود ما يدعو �إلى هذا الإثبات ،وي�ستلزم �إجرا�ؤه من طلب جهة ر�سمية مل�سوغ
ظاهر ونحو ذلك.
 -3بيان ا�سم اليتيم وعمره ،و�إح�ضار ما يدل على ذلك من م�ستندات ر�سمية.
� -4إح�ضار ما يثبت وفاة والد اليتيم من �شهادة وفاة� ،أو ح�رص وراثة ونحو ذلك.
� -5إح�ض���ار البينة العادلة التي تُ ّعرف باملنهي وباليتيم ،وت�شهد على �صحة حتقق هذا
الو�صف به.
 -6تقرير القا�ض���ي ثبوت حتقق هذا الو�ص���ف يف الطفل ،ور�ص���د م�ضمون الإنهاء
والإثبات والثبوت يف ال�ضبط على وفق النموذج املعد لذلك.
� – 7إ�صدار النموذج الالزم لهذا الإثبات ،واالكتفاء به عن ال�صك – على وفق النموذج
العدد | |64رجب 1435هـ

359

عنوان البحث
املعتد من قبل وزارة العدل برقم ع/م -18/وبعثه للجهة التي تطلب هذا الإثبات.

ثالثاً – الإجراءات اخلا�صة بتعديل اال�سم واللقب:

 -1ح�ضور �صاحب العالقة �أو من ينوب عنه ،وبرفقته ما يثبت عالقته و�شخ�صيته.
 -2وجود ما يدعو �إلى هذا الإثبات وي�س���تلزم �إجرا�ؤه من طلب جهة ر�سمية مل�سوغ
ظاهر ،ونحو ذلك.
� -3سماع �إنهاء املنهي بخ�صو�ص �صحة ا�سمه� ،أو ا�سم موكله ،ولقبه ،وتعديله.
� -4إح�ضار البينة العادلة التي تُع ِّرف باملنهي وت�شهد على �صحة اال�سم واللقب املراد
تعديله.
 -5ر�صد م�ضمون الإنهاء وال�شهادة عليه يف النموذج املعد لذلك من �أ�صل وق�سيمة،
وتقرير القا�ضي �إثباته لهذا التعديل.
� -6إ�ص����دار النموذج الالزم لهذا الإثبات ،واالكتفاء به عن ال�صك على وفق النموذج
املعد لذلك املعتمد من قبل وزارة العدل برقم ب 7/وبعثه للجهة التي تطلب هذا الإثبات.

رابعاً :الإجراءات اخلا�صة ب�إثبات ت�سمية ولد الزنى ون�سبه:

-1ح�ضور �صاحب العالقة ،وبرفقته ما يدل على هويته و�شخ�صيته.
 -2وج���ود ما يدعو �إلى هذا الإثبات ،وي�س���تلزم �إجرا�ؤه من طلب اجلهة الر�س���مية
املخت�صة لإجراء ذلك ،لوجود امل�سوغ الظاهر لهذا الإثبات.
 -3االطالع على �ش���هادة تبليغ الوالدة� ،أو �ش���هادة امليالد ،ونحو ذلك مما يثبت حتقق
والدة هذا املولود.
� – 4سماع �إقرار والدته ب�أن هذا الولد قد حملت به �سفاحاً وولدته من الزنى.
 -5الإ�شهاد على هذا الإقرار ال�صادر من والدة الطفل.
 -6ر�صد م�ضمون ذلك يف ال�ضبط املفتوح ،وتقرير ما يجب �رشعاً جتاه �إثبات ت�سمية
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هذا املولود ون�سبه.
 – 7عر����ض ذلك على املنهي���ة ،و�أخذ تقريرها بالقناعة من عدمه���ا ،واتخاذ ما يلزم
حيال ذلك.
� – 8إ�صدار �ص���ك �رشعي مللخ�ص ما ر�صد ،وختمه ،وت�س���جيله ،وبعثه للجهة التي
طلبت هذا الإجراء.

الت�أ�صيل الفقهي لإثبات الن�سب والقرابة

يقوم حتقيق �إثبات الن�س���ب وما يلح���ق به على قاعدة الإثبات العامة امل�س���تندة على
طرق الإثبات كالإقرار وال�ش���هادة ونحوها ،ف�إذا وج���د الداعي لهذا النوع من الإنهاء،
ف�إن القا�ض���ي يقوم ب�إثباته على وفق ما ذكر م�س���تنداً على طلب �صاحب العالقة املقرتن
بامل�س���وغ له���ذا الطلب ،وامل�ؤيد بطري���ق الإثبات ال�رشعي ،الدال على �ص���حة ما ذكره
املنهي.
و�إثبات الن�س���ب �إذا �أق َّر به �ش���خ�ص ،ف�إنه ال يخلو من حالتني� :إ ّما �أن يقر على نف�س���ه
خا�ص���ة� ،أو عليه وعلى غريه ،ف�إن �أقر على نف�س���ه خا�صة – وهو املراد معنا ،مثل �أن يقر
بولد ،فيعترب يف ثبوت ن�سبه �أربعة �رشوط هي:
الأول� :أن يكون املقر به جمهول الن�س���ب ،ف�إن كان معروف الن�سب ،مل ي�صح؛ لأنه
يقطع ن�س���به الثابت من غريه لقول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم" :من ادعى �إلى غري �أبيه،
�أو انتم���ى �إلى غري مواليه ،فعليه لعنة اهلل واملالئكة والنا�س �أجمعني ،ال يقبل اهلل منه يوم
القيامة �رصفاً وال عد ًال" رواه م�سلم(((.
الث���اين� :أن ال ينازع���ه فيه منازع؛ لأن���ه �إذا نازعه فيه غريه تعار�ض���ا ،فلم يكن �إحلاقه
ب�أحدهما �أولى من الآخر.
((( �صحيح م�سلم ب�شرح النووي ،كتاب العتق ،باب حترمي تويل العتيق غري مواليه .150/10
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الثالث� :أن ميكن �صدقه ،ب�أن يكون املقر به �أن يولد ملثله.
الرابع� :أن يكون املقر به ممن ال قول له ،كال�ص���غري واملجنون� ،أو ي�صدق املقر �إن كان
ذا قول ،وهو املكلف ،ف�إن كان غري مكلف؛ مل يعترب ت�ص���ديقه .ف�إن كرب وعقل ،ف�أنكر،
مل ي�س���مع �إنكاره ،لأن ن�س���به ثابت ،وجرى ذلك جمرى من ادعى ملك عبد �صغري يف
يده ،وثبت بذلك ملكه ،فلما كرب جحد ذلك ،وطلب حتليفه على ذلك ،مل ي�س���تحلف؛
لأن الأب ل���و عاد فجحد الن�س���ب مل يقبل منه .و�إن اعرتف �إن�س���ان ب�أن هذا �أبوه ،فهو
كاعرتافه ب�أنه ابنه(((.
ويلحق الإقرار بالقرابة الإقرار بالن�سب؛ لأنه �إقرار ب�إحلاق الن�سب بغريه كهذا �أخي �أو
عمي ،فيثبت ن�سبه من امللحق به بال�رشوط ال�سابقة ،و�إذا كان املراد من �إثبات القرابة هو
حتقيق �أمر متعلق بها كاملحرمية ونحوها ،ولي�س املق�صود ملتعلق الن�سب ذاته ،ف�إن الإقرار
باملحرمية وذكر ال�س���بب له���ا ٍ
كاف يف حتقيق املطلوب من هذا الإثبات ،وي�ض���اف �إليه
�سماع البينة لتعلق هذا الإقرار بحق �آخرين غري طالب الإقرار ،وقد �صح عن النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم �أنه قال يف �أخي عبد بن زمعة" :هو لك يا عبد بن زمعة ،الولد للفرا�ش،
وللعاهر احلجر((( .ثم قال ل�سودة بنت زمعة((( :احتجبي منه" رواه البخاري((( ((.
وما يثبت يف القرابة والن�س���ب يثبت يف الر�ض���اعة ملا روته عائ�ش���ة ر�ضي اهلل عنها �أن
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال�" :إن الر�ضاعة حترم ما حترم الوالدة" متفق عليه(((.

((( املغن���ي  ،318-317/7وانظ���ر بدائع ال�صنائع ،وال�ش���رح ال�صغري ومعه بلغة ال�سالك لأقرب امل�سالك  ،344-343/3ومغني
املحتاج .306-304/3
((( هو عبد بن زمعة بن قي�س بن عبد�شم�س بن عبد ود القر�شي العامري� ،أخو �سودة �أم امل�ؤمنني� ،أ�سلم عام الفتح ،و�أخوه
هو عبدالرحمن بن زمعة و�أمه وليدة ،الإ�صابة .322/4
((( ه ��ي �س ��ودة بن ��ت زمعة بن قي�س العامرية القر�شية� ،أم امل�ؤمنني ،تزوجها النبي �صلى اهلل عليه و�سلم بعد خديجة ر�ضي
اهلل عنها وهو مبكة املكرمة ،ماتت �سنة  55على ال�صحيح ،التقريب �ص .748
((( �صحيح البخاري مع �شرحه فتح الباري ،كتاب الفرائ�ض ،باب الولد للفرا�ش حرة كانت �أو �أمة .32/12
((( احلاوي الكبري  ،94/7فتح الباري .33-32/12
((( �صحي���ح البخ���اري م���ع �شرح���ه فت���ح الب���اري ،يف كت���اب النك���اح ،ب���اب :ﮃﮎﮏ ﮐ ﮂ الن�س���اء،٢٣ :
و�صحيح م�سلم مع �شرحه للنووي يف كتاب الر�ضاع ،باب يحرم من الر�ضاع ما يحرم من الوالدة .18/10
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وعن ابن عبا�س ر�ض���ي اهلل عنهما قال :قال ر�س���ول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يف بنت
حمزة ر�ضي اهلل عنهما" :ال حتل يل ،يحرم من الر�ضاع ما يحرم من الن�سب ،وهي ابنة
�أخي من الر�ضاعة" متفق عليه(((.
والر�ض���اع الذي ال ي�شك يف حترميه� ،أن يكون خم�س ر�ض���عات ف�صاعداً ،و�إذا وقع
ال�شك يف وجود الر�ضاع� ،أو عدد الر�ضاع املحرم ،هل مت �أو ال؟ فال يثبت التحرمي ،لأن
الأ�صل عدمه ،فال تزول عن اليقني بال�شك.
و�إذا حملت املر�أة من رجل ،وثاب لها لنب ،ف�أر�ض���عت به طف ًال ر�ضاعاً حمرماً� ،صار
الطفل املرت�ض���ع ابناً للمر�ض���عة ،بغري خالف ،و�صار �أي�ض���اً ابناً ملن ين�سب �إليه احلمل،
ف�ص���ار يف التحرمي و�إباحة اخللوة ولداً لهما ،و�أوالده من البنني والبنات �أوالدهما ،و�إن
نزل���ت درجتهم ،وجميع �أوالد املر�ض���عة من زوجها ومن غ�ي�ره ،وجميع �أوالد الرجل
الذي انت�س���ب احلمل �إليه من املر�ضعة ومن غريها� ،إخوة املرت�ضع ،و�أخواته ،و�أوالدهما
�أوالد �إخوته و�أخواته ،و�إن نزلت درجتهم ،و�أم املر�ضعة جدته ،و�أبوها جده ،و�إخوتها
�أخوال���ه ،و�أخواتها خاالت���ه ،و�أبو الرجل جده ،و�أمه جدته ،و�إخوت���ه �أعمامه ،و�أخواته
عماته ،وجميع �أقاربهما ين�سبون �إلى املرت�ضع كما ين�سبون �إلى ولدهما من الن�سب؛ لأن
الل�ب�ن الذي ثابت للم���ر�أة خملوق من ماء الرجل واملر�أة ،فن��ش�ر التحرمي �إليهما ،ون�رش
احلرمة �إلى الرجل و�إلى �أقاربه(((.

�إثبات اليتم:

و�أما اليتم وهوَ :ف ْق ُد ال�صبي �أباه قبل البلوغ ،ف�إن �إثباته يتحقق ب�أمرين هما(:((1

((( �صحي���ح البخ���اري م���ع �شرح���ه فتح الباري يف كتاب ال�شهادات :باب ال�شهادة عل���ى الأن�ساب  ،253/5و�صحيح م�سلم مع
�شرحه للنووي يف كتاب الر�ضاع ،باب حترمي ابنة الأخ من الر�ضاعة .23/10
((( املغني  ،317-309/11ومغني املحتاج .146 ،141-138/5
( ((1منار ال�سبيل  ،276/1ول�سان العرب ،مادة :يتم .435/15
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الأول :حتقق وفاة والده� ،إذ اليتم يف النا�س هو يف فقد الأب.
الثاين :حتقق كونه دون �س���ن البلوغ ،لقول النبي �ص���لى اهلل عليه و�سلم" :ال يتم بعد
احتالم" رواه �أبو داود(.((1

�إثبات ت�سمية ولد الزنى ون�سبته:

و�أما ابن الزنى ف�إنه يختار له ا�س���م من الأ�س���ماء العامة احل�س���نة؛ لأنه ال جريرة منه،
�ش����أنه �ش�أن �سائر الأطفال ،وين�سب �إلى �أمه كابن املالعنة فيلحق بها ،روى ابن عمر �ضي
اهلل عنهما�" :أن النبي �ص���لى اهلل عليه و�س���لم العن بني رجل وامر�أته ،فانتفى من ولدها
ففرق بينهما ،و�أحلق الولد باملر�أة" رواه البخاري( .((1في�ص�ي�ر الولد من�س���وباً لها وينفى
عن الزاين ،وال توارث بينه وبني الزاين ،و�أما �أمه فرتثه(.((1

وقفة:

�إثبات الن�س���ب والقرابة حق لذوي الرحم ،يقوم عليه واجب���ات وحقوق للأقرباء،
وقد اهتم الق�ض���اء ال�رشعي بهذا الإثبات ،و�أوالده العناية املنا�س���بة له ،و�سوف �أحتدث
يف العددي���ن القادمني عن تكملة معامل هذا الإثبات ،واهلل املوفق و�ص���لى اهلل على نبينا
حممد.

(� ((1سنن �أبي داود ،كتاب الو�صايا ،باب ما جاء متى يتقطع اليتم  ،115/13و�صححه الألباين يف �إرواء الغليل .79/5
(� ((1صحيح البخاري مع �شرحه فتح الباري ،كتاب الطالق ،باب يلحق الولد باملالعنة .460/9
( ((1فتح الباري  ،460/9وانظر :زاد املعاد .428 – 426-387/5
364

العدد | |64رجب 1435هـ

