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�حلمد هلل وحده و�ل�سالة و�ل�سالم على من ال نبي بعده, �أما بعد:
فاإن �إثبات �لن�س���ب و�لقر�بة يتطلب �إجر�ء�ت ومناذج متعلقة بهذ� �لنوع من �الإثبات 

ويف هذ� �لعدد �أحتدث عن �الإجر�ء�ت و�لتاأ�سيل لها كما يلي:
�أواًل: �سورة �سبط �إثبات �لن�سب.

ثانياً: �سورة �سبط �إثبات �لبنوة.

االإجراءات املتبعة باإثبات الن�صب والقرابة
تنق�سم �الإجر�ء�ت �ملتبعة باإثبات �لن�سب و�لقر�بة �إلى �أربعة �أق�سام, وهي كما يلي:
�أواًل: �الإجر�ء�ت �خلا�سة باإثبات �لن�سب, و�لبنوة, و�لقر�بة غري �لبنوة, و�لر�ساعة.

ثانياً: �الإجر�ء�ت �خلا�سة باإثبات �ليتم.
ثالثاً: �الإجر�ء�ت �خلا�سة بتعديل �ال�سم و�للقب.

ر�بعاً: �الإجر�ء�ت �خلا�سة باإثبات ت�سمية ولد �لزنى ون�سبه.

اأواًل: االإجراءات املتبعة باإثبات الن�صب, والبنوة, والقرابة غري البنوة, والر�صاعة:
1-ح�سور �ساحب �لعالقة, �أو من ينيبه, برفقته ما يثبت عالقته و�سخ�سيته.

2- وج���ود ما يدعو �إلى هذ� �الإثبات, وي�س���تلزم �إجر�وؤه من طلب جهة ر�س���مية – 
مل�سوغ ظاهر – �أو غريها.

3- ح�س���ور �ملق���ر باملنهى عن���ه – �أو  م���ن ينوب عن���ه-, وبرفقته ما يثب���ت عالقته 
و�سخ�سيته.
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4- �سماع طلب �ملنهي باإثبات �لن�سب �أو �لبنوة �أو �لقر�بة �أو �لر�ساعة, وتقرير �حلا�رش 
معه �مل�سادقة على ذلك, وذكر �ل�سبب �لد�عي لتحقق هذه �ل�سلة.

5- ح�سور �لبينة �لعادلة �ملعرفة باحلا�رشين, و�لتي ت�سهد على �إقر�رهما, وما ي�سدر 
عنهما, وتخرب عن �سحة ذلك وحتققه يف �لو�قع, ومعرفتها له معرفة تامة.

6- ح�س���ور �أي طرف له تعلق باملو�س���وع كو�لدة طالب �لن�س���ب, �أو زوجة مثبت 
�لبنوة �أو زوج �ملر�سعة, ونحو ذلك, للم�سادقة على ما ذكر, وتقرير و�سف �لو�قع.

7- تقرير �لقا�سي �سحة ما �أنهى به �ملنهي, و�إثباته لذلك, ور�سد �الإنهاء و�الإثباتات, 
وتقرير �لثبوت يف �ل�سبط, و�أخذ توقيع �الأطر�ف عليه.

وبعثه للجهة �لتي تطلب هذ� �الإثبات, �أو ت�سليمه ل�ساحب �لعالقة �إذ� مل يخ�ش �رشر 
من ذلك.

ثانياً: االإجراءات اخلا�صة باإثبات اليتم:
1- ح�سور �ساحب �لعالقة, �أو من ينوب عنه, وبرفقته ما يثبت عالقته و�سخ�سيته.
2- وجود ما يدعو �إلى هذ� �الإثبات, وي�ستلزم �إجر�وؤه من طلب جهة ر�سمية مل�سوغ 

ظاهر ونحو ذلك.
3- بيان ��سم �ليتيم وعمره, و�إح�سار ما يدل على ذلك من م�ستند�ت ر�سمية.

4- �إح�سار ما يثبت وفاة و�لد �ليتيم من �سهادة وفاة, �أو ح�رش ور�ثة ونحو ذلك.
5- �إح�س���ار �لبينة �لعادلة �لتي تُّعرف باملنهي وباليتيم, وت�سهد على �سحة حتقق هذ� 

�لو�سف به.
6- تقرير �لقا�س���ي ثبوت حتقق هذ� �لو�س���ف يف �لطفل, ور�س���د م�سمون �الإنهاء 

و�الإثبات و�لثبوت يف �ل�سبط على وفق �لنموذج �ملعد لذلك.
7 – �إ�سد�ر �لنموذج �لالزم لهذ� �الإثبات, و�الكتفاء به عن �ل�سك – على وفق �لنموذج 
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�ملعتد من قبل وز�رة �لعدل برقم ع/م/18- وبعثه للجهة �لتي تطلب هذ� �الإثبات.

ثالثاً – االإجراءات اخلا�صة بتعديل اال�صم واللقب:
1- ح�سور �ساحب �لعالقة �أو من ينوب عنه, وبرفقته ما يثبت عالقته و�سخ�سيته.

2- وجود ما يدعو �إلى هذ� �الإثبات وي�س���تلزم �إجر�وؤه من طلب جهة ر�سمية مل�سوغ 
ظاهر, ونحو ذلك.

3- �سماع �إنهاء �ملنهي بخ�سو�ش �سحة ��سمه, �أو ��سم موكله, ولقبه, وتعديله.
ف باملنهي وت�سهد على �سحة �ال�سم و�للقب �ملر�د  4- �إح�سار �لبينة �لعادلة �لتي تُعرِّ

تعديله.
5- ر�سد م�سمون �الإنهاء و�ل�سهادة عليه يف �لنموذج �ملعد لذلك من �أ�سل وق�سيمة, 

وتقرير �لقا�سي �إثباته لهذ� �لتعديل.
6- �إ�س����د�ر �لنموذج �لالزم لهذ� �الإثبات, و�الكتفاء به عن �ل�سك على وفق �لنموذج 
�ملعد لذلك �ملعتمد من قبل وز�رة �لعدل برقم ب/7 وبعثه للجهة �لتي تطلب هذ� �الإثبات.

رابعاً: االإجراءات اخلا�صة باإثبات ت�صمية ولد الزنى ون�صبه:
1-ح�سور �ساحب �لعالقة, وبرفقته ما يدل على هويته و�سخ�سيته.

2- وج���ود ما يدعو �إلى هذ� �الإثبات, وي�س���تلزم �إجر�وؤه من طلب �جلهة �لر�س���مية 
�ملخت�سة الإجر�ء ذلك, لوجود �مل�سوغ �لظاهر لهذ� �الإثبات.

3- �الطالع على �س���هادة تبليغ �لوالدة, �أو �س���هادة �مليالد, ونحو ذلك مما يثبت حتقق 
والدة هذ� �ملولود.

4 – �سماع �إقر�ر و�لدته باأن هذ� �لولد قد حملت به �سفاحاً وولدته من �لزنى.
5- �الإ�سهاد على هذ� �الإقر�ر �ل�سادر من و�لدة �لطفل.

6- ر�سد م�سمون ذلك يف �ل�سبط �ملفتوح, وتقرير ما يجب �رشعاً جتاه �إثبات ت�سمية 



361 العدد  |64| رجب 1435هب    

هذ� �ملولود ون�سبه.
7 – عر����ش ذلك على �ملنهي���ة, و�أخذ تقريرها بالقناعة من عدمه���ا, و�تخاذ ما يلزم 

حيال ذلك.
8 – �إ�سد�ر �س���ك �رشعي مللخ�ش ما ر�سد, وختمه, وت�س���جيله, وبعثه للجهة �لتي 

طلبت هذ� �الإجر�ء.

التاأ�صيل الفقهي الإثبات الن�صب والقرابة
يقوم حتقيق �إثبات �لن�س���ب وما يلح���ق به على قاعدة �الإثبات �لعامة �مل�س���تندة على 
طرق �الإثبات كاالإقر�ر و�ل�س���هادة ونحوها, فاإذ� وج���د �لد�عي لهذ� �لنوع من �الإنهاء, 
فاإن �لقا�س���ي يقوم باإثباته على وفق ما ذكر م�س���تند�ً على طلب �ساحب �لعالقة �ملقرتن 
بامل�س���وغ له���ذ� �لطلب, و�ملوؤيد بطري���ق �الإثبات �ل�رشعي, �لد�ل على �س���حة ما ذكره 

�ملنهي.
و�إثبات �لن�س���ب �إذ� �أقررَّ به �س���خ�ش, فاإنه ال يخلو من حالتني: �إّما �أن يقر على نف�س���ه 
خا�س���ة, �أو عليه وعلى غريه, فاإن �أقر على نف�س���ه خا�سة – وهو �ملر�د معنا, مثل �أن يقر 

بولد، فيعترب يف ثبوت ن�سبه اأربعة �رشوط هي:
�الأول: �أن يكون �ملقر به جمهول �لن�س���ب, فاإن كان معروف �لن�سب, مل ي�سح؛ الأنه 
يقطع ن�س���به �لثابت من غريه لقول �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم: "من �دعى �إلى غري �أبيه, 
�أو �نتم���ى �إلى غري مو�ليه, فعليه لعنة �هلل و�ملالئكة و�لنا�ش �أجمعني, ال يقبل �هلل منه يوم 

�لقيامة �رشفاً وال عداًل" رو�ه م�سلم)1).
 �لث���اين: �أن ال ينازع���ه فيه منازع؛ الأن���ه �إذ� نازعه فيه غريه تعار�س���ا, فلم يكن �إحلاقه 

باأحدهما �أولى من �الآخر.

)1)  �صحيح م�صلم ب�صرح النووي, كتاب العتق, باب حترمي تويل العتيق غري مواليه 1٠/15٠.
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�لثالث: �أن ميكن �سدقه, باأن يكون �ملقر به �أن يولد ملثله.
�لر�بع: �أن يكون �ملقر به ممن ال قول له, كال�س���غري و�ملجنون, �أو ي�سدق �ملقر �إن كان 
ذ� قول, وهو �ملكلف, فاإن كان غري مكلف؛ مل يعترب ت�س���ديقه. فاإن كرب وعقل, فاأنكر, 
مل ي�س���مع �إنكاره, الأن ن�س���به ثابت, وجرى ذلك جمرى من �دعى ملك عبد �سغري يف 
يده, وثبت بذلك ملكه, فلما كرب جحد ذلك, وطلب حتليفه على ذلك, مل ي�س���تحلف؛ 
الأن �الأب ل���و عاد فجحد �لن�س���ب مل يقبل منه. و�إن �عرتف �إن�س���ان باأن هذ� �أبوه, فهو 

كاعرت�فه باأنه �بنه))).
ويلحق �الإقر�ر بالقر�بة �الإقر�ر بالن�سب؛ الأنه �إقر�ر باإحلاق �لن�سب بغريه كهذ� �أخي �أو 
عمي، فيثبت ن�سبه من امللحق به بال�رشوط ال�سابقة، واإذا كان املراد من اإثبات القرابة هو 
حتقيق �أمر متعلق بها كاملحرمية ونحوها, ولي�ش �ملق�سود ملتعلق �لن�سب ذ�ته, فاإن �الإقر�ر 
باملحرمية وذكر �ل�س���بب له���ا كاٍف يف حتقيق �ملطلوب من هذ� �الإثبات, وي�س���اف �إليه 
�سماع �لبينة لتعلق هذ� �الإقر�ر بحق �آخرين غري طالب �الإقر�ر, وقد �سح عن �لنبي �سلى 
�هلل عليه و�سلم �أنه قال يف �أخي عبد بن زمعة: "هو لك يا عبد بن زمعة, �لولد للفر��ش, 

.(6 وللعاهر �حلجر)3). ثم قال ل�سودة بنت زمعة)4): �حتجبي منه" رو�ه �لبخاري)5)
وما يثبت يف �لقر�بة و�لن�س���ب يثبت يف �لر�س���اعة ملا روته عائ�س���ة ر�سي �هلل عنها �أن 

�لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم قال: "�إن �لر�ساعة حترم ما حترم �لوالدة" متفق عليه))).
املغنـــي 317/7-31٨, وانظـــر بدائع ال�صنائع, وال�صـــرح ال�صغري ومعه بلغة ال�صالك الأقرب امل�صالك 343/3-344, ومغني   (٢(

املحتاج 3٠6-3٠4/3.
ه� عبد بن زمعة بن قي�ص بن عبد�سم�ص بن عبد ود �لقر�سي �لعامري, �أخ� �س�دة �أم �مل�ؤمنن, �أ�سلم عام �لفتح, و�أخ�ه   (3(

هو عبدالرحمن بن زمعة واأمه وليدة, االإ�صابة 4/3٢٢.
ه���ي �س����دة بن���ت زمعة بن قي�ص �لعامرية �لقر�سية, �أم �مل�ؤمنن, تزوجها �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم بعد خديجة ر�سي   (4(

اهلل عنها وهو مبكة املكرمة, ماتت �صنة 55 على ال�صحيح, التقريب �س 74٨.
�صحيح البخاري مع �صرحه فتح الباري, كتاب الفرائ�س, باب الولد للفرا�س حرة كانت اأو اأمة 1٢/3٢.  (5(

)6)  احلاوي الكبري 94/7, فتح الباري 1٢/33-3٢.
�صحيـــح البخـــاري مـــع �صرحـــه فتـــح البـــاري, يف كتـــاب النكـــاح, بـــاب:  ڍ ک ک  ک  ڍ الن�صـــاء: ٢3,   (7(

و�صحيح م�صلم مع �صرحه للنووي يف كتاب الر�صاع, باب يحرم من الر�صاع ما يحرم من الوالدة 1٠/1٨.
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وعن �بن عبا�ش ر�س���ي �هلل عنهما قال: قال ر�س���ول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم يف بنت 
حمزة ر�سي �هلل عنهما: "ال حتل يل, يحرم من �لر�ساع ما يحرم من �لن�سب, وهي �بنة 

عليه))). �أخي من �لر�ساعة" متفق 
و�لر�س���اع �لذي ال ي�سك يف حترميه, �أن يكون خم�ش ر�س���عات ف�ساعد�ً, و�إذ� وقع 
�ل�سك يف وجود �لر�ساع, �أو عدد �لر�ساع �ملحرم, هل مت �أو ال؟ فال يثبت �لتحرمي, الأن 

�الأ�سل عدمه, فال تزول عن �ليقني بال�سك.
و�إذ� حملت �ملر�أة من رجل, وثاب لها لنب, فاأر�س���عت به طفاًل ر�ساعاً حمرماً, �سار 
�لطفل �ملرت�س���ع �بناً للمر�س���عة, بغري خالف, و�سار �أي�س���اً �بناً ملن ين�سب �إليه �حلمل, 
ف�س���ار يف �لتحرمي و�إباحة �خللوة ولد�ً لهما, و�أوالده من �لبنني و�لبنات �أوالدهما, و�إن 
نزل���ت درجتهم, وجميع �أوالد �ملر�س���عة من زوجها ومن غ���ريه, وجميع �أوالد �لرجل 
�لذي �نت�س���ب �حلمل �إليه من �ملر�سعة ومن غريها, �إخوة �ملرت�سع, و�أخو�ته, و�أوالدهما 
�أوالد �إخوته و�أخو�ته, و�إن نزلت درجتهم, و�أم �ملر�سعة جدته, و�أبوها جده, و�إخوتها 
�أخو�ل���ه, و�أخو�تها خاالت���ه, و�أبو �لرجل جده, و�أمه جدته, و�إخوت���ه �أعمامه, و�أخو�ته 
عماته, وجميع �أقاربهما ين�سبون �إلى �ملرت�سع كما ين�سبون �إلى ولدهما من �لن�سب؛ الأن 
�لل���نب �لذي ثابت للم���ر�أة خملوق من ماء �لرجل و�ملر�أة, فن����رش �لتحرمي �إليهما, ون�رش 

�حلرمة �إلى �لرجل و�إلى �أقاربه))).

اإثبات اليتم:
و�أما �ليتم وهو: َفْقُد �ل�سبي �أباه قبل �لبلوغ, فاإن �إثباته يتحقق باأمرين هما)11):

)٨)    �صحيـــح البخـــاري مـــع �صرحـــه فتح الباري يف كتاب ال�صهادات: باب ال�صهادة علـــى االأن�صاب ٢53/5, و�صحيح م�صلم مع 
�صرحه للنووي يف كتاب الر�صاع, باب حترمي ابنة االأخ من الر�صاعة ٢3/1٠.

)9)    املغني 3٠9/11-317, ومغني املحتاج 5/141-13٨, 146.
)1٠)   منار ال�صبيل ٢76/1, ول�صان العرب, مادة: يتم 435/15.
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�الأول: حتقق وفاة و�لده, �إذ �ليتم يف �لنا�ش هو يف فقد �الأب.
�لثاين: حتقق كونه دون �س���ن �لبلوغ, لقول �لنبي �س���لى �هلل عليه و�سلم: "ال يتم بعد 

�حتالم" رو�ه �أبو د�ود)11).

اإثبات ت�صمية ولد الزنى ون�صبته:
و�أما �بن �لزنى فاإنه يختار له ��س���م من �الأ�س���ماء �لعامة �حل�س���نة؛ الأنه ال جريرة منه, 
�س���اأنه �ساأن �سائر �الأطفال, وين�سب �إلى �أمه كابن �ملالعنة فيلحق بها, روى �بن عمر �سي 
�هلل عنهما: "�أن �لنبي �س���لى �هلل عليه و�س���لم العن بني رجل و�مر�أته, فانتفى من ولدها 
ففرق بينهما, و�أحلق �لولد باملر�أة" رو�ه �لبخاري))1). في�س���ري �لولد من�س���وباً لها وينفى 

عن �لز�ين, وال تو�رث بينه وبني �لز�ين, و�أما �أمه فرتثه)13).

وقفة: 
�إثبات �لن�س���ب و�لقر�بة حق لذوي �لرحم, يقوم عليه و�جب���ات وحقوق لالأقرباء, 
وقد �هتم �لق�س���اء �ل�رشعي بهذ� �الإثبات, و�أوالده �لعناية �ملنا�س���بة له, و�سوف �أحتدث 
يف �لعددي���ن �لقادمني عن تكملة معامل هذ� �الإثبات, و�هلل �ملوفق و�س���لى �هلل على نبينا 

حممد.

)11)   �صن اأبي داود, كتاب الو�صايا, باب ما جاء متى يتقطع اليتم 115/13, و�صححه االألباين يف اإرواء الغليل 79/5.
)1٢)   �صحيح البخاري مع �صرحه فتح الباري, كتاب الطالق, باب يلحق الولد باملالعنة 9/46٠.

)13)   فتح الباري 46٠/9, وانظر: زاد املعاد 4٢6-3٨7/5 – 4٢٨.




