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�حلمد هلل وحده و�ل�سالة و�ل�سالم على من ال نبي بعده، �أما بعد:
�سبق �حلديث يف �لعدد �ملا�سي عن �الإجر�ء�ت �ملتبعة باإثبات �لن�سب و�لقر�بة وتاأ�سيل ذلك 

فقهاً ويف هذ� �لعدد يتم ذكر �لتاأ�سيل �لنظامي الإثبات �لن�سب و�لقر�بة كما يلي:
لقد جاءت �الأنظمة و�لتعليمات باإثبات �لن�سب و�لقر�بة كما يلي:

�إثبات  �لعامة  �ملحاكم  �خت�سا�ص  �أن من  �ل�رشعية على  �ملر�فعات  نظام  �ملادة 32 من  ن�ست 
�لن�سب)1).

كما جاء �لتعميم رقم 12/141/ت يف 1399/9/8هـ �ملعطوف على خطاب �سمو وزير 
رقم  �ملكرمة  مكة  منطقة  �إمارة  خطاب  �ملعطوف  133/8/9هـ  يف   1/13345 رقم  �لد�خلية 
ت�سمية رباعية  �لن�سب  ت�سمية �الأطفال مدهويل  ب�ساأن  5/2088/31/�أ يف 1399/5/20هـ 
على وفق الئحة �الأطفال �ملحتاجني للرعاية �الجتماعية �ل�سادرة بقر�ر جمل�ص �لوزر�ء رقم 612 

يف 1395/5/13هـ))).
كما جاء �لتعميم رقم 12/116/ت يف 1402/9/1هـ يف �ملعطوف على خطاب �سعادة 

وكيل وز�رة �لد�خلية �مل�ساعد برقم 1/15459هـ يف 1402/1/14هـ �ملت�سمن �الآتي:
1-عدم تكليف �ملو�طنني �لذين يتقدمون بطلب تزويدهم بحفائظ �سعودية باحل�سول على 
حفيظة  على  ح�سوله  قبل  �لزوج  �أو  �الأب  وفاة  تثبت  �ملخت�سة  �ملحكمة  من  �رشعية  �سكوك 
نفو�ص، و�أن يكتفى يف مثل هذه �الأحو�ل باأخذ �الإقر�ر �لالزم على طالب �حلفيظة بعدم �أ�سبقية 
�ملخت�ص  و�لعمدة  �ل�سهود  قبل  من  �الإقر�ر  وت�سديق هذ�  نفو�ص،  و�لده على حفيظة  ح�سول 

حتت طائلة �أحكام �ملادة 21 من نظام د�ئرة �لنفو�ص.
2- �أما بالن�سبة لبقية �ملو��سيع �الأخرى �لتي يتطلب �الأمر �لرجوع فيها �إلى �ملحكمة كاإثبات 

)1)  نظام املرافعات ال�صرعية ال�صادر برقم م/21 يف 1421/5/20هـ.   
)2)  الت�صنيف املو�صوعي 439/5.   



379 العدد  |65| رم�ضان 1435هـ    

ح�رش �الإرث �أو �لن�سب، في�ستمر �لعمل على ما كان عليه يف �ل�سابق وذلك بطلب ما ي�ستدعي 
لها)3).

�ساحب  خطاب  على  �ملعطوف  1404/5/25هـ  يف  92/12/ت  رقم  �لتعميم  جاء  كما 
�حتياجات  معاجلة  �ملت�سمن  1404/4/25هـ  يف   11444 رقم  �لد�خلية  وزير  �مللكي  �ل�سمو 
ومنها  �إجر�ء�ت،  عدة  ذلك  يف  ير�عى  و�أنه  الأطفالهم،  �مليالد  ل�سهاد�ت  �ل�سعوديني  �ملو�طنني 
�الإثباتات �ل�رشعية �ملت�سمنة �إثبات �لن�سب و�جلن�سية، وعدم �أ�سبقية �حل�سول على �أي وثائق)4).
كما جاء �لتعميم رقم 8/ت/13 يف 1411/2/5هـ �ملعطوف على قر�ر جمل�ص �لق�ساء 
ملا  "�أنه نظر�ً  ما ن�سه:  �ملت�سمن  �لد�ئمة رقم 4/482/4 يف 1410/10/20هـ  بهيئته  �الأعلى 
يف �إف�ساح �ملجال للمنازعات حول �الأن�ساب من نتائج �سيئة، منها �إثارة �لنعر�ت و�لت�سكيك يف 
�إلى  �لفرقة من جر�ئه ما مل تدع �ل�رشورة  عالقات �الأ�رش، وبعث وتنبيه دو�عيه، وبث عو�مل 
ذلك كاملطالبة باأمو�ل موروثة، وما يجري يف هذ� �ملجرى مما ال يتو�سل �إليه �إال باإثبات كن�سب 
يخ�سع ملعرفة ت�سل�سل �لوالدة �جلامع �إلى �جلد، فاإن �ملجل�ص بهيئته �لد�ئمة يرى �أن ما �نتهى �إليه 
�لقا�سي مبثابة �رشف �لنظر عن معار�سة �ملعرت�ص فقط، و�أن هذ� �ل�سك ال يعتمد عليه يف �إثبات 
ن�سب �أو قر�بة، و�أن على �ملحكمة �لتهمي�ص على �سبط �ل�سك و�سجله مبا ثبت على ظهره من 
به كقاعدة  �الأخذ  �الإحاطة و�عتماد  ناأمل  �ملو�سوع م�ستقباًل". ولذ�  �ملجل�ص، و�لتنبيه ملثل هذ� 

عامة يف مثل هذ� �ملو�سوع)5).
كما جاء �لتعميم رقم 8/ت/122 يف 1410/8/8هـ �ملت�سمن منع �ملحاكم من �لنظر فيما 
�إلى  �لطلب  ورد  �إذ�  �إال  �أ�رشة  �أو  قبيلة  �إلى  ن�سبه  �إثبات  بطلب  �ملر�جعني  بع�ص  من  �إليها  ينهى 

الت�صنيف املو�صوعي 440-439/5.  (3(
الت�صنيف املو�صوعي 441/5.   (4(

)5)  الت�صنيف املو�صوعي 443/5.   
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�لرئي�ص �لعام الإد�ر�ت  �ملحكمة عن طريق د�ئرة حكومية خمت�سة كاالأحو�ل �ملدنية)6) �سماحة 
�ملت�سمن  1411/3/13هـ  يف   2/5915 رقم  و�الإر�ساد  و�لدعوة  و�الإفتاء  �لعلمية  �لبحوث 
ب�سياغة  �الإثبات  يقيد  فاإنه  بالوالء،  فخذ  �أو  قبيلة  �إلى  �لن�سب  �إثبات  حالة  �لتاأكد يف  مالحظة 
يف   73 رقم  �لعليا  �لق�سائية  �لهيئة  قر�ر  بذلك  �سدر  وقد  �للب�ص.  حتتمل  وال  �حلقيقة،  تو�سح 
قبل  �ملعمم من  برقم 6331 يف 1395/2/26هـ  �ل�سامي  �ملقام  �ملوؤيد من  1394/2/22هـ. 
�أن  وتقرير  تقدم  ما  در��سة  �ملت�سمن  1395/4/26هـ  يف  12/93/ت  برقم  �لعدل  وز�رة 
�نت�ساب �لرقيق �ملحرر من قبل �لدولة �إلى مالكه �ل�سابق ن�سباً �أو والء باأن يقال: �إنه �بنه �أو مواله، 

ال يجوز �رشعاً لقوله تعالى: ڇ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 
ڻ ۀ ۀ ڇ الأحزاب: 5 ولقوله �سلى �هلل عليه و�سلم: "من �دعى �إلى غري �أبيه وهو يعلم �أنه 
غري �أبيه فاجلنة عليه حر�م"ن وقوله �سلى �هلل عليه و�سلم: "لعن �هلل من تولى غري مو�ليه"، وقوله 
�سلى �هلل عليه و�سلم: "�لوالء ملن �أعتق" وترى �لهيئة �لق�سائية �أن ين�سب �لرقيق �ملحرر من قبل 
�لدولة �إلى �أبيه وجده ن�سباً �إن عرف له �أب وجد، و�إن مل يعرف له �أب وجد فيقال: فالن بن 
عبد�هلل �أو �بن عبد�لرحمن باعتبار �أن كل �إن�سان هو عبد�هلل ثم يقال بعد ذلك: �إنه مولى عتاقة 
�لدولة، �أو مولى عتقاة بيت �ملال، وي�ستوي فيما ذكر �لذكور و�الإناث �ملحررون من قبل �لدولة، 

مع �عتبار �ختالف �لتعبري عن �لذكر و�الأنثى"))).
وقد جاء �لتعميم رقم 101/12/ت يف 1406/5/30هـ �ملعطوف على خطاب �سمو نائب 
�إلى  حتال  �لتي  �لطلبات  ب�ساأن  �ملتعلق  1406/4/12هـ  يف  م/10732  �أ  رقم  �لد�خلية  وزير 
�ملحاكم من �الأحو�ل �ملدنية الإثبات �لفخذ �لذي ينتمي �إليه بع�ص �ملو�طنني، و�أن هذ� فيه �إتعاب 
للمو�طنني، و�إ�سغال للمحاكم، و�أن ذلك لي�ص من �أعمال �ملحاكم �الأ�سا�سية �إال يف حالة وجود 

)))  الت�صنيف املو�صوعي 444/5.   
)))  الت�صنيف املو�صوعي 444/5.   
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ذلك  ن�ص على  كما  �إ�سافته،  �ملر�د  �الإ�سايف  �ال�سم  �أو  �لفخذ  �أحد يف  من  �أو دعوى  معار�سة 
خطاب ف�سيلة رئي�ص حماكم منطقة ع�سري رقم 10444 يف 1405/9/22هـ وقد جاء يف هذ� 

�لتعميم باأنه ال يقال �إلى �ملحاكم �ل�رشعية �إال يف �حلاالت الآتية:
1-تعديل �أو ت�سحيح �أي من فقر�ت �ال�سم للمو�طن يف حالة عدم وجود حفيظة لو�لده،  �أو 

جده ��ستناد�ً لقر�ر جمل�ص �لوزر�ء رقم 604 يف 1393/1/25هـ.
2- �إ�سافة ��سم �جلد �أو �للقب يف حالة عدم وجود حفيظة و�لد �ملو�طن �لذي حت�سل على 
حفيظة، و��سمه ثالثياً، الأن �لغر�ص من �العتماد على �ل�سك �ل�رشعي يف مثل هذه �حلاالت عدم 

دخول �ل�سخ�ص على قبيلة �أو عائلة ينتمي �إليها.
3- يف حالة تطابق �ال�سم �لرباعي ل�سخ�سني يف حفيظتيهما يلزم �إ�سافة ��سم مميز الأحدهما؛ 
تفادياً حلدوث �أي �لتبا�ص نتيجة هذ� �لت�سابه يف معامالتهما �لر�سمية، �أو �سوؤونهما �خلا�سة، وهذه 
حاالت ت�ستلزم �لتثبت و�لتيقن منها حتى ال يرتتب عليها نتائج قد ت�سيء �إلى �ل�سالح �لعام، 

و�إلى �ملو�طن ذ�ته))).
�سعادة  خطاب  على  �ملعطوف  1398/2/19هـ  يف  12/177/ت  رقم  �لتعميم  جاء  كما 
وكيل وز�رة �لد�خلية للجو�ز�ت �ملدنية رقم 15/ت/هـ يف 1398/8/18هـ �ملتعلق ب�رشورة 
�أو �للقب. و�أن  �أو تعديل �ال�سم  �لتاأكد و�لتحقيق من �سحة طلب من يتقدم لغر�ص ت�سحيح 
�لقو�عد �لتي يتم مبوجبها �لت�سحيح �أو �لتعديل قد ن�ص يف قر�ر جمل�ص �لوزر�ء رقم 64 يف 

1393/1/25هـ وفق �الآتي:
�أ- يتم �لت�سحيح �أو �لتعديل وفقاً حلفيظة �الأب �أو �جلد مبوجب �سك �رشعي يثبت �لو�قعة 

يف حالة عدم ح�سول �الأب �أو �جلد على حفيظة نفو�ص.
ب – �الإعالن عن ذلك يف �إحدى �ل�سحف �حللية �لتي ت�سدر يف �أقرب منطقة ملحل �إقامة 

)))  الت�صنيف املو�صوعي 442/5.   
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�ل�سخ�ص.
�لطلبات،  �ملدنية يف هذه  �لتدقيق  و�لتحقيق من بع�ص فروع �الأحو�ل  �أنه لوحظ عدم  �إال 
�إجر�ء  قبل  يدعيه  ما  الإثبات  �رشعي  �سك  على  للح�سول  �ل�رشعية  للمحكمة  �ملتقدم  و�إحالة 
�الإقد�م  يجعل  مما  جده،  �أو  لو�لده  حفيظة  وجود  عدم  يدعي  ملن  �لطلب  �سحة  يف  �لتحقيق 
على هذه �لطلبات من قبل �ملو�طنني يزد�د ب�سكل غري طبيعي ح�سول �لقناعة �لتامة من مدير 

�الأحو�ل �ملدنية ب�سدق دعو�ه.�هـ))).
كما جاء �لتعميم رقم 2/212/ت يف 1394/11/3هـ �ملعطوف على قر�ر جمل�ص �لوزر�ء 
رقم 1352 يف 1392/9/17هـ ب�ساأن �الختالف �لذي تعاين منه �لرئا�سة �لعامة لتعليم �لبنات 
تعديل  �إجر�ء  تتطلبه  �لذي  �لتوثيق  باإ�سد�ر  �لعدل  وز�رة  تعميد  وطب  �لطالبات،  �أ�سماء  يف 
�لوثائق �لدر��سية �لعائدة للفتيات طبقاً للم�ستند�ت �لر�سمية �الأخرى، وقد قرر �ملجل�ص ما يلي:

حفظاً  �لتعديل  �إجر�ء�ت  تتطلبه  �لذي  �ل�رشعي  �لتوثيق  باإ�سد�ر  �لعدل  وز�رة  تعميد   -1
مل�سلحة �لطالبات، ولعدم �إتاحة �لفر�سة ال�ستغالل �لوثائق �لدر��سية لغري �أ�سحابها.

2- يجب �أن توؤكد �لرئا�سة �لعامة لتعليم �لبنات بني وقت و�آخر على جميع من�سوباتها مبالحظة 
�لدقة عند تعبئة �ال�ستمار�ت؛ بحيث تكون �ال�ستمارة طبقاً للم�ستند �لذي تعباأ مبوجبه)11).

وقفة:
�الإجر�ء�ت �لق�سائية الإثبات �لن�سب والقر�بة لها �لتاأ�سيل �لنظامي �ملحرر �أعاله، كما �أن لها 
�لعدد  باإذن �هلل يف  �أذكرها  بهذ� �الإجر�ء مناذج وحمرر�ت �سوف  �ملت�سلة  �لق�سائية  �ل�سيغ  من 

�لقادم، و�هلل �ملوفق و�سلى �هلل على نبينا حممد وعلى �آله و�سحبه و�سلم.

)9)  الت�صنيف املو�صوعي 2/2)5-5)5.
)10) الت�صنيف املو�صوعي 430/2.   


