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�حلمد هلل وحده و�ل�سالة و�ل�سالم على من ال نبي بعده، �أما بعد:
�س���بق �حلديث يف �لعدد �ملا�سي عن �لتاأ�س���يل �لنظامي الإثبات �لن�سب و�لقر�بة ويف 

هذ� �لعدد يتم �حلديث عن �لنماذج �لق�سائية �لتي يتطلبها هذ� �الإجر�ء كما يلي:
�أواًل: �سورة �سبط �إثبات �لن�سب.

ثانياً: �سورة �سبط �إثبات �لبنوة.
ثالثاً: �سورة �سبط �إثبات �لقر�بة غري �لبنوة.

ر�بعاً: �سورة �سبط �إثبات �لر�ساعة.
خام�ساً: �سورة �سبط �إثبات �ليتيم.

�ساد�ساً: �سورة �سبط تعديل �ال�سم و�للقب.
�سابعاً: �سورة �سبط �إثبات ت�سمية ولد �لزنى ون�سبه.

اأواًل: �سورة �سبط اإثبات الن�سب

�حلمد هلل وحده، و�ل�سالة و�ل�س���الم على من ال نبي بعده، وبعد. فلدي �أنا )..... 
��سم �لقا�سي و�ملحكمة( بناء على �الأور�ق �لو�ردة لنا من ..... برقم ..... يف  ..... 
�ملت�س���منة طلب �إثبات ن�س���ب فالن بن فالن، وعليه فقد ح�رض من �أ�سمى نف�سه فالن بن 
ف���الن �ملعرف به من قبل فالن بن فالن يحمل بطاقة �الأحو�ل رقم ..... وفالن بن فالن 
يحمل بطاقة �الأحو�ل رقم ..... و�أنهى قائاًل: �إن و�لدي فالن بن فالن قد تزوج و�لدتي 
فالن���ة بنت فالن، ودخل بها، وقد فارقها وهي حامل بي، ثم ولدتني، و�أنا  �أبلغ �الآن من 
�لعمر �س���بعة ع�رض عاماً، وقد مكثت �ملدة �ملا�س���ية ال �أعرف و�لدي النقطاع خربه عني 
وعن و�لدتي، وقبل �أ�سهر قريبة عرثت عليه وهو هذ� �حلا�رض معي فالن بن فالن يحمل 
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بطاقة �الأحو�ل رقم ..... ويبلغ من �لعمر خم�س���ة و�أربعني عاماً �أطلب �إثبات ن�سبي له، 
و�أنه و�لدي، هكذ� �أنهى، فجرى �س���وؤ�ل �حلا�رض معه �ملدع���و فالن �بن فالن عما ذكره 
�ملنهي من ن�س���بته �إليه و�أنه �بن له فقرر قائاًل: �إن �ملنهي هذ� �حلا�رض هو �بني، وينت�س���ب 
�إيّل، وق���د تزوجت و�لدته فالن���ة بنت فالن، ومكثت معي عدة �س���نو�ت، وقد فارقتها 
وهي حامل منذ �س���بعة ع�رض عاماً ون�س���ف، ومل �أ�س���األ عنها وع���ن حملها، وقد �أجنبت 
�ملنهي، و�أ�سمته فالن بن فالن، و�أنا مو�فق على هذه �لت�سمية، ومل �أعلم عن ولدي هذ� 
�إال عندما �ت�س���ل بي منذ �أ�س���هر قريبة، و�أنا �أقر بن�سبه يل، هكذ� قرر، كما �سهد �ملعرفان 
باملنهي قائلني: ن�سهد باأن �ملنهي هو �بن لفالن بن فالن، وقد ولد له من زوجته فالنة بنت 

فالن من �سبعة ع�رض عاماً.
 ن�سهد بذلك ح�سب �ال�ستفا�س���ة و�ملعرفة حلال �لزوجني، وقد ترك �لزوج زوجته يف 
ذل���ك �لتاأريخ وهي حامل، ثم �أجنبت �نبها �ملنهي، هكذ� �س���هد�، وعدال من قبل فالن بن 
فالن، وفالن بن فالن، كما ح�رضت �ملر�أة فالنة بنت فالن �ملعرف بها من قبل �ل�س���اهدين 
�ملذكورين، وقررت �مل�سادقة على جميع ما ذكره �آنفاً، فبناء على ما �سلف فقد �سح لدي 
ن�س���بة �ملنهي فالن بن فالن �إلى �أبيه فالن بن فالن �آل فالن، وقد قنع �جلميع بذلك، وباهلل 
�لتوفيق، و�سلى �هلل على نبينا حممد، وعلى �آله و�سحبه و�سلم. حرر يف   /   /   14ه�.

ثانياً: �سورة �سبط الإثبات البنوة

�حلمد هلل وحده، و�ل�س���الة و�ل�س���الم على من ال نبي بعده، وبعد. فلدي �أنا ..... 
)��سم �لقا�سي و�ملحكمة( بناًء على �الأور�ق �لو�ردة لنا من ..... برقم ..... يف ..... 
�ملت�س���منة طلب �إثبات بنوة فالن وفالن لو�لدهم فالن بن فالن، وعليه فقد ح�رض فالن 
بن فالن )��س���م �ملنهي رباعياً( يحمل بطاقة �الأحو�ل رقم ..... )�أو �حلفيظة �ل�س���ادرة 
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م���ن ..... برقم ..... يف .....( وح�رض حل�س���وره زوجته فالنة بنت فالن �مل�س���افة 
يف هويت���ه و�ملعرف بها من قبل فالن بن فالن يحم���ل بطاقة �الأحو�ل رقم ..... وفالن 
بن فالن يحم���ل بطاقة �الأحو�ل رقم .....، وقد �أنهى قائ���اًل: لقد تزوجت باملر�أة فالنة 
بن���ت فالن منذ ع�رضة �أعو�م وقد دخلت بها و�أجنب���ت مني ثالثة من �الأوالد، هم فالن، 
ويبل���غ من �لعمر ..... وفالن ويبلغ من �لعم���ر ..... وفالن، ويبلغ من �لعمر .....، 
وقد �أجنبتهم يف �ملنزل، ومل حت�س���ل على تبليغ والدة، �أو �سهادة ميالد، وقد طلبت مني 
�جلهة �ملخت�س���ة �إثبات بنوتهم يل، �أطلب �إثبات ذلك، هكذ� �أنهى، وبعر�ض ذلك على 
زوجته �حلا�رضة معه �س���ادقت عليه جملة وتف�سياًل، كما �سهد من َعّرف بها قائاًل: �أ�سهد 
�أن فالن وفالن وفالن هم �أبناء �ملنهي من زوجته فالنة بنت فالن، و�أعمارهم ..... وقد 
ولدتهم و�لدتهم يف منزلها، ولي�ض لديهم �سهاد�ت تبليغ �أو �سهاد�ت ميالد؛ حيث �إنهم 
ي�سكنون يف �لبادية، هكذ� �س���هد� وعدال من قبل فالن بن فالن، وفالن بن فالن، فبناء 
على ما �س���لف، فقد ثبت لدي �أن فالن �لبالغ من �لعم���ر  ..... وفالن �لبالغ من �لعمر  
..... وف���الن �لبالغ من �لعم���ر  ..... هم �أبناء �ملنهي فالن بن ف���الن، وباهلل �لتوفيق، 

و�سلى �هلل على نبينا حممد، وعلى �آله و�سحبه و�سلم. حرر يف   /   /   14ه�.
ثالثاً: �سورة �سبط اإثبات القرابة

�حلمد هلل وحده، و�ل�س���الة و�ل�س���الم على من ال نبي بعده، وبعد. فلدي �أنا )..... 
��سم �لقا�سي و�ملحكمة( بناًء على �الأور�ق �لو�ردة لنا من  ..... برقم  ..... يف  ..... 
�ملت�س���منة �إثبات قر�بة فالن بن فالن للمر�أة فالنة بنت فالن، فقد ح�رضت لنا �ملر�أة فالنة 
بنت فالن حتمل �حلفيظة �ل�س���ادرة من  ..... برقم  ..... يف  ..... وح�رض حل�سورها 
ف���الن بن فالن يحمل بطاقة �الأحو�ل رقم  ..... وق���د ُعّرف بهما من قبل فالن بن فالن 
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يحمل بطاقة �الأحو�ل رقم  ..... وفالن بن فالن يحمل بطاقة �الأحو�ل رقم  ..... وقد 
�أنهت قائلة: �إن هذ� �حلا�رض هو �بن �أختي �ل�سقيقة فالنة، وهو قريب يل، ويعترب حمرمي 
�لوحي���د؛ حيث �إنني مل �أت���زوج ومل �أجنب، ولي�ض يل �إخوة، �أطل���ب �إثبات فقر�بته يل 
حيث طلبت مني �جلهة �ملخت�س���ة ذلك، هكذ� �أنه���ت، وبعر�ض ذلك على �حلا�رض معها 
�س���ادق على ما ذكرته �ملنهية جملة وتف�س���ياًل، كما �س���هد �ملعرفان بهما قائلني: ن�سهد �أن 
�ملنهي���ة هي خالة هذ� �حلا�رض فالن بن فالن �ل�س���قيقة، فهو �ب���ن الأختها فالنة بنت فالن، 
هكذ� �سهد� وعدال من قبل فالن بن فالن، وفالن بن فالن، فبناء على ما �سلف، فقد ثبت 
لدي قر�بة فالن بن فالن للمنهية فالنة بنت فالن، و�أنه حمرم لها، وباهلل �لتوفيق، و�سلى 

�هلل على نبينا حممد، وعلى �آله و�سحبه و�سلم. حرر يف:   /  /  14ه�.
رابعاً: �سورة �سبط اإثبات الر�ساعة

�حلمد هلل وحده، و�ل�سالة و�ل�س���الم على من ال نبي بعده، وبعد. فلدي �أنا )..... 
��س���م �لقا�س���ي و�ملحكمة( ح�رضت �ملر�أة  ..... )��س���م �ملنهية رباعي���اً( حتمل �حلفيظة 
�ل�س���ادرة من  ..... برقم  ..... يف  ..... �ملع���رف بها من قبل زوجها فالن بن فالن 
يحم���ل بطاقة �لعائلة �ل�س���ادرة برقم  ..... و�أنهت قائلة: لقد ��س���تلمت من د�ر �لرعاية 
�لطفل �مل�سمى فالن بن فالن مبوجب �ملح�رض رقم  ..... يف  ..... وعمره �ستة �أ�سهر، 
وقد �أر�س���عته من لبني و�س���دري ملدة خم�سة �أ�سهر كاملة، ر�س���اعة تامة من لنب فاء من 
والدتي بابني من بطني �ملرزوق يل من زوجي هذ� �حلا�رض معي، �أطلب �إثبات ر�س���اعة 
ه���ذ� �لطفل مني، و�أنه �بن يل من �لر�س���اعة، هكذ� �أنه���ت، وبعر�ض ذلك على زوجها 
�حلا�رض معها �س���ادق عليها جملة وتف�س���ياًل، كما �أح�رضت �ملنهية معها لل�س���هادة فالن 
بن فالن يحمل بطاقة �الأح���و�ل رقم  .....، وفالن بن فالن يحمل بطاقة �الأحو�ل رقم  
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..... وقد �س���هد� قائلني: �إننا نعرف �ملنهية، وهي �أخت لنا من �لن�س���ب، وقد �أر�سعت 
�لطفل �مل�سمى فالن بن فالن ملدة خم�سة �أ�سهر كاملة، فهو �بن لها من �لر�ساعة وزوجها 
فالن بن فالن و�لده من �لر�س���اعة، هكذ� �س���هد� وعدال من قبل فالن بن فالن، وفالن 
بن فالن، فبناء على ما �س���لف، فقد ثبت لدي باأن �لطفل �مل�س���مى فالن بن فالن هو �بن 
للمنهية فالنة بنت فالن وزوجها فالن بن فالن من �لر�ساعة، وباهلل �لتوفيق، و�سلى �هلل 

على نبينا حممد، وعلى �أله و�سحبه و�سلم. حرر يف:   /  /   14ه�.
خام�ساً: �سورة �سبط اإثبات اليتم

�حلمد هلل وحده، و�ل�س���الة و�ل�س���الم على من ال نبي بعده، وبعد. فلدي �أنا  ..... 
)��س���م �لقا�س���ي و�ملحكمة( بناًء على �الأور�ق �لو�ردة لنا م���ن  ..... برقم  ..... يف  
..... بخ�س���و�ض �إثبات يتم �لطف���ل فالن بن فالن، فقد ح�رضت لن���ا �ملر�أة فالنة بنت 
ف بها من قبل فالن  فالن حتمل �حلفيظة �ل�سادرة من  ..... برقم  ..... يف  ..... �ملُعرَّ
بن فالن يحمل بطاقة �الأح���و�ل رقم  ..... وفالن بن فالن، يحمل بطاقة �الأحو�ل رقم  
.....، و�أنهت قائلة لقد تويف زوجي فالن بن فالن يف    /   /   14ه� وقد خّلف طفاًل 
ذكر�ً ��س���مه  ..... يبلغ م���ن �لعمر �أربعة �أعو�م، �أطلب �إثب���ات يتم هذ� �لطفل؛ حيث 
طلبت مني �جلهة �ملخت�س���ة ذلك، هكذ� �أنهت، وبطلب �لبينة منها �أبرزت �سهادة �لوفاة 
�ل�س���ادرة من  ..... برقم  ..... يف   /   /   14ه� تت�س���من وفاة فالن بن فالن بتاأريخ   
ف بها. ف�سهد� قائلني: �إن فالن بن فالن زوج �ملنهية  /  /   14ه� كما ��ست�سهدت مبن َعرَّ
قد تويف يف   /  /  14ه� وقد خلف �بناً �سغري�ً يتيماً ��سمه  ..... وعمره �أربعة �أعو�م 
يقيم عند و�لدته، هكذ� �سهد� وعدال من قبل فالن بن فالن وفالن بن فالن، فبناء على ما 
�سلف، فقد ثبت لدي �أن �لطفل فالن بن فالن �لبالغ من �لعمر �أربعة �أعو�م يتيم �الأب، 



408409 العدد |66| ذو القعدة 1435هـ    

الأن و�لده متوفى، و�أن هذ� �لو�سف ي�ستمر معه �إلى حني بلوغه �حللم، وباهلل �لتوفيق، 
و�سلى �هلل على نبينا حممد، وعلى �أله و�سحبه و�سلم. حرر يف:   /  /  14ه�.

�ساد�ساً: �سورة �سبط  تعديل

�سك �إثبات تعديل ��سم �أو لقب)1)
�حلمد هلل وحده. و�ل�س���الة و�ل�س���الم على من ال نبي بعده، وبعد. فبناء على �لطلب 
�ملقدم من  ..... )مدير �إد�رة �الأحو�ل �ملدنية مبكة �ملكرمة برقم  ..... يف  .....( ب�ساأن 
طلب �إثبات تعديل ��س���م ولقب �ملدعو  ..... ثبت لدي بالبينة �ملعدلة ح�سب �الأ�سول 
�أن  ..... )�ال�س���م �لكامل بع���د �لتعديل( للمدعو  ..... ه���و  .....، وباهلل �لتوفيق، 

و�سلى �هلل على نبينا حممد، وعلى �آله و�سحبه و�سلم. حرر يف:   /   /   14ه�.

�ساهد �ساهد    مزكي    مزكي  

.....    .....     .....    .....

�لقا�سي �ل�سكرتري   �خلتم �لر�سمي   �ملنهي  

.......    .......   .......    .......

)))  اأ�سله منوذج ر�سمي معتمد من قبل وزارة العدل برقم ب/7. 
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�سابعاً: �سورة �سبط اإثبات ت�سمية ولد الزنى ون�سبه 

�حلمد هلل وحده، و�ل�س���الة و�ل�س���الم على من ال نبي بعده، وبعد. فلدي �أنا  ..... 
)��س���م �لقا�س���ي و�ملحكمة( بناًء على ملف �لتحقيق �لو�رد لنا من  ..... برقم  ..... 
يف  ..... �ملت�س���من طلب �إثبات ت�سمية �لطفل �ملولود �سفاحاً من �ملر�أة فالنة بنت فالن 
ون�سبته لها فقد ح�رضت �ملر�أة  ..... حتمل  ..... برفقة من عرف بها وهم  ..... وقد 
قررت قائلة: �إنها قد حملت �س���فاحاً، و�أجنبت طفاًل ذكر�ً �أ�سمته  ..... ))) �أطلب �إثبات 
��سمه ون�سبه، هكذ� �أنهت، فجرى �الطالع على �لقر�ر �ل�رضعي رقم  ..... يف  ..... 
�ل�س���ادر من  ..... �ملت�س���من �إقامة حد �لز�ين �لبكر على �ملر�أة  ..... و�أنها قد �أجنبت 
من هذ� �لزنى طفاًل ذكر�ً  ..... �إلخ، فبناء على ما �سلف وحيث �إن من �ملقرر �رضعاً �أن 
�بن �لزنى ين�س���ب �إلى �أمه؛ لذ� فقد ثبت لدي �أن �لطفل �مل�سمى   ..... )3) هو �بن زنى 
ين�س���ب �إلى �أمه، وباهلل �لتوفيق، و�سلى �هلل على نبينا حممد وعلى �آله و�سحبه و�سلم. 

حرر يف:   /  / 14ه�.

وقفة:

�رضيعتنا وق�س���اوؤنا قد �س���مل جميع نو�حي �حلياة، ومن �أظهر �ملع���امل �لتي �عتنى بها 
�لق�س���اء �ل�رضعي ما يت�سل بحقوق �لن�س���ب و�لقر�بة، و�أرجو� �أن �أكون قد �أوليت هذ� 

�لف�سل حقه من �الإي�ساح و�لبيان و�هلل �ملوفق.

)))  يذكر له ا�سم رباعي عام مثل: عبداهلل �سالح �سعيد مبارك.
)))   امل�سدر ال�سابق نف�سه.


