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�حلمد هلل وحده و�ل�سالة و�ل�سالم على من ال نبي بعده، �أما بعد: 
حتدثن���ا يف �لع���دد �ملا�سي عن �الإنه���اء�ت �ملتعلقة بحقوق �لن�س���ب ويف هذ� �لعدد 

�أحتدث باإذن �هلل عن  �الإنهاء�ت �ملتعلقة بحقوق �لقر�بة كما يلي:
�أواًل: �الإجر�ء�ت �ملتبعة يف �إثبات �الإنهاء�ت بحقوق �لقر�بة.

ثانياً: �لتاأ�سيل �لفقهي لالإنهاء�ت �ملتعلقة بحقوق �لقر�بة.

اأوًل: الإجراءات املتبعة يف اإثبات الإنهاءات املتعلقة بحقوق القرابة

1-ح�سور �ساحب �لعالقة، �أو من ينوب عنه، وبرفقته ما يثبت عالقته و�سخ�سيته.
2- وج���ود ما يدعو �إلى هذ� �الإثبات وي�ستلزم �إجر�ءه من طلب جهة ر�سمية مل�سوغ 

ظاهر، ونحو ذلك.
3- ح�سور �ملقر باملنهى عنه – �إذ� كان متعلق �الإثبات م�ستلزماً لذلك – �أو من ينوب 

عنه، وبرفقته ما يثبت عالقته و�سخ�سيته.
4- �سماع طلب �ملنهي �إثبات �الإعالة �أو �لنفقة ملن يعول، �أو �مل�ساهرة، �أو �لرتمل، �أو 

�الغرت�ب، �أو �لعتق، وذكر �ل�سبب �لد�عي لذلك.
5- ح�سور �لبينة �لعادلة �لتي تع���رف �أ�سحاب �لعالقة، وت�سهد على �إقر�رهم، وما 

ي�سدر من �إنهاء وتخرب عن �سحة ذلك وحتققه يف �لو�قع.
6- ح�سور �أي طرف له تعلق باملو�سوع كاملعتق، �أو من ينوب عنه ونحوه، للم�سادقة 

على ما ذكر، وتقرير و�سف �لو�قع.
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7- �لكتابة الأهل �خلربة �إذ� لزم �الأمر يف تقرير �لنفقة ونحوها.
8- تقرير �لقا�سي �سحة ما �أنهى به �ملنهي، و�إثباته لذلك، ور�سد �الإنهاء و�الإثباتات، 

وتقرير �لثبوت يف �ل�سبط، و�أخذ توقيع �أ�سحاب �لعالقة عليه.
9- �إ�س���د�ر �سك يف �الإنهاء�ت �لت���ي ال يوجد لها مناذج مع���دة، وختمه، وت�سليمه 

ل�ساحبه بعد ت�سجيله، �أو بعثه للجهة �لتي تطلب هذ� �الإثبات.

ثانيًا: التاأ�صيل الفقهي للإنهاءات املتعلقة بحقوق القرابة

اأوًل: النفقة الواجبة:
�إن �لقر�ب���ة تتحق���ق للمرء عن طريق ث���الث �أ�سباب، هي: �لن�س���ب، �أو �لر�ساع، �أو 
�مل�ساه���رة، ويرتتب لهذه �لقر�بة �أح���كام، ويلزم لها و�جب���ات ومتطلبات مما يدعو له 
�ل�رشع �حلنيف، وحت���ث عليه �لقيم و�الأخالق، يف �أد�ء ما يلزم جتاه هذه �ل�سلة، ومن 
ه���ذه �الأ�سياء �لقيام باأمر من يعوله �ملرء، وبذل ما يحتاجه من نفقة ورعاية ونحو ذلك، 
و�الإعال���ة م�ستقة من لفظ عال يعول ع���واًل، و�إعالة وهي من �الإعانة، وتطلق على قوت 
�لعي���ال، يقال: عال �لرجل عياله: �إذ� قام مبا يحتاج���ون �إليه من طعام وك�ساء وغريهما. 

فهو عائل)1). 
وهي و�جبة على �لرجل لزوجته مطلق���اً، ولو�لديه وولده �لذكور و�الإناث �إذ� كانو� 
فق���ر�ء، وكان ل���ه ما ينفق عليهم، وهذ� �إجماع من �أهل �لعل���م، حكاه �الإمام �بن �ملنذر 
رحم���ه �هلل  فقال: �أجمع �أه���ل �لعلم على �أن نفقة �لو�لدي���ن �لفقريين �للذين ال ك�سب 
لهم���ا، وال مال، و�جبة يف مال �لولد، و�أجمع كل من نحفظ عنه من �أهل �لعلم على �أن 

)))  القامو�ص الفقهي مادة عال �ص268.  
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على �ملرء نفقة �أوالده �الأطفال �لذين ال مال لهم، والأن ولد �الإن�سان بع�سه، وهو بع�ض 
و�لده، فكما يجب عليه �أن ينفق على نف�سه و�أهله، كذلك على بع�سه و�أ�سله، كما �تفق 
�أه���ل �لعلم على وجوب �لنفقة للزوجة على زوجه���ا �إذ� كانو� بالغني، �إال �لنا�زش، و�أن 
ذلك مق���در بكفايتها، و�أن نفقة ولده عليه دونها مق���در بكفايتهم، و�أن ذلك باملعروف، 

و�أن لها �أن تاأخذ ذلك بنف�سها من غري علمه �إذ� مل يعطها �إياه))).
وي�شرتط لوجوب الإنفاق على الأقرباء دون الزوجة ثالثة �رشوط:

�أحدها: �أن يكونو� فقر�ء، ال مال لهم، وال ك�سب ي�ستغنون به عن �إنفاق غريهم، فاإن 
كانو� مو�رشين مبال �أو ك�سب ي�ستغنون به، فال نفقة لهم؛ الأنها جتب على �سبيل �ملو��ساة، 

و�ملو�رش م�ستغن عن �ملو��ساة.
�لث���اين: �أن يكون ملن جتب عليه �لنفقة ما ينفق به عليه���م، فا�ساًل عن نفقة نف�سه، �إما 
م���ن ماله، و�إّما من ك�سب���ه. فاأما من ال يف�سل عنه �سيء فلي�ض علي���ه �سيء ملا روى جابر 
ر�سي �هلل عنه)3)، �أن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم قال: "�بد�أ بنف�سك فت�سدق عليها، 
ف���اإن ف�سل �س���يء فالأهلك، فاإن ف�سل ع���ن �أهلك �سيء فلذي قر�بت���ك، فاإن ف�سل عن 
ذي قر�بت���ك �س���يء فهكذ� وهكذ�: يقول: فبني يديك وع���ن ميينك وعن �سمالك" رو�ه 

م�سلم)4).
�لثالث: �أن يكون �ملنف���ق و�رثاً، لقول �هلل تعالى: ڇ ەئ وئ وئ ۇئ ڇ �لبقرة: 233 ، والأن 

)2)    املغني ))/373/، 347، االجماع البن املنذر �ص79.
)3)    ه���و جاب���ر بن عبداهلل بن حرام االأن�ص���اري ال�ص���لمي، له والأبيه �ص���حبة، يكن���ى باأبي عبداهلل واأب���ي عبدالرحمن واأبي 
حمم���د، وه���و اأح���د املكرثي���ن ع���ن النبي �ص���لى اهلل عليه و�ص���لم روى عنه كثري من ال�ص���حابة، �ص���هد العقب���ة، كان اآخر 
ال�ص���حابة وف���اة باملدين���ة، وقي���ل: بل اأخرهم �ص���هل بن �ص���عد – ر�ص���ي اهلل عنهم اأجمعني-، وتويف �ص���نة 78ه�، االإ�ص���ابة 

.2(3/(
)4)    �صحيح م�صلم مع �صرحه للنووي، كتاب الزكاة، باب االبتداء يف النفقة بالنف�ص ثم اأهله ثم القرابة 83-82/7.
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بني �ملتو�رثني قر�بة تق�سي كون �لو�رث �أحق مبال �ملوروث من �سائر �لنا�ض، فينبغي �أن 
يخت�ض بوجوب �سلته بالنفقة دونهم))). 

�مل�ساهرة هي �لقر�بة �ملتحققة عن طريق �لزو�ج)6)، يرتتب عليها حمرمية يف �لنكاح 
ب�سبب �لزو�ج، ويتعلق بها ح���ق �ل�سلة �لتي حث عليها �ل�رشع، وتتحقق �ملحرمية يف 

�لنكاح ب�سبب �مل�ساهرة فيما يلي من �لن�ساء:
1-�أمهات �لن�ساء، فمن تزوج �مر�أة َحُرم عليه كل �أم لها قريبة �أو بعيدة.

2- بنات �لن�س���اء �لالتي دخل بهن، وهن �لربائب؛ وه���ن كل بنت للزوجة قريبة �أو 
بعيدة.

3- حالئل �الأبناء – �أي �أزو�جهم – فيحرم على �لرجل �أزو�ج �أبنائه و�أبناء بناته قريباً 
كان �أو بعيد�ً.

4- زوجات �الأب، فتحرم على �لرجل �مر�أة �أبيه، قريباً كان �أو بعيد�ً)7).

ثالثًا: الرتمل:
�لزوج���ة �إذ� مات عنها زوجها، وثبت ترملها منه بتحق���ق وفاة زوجها، وعدم زو�جها 
بعده، فاإنه يلزمها عند وفاة زوجها �لعدة �ل�رشعية للوفاة، وهي �أربعة �أ�سهر وع�رش، لقول 

�هلل تعال���ى: ڇ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 
ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڇ �لبق���رة: 234  ، هذ� �إذ� كانت حائاًل، و�أما �إذ� كانت حاماًل، 

فاإن �لعدة حتى ت�س���ع حملها لقول �هلل تعال���ى:  ڇ ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ڇ �لطالق: 4 ، 
وتتجنب �لزوجة �ملتوفى عنها زوجها �لطيب و�لزينة، و�لبيتوتة يف غري منزلها، و�لكحل 

)5)    املغني ))/374-375، بدائع ال�صنائع 34/4، وبلغة ال�صالك 490/2، )49، ومغني املحتاج 83/5).
)6)    معجم لغة الفقهاء �ص277.

)7)    املغني 5/9)5-8)5، وبلغة ال�صالك 258/2، 259، ومغني املحتاج 286/4 وما بعدها. 
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باالإثمد و�لنقاب، وهذ� ي�سمى �الإحد�د، وهو و�جب على �ملتوفى عنها زوجها))). 

رابعًا: العتق:
و�لعت���ق م�رشوع، وقد دعا له �ل����رشع، وهو �رشبان: و�جب وتط���وع، ويقع �ملعتق 
باللف���ظ �ل�رشيح كاأعتقك، وبالكتابة كاأطلقتك، وبكل لف���ظ يدل على �لعتق ويعترب به، 

و�إذ� وجد هذ� �للفظ، فاإنه ي�رشي على �لعتق ك�رش�ية �لطالق بل �أعم))).
ويتم �إثبات �لعتق باإقر�ر �لعتق �أو قيام �لبينة على ذلك؛ �ملثبتة لوجود �لعتق، وكذلك 
�إثب���ات �الغرت�ب و�مل�ساهرة و�لرتم���ل ونحوها، فاإنه يتحقق ثبوته���ا بالنظر �إلى ما يدل 

عليها ويثبته من بينة على حتقق هذ� �لو�سف يف �ساحب �لعالقة.

 وقفة:
للقر�بة حقوق وو�جبات �أوالها ق�ساوؤنا �الهتمام و�لعناية �لو�فرة وما هذه �الإنهاء�ت 
�ملذكورة �أعاله �إال �سورة من �سور هذ� �الهتمام و�لعناية، و�سوف �أحتدث باإذن �هلل يف 

�لعدد �لقادم عن �لتاأ�سيل �لنظامي لهذه �الإجر�ء�ت و�هلل �ملوفق.
و�سلى �هلل على نبينا حممد.

)8)    املغن���ي ))/28، 93)، وبلغ���ة ال�ص���الك 448/2، ومغن���ي املحت���اج 00/5)، وم���ا بعده���ا، وقد حتدث فيها عن التف�ص���يل يف 
احلامل وهل تكون بو�صع احلمل اأو باأطول االأجلني، وميكن مراجعة تف�صيل ذلك يف مظاُنه.

)9)    احلاوي الكبري 8)/4-3.


