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اإنهاءات الوالية

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة باملدينة املنورة

تارخيها:١٤٣٥ رقم القضية:٣٥٩٦٠٠٨  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة

تارخيه:١٤٣٥/٠٧/٢٨هـ رقم القرار:٣٥٣٣٢٧٩٤  

إثباتافقدا-اغيبةاأباتملنهيةا-احاجاهااإىلاتلازويجا-اخماطبةاتجلهاتاتملخاصةا-اشهادةا
شهوداعدولا-اثبوتاتلفقدا-اعدماتعابارهاحكاًماباملوت.

شهادةاتلشهود.

أهنت املنهية طالبة إثبات فقد والدها وذلك لغيبته وانقطاع أخباره عنها وقررت أهنا ال 
تعلم حياته من موته، وقد وردت إفادة إدارة اجلوازات بأن والد املنهية داخل اململكة ومل 
بأنه غري  السجون  إدارة  إفادة  يتضح من واقع احلاسب اآليل، ووردت  ما  يغادرها حسب 
مسجون لدهيا يف كافة سجون املناطق، وبطلب البينة من املنهية أحرضت شاهدين معدلني 
رشعا فشهدا بغيبة والدها يف التاريخ الوارد يف اإلهناء، ولذا فقد ثبت لدى القايض صحة ما 
أهنت به املنهية من تغيب أبيها منذ التاريخ الوارد يف اإلهناء، وأفهمها أن ذلك ال يعترب حكاًم 

بموته، وإنام هو إلثبات فقده وغيبته فقط، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.

القايض  أنا )...(  بعده وبعد، فلدي  نبي  احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال 
بناء عىل ما ضبط لدي يف جملد الضبط رقم ٧/١٣٥ إهنائي  املدينة،  العامة يف  يف املحكمة 
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بعدد ٣٥٤٦٨٩٢٨ صحيفة ٦٤يف ١٤٣٥/٧/١٦هـ، حرضت )...( ... اجلنسية بموجب 
رخصة اإلقامة سارية املفعول رقم )...( فأهنت قائلة: إن والدي )...( ... اجلنسية بموجب 
رخصة اإلقامة رقم )...( متغيب منذ شهر ربيع اآلخر لعام ١٤٣٣هـ، وانقطعت أخباره، 
وال أعلم عنه هل هو حي أم ميت، وال أعرف مكان وجوده منذ ذلك التاريخ حتى اآلن، 
عقد  من   )...( أخي  يتمكن  ولكي  زواجي  أجل  من  وذلك  غيبته؛  إثبات  أطلب  فإين  لذا 
نكاحي، هكذا أهنت، هذا وكنا قد كتبنا إلدارة اجلوازات باملدينة لإلفادة عن املذكور بخطابنا 
١٤٣٥/٣/٤هـ  يف   ٢٠٩١ برقم  جواهبم  فورد  ١٤٣٥/٢/١٥هـ  يف   ٣٥٤٩٦٤٧٥ رقم 
ا.هـ.  اآليل.  احلاسب  واقع  من  يتضح  ما  اململكة حسب  داخل  زال  ما   )...( أن  املتضمن 
رقم  بخطابنا  وذلك  اململكة  سجون  من  أي  يف  هو  هل  املذكور  عن  لالستفسار  كتبنا  ثم 
رقم  املدينة  بمنطقة  السجون  مدير  جواب  فوردنا  ١٤٣٥/٥/١٨هـ،  يف   ٣٥١٤٥٥٨٨٩
٢٧٩٤١٠/١١ يف ١٤٣٥/٧/٢هـ املتضمن أنه بالبحث عن املذكور مل يتم العثور عليه يف 
كافة سجون املناطق حتى تارخيه حسبام جاء يف خطاب مساعد مدير عام السجون للعمليات 
رقم ٢٧٠٩٤٣/١١ يف ١٤٣٥/٦/٢٧هـ. ا.هـ. فطلبت من املنهية البينة عىل صحة إهنائها 
فأحرضت كال من )...(  ... اجلنسية بموجب رخصة اإلقامة سارية املفعول )...( و)...( 
واحد  كل  قال  لدهيام  عام  وبسؤاهلام   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي 
منهام بمفرده: أشهد اهلل تعاىل أن )...( أب املنهية )...( قد تغيب منذ شهر ربيع اآلخر لعام 
التاريخ  ذلك  منذ  شيئا  وجوده  مكان  عن  وال  عنه  نعلم  وال  أخباره  وانقطعت  ١٤٣٣هـ 
حتى اآلن، هكذا شهدا، ثم جرى تعديلهام عىل ضبطه وبناء عليه وعىل وما تقدم من اإلهناء 
والبينة املعدلة، وعىل ما تقدم كلها فقد ثبت لدي صحة ما أهنت به املنهية من تغيب أبيها 
)...( منذ شهر ربيع اآلخر لعام ١٤٣٣هـ، ولذا جرى إثباته بناء عىل طلب ابنته، وأفهمتها 
التوفيق،  فقده وغيبته فقط، وباهلل  وإنام هو إلثبات  بموته،  يعترب حكاًم  أن هذا اإلجراء ال 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٧/١٦هـ.
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اإنهاءات الوالية

الواردة من فضيلة  احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وبعد، فبناًء عىل املعاملة 
١٤٣٥/٧/٢١هـ  وتاريخ   ٣٥٤٦٨٩٢٨ برقم  املنورة  باملدينة  العامة  املحكمة  رئيس 
واملحالة إلينا من فضيلة رئيس حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة برقم ٣٥٤٥٠٧٣٨ 
يف  الشخصية  األحوال  دائـرة  قضاة  نحـن  مّنا  جـرى  فقـد  ١٤٣٥/٧/٢٦هـ  وتاريخ 
حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة االطالُع علـى احلكم الصادر من فضيلة الشيخ/ 
وتاريخ   ٣٥٣١٩٤٣٠ بعـدد  واملسجل  املنورة  باملدينة  العامة  باملحكمة  القايض   ،)...(
١٤٣٥/٧/١٦هـ، املتضمن طلب إثبات مفقود، املقدم من/ )...(، املحكوم فيـه بام دون 
علـى  املوافقة  تقـررت  ضبطـه،  وصـورة  واحلكم  املعاملة  أوراق  كامل  وبدراسـة  باطنه، 

احلكم. واهلل املوفق. وصلـى اهلل علـى نبينا حممد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة باملدينة املنورة

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٣٠٧١٦ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/٢٠هـ رقم القرار: ٣٥٣٢٢٢٤٢ 

سفلا تملخاصةا-ا تجلهاتا خماطبةا أهمها-ا مصالحا تعطلا تملنهيا-ا تبنا غيبةا فقدا-ا إثباتا
تالبناخارجاتلبالدا-اشهادةاشهوداعدولا-اثبوتاتلفقدا-اعدماتعابارهاحكاًماباملوت.

شهادةاتلشهود.

ابنه لفقده وانقطاع أخباره بعد أن سافر خارج البالد منذ  أهنى املنهي طالبًا إثبات غيبة 
مدة طويلة ومل يرجع إليها، وقد وردت إفادة اجلهات املختصة بأن ابن املنهي غادر البالد ومل 
يرجع حتى تاريخ اإلفادة، وبطلب البينة من املنهي أحرض شاهدين معدلني رشعا فشهدا 
البنه  ابن  وجود  اإلثبات  هلذا  طلبه  سبب  بأن  أخريا  املنهي  أضاف  كام  به،  أهنى  ما  بصحة 
الغائب دون سن البلوغ وحيتاج إىل جده املنهي ليقوم بشؤونه، ولذ فقد ثبت لدى القايض 
تغيب ابن املنهي منذ التاريخ الوارد يف اإلهناء، وأفهمه أن هذا اإلجراء ال يعترب حكاًم بموت 

ابنه، وإنام هو إلثبات فقده وغيبته فقط،  ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.

القايض  أنا )...(  بعده وبعد، فلدي  نبي  احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال 
بقيد   ٧/١٢٧ رقم  اإلهناءات  جملد  يف  لدي  ضبط  ما  عىل  بناء  باملدينة  العامة  باملحكمة 
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اإنهاءات الوالية

٣٥١١٣٦٣٤٤ يف ١٤٣٥/٥/٥هـ حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
رقم )...( فأهنى قائاًل: إن ابني )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( قد 
سافر إىل )...( يف ١٤٢٥/١٠/١٥هـ ومل يعد، وقد انقطعت أخباره وال أعلم عنه هل هو 
حي أم ميت، وال عن مكان وجوده شيئا منذ ذلك التاريخ وحتى اآلن، لذا فإين أطلب إثبات 
غيبته، هكذا أهنى، هذا وكنا قد كتبنا إلدارة اجلوازات باملدينة لإلفادة عن املذكور بخطابنا 
رقم ٣٥١٨٢٥٤٨ يف ١٤٣٥/٤/٢٣هـ، فورد جواهبم برقم ٤١٣٤ يف ١٤٣٥/٤/٢٥هـ 
املتضمن أن )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( ما زال خارج اململكة 
ا.هـ،  اآليل.  احلاسب  واقع  من  يتضح  ما  حسب  ١٤٢٥/١٠/١٥هـ  يف   )...( إىل  متجها 
فطلبت من املنهي البينة عىل صحة إهنائه، فأحرض كال من زوج ابنته )...( سعودي اجلنسية 
رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي  و)...(   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب 
)...(، وبسؤاهلام عام لدهيام قال كل واحد منهام بمفرده: أشهد اهلل تعاىل أن ابن املنهي )...( 
قد تغيب عن بيته يف ١٤٢٥/١٠/١٥هـ ومل يعد وقد انقطعت أخباره وال نعلم عنه وال عن 
مكان وجوده شيئا منذ ذلك التاريخ حتى اآلن، هكذا شهدا. فطلبت من املنهي تعديل بينته 
فأحرض كال من )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( و)...( سعودي 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وبسؤاهلام عام لدهيام قال كل واحد مهام بمفرده: 
وعلينا، هكذا شهدا،  لنا  الشهادة  مقبوال  املذكورين عدالن  الشاهدين  أن  تعاىل  اهلل  أشهد 
وبناء عليه وعىل وما تقدم من اإلهناء والبينة املعدلة وعىل ما تقدم كلها فقد ثبت لدي صحة 
ما أهنى به املنهي من تغيب ابنه )...( من تاريخ ١٤٢٥/١٠/١٥هـ، ولذا جرى إثباته بناء 
عىل طلب والده وأفهمته أن هذا اإلجراء ال يعترب حكاًم بموته، وإنام هو إلثبات فقده وغيبته 
التوفيق،  وباهلل  املتبع،  حسب  لتدقيقه  االستئناف  ملحكمة  اإلجراء  هذا  برفع  وأمرت  فقط 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٥/٥هـ.

اخلميس  يوم  ويف  وبعد،  بعده  نبي  ال  من  عىل  والسالم  والصالة  وحده  هلل  احلمد 
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من  املعاملة  عادت  أن  بعد  ظهرا  الثانية  الساعة  الثانية  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٧/٢هـ 
من  الصادر  القرار  ورفقها  ١٤٣٥/٦/٦هـ  يف   ٣٥١١٣٦٣٤٤ برقم  االستئناف  حمكمة 
دائرة األحوال الشخصية األوىل برقم ٣٥٢٦١٢٠٨ يف ١٤٣٥/٦/١هـ وفيه ما نصه بعد 
املقدمة: )وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقرر إعادهتا لفضيلة حاكمها ملالحظة ما ييل أواًل: 
عىل فضيلته سؤال املنهي عن سبب استخراج هذا اإلثبات. ثانيًا: أنه سقط اسم االبن )...( 
من شهادة الشاهدين. واهلل املوفق قايض استئناف: )...(، ختم وتوقيع. قايض استئناف: 
يف  حرض  فقد  عليه  وجماز(  األصل  عىل  موقع   ،)...( الدائرة:  رئيس  وتوقيع.  ختم   ،)...(
هذه اجللسة املنهي )...( والشاهدان )...( و)...( املذكوران بعاليه فجرى سؤال املنهي عن 
سبب طلبه هلذا اإلثبات فقال: إن ابني )...( املذكور له ابن اسمه )...( يبلغ من العمر عرش 
الصك ألقوم  أريد هذا  فأنا  املدارس واملستشفيات،  تقريبا، وحيتاج مراجعات يف  سنوات 
مقام ابني )...( فيام حيتاجه ابنه )...(، ومل أستطع طلب إثبات وفاته ألنه مل يتأكد يل هذا األمر 
حتى اآلن، وأريد الرتيث فيه، هكذا قرر، كام جرى سؤال الشاهدين عن شهادهتام املدونة 
بعاليه، فقال كل واحد منهام بمفرده: إن الذي شهدت بتغيبه يف اجللسة املاضية هو ابن املنهي 
وهو )...( الذي تغيب منذ ١٤٢٥/١٠/١٥هـ، ولكن الكاتب نيس كتابة اسمه، هكذا قرر 
كل واحد منهام بمفرده. وعليه فإين الزلت عىل ما ذكرت بعاليه، فقد ثبت لدي تغيب )...( 
فقده  إلثبات  هو  وإنام  بموته،  حكاًم  يعترب  ال  اإلجراء  هذا  وأن  ١٤٢٥/١٠/١٥هـ،  منذ 
لتدقيقه  االستئناف  حمكمة  إىل  املعاملة  أوراق  كامل  إعادة  قررت  فقد  وعليه  فقط،  وغيبته 
حسب املتبع، وباهلل التوفيق وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم حرر 

يف ١٤٣٥/٧/٢هـ.
احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وبعد، فبناًء عىل املعاملة الواردة من املحكمة 
من  إلينا  واملحالة  ١٤٣٥/٧/١٣هـ  وتاريخ   ٣٥١١٣٦٣٤٤ برقم  املنورة  باملدينة  العامة 
نحـن قضاة  مّنا  فقـد جـرى  برقم ٣٥٢٨٠٤٧٥  باملدينة  االستئناف  رئيس حمكمة  فضيلة 
علـى  االطالع  املنورة  املدينة  بمنطقة  االستئناف  حمكمـة  يف  الشخصية  األحوال  دائـرة 
باملحكمة  القايض   ،)...( الشيخ/  فضيـلة  من  الصـادر  الصك  علـى  املشتملة  املعاملـة 
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املتضمن  ١٤٣٥/٥/٥هـ  وتـاريـخ   ٣٥٢٣٤٣٤٤ بعـدد  واملسجل  املنورة  باملدينة  العامة 
وصورة  واحلكم  املعاملة  أوراق  كامل  وبدراسـة   ،)...( من/  املقدم  مفقود،  إثبات  طلب 
ضبطـه تقـررت املوافقة عىل اإلثبات بعد اإلجراء األخري. واهلل املوفق. وصلـى اهلل علـى 

نبينـا حممـد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة جدة

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية:٣٤٥١٨١٢  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه:١٤٣٥/٠٣/١٤هـ رقم القرار:٣٥١٧٨٤٥٥  

تلبالدا-اتألصلا تلحيمهاعنا تملخاصةا-ا تجلهاتا تملنهيا-اخماطبةا تبنا غيبةا فقدا-ا إثباتا
حياةاتإلنقانا-اعدماثبوتاتإلهناء.

تألصلاحياةاتإلنقاناوبقاءاماكاناعىلاماكان.

أهنى املنهي طالبًا إثبات فقد ابنه وغيبته، وقرر أنه راجع اجلهات األمنية وعلم برتحيله من 
قبل إدارة الوافدين، وقد وردت إفادة اجلهات املختصة متضمنة ترحيل ابن املنهي عن البالد 
بنفس تاريخ فقد والده له، ونظرًا ألن األصل حياة االنسان وبقاء ما كان عىل ما كان حتى 
يظهر خالف ذلك األصل، لذا فلم يثبت لدى القايض فقد ابن املنهي وقرر رد طلبه إثبات 

ذلك، فاعرتض املنهي، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

قايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  بعده  نبي  ال  من  عىل  والسالم  والصالة  وحده  هلل  احلمد 
الدائرة اإلهنائية األوىل باملحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء عىل املعاملة املحالة إلينا من 
فضيلة رئيس املحكمة العامة بمحافظة جدة برقم ٣٤٥١٨١٢ وتاريخ ١٤٣٤/٠٢/٠٢هـ 
اخلميس  يوم  ويف  ١٤٣٤/٠١/٢٠هـ،  وتاريخ   ٣٤١٧٦٣٩٨ برقم  باملحكمة  املقيدة 
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وأهنى   )...( رقم  اإلقامة  بموجب  اجلنسية   ...  )...( حرض  املوافق١٤٣٤/٠٨/٢٥هـ 
تارخيه،  حتى  إلينا  يرجع  ومل  ١٤٣٤/٠١/٢٣هـ  تاريخ  من  فقد  قد   )...( ابني  إن  قائاًل: 
تم  قد  أنه  ووجدنا  األمنية،  باجلهات  واتصلت  متعددة،  أماكن  يف  كثريًا  عنه  بحثت  وقد 
إثبات  بتاريخ ١٤٣٤/٠١/٢٣هـ، أطلب  الوافدين بمحافظة جدة  إدارة  قبل  ترحيله من 
إدارة  من  اجلواب  فوردنا  املعنية،  األمنية  للجهات  منا  الكتابة  فجرت  أهنى،  هكذا  فقده، 
يف   )...( سجن   عدم  املتضمن  ١٤٣٤/٠٧/٢٤هـ  يف   ١١/٠٢٣٨٩٤٤ برقم  السجون 
برقم ٢٠/٧٥٨٤/يف  اجلنائية  املباحث  إدارة  اململكة، كام وردنا اخلطاب من  أحد سجون 
١٤٣٤/٠٨/١٣هـ املتضمن أن املذكور قد تم ترحيله يف ١٤٣٤/٠١/٢٣هـ، وقد انتهت 
املدة املحددة، ومل يتقدم لنا أحد هبذا اخلصوص، فطلبت من املنهي إقامة البينة املثبتة إلهنائه، 
سعودي  و)...(   )...( رقم  اإلقامة  بموجب  اجلنسية   ...  )...( من  كال  للشهادة  فأحرض 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( وقد شهدا قائلني: إن )...( قد فقد منذ أكثر من 
أربع سنوات ومل نره من ذلك الوقت، هكذا شهدا، وعدال من قبل )...( سعودي اجلنسية 
بموجب السجل املدين رقم )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، ويف 
يوم األربعاء املوافق١٤٣٤/١١/١٢هـ افتتحت اجللسة وفيها حرض املنهي وبتأمل ما سبق 
وحيث قرر املنهي أن ابنه )...( قد تم ترحيله وكذلك إفادة اجلهات املختصة أن )...( قد 
تم ترحيله، وبناء عىل أن األصل حياة اإلنسان وعدم موته، وألن األصل بقاء ما كان عىل 
ما كان حتى يظهر خالفه بدليل، فبناء عىل ذلك كله فإنه مل يثبت لدي فقد )...(، وأمرت 
آله  وعىل  حممد  نبينا  عىل  اهلل  وصىل  التوفيق،  وباهلل  االستئناف  ملحكمة  اإلجراء  هذا  برفع 
وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/١١/١٢هـ وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل 

آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/٠٨/٢٥هـ.

احلمد هلل وحده وبعد، ففي يوم األحد املوافق ١٤٣٥/٠٢/٠٥هـ افتتحت اجللسة الساعة 
٣٩: ١٠، وقد عادت املعاملة من حمكمة االستئناف بمكة املكرمة برقم ٣٤١٧٦٣٩٨ يف 
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املتضمن:  ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ،  يف   ٣٤٣٩٠٩٧٤ رقم  القرار  برفقها  ١٤٣٥/٠١/٠٣هـ 
)وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقرر إعادهتا لفضيلة حاكمها ملالحظة ما ييل: أوال: عىل 
فضيلة ناظر القضية عرض احلكم عىل املدعي ألخذ قناعته من عدمها، فإن قنع فإن احلكم 
غري خاضع لالستئناف. ثانيا: يف اجللسة املؤرخة ١٤٣٤/١١/١٢هـ ذكر فضيلته بصورة 
الضبط بأن املنهي حرض لديه وقد أخذ توقيعه عىل ضبط القضية جملد رقم ١٠١/١٥ إهنائي، 
إال أن فضيلته مل يعرض عليه احلكم الصادر منه برصف النظر عن دعواه ويسجل قناعته 
بذلك ذلك من عدمها والبد من ذلك( ا.هـ ويف هذه اجللسة حرض املنهي )...( ... اجلنسية 
بموجب رخصة اإلقامة رقم )...(، وبعرض احلكم عليه قرر عدم القناعة وأفهم بتعليامت 
املعاملة إىل حمكمة االستئناف بدون الئحة اعرتاضية وباهلل  املنهي رفع  االستئناف وطلب 

التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٢/٠٥هـ.
احلمد هلل والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة 
الثانية لألحوال الشخصية واألوقاف والوصايا والقصار وبيوت املال بمحكمة االستئناف 
يف منطقة مكة املكرمة االطالع عىل الصك الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( باملحكمة العامة 
بجدة برقم ٣٤٣٦٨٣٦٧ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٤هـ املتضمن طلب )...( ... اجلنسية يف 
إثبات فقد وغيبة، وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقرر باألكثرية املوافقة عىل احلكم بعد 

اإلجراء األخري، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمكة املكرمة

تارخيها:١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٨٤٢٣  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/٠٣هـ رقم القرار:٣٥٢٦٤٦٧٩  

تلصحيفةا-اشهادةا إعالنايفا تملخاصةا-ا تجلهاتا تملنهيا-اخماطبةا أخا غيبةا فقدا-ا إثباتا
شهوداعدولا-اثبوتاتلفقدا-اعدماتعابارهاحكاًماباملوت.

شهادةاتلشهود.

أهنى املنهي طالبًا إثبات فقد أخيه بعد غيبته ملدة ثالثني عامًا وعدم متكنه من العثور عليه، 
وقد وردت إفادة اجلهات األمنية متضمنة أن املدعى غيبته مفقود منذ ثالثني عاما وأن والده 
مل يبلغ عن ذلك جلهله، كام جرى اإلعالن يف إحدى الصحف املحلية عن طلب املنهي فلم 
يتقدم أحد بإفادة عنه خالل شهرين من اإلعالن، وبطلب البينة من املنهي أحرض شاهدين 
معدلني رشعا فشهدا بصحة اإلهناء، ولذا فقد ثبت لدى القايض أن شقيق املنهي غائب عن 
أهله، وهم فاقدون له منذ ثالثني عامًا، وقرر أن ذلك ال يعترب حكاًم بموته، وإنام هو إلثبات 

فقده وغيبته حااًل، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.

القايض  أنا )...(  بعده وبعد، فلدي  نبي  احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال 
املحكمة  رئيس  لنا من فضيلة  املحالة  املعاملة  وبناء عىل  املكرمة،  بمكة  العامة  املحكمة  يف 
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العامة بمكة املكرمة برقم ٣٥٢٨٤٢٣ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/١١هـ، املقيدة باملحكمة برقم 
املوافق ١٤٣٥/٠٥/١٧هـ  الثالثاء  يوم  وتاريخ ١٤٣٥/٠١/١١هـ، ويف   ٣٥١٣٥٧٥٣
افتتحت اجللسة الساعة ١٥: ٠٨ وفيها حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
لنا حتى  يرجع  ومل  تقريبًا  عامًا  ثالثني  منذ  فقد  قد   )...( أخي  إن  قائاًل:  )...( وأهنى  رقم 
تارخيه، وقد بحثت عنه كثريًا يف أماكن متعددة، واتصلت باجلهات األمنية، واملستشفيات 
ومل أجد خربًا، أطلب إثبات فقده، هكذا أهنى. فجرت الكتابة منا للجهات األمنية املعنية 
فوردنا اجلواب من إدارة السجون برقم ٧٢٢٧٤/١١ يف ١٤٣٥/٢/١٦هـ املتضمن بأنه 
تم البحث عن املذكور لدينا، ومل يتم العثور عليه حتى تارخيه.ا.هـ، كام وردنا اخلطاب من 
شعبة التحريات والبحث اجلنائي برقم ٥٠٣٠٣٩ يف ١٤٣٥/٢/١٥هـ املتضمن بأنه جرى 
املفقود فقد قبل حوايل  بأن  املهمة  التحريات الرسية عن املذكور واتضح ملن قام هبذه  بث 
ثالثني عامًا أثناء سكن ذويه بحي )...(، ووالده املتوىف مل يبلغ عن تغيبه كونه جيهل ذلك، 
وكان عمره أربع سنوات، ومن خالل البحث عنه يف السجالت لدينا مل نجد له أي بالغ 
مسجل لدينا، وبالتحري يف حميط السكن الذي كانوا يسكن به ذويه تبني بأن مجيع السكان 
قد نقلوا من احلي نظرًا ألعامل اإلزالة، ومل تتوفر عنه أي معلومات حتى تارخيه ا.هـ، كام 
وردنا خطاب مدير جوازات العاصمة املقدسة برقم ١٧٠٨ يف ١٤٣٥/٢/٦هـ املتضمن 
أن املذكور متواجد داخل اململكة ومل يسافر كام هو موضح لكم من رشحية احلاسب اآليل 
املرفقة.ا.هـ، كام وردنا خطاب الشؤون الصحية برقم ٤٧/٣٠٠/٣٨٨٣٩/١٩٤٢٨م يف 
أي معلومة  لنا عدم وجود  تبني  املعلومايت  البحث  املتضمن من خالل  ١٤٣٥/٤/١٨هـ 
لدينا ما مل يكن ضمن املجهولني ا.هـ، كام جرى اإلعالن يف صحيفة )...( بعددها الصادر 
برقم )...( يف ١٤٣٥/١٠٢هـ عن طلب املنهي إثبات فقد أخيه )...( الذي خرج ومل يعلم 
عنه أي خرب التقدم إىل املحكمة خالل شهرين من تاريخ نرشه، وقد انتهت املدة املحددة ومل 
يتقدم لنا أحد هبذا اخلصوص ، كام جرى االطالع عىل صك حرص ورثة الصادر من هذه 
املتضمن وفاة )...( وانحصار إرثه يف  املحكمة برقم ٣٣٣٣٧٩٦٥ يف ١٤٣٣/٧/١٣هـ 
منها )...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...(  زوجته )...( ويف أوالده 
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إلهنائه،  املثبتة  البينة  إقامة  املنهي  من  فطلبت  سواهم.ا.هـ،  له  وارث  ال  بالغون  ومجيعهم 
فأحرض للشهادة كال من )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( و)...( 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(وقد شهد كل واحد منهام بمفرده قائاًل: 
وعدال  شهدا،  هكذا  شيئا،  عنه  يعلم  ومل  عامًا  ثالثني  حوايل  قبل  فقد  قد   )...( بأن  أشهد 
من قبل )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( و)...( سعودي اجلنسية 
املذكورين وأهنام مرضيا  الشاهدين  بعدالة  )...( حيث شهدا  املدين رقم  السجل  بموجب 
فبناء عىل ما تقدم، فقد ثبت لدي أن )...( غائب عن  الشهادة هلام وعليهام، هكذا شهدا، 
أهله، وهم فاقدون له منذ ثالثني عامًا، وهذا اإلجراء ال يعترب حكاًم بموته، وإنام هو إلثبات 
فقده وغيبته حااًل، وأمرت برفع هذا اإلجراء ملحكمة االستئناف لتدقيقه حسب املتبع، وبعد 
اكتساب اإلجراء القطعية يتم إقامة ويل عىل ماله عند االقتضاء. وكان ختام اجللسة الساعة 
٨:٥٠ وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. ونطق احلكم حرر 

يف ١٤٣٥/٠٥/١٧هـ.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فنحن قضاة الدائرة األوىل 
لألحوال الشخصية واألوقاف والوصايا والقصار وبيوت املال يف حمكمة االستئناف بمنطقة 
مكة املكرمة جرى منا االطالع عىل املعاملة الواردة إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس املحكمة 
الصك  عىل  املشتملة  ١٤٣٥/٥/٢٣هـ  رقم٣٥/١٣٥٧٥٣وتاريخ  املكرمة  بمكة  العامة 
القايض   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٥/٥/١٧هـ  وتاريخ   ٣٥٢٤٧١٣١ رقم 
إثبات فقدان أخيه )...(، وبدراسة  املتضمن طلب/ )...(  املكرمة  العامة بمكة  باملحكمة 
الصك وصورة ضبطه تقرر املوافقة عىل احلكم بثبوت غيبة وفقدان )...(، مع التنبيه املرفق 

واهلل املوفق. وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة باملدينة املنورة

تارخيها: ١٤٣٢ رقم القضية: ٣٢٢٥١٠٩٧ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٥/٠١هـ رقم القرار: ٣٥٢٢٧١٨٣ 

إثباتافقدا-اغيبةاعلاتملنهيا-اعدماوجوداأبناءالها-اخماطبةاتجلهاتاتملخاصةا-اإعالنايفا
تلصحيفةا-اشهادةاشهوداعدولا-اثبوتاتلفقدا-اعدماتعابارهاحكاًماباملوت.

شهادةاتلشهود.

أهنى املنهي طالبًا إثبات فقد عمه وغيبته منذ مخسة وثالثني عاما وال يعلم حياته من مماته، 
وبطلب البينة منه أحرض شاهدين معدلني رشعا فشهدا طبق ما أهنى به، وقد وردت إفادة 
يف  اإلعالن  جرى  كام  املفقود،  بشأن  بالغات  عىل  العثور  عدم  متضمنة  املختصة  اجلهات 
إحدى الصحف املحلية عن طلب املنهي فلم يتقدم أحد ببالغ عن املفقود، ولذا فقد ثبت 
لدى القايض أن عم املنهي غائب عن أهله، وقرر أن ذلك ال يعترب حكام بموته، ثم صدق 

احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض باملحكمة العامة باملدينة املنورة، بناء عىل 
املعاملة املقيدة بأساس املحكمة رقم ٣٢٧٨٤٩٢٨ وتاريخ ١٤٣٢/٦/٢٧هـ، حرض )...( 
سعودي اجلنسية بالسجل املدين رقم )...( وأهنى قائاًل: إن عمي )...( متغيب عنا منذ ٣٥ 
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عامًا تقريبًا حتى اآلن، وانقطعت أخباره، وقد بحثنا عنه يف أماكن كثرية ومل نجده، ومل خيربنا 
أحد عن حاله، وال نعلم هل هو حي أم ميت؛ لذا أطلب إثبات فقده، هكذا أهنى، وبطلب 
البينة عىل صحة ما ذكر أحرض للشهادة كاًل من: )...( سعودي اجلنسية بالسجل املدين رقم 
)...(، و)...( سعودي اجلنسية بالسجل املدين رقم )...(، فشهد كل واحد منهام قائاًل: نشهد 
باهلل بأن )...( متغيب عن أهله منذ ٣٥ عامًا تقريبًا حتى اآلن وال يعلم له مكان وال عنوان 
رشطة  ملدير  كتبنا  قد  وكنا  و)...(،   )...( قبل  من  وعدال  شهدا  هكذا  أخباره،  وانقطعت 
منطقة املدينة املنورة لإلفادة عن حاله والبحث عنه، فوردنا جوابه رقم ٢/٧/٣١٣٣/٢٢ 
يف ١٤٣٢/٢/٢٧هـ املتضمن أنه بالرجوع لسجالت الغياب واملفقودين اتضح عدم وجود 
بالغ سابق عن تغيب املذكور، وقد رأينا اإلعالن عن فقده باجلريدة، ورفعت اجللسة لذلك، 
ويف جلسة أخرى حرض املنهي )...( وجرى سؤاله: هل للمفقود أوالد؟ فقال: ال يوجد 
له أوالد حني فقده وال نعلم عن حاله بعد ذلك، هذا وقد جرى اإلعالن عن فقده بجريدة 
)...( بعدد )...( وتاريخ ١٤٣٣/٣/٢٢هـ، ومضت املدة املقررة لإلعالن ومل يتقدم أحد 
لتقديم أي معلومات عنه، فبناء عىل ما تقدم فقد ثبت لدي أن )...( غائب عن أهله، وهم 
فاقدون له منذ مخسة وثالثني عامًا، وهذا اإلجراء ال يعترب حكاًم بموته وإنام هو إلثبات فقده 
وغيبته حااًل، وسوف يرفع اإلجراء ملحكمة االستئناف لتدقيقه حسب املتبع، وبعد اكتسابه 
القطعية يتم إقامة ويل عىل ماله إن وجد عند االقتضاء، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا 

حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٣/٠٥/١٦هـ.
املعاملة من  ١٤٣٥/٤/١١هـ وردت  املوافق  الثالثاء  يوم  ففي  وبعد،  احلمد هلل وحده 
قرار  وبرفقها  ١٤٣٣/٧/٢هـ  يف   ٣٣١١٦٥٩٣٥ برقم  املكرمة  بمكة  االستئناف  حمكمة 
١٤٣٣/٦/٢٥هـ  يف   ٣٣٣١٦٥٣١ رقم  االستئناف  قضاة  الفضيلة  أصحاب  مالحظة 
لفضيلته  إعادهتا  تقرر  االعرتاضية  والئحته  ضبطه  وصورة  احلكم  )وبدراسة  املتضمن 
البينة  بذلك  وتشهد  الغيبة  وقت  تغيبه  يدعي  من   )...( املنهي  يذكر  مل  ييل:  ما  ملالحظة 
ويضمنه احلكم، البد من ذكر سجله املدين أو رقم حفيظته إن كان حيمل شيئًا من ذلك، 
ذكر بأنه ال يوجد له أوالد، فهل له زوجة أم ال؟ كان البد من الكتابة إىل اجلهات احلكومية 
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املعنية كاجلوازات والرشطة للبحث عن املذكور مدة حمددة واإلفادة بعد ذلك واهلل املوفق(، 
الغيبة  املتغيب وقت   )...( املنهي وبسؤاله عن  تم إحضار  بأنه  الفضيلة  وأجيب أصحاب 
قال: إنه حينام فقد مل يكن لديه زوجة وال أوالد، وال يعلمون عن حاله بعد الغيبة، وأحرض 
يكن  مل  فقد  حينام  املفقود  إن  وقاال:  املنهي،  ذكره  ما  بصحة  وشهدا  املذكورين  الشاهدين 
متزوجًا وليس لديه أوالد، وال نعلم عن حاله بعد غيبته، وقد خاطبنا إدارة جوازات منطقة 
 ٣٦١٦ رقم  جواهبم  فوردنا  ١٤٣٣/١٢/١٦هـ  يف   ٣٣١٨٢٨١١٩ برقم  املنورة  املدينة 
 ١١٠٦١ رقم  املنورة  باملدينة  املدنية  األحوال  إدارة  جواب  ووردنا  ١٤٣٤/٢/١٨هـ  يف 
أنه مل يعثر له عىل سجل، وسوف يعاد ألصحاب الفضيلة  يف ١٤٣٣/٩/١٠هـ املتضمن 
للتدقيق، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف 

١٤٣٥/٤/١١هـ.

احلمد هلل والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة 
الثانية لألحوال الشخصية واألوقاف والوصايا والقصار وبيوت املال بمحكمة االستئناف 
القايض   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  الصك  عىل  االطالع  املكرمة  مكة  منطقة  يف 
املتضمن  ١٤٣٣/٦/١١هـ،  وتاريخ   ٣٣٢٩٣٣٦٨ برقم  املنورة  باملدينة  العامة  باملحكمة 
طلب املنهي )...( إثبات فقد عمه/ )...(، وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت املوافقة 
آله وصحبه  نبينا حممد وعىل  املوفق، وصىل اهلل عىل  عىل احلكم بعد اإلجراء األخري، واهلل 

وسلم.
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اإنهاءات الوالية

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة جدة

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥١٨٨٠  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٣/٠٦هـ رقم القرار:٣٥١٦٨٧٢٧  

قاتملنهيةا-احاجةاإىلاتزويجابناهتاامنها-اخماطبةاتجلهاتاتملخاصةا-ا إثباتافقدا-اغيبةاُمطمِّ
إعالنايفاتلصحيفةا-اشهادةاشهوداعدولا-اخماطبةاسنصميةابمداتملفقودا-اعدماتوفلامعموماتا

عنها-اثبوتاتلفقدا-اعدماتعابارهاحكاًماباملوت.

شهادةاتلشهود.

إثبات فقد مطلقها وذلك بعد غيبته ملدة ثامن سنوات، وعدم متكنها  املنهية طالبة  أهنت 
من العثور عليه، كام قررت أن غرضها من اإلهناء تزويج بناهتا وإكامل إجراءات استخراج 
أي  توافر  عدم  متضمنة  األمنية  اجلهات  إفادة  وردت  وقد  ألوالدها،  الرسمية  األوراق 
معلومات عن مطلق املنهية، كام جرى اإلعالن يف الصحيفة عن فقده فلم يراجع أحد حتى 
ميض املدة املقررة نظامًا، وقد أفادت قنصلية بلد املفقود بعدم توافر أي بيانات متعلقة به، 
البينة من املنهية أحرضت شاهدين معدلني رشعا فشهدا بغيبة مطلقها، ولذا فقد  وبطلب 
ثبت لدى القايض صحة اإلهناء، وقرر أن ذلك ال يعترب حكاًم بموته، ثم صدق احلكم من 

حمكمة االستئناف.
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قايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  بعده  نبي  ال  من  عىل  والسالم  والصالة  وحده  هلل  احلمد 
إلينا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء  جدة،  بمحافظة  العامة  باملحكمة  األوىل  اإلهنائية  الدائرة 
وتاريخ   ٣٤٥١٨٨٠ برقم  جدة/املساعد  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من 
١٤٣٤/٠١/١٨هـ،  وتاريخ   ٣٤١٤٨٧٦٣ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠٢/٠٢هـ، 
ويف يوم السبت املوافق ١٤٣٤/٠٥/٠٤هـ حرضت )...( ... اجلنسية بموجب اإلقامة رقم 
)...(، واملعرف هبا من قبل الشاهدين، وأهنت قائلة: إن طليقي )...( قد فقد منذ ثامن سنوات 
ومل يرجع لنا حتى تارخيه، وقد بحثت عنه كثريًا يف أماكن متعددة، واتصلت باجلهات األمنية، 
واملستشفيات ومل أجد خربًا، أطلب إثبات فقده، هكذا أهنت، هذا وقد وردنا خطاب حمافظ 
جدة برقم ج ٠٨٠١٣٦٣/ص يف ١٤٣٤/٠١/١٢هـ املتضمن إفادهتم بأنه جرى تكليف 
شعبة التحريات والبحث اجلنائي طرفهم بذلك، ومل تتوفر عن املذكور أي معلومات، كام 
يفيد  ما  يردهم  العالقة ومل  املرتبطة هبم وكافة اجلهات ذات  املراكز  التعميم عىل عموم  تم 
العثور عليه حتى تارخيه، كام جرى اإلعالن يف صحيفة )...( بعددها الصادر برقم )...( يف 
١٤٣٤/٠٣/٠٤هـ عن طلب املنهية إثبات فقد طليقها )...( الذي خرج ومل يعلم عنه أي 
خرب التقدم إىل املحكمة خالل شهرين من تاريخ نرشه، وقد انتهت املدة املحددة ومل يتقدم 
لنا أحد هبذا اخلصوص، فطلبت من املنهية إقامة البينة املثبتة إلهنائها، فأحرض ت للشهادة 
كال من )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، و)...( سعودي اجلنسية 
بموجب السجل املدين رقم )...( وقد شهدا قائلني: إن )...( قد تغيب منذ أكثر من ثامن 
سنوات ومل يرجع حتى اليوم، هكذا شهدا، وعدال من قبل )...( ... اجلنسية بموجب إقامة 
رقم )...( و)...( ... اجلنسية بموجب إقامة رقم )...(، فبناء عىل ما تقدم، فقد ثبت لدي أن 
)...( غائب عن أهله، وهم فاقدون له منذ ثامن سنوات، وهذا اإلجراء ال يعترب حكاًم بموته، 
وإنام هو إلثبات فقده وغيبته حااًل، وأمرت برفع هذا اإلجراء ملحكمة االستئناف لتدقيقه 
حسب املتبع، وبعد اكتساب اإلجراء القطعية يتم إقامة ويل عىل ماله عند االقتضاء. وباهلل 

التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/٠٥/٠٤هـ.
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اجللسة  افتتحت  ١٤٣٤/١٢/٠٢هـ  املوافق  االثنني  يوم  ففي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
برقم  املكرمة  بمكة  االستئناف  حمكمة  من  املعاملة  عادت  وفيها   ،٠١  :٤٩ الساعة 
٣٤١٤٨٧٦٣ وتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٠٩هـ وبرفقها قرار الدائرة الثانية لألحوال الشخصية 
واألوقاف والوصايا والقصار وبيوت املال رقم ٣٤٢٥٦٢١٣ وتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٠١هـ 
املتضمن بعد املقدمة ما نصه: وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقرر إعادهتا لفضيلة حاكمها 
 ملالحظة ما ييل: ١ - مل يطلب فضيلته من املنهية ما يثبت طالقها وأن هلا منه أوالد أو ال. 
٢ - مل توضح املنهية يف إهنائها السبب املوجب لطلب إثبات فقد طليقها. ٣ - الشاهدان شهدا 
بغيبته ومل يشهدا بفقده كام ورد يف إهناء املنهية علام أن هناك تناقضا بني اإلعالن واإلهناء يف 
الفقد والغيبة. ٤ -حكم فضيلته بفقده وغيبته ومل تتوفر معلومات عن فقده، وإثبات الغيبة 
املوفق.  واهلل  جدة  يف  قنصليته  سؤال  األوىل  كان   - ٥ هذه.  واحلالة  الفقد  إثبات  من  أوىل 
فعليه أجيب أصحاب الفضيلة بأنه بخصوص املالحظة األوىل فقد حرضت املنهية وأبرزت 
١٤٢٦/٠٦/٢٦هـ  وتاريخ   ١٣/٥٦٢/١٧٢ برقم  املحكمة  هذه  من  الصادر  الصك 
املتضمن دعوى املنهية ضد زوجها/ )...( واملحكوم فيه بفسخ نكاحها منه واملصدق من 
١٤٢٥/٠١/٠٥هـ  وتاريخ  ١٦/ح/١/٢  رقم  بالقرار  املكرمة  بمكة  االستئناف  حمكمة 
املنهية عن سبب طلبها  فقد جرى سؤال  الثانية  املالحظة  وأما بخصوص  املرفق صورته، 
إثبات الفقد والغيبة فأجابت بأن الغرض من ذلك تزويج بناهتا وإكامل اإلجراءات الالزمة 
الثالثة فقد  من استخراج اإلقامات وجوازات السفر ألوالدها، وأما بخصوص املالحظة 
أحرضت املنهية كال من )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( و)...( 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وبسؤاهلام شهد كل واحد منهام بمفرده 
قائال: أشهد اهلل بأن طليق املنهية )...( متغيب أكثر من ثامن سنوات وال يعلم مكانه، وعدال 
من قبل )...( ... بموجب اإلقامة رقم )...( و)...( ... اجلنسية بموجب اإلقامة رقم )...( 
وأما بخصوص املالحظة اخلامسة فقد جرى خماطبة القنصلية العامة لتلك الدولة بمحافظة 
خطابكم  إىل  باإلشارة  املتضمن:  ٢٠١٣/٠٩/١٩م  بتاريخ  املؤرخ  جواهبم  فوردنا  جدة 
واملتعلق بالقضية املنظورة لديكم للمدعية )...( عن عدم معرفة مكان إقامة طليقها )...( 
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وأما  ا.هـ،  آخر  بيان  أو  الشخص  هلذا  البعثة  هذه  يف  بيان  أو  سجل  يوجد  ال  أنه  نفيدكم 
بخصوص املالحظة الرابعة فإنه مل يظهر يل الفرق بني الفقد والغيبة، وعليه فقد أمرت بإعادة 
املعاملة ملحكمة االستئناف بمكة املكرمة لتدقيقه حسب املتبع وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل 

نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/١٢/٠٢هـ.

احلمد هلل والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة 
الثانية لألحوال الشخصية واألوقاف والوصايا والقصار وبيوت املال بمحكمة االستئناف 
القايض   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  الصك  عىل  االطالع  املكرمة  مكة  منطقة  يف 
باملحكمة العامة بجدة برقم ٣٤٢١٤٦٦٨ وتاريخ ١٤٣٤/٥/١٨هـ املتضمن طلب )...( 
إثبات غيبة طليقها )...(، وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت املوافقة عىل احلكم بعد 
اإلجراء األخري، مع مالحظة التنبيه املرفق، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل اله 

وصحبه وسلم.
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اإنهاءات الوالية

 للاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة باخلرب

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية:٣٤٤٦٢٠٢  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه:١٤٣٥/٠٩/٠٣هـ رقم القرار:٣٥٣٧٣٣٣٦  

بأحقياها دفعا ألبا-ا تألخا معارضةا عميها-ا تلواليةا أمها طمبا سنًاا-ا سارصا واليةا-ا
بالواليةا-اشهادةاشهوداعدولا-صالحيةاتألمالمواليةا-اتقديمهااعىلاتألخاألبا-اإساماهاا

وليةا-ارصفاتلنظلاعناتملعارضة.

اواليةاتألمامقدمةاعىلاواليةاتألخاألب.

املتوىف، كام حرض  القارصين سنًا من زوجها  أبنائها  إقامتها ولية عىل  املنهية طالبة  أهنت 
القارصين لكونه أوىل من والدهتم،  إقامته وليا عىل إخوته  القصار من األب وطلب  أخو 
وبطلب البينة من املنهية أحرضت شاهدين معدلني رشعا فشهدا بوفاة والد القصار وعدم 
إقامته وصيًا عىل أوالده وبصالحية أمهم للوالية عليهم، ونظرًا ألن والية األم عىل أبنائها 
القصار مقدمة عىل والية األخ ألب، لذا فقد ثبت لدى القايض بأن املنهية صاحلة للوالية 
يف  الترصف  حق  هلا  وجعل  عليهم،  ولية  إقامتها  وقرر  املذكورين،  القرص  أوالدها  عىل 
شؤوهنم، كام قرر رصف النظر عن املعارضة، فاعرتض املعارض، وصدق احلكم من حمكمة 

االستئناف.
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القايض  أنا )...(  بعده وبعد، فلدي  نبي  احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال 
يف املحكمة العامة باخلرب، وبناء عىل املعاملة املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة العامة 
برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠١/٢٦هـ،  وتاريخ   ٣٤٤٦٢٠٢ برقم  املساعد  باخلرب 
١٤٣٤/٠٦/٠٣هـ  املوافق  السبت  يوم  ويف  ١٤٣٤/٠١/٢٦هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٢٧٠٠٠
افتتحت اجللسة، وفيها حرضت )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( 
وأهنت بقوهلا: تويف زوجي )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بتاريخ 
املولود   )...( وهم  منه،  أوالدي  ويف  زوجته  أنا  يف  إرثه  وانحرص  ١٤٣٤/٠١/١٣هـ، 
املولود  و)...(  ١٤٣٤/٠٢/٢٩هـ  بتاريخ  املولود  و)...(  ١٤٢٢/٠٢/٢٩هـ  بتاريخ 
املولودة  و)...(  ١٤٢٥/٠٤/٢٢هـ  بتاريخ  املولود  و)...(  ١٤٢٤/٠٤/٠١هـ  بتاريخ 
املولودة  و)...(  ١٤٢٧/٠١/٠٥هـ  بتاريخ  املولود  و)...(  ١٤٢٩/٠٢/٢١هـ  بتاريخ 
بتاريخ ١٤٣١/٠٤/٠٦هـ و)...( املولود بتاريخ ١٤٣٤/٠٢/١٤هـ، والقرص املذكورين 
يقيمون يف حمافظة اخلرب، وأطلب إقامتي ولية عىل أوالدي املذكورين، هكذا أهنت، وحرض 
يف اجللسة نفسها )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل مدين رقم )...( وقرر بقوله: املتوىف 
املذكور،  والدي  من  يل  إخوة  هم  املذكورين  وأوالدها  والدي،  زوجة  واملنهية  والدي  هو 
وأطلب إقامتي وليا عليهم، فأنا أوىل بالوالية من املنهية، هكذا قرر، وبطلب صك حرص 
الورثة للمتوىف املذكور أبرز )...( املذكور أصل صك حرص الورثة الصادر من هذه املحكمة 
برقم ٣٤٢٦٧٥٦ وتاريخ ١٤٣٤/٠٢/٠٢هـ، واملتضمن وفاة زوج املنهية املذكور بتاريخ 
من  ويف جمموعة  احلارض،   )...( ويف  املذكورين،  القرص  أوالده  يف  إرثه  وانحصار  املذكور 
طلبها  موضوع  ألجل  ومزكيني  شاهدين  بإحضار  املنهية  إفهام  جرى  ذلك  عقب  الورثة، 
سعودي   )...( من  كال  للشهادة  فأحرضت  اإلهناء،  يف  املذكورين  أوالدها  عىل  الوالية 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
رقم )...(، فشهد كل واحد منهام بقوله: أشهد هلل تعاىل بأنه تويف زوج املنهية )...(، واملنهية 
و)...(   )...( وهم:  القرص  أوالدها  املذكور  زوجها  من  أنجبت  وقد  الشقيقة،  أختي  هي 
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و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...(، ومل يقم عليهم وليا، واملنهية صاحلة للوالية 
اجلنسية  سعودي   )...( قبل  من  تعديلهام  وجرى  شهدا،  هكذا  املذكورين،  أوالدها  عىل 
رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي  و)...(   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب 
)...(؛ لذا وبناء عىل ما تقدم، وحيث إن والية األم مقدمة عىل والية األخ ألب عىل القرص 
املذكورين،  القرص  أوالدها  عىل  للوالية  صاحلة  املنهية  بأن  لدي  ثبت  فقد  لذا  املذكورين، 
وأقمتها ولية عليهم، وجعلت هلا حق رعاية شؤوهنم واملحافظة عىل مصاحلهم، وهلا احلق 
يف البيع والرشاء واإلفراغ وقبوله واستالم الثمن والتأجري واستالم األجرة وتوقيع العقود 
الدعاوى والرد  واستالم مجيع ماهلم من حقوق واملطالبة هبا واملداعاة واملخاصمة وسامع 
عليها وإقامة البينة والرفع يف أي قضية تقام منهم أو ضدهم أمام أي حمكمة ويف أي جهة، 
وهلا مراجعة الدوائر احلكومية واملؤسسات والرشكات واألفراد وأي جهة أخرى يف مجيع 
املعامالت اخلاصة هبم وإهناء كافة اإلجراءات الرشعية واإلدارية املتعلقة بذلك، وأفهمتها 
بإذن من حاكم  إال  بدل  أو رشاء  ببيع  القرص  أن ال تترصف بيشء من عقارات  بأن عليها 
رشعي، وأن تقدما بيانًا سنويًا بام قامت به جتاه أموال وحقوق القرص املذكورين، وجعلت 
هلا حق توكيل الغري فيام يشق عليها، وأوصيتها بتقوى اهلل يف واليتها، وبه حكمت، وبعرضه 
عىل املعرتض )...( أجاب بقوله: أنا غري مقتنع باحلكم وأطلب رفعه لالستئناف وتدوين 
اعرتايض عليه، وسبب االعرتاض هو أن املنهية بعد صدور والية هلا عىل أوالدها القرص 
املذكورين ستقوم بتوكيل أحد إخواهنا عىل أوالدها املذكورين بموجب صك الوالية عىل 
القرص، وهذا يمنعني من أن أترصف يف إخويت من والدي، كام أن املنهية لدهيا ملف طبي يف 
املستشفى )...( باخلرب يف قسم الصحة النفسية، وهذا يمنعها من أن تكون ولية عىل القرص، 
هكذا أجاب، وحيث إن اعرتاض املذكور ال يؤثر عىل احلكم، واملنهية مل يظهر من ترصفاهتا 
رفع  به، وسيتم  ما حكمت  نفيس، ومازلت عىل  بأي مرض  أهنا مصابة  يثبت  ما  وجواهبا 
احلكم ملحكمة االستئناف باملنطقة الرشقية لتدقيقه، ورفعت اجللسة، وعليه جرى التوقيع، 

وباهلل التوفيق، وتم النطق باحلكم بتاريخ ١٤٣٤/٠٦/١٩هـ.
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افتتحت اجللسة،  املوافق ١٤٣٥/٠٤/٢٦هـ  احلمد هلل وحده وبعد، ففي يوم األربعاء 
وفيها حرضت املنهية واملعرتض )...(، وقد وردتنا املعاملة من حمكمة االستئناف باملنطقة 
الرشقية بموجب خطاب فضيلة رئيسها رقم ٣٤١٨١٨٧٥٣ وتاريخ ١٤٣٤/١١/١٨هـ 
رقم  ش/٢(   ( الثانية  الشخصية  األحوال  دائرة  من  الصادر  املالحظة  قرار  معه  واملرفق 
الصك وصورة  منه: )وبدراسة  ٣٤٣٥٧٠٤٨ وتاريخ ١٤٣٤/١١/١١هـ ونص احلاجة 
باملعاملة صكي حرص إرث ملتوىف واحد  املعاملة لوحظ ما ييل أوال: أرفق  ضبطه وأوراق 
برقم واحد، األول مل يذكر بأن زوجته حامل والثاين ذكر احلمل وتاريخ وضعه واسمه، ومل 
نجد أن فضيلته قد قرر شيئا حيال ذلك وال بد منه. ثانيا: أن فضيلته أقام املنهية ولية عىل 
أوالدها القارصين ومل حيكم يف اعرتاض املعرتض برصف النظر أو نحوه والبد من ذلك. 
ثالثا: مل نجد أن فضيلته قد أفهم املعرتض بتعليامت التمييز حسب ما جاء يف نظام املرافعات 
الرشعية من تقديم الئحة اعرتاضية أو عدمها ونحوه. رابعا: ذكر فضيلته أن املعرتض أشار 
أن املنهية لدهيا ملف يف قسم الصحة النفسية وهذا يمنعها من الوالية عىل القارصين، ومل 
نجد أنه اختذ شيئا حيال ذلك، فعىل فضيلته مالحظة ما أشري إليه وإحلاق ما جيد يف الصك 
وضبطه وسجله ومن ثم إعادة املعاملة إلكامل الزمها، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد 
وآله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/١١/١٠هـ. قايض استئناف د. )...( ختمه وتوقيعه 
قايض استئناف )...( ختمه وتوقيعه رئيس الدائرة )...( ختمه وتوقيعه ( ا.هـ، ولوجاهة 
ما ذكره أصحاب الفضيلة يف امللحوظة األوىل فقد صدر منا اخلطاب رقم ٣٤٢٨٣١٥٦٣ 
منه  والصادر   )...( الشيخ  املحكمة  هبذه  القايض  لفضيلة  ١٤٣٤/١٢/٢٢هـ  وتاريخ 
صك حرص الورثة رقم ٣٤٢٦٧٥٦ وتاريخ ١٤٣٤/٠٢/٠٢هـ وذلك لتوضيح ما أشار 
حيال  تعديله  يلزم  ما  وتعديل  األوىل  امللحوظة  يف  االستئناف  قضاة  الفضيلة  أصحاب  له 
صك حرص الورثة املذكور، فوردنا اخلطاب من فضيلة الشيخ )...( برقم ٣٤٢٨٦٧١٩٢ 
الصك  تعديل  جرى  بأنه  نفيدكم  )عليه  منه:  احلاجة  ونص  ١٤٣٤/١٢/٢٤هـ  وتاريخ 
ا.هـ، وقد  واملرفق صورته(  الورثة  تفاصيل  فيه  املذكور وتم طباعته بصك واحد موضح 
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أرفق مع خطاب فضيلته صورة مصدقة من صك حرص الورثة رقم ٣٤٢٦٧٥٦ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٢/٠٢هـ وتضمن إثبات وفاة زوج املنهية )...( وانحصار إرثه يف املنهية كزوجة 
له وهي حامل ويف أوالده وهم )...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( 
و)...( و)...( و)...( ثم مهش يف أسفل الصك بأن املنهية وضعت محلها ذكرا وأسمته )...( 
وذلك بتاريخ ١٤٣٤/٠٢/١٤هـ، وبالنسبة للملحوظة الرابعة فقد صدر منا اخلطاب رقم 
٣٤٢٨٣١٤١٥ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٢هـ لسعادة مدير املستشفى )...( باخلرب إلفادتنا 
مدير  سعادة  من  اجلواب  فوردنا  لدهيم  النفسية  الصحة  قسم  يف  للمنهية  ملف  وجود  عن 
إدارة اخلدمات الطبية باخلطاب رقم ١٧٣ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/١١هـ ونص احلاجة منه: 
النفيس يف املستشفى طرفنا،  املذكورة أعاله مل يسبق هلا مراجعة قسم الطب  بأن  نفيدكم   (
بالدمام(  الطبية  اللجنة  هي  التقارير  هذه  مثل  وإصدار  بالكشف  املختصة  اجلهة  بأن  علام 
ا.هـ ولوجاهة ما جاء يف امللحوظة الثانية فقد حكمت برصف النظر عن اعرتاض املعرتض 
املذكور، مازلت عىل ما حكمت به من إقامة املنهية ولية عىل أوالدها املذكورين، وبعرضه 
اعرتاضية،  الئحة  تقديم  يف  أرغب  وال  اعرتايض  عىل  مازلت  بقوله  أجاب  املعرتض  عىل 
عليه  االعرتاض  لتقديم  احلكم  هذا  من  صورة  استالم  حق  له  بأن  فأفهمته  أجاب،  هكذا 
خالل مدة ثالثني يوما، فأجاب بقوله أطلب تسليمي صورة من الصك لتقديم االعرتاض 
عليه، هكذا أجاب، لذا أفهمت املعرتض بأن الصك سيصدر بتاريخ ١٤٣٥/٠٥/٠٣هـ 
وله بعد ذلك تقديم االعرتاض خالل مدة ثالثني يوما تبدأ من التاريخ املذكور، وإذا انتهت 
تلك املدة دون تقديم االعرتاض فإن حقه يف االعرتاض يسقط، وسرتفع املعاملة ملحكمة 
االستئناف لوجود امللحوظات املذكورة، ففهم ذلك ورفعت اجللسة، وعليه جرى التوقيع، 

وباهلل التوفيق. حرر بتاريخ ١٤٣٥/٠٤/٢٦هـ.
احلمد هلل وحده وبعد، فقد اطلعنـا نحن قـضـاة دائـرة األحوال الشخصية الثانية يف حمكمة 
االستئناف باملنطقة الرشقية عىل املعاملة املقيدة لدى املحكمة برقم ٣٥/١٨٣٤٥٨٣/ش٢ 
بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  مساعد  فضيلة  من  والواردة  ١٤٣٥/٦/٢٣هـ  وتاريخ 
اخلرب برقم ٣٤٢٦٩٥٢٨٠ وتاريخ ١٤٣٥/٦/١٦هـ، املرفق هبا الصك الصادر من فضيلة 
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الشيخ )...( املسجل برقم ٣٤٢٧٠١١٥ وتاريخ ١٤٣٤/٧/١٦هـ، اخلاص  القايض هبا 
القرص وهم )...( و)...( و)...( و)...( و)...(  إقامتها ولية عىل أوالدها  بطلب/ )...( 
و)...( و)...( و)...( أوالد )...(، واعرتاض )...( عىل ذلك، وباالطالع عىل ما أجاب 
السابق رقم ٣٤٣٥٧٠٤٨/ش٢/ب  القايض وأحلقه بالصك جوابًا عىل قرارنا  به فضيلة 
يف ١٤٣٤/١١/١١هـ  قررنا املصادقة عىل حكم فضيلته بعد اإلجراء األخري، واهلل املوفق، 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٩/١هـ.
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 للاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمكة املكرمة
تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٤٠٠٤٦ 

حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة
تارخيه: ١٤٣٥/٠٢/١٥هـ رقم القرار: ٣٥١٤٩١٠٠ 

ثبوتاغيبةاتألبا-اسبقافقخانكاحهاا ا تلواليةاعميها-ا أمها واليةا-اسارصاسنًاا-اطمبا
منها-اشهادةاشهوداعدولا-اإساماهااوليةاعىلاتلقارص.

تملادةا)ررر/ر(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعية.

أهنت املنهية طالبة إقامتها ولية عىل أبنائها القارصين سنًا من زوجها الذي تغيب ملدة تزيد 
املنهية  البينة من  بثبوت غيبته وفسخ نكاحها منه، وبطلب  عىل ثامن سنوات وصدر حكم 
إقامة  القايض  قرر  فقد  ولذا  به،  ما أهنت  أحرضت شاهدين معدلني رشعا فشهدا بصحة 
املنهية ولية عىل أبناءها القصار سنًا، وجعل هلا حق الترصف يف شؤوهنم ورعاية مصاحلهم، 

ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده أما بعد، فلدي أنا )...( القايض يف 
املحكمة العامة بمكة املكرمة، وبناء عىل املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة العامة 
بمكة املكرمة برقم ٣٤٥٤٠٠٤٦ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/١هـ، املقيدة برقم ٣٤٢٧٣٥٣٨١ 
وتاريخ   ٧٤١ رقم  املدنية  األحوال  مدير  خطاب  عىل  املبني  ١٤٣٤/١٢/١هـ  وتاريخ 
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الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/١/٢٢هـ  املوافق  االثنني  يوم  ويف  ١٤٣٤/١١/٢٦هـ، 
بصفته   )...( رقم  اإلقامة  بموجب  اجلنسية   ...  )...( حرض  وفيها  والنصف،  التاسعة 
املكرمة  بمكة  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  صك  بموجب   )...( عن  وكيال 
أدناه،  الشاهدين  قبل  من  به  واملعرف  ١٤٣٤/١١/١٣هـ،  وتاريخ   ٣٤١٤٧٦٢٩٥ رقم 
أكثر من ثامن سنوات، وذلك بموجب صك  وأهنى قائال: لقد تغيب زوج موكلتي )...( 
العامة  املحكمة  من  الصادر  ١٤٣٣/٧/١٦هـ  وتاريخ   ٣٣٣٤٥٨٨١ رقم  النكاح  فسخ 
بالرياض، وخلف من ضمن ورثته أبناء قصار وهم )...( املولود بتاريخ ١٤٢١/٩/٢١هـ 
يقيمون معي يف مكة  بتاريخ ١٤٢٤/٣/٣هـ، ومل يقم عليهام وصيًا، وهم  املولود  و)...( 
أحرض  ذلك  عىل  البينة  وبطلب  أهنى،  هكذا  عليهم  وليًا،  موكلتي  إقامة  أطلب  املكرمة، 
للشهادة كال من )...(... اجلنسية بموجب اإلقامة رقم )...(، و)...(... اجلنسية بموجب 
اإلقامة رقم )...(،  وقد شهدا بصحة ما ذكره وكيل املنهية، هكذا شهدا، وعدال من قبل 
رقم  اإلقامة  بموجب  اجلنسية  و)...(...   ،)...( رقم  اإلقامة  بموجب  اجلنسية   ...)...(
)...(، فبناء عىل ما تقدم فقد أقمت املنهية )...( ولية عىل أبنائها القصار سنا، وهم )...( 
شؤوهنم  ترعى  ١٤٢٤/٣/٣هـ  بتاريخ  املولود  و)...(  ١٤٢١/٩/٢١هـ  بتاريخ  املولود 
وحتافظ عىل مصاحلهم وهلا احلق يف البيع والرشاء واإلفراغ وقبوله واستالم الثمن وتسليم 
املثمن والتأجري واستالم األجرة وتوقيع العقود واستالم مجيع ماهلم من حقوق واملطالبة هبا 
تقام  البينة والرفع يف أي قضية  الدعوى والرد عليهام وإقامة  واملداعاة واملخاصمة وسامع 
منهم أو ضدهم أمام أي حمكمة ويف أي جهة وهلا مراجعة الدوائر احلكومية واملؤسسات 
والرشكات واألفراد والبنوك الغري ربوية وأي جهة أخرى يف مجيع املعامالت اخلاصة هبم 
وإهناء كافة اإلجراءات الرشعية واإلدارية املتعلقة بذلك، وهلا حق توكيل غريها عند احلاجة، 
حاكم  من  بإذن  إال  بدل  رشاء  أو  ببيع  القصار  عقارات  من  بيشء  تترصف  بأال  وأفهمتها 
الزوج غائب ولوجود قصار قررت  إن  بتقوى اهلل يف واليتها، وحيث  رشعي، وأوصيتها 
بعث املعاملة ملحكمة االستئناف للتدقيق طبقًا للامدة ١/١٧٩من نظام املرافعات الرشعية، 

وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/١/٢٢هـ.
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احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فنحن قضاة الدائرة األوىل 
لألحوال الشخصية واألوقاف والوصايا والقصار وبيوت املال يف حمكمة االستئناف بمنطقة 
مكة املكرمة، جرى منا االطالع عىل املعاملة الواردة إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس املحكمة 
العامة بمكة املكرمة رقم ٣٤٢٧٣٥٣٨١ وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٨هـ، املشتملة عىل الصك 
القايض   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٥/١/٢٣هـ،  وتاريخ   ٣٥١٢٣٨٩٣ رقم 
القارصين،  ابنيها  عىل  وليًا  إقامتها  طلب/)...(  املتضمن  املكرمة،  بمكة  العامة  باملحكمة 
املوفق،  واهلل  املرفق،  التنبيه  مع  احلكم  عىل  املوافقة  تقرر  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة جدة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٧١٠٨٣ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٢/١٣هـ رقم القرار: ٣٥١٤٥٤٧٦ 

بأهمياهاا-ا تلقارصةا وكيلا دفعا طبيا-ا تقليلا ويلا-ا إسامةا طمبا عقالا-ا سارصا واليةا-ا
تلقصورا ثبوتا تملعرتضا-شهادةاشهوداعدولا-ا أسوتلا تناسضا وليًااعميهاا-ا إساماها طمبا
عنا وكالاها فقخا تملعرتضا-ا طمبا ردا وليةا-ا إساماهاا لمواليةا-ا تملنهيةا تلعقرا-اصالحيةا

تلقارصة.

تملادةا)اا/ر(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعية.

ترصيف  عىل  قدرهتا  لعدم  عقاًل  القارصة  والدهتا  عىل  ولية  إقامتها  طالبة  املنهية  أهنت 
املنهية وحاجتها  العقلية لوالدة  القدرات  التقرير الطبي متضمنًا تدهور  شؤوهنا، وقد ورد 
إقامة ويل عليها، ثم حرض وكيل القارصة وقرر اعرتاضه عىل تولية املنهية عىل موكلته لكوهنا 
املنهية  العقيل، وقد أحرضت  إقامته هو وليًا عىل عليها إن ثبت قصورها  عاقلة، ثم طلب 
شاهدين معدلني رشعا فشهدا بقصور والدهتا العقيل وصالحيتها للوالية عليها، ولذا فقد 
ثبت لدى القايض أن املنهى عنها قارصة عقاًل ورصف النظر عن طلب وكيلها، وأقام املنهية 
قرر فسخ وكالة  الترصف يف شؤوهنا، كام  القارص عقال، وجعل هلا حق  والدهتا  ولية عىل 

املعرتض عن القارصة، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فلدي أنا )...( قايض الدائرة 
إلينا من فضيلة  املحالة  املعاملة  وبناء عىل  بمحافظة جدة،  العامة  باملحكمة   )...( اإلهنائية 
١٤٣٤/٠٤/١٤هـ،  وتاريخ   ٣٤١٧١٠٨٣ برقم  جدة  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس 
االثنني  اليوم  هذا  ويف  وتاريخ ١٤٣٤/٠٤/١٤هـ،   ٣٤٩١٢٠٨٨ برقم  باملحكمة  املقيدة 
١٤٣٤/١٠/١٩هـ حرضت )...( وأهنت قائلة: إن والديت )...( قارص عقال، وال تدرك 
الوحيدة  ابنتها  املكان، وبحاجة إىل ويل يرعى شؤوهنا ويقوم عىل أعامهلا، وأنا  الزمان وال 
أطلب إقامتي وليا عليها، هكذا أهنت، فجرى خماطبة مستشفى الصحة النفسية بخطابنا رقم 
٣٤٩١٢٠٨٨ يف ١٤٣٤/٠٤/١٧هـ لإلفادة عن حالة املذكورة العقلية، فعاد جواهبم برقم 
العقلية  القدرات  يف  تدهور  من  تعاين   )...( أن  متضمنا  ١٤٣٤/٠٦/١٧هـ  يف  ٢١٠/ل 
واملعرفية، وشخصت حالتها بعته شيخوخة بدرجة شديدة، وترى اللجنة أن املذكورة غري 
اجلنسية  )...( سعودي  ثم حرض  ا.هـ،  اقامة ويل.  اىل  قادرة عىل ترصيف شؤوهنا وحتتاج 
بموجب السجل املدين رقم )...( وكيال عن )...( بوكالته الصادرة من كتابة العدل الثانية 
وحضور  واملدافعة  املرافعة  ختوله  التي  ١٤٣١/٠٥/١٧هـ  يف   ٤٤٩٦٩ برقم  جدة  بشامل 
والرضا  والبينات  الشهود  وتوريد  والتعديل  واجلرح  واإلجابة  الدعوى  وسامع  اجللسات 
وأطلب  عليها،  ويل  إقامة  إىل  حتتاج  ال  عاقلة  موكلتي  إن  قائال:  وقرر  ا.هـ  واالعرتاض 
إحضارها لسامع ما لدهيا والتأكد من سالمة عقلها، فإذا تبني صحة ما ذكرته املنهية فإنني ال 
اعرتاض لدي عىل الوالية، ولكن والديت غري قادرة عىل أعبائها، هكذا قرر، وبعرضه عىل 
املنهية أجابت: أطلب سامع ما لدى وكييل احلارض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
املدين رقم )...(، فجرى االطالع عىل وكالته الصادرة من كتابة العدل الثانية بشامل جدة برقم 
٣٣٣٦٣٣٧٢ يف ١٤٣٣/١١/٠٩هـ التي ختوله مراجعة املحاكم واملطالبة وإقامة الدعاوى 
واملرافعة واملدافعة وسامع الدعاوى والرد عليها وإحضار الشهود والبينات والطعن فيها أ.هـ 
ثم أجاب قائال ما ذكره وكيل القارص عقال غري صحيح ويف التقرير الطبي ما يفيد بحالتها 
العقلية، وأنا أطلب إقامة موكلتي وليا عىل والدهتا، وأطلب االطالع عىل هذه األوراق ثم 
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سلم ملفا فيه عدد من األوراق أمرت بحفظه يف املعاملة، ثم حرض )...( سعودي اجلنسية 
بموجب السجل املدين رقم )...( قائال: إن الطرفني بينهم رحم، وقد طلبوا مني اإلصالح 
بينهم، وجاءين وكيل املنهية واستعد بفسخ مجيع وكاالته لصالح والدته املنهية، رشيطة أال 
يكون أحد أشقائه وليا عليها، هكذا قرر، فسألته عن حالة )...( العقلية فأجاب: ال علم 
يل هبا، فسألت وكيل )...( عن ما ذكره احلارض فأجاب: نعم مجيع ما ذكر صحيح، عليه 
فقد قررت رفع اجللسة، وطلبت من املنهية إحضار بينتها يف اجللسة القادمة، وقبل االنتهاء 
من ضبط اجللسة قرر وكيل )...( بقوله: إنني أطلب إقامتي وليا عىل موكلتي إذا ثبت أهنا 
قارص، هكذا قرر، ويف جلسة أخرى حرضت املنهية، كام حرض املعرتض وأحرضت األوىل 
للشهادة )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( فشهد قائال: لقد ذهبت 
إىل منزل والدة املنهية )...( لرقيتها فقرأت عليها ثم ناديت باسمها فلم ترد، وكانت هتمهم 
بكالم غري مفهوم، وأشهد أن عقلها ليس معها، فقد سألتها عن حاهلا ووضعها ومل جتب، بل 
كانت هتمهم بكالم غري مفهوم، وهي يف غري وعيها، هكذا شهد، وجرى تعديله يف الضبط 
كام أحرضت )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( فشهد قائال: أشهد 
والزمان،  األشخاص  من  حوهلا  حيدث  ما  تدرك  ال  مقعدة  السن  يف  كبرية  امرأة   )...( أن 
وقد قمت بزيارهتا يف املنزل برفقة جاري )...(، وحتدثنا عندها فلم تشعر بنا، ومل تتفاعل 
بشؤوهنا،  ويقوم  يرعاها  إىل من  بحاجة  أهنا  مبارشة، وأشهد  مل أحتدث معها  معنا، ولكني 
هكذا شهد، وجرى تعديله يف الضبط، ثم طلب )...(. سامع شهادة )...( سعودي اجلنسية 
بموجب السجل املدين رقم )...( فشهد قائال: أشهد أن )...( هو القائم عىل شؤون جدته 
)...(، وهو الذي قام برعايتها من سنني طويلة، وأشهد أن )...( مدركة عاقلة تعرف من 
يدخل إليها، هكذا شهد، كام أحرض للشهادة )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين 
رقم )...( فشهدت قائلة: إنني أعرف )...( من تسعة أعوام، وأنا أشهد أهنا عاقلة مدركة 
تفهم اخلطاب وحتكي يل أخبارها القديمة وتروي الشعر، وآخر مرة زرهتا كانت قبل أربعة 
الذي يقوم بشؤوهنا ورعايتها،  أشهر أو مخسة يف منزهلا، وكان حفيدها )...( عندها وهو 
قائلة:  هكذا شهدت، كام حرضت )...( ... اجلنسية بموجب اجلواز رقم )...( فشهدت 
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إنني ممرضة )...( منذ ثامنية شهور تقريبا، وأنا أشهد أهنا عاقلة حمافظة عىل الصالة وتتكلم 
معي إذا احتاجت أمرا كدخول اخلالء ونحوه، وهي مريضة يف قدمها ال تستطيع السري إال 
بعربة سري، ودائام تسأل عن حفيدها )...( ليذهب هبا إىل املستشفى فأتصل به، وهو الذي 
تعاقد معي يف املكتب، وهو الذي يعطيني رواتبي طيلة هذه املدة، هكذا شهدت، ويف جلسة 
أخرى حرضت املنهية وحرض املعرتض )...(، وأحرضت للشهادة )...( سعودي اجلنسية 
بموجب السجل املدين رقم )...( فشهد قائاًل: إنني جار للمنهية جتاورنا يف حي )...( مدة 
للوالية عىل  الديانة واألمانة، وأهنا صاحلة  العدول ذوي  أهنا من  وأنا أشهد  أعوام،  أربعة 
والدهتا، هكذا شهد، كام أحرضت )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( 
فشهد قائاًل: إن املنهية صديقة والديت من شهر تقريبًا، وأنا أشهد من كالم والديت أهنا ذات 
أمانة وديانة وصاحلة للوالية عىل والدهتا، هكذا شهد، كام أحرضت )...( سعودي اجلنسية 
وديانة،  أمانة  ذات  عدل  املنهية  أن  أشهد  قائاًل:  فشهد   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب 
وأنا ال أعرفها شخصيًا ولكن عن طريق وكيلها احلارض )...(، هكذا شهد، فسألت املنهية: 
هل لديك زيادة بينة؟ فأجابت: لدي شهود وأطلب مهلة إلحضارهم فأجبتها لطلبها، ويف 
جلسة أخرى حرضت املنهية، كام حرض )...(، وأحرضت للشهادة )...( سعودي اجلنسية 
والديت  عائلة  من  فهي  املنهية  أعرف  إنني  قائال:  فشهد   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب 
ولنا هبم عالقة، وأنا أشهد أهنا ذات أمانة وديانة واقتدار، وأهنا صاحلة للوالية عىل والدهتا، 
وال أدري عن حالة والدهتا العقلية، ولكني أعلم أهنا مريضة، هكذا شهد، وجرى تعديله 
ابنها املعرتض، فقررت السري يف  املنهية، ومل حيرض  يف الضبط، ويف جلسة أخرى حرضت 
الدعوى حضوريا بناء عىل الفقرة األوىل من املادة اخلامسة واخلمسني من نظام املرافعات 
الشهود  شهادة  يف  جاء  وملا  تقدم  ما  عىل  وبناء  ضبطه،  سبق  ما  تأمل  جرى  وقد  الرشعية، 
)...( و)...( و)...( و)...( املعدلة رشًعا، وملا جاء يف التقرير الطبي املشار إليه، ولتناقض 
املعرتض يف أقواله، إذ قرر ابتداء أهلية القارص عقاًل، واعرتض عىل طلب املنهية ، ثم أقر بأنه 
وافق عىل توليتها برشط أن ال توكل أحد إخوته، ثم رجع عن ذلك وأقر بقصورها عقاًل، 
وطلب إقامته ولًيا عليها، وكل هذا يدل عىل تناقضه، فلذلك كله فقد قررت ما ييل: أواًل: 
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ديانة وأمانة  للوالية عليها ذات  )...( صاحلة  ابنتها  )...( قارص عقاًل، وأن  أن  لدي  ثبت 
واقتدار، ثانيا: رصفت النظر عن طلب املعرتض )...(، ثالثا: أقمت املنهية ولًيا عىل والدهتا 
البيع والرشاء واإلفراغ  ترعى شؤوهنا، وحتافظ عىل مصاحلها، وهلا احلق يف  القارص عقال 
واستالم  العقود  وتوقيع  األجرة  واستالم  والتأجري  املثمن  وتسليم  الثمن  واستالم  وقبوله 
مجيع ماهلا من حقوق واملطالبة هبا واملداعاة واملخاصمة وسامع الدعوى والرد عليها وإقامة 
مراجعة  وهلا  أي جهة  أي حمكمة ويف  أمام  أو ضدها  منها  تقام  أي قضية  والرفع يف  البينة 
املعامالت  مجيع  يف  أخرى  جهة  وأي  واألفراد  والرشكات  واملؤسسات  احلكومية  الدوائر 
اخلاصة هبا وإهناء كافة اإلجراءات الرشعية واإلدارية املتعلقة بذلك وهلا حق توكيل غريها 
عند احلاجة، وأفهمتها بأن عليها أن ال تترصف بيشء من عقارات القارص ببيع أو رشاء بدل 
إال بإذن من حاكم رشعي وأوصيتها بتقوى اهلل يف واليتها، وأمرت بتبليغ )...( بنسخة من 
انتهت ومل  فإن  تبلغه،  تاريخ  يوًما من  هذا احلكم، وله حق االعرتاض عليه خالل ثالثني 
يقدم الئحته االعرتاضية، سقط حقه يف االعرتاض واكتسب احلكم القطعية، وباهلل التوفيق 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/١١/١٨هـ.

األربعاء  اليوم  هذا  ففي  وبعد،  بعده  نبي  ال  من  عىل  وسلم  اهلل  وصىل  وحده  هلل  احلمد 
وردنا  وقد  املنهية،  حرضت  وفيها   ،١٢.١٥ الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٢/٢٩هـ 
والوصايا  واألوقاف  الشخصية  لألحوال  الثالثة  الدائرة  قضاة  الفضيلة  أصحاب  قرار 
 ٣٥١٤٥٤٧٦ برقم  املكرمة  مكة  منطقة  يف  االستئناف  بمحكمة  املال  وبيوت  والقصار 
والئحته  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  نصه:  ما  واملتضمن  ١٤٣٥/٠٢/١٣هـ  يف 
االعرتاضية تقرر باألكثرية املوافقة عىل احلكم مع مالحظة التنبيه املرفق، وعليه فقد أمرت 
بمخاطبة وزارة العدل للتعميم بفسخ مجيع وكاالت )...(، وتسليم صك الوالية للمنهية، 
وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٢/٢٩هـ

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
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بمحكمة  املال  وبيوت  والقصار  والوصايا  واألوقاف  الشخصية  لألحوال  الثالثة  الدائرة 
االستئناف يف منطقة مكة املكرمة االطالع عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة 
الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٢/٢هـ  وتاريخ   ٣٤٩١٢٠٨٨ برقم  جدة  بمحافظة  العامة 
الصادر من فضيلة الشيخ )...( القايض باملحكمة العامة بجدة برقم ٣٤٣٦٤٩٧٤ وتاريخ 
عقاًل  القارصة  والدهتا  عىل  وليًا  إقامتها   )...( املرأة  طلب  املتضمن  ١٤٣٤/١١/٢٠هـ، 
املوافقة عىل  باألكثرية  تقرر  الصك وصورة ضبطه والئحته االعرتاضية،  )...(، وبدراسة 
احلكم، مع مالحظة التنبيه املرفق، واهلل املوفق. وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه 

وسلم.
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 الاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل : الدوائر اإلهنائية باملحكمة العامة بجدة

تارخيها : ١٤٣٥ رقم القضية : ٣٥٤١١٨٧٠ 
حمكمة االستئناف : حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه : ١٤٣٥/٠٨/٠٥هـ رقم القرار : ٣٥٣٤١٥٩٢ 

خارجا سفلها تملخاصةا-ا تجلهاتا خماطبةا ا تل��ويلا-ا تألبا غيبةا تلنكاحا-ا واليةا نقلا
تلواليةا نقلا بموتها-ا تعابارهاحكاما تلويلا-اعدما غيبةا تلبالدا-شهادةاشهوداعدولا-ثبوتا

إىلاتألخاتلشقيق.

شهادةاتلشهود.

له  إثبات غيبة والدها بعد أن سافر إىل بلده بشكل هنائي وال تعرف  املنهية طالبة  أهنت 
عنوانًا فيه، وذلك لتقدم خاطب للمنهية ورغبتها يف  الزواج منه، وقد وردت إفادة إدارة 
اجلوازات متضمنة خروج والد املنهية من البالد بشكل هنائي، وبطلب البينة منها أحرضت 
شاهدين معدلني رشعا فشهدا بصحة ما أهنت به، ولذا فقد ثبت لدى القايض فقد وغيبة 
والد املنهية وأنه ال يعرف له عنوان وال مقر سكن، وقرر نقل والية تزويج املنهية إىل شقيقها، 
ثم  به،  أو يفسخ نكاحه  تركته  به  يقسم  أو  يعترب حكام بموت والدها  أن ذلك ال  وأفهمها 

صدق احلكم من حمكمة االستئناف.

قايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  بعده  نبي  ال  من  عىل  والسالم  والصالة  وحده  هلل  احلمد 
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الدائرة اإلهنائية الرابعة باملحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء عىل املعاملة املحالة إلينا من 
فضيلة رئيس الدوائر اإلهنائية باملحكمة العامة بمحافظة جدة برقم ٣٥٤١١٨٧٠ وتاريخ 
١٤٣٥/٠٧/٠٩هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٥٢٠١١٣١٦ وتاريخ ١٤٣٥/٠٧/٠٩هـ، 
ويف هذا اليوم اخلميس ١٤٣٥/٠٧/٠٩هـ افتتحت اجللسة الساعة ١٠.٣٠، وفيها حرضت 
)...( ... اجلنسية باإلقامة رقم )...(، وأهنت قائلة: إن والدي مفقود، وقد سافر إىل اليمن 
منذ أربعة أشهر تقريبا، وقد تقدم إيل رجل يرغب الزواج مني، أطلب إثبات فقده وغيبته 
ليتسنى يل الزواج، هكذا أهنت، فجرى خماطبة إدارة اجلوازات باخلطاب رقم ٣٥١٦٣٣٩٣٩ 
بتاريخ  منهم”برنت”  فوردنا  املذكور،  عن  لدهيم  عام  لإلفادة  ١٤٣٥/٠٧/٠٧هـ  يف 
١٤٣٥/٠٧/٠٨هـ املوضح فيه خروج املذكور خروجا هنائيا بتاريخ ١٤٣٥/٠٣/٠٨هـ، 
فطلبتها البينة، فأحرضت للشهادة )...( ... اجلنسية باإلقامة رقم )...(، فجرى سؤاله عن 
مطبعة  يعمل يف  أنه  أجاب  وبسؤاله عن عمله  ابنة عمه،  أهنا  فأجاب  باملنهية،  قرابته  صلة 
)...( وبسؤاله عن تاريخ ميالده، فأجاب ١٤٠٦/٠٩/١٣هـ، وبسؤاله عام لديه من شهادة 
فقرر قائال: أشهد أن )...( والد املنهية سافر خارج السعودية قبل أربعة أشهر تقريبا، وال 
يعرف له عنوان وال مقر سكن، هكذا شهد، كام حرض )...( ... اجلنسية باإلقامة رقم )...(، 
فجرى سؤاله عن صلة قرابته باملنهية، فأجاب أهنا ابنة عمه، وبسؤاله عن عمله أجاب أنه 
يعمل يف رشكة )...(، وبسؤاله عن تاريخ ميالده أجاب ١٤١٠/٠٧/٠٩هـ، وبسؤاله عام 
لديه من شهادة فقرر قائال: أشهد أن )...( والد املنهية سافر خارج السعودية قبل أربعة أشهر 
تقريبا وال يعرف له عنوان وال مقر سكن، هكذا شهد، وعدال من )...( ... اجلنسية باإلقامة 
بعد  املنهية عن وليها األقرب  باإلقامة رقم )...(، وبسؤال  ... اجلنسية  رقم )...( و)...( 
والدها أجابت قائلة: شقيقي احلارض معي )...( ... اجلنسية باإلقامة رقم )...(، فبناء عىل 
ما تقدم من إهناء املنهية، و”برنت” اجلوازات املذكور أعاله، وملا جاء يف شهادة الشاهدين 
املعدلة رشعا، فلذلك فقد ثبت لدي فقد وغيبة )...( ... اجلنسية باإلقامة رقم )...( والد 
إىل  املنهية  تزويج  انتقال والية  قررت  مقر سكن، كام  له عنوان وال  يعرف  وأنه ال  املنهية، 
شقيقها )...( ... اجلنسية باإلقامة رقم )...(، وأفهمت املنهية أن هذا الصك إنام هو إثبات 
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فقد وغيبة لوالدها فقط، وال يعترب حكام بموته أو يقسم به تركته أو يفسخ نكاحه، كام قررت 
رفع املعاملة ملحكمة االستئناف بمكة املكرمة ألنه حكم عىل غائب، وباهلل التوفيق، وصىل 

اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٧/٠٩هـ.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
بمحكمة  املال  وبيوت  والقصار  والوصايا  واألوقاف  الشخصية  لألحوال  الثالثة  الدائرة 
االستئناف يف منطقة مكة املكرمة االطالع عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة 
العامة بجدة برقم ٣٥٢٠١١٣١٦ وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٦هـ، املرفق هبا الصك الصادر من 
فضيلة الشيخ )...( القايض يف الدوائر اإلهنائية باملحكمة العامة بجدة برقم ٣٥٣١٠٢٩٤ 
وتاريخ ١٤٣٥/٧/٩هـ، املتضمن طلب املرأة )...( ... اجلنسية إثبات فقد وغيبة والدها 
وانتقال والية تزوجيها ألخيها )...(، وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت املوافقة عىل 

احلكم، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.



44

اإنهاءات الوالية

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة باملدينة املنورة
تارخيها : ١٤٣٤ رقم القضية : ٣٤٥٥٧٥١٤ 

حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة
تارخيه : ١٤٣٥/٠٦/٠١هـ رقم القرار : ٣٥٢٦١٨٧٧ 

نقلاواليةاتلنكاحا-اغيبةاتألباتلويلا-اخماطبةاتجلهاتاتملخاصةا-اسفلهاخارجاتلبالدا-ا
إعالنايفاتلصحيفةا-اشهادةاشهوداعدولا-اإسلترابناتاتلغائبا-اثبوتاغيبةاتلويلا-انقلا

تلواليةاإىلاتألخاتلشقيق.

شهادةاتلشهود.

أهنى املنهي طالبًا إثبات غيبة والده منذ ثالث سنوات وطلب نقل والية تزويج أخواته 
الشقيقات إليه، وبمخاطبة اجلهات املختصة أفادت بسفره خارج البالد وعدم عودته إليها، 
يتقدم أحد ببالغ عن  املنهي فلم  كام جرى اإلعالن يف إحدى الصحف املحلية عن طلب 
الغائب، وبطلب البينة من املنهي أحرض شاهدين معدلني رشعًا فشهدا بصحة ما أهنى به، 
إىل  تزوجيهن  والية  نقل  عىل  وبموافقتهن  والدهم  بغيبة  وأقروا  املنهي  شقيقات  حرض  كام 
املنهي، ولذا فقد ثبت لدى القايض غيبة والد املنهي، وقرر نقل والية تزويج بناته ألخيهن 

الشقيق، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فلدي أنا/ )...( القايض 
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رِة، بناًء عىل االستدعاء املحال إلينا من فضيلة رئيس املحكمة  ِة باملدينِة املنوَّ باملحكمِة العامَّ
العامة باملدينة املنورة برقم )٣٤٥٥٧٥١٤( يف ١٤٣٤/١٢/١٩هـ، املقيد باملحكمة برقم 
)٣٤٢٨٢٦٨٠٠( يف ١٤٣٤/١٢/١٩هـ، ويف يوم )الثالثاء( املوافق ١٤٣٥/٠٥/١٠هـ 
إن والدي  قائاًل:  املدين رقم )...( وأهنى  السجل  حرض )...(، سعودي اجلنسية بموجب 
)...( متغيٌب عّنا وهاجٌر لنا منذ ثالث سنوات؛ إذ إنه خرج من املنزل وال نعلم عنه شيئًا، 
)...( و)...( و)...(  الشقيقات يل، وهن  أخوايت  تزويج  ونقل والية  إثبات ذلك،  أطلب 
و)...(، عليه فقد جرى كتابة خطاب لوكيل إمارة منطقة املدينة املنورة برقم )٣٥٣٥٢٧٩٥( 
يف ١٤٣٥/٠٢/٠٢هـ، املتضمن طلب تكليف اجلهات املختصة بالبحث عن والد املنهي، 
فوردنا خطاب وكيل إمارة املدينة املنورة رقم )١٢٥٢٥( يف ١٤٣٥/٠٣/١٦هـ، املبني عىل 
إجابة مدير إدارة سجون منطقة املدينة املنورة، املقيد بوارد املحكمة برقم )٣٥٨٣٣٢٩٥( يف 
١٤٣٥/٠٣/٢٠هـ، املتضمن عدم العثور عليه سجينًا ومل يسبق وأن أوقف لدهيم، كام وردنا 
خطاب وكيل إمارة املدينة املنورة رقم )١٧٧٩٤( يف ١٤٣٥/٠٤/١٨هـ املبني عىل إجابتي 
برقم )٣٥١١٩٣٧٠١( يف  املحكمة  بوارد  املقيد  منطقة اجلوف  منطقة عسري وإمارة  إمارة 
١٤٣٥/٠٤/٢٤هـ املتضمن أن له عدة سفريات كان آخرها بتاريخ ١٤٣٣/٠٣/١٠هـ 
وردنا  كام  املرفقة،  احلاسب  رشحية  حسب  تارخيه  حتى  باخلارج  زال  وما   )...( دولة  إىل 
خطاب وكيل إمارة املدينة املنورة رقم )١٧٨٨٤( يف ١٤٣٥/٠٤/١٨هـ املبني عىل إجابتي 
إمارة منطقة نجران املقيد بوارد املحكمة برقم )٣٥١١٩٠١٣٢( يف ١٤٣٥/٠٤/٢٤هـ، 
حتى  يعد  ومل  ١٤٣٣/٠١/١٠هـ  بتاريخ   )...( دولة  إىل  سافر  املذكور  أن  املتضمن 
يف   )٣٥٣٥٢٥٠٠( برقم  املنورة  املدينة  منطقة  جوازات  ملدير  الكتابة  جرت  كام  تارخيه، 
بوارد  املقيد  ١٤٣٥/٠٢/١٢هـ  يف   )١٣٥٥( برقم  جواهبم  فوردنا  ١٤٣٥/٠٢/٠٢هـ، 
مازال خارج  املذكور  أن  املتضمن  برقم )٣٥٥٢٢٣٢١( يف ١٤٣٥/٠٢/١٩هـ  املحكمة 
اململكة متجها إىل )...( بتاريخ ١٤٣٣/٠١/١٠هـ، كام جرى اإلعالن يف جريدة )...( بام 
نصه”تعلن املحكمة العامة باملدينة املنورة عن أنه تقدم هلا املواطن/ )...(، سعودي اجلنسية 
بموجب السجل املدين رقم )...(، يرغب باستخراج صك غيبة لكل من/ )...(، فمن لديه 
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التقدم للمكتب القضائي )...( باملحكمة العامة خالل مدة أقصاها  معلومات عنهام عليه 
شهر من تارخيه”. هكذا جرى، كام جرت الكتابة ملدير عام األحوال املدينة بمنطقة املدينة 
بيانات عن املذكور،  املنورة برقم )٣٥٣٥٢٧٥٥( يف ١٤٣٥/٠٢/٠٢هـ ملوافاتنا برشحية 
فوردنا اجلواب منهم بخطاهبم رقم )٢٤٨٤( يف ١٤٣٤/٠٢/١٢هـ املقيد بوارد املحكمة 
برقم )٣٥٥١٣٠٦٤( يف ١٤٣٥/٠٢/١٩هـ واملرفق به سجل البيانات املتضمن”االسم: 
)...(، رقم اهلوية: )...(، املولود يف املدينة املنورة بتاريخ ١٤٦٨/٠٧/٠١هـ، املهنة متسبب 
احلالة االجتامعية: مطلق بتاريخ ١٤٣٠/٠٥/٢٥هـ. هكذا جرى، وبطلب البينة من املنهي 
أحرض للشهادة كاًل من )...(، سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( و)...(، 
)...(، وباستشهادمها شهد كل واحد منهام  املدين رقم  السجل  اجلنسية بموجب  سعودي 
بمفرده قائاًل: أشهد أن )...( متغيب عن أهله وهاجر هلم منذ حوايل ثالث سنوات، وقد 
خرج من منزله وال يعلم عنه يشء إال أنه يف )...( ويرفض تزويج بناته وهن )...( و)...( 
قبل كل من )...(، سعودي اجلنسية بموجب  الشهود من  تعديل  و)...( و)...(، وجرى 
السجل املدين رقم )...( و)...(، سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( الذين 
شهدا بعدالة الشاهدين، كام حرض يف اجللسة كل من ١ـ )...(، سعودية اجلنسية بموجب 
 )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودية   ،)...( ٢ـ   )...( رقم  املدين  السجل 
املدين رقم )...( ٤ـ )...(، سعودية اجلنسية  ٣ـ )...(، سعودية اجلنسية بموجب السجل 
لدهين  عام  وبسؤاهلن  ١٤٢٠/١٠/١٨هـ،  يف  املولودة   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب 
حيال اإلهناء أجابت كل واحدة منهن بمفردها قائلة: إن والدنا هجرنا منذ ثالث سنوات 
لنا  السعودية، وتقدم  العربية  اململكة  يسأل عنا وال يرصف علينا، وهو مسافر خارج  وال 
التزويج  نقل والية  لدينا من  مانع  لكن دون جدوى، وال  معه  التواصل  خطاب وحاولنا 
ألخينا الشقيق )...(، فبناًء عىل ما تقدم فقد ثبت لدي غيبة )...(، ونقلت والية تزويج بناته 
وهن )...( و)...( و)...( و)...( ألخيهن الشقيق املنهي، وأمرت برفع هذا اإلجراء ملحكمة 
االستئناف، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني. حرر 

يف ١٤٣٥/٠٥/١٠هـ.
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الواردة من فضيلة  احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وبعد، فبناًء عىل املعاملة 
١٤٣٥/٥/١٥هـ  وتاريخ   ٣٤٢٨٢٦٨٠٠ برقم  املنورة  باملدينة  العامة  املحكمة  رئيس 
 ٣٥٢٩٨٦٩٠ برقم  املدينة  بمنطقة  االستئناف  حمكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  واملحالة 
يف  الشخصية  األحوال  دائـرة  قضاة  نحـن  مّنا  جـرى  فقـد  ١٤٣٥/٥/١٩هـ،  وتاريخ 
حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة االطالُع علـى احلكم الصادر من فضيلة الشيخ/ 
وتاريخ   ٣٥٢٣٨٦٢٦ بعـدد  واملسجل  املنورة  باملدينة  العامة  باملحكمة  القايض   ،)...(
بام دون  فيـه  املحكوم  املقدم من/ )...(،  إثبات غيبة،  املتضمن طلب  ١٤٣٥/٥/١٠هـ، 
علـى  املوافقة  تقـررت  ضبطـه  وصـورة  واحلكم  املعاملة  أوراق  كامل  وبدراسـة  باطنه، 

احلكم، واهلل املوفق، وصلـى اهلل علـى نبينا حممد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل : املحكمة العامة بالدمام

تارخيها : ١٤٣٥ رقم القضية : ٣٥١٠٠٨١٧ 
حمكمة االستئناف : حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه : ١٤٣٥/٠٣/١٥هـ رقم القرار : ٣٥١٨٠٠٦٣ 

نقلاواليةاتلنكاحا-اغيبةاتألباتلويلا-اشهادةاشهوداعدولا-اثبوتاتإلهناءا-انقلاتلواليةا
إىلاتألخاتلشقيق.

إذتاسافلاويلاتلنكاحامقافةاسرصاأواغاباغيبةامنقطعةافاناقلاتلواليةاإىلامنابعده.

أهنت املنهية طالبة إثبات أن أخاها الشقيق هو أقرب أوليائها احلارضين يف والية النكاح 
أحرضت  املنهية  من  البينة  وبطلب  طويلة،  مدة  منذ  أهله  عن  ومنقطع  غائب  والدها  ألن 
شاهدين معدلني رشعا فشهدا بصحة إهنائها، كام حرض شقيق املنهية وقرر عدم ممانعته يف 
توليه تزوجيها، ونظرًا ألن الويل يف النكاح إذا سافر مسافة قرص أو غاب غيبة منقطعة فتنتقل 
يتوىل  هلا  ويل  أقرب  هو  املنهية  شقيق  أن  القايض  لدى  ثبت  فقد  لذا  بعده،  َمْن  إىل  الوالية 

تزوجيها، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.

قايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  بعده  نبي  ال  من  عىل  والسالم  والصالة  وحده  هلل  احلمد 
الدائرة اإلهنائية الثانية باملحكمة العامة بالدمام، بناًء عىل املعاملة املحالة من فضيلة الرئيس 
برقم ٣٥١٠٠٨١٧، املقيدة لدى املحكمة برقم ٣٥٤٩٢٧٥٥ يف ١٤٣٥/٢/١٥هـ، ويف 
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متام الساعة التاسعة من صباح يوم األربعاء ١٤٣٥/٢/٢٩هـ حرضت )...( ... اجلنسية 
اجلنسية،    ...  )...( الشقيق  أخيها  قبل  من  هبا  املعرف   ،)...( رقم  إقامة  رخصة  بموجب 
بموجب رخصة إقامة رقم )...(، وأهنت قائلة: إن والدي )...( قد سافر إىل اليمن بتاريخ 
١٤٢٦/٧/٢١هـ ومل يرجع حتى اآلن، وقد حاولت التواصل معه من أجل تزوجيي وتوكيل 
من يثق به ولكن دون جدوى، فهو غائب ومنقطع عنا ويتواصل معنا عرب اهلاتف يف فرتات 
متفاوتة، وأخي الشقيق املعرف يب هو أقرب ويل يل بعد والدي، وقد تقدم خلطبتي الكفء 
احلارض  الشقيق  أخي  أن  إثبات  أطلب  لذا   ، عيلَّ يفوت  أن  وأخشى  والنسب،  بالديانة  يل 
هو أقرب ويل يل كي يتوىل التزويج، هكذا أهنت، وبطلب البينة أحرضت للشهادة وأدائها 
كال من: )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( و)...( سعودي اجلنسية 
بموجب السجل املدين رقم )...(، وبسؤال كل واحد منهام بمفرده عام لديه من شهادة شهد 
يعد  ومل  ١٤٢٦هـ،  عام  منذ  أرسته  عن  انقطع  قد   )...( وهو  املنهية  والد  أن  أشهد  قائاًل: 
باملنهية هو أخوها الشقيق هو أقرب ويل هلا، هكذا شهدا، وقد  متواصاًل معهم، واملعرف 
جرى تعديل الشاهدين التعديل الرشعي من قبل كل من: )...( سعودي اجلنسية بموجب 
السجل املدين رقم )...( و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( ا.هـ، 
ثم أبرزت املنهية صك الوالية الصادر من هذه املحكمة برقم ٤/٦٦ يف ١٤٣٠/٥/٢هـ، 
وقد تضمن تولية والدهتا عىل أوالدها القارصين ومن ضمنهم املعرف باملنهية )...( ا.هـ، 
وقد تم التهميش عليه ببلوغ ورشده وانفساخ الوالية عنه. ا.هـ، ثم قرر احلارض )...( قائاًل: 
ما ذكرته املنهية كله صحيح وال مانع لدي من تويل عقد نكاحها ا.هـ، وقد حرض يف اجللسة 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( وقرر قائاًل: لقد رغبت يف الزواج 
من املنهية، وصدرت املوافقة من أمارة املنطقة الرشقية، ونظرًا لغياب والدها مل نتمكن من 
إجراء عقد الزوج. ا.هـ. فبناًء عىل ما تقدم من إهناء املنهية والبينة املعدلة رشعًا، وبناًء عىل ما 
قرره الفقهاء من أن الويل يف النكاح إذا سافر مسافة قرص أو غاب غيبة منقطعة فتنتقل إىل َمْن 
بعده، وبام أنَّ املصلحة ظاهرة يف انتقال والية التزويج ألخ املنهية، فقد جاء مقاصد الرشيعة 
ومواردها يف الرتغيب بالنكاح، السيام يف هذه األزمنة التي كثرت فيها الفتن، لذلك كله فقد 
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ثبت لدي صحة ما أهنت به املنهية، وأن أخاها الشقيق احلارض )...( هو أقرب ويل هلا يتوىل 
تزوجيها، ونظرًا لكون هذا اإلهناء يتضمن احلكم عىل غائب لذا فقد قررت رفع هذا اإلجراء 
إىل حمكمة االستئناف لتدقيق احلكم، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل 

آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٢/٢٩هـ.
الثامنة  الساعة  بعده وبعد، ففي متام  نبي  احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال 
والنصف من صباح يوم اخلميس ١٤٣٥/٣/٢٩هـ فتحت اجللسة بناًء عىل ورود املعاملة 
من حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقية برقم ٣٥٧٠١٩٨٠ يف ١٤٣٥/٣/٢٥هـ، وبرفقها 
برقم  االستئناف  الشخصية األوىل يف حمكمة  دائرة األحوال  الفضيلة قضاة  قرار أصحاب 
٣٥١٨٠٠٦٣ يف ١٤٣٥/٣/١٥هـ، وقد تضمن ما نصه: “بدراسة الصك وصورة ضبطه 
وأوراق املعاملة قررنا املوافقة عىل احلكم، مع تنبيه فضيلة القايض أنه يتعني اإلحلاق بالصك 
وسجله وضبطه أن الغائب عىل حجته إذا حرض قبل تسليم الصك وإحالة املعاملة. توقيع 
وختم أصحاب الفضيلة كل من: )...( و)...( و)...( “ا.هـ. وملا ذكره أصحاب الفضيلة 
فقد قررت إضافة العبارة املشار إليها ليكون احلكم كاآليت: “ فقد ثبت لدي صحة ما أهنت 
به املنهية، وأن أخاها الشقيق احلارض )...( هو أقرب ويل هلا يتوىل تزوجيها، والغائب عىل 
حجته إذا حرض”، ثم رفعت اجللسة متام الثامنة ومخس وأربعني دقيقة، وباهلل التوفيق، وصىل 

اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٣/٢٩هـ.

يف  األوىل  الشخصية  األحوال  دائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
/٣٥/٧٠١٩٨٠ برقم  باملحكمة  املقيدة  املعاملة  عىل  الرشقية  باملنطقة  االستئناف  حمكمة 

برقم  بالدمام  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  ١٤٣٥/٣/٧هـ  وتاريخ  ش١ 
٣٥٤٩٢٧٥٥ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٩هـ، املوقع إجراؤه من فضيلة القايض الشيخ )...(، 
املرفق هبا الصك الصادر من فضيلـته املسجل برقم ٣٥١٦٢٨٥٥ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٩هـ، 
اخلاص بطلب/)...( ... اجلنسية إقامة ويل لتزوجيها، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بام 
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هو مدون ومفصل فيه، وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق املعاملة قررنا املوافقة عىل 
احلكم، مع تنبيه فضيلة القايض أنه يتعني اإلحلاق بالصك وسجله وضبطه أن الغائب عىل 
حجته إذا حرض قبل تسليم الصك وإحالة املعاملة، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد 

وآله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٣/١٥هـ.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بالطائف

تارخيها : ١٤٣٥ رقم القضية : ٣٥٢٧٦٠٤٧ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه : ١٤٣٥/٠٧/٢٣هـ رقم القرار : ٣٥٣٢٧٦٥٧ 

خماطبةا عدولا-ا شهودا تملنهيةا-شهادةا ترضرا تلويلا-ا تالبنا غيبةا تلنكاحا-ا واليةا نقلا
تجلهاتاتملخاصةا-احرصاورثةا-انقلاتلواليةاإىلاتلقايضا-اتزويجاتملنهية.

ر(ارفعاتلرضر.
ل(انقلاتلواليةاإىلاتحلاكلاأسطعالمنزتع.

ل(اتلغياباتملنقطعاكالعضل.

أهنت املنهية طالبة نقل والية ابنها عليها يف النكاح إىل احلاكم الرشعي، لكون ابنها غائب 
عنها منذ مدة طويلة بعد أن غادر البالد، وبطلب البينة من املنهية أحرضت شاهدين معدلني 
رشعا فشهدا بصحة إهنائها، وقد حتقق القايض عن طريق اجلهة املختصة من مغادرة ابن املنهية 
للبالد منذ مدة طويلة وعدم عودته إليها، كام حتقق من كون ابنها املذكور هو وليها يف النكاح 
باالطالع عىل حرص ورثة والدها، ثم قرر القايض نقل والية نكاح املنهية من ابنها إىل احلاكم 
الرشعي، وبعد تصديق حمكمة االستئناف عىل هذا اإلجراء حرضت املنهية وطلبت تزوجيها 

من احلارض معها، فزوجها القايض منه.
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القايض  أنا )...(  بعده وبعد، فلدي  نبي  احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال 
برقم  املحكمة  هذه  رئيس  من  املحالة  املعاملة  عىل  بناء  بالطائف،  العامة  املحكمة  يف 
بتاريخ ١٤٣٤/٥/١٠هـ، واملقيدة برقم ٣٥١٣٦٣٧٤٤، ويف يوم االثنني   ٣٥٢٧٦٠٤٧
وفيها  صباحًا،  والنصف  العارشة  الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٧/٠٦هـ  املوافق 
حرضت املرأة )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وأهنت قائلة : إن 
ابني )...( ويٌل عيل يف النكاح، وقد خرج إىل )...( وأخربين أنه لن يرجع إىل السعودية، وقد 
تقدم يل خاطب كفؤ صالح ملثيل، لذا أطلب نقل الوالية من ابني إىل احلاكم الرشعي حتى 
للشهادة  أحرضت  هبا  وللتعريف  ذكرت  ما  عىل  منها  البينة  وبطلب  أهنت،  هكذا  أتزوج، 
كال من )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( و)...( سعودي اجلنسية 
بموجب السجل املدين رقم )...(، وقد شهد كل واحد منهام بمفرده قائاًل: إن ابن املنهية 
خرج إىل )...(، واتصل علينا وقال: لن أرجع إىل السعودية، وهو ويل النكاح هلذه احلارضة، 
 )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( قبل  من  وعدال  شهدا،  هكذا 
و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وجرى االطالع عىل إفادة مدير 
جوازات حمافظة الطائف بالقيد رقم ٣٥١٧٩٩٢٧٧، املتضمن أن )...( سعودي اجلنسية 
بموجب السجل املدين رقم )...( قد غادر إىل )...( بتاريخ ١٤٣٤/١٢/٥هـ، ومل تسجل 
له عودة حتى اآلن، كام جرى االطالع عىل صك إثبات الطالق رقم ٣٤٣٧٦٨٣٢ بتاريخ 
١٤٣٤/١٢/٣هـ، املتضمن ثبوت طالق )...( لزوجته املنهية بتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢هـ، 
السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( املنهية  ابن   )...( وكالة  عىل  االطالع  جرى  وقد 
املدين رقم )...(، املتضمن توكيله يف تزويج والدته )...( من خاطبها )...( بالوكالة رقم 
بتاريخ ١٤٣٤/٨/٢١هـ، وجرى االطالع عىل صك حرص اإلرث ذي   ٣٤١١٦٦٧٢٣
الرقم ١٠/١١٧ بتاريخ ١٤١٧/٢/٢٥هـ املتضمن وفاة )...( والد املنهية وانحصار إرثه 
يف زوجته )...( ويف أوالده منها وهم )...( و)...( و)...( و)...( ويف ابنه )...( من زوجته 
املطلقة )...(، فبناء عىل ما تقدم من اإلهناء والبينة التي قدمتها املنهية، وألن املنهية طلبت 
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نقل الوالية إىل احلاكم، وبام أن الويل قد غاب غيبة تعد من الغيبة املنقطعة، وألن نقل الوالية 
إىل احلاكم أقطع للنزاع واخلصومة، وبام أن الغياب املنقطع يعد كالعضل، وقد نص مجهور 
أهل العلم عىل أن الوالية تنتقل من العاضل إىل احلاكم، وهي رواية يف مذهب اإلمام أمحد، 
وحلاجة املرأة للنكاح، ويف انتظار الويل رضر عىل املرأة ورعاية ملصلحة املنهية، فقد قررت 
نقل والية نكاح املنهية من ابنها إىل احلاكم الرشعي، وبه قضيت، ويعد هذا اإلجراء واجب 
التدقيق لكونه حكام عىل غائب، وعىل ذلك حصل التوقيع بالقناعة، وباهلل التوفيق، وصىل 

اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٧/٠٦هـ.

احلمد هلل وحده وبعد، ويف يوم األحد املوافق ١٤٣٥/٠٨/١٠هـ افتتحت اجللسة الساعة 
٢٤ : ٠١، وفيها جرى االطالع عىل املعاملة بعد ورودها من حمكمة االستئناف بمكة بالقرار 
هذه  يف  حرضت  وقد  احلكم،  عىل  باملوافقة  ١٤٣٥/٧/٢٣هـ  بتاريخ   ٣٥٣٢٧٦٥٧ رقم 
اجللسة )...(، وطلبت تزوجيها باحلارض معها )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
رقم )...(، عىل مهر قدره مخسة آالف ريال استلمتها يف جملس احلكم، وأن يسكنها يف بيت 
مستقل، وأن يتقي اهلل عز وجل فيها، وجرى عرض ذلك عىل )...(، فقرر موافقته عىل ذلك، 
وقد أفادت املنهية أهنا تقيم يف الطائف، وبعد االطالع عىل القرار املذكور بعاليه فإن ويل املرأة 
هو احلاكم، فعليه قررت تزوجيها بواليتي عىل )...( املذكور أعاله، وواجهت )...( بقويل: 
النكاح  هبذا  قبوله  قرر  الرجل  عىل  وبعرضه  رسوله،  وسنة  اهلل  كتاب  عىل   )...( زوجتك 
ورضاه به عىل ما ذكر بعاليه، وكان ذلك بحرضة )...( و)...( سعودي اجلنسية بموجب 
السجل املدين رقم )...(، كام جرى االطالع عىل شهادة الفحص قبل الزواج الصادرة برقم 
)...( بتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٣هـ الصادر من مديرية الشؤون الصحية بمدينة الطائف، وباهلل 

التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٨/١٠هـ.
احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
بمحكمة  املال  وبيوت  والقصار  والوصايا  واألوقاف  الشخصية  لألحوال  الثالثة  الدائرة 
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االستئناف يف منطقة مكة املكرمة االطالع عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة 
العامة بالطائف برقم ٣٥١٣٦٣٧٤٤ وتاريخ ١٤٣٥/٧/١٣هـ، املرفق هبا الصك الصادر 
وتاريخ   ٣٥٣٠٥٨٠٢ برقم  بالطائف  العامة  باملحكمة  القايض   )...( الشيخ  فضيلة  من 
١٤٣٥/٧/٦هـ، املتضمن طلب املرأة )...( يف نقل الوالية عليها من ابنها )...( إىل احلاكم 
الرشعي، وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت املوافقة عىل احلكم، مع مالحظة التنبيه 

املرفق، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة باملدينة املنورة
تارخيها : ١٤٣٤ رقم القضية : ٣٤٥٦٥٣٤٢ 

حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة
تارخيه : ١٤٣٥/٠٣/١٩هـ رقم القرار : ٣٥١٨١٩١٤ 

عىلا تلبينةا عدما تملوتنعا-ا منا تمللأةا خموا تألولياءا-ا منا تنقطاعا تلنكاحا-ا واليةا نقلا
إىلا تلواليةا نقلا شاهدينا-ا شهادةا تخلاطبا-ا كفاءةا ذلكا-ا يفا سوهلاا سبولا تالنقطاعا-ا

تلقايضا-اتزويجاتملنهية.

اهلا(. را-سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسملالا)تلقمطاناويلاَمناالاويلَّ
لا-مااجاءايفاكشافاتلقناعا)رر/ررلا،اررل(لا“ وإذتاتدعتاتمللأةاخموهاامناتملوتنعا
جهاا وأهنااالاويلاهلااُزوجتاولواملاتثبتاذلكاببينة..افإناُعدماتلويلامطمقًااأواعضل؛ازوَّ

ذواسمطانايفاذلكاتملكان”.
تملققطا تلعضلا تلشيخلاومناصورا “ سالا تلقناعا)رر/ررل(لا مااجاءايفاكشافا لا-ا

لوالياهاإذتاتمانعاتخلطابالشدةاتلويل”.
 را-اتملادةا)لل/ه�/رر(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعيةاوالئحاهاتلانفيذية.

أهنت املنهية طالبة تزوجيها من خاطبها احلارض معها بوالية احلاكم الرشعي لوفاة والدها 
وسفر أخيها قبل سنوات طويلة وانقطاع أخباره عنها وألهنا ترضرت من ذلك وكربت يف 
بينة لدهيا، ثم  البينة منها عىل انقطاع أوليائها قررت أنه ال  السن وال زالت بكرا، وبطلب 
قرر اخلاطب طلبه الزواج منها وأحرض شاهدين فشهدا بأنه كفء للزواج من املنهية، ونظرًا 
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ألن قول املرأة يف خلوها من املوانع وأنه ال ويل هلا يقبل بال بينة، وألن السلطان ويل َمن ال 
ويلَّ هلا، لذا فقد قرر القايض تزويج املنهية من اخلاطب املذكور بواليته، ثم صدق احلكم من 

حمكمة االستئناف.

األربعاء  يوم  ففي  وبعد،  بعده  نبي  ال  من  عىل  والسالم  والصالة  وحده  هلل  احلمد 
١٤٣٥/١/٣هـ فتحت اجللسة، وفيها حرضت )...(... اجلنسية بموجب رخصة اإلقامة 
املعرف هبا من قبل )...(... اجلنسية، بموجب رخصة اإلقامة  املفعول رقم )...(،  سارية 
سارية املفعول رقم )...( و)...( ... اجلنسية بموجب رخصة اإلقامة سارية املفعول رقم 
أخ  إال  يل  وليس  تقريبا،  سنة  أربعني  قبل  املغرب  يف  تويف  والدي  إن  قائلة:  فأهنت   ،)...(
أكثر من عرش سنوات  قبل  املتحدة األمريكية  الواليات  إىل  واحد اسمه )...(، وقد سافر 
وانقطعت أخباره عني فال أعلم عنه شيئا منذ ذلك التاريخ، وال أعلم هل هو حي أم ميت، 
وليس يل أقارب غريمها ال داخل اململكة وال خارجها، وأنا امرأة بلغت من العمر مخسني 
سنة، وال زلت بكرا مل يسبق يل الزواج، وقد تقدم خلطبتي )...( ... اجلنسية بموجب رخصة 
اإلقامة سارية املفعول رقم )...(، وهو رجل كفء يل وأرغب الزواج منه؛ لذا فإين أطلب 
منكم تزوجيي منه بواليتكم، هكذا أهنت، فسألتها هل يوجد بينات عىل ما ذكرت فقالت: 
ال يوجد لدي بينات، وأطلب تزوجيي بواليتكم، ألين كربت يف السن دون زواج، وأنا أريد 
احلالل وأخشى من احلرام. ويف نفس اجللسة حرض )...( املذكور فصادق عىل ما ذكرت 
اخلاطب  من  فطلبت  قرر،  هكذا  بواليتكم،  املنهية  من  تزوجيي  أطلب  قائال:  وقرر  املنهية 
من يعرف به وأنه مكافئ للمخطوبة فقال: إن املعرفني باملرأة يعرفاين حق املعرفة وأطلب 
أنني أعرف اخلاطب  تعاىل  بمفرده: أشهد هلل  منهام  قال كل واحد  سؤاهلام عني، وبسؤاهلام 
دينه،  أمور  عىل  حمافظ  رجل  وأنه  املنهية،  من  للزواج  كفء  أنه  هلل  وأشهد  املذكور،   )...(
هكذا قررا، فبناء عىل ما تقدم من اإلهناء، ولقوله صىل اهلل عليه وسلم: )فالسلطان ويل َمن 
ال ويلَّ هلا(، وملا ذكره الفقهاء رمحهم اهلل من قبول قول املرأة يف أنه ال ويل هلا بال بينة، قال 
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يف الكشاف: )وإذا ادعت املرأة خلوها من املوانع وأهنا ال ويل هلا ُزوجت ولو مل تثبت ذلك 
أو عضل زوجها ذو )...( يف ذلك  الويل مطلقا  ببينة( ج١١ ص ٢٧٠، وقال: )فإن عدم 
امتنع  إذا  لواليته  املسقط  العضل  صور  ومن  الشيخ:  )قال  وقال:  ج١١ص٢٧١،  املكان( 
حكم  يأخذ  مل  إن  أخباره  وانقطاع  الويل  غيبة  وألن  ج١١ص٢٧٨،  الويل(  لشدة  اخلطاب 
انعدامه فهو ليس أقل من العضل، وعليه واستنادا إىل ما ورد يف املادة الثانية والثالثني فقرة 
اختصاص  من  النساء  من  هلا  ويل  ال  من  تزويج  أن  من  الرشعية  املرافعات  نظام  من  )هـ( 
املحكمة العامة، وعىل الالئحة رقم )١١( للامدة املذكورة، ونصها: )يدخل يف فقرة )من ال 
ويل هلا من النساء(: من انقطع أولياؤها؛ بفقٍد، أو موٍت، أو غيبٍة يتعذر معها االتصال هبم، 
أو حضورهم، أو توكيلهم(، ولكون زواج غري السعودي من غري السعودية ال حيتاج إىل إذن 
من أي جهة رسمية، وملا تقدم كله فقد قررت تزويج املنهية من اخلاطب املذكور بواليتي، 
وعليه ولكوين مل أطلع عىل ما يفيد بأن هذا اإلجراء ال حيتاج إىل رفع إىل حمكمة االستئناف، 
واحتياطا لألعراض فقد قررت رفع هذا القرار إىل حمكمة االستئناف لتدقيقه، وقد أجلت 
تزويج املنهية إىل ذلك احلني، وعىل ذلك جرى التوقيع وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل 

آله وصحبه وسلم حرر يف ١٤٣٥/١/٣هـ.
احلمد هلل وحده وبعد ويف يوم األربعاء ١٤٣٥/٢/٢٢هـ فتحت اجللسة بعد أن عادت 
األوىل  الدائرة  من  صادر  مالحظة  قرار  وبرفقها  بمكة،  االستئناف  حمكمة  من  املعاملة 
 ٣٥١١٩٥٢٤ برقم  فيها  املال  وبيوت  والقصار  والوصايا  واألوقاف  الشخصية  لألحوال 
يف   ٣٥١٠٤٧٧١ برقم  اإلهناء  هذا  يف  منا  الصادر  الصك  عىل  ١٤٣٥/١/١٨هـ  يف 
١٤٣٥/١/٣هـ، ونصه بعد املقدمة ما ييل: )وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقرر إعادهتا 
لفضيلة حاكمها ملالحظة ما ييل: ١ـ مل يتحقق فضيلته من هوية املنهية ومن كفيلها وما يعرفه 
عنها خالل إقامتها وما قد يكون يف زواجها من تفريط يف العمل الذي قدمت من أجله. ٢ـ 
املوانع وعدم الويل. ٣ـ مل ترفق صورة من هويتها.  التي تشهد بخلوها من  البينة  البد من 
املدة مع عدم وجود ويل هلا.  الزواج طيلة هذه  املرأة عن سبب تركها لطلب  يناقش  ٤ـ مل 
٥ـ إجراء فضيلته بمنزلة احلكم عىل الويل الغائب للمرأة املذكورة وهو خاضع لالستئناف 
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بكل حال أسوة باحلكم عىل املدعى عليه الغائب، وال حمل ملا أشكل عىل فضيلته من ذلك، 
وعىل فضيلته إكامل الالزم نحو دعوى غياب الويل، وسؤاهلا عن صك حرص ورثة والدها 
سهولة  من  معلوم  هو  ما  مع  هلا  ويل  أقرب  إبالغ  يتعذر  وكيف  إقامتهم،  وحمل  وعصبتها 
االستدعاء  إحالة  فيمكنه  كله  ذلك  من  التحقق  فضيلته  عىل  تعذر  وإذا  االتصال،  وسائل 
إىل اجلهات املختصة للتحقق من حال املنهية وأقارهبا، وأنه مل يسبق هلا الزواج، خاصة وقد 
ذكرت أنه ال بينة هلا، كام مل يظهر ما يمنع من زواجها يف بلدها أو اإلعالن إذا تعذر الوصول 
إىل الويل الرشعي للمرأة قبل ذلك، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه 
وسلم. قايض استئناف، )...(، ختم وتوقيع. قايض استئناف، )...(، ختم وتوقيع. رئيس 
الدائرة، )...(، ختم وتوقيع.( ا.هـ، وعليه أجيب أصحاب الفضيلة وفقني اهلل وإياهم لكل 
ذلك  تم  فقد  املرأة  هوية  من  التحقق  فأما  األوىل:  بامللحوظة  يتعلق  ما  أوال:  ييل:  بام  خري 
سارية  وهي  هبا  اخلاصة  اإلقامة  رخصة  عىل  االطالع  إىل  باإلضافة  هبا،  املعرفني  بواسطة 
املفعول كام ذكر، وهذا كاٍف، ومل أطلع عىل نص رشعي وال عىل نص نظامي يفيد اشرتاط 
موافقة الكفيل عىل زواج الوافد إلمتام عقد الزواج، وقد أجري الكثري يف املحاكم من عقود 
الزواج بني الوافدين دون اشرتاط ملوافقة الكفيل، وال أعلم وجه ختصيص هذه املرأة بذلك. 
وأما امللحوظة الثانية: فقد ورد الرد عليها يف صكنا السابق، ومل أجد أن أصحاب الفضيلة 
ذكروا ما خيالفه من نصوص الرشع أو نصوص الفقهاء وال من نصوص النظام، ومعلوم 
لدى أصحاب الفضيلة أن االجتهاد ال خيالف باجتهاد مثله، وأما امللحوظة الثالثة: فقد تم 
إرفاق املطلوب، وأما امللحوظة الرابعة: فإن إجابة املنهية عىل السؤال الذي ذكره أصحاب 
الفضيلة غري مؤثرة يف احلكم ولذا مل أسأهلا عنه، فقد ادعت خلوها من املوانع وهي ُمدّينة يف 
ذلك، وأما امللحوظة اخلامسة: فال أسلم أن هذا حكم عىل غائب؛ ألن املسألة ال حتتاج إىل 
إثبات وال إىل بينات كام ذكر، ولذا فهو إهناء من طرف واحد يقبل منه بال بينة بنص الفقهاء، 
وقد نقلت بعاليه ألصحاب الفضيلة من كالم أهل العلم ما يؤيد ما ذهبت إليه، وأما قول 
أصحاب الفضيلة : مل يظهر ما يمنع من زواجها يف بلدها، فأقول : هي اآلن يف واليتنا، وال 
نعرف مانعا رشعيا وال نظاميا يمنع من تزوجيها، قال صاحب الكشاف: )فإن عدم الويل 
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مطلقا أو عضل، زوجها ذو سلطان يف ذلك املكان( ج١١ص٢٧١ وأنا يف مقامي هذا قد 
خول يل تزويج مثل تلك املرأة ملا ذكر بعاليه من نصوص الفقهاء ونصوص النظام فام الذي 
يبيح يل أن أختىل عن ذلك وقد طلَبته وأحّلت عليه إىل درجة البكاء يف جملس احلكم؟ وإن 
لنا  أنه ال والية  أو  لتتزوج هناك،  إىل بالدها  بالعودة  إلزامها  يرون  الفضيلة  كان أصحاب 
عليها فليزودونا بمستند ذلك من النظام أو من كالم أهل العلم لتربأ الذمة باألخذ به بإذن 
اهلل، وبناء عىل ما تقدم كله، وألن أصحاب الفضيلة وفقهم اهلل مل يذكروا يل نصا من رشع أو 
نظام خيالف اجتهادي، فإين ال زلت عىل ما حكمت به، وعليه فقد قررت إعادة كامل أوراق 
املعاملة إىل حمكمة االستئناف لتدقيقه، علام أن املرأة املذكورة حرضت لدينا يف هذه اجللسة 
وذكرت أن كفيلها طاعن يف السن وال يستطيع احلضور إىل املحكمة، وأن ابنه )...( مستعد 
للحضور لنقل موافقة والده ولكنه ال حيمل وكالة منه، كام أهنا قدمت لنا ورقة باسم كفيلها 
)...( املوقعة من قبله حسب قوهلا، وقد أرفقت باملعاملة، وفيها النص عىل أن كفيلها هو 
إمام مسجد )...( سابقا، كام ذكر فيها عدم ممانعته من زواج مكفولته من شخص ... حسب 
رغبتها، وفيها الشهادة بأن املذكورة ذات خلق ودين وعليها توقيع واسم )...(، وقد ذكرت 
املنهية أهنا صادرة من كفيلها املذكور، فتم االتصال من قبلنا عليه بواسطة جواله املذكور 
رقمه عىل ضبطه، فأفادنا أنه كفيل للمرأة املذكورة، وأنه مريض وأخربنا بموافقته عىل زواج 
املذكورة، وحفظا للواقعة جرى تدوينه هنا، وعىل ذلك جرى التوقيع، وصىل اهلل وسلم عىل 

نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٢/٢٣هـ.

ما أحلق عىل  فبناء عىل  بعده وبعد،  نبي  احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال 
ضبطه يف الصحيفة رقم )٢٦( املبني عىل قرار دائرة األحوال الشخصية يف حمكمة االستئناف 
بعد  احلكم  عىل  املوافقة  املتضمن  ١٤٣٥/٣/١٩هـ،  يف   )٣٥١٨١٩١٤( رقم  املدينة  يف 
اإلجراء اخلري، ولذا فقد قررت تزويج املنهية بواليتي وحتى ال خيفى جرى إحلاقه، وصىل 

اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٤/٩هـ.
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احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فنحن قضاة الدائرة األوىل 
لألحوال الشخصية واألوقاف والوصايا والقصار وبيوت املال يف حمكمة االستئناف بمنطقة 
مكة املكرمة، جرى منا االطالع عىل املعاملة الواردة إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس املحكمة 
العامة باملدينة املنورة رقم ٣٤٢٨٦٣١٩٩ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٨هـ، املشتملة عىل القرار 
القايض   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٥/١/٣هـ،  وتاريخ   ٣٥١٠٤٧٧١ رقم 
باملحكمة العامة باملدينة املنورة، املتضمن إهناء/ )...(، وبدراسة القرار وصورة ضبطه تقرر 
املوافقة عىل احلكم بعد اإلجراء األخري املبني عىل قرار هذه الدائرة املرفق رقم ٣٥١١٩٥٢٤ 

يف ١٤٣٥/١/١٨هـ، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 رراتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العاّمة باألحساء 

تارخيها:١٤٣٢ رقم القضية:٣٢٣٧١٤١٥ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه:١٤٣٥/٠١/٠٨هـ رقم القرار:٣٥١٠٧٨٢٧  

إذنانقلاعقاراسارصا-انزعاممكيةاتلعقارا-اتعويضابعقارابديلاا-ااصكاممكيةا-ارسيانا
تإلذنا لمقارصا-ا ومصمحةا غبطةا ا ا-ا عدولا شهودا شهادةا تخلربتءا-ا سقلا سلترا مفعولها-ا

لمويلاباملناسمة.

حتققاتلغبطةاوتملصمحة.

أهنى املنهي بصفته وكيال عن وليتني عىل أوالدهم القصار طالبًا اإلذن بنقل نصيبهم يف 
عقار مورثهم املنزوع ملكيته من قبل أمانة املحافظة إىل عقار آخر جرى تعويض الورثة به، 
وقد جرى من القايض التأكد من رسيان مفعول صك ملكية العقار املنزوع، كام ورد قرار 
قسم اخلرباء متضمنًا وجود غبطة ومصلحة للقصار يف نقل نصيبهم إىل العقار البديل، ثم 
أحرض املنهي وكالة شاهدين معدلني رشعًا فشهدا عىل وجود غبطة ومصلحة للقارصين 
يف املناقلة، وقد حرض مندوب األمانة وصادق عىل ما جاء يف اإلهناء، ولذا فقد أذن القايض 
للوليتني عىل القارصين املذكورين بنقل نصيبهام من العقار املنزوع ملكيته،  ثم صدق احلكم 

من حمكمة االستئناف.



63

 
احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض باملحكمة العامة باألحساء، بناء عىل املعاملة 
 ،٣٢٣٧١٤١٥ برقم  األحساء  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة 
الثالثاء  يوم  ويف  ١٤٣٢/٨/٢٤هـ،  وتاريخ   ٣٢١٠٩٨٢٧٥ برقم  باملحكمة  واملقيدة 
املوافق ١٤٣٥/١١/٢٥هـ افتتحت اجللسة، وفيها حرض )...( سعودي اجلنسية بالسجل 
املدين رقم )...( أصالة عن نفسه، وبالوكالة عن )...( بموجب الوكالة الصادر من كتابة 
برقم ٢٠٤٢٥ وتاريخ ١٤٣٢/٥/٢٨هـ جلد ٣٧٧٣، وعن )...(  الثانية  عدل األحساء 
بموجب الوكالة الصادرة من كتابه عدل األحساء الثانية باألحساء برقم ٣١٦١٨ وتاريخ 
١٤٣١/٨/٢٨هـ جلد ٣٤٥٧، وعن )...( و)...( بنتي )...( بموجب الوكالة الصادر من 
كتابه عدل األحساء برقم ٣١٤٨٩ وتاريخ ١٤٣١/٨/٢٧هـ جلد ٣٤٥٥ واملنهي )...(، 
واملوكلون املذكورون باإلضافة إىل املتوفني )...( و)...( و)...( أوالد )...( مجيعهم ورثة 
)...( بموجب صك حرص الورثة الصادر من املحكمة العامة باألحساء برقم ٣/٢٨/ض 
وتاريخ ١٤٢٥/٥/٢٣هـ، وكذلك حال كونه وكياًل عن )...( و)...( و)...( أوالد )...( 
و)...( أصالة عن نفسها وبواليتها عىل القارصين )...( و)...( ابني )...( بموجب صك 
اجللد  ١٤٢٨/١١/١٦هـ  يف   ٧/٣٨ برقم  باألحساء  العامة  املحكمة  من  الصادر  الوالية 
الثانية باألحساء برقم ٤١٥٢٨ وتاريخ  الثالث، بموجب الوكالة الصادر من كتابة العدل 
عدل  كتابة  من  الصادر  الوكالة  بموجب   )...( وعن   ،٢٢٢١ جلد  ١٤٢٨/١١/٢١هـ 
األحساء الثانية برقم ٢٦٤٨ وتاريخ ١٤٢٩/١/١٨هـ جلد ٢٢٨٥، واملوكلون هم ورثة 
)...( بموجب صك حرص الورثة الصادر من املحكمة العامة باألحساء برقم٧/٦٥ وتاريخ 
١٤٢٨/١١/١٦هـ، وكذلك حال كونه وكياًل عن )...( و)...( و)...( أوالد )...( بموجب 
١٤٣١/٨/٣هـ  وتاريخ   ٣٠٣٦٣ برقم  الثانية  األحساء  عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة 
برقم  االحساء  عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( أوالد  و)...(   )...( وعن 
وعن   )...( ابني  و)...(   )...( وعن   ،٣٨٩١ جلد  ١٤٣٢/٨/١٦هـ  وتاريخ   ٣٢٢٨١
)...( الذي وكل أصالة عن نفسه وبوكالته عن )...( و)...( و)...( بنتي )...( بموجب 
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الوكالة الصادرة من كتابة عدل االحساء الثانية برقم ١٨١١١ وتاريخ ١٤٣٢/٥/١٣هـ 
جلد ٣٧٤٩، واملوكلون هم ورثة )...( بموجب صك حرص الورثة الصادر من املحكمة 
العامة باألحساء برقم ٩/١٣٩ وتاريخ ١٤٢٠/١٠/١٥هـ، وكذلك حال كونه وكياًل عن 
)...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل األحساء الثانية برقم ٣٤٤٥٠٦٤١ وتاريخ 
الثانية  األحساء  عدل  كتابه  من  الصادر  الوكالة  بموجب   )...( وعن  ١٤٣٤/٤/١٣هـ، 
برقم ٣٠٠١٨ وتاريخ ١٤٣٢/٨/١هـ جلد ٣٨٦٩ وعن )...( و)...( ابني )...( بموجب 
١٤٣٢/٨/١هـ،  وتاريخ   ٣٠٠١٠ برقم  الثانية  االحساء  عدل  كتابه  من  الصادر  الوكالة 
وعن )...( أصالة عن نفسها وحسب واليتها عىل ابنها القارص )...( بموجب صك الوالية 
بموجب  ١٤٣٢/٤/١٦هـ  يف   ٣٢٧٣١٣٧ برقم  باألحساء  العامة  املحكمة  من  الصادر 
الوكالة الصادر من كتابة عدل األحساء الثانية برقم ٢٩٧٨٧ وتاريخ ١٤٣٢/٧/٢٧هـ، 
واملوكلون هم ورثة )...( بموجب صك حرص الورثة الصادر من املحكمة العامة باألحساء 
ختول  أعاله  إليها  املشار  الوكاالت  ومجيع  ١٤٣٢/٢/١٤هـ،  وتاريخ   ٣٢٢٥٥٩٥ برقم 
مورثتي  ملك  اجلاري يف  من  إن  بقوله:  وأهنى  والتسليم،  واالستالم  التعديل  الوكيل حق 
ومورثة موكيل/ )...( قطعة األرض رقم ١٤٤ الواقعة جنوب )...( من املخطط رقم )...( 
يف ١٤٠٤/١/٩هـ، وحدودها وأطواهلا وجمموع مساحتها كام ييل: حيده شاماًل/ القطعة رقم 
١٤٦ بطول ٢٠م عرشين مرتا، وجنوبًا/القطعة رقم ١٤٢ بطول ٢٠م عرشين مرتا، ورشقًا/
القطعة رقم ١٤٣ بطول ٢٠م عرشين مرتا، وغربًا/شارع عرض ٢٥م مخسة وعرشين مرتا 
بطول ٢٠م عرشين مرتا، وجمموع مساحتها ٤٠٠م٢ أربعامئة مرت مربع، واململوك هلا بالصك 
أرض  وهي  ١٤٠٥/٤/٣هـ،  وتاريخ   ٢/٣٧٤ برقم  باألحساء  عدل  كتابة  من  الصادر 
ممنوحة هلا ولقد جرى إعادة تنظيم املخطط من قبل األمانة وتعويضنا بقطعة أرض أخرى 
من نفس الوحدة واملخطط، وهي قطعة األرض رقم ٥٤٨ الواقعة جنوب )...( من املخطط 
رقم )...( يف ١٤٠٤/١/٩هـ وحدودها وأطواهلا وجمموع مساحتها كام ييل حيده شاماًل/
القطعة رقم ٥٤٦ بطول ٢٠م عرشون مرتا وجنوبًا/القطعة رقم ٥٥٠ بطول ٢٠م عرشين 
مرتا ورشقًا/شارع عرض ٢٠م عرشين مرتا بطول ٢٠م عرشون مرتا وغربًا/القطعة رقم 
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٥٤٧ بطول ٢٠م عرشون مرتا وجمموع مساحتها ٤٠٠م٢ أربعامئة مرت مربع ويرغب عموم 
الورثة إجراء املناقلة من القطعة رقم ١٤٤  إىل القطعة رقم ٥٤٨،  وحيث من ضمن الورثة 
الورثة يف هذه األرض، هكذا أهنى،  القارصين من  بنقل نصيب  قارصين أطلب اإلذن يل 
وبطلب البينة من املنهي عىل وجود الغبطة واملصلحة للقارصين يف املناقلة لقطعة األرض 
املوصوفة يف إهنائه أحرض للشهادة وأدائها )...( و)...( املدون هويتهام يف ضبطه واملعدلني 
وفق األصول الرشعية شهد كل واحد منهام بقوله إنني عىل معرفة تامة بالعقارات الواقعة 
باألحساء، وأشهد اهلل تعاىل أن يف أن نقل مستحق القارصين من األرض من القطعة رقم 
١٤٤  إىل القطعة رقم ٥٤٨  فيه حظ وغبطة ومصلحة للقارصين من الورثة هكذا شهدا كام 
حرض مندوب أمانة االحساء بموجب خطاهبم رقم ١٨٩٠٢ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٥هـ 
بشأن تكليف/ )...( املدون يف ضبطه ما يدل عىل هويته والذي صادق عىل ما جاء يف إهناء 
وتاريخ   ٤٧٢ رقم  اخلرباء  قسم  قرار  عىل  اطالعي  وجرى  املناقلة،  بإجراء  وإقراره  املنهي 
أوراق  تم دراسة كامل  قد  بأنه  )نفيدكم  ما نصه:  املقدمة  بعد  املتضمن  ١٤٣٤/٨/١٦هـ 
املعاملة وتصفحها ومعاينة القطعة رقم )٥٤٨( املعوضة بداًل عن القطعة رقم )١٤٤( من 
القطعة  استبدال  أن يف  نرى  فإننا  )...(، وعليه  )...( جنوب  الوحدة واملخطط رقم  نفس 
من  للقارصين  ومصلحة  وغبطة  حظ  فيه  إليها  املشار   )٥٤٨( رقم  بالقطعة   )١٤٤( رقم 
رقم  باألحساء  األوىل  العدل  كتابة  رئيس  خطاب  عىل  اطالعي  جرى  كام  ا.هـ،  الورثة( 
لسجله  مطابق  الصك  )أن  نصه:  ما  املتضمن  ١٤٣٤/٤/٢٣هـ،  وتاريخ   ٣٤٩٤١٣٦٥
بباطنه  للتنازل عن األرض  أمانة األحساء، وذلك  بمراجعة  العالقة  إبالغ صاحب  ويلزم 
وتعويضه بأرض أخرى، حيث إنه تم إعادة تنظيم املخطط من قبل األمانة، وسيتم تغيري 
رقم القطعة وربام الوحدة واملساحة كذلك( ا.هـ، كام جرى االطالع عىل صكوك الوالية 
املتضمن  ١٤٢٨/١١/١٦هـ،  يف   ٧/٣٨ رقم  باألحساء  العامة  املحكمة  من  الصادرة 
والية موكلة احلارض/ )...( عىل القارصين )...( و)...( ابني )...( ورقم ٣٢٧٣١٣٧ يف 
١٤٣٢/٤/١٦هـ املذكورين املتضمن والية موكلة احلارض/ )...( عىل ابنها القارص )...( 
املذكور، كام جرى االطالع عىل صكوك حرص اإلرث املشار إليهم يف إهناء املنهي فوجدهتا 
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مطابقة ملا ذكره املنهي، فبناًء عىل ما تقدم من إهناء املنهي والبينة املعدلة عىل صحة إهنائه، 
وعىل قرار هيئة النظر، فقد أذنت للوليتني عىل القارصين املذكورين نقل نصيب القارصين 
من قطعة األرض املذكورة أعاله مع باقي الورثة، وال يعترب هذا اإلذن نافذا إال بعد اكتسابه 
الصفة القطعية باملصادقة عليه من قبل حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقية، وصىل اهلل وسلم 

عىل نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني. وحرر يف ١٤٣٤/١١/٢٥هـ.

يف  األوىل  الشخصية  األحوال  دائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقية عىل املعاملة املقيدة باملحكمة برقم ٣٤/٢٨٢٠٥٥٢/ش١ 
العامة بمحافظة األحساء  الواردة من فضيلة رئيس املحكمة  وتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٩هـ 
فضيلـة  من  الصادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٤/١٢/٣هـ،  وتاريخ   ٣٤/٧٩٧١٧٢ برقم 
الشيخ )...( املسجل برقم ٣٤٣٧٥٠٧٩ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/١هـ، اخلاص  القايض هبا 
بطلب/ )...( بالوكالة اإلذن له يف نقل عقار لقارص، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بام 
هو مدون ومفصل فيه، وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق املعاملة قررنا املوافقة عىل 
ما أجراه فضيلة القايض، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم. حرر 

يف ١٤٣٥/١/٤هـ.
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 رراتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بحائل

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٥٩٧٣٨ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة حائل

تارخيه: ١٤٣٥/٠٥/١١هـ رقم القرار: ٣٥٢٣٩٨٦٩ 

بديلا-اصكاممكيةا-ارسيانا إىلاعقارا نقمهاا نقلاعقاراسارصا-اعقارتتاسديمةا-ا إذنا
مفعولها-اسلتراسقلاتخلربتءا-اشهادةاشهوداعدولا-اغبطةاومصمحةالمقارصا-اتإلذنالمويلا

باملناسمة.

حتققاتلغبطةاوتملصمحة.

أهنى املنهي أصيال عن نفسه وبصفته وليا عىل أخيه القارص عقال طالبا اإلذن له باملناقلة 
بني عقارين مملوكني للقارص وعقار اشرتاه للقارص لوجود غبطة ومصلحة يف ذلك، عىل أن 
يكون ما نقص من ثمن العقار البديل هبة منه  ألخيه القارص عقاًل، وقد جرى من القايض 
باملحكمة  اخلرباء  قسم  قرار  ورد  كام  العقارات،  ملكية  صكوك  مفعول  رسيان  من  التأكد 
شاهدين  املنهي  أحرض  ثم  املذكورة،  املناقلة  يف  للقارص  ومصلحة  غبطة  وجود  متضمنا 
أذن  فقد  ولذا  املنهي،  به  أهنى  فيام  للقارص  ومصلحة  غبطة  بوجود  فشهدا  رشعا  معدلني 
القايض بنقل ملكية عقاري القارص إىل املنهي مقابل نقل ملكية عقار املنهي إىل القارص، ثم 

صدق احلكم من حمكمة االستئناف.



68

اإنهاءات الوالية

القايض  أنا )...(  بعده وبعد، فلدي  نبي  احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال 
يف املحكمة العامة بحائل، وبناء عىل املعاملة املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة العامة 
برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/١٢/٢٢هـ  وتاريخ   ٣٤٥٥٩٧٣٨ برقم  املساعد  بحائل 
بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( حرض  ١٤٣٤/١٢/٢٢هـ  وتاريخ   ٣٤٥٢٨٣٧٠١٥
بموجب   )...( عقاًل  القارص  أخيه  عىل  ووليًا  نفسه  عن  أصياًل   )...( رقم  املدين  السجل 
وأهنى  املحكمة،  هذه  من  الصادرة  ١٤١٧/٠٩/٢٠هــ  يف   ٢/٢٢٧ رقم  الوالية  صك 
بالصك  اململوكة  الواقعة بحي )...( بحائل  السكنية  إن أخي )...( يملك األرض  قائاًل: 
الواقع  بحائل  األوىل  العدل  كتابة  من  الصادر  ١٤٢٠/٠٦/٠٤هــ  يف   ٣٥٧/٨٥ رقم 
بحي )...(، وحدودها وأطواهلا ومساحتها كالتايل: شاماًل: شارع عرض ٢٥م بطول ستة 
أمتار ومخسة وستني سنتيمرت، وجنوبًا: قطعة رقم ٧٨٠ بطول ٢٠م  عرش مرتًا زائد مخسة 
عرشين مرتًا، ورشقًا شارع عرض ٢٠م بطول ٢٦م ستة وعرشين مرتًا، وغربًا قطعة رقم 
مرتًا  وتسعون  واثنان  مخسامئة  ٥٩٢م٢  مساحتها  وجمموع  مرتًا،  ثالثني  ٣٠م  بطول   ٧٨١
مربعًا، وفلة قديمة دور ونص الواقعة يف حي )...( بحائل اململوكة بالصك رقم ٢/٨٣ يف 
١٤٠٢/٠١/٠٧هــ الصادر من كتابة عدل األوىل بحائل، وحدودها وأطواهلا ومساحتها 
رقم  القطعة  وجنوبًا  مرتًا،  وعرشين  اثنني  ٢٢م  بطول  ٣٠م  عرض  شارع  شاماًل:  كالتايل: 
٩٠٣ بطول ٢٢م اثنني وعرشين مرتًا، ورشقًا القطعة رقم ٩٠٠ بطول ٢٠م عرشين مرتًا، 
أربعامئة   ٢ ٤٤٠م  مساحتها  وجمموع  مرتًا،  عرشين  ٢٠م  بطول   ٩٠٤ رقم  القطعة  وغربًا 
وأربعون مرتًا مربعًا، وأخي )...( كان يسكن باإلجيار بجانبي نظرًا حلاجته ألن يكون قريبا 
مني، وألن عقاراته أحدها فلة قديمة واألخرى أرض سكنية فاشرتيت فلة دورين له قريبة 
مني وطلب صاحبها ثمنها عاجاًل، ونظرًا إىل أن إجراءات الرشاء تأخذ وقتًا اشرتيتها باميل 
باسمي،  املالك  وأفرغها  ريال،  ألف  مائة ومخسون  ثامن  قدره )٨٥٠٠٠٠(  بمبلغ  اخلاص 
وأسكنت أخي وأوالده فيها منذ رشائي هلا، وألنه ال يعلم ظروف احلياة إال اهلل رغبت يف 
نقل ملكية هذه الفيال إىل ملك أخي خشية من ضياعه بعد وفايت ومطالبة ورثتي بالفيال، 
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الصادر  ١٤٣٤/٠٩/١٥هــ  يف   ٣٤٢١٠٧٠٠٠٢٨٣ رقم  بالصك  مملوكة  الفيال  وهذه 
كالتايل:  ومساحتها  وأطواهلا  وحدودها   ،)...( يف  الواقعة  بحائل  األوىل  العدل  كتابة  من 
شاماًل: شارع عرض ١٢م اثنا عرش مرتًا بطول )١٩.٩( تسعة عرش مرتًا وتسعني سنتمرت، 
وجنوبًا: قطعة رقم ٢٢٠٩ بطول )١٩.٩( تسعة عرش مرت وتسعني سنتمرت، ورشقًا: قطعة 
رقم ٢١٩٢ بطول )٢٥( مخسة وعرشين مرت، وغربًا: قطعة رقم ٢١٩٤ بطول )٢٥( مخسة 
وعرشين مرت، وجمموع املساحة )٤٩٧٬٥( أربع مائة وسبع وتسعون ونص مرت مرتا مربعا، 
وقدر أهل اخلربة عقاري أخي القارص مجيعهام بمبلغ قدره )٧٥٠٠٠٠( سبعامئة ومخسون 
ألف ريال، والفيال املشار إليها أعاله بمبلغ وقدره ) ٨٥٠٠٠٠( ثامنامئة ومخسون ألف ريال، 
لذا أطلب اإلذن بمناقلة الفيال اململوكة يل بعقاري أخي القارص اململوكة له، وما نقص عن 
قيمة الفيال فهو هبة ألخي القارص، هكذا أهنى، ثم جرى االطالع عىل صك الوالية رقم 
 )...( إقامة  يتضمن  فوجدته  املحكمة  هذه  من  الصادر  ١٤١٧/٠٩/٢٠هــ  يف   ٢/٢٢٧
يف  املدعي  ذكر  التي  امللكية  صكوك  عىل  اإلطالع  جرى  كام   )...( عقاًل  القارص  عىل  وليًا 
املنهي وقد جرى خماطبة كتابة عدل حائل األوىل لالستفسار عن  دعواه فوجدهتا كام ذكر 
الصك رقم ٣٥٧/٨٥ فورد اجلواب منهم برقم ٣٤٢٨٤٢٠٢٠ يف ١٤٣٤/١٢/٢٢هــ، 
املتضمن أن الصك مكتمل اإلجراءات النظامية، وال يوجد عليه مالحظات وبالتايل يعتمد 
رقم  الصك  عن  لالستفسار  األوىل  عدل  كتابة  خماطبة  جرى  وكذلك  اإلفراغ،  عند  عليه 
٢/٨٣ فورد جواب منهم برقم ٣٤٢٨٤١٩٤٣ يف ١٤٣٤/١٢/٢٢هــ املتضمن أن الصك 
اإلفراغ  عند  عليه  يعتمد  وبالتايل  عليه مالحظات  يوجد  النظامية وال  اإلجراءات  مكتمل 
وكذلك جرى خماطبة كتابة عدل األوىل لالستفسار عن الصك رقم ٣٤٢١٠٧٠٠٠٢٨٣ 
الصك  أن  املتضمن  ١٤٣٤/١٢/٢٢هــ  يف   ٣٤٢٨٤١٩٧٩ برقم  منهم  جواب  فورد 
اإلفراغ  عند  عليه  يعتمد  وبالتايل  عليه مالحظات  يوجد  النظامية وال  اإلجراءات  مكتمل 
كام جرت الكتابة إىل قسم اخلرباء باملحكمة برقم ٣٤٢٨٣٧٠١٥ يف ١٤٣٤/١٢/٢٦هــ 
لتقدير مدى حتقق الغبطة واملصلحة يف مناقلة األرايض مصلحة وغبطة للقارص عقليًا فورد 
جواهبم رقم ٣٤٢٨٣٧٠١٥ يف ١٤٣٥/٠١/١٠هــ املرفق به القرار رقم ٣٤٢٨٣٧٠١٥ 
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يف ١٤٣٥/٠١/١٠هــ، املتضمن )أنه تم خروجنا نحن أعضاء قسم اخلرباء كل من )...( 
 ٣٥٧/٨٥ الرقم  ذات  الصكوك  تطبيق  وتم  الطبيعة  عىل   )...( املحكمة  ومساح  و)...( 
١٤٠٢/١/٧هـ  يف   ٢/٨٣ رقم  الصك  وكذلك   )...( بحي  الواقعة  ١٤٢٠/٦/٤هـ  يف 
الواقع  ١٤٣٤/٩/١٥هـ  يف   ٤٣٢١٠٧٠٠٠٢٨٣ رقم  الصك  وكذلك   )...( يف  الواقع 
يف )...( عىل الطبيعة ونقدر قيمة الصك رقم ٣٥٧/٨٥ يف ١٤٢٠/٦/٤هـ الواقع بحي 
)...( وهي عبارة عن ارض بمبلغ وقدره ) ٢٥٠٠٠٠( مائتني ومخسون ألف ريال وكذلك 
فلة  عبارة عن  )...( وهو  والواقعة يف  الصك رقم ٢/٨٣ يف ١٤٠٢/١/٧هـ  قيمة  نقدر 
اململوك  العقار  قيمة  نقدر  وكذلك  ريال  ألف  مخسامئة   )٥٠٠٠٠٠( وقدره  بمبلغ  دورين 
بالصك رقم ٣٤٢١٠٧٠٠٠٢٨٣ يف ١٤٣٤/٩/١٥هـ الواقعة يف )...( وهو عبارة عن فلة 
دورين بمبلغ وقدره ) ٨٥٠٠٠٠( ثامنامئة ومخسون ألف ريال، وتكون جمموع قيمة الصكني 
قيمة  أما  ريال،  ألف  ومخسون  سبعامئة   )٧٥٠٠٠٠( وقدره  بمبلغ   )...( للقارص  اململوكة 
عن  عبارة  وهو   )...( يف  الواقعة  ١٤٣٤/٩/١٥هـ  يف   ٣٤٢١٠٧٠٠٠٢٨٣ رقم  الصك 
فلة دورين بمبلغ وقدره ) ٨٥٠٠٠٠( ثامنامئة ومخسون ألف ريال، وهو املراد نقل ما خيص 
القارص يف الصكني الذي يملكهام إىل هذا العقار نرى إن يف هذه املناقلة واختصاص القارص 
العقار مقابل الصكني الذي يملكهام غبطة ومصلحة ظاهرة إن شاء اهلل للقارص، كام  هبذا 
تم االستعانة بأهل اخلربة من املكاتب العقارية( عضو هيئة النظر )...( توقيعه عضو هيئة 
ووكالة  أصالة  املنهي  من  البينة  وبطلب  توقيعه   )...( املحكمة  مساح  توقيعه   )...( النظر 
احرض للشهادة كال من )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( و)...( 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وقد شهدا كل واحد منهام بمفرده قائاًل 
أشهد هلل بأنني من أهل اخلربة بالعقار بأن يف مناقلة عقاري القارص املشار إليهام يف اإلهناء 
مقابل الفيال املذكورة يف اإلهناء غبطة ومصلحة ظاهرة للقارص عقاًل، هكذا شهدا، وعدال 
من قبل كل من )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( و)...( سعودي 
الشاهدين  وثقة  بعدالة  نشهد هلل  قائلني:  وقرر   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية 
)...( و)...( واستقامتهام يف الدين واملروءة وثقتهام، هكذا عدال، فبناء عىل ما تقدم من إهناء 
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املنهي أصالة ووالية وصكوك الوالية وامللكية وشهادة الشاهدين املعدلني رشعًا وإفادات 
اململوكني  العقارين  بنقل ملكية  العدل األوىل بحائل وتقرير قسم اخلرباء فقد أذنت  كتابة 
بالصكني رقم ٢/٨٣ يف ١٤٠٢/٠١/٠٧هـ الواقع يف )...( والصك رقم ٣٥٧/٨٥ يف 
١٤٢٠/٠٦/٠٤هــ الواقع يف حي )...( إىل ملكية املنهي )...( مقابل نقل ملكية العقار 
الواقع يف حي )...( اململوك بالصك رقم ٣٤١٠٧٠٠٠٢٨٣ يف ١٤٣٤/٠٩/١٥هـــ إىل 
ملكية القارص )...( وسيكون اإلفراغ من قبيل بعد اكتساب اإلذن باملناقلة القطعية، وباهلل 

التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠١/١٨هــ.
احلمد هلل وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة دائرة األحوال الشخصية بمحكمة االستئناف 
بمنطقة حائل عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة العامة بحائل املساعد رفق كتابه 
رقم )٣٤٢٨٣٧٨٥( وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٥هـ، واملقيدة باملحكمة برقم ) ٣٤٢٨٣٧٨٥( 
يف ١٤٣٥/٤/٢٦هـ، املرفق هبا الصك الصادر من فضيلة الشيخ /)...( القايض باملحكمة 
 )...( بطلب/  اخلاص  ١٤٣٥/٤/٢٠هـ،  وتاريخ   )٣٥٢١٧٨٥٣( برقم  بحائل  العامة 
له  اململوكة  الفيال  بمناقلة  له  اإلذن   ،)...( القارص عقاًل  أخيه  نفسه ووليًا عىل  أصياًل عن 
حائل،  عدل  كتابة  من  الصادر  ١٤٣٤/٩/١٥هـ  يف   ٣٤٢١٠٧٠٠٠٢٨٣( رقم  بالصك 
١٤٢٠/٦/٤هـ،  يف   )٣٥٧/٨٥( رقم  بالصك  له  اململوكة  عقاًل  القارص  أخيه  بعقارات 
الصادر من كتابة عدل حائل، ورقم )٢/٨٣( يف ١٤٠٢/١/٧هـ الصادر من كتابة عدل 
إذن  الصك  تضمن  وقد  عقاًل،  القارص  ألخيه  هبة  فهو  الفيال  قيمة  عن  نقص  وما  حائل، 
وأوراق  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  املرفق،  بالصك  موضح  هو  ما  حسب  فضيلته 
املعاملة قررنا املصادقة عىل ما إذن به فضيلته، مع تنبيه فضيلته اىل أنه ينبغي تصديق صور 
الصكوك املرفقة ألصلها حسب التعليامت، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله 

وصحبه وسلم.
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 لراتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمكة املكرمة

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية:٣٤٢٠٢٧١٨ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه:١٤٣٥/٠٣/١٩هـ رقم القرار: ٣٥١٨١٧٢٥ 

إذنارشتءا-اعقارالقارصا-اصكاممكيةا-ارسيانامفعولهاا-اسلتراسقلاتخلربتءا-اشهادةا
شهوداعدولا-اغبطةاومصمحةالمقارصا-اتإلذنالمويلابالرشتء.

 
احتققاتلغبطةاوتملصمحة.

القصار طالبة اإلذن هلا برشاء عقار لصاحلهم من  أبنائها  املنهية بصفتها ولية عىل  أهنت 
أمواهلم املودعة يف بيت مال املحكمة، وقد جرى من القايض التأكد من رسيان مفعول صك 
ملكية العقار، كام ورد قرار قسم اخلرباء متضمنًا وجود غبطة ومصلحة للقارصين يف رشاء 
العقار بالثمن املنهى به وأن قيمته السوقية تفوق ذلك الثمن، ثم أحرضت املنهية شاهدين 
معدلني رشعًا فشهدا عىل وجود غبطة ومصلحة جلهة القصار يف رشاء العقار بذلك الثمن، 
العقار  للولية برشاء  القايض  أذن  فقد  العقار، ولذا  بيع  البائع وقرر موافقته عىل  كام حرض 
لصالح القارصين بالثمن املنهى به ويكون بينهم للذكر مثل حظ األنثيني،  وقرر التهميش 
عىل صكه وسجله بذلك بعد اكتسابه الصفة القطعية، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.

القايض  أنا )...(  بعده وبعد، فلدي  نبي  احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال 
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يف املحكمة العامة بمكة املكرمة، وبناء عىل املعاملة املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة 
برقم  باملحكمة  املقيدة  برقم ٣٤٢٠٢٧١٨ وتاريخ ١٤٣٤/٥/١هـ،  املكرمة  العامة بمكة 
افتتحت  ١٤٣٤/٩/٢٠هـ  األحد  يوم  ويف  ١٤٣٤/٥/١هـ،  وتاريخ   ٣٤١٠٨٠٦٧٢
اجللسة الساعة الثانية ظهرا، وفيها حرضت )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين 
رقم )...( أصالة عن نفسها وبصفتها ولية عىل أوالدها القارصين عقاًل كل من: )...( و)...( 
و)...( و)...( و)...( أوالد )...(، بموجب صك الوالية الصادر من هذه املحكمة برقم 
١٨/١١/٣٣ يف ١٤٢٥/٨/١٢هـ، وأهنت قائلة: لقد رغبت أصالة عن نفيس وبصفتي 
ولية عىل القصار )...( و)...( و)...( و)...( و)...( أوالد )...( يف رشاء العقار اململوك 
)...( واململوك له بموجب الصك الصادر من كتابة عدل مكة األوىل برقم ٤/٢٣٩/٥٤٤ 
القصار،  لصالح  املحكمة  هبذه  املحاسبة  قسم  لدى  املودع  باملبلغ  ١٤١٦/٣/٢٤هـ  يف 
وجمموعه أربعامئة ومخسة وتسعون ألفًا وثامنامئة وثالثة وثالثون ريااًل ومخسة وثالثون هللة 
الكائن يف  املنزل  بيع  املذكورين من ثمن  القصار  يمثل نصيب  )٤٥٠.٨٣٣.٣٥(، والذي 
العقار  برشاء  يل  اإلذن  أطلب  عقال  أوالدي  لقصور  ونظرًا   ،)...( ملورثهم  والعائد   )...(
املذكور أعاله باملبلغ املودع يف قسم املحاسبة، هكذا أهنت، فجرى االطالع عىل الصكوك 
املشار هلا أعاله فوجدهتا مطابقة ملا أهنت به املنهية، كام جرى االستفسار عن رسيان الصك 
يف   ٣٤١٩٢٩٣٣٧ رقم  بمكة  األوىل  عدل  كتابة  رئيس  إفادة  فوردت  أعاله،  له  املشار 
١٤٣٤/٨/٢٥هـ املتضمنة أن الصك مطابق لسجله وساري املفعول حتى تارخيه، فجرت 
الكتابة هليئة النظر لإلفادة عن الغبطة واملصلحة يف رشاء العقار باملبلغ املذكور، فوردت إفادة 
أن  الوقوف فوجد  أنه جرى  املتضمنة  برقم ٣٤١٠٨٠٦٧٢ يف ١٤٣٤/٧/١٥هـ  رئيسها 
العقار أرضًا وبناَء قيمته تفوق هذا املقدار، وبسؤال البائع وهو أخوهم )...( أقر بتنازله عن 
ما زاد عن هذا املبلغ، وحرر ذلك بالورقة املرفقة، لذا فإن حتقق الغبطة واملصلحة واحلال ما 
ذكر ظاهرة، هذا ما جرى تقريره. ا.هـ، وبسؤال املنهية عن بينتها أحرضت كاًل من )...( 
بموجب  اجلنسية  سعودي  و)...(   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي 
السجل املدين رقم )...(، فشهد كل واحد منهام بمفرده أن يف رشاء العقار املذكور أعاله 
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بالسعر الذي قدمه البائع غبطة ومصلحة لصالح القصار، هكذا شهد، وعدال من كل )...( 
بموجب  اجلنسية  سعودي  و)...(   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي 
املال  بيت  من  الصادرة  اإليصاالت  عىل  االطالع  جرى  كام   ،)...( رقم  املدين  السجل 
١٤٢٨/٨/٢١هـ  يف   ٥/٨١٩٨١١ رقم  اإليصال  أوال/  كاآليت:  فوجدهتا  املحكمة  هبذه 
هللة  ومخسني  وتسعة  رياال  وتسعني  واثنني  ألفا  ومخسني  مخسة   )٥٥.٠٩٢.٥٩( بمبلغ 
بمبلغ  ١٤٢٨/٨/٢١هـ  يف   ٥/٨١٩٨١٠ رقم  اإليصال  ثانيًا/   ،)...( القارصة  لصالح 
)١١٠.١٨٥.١٩( مائة وعرشة آالف ومائة وثامنية ومخسون ريااًل وتسعة عرش هللة لصالح 
)...(، ثالثًا/ اإليصال رقم ٥/٨١٩٨٠٧ يف ١٤٢٨/٨/٢١هـ بمبلغ )١١٠.١٨٥.١٩( 
رابعًا/   ،)...( لصالح  هللة  عرش  وتسعة  ريااًل  ومخسون  وثامنية  ومائة  آالف  وعرشة  مائة 
وعرشة  مائة   )١١٠.١٨٥.١٩( بمبلغ  ١٤٢٨/٨/٢١هـ  يف   ٥/٨١٩٨٠٦ رقم  اإليصال 
آالف ومائة وثامنية ومخسون ريااًل وتسعة عرش هللة لصالح )...(، خامسًا/ اإليصال رقم 
ومائة  آالف  وعرشة  مائة   )١١٠.١٨٥.١٩( بمبلغ  ١٤٢٨/٨/٢١هـ  يف   ٥/٨١٩٨٠٩
 )...( اجللسة  هذه  يف  حرض  وقد   ،)...( لصالح  هللة  عرش  وتسعة  ريااًل  ومخسون  وثامنية 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وبعرض ذلك عليه قرر قائاًل: إنه ال 
تقدم  ما  عىل  فبناء  قرر،  هكذا  أعاله،  املذكور  باملبلغ  املوصوف  العقار  بيع  من  لدي  مانع 
من إهناء املنهية أصالة ووالية، وبام أن املنهية طلبت رشاء العقار املذكور أعاله لرغبتها يف 
الرشاء، وبناء عىل إفادة هيئه النظر املذكورة أعاله، وبناء عىل شهادة الشهود املعدلة رشعًا، 
ولرغبة مالك العقار ببيعه عىل القصار باملبلغ املذكور أعاله، لذا فقد أذنت للولية احلارضة 
ريال  ألف  وتسعني  ومخسة  أربعامئة   )٤٩٥.٨٣٣.٣٥( بمبلغ  أعاله  املذكور  العقار  برشاء 
وثامنامئة وثالثة وثالثني ريااًل ومخسة وثالثني هللة، املودع بقسم املحاسبة هبذه املحكمة، 
وسوف جيري التهميش عىل صكه وسجله بموجب ما ضبط، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل 

نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/٠٩/٢٠هـ.
اجللسة  افتتحت  ١٤٣٤/١٠/٢٦هـ  املوافق  االثنني  يوم  ففي  وبعد  وحده  هلل  احلمد 
الساعة ٢٨: ٠١ واستدراكا ملا تم ضبطه سابقًا فقد قررت رفع كامل أوراق املعاملة ملحكمة 
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االستئناف للتدقيق كاملتبع وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. 
حرر يف ١٤٣٤/١٠/٢٦هـ.

اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٥/٠١/١٠هـ  األربعاء  يوم  ففي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
 )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( حرض  وفيها   ،٠١  :٣٣ الساعة 
الرياض  الثانية برشق  بصفته وكياًل عن )...(، بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل 
برقم ٣٥٢٠٥٩٣ يف ١٤٣٤/٠١/٠٤هـ، واملخولة له املرافعة واملدافعة واإلقرار واإلنكار 
ييل:  ما  ملالحظة  حاكمها  لفضيلة  إعادهتا  تقرر  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة   ا.هـ، 
١ - عىل فضيلته أن يبني حصة كل واحد من القصار يف هذا العقار خوفا من النزاع مستقبال 
عىل  أن   - ٢ العقار.  يف  يشء  خيصها  فهل  ووالية  أصالة  بقوهلا  املنهية  أهنت  وقد  سيام  ال 
فضيلته طاملا أن املبلغ املوجود يف قسم املحاسبة باملحكمة العامة بمكة كان ثمن عقار ورثه 
القارصون عن والدهم فإن عىل فضيلته أن ينوه عن ذلك وأن يذكر أن العقار اجلديد بينهم 
حسب الفريضة الرشعية للذكر مثل حظ األنثيني ما مل يكن هناك أمر آخر. ٣ - مل يوضح 
أرض  أم  وبناء  أرض  هو  هل  لقصارها:  املنهية  رشائه  يف  رغبت  الذي  العقار  عن  فضيلته 
بد من ذلك،  فيه من أجهزة وأثاث إن وجد وال  البناء وعمره ومساحته وما  فقط؟ ونوع 
القصار  تكبد  قد  املبنى وعدم وجود خمالفات  البناء عىل  التحقق من مطابقة رخصة  وكذا 
فيام بعد غرامات مالية ا.هـ، فأجيب أصحاب الفضيلة عن ما الحظوه وفقني اهلل وإياهم 
وإنام هو  بالعقار،  ليس هلا عالقة  فاملنهية أصالة  األوىل  للمالحظة  بالنسبة  ملا حيبه ويرضاه 
حق خاص للقصار، وهو بينهم للذكر مثل حظ األنثيني، كام أقر بذلك املنهي وكالة بإقراره 
املرفق، وأما بالنسبة للمالحظة الثانية فقد حرض املنهي وكالة وأبرز ورقة تتضمن بأن العامرة 
مكونة من دور أريض باإلضافة لدور مكرر وملحق عدد غرف الدور األريض أربع غرف، 
والدور األول حيتوي عىل مخسة غرف امللحق حيتوي عىل غرفة واحدة، وحيتوي كل دور عىل 
خمزن وستة محامات، والعامرة مسورة بالكامل ومشطبة بالكامل، والواجهة اخلارجية حجر 
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طبيعي ومؤثث، عمر املبنى يرتاوح من ست إىل ثامين سنوات، وخدمة الكهرباء موجودة 
ومجيع رشوط البلدية مستوفاة منذ إنشائه، وال يوجد عليه خمالفات ومساحته حسب الصك 
) ٥٠٠ ( م٢ مخسامئة مرتا مربعًا، كام أرفق عدد ثامين صور فوتوغرافية مرفقة باملعاملة لكامل 
املنزل، وورقة الترصيح رقم )...( يف ١٤٢٣/٠٧/٢٢هـ إىل ١٤٢٦هـ، هذا ما متت اإلجابة 
عنه، وسوف جيري بعث املعاملة ملحكمة االستئناف للتدقيق كاملتبع، وباهلل التوفيق، وصىل 

اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠١/١٠هـ.
احلمد هلل والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة 
الثانية لألحوال الشخصية واألوقاف والوصايا والقصار وبيوت املال بمحكمة االستئناف 
القايض   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  الصك  عىل  االطالع  املكرمة  مكة  منطقة  يف 
املتضمن  وتاريخ١٤٣٤/٩/٢١هـ،   ٣٤٣٢٣٣١٧ برقم  املكرمة  بمكة  العامة  باملحكمة 
ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  اإلهناء،  يف  املذكور  العقار  هلا برشاء  اإلذن   )...( طلب/ 
تقررت املوافقة عىل احلكم بعد اإلجراء األخري، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل 

اله وصحبه وسلم.
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 لراتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بعنيزة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٥١٤٥٤ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة القصيم

تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/١٦هـ رقم القرار: ٣٥٢٨٠٨٤٥ 

إذنارشتءا-اعقارالقارصا-اصكاممكيةا-ارسيانامفعولهاا-اسلتراسقلاتخلربتءا-اشهادةا
شهوداعدولا-اغبطةاومصمحةالمقارصا-اتإلذنالمويلابالرشتء.

حتققاتلغبطةاوتملصمحة.

أهنى املنهي بصفته وكيال عن والدته الولية عىل أخيه القارص طالبا اإلذن بتسليمها مال 
القارص املودع يف بيت مال املحكمة للمضاربة به، وبعد النظر يف اإلهناء قرر القايض اإلذن 
حاجة  فال  كثري  القارص  مال  لكون  االستئناف  حمكمة  من  املعاملة  أعيدت  ثم  بذلك،  هلا 
للمضاربة هبا واألوىل رشاء عقار له ريع بامله، فطلب املنهي  وكالة اإلذن ملوكلته برشاء عقار 
للقارص من ماله املودع ببيت مال املحكمة، وقد جرى من القايض التأكد من رسيان مفعول 
ومصلحة  غبطة  وجود  متضمنا  باملحكمة  اخلرباء  قسم  قرار  ورد  كام  العقار،  ملكية  صك 
وكالة شاهدين معدلني رشعا  املنهي  ثم أحرض  به،  املنهى  بالثمن  العقار  للقارص يف رشاء 
فشهدا بوجود غبطة ومصلحة للقارص فيام أهنى به املنهي أخريا، ولذا فقد أذن القايض للولية 
برشاء ذلك العقار بالثمن املودع لصاحله ببيت املال، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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عىل  وبناء  بعنيزة،  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
وتاريخ   ٣٤٥٥١٤٥٤ برقم  بعنيزة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة 
١٤٣٤/١٢/١٧هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤٢٧٩٨٦٩٩ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٧هـ، ويف 
يوم اإلثنني املوافق ١٤٣٥/٠١/٢٩هـ افتتحت اجللسة الساعة ٥٥: ٠٨، وفيها حرض املنهي 
بالوكالة   )...( عن  الوكيل   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( وكالة 
رقم٣٣٣٥٠٦٦٠ وتاريخ ١٤٣٣/٧/٢١هـ بصفتها الولية عىل )...( بالوالية رقم ١٢ وتاريخ 
١٤٢٩/٩/٢٠هـ، وبسؤال املنهي عن ما لديه قال: إن ألخي )...( مبلغ مليون ومخسة وعرشين 
ألف ريال، موجودة يف بيت املال هبذه املحكمة، وأطلب إعطائي هذا املبلغ ألجل املضاربة باملبلغ 
وتنميته للقارص، هذه دعواي، وقد تم خماطبة مدير بيت املال باخلطاب رقم ٣٤٢٧٩٨٦٩٩ يف 
املبلغ املذكور وهل هو باسم القارص )...(، فوردنا اخلطاب  ١٤٣٤/١٢/١٨هـ لإلفادة عن 
يف  مودع  أنه  ))أفيدكم  واملتضمن:  املال  بيت  مدير  من  ١٤٣٥/١/٩هـ  وتاريخ  الرقم  بنفس 
 )...( القارص/  باسم  فقط ال غري  ريال  ألف  مليون ومخسة وعرشون  مبلغا وقدره  املال  بيت 
رقم ٧/٦٢٤٨٣٤ ورقم ٧/٦٢٤٨٣٥ يف ١٤٣٥/١/٨هـ،  النقود  استالم  إيصال  بموجب 
علام أنه ال بد لرصفه إقامة دعوى عىل بيت املال وصدور حكم مصدق من حمكمة االستئناف((، 
وبطلب البينة من املنهي أحرض للشهادة وأدائها كال من )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
يف  بأن  وشهدا   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي  و)...(   )...( رقم  املدين 
املضاربة بامل القارص فيه مصلحة للقارص، وأن الولية قادرة عىل املضاربة باملال بام ينميه وبعود 
بالربح للقارص، هكذا شهدا، وعدال من قبل )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم 
)...( و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، فبناء عىل ما تقدم من إهناء 
للمضاربة  القارص  باستالم نصيب  للولية  أذنت  فقد  املعدلة رشعا،  الشاهدين  املنهي وشهادة 
به، وحكمت عىل بيت املال بتسليم الولية نصيب القارص، وقدره مليون ومخسة وعرشون ألف 
ريال، وبه حكمت، وأمرت برفع ذلك لالستئناف، وعليه جرى التوقيع، وباهلل التوفيق، وصىل 

اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠١/٣٠هـ.
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اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٣/١٥هـ  املوافق  اخلميس  يوم  ففي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
الساعة ٤٩: ١٠، وفيها حرض املنهي وكالة )...( وقد عادت املعاملة من حمكمة االستئناف 
بتاريخ   ٣٥١٦٤٥١٣ رقم  القرار  وبرفقها  ١٤٣٥/٣/٦هـ  يف   ٣٤٢٧٩٨٦٩٩ برقم 
١٤٣٥/٣/١هـ، واملتضمن ما نص احلاجة منه: ))وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق 
املعاملة، لوحظ أن املبلغ املطلوب تسليمه للمضاربة به يكفي لرشاء عقار للقارص له ريع 
مناسب وليس مبلغا قليال، فال حاجة للمضاربة به، ويتعني إفهام الوكيل بأن عىل موكلته 
املبلغ عىل نظر احلاكم الرشعي، ملالحظة ما ذكر وإجراء  املبادرة برشاء عقار للقارص هبذا 
ما يلزم نحوه وإحلاق ما جيريه بالضبط والصك وسجله، ثم إعادة املعاملة واهلل املوفق((. 
انتهى، فلام الحظه أصحاب الفضيلة فقد أفهمت املنهي وكالة برشاء عقار للقارص فقال: 
العقار تم حتديده وهو مناسب للقارص، نطلب اإلذن برشائه له، هكذا قرر، فأفهمت املنهي 
العقار  عىل  للوقوف  اخلربة  ألهل  وللكتابة  سجله  عن  لالستفسار  العقار  صك  بإحضار 
لتحديد قيمته والنظر يف الغبطة واملصلحة يف رشائه للقارص، لذا رفعت اجللسة، ثم يف يوم 
املنهي  حرض  وفيها   ١٠  :١٨ الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٣/١٩هـ  املوافق  االثنني 
وكالة )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( الوكيل عن )...( سعودية 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( أصالة عن نفسها وبصفتها ولية بموجب صك 
سعودي   )...( عن  عنيزة  حمكمة  من  الصادر  ١٤٢٩/٩/٢٠هـ،  بتاريخ   ١٢ رقم  والية 
بصفتها  ١٤٢٢/١٢/٢٠هـ  بتاريخ  املولود   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية 
والدته، وذكر أنه وجد العقار املناسب ويريد رشاءه، كام حرض صاحب العقار )...( سعودي 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وأحرض صك العقار رقم ٣٦١٥٠٩٠٠١٠٧٠ 
مليون  وقدره  بمبلغ  املذكور  العقار  بيع  يريد  إنه  قائال:  وقرر  ١٤٣٥/٢/٥هـ،  وتاريخ 
عن  لالستفسار  العدل  كتابة  إىل  الصك  ببعث  وأمرت  ريال،  ألف  وعرشون  ومخسة 
سجله، وبعث املعاملة إىل هيئة اخلرباء للوقوف عىل العقار لتحديد قيمته والنظر يف الغبطة 
الثالثاء  يوم  يف  ثم  اجلواب،  ورود  حلني  اجللسة  رفعت  ثم  للقارص،  رشاءه  يف  واملصلحة 
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وكالة  املنهي  حرض  وفيها   ،٠٩  :٥٥ الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٤/١٨هـ  املوافق 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( وأهنى قائال: إنني أرغب برشاء 
العقار اململوك بالصك رقم ٣٦١٥٠٩٠٠١٠٧٠ والعائدة ملكيته )...(، كام حرض صاحب 
العقار  أملك  إنني  وقال   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  )...( سعودي  العقار 
اململوك بالصك رقم ٣٦١٥٠٩٠٠١٠٧٠ يف ١٤٣٥/٢/٥هـ الواقع بعنيزة يف حي )...(، 
وال مانع لدي من بيعه عىل القارص بمبلغ مليون ومخسة وعرشين ألف ريال، وباالطالع عىل 
خطاب رئيس كتابة عدل عنيزة املتضمن أن الصك مطابق لسجله، وليس عليه مالحظات 
حتى تاريخ ١٤٣٥/٤/٣هـ، وعليه جرت خماطبة هيئة النظر باملحكمة لالطالع عىل العقار 
املذكور وبيان الغبطة واملصلحة يف رشائه، فوردنا خطاب هيئة النظر برقم ٣٤٢٧٩٨٦٩٩ 
يف ١٤٣٥/٤/١١هـ وبرفقه قرار هيئة النظر برقم ١١١/هـ يف ١٤٣٥/٤/١١هـ، املتضمن 
أنه قد تم وقوفهم عىل العقار املذكور ومتت الكتابة ملكتب )...( ومكتب )...(، فوردنا منهم 
العقار تقدر بمبلغ مليون ومخسة وعرشون ألف ريال وأن يف رشاء  يفيد أن قيمة  اجلواب 
قيمة  أن  لنا  تبني  وقوفنا  وبعد  الورثة،  من  للقارص  ومصلحة  غبطة  فيه  الثمن  هبذا  العقار 
العقار تقدر بمبلغ مليون ومخسة وعرشين ألف ريال، وأن يف رشاء العقار هبذا الثمن فيه 
غبطة ومصلحة للقارص من الورثة بالوقت احلايل، انتهى، وبطلب البينة من املنهي أحرض 
كال من )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، و)...( سعودي اجلنسية 
بموجب السجل املدين رقم )...(، وطلب سامع شهادهتام، وبسؤاهلام عام لدهيام من شهادة 
وأشهد  ومصلحة،  غبطة  املذكور  العقار  رشاء  يف  بأن  أشهد  بقوله:  منهام  واحد  كل  شهد 
بأن الغبطة واملصلحة متحققة يف رشاء العقار املذكور بمبلغ قدره مليون ومخسة وعرشون 
اجلنسية بموجب  )...( سعودي  قبل  منهام، وعدال من  ريال، هكذا شهد كل واحد  ألف 
السجل املدين رقم )...( و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، حيث 
شهدا بعدالة الشاهدين، وبناء عىل ما تقدم فقد أجزت للمنهي رشاء العقار املذكور أعاله 
للقارص بمبلغ مليون ومخسة وعرشون ألف ريال وسيتم تسليم البائع املبلغ من بيت املال 
بعد تصديق اإلذن من حمكمة االستئناف، ويتم التهميش عىل الصك بانتقال امللكية وعليه 
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آله وصحبه وسلم. حرر يف  نبينا حممد وعىل  التوفيق، وصىل اهلل عىل  التوقيع وباهلل  جرى 
١٤٣٥/٠٤/١٨هـ.

احلمد هلل وحده وبعد، ففي يوم االثنني املوافق١٤٣٥/٠٥/٣٠هـ افتتحت اجللسة الساعة 
٠٥: ٠٩، وقد وردت املعاملة من حمكمة االستئناف بالقصيم برقم ٣٤٢٧٩٨٦٩٩ وتاريخ 
١٤٣٥/٠٥/١٠هـ متضمنة قرار املالحظة رقم ٣٥٢٢٧٧٣٤ وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/٠١هـ، 
والذي نص احلاجة منه )وباالطالع عىل ما أجاب به فضيلته وأحلقه بالضبط والصك بناء 
قرره  ما  أواًل:  اآليت:  لوحظ  ١٤٣٥/٠٣/٠١هـ  وتاريخ   ٣٥١٦٤٥١٣ رقم  قرارنا  عىل 
فضيلته أخرياً  ينايف ما أذن وحكم به سابقًا يف الصك، ومل يرجع فضيلته فيام أجراه أخريًا عام 
أذن وحكم به عىل بيت مال املحكمة من تسليم املبلغ للولية عىل القارص. ثانيًا: قال فضيلته 
فيام قرره أخريًا )فقد أجزت للمنهي رشاء العقار املذكور أعاله للقارص.. إلخ(، وما دام أن 
عقد الرشاء مل حيصل بعد فإن العبارة املالقية لذلك )فقد أذنت (، كام أن اإلذن يكون للمنهية 
والتهميش   .)...( املال  بيت  من  املبلغ  البائع  تسليم  )سيتم  بأنه  فضيلته  قال  ثالثًا:  أصالة. 
عىل الصك بانتقال امللكية(، والصحيح أن يتم اإلفراغ لدى فضيلته ثم التهميش بموجبه 
عىل صك التملك، ملالحظة ما ذكر وإجراء ما يلزم نحوه وإحلاق ما جيريه ويقرره بالضبط 
والصك وسجله ثم إعادة املعاملة، فلام الحظه أصحاب الفضيلة قضاة االستئناف بالنسبة 
للمالحظة األول فقد رجعت عام حكمت به سابقا عىل بيت املال من اإلذن بتسليم املبلغ 
للولية، وبالنسبة للمالحظة الثانية فإن صحة عبارة أجزت يف احلكم عبارة أذنت، وبالنسبة 
للمالحظة الثالثة فإنه سيتم اإلفراغ لدينا بعد تصديق اإلذن من حمكمة االستئناف، وباهلل 

التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٥/٣٠هـ.
احلمد هلل وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة احلقوقية الثانية بمحكمة االستئناف 
بمنطقة القصيم عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمحافظة عنيزة برقم 
)٣٤٢٧٩٨٦٩٩( وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢هـ؛ اخلاصة بطلب )...( الوكيل عن )...( الولية 
املحكمة  مال  ببيت  للقارص  املودع  املبلغ  موكلته  تسليم  طلبه  بشأن  ؛   )...( القارص  عىل 
للمضاربة به، املرفق هبا الصك الصادر من فضيلة القايض باملحكمة الشيخ )...( برقــم 
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)٣٥١٤٧٠٤٤( وتاريخ ١٤٣٥/٢/١٤هـ؛ املتضمن إذنه بذلك، وحكمه عىل بيت املال 
بتسليمه للولية للمضاربة به وبه حكم؛ كام هو مدون ومفصل فيه. وبعد خمابرة مع فضيلته 
 )٣٥٢٢٧٧٣٤( ورقم  ١٤٣٥/٣/١هـ؛  وتاريخ   )٣٥١٦٤٥١٣( رقم  قرارينا  بموجب 
وتاريخ ١٤٣٥/٥/١هـ؛ أحلق بالضبط والصك أنه رجع عام حكم به عىل بيت املال وأذن 
العقار املذكور يف الصك بمبلغ مليون ومخسة وعرشين ألف ريال للقارص املذكور  برشاء 
باملال املودع لصاحله. وباالطالع عىل ما أجاب به فضيلته وأحلقه بالضبط والصك بناًء عىل 
القرارين أعاله، قررنا ما ييل: أوال/ املوافقة عىل رجوع فضيلته عام حكم به من تسليم مال 
للقارص  املنوه عنه  العقار  به فضيلته من رشاء  أذن  ما  التصديق عىل  ثانيا/  لوليته.  القارص 

باملبلغ املذكور. واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 رراتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمكة املكرمة
تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٥٥١٧٧ 

حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة
تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/٠٦هـ رقم القرار: ٣٥٢٦٦٢٠٩ 

إذنارشتءا-اعقارالقارصا-اصكاممكيةا-ارسيانامفعولهاا-اسلتراسقلاتخلربتءا-اشهادةا
شهوداعدولا-اغبطةاومصمحةالمقارصا-اتإلذنالمويلابالرشتء.

حتققاتلغبطةاوتملصمحة.

أهنى املنهي بصفته وليا عىل أخيه القارص عقال طالبا اإلذن له برشاء عقار لصالح القارص 
من أمواله املودعة ببيت مال املحكمة، وقد جرى من القايض التأكد من رسيان مفعول صك 
للقارص يف رشاء  العقار، كام ورد قرار قسم اخلرباء متضمنا وجود غبطة ومصلحة  ملكية 
العقار بالثمن املنهى به، وقد حرض البائع وقرر موافقته عىل بيع العقار عىل القارص بالثمن 
املنهى به، ثم أحرض املنهي شاهدين معدلني رشعا فشهدا بوجود غبطة ومصلحة للقارص يف 
رشاء العقار بالثمن املنهى به، ولذا فقد أذن القايض للويل برشاء العقار بالثمن املذكور، ثم 

صدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض باملحكمة العامة بمكة املكرمة، وبناًء عىل 
املعاملة املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمكة املكرمة برقم ٣٤٥٥٥١٧٧ يف 



84

اإنهاءات الوالية

١٤٣٤/١٢/١٨هـ،  يف   ٣٤٢٨١٦٦٠٠ برقم  املحكمة  هبذه  املقيدة  ١٤٣٤/١٢/١٨هـ 
وفيها  التاسعة،  الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٥/١٨هـ  املوافق  األربعاء  يوم  ويف 
شقيقه  عىل  وليًا  بصفته   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( حرض 
يف   ١٣/١/١٢٢ برقم  املحكمة  هذه  من  الصادر  الصك  بموجب  عقاًل  القارص   )...(
١٤٢٤/٠٦/١٥هـ، وأهنى قائاًل: سبق أنه تم نزع ملكية منزل أخي القارص املذكور أعاله 
الذي يقع بمكة املكرمة )...( لصالح مرشوع )...(، وتم حجز املبلغ وإيداعه لدى مؤسسة 
النقد العريب السعودي لصالح أخي القارص عقاًل املذكور أعاله، وقدره ستة ماليني وثامنامئة 
وتسعة ومخسون ألفًا وثالثامئة واثنان وثالثون ريااًل وعرشون هللة، بموجب سند اإليداع 
بمكة  الواقع  مناسبًا  عقارًا  وجدت  إنني  وحيث  ١٤٣٤/١٠/١٧هـ،  يف   ٦٦٢٦٣٠ رقم 
املكرمة حي )...( بقيمة ستة ماليني وسبعامئة ألف ريال وحيقق الغبطة واملصلحة للقارص 
املذكور، وهي عبارة عن عامرة مكونة من ثالثة أدوار كل دور شقتني، الشقة عبارة عن مخسة 
األوىل  العدل  كتابة  من  الصادر  الصك  بموجب   )...( اململوكة  وبدروم،  بمنافعها  غرف 
بمكة برقم ٢/٤٦٣/٧٦ يف ١٤٢٦/٠٧/١٧هـ املحدودة شاماًل قطعة رقم )٤٣٣( بطول 
مخسة وعرشين مرتا، وجنوبًا قطعة رقم )٤٢٩( بطول مخسة وعرشين مرتا، ورشقًا شارع 
عرض )١٥(م بطول مخسة وعرشين مرتا، وغربًا قطعة رقم )٤٣٠( بطول مخسة وعرشين 
التفاوض  جرى  وقد  مربعا،  مرتًا  وعرشون  ومخس  ستامئة  هي  اإلمجالية  ومساحتها  مرتا، 
مع املالك )...(، فوافق عىل بيع العامرة املذكورة بعاليه بمبلغ وقدره ستة ماليني وسبعامئة 
ألف ريال ال غري جلهة القارص؛ لذا أطلب اإلذن يل برشاء العامرة املذكورة بالثمن املذكور 
املعاملة وعىل صك  أوراق  االطالع عىل  عندها جرى  أهنى،  املذكور، هكذا  القارص  جلهة 
امللكية املشار إليه أعاله، فوجدهتا كام عطف عليها، كام جرى االستفسار عن رسيان مفعول 
١٤٣٥/٠٤/٠٦هـ،  يف   ٣٥١٠٠٣٠٤٩ برقم  للقارص  رشاؤه  املراد  العقار  ملكية  صك 
فوردنا جواهبم برقم ٣٥١٠٠٣٠٤٩ يف ١٤٣٥/٠٤/١٩هـ املتضمن رسيان مفعوله حتى 
تارخيه، كام جرى االستفسار عن املبلغ املذكور بعاليه، فوردنا جواب رئيس قسم املحاسبة 
هبذه املحكمة برقم ٣٥٢٢٨٠٥٥ يف ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ املتضمن أن املبلغ مودع لصالح 
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القارص املذكور والزال قيد حساب املحكمة حتى تارخيه، كام جرت الكتابة منا هليئة النظر 
املذكور  للقارص  ومصلحة  غبطة  املذكورة  بالقيمة  املذكور  املحدود  رشاء  يف  هل  لإلفادة: 
الصك  أن  املتضمن  ١٤٣٤/١١/٢٦هـ  يف   ٣٤٢١٧٤٢٧٢ برقم  جواهبم  فوردنا  ال؟  أم 
ريال،  أربعة أالف  بمبلغ  املربع  املرت  ويقدر  األرض هي )٦٢٥(م٢،  مطابق حدًا ومساحة 
وتقدر األرض بمبلغ إمجايل وقدره مليونان ومخسامئة ألف ريال، وإمجايل املسطحات واملباين 
هي)١٧٥٧.٦٦(،  تنفذ  مل  ألهنا  املبيتات  مساحة  إخراج  بعد  والصحيح   ،)١٧٥٧.٥٣(
ومائتان  ماليني  أربعة  املباين  تقدير  وإمجايل  ريال،  وأربعامئة  بألفني  املربع  املرت  سعر  ويقدر 
وثامنية عرش ألفًا وثالثامئة وأربعة وثامنون رياال، وحمتويات العامرة هي: بدروم + دور أريض 
شقتني كل شقة مخس غرف وثالث محامات + دورين متكرر كل دور شقتني الشقة الواحدة 
مكونة من مخس غرف وثالث محامات + مصعد+ سلم واحد، وترصيح اإلنشاء الصادر 
من أمانة العاصمة برقم ٤٠٢٧٦/هـ غري مطابق لعدم تنفيذ املبيتات عىل الطبيعة، وتقدر 
العقار أرضًا وبناًء وبجميع حمتوياته بمبلغ وقدره ستة ماليني وسبعامئة وثامنية عرش  قيمة 
ماليني  ستة  بمبلغ  القارص  جلهة  العقار  رشاء  يف  وأن  ريال،  وثامنون  وأربعة  وثالثامئة  ألفًا 
وسبعامئة ألف ريال فيه غبطة ومصلحة وقد حرض البائع )...( سعودي اجلنسية بموجب 
بيع  عىل  موافقته  قرر  عليه  النظر  هيئة  قرار  يف  جاء  ما  وبعرض   ،)...( رقم  املدين  السجل 
العقار املذكور بمبلغ وقدره ستة ماليني وسبعامئة ألف ريال، وبطلب البينة من املنهي عىل 
أن يف رشاء العقار املذكور غبطة ومصلحة للقارص أحرض للشهادة كاًل من )...( سعودي 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
رقم )...(، فشهد كل واحد منهام بمفرده قائاًل: إنني من أهل اخلربة يف العقار، وإنني قد 
والواقعة  املذكور  للقارص  رشاؤها  واملراد  بأوصافها  أعاله  املذكورة  العامرة  عىل  اطلعت 
بحي )...(، وأشهد أن يف رشائها بمبلغ ستة ماليني وسبعامئة ألف ريال غبطة ومصلحة 
للقارص املذكور، وليس يف هذا املبلغ غبن للمشرتي، هكذا شهدا، وجرى تعديلهام من قبل 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، و)...( سعودي اجلنسية بموجب 
السجل املدين رقم )...(، فبناًء عىل ما تقدم وعىل ما جاء يف قرار هيئة النظر وعىل شهادة 
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الشاهدين املعدلني رشعًا وموافقة البائع؛ لذلك كله فقد أذنت للمنهي والية برشاء العامرة 
املذكورة لصالح القارص املذكور أعاله من الراغب يف بيعها )...( بمبلغ وقدره ستة ماليني 
وسبعامئة ألف ريال، وبذلك حكمت، وبعرض ذلك عىل املنهي والية قرر القناعة، وأمرت 
بإخراج صك بذلك ورفعه ملحكمة االستئناف لتدقيقه حسب املتبع، حرر الساعة ٠٩.٢٠ 
يوم األربعاء املوافق ١٤٣٥/٠٥/١٨هـ، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه 

أمجعني.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
بمحكمة  املال  وبيوت  والقصار  والوصايا  واألوقاف  الشخصية  لألحوال  الثالثة  الدائرة 
االستئناف يف منطقة مكة املكرمة االطالع عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة 
الصك  هبا  املرفق  وتاريخ ١٤٣٥/٥/٢٤هــ،  برقم ٣٤٢٨١٦٦٠٠  املكرمة  بمكة  العامة 
الصادر من فضيلة الشيخ )...( القايض باملحكمة العامة بمكة املكرمة برقم ٣٥٢٤٩٢٢١ 
وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٨هــــ، املتضمن طلب )...( والية عن شقيقه )...( القارص عقاًل 
اإلذن له برشاء العقار الواقع يف حي )...( لصالح القارص اململوك )...(، وبدراسة الصك 
نبينا حممد  وصورة ضبطه تقررت املوافقة عىل اإلذن بالرشاء، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل 

وعىل آله وصحبه وسلم.
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 اراتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة جدة

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية:٣٤٢٤٦٧٣٤ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه:١٤٣٥/٠٧/١٤هـ رقم القرار:٣٥٣١٤٨٨١  

بناءاأرضامنامالاتلقارصا-اتشرتتكهايفاممكياهاا-اصكاممكيةا-ارسيانا إذناتعمريا-ا
لمقارصا-ارشتكةا ومصمحةا غبطةا عدولا-ا شهودا شهادةا تخلربتءا-ا سقلا سلترا ا-ا مفعولها

بالنصفاأرضًااوبناءا-اتإلذنالمويلابذلك.

تملادةا)لل/ر(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعية.

أهنت املنهية بصفتها ولية عىل أبنائها القصار طالبة اإلذن هلا بتعمري أرض مملوكة ألخيهم 
من أمواهلم املودعة يف بيت مال املحكمة عىل أن يكونوا رشكاء بنصف األرض والبناء، ثم 
الصفة  عىل  األرض  يف  له  رشكاء  القصار  إدخال  عىل  موافقته  وقرر  األرض  مالك  حرض 
املذكورة، وقد جرى من القايض االطالع عىل صك الوالية، كام حتقق من رسيان مفعول 
صك ملكية األرض، وقد ورد قرار قسم اخلرباء متضمنًا وجود غبطة ومصلحة للقارصين 
ومصلحة  غبطة  بوجود  فشهدا  رشعًا  معدلني  شاهدين  أحرضت  كام  املنهية،  به  أهنت  فيام 
أذن  فقد  ولذا  أمواهلم،  من  بنائها  بعد  األرض  يف  باملناصفة  أخيهم  مشاركة  يف  للقارصين 
املنهى  بالثمن  لشقيقهم  اململوكة  للقرص من األرض  العقار  للمنهية برشاء نصف  القايض 
حظ  مثل  للذكر  الرشعية،  أنصبتهم  حسب  بينهم  مشاعا  وبناء  أرًضا  النصف  ويكون  به، 

األنثيني، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.



88

اإنهاءات الوالية

 )...( أنا  فلدي  وبعد،  بعده  نبي  ال  من  عىل  والسالم  والصالة  وحده  هلل  احلمد 
املعاملة  عىل  وبناء  جدة،  بمحافظة  العامة  باملحكمة   )...( اإلهنائية  الدائرة  قايض 
 ٣٤٢٤٦٧٣٤ برقم  جدة  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة 
وتاريخ   ٣٤١٣٠١٧٤٤ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠٥/٢٨هـ،  وتاريخ 
الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٤/٠٨/٠٦هـ  السبت  يوم  ويف   ١٤٣٤/٠٥/٢٨هـ 
٥٢: ١١ وفيها حرضت )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بواليتها 
عىل )...( املولودة يف ١٤٢٠/٠٥/٢٥هـ و)...( املولودة يف ١٤٢٢/١٢/١٧هـ و)...( 
املولود يف ١٤٢٥/١١/١٠هـ و)...( املولود يف ١٤٣٣/٠١/١٢هـ، ومجيعهم أوالد )...( 
بموجب صك الوالية الصادر من حمكمة حمافظة خليص برقم ١٦ يف ١٤٣٣/٠٧/٢١هـ 
وأهنت قائلة: لقد كان من اجلاري يف ملك مورثنا )...( عقاران تم بيعها بموجب الصكني 
الصادرين من هذه املحكمة برقم ٣٤٤٤٠١٨ يف ١٤٣٤/٠٢/٢٣هـ ورقم ٣٤٤٨٨٩٠ 
البالغ جمموعه ٣٦١.٨٢٤.٣٢ ثالثمئة  يف ١٤٣٤/٠٢/٢٧هـ، وتم حفظ نصيب القرص 
وواحد وستون ألفا وثامنامئة وأربعة وعرشون رياال واثنان وثالثون هللة يف بيت املال إلجياد 
بدل هلم، وقد وجدنا األرض الواقعة يف حي )...( بجدة، وقام أخوهم )...( برشائها بسبعمئة 
ومخسة وثالثني ألف ريال، أطلب اإلذن يل برصف نصيب القرص لنتمكن من البناء عىل هذه 
األرض، ويكونون رشكاء ألخيهم له النصف وهلم النصف، هكذا أهنت، وقد حرض )...( 
أرض  برشاء  قمت  إنني  قائال:  وقرر   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي 
يف حي )...( بسبعمئة ومخسة وثالثني ألف ريال، بالصك الصادر من كتابة العدل األوىل 
بجدة رقم ٩٢٠٢١٨٠١٠١١٠ يف ١٤٣٤/٠٥/٢١هـ، وحدودها وأطواهلا كام ييل: شامال: 
قطعة رقم ٣١٤ بطول ثالثني مرتا، وجنوبا: قطعة رقم ٣١٨ بطول ثالثني مرتا، ورشقا: 
بطول   ٣١٧ رقم  قطعة  وغربا  مرتا،  وعرشين  اثنني  بطول  مرتا  عرش  مخسة  عرض  شارع 
اثنني وعرشين مرتا ومساحتها اإلمجالية ستمئة وستون مرتا مربعا، وأنا موافق عىل إدخال 
القرص رشكاء يل يف األرض إذا قاموا ببنائها ويكون يل نصف األرض والبناء وهلم النصف 
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إليه أعاله فوجدته مطابقا ملا  الباقي، هكذا قرر، فجرى االطالع عىل صك الوالية املشار 
ذكر، كام جرى االطالع عىل صك امللكية املشار إليه أعاله فوجدته مطابقا ملا ذكر، كام جرى 
 ٣٤١٣٣٥٢٢٢ برقم  بجدة  األوىل  العدل  كتابة  جواب  فعاد  مصدره  من  عنه  االستفسار 
يؤثر  ما  يوجد  وال  املفعول،  ساري  إليه  املشار  الصك  أن  متضمنا  ١٤٣٤/٠٦/١٨هـ  يف 
عليه حتى تارخيه ا.هـ. كام جرت خماطبة قسم اخلرباء فعاد جواهبم برقم ٣٤١٣٣٥٦١٤ يف 
١٤٣٤/٠٧/٠٤هـ متضمنا أنه تم الوقوف عىل العقار، وهو عبارة عن أرض فضاء واقعة 
يف خمطط رقم ).../ب( الواقع بحي )...( واململوك بالصك رقم )٩٢٠٢١٨٠١٠١١٠( يف 
١٤٣٤/٠٥/٢١هـ رقم القطعة )٣١٦( ومساحتها ٦٦٠م٢ وتقدر قيمتها يف الوقت احلايل 
فطلبت  أهـ.  القارص  لصالح  ومصلحة  غبطة  السعر  هبذا  رشائها  ويف  ريال  ألف  بسبعمئة 
من املنهية البينة فأحرضت للشهادة كال من )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
رقم )...( و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( فشهد كل واحد منهام 
بمفرده قائال: إنني من العارفني بالعقار، وقد وقفت عىل العقار حمل اإلهناء الواقع يف حي 
البالغة مساحته ستمئة وستني مرتا مربعا، وأنا أشهد أن يف مشاركة القرص ألخيهم   )...(
باملناصفة فيه غبطة ومصلحة هلم، هكذا شهدا، وعدال من )...( سعودي اجلنسية بموجب 
)...(، كام  املدين رقم  السجل  بموجب  اجلنسية  )...( و)...( سعودي  املدين رقم  السجل 
املال  بيت  مدير  جواب  فعاد  للقرص،  املحفوظ  املبلغ  عن  لإلفادة  املال  بيت  خماطبة  جرت 
رقم ٣٤٢٠٨١٧٠٠ يف ١٤٣٤/٠٩/١٦هـ، واملتضمن بأن حتت يد بيت املال مبلغا قدره 
ثالثامئة وواحد وستون ألفا وثامنامئة وأربعة وعرشون رياال واثنان وثالثون هللة، وبناء عىل 
ما تقدم من إهناء املنهية وملا جاء يف قرار قسم اخلرباء وشهادة الشهود املعدلة ولتحقق الغبطة 
واملصلحة للقرص فقد قررت ما ييل: أواًل/ أذنت للمنهية برشاء نصف العقار للقرص )...( 
و)...( و)...( و)...( أوالد )...( من األرض اململوكة لشقيقهم بموجب الصك الصادر 
بمبلغ  برقم )٩٢٠٢١٨٠١٠١١٠( يف ١٤٣٤/٠٥/٢١هـ  بجدة  األوىل  العدل  كتابة  من 
وقدره ثالثامئة وواحد وستني ألفا وثامنامئة وأربعة وعرشين رياال واثنني وثالثني هللة، ثانيا/ 
سيتم رفع هذا اإلجراء إىل حمكمة االستئناف بمكة املكرمة لتدقيقه عماًل باملادة )٥/٣٢( من 
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نظام املرافعات الرشعية، وبعد اكتساب اإلذن القطعية يتم اإلفراغ بإذن اهلل، وباهلل التوفيق، 
وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني. حرر يف ١٤٣٤/١١/١٩هـ.

اليوم األربعاء  بعده وبعد، ففي هذا  نبي  احلمد هلل وحده، وصىل اهلل وسلم عىل من ال 
أصالة  املنهية  حرضت  وفيها   ،١٠:٣٠ الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٢/٠٨هـ 
الشخصية  لألحوال  األوىل  الدائرة  قضاة  الفضيلة  أصحاب  قرار  وردنا  وقد  ووالية 
املكرمة  مكة  منطقة  يف  االستئناف  بمحكمة  املال  وبيوت  والقصار  والوصايا  واألوقاف 
برقم ٣٤٣٨٥٦٢٣ يف ١٤٣٤/١٢/٢٤هـ، واملتضمن ما نصه: وبدراسة الصك وصورة 
ضبطه تقرر إعادهتا لفضيلة حاكمها ملالحظة أنه مل يرفق صورة من صك إذن البيع السابق 
عليه  بالتدقيق.ا.هـ،  املختصة  الدائرة  يتبني  حتى  االستئناف  حمكمة  مصادقة  ذلك  يف  بام 
فقد أبرزت املنهية صور الصكوك املطلوبة، فأمرت بإحلاقها بمعاملتها ثم إعادهتا ملحكمة 
االستئناف حسب املتبع ، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. 
حرر يف ١٤٣٥/٠٢/٠٨هـ. احلمد هلل وحده، وصىل اهلل وسلم عىل من ال نبي بعده، وبعد، 
ففي هذا اليوم األربعاء ١٤٣٥/٠٥/٠٤هـ افتتحت اجللسة الساعة ٠٩:٠٢، وفيها حرض 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( وكيال عن املنهية بالوكالة الصادرة 
من كتابة العدل الثانية شامل جدة رقم ٦٥٢٠٩ يف ١٤٣٣/٠٧/٢٣هـ التي ختوله حضور 
اجللسات واملرافعة واملدافعة وإقامة وسامع الدعاوى واإلجابة وتوريد الشهود ا.هـ، فسألته 
عن املبلغ املتبقي بعد رشاء نصف األرض فأجاب قائال: أطلب تسليمه لويل القصار لينفق 
منه عليهم، هكذا أجاب، وقد وردنا قرار أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة األوىل لألحوال 
الشخصية واألوقاف والقصار وبيوت املال بمحكمة االستئناف يف منطقة مكة املكرمة برقم 
الصك وصورة ضبطه  وبدراسة  ما نصه:  املتضمن  ٣٥١٦٨٢٧٠ يف ١٤٣٥/٠٣/٠٦هـ 
تقرر إعادهتا لفضيلة حاكمها ملالحظة ما ييل:-١ - أذن فضيلته برشاء نصف العقار املنهى 
عنه وهو أرض فضاء بكامل املبلغ املحفوظ للقارصين مع أنه يزيد عن نصف املبلغ املقدر 
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يف  ستدفع  الزيادة  أن  فضيلته  يذكر  ومل  واضح،  هو  كام  النظر  هيئة  تقدير  حسب  لألرض 
تكاليف البناء أو ستسلم لوليهم. ٢ - جاء يف أقوال مالك األرض أنه يرغب يف بناء األرض 
باملبلغ العائد للقارصين، ثم يكون هلم النصف من كامل العقار أرضًا وبناء ويف ذلك غبطة 
ظاهرة للقارصين، إال أن احلكم جاء بخالفه مع إنه جاء يف أوراق املعاملة ما يؤكد إقرار 
املالك كام هو موضح يف إقراره يف اللفة اخلامسة من املعاملة الذي ذكر فيه أنه كذلك سيدفع 
من حسابه لصالح القارصين باقي تكاليف البناء. ٣ - يلزم يف صك احلكم وضبطه توضيح 
ومن  منها  القارصين  من  واحد  كل  ونصيب  إقامتها  يف  البدء  وتاريخ  إليها  املشار  املباين 
األرض مشاعًا وهل يستوي نصيب الذكر واألنثى منهم مع أن الظاهر أن املبلغ العائد هلم 
عن قيمة بيع العقارات للذكر مثل حظ األنثيني. ٤ - شهادة الشاهدين ناقصة وغري واضحة 
ومل يتضح منها مستند الغبطة للقارصين يف رشاء نصف أرض دون اإلشارة إىل استثامرها أو 
بنائها، وعليه أجيب أصحاب الفضيلة عن الفقرتني األوىل والثانية بام ييل: رجعت عام قررته 
املالك بثالثمئة  املنهية وإقرار  العقار املذكور يف إهناء  مسبقا، وأذنت للمنهي برشاء نصف 
ألفًا وثامنامئة وأربعة وعرشين  البالغ أحد عرش  املبلغ  باقي  ريال، وتسليمها  ألف  ومخسني 
رياال وأثنني وثالثني هللة؛ لقلته وعدم وجود مصلحة يف حفظه، وسألت الوكيل احلارض 
عام جاء يف الفقرة الثالثة فأجاب قائاًل: سأبني فلة مكونة من دوين وملحق، وأبرز رخصة 
برقم ٣٤٠٠١٣٦٢١٥ وتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٠١هـ  أمانة حمافظة جدة  الصادرة من  البناء 
كاًل من  الوكيل  باملعاملة، كام أحرض  بإرفاق صورها  فأمرت  البناء،  ونسخة من خمططات 
أن  أشهد  قائاًل:  بمفرده  منهام  واحد  كل  فشهد  مسبقا،  هويتهام  املضبوطة  و)...(   )...(
حي  يف  الواقعة  املذكورة  أرضه  يف  ألخيهم  و)...(  و)...(  و)...(   )...( القصار  مشاركة 
)...( وما سيبنيه عليها من بناء باملبلغ املذكور فيه غبطة ومصلحة هلم، هكذا شهدا، وأمرت 
بعد ذلك بإعادة املعاملة إىل حمكمة االستئناف بمكة املكرمة كاملتبع، وباهلل التوفيق، وصىل 

اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبة وسلم. حرر يف ١٤٣٤/٠٥/٠٤هـ.
االثنني  اليوم  هذا  ويف  وبعد،  بعده  نبي  ال  من  عىل  وسلم  اهلل  وصىل  وحده  هلل  احلمد 
حمكمة  من  املعاملة  عادت  وقد   ،٠٢  :١٠ الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٦/٢١هـ 
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الشخصية  لألحوال  األوىل  الدائرة  قضاة  الفضيلة  أصحاب  قرار  وبرفقها  االستئناف 
واألوقاف والوصايا والقصار وبيوت املال رقم ٣٥٢٥٠٥٥٨ وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٩هـ، 
املتضمن: وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقرر باألكثرية إعادهتا لفضيلته لتوضيح رشاكة 
حسب  الرشكاء مشاعة كل  حصة  بيان  بعد  وبناء  أرضا  العقار  هذا  أخيهم يف  مع  القصار 
بأن  الفضيلة  ا.هـ، وعليه أجيب أصحاب  منه، ويكون ذلك أسهام مشاعة.  املدفوع  املبلغ 
يف  أخاهم  يشاركوا  مل  لو  حتى  األرض،  نصف  برشاء  متحققة  للقصار  واملصلحة  الغبطة 
بامل  املعدلة، ورشاء عقار  الشاهدين  قرار قسم اخلرباء، وشهادة  البناء، كام جاء يف  نصف 
وبناء  أرًضا  النصف  الفضيلة، وسيكون  تركه كام ال خيفى عىل أصحاب  من  أوىل  القارص 
مشاعا بينهم حسب أنصبتهم الرشعية، للذكر مثل حظ األنثيني، هذا ما لزم بيانه، وأمرت 
بعد ذلك بإعادة املعاملة إىل حمكمة االستئناف حسب املتبع، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل 

نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٦/٢١هـ. 
احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد: نحن قضاة الدائرة األوىل 
االستئناف  حمكمة  يف  املال  وبيوت  والقصار  والوصايا  واألوقاف  الشخصية  لألحوال 
بمنطقة مكة املكرمة، جرى منا االطالع عىل املعاملة الواردة إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس 
الصك  املشتملة عىل  العامة بجدة رقم ٣٤١٣٠١٧٤٤ وتاريخ ١٤٣٥/٧/٦هـ،  املحكمة 
القايض   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٤/١١/٢٠هـ  وتاريخ   ٣٤٣٦٥٥٢٠ رقم 
باملحكمة العامة بجدة املتضمن إهناء/ )...( يف اإلذن برشاء عقار للقارص، وبدراسة الصك 
املوفق،  واهلل  التنبيه،  مع  األخري  اإلجراء  بعد  الرشاء  إذن  عىل  املوافقة  تقرر  ضبطه  وصورة 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 رراتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بخميس مشيط

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٣٩٣٣٣ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري

تارخيه: ١٤٣٥/٠٤/٠٤هـ رقم القرار: ٣٥١٩٧٥٧٥ 

إذناتعمريا-اعقارالقارصا-ابناؤهامناأموتلها-اصكاممكيةا-ارسيانامفعولهاا-اسلتراسقلا
أموتلها-ا منا بالاعمريا تإلذنا لمقارصا-ا ومصمحةا غبطةا عدولا-ا شهودا شهادةا تخلربتءا-ا

تصديقاتحلكلا-اتقميلاتملبمغالمويل.

تملادةا)ارر/ر(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعية.

أهنى املنهي بصفته وكيال عن ولية عىل أبنائها القصار طالبا اإلذن هلا بتسلم أمواهلم املودعة 
القايض  تعمري عقار مملوك هلم، وقد جرى من  منها عىل  املحكمة لإلنفاق  مال  بيت  لدى 
التأكد من رسيان مفعول صك ملكية العقار، كام ورد قرار قسم اخلرباء متضمنا أن العقار 
املنهي شاهدين  ثم أحرض  إنشاءات،  فيه من  تبقى  فيام  للمسامهة  القرص  يف حاجة ألموال 
معدلني رشعا فشهدا بوجود غبطة ومصلحة للقرص فيام ورد باإلهناء، ولذا فقد أذن القايض 
للولية عىل القرص أن تنفق ماهلم فيام تبقى من إنشاءات للعقار املذكور، وألزم مدير بيت املال 

بتسليم أمواهلم املودعة إىل الولية عليهم، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بخميس مشيط، وبناء 
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برقم  املكلف  مشيط  بخميس  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة  املعاملة  عىل 
املقيدة باملحكمة برقم ٣٥٦٨٦١٨٨ وتاريخ  ٣٥١٣٩٣٣٣ وتاريخ ١٤٣٥/٠٣/٠٦هـ، 
الساعة  اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٥/٠٣/١١هـ  األحد  يوم  ففي  ١٤٣٥/٠٣/٠٦هـ 
حال   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( حرض  وفيها   ،١٠  :٣٠
كونه وكياًل عن )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بموجب الوكالة 
١٤٣٤/٠٦/١٨هـ  وتاريخ   ٣٤٧٨١٣٥٩ برقم  مشيط  مخيس  عدل  كتابة  من  الصادرة 
١٤٢١هـ  عام  املولود  و)...(  ١٤٢٠هـ  عام  املولودة   )...( عن  ولية  بصفتها  وكلت  التي 
و)...( املولودة عام ١٤٢٤هـ أبناء )...( بموجب صك الوالية الصادر من هذه املحكمة 
برقم ٨/٦ وتاريخ ١٤٢٥/٠٣/٢٨هـ، ووكالة املنهي احلارض ختوله احلق يف استالم الدية 
حق  ذلك  يف  وله  املحكمة  هذه  مال  بيت  يف  واملودعة   )...( مورثهم  من  للقرص  العائدة 
ضمن  من  هم  املذكورون  والقرص،  الوكالة  عليه  نصت  مما  )...(.إلخ  والتسليم  االستالم 
 ٨/٢٩ برقم  املحكمة  هذه  من  الصادر  الورثة  حرص  صك  بموجب  املتوىف   )...( ورثة 
عن  القارصين  موكلتي  ألوالد  إن  قائاًل:  املذكور  أهنى  ثم  ١٤٢٥/٠٣/٢٨هـ،  وتاريخ 
سن الرشد مبلغًا وقدره ثالثة وأربعون ألفًا وسبعامئة وثالثة وتسعون ريااًل وستة وسبعون 
يف   ٣/٥٥١٥٧ رقم  اإليداع  سند  بموجب  املحكمة  هذه  مال  بيت  لدى  مودعًا  هلالت 
القارصين من دية والدهم )...(، وقد  ١٤٢٦/٠٩/٠٩هـ، وهو استحقاق حصة هؤالء 
رأت موكلتي أن من مصلحة أبنائها القرص استخراج املال من بيت مال هذه املحكمة خريًا 
قليل  املبلغ  وأن  يعود لصاحلهم، خاصة  فيام  يتم رصفه هلم  أن  الصدقة، عىل  تأكله  أن  من 
جدًا بالنظر إىل نصيب كل قارص، فنصيب القارص )...( هو واحد وعرشين ألفًا وثامنامئة 
القارصتني )...( و)...( مبلغ  وستة وتسعني ريااًل وثامنية وثامنني هللة، ولكل واحد من 
وقدره عرشة أالف وتسعامئة وثامنية وأربعون ريااًل وأربعة وأربعون هللة، علاًم أن القرص 
رقم  الصك  بموجب  اململوك هلم   )...( رقم  املخطط  ٧٨من  رقم  األرض  قطعة  يملكون 
٥٥/٣٥٩ يف ١٤١٩/١٠/٢٩هـ املرهون لصالح صندوق التنمية العقاري مقابل قرض 
برقم   )...( العامة  املحكمة  من  الصادر  اإلذن  صك  بموجب  ريال  ألف  مخسامئة  قدره 
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دورين  من  مكون  للقصار  مسكن  إنشاء  بغرض  وذلك  ١٤٣٣/٠١/١٢هـ،  يف   ١/٣
تبلغ مسطحاته سبعامئة ومخسني مرتًا مربعًا وفق املواصفات املوضحة يف وثيقة عقد قرض 
مسكن خاص رقم ٢١٣٤/٧/٥ يف ١٤٣٣/٠٣/٢٩هـ الصادر من فرع صندوق التنمية 
برقم   )...( ببلدية  والقروية  البلدية  الشؤون  وزارة  فرع  من  واملرخص  بعسري  العقارية 
يتضح  وبذلك  املذكور،  املبلغ  رصف  إىل  حيتاج  املبني  وهذا  ١٤٣٢/٠٧/٢٦هـ  يف   ٣٤٠
أن رصف املبلغ وتسليمه لولية القرص فيه غبطة ومصلحة، وأطلب تسليمه هلا بمناولتي، 
هكذا أهنى، فجرى منا االطالع عىل الصكوك املشار إليها أعاله وعىل رخصة البلدية وعقد 
إنشاء املسكن، فوجدهتا مطابقة ملا أهنى به، ثم جرى سؤال املنهي وكالة عن القارصة )...(: 
هل بلغت أم ال؟ فأجاب: بل الزالت قارصة، وقد حتققت عن ذلك بعد سؤال والدهتا، 
هكذا قال، كام جرى االستفسار عن صك امللكية من كتابة عدل )...( فوردنا جواهبم رقم 
٣٤١٢٣٠٨٨٨ وتاريخ ١٤٣٤/٥/٢٠هـ املتضمن مطابقته لسجله وهو ساري املفعول، 
ثم جرت الكتابة لرئيس املحكمة العامة بأحد رفيدة ملخاطبة هيئة اخلرباء لدهيم للخروج 
عىل األرض املذكورة واإلفادة عن البناء املوجود فيها وهل العامرة بحاجة هلذا املبلغ املودع 
رقم  املكلف  رفيدة  بأحد  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  جواب  وردنا  ثم  املال،  بيت  لدى 
املتضمن  باملحكمة  اخلرباء  قسم  قرار  به  واملرفق  ١٤٣٤/٠٧/١٧هـ  يف   ١٤١٦٨٠٢٩٩
به شقتان  املذكورة، ووجد عامرة مكونة من دوريني كل دور  تم اخلروج عىل األرض  أنه 
ما زالت حتت اإلنشاء حيث تم االنتهاء من أعامل اللياسة واجلبس وما زال العمل جاري 
يف البالط والسرياميك ونرى أن العامرة بحاجة هلذا املبلغ املودع لدى بيت املال للمسامهة 
يف ما بقي من إنشاءات فيها )ا.هـ(، كام جرى الكتابة ملدير بيت مال املحكمة للتحقق من 
وجود املبلغ املذكور، فوردنا جواب مدير بيت املال رقم بدون بتاريخ ١٤٣٤/٥/١١هـ 
ألفًا وسبعامئة وثالثة وتسعون ريااًل  إيداع مبلغ وقدره ثالثة وأربعون  تم  أنه قد  املتضمن 
وستة وسبعون هلالت لصالح القارصين )...( و)...( و)...( أوالد )...( بموجب إيصال 
االستالم رقم ٣/٥٥١٥٧ يف ١٤٢٦/٠٩/٠٩هـ، كام أحرض املنهي وكالة للشهادة وأدائها 
كال من )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( و)...( سعودي اجلنسية 
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باهلل  أشهد  قائاًل:  بمفرده  منهام  واحد  كل  شهد  حيث   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب 
العظيم أن يف رصف املبلغ املذكور يف اإلهناء لولية القارصين بغرض املسامهة فيام بقي من 
املذكورة أعاله غبطة ومصلحة للقارصين، هكذا شهدا، وعدال  تتعلق بعامرهتم  إنشاءات 
من قبل )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( و)...( سعودي اجلنسية 
بموجب السجل املدين رقم )...(، كام حرض يف اجللسة مدير بيت املال هبذه املحكمة )...( 
املعمد بالقرار رقم ٧٤٣٥ وتاريخ ١٤٣٣/٠٤/١٧هـ، وقرر بأنه ال مانع من رصف املبلغ 
املحجوز لدهيم إذا صدر بذلك حكم رشعي، هكذا قرر، فبناء عىل ما تقدم من إهناء املنهي 
وكالة، وملا ورد يف قرار هيئة النظر املرصود بعاليه، وملا جاء يف شهادة الشاهدين املعدلني 
التعديل الرشعي ولتحقق الغبطة واملصلحة للقارصين يف ذلك، لذا فقد أذنت للولية عىل 
بيت  املذكورة وألزمت مدير  للعامرة  إنشاءات  بقي من  فيام  املذكور  املبلغ  تنفق  أن  القصار 
املال بدفع املبلغ املحجوز لدهيم واخلاص بالقارصين وقدره ثالثة وأربعون ألفًا وسبعامئة 
واحد  وقدره  مبلغًا  منه  حممد  القارص  نصيب  هللة  وسبعون  وستة  ريااًل  وتسعون  وثالثة 
ألفًا وثامنامئة وستة وتسعون ريااًل وثامنية وثامنون هللة، ونصيب كل من )...(  وعرشون 
هللة،  وأربعون  وأربعة  ريااًل  وأربعون  وثامنية  وتسعامئة  آالف  عرشة  وقدره  مبلغ  و)...( 
ويكون التسليم مناولة لوكيل الولية كون وكالته ختوله ذلك، وبام تقدم حكمت، وقررت 
رفع كامل أوراق املعاملة ملحكمة االستئناف بعسري لتدقيقه وفق املادة ١٨٥ الفقرة )٤( من 
نظام املرافعات الرشعية، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم. حرر 

يف ١٤٣٥/٠٣/١١هـ.

بتدقيق قضايا األحوال  املختصة  الدائرة  اطلعنا نحن قضاة  فقد  احلمد هلل وحده وبعد، 
بمنطقة عسري  املال بمحكمة االستئناف  الشخصية واألوقاف والوصايا والقصار وبيوت 
عىل املعاملة الواردة هلذه املحكمة من فضيلة رئيس املحكمة العامة بخميس مشيط املساعد 
برقم ٣٥٦٨٦١٨٨ وتاريخ ١٤٣٥/٣/١٥هـ، املرفق هبا الصك الصادر من فضيلة الشيخ/ 
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)...( رقم ٣٥١٧٣٢١٩ وتاريخ ١٤٣٥/٣/١١هـ، اخلاصة بطلب )...( وكالة تسليم مال 
لقارص عىل الصفة املوضحة بالصك واملتضمن حكم فضيلته بام هو مدون بباطنه، وبدراسة 
الصك وصورة ضبطه وأوراق املعاملة تقررت املصادقة عىل احلكم، واهلل املوفق، وصىل اهلل 

عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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 رراتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمكة املكرمة
تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٣٢٥٦٤ 

حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة
تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/٠٧هـ رقم القرار: ٣٥٣٠٦٤١٥ 

إذنابيعا-انصيباسارصامناعقارا-اصكاممكيةا-ارسيانامفعولها-اإعالنايفاتلصحيفةا-ا
تقدمامزتيدا-اسلتراسقلاتخلربتءا-اشهادةاشهوداعدولا-اغبطةاومصمحةالمقارصا-اتإلذنا

ببيعاتلعقارا-احفظانصيباتلقارص.

حتققاتلغبطةاوتملصمحة.

ببيع نصيب  اإلذن  طالبًا  ولية عىل قارص عقاًل  بصفته وكيال عن ورثة وعن  املنهي  أهنى 
التأكد من رسيان مفعول  القارص من عقار آل للورثة من مورثهم، وقد جرى من القايض 
صك ملكية العقار والتحقق من صكي حرص الورثة والوالية، كام جرى اإلعالن عن بيع 
العقار يف إحدى الصحف فتقدم مزايد بثمن أعىل من الثمن املنهى به، وقد ورد قرار قسم 
املزاد،  به  انتهى  الذي  بالثمن  العقار  بيع  للقارص يف  اخلرباء متضمنا وجود غبطة ومصلحة 
ثم أحرض املنهي شاهدين معدلني رشعا فشهدا عىل وجود غبطة ومصلحة للقارص يف ذلك 
البيع، ولذا فقد أذن القايض ببيع العقار، وقرر حفظ نصيب القارص يف احلساب املخصص 

لذلك، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض باملحكمة العامة بمكة املكرمة، وبناًء عىل 
املعاملة املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمكة املكرمة برقم ٣٤٤٣٢٥٦٤ يف 
١٤٣٤/٩/٢١هـ، املقيدة هبذه املحكمة برقم ٣٤٢٢٢٤٩٤٦ يف ١٤٣٤/٩/٢١هـ، ويف 
يوم اخلميس املوافق ١٤٣٥/٦/١٧هـ افتتحت اجللسة الساعة ٠٩.٠٠، وفيها حرض )...( 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بصفته وكياًل عن كل من: )...( بموجب 
الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بغرب مكة برقم ٣٥٧٣٧٨٣١ يف ١٤٣٥/٦/٨هـ 
أصالة عن نفسها، وبواليتها عىل ابنها )...( بموجب صك الوالية الصادر من هذه املحكمة 
برقم ١٢٠ يف ١٤٢٤/١٠/٢٣هـ، وبصفته وكياًل عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من 
كتابة العدل الثانية بشامل جدة برقم ٣٥٧٣٠١٠٢ يف ١٤٣٥/٦/٧هـ، وبصفته وكياًل عن 
)...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بشامل جدة برقم ٣٥٧٣٥٩٣٧ يف 
١٤٣٥/٦/٨هـ، وبصفته وكياًل عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية 
برشق الرياض برقم ٣٥٧٣٩٠٧٨ يف ١٤٣٥/٦/٨هـ، وبصفته وكياًل عن )...( بموجب 
١٤٣٢/٥/١هـ،  يف   ٣٨٥٣٦ برقم  جدة  بشامل  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة 
باسم  بشيك  الثمن  واستالم  للمشرتي  واإلفراغ  البيع  حق  الوكاالت  هذه  يف  له  واملخول 
الورثة )...(.إلخ، وأهنى املنهي وكالة قائاًل: لقد تويف مورث موكيل )...(، وانحرص إرثه 
يف والدته )...(، ويف زوجته )...(، ويف أوالده منها وهم: )...( و)...( و)...( والقارص 
عقاًل )...( ال وارث له غريهم، بموجب الصك الصادر من هذه املحكمة برقم ١٦٢ يف 
١٤٢٤/١٠/٢٢هـ، وقد خلف مورث موكيل املذكورين من ضمن تركته قطعة األرض 
رقم )١٤٥٢( الواقعة بمخطط )...(، الثابت ملكيتها له بموجب الصك الصادر من كتابة 
برقم ١/١٤٨/٦١٤ يف ١٤١٠/٦/٥هـ، وحدود وأطوال ومساحة  بمكة  العدل األوىل 
والرشقي  مرتا،  وأربعون  أربعة  وجنوبًا:  مرتا،  وثالثون  اثنان  شاماًل:  ييل:  كام  العقار  هذا 
والغريب مخسة وعرشون مرتا، وحيدها شاماًل القطعة رقم )١٤٥٣(، وجنوبًا شارع عرض 
واملساحة   ،)١٤٥٠( رقم  القطعة  وغربًا   ،)١٤٥٤( رقم  القطعة  ورشقًا  مرتا،  عرش  مخسة 



100

اإنهاءات الوالية

عقاًل  القارص  املذكورين  الورثة  ضمن  من  إن  وحيث  مربعًا،  مرتًا   )٩٥٦.٢٥( اإلمجالية 
)...( املذكور أعاله، وحيث تقدم املشرتي )...( راغبًا يف رشاء العقار املذكور بمبلغ وقدره 
مليونان ومخسامئة ألف ريال، وحيث إن يف بيعها هبذا املبلغ غبطة ومصلحة للورثة املذكورين 
بمن فيهم القارص )...( املذكور، لذا فإنني أطلب اإلذن يل ببيع نصيب القارص )...( املذكور 
وفقًا لنصيبه من املبلغ املذكور، هكذا أهنى، عندها جرى االطالع عىل صك امللكية املشار 
إليه أعاله، فوجدته مطابقًا ملا عطف عليه، كام جرى االستفسار عن رسيان مفعوله، فوردنا 
اجلواب من كتابة العدل بمكة برقم ٣٤٢٤٥٥٣٧١ يف ١٤٣٤/١١/٥هـ املتضمن رسيان 
مفعول الصك حتى تارخيه، كام جرى االطالع عىل صك حرص اإلرث املشار إليه أعاله، 
فوجدته مطابقا ملا عطف عليه، كام جرت الكتابة لقسم اخلرباء هبذه املحكمة للوقوف عىل 
املحدود واإلفادة عن الغبطة واملصلحة جلهة القارص يف بيع قطعة األرض املذكورة بمبلغ 
مليونني ومخسامئة ألف ريال بموجب خطابنا رقم ٣٤٢٢٢٤٩٤٦ يف ١٤٣٤/١١/١٢هـ، 
حدًا  الصك  مطابقة  املتضمن  ١٤٣٥/٣/١١هـ  يف   ٣٤٢٢٢٤٩٤٦ برقم  جواهبم  فوردنا 
بمبلغ مليونني ومخسامئة ألف ريال  البيع  القارص يف  الغبطة واملصلحة جلهة  وذرعًا وحتقق 
ا.هـ، كام جرى اإلعالن يف جريدة )...( بعددها رقم )...( يف ١٤٣٤/٤/٥هـ، وقد حرض 
 )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( الرشاء  يف  الراغبني  ضمن  من 
وكياًل عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بمكة برقم ٣٥٦٩٨٧٦٧ 
قرار  يف  جاء  ما  وبعرض  الثمن،  ودفع  الرشاء  حق  فيها  له  املخول  ١٤٣٥/٥/٣٠هـ  يف 
هيئة النظر عليه وأهنا حددت مبلغ البيع بمبلغ وقدره مليونان ومخسامئة ألف ريال أجاب 
قائاًل: إن موكيل مستعد لرشاء العقار موضع اإلهناء بمبلغ وقدره ثالثة ماليني ريال، هكذا 
أجاب، وهذا املبلغ يزيد عام دفعه الراغب يف الرشاء )...( املذكور، كام أنه مل حيرض الراغب 
يف الرشاء )...( املذكور أعاله وال من يقوم مقامه بوكالة رشعية، وبطلب البينة من املنهي 
من:  كاًل  للشهادة  أحرض  أعاله  املذكور  العقار  بيع  يف  واملصلحة  الغبطة  حتقق  عىل  وكالة 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، و)...( سعودي اجلنسية بموجب 
املذكور  العقار  بيع  إن يف  قائاًل:  بمفرده  منهام  واحد  )...(، وشهد كل  رقم  املدين  السجل 
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وقد  املذكور،  القارص  جلهة  ومصلحة  غبطة  فيه  ريال  ماليني  ثالثة  وقدره  املذكور  باملبلغ 
جرى تعديل الشاهدين املذكورين من قبل )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
تقدم  ما  فبناًء عىل  املدين رقم )...(،  السجل  رقم )...( و)...( سعودي اجلنسية بموجب 
النظر وأهنا  بينة معدلة، وبناء عىل ما جاء يف قرار هيئة  أقام من  املنهي وكالة وما  من إهناء 
حددت مبلغ البيع بمبلغ وقدره مليونان ومخسامئة ألف ريال املشار إليه أعاله، وحيث حرض 
وكيل املشرتي )...( املذكور أعاله ودفع مبلغًا وقدره ثالثة ماليني ريال، وحيث إن هذا 
املذكور  العقار  ببيع  للمنهي وكالة  أذنت  النظر، لذلك كله فقد  يزيد عام قدرته هيئة  املبلغ 
أعاله باملبلغ املذكور أعاله وقدره ثالثة ماليني ريال، وسيتم التهميش عىل صك امللكية بعد 
اكتساب هذا اإلجراء الصفة القطعية، وسيجري حفظ نصيب القارص )...( املذكور أعاله 
واملمثل ملبلغ وقدره مخسامئة وواحد وثالثون ألفًا ومئتان ومخسون رياال لدى مؤسسة النقد 
التعليامت.  حسب  لتدقيقه  االستئناف  ورفعه ملحكمة  بتحريره  وأمرت  البدل،  حلني رشاء 
حرر الساعة ٠٩.٢٠ يف ١٤٣٥/٦/١٧هـ. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل 

آله وصحبه وسلم.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فنحن قضاة الدائرة األوىل 
لألحوال الشخصية واألوقاف والوصايا والقصار وبيوت املال يف حمكمة االستئناف بمنطقة 
مكة املكرمة جرى منا االطالع عىل املعاملة الواردة إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس املحكمة 
العامة بمكة املكرمة رقم ٣٤٢٢٢٤٩٤٦ وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢٧هـ املشتملة عىل الصك 
القايض   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٥/٦/١٧هـ  وتاريخ   ٣٥٢٨٢٨٨٤ رقم 
وبدراسة  قارص،  عقار  ببيع  اإلذن  يف   )...( إهناء  املتضمن  املكرمة،  بمكة  العامة  باملحكمة 
الصك وصورة ضبطه تقرر باألكثرية املوافقة عىل إذن البيع، واهلل املوفق. وصىل اهلل عىل نبينا 

حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 رراتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بالرياض

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٧٨٧٧٠ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة الرياض

تارخيه: ١٤٣٥/٠٣/١٤هـ رقم القرار: ٣٥١٧٧٦٤٥ 

إذنابيعا-انصيباسارصامناعقارا-اصكاممكيةا-ارسيانامفعولها-اسلتراسقلاتخلربتءا-ا
شهادةاشهوداعدولا-اغبطةاومصمحةالمقارصا-اتإلذناببيعاتلعقارا-احفظانصيباتلقارصا-ا

تصديقاتحلكلا-اإجلتءاتملبايعةا-اهتميشاعىلاصكاتملمكية.

حتققاتلغبطةاوتملصمحة.

أهنى املنهى بصفته وكيال عن ورثة وعن ويل عىل قارصين طالبًا اإلذن ببيع نصيب القارصين 
التأكد من رسيان مفعول صك ملكية  القايض  من عقار آل للورثة من مورثهم، وقد جرى من 
العقار، كام ورد قرار قسم اخلرباء متضمنا وجود غبطة ومصلحة للقارصين يف البيع بالثمن املنهى 
به إذا تم زيادة نصيب كل واحد منهام بثالثني ألف ريال، فتعهد املنهي بدفعها من ماله اخلاص، ثم 
أحرض شاهدين معدلني رشعا فشهدا بوجود غبطة ومصلحة للقارصين يف ذلك البيع، ولذا فقد 
أذن القايض ببيع العقار وقرر حفظ نصيب القارصين يف بيت املال، ثم صدق احلكم من حمكمة 
االستئناف، وبعد ذلك حرض الطرفان وجرى بينهم اإلجياب والقبول، فأثبت القايض البيع، وقرر 

التهميش عىل صك امللكية بانتقاله للمشرتي.
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احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف 
املحكمة العامة بالرياض، وبناء عىل املعاملة املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة العامة 
بالرياض/املساعد برقم ٣٤٤٧٨٧٧٠ وتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٧هـ، املقيدة باملحكمة برقم 
١٤٣٤/١٢/٠٢هـ  املوافق  االثنني  يوم  ففي  ١٤٣٤/٥/١٨هـ  وتاريخ   ٣٤١٢٠٣٣٧٩
بالوكالة   )...( املدين  السجل  حيمل   )...( حرض  وفيها   ،١  :٣٠ الساعة  اجللسة  افتتحت 
وكيال  وبصفته   ،)...( بنات  و)...(  و)...(   )...( عن  ووكالة  نفسه  عن  أصالة   )...( عن 
املولود  و)...(  ١٤١٩/٩/١٤هـ  يف  املولود   )...( القرص  عىل  ووالية  أصالة   )...( عن 
برقم  املحكمة  هذه  من  الصادر  الوالية  صك  بموجب  وذلك  ١٤٢١/١٢/٢هـ،  يف 
كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب  وذلك  ١٤٣٣/١١/٩هـ،  تاريخ   ٣٣٤٤٩٦٦٠
برقم ٣٣٣٨٠٢٥٢ وتاريخ ١٤٣٣/١١/١٥هـ، وبصفته  الرياض  الثانية بجنوب  العدل 
عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( بنات  و)...(  و)...(   )...( عن  وكيال 
وكيال  وبصفته  ١٤٣٣/١١/٨هـ،  تاريخ   ٣٣٣٦٢١٤١ برقم  بالرياض  الثانية  الرياض 
بالرياض  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( بنات  و)...(   )...( عن 
برقم ٨١٦٦٤ تاريخ ١٤٣٣/١١/٣٠هـ، وبصفته وكيال عن )...( و)...( و)...( أوالد 
)...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بالرياض برقم ٣٣٣٦٢٣١٧ تاريخ 
العدل  كاتب  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( عن  وكيال  وبصفته   ،١٤٣٣/١١/٨
برئاسة احلرس الوطني بالرياض برقم ٢٥٦٧ تاريخ ١٤٣٣/١١/٩هـ، واملجعول له فيها 
حق التقدم بطلب إذن بيع العقار املذكور العائد هلم باإلرث. وقد جرى االطالع عىل صك 
حرص الورثة ملورث املنهي وموكليه، حيث وجدته متضمنا انحصار ورثته يف زوجته )...( 
وأوالده البالغني: )...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( 
و)...(  ١٤١٩/٩/١٤هـ  يف  املولود   )...( القارصين  ويف  و)...(  و)...(  و)...(  و)...( 
إن  بقوله:  له سواهم، وأهنى  املولود يف ١٤٢١/١٢/٢هـ اجلميع أوالد )...( وال وارث 
)٧٦٠م(  ومساحتها   )...( حي  يف  فيال  عن  عبارة  وهو  عقارا،  يملك  كان  موكيل  مورث 
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العدل األوىل  الصادر من كتابة  سبعامئة وستون مرتا مربعا، وهي مملوكة بموجب الصك 
يف  رغب  وقد  ببيعها  الورثة  مجيع  ويرغب  ١٤٠٤/٣/٣هـ،  يف   ١٢/٢٥٤ رقم  بالرياض 
رشاء الفيال )...( حيمل السجل املدين رقم )...( بمبلغ )٩٥٠.٠٠٠( تسعامئة ومخسني ألف 
الكتابة  )...( و)...(، هكذا أهنى، وقد جرت  القارصين  ببيع نصيب  اإلذن  أطلب  ريال، 
هليئة اخلرباء هبذه املحكمة فوردنا قرارهم بالرقم: ٣٤٣٧٤٤٠ يف ١٤٣٤/٢/٣هـ املتضمن 
زيادة  مع  ريال  ألف  ومخسون  تسعامئة   )٩٥٠.٠٠٠( بقيمة  إليها  املشار  الفيال  بيع  يف  )أن 
للقارصين(.  ومصلحة  غبطة  فيه  ريال  ألف  ثالثني  مبلغ  منهام  واحد  لكل  القرص  نصيب 
وبطلب زيادة بينة من املنهي أحرض للشهادة كال من )...( حيمل السجل املدين رقم )...( 
بيع  أن  العظيم  باهلل  نشهد  قائلني:  شهدوا  حيث   )...( رقم  املدين  السجل  حيمل  و)...( 
العقار املذكور للعامرة بقيمة )٩٥٠.٠٠٠( تسعامئة ومخسني ألف ريال فيه غبطة ومصلحة 
للقارصين، هكذا شهدوا، وعدلوا من قبل )...( حيمل السجل املدين رقم )...(، و)...( 
الشهود،  بعدالة  العظيم  باهلل  نشهد  قائلني:  )...(، حيث شهدوا  املدين رقم  السجل  حيمل 
وقد جرى بعث الصك لكتابة عدل الرياض األوىل، ووردنا اجلواب رقم ٣٤٥١٤١٧٧ يف 
١٤٣٤/٣/١٠هـ للصك رقم ١٢/٢٥٤ يف ١٤٠٤/٣/٣هـ بأنه ال يزال ساري املفعول، 
وال يظهر عىل سجله ما يبطل مفعوله. وقد قرر املنهي أصالة عن نفسه قائال: إنني مستعد 
لتسليم الزيادة املقدرة لكل قارص والبالغ قدرها )٣٠٠٠٠( ثالثون ألف ريال لكل واحد 
منهام، والتي رأت هيئة النظر أن فيها مصلحة وغبطة للقارصين. هكذا قرر. فلام تقدم من 
الشهود  وشهادة  املحكمة،  هبذه  النظر  هيئة  قرار  تضمنه  وملا  ووكالة،  أصالة  املنهي  إهناء 
املعدلة التعديل الرشعي، فقد أذنت ببيع نصيب القرص: )...( و)...( أوالد )...( يف العقار 
املذكور للفيال بأن ال يقل نصيب كل واحد منهام مبلغا قدره )٩٩.٢٧٠( تسعة وتسعون 
ألفا ومائتني وسبعني رياال. -تشمل نصيبهم من بيع العقار والبالغ قدره )٦٩.٢٧٠( تسعة 
وستون ألفا ومائتني وسبعني رياال. مع زيادة نصيب القرص بمبلغ )٣٠.٠٠٠( ثالثني ألف 
ريال - عىل أن يودع نصيب القرص يف بيت املال إىل حني رشاء عقار آخر، أو وجود مربر 
نظامي أو رشعي بتسليه للقارص أو وليه، وأمرت ببعث احلكم إىل حمكمة االستئناف لتدقيقه 
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وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر ١٤٣٤/١٢/٢هـ.

اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٦/٢٩هـ  املوافق  الثالثاء  يوم  ففي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
الساعة ٣٨: ٠٩ وفيها حرض: املنهي واملشرتي: )...(. سعودي اجلنسية، سجل رقم: )...( 
 .٣٥١٧٧٦٤٥ رقم:  القرار  وبرفقها  بالرياض  االستئناف  حمكمة  من  املعاملة  وردتنا  وقد 
بتاريخ: ١٤٣٥/٠٣/١٤هـ، املتضمن أنه مل يظهر ما يوجب االعرتاض، مع تنبيه فضيلته 
إىل إضافة )٨٣( ثالث وثامنني هللة يف نصيب كل قارص. عليه فقد جرى تعديل نص اإلذن 
ليكون بالصيغة التالية:. فقد أذنت ببيع نصيب القرص: )...( و)...( أوالد )...( يف العقار 
املذكور للفيال بأن ال يقل نصيب كل واحد منهام مبلغا قدره )٩٩.٢٧٠.٨٣( تسعة وتسعني 
ألفا ومائتني وسبعني رياال وثالث وثامنني هللة.. - تشمل نصيبهم من بيع العقار والبالغ 
ألفا ومائتني وسبعني رياال وثالث وثامنني هللة. مع  قدره )٦٩.٢٧٠.٨٣( تسعة وستني 
القرص  يودع نصيب  أن  ألف ريال -. عىل  بمبلغ )٣٠.٠٠٠( ثالثني  القرص  زيادة نصيب 
يف بيت املال إىل حني رشاء عقار آخر، أو وجود مربر نظامي أو رشعي برصفه للقارص بعد 
بلوغه أو لوليه. هذا وقد أحرض املشرتي معه قيمة العقار )٩٥٠.٠٠٠( تسعامئة ومخسني 
ألف ريال. بموجب ثالث شيكات مرصفية. الشيك األول صادر من البنك )...( برقم: 
ريال.  ألف  سبعامئة   )٧٠٠.٠٠٠( بمبلغ:  ١٤٣٥/٠٦/٢٧هـ  بتاريخ:   .١١٠٠١٧٥٨
١٤٣٤/٠١/١٧هـ  بتاريخ:   ١/٦٢٢٩٠٦ برقم:   )...( البنك  من  صادر  الثاين  والشيك 
برقم:   )...( البنك  من  صادر  الثالث  والشيك  ريال،  ألف  مائة   )١٠٠.٠٠٠( بمبلغ: 
ومخسون  مائة   )١٥٠.٠٠٠( قدره:  بمبلغ  ١٤٣٥/٠٦/٢٧هـ  بتاريخ:   .٢٨/٤٠٤٠٣٣
ألف ريال. وكلها ألمر: ورثة )...(. كام قدم املنهي شيكني مرصفيني صادرين من مرصف 
)...(، األول برقم: ٩٢٤٧٦٠ وتاريخ: ٢٠١٢/١٢/٢٣م بمبلغ قدره: )٣٠.٠٠٠( ثالثون 
ألف ريال ألمر القارص: )...(. والثاين برقم: ٩٧٧٩٢٩. بتاريخ: ٢٠١٢/١٢/٢٣م. بمبلغ 
قدره: )٣٠.٠٠٠( ثالثون ألف ريال ألمر القارص: )...(. وقد حصل اإلجياب والقبول بني 
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املنهي واملشرتي عىل بيع العقار املذكور بعاليه بمبلغ قدره: )٩٥٠.٠٠٠( تسعامئة ومخسون 
ألف ريال، وعىل أن يعوض النقص من نصيب القارصين من املبلغني اللذين قدمهام املنهي. 
بانتقاله للمشرتي: )...(. سعودي اجلنسية سجل  العقار  التهميش عىل صك  وسوف يتم 
رقم: )...(، وسوف يودع املبلغ اخلاص بكل قارص يف بيت املال، وسوف يسلم باقي الثمن 
للمنهي، وأقفلت اجللسة الساعة: ٠٩.٤٥ صباحا، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد 

وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٦/٢٩هـ.
األحوال  قضايا  لتمييز  األوىل  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
الشخصية واإلهناءات بمحكمة االستئناف بالرياض عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس 
املحكمة العامة بالرياض برقم ٣٤/١٢٠٣٣٧٩ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٧هـ املرفق هبا الصك 
الصادر من املحكمة العامة بالرياض املسجل برقم ٣٥١٠٤٥٨٢ وتاريخ ١٤٣٥/١/٣هـ 
اخلاص بطلب/ )...( بالوكالة عن )...( الولية عىل القرص )...( و)...( أوالد )...( اإلذن 
له ببيع نصيب القرص من العقار املوضح بالصك املتضمن أن فضيلته أذن ببيع نصيب القرص 
من العقار باملبلغ املذكور يف الصك )...( إلخ، وحيث سبقت دراسة الصك وصورة ضبطه 
وأوراق املعاملة وباالطالع عىل ما أجاب به فضيلة القايض وأحلقه بالصك وصورة ضبطه، 
مل يظهر ما يوجب االعرتاض، مع تنبيه فضيلته إىل إضافة ثالث وثامنني هللة يف نصيب كل 
قارص، واستبدال قوله يف آخر الصك والضبط”بتسليمه للقارص أو وليه” بالقول”لرصفه”، 

واهلل املوفق. وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.



107

 رراتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة جدة

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٩٩٥٩٤ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/٢٨هـ رقم القرار: ٣٥٢٩٥٦٣٧ 

يفا إعالنا مفعولها-ا رسيانا ممكيةا-ا صكا عقارتتا-ا منا سارصا نصيبا بيعا-ا إذنا
رغبةا لمقارصا-ا ومصمحةا غبطةا عدولا-ا شهودا شهادةا تخلربتءا-ا سقلا سلترا تلصحيفةا-ا

تملشرتيا-اتإلذناببيعاتلعقارتتا-ابيانانصيباكلاوترثا-احفظانصيباتلقارص.

حتققاتلغبطةاوتملصمحة.

أهنت املنهية أصالة ووكالة ووالية طالبة اإلذن ببيع نصيب قارصة من عقارات آلت إىل 
الورثة من مورثهم، وقد جرى من القايض التأكد من رسيان مفعول صك ملكية العقارات 
والتحقق من صكي حرص الورثة والوالية، كام ورد قرار قسم اخلرباء متضمنا وجود غبطة 
ومصلحة للقارصة يف بيع العقارات بالثمن املنهى به، ثم أحرضت املنهية شاهدين معدلني 
رشعا فشهدا بوجود غبطة ومصلحة للقارصة يف ذلك البيع، كام حرض الراغب يف الرشاء 
وقرر رغبة يف رشاء العقار وقدم شيكات بذلك الثمن ، ولذا فقد أذن القايض ببيع العقارات 
بالثمن املنهى به عىل أن يقسم بني الورثة حسب أنصبتهم املوضحة يف احلكم، وقرر حفظ 

نصيب القارصة يف بيت املال حتى إجياد البديل، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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قايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  بعده  نبي  ال  من  عىل  والسالم  والصالة  وحده  هلل  احلمد 
إلينا من  املعاملة املحالة  العامة بمحافظة جدة، وبناء عىل  الثانية باملحكمة  الدائرة اإلهنائية 
برقم  باملحكمة  املقيدة   ،٣٥١٩٩٥٩٤ برقم  جدة  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة 
١٤٣٥/٠٥/١٦هـ  املوافق  االثنني  يوم  ويف  ١٤٣٥/٤/٥هـ،  وتاريخ   )٣٥٩٨٤١٣٢(
عىل  وبواليتها  نفسها  عن  أصالة   )...( حرضت  وفيها   ،٤٢: ١١ الساعة  اجللسة  افتتحت 
املنورة  باملدينة  العامة  املحكمة  من  الصادر  الوالية  صك  بموجب  وذلك   ،)...( القارصة 
برقم ٣٤٢٤٩٦٢٣ وتاريخ ١٤٣٤/٣/٢٤هـ، والوكيلة الرشعية عن )...( و)...( و)...( 
املنورة  املدينة  الوكالة الصادر من كتابة عدل  و)...( و)...( أوالد )...(، وذلك بموجب 
للمشرتي  واإلفراغ  البيع  ختوهلا  التي  ١٤٣٤/١٠/٢٨هـ،  وتاريخ   ٣٤١٤٠٠٠٥٧ برقم 
أثبت  الذي   )...( رقم  بالسجل  اجلنسية  سعودي   )...( حرض  كام  إلخ،  الثمن..  واستالم 
 ٣٤٢٤٩٦٢٣ برقم  املنورة  باملدينة  العامة  املحكمة  من  الصادر  الصك  بموجب  بلوغه 
وتاريخ ١٤٣٤/٦/٢٤هـ، ومجيعهم ورثة )...( املذكورون يف صك حرص اإلرث الصادر 
من املحكمة العامة باملدينة برقم ٣٤٢٤٩٥٢٧ وتاريخ ١٤٣٤/٦/٢٤هـ، كام حرض )...( 
سعودي اجلنسية بالسجل رقم )...(، كام حرض )...( سعودي اجلنسية بالسجل رقم )...( 
الوكيل الرشعي عن )...(، وذلك بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل املدنية املنورة 
للمشرتي  واإلفراغ  البيع  ختوله  والتي  ١٤٣٥/٤/١١هـ  وتاريخ   ٣٥٤٦٤٥٨٩ برقم 
 )...( إن من اجلاري يف ملك مورثتنا  قائلني:  )...( وأهنوا  الثمن ومجيعهم ورثة  واستالم 
العقار الواقع يف حمافظة جدة خمطط رقم )...(/ )...(/ع الواقع بحي )...(، وهو عبارة عن 
األوىل  العدل  كتابة  من  الصادر  الصك  بموجب   )...( للمواطنة  ملكيته  تعود  قديمة  فيال 
حدودها   ،)٤٤٣( القطعة  رقم  ١٤٣٥/٤/٤هـ  يف   )٦٢٠٢١٥٠١٨٦١٥( برقم  بجدة 
وجنوبا:  مرتا،  وعرشون  ثامنية  )٢٨(م  بطول   )٤٤٤( رقم  قطعة  شامال:  ييل:  كام  وأطواهلا 
)١٢(م  عرض  شارع  ورشقا:  مرتا،  وعرشون  ثامنية  )٢٨(م  بطول  )١٢(م  عرض  شارع 
)٨٤٠(م  اإلمجالية  ومساحته  )٣٠(م،  بطول   )٤٤٥( رقم  قطعــة  وغربا:  )٣٠(م،  بطول 
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ثامنامئة وأربعون مرتا. والعقار الواقع بمحافظة جدة خمطط رقم ٤٦٥/٣/ع الواقع بحي 
)...( وهو عبارة عن فيال قديمة تعود ملكيتها للمواطنة )...( بموجب الصك الصادر من 
القطعة  رقم  ١٤٣٥/٤/٤هـ  يف   )٩٢٠٢١٥٠١٨٦١٦( برقم  بجدة  األوىل  العدل  كتابة 
)٤٤٥(، حدودها وأطواهلا كام ييل: شامال: قطعة رقم )٤٤١( بطول )٢٥(م مخسة وعرشون 
مرتا، وجنوبا: شارع عرض )١٢(م بطول )٢٥(م مخسة وعرشون مرتا، ورشقا: قطعة رقم 
اإلمجالية  ومساحـته  )٣٠(م،  بطول   )٤٤٧( رقم  قطعـة  وغربا:  )٣٠(م،  بطول   )٤٤٣(
٥٣٤/٣/ع  رقم  خمطط  جدة  بمحافظة  عقار  ويوجد  مرتام٢.  ومخسون  سبعامئة  )٧٥٠(م 
الواقع يف حي )...(، عبارة عن عامرة قديمة تعود ملكيتها للمواطنة )...( بموجب الصك 
الصادر من كتابة العدل األوىل بجدة برقم )٣٢٠٢١٥٠١٨٦١٨( يف ١٤٣٥/٤/٤هـ رقم 
القطعة )١٧٩(، حدودها وأطواهلا كام ييل: شامال: قطعة رقم )١٧٧( بطول )٣١(م واحد 
ورشقا:  مرتا،  وثالثون  واحد  )٣١(م  بطول  )١٨١(م  رقم  قطعة  وجنوبا:  مرتا،  وثالثون 
قطعة رقم )١٨٠( بطول )٢٥(م مخسة وعرشون مرتا، وغربا: شارع عرض )٢٠( بطول 
)٢٥(م مخسة وعرشون مرتا، ومساحـتها اإلمجالية )٧٧٥(م سبعامئة مخسة وسبعــون مرتا. 
والعقار الواقع بمحافظة جدة خمطط رقم )...(/ )...(/ع الواقع يف حي )...(، عبارة عن 
عامرة قديمة تعود ملكيتها للمواطنة )...( بموجب الصك الصادر من كتابة العدل األوىل 
حدودها   ،)٦٨٨( القطعة  رقم  ١٤٣٥/٤/٤هـ  يف   )٣٢٠٢٠٥٠١١٥١٤( برقم  بجدة 
بطول )٢٥(م مخسة وعرشون مرتا، وجنوبا:  ييل: شامال: قطعة رقم )٦٨٧(  وأطواهلا كام 
شارع عرض )٣٢(م بطول )٢٥(م مخسة وعشـرون مرتا، ورشقا: قطعة رقم )٦٨٦( بطول 
ومساحـتها  مرتا،  ثالثون  )٣٠(م  بطول   )٦٩٠( رقم  قطعة  وغربا:  مرتا،  ثالثون  )٣٠(م 
ضمنهم  ومن  ورثته،  إىل  وآل  مالكه  تويف  وقد  مرتا.  ومخسون  سبعامئة  )٧٥٠(م  اإلمجالية 
القارص )...(، وذلك بموجب صك حرص اإلرث الصادر من املحكمة العامة باملدينة املنورة 
برقم ٣٤٢٤٩٥٢٧ يف ١٤٣٤/٦/٢٤هـ، ونظرًا لرغبة الراشدين من الورثة يف بيع العقار، 
فقد عرضناه للبيع، وأعىل مبلغ عرض لرشاء العقارات هو )١٥.٥٠٠.٠٠٠( ريال مخسة 
أهنى.  هكذا  املذكور،  باملبلغ  ببيعه  يل  اإلذن  أطلب  لذا  ريال،  ألف  ومخسامئة  مليونا  عرش 
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كام  املنهي،  به  أهنى  ملا  مطابقة  فوجدهتا  أعاله،  إليها  املشار  الصكوك  عىل  االطالع  فجرى 
جرى االستفسار عن صك امللكية، فوردنا اجلواب من رئيس كتابة العدل األوىل بجدة برقم 
وبرقم  ١٤٣٥/٤/١٩هـ  يف   ٣٥٩٨٦٤٢٦ وبرقم  ١٤٣٥/٤/١٩هـ  يف   ٣٥٩٨٦٩٦٨
املتضمن  ١٤٣٥/٤/١٩هـ  يف   ٣٥٩٨٧٠٨٠ وبرقم  ١٤٣٥/٤/١٩هـ  يف   ٣٥٨٦٧٧١
رسيان سجله وعدم ما خيل به، كام جرى اإلعالن عن ذلك يف جريدة )...( بعددها رقم 
)...( يف ١٤٣٥/٤/١٤هـ عن رغبة الورثة يف بيع العقار ونص احلاجة منه: تعلن املحكمة 
العامة بجدة أنه تقدم هلا املرأة )...( ترغب باإلذن هلا ببيع العقار العائد للسيدة )...(، وهو 
رقم  الصك  بموجب  هلا  اململوك  وفلتني  عامرتني  عــقــارات:  ــع  أرب عن  عبارة 
الواقع   )٣٢٠٢٠٥٠١١٥١٤( رقم  والصك   ،)...( حي  بجدة   )٩٢٠٢١٥٠١٨٦١٦(
رقم  والصك   ،)...( حي  بجدة  الواقع   )٦٢٠٢١٥٠١٨٦١٨( رقم  والصك   )...( بجدة 
)٣٢٠٢١٥٠١٨٦١٥( الواقع بجدة حي )...(، فعىل الراغب يف الرشاء مراجعة املحكمة 
املوقع  للوقوف عىل  النظر  هليئة  الكتابة  أحد، كام جرت  يتقدم  تارخيه، ومل  خالل شهر من 
وتطبيق الصك عليه واإلفادة عن الغبطة واملصلحة يف بيعه بمبلغ إمجايل )١٥.٥٠٠.٠٠٠( 
ريال مخسة عرش مليونا ومخسامئة ألف ريال صافيًا لصالح مالكه ورثة )...(، ومن ضمنهم 
١٤٣٥/٤/٢٠هـ  يف   ٣٥٩٨٤١٣٢ برقم  منهم  اجلواب  فوردنا   ،)...( القارص   )...(
املتضمن: إنه تم الوقوف عىل العقار وهو عبارة عن فيال واقعة يف جدة حي )...( مملوكة 
بالصك رقم )٩٢٠٢١٥٠١٨٦١٦( وتاريخ ١٤٣٥/٤/٤هـ ومساحته اإلمجالية ٧٥٠م٢ 
وتقدر قيمتها يف الوقت احلايل بـ/ ٢٧٥٠٠٠٠ ريال، مليونني وسبعامئة ومخسني ألف ريال، 
وتم الوقوف عىل العقار الثاين، وهو عبارة عن فيال قديمة واقعة بحي )...( مملوكة بالصك 
)٦٢٠٢١٥٠١٨٦١٥( وتاريخ ١٤٣٥/٤/٤هـ ومساحتها )٨٤٠(م مربع وتقدر قيمتها 
يف الوقت احلايل بـ/ ٣٣٠٠٠٠٠ ريال، ثالثة ماليني وثالثامئة ألف ريال، وتم الوقوف عىل 
رقم  بالصك  مملوكة   )...( بحي  قديمة  ــامرة  ع عن  عبارة  وهــو  الثالث  العقار 
)٣٢٠٢٠٥٠١١٥١٤( وتاريخ ١٤٣٥/٤/٤هـ ومساحتها )٧٥٠( م مربع وتقدر قيمتها 
يف الوقت احلايل بـ/ ٦٤٠٠٠٠٠ ريال، ستة ماليني وأربعامئة ألف، وتم الوقوف عىل املوقع 
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الرابع وهو عبارة عن عامرة قديمة بحي )...( مملوكة بالصك رقم )٣٢٠٢١٥٠١٨٦١٨( 
بـ/  احلايل  الوقت  يف  قيمتها  وتقدر  مربع  م   )٧٧٥( ومساحتها  ١٤٣٥/٤/٤هـ  وتاريخ 
ريال،   ١٥٠٥٠٠٠٠ التثمينات  وجمموع  ريال،  ألف  وستامئة  مليونني  ريال،   ٢٦٠٠٠٠٠
مخسة عرش مليون ومخسون ألف ريال ونرى يف بيعها بمبلغ ١٥٥٠٠٠٠٠ ريال مخسة عرش 
مليون ومخسامئة ألف ريال بزيادة ٤٥٠ ألف فيه غبطه ومصلحة لصالح القارص مع العلم أن 
هذه األسعار قابلة لزيادة والنقصان حسب العرض والطلب ا.هـ. كام أبرز املنهي خطابني 
من مكتبني عقاريني؛ األول صادر من مؤسسة  )...( للعقار واملتضمن: سعر للمواقع األول 
وهو عبارة عن فيال واقعه يف جدة حي )...( مملوكة بالصك رقم )٩٢٠٢١٥٠١٨٦١٦( 
بـ/  احلايل  الوقت  يف  قيمتها  وقدر  ٧٥٠م٢  اإلمجالية  ومساحته  ١٤٣٥/٤/٤هـ  وتاريخ 
)٢٧٥٠٠٠٠( ريال، مليونني وسبع مائة ومخسون ألف ريال، واملوقع الثاين وهو عبارة عن 
فيال قديمة واقعة بحي )...( مملوكة بالصك )٦٢٠٢١٥٠١٨٦١٥( وتاريخ ١٤٣٥/٤/٤هـ 
ومساحتها )٨٤٠(م مربع وقدر قيمتها يف الوقت احلايل بـ/ )٣٣٠٠٬٠٠٠( ثالثة ماليني 
مملوكة   )...( بحي  قديمة  عامرة  عن  عبارة  وهو  الثالث  واملوقع  ريال،  ألف  مائة  وثالث 
بالصك رقم )٣٢٠٢٠٥٠١١٥١٤( وتاريخ ١٤٣٥/٤/٤هـ ومساحتها )٧٥٠( م مربع، 
ريال،  ألف  مائة  وأربع  ماليني  ست   )٦.٤٠٠.٠٠٠( بـ/  احلايل  الوقت  يف  قيمتها  وتقدر 
رقم  بالصك  مملوكة   )...( بحي  قديمة  ــامرة  ع عن  عبارة  وهــو  الرابع  واملوقع 
)٣٢٠٢١٥٠١٨٦١٨( وتاريخ ١٤٣٥/٤/٤هـ ومساحتها )٧٧٥( م مربع، وتقدر قيمتها 
اإلمجالية  القيمة  ريال،  ألف  مائة  وست  مليونني   )٢.٦٠٠٬٠٠٠( بـ/  احلايل  الوقت  يف 
التثمني  أما  ريال.  ألف  ومخسني  مليونا  عرش  مخسة   )١٥٬٠٥٠٬٠٠٠( األربع  للعقارات 
الثاين من مؤسسة )...( العقارية املتضمن: تقييمه للموقع األول وهو عبارة عن فيال واقعة 
١٤٣٥/٤/٤هـ  وتاريخ   )٩٢٠٢١٥٠١٨٦١٦( رقم  بالصك  مملوكة   )...( حي  جدة  يف 
ومساحته اإلمجالية ٧٥٠م٢ قدر قيمتها احلالية ب )٢.٨٢٥.٥٠٠( مليونني وثامن مائة مخسة 
الثاين عبارة عن فيال قديمة واقعة بحي )...(  املوقع  أما  ألفا ومخس مائة ريال.  وعرشون 
مملوكة بالصك )٦٢٠٢١٥٠١٨٦١٥( وتاريخ ١٤٣٥/٤/٤هـ ومساحتها )٨٤٠(م مربع 
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وقدر قيمتها يف الوقت احلايل بـ/ )٣٣٥٠٬٠٠٠( ثالثة ماليني وثالث مائة ومخسني ألف 
رقم  بالصك  مملوكة   )...( بحي  قديمة  عــامرة  عن  عبارة  الثالث  واملوقع  ــال،  ري
)٣٢٠٢٠٥٠١١٥١٤( وتاريخ ١٤٣٥/٤/٤هـ ومساحتها )٧٥٠( م مربع وتقدر قيمتها 
يف الوقت احلايل بـ/ )٦.٣٢٨.٠٠٠( ستة ماليني وثالث مائة وثامنية وعرشين ألف ريال، 
رقم  بالصك  مملوكة   )...( بحي  قديمة  ــامرة  ع عن  عبارة  وهــو  الرابع  واملوقع 
)٣٢٠٢١٥٠١٨٦١٨( وتاريخ ١٤٣٥/٤/٤هـ ومساحتها )٧٧٥( م مربع وتقدر قيمتها 
ومائتان  ألف  وثامنون  ست  مائة  ومخس  مليونني   )٢.٥٨٦٬٢٥٠( بـ/  احلايل  الوقت  يف 
مليون  عرش  مخسة   )١٥.٠٨٦.٧٥٠( األربع  للعقارات  اإلمجالية  القيمة  ريال،  ومخسون 
وست وثامنون ألف وسبع مائة ومخسون رياال. كام حرض )...( سعودي اجلنسية بالسجل 
رقم )...( الوكيل الرشعي عن )...( سعودي اجلنسية بالسجل رقم )...( وذلك بالوكالة 
١٤٣٤/١٠/٢٩هـ  وتاريخ   ٣٤١٤٠٤٧٠٣ برقم  الثانية  جدة  عدل  كتابة  من  الصادرة 
والتي ختوله الرشاء وقبول اإلفراغ ودفع الثمن )...( إلخ، وقرر قائاًل: إن ملوكيل رغبة يف 
رشاء العقار وهذا شيك مني بقيمة هذا العقار رقم ) ٥٧١٨٦٢ وتاريخ ١٤٣٥/٥/٣هـ 
١٤٣٥/٥/١٥هـ  وتاريخ   ٥٧١٨٦٣ ورقم  ١٤٣٥/٣/٢١هـ  وتاريخ   ٥٧١٨٢٢ ورقم 
١٤٣٥/٣/٢١هـ(  وتاريخ   ٥٧١٨٢١ ورقم  ١٤٣٥/٥/١٥هـ  يف   ٥٧١٨٦٤ ورقم 
مسحوبة عىل بنك )...(. أطلب اإلذن واملوافقة عىل ذلك، وبطلب البينة منه أحرض للشهادة 
كال من )...( سعودي اجلنسية )...( و)...( سعودي اجلنسية بالسجل رقم )...( وقد شهد 
التي يرغب  العقار وقد وقفت عىل األرض  قائال: إن يل خربة يف  بمفرده  كل واحد منهم 
مليونا وست  تقل عن )١٥.٠٨٦.٧٥٠( مخسة عرش  قيمتها ال  أن  بيعها، وأرى  املنهي يف 
وثامنني ألف وسبع مائة ومخسني رياال، وعدال من قبل )...( ... بموجب اإلقامة رقم )...( 
و)...( ... بموجب اإلقامة رقم )...( وهو جييد اللغة العربية، فبناء عىل ما تقدم من إهناء 
املنهي وقرار هيئة النظر وشهادة الشهود املعدلة رشعا، فقد أذنت للمنهي أصالة ووكالة ببيع 
العقارات املذكورة أعاله عىل الراغب يف رشائه بمبلغ ١٥٥٠٠٠٠٠ ريال مخسة عرش مليونا 
ومخسامئة ألف ريال، ليصبح نصيب ورثة )...( وهم )...( مبلغا قدره ٥.١٦٦٬٦٦٦ مخسة 
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ماليني ومائة ستة وستون ألف ريال و)...( مبلغا ٥.١٦٦٬٦٦٦ مخسة ماليني ومائة ستة 
وستون ألف ريال، ونصيب ورثة )...( مبلغا قدره ٥.١٦٦٬٦٦٦ مخسة ماليني ومائة ستة 
وستون ألف ريال، عىل أن يكون نصيب زوجته )...( - مبلغا وقدره )٦٤٥.٧٥٠( ستامئة 
مخسة وأربعون ألف وسبعامئة ومخسون ريال. واألوالد مبلغا قدره )١٠٠٤٬٦٢٩( مليون 
واثنان  مخسامئة  مبلغ )٥٠٢.٣١٤(  والبنات  رياال،  تسعة وعرشون  آالف وستامئة  وأربعة 
ألف وثالثامئة وأربعة عرش رياال، والقارص مبلغا قدره )٥٠٢.٣١٤( مخسامئة واثنان ألف 
مخسامئة   )٥٠٢.٣١٤( قدره  مبلغا  سنا  القارص  نصيب  وأن  رياال،  عرش  وأربعة  وثالثامئة 
واثنان ألف وثالثامئة وأربعة عرش رياال سوف يودع يف بيت املال حتى إجياد البدل، وسوف 
يتم رفع هذا اإلجراء ملحكمة االستئناف لتدقيقه، وبعد اكتساب اإلذن القطعية يتم اإلفراغ 
بإذن اهلل تعاىل، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف 

١٤٣٥/٥/١٦هـ.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
بمحكمة  املال  وبيوت  والقصار  والوصايا  واألوقاف  الشخصية  لألحوال  الثالثة  الدائرة 
االستئناف يف منطقة مكة املكرمة االطالع عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة 
من  الصادر  الصك  هبا  املرفق  بدون،  وتاريخ   ٣٥٩٨٤١٣٢ برقم  جدة  بمحافظة  العامة 
وتاريخ   ٣٥٢٤٨٣٨٢ برقم  جدة  بمحافظة  العامة  باملحكمة  القايض   )...( الشيخ  فضيلة 
العقارات  ببيع  هلم  اإلذن   )...( وورثة   )...( ورثة  طلب  املتضمن  ١٤٣٥/٥/١٧هـ، 
املذكورة يف اإلهناء، وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت املوافقة عىل احلكم، مع مالحظة 

التنبيه املرفق، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل اله وصحبه وسلم.
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 رااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمكة املكرمة
تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٠٤١٢٩ 

حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة
تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/٢٨هـ رقم القرار: ٣٥٣٣٢١٩٢ 

إذنابيعا-انصيباسارصامناعقارا-اصكاممكيةا-ارسيانامفعولها-اإعالنايفاتلصحيفةا-ا
تقدمارتغبايفاتلرشتءا-اسلتراسقلاتخلربتءا-اتقديلاثمناآخلا-اشهادةاشهوداعدولا-اغبطةا
ومصمحةالمقارصا-اتإلذناببيعاتلعقارا-ابيانانصيباكلاوترثا-اتصديقاتحلكلا-اإجلتءا

تملبايعةا-اهتميشاعىلاصكاتملمكية.ا

حتققاتلغبطةاوتملصمحة.

أهنى املنهي بصفته وليا عىل والدته القارصة عقال طالبًا اإلذن ببيع نصيبها من عقار آل 
العقار،  التأكد من رسيان مفعول صك ملكية  القايض  إليهم من مورثهم، وقد جرى من 
غريه  يتقدم  ومل  الرشاء  يف  راغب  فتقدم  الصحف  بإحدى  العقار  بيع  عن  اإلعالن  تم  ثم 
للمزايدة عليه، وبعرض الثمن الذي تقدمه به عىل قسم اخلرباء قررت أنه ال حيقق الغبطة 
واملصلحة للقارصة وأهنا تتحقق بثمن يزيد عىل ذلك، ونظرًا لعدم تقدم راغب يف الرشاء 
بأكثر من الثمن الذي عرضه املشرتي فقد وافق الورثة عىل بيع أنصبتهم به عىل أن يكون 
نصيب القارصة من الثمن حسبام قرره قسم اخلرباء وحيسم الفرق من أنصبتهم، ثم أحرض 
املنهي شاهدين معدلني رشعا فشهدا بوجود غبطة ومصلحة جلهة القارصة يف ذلك البيع، 
ولذا فقد أذن القايض ببيع العقار وقرر حفظ نصيب القارصة، ثم صدق احلكم من حمكمة 
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االستئناف، وبعد ذلك حرض الطرفان وجرى بينهم اإلجياب والقبول فأثبت القايض البيع 
وقرر التهميش عىل صك امللكية بانتقاله للمشرتي.

القايض  أنا )...(  بعده وبعد، فلدي  نبي  احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال 
يف املحكمة العامة بمكة املكرمة، وبناء عىل املعاملة املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة 
العامة بمكة املكرمة برقم ٣٥٢٠٤١٢٩ وتاريخ ١٤٣٥/٠٤/٠٦هـ، املقيدة باملحكمة برقم 
٣٥١٠٠٦٦٣٣ وتاريخ ١٤٣٥/٠٤/٠٦هـ، ويف يوم الثالثاء املوافق ١٤٣٥/٠٧/١٤هـ 
رقم  مدين  سجل  و)...(   ،)...( رقم  مدين  سجل   )...( من  كل  وحرض  اجللسة،  افتتحت 
)...(، و)...( سجل مدين رقم )...( أصالة عن نفسه وبواليته عىل والدته )...( لفقدها 
يف   ٣٤٣٦٣٣٤٧ برقم  املحكمة  هذه  من  الصادر  الوالية  صك  بموجب  العقيل  اإلدراك 
وبوكالته  نفسه  عن  أصالة   )...( رقم  مدين  سجل   )...( حرض  كام  ١٤٣٤/١١/١٩هـ، 
برقم  ينبع  بمحافظة  العدل  كتابة  من  الصادرة  بالوكالة   )...( رقم  مدين  سجل   )...( عن 
٣٤١٢٠٣٢٢٩ يف ١٤٣٤/٨/٢٨هـ، وبوكالته عن )...( سجل مدين رقم )...( بالوكالة 
برقم ٣٤١٢١٣٠٦٧ يف ١٤٣٤/٩/١هـ،  بجنوب جدة  الثانية  العدل  كتابة  الصادرة من 
وبوكالته عن )...( ... اجلنسية جواز سفر رقم )...( بالوكالة املصادق عليها بالتصديقات 
كام  ١٤٣٥/٢/١٢هـ،  يف   ٣٥٥٢٠٤ برقم  املكرمة  بمكة  العدل  وزارة  فرع  ومن  الالزمة 
حرض )...( سجل مدين رقم )...( بوكالته عن والدته )...( سجل مدين رقم )...( بالوكالة 
الصادرة من كتابة العدل الثانية بمكة املكرمة برقم ٣٤١٢٠٦١٠٨ يف ١٤٣٤/٨/٢٩هـ، 
)...( وعن  والدته  نفسه وبوكالته عن  )...( أصالة عن  )...( سجل مدين رقم  كام حرض 
املكرمة  بمكة  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  بالوكالة   )...( أوالد  و)...(  و)...(   )...(
برقم ١٢١٩٩ يف ١٤٢٨/٣/٧هـ، كام حرض )...( سجل مدين رقم )...( بوكالته عن )...( 
بالوكالة الصادرة من املحكمة العامة بالسيل الكبري برقم ٣٥٢٦٦٦٥ يف ١٤٣٥/١/٤هـ 
ومجيع الوكاالت خمولة بالبيع واإلفراغ وقبض الثمن وأهنوا قائلني: إن من ضمن ما خلفه 
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له  اململوك  املكرمة )...( من حملة )...(  الواقع يف مكة  العقار  مورثنا ووالدنا )...( كامل 
برقم ٨٢٠١١٤٠٠٢٧١١  املكرمة  بمكة  األوىل  العدل  كتابة  الصادر من  الصك  بموجب 
يف ١٤٣٤/١١/٢٦هـ، نطلب اإلذن لنا ببيعه بام حيقق الغبطة واملصلحة جلهة والدتنا )...( 
لفقدها اإلدراك العقيل، هكذا أهنوا فجرى االطالع عىل الصكوك املشار إليها فوجدهتا مطابقة 
ملا أهنوا، كام جرى االطالع عىل صك التملك املشار إليه الصادر من كتابة العدل األوىل بمكة 
 )...( متلك  يتضمن  فوجدته  ١٤٣٤/١١/٢٦هـ،  يف   ٨٢٠١١٤٠٠٢٧١١ برقم  املكرمة 
لكامل العقار الواقع يف مكة املكرمة )...( من حملة )...( وحدوده وأطواله كالتايل: شامال: 
بطول اثنني وعرشين مرتا وثالثني سنتمرتا، وحيده مسلح مخسة أدوار، وجنوبا: بطول تسعة 
أدوار ومبيتات، ورشقا:  أربعة  أمتار وسبعني سنتمرتا، وحيده جزء مفرز رقم )٤( مسلح 
بطول مخسة أمتار وتسعة وثالثني سنتمرتا، وحيده جزء مفرز رقم )١( مسلح أربعة أدوار 
نافذة بعرض  أمتار وتسعة وعرشين سنتمرتا، وحيده سكة  ومبيتات ، وغربا: بطول تسعة 
سنتمرتا  وأربعني  وستة  أمتار  أربعة  وبعرض  شامال،  سنتمرتا  وسبعني  وثالثة  أمتار  مخسة 
جنوبا، واملساحة اإلمجالية هي مائة وثامنية وأربعون مرتا مربعا وثالثة باملائة من املرت املربع، 
وباالستفسار عن الصك وردنا اجلواب من فضيلة رئيس كتابة العدل األوىل بمكة املكرمة 
لسجله وساري  مطابق  الصك  بأن  املتضمن  برقم ٣٥١٠٤٠٩٦٨ يف ١٤٣٥/٤/١٩هـ، 
املفعول. كام جرى االطالع عىل صك حرص الورثة الصادر من هذه املحكمة برقم ٢/١١٠ 
يف ١٤٠١/٢/١٤هـ، فوجدته يتضمن ثبوت وفاة )...( يف ١٤٠٠/١٠/١هـ، وانحصار 
و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(   )...( وهم:  منها  أوالده  ويف   )...( زوجته  يف  إرثه 
و)...( و)...( و)...( وولديه )...( و)...( املرزوقني له من زوجته املتوفاة حال حياته )...( 
ال وارث له سواهم، كام وجدت بالصك هتميشا مرصودا بتاريخ ١٤٣٤/١١/٦هـ من قبل 
فضيلة القايض هبذه املحكمة الشيخ/ )...( يتضمن بأن لقب املتوىف بعد اإلضافة هو )...( 
كام أن االسم الصحيح للوريث )...( هو )...( واالسم الصحيح للوريث )...( بعد التعديل 
هو )...( واالسم الصحيح للوريث )...( بعد التعديل هو )...( واالسم الصحيح للوريث 
)...( بعد التعديل هو )...(. ا.هـ وباالستفسار عن الصك وردنا اجلواب من مدير السجل 
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هبذه املحكمة رشحا عىل خطابنا له رقم ٣٥١٠٤٠٩٤٥ يف ١٤٣٥/٤/١٠هـ يتضمن بأن 
الصك مطابق لسجله وساري املفعول. ا.هـ، كام جرى االطالع عىل صك الوالية الصادر من 
هذه املحكمة برقم ٣٤٣٦٣٣٤٧ يف ١٤٣٤/١١/١٩هـ، فوجدته يتضمن إقامة )...( وليا 
عىل والدته )...( لفقدها اإلدراك العقيل، كام جرى االطالع عىل صك حرص الورثة الصادر 
من هذه املحكمة برقم ٢١/٢٥/٢٨ يف ١٤٢٨/٣/٢هـ فوجدته يتضمن ثبوت وفاة )...( 
يف ١٤٢٨/٢/٢٣هـ، وانحصار إرثه يف زوجته )...( ويف أوالده منها )...( و)...( و)...( 
و)...( الوارث له سواهم. ا.هـ، كام جرى اإلعالن عن بيع العقار املذكور يف جريدة )...( 
بعدد )...( يف ١٤٣٥/٦/١٢هـ، فتقدم املدعو )...( راغبا يف رشاء العقار املذكور بمبلغ 
يتقدم  ألفا وأربعامئة وستة وستون رياال ومل  وقدره ثالثة ماليني وسبعامئة وتسعة وستون 
أحد للمزايدة عليه، وبالكتابة هليئة النظر هبذه املحكمة لالطالع واإلفادة عن قيمة بيع العقار 
املذكور التي حتقق الغبطة واملصلحة جلهة والدهتم القارصة عقال فوردنا اجلواب منهم برقم 
٣٥١٠٠٦٦٣٣ يف ١٤٣٥/٦/١٣هـ املتضمن بأنه جرى الوقوف عىل العقار املذكور، وهو 
عبارة عن عامرة من مكونة من مخسة أدوار، كل دور مخسة غرف ومحامان، وهي قديمة جدا، 
وتقدير قيمة العقار أرضا وبناء بمبلغ وقدره أربعة ماليني وأربعامئة وأربعون ألفا وتسعامئة 
ريال، هذا هو املبلغ املحقق للغبطة واملصلحة جلهة القارصة. ا.هـ، وبعرض ذلك عىل املنهني 
قرروا قائلني: إن املشرتي ال يرغب يف رشاء العقار العائد لنا بأكثر من عرضه الذي تقدم به، 
وهو مبلغ وقدره ثالثة ماليني وسبعامئة وتسعة وستون ألفا وأربعامئة وستة وستون رياال، 
وإننا موافقون عىل بيع العقار املذكور بمبلغ وقدره ثالثة ماليني وسبعامئة وتسعة وستون 
ألفا وأربعامئة وستة وستون رياال، عىل أن يكون نصيب والدتنا املذكورة عىل حسب تقدير 
هيئة النظر للعقار بمبلغ وقدره أربعة ماليني وأربعامئة وأربعون ألفا وتسعامئة ريال، والباقي 
اجلنسية  )...( سعودي  قرروا، كام حرض  الرشعية، هكذا  أنصبتنا  علينا عىل حسب  يقسم 
بموجب السجل املدين رقم )...( وقرر قائال: إنني أرغب يف رشاء العقار العائد لورثة )...( 
والواقع يف مكة املكرمة )...( من حملة )...( واململوك هلم بموجب صك التملك الصادر من 
كتابة العدل األوىل بمكة املكرمة برقم ٨٢٠١١٤٠٠٢٧١١ يف ١٤٣٤/١١/٢٦هـ بمبلغ 
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وقدره ثالثة ماليني وسبعامئة وتسعة وستون ألفا وأربعامئة وستة وستون رياال، وال أرغب 
يف زيادة القيمة، هكذا قرر، وبطلب البينة من املنهني أحرضوا للشهادة كال من )...( سجل 
مدين رقم )...( و)...( سجل مدين رقم )...(، فشهد كل واحد منهام بمفرده قائال: أشهد 
املحدود  لعني  وبمعرفتي  وأثامهنا،  بالعقارات  واملعرفة  الدراية  أهل  من  بأنني  العظيم  باهلل 
العائد لورثة )...( وحدوده املذكورة أعاله، وأن يف بيعه بمبلغ وقدره ثالثة ماليني وسبعامئة 
املذكورة  والدهتم  يكون نصيب  أن  رياال عىل  وأربعامئة وستة وستون  ألفا  وتسعة وستون 
منه عىل حسب تقدير هيئة النظر للعقار بمبلغ وقدره أربعة ماليني وأربعامئة وأربعون ألفا 
وتسعامئة ريال فيه غبطة ومصلحة جلهة والدهتم املذكورة، هكذا شهدا، وعدال من قبل كل 
الورثة  )...(، كام جرى سؤال  رقم  و)...( سجل مدين   )...( رقم  )...( سجل مدين  من 
عن وجود أي وصية أو دين ملورثهم ووالدهم املذكور، فأجابوا قائلني إنه ال يوجد ملورثنا 
املذكورة من كامل  ووالدنا أي وصية أو دين، هكذا أجابوا، وبذلك فإن نصيب والدهتم 
املبلغ هو مخسامئة ومخسة ومخسون ألفا ومائة واثنا عرش رياال ومخسون هللة، والباقي مبلغ 
وقدره ثالثة ماليني ومائتان وأربعة عرش ألفا وثالثامئة وثالثة ومخسون رياال ومخسون هللة، 
يقسم عىل أوالده للذكر مثل حظ األنثيني، فبناء عىل ما تقدم من اإلهناء وشهادة الشاهدين 
 )...( لورثة  العائد  العقار  ببيع  باإلذن  حكمت  فقد  النظر  هيئة  قررته  وما  رشعا  املعدلني 
وستة  وأربعامئة  ألفا  وستون  وتسعة  وسبعامئة  ماليني  ثالثة  وقدره  بمبلغ  أعاله  واملذكور 
وستون رياال، عىل أن يكون نصيب القارصة والدهتم املذكورة منه عىل حسب تقدير هيئة 
وأمرت  ريال،  وتسعامئة  ألفا  وأربعون  وأربعامئة  ماليني  أربعة  وقدره  بمبلغ  للعقار  النظر 
اإلفراغ  ويكون  املتبع،  حسب  لتدقيقه  االستئناف  ملحكمة  ورفعه  بذلك  صك  بإخراج 
وقبض الثمن وتوزيعه عىل الورثة حسب أنصبتهم الرشعية، وحفظ نصيب القارصة عقال 
)...( وقدره مخسامئة ومخسة ومخسون ألفا ومائة واثنا عرش رياال ومخسون هللة لصاحلها يف 
حساب املحكمة بمؤسسة النقد العريب السعودي حلني وجود البديل الصالح هلا، وذلك بعد 
اكتساب احلكم القطعية، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. 

حرر يف ١٤٣٥/٧/١٤هـ.



119

املكرمة  بمكة  االستئناف  ملحكمة  املعاملة  أوراق  كامل  رفع  فبعد  وحده،  هلل  احلمد 
يف   ٣٥١٠٠٦٦٣٣ برقم  املكرمة  بمكة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  برشح  إلينا  عادت 
١٤٣٥/٨/٦هـ عىل خطاب فضيلة رئيس حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة املساعد 
رقم ٣٥١٠٠٦٦٣٣ يف ١٤٣٥/٨/٣هـ، املتضمن أنه جرى تدقيق احلكم من الدائرة األوىل 
لألحوال الشخصية واألوقاف والوصايا والقصار وبيوت املال، وصدر بشأنه القرار رقم 
٣٥٣٣٢١٩٢ يف ١٤٣٥/٧/٢٨هـ املتضمن املوافقة عىل إذن البيع واهلل املوفق وصىل اهلل 
عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. ا.هـ قايض استئناف، اخلتم والتوقيع، )...(، قايض 
التوفيق،  وباهلل   .)...( والتوقيع،  اخلتم  الدائرة،  رئيس   ،)...( والتوقيع،  اخلتم  استئناف، 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٨/٧هـ.
احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف 
افتتحت  ١٤٣٥/٨/١٩هـ  املوافق  الثالثاء  اليوم  هذا  ويف  املكرمة،  بمكة  العامة  املحكمة 
اجللسة، وفيها حرض كل من )...( و)...( و)...( أصالة عن نفسه وبواليته عىل والدته )...( 
لفقدها اإلدراك العقيل، كام حرض )...( سجل مدين رقم )...( أصالة عن نفسه وبوكالته عن 
)...( و)...( )...( بنات )...(، كام حرض )...( بوكالته عن والدته )...(، كام حرض )...( 
أصالة عن نفسه وبوكالته عن والدته )...( وعن )...( و)...( و)...( أوالد )...(، كام حرض 
)...( بوكالته عن )...( ومجيع الوكاالت مرصودة يف أول اإلهناء وهي خمولة بالبيع واإلفراغ 
وقبض الثمن، وقرروا قائلني: إننا نقرر بيعنا وإفراغنا لكامل العقار الواقع يف مكة املكرمة 
)...( من حملة )...( العائد لنا إرثا من مورثنا ووالدنا )...( بموجب صك التملك الصادر 
١٤٣٤/١١/٢٦هـ  يف   ٨٢٠١١٤٠٠٢٧١١ برقم  املكرمة  بمكة  األوىل  العدل  كتابة  من 
ألفا  وستون  وتسعة  وسبعامئة  ماليني  ثالثة  وقدره  بمبلغ   )...( احلارض  املشرتي  لصالح 
القيمة عىل حسب  )...( من  والدتنا  يكون نصيب  أن  رياال، عىل  وأربعامئة وستة وستون 
ألفا  وأربعون  وأربعامئة  ماليني  أربعة  وقدره  بمبلغ  املذكور  للعقار  النظر  هيئة  تقدير 
وتسعامئة رياال، هكذا قرروا، وبعرض عىل املشرتي احلارض )...( سجل مدين رقم )...( 
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وسبعامئة  ماليني  ثالثة  وقدره  بمبلغ  أعاله  املذكور  العقار  وموافقته عىل رشاء  بقبوله  قرر 
وتسعة وستون ألفا وأربعامئة وستة وستون رياال، عىل أن يكون نصيب والدهتم )...( من 
ماليني  أربعة  وقدره  بمبلغ  املذكور  للعقار  النظر  هيئة  تقدير  حسب  عىل  املذكورة  القيمة 
وأربعامئة وأربعون ألفا وتسعامئة رياال، هكذا قرر، ثم قدم الشيكات املسحوبة عىل البنك 
)...( بتاريخ ٢٠١٤/٥/٥م برقم ٠٠٥٠٤٢١٦ ورقم ٠٠٥٠٤٢١٠ ورقم ٠٠٥٠٤٢٠٧ 
ورقم ٠٠٥٠٤٢٠٨ ورقم ٠٠٥٠٤٢٠٩ ورقم ٠٠٥٠٤٢١٣ ورقم ٠٠٥٠٤٢١٢ ورقم 
٠٠٥٠٤٢١٤ ورقم ٠٠٥٠٤٢١١ ورقم ٠٠٥٠٤٢١٥ ورقم ٠٠٥٤٢٠٦، ومجيعها متثل 
ثم  رياال،  ألفا وأربعامئة وستة وستون  مبلغ وقدره ثالثة ماليني وسبعامئة وتسعة وستون 
قرر املنهون أصالة ووكالة استالمهم كامل نصيبهم ونصيب موكليهم، وأنه مل يبق هلم من 
نصيبهم ونصيب موكليهم شيئا، وذلك بموجب الشيكات املذكورة أعاله، هكذا قرروا، 
وكان ذلك بحضور وشهادة كل من )...( سجل مدين رقم )...( و)...( سجل مدين رقم 
)...(، فبناء عىل ما تقدم فقد ثبت لدي انتقال ملكية العقار املذكور أعاله لصالح املشرتي 
)...( بمبلغ وقدره ثالثة ماليني وسبعامئة وتسعة وستون ألفا وأربعامئة وستة وستون رياال، 
عىل أن يكون نصيب القارصة )...( من القيمة عىل حسب تقدير هيئة النظر بمبلغ وقدره 
أربعة ماليني وأربعامئة وأربعون ألفا وتسعامئة رياال، وأمرت بالتهميش عىل صك التملك 
ألفا ومائة واثنا  بموجبه وحفظ نصيب القارصة املذكورة وقدره مخسامئة ومخسة ومخسون 
عرش رياال، بموجب الشيك املذكور رقم ٠٠٥٠٤٢٠٦ يف حساب املحكمة بمؤسسة النقد 
العريب السعودي حلني وجود البديل الصالح هلا أو ثبوت حاجتها إليه، وباهلل التوفيق، وصىل 

اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٨/١٩هـ.
احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فنحن قضاة الدائرة األوىل 
لألحوال الشخصية واألوقاف والوصايا والقصار وبيوت املال يف حمكمة االستئناف بمنطقة 
مكة املكرمة جرى منا االطالع عىل املعاملة الواردة إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس املحكمة 
العامة بمكة املكرمة رقم ٣٥/١٠٠٦٦٣٣ وتاريخ ١٤٣٥/٧/١٩هـ املشتملة عىل الصك 
القايض   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٥/٧/١٥هـ  وتاريخ   ٣٥٣١٧٧٥٥ رقم 
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املذكور يف اإلهناء،  العقار  بيع  املتضمن طلب ورثة/ )...(  املكرمة  العامة بمكة  باملحكمة 
وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقرر املوافقة عىل إذن البيع، مع التنبيه املرفق، واهلل املوفق، 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.



122

اإنهاءات الوالية

 رااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بعنيزة

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٤٠٧٢٧ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة القصيم

تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/٠٥هـ رقم القرار: ٣٥٣٠٢٦٠١ 

إذنابيعا-انصيباسارصامناعقارا-اصكاممكيةا-ارسيانامفعولها-اسلتراسقلاتخلربتءا-ا
شهادةاشهوداعدولا-اغبطةاومصمحةالمقارصا-اتإلذناببيعاتلعقارا-احفظانصيباتلقارصا-ا

تصديقاتحلكلا-اإجلتءاتملبايعةا-اهتميشاعىلاصكاتملمكية.

حتققاتلغبطةاوتملصمحة.

أهنى املنهي بصفته وليا عىل أخيه القارص طالبًا اإلذن ببيع نصيبه يف عقار آل إليهم من مورثهم، 
وقد جرى من القايض التأكد من رسيان مفعول صك ملكية العقار، كام ورد قرار قسم اخلرباء 
متضمنا وجود غبطة ومصلحة للقارص يف البيع بالثمن املنهى به، ثم حرض الراغب يف الرشاء وقرر 
رغبته يف رشاء العقار بالثمن املنهى به، كام أحرض املنهي شاهدين معدلني رشعا فشهدا بوجود 
نصيب  حفظ  وقرر  العقار  ببيع  القايض  أذن  فقد  ولذا  البيع،  ذلك  يف  للقارص  ومصلحة  غبطة 
احلكم من حمكمة  ثم صدق  له،  آخر  عقار  يتم رشاء  لذلك حتى  املخصص  احلساب  القارصيف 
االستئناف، وبعد ذلك حرض الطرفان وجرى بينهم اإلجياب والقبول، فأثبت القايض البيع، وقرر 

التهميش عىل صك امللكية بانتقاله للمشرتي.
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القايض  أنا )...(  بعده وبعد، فلدي  نبي  احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال 
يف املحكمة العامة بعنيزة، وبناء عىل املعاملة املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة العامة 
برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠٤/٢٤هـ  وتاريخ   ٣٥٢٤٠٧٢٧ برقم  بعنيزة  حمافظة  يف 
٣٥١١٨٤٣٠٣ وتاريخ ١٤٣٥/٠٤/٢٤هـ، ويف يوم اخلميس املوافق١٤٣٥/٠٦/١٧هـ، 
افتتحت اجللسة الساعة ٤٠: ٠٩، وفيها حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
رقم )...( أصالة عن نفسه ووليا عىل أخيه )...( بموجب صك الوالية الصادر من املحكمة 
العامة بعنيزة برقم ٣٣٤٥٠٤٦٦يف ١٤٣٣/١١/١٠هـ، وأهنى قائاًل: إنه يوجد عقار يقع 
غرب حمافظة عنيزة رقم القطعة ١٤موجب املخطط رقم )...( يف ١٣٩٩/١٠/٢٢هـ تعود 
ملكيته لـ )...(، وهو عبارة عن عامره مكونة من دورين احلامل للصك رقم ٢/٧٧وتاريخ 
١٤٠١/٤/١١هـ الصادر من كتابة عدل حمافظة عنيزة، حدوده وأطواله ومساحته كاآليت: 
بطول تسعة عرش مرتًا ومخسني سنتيمرتًا ٥٠سم/١٩م،  شاماًل شارع عرض عرشين مرتًا 
القطعة رقم  القطعة رقم )١٥( بطول تسعة عرش مرتًا وعرشين سنتيمرتًا، ورشقًا  وجنوبًا 
)١٢( بطول أربعة وعرشين مرتًا وسبعني سنتيمرتًا ٧٠ سم٢٤م، وغربًا القطعة رقم )١٦(
وتسعة  أربعامئة  املساحة  ٢٤م،  ١٠سم  سنتيمرتات  وعرشة  مرتًا  وعرشين  أربعة  بطول 
ومخسون مرتًا مربعًا ٤٥٩م٢، وقد تويف مالكه وانتقل إىل ورثته موجب صك حرص الورثة 
املتضمن وفاة )...(  الصادر من حمكمة عنيزة برقم ٣٣٤٢٧٤٨٣ يف ١٤٣٣/١٠/١٦هـ 
ويف   ،)...( الثانية  زوجته  ويف   ،)...( زوجته  يف  إرثه  وانحصار  ١٤٣٣/٨/٥هـ،  بتاريخ 
أوالده من زوجته )...( وهم: )...( و)...( و)...( و)...( و)...( وهو قارص عقليًا، ويف 
بالغون ماعدا  أوالده  )...( و)...( و)...(، ومجيع  )...( وهم:  املطلقة  أوالده من زوجته 
)...( فهو قارص عقليًا ال وارث له سواهم، وقد عرضنا هذا البيت للبيع وتوقف عىل مبلغ 
مخسامئة ألف ريال صاٍف ٥٠٠٠٠٠ ريال عىل املشرتي )...(، وحيث من الورثة قارص وهو 
قيمة قدرها  املذكور من عني  البيت  القارص )...( من  ببيع نصيب  )...(، أطلب اإلذن يل 
مخسامئة ألف ريال صاٍف ٥٠٠٠٠٠ ريال عىل املشرتي )...(، حيث إن مجيع الورثة يرغبون 
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يف بيع البيت باملبلغ املذكور، هكذا أهنى، فجرى االطالع عىل الصكوك املشار إليها أعاله، 
امللكية رقم ٢/٧٧ يف  املنهي، كام جرى االستفسار عن صك  به  ملا أهنى  فوجدهتا مطابقة 
١٤٠١/٤/١١هـ الصادر من كتابة عدل عنيزة موجب خطابنا املوجه لكتابة عدل عنيزة 
يف   ٣٥١٢٩٧٢٢٧ برقم  اجلواب  فوردنا  ١٤٣٥/٥/٢هـ،  ٣٥/١٢٦٣٠٩٤ىف  برقم 
تاريخ  حتى  مالحظات  عليه  وليس  لسجله،  مطابق  الصك  أن  يتضمن  ١٤٣٥/٥/٤هـ 
٣٥١١٨٤٣٠٣يف  برقم  باملحكمة  اخلرباء  لقسم  الكتابة  جرى  كام  ١٤٣٥/٥/٤هـ، 
يف  واملصلحة  الغبطة  عن  واإلفادة  الصك  وتطبيق  املوقع  عىل  للوقوف  ١٤٣٥/٥/١٦هـ 
بيع ما خيص القارص من العقار من عني قيمة قدرها مخسامئة ألف ريال ٥٠٠٠٠٠ ريال مع 
ومرفق  ١٤٣٥/٥/٢٢هـ  يف   ٣٥١١٨٤٣٠٣ برقم  منهم  اجلواب  فوردنا  العقار،  وصف 
املعد من عضو خربة )...( و)...( ومساح  القرار رقم ١٦٤/هـ يف ١٤٣٥/٥/٢٢هـ  به 
املحكمة )...( املتضمن أنه تم الوقوف عىل العقار املذكور وتقدر قيمته بمبلغ مخسامئة ألف 
يف  ومصلحة  غبطة  فيه  املذكور  باملبلغ  املذكور  العقار  بيع  يف  وأن  ريال،   ٥٠٠٠٠٠ ريال 
الوقت احلارض، والعقار عبارة عن عامرة مكونة من دورين وملحق، الدور األول مكون من 
ثالث غرف وصالة ومستودع وثنان دورة مياه والدور الثاين مكون من أربع غرف وصالة 
ومستودع ودورة مياه عدد اثنني، والسطح يوجد فيه دورة مياه ومرفق به خطابان من مكتبني 
عقاريني، األول صادر من مكتب )...( العقاري، والثاين من مكتب )...( العقاري، وقد 
تضمنا أن قيمة العقار بمبلغ قدره مخسامئة ألف ريال ٥٠٠٠٠٠ ريال فيها غبطه ومصلحة 
للقارص كام حرض املشرتى )...( سعودي اجلنسية رقم السجل )...(، وبعد حضوره قرر 
قائاًل: يل رغبة يف رشاء العقار احلامل للصك رقم ٢/٧٧ يف ١٤٠١/٤/١١هـ الصادر من 
كتابة عدل عنيزة املذكور حدوده وأطواله ومساحته أعاله بمبلغ قدره مخسامئة ألف ريال 
صاف ٥٠٠٠٠٠ ريال، هكذا قرر، ثم أحرض املنهي أصالة ووالية الشاهدين ذوي خربة 
بالعقار، ومها: )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، و)...( سعودي 
اجلنسية رقم السجل )...( فشهدا كل واحد بمفرده قائال: إننا ذوي خربة بالعقار وإنامئه، 
كتابة عدل  الصادر من  احلاملة للصك رقم٢/٧٧ يف ١٤٠١/٤/١١هـ  ونعرف األرض 
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عرض  شارع  شاماًل  كاآليت:  ومساحته  وأطواهلا  وحدودها   )...( ورثة  خيص  الذي  عنيزة 
عرشون مرتًا بطول تسعة عرش مرتًا ومخسني سنتيمرتًا ٥٠سم/١٩م، وجنوبًا القطعة رقم 
أربعة  بطول   )١٢( رقم  القطعة  ورشقًا  سنتيمرتًا،  وعرشين  مرتًا  عرش  تسعة  بطول   )١٥(
وعرشين مرتًا وسبعني سنتيمرتا٧٠ٍسم٢٤م، وغربًا القطعة رقم )١٦( بطول أربعة وعرشين 
مرتًا وعرشة سنتيمرتات ١٠سم ٢٤م، املساحة أربعامئة وتسعة ومخسون مرتًا مربعًا ٤٥٩م٢، 
ريال  ألف  مخسامئة  قدره  بمبلغ  قيمته  وتقدر  دورين  من  مكون  بناء  عليها  مقام  واألرض 
صايف ٥٠٠٠٠٠ ريال وبيعه يف هذه القيمة فيها غبطه ومصلحة للقارص من الورثة، وعدال 
من قبل )...( سعودي اجلنسية رقم السجل )...(، و)...( سعودي اجلنسية رقم السجل 
)...( فشهدا قائلني ان الشاهدين املذكورين أعاله نعرفهام معرفه تامة ومها ثقتان عدالن، 
إهناء  من  تقدم  ما  فبناء عىل  هكذا شهدا،  الشهادة،  ومقبوال  بالعقار  خربة  وأهنام أصحاب 
املنهي وشهادة الشاهدين املعدلني، وتقرير أهل اخلربة واالطالع عىل كافة أوراق املعاملة، 
واالطالع عىل صك امللكية رقم ٢/٧٧ يف ١٤٠١/٤/١١هـ الصادر من كتابة عدل عنيزة، 
فوجدته يعتمد عليه عند اإلفراغ، واالطالع عىل صك حرص ورثة )...(، فوجدته وفق ما 
غرب  الواقع  العقار  من   )...( القارص  نصيب  بيع   )...( للمنهي  أذنت  فقد  املنهي،  ذكره 
احلامل  ١٣٩٩/١٠/٢٢هـ  يف   )...( رقم  املخطط  ١٤موجب  القطعة  رقم  عنيزة  حمافظة 
للصك رقم ٢/٧٧يف ١٤٠١/٤/١١هـ الصادر من كتابة عدل عنيزة من عني قيمة مخسامئة 
ألف ريال صاف ٥٠٠٠٠٠ ريال، عىل الراغب يف رشائه )...( ويكون نصيب القارص من 
املبلغ سبعة وستني ألف وثالثامئة وسبعة رياالت وتسعًا وستني هللة )٦٩ هللة ٦٧٣٠٧(، 
أن  فيه  يوضح  املحكمة  رئيس  باسم  مصدق  مستقل  شيك  يف  القارص  نصيب  يكتب  وأن 
هذا نصيب )...( من العقار احلامل للصك رقم ٢/٧٧يف ١٤٠١/٤/١١هـ، العائد له من 
مورثه والده، ثم يودع نصيب القارص يف حساب القرص التابع للمحكمة يف مرصف )...( 
يتم رفع هذا اإلجراء  أنه سوف  يتم رشاء عقار عىل نظر املحكمة، وأفهمت اجلميع  حتى 
قبلنا  من  اإلفراغ  يتم  القطعية  اإلذن  اكتساب  وبعد  لتدقيقه،  بالقصيم  االستئناف  ملحكمة 
والتهميش عىل صك امللكية ثم إرساله ملصدره لنقل ما مهش عليه إىل سجله، وباهلل التوفيق، 
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وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٦/١٧هـ.

عىل  وبناء  بعنيزة،  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
بتاريخ   ٣٥١١٨٤٣٠٣ برقم  القصيم  بمنطقة  االستئناف  حمكمة  من  املعاملة  ورود 
الساعة  اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٥/٠٧/١٥هـ  األربعاء  يوم  ويف  ١٤٣٥/٧/١٢هـ، 
٢٠: ١٠، وقد تم املصادقة باألكثرية عىل احلكم الصادر منا برقم )٣٥٢٨٣٢٩٥( بتاريخ 
١٤٣٥/٦/١٧هـ من قضاة الدائرة املختصة بتدقيق قضايا األحوال الشخصية واإلهناءات 
٣٥٣٠٢٦٠١يف  برقم  الصادر  القرار  موجب  القصيم،  بمنطقة  االستئناف  بمحكمة 
١٤٣٥/٧/٥هـ وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف 

١٤٣٥/٠٧/١٥هـ.
احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بعنيزة افتتحت اجللسة 
الساعة ٠٩: ١١، وفيها حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( أصاله 
عن نفسه وويل عىل أخيه )...( بموجب صك الوالية الصادر من املحكمة العامة بعنيزة برقم 
٣٣٤٥٠٤٦٦ يف ١٤٣٣/١١/١٠هـ، ووكالة عن )...( و)...( و)...( أبناء )...(، موجب 
الوكالة الصادرة من كتابة عدل حمافظة عنيزة برقم ٣٣٤٠١٣٤٦يف ١٤٣٣/١١/٢١هـ، 
ووكياًل عن )...( و)...( و)...( بنات )...( وعن )...( وعن )...(، موجب الوكالة الصادرة 
يف  له  املجعول  ١٤٣٣/١١/٢١هـ  يف   ٣٣٤٠٠٢٠١ برقم  عنيزة  حمافظة  عدل  كتابة  من 
اجلميع البيع واإلفراغ للمشرتي واستالم الثمن ومراجعة مجيع اجلهات ذات العالقة وإهناء 
مجيع اإلجراءات الالزمة والتوقيع فيام يتطلب ذلك، وأهنى قائاًل: إنه من اجلاري يف ملكنا 
١٣٩٩/١٠/٢٢هـ  يف   )...( رقم  املخطط  ١٤موجب  رقم  األرض  قطعة  ترصفنا  وحتت 
الواقعة غرب حمافظة عنيزة وما أقيم عليها من بناء عامرة مكونة من دورين احلاملة للصك 
اآليلة  عنيزة،  حمافظة  عدل  كتابة  من  الصادر  ١٤٠١/٤/١١هـ،  ٢/٧٧وتاريخ  رقم 
مرتًا  عرشون  عرض  شارع  شاماًل:  اآليت:  ومساحته  وأطواله  حدوده   )...( مورثنا  من  لنا 
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بطول تسعة عرش مرتًا ومخسني سنتيمرتًا ٥٠سم/١٩م، وجنوبًا القطعة رقم )١٥( بطول 
أربعة وعرشين مرتًا  القطعة رقم )١٢( بطول  تسعة عرش مرتًا وعرشين سنتيمرتًا، ورشقًا 
وسبعني سنتيمرتًا ٧٠سم ٢٤م، وغربًا القطعة رقم )١٦( بطول أربعة وعرشين مرتًا وعرشة 
تم  وقد  ٤٥٩م٢،  مربعًا  مرتًا  ومخسون  وتسعة  أربعامئة  املساحة  ٢٤م،  ١٠سم  سنتيمرتات 
اجلنسية  سعودي   )...( معي  احلارض  هذا  عىل  عامرة  بناء  من  عليها  أقيم  وما  األرض  بيع 
موجب السجل املدين رقم )...( بمبلغ قدره مخسامئة ألف ريال صاف ٥٠٠٠٠٠ ريال بام 
فيه نصيب القارص )...( واستلمت نصيب البالغني موجب الشيك املصدق ومسحوب من 
مرصف )...( برقم ٤١٩٤٥٥يف ١٤٣٥/٧/١٩هـ ويمثل مبلغ وقدره أربعامئة وعرشون 
ألف ومائة واثنان وتسعون رياال وواحد وثالثون هللة )٣١هـ ٤٢٠١٩٢ريال(، أما نصيب 
القارص )...( كتب بشيك مستقل باسم رئيس املحكمة موجب الشيك املصدق ومسحوب 
من مرصف )...( برقم ٤١٩٤٥٤ يف ١٤٣٥/٧/١٩هـ ويمثل مبلغ وقدره سبعة وستون 
لكي  وذلك  ٦٧٣٠٧ريال(،  )٦٩هـ  هللة  وستون  وتسعة  رياالت  وسبعة  وثالثامئة  ألف 
البيع موجب صك اإلذن الصادر من حمكمة  يودع نصيب القارص يف حساب القرص وتم 
بمنطقة  االستئناف  حمكمة  من  واملصدق  ١٤٣٥/٦/١٧هـ  يف   ٣٥٢٨٣٢٩٥ برقم  عنيزة 
القصيم موجب قرارهم رقم ٣٥٣٠٢٦٠١ يف ١٤٣٥/٧/٥هـ، وقد استلم املشرتي املبيع 
بعد اطالعه عليه، فقبضه يف حمله قبض مثله  الشواغل  بعاليه يف حمله خاليًا من  املوصوف 
البائع ونسب  وصار حتت ترصفه. عقب ذلك صادق عليه املشرتي )...( عىل كل ما قرر 
عىل  علنًا  وتيل  ضبط  هذا  تم  فلام  باملشافهة،  رشعيًا  تصديقًا  بعاليه  ذكر  ما  كل  من  إليه 
الطرفني املذكورين بحضور شاهدي احلال املعرفني، ومها: )...( سعودي اجلنسية بموجب 
تقدم  ما  فبناء عىل  السجل )...(،  املدين رقم )...(، و)...( سعودي اجلنسية رقم  السجل 
الشاهدين واالطالع  املنهي ومصادقة املشرتي عىل مجيع ما رصد أعاله وشهادة  من إهناء 
عىل كافة أوراق املعاملة فقد انتقلت قطعة األرض رقم ١٤موجب املخطط رقم )...( يف 
بناء عامرة مكونة من  أقيم عليها من  الواقعة غرب حمافظة عنيزة وما  ١٣٩٩/١٠/٢٢هـ 
دورين احلاملة للصك رقم ٢/٧٧وتاريخ ١٤٠١/٤/١١هـ الصادر من كتابة عدل حمافظة 
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عنيزة إىل ملك )...( سعودي اجلنسية موجب السجل املدين رقم )...(، يترصف فيها ترصف 
مهش  ما  لنقل  ملصدره  إرساله  ثم  امللكية  صك  عىل  التهميش  وأمرت  أمالكهم،  يف  املالك 
عليه إىل سجله، وإرسال نصيب القارص )...( إىل رئيس املحكمة موجب الشيك املصدق 
ومسحوب من مرصف )...( برقم ٤١٩٤٥٤ يف ١٤٣٥/٧/١٩هـ، ويمثل مبلغ وقدره 
هللة )٦٩هـ ٦٧٣٠٧ريال(  وتسعة وستون  رياالت  وثالثامئة وسبعة  ألف  سبعة وستون 
يتم  )...( حتى  للمحكمة يف مرصف  التابع  القرص  القارص يف حساب  يودع نصيب  لكي 
آله وصحبه  نبينا حممد وعىل  التوفيق، وصىل اهلل عىل  املحكمة، وباهلل  نظر  رشاء عقار عىل 

وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٧/٢٣هـ.
بتدقيق قضايا األحوال  املختصة  الدائرة  اطلعنا نحن قضاة  فقد  احلمد هلل وحده وبعد، 
الشخصية واإلهناءات بمحكمة االستئناف بمنطقة القصيم عىل املعاملة الواردة من فضيلة 
رئيس املحكمة العامة بمحافظة عنيزة برقم )٣٥١١٨٤٣٠٣( وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢٣هـ، 
املقيدة لدى املحكمة برقم )٣٥١١٨٤٣٠٣( وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢٧هـ؛ اخلاصة بطلب/ 
)...( أصالة ووالية؛ اإلذن ببيع نصيب القارص/ )...( من العامرة الواقعة غرب حمافظة عنيزة 
اآليلة له إرثًا من والده، املنتهية بالصك الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القايض باملحكمة؛ 
املسجل برقم )٣٥٢٨٣٢٩٥( وتاريخ ١٤٣٥/٦/١٧هـ؛ املتضمن إذن فضيلته بذلك؛ عىل 
النحو املفصل فيه، وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق املعاملة قررنا املصادقة باألكثرية 

عىل احلكم. واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 لااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة األسياح

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٤٥٦٥٩ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة القصيم

تارخيه: ١٤٣٥/٠٥/١٠هـ رقم القرار: ٣٥٢٣٨٣٤٠ 

إذنابيعا-انصيباسارصامناعقارا-اصكاممكيةا-ارسيانامفعولها-اسلتراسقلاتخلربتءا-ا
شهادةاشهوداعدولا-اغبطةاومصمحةالمقارصا-ارغبةاتملشرتيا-اتإلذناببيعاتلعقارا-ابيانا
نصيباكلاوترثا-اتقميلانصيباتلقارصالوليها-اتصديقاتحلكلا-اإجلتءاتملبايعةا-اهتميشا

عىلاصكاتملمكية.

حتققاتلغبطةاوتملصمحة.

أهنى املنهي أصالة ووكالة ووالية طالبًا اإلذن ببيع نصيب قارصين من عقار آل للورثة 
من مورثهم، وقد جرى من القايض التأكد من رسيان مفعول صك ملكية العقار، كام ورد 
املنهى به، ثم  بالثمن  البيع  قرار قسم اخلرباء متضمنا وجود غبطة ومصلحة للقارصين يف 
أحرض املنهي شاهدين معدلني رشعا فشهدا بوجود غبطة ومصلحة للقصار يف ذلك البيع، 
كام حرض الراغب يف الرشاء وقرر رغبته يف رشاء العقار موضع اإلهناء بالثمن املنهى به، ولذا 
فقد أذن القايض ببيع العقار وقرر تسليم نصيب القارصين للولية عليهم، ثم صدق احلكم 
بينهم اإلجياب والقبول، فأثبت  الطرفان وجرى  من حمكمة االستئناف، وبعد ذلك حرض 

القايض البيع، وقرر التهميش عىل صك امللكية بانتقاله للمشرتي.
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العامة بمحافظة األسياح، وبناء  أنا )...( رئيس املحكمة  احلمد هلل وحده وبعد، فلدي 
عىل املعاملة املحالة إلينا برقم ٣٥٢٤٥٦٥٩ املقيدة باملحكمة برقم ٣٥١٢١١٥٦٤ وتاريخ 
١٤٣٥/٠٤/٢٥هـ، ويف يوم الثالثاء املوافق ١٤٣٥/٠٤/٢٥هـ افتتحت اجللسة الساعة 
رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( حرض  وفيها  والنصف،  العارشة 
نفسه، وبالوكالة عن )...( رقم ٣٤١٦١٧٤١٦ يف ١٤٣٤/١٢/٢٥هـ  )...( أصالة عن 
الصادرة من صادرة من كتابة عدل األسياح، وعن )...( بالوكالة رقم ٣٤١٦٣٤٤٠٩ يف 
املنحرص   )...( ورثة  وعن  بربيدة،  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ، 
بربيدة،  العامة  املحكمة  من  الصادر  ١٤٣٠/٠١/٢٤هـ،  يف   ١٠/١٠ رقم  بالصك  إرثها 
١٤٣٥/٠٢/١٤هـ،  يف   ٣٥٢٠٧٠٨٦ رقم  بالوكالة   )...( ابنتي  و)...(   )...( وهم: 
أوالد  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  األسياح،  عدل  كتابة  من  الصادرة 
)...(، بالوكالة رقم ٣٥٢٠١٦٤٤ يف ١٤٣٥/٠٢/١٣هـ الصادرة من كتابة العدل الثانية 
بربيدة، وعن ورثة )...( املنحرص إرثه بالصك رقم ٩/١٠٠/٨٢ يف ١٤٣١/٠٣/٢٤هـ 
رقم  بالوكالة   )...( و)...(  و)...(   )...( وهم:  بربيدة  العامة  املحكمة  من  الصادر 
٣٥٣٣٧٣٧٥ يف ١٤٣٥/٠٣/١٣هـ الصادرة من كتابة عدل األسياح، و)...( أصالة عن 
ابنها القارص عقاًل/ )...( بموجب صك الوالية رقم ٩/١٠٠/٩٨ يف  نفسها وولية عىل 
بالوكالة  و)...(  ١٤٣٥/٠٣/١٤هـ  يف   ٣٥٣٤٣٦٢٦ رقم  بالوكالة  ١٤٣١/٠٤/٠٦هـ 
و)...(  األسياح،  عدل  كتابة  من  الصادرة  ١٤٣٥/٠٣/١٤هـ  يف   ٣٥٣٤٣٥٣٢ رقم 
األسياح،  عدل  كتابة  من  الصادرة  ١٤٣٤/١٢/٢٦هـ  يف   ٣٤١٦٢٤٩١٠ رقم  بالوكالة 
املنحرص   )...( ورثة  وعن  ١٤٣٥/٠٣/٢٢هـ،  يف   ٣٥٣٧٩٩٦٥ رقم  بالوكالة  و)...( 
إرثه بالصك رقم ٢٧/ض يف ١٤٣٣/٠٥/١٢هـ الصادر من حمكمة األسياح وهم )...( 
أصالة عن نفسها وولية عىل ابنيها القارصين عن سن الرشد ومها )...( و)...( أوالد )...( 
األسياح  حمكمة  من  الصادر  ١٤٣٣/٠٥/١٢هـ  يف  ٤/ض  رقم  الوالية  صك  بموجب 
رقم ٣٥٣٦٧٥٨٦ يف  بالوكالة   )...( رقم ٣٥٤٠٢٣٢٢ يف ١٤٣٥/٠٣/٢٧هـ  بالوكالة 
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١٤٣٥/٠٣/٣٠هـ الصادرة من كتابة العدل الثانية بربيدة وعن )...( و)...( ابني )...( 
بالوكالة رقم ٣٥٣٦٣٠٠٢ يف ١٤٣٥/٠٣/١٩هـ الصادرة من كتابة العدل الثانية بربيدة، 
الثانية  و)...( بالوكالة رقم ٣٥١٠٠٧٥ يف ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ الصادرة من كتابة العدل 
بربيدة، واملنهي وموكلوه واملوىل عليهم هم ورثة )...( بموجب صك حرص الورثة الصادر 
من هذه املحكمة برقم ١١١٤ يف ١٤١٣/٠٨/١٠هـ وأهنى املنهي أصالة ووكالة ووالية 
األسياح  )...( يف حمافظة  يقع يف  فقط  بيتًا مكونًا من دور أريض  املذكور  ملورثنا  إن  قائاًل: 
مملوك له بالصك رقم ٢٠٣ يف ١٤٠١/١١/٢٨هـ الصادر من كتابة عدل حمافظة األسياح 
وحدوده وأطواله كام ييل: شاماًل: قطعة رقم ٢٨٣ بطول ٢٠م، وجنوبًا: شارع عرض ١٥م 
الغريب، ورشقًا: قطعة رقم ٢٨٤ بطول  الركن اجلنويب  بطول ١٥م ثم كرسة بطول ٧م يف 
٢٣م، وغربًا: شارع عرض ١٥م بطول ١٨م ثم كرسة يف الركن الغريب اجلنويب، ومساحته 
اإلمجالية٤٤٧.٥٠م٢ أربعامئة وسبعة وأربعون مرتا ومخسون سم مربعًا، وقد رغب الورثة 
مبلغ ١٢٥.٠٠٠مائه ومخسة وعرشون  الرغبات، وهو  توقفت عليه  بام  ببيع هذه األرض 
ألف صاف، وبام أنه يوجد قرص من ضمن الورثة وهم: )...( و)...( و)...( ولدي )...(، 
لقلته ولإلنفاق عليهم منه  البيت وتسليمه يل؛ نظرًا  ببيع نصيبهم من هذا  أطلب اإلذن يل 
باملعروف، هكذا أهنى، وقد جرى مني االطالع عىل صكوك حرص الورثة التي أشري إليها 
بعاليه، واالطالع عىل صك حرص ورثة )...( الصادر من هذه املحكمة برقم ٣٥١٥٣٩٥٥ 
مطابقة  فوجدهتا  بعاليه،  إليها  املشار  الوالية  وصكي  والوكاالت  ١٤٣٥/٠٢/٢٠هـ،  يف 
بعاليه فوجدته مطابقًا  املذكور  البيت  ملكية  ملا عطف عليها كام جرى االطالع عىل صك 
ومستكماًل لإلجراءات الرشعية واإٍلدارية وصاحلًا لالعتامد عليه عند اإلفراغ، وقد جرى 
االستفسار عنه من مصدره فضيلة كاتب عدل األسياح، وذلك بالنموذج املعد بذلك الصادر 
منا برقم ٣٥٩١٥٤٦٩ يف ١٤٣٥/٠٣/٢٨هـ، فوردنا جواب فضيلته برقم٣٥/٣٢٠ يف 
١٤٣٥/٠٣/٢٨هـ املتضمن أن الصك املذكور ساري املفعول ومطابق لسجله، وال يوجد 
عليه مالحظات، كام سبق أن جرت الكتابة منا لفضيلة رئيس حماكم منطقة القصيم من أجل 
خروج هيئة النظر إىل األرض املذكورة واإلفادة عن مدى حتقق الغبطة واملصلحة للقرص من 
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الورثة يف بيعها بالقيمة املذكورة وذلك بخطابنا رقم ٣٥٩١٦٢٥٣ يف ١٤٣٥/٠٣/٢٨هـ 
فوردنا جواب فضيلته بالرقم نفسه يف ١٤٣٥/٠٤/١٨هـ واملرفق به قرار هيئة النظر ونصه 
بعد املقدمة ما ييل: )بناًء عىل ذلك تم الوقوف عىل البيت املذكور وبعد النظر فيه ويف موقعه 
ويف بنائه وباالطالع عىل خطايب أرباب اخلربة من أهل العقارات القريبة من املوقع نرى أن 
بيعه بمبلغ مائة ومخسة وعرشين ألف ريال صاف قيمة مناسبة وفيها غبطة ومصلحة للقصار 
من الورثة يف الوقت احلارض، هذا واهلل املوفق. عضو قسم اخلرباء )...( توقيعه عضو قسم 
املنهي أصالة  البينة من  ا.هـ، وبطلب   ) اخلرباء )...( توقيعه مساح املحكمة )...( توقيعه 
ووكالة ووالية أحرض للشهادة وأدائها كل من )...( سعودي اجلنسية بالسجل املدين رقم 
)...( و)...( سعودي اجلنسية بالسجل املدين رقم )...( وبسؤاهلام عام لدهيام من شهادة شهد 
كل واحد منهام بمفرده قائاًل: إنه بحكم معرفتنا بعقارات )...( بمحافظة األسياح إننا نشهد 
هلل تعاىل بأن بيع البيت املذكور املحدد بعاليه اململوك للمتوىف )...( بمبلغ ١٢٥.٠٠٠ريال 
صافيًا فيه غبطة ومصلحة للقرص من الورثة يف الوقت احلارض، هكذا شهدا، وقد طلبت 
من املنهي شاهدي تزكية، فأحرض كل من )...( سعودي اجلنسية بالسجل املدين رقم )...( 
و)...( سعودي اجلنسية بالسجل املدين رقم )...(، وبسؤاهلام عن شهادهتام أجاب كل واحد 
منهام بمفرده قائاًل: أشهد باهلل العظيم أن )...( و)...( من الشهود الثقات العدول مقبويل 
الشهادة لنا وعلينا، هكذا شهدا، ويف هذه اجللسة حرض الراغب يف الرشاء )...( سعودي 
باملبلغ  اإلهناء  موضع  البيت  هذا  برشاء  رغبته  وقرر   ،)...( رقم  املدين  بالسجل  اجلنسية 
فبناًء عىل ما تقدم من اإلهناء وما  املذكور وقدره مائة ومخسة وعرشون ألف ريال صاف، 
جرى اطالعنا عليه مما تقدم ذكره، وملا جاء يف قرار هيئة النظر املدون بعاليه، وملا شهد به 
الشاهدان املعدالن رشعًا بأن يف بيع البيت املذكور باملبلغ املذكور غبطة ومصلحة للقرص 
البيع  حق  ختول  بعاليه  املذكورة  والوالية  الوكاالت  أن  وبام  احلارض  الوقت  يف  الورثة  من 
واإلفراغ واالستالم، لذا فقد أذنت للمنهي أصالة ووكالة ووالية ببيع نصيب القرص من 
املذكور،  باملبلغ  املذكور  بالرشاء  الراغب  عىل  املذكور  البيت  من  بعاليه  املذكورين  الورثة 
وأفهمت املنهي أصالة ووكالة ووالية بأن نصيب ورثة )...( كام ييل: لزوجته )...( مبلغ 
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١٥٦٢٥ رياال، ونصيب كل ابن من أبيه ومن أمه مبلغ ٢٦.٣٣٩.٢٨ رياال، ونصيب كل 
بنت من أبيها ومن أمها مبلغ ١٣.١٦٩.٥٤ رياال، وبذلك يكون نصيب القارص )...( مبلغ 
٣٨٤١.١٤ رياال، ونصيب القرص )...( و)...( ولدي )...( مبلغ ٦٩١٤.٠٨ للذكر مثل 
حظ األنثيني، وقررت تسليمه ألولياء القرص نظرًا لقلته ولإلنفاق عليهم منه باملعروف كام 
بأن هذا اإلجراء غري معترب حتى يصدق من حمكمة  املنهي أصالة ووكالة ووالية  أفهمت 
االستئناف بمنطقة القصيم، وبعد اكتساب اإلذن القطعية يتم اإلفراغ، ففهم ذلك، ورفعت 
نبينا  اهلل وسلم عىل  التوفيق، وصىل  احلادية عرشة والنصف، وباهلل  الساعة  اجللسة يف متام 

حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/٠٤/٢٥هـ.

احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( قايض املحكمة العامة بمحافظة األسياح، ويف يوم 
االثنني املوافق ١٤٣٥/٠٥/١٦هـ افتتحت اجللسة الساعة العارشة، بناء عىل املعاملة الواردة 
١٤٣٥/٠٥/١٢هـ  يف   ٣٥١٢١١٥٦٤ برقم  القصيم  بمنطقة  االستئناف  حمكمة  من  لنا 
وبرفقها قرار )تصديق( رقم ٣٥٢٣٨٣٤٠ يف ١٤٣٥/٠٥/١٠هـ، املتضمن املصادقة عىل 
إذن البيع الصادر منا برقم ٣٥٢٢٣٨٧٧ يف ١٤٣٥/٠٤/٢٦هـ، وقد حرض يف هذه اجللسة 
اململوك  العقار  بعت  إنني  قائاًل:  فأهنى  أعاله،  مبني  هو  كام  ووالية  ووكالة  أصالة  املنهي 
الراغب  عىل  األسياح  عدل  كتابة  من  الصادر  ١٤٠١/١١/٢٨هـ  يف   ٢٠٣ رقم  بالصك 
يف الرشاء )...( سعودي اجلنسية بالسجل املدين رقم )...( بقيمة قدرها ١٢٥.٠٠٠ ريال 
صاف، أطلب إفراغه له، وحيث حرض لدينا املشرتي وقرر أنه ال زال عىل رغبته يف إمضاء 
وقد  والعوائق،  الشواغل  من  خاليا  العقار  هذا  استلم  قد  وأنه  به،  قابل  وأنه  الرشاء،  هذا 
القرص، حيث تم  بام ذلك نصيب  املبلغ كامال خارج املجلس الرشعي  املنهي باستالم  أقر 
إليه املصدق  بتسليم نصيبهم للويل أو موكله وبعد االطالع عىل صك اإلذن املشار  اإلذن 
بحالتهام  ومها  بينهام  والقبول  اإلجياب  حصل  وحيث  بالقصيم،  االستئناف  حمكمة  من 
املعتربة رشعا، فقد ثبت لدي هذا البيع، وقررت التهميش عىل صك العقار بام يفيد انتقاله 
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للمشرتي املذكور، وأن هذا العقار قد أصبح ملكا من أمالك املشرتي ليس له فيه رشيك 
وال منازع، وعليه جرى التوقيع، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وصحبه أمجعني. حرر يف 

١٤٣٥/٠٥/١٦هـ.
بتدقيق قضايا األحوال  املختصة  الدائرة  اطلعنا نحن قضاة  فقد  احلمد هلل وحده وبعد، 
الشخصية واإلهناءات بمحكمة االستئناف بمنطقة القصيم عىل املعاملة الواردة من فضيلة 
وتاريخ   )٣٥١٢١١٥٦٤( برقم   )...( الشيخ/  األسياح  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس 
١٤٣٥/٥/١هـ؛ املقيدة لدى املحكمة برقم )٣٥١٢١١٥٦٤( وتاريخ ١٤٣٥/٥/٨هـ؛ 
اخلاصة بطلب/ )...( أصالة ووكالة عن بقية ورثة والده؛ اإلذن ببيع نصيب القارصين/ 
املنتهية  األسياح؛  بمحافظة   )...( يف  الواقع  البيت  من   )...( ولدي  و)...(  و)...(   )...(
١٤٣٥/٤/٢٦هـ؛  وتاريخ   )٣٥٢٢٣٨٧٧( برقم  املسجل  فضيلته؛  من  الصادر  بالصك 
ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  فيه،  املفصل  النحو  عىل  بذلك؛  فضيلته  إذن  املتضمن 
وأوراق املعاملة قررنا املصادقة عىل ما أذن به فضيلته، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد 

وآله وصحبه وسلم.
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 لااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة جدة

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٧٦٥٨٨ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٩/٠٥هـ رقم القرار: ٣٥٣٧٦٥٢٣ 

إذنابيعا-انصيباسارصامناعقارا-اصكاممكيةا-ارسيانامفعولها-اإعالنايفاتلصحيفةا-ا
سلتراسقلاتخلربتءا-اشهادةاشهوداعدولا-اغبطةاومصمحةالمقارصا-اتإلذناببيعاتلعقارا-ا

بيانانصيباكلاوترثا-احفظانصيباتلقارص.

حتققاتلغبطةاوتملصمحة.

أهنى املنهي أصالة ووكالة عن ورثة بينهم قصار طالبًا اإلذن ببيع نصيبهم من عقار آل 
للورثة من مورثهم، وقد جرى من القايض التأكد من رسيان مفعول صك ملكية العقار، كام 
ورد قرار قسم اخلرباء متضمنا وجود غبطة ومصلحة للقارصين يف البيع بالثمن املنهى به، 
ثم أحرض املنهي شاهدين معدلني رشعا فشهدا بوجود غبطة ومصلحة للقارصين يف ذلك 
البيع، ولذا فقد أذن القايض ببيع العقار وقرر حفظ نصيب القارصين يف احلساب املخصص 

لذلك حلني ورود املسوغ برصفه، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.

قايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  بعده  نبي  ال  من  عىل  والسالم  والصالة  وحده  هلل  احلمد 
اإلهنائية  الدائرة  بعمل  والقائم  جدة  بمحافظة  العامة  باملحكمة   )...( اإلهنائية  الدائرة 
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جدة  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء   ،)...(
 ٣٥١٣٦٦٠٩١ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠٥/١٠هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٧٦٥٨٨ برقم 
وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٠هـ، ويف يوم األحد ١٤٣٥/٠٧/١٢هـ افتتحت اجللسة، وفيها 
حرض كل من )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( أصياًل عن نفسه، 
الرشعية  الوكاالت  بموجب   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي  و)...( 
عن  الرياض  بجنوب  الثانية  العدل  من  الصادرة  ١٤٣٣/٣/٢٦هـ،  يف   ٢٣٢٩٠٥٦ رقم 
)...( برقم ٣٥٥٦٤٣٣٣ يف ١٤٣٥/٥/٢هـ، الصادرة من العدل الثانية بجنوب جدة عن 
)...( برقم ٣٥٦٣٧٨٨٢ يف ١٤٣٥/٥/١٧هـ، الصادرة من العدل الثانية شامل جدة عن 
السعودية  باخلطوط  العدل  من  الصادرة  ١٤٣٣/٧/٢٠هـ  يف   ٣٣٣٤٨٣٣٥ برقم   )...(
بجدة عن )...( برقم ٣٣٢٢٤٨٦٠ يف ١٤٣٣/٥/٢هـ، الصادرة من عدل عرقه عن )...( 
برقم ٦١١٨٩ يف ١٤٣٢/٧/١٣هـ، الصادرة من العدل الثانية بجنوب الرياض عن )...( 
برقم ٢/٨/٦٨٢ يف ١٤٣٣/٧/٨هـ، الصادرة من سفارة اململكة يف بكني عن )...( برقم 
كل  عن  الرياض  بجنوب  الثانية  العدل  من  الصادرة  ١٤٣٣/٤/٢٤هـ،  يف   ٣٣٥٤٧٣٣
من: )...( و)...( و)...( بنات )...( برقم ٣٣٧٦٦٧٣ يف ١٤٣٣/٥/١٧هـ الصادرة من 
العدل الثانية بمكة املكرمة عن )...( أصالة عن نفسها وبالوالية عن ولدهيا )...( و)...( 
أوالد )...(، واملخول له يف هذه الوكاالت حق البيع واإلفراغ واالستالم والتسليم، وأهنى 
قائاًل: إن من اجلاري يف ملك )...( وملك موكيل العقار الواقع يف جدة اململوكة هلم بالصك 
الصادر من كتابة العدل األوىل برقم ٦٥٨ وتاريخ ١٤٢٣/٢/١هـ العائدة إليهم باإلرث 
من مورثهم )...( بموجب صك حرص الورثة الصادر من املحكمة العامة بالرياض برقم 
٣٢٨٤٣١٩ وتأريخ ١٤٣٢/٤/٢٨هـ، وقد رغب البالغون من الورثة وولية القارصين يف 
بيع هذا العقار، وقد رسى السوم عىل مبلغ قدره مليونان وثامنمئة ألف ريال )٢٨٠٠٠٠٠( 
يف  اإلذن  أطلب   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( املدعو  عىل 
لإلفادة  باملحكمة  اخلرباء  لقسم  الكتابة  جرت  وقد  أهنى،  هكذا  القارصين،  نصيب  بيع 
وتأريخ   ٣٥١٦٦٠٩١ برقم  اجلواب  فوردنا  املذكور  العقار  بيع  يف  واملصلحة  الغبطة  عن 
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عىل  الوقوف  تم  ١٤٣٥/٠٥/١٨هـ  األربعاء  يوم  يف  فإنه  املتضمن:  ١٤٣٥/٥/٢٤هـ 
)...(شارع  حي  بجدة  تقع  وملحق  دورين  فيال  عليها  مقام  أرض  عن  عبارة  وهو  املوقع 
أهنا  ونرى  ١٤٢٣/٠٢/٠١هـ،  بتاريخ   ٦٥٨ رقم  بصك  ٥١٢م٢مملوكة  مساحتها   )...(
تقدر بمبلغ مليونني وثامنامئة ألف ريال ال غري ٢٨٠٠٠٠٠، وأن هذا السعر قابل للزيادة 
للقارص،  وغبطة  مصلحة  فيه  السعر  هبذا  بيع  يف  وأن  والطلب  العرض  حسب  والنقصان 
هذا ما نرى والرأي لفضيلتكم، وبطلب البينة منه أحرض للشهادة كال من: )...( سعودي 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
رقم )...( وشهد كل واحد منهام بمفرده قائاًل: إنني من أهل اخلربة بالعقار وأشهد أن يف 
بيعه بمبلغ مليونني وثامنمئة ألف ريال )٢٨٠٠٠٠٠(،غبطة ومصلحة للقارصين، كام جرى 
االستفسار عن رسيان مفعول الصك من مصدره، فوردنا اجلواب من فضيلة رئيس كتابة 
العدل األوىل بالرياض برقم ٣٥١٣٨١٦٦٢ وتاريخ ١٤٣٥/٥/١١هـ، املتضمن أن الصك 
ساري املفعول وصالح لالعتامد عليه، كام جرى اإلعالن عن بيع العقار يف صحيفة )...( 
بعددها رقم )...( يوم االثنني ١٤٣٥/٥/١٦هـ، ومل يتقدم أحد بالزيادة عىل املبلغ املذكور، 
رئيس  وإفادة  اخلرباء،  ولقرار قسم  عليه،  بينة  من  أقامه  وما  اإلهناء  تقدم من  ما  فبناء عىل 
كتابة العدل بأن الصك ساري املفعول ولتحقق الغبطة واملصلحة للقارصين يف بيع العقار 
باملبلغ املذكور، لذا فقد أذنت للمنهي أصالة ووكالة يف بيعه بمبلغ مليونان وثامنمئة ألف 
ريال )٢٨٠٠٠٠٠(، وبعد إجراء القسمة الرشعية تبني أن نصيب القارصين مبلٌغ وقدره 
)٤٠٨٣٣٣.٣٣(، )...( مبلغ وقدره مئتان واثنان وسبعون ألف ومئتان واثنان وعرشون 
وستة  مائة  وقدره  مبلغ  و)...(   ) ريال   ٢٧٢٢٢٢.٢٣.٣( هللة  وعرشون  وثالث  ريااًل 
وثالثون ألفا ومائة وأحد عرش ريااًل واثنتي عرشة هللة )١٣٦١١١.١٢ ريال (، وأمرت 
الصك  بتنظيم  وأمرت  برصفه،  املسوغ  ورود  حلني  السعودي  النقد  مؤسسة  لدى  بحجزه 
الالزم، وبعثته مع كامل أوراق املعاملة إىل حمكمة االستئناف للتدقيق حسب املتبع، وباهلل 

التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٧/٠٩هـ.
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احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
بمحكمة  املال  وبيوت  والقصار  والوصايا  واألوقاف  الشخصية  لألحوال  الثالثة  الدائرة 
االستئناف يف منطقة مكة املكرمة االطالع عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة 
املرفق  ١٤٣٥/٨/٢١هـ،  وتاريخ   ٣٥١٣٦٦٠٩١ برقم  املكلف  جدة  بمحافظة  العامة 
برقم  جدة  بمحافظة  العامة  باملحكمة  القايض   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  الصك  هبا 
٣٥٣٥٤٥٩٣ وتاريخ ١٤٣٥/٨/١٧هـ، املتضمن طلب ورثة )...( اإلذن هلم ببيع نصيب 
تقرر  ضبطه،  وصورة  الصك  وبدراسة  بجدة،   )...( بحي  الواقع  العقار  من  القارصين 
حممد  نبينا  عىل  اهلل  وصىل  املوفق،  واهلل  املرفق،  التنبيه  مالحظة  مع  البيع،  إذن  عىل  املوافقة 

وعىل آله وصحبه وسلم.
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 رااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة الرس

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٨٣٦٢٠ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة القصيم

تارخيه: ١٤٣٥/٠٩/١٠هـ رقم القرار: ٣٥٣٧٩٧٤٣ 

إذنابيعا-انصيباسارصامناأرضازرتعيةا-اصكاممكيةا-ارسيانامفعولها-امزتداعمنيا-ا
تلصندوقا موتفقةا لمقارصا-ا ومصمحةا عدولا-غبطةا شهودا شهادةا تخلربتءا-ا سقلا سلترا
تلزرتعيا-اتإلذناببيعاتلعقارا-اتصديقاتحلكلا-اإجلتءاتملبايعةا-اهتميشاعىلاصكاتملمكية.

حتققاتلغبطةاوتملصمحة.

أرض  يف  منهم  قصار  نصيب  ببيع  اإلذن  طالبني  ورثة  عن  ووكالة  أصالة  املنهيان  أهنى 
زراعية آلت إىل الورثة من مورثهم، وقد جرى من القايض التأكد من رسيان مفعول صك 
ملكية العقار والتحقق من صكوك حرص الورثة والوالية والوكاالت، كام ورد قرار قسم 
ثم أحرض  به،  املنهى  بالثمن  العقار  بيع  للقارص يف  اخلرباء متضمنا وجود غبطة ومصلحة 
البيع،  املنهي شاهدين معدلني رشعا فشهدا بوجود غبطة ومصلحة جلهة القصار يف ذلك 
به،  وقد وردت  املنهى  بالثمن  الرشاء وقرر رغبته يف رشاء األرض  الراغب يف  كام حرض 
إفادة الصندوق الزراعي متضمنة عدم وجود قروض عىل األرض، ولذا فقد أذن القايض 
ببيع األرض بالثمن املنهى به، وقرر تسليم نصيب القصار للويل عليهم، ثم صدق احلكم 
بينهم اإلجياب والقبول، فأثبت  الطرفان وجرى  من حمكمة االستئناف، وبعد ذلك حرض 

القايض البيع، وقرر التهميش عىل صك امللكية بانتقاله للمشرتي.
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رئيس   )...( أنا  فلدي  وبعد،  بعده  نبي  ال  من  عىل  والسالم  والصالة  وحده  هلل  احلمد 
املعاملة  وبناء عىل   ،)...( القضائي  املكتب  بعمل  والقائم  الرس  بمحافظة  العامة  املحكمة 
وتاريخ  برقم ٣٥٢٨٣٦٢٠  الرس  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة 
وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٢هـ،  برقم ٣٥١٣٩٩٨٦٧  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠٥/١٢هـ 
ويف يوم األربعاء املوافق١٤٣٥/٠٨/١٣هـ، افتتحت اجللسة الساعة ٥٤: ١٠، عليه فقد 
حرض )...( سعودي اجلنسية بالبطاقة رقم )...( أصياًل عن نفسه ووكياًل عن ورثة والده 
عنيزة  حمكمة  من  صادر  ١٤٢٧/٣/٧هـ  يف   ٣/١٩ رقم  الورثة  حرص  بصك  املذكورين 
 )...( الثالث:  ورثته يف زوجاته  وانحصار  )...( يف شهر ٧ عام ١٣٧٣هـ  وفاة  املتضمن 
و)...( و)...( ويف أوالده وهم: )...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( 
و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( 
و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...(، ثم توفيت زوجته )...( 
بموجب صك احلرص الصادر من حمكمة الرس برقم ٣٣٤٦٩٤٢٨ يف ١٤٣٣/١١/٢٩هـ، 
املتضمن وفاهتا عام ١٤٠٩هـ، وانحصار ورثتها يف أوالدها )...( و)...( و)...( و)...( 
أوالد )...(، ثم توفيت زوجته )...( بموجب صك احلرص الصادر من حمكمة الرس برقم 
وانحصار  ١٣٨٠/٩/٢هـ  بتاريخ  وفاهتا  املتضمن  ١٤٣٣/١١/٢٩هـ  يف   ٣٣٤٦٩٤٠٦
ورثتها يف أوالدها )...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( أوالد )...(، 
ثم توفيت زوجته )...( بموجب صك احلرص الصادر من حمكمة الرس برقم ٣٣٤٦٩٤٢٣ 
يف  ورثتها  وانحصار  ١٤٢٥/١٢/٣هـ،  بتاريخ  وفاهتا  املتضمن  ١٤٣٣/١١/٢٩هـ،  يف 
أوالدها: )...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( أوالد )...(، ثم 
تويف ابنه )...( بموجب صك احلرص الصادر من املحكمة العامة بالرياض برقم ٢٠/١٦ يف 
بتاريخ ١٤٢٧/١١/٩هـ وانحصار ورثته يف زوجته  وفاته  املتضمن  ١٤٢٧/١١/٢٥هـ 
)...( ويف ابنتيه منها )...( و)...( ويف إخوته األشقاء )...( و)...( و)...( و)...( و)...( 
برقم  الرس  حمكمة  من  الصادر  احلرص  صك  بموجب   )...( توفيت  ثم  و)...(،   و)...( 
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٣٣٤٦٩٤١٦ يف ١٤٣٣/١١/٢٩هـ املتضمن وفاهتا يف عام ١٣٨٠هـ وانحصار ورثتها يف 
والدهتا )...( وإخوهتا وإخواهنا األشقاء )...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( 
و)...( و)...( و)...( أوالد )...(، ثم توفيت ابنته )...( بموجب صك احلرص الصادر من 
حمكمة الرس برقم ٣٣٤٦٩٤٧٧ يف ١٤٣٣/١١/٢٩هـ، املتضمن وفاهتا يف عام ١٣٨٨هـ، 
وانحصار ورثتها يف والدهتا )...( ويف زوجها )...( ويف أوالدها )...( و)...( و)...( أوالد 
)...(، ثم تويف ابنه )...( بموجب صك احلرص الصادر من حمكمة الرس برقم ٣٤٢٣١٠٧٠ 
يف ١٤٣٤/٦/٥هـ املتضمن وفاته بتاريخ ١٤٣٤/٥/١٤هـ، وانحصار ورثته يف زوجتيه 
)...( و)...( ويف أوالده: )...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( 
و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...(، 
برقم  بالرياض  العامة  املحكمة  من  الصادر  احلرص  صك  بموجب   )...( ابنه  تويف  ثم 
٢٥/١٣٦ يف ١٤٣١/٧/٢٥هـ، املتضمن وفاته يف ١٤٣١/٧/١٣هـ وانحصار ورثته يف 
زوجته )...( ويف أوالده: )...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( أوالد )...(، ثم توفيت 
و)...(  و)...(  و)...(   )...( أوالدها  ويف   )...( زوجها  يف  ورثتها  وانحصار   )...( ابنته 
يف   ١٠٣ رقم  الورثة  حرص  صك  بموجب   )...( أوالد  و)...(  و)...(  و)...(  و)...( 
١٤١٧/١٢/٢٨هـ الصادر من حمكمة مرات وتوابعها ثم تويف ابنه )...( بموجب صك 
احلرص الصادر من حمكمة الرس برقم ١/١٣٦ يف ١٤١٣/٧/٦هـ املتضمن وفاته بتاريخ 
 )...( أوالده:  ويف  و)...(  و)...(   )...( زوجاته:  يف  ورثته  وانحصار  ١٤١٣/٦/٢٤هـ، 
و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( 
و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( 
و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( أوالد )...(، ثم 
تويف ابنه )...( بموجب صك احلرص الصادر من املحكمة العامة بالرياض برقم ٤/٢٧٣ يف 
زوجته  يف  ورثته  وانحصار  ١٤٠٧/٨/٢٥هـ،  بتاريخ  وفاته  املتضمن  ١٤٠٩/٩/٦هـ، 
احلرص  صك  بموجب   )...( ابنه  تويف  ثم   ،)...( أوالد   )...( وابنته   )...( ابنه  ويف   )...(
الصادر من حمكمة جدة برقم ٢٠/١٠٠/١٢٥ يف ١٤٢٨/٦/٢هـ املتضمن وفاته بتاريخ 
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و)...(  و)...(   )...( أوالده:  ويف   ،)...( زوجته  يف  ورثته  وانحصار  ١٤٢٨/٥/٢٤هـ 
احلرص  صك  بموجب   )...( األمرية  ابنته  توفيت  ثم   ،)...( أوالد  و)...(  و)...(  و)...( 
بتاريخ  املتضمن وفاهتا  برقم ١/١٦ يف ١٤٣١/١/٥هـ  العائلة  الصادر من قايض جملس 
و)...(  و)...(  و)...(   )...( األمراء  أوالدها  يف  ورثتها  وانحصار  ١٤٣٠/١٢/٣٠هـ، 
برقم  الرس  حمكمة  من  الصادر  احلرص  صك  بموجب   )...( ابنه  تويف  ثم   ،)...( أوالد 
٥/١٨/ض يف ١٤٣٠/٤/١٢هـ املتضمن وفاته بتاريخ ١٤٣٠/٤/٧هـ وانحصار ورثته 
يف زوجاته )...( و)...( و)...(، ويف أوالده: )...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( 
و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( 
و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( 
أوالد )...(، ثم توفيت ابنته )...( بموجب صك احلرص الصادر من حمكمة الرياض برقم 
٣٣٣١٨٠٣٩ يف ١٤٣٣/٦/٢٨هـ، املتضمن وفاهتا بتاريخ ١٤٣٣/٦/١٨هـ وانحصار 
حمكمة  من  الصادر  احلرص  صك  بموجب   )...( ابنه  تويف  ثم   )...( األمري  ابنها  يف  ورثتها 
الرس برقم ٣٤٣٦٢٢٢٥ يف ١٤٣٤/١١/١٨هـ املتضمن وفاته بتاريخ ١٤٣٤/١١/١٠هـ 
وانحصار ورثته يف زوجاته )...( و)...( و)...( ويف أوالده: )...( و)...( و)...( و)...( 
و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( 
و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( أوالد )...( واملنهي وكيل عن )...( بموجب الوكالة 
الوكيل  الصادرة من كتابة عدل الرس برقم ٣٤١٢٦٧٨٠٣ يف ١٤٣٤/٩/١٧هـ بصفته 
الرشعي عن )...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( أوالد 
١٤٣٤/٦/١٢هـ  يف   ٣٤٧٤٦٦٠٢ رقم  الوكالة  بموجب  املنهي   )...( وكل  وقد   ،)...(
الصادرة من كتابة عدل الدرعية، كام وكل كاًل من )...( و)...( أوالد )...( املنهي بموجب 
الوكالة املنهي بموجب الوكالة رقم ٣٤٧٤٦٤٤٥ يف ١٤٣٤/٦/١٢هـ الصادرة من كتابة 
يف  ٣٨٩٠/٢/٨/٥٠١/ب  رقم  الوكالة  بموجب  املنهي   )...( وكل  كام  الدرعية،  عدل 
١٤٣٤/٦/١٢هـ الصادرة من سفارة اململكة العربية السعودية بواشنطن، كام وكلت )...( 
العدل  كتابة  الوكالة رقم ٣٤٩٣٧٧١٩ يف ١٤٣٤/٧/١٧هـ صادرة من  بموجب  املنهي 
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 )...( وهم  أعاله  املذكورين   )...( ورثة  بعض  عن  وكيل  املنهي  أن  كام  بالرياض  الثانية 
بموجب الوكالة رقم ٣٤٩٣٨٢٦٦ يف ١٤٣٤/٧/١٧هـ صادرة من كتابة عدل الدرعية 
ووكياًل عن )...( بموجب الوكالة رقم ٣٤٩٦٥٦٢٨ يف ١٤٣٤/٧/١٩هـ الصادرة من 
كتابة العدل الثانية بجدة، كام وكلت كاًل من )...( و)...( و)...( و)...( و)...( بنات )...( 
كام  رضماء،  عدل  كتابة  من  الصادرة  ١٤٣٤/٦/٢٦هـ  يف   ٤ رقم  بالوكالة  املنهي  و)...( 
وكل )...( املنهي بموجب الوكالة الصادرة من سفارة اململكة العربية السعودية بواشنطن 
و)...(   )...( من:  كاًل  وكل  كام  ١٤٣٤/٧/١٠هـ،  يف  ٤٠٧٢/٢/٨/٥٠١/ب  برقم 
و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( أوالد )...( املنهي بموجب الوكالة الصادرة 
من كتابة عدل رضماء برقم ٩ يف ١٤٣٤/٧/١هـ كام وكل كاًل من )...( و)...( و)...( 
و)...( و)...( بنات )...( املنهي بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل رضماء برقم ٧ يف 
١٤٣٤/٧/١هـ، كام وكل كاًل من: )...( و)...( و)...( و)...( و)...( أوالد )...( املنهي 
بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل رضماء برقم ٨ يف ١٤٣٤/٧/١هـ، كام أن املنهي 
الوكالة الصادرة من كتابة عدل الرس برقم ٣٤١٢٦٧٨٠٣ يف  وكيل عن )...( بموجب 
١٤٣٤/٩/١٧هـ بصفته الوكيل الرشعي عن )...(، كام أن املنهي وكيل عن ورثة )...( 
املذكورين أعاله وهم )...( أصياًل عن نفسه، ووكياًل عن )...( أوالد )...( بموجب الوكالة 
عن  ووكياًل  ١٤٣٤/٩/١٧هـ،  يف   ٣٤١٢٦٧٦٤٣ برقم  الرس  عدل  كتابة  من  الصادرة 
و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(   )...( عن  ووكياًل  نفسه،  عن  أصياًل   )...(
الصادرة من كاتب عدل  الوكالة  )...( بموجب  )...( وعن  أوالد  و)...( و)...( و)...( 
الوكيل   )...( عن  ووكياًل  ١٤٣٤/٨/٢٩هـ،  يف   ٣٤١٢٠٩٥٦٠ برقم  الشورى  جملس 
الرياض برقم  الثانية برشق  العدل  الوكالة الصادرة من كتابة  الرشعي عن )...( بموجب 
عن  ووكياًل  نفسه،  عن  أصياًل   )...( عن  ووكياًل  ١٤٣٤/٩/٢٣هـ،  يف   ٣٤١٢٨٧٧٨١
)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( أوالد )...( و)...( بموجب الوكالة الصادرة 
من كتابة العدل الثانية برشق الرياض برقم ٣٤١٢٨٧٢٧٦ يف ١٤٣٤/٩/٢٣هـ، ووكياًل 
عن )...( الوكيل الرشعي عن )...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( 
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و)...( أوالد )...( و)...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية برشق الرياض 
برقم ٣٤١٢٨٧٦٦٦ يف ١٤٣٤/٩/٢٣هـ، كام أن املنهي وكيل عن ورثة )...( املذكورين 
أعاله وهم )...( املنهي بموجب الوكالة رقم ٤٠٧٢/٢/٨/٥٠١/أ يف ١٤٣٤/٧/١٠هـ 
الصادرة من سفارة اململكة العربية السعودية بواشنطن، كام أن املنهي وكيل عن )...( أصالة 
برقم  الرس  الصادرة من كتابة عدل  الوكالة  نفسه ووكالة عن )...( و)...( بموجب  عن 
٣٥٦٩٦١٣ يف ١٤٣٥/١/١٥هـ، كام أن املنهي وكيل عن )...( بصفته الوكيل الرشعي 
كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( أوالد  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(   )...( عن 
عدل الرس برقم ٣٥٦٩٥٩١ يف ١٤٣٥/١/١٥هـ، كام أن املنهي وكيل عن )...( بصفته 
عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( أوالد  و)...(   )...( عن  الرشعي  الوكيل 
الرس برقم ٣٥٦٩٥١٥ يف ١٤٣٥/١/١٥هـ، كام أن املنهي وكيل عن )...( بصفته الوكيل 
الرشعي عن )...( و)...( و)...( و)...( و)...( بنات )...( بموجب الوكالة الصادرة من 
املنهي وكيل عن )...(  أن  برقم ٣٥٦٩٤٨٠ يف ١٤٣٥/١/١٥هـ، كام  الرس  كتابة عدل 
بصفته الوكيل الرشعي عن )...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( أوالد )...( بموجب 
الوكالة الصادرة من كتابة عدل الرس برقم٣٥٦٩٤٥٠ يف ١٤٣٥/١/١٥هـ، كام أن املنهي 
وكياًل عن )...( بصفته الوكيل الرشعي عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل 
الرس برقم ٣٥٦٧٤٦٨ يف ١٤٣٥/١/١٥هـ، كام أن املنهي وكيل عن ورثة )...( املذكورين 
أعاله وهم: )...( بموجب الوكالة الصادرة من كاتب العدل املكلف بالديوان امللكي برقم 
الوكالة  بموجب   )...( عن  وكيل  املنهي  أن  كام  ١٤٣٤/٨/٢٢هـ،  يف   ٣٤١١٧٣٢٤٧
املنهي  الصادرة من كتابة عدل اخلرج برقم ٣٤١٠٢٠٧٤٥ يف ١٤٣٤/٧/٢٩هـ، كام أن 
وكيل عن )...( بموجب الوكالة رقم ٢٣٤٧/٢/٨/٥٠١ يف ١٤٣٣/٦/٢٨هـ الصادرة 
بموجب   )...( عن  وكيل  املنهي  أن  كام  بواشنطن،  السعودية  العربية  اململكة  سفارة  من 
أن  كام  برقم ٣٤١٠٧٥٠٤٦ يف ١٤٣٤/٨/٧هـ،  اخلرج  كتابة عدل  من  الصادرة  الوكالة 
املنهي وكيل عن )...( و)...( بنات )...( و)...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل 
الوكيل  املنهي وكيل عن )...(  اخلرج برقم ٣٤١٠٢٠٤٢٠ يف ١٤٣٤/٧/٢٩هـ، كام أن 
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الرشعي عن ورثة )...( املذكورين أعاله وهم: )...( و)...( و)...( بنات )...( بموجب 
الوكالة الصادرة من كتابة عدل الدرعية برقم ٣٤٧٤٦٥٨٢ يف ١٤٣٤/٦/١٢هـ، كام أن 
بموجب   )...( أوالد  و)...(   )...( وهم:  أعاله  املذكورين   )...( ورثة  عن  وكيل  املنهي 
الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بجدة برقم ٣٤٨٤٢٧٤٥ يف ١٤٣٤/٧/١هـ، كام 
الصادرة من كتابة  الوكالة  بنات )...( بموجب  املنهي وكيل عن )...( و)...( و)...(  أن 
العدل الثانية بجدة برقم ٣٤٨٤١٩٩٢ يف ١٤٣٤/٧/١هـ، كام أن املنهي وكيل عن )...( 
يف   ٣٤١٢٨٩١٦٤ برقم  بجدة  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب 
العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( وكيل  املنهي  أن  كام  ١٤٣٤/٩/٢٣هـ، 
الثانية بجدة برقم ٣٤١٢٨٩١٢٨ يف ١٤٣٤/٩/٢٣هـ، كام أن املنهي وكيل عن ورثة )...( 
املذكورين أعاله وهم )...( و)...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بجنوب 
الرياض برقم ٣٤٧٦٦٤٦٩ يف ١٤٣٤/٦/١٤هـ كام أن املنهي وكيل عن )...( بموجب 
يف   ٣٤٧٦٦٦٢٧ برقم  الرياض  بجنوب  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة 
١٤٣٤/٦/١٤هـ، كام أن املنهي وكيل عن ورثة األمرية )...( املذكورين أعاله وهم األمرية 
برقم  عرقه  عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( بنات   )...( واألمرية   )...(
٣٤٩٢٠٤٤٩ يف ١٤٣٤/٧/١٥هـ، كام أن املنهي وكيل عن األمري )...( بموجب الوكالة 
الصادرة من كتابة العدل الثانية شامل جدة رقم ٣٤٧٩٤٧١٨ يف ١٤٣٤/٦/٢٠هـ، كام أن 
املنهي وكيل عن األمرية )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية شامل جدة 
املذكورين  املنهي وكيل عن ورثة )...(  برقم ٣٤٩٣٥٠٩٥ يف ١٤٣٤/٧/١٦هـ، كام أن 
برقم  جدة  شامل  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( وهم  أعاله 
الوكالة  بموجب   )...( عن  وكياًل  املنهي  أن  كام  ١٤٣٤/١١/٦هـ  يف   ٣٤١٤٣٧٣٨٢
الصادرة من كتابة العدل الثانية شامل جدة برقم ٣٤١٤٤٥٥١٠ يف ١٤٣٤/١١/٩هـ، كام 
العدل  كتابة  الصادرة من  الوكالة  )...( بموجب  أوالد  )...( و)...(  املنهي وكيل عن  أن 
الثانية بالرياض برقم ٣٤١١٣٥٠٩٣ يف ١٤٣٤/٨/١٥هـ، كام أن املنهي وكيل عن )...( 
يف   ٣٤١٢٥٣٦٠٢ برقم  جدة  شامل  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب 
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١٤٣٤/٩/١٤هـ، كام أن املنهي وكيل عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل 
الثانية بالرياض برقم ٣٤١١٧١٢٠١ يف ١٤٣٤/٨/٢٢هـ، كام أن املنهي وكيل عن )...( 
يف   ٣٤١١٦٧٠٣٩ برقم  بالرياض  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب 
١٤٣٤/٨/٢١هـ كام أن املنهي وكياًل عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل 
عن  وكيل  املنهي  أن  كام  ١٤٣٤/١١/١٨هـ،  يف   ٣٤١٤٨٣٨٥٢ برقم  بالرياض  الثانية 
العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( األمري  وهو  أعاله  املذكور   )...( وريث 
ورثة  عن  وكيل  املنهي  أن  كام  ١٤٣٤/٦/٢٧هـ،  يف   ٣٤٨٢٦٨٧٢ برقم  بالرياض  الثانية 
)...( املذكورين أعاله وهم )...( و)...( و)...( أوالد )...( بموجب الوكالة الصادرة من 
كتابة عدل الدرعية رقم ٣٥٣١٥٨٣ يف ١٤٣٥/١/٧هـ، ووكيل عن ورثة زوجها )...( 
بتاريخ  وفاته  املتضمن  ١٤٠٤/١٠/١١هـ  يف   ٣٢٣ رقم  احلرص  صك  بموجب  املتوىف 
و)...(  و)...(  و)...(   )...( وأوالده   )...( زوجته  يف  إرثه  وانحرص  ١٤٠٤/٧/٢١هـ 
و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( أوالد )...(، واملنهي وكيل عن 
)...( و)...( أوالد )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بالرياض برقم 
و)...(  و)...(   )...( عن  وكيل  املنهي  أن  كام  ١٤٣٤/١٢/١٩هـ،  يف   ٣٤١٥٨٦٢٠٦
و)...( و)...( و)...( أوالد )...( و)...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل حمافظة 
 )...( ورثة  عن  وكيل  املنهي  أن  كام  ١٤٣٤/١٢/١٧هـ،  يف   ٣٤١٥٧٤٧٦١ برقم  الرس 
املذكورين بصك احلرص أعاله وبموجب الوكاالت املذكورة أعاله، كام أن املنهي وكيل عن 
عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( وهم  أعاله  املذكورين   )...( ورثة  بعض 
الدرعية برقم ٣٤١٦١٥٥٦٨ يف ١٤٣٤/١٢/٢٥هـ كام أن املنهي وكيل عن )...( بموجب 
الوكالة الصادرة من كتابة عدل الرس برقم ٣٤١٥٠٢٩٧٤ يف ١٤٣٤/١١/٢٣هـ، كام أن 
و)...(  و)...(  و)...(  و)...(   )...( عن  ووكيل  نفسه  عن  أصالة   )...( عن  وكيل  املنهي 
يف   ٣٤١٥٢٣٤٩٣ برقم  الرس  عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( أوالد 
١٤٣٤/١١/٢٥هـ، كام أن املنهي وكيل عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل 
الرس برقم ٣٤١٥٠٦٠٦٩ يف ١٤٣٤/١١/٢٣هـ، كام أن املنهي وكيل عن )...( بموجب 
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كام  ١٤٣٤/١١/٢٣هـ،  يف   ٣٤١٥٠٦٠١١ برقم  الرس  عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة 
حرض )...( سعودي اجلنسية بالسجل املدين رقم )...( أصالة عن نفسه ووكيال عن و)...( 
و)...( و)...( و)...( و)...( أوالد )...( و)...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل 
الرس برقم ٣٤١٤٨١١١٤ يف ١٤٣٤/١١/١٨هـ ووكياًل عن )...( بموجب الوكالة رقم 
بالرياض، كام أن  الثانية  العدل  ٣٤١٤٩٢٨٦٧ يف ١٤٣٤/١١/١٩هـ الصادرة من كتابة 
املنهي وكيل عن ورثة )...( املذكورين بصك احلرص الصادر من املحكمة العامة بالرياض 
١٤٢٩/٥/١٦هـ  بتاريخ  وفاته  املتضمن  ١٤٢٩/٦/٢١هـ  يف   ٦/١٠٠/٦٨٤ برقم 
وانحصار ورثته يف والدته )...( وزوجته )...( وأوالده )...( املولود يف ١٤١٨/١١/١١هـ 
و)...( املولود يف ١٤٢٣/٨/٩هـ و)...( املولود يف ١٤٢٧/٤/١٢هـ و)...( املولودة يف 
١٤٢٢/٣/٢٨هـ، واملنهي وكيل عن األمرية )...( أصيلة عن نفسها وولية عىل أوالدها 
القرص )...( و)...( و)...( أوالد )...( بموجب صك الوالية الصادر من حمكمة الرياض 
برقم ٦/١٠٠/٦٨٥ يف ١٤٢٩/٦/٢١هـ وعن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة 
عدل رضماء برقم ١٢يف ١٤٣٤/٧/٥هـ، ووكيل عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من 
كتابة العدل الثانية بالرياض برقم ٣٥١٠٥٧٢٧١ يف ١٤٣٥/٨/١٢هـ، كام أن املنهي وكيل 
عن ورثة )...( املذكورين بصك احلرص رقم ١/١٩٣ يف ١٤١٣/١٠/٢١هـ الصادر من 
 )...( والدته  وانحصار ورثته يف  بتاريخ ١٤١٣/١٠/٤هـ،  وفاته  املتضمن  الرس  حمكمة 
و)...(   )...( الشقيقات  وأخواته  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(   )...( األشقاء  وإخوانه 
و)...( و)...( أوالد )...( بموجب الوكاالت املذكورة أعاله، كام أن املنهي )...( وكيل عن 
ورثة )...( املذكورين بصك احلرص رقم ١٠٢ يف ١٤١٧/١٢/٢٨هـ الصادر من حمكمة 
مرات وتوابعها املتضمن وفاة )...( وانحصار ورثته يف أوالده )...( و)...( و)...( و)...( 
و)...( و)...( و)...( و)...( أوالد )...( كام أن املنهي )...( وكياًل عن )...( و)...( و)...( 
و)...( و)...( و)...( و)...( أوالد )...( بالوكاله رقم )٥( يف ١٤٣٤/٦/٢٧هـ صادرة 
 )...( ووكالة  أصالة  واملنهي   )...( ووكالة  أصالة  املنهي  وأهنى  رضماء،  عدل  كتابة  من 
قائلني: إنه يوجد عقار عبارة عن أرض زراعية يوجد فيها أثل وبيوت من الطني وآبار يدوية 
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متفرقة تقع بمحافظة الرس مملوكة ملورثنا بالصك رقم ٣٣٤٤٥٣١١ يف ١٤٣٣/١١/٢هـ 
صادر من حمكمة الرس حدوده وأطواله ومساحته كام ييل: من الشامل حيدها شارع عرض 
مخسة عرش مرتًا )١٥م( يليه ملك )...( ابتداء من الركن الشاميل الرشقي باجتاه الغرب بزاوية 
ثم  )١٣٧.٨٢م(  سنتيمرت  وثامنون  واثنان  مرتًا  وثالثون  وسبعة  مائة  بطول   ٦ -٢٦ -٩٣
وثالثون  وتسعة  مرتا  وثالثون  وسبعة  مائة  بطول   ٢٠ -١٥٠ -١٤٠ بزاوية  يسار  كرسة 
سنتيمرت )١٣٧.٣٩م(، ثم كرسة يسار بزاوية ٤ -٩ -١٤٩ بطول مائة وأربعة وأربعون مرتا 
وثالثة وثالثون سنتيمرت )١٤٤.٣٣م( ثم كرسة يسار بزاوية ٢٦ -٣٩ -١٥٨ بطول مائه 
مرت  وعرشون  وثامنية  مخسامئة  احلد  هذا  طول  وجمموع  احلد،  هناية  )١٠٩م(  أمتار  وتسعة 
وأربعة ومخسون سنتيمرت )٥٢٨.٥٤م(، ومن اجلنوب حيدها ملك )...( ابتداء من الركن 
اجلنويب الغريب باجتاه الرشق بزاوية ٥١ -٤٤ -١٢٦ بطول احلد تسعه مرت وسبعة وأربعني 
سنتيمرت )٩.٤٧م( ومن الرشق حيدها مسيل )...( ابتداء من الركن اجلنويب الرشقي باجتاه 
سنتيمرت  ومخسني  مرت  ومخسني  أربعة  بطول   ٥١ -٥٣ -١٢٨ بزاوية  الرشقي  الشامل 
وستني  واثنني  مرتًا  ومخسني  ستة  بطول   ٠ -٦ -١٦٩ بزاوية  يسار  كرسة  ثم  )٥٤.٥٠م( 
سنتيمرت )٥٦.٦٢م( ثم كرسة يسار بزاوية ١٦ -٤١ -١٥٣ بطول أربعة وثامنني مرت وستة 
وعرشين سنتيمرت )٨٤.٢٦م( ثم كرسة يسار بزاوية ٢٢ -٤١ -١٧٥ بطول ستة وأربعني 
مرتًا وتسعة وثالثني سنتيمرت )٤٦.٣٩م( ثم كرسة يسار بزاوية ٤ -٢٩ -١٧١ بطول اثنني 
بزاوية ١٨ -٥ -١٤٥  يسار  ثم كرسة  واثنني وعرشين سنتيمرت )٧٢.٢٢م(  مرتًا  وسبعني 
بزاوية  يمني  كرسة  ثم  )٢٧.٢٩م(  سنتيمرت  وعرشين  وتسعة  مرتًا  وعرشين  سبعة  بطول 
٤٠ -٥٧ -٢١٥ بطول مائة وثامنية وثامنني مرتًا وثالثة وسبعني سنتيمرت )١٨٨.٧٣م( ثم 
واثنني وعرشين مرتًا وسبعون سنتيمرت  مائتني  بطول  بزاوية ١٣ -١٠ -١٦٩  يسار  كرسه 
)٢٢٢.٧٠م( ثم كرسه يمني بزاوية ٥٤ -٤٤ -١٩٨ بطول مائة واثنني وعرشين مرت ومخسة 
وثامنني سنتيمرت )١٢٢.٨٥م( هناية احلد، وجمموع طول هذا احلد ثامنامئة ومخسة وسبعون 
 )...( وملك   )...( ملك  حيدها  الغرب  ومن  )٨٧٥.٥٦م(،  سنتيمرت  ومخسون  وستة  مرت 
ابتداء من الركن الشاميل الغريب باجتاه اجلنوب بزاوية ٨ -٣٥ -١٤٦ بطول مخسة وعرشين 
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مرتًا وتسعة وستون سنتيمرت )٢٥.٦٩م( ثم كرسة يسار بزاوية ٣٥ -٣٨ -١٧١ بطول مائة 
ومخسني مرتًا وتسعة وسبعني سنتيمرت )١٥٠.٧٩م( ثم كرسة يمني بزاوية ٣٥ -٢٤ -٢١٩ 
بطول تسعة مرت ومخسة وعرشين سنتيمرت )٩.٢٥م( ثم كرسة يسار بزاوية ١٨ -٢٢ -١٤٧ 
بطول مائه وثالثة عرش مرتًا وثامن ومخسون سنتيمرت )١١٣.٥٨م( ثم كرسة يساره بزاوية 
٩ -١ -١٥٦ بطول مائة وستة وثامنني مرت وثامنية سنتيمرتات )١٨٦.٠٨م( ثم كرسة يمني 
ثم  )٦٤.٥١م(  سنتيمرت  ومخسون  وواحد  مرتًا  وستني  أربعة  بطول   ١ -٧ -٢٥٤ بزاوية 
سنتيمرت  وستون  وثامنية  مرتًا  وستني  اثنني  بطول   ٣٠ -١١ -١١٢ بزاوية  يسار  كرسة 
)٦٢.٦٨م( ثم كرسه يمني بزاوية ٠ -٥٠ -١٨٦ بطول مائة ومخسة وتسعني مرتًا وثامنية 
وأربعني سنتيمرت )١٩٥.٤٨م( هناية احلد، وجمموع طول هذا احلد سبعامئة وثامنية مرت وستة 
وعرشون  وثامنية  مائتان  املزرعة  هلذه  اإلمجالية  املساحة  وتبلغ  )٧٠٨.٠٦م(،  سنتيمرتات 
ألف ومائة وثامنية ومخسني مرتًا ومخسة ومخسني سنتيمرت )٢٢٨١٥٨.٥٥م(، وحيث رغبنا 
وموكلينا ببيع العقار وتم عرضه باملزاد العلني عن طريق مكتب )...( و)...( للعقار بتاريخ 
لذا   ،)...( املشرتي  عىل  ريال  مليونا  عرش  ستة  وقدره  بمبلغ  بيعه  وتم  ١٤٣٥/٥/٦هـ، 
نطلب اإلذن ببيع نصيب القرص من ورثة )...( وهم )...( و)...( و)...(، وهو مبلغ وقدره 
عرشة آالف وأربعامئة وثالثة وثالثون ريال ومخسة وسبعون هلله للذكر أربعة آالف ومائة 
ريال ومخسة وسبعون  وثامنون  ألفان وستة  هللة، ولألنثى  ريال ومخسون  وثالثة وسبعني 
هللة، هكذا أهنى، كام جرت الكتابة منا إىل القائم بعمل املكتب القضائي )...( باخلطاب 
رقم ٣٥٢٣٩٧٧٠١ يف ١٤٣٥/٨/١٣هـ، لإلفادة عن رسيان مفعول الصك من عدمه، 
الصك  أن  يتضمن  ١٤٣٥/٨/١٣هـ  يف   ٣٥٢٣٩٧٧٠١ رقم  باخلطاب  اجلواب  فوردنا 
ساري املفعول كام سبق أن جرى منا الكتابة إىل قسم اخلرباء باخلطاب رقم ٣٥١٣٩٩٨٦٧ 
فيه  ريال هل  مليون  بمبلغ وقدره ستة عرش  العقار  بيع  لإلفادة عن  يف ١٤٣٥/٨/١٢هـ 
يف   ٣٥١٣٩٩٨٦٧ رقــم  باخلطاب  ــواب  اجل فوردنا  للقارصين  ومصلحة  غبطة 
١٤٣٥/٨/١٣هـ مرفق به تقرير عضوي هيئة النظر باملحكمة العامة بمحافظة الرس رقم 
١٥/٣٣٣/خ يف ١٤٣٥/٨/١٣هـ، املتضمن نصه بعد املقدمة، )عليه نفيد أنه تبني لنا أن 
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العقار عبارة عن أرض زراعيه يوجد فيها أثل وبيوت من الطني وآبار يدوية متفرقة، وبسؤال 
غبطة  فيه  ريال  مليون  عرش  ستة  بمبلغ  العقار  بيع  أن  لنا  تبني  العقاريني  من  اخلربة  أهل 
النظر )...(  ومصلحة للقرص من الورثة والقيمة معتدلة ومناسبة واهلل املوفق. عضو هيئة 
البينة، فأحرض  املنهي  النظر )...( تواقيعهم، وحيث األمر ما ذكر طلبت من  وعضو هيئة 
بتاريخ  املولود   )...( رقم  املدين  بالسجل  اجلنسية  )...( سعودي  كاًل من  وأدائها  للشهادة 
١٣٧٤/٧/١هـ مهنته متقاعد، وقرر بأنه ليس له أي صلة باملنهي و)...( سعودي اجلنسية 
صلة  أي  له  ليس  بأنه  وقرر  ١٣٩٩/٨/٥هـ،  بتاريخ  املولود   )...( رقم  املدين  بالسجل 
باملنهي، وبسؤاهلام عام لدهيام من شهادة شهد كل واحد بمفرده قائاًل: أشهد اهلل إين قد وقفت 
عىل العقار املذكور، وهو عبارة عن أرض زراعية يوجد فيها أثل وبيوت من الطني وآبار 
يدوية متفرقة، وتقع يف حمافظة الرس وتبني يل أن يف بيعها بمبلغ وقدره ستة عرش مليون ريال 
غبطة ومصلحة للقارصين املذكورين من الورثة، هكذا شهدا، وقد جرى تعديلهام من قبل 
كال من )...( سعودي اجلنسية بالسجل املدين رقم )...( و)...( سعودي اجلنسية بالسجل 
املدين رقم )...(، اللذين شهدا بعدالة وثقة الشهود، كام حرض يف هذه اجللسة الراغب يف 
 )...( عن  الرشعي  الوكيل   )...( عن  وكياًل   )...( رقم  مدين  سجل   )...( وكالة  الرشاء 
يف   ٣٥١٠٤٢١٥٩ برقم  بالرياض  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب 
املذكور  العقار  برشاء  أرغب  إنني  قائاًل:  وقرر  الرشاء  حق  له  املخولة  ١٤٣٥/٨/١٠هـ 
أعاله بمبلغ وقدره ستة عرش مليون ريال، وحيث حرض )...( سجل مدين رقم )...( أصالة 
ووكالة عن بعض ورثة )...( وهم )...( و)...( و)...( و)...( أوالد )...( و)...( بموجب 
يف   ٣٥٤٩٠٤٨٧ برقم  الداخلية  وزارة  يف  املكلف  العدل  كاتب  من  الصادرة  الوكالة 
برقم  وكــاالت  بموجب   )...( بتوكيل  قام  أن  سبق  بأنه  وقرر  ١٤٣٥/٤/١٦هـ، 
رقم  والوكالة  الــرس  عدل  من  الصادرة  ١٤٣٤/١١/٢٤هـ  يف   ٣٤١٥١١٩٤٩
٣٤١٥٤٤٦٨٣ يف ١٤٣٤/١٢/١هـ صادره من وزارة الداخلية وأنه فسخ هذه الوكاالت 
بموجب صكوك الفسخ رقم ٣٥٥٢٣٢١٦ يف ١٤٣٥/٤/٢٣هـ ورقم ٣٥٥٢٣٠٨٩ يف 
عدل  كاتب  من  الصادرة  ١٤٣٥/٤/٢٣هـ  يف   ٣٥٥٢٢٩٩٢ ورقم  ١٤٣٥/٤/٢٣هـ 
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وزارة الداخلية، ويف هذه اجللسة قرر املنهي أصالة ووكالة أنه ال مانع لديه من بيع العقار 
العائد ملورثهم بالصك رقم ٣٣٤٤٥٣١١ يف ١٤٣٣/١١/٢هـ الصادر من حمكمة الرس، 
باملعاملة  منه  املرفق صورة  العقار  ما سبق، وبعد االطالع عىل أصل صك  فبناًء عىل مجيع 
املذكور أعاله ووجدته صاحلا لإلفراغ   )...( القضائي  املكتب  بعمل  القائم  وعىل خطاب 
وعىل تقرير هيئة النظر املذكور أعاله وعىل اإلعالن الصادر من مكتب )...( و)...( للعقار 
بتاريخ ١٤٣٥/٥/٦هـ، لذا فقد ثبت لدي أن يف بيع نصيب القارصين من العقار املذكور 
أعاله بمبلغ وقدره عرشة آالف وأربعامئة وثالثة وثالثني رياال ومخسة وسبعون هللة للذكر 
أربعة آالف ومائه وثالثة وسبعون ريال ومخسون هللة، ولألنثى ألفان وستة وثامنون ريال 
ومخسة وسبعون هللة فيه غبطة ومصلحة للقارصين، وأذنت للمنهي ببيع العقار، وأفهمت 
املنهي أن اإلفراغ سيتم من قبيل بعد اكتساب احلكم القطعية، وقررت تسليم مبلغ القارصين 
للمنهي وكالة )...( نظرًا لقلته، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه 

وسلم.

اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٩/٠٤هـ  املوافق  الثالثاء  يوم  ففي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
الساعة ٢٧: ٠١، وقد عادت املعاملة من حمكمة االستئناف باخلطاب رقم ٣٥١٣٩٩٨٦٧ 
يف ١٤٣٥/٩/٣هـ مرفق هبا القرار رقم ٣٥٣٧١١٩١ يف ١٤٣٥/٨/٢٨هـ، املتضمن بعد 
املقدمة ما نصه: وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق املعاملة لوحظ أن فضيلته مل يكتب 
فضيلته  فعىل  زراعيًا،  امللك  لكون  التعليامت  حسب  لديه  عام  لإلفادة  الزراعي  للصندوق 
مالحظة ما ذكر، وإحلاق ما جيريه يف الضبط والصك وسجله ثم إعادة املعاملة إلكامل الزمها، 
واهلل املوفق، وجوابًا ملا الحظه أصحاب الفضيلة أقول وباهلل التوفيق بأنه سبق أن متت الكتابة 
إىل صندوق التنمية الزراعية باخلطاب رقم ٣٥٢٥٥١٤٠١ يف ١٤٣٥/٨/٢٧هـ، ووردنا 
اجلواب باخلطاب رقم ٤٧/٩٣٤ يف ١٤٣٥/٨/٢٧هـ يتضمن أنه ال مانع من بيع األرض 
الزراعية أو جزء منها؛ لعدم وجود قروض عليها أو التزامات أخرى مستحقة عىل املتقدم 
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إليكم أو الورثة الواردة أسامئهم بأصل الصك املذكور حتى تارخيه؛ لذا أمرت بإحلاق ذلك 
بالصك وسجله، ورفع املعاملة ملحكمة االستئناف وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد 

وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٩/٠٤هـ.
احلمد هلل وحده وبعد، ففي هذا اليوم االثنني املوافق ١٤٣٥/٩/١٧هـ افتتحت اجللسة 
الساعة الواحدة ظهرًا وقد عادت املعاملة من حمكمة االستئناف باخلطاب رقم ٣٥٢٦١٣٢٥٠ 
القرار رقم ٣٥٣٧٩٧٤٣ يف ١٤٣٥/٩/١٠هـ، املتضمن  يف ١٤٣٥/٩/١٦هـ مرفق هبا 
بناًء  والصك،  بالضبط  وأحلقه  فضيلته  به  أجاب  ما  عىل  وباالطالع  نصه:  ما  املقدمة  بعد 
عىل قرارنا رقم )٣٥٣٧١١٩١( وتاريخ ١٤٣٥/٨/٢٨هـ، قررنا املصادقة عىل ما أذن به 
فضيلته بعد اإلجراء األخري، واهلل املوفق، ويف هذه اجللسة حرض املنهي أصالة ووكالة )...(، 
واملنهي )...( أصالة ووكالة، واملنهي )...( سجل مدين رقم )...( وكياًل عن )...( بموجب 
الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية الرياض برقم ٣٥١١٤٤٣١٧ يف ١٤٣٥/٨/٢٨هـ، 
وحرض حلضورهم املشرتي )...( وكياًل عن )...( الوكيل الرشعي عن )...(، وجرى بينهام 
م املشرتي يف هذه اجللسة مبلغًا وقدره عرشة ماليني  اإلجياب والقبول بالبيع والرشاء، وقدَّ
وتاريخ   ١١٠١٣٠١٥ برقم   )...( البنك  عىل  املسحوب  املصدق  الشيك  بموجب  ريال، 
١٤٣٥/٨/٦هـ، ومبلغًا وقدره ستة ماليني ريال، بموجب الشيك املصدق املسحوب عىل 
البنك )...( برقم ١١٠٠٤٧٥٠ وتاريخ ١٤٣٥/٧/٨هـ، لذا فقد ثبت لدي انتقال ملكية 
العقار للمشرتي، وقررت التهميش عىل الصك وسجله بذلك، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل 

عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٩/١٧هـ.
بتدقيق قضايا األحوال  املختصة  الدائرة  اطلعنا نحن قضاة  فقد  احلمد هلل وحده وبعد، 
الشخصية واإلهناءات بمحكمة االستئناف بمنطقة القصيم عىل املعاملة الواردة من فضيلة 
وتاريخ   )٣٥٢٦١٣٢٥٠( برقم   )...( الشيخ/  الرس  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس 
١٤٣٥/٩/٥هـ؛ املقيدة لدى املحكمة برقم )٣٥٢٦١٣٢٥٠( وتاريخ ١٤٣٥/٩/١٠هـ؛ 
ببيع  اخلاصة بطلب كل من/ ١ - )...( أصالة ووكالة. ٢ - )...( أصالة ووكالة؛ اإلذن 
نصيب القارصين/ )...( و)...( و)...( أوالد )...( من األرض الزراعية؛ املنتهية بالصك 
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املتضمن  وتاريخ ١٤٣٥/٨/٢١هـ؛  برقم )٣٥٣٦١٧٦١(  املسجل  فضيلته؛  الصادر من 
ضبطه  وصورة  الصك  دراسة  منا  سبق  وقد  فيه.  املفصل  النحو  عىل  بذلك؛  فضيلته  إذن 
عىل  بناًء  والصك؛  بالضبط  وأحلقه  فضيلته  به  أجاب  ما  عىل  وباالطالع  املعاملة،  وأوراق 
قرارنا رقم )٣٥٣٧١١٩١( وتاريخ ١٤٣٥/٨/٢٨هـ قررنا املصادقة عىل ما أذن به فضيلته 

بعد اإلجراء األخري، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 اااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة باملدينة املنورة

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٤٠٤٤٣٥ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٩/١٨هـ رقم القرار: ٣٥٣٨٧٧٦٣ 

إذنابيعا-انصيباسارصامناعقارا-اصكاممكيةا-ارسيانامفعولها-اإعالنايفاتلصحيفةا-ا
بيانا بالبيعا-ا سلتراسقلاتخلربتءا-اشهادةاشهوداعدولا-اغبطةاومصمحةالمقارصا-اتإلذنا

نصيباكلاوترثا-اتقميلانصيباتلقارصالوليه.ا

حتققاتلغبطةاوتملصمحة.

أهنى املنهي أصالة عن نفسه وبوكالته عن ورثة بينهم قارصة طالبًا اإلذن ببيع نصيبها يف 
عقارين آال إىل الورثة من مورثهم، وقد جرى من القايض التأكد من رسيان مفعول صكي 
ملكية العقارين واالطالع عىل صكوك حرص الورثة والوالية، ثم تم اإلعالن يف الصحيفة 
فلم يتقدم راغب يف الرشاء بثمن يزيد عن املنهى به، كام ورد قرار قسم اخلرباء متضمنا وجود 
غبطة ومصلحة للقارصة يف البيع بالثمن املنهى به، ثم أحرض املنهي شاهدين معدلني رشعا 
فشهدا بوجود غبطة ومصلحة للقارصة يف ذلك البيع، كام حرض كام حرض راغبان يف الرشاء 
وقرر كل واحد منهام رغبته يف رشاء أحد العقارين بالثمن املنهى به، ولذا فقد أذن القايض 
ببيع نصيب القارصة من العقارين بالثمن املقدر من اخلرباء، وقرر قسمة الثمن عىل الورثة 
حسب أنصبتهم املوضحة يف احلكم، وتسليم نصيب القارصة للويل عليها، ثم صدق احلكم 

من حمكمة االستئناف.
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القايض  أنا )...(  بعده وبعد، فلدي  نبي  احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال 
املحكمة  إلينا من فضيلة رئيس  املحالة  املعاملة  املنورة، وبناء عىل  باملدينة  العامة  باملحكمة 
العامة باملدينة املنورة برقم ٣٥٤٠٤٤٣٥ وتاريخ ١٤٣٥/٧/٧هـ، املقيدة باملحكمة برقم 
٣٥١٩٧٧٢٦٦ وتاريخ ١٤٣٥/٧/٧هـ، ويف يوم األربعاء املوافق ١٤٣٥/٨/٢٠هـ حرض 
نفسه وبالوكالة عن )...(  السجل رقم )...( أصياًل عن  )...( سعودي اجلنسية بموجب 
العدل  الوكالة الصادرة من كتابة  وعن )...( و)...( و)...( و)...( أوالد )...( بموجب 
القارصة  عىل  وبالوالية  ١٤٣٣/١٠/١٥هـ  يف   ٣٣٣٠٥٥٦٠ برقم  املنورة  باملدينة  الثانية 
يف   ١/٥٣ برقم  املنورة  باملدينة  العامة  املحكمة  من  الصادر  الوالية  صك  بموجب   )...(
١٤٠٧/١/٢٦هـ، ومجيعهم ورثة )...( بموجب صك حرص الورثة الصادر من املحكمة 
العامة باملدينة املنورة برقم ٣٣٣١٩٤٢٧ يف ١٤٣٣/٦/٢٩هـ املتضمن وفاة )...( بتاريخ 
١٤٣٣/٦/٢هـ، وانحصار ورثته يف زوجته )...( ويف إخوته األشقاء )...( و)...( وأخواته 
الشقيقات )...( و)...( و)...( و)...( ال وارث له سواهم، وأهنى قائاًل: قد خلف مورثنا 
)...( بموجب  الواقع يف حي  املخطط  الرتكة قطعتي أرض األوىل رقمها ٥٤٥من  ضمن 
برقم ٣٤٠١٠٤٠١٠٨٩٠ يف  املنورة  باملدينة  العدل األوىل  كتابة  الصادر من  امللكية  صك 
١٤٣٣/٢/١٦هـ، وحدودها وأطواهلا كام ييل: شاماًل: شارع )...( بعرض ١٦م وجنوبًا: 
القطعة رقم ٥٤٧، وأطواهلا  القطعة رقم ٥٤٣ وغربًا:  بعرض ١٤م ورشقًا:   )...( شارع 
شاماًل وجنوبًا ٢٠م، ورشقًا وغربًا ٣٠م، ومساحتها اإلمجالية ٦٠٠م٢، والقطعة الثانية تقع 
يف حي )...( من خمطط )...( ورقمها ٢٢ بموجب صك امللكية الصادر من كتابة العدل 
شاماًل:  وحدودها  ١٤٣٣/٣/١هـ،  يف   ٢٤٠١٠٩٠٠٧٦٧٠ برقم  املنورة  باملدينة  األوىل 
القطعة رقم ٢١، وجنوبًا: شارع بعرض ٢٠م، ورشقًا: القطعة رقم ٢٤، وغربًا: القطعة رقم 
٢٠، وأطواهلا شاماًل وجنوبًا ٢٠م، ورشقًا وغربًا ٢٥م، ومساحتها ٥٠٠م٢، ومجيع الورثة 
الواقعة يف خمطط  )...( لرشاء قطعة األرض  لنا هذا احلارض  تقدم  بيعها، وقد  يرغبون يف 
)...( بمبلغ مائتني وأربعني ألف ريال، كام تقدم احلارض )...( لرشاء قطعة األرض الواقعة 
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يف حي )...( بمبلغ ثالثامئة وسبعني ألف ريال، وكالمها سيدفعان نصيب القارصة حسب 
تقدير اخلرباء، وحيث إن ضمن الورثة قارصة، أطلب اإلذن يل ببيع نصيبها، هكذا أهنى، 
فقد جرى االطالع عىل مجيع صكوك الوكالة، وحرص الورثة والوالية والعقار، فإذا هي كام 
البيع والرشاء واإلفراغ واستالم الثمن، كام جرى االستفسار  ذكر، والوكالة ختول له حق 
يف   ٣٥١٩٩٠١٦٢ برقم  األوىل  العدل  كتابة  من  اجلواب  فوردنا  امللكية،  صكي  عن 
١٤٣٥/٧/١٣هـ واخلطاب رقم ٣٥١٩٩٠٠٨٥ يف ١٤٣٥/٧/١٣هـ املتضمن مطابقتها 
لسجلها وأهنا سارية املفعول، كام جرى اإلعالن عن ذلك يف جريدة )...( بعددها )...( يف 
الثمن،  هذا  بالزيادة عىل  أحد  يتقدم  ومل  باملحكمة  اإلعالنات  لوحة  ويف  ١٤٣٥/٧/٨هـ 
الصك عليها واإلفادة عن  املوقعني وتطبيق  للوقوف عىل  لقسم اخلرباء  الكتابة  كام جرت 
الغبطة واملصلحة يف بيعها لصالح القارصة، فوردنا اجلواب منهم برقم ٣٥١٩٧٧٢٦٦ يف 
١٤٣٥/٨/١١هـ املتضمن أنه بالوقوف عىل املوقعني األول يف حي )...( من خمطط )...( 
والثاين حي )...(، وبتطبيق الصكني املذكورين أعاله، وجدا مطابقني، واملوقعني عبارة عن 
قطعتي أرض عىل طبيعتها، وتقدر قيمة العقار األول بمبلغ ٢٥٠٠٠٠مائتني ومخسني ألف 
ريال، وتقدر قيمة العقار الثاين بمبلغ ٣٩٠٠٠٠ ثالثامئة وتسعني ألف ريال، ونرى أن يف 
بيع العقارين هبذا املبلغ غبطة ومصلحة جلهة القارصة، كام أبرز املنهي خطابات من مكاتب 
عقارية األول صادر من مكتب )...( بمبلغ مائتني وأربعني ألف ريال، والثاين من )...( 
بمبلغ مائتني ومخسة وأربعني ألف ريال، والثالث بمبلغ ثالثامئة ومخسة وستني ألف ريال، 
)...( سعودي  للشهادة  معه  املنهي  ريال، كام أحرض  ألف  ثالثامئة وسبعني  بمبلغ  والرابع 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
رقم )...(، وقد شهدا قائلني: إننا من أصحاب اخلربة واملعرفة بالعقار وأثامنه، وقد اطلعنا 
عىل قطعتي األرض اململوك ملورثهم )...( الواقعتني يف خمطط )...( ويف حي )...(، وقد 
من  فيها  القارصة  نصيب  واحتساب   )...( خمطط  يف  الواقعة  األرض  بيع  يف  بأن  لنا  ظهر 
واحتساب   )...( الواقعة يف حي  األرض  بيع  ريال، ويف  ألف  مائتني ومخسني  إمجايل  مبلغ 
نصيب القارصة فيها من مبلغ إمجايل قدره ثالثامئة وتسعون ألف ريال، فيهام غبطة ومصلحة 
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للقارصة، وعدال من قبل )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، و)...( 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، كام حرض املشرتي )...( سعودي اجلنسية 
بموجب السجل املدين رقم )...( وقرر قائاًل: إن يل رغبة يف رشاء قطعة األرض الواقعة يف 
خمطط )...( بمبلغ مائتني وأربعني ألف ريال من البالغني، ورشاء نصيب القارصة من واقع 
مبلغ إمجايل قدره مائتان ومخسون ألف ريال، حسب تقدير قسم اخلرباء، كام حرض املشرتي 
الثاين )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( وقرر قائاًل: إن يل رغبة يف 
رشاء قطعة األرض الواقعة حي )...( بمبلغ ثالثامئة وسبعني ألف ريال من البالغني، ورشاء 
نصيب القارصة من واقع مبلغ إمجايل قدره ثالثامئة وتسعون ألف ريال، حسب تقدير قسم 
اخلرباء، أطلب اإلذن واملوافقة عىل ذلك، فبناء عىل ما تقدم فقد ثبت لدي أن يف بيع قطعتي 
األرض أعاله حسب تقدير اخلرباء املذكور مصلحة وغبطة للقارصة أعاله، لذا فقد أذنت 
ببيعه هبذا املبلغ، كام جرى عمل مسألة حسابية ملعرفة نصيب الورثة يف إمجايل قيمة القطعتني 
املذكورتني، فاتضح أن قسمته بني ورثة )...(، للزوجة مبلغ ١٥٢٥٠٠مائة واثنني ومخسني 
عرش  وأربع  ١١٤٣٧٥مائة  مبلغ  األشقاء  إخوته  واحد  كل  ونصيب  ريال،  ومخسامئة  ألفًا 
ألف وثالثامئة ومخس وسبعني ريااًل، ولكل واحدة من أخواته الشقيقات مبلغ ٥٧١٨٧.٥ 
سبع ومخسني ألفًا ومائة وسبعة وثامنني ريااًل ومخسني هللة، وبذلك يكون جمموع نصيب 
القارصة )...( مبلغ ستني ألف ريال، وطلب الويل عىل القارصة )...(، تسليمه املبلغ لإلنفاق 
عليه، وأمرت بتسليم مبلغ القارصة للويل عليها لإلنفاق منه باملعروف عليها، وسيتم رفع 
هذا اإلجراء ملحكمة االستئناف لتدقيقه، وبعد اكتساب اإلذن القطعية يتم اإلفراغ، وباهلل 

التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٨/٢٠هـ.

احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وبعد، فبناًء عىل املعاملة الواردة من املحكمة 
العامة باملدينة املنورة برقم ٣٥١٩٧٧٢٦٦ وتاريخ ١٤٣٥/٩/٣هـ املحالة إلينا من فضيلة 
رئيس حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة برقم ٣٥٥٤٤٢٢٤ وتاريخ ١٤٣٥/٩/١٠هـ، 
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فقـد جـرى مّنا نحـن قضاة دائـرة األحوال الشخصية يف حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة 
العامة  باملحكمة  القايض   ،)...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  احلكم  علـى  االطالُع  املنورة 
باملدينة املنورة واملسجل بعـدد ٣٥٣٦١١٩٠ وتاريخ ١٤٣٥/٨/٢٠هـ، املتضمن إذن بيع 
عقار لقارص، املقدم من )...(، املحكوم فيـه بام دون باطنه، وبدراسـة كامل أوراق املعاملة 
واحلكم وصـورة ضبطـه، تقررت املوافقة علـى احلكم، واهلل املوفق، وصلـى اهلل علـى نبينا 

حممد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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 رااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمكة املكرمة

تارخيها:١٤٣٥ رقم القضية:٣٥٩٢٤٧٧  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه:١٤٣٥/٠٤/٠٦هـ رقم القرار: ٣٥١٩٩٧٩٨ 

إدخالاسارصايفارشكةا-ااحمولهاحملامورثها-اطمباتإلذنابذلكا-اسلتراسقلاتخلربتءا-ا
غبطةاومصمحةالمقارصا-ااشهادةاشهوداعدولا-اتإلذنابدخولاتلقارصا-اهتميشاعىلاسلترا

تلرشكاء.

حتققاتلغبطةاوتملصمحة.

أهنت املنهية بصفتها ولية عىل قارصين طالبًة اإلذن بإدخاهلم رشكاء يف رشكة كان مورثهم 
رشيكا فيها، وذلك بنصيب كل منهم من حصة مورثهم يف الرشكة، وقد اطلع القايض عىل قرار 
الورثة والوالية، كام ورد قرار قسم اخلرباء باملحكمة متضمنا وجود  الرشكاء وصكي حرص 
املنهية   البينة أحرض وكيل  غبطة ومصلحة يف اإلذن للقارصين بالدخول يف الرشكة، وبطلب 
شاهدين معدلني رشعا فشهدا بوجود املصلحة والغبطة للقارصين بالدخول يف الرشكة، ولذا 
يف  مورثهم  من  إرثا  املذكورين  القارصين  بنصيب  بالدخول  وكالة  للمنهي  القايض  أذن  فقد 
ثم  القطعية،  الصفة  اإلجراء  اكتساب  بعد  بذلك  الرشكاء  قرار  عىل  التهميش  وقرر  الرشكة، 

صدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحدة وبعد، فلدي أنا )...( القايض باملحكمة العامة بمكة املكرمة، وبناء عىل 
فضيلة  من  إلينا  واملحالة  ١٤٣٥/٢/١٢هـ،  يف   ٣٥٤٤٧١١٣ برقم  لدينا  املقيدة  املعاملة 
املبني عىل خطاب مدير عام فرع وزارة  برقم ٣٥٩٢٤٧٧ يف ١٤٣٥/٢/١٢هـ،  الرئيس 
إثبات  طلب  بشأن  ١٤٣٥/٢/٦هـ،  وتاريخ   )...( رقم  املكرمة  بمكة  والصناعة  التجارة 
قرار الرشكاء برشكة )...( وأبناء أخيه )...( )ذات توصية بسيطة(، وهي يف جمال بيع ورشاء 
السيارات، ودخول ورثة قرص يف الرشكة، ويف يوم االثنني املوافق ١٤٣٥/٣/١٢هـ فتحت 
اجللسة، وفيها حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين )...( بصفته وكيال عن 
)...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة 
أبنائها: )...(  برقم ٣٥١٨١٧٠ يف ١٤٣٥/١/٣هـ بصفتها ولية عىل  الثانية بمكة  العدل 
يف  املولودة  و)...(  ١٤٢٣/٢/١٠هـ  يف  املولودة  و)...(  ١٤٢٣/٢/١٠هـ  يف  املولودة 
١٤٣٢/٣/٢٠هـ بموجب صك الوالية الصادر من هذه املحكمة برقم ٣٤٣١٣٤٠٠ يف 
١٤٣٤/٩/٦هـ واملخول له يف هذه الوكالة فيام خيص الرشكات دخول وخروج الرشكاء، 
وأهنى قائال: لقد تويف مورثنا )...(، وانحرص إرثه يف زوجته )...( ويف أوالده البالغني منها، 
وهم: )...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...(، ويف زوجته )...(، ويف أوالده منها 
البالغني: )...( و)...(، والقارصات )...( املولودة يف ١٤٢٣/٢/١٠هـ، و)...( املولودة 
يف ١٤٢٣/٢/١٠هـ، و)...( املولودة يف ١٤٣٢/٣/٢٠هـ، ويف ابنه البالغ )...(، املرزوق 
له من زوجته املطلقة منه حال حياته )...(، ال وارث له سواهم بموجب الصك الصادر من 
هذه املحكمة برقم ٣٤٣١٣٤٠٤ يف ١٤٣٤/٩/٦هـ، وقد خلف مورثنا املذكور من ضمن 
تركته نصيبه يف رشكة قد أسسها مع )...( و)...( أبناء )...( )ذات توصية بسيطة (، وهي يف 
جمال بيع ورشاء السيارات املقيدة بالسجل التجاري بمدينة مكة املكرمة رقم )...( وتاريخ 
١٣٩٨/٧/٨هـ، واملثبت عقد تأسيسها لدى كاتب العدل مكة بالعدد ٦٤/٦٢ جلد ٥٤٨ 
ورثته  ضمن  من  وخلف  تويف  قد   )...( الرشيك  إن  وحيث  ١٣٩٨/٦/٢٣هـ،  وتاريخ 
قارصين عن سن الرشد الذين حتت والية موكلتي، وهم: )...( و)...( و)...(، وحيث إن 
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يف إدخاهلم بنصيبهم إرثا من مورثهم يف هذه الرشكة غبطة ومصلحة للقارصين املذكورين، 
فنطلب اإلذن من املحكمة يف استمرارية الدخول بحصتهم إرثا من مورثهم )...( يف الرشكة 
فوجدته  أعاله  إليه  املشار  الرشكاء  قرار  االطالع عىل  أهنى، عندها جرى  املذكورة، هكذا 
مطابقا ملا عطف عليه، كام جرى االطالع عىل عقد التأسيس املشار إليه أعاله فوجدته مطابقا 
ملا عطف عليه، كام جرى االطالع عىل صك حرص اإلرث املشار إليه أعاله فوجدته مطابقا 
ملا عطف عليه، كام جرت الكتابة لقسم اخلرباء هبذه املحكمة لإلفادة عن الغبطة واملصلحة 
الرشكة،  هذه  يف  مورثهم  من  إرثا  بنصيبهم  رشكاء  دخوهلم  يف  املذكورين  القارصين  جلهة 
الذي  أن  املتضمن  ١٤٣٥/٣/٧هـ  يف   ٣٥٤٤٧١١٣ برقم  جواهبم  برقم  جواهبم  فوردنا 
نراه أن دخول القصار رشكاء يف هذه الرشكة غبطة ومصلحة هلم ا.هـ نصه، وبطلب البينة 
املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  )...( سعودي  للشهادة كال من:  املنهي وكالة احرض  من 
منهام  )...(، وشهد كل واحد  السجل رقم  اجلنسية بموجب  )...(، و)...( سعودي  رقم 
بمفردة قائاًل: أشهد اهلل أن يف دخول القصار يف هذه الرشكة غبطة ومصلحة جلهة القارصين 
املذكورة، وقد جرى تعديل الشاهدين املذكورين من قبل )...( سعودي اجلنسية بموجب 
 ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي  و)...(   ،)...( رقم  املدين  السجل 
فبناًء عىل ما تقدم من إهناء املنهي، وما أقام من بينة معدلة، وبناًء عىل ما جرى يف قرار قسم 
اخلرباء املشار إليه أعاله، لذلك كله فقد أذنت للمنهي وكالة بالدخول بنصيب القارصين 
املذكورين إرثا من مورثهم )...( يف رشكة )...( وأبناء أخيه )...( )ذات توصية بسيطة(، 
وهي يف جمال بيع ورشاء السيارات، وسيتم التهميش عىل قرار الرشكاء املذكور بعد اكتساب 
حسب  لتدقيقه  االستئناف  ملحكمة  ورفعة  بتحريره  وأمرت  القطعية،  الصفة  اإلجراء  هذا 

التعليامت، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل اله وصحبة وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٣/١٢هـ.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، نحن قضاة الدائرة األوىل 
لألحوال الشخصية واألوقاف والوصايا والقصار وبيوت املال يف حمكمة االستئناف بمنطقة 
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مكة املكرمة، جرى منا االطالع عىل املعاملة الواردة إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس املحكمة 
العامة بمكة املكرمة رقم ٣٥/٤٤٧١١٣ وتاريخ ١٤٣٥/٣/٢٢هـ، املشتملة عىل الصك 
القايض   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٥/٣/١٣هـ  وتاريخ   ٣٥١٧٥٨٤٢ رقم 
باملحكمة العامة بمكة املكرمة، املتضمن بطلب/ دخول القرص من ورثة )...( يف الرشكة 
املذكورة باطنه، وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقرر املوافقة عىل احلكم مع التنبيه املرفق، 

واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.



163

 رااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بحائل

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٣١٤٢٣ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة حائل

تارخيه: ١٤٣٥/٠١/٠٨هـ رقم القرار: ٣٥١٠٧٩٣٣ 

فلزانصيباسارصامناتلكةا-اعقارتتاومنقوالتا-اسلتراسقلاتخلربتءا-اتثمنيانصيبا
تلقارصا-اشهادةاشهوداعدولا-اغبطةاومصمحةالمقصارا-اتإلذناباملخارجةا-حفظانصيبا

تلقارص.

حتققاتلغبطةاوتملصمحة.

أهنى املنهون أصالة ووكالة ووالية بصفتهم ورثة طالبني إخراج نصيب والدة مورثهم 
القارصة عقال من تركته عىل أن يقوم باقي الورثة بدفع نصيبها لوليها وتبقى رشاكتهم يف 
الرتكة، وقد جرى من قسم اخلرباء باملحكمة تقدير قيمة أعيان الرتكة وبيان نصيب والدة 
املورث منها، كام وردت إفادهتم بأن ختارج والدة املورث القارصة عقال من الرتكة بالقيمة 
املنهون  أحرض  ثم  الورثة،  من  سنا  وللقارصتني  هلا  ومصلحة  غبطة  فيه  لنصيبها  املقدرة 
نصيب  بإخراج  القايض  أذن  فقد  ولذا  به،  أهنوا  ما  بصحة  فشهدا  رشعا  معدلني  شاهدين 
القارصة عقاًل املقدر من قبل اخلرباء من الرتكة، وقرر حفظه ببيت مال املحكمة، ثم صدق 

احلكم من حمكمة االستئناف.
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القايض  أنا )...(  بعده وبعد، فلدي  نبي  احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال 
١٤٣٣/٧/٣٠هـ  يف   ٣٣٤٩٧٥٠٢ رقم  اإلحالة  عىل  وبناء  بحائل،  العامة  باملحكمة 
االثنني  اليوم  هذا  ويف  ١٤٣٣/٧/٢٠هـ،  يف   ٣٣١٣٦٤٠٢٩ برقم  باملحكمة  واملقيدة 
املوافق ١٤٣٤/٩/٢٠هـ الساعة ٠٢:٠٠م حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
عىل  وبالوالية  نفسها  عن  أصالة   )...( عن  وبالوكالة  نفسه  عن  أصالة   )...( رقم  املدين 
١٤٣٢/٣/١٦هـ  وتاريخ   ٣٢٤٦٩٢٥ رقم  الوالية  صك  بموجب   )...( القارصة  ابنتها 
١٤٣٢/٣/١٦هـ  يف   ٧٩٥٠ رقم  بالوكالة  وذلك  بحائل  العامة  املحكمة  من  الصادر 
الصادرة من كتابة عدل حائل الثانية وبالوكالة رقم ٧٩٢٦ يف ١٤٣٢/٣/١٦هـ الصادرة 
من كتابة عدل حائل الثانية وعن )...( و)...( و)...( و)...( أوالد )...( بموجب الوكالة 
الثانية، كام حرض )...(  رقم ٧٩٥٠ يف ١٤٣٢/٣/١٦هـ، الصادرة من كتابة عدل حائل 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بصفته وليًا عىل والدته )...( بموجب 
بحائل،  العامة  املحكمة  من  الصادرة  ١٤٣٢/٤/١هـ  يف   ٣٢٥٩٦٧٩ رقم  الوالية  صك 
 ٣٢٤٤٧٨٢ رقم  الورثة  حرص  صك  بموجب  املحصورين   )...( ورثة  هم  واملذكورون 
الوكيل  الوكاالت ختول  بحائل ومجيع  العامة  املحكمة  من  الصادرة  يف ١٤٣٢/٣/١٢هـ 
باستالم الرتكة وقسمتها وفرزها واإلفراغ للورثة يف نصيبهم وقبوله والبيع للثابت واملنقول 
من  جمموعة  لورثته  وخلف   )...( تويف  لقد  قائلني:  فأهنيا  والصلح،  واملدافعة  واملرافعة 
العقارات هي كالتايل: األول: النصف مشاعًا من البيت الواقع بحارة )...( اململوك بالصك 
كامل  والثاين:  بحائل،  الكربى  املحكمة  من  الصادر  ١٣٩٧/٧/٢٠هـ  يف   ٥/٥٧٣ رقم 
بالصك رقم ٧٥٨/٥٦٧ يف ١٤٣١/٥/٢٤هـ  اململوك  )...( حائل  بحي  الواقع  الدكان 
الصادر من كتابة عدل حائل، والثالث: األرض الواقعة بحي )...( اململوكة بالصك رقم 
٢٤٨/٩٣ يف ١٤١٧/٥/٦هـ الصادر من كتابة عدل حائل كام خلف سيارة )...(، ومن 
الورثة والويل عليها بقسمة ترايض  القارصين والدة املورث )...(، ويرغب  الورثة  ضمن 
العقارات والسيارة وإخراج نصيب والدة املورث ويقوم بقية الورثة سواها بدفع  بتقسيم 
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نصيبها كل عىل قدر نصيبه ويبقون رشكاء يف العقارات والسيارة كل عىل قدر نصيبه، نطلب 
الكتابة  فجرت  أهنيا.  هكذا   ،)...( املورث  والدة  القارصة  نصيب  وإخراج  ذلك  إثبات 
العقارات  عىل  للوقوف  ١٤٣٣/٤/١٩هـ  يف   ٣٣٦٢٩٣٧٠ رقم  باخلطاب  اخلرباء  هليئة 
وحتديد قيمتها اإلمجالية مع االستعانة بأهل اخلربة، وكذلك اخلطاب رقم ٣٣٧٦١٢٤٤ يف 
١٤٣٣/٤/٢١هـ إلدخال السيارة ضمن التقسيم وقسمتها من الرتكة، فورد خطاب رئيس 
هيئة اخلرباء رقم ٣٣٧٦١٢٤٤ يف ١٤٣٣/٤/٢٥هـ مرفقًا به القرار رقم ١٨٧/ق/هـ/خ 
املتضمن أنه باخلروج عىل العقارات واالستعانة بأهل اخلربة تقدر القيمة عىل النحو التايل: 
.)  ٣٦٠٠٠٠ ( ريال  ألف  قدره ثالثامئة وستون  بمبلغ   )...( الواقع بمخطط  العقار   - ١ 
ريال  ألف  وثامنون  مائتني  بقيمة  دورين  من  عامرة  وهو   )...( بحي  الواقع  العقار   - ٢ 
بقيمة مائة وثامنون ألف ريال  الواقع بشارع )...( وهو دكان  العقار   - ٢٨٠٠٠٠ (. ٣ ( 
) ١٨٠٠٠٠ (. ٤ - قيمت السيارة )...( من شيخ معارض السيارات بحائل بقيمة مائة ومخسة 
آالف ريال ) ١٠٥٠٠٠ (، ثم جرت الكتابة هليئة اخلرباء باخلطاب رقم ٣٣١٣٦٤٠٢٩ يف 
١٤٣٤/١/٢٧هـ لقسمة الرتكة، فوردنا خطاب رئيس هيئة اخلرباء رقم ٣٣١٣٦٤٠٢٩ يف 
١٤٣٤/٢/٣هـ مرفقًا به حمرض صلح وقسمة ترايض بالقرار رقم ١٤٥/ق/هـ/خ، والذي 
جاء فيه ما نصه: )ويكون جمموع الرتكة سبعامئة ومخسة وثامنون ألف ريال ) ٧٨٥٠٠٠ ( 
وثالثة  وثامنامئة  ريال  ألف  وثالثون  مائة  وقدره  مبلغ   )...( املتوىف  والدة  نصيب  ويكون 
إن األطراف  ريال وحيث   ) ريال وثالثة وثالثون هللة ) ١٣٠٨٣٣ ، ٣٣  ألف  وثالثون 
الباقني رشكاء كل  الورثة  املتوىف فقط ويبقى  يريدون قسمة ترايض وإخراج نصيب والدة 
عىل قدر نصيبه، فالذي نرى أنه يف هذه القسمة هبذه الصفة فيه غبطة ومصلحة للقارصين 
من الطرفني هذا ما تم برضاء الطرفني أيضًا واهلل املوفق( ا.هـ، وقد جرى التأكد من رسيان 
مفعول صكوك العقارات املذكورة ومطابقتها لسجالهتا، فقد وردنا خطاب رئيس املحكمة 
العامة بحائل املساعد رقم ٣٤٢١٧٦٢٦٨ يف ١٤٣٤/٩/١٤هـ املتضمن أن الصك رقم 
كتابة  رئيس  النظامية، ووردنا خطاب  اإلجراءات  ٥/٥٧٣ يف ١٣٩٧/٧/٢٠هـ مكتمل 
عدل حائل املكلف رقم ٢٢٤٧ يف ١٤٣٣/٤/١١هـ، املتضمن أن الصك رقم ٧٥٨/٥٦٧ 
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يف ١٤٣١/٥/٢٤هـ مطابق لسجله وساري املفعول، وال يوجد عليه مالحظات، كام وردنا 
خطاب رئيس كتابة عدل حائل األوىل املكلف رقم ٢٢٥٥ يف ١٤٣٣/٤/١١هـ املتضمن 
املفعول وال يوجد  أن الصك رقم ٢٤٨/٩٣ يف ١٤١٧/٥/٦هـ مطابق لسجله وساري 
عليه مالحظات، وبطلب البينة من املنهيني أحرضا للشهادة كل من )...( سجل مدين )...( 
قدرت  التي  القيمة  بأن  بمفرده  واحد  كل  تعاىل  هلل  فشهدا   )...( رقم  مدين  سجل  و)...( 
ريال  ألف  وثامنون  ومخسة  سبعامئة  وهي   )...( املتويف  خلفها  التي  والسيارة  العقارات  هبا 
فيها غبطة ومصلحة للقارصين هكذا شهدا وعدال من قبل )...( سجل مدين )...(و )...( 
سجل مدين رقم )...( وقد استعد املنهي )...( بدفع نصيب القارصة )...( هو مبلغ وقدره 
املنهي  ابنها  لوليها  هللة  وثالثون  وثالثة  ريال  وثالثون  وثالثة  وثامنامئة  ألفًا  وثالثون  مائة 
)...(، فبناًء عىل ما تقدم من إهناء املنهيني وما تضمنته قرارات هيئة اخلرباء وما وردنا عن 
سجالت الصكوك وما شهدت به البينة املعدلة فقد أذنت بقسمة العقارات والسيارة عىل 
النحو املتقدم من اإلهناء، وبذلك حكمت، وقررت التهميش عىل الصكوك وإيداع نصيب 
من  تدقيقه  بعد  وذلك  التعليامت،  حسب  بحائل  العامة  باملحكمة  املال  بيت  يف  القارصة 
حممد.  نبينا  عىل  اهلل  وصىل  التوفيق،  وباهلل  والتعليامت،  األنظمة  حسب  االستئناف  حمكمة 

حرر يف ١٤٣٤/٩/٢١هـ.

احلمد هلل وحده وبعد، ففي هذا اليوم األربعاء املوافق ١٤٣٤/١٢/١٩هـ افتتحت اجللسة 
الساعة احلادية عرشة والنصف صباحًا، وقد عادت املعاملة من حمكمة االستئناف بخطاب 
رئيسها رقم ٣٤٢٢١٨٨٣٣ يف ١٤٣٤/١٢/٣هـ، املرفق به قرار أصحاب الفضيلة قضاة 
االستئناف دائرة األحوال الشخصية بمحكمة االستئناف بمنطقة حائل رقم ٣٤٣٧٤١٨٨ 
املتضمن ما نصه بعد املقدمة: ))وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق املعاملة لوحظ ما 
ييل: ١ــ ذكر فضيلته أن جمموع قيمة العقارات والسيارة هو مبلغ سبعامئة ومخسة وثامنني 
ألف ريـــ٧٨٥٠٠٠ــال، وبمراجعة مجع املبلغ املذكور وجد أنه تسعامئة ومخسة وثامنون 
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صور  إرفاق  واألوىل  العقار  صكوك  أصل  فضيلته  أرفق  ريــ٩٢٥٠٠٠ــال.٢ــ  ألف 
يتحقق فضيلته هل  مل  املرفقة. ٤ــ  الوثائق  منها. ٣ــ مل يصدق فضيلته عىل صور  مصدقة 
عىل مورثهم دين أو وصية أم ال والبد من ذلك، ملالحظة ما ذكر وإكامل ما يلزم ثم إعادة 
وسلم.  وصحبه  وآله  حممد  نبينا  عىل  اهلل  وصىل  املوفق،  واهلل  االستئناف،  ملحكمة  املعاملة 
رئيس  وتوقيعه،   ختمه    ،)...( استئناف  قايض  وتوقيعه،   ختمه   )...( استئناف،   قايض 
الدائرة )...(، ختمه وتوقيعه.(( انتهى. عليه أجيب أصحاب الفضيلة قضاة االستئناف عن 
املالحظة األوىل بأن العقار الذي يقع يف حي )...(، وهو عبارة عن عامرة من دورين يملك 
مورث موكل املنهيان النصف منه مشاعًا، فيكون جمموع قيمة العقارات والسيارة التي كان 
املنهيني مبلغ سبعامئة ومخسة ثامنون ألف ريـــ٧٨٥٠٠٠ـــال، أما  يملكها مورث موكل 
املالحظة الثانية فسيتم استدراكها يف املستقبل، وأما املالحظة الثالثة فقد جرى إكامل الالزم 
حسب ما أشار أصحاب الفضيلة، وأختم باجلواب عن املالحظة الرابعة، فقد حرض املنهيان 
وقد سبق ضبط هويتهام وجرى سؤاهلام هل عىل مورث موكلهم دين أو له وصية، فأجابا بأنه 
ليس عليه دين وليس له وصية، هكذا أجابا، وبناء عليه فال زلت عىل ما حكمت به، وقررت 
إحلاق كل ما ذكر بالضبط وصورته والصك وسجله، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل وسلم عىل 

نبينا حممد. حرر يف ١٤٣٤/١٢/١٩هـ.
بمحكمة  الشخصية  األحوال  دائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
االستئناف بمنطقة حائل عىل املعاملة الواردة من رئيس املحكمة العامة بحائل رفق كتابه رقم 
)٣٤٢٢١٨٨٣٣( وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٢هـ، واملقيدة باملحكمة برقم )٣٤٢٨٩٣٠١١( 
القايض  الشيخ/ )...(  املرفق هبا الصك الصادر من فضيلة  وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٦هـ، 
باملحكمة العامة بحائل برقم )٣٤٣٤١٤٧٨( وتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٧هـ اخلاص بطلب/ 
)...( أصياًل ووكياًل عن بقية ورثة )...( وعن )...( أصيله عن نفسها وبالوالية عىل )...( 
وطلب/ )...( بصفته وليًا عىل والدته )...( اإلذن له بقسمة الرتكة قسمة تراض وإعطاء 
القارصة/ )...( نصيبها من الرتكة، وقد سبق منا دراسة الصك وصورة ضبطه وباالطالع 
عىل ما أحلقه فضيلته عىل الصك وصورة ضبطه بناء عىل قرارنا رقم )٣٤٣٧٤١٨٨( وتاريخ 
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١٤٣٤/١٢/١هـ، قررنا املصادقة عىل ما أذن به فضيلته بعد اإلجراء األخري، مع التنبيه إىل 
أن فضيلته ال بد أن يتأكد من صكوك العقارات، وأهنا صاحلة لالعتامد عليها عند اإلفراغ 

مستقباًل حسب التعليامت، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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 رااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمكة املكرمة

تارخيها:١٤٣٥ رقم القضية:٣٥١١٨٦٢٠ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه:١٤٣٥/٠٧/١٥هـ رقم القرار:٣٥٣١٧١٩٣  

إذنابيعا-اعقارامنزوعاتملمكيةا-اتعويضا-ارسيانامفعولاتلصكا-اسلتراسقلاتخلربتءا-ا
شهادةاشهوداعدولا-اغبطةاومصمحةالمقارصا-اتإلذناببيعاتلعقارا-احفظانصيباتلقارص.

احتققاتلغبطةاوتملصمحة.

أهنى املنهيان أحدمها بصفته وكياًل عن ورثة واألخرى بصفتها ولية عىل قارصين    
بعد  املشاريع  منفذة ألحد  إليهم من مورثهم عىل رشكة  آل  ببيع عقار  منهم؛ وطلبا اإلذن 
أن جرى نزع ملكية العقار لصاحلها من قبل أمالك الدولة وتقدير قيمته وتعويض الورثة 
هبا، وقد اطلع القايض عىل صك حرص اإلرث والوالية، كام حتقق من رسيان مفعول صك 
ملكية العقار، ثم ورد قرار قسم اخلرباء متضمنًا وجود غبطة ومصلحة للقصار يف بيع العقار 
بالثمن املنهى به، كام أحرض املنهي شاهدين معدلني رشعًا فشهدا عىل وجود غبطة ومصلحة 
للقارصين يف ذلك البيع، كام حرض وكيل الرشكة منفذة املرشوع وقرر موافقة موكلته عىل 
رشاء العقار بالثمن املنهى به، ولذا فقد أذن القايض ببيع العقار بالثمن املنهى به، وقرر حفظ 
التهميش عىل  املوضح يف احلكم يف احلساب املخصص لذلك، كام قرر  القارصين  نصيب 
صك امللكية بعد اكتساب اإلجراء الصفة القطعية، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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وبناًء  املكرمة،  بمكة  العامة  باملحكمة  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
عىل املعاملة املحالة من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمكة املكرمة برقم ٣٥١١٨٦٢٠ يف 
١٤٣٥/٠٢/٢٣هـ،  يف   ٣٥٥٧٦١٧٤ برقم  املحكمة  هبذه  املقيدة  ١٤٣٥/٠٢/٢٦هـ، 
رشحًا عىل خطاب الرئيس التنفيذي لرشكة )...(، ويف يوم االثنني املوافق ١٤٣٥/٠٦/٢١هـ 
افتتحت اجللسة الساعة ١١.٤٥، وفيها حرضت )...( سعودية اجلنسية بالسجل املدين رقم 
)...(، واملعرف هبا من قبل ابنها )...( أصالة عن نفسها، وبصفتها ولية عىل ولدهيا )...( 
برقم ١٠/٣٢/١٠  املحكمة  الصادر من هذه  الوالية  بموجب صك   )...( أوالد  و)...( 
رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( حرض  كام  ١٤٢٨/٤/١٣هـ،  يف 
و)...(  و)...(  و)...(  و)...(   )...( من:  كل  عن  وكياًل  وبصفته  نفسه  عن  أصالة   )...(
برقم ٣٥٤٢٠٩٣٢ يف  الثانية بمكة  الصادرة من كتابة عدل  الوكالة  أوالد )...( بموجب 
عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( عن  وكياًل  وبصفته  ١٤٣٥/٠٤/٠٢هـ، 
الثانية بمكة برقم ٣٥٤٢١٧٩٣ يف ١٤٣٥/٠٤/٠٢هـ، املخول له يف هذه الوكاالت )حق 
البيع واإلفراغ للمشرتي وقبول اإلفراغ واستالم الثمن )...( إلخ( وأهنيا قائلني: إنه سبق 
وأن نزع العقار اململوك ملورثنا )...( بالصك الصادر من هذه املحكمة برقم ٤/٤/١١ يف 
١٤١٧/٠٧/١٣هـ والواقع بمكة املكرمة بشارع )...( خلف شارع )...( لصالح مرشوع 
طريق )...( املوازي لشارع )...(، وقد جرى تعويض العقار بمبلغ وقدره مليون وثامنامئة 
ومخسة وسبعون ألف وأربعامئة وثامنية وسبعون رياال من قبل اللجنة املكونة من هيئة تطوير 
مكة املكرمة واملشاعر املقدسة، وقد انحرص إرث مورثنا يف )...(، ويف أنا زوجته )...( ويف 
أوالده البالغني )...( و)...( و)...( و)...( والقارصين )...( املولودة يف ١٤١٦/٣/٢هـ، 
و)...( املولودة يف ١٤١٨/١١/٢٥هـ و)...( املولود يف ١٤٢١/٢/٦هـ، و)...( املولودة 
يف ١٤٢٥/١/٢٧هـ، وذلك بموجب صك حرص اإلرث الصادر من هذه املحكمة برقم 
١٠/٤٩/٢٠ يف ١٤٢٨/٤/١٣هـ، وحيث إن من ضمن الورثة القارصين )...( و)...( 
أوالد )...(، وألن يف بيع وإفراغ نصيب القارصين املذكورين لصالح رشكة )...( للتنمية 
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العقار املذكور وإفراغه للرشكة املذكورة،  ببيع  لنا  واإلعامر غبطة ومصلحة، نطلب اإلذن 
النقد، هكذا أهنيا، عندها جرى  ومن ثم إيداع نصيب القارصين املذكورين لدى مؤسسة 
املحدود   )...( ثبوت متلك  يتضمن  فوجدته  أعاله،  إليه  املشار  امللكية  االطالع عىل صك 
الواقع يف شارع )...( خلف شارع )...(، كام جرى االطالع عىل صك حرص  أرضًا وبنًا 
اإلرث املشار إليه أعاله، كام جرى االطالع عىل صك الوالية الصادر من هذه املحكمة برقم 
إقامة )...( ولية عىل )...( و)...(  ١٠/٣٢/١٠ يف ١٤٢٨/٤/١٣هـ، فوجدته يتضمن 
أعاله  املذكورتني  و)...(   )...( ورشد  بلوغ  إثبات  جرى  ثم   ،)...( أوالد  و)...(  و)...( 
برقم ٣٥١٨٠٧٨٥ يف ١٤٣٥/٣/١٨هـ، كام  املحكمة  الصادر من هذه  الصك  بموجب 
امللكية بخطابنا رقم ٣٥٧٠٤٦٩٦ يف ١٤٣٥/٣/٧هـ، فوردت  تم االستفسار عن صك 
اإلفادة من السجالت بخطاهبم رقم ٣٥٧٠٤٦٩٦ يف ١٤٣٥/٣/١٠هـ املتضمن أن الصك 
اخلرباء هبذه  هليئة  منا  الكتابة  ا.هـ، كام جرت  تارخيه  املفعول حتى  مطابق لسجله وساري 
املحكمة لإلفادة: هل املبلغ املرصود من قبل الرشكة املذكورة وقدره مليون وثامنامئة ومخسة 
وسبعون ألفًا وأربعامئة وثامنية وسبعون رياال حيقق الغبطة واملصلحة للقارصين املذكورين 
أعاله أم ال؟ فوردنا جواهبم برقم ٣٥٥٧٦١٧٤ يف ١٤٣٥/٥/٢هـ املتضمن بعد املقدمة 
ما نصه: ))جرى اإلطالع عىل املعاملة وقام املدعي بوصف املوقع، حيث إن املوقع حسب 
إفادة املدعي مزال، وبناًء عىل الوصف فإننا نرى أن تقدير الرشكة حيقق الغبطة واملصلحة 
الغبطة واملصلحة للقارصين املذكورين  البينة عىل حتقق  املنهيني  للقارصين((، فطلبت من 
ببيع العقار املذكور باملبلغ املذكور أعاله، فأحرضا للشهادة كاًل من )...( سعودي اجلنسية 
رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي  و)...(   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب 
)...(، وشهد كلٌّ واحٍد منهام بمفرده قائاًل: أشهد أن يف بيع العقار املذكور أعاله بمبلغ مليون 
الغبطة  أعاله حيقق  املذكور  ريال  وثامنية وسبعون  وأربعامئة  ألفًا  وثامنامئة ومخسة وسبعون 
واملصلحة جلهة القارصين املذكورين، وعدال من قبل )...( اجلنسية حيمل رخصة إقامة رقم 
)...( الصادرة من جوازات مكة و)...( اجلنسية حيمل رخصة إقامة رقم )...( الصادرة من 
جوازات مكة، كام حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بصفته 
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وكياًل عن رشكة )...( للتنمية واإلعامر بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل الثانية بشامل 
جدة برقم ٧٦١٩٧ يف ١٤٣٣/٠٩/٠٥هـ، املخول له فيها )رشاء األرايض والعقارات وقبول 
اإلفراغ باسم الرشكة واإلقرار ببذل الثمن واستالم املثمن( وقرر موافقة موكلته عىل رشاء العقار 
فبناًء عىل  بمبلغ مليون وثامنامئة ومخسة وسبعون ألف وأربعامئة وثامنية وسبعون رياال  املذكور 
م من إهناء املنهيني وما جاء يف صك امللكية املشار إليه أعاله، وبناء عىل شهادة الشاهدين  ما تقدَّ
ببيع  أذنت  فقد  إليه أعاله لذلك كله  املشار  النظر  قرار هيئة  املعدلة رشعا وبناء عىل ما جاء يف 
وقدره  بمبلغ  واإلعامر  للتنمية   )...( رشكة  املشرتية  عىل  أعاله  املذكور  باملبلغ  املذكور  العقار 
مليون وثامنامئة ومخسة وسبعون ألف وأربعامئة وثامنية وسبعون رياال وسوف يتم حفظ نصيب 
القارص )...( واملمثل ملبلغ وقدره مئتان ومخسة وستون ألفًا وستامئة واثنان وتسعون رياال واثنان 
وسبعون هللة، ونصيب القارصة )...( املمثل ملبلغ وقدره مائة واثنان وثالثون ألفًا وثامنامئة وستة 
وأربعون ريااًل وستة وثالثون هللة املذكورين أعاله باسمهم يف مؤسسة النقد العريب السعودي، 
كام سيتم التهميش عىل صك امللكية بعد اكتساب هذا اإلجراء الصفة القطعية، وأمرت بتحريره 
املوافق ١٤٣٥/٠٦/٢١هـ  املتبع. حرر يوم االثنني  لتدقيقه حسب  ورفعه ملحكمة االستئناف 

الساعة ١٢.١٥، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. 

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فنحن قضاة الدائرة األوىل 
لألحوال الشخصية واألوقاف والوصايا والقصار وبيوت املال يف حمكمة االستئناف بمنطقة 
مكة املكرمة، جرى منا االطالع عىل املعاملة الواردة إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس املحكمة 
الصك  عىل  املشتملة  ١٤٣٥/٧/٥هـ،  وتاريخ   ٣٥٥٧٦١٧٤ رقم  املكرمة  بمكة  العامة 
القايض   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٥/٦/٢١هـ  وتاريخ   ٣٥٢٨٧٤٧٩ رقم 
املذكور يف  العقار  ببيع  املتضمن طلب ورثة/ )...( اإلذن  املكرمة،  العامة بمكة  باملحكمة 
اإلهناء، وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقرر املوافقة عىل إذن البيع مع التنبيه املرفق، واهلل 

املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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معدلني  شاهدين  املدعي  أحرض  كام  يعضلها،  مل  وليها  وأن  عليه،  املدعى  نكاح  يف  ترغب 
رشعا فشهدا بأن املدعى عليه أقر أمامهام بزواجه من ابنة املدعي دون موافقته، ويف جلسة 
الحقة حرض املدعى عليه، ودفع بأن الزواج كان بموافقة املدعي، وأنه وكل شخصا ليقوم 
بتزويج ابنته، وبطلب البينة منه عىل دفعه قرر أنه ال بينة لديه، وطلب يمني املدعي عىل نفيه، 
فأداها املدعي طبق ما طلب منه؛ ونظرًا ألن الويل رشط لصحة النكاح، وملا جاء يف شهادة 
الشاهدين املعدلني رشعا؛ لذا فقد ثبت للقايض أن نكاح املدعي من املدعى عليها كان بال 
ويل وحكم ببطالنه، وألزم املدعى عليه بعدم التعرض البنة املدعي، ثم صدق احلكم من 

حمكمة االستئناف.

 ،)...( الشيخ  فضيلة  لدى  القضائي  املالزم   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  هلل  احلمد 
وبتكليف من فضيلته بالنظر يف هذه القضية، وبناء عىل املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس 
املقيدة باملحكمة برقم ٣٤١٥٩٠٦٣٧  العامة بمكة املكرمة برقم ٣٤٣٠٣٤١٥،  املحكمة 
وتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٠٢هـ، ويف يوم األحد ١٤٣٤/١٠/١٨هـ افتتحت اجللسة الساعة 
الواحدة وفيها حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( بصفته 
برقم  مكة  بغرب  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادر  الوكالة  صك  بموجب   )...( عن  وكيال 
ومل  إلخ،   )...( واإلنكار  واإلقرار  واملدافعة  املرافعة  حق  فيها  له  املخول    ،٣٤٧٩٢٥٠٢
حيرض املدعى عليه، وقد جرى تبليغه بواسطة حمرضي اخلصوم باملحكمة، وقد طلب املدعي 
وكالة النظر يف دعواه. وبسؤاله عن الدعوى ادعى قائال: إن املدعى عليه قد قام بعقد نكاحه 
عىل ابنة موكيل )...( أثناء فرتة دراستها خارج اململكة دون واليته، وال موافقته، وال والية 
ابنته غري  أن  بال ويل، كام  لكونه  باطل  العقد  أحد عصبتها؛ مستغال فرتة غيابه؛ وألن هذا 
راضية بأن يكون املدعى عليه زوجا هلا فإن موكيل يطلب إثبات بطالن عقد النكاح واحلكم 
بذلك، هذه دعواي اهـ. وبسؤاله البينة طلب مهلة لذلك فرفعت اجللسة. ويف جلسة أخرى 
حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( ووكيله )...( ومعه 

 رااتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمكة املكرمة

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٠٣٤١٥ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/٢١هـ رقم القرار:٣٥٢٨٥٩٠٦  

إبطالاعقدانكاحا-امنادوناويلا-ادفعابموتفقةاتلويلا-اعدماتلبينةاعميها-اشهادةاشهودا
عدولا-ايمنياتلويلا-اثبوتابطالناتلنكاح.

.Z[\]ZY]1ا-سولهاتعاىلل
2ا-سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا)اأياماتملأةانكحتابغرياإذناوليها،افنكاحهااباطل،ا
فإنا باماتساحلامنافلجها،ا فاملهلاهلاا فإنادخلاهباا باطل،ا فنكاحهاا باطل،ا فنكاحهاا

تشاجلوت،افالقمطاناويلامناالاويلالها(.
3ا-سولهاصىلاتهللاعميهاوسمللا)االانكاحاإالابويلا(.

4ا-سولاتبناعبداتلربايفاتلامهيدا)ر٠/1ر(: “ هذتاأصحايشءاوأوضحهايفاأنالمويلاحقًاا
يفاتإلنكاح،اوالانكاحاإالابه؛األنهالوالاذلكامااهنياعناتلعضل،اوالاتساغنياعنه”.

اا-سولاتبناسدتمةايفاتملغنيلا“ تلنكاحاالايصحاإالابويل،اوالامتمكاتمللأةاتزويجانفقهااوالا
غريها،اوالاتوكيلاغرياوليهاايفاتزوجيها.افإنافعمت،املايصحاتلنكاحا...إلخ”.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه طالبا إثبات بطالن نكاح ابنته من املدعى عليه؛ وذلك 
ألنه تزوجها دون موافقة وليها املدعي، وقد غاب املدعى عليه مع تبلغه لشخصه بالدعوى 
فتم سامعها ضده غيابيا، ثم حرضت الزوجة ابنة املدعي وقررت صحة الدعوى، وأهنا ال 
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معدلني  شاهدين  املدعي  أحرض  كام  يعضلها،  مل  وليها  وأن  عليه،  املدعى  نكاح  يف  ترغب 
رشعا فشهدا بأن املدعى عليه أقر أمامهام بزواجه من ابنة املدعي دون موافقته، ويف جلسة 
الحقة حرض املدعى عليه، ودفع بأن الزواج كان بموافقة املدعي، وأنه وكل شخصا ليقوم 
بتزويج ابنته، وبطلب البينة منه عىل دفعه قرر أنه ال بينة لديه، وطلب يمني املدعي عىل نفيه، 
فأداها املدعي طبق ما طلب منه؛ ونظرًا ألن الويل رشط لصحة النكاح، وملا جاء يف شهادة 
الشاهدين املعدلني رشعا؛ لذا فقد ثبت للقايض أن نكاح املدعي من املدعى عليها كان بال 
ويل وحكم ببطالنه، وألزم املدعى عليه بعدم التعرض البنة املدعي، ثم صدق احلكم من 

حمكمة االستئناف.

 ،)...( الشيخ  فضيلة  لدى  القضائي  املالزم   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  هلل  احلمد 
وبتكليف من فضيلته بالنظر يف هذه القضية، وبناء عىل املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس 
املقيدة باملحكمة برقم ٣٤١٥٩٠٦٣٧  العامة بمكة املكرمة برقم ٣٤٣٠٣٤١٥،  املحكمة 
وتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٠٢هـ، ويف يوم األحد ١٤٣٤/١٠/١٨هـ افتتحت اجللسة الساعة 
الواحدة وفيها حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( بصفته 
برقم  مكة  بغرب  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادر  الوكالة  صك  بموجب   )...( عن  وكيال 
ومل  إلخ،   )...( واإلنكار  واإلقرار  واملدافعة  املرافعة  حق  فيها  له  املخول    ،٣٤٧٩٢٥٠٢
حيرض املدعى عليه، وقد جرى تبليغه بواسطة حمرضي اخلصوم باملحكمة، وقد طلب املدعي 
وكالة النظر يف دعواه. وبسؤاله عن الدعوى ادعى قائال: إن املدعى عليه قد قام بعقد نكاحه 
عىل ابنة موكيل )...( أثناء فرتة دراستها خارج اململكة دون واليته، وال موافقته، وال والية 
ابنته غري  أن  بال ويل، كام  لكونه  باطل  العقد  أحد عصبتها؛ مستغال فرتة غيابه؛ وألن هذا 
راضية بأن يكون املدعى عليه زوجا هلا فإن موكيل يطلب إثبات بطالن عقد النكاح واحلكم 
بذلك، هذه دعواي اهـ. وبسؤاله البينة طلب مهلة لذلك فرفعت اجللسة. ويف جلسة أخرى 
حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( ووكيله )...( ومعه 
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ابنته )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، ومل حيرض املدعى عليه 
وال من يمثله ومل يتقدم بعذر مقبول حتى اآلن، علام بأن تبليغه يف اجللسة املاضية كان بواسطة 
حمرض اخلصوم )...(، كام جرى تبليغ )...( وكيل املدعى عليه )...( باملوعد املقرر يف هذا 
اليوم بموجب ورقة التبليغ املؤرخة يف ١٤٣٤/١٠/٢٥هـ. وبسؤال ابنته عام حصل قررت 
قائلة: إين كنت مع والدي أدرس يف كندا، وأثناء ذلك عاد والدي إىل البالد إلهناء بعض 
يب  اتصل  الفرتة  هذه  وخالل  إيل،  بعده  ليعود  املاضية  العام  حج  بموسم  املتعلقة  األعامل 
املدعى عليه ابن عمتي )...(، وعرض عيل فكرة الزواج به، ومل يكن مقيام حينها يف كندا، بل 
جاء لكندا ملا علم أن والدي بمكة، وال أعلم ما الذي جعلني أوافق! حيث شعرت بأين 
أنساق هلذا األمر من غري شعور، فجاء إىل بيتي يف كندا، وذهب يب إىل إمام مسجد هناك ال 
أعرف اسمه، وال اسم اإلمام، فسألني اإلمام: هل أهلك موافقني؟ فأجبته: نعم، ومل يكن 
بأين  أوراق  عىل  وقعت  بعدما  إال  أفق  فلم  املسجد  إمام  فزوجه  حيصل،  بام  يعلمون  أهيل 
أصبحت زوجته، فلم أمكنه من نفيس، بل اتصلت يف احلال عىل والدي، وأنا مصدومة، 
أعلم كيف  اآلن ال  وأنا حتى  البالد،  إىل  إكامل دراستي عدت  بام جرى، وفور  ومتضايقة 
حصل معي هذا، وما محلني عليه، وإين أطلب إثبات بطالن النكاح الذي حصل، وإفهامه 
بعدم التعرض يل هذه الدعوى، فجرى سؤاهلا: إن كان لدهيا بينة؟ فأحرضت )...( سعودي 
اجلنسية  سعودي   )...( أحرضت  كام   ،)...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية 
بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، وبعدما قرر كل واحد منهام بأن املدعي شقيقه، وأن 
املدعى عليه ابن شقيقته )...( شهد كل واحد منهام منفردا قائال: أشهد باهلل تعاىل أن املدعى 
عليه )...( قد سبق وأن تقدم بطلب الزواج هبا من أبيها إال أن والدها كان يرفض، وال نعلم 
عن رأي ابنة أخينا؛ حيث كان يرى أنه ال يصلح هلا، فأصبح هيدد يف أكثر من جملس مجعنا 
مكة  إىل  املدعي  والدها  قدم  ملا  عنا  غاب  املايض  احلج  موسم  ويف  بالقوة،  سيتزوجها  بأنه 
العائلة،  جمالس  يف  يتحدث  عليه  املدعى  أصبح  ثم  باحلج،  املتعلقة  األعامل  بعض  إلهناء 
وسمعناه يف أكثر من جملس، وهو يقول مفتخرا بأن تزوج )...( رغام عن أبيها، هذا ما لدي، 
وبه أشهد، كام أضاف الشاهد )...( قائال: بعدما علمت بالذي حصل دعوت والدة املدعى 
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عليه شقيقتي )...( يف املنزل، وشقيق املدعى عليه األصغر )...(؛ إلقناعهم بحل املوضوع 
بشكل ودي إال أن أختي ردت عيل قائلة : إن املوضوع انتهى، وأن ولدها )...( قد تزوج 
)...(، ومعه ورقة بذلك. اهـ، كام أبرز وكيل املدعية صورة حمرر مدون باللغة اإلنجليزية 
أرفق هبا ترمجة صادرة من مكتب )...( للرتمجة املعتمدة، ومضمون ترمجة الوثيقة: بأن )...( 
اهـ  و)...(.   )...( )...( بحضور وشهادة  مدينة  بــ)...( يف ٢٠١٢/١٠/٣٠م يف  تزوج 
اجللسة. ويف   لذلك، ورفعت  فاستمهل  الشاهدين  البينة عىل عدالة  منه  فطلبت  مضمونه، 
بعذر  يتقدم  يمثله، ومل  املدعى عليه وال من  املدعي، ومل حيرض  جلسة أخرى حرض وكيل 
بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( من:  كاًل  معه  وكالة  املدعي  وأحرض  اآلن،  حتى  مقبول 
السجل املدين ذي الرقم )...(، و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم 
)...(، وشهد كل منهام بعدالة الشاهدين )...( و)...(؛ عليه وبعد قفل باب املرافعة؛ وبناء 
عىل دعوى املدعي املستوفاة رشوط سامعها حتريرا وطلبا واختصاصا؛ ونظرا لتخلف املدعى 
عليه عن احلضور يف جلستني: األوىل تبلغ فيها لشخصه، واألخرى وكيله؛ عليه وبناء عىل 
البينة املعدلة رشعا بأن املدعى عليه أقر بأنه عقد عىل ابنة املدعي من غري رضاه بعد علمه 
برفضه تزوجيه ابنته؛ عليه وإلقرار ابنته بأنه مل يعضلها، وأهنا ال تريده؛ عليه وحتى لو ثبت 
قيام إمام املسجد يف كندا بتزويج ابنة املدعي فإن فعله هذا غري صحيح لوجود أولياء هلا من 
األقرب حتى  الويل  يثبت عضل  مل  كام  األولياء،  مقطوعة من  ليست  فهي  أقرب،  عصبتها 
تنتقل لألبعد، يعضده توفر وسهولة االتصال هبم، وباإلمكان قيامهم بتوكيله، أو غريه يف 

\]ZY] :إجراء العقد؛ عليه وألن الويل رشط لصحة النكاح؛ لقول اهلل تعاىل
]Z. ] اآلية ٢٣٢ البقرة [، قال ابن عبد الرب يف التمهيد ] ٩٠/١٩ [ :” هذا أصح 
يشء، وأوضحه يف أن للويل حقًا يف اإلنكاح، وال نكاح إال به؛ ألنه لوال ذلك ما هني عن 
العضل، وال استغني عنه”؛ وملا روته عائشة ابنة الصديق ريض اهلل عنهام أن النبي صىل اهلل 
باطل،  فنكاحها  باطل،  فنكاحها  وليها،  إذن  بغري  نكحت  امرأة  أيام   “ قال:  وسلم  عليه 
فنكاحها باطل، فإن دخل هبا فاملهر هلا بام استحل من فرجها، فإن اشتجروا، فالسلطان ويل 
ابن حبــان، وقال  أبــو داود والتــرمذي وابن مــاجه وصــححه  من ال ويل له”. رواه 
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“ ال نكاح إال  “ والعمل يف هذا الباب عىل حديث النبي صىل اهلل عليه وسلم:  الرتمذي: 
اخلطاب،  منهم: عمر بن  عليه وسلم،  اهلل  النبي صىل  العلم من أصحاب  أهل  بويل” عند 
موسى  أيب  وحديث  وغريهم”،  هريرة،  وأبو  عباس،  وعبداهلل بن  طالب،  أيب  وعيل بن 
األشــعري ريض اهلل عنه أن رســول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قـال: “ ال نكاح إال بويل”. 
بويل  إال  نكاح  وال  قال:  مسألة:   “ املغني:  يف  اهلل -  قدامة -رمحه  ابن  قال  أبوداود،  رواه 
وشاهدين من املسلمني يف هذه املسألة أربعة فصول: أحدها: أن النكاح ال يصح إال بويل، 
وال متلك املرأة تزويج نفسها، وال غريها، وال توكيل غري وليها يف تزوجيها، فإن فعلت، مل 
يصح النكاح. روي هذا عن عمر، وعيل، وابن مسعود، وابن عباس، وأيب هريرة، وعائشة 
ريض اهلل عنهم، وإليه ذهب سعيد ابن املسيب، واحلسن، وعمر بن عبد العزيز، وجابر بن 
العنربي، والشافعي،  اهلل  املبارك، وعبيد  وابن  ليىل وابن شربمة،  أيب  وابن  والثوري،  زيد، 
وإسحاق، وأبو عبيد”، كتاب النكاح، وقال أيضا:” قال املروذي: سألت أمحد وحييى عن 
“ ال نكاح إال بويل”، فقاال: صحيح”؛ عليه وملجموع ما تقدم فقد ثبت لدي أن  حديث: 
نكاح )...( من )...( كان بال ويل؛ لذا ظهر يل بطالنه، وألزمته بعدم التعرض البنة املدعي 
)...(، وبه حكمت، وجرى النطق به يف يوم االثنني ١٤٣٤/١١/٢٤هـ، وقررت إخراج 
صك بام تقدم، وبعث صورته للمدعى عليه، له من بعد استالمه ثالثون يوما يقدم خالهلا 
الئحته االعرتاضية، فإن مل يفعل يسقط حقه يف االعرتاض، ويكتسب احلكم الصفة القطعية، 
وأقفلت اجللسة الساعة العارشة، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني. 
اجلنسية  سعودي   )...( حلضوره  وحرض  ابنته،  بصحبة  املدعي  حرض  أخرى  جلسة  ويف 
اجلنسية  سعودي   )...( عليه  املدعى  عن  وكيال   )...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب 
العدل  كتابة  من  الصادر  الوكالة  صك  بموجب   )...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب 
الثانية بغرب مكة برقم ٣٤١٣٨٢١٤٧ يف ١٤٣٤/١٠/٢٦هـ، املخول له فيها حق املرافعة 
وقد جرى  إلخ،  والتسليم...  عليها واالستالم  والرد  الدعاوى وسامعها  وإقامة  واملدافعة 
يف   ٣٥٢٣٤٢١٤ برقم  املقيدة  عليه  املدعى  من  املقدمة  االعرتاضية  الالئحة  عىل  االطالع 
عليه،  باالتصال  قامت  من  هي  املدعي  ابنة  أن  إنكار  ومضموهنا:  ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ، 
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رسمية،  دعوة  له  وأرسلت  كندا،  يف  هلا  حضوره  وطلبت  منه،  الزواج  يف  رغبتها  وأبدت 
فحرض وعقد عليها، وخال هبا، ومل يمسها، وأن ما ذكره املدعي من أن الزواج حصل بال 
موافقته، وال إذنه غري صحيح، بل قام بتوكيل املواطن )...(؛ إلبرام عقد النكاح نيابة عنه، 
وهو من بارش تزوجيها، وأن املدعى عليه دفع هلا مهرا ثالثني ألف ريال، وذهبا قيمته أربعون 
ألف ريال، ويطلب سؤاهلا عن ذلك، وإعادة النظر يف احلكم ملا تقدم. اهـ مضمون الئحته. 
وبعرضه عىل املدعي وابنته أنكرا ما دفع به، وقررت ابنته أن املدعى عليه مل يسلم هلا سوى 
شبكة ذهب -وقد أحرضهتا معها، ومستعدة بإعادهتا له، ومل تستلم منه أي مبلغ مايل. اهـ، 
وبعد قيام وكيل املدعى عليه بمعاينة الشبكة قرر بأنه يوجد منه قطعا أخرى، فجرى سؤال 
وكيل املدعى عليه: هل لديه بينة عىل أن والدها وكل )...(؟ وأنه سلم غري الذهب الذي 
أحرضته ابنة املدعي؟ فقرر أال بينة لديه سوى حمرر بإقرار ابنة املدعي هذه احلارضة لدى 
والدها، ويطلب يمينهام عليه. اهـ. وبعرضه عليهام قررا أنه ال مانع لدهيام من اليمني، فحلف 
املدعي قائال: واهلل العظيم إن ما دفع به املدعى عليه من أين وكلت )...( يف أن يعقد عىل 
ابنتي )...(، وإين حمتفظ بمحرر بإقرار ابنتي بأهنا استلمت منه غري هذا الذهب غري صحيح. 
اهـ، ثم حلفت املدعى عليها قائلة: واهلل العظيم إن املدعى عليه )...( مل يسلم يل سوى شبكة 
الذهب هذه، وأشارت بيدها هلا، ومل يسلم يل ذهبا سواه، ومل أستلم منه مبلغا. اهـ؛ وألن 
وكالة املدعى عليه ختوله حق االستالم فقد قام باستالم الذهب، عليه فلم يظهر يل ما يوجب 
ملحكمة  ورفعه  وسجله  الصك  عىل  تقدم  ما  إحلاق  وقررت  به،  حكمت  عام  الرجوع 
االستئناف لتدقيقه، وأقفلت اجللسة الساعة التاسعة والنصف، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا 

حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.

احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
بمحكمة  املال  وبيوت  والقصار  والوصايا  واألوقاف  الشخصية  لألحوال  الثالثة  الدائرة 
االستئناف يف منطقة مكة املكرمة االطالع عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة 
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نكاح

العامة بمكة املكرمة برقم ٣٤/١٥٩٠٦٣٧ وتاريخ ١٤٣٥/٦/١٥هـ، املرفق هبا الصك 
الصادر من فضيلة الشيخ )...( القايض باملحكمة العامة بمكة املكرمة برقم ٣٤٣٧٧٨٥٠ 
ابنته  نكاح  ببطالن  واحلكم   )...( ضد   )...( دعوى  املتضمن  ١٤٣٤/١٢/٣هـ،  وتاريخ 
)...( من املدعى عليه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه والئحته االعرتاضية تقررت املوافقة 

عىل احلكم، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.



ع�ضل
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احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء 
برقم  جدة/املساعد  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة  املعاملة  عىل 
افتتحت  )...(هـ  املوافق  الثالثاء  يوم  ويف  ١٤٣٤/٠٣/١٥هـ،  وتاريخ   ٣٤١٢٣٨١٧
اجللسة الساعة ٠٠ : ١٠، وفيها حرضت )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين رقم 
)...( ومل حيرض املدعى عليه )...( وال من يمثله، ومل ترد إفادة عن تبلغه من عدمه، وقررت 
املدعية أهنا ال تعلم عنوانًا للمدعى عليه إلبالغه وتطلب البحث والتحري عن املدعى عليه، 
لذا فقد قررت الكتابة لرشطة جدة للبحث والتحري عن املدعى عليه، وحتى ورود اجلواب 
جرى رفع اجللسة. ثم يف يوم االثنني املوافق )...(هـ افتتحت اجللسة الثانية الساعة احلادية 
عرشة، وفيها حرضت املدعية ومل حيرض املدعى عليه )...( وال من يمثله رشعًا، كام حرضت 
املتداخلة )...( كام حرضت املتداخلة )...(، وقد جرت الكتابة ملحافظ حمافظة جدة للبحث 
والتحري بخطايب رقم )...( وتاريخ )...(هـ، فوردتنا اإلجابة واملتضمنة ما ييل/ بأنه جرى 
البحث والتحري عن املذكور ومل يتم العثور عليه كام هو موضح من املحرض، وتم االستعانة 
 )...( ا.هـ، كام جرى اإلعالن يف صحيفة  للمذكور  بعدم معرفته  وأفاد   )...( بعمدة حي 
وإال  اإلعالن،  من  يوما  ثالثني  خالل  عليه  املدعى  مراجعة  واملتضمن   ،)...( رقم  بالعدد 
ثامين سنوات  منذ  فقد  قد  والدي  إن  قائلة:  املدعية  وادعت  ا.هـ،  غيابيًا  احلكم  يتم  سوف 
ومل يرجع لنا حتى تارخيه، وقد بحثنا عنه كثريًا يف أماكن متعددة واتصلنا باجلهات األمنية 
بعقد  ويرغبون  خطاب  يل  وتقدم  النكاح  سن  بلغت  وقد  خربًا،  نجد  ومل  واملستشفيات 
نكاحهم يب، وحيث تعذر ذلك لغياب والدي، لذا أطلب اإلذن لويل األكرب )...( سعودي 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بتزوجيي، هذه دعواي، وبسؤاهلا عن بينتها عن 
تغيبه أحرضت الشاهد )...(، كام أحرضت الشاهد )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
املدين رقم )...(، وبسؤاهلام عام لدهيام أجابا: نشهد أن املدعى عليه متغيب منذ ثامين سنوات، 
وال نعرف له مكانا، وبطلب مزكني أحرضت )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
رقم )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وبسؤاهلام عن الشهود أجابا 

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة جدة

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٢٣٨١٧ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٤/٢٧هـ رقم القرار:٣٥٢٢٥٦١٤  

واليةانكاحا-ااغيبةاتلويلاتألسلبا-اطمبانقلاتلواليةالألبعدا-اشهادةاشهوداعدولا-ا
بحثاوحتلياعناتلغائبا-اإعالنايفاتلصحيفةا-اثبوتاغيبةاتلويلا-انقلاتلواليةاإىلاتألخا

تلشقيق.

مااجاءايفاكشافاتلقناعا)٢٧٨/١١ (: “وإناغاباتلويلاغيبةامنقطعةاوملايوكلامنايزوجا
زوجاتلويلاتألبعداوإالافالقمطانالقولهاصىلاتهللاعميهاوسملا)اتلقمطاناويلامناالاويلاهلاا
(اوتلغيبةاتملنقطعةاماالاتقطعاإالابكمفةاومشقةانصاعميهايفاروتيةاعبدتهللاسالاتملوفقاوهذتا

أسلباإىلاتلصوتبافإناتلاحديدابابهاتلاوسيفاوالاتوسيف”.

أخيها  إىل  منه  النكاح  نقل والية  املدعى عليه طالبة  والدها  املدعية دعواها ضد  أقامت 
األكرب واإلذن له بتزوجيها لتغيب والدها وعدم العثور عليه، وقد تعذر تبليغ املدعى عليه 
بالدعوى فجرى اإلعالن يف إحدى الصحف ثم قرر القايض سامع الدعوى غيابيًا، وبطلب 
البينة من املدعية أحرضت شاهدين معدلني رشعا فشهدا بصحة دعواها، ونظرًا ألن الويل 
إذا غاب غيبة منقطعة ومل يوكل من يزوج موليته فإن للويل األبعد تزوجيها إن وجد وإال 
فالسلطان ويل من ال ويل له، لذا فقد ثبت لدى القايض تغيب املدعى عليه وأذن للويل األبعد 

أخ املدعية بتزوجيها وأخواهتا، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.



183

احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء 
برقم  جدة/املساعد  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة  املعاملة  عىل 
افتتحت  )...(هـ  املوافق  الثالثاء  يوم  ويف  ١٤٣٤/٠٣/١٥هـ،  وتاريخ   ٣٤١٢٣٨١٧
اجللسة الساعة ٠٠ : ١٠، وفيها حرضت )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين رقم 
)...( ومل حيرض املدعى عليه )...( وال من يمثله، ومل ترد إفادة عن تبلغه من عدمه، وقررت 
املدعية أهنا ال تعلم عنوانًا للمدعى عليه إلبالغه وتطلب البحث والتحري عن املدعى عليه، 
لذا فقد قررت الكتابة لرشطة جدة للبحث والتحري عن املدعى عليه، وحتى ورود اجلواب 
جرى رفع اجللسة. ثم يف يوم االثنني املوافق )...(هـ افتتحت اجللسة الثانية الساعة احلادية 
عرشة، وفيها حرضت املدعية ومل حيرض املدعى عليه )...( وال من يمثله رشعًا، كام حرضت 
املتداخلة )...( كام حرضت املتداخلة )...(، وقد جرت الكتابة ملحافظ حمافظة جدة للبحث 
والتحري بخطايب رقم )...( وتاريخ )...(هـ، فوردتنا اإلجابة واملتضمنة ما ييل/ بأنه جرى 
البحث والتحري عن املذكور ومل يتم العثور عليه كام هو موضح من املحرض، وتم االستعانة 
 )...( ا.هـ، كام جرى اإلعالن يف صحيفة  للمذكور  بعدم معرفته  وأفاد   )...( بعمدة حي 
وإال  اإلعالن،  من  يوما  ثالثني  خالل  عليه  املدعى  مراجعة  واملتضمن   ،)...( رقم  بالعدد 
ثامين سنوات  منذ  فقد  قد  والدي  إن  قائلة:  املدعية  وادعت  ا.هـ،  غيابيًا  احلكم  يتم  سوف 
ومل يرجع لنا حتى تارخيه، وقد بحثنا عنه كثريًا يف أماكن متعددة واتصلنا باجلهات األمنية 
بعقد  ويرغبون  خطاب  يل  وتقدم  النكاح  سن  بلغت  وقد  خربًا،  نجد  ومل  واملستشفيات 
نكاحهم يب، وحيث تعذر ذلك لغياب والدي، لذا أطلب اإلذن لويل األكرب )...( سعودي 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بتزوجيي، هذه دعواي، وبسؤاهلا عن بينتها عن 
تغيبه أحرضت الشاهد )...(، كام أحرضت الشاهد )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
املدين رقم )...(، وبسؤاهلام عام لدهيام أجابا: نشهد أن املدعى عليه متغيب منذ ثامين سنوات، 
وال نعرف له مكانا، وبطلب مزكني أحرضت )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
رقم )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وبسؤاهلام عن الشهود أجابا 
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املعدلني  الشاهدين  وشهادة  الدعوى  من  تقدم  ما  عىل  وبناء  وعليه  وعدول،  ثقات  بأهنم 
رشعًا، وحيث رغبت املدعية إثبات تغيب والدها من أجل تزوجيها، وحيث نص الفقهاء 
عىل أن الويل إذا غاب غيبة منقطعة ومل يوكل من يزوج زوج األبعد إن وجد، وإال فالسلطان 
ويل من ال ويل له، قال يف كشاف القناع ) ٢٧٨/١١ (: “وإن غاب الويل غيبة منقطعة ومل 
يوكل من يزوج زوج الويل األبعد وإال فالسلطان لقوله صىل اهلل عليه وسلم: )السلطان ويل 
من ال ويل هلا(، والغيبة املنقطعة ماال تقطع إال بكلفة ومشقة، نص عليه يف رواية عبداهلل. 
قال املوفق: وهذا أقرب إىل الصواب، فإن التحديد بابه التوقيف وال توقيف”. لذا فقد ثبت 
لدي تغيب املدعى عليه، وأذنت للويل األبعد أخو املدعية )...( بتزويج املدعية وأخواهتا، 
وقررت رفع املعاملة ملحكمة االستئناف لتدقيقها حسب املتبع. ثم يوم الثالثاء املوافق )...(

هـ افتتحت اجللسة، وحيث ظهر يل من أوراق املعاملة أنه مل يتم رصد خطاب إفادة إدارة 
سجون جدة )...( يف )...(هـ سهوًا، واملتضمن أنه تم البحث عن املذكور ومل يتم العثور 
عليه، وكذلك مل يتم رصد خطاب إدارة اجلوازات منطقة مكة املكرمة رقم )...(هـ سهوًا، 
واملتضمن أنه بالرجوع للحاسب اآليل أتضح أن املذكور )...( داخل اململكة حتى تارخيه، 
لذا جرى رصدمها وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم . حرر 

يف )...( .

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، نحن قضاة الدائرة األوىل 
لألحوال الشخصية واألوقاف والوصايا والقصار وبيوت املال يف حمكمة االستئناف بمنطقة 
مكة املكرمة، جرى منا االطالع عىل املعاملة الواردة إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس املحكمة 
العامة بمحافظة جدة املكلف رقم )...(هـ، املشتملة عىل الصك رقم )...(هـ الصادر من 
فضيلة الشيخ/ )...( القايض باملحكمة العامة بمحافظة جدة، املتضمن دعوى )...( ضد/ 
)...( يف عضل، وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقرر املوافقة عىل احلكم مع التنبيه املرفق، 

واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 ١لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة جدة

تارخيها:١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٤٣٩٣٥٨ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠١/٠٤هـ رقم القرار:٣٥١٠٤٩٨٣  

شهادةا هنائياا-ا تلبالدا مغادرهتلا تلازويجا-ا منا تألولياءا تماناعا ابا-ا تقدماخطَّ عضلا-ا
تلنكاحا واليةا نقلا تلعضلا-ا ثبوتا غيايبا-ا حكلا تملخاصةا-ا تجلهةا إفادةا عدولا-ا شهودا

لمقايض.

.Zba`_^[\]ZY]١ا-سولهاتعاىللا
٢ا-سولهاصىلاتهللاعميهاوسمللا)االارضراوالارضترا(.

3ا-تملادةا)اا(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعية.

أقامت املدعية دعواها ضد إخوهتا املدعى عليهم طالبة احلكم بإثبات عضلهم هلا، وطلبت 
تزوجيها من قبل املحكمة ملن هو كفء يف دينه وخلقه؛ وذلك ألهنم رفضوا تزوجيها، ثم تم 
ترحيلهم من البالد، وقد غاب املدعى عليهم، ووردت إفادة إدارة اجلوازات بأهنم خرجوا 
أحرضت  املدعية  من  البينة  وبطلب  غيابيا،  ضدهم  الدعوى  سامع  فتم  البالد،  من  هنائيا 
يوجد  ال  وأنه  كفء،  من  أكثر  وردهم  هلا،  إخوهتا  بعضل  فشهدا  رشعا  معدلني  شاهدين 
أقارب هلا سوى املدعى عليهم؛ ولذا فقد حكم القايض غيابيا بثبوت عضل املدعية من قبل 
إخوهتا، وجعل نكاحها للحاكم الرشعي، مع بقاء الغائبني عىل حجتهم متى حرضوا، ثم 

صدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء 
عىل املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمحافظة جدة/املساعد برقم)...(

املوافق  الثالثاء  يوم  ويف  )...هـ(،  وتاريخ   )...( برقم  باملحكمة  املقيدة  وتاريخ)...هـ(، 
)...هـ( افتتحت اجللسة الساعة ٣٠: ٠٩ وفيها حرضت املدعية ومل حيرض املدعى عليهم، 
ومل يردين ما يفيد إبالغهم. وبسؤاهلا عن مكان إقامتهم قالت: إنه سبق أن قامت اجلهات 
املختصة برتحيلهم؛ لذا قررت الكتابة للجهة املختصة من أجل االستفسار عن ذلك، وحلني 
ورود املعاملة رفعت اجللسة. ويف جلسة أخرى حرضت املدعية ومل حيرض املدعى عليهم، 
وكانت قد جرت الكتابة ملدير جوازات حمافظة جدة بالكتاب املؤرخ يف )...هـ(، فوردين 
اجلواب باخلطاب ذي الرقم )...( والتاريخ )...هـ(، املتضمن: نفيدكم بأنه تم االستفسار 
أما )...( فال يوجد  اململكة خروجا هنائيا؛  أنه خارج  يف احلاسب اآليل عن )...( واتضح 
أم سعودية،  فتاة  غري سعودية من  أنا  ما نصه:  قالت  له. وبسؤاهلا عن دعواها  معلومات 
تقدم  من  كل  يرفضون  إخويت  وكان  أتزوج،  ومل  عاما  والثالثني  السابعة  سن  بلغت  وقد 
لتزوجيي،  اململكة، وال يوجد يل ويل  للزواج يب؛ حيث إن والدي متوىف وهم اآلن خارج 
البالد؛ نظرا لعقوقهم، فأطلب  برفع دعوى عليهم لرتحيلهم من  وسبق أن قامت والديت 
ادعت.  دينه وخلقه، هكذا  قبلكم ملن هو كفء يف  إثبات عضل إخويت يل، وتزوجيي من 
وبسؤاهلا البينة عىل دعواها قالت: أطلب إمهايل للجلسة القادمة إلحضارها، هكذا قالت. 
وحتى حترض البينة عليه رفعت اجللسة. ويف جلسة أخرى حرضت املدعية ومل حيرض املدعى 
عليهم. وبسؤال املدعية عام استمهلت من أجله أحرضت )...( سعودي اجلنسية بموجب 
السجل املدين ذي الرقم )...( الذي قال: أشهد هلل تعاىل أن املدعى عليهم قد ردوا أكثر من 
كفء تقدم للمدعية )...(، وأهنم خارج البالد، وال يوجد لدهيا أقارب غري املدعى عليهم، 
اجلنسية بموجب  وقد ترضرت من ذلك كثريا، هكذا شهد، كام أحرضت )...( سعودي 
أكثر  قد ردوا  املدعى عليهم  أن  تعاىل  قال: أشهد هلل  الذي   )...( الرقم  املدين ذي  السجل 
املدعى  غري  أقارب  لدهيا  يوجد  وال  البالد،  خارج  وأهنم   ،)...( للمدعية  تقدم  كفء  من 
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اجلنسية  سعودي   )...( أحرضت  كام  شهد،  هكذا  كثريا،  ذلك  من  ترضرت  وقد  عليهم، 
الرقم )...(، و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين  بموجب السجل املدين ذي 
ذي الرقم )...( اللذين شهدا بعدالة الشاهدين أعاله، كام أحرضت والدة طريف الدعوى 
ذكره  ما  عىل  وصادقت   ،)...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودية   )...(
الشاهدان؛ فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة؛ وحيث ذكرت املدعية عضل إخوهتا 
هلا، وترضرها من ذلك؛ وحيث شهدت البينة املعدلة رشعا عىل عضل إخوهتا، وردهم أكثر 
 من كفء، وترضر املدعية من ذلك، وأن ال أقارب هلا سوى املدعى عليهم، ولقوله تعاىل:
 “ [Zba`_^[\] ZY، ولقوله صىل اهلل عليه وسلم: 
ال رضر وال رضار”. أخرجه الدار قطني وحسنه النووي؛ ونظرا ملا يف ترك املرأة معلقة يف هذا 
الزمن وهي ما تزال شابة من الفتن، وبناء عىل املادة اخلامسة واخلمسني من نظام املرافعات 
الرشعية فقد ثبت لدي عضل املدعية )...( من قبل إخوهتا )...(، وجعلت نكاحها للحاكم 
الرشعي، وبه حكمت حكام غيابيا عىل أن الغائبني عىل حجتهم متى حرضوا، وقررت رفع 
أوراق املعاملة ملحكمة االستئناف لتعذر إبالغ املدعى عليهم، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل 

نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف )...هـ(.

احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
بمحكمة  املال  وبيوت  والقصار  والوصايا  واألوقاف  الشخصية  لألحوال  الثالثة  الدائرة 
االستئناف يف منطقة مكة املكرمة االطالع عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة 
العامة بمحافظة جدة برقم )...( وتاريخ )...هـ(، املرفق هبا الصك الصادر من فضيلة )...( 
القايض باملحكمة العامة بمحافظة جدة برقم )...( وتاريخ )...هـ(، املتضمن دعوى املرأة 
)...( ضد إخوهتا )...( أبناء )...( فــــــي عضلها عن الزواج. وبدراسة الصك وصورة 
ضبطه، تقررت املوافقة عىل احلكم مع مالحظة التنبيه املرفق، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل 

نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 ٢لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمكة املكرمة

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٩٨٠٢١ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠١/١٥هـ رقم القرار:٣٥١١٥٤٧٠  

بعدما دفعا تلنكاحا-ا واليةا نقلا طمبا تزوجيها-ا تلويلا رفضا خاطبا-ا تقدما عضلا-ا
صالحاتخلاطبا-اشهادةاشهوداعدولا-اتعديلاتخلاطبا-اثبوتاتلعضلا-انقلاتلواليةاإىلا

تلقايضا-اعقدازوتجاتملدعية.

مااجاءايفاتملغنيلا“ إذتاعضمهااولّيهااتألسلب،اتناقمتاتلواليةاإىلاتألبعد.انّصاعميهاأمحدا
وعنهاروتيٌةاأخلى،اتناقلاإىلاتلّقمطان.اوهواتخاياراأيبابكٍلاوذكلاذلكاعناعثامنابناعّفانا
ريضاتهللاعنهاورشيٍح،اوبهاسالاتلّشافعّيالقولاتلّنبّياصىلاتهللاعميهاوسمللا)افإناتشاجلوتا
اعميهاتمانعامناأدتئه،افقاماتحلاكلامقامه،اكامالوا فالّقمطاناويّلامناالاويّلالها(؛اوألّناذلكاحقٌّ

كاناعميهاديٌنافامانعامناسضائه”.

أقامت املدعية دعواها ضد شقيقها املدعى عليه طالبة احلكم بنقل الوالية منه إىل احلاكم 
الرشعي؛ لكونه قد رد اخلطاب الذين تقدموا إليها ألسباب غري رشعية، وبعرض الدعوى 
هلا،  صالح  غري  وهو  واحد  خاطب  سوى  للمدعية  يتقدم  مل  بأنه  دفع  عليه  املدعى  عىل 
املكافئ، وقد حرض اخلاطب، وقرر رغبته يف نكاح  الزوج  بتزوجيها متى تقدم هلا  واستعد 
املدعية، وأحرض شاهدين معدلني رشعا فشهدا بكفاءته وصالحيته، كام أحرضت املدعية 
شاهدين معدلني رشعا فشهدا بعضل املدعى عليه هلا؛ ونظرًا ألن املدعى عليه مل يقدح يف 
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عدالة اخلاطب، ومل يظهر للقايض موجب لرده، وألن الوالية تنتقل ممن عضل إىل احلاكم 
الرشعي؛ لذا فقد حكم القايض حضوريا بثبوت عضل املدعى عليه للمدعية، وقرر نقل 
الوالية منه إىل احلاكم الرشعي، وبعد تصديق احلكم من حمكمة االستئناف حرضت املدعية 

والراغب يف الزواج للمحكمة، وأجرى القايض عقد النكاح بينهام.

احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بمكة املكرمة، وبناء 
عىل املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمكة املكرمة برقم )...( وتاريخ 
املوافق )...هـ(  يوم اخلميس  برقم )...( وتاريخ )...هـ(، ويف  باملحكمة  املقيدة  )...هـ(، 
١٠ وفيها حرضت )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل  افتتحت اجللسة الساعة ٠٠: 
الرقم )...(، كام حرض حلضورها املدعى عليه )...( سعودي اجلنسية بموجب  املدين ذي 
السجل املدين ذي الرقم )...(، وادعت املدعية قائلة يف دعواها: إن املدعى عليه احلارض هو 
ويل التزويج؛ إذ إنه أخي الشقيق، وتقدم يل عدد من اخلطاب يصلحون ملثيل إال أن املدعى 
عليه قد رد اخلطاب؛ ألسباب غري رشعية، أطلب نقل الوالية منه إىل احلاكم الرشعي، هذه 
أنني ويل  من  املدعية  ذكرته  ما  بقوله:  أجاب  عليه  املدعى  الدعوى عىل  وبعرض  دعواي. 
التزويج فهو صحيح، وما ذكرته عن ردي للخطاب فال صحة له، والصحيح أنني رددت 
والتحري  البحث  وبعد  أجرة،  سائق  هلا  تقدم  حيث  للمدعية؛  صالح  غري  واحًدا  خاطبا 
تبني أنه غري سوي األخالق، وأنا مستعد بتزوجيها متى تقدم هلا الزوج املكافئ هلا، هكذا 
أجاب. وعند وصول القضية هلذا احلد قررت رفع املعاملة إىل هيئة النظر ملحاولة الصلح 
بني الطرفني. ويف جلسة أخرى حرضت املدعية، كام حرض حلضورها املدعى عليه )...(، 
املتضمن:  )...هـ(،  والتاريخ   )...( الرقم  ذي  بالقرار  النظر  هيئة  من  املعاملة  عادت  وقد 
بالطرفني، وتم توجيه النصح هلام ووافق املدعى عليه عىل عقد نكاحها  االجتامع  تم  “ أنه 
يوم االثنني )...هـ(  التاسعة صباحا، وتم حتديد موعد هلام  الساعة  يوم )...هـ(  يف جلسة 
الساعة العارشة والنصف صباحا إلحضار املدعية، وإكامل الكشف الطبي. وحرض املدعى 
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عليه واملدعية يوم األحد )...( الساعة العارشة صباحا، فقال املدعى عليه: إنني أرفض عقد 
النكاح هلا، ويوجد أخوها الكبري، وأنا لست مسؤوال عنها. والرأي: نرى أنه تعذر الصلح 
لدينا يف ذلك”. اهـ. وبعرض ذلك عىل املدعية أجابت قائلة: أنا ترضرت من عضل أخي 
احلارض، وأخي األكرب مريض، وال يستطيع احلضور. وبعرض ذلك عىل املدعى عليه أجاب 
قائال: املدعية ليست أختا يل، وأنا متربئ منها، وهي ثيب تزوج نفسها، وليس لدي سوى 
فجرى   ،)...( هاتفه  رقم  وهذا  به،  عالقة  يل  فليس   )...( ألخي  بالنسبة  وأما  ذكرت؛  ما 
االتصال به، فأجاب قائال: ليس يل عالقة باملدعية، وهي عاقة لوالدهتا. وبعرض ذلك عىل 
املدعية قالت: ليس يل من األولياء سوى أخي )...( و)...( وقد عضلوين مع تقدم اخلاطب 
الكفء يل، وأنا مستعدة بإحضاره يوم غد. ويف جلسة أخرى حرضت املدعية، كام حرض 
حلضورها املدعى عليه، فجرى نصح الطرفني، وتذكريمها بمغبة اخلصومات، وما تفيض إليه، 
ونصحهام بالتوصل بام ينهي اخلالف فلم يتوصال إىل يشء. وبسؤال املدعية عام استعدت به 
السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( فحرض  يل  املتقدم  اخلاطب  أحرضت  لقد  قالت: 
املدين ذي الرقم )...(، وبسؤاله قال: إنني ما زلت راغبا يف خطبة املدعية، وقد حرضنا يف 
هيئة النظر، واستعد املدعى عليه باحلضور كويل للمدعية يف إجراء الكشف الطبي، ثم جاء 
يف اليوم التايل، وقرر عدم رغبته يف احلضور، فطلبت منه البينة عىل عدالته وكفاءته فأحرض 
كال من )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( وبسؤاله قال: إنني 
أبلغ من العمر ثالثني عاما، وأعمل باملعهد العلمي )...(، وأسكن يف حي )...( بالطائف، 
وال عالقة يل باملتداعيني؛ وأما اخلاطب فهو من مجاعتي. وبسؤاله عام لديه من شهادة قال: 
أحرض  كام  وعيل،  يل  الشهادة  ومقبول  وعدل  كفء   )...( احلارض  اخلاطب  أن  باهلل  أشهد 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(. وبسؤاله قال: إنني أبلغ من 
العمر ثامنية وعرشين عاما، وأعمل برشكة )...( بالطائف، وأسكن يف حي )...( بالطائف، 
وال عالقة يل باملتداعيني، وعالقتي باخلاطب أنه من اجلامعة. وبسؤاله عام لديه من شهادة 
استعد، ثم شهد قائال: أشهد باهلل تعاىل أن اخلاطب احلارض كفء ومقبول الشهادة يل وعيل، 
و)...(   ،)...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( قبل  من  وعدال 
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سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، فطلبت من املدعية البينة عىل كون 
املدعى عليه عاضال هلا، فاستعدت بإحضارها، ورفعت اجللسة ملا استعدت به. ويف جلسة 
أخرى حرضت املدعية ومل حيرض املدعى عليه عىل الرغم من تبلغه بموعد اجللسة بتوقيعه 
عىل الضبط يف اجللسة املاضية. وبسؤال املدعية عن بينتها قالت: لقد أحرضت بينتي، وهو 
ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( فحرض  بالدخول،  له  فأذنت  الشاهد، 
الرقم )...(. وبسؤاله قال: إنني أبلغ من العمر مخسا وثالثني عاما، وأعمل حارس أمن يف 
)...(، وأسكن يف حي )...(. وبسؤاله عام لديه من شهادة شهد قائال: أشهد باهلل تعاىل أن 
إخوة املدعية قد عضلوها، وامتنعوا عن تزوجيها، وقد تقدمت هلا ولكن أخاها )...( رفض، 
الشيخ )...(  له من  هكذا شهد، وقد حرض يف اجللسة أيضا اخلاطب، وقدم شهادة تزكية 
إمام جامع )...( بأنه من املحافظني عىل الصلوات، وذو استقامة. وبسؤال املدعية: هل لدهيا 
مزيد بينة؟ قالت: سوف أحرضها يف اجللسة القادمة، ورفعت اجللسة. ويف جلسة أخرى 
حرضت املدعية ومل حيرض املدعى عليه وال من يمثله، وطلبت املدعية احلديث، فأذنت هلا 
فقالت: لقد أحرضت بينتي، وهو الشاهد الثاين، فأذنت له بالدخول، فحرض )...( سعودي 
اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، البالغ من العمر مخسني عاما، ويعمل يف 
النقل اجلامعي، ويسكن يف حي )...(. وبسؤاله عام لديه من شهادة قال: أشهد باهلل تعاىل 
إن   :)...( يل  يقول  وكان  فرفض،  خلطبتها  أخيها  عند  للمدعية  تقدم   )...( صديقي  أن 
أخاها قال: لن أزوجها، ولن أتدخل يف شؤوهنا، هكذا شهد؛ وحيث تغيب املدعى عليه 
عىل الرغم من تبلغه بموعد اجللسات املاضية؛ لذا قررت السري يف هذه القضية؛ فبناء عىل 
النظر، وقرر تزويج  املدعى عليه حرض لدى هيئة  الدعوى واإلجابة، وبام أن  ما تقدم من 
املدعية، ثم رفض دون مربر؛ وألن املدعية طلبت رفع الرضر الواقع هبا من عضل إخوهتا 
هلا؛ وألن املدعى عليه رفض تزويج املدعية، وألن املدعية أقامت البينة عىل عضل املدعي، 
وألن املدعية أحرضت خاطبًا مل يقدح املدعى عليه يف عدالته، ومل يظهر لنا ما يوجب رده؛ 
فقهاء  تعديل اخلاطب؛ وألن مذهب مجهور  باخلاطب؛ وألنه جرى  املدعية رضيت  وألن 
املذاهب األربعة، وهو راوية يف مذهب احلنابلة أن الوالية تنتقل ممن عضل إىل احلاكم. قال 
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ُة إىلىَ  ْت اْلِواليىَ لىَ قىَ ُب، اْنتىَ ْقرىَ ا األىَ هىَ لِيُّ ا وىَ ِلهىَ ضىَ ا عىَ الُِث، إذىَ ْكُم الثَّ يف املغني كتاب النكاح ما نصه” احْلُ
ُذِكرىَ  اُر أىَيِب بىَْكٍر، وىَ ُهوىَ اْختِيىَ اِن. وىَ ْلطىَ ِقُل إىلىَ السُّ ْنتىَ ى، تىَ ٌة ُأْخرىَ ايىَ ْنُه ِروىَ عىَ ُد، وىَ ْيِه أىَْحىَ لىَ ِد. نىَصَّ عىَ ْبعىَ األىَ
بِيِّ صىل اهلل عليه  ْوِل النَّ اِفِعيُّ لِقىَ الىَ الشَّ بِِه قىَ ْيٍح، وىَ رُشىَ اِن ريض اهلل عنه، وىَ فَّ نىَ ْبِن عىَ ْن ُعْثامىَ لِكىَ عىَ ذىَ
ائِِه،  نىَعىَ ِمْن أىَدىَ ْيِه اْمتىَ لىَ قٌّ عىَ لِكىَ حىَ نَّ ذىَ ألىَ ُه {؛ وىَ يِلَّ لىَ ْن ال وىَ يِلُّ مىَ اُن وىَ ْلطىَ السُّ ُروا، فىَ إِْن اْشتىَجىَ وسلم: } فىَ
ائِِه”؛ ألن من وجب عليه يشء أمر به  ضىَ نىَعىَ ِمْن قىَ اْمتىَ ْيٌن فىَ ْيِه دىَ لىَ انىَ عىَ ْو كىَ امىَ لىَ ُه، كىَ امىَ قىَ اِكُم مىَ امىَ احْلىَ قىَ فىَ
احلاكم، فإن امتثل وإال نفذه احلاكم إن أمكن؛ وألن املدعى عليه امتنع مما وجب عليه؛ لذا 
فقد ظهر يل أن املدعى عليه قد عضل املدعية، وقررت نقل الوالية منه إىل احلاكم الرشعي، 
وبه قضيت. وبعرضه عىل املدعية قررت القناعة به، ويعد هذا احلكم يف حق املدعى عليه 
حكام حضوريا، وسيجري إبالغ املدعى عليه )...( باحلكم إلبداء القناعة من عدمها، وباهلل 

التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/١١/٢٧هـ.

دائرة  من  الصادر  بالقرار  أعيد  االستئناف  ملحكمة  احلكم  رفع  وبعد  وحده،  هلل  احلمد 
األحوال الشخصية الثالثة برقم )...هـ(، املتضمن: وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت 
نبينا  التوفيق، وصىل اهلل عىل  املوافقة عىل احلكم. اهـ؛ وحتى ال خيفى جرى إحلاقه، وباهلل 

حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف )...هـ(. 
احلمد هلل وحده، وبعد، ففي يوم األربعاء املوافق )...هـ( افتتحت اجللسة الساعة الثانية 
عرشة ظهرا وفيها حرضت )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، 
وأهنت قائلة: لقد صدر الصك ذا الرقم )...( واملؤرخ يف )...هـ(، املتضمن نقل والية )...( 
إىل احلاكم الرشعي، وتقدم يل احلارض )...( سعودي اجلنسية، وما زال يرغب يف الزواج 
مني، ولعضل إخويت يل، ولعدم وجود عاصب قريب مني، وملصادقة احلكم املذكور أعاله 
من حمكمة االستئناف، واملهمش عليه بذلك؛ لذا أطلب إجراء عقد الزواج يل عىل مهر قدره 
اهـ، وقد حرض اخلاطب  املجلس، واشرتطت )...(.  عرشة آالف ريال مسلمة يل يف هذا 
)...( وحيمل السجل املدين ذا الرقم )...(، وقد صدق املنهية فيام قالت، وقبل برشوطها، 
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وكان ذلك بحضور كل من )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، 
من  تقدم  ما  عىل  فبناء  )...(؛  الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي  و)...( 
إهناء املنهية، وبناء عىل الصك الصادر منا املشار اليه بعاليه؛ لذا فقد زوجت اخلاطب بقويل: 
زوجتك هذه احلارضة )...(، وتلفظ اخلاطب قائاًل: قبلت؛ فبناء عىل ما تقدم فقد تم عقد 
الزوج، وقد جرى االطالع عىل شهادة  الويل، وقبول من  بإجياب من  الزواج للمذكورين 
يف   )...( برقم  املكرمة  بمكة   )...( مستشفى  من  الصادرة  للزوجني  الزواج  قبل  الفحص 
)...(، املتضمن توافق الزوجني، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه 

وسلم. حرر يف )...هـ(.
احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
بمحكمة  املال  وبيوت  والقصار  والوصايا  واألوقاف  الشخصية  لألحوال  الثالثة  الدائرة 
االستئناف يف منطقة مكة املكرمة االطالع عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة 
العامة بمكة املكرمة برقم )...( وتاريخ )...هـ(، املرفق هبا الصك الصادر من فضيلة الشيخ 
)...( القايض باملحكمة العامة بمكة املكرمة برقم )...( وتاريخ )...(، املتضمن دعوى املرأة 
الصك وصورة ضبطه،  وبدراسة  الزواج.  )...( يف عضلها عن  الشقيق  أخيها  )...( ضد 
تقررت املوافقة عىل احلكم، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 3لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بنجران

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٥٦٧٤٣ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري

تارخيه: ١٤٣٥/٠٢/٠٦هـ رقم القرار:٣٥١٣٨١١٨  

عضلا-اتقدماخاطبا-ارفضاتلويلاتزوجيها-اطمبانقلاواليةاتلنكاحا-اإسلترابالدعوىا-ا
دفعابقبقاتنقحاباتخلاطبا-اسبقاتملوتفقةاعميها-اثبوتاتلعضلا-انقلاتلواليةاإىلاتلقايض.

مااجاءايفاتملغنيلا“ إذتاعضمهااوليهااتألسلباتناقمتاتلواليةاإىلاتألبعدا(انصاعميهاأمحد،ا
وعنهاروتيةاأخلىاتناقلاإىلاتلقمطان،اوهواتخاياراأيبابكل،اوذكلاعناعثامنابناعفاناريضا
تهللاعنهاورشيح،اوبهاسالاتلشافعيالقولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا)افإناتشاجلوتافالقمطانا

ويلامناالاويلالها(ا”.

أقامت املدعية دعواها ضد أخيها املدعى عليه طالبة احلكم بنقل الوالية منه إىل احلاكم 
الرشعي؛ وذلك لتقدم خاطب هلا إال أن املدعى عليه رده ألسباب غري رشعية، وبعرض 
الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها، ودفع بأنه وافق عىل تزويج اخلاطب إال أنه انسحب، 
أو دينه  أنه ال يطعن يف خلقه،  ثم تقدم للمدعية مرة أخرى فلم يوافق عىل تزوجيه، وقرر 
املدعية من اخلاطب دون مسوغ رشعي،  املدعى عليه برفضه تزويج  بيشء؛ ونظرًا إلقرار 
وألن الوالية تنتقل ممن عضل إىل احلاكم؛ لذا فقد حكم القايض بنقل الوالية من املدعى 

عليه إىل احلاكم الرشعي، فاعرتض املدعى عليه، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.



195

وبناء عىل  بنجران،  العامة  املحكمة  القايض يف   )...( أنا  فلدي  وبعد،  احلمد هلل وحده، 
برقم )...( وتاريخ )...هـ(،  بنجران  العامة  لنا من فضيلة رئيس املحكمة  املحالة  املعاملة 
افتتحت  )...هـ(  املوافق  الثالثاء  يوم  ويف  )...هـ(،  وتاريخ   )...( برقم  باملحكمة  املقيدة 
اجللسة الساعة احلادية عرشة وفيها حرضت املدعية )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل 
الرقم )...(، كام حرض حلضورها املدعى عليه )...( سعودي اجلنسية بموجب  املدين ذي 
السجل املدين ذي الرقم )...(، وادعت قائلة: إن هذا احلارض أخي األكرب وويل الرشعي؛ 
حيث قد تويف والدي، وقد بلغت مبلغ النساء، وتقدم يل خاطب، وهو )...( يصلح يل زوجًا 
إال أن املدعى عليه قد رده ألسباب غري رشعية، أطلب نقل الوالية منه إىل احلاكم الرشعي، 
هذه دعواي. وبعرض ذلك عىل املدعى عليه أجاب قائاًل: إن ما ذكرته املدعية من أنني ويل 
التزويج هلا بعد وفاة والدي فهو صحيح، وما ذكرته من أنه تقدم هلا اخلاطب هذا، وقد كان 
انسحب ومل  أنه  املسؤول عن زواجها؛ حيث إين مريض، وقد وافقنا عليه إال  أخي )...( 
أريده زوجًا ألختي، هكذا أجاب. وبسؤاله: هل  تقدم مرة أخرى ال  أن  بعد  يعد، واآلن 
ينقم عليه يف خلقه أو دينه بيشء؟ قال: ال، إال أن أصله من غري السعودية، وأنا ال أريده، 
وما  اخلصومات،  بمغبة  وتذكريمها  ووعظهام،  الطرفني،  نصح  جرى  ثم  به،  أزوجها  ولن 
تفيض إليه، ونصحهام بالتوصل إىل ما ينهي اخلالف فلم يتوصال إىل يشء. وبعرض جواب 
املدعى عليه عىل املدعية قالت: كام ذكر يرفض زواجي من هذا الرجل، وال ينقم عليه يف 
خلق وال دين، وأنا أريد أعف نفيس باحلالل، واخلاطب موظف حكومي، وهو سعودي 
اجلنسية، هكذا أجابت؛ وعليه فقد أمرت املدعى عليه بتزويج املدعية من اخلاطب، فقال: لن 
أزوجها، وهي اآلن يف ذمتكم؛ وعليه وبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة؛ وألن املدعية 
طلبت نقل الوالية من املدعى عليه إىل احلاكم الرشعي لألسباب املوضحة بدعواها؛ وألن 
املدعى عليه رفض تزوجيها من اخلاطب املذكور اسمه أعاله وهو مل ينقم عليه ال يف خلقه 
وال يف دينه؛ وحيث إهنم قد وافقوا عىل زواجه منها سابقًا، وارتضوه زوجًا هلا، لكن الزواج 
مل يتم؛ وحيث إن موافقتهم عليه سابقًا يعد تعدياًل له، وارتضاًء به زوجًا ألختهم؛ وألن نقل 
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الوالية من الويل املدعى عليه ربام أفىض إىل نزاع وخصام وقطيعة رحم، والرشيعة املحكمة 
تتطلع إىل قطع النزاع، وعدم التقاطع والتدابر، وأن مذهب مجهور املذاهب األربعة، وهو 
رواية يف مذهب احلنابلة أن الوالية تنتقل ممن عضل إىل احلاكم. قال يف املغني كتاب النكاح 
األبعد(. نص عليه  إىل  الوالية  انتقلت  األقرب  وليها  إذا عضلها  الثالث  ما نصه: )احلكم 
أحد، وعنه رواية أخرى تنتقل إىل السلطان، وهو اختيار أيب بكر، وذكر عن عثامن بن عفان 
ريض اهلل عنه ورشيح، وبه قال الشافعي لقول النبي صىل اهلل عليه وسلم: ) فإن اشتجروا 
فالسلطان ويل من ال ويل له (؛ وألن ذلك حق عليه امتنع من أدائه فقام احلاكم مقامه، كام لو 
كان عليه دين فامتنع من قضائه(؛ وألن من وجب عليه يشء أمر به احلاكم فإن امتثل وإال 
إىل  منه  الوالية  نقل  املدعية، وقررت  قد عضل  املدعى عليه  أمكن؛ وألن  إن  احلاكم  نفذه 
احلاكم الرشعي، وبذلك كله حكمت. وبإعالن احلكم عىل الطرفني قررت املدعية القناعة، 
لطلبه،  فأجيب  اعرتاضية  الئحة  تقديم  وطلب  باحلكم،  القناعة  عدم  عليه  املدعى  وقرر 
آله وصحبه  نبينا حممد وعىل  التوفيق، وصىل اهلل عىل  بتعليامت االستئناف، وباهلل  وأفهمته 

وسلم. حرر يف )...هـ(.

احلمد هلل وحده، وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة املختصة بتدقيق قضايا األحوال 
بمنطقة عسري  املال بمحكمة االستئناف  الشخصية واألوقاف والوصايا والقصار وبيوت 
عىل املعاملة الواردة هلذه املحكمة من املحكمة العامة بنجران برقم )...( وتاريخ )...هـ(، 
املرفق هبا الصك الصادر من فضيلة الشيخ/)...(، واملسجل برقم )...( وتاريخ )...هـ(، 
املتضمن  بالصك،  املوضحة  الصفة  عىل  عضل  بشأن   )...( ضد   )...( بدعوى  واخلاصة 
حكم فضيلته بام هو مدون بباطنه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية 
وأوراق املعاملة تقررت املوافقة عىل احلكم، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله 

وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة جدة

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٩٧٠٥١ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٨/٠٤هـ رقم القرار:٣٥٣٣٩٢٩٠  

عضلا-اتقدماخاطبا-ارفضاتلويلاتزوجيها-احضوراتخلاطباتملادتخلا-اطمبهاتلزوتجا
مناتملدعيةا-طعنايفاديناتخلاطباوأماناها-اتلكفاءةارشطالزوماالاصحةا-اثبوتاتلعضلا-ا

نقلاتلواليةاإىلاتلقايض.

١ا-سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا)إذتاجاءكلامناتلضونادينهاوخمقهافانكحوه،اإالا
تفعموتاتكنافانةايفاتألرضاوفقاد(.

٢ا-سولهاصىلاتهللاعميهاوسمللا)الارضراوالارضتر(.ا
3ا-سولهاصىلاتهللاعميهاوسمللا)أياماتملأةانكحتابغرياإذناوليها،افنكاحهااباطل،افنكاحهاا
باطل”ثالثا”،اوهلاامهلامثمهااباماأصابامنها،افإناتشاجلوتافالقمطاناويلامناالاويلا

له(.
را-مااجاءايفاتللوضاتمللبعلا“ ولهارشوطاأربعة..اتلرشطاتلثاينلارضامها،افالايصحاإنا

أكلهاأحدمهاابغرياحق”.
اا-امااجاءايفاتللوضاتمللبعلا“ وليقتاتلكفاءةا-اوهي..اديناومنصب،اوهواتلنقب،ا
وسملا عميها تهللا تلنبياصىلا ألملا تلنكاح؛ا أيلاصحةا وتحلليةا-..ارشطاايفاصحاه،ا

فاطمةابنتاسيساأناتنكحاأسامةابنازيدافنكحاابأمله.امافقاعميه.ابلارشطالزوم”.
لا-امااجاءايفاتللوضاتمللبعلا“ فإناعضلاتلويلاتألسلبابأنامنعهااكفؤتارضياه،اورغبا

باماصحامهلتاويفققابهاإناتكلرا..ازوجاتحللةاتلويلاتألبعد”.
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٧ا-سولاتبناسدتمةايفاتملغنيلا“ الانعملاخالفاابنياأهلاتلعملايفاأنالمقمطاناواليةاتزويجا
تمللأةاعنداعدماأوليائها،اأواعضمهل،اوبهايقولامالكاوتلشافعياوإسحاقاوأبواعبيدا

وأصحاباتللأيا..افكانتالهاتلواليةايفاتلنكاحاكاألب”.
٨ا-تملادةاذتتاتللسلا)33(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعية.ا

أو  بتزوجيها من خاطبها،  إلزامه  طالبة  عليه  املدعى  والدها  دعواها ضد  املدعية  أقامت 
إثبات عضله، ونقل الوالية إىل القايض بعد رفض والدها تزوجيها من اخلاطب، وبعرض 
الدعوى عىل املدعى عليه أنكر تقدم اخلاطب له بالصورة املتعارف عليها، وقد حرض وكيل 
غري  اخلاطب  لكون  ذلك  عليه  املدعى  فرفض  باملدعية،  موكله  تزويج  وطلب  اخلاطب، 
مريض الدين واخللق لألسباب املفصلة يف جوابه؛ ونظرًا ألن امتناع املدعى عليه من تزويج 
لذا  الوالية عنه؛  لرفع  يعد عضال موجبا  اخلاطب دون موجب صحيح ظاهر  املدعية من 
فقد حكم القايض بثبوت عضل املدعى عليه البنته املدعية، وقرر نقل واليتها يف التزويج 

للحاكم الرشعي،  فاعرتض املدعى عليه، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف. 

احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء 
عىل املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمحافظة جدة برقم٣٤٣٩٧٠٥١ 
وتاريخ )...هـ(، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤٢٠٤٧٦٥٧ وتاريخ )...هـ(، ويف يوم األربعاء 
املوافق )...هـ( افتتحت اجللسة الساعة ٣٠: ١٠ صباًحا وفيها حرض )...( سعودي اجلنسية 
اجلنسية  سعودية   )...( املدعية  عن  وكيال  بصفته   )...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب 
بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( بموجب الوكالة ذات الرقم ١٤٣٤/١٦٣ والتاريخ 
العربية السعودية يف  )...هـ(، الصادرة من رئيس قسم شؤون السعوديني بسفارة اململكة 
الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( احلارض  عىل  وادعى  )باريس(، 
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ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( عليه  املدعى  عن  وكيال  بصفته   )...(
الرقم )...( بموجب الوكالة ذات الرقم )...( والتاريخ )...هـ(، الصادرة من كتابة العدل 
الثانية شامل حمافظة جدة بمذكرة هذا نصها: تقدم إىل موكلتي الشاب )...(، غري أن والدها 
الفتاة  عضل  عىل  يوافق  ال  املطهر  الرشع  كان  وملا  رشعي،  سبب  دون  إياه  تزوجيها  رفض 
املسلمة أن تتزوج بالكفء، وملا كان رسول اهلدى والرحة يقول:” إذا جاءكم من ترضون 
دينه وخلقه فأنكحوه، إال تفعلوا تكن فتنة يف األرض وفساد”، قالوا: يا رسول اهلل، وإن كان 
فيه ؟ قال: “ إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه” ثالث مرات، أخرجه الرتمذي، 
“مل ير للمتحابني مثل النكاح”. أخرجه ابن ماجه وصححه األلباين بلفظه،  ويقول أيضا: 
إذا  الرجل  النكاح”، ومعنى احلديث: أن  “ما رأيت للمتحابني مثل  بلفظ:  البيهقي  ورواه 
نظر إىل امرأة وأحبها، فعالج ذلك الزواج هبا، قال املناوي يف”فيض القدير” بعد ذكره هلذا 
احلديث: إذا نظر رجل ألجنبية وأخذت بمجامع قلبه فنكاحها يورثه مزيد املحبة، كذا ذكر 
العشق  هبا  يعالج  التي  األدوية  أعظم  أن  املراد:  األكابر  بعض  قول  منه  وأفصح  الطيبي، 
النكاح، فهو عالجه الذي ال يعدل عنه لغريه ما وجد إليه سبيال. اهـ؛ عليه ترغب موكلتي 
مع حبها ألبيها وشغفها بطاعته يف أن يوضح سببا رشعيا ملنعها، أو إلزامه بتويل العقد، أو 
تويل مقام حمكمتكم املوقرة العقد ملوكلتي؛ لقوله عليه الصالة والسالم: “أيام امرأة نكحت 
بغري إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل” ثالثا”، وهلا مهر مثلها بام أصاب منها، فإن 
األلباين يف ختريج  السنن وصححه  له”. أخرجه أهل  فالسلطان ويل من ال ويل  اشتجروا، 
املشكاة؛ وبناء عىل ما سبق تطلب موكلتي إلزام والدها بالعقد، أو توكيله ملن يتوىل العقد هلا، 
إن  املدعى عليه وكالة قال:  العقد هلا، هذه دعواي. وبعرض ذلك عىل  أو تويل حمكمتكم 
موكيل ينكر تقدم الشخص الوارد اسمه يف الدعوى له طالبا يد ابنته املدعية بالطرق الرشعية، 
واملتعارف عليها لدى األرسة. وبعرض ذلك عىل املدعي وكالة قال: إن كان هذا جواب 
املدعى عليه، فهل يقبل بأن يتقدم له الراغب يف الزواج بموكلتي رسميا بالطرق التي توافق 
أعراف األرسة ؟ وبعرض ذلك عىل املدعى عليه وكالة قال: أطلب اإلمهال للرجوع ملوكيل 
والرد، ثم رفعت اجللسة لذلك. ويف جلسة أخرى حرض املدعي وكالة )...(، وحرض املدعى 
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عليه وكالة )...(، وبسؤال املدعى عليه وكالة عام طلب اإلمهال من أجله قدم مذكرة هذا 
املرأة من تزوجيها بكفئها بقصد اإلرضار هبا؛ وحيث إن معنى  العضل هو منع  إن  نصها: 
العضل مل يتحقق يف هذه الدعوى؛ وذلك ألنه مل يتقدم اخلاطب ملوكيل املدعى عليه، وهذا ما 
أقر به وكيل املدعية يف اجللسة السابقة، مما يعد انتفاًء لركٍنٍ أساس يف العضل؛ عليه فإنني 
أدفع بعدم قبول الدعوى؛ إعامال للامدة الثانية والسبعني من نظام املرافعات الرشعية، “أو 
الدفع به بعدم قبول الدعوى؛ النعدام الصفة، أو األهلية، أو املصلحة، أو ألي سبب آخر، 
كام أن الفطرة السوية واألصل هي عطف األب وحنانه جتاه أبنائه، فهو األدرى بمصاحلهم، 
واألقدر عىل حتقيق رغباهتم؛ ولذلك جعل اهلل له الوالية عليهم، وموكيل يرى أن املسؤولية 
عليه أعظم، السيام أن اهلل قد مّن عليه بست من البنات، وأكرمه بتزويج ثالث منهن زواجا 
تم  قد  منهن  والرابعة  البلد،  هذا  وتقاليد  عادات  بحسب  عليها  املتعارف  بالطرق  رشعيا 
االتفاق عىل عقد قراهنا قريبا، ولقد سبق أن تقدم البنة موكيل املدعية أربعة خاطبني بذات 
الطرق املتبعة شـرعـا وعـرفـا إال أهنا ردتـهم بإرادهتا ورغـبـتـها، ومل يكن ملوكـيل أي دور 
ينفي عنه شبهة العضل متاما؛ عليه  تأكيد رفضها ألي منهم، مما  أو  إقـناعـها بأحدهم،  يف 
وبناء عىل ما ذكر من أسباب فإنني أطلب من فضيلتكم احلكم برد الدعوى وفقا ملا قرره 
إبداء  ونطلب  بدعوانا،  نتمسك  قال:  وكالة  املدعي  عىل  ذلك  وبعرض  ذلك.  يف  املنظم 
األسباب الرشعية التي حتول دون تزويج هذا الشاب من هذه الفتاة، ونطلب اعتبار اجلواب 
الذي تقدم به ممثل املدعى عليه نكوال عن اإلجابة ألنه غري مالق للدعوى، ونطلب الفصل 
فيها. وبعرض ذلك عىل املدعى عليه وكالة قال: حيث عجز وكيل املدعية عن تقديم البينة 
املدعي  الدعوى. وبعرض ذلك عىل  برد  فإنني أطلب احلكم  بتقدم اخلاطب ملوكيل؛ عليه 
وكالة قال: لدي وكالة عن طالب الزواج بموكلتي واسمه )...( سعودي اجلنسية بموجب 
العربية  اململكة  بسفارة  القنصيل  القسم  رئيس  من  صادرة   )...( الرقم  ذي  املدين  السجل 
واملدافعة  املرافعة  حق  ختولني  التي  )...هـ(،  وتاريخ   )...( برقم  )باريس(  يف  السعودية 
ذلك  وكل  عليها،  واالعرتاض  باألحكام  والقناعة  والتنازل  واإلنكار  واإلقرار  والصلح 
بشأن عقد نكاحه عىل املدعية أصالة )...(، وأنا بدوري أتقدم نيابة عن موكيل )...( للمدعى 
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عليه أصالة عن طريق وكيله بخطبة املدعية )...(، وبعرض ذلك عىل املدعى عليه وكالة 
قال: إنام أنا وكيل عن املدعى عليه، ولست وليا عىل املدعية، وأطلب الفصل يف الدعوى، 
وعىل وكيل اخلاطب أن يتقدم بعد انتهاء الدعوى. وبعرض ذلك عىل املدعي وكالة قال: إن 
املدعى عليه وكالة مل جيب عن الدعوى بجواب مالق هلا، بل أنكر أن يكون أحد قد تقدم 
بطلب خطبة موكلتي، وقد ضبط طلب طالب الزواج يف هذه اجللسة عن طريقي بصفتي 
الطلب  قال:  وكالة  عليه  املدعى  ذلك عىل  وبعرض  الطلب.  فال جمال إلنكار  عنه،  وكيال 
الحق للدعوى، وأمتسك بالفصل يف الدعوى، فأفهمت املدعى عليه بأن عليه إبالغ موكله 
بطلب طالب الزواج من املدعية )...( عن طريق الوكيل )...( يف هذه اجللسة، والرد عىل 
طلب  عن  واإلجابة  الدعوى  عن  ناكال  سيعد  فإنه  وإال  القادمة،  اجللسة  يف  الطلب  ذلك 
الزواج، وهو من الطلبات العارضة يف هذه الدعوى، ويكون الرد عليها بذكر األسباب وما 
يثبتها، ففهم ذلك، ثم رفعت اجللسة لذلك. ويف جلسة أخرى حرض )...( سعودي اجلنسية 
بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( بصفته وكيال عن )...( سعودية اجلنسية بموجب 
السجل املدين ذي الرقم )...( بموجب الوكالة ذات الرقم )...( والتاريخ )...هـ(، الصادرة 
العربية السعودية يف )باريس(، وحرض  من رئيس قسم شؤون السعوديني بسفارة اململكة 
املدعى عليه وكالة )...(. وبسؤاله عام طلب اإلمهال من أجله قال: حيث وقد أرشنا إىل أن 
اب هلا؛ وحيث إن فضيلتكم  موكيل مل يمنع املدعية عن الزواج، ودليل ذلك سبق تقدم اخُلطَّ
قد قبلتم تقدم اخلاطب من خالل املحكمة خلطبة ابنة موكيل املدعية؛ عليه فإن موكيل يطلب 
إحضار اخلاطب للمحكمة لسؤاله. وبعرض ذلك عىل املدعي وكالة قال: أطلب اإلمهال 
املدعي وكالة  أخرى حرض  لذلك. ويف جلسة  اجللسة  ثم رفعت  القادمة،  اجللسة  للرد يف 
املدين ذي  السجل  بموجب  اجلنسية  )...( سعودي  )...(، كام حرض  واملدعى عليه وكالة 
الرقم )...(، وقرر قائال: إنني وبناء عىل طلب املدعى عليه وكالة فإنني أتقدم بطلب الزواج 
من املدعية )...( عىل سنة اهلل ورسوله. وبعرض ذلك عىل املدعى عليه وكالة قال: لقد نمى 
الدولة  قرارات صدرت من جهة  السفر بموجب  منع من  قد  بأن احلارض  إىل علم موكيل 
ناٍد ريايض خمتلط يف حمافظة جدة، كام أنه يتلقى مبالغ مالية هو  السعودية، وأنه يرتدد عىل 
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الزواج  طالب  احلارض  من  أطلب  كام  ذلك،  يف  استجوابه  أطلب  املدعية،  من  ذويه  وأحد 
باملدعية أن حيدد حمل إقامته، وهل هناك أي عالقة تربطه باملدعية ؟ وبعرضه عىل احلارض 
أجاب املدعي وكالة قائال: ال صلة ملا ذكر بالدعوى، وال يالقيها، ومع هذا فال صحة ملنعه 
من السفر، وهو قد جاء من مجهورية )فرنسا( قبل نحو أسبوع، وكانت فرصة حلضور هذه 
اجللسة، وهلل احلمد، كام أن احلارض وهو موكيل أيضا مل يتلق أي مبالغ من موكلتي املدعية، 
حيث  نفقاهتا؛  خيص  فيام  له  بذمتها  ملا  وفاء  هي  إنام  للحارض  املدعية  من  حواالت  وهناك 
حرمها املدعى عليه من ذلك، وأما ما يتعلق باالختالط يف النادي الريايض فاملدعى عليه 
أذن للمدعية يف االشرتاك فيه، علام بأن موكيل يتوىل التدريب يف حال غياب املدرب فقط، 
كام أن موكيل يقيم يف حمافظة جدة، وهو اآلن يدرس يف مجهورية )فرنسا( ملرحلة )املاجستري(، 
كام أن موكلتي أيضا تدرس يف مجهورية )فرنسا( ويف اجلامعة واملرحلة الدراسية نفسيهام،  
فال يقبل طعن املدعى عليه وقدحه يف موكيل احلارض مع تساوي الكفاءة الدينية بينهام، وال 
يعرف عن موكيل تعاطي املخدرات أو املسكرات أو الدخان، وسريته حسنة، واألصل يف 
املسلم السالمة والعدالة، وموكيل حيفظ اثنني وعرشين جزءا من القرآن الكريم، علام بأن 
املدعى عليه قد أذن ملوكلتي املدعية وهي ابنته بالذهاب جلمهورية )كوريا( اجلنوبية يف دورة 
)تايكوندو(، وال أعتقد أن من يدرهبا هناك نساء، ويف مناطق منعزلة عن الرجال. وبعرض 
ذلك عىل املدعى عليه وكالة قال: أطلب اإلمهال للرجوع ملوكيل والرد. فأفهمت املدعى 
عليه وكالة بأن عليه الرد عىل وجه اخلصوص عام يتعلق بالكفاءة الدينية، والبينة عىل عدم 
صالحية احلارض طالب الزواج من املدعية، وإال فإنه يعد عاجزا عن إقامة البينة عىل ذلك، 
ففهم ذلك، ثم رفعت اجللسة لذلك. ويف جلسة أخرى حرض املدعي وكالة )...( واملدعى 
عليه وكالة )...(. وبسؤال املدعى عليه وكالة عام طلب اإلمهال من أجله قدم مذكرة هذا 
بواسطة  موكيل  تبليغ  تم  )...هـ(  املوافق  االثنني  يوم  بتاريخ  بأنه  فضيلتكم  نفيد  نصها: 
حمرضي اخلصوم باملحكمة بموعد جلسة بتاريخ )...هـ( للدعوى املقامة من/)...( بواسطة 
الدعوى  نفس  الدعوى هي  بأن  الطلب  استالم  بعد  املحامي/)...(، وتبني ملوكيل  وكيلها 
املنظورة لدى فضيلتكم، التي يعد فيها حضورنا متواصال غري منقطع، وذلك مثبت يف ضبط 
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اجللسة  املحكمة حلضور  إىل  باحلضور  تبليغ  لفضيلتكم صورة من ورقة  )مرفق  الدعوى. 
مناسبًا  فضيلتكم  يراه  ما  واختاذ  اجللسة،  حمرض  ذلك يف  إثبات  موكيل  طلب  وقد  األوىل(، 
حيال ذلك، السيام أن األمر قد شوش عىل موكيل، ويطلب تربيره؛ وحيث إن يف حضور 
اخلاطب/)...(، وقوله: “أتقدم بطلب الزواج من املدعية )...( تأكيدًا عىل عدم سبق تقدمه 
ملوكيل والد املدعية قبل الدعوى؛ وحيث إن موضوع دعوى املدعية هو عضل والدها هلا؛ 
وحيث إنه ال عضل يف عدم حتقق وجود اخلاطب، فيتبني عدم صحة دعوى املدعية، وهو ما 
سبق أن أرشنا إليه يف جلسة سابقة، ونتمسك بحقنا يف الدفع برد الدعوى، وما ارتبط هبا من 
طلبات عارضة؛ وحيث ألزم فضيلتكم موكيل بالرد عىل طلب اخلاطب وإال فيعد ناكاًل عن 
فقد  يعد عاضاًل البنته  أن موكيل ال  إثبات  فضيلتكم، وحرصا عىل  رأي  اإلجابة بحسب 
إن  اآليت:  يف  يتمثل  ذلك  عىل  وردنا  السابقة،  اجللسة  يف  به  رصح  وما  للخاطب  استمعنا 
فضيلتكم قد ألزم موكيل بالرد عىل وجه اخلصوص فيام يتعلق بالكفاءة الدينية، ونود أن نشري 
إىل أن هناك من الكفاءات التي يرد فيها اخلاطب يف حال عدم حتققها، وهي ما أشار إليها 
الفرائض  أداء  أي:  )دين(  وهنا  املساواة  لغة  وهي(  الكفاءة  )وليست  قوهلم”  يف  الفقهاء 
واجتناب النواهي، )ومنصب وهو النسب واحلرية(، وصناعة غري زرية ويسار بحسب ما 
جيب هلا”. الروض املربع؛ لذا فإنني أوجز ردي يف اآليت: أواًل/ فيام يتعلق بالكفاءة الدينية: 
١ -بسؤال اخلاطب )...( عن أسباب سبق منعه من السفر أنكر ذلك رصاحة مربرًا ذلك 
بقدومه من دولة )فرنسا( قبل أسبوع. ويف إجابته تلك كذب رصيح، فاملذكور قد منع من 
العام املايض )...هـ(؛ ألسباب هو وحده يعلمها،  السفر مرتني: أوهلا عام )...( وآخرها 
ومثبت ذلك يف سجالت اجلهات املختصة بالدولة، وبإنكارها وإخفائها شبهة ال يرتضيها 
موكيل. ٢ -أن اخلاطب أنكر تلقيه أموااًل من املدعية أصالة، ثم حّرف ذلك بأن ما تلقاه منها 
يعد ماله يف ذمتها بعد أن حرمها والدها من النفقة، وقوله قول مرسل، ال بينة عليه. )أرفق 
لفضيلتكم كشفًا بنكيًا ألحد حسابات ابنة موكيل املدعية( موضحًا به بأهنا صاحبة مال، كام 
يتبني أن هناك مبالغ مالية استلمها )...( وأخته )...( بلغت يف فرتة وجيزة مبلغا وقدره ستة 
أبنائه، ومل يمنعها عن أحدهم،  نفقة  ألفًا ومخسمئة ريال، كام أن موكيل قائم عىل  وسبعون 
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فموكيل قد من اهلل عليه باملال الوفري واخلري الكثري وأعامله اخلرية يف ذلك تشهد له. ٣ -أن يف 
إقرار اخلاطب عىل نفسه بالعمل يف التدريب يف مركز ريايض خمتلط جماهرًا به راضيا لنفسه 
العمل فيه هو إقرار بفسق واضح، وخلق غري سوي؛ أما قوله: إن موكيل أذن البنته باالشرتاك 
إتيان أي  النادي فإن موكيل قد أذن هلا بضوابط رشعية، وهو منعها ويمنعها عن  يف ذلك 
خمالفة لرشعنا وأنظمتنا. ٤ -أن يف إقرار اخلاطب -وبحسب زعمه - اإلنفاق عىل ابنة موكيل 
تغرير هبا، وحتريض عىل عمل غري  فيه  وليها وموافقته ودون وجه حق  املدعية دون علم 
لنا  أقوم، فهو مرشد  للتي هي  الكريم موعظة ونورًا هيدي  القرآن  آيات  سوي. ٥ -أن يف 
لتستوي وتستقيم أعاملنا، كام أنه حجة لنا أو حجة علينا؛ لذا فإن ما ذكره اخلاطب بحفظه 
الثنني وعرشين جزءًا من القرآن هذا إن ثبت صحته مل تكن له نورًا لرتشده للحق فيتبعه، 
وتنهاه عن الباطل فيتجنبه، وليس هذا من خلق القرآن يف يشء، ودليل ذلك يتبني يف إجابته 
من كذب رصيح، وإقراره، وجماهرته باالختالط املحرم، وعالقته بابنة موكيل املدعية التي 
بدأت يف ذلك املركز الريايض، ثم تبعها بعد ذلك باللحاق هبا إىل مجهورية )فرنسا( ودراسته 
يف اجلامعة نفسها التي تدرس هبا، ولنا يف نبينا الكريم األسوة احلسنة؛ حيث كان عليه أفضل 
الصالة والسالم خلقه القرآن وخلق اخلاطب بنّي من إجابته. ثانيًا: فيام يتعلق بالكفاءة يف 
اليسار: جاء يف املغني أن اليسار )هو رشط يف الكفاءة لقول النبي صىل اهلل عليه وسلم: ] 
احلسب املال [، وقال: ] إن أحساب الناس بينهم يف هذه الدنيا هذا املال [، و] قال لفاطمة 
عىل  وألن  [؛  له  مال  ال  فصعلوك  معاوية  أما  خطبها،  معاوية  أن  أخربته  حني  قيس  بنت 
الفسخ  ملكت  وهلذا  أوالدها؛  ومؤنة  بنفقتها،  إلخالله  زوجها  إعسار  يف  رضرا  املورسة 
بإخالله بالنفقة، فكذلك إذا كان مقارنا وألنه معدود نقصا يف عرف الناس يتفاضلون فيه 
كتفاضلهم يف النسب(، فال يكون الفقري كفء الغنية؛ ألن التفاخر باملال أكثر من التفاخر 
واحلرية؛ وألن  بالنسب  له  تعلق  والنفقة وال  باملهر  تعلقا الزما  للنكاح  عادة؛ وألن  بغريه 
النسب وأبلغ فكان من  الناس ويتفاضلون فيه كتفاضلهم يف  ذلك معدود نقصا يف عرف 
رشوط الكفاءة كالنسب، بل روي عن أيب حنيفة وحممد أن تساوي الزوج واملرأة يف الغنى 
رشط حتقق الكفاءة حتى إن الفائقة اليسار ال يكافئها القادر عىل املهر والنفقة؛ ألن الناس 
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أن  املرفق  املدعية  حساب  كشف  من  يتبني  وحيث  بالفقر؛  ويتعريون  بالغنى  يتفاخرون 
متوسط ما تنفقه املدعية عىل نفسها شهريًا ومن حساب واحد يقارب الثالثني ألف ريال، 
فإننا  املذكورة  النفقة؟ ولألسباب  تلك  مثل  لفضيلتكم قدرة ذلك اخلاطب عىل  تبني  فهل 
نطلب رد الدعوى فيام يتعلق باملدعية؛ ألن ادعاءها عضل والدها هلا مل يثبت قبل الدعوى؛ 
أما فيام يتعلق بالطلب العارض متمثاًل يف اخلاطب )...(، وعىل الرغم من أننا نرى أن الطلب 
العارض واملتداخل يف الدعوى يرتبطان بأصل الدعوى فإن ردت الدعوى لعدم صحتها رد 
تبعًا هلا ما يرتبط هبا من طلب عارض وغريه، ورغبة منا يف سامع اخلاطب وبعد استجوابه 
فقد تبني لنا أن يف رده عدل؛ وذلك لألسباب املوجزة التالية: ١ -اعرتافه بالتدريب مع حتقق 
٢ -جماهرته  رشعًا.  املحرمة  واملالمسة  االحتكاك  من  فيها  ظروف  يف  املحرم  االختالط 
باملعصية بالتدريب يف النادي، وإجازة ذلك العمل لنفسه. ٣ -عالقته باملدعية، التي بدأت 
من املركز الريايض بجدة، ثم اللحاق هبا إىل مجهورية )فرنسا(، ودراسته يف اجلامعة نفسها 
التي تدرس هبا فيه إقرار رصيح بشبهة تلك العالقة دون علم وموافقة وليها. ٤ -إقراره عىل 
حسب زعمه اإلنفاق عىل املدعية دون وجه حق وسند رشعي. ٥ -إخفاؤه استالم مبالغ 
نقدية من املدعية حتى ال يظهر بأن املدعية تنفق عليه. ٦ -ادعاؤه كذبا أن والدها ال ينفق 
أن سامحة  هنا  البيان  السفر، وغني عن  منع من  يسبق وأن  مل  بأنه  عليها. ٧ -ادعاؤه كذبا 
اإلسالم ال يمكن أن تفرس بأهنا قد تكون غطاًء ألعامل يظهر فيها الفسق، السيام أن األمر 
يتعلق بمن يدعون حفظ كتاب اهلل يف صدورهم؛ ونتيجة لذلك فإن موكيل ال يرتيض ذلك 
اخلاطب البنته زوجًا؛ حيث إن موكيل مؤمتن عند اهلل سبحانه وتعاىل عىل تلك الفتاة وأخواهتا 
األخريات، والعمل عىل تزوجيهن األصلح هلن بمن يرتضيه يف دينه وخلقه؛ وحيث إن هذا 
خلق اخلاطب فموكيل ال يرتيض خلقه بعد أن بان له ما بان لقوله صىل اهلل عليه وسلم: )إذا 
فتنة يف األرض وفساد عريض(.  تفعلوه تكن  دينه وخلقه فزوجوه إال  أتاكم من ترضون 
وبعرض ذلك عىل املدعي وكالة قال: فيام يتصل يف الفقرة األوىل فإن املنع من السفر كان 
به  يتعلق  نفيه  تم  وما  شخصيا،  به  تتعلق  وال  موكيل  والد  برتكة  تتعلق  مطالبات  بسبب 
بأن هذه األموال املحولة كانت سداد لبعض  أفاد  الثانية فإن موكيل  الفقرة  شخصيا، وأما 
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األموال التي سبق أن تلقتها أيضا موكلتي منه خالل الفرتة التي مل يكن ينفق عليها والدها، 
وموكلتي تقر بأهنا قد تسلمت من موكيل مبلًغا يزيد عىل مئة ومخسني ألف ريال، وذلك ملدة 
املتعلقة  الثالثة  الفقرة  وأما  القضية،  هذه  أتعاب  ذلك  ضمن  ومن  ثامنية،  أو  أشهر  سبعة 
بالتدريب فليس من الوجيه التعلق هبذا السبب وسبق احلديث عنه، وباقي الفقرات نكتفي 
بام تراه حمكمتكم املوقرة. وسامحة اإلسالم التي يتمسك هبا املدعى عليه تتناىف مع التيسري 
باليسار  يتمتعون  ال  أزواجهن  األخريات  عليه  املدعى  بنات  أن  كام  النكاح،  بشأن  املتعلق 
املادي كام هو احلال لدى والد موكلتي، والفارق بذلك ال خيتلف كثريا عن حال موكيل، بل 
موكيل  حرمان  يف  سببا  هذا  من  نجعل  فكيف  موكيل،  حال  من  حاله  تقرتب  ال  بعضهم 
وموكلتي من بعضهام؟ عىل الرغم من أين أوضحت ملحكمتكم املوقرة مقدار تعلق موكلتي 
بموكيل، ونذكر بأن الرسول صىل اهلل عليه وسلم قال: )مل ير للمتحابني مثل النكاح(؛ فبناء 
عىل ما سبق؛ ونظرا إىل كون إجابة ممثل املدعى عليه ال تالقي دعواه، أطلب السري فيها وعده 
ناكال عن اإلجابة؛ إذ ليس عنده عذر رشعي يمنع هذا النكاح. وبعرض ذلك عىل املدعى 
عليه وكالة قال: لقد سبق وأن أنكر املنع من السفر، وهو اآلن يربره ألسباب مرسلة ال بينه 
عليها، وأما قوله يف املبالغ التي استلمها احلارض )...( من ابنة موكيل، فهذا قول مرسل ال 
بينة عليه أيضا، وفيام يتعلق بأزواج البنات األخريات فإن البينة التي قدمت، وهي كشف 
حساب املدعية أصالة يوضح مقدار النفقة التي أجازهتا لنفسها وقطعا أن ما يستفاد منه يف 
معنى حديث النبي صىل اهلل عليه وسلم: )مل ير للمتحابني مثل النكاح( التغطية عىل أمر حمرم 
وعالقة يتضح فيها الشبهات؛ عليه فإننا نتمسك بالدفع برد الدعوى كام سبق أن أرشنا إليه. 
وبعد ذلك قال املدعي وكالة: ال جديد فيام ذكر أطلب احلكم هبذه القضية عىل الرغم من 
وسكنهن  األخريات،  موكله  بنات  عن  وكالة  عليه  املدعى  وبسؤال  موكيل.  عىل  التطويل 
وأزواجهن ممن تزوجن منهن، وحمل إقامتهن ودراستهن قال: أطلب اإلمهال للرد، فأفهمت 
املدعى عليه وكالة بأن عليه إحضار موكله يف اجللسة القادمة وجوبا فوعد بذلك، ثم رفعت 
 )...( عليه  املدعى  )...(، وحرض  وكالة  املدعي  أخرى حرض  لذلك. ويف  جلسة  اجللسة 
 ،)...( وكالة  عليه  واملدعى   ،)...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي 



207

إقرار  وبسؤال املدعى وكالة عام طلب اإلمهال من أجله قدم مذكرة هذا نصها: أواًل: إن 
 )...( اخلاطب  من  ريال  ألف  ومخسون  مئة   )١٥٠٠٠٠( وقدره  مبلًغا  باستالمها  املدعية 
ينصب يف صالح ما يسعى إليه اخلاطب )...( املذكور، وال وجه لصحة وقبول إقرارها؛ هذا 
حيث إن املدعية و)...( جيتمعان يف مصلحة واحدة، وقد طلبنا من اخلاطب )...( تقديم 
بينته عىل دفع تلك املبالغ فعجز عن ذلك. ثانيًا: إجابة عام سألنا عنه فضيلتكم يف اجللسة 
السابقة فإين أوجز ذلك يف اآليت: ١. البنت/)...( وزوجها )...(، وهو حاصل عىل شهادة 
املتحدة األمريكية، وكان  الواليات  املاجستري يف علوم احلاسب اآليل من جامعة )...( يف 
يعمل مديرًا للتسويق يف رشكة )...( قبل حصوله عىل املاجستري وهو اآلن مدير للتطوير 
وزير،  بمرتبة   )...( ووالده  اإلنرتنت  جمال  يف  الكربى  الرشكات  إحدى  يف  والتكنولوجيا 
وتسكن يف بيت زوجها بحي )...( يف مدينة جدة. ٢.البنت/)...( وزوجها )...( حاصل 
املرصفية  يف  ويعمل  األمريكية،  املتحدة  الواليات  من  املالية  اهلندسة  يف  املاجستري  عىل 
اإلسالمية بالبنك )...(، ووالده الدكتور/)...( أستاذ وحمارض يف جامعة)...(، وجده)...( 
عضو جملس )...(، وجده ألمه الدكتور/)...( وزير )..(، وهي تسكن يف بيت زوجها بحي 
وتعد   ،)...( رشكة  يف  التدقيق  مدير   )...( زوجها  ٣.البنت/)...(  جدة.  مدينة  يف   )...(
واحدة من أكرب رشكات التدقيق العاملية وهو خريج اجلامعة )...(، ووالده الدكتور/)...( 
إحدى   )...( عائلة  من  ووالدته  وزير،  بمرتبة   )...( رئيس  وسابقًا   ،)...( وزير  مستشار 
أعرق العائالت السورية، وتسكن يف بيت زوجها بحي )...( يف مدينة جدة. وفضاًل عىل 
حال األزواج املذكورين وأرسهم وعىل الرغم من أهنم فائقو اليسار خالفا ملا ذكره وكيل 
األصول  بحسب  موكيل  بنات  خلطبة  منهم  واحد  كل  تقدم  وعندما  واخلاطب،  املدعية 
والعادات املقبولة رشعا استنفذ موكيل كافة الوسائل الالزمة للسؤال عنهم، والوقوف عىل 
كفاءهتم الدينية حتى يضمن لبناته حياة كريمة تسودها املساواة واالستقرار، ومل يرد إليه من 
قريب أو بعيد ما يدفعه لرد أحد منهم بفسق أو غريه. وبعرض ذلك عىل املدعي وكالة قال: 
أوال/ ال يوجد منطق خيص احلب يتعلق باملنصب أو ما شابه ذلك، وإذا كانت املسألة تتعلق 
باملستوى التعليمي فموكيل )...( يدرس يف مرحلة املاجستري، وكان شخصيا يشغل منصب 
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مدير تسويق يف إحدى رشكات صناعة األدوية قبل سفره للدراسة، وأما أبوه )رحه اهلل( 
فكان وكيل وزارة )...(، وشغل منصب مدير عام الشؤون )...( باملنطقة الغربية، ورئيس 
بني  الصلح  وبمحاولة  املعروفني.   )...( أحد  هو  كام   ،)...( جملس  ورئيس   ،)...( جلنة 
الطرفني خلصا إىل أن تتقدم املدعية ملجلس العائلة يف مدينة )...(، واملكون من: )...( وهي 
جدة املدعية من جهة األب،  و)...( وهي أخت املدعية، و)...( وهي أخت املدعية، و)...( 
وهو عم املدعية إلخبارهم برغبة اخلاطب باخلطبة، ولو كان البعض خارج املدينة عن طريق 
عدم  حال  ويف  اخلاطب،  عن  بالتحري  يقومون  بدورهم  وهم  احلديثة،  االتصال  وسائل 
ممانعة جملس العائلة يتقدم أهل اخلاطب ألهل املدعية بخطبة رسمية بحسب عادات األرسة، 
وال يامنع املدعى عليه من تزويج املدعية للخاطب، فإن رفض املجلس اخلاطب فيعاد النظر 
فيها قضاء، هكذا اتفقا، ثم طلبا اإلمهال لذلك واإلفادة بام يتم حول ذلك، ثم رفعت اجللسة 
 ،)...( وكالة  عليه  املدعى  وحرض   ،)...( وكالة  املدعي  حرض  أخرى  جلسة  ويف  لذلك. 
بينهم؛  يتم االجتامع  املدعي وكالة قائال: مل  العائلة أجاب  وبسؤاهلام عام تم من قبل جملس 
وسائل  طريق  عن  لقاء  ترتيب  وحاولت   ،)...( باجلدة  باالتصال  موكلتي  قامت  حيث 
االتصال احلديثة ومل يتيرس عمل هذا اللقاء لرغبة اجلدة واألخوات يف أن يتم اللقاء مواجهة 
يف )...(، وهذا حمل رفض من قبل موكلتي، وعربت اجلدة من خالل مكاملة هاتفية أهنا ال 
ترغب يف التدخل يف هذا األمر، وأن األمر بيد املدعى عليه وأخيه )...(. وأجاب املدعى 
عليه وكالة قائال: بالرجوع إىل ما تم ضبطه يف اجللسة السابقة يتبني أن عىل املدعية أن تتقدم 
ملجلس العائلة يف مدينة )...(؛ وذلك لعرض طلب خطبة )...( هلا؛ وحيث إن يف حضورها 
واجتامعها بأرسهتا صلة رحم قبل كل يشء، ال سيام أن املدعية مقاطعة لألرسة منذ أكثر من 
عام، وأبلغت من اجلدة بأهنا ما زالت يف حماوالهتا لطلب حضور املدعية إىل )...( ولقائها 
باألرسة كاملة، كام أنه طلب مني أن أزودهم بام لدي عن اخلاطب، فأفهمتهم بأنه تم ضبط 
فهذا  هلا،  دخل  ال  اجلدة  أن  من  ذكر  ما  أما  هبا،  وسأزودهم  القضية،  يف  املعلومات  بعض 
يتناقض مع ما ذكرته اجلدة يل من حماولتها التواصل مع املدعية وطلبها تزويدها بمعلومات 
رفعت  ثم  ١٤٣٥/١/٤هـ،  تاريخ  بعد  ملا  اإلمهال  العائلة  جملس  ويطلب  اخلاطب،  عن 
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وكالة  عليه  املدعى  وحرض   ،)...( وكالة  املدعي  حرض  أخرى  جلسة  ويف  لذلك.  اجللسة 
)...(. وبسؤال املدعى عليه وكالة عام طلبه اإلمهال من أجله، وهو إمهال جملس العائلة ملا 
أعضاء  أحد  بصفته  نفسه  عن  أصالة   )...( حرض  لقد  قال:  ١٤٣٥/١/٤هـ  تاريخ  بعد 
املجلس، وبصفته وكيال عن أحد األعضاء، وهي )...(، وأطلب سامع ما لديه فحرض )...( 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( أصالة عن نفسه ووكيال عن )...( 
سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( بموجب الوكالة ذات الرقم )...( 
والتي  الثانية شامل حمافظة جدة،  العدل  كتابة  من  الصادرة   ،٩٠٩١ )...(، جلد  والتاريخ 
ختوله حق املرافعة واملدافعة وحضور اجللسات وإقامة الدعاوى وسامعها واإلجابة والرضا 
وبصفتي  عليه،  للمدعى  وأخ  املدعية  عم  بصفتي  قائال:  وقرر  واالستئناف،  واالعرتاض 
وكيال عن والديت )...(، وهي جدة املدعية وأم للمدعى عليه فقد تم عقد ثالثة اجتامعات، 
وأطلب حتديد جلسة بعد أسبوعني لإلفادة عن صالحية طالب الزواج باملدعية من عدمه. 
وبعرض ذلك عىل املدعي وكالة قال: ال مانع لدينا من ذلك، عىل أن تتم اإلفادة يف حال 
الرفض عن أسبابه الرشعية. وبعرض ذلك عىل املدعى عليه وكالة واحلارض قاال: ال مانع 
من ذلك، ثم رفعت اجللسة لذلك. ويف جلسة أخرى حرض املدعي وكالة )...(، وحرض 
املجلس  أعضاء  أحد  بصفته  نفسه  عن  أصالة   )...( حرض  كام   ،)...( وكالة  عليه  املدعى 
وبصفته وكيال عن اجلدة )...(، وبسؤال املدعى عليه وكالة عام طلبه اإلمهال من أجله، وهو 
قرار هذا نصه:  إىل  العائلة  انتهى جملس  العائلة قدم مذكرة هذا نصها:  إمهال جملس  طلبه 
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل النبي األمني، وعىل آله وصحبه وسلم إىل يوم 
الدين فإنه بناًء عىل الدعوى املقامة من )...( عىل والدها )...(، املقيدة لدى جملس قضاء 
)...(؛  وتاريخ   )...( برقم  جدة  بمحافظة  العامة  باملحكمة  القايض   )...( الشيخ  فضيلة 
من  املكون  العائلة  ملجلس  اللجوء  خالل  من  الصلح  يف  رغبا  الدعوى  طريف  إن  وحيث 
الطرفني؛  بني  بالرتايض  عليهم  واملوافقة  اختيارهم  تم  واللذين  أعاله،  املذكورين  أعضائه 
العائلة  جملس  متثل  التي  اللجنة  من  وحرصا  الدعوى،  ناظر  القايض  فضيلة  أمام  وذلك 
املتبعة واملجازة يف مثل تلك  يتوافق مع رشعنا احلنيف وعاداتنا  بام  الحتواء ذلك اخلالف 
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احلاالت، السيام أن اخلالف قائم بني ابنة ووالدها؛ لذا فإننا نقرر بأن عملنا قائم بام حيقق 
العدل بني األطراف، وحيفظ لألرسة مجعها وصلتها؛ مراعني يف قرارنا ما متليه عليه ضامئرنا، 
وبعد  معها،  تعاطفا  وأكثرهم  هبا،  الناس  أدرى  وجدهتا   )...( أخوات  أن  هنا عىل  ونؤكد 
عقدنا اجتامعا أوليا لتنظيم اللجنة إداريا، ومن ثم عقدنا اجتامعني آخرين جلمع ما يتيرس من 
أقوال ومعلومات حول القضية املذكورة وبعد حماوالتنا احلثيثة التي باءت مجيعها بالفشل 
للطلب من صاحبة الدعوى )...( مقابلتنا يف )...( جلمع مرئياهتا حول دعواها، والظروف 
املحيطة هبا بحسب ما تم االتفاق عليه معها، وبمعرفة فضيلة القايض ناظر الدعوى؛ حيث 
الكبائر، ولكن  إن يف حضورها مجًعا لألرسة، وصلة رحم. فمن قطعها وقع يف كبرية من 
املدعية أبت احلضور، وأرصت عىل قطع األرسة عىل الرغم من أهنا منحت الفرصة ألكثر 
من مرة؛ وبناء عىل قرار اللجنة باعتبار احلديث النبوي الرشيف: “ إذا جاءكم من ترضون 
من  لدينا  توفر  ما  دراسة  وبعد  قرارها،  اختاذ  يف  والسند  املرجع  فزوجوه”  وخلقه  دينه 
اللجنة  فإن  الشأن  هبذا  اهلل  بإذن  عادل  قرار  إىل  للوصول  القضية  عن  وأقوال  معلومات 
مقره  توضح   )...( املدعو  عن  واضحة  بيانات  املجلس  يتلقىَ  مل  أ -حيث  ييل:  ملا  توصلت 
احلايل يف بلد الدراسة )دولة فرنسا(، واسم اجلامعة التي يدرس هبا مع سبق طلبها. وبمعرفة 
املدعية )...( فقد تم السؤال عنه يف بلد الدراسة، وتبني أنه غري مقيد لدى اجلهة املختصة 
بالسفارة السعودية بـ)باريس( ال بصفة اإلقامة وال بصفة الدراسة، وليس له عنوان مقيد 
لدهيا، وهذا يعد خمالفا لألنظمة والتعليامت املعنية بسفر السعوديني للخارج السيام أن املدعو 
)...( مقيم يف تلك الدولة منذ فرتة تزيد عىل العام. ب -لقد تم السؤال من قبل اللجنة عن 
سابقا؛  السفر  من  منعوا  قد  وأرسته  أنه  وتبني  السعودية،  العربية  اململكة  يف   )...( املدعو 
وذلك بخصوص قضية تعدهيم عىل إرث، وأن هناك قضية ما زالت قائمة يف املحكمة العامة 
بجدة إىل هذه اللحظة. ت -ما أقر به )...( أمام فضيلة ناظر الدعوى من أفعال وأعامل ال 
تصدر من مسلم سوي، ومتثلت تلك األعامل يف إقراره وجماهرته بالعمل يف ناٍد ريايض فيه 
والترشيعات  للتعليامت  خرقا  يعد  ذلك  أن  كام  رشعا،  املحرم  واالحتكاك  االختالط  من 
املعمول هبا يف اململكة، والتي متنع االختالط بني اجلنسني بطرق غري رشعية. ث -ما وجدناه 
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عىل املذكور من أفعال وأعامل سلكها هو ووالدته فيها من التغرير بـ )...(، وحتريضها عىل 
عصيان والدها، وهو ما متثل يف اآليت: ١ - تسهيل فرار )...( من بيت والدها، والتغرير هبا 
من خالل توفري امللجأ واإلقامة هلا يف )فرنسا( لدى معارفه وأقاربه. ٢ -اللحاق هبا بإقراره 
واإلقامة يف )فرنسا(، والدراسة يف نفس اجلامعة التي تدرس هبا. ٣ -إقراره بحسب زعمه 
وإقناعها   ،)...( بـ  ٤ -التغرير  عنها.  مسؤوال  وال  وليها  ليس  وهو   ،)...( عىل  باإلنفاق 
بالسفر اىل املغرب، وتوفري اإلقامة هلا يف بيتهم. ٥ -حتريض )...( بإقـامـة دعـوى كـيـديـة 
عـىل والـدهـا بـغـيـر وجـه حق بدل حماولة التقريب بني ابنة ووالدها. ٦ -استغالل )...(، 
واستنزاف مواردها املالية ملصالح شخصية. ٧ - ثبوت عدم تقدمه خلطبة )...( وال تقدم 
أحد من عائلته لذلك بالطرق املفرتضة رشعا أو بموجب العادات والتقاليد املتبعة يف هذا 
الشأن. ٨ -ادعاؤه كذبا أن والدها ال يقوم باإلنفاق عليها، وعدم تأمينه املستلزمات املادية 
من  وفيها  املسلم،  أخالق  من  ليست  ومجلتها  مفردها  يف  واألعامل  األفعال  تلك  وأن  هلا. 
الدين واخللق ماال نرتضيه. ج -حيث إن قرار )...( برفع دعوى”عضل” عىل والدها نراه 
ال صحة له بحكم أن املدعو )...(، أو أحدا من أهله مل يتقدم خلطبتها، وبحكم أن أكثر من 
بالطرق  تزوجيهن  تم  قد  أخواهتا  معظم  أن  وبحكم  سابقا،  ورفضتهم  هلا،  تقدم  خاطب 
املفرتضة رشعا، ومن الوضوح التام أنه قد تم التغرير هبا لرفع دعوى ضد والدها؛ عليه فإن 
هذا  حمرض  يف  تفاصيلها  إيراد  تم  التي  واللقاءات  املراسالت  وبعد  العائلة،  جملس  أعضاء 
بني  حصل  الذي  واللقاء   ،)...( واملدعية  اللجنة  بني  متت  التي  املراسالت  وبعد  القرار، 
اللجنة واملدعى عـليـه فـإن اللـجـنـة ترى وباإلمجاع ما ييل: أوال/ عدم أهلية السيد )...( 
احلديث  يف  ورد  حيث  أعاله؛  إليها  املشار  لألسباب  وذلك  )...(؛  املدعية  خلطبة  وكفاءته 
املدعو  عن  ووجد  صدر  وما  فأنكحوه”،  وخلقه  دينه  ترضون  من  جاءكم  “اذا  الرشيف: 
)...( ليس من الدين واخللق يف يشء. ثانيا/ حث املدعية )...( عىل الرجوع لبيت والدها، 
والتحامها بأرسهتا؛ فقطع صلة الرحم كبرية من الكبائر قد حذرنا اهلل سبحانه وتعاىل من 
الوقوع فيها يف عدة مواضع، وبني لنا رسول هذه األمة عليه أفضل الصالة والسالم عقوبة 

 V  U  T  S  R  Q  P  O  N ] تعاىل:  اهلل  قال  باهلل.  والعياذ  مرتكبها 
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Z_  ̂[\ ] Z Y X W. )سورة حممد: ٢٢ -٢٣(، وعن 
أيب حممد جبري بن مطعم ريض اهلل عنه أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال: ] ال يدخل 
القرار  يبلغ هذا  ثالثًا:  اجلنة قاطع [. قال سفيان يف روايته يعني: قاطع رحم. متفق عليه. 
لفضيلة القايض يف اجللسة املقررة بتاريخ يوم االثنني ١٤٣٥/١/٢٩هـ بواسطة املهندس 
)...(، كام يرى املجلس أن قبول تلك اخلطبة بام صاحبها من وقائع وأحداث، وما صدر عن 
املدعو )...( من أفعال فيه من التجاوز والتساهل واخلروج عن الطريق السوي، ومسلك قد 
يسلكه الغري. فام ال يرتضيه أعضاء املجلس ألنفسهم ال يرتضونه لغريهم، هذا وصىل اهلل 
عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. وبعرضه عىل املدعي وكالة قال: ال جديد فيام ذكر 
يف مجيع ما قدمه املدعى عليه وكالة، غري أن موكلتي تقر بأن اخلاطب )...( مل حيرضها عىل 
اهلرب، ومل يرش هلا بأي رأي يف هذا اخلصوص، وإنام هي التي فرت بعد أن ناهلا من أبيها 
الواقع وهو يشء تفرضه  يتعامل مع هذا  أن  الرضب واإلهانة، فلم يكن من اخلاطب إال 
املروءة وال يعارض اإلسالم يف يشء، وشواهد ذلك من أدلة الرشع عديدة، وعلم فضيلتكم 
الفتاة  تلك  عن  يتخىل  أن  هذه  واحلالة  ملوكيل  للخاطب  جيوز  وهل  ذلك،  رسد  عن  يغني 
ليرتكها لتالقي مصريها وحدها؟ وإن أعظم دليل يدل عىل صالح نية موكلتي واخلاطب 
ما  أعذار  ما ذكر من  القضية، ومل نجد يف مجيع  للنظر يف هذه  املحكمة  تقدما إىل هذه  أهنام 
يقتيض رفض زواج هذا اخلاطب من موكلتي، وقد تم الرد عىل سائر أوجه االعرتاض يف 
جلسات سابقة. وبمداولة الصلح بني الطرفني خلصا إىل أن حتفظ املدعية هذه الدعوى، 
وتعتذر إىل املدعى عليه عام بدر منها كبادرة حسن نية منها؛ لذا فقد قررت حفظ املعاملة بناء 
عىل طلب املدعي وكالة. ويف جلسة أخرى حرض املدعي وكالة )...(، وحرض املدعى عليه 
وكالة )...(، وقدم املدعي وكالة استدعاء مقيدا برقم )...( وتاريخ )...هـ( يتضمن طلبه 
مواصلة هذه الدعوى برقم )...( وتاريخ )...(، ومرفًقا به صحيفة دعوى جديدة، ثم قرر 
املدعي وكالة قائال: بناء عىل طلب فضيلتكم حترير صحيف دعوى جديدة، مع عدم قناعتنا 
هبذا اإلجراء، حيث إن حفظ املعاملة ليس من قبيل الرتك، بل هو من قبيل وقف السري يف 
الدعوى، باعتبار أن احلفظ أشبه بوقف السري منه إىل ترك اخلصومة؛ لذا فأمتسك بام قدمته 



213

سابقا، وما تبعه من ردود وإجراءات عىل هذه الدعوى، وأرفق لفضيلتكم صحيفة دعوى 
جديدة تتضمن ذات الدعوى السابقة وطلباهتا، وبعرض ذلك عىل املدعى عليه وكالة قال: 
أطلب اإلمهال للرد، ثم رفعت اجللسة لذلك. ويف جلسة أخرى حرض املدعي وكالة )...(، 
وحرض املدعى عليه وكالة )...(. وبسؤال املدعى عليه وكالة عام طلب اإلمهال من أجله 
قدم مذكرة هذا نصها: بعد االطالع عىل ما جاء به وكيل املدعية يف اجللسة السابقة، وبالرجوع 
إىل ما تم ضبطه يف اجللسة املنعقدة بتاريخ ١٤٣٥/١/٢٩هـ، وما سبقها من جلسات يتبني 
اآليت: أن الدعوى تعد منتهية بالصلح الذي أجراه فضيلتكم، والذي ألزم املدعية بالرجوع 
منها،  يتحقق  مل  ما  وهذا  قبلها،  من  نية  حسن  كبادرة  له  واالعتذار  عليه،  املدعى  لوالدها 
أبت  املدعية  أن  يتضح  وهنا  عليه.  اصطلحنا  وما  سبق  عام  للعدول  هلا  وجه  فال  وبالتايل 
الرجوع لوالدها، وهذا ما دأبت عليه، فقد سبق وأن رفضت التواصل مع أرسهتا من خالل 
جملس العائلة الذي كلف بالنظر يف طلبها، وتواصل بذلك انقطاعها بعد مغادرهتا للبالد منذ 
السنة والنصف، واستقرارها بدولة )فرنسا(، ويف ترصفاهتا تلك استمراٌر يف  يزيد عىل  ما 
قطع صلة الرحم، وما سبقه من عقوق بخروجها من بيت والدها دون إذنه وموافقته، ويف 
هذا أذكر نفيس وغريي بام ورد عن نبينا الكريم عليه أفضل الصالة والتسليم: )إن الرحة ال 
تنزل عىل قوم فيهم قاطع رحم(، كام أنني أرى أنه ال حق هلا بطلب إلزام والدها بتزوجيها 
اهلداية،  لنا وهلا  الصلة ومستمرة يف ذلك، فنسأل اهلل عز وجل  قائمة عىل قطع تلك  وهي 
والعود عىل طريق الصالح واالستقامة؛ عليه واستنادًا إىل ما تم ضبطه يف كافة اجللسات 
أنه ليس هلا  إليه أعاله فإنني أطلب رد الدعوى وإفهام املدعية  السابقة، وما متت اإلشارة 
سوى ما اشرتطته عىل نفسها، وهو الرجوع إىل والدها واالعتذار له عام بدر منها. وبعرض 
ذلك عىل املدعي وكالة قال: ال صحة ملا ذكر من أن موكلتي اشرتطت عىل نفسها العودة، أو 
نحو ذلك، وإنام طلب منها االعتذار وقد أرسلت إىل والدها بذلك بعد حماوالت عديدة 
بالوجه  فيها  واحلكم  الدعوى،  هذه  يف  السري  وأطلب  عليها،  يرد  مل  أنه  غري  به  لالتصال 
الرشعي. وبعرض ذلك عىل املدعى عليه وكالة قال: بالعود إىل ما تم ضبطه يتبني بأن املدعية 
الرجوع إىل والدها، واالعتذار له عام بدر منها،  الدعوى، واشرتطت بذلك  طلبت حفظ 
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وقد أرسلت املدعية رسالة لوالدها تتضمن اعتذارها عام بدر منها إال أن والدها وبعد طول 
هذه الغيبة كان ينتظر منها العودة إىل بيته وأرسهتا كبادرة اعتذار حقيقية، وليس من املقبول 
قال: ال  وكالة  املدعي  ذلك عىل  وبعرض  فقط.  برسالة  املدة  هذه  بعد  اعتذارها  يكون  أن 
جديد فيام ذكر املدعى عليه وكالة، وأطلب إدخال ويل موكلتي يف التزويج والذي ييل املدعى 
عليه ومها أخو موكلتي واسمه )...(، وعمها واسمه )...( يف الدعوى، ثم رفعت اجللسة 
 .)...( وكالة  عليه  املدعى  وحرض   ،)...( وكالة  املدعي  حرض  أخرى  جلسة  ويف  لذلك. 
وبسؤال املدعى عليه وكالة عام طلب اإلمهال من أجله قدم مذكرة هذا نصها: حيث سبق 
النزاع،  طريف  عىل  فضيلتكم  عرضه  الذي  بالصلح  منتهية  تعد  الدعوى  أن  إىل  أرشنا  وأن 
وقبال به واملدعية هي التي عدلت عن ذلك الصلح، وال وجه لعدوهلا، فهي من أخلت به؛ 
عليه فإن املرافعة قد انتهت بالصلح املشار إليه، فال يقبل إدخال بعد قفل باب املرافعة، هذا 
فضاًل عىل أن املادة التاسعة والسبعني من نظام املرافعات الرشعية قد اشرتطت يف اإلدخال 
أن يكون فيمن يصح اختصامه؛ وحيث إن موكيل املدعى عليه ما زال وليًا عىل ابنته املدعية، 
وهو أهل هلذه الوالية، فمن غري املقبول رشعًا أن يتم إدخال األخ أو العم لوجود األصل 
متمثاًل يف األب؛ عليه فإن موكيل يدفع حينها بعدم صفة املتداخلني يف الدعوى استنادًا إىل 
مواد النظام املعنية بذلك. وبعرض ذلك عىل املدعي وكالة قال: أمتسك بطلبي إدخال ويل 
موكلتي يف التزويج، الذي ييل املدعى عليه، ومها أخو موكلتي واسمه )...(، وعمها واسمه 
)...( يف الدعوى. وبعرض ذلك عىل املدعى عليه وكالة قال: أمتسك بعدم صحة إدخاهلام 
النعدام الصفة فيهام، لوجود األب وهو األصل. وبسؤال الطرفني هل لديكام ما تضيفانه؟ 
قاال: ال؛ لذا فقد قررت قفل باب املرافعة بناء عىل املادة ذات الرقم )٦٩( من نظام املرافعات 
الرشعية، ثم رفعت اجللسة للتأمل. ويف جلسة أخرى حرض املدعي وكالة )...(، وحرض 
املدعى عليه وكالة )...( وبعد التأمل؛ وبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وبناء عىل 
إنكار املدعى عليه ملا ورد يف دعوى املدعية؛ حيث أنكر املدعى عليه تقدم الشخص - الذي 
تدعي املدعية تقدمه خلطبتها - له طالبا الزواج باملدعية رسميا بالطرق الرشعية واملتعارف 
اخلاطب  من  طلب  بتقديم  ذلك  إثبات  أمر  وكالة  املدعي  جتاوز  وقد  األرسة،  لدى  عليها 
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بوكالته عنه للمدعى عليه يتضمن طلبه الزواج باملدعية، وقد أجاب املدعى عليه وكالة بأنه 
وكيل وسرياجع موكله يف ذلك، ثم طالب املدعى عليه وكالة إحضار اخلاطب أصالة فحرض 
وقدم طلبا يف جملس القضاء للزواج من املدعية؛ وبناء عىل أن املدعى عليه وكالة قد طعن يف 
صالحية اخلاطب للزواج باملدعية ألسباب تتلخص يف أنه نمى إىل علم موكله بأن اخلاطب 
قد منع من السفر بموجب قرارات صدرت من جهة الدولة السعودية، وأنه يرتدد عىل ناد 
ريايض خمتلط يف حمافظة جدة، كام أنه يتلقى مبالغ مالية هو وأحد ذويه من املدعية، وطلب 
استجوابه عىل ذلك، كام طلب من اخلاطب أن حيدد حمل إقامته، وهل هناك أي عالقة تربطه 
باملدعية؟ وما أورده من طعون إنام هي مبنية عىل الظن ال اليقني، وقد أنكر وكيل اخلاطب 
منع موكله من السفر، وأنه قد جاء من مجهورية )فرنسا( قبل نحو أسبوع من موعد تلك 
اجللسة، كام أنكر تلقي موكله أّي مبالغ من املدعية، وأن هناك حواالت من املدعية للخاطب 
كانت وفاء ملا بذمتها له فيام خيص نفقاهتا بسبب حرمان املدعى عليه للمدعية من النفقة، كام 
دفع الوكيل أيضا فيام يتعلق باالختالط يف النادي الريايض بأن املدعى عليه قد أذن للمدعية 
املدرب فقط، وأن اخلاطب  التدريب يف حال غياب  يتوىل  فيه، وأن اخلاطب  يف االشرتاك 
يقيم يف حمافظة جدة، وهو اآلن يدرس يف مجهورية )فرنسا( ملرحلة )املاجستري(، وأن املدعية 
أيضا تدرس يف مجهورية )فرنسا( ويف اجلامعة واملرحلة الدراسية نفسيهام، وأن طعن املدعى 
عليه وقدحه يف اخلاطب مع تساوي الكفاءة الدينية بينه وبني املدعية وأهلها ال يقبل، وأن 
اخلاطب ال يعرف عنه تعاطي املخدرات أو املسكرات أو الدخان، وأن سريته حسنة وأن 
األصل يف املسلم السالمة والعدالة، وأنه حيفظ اثنني وعرشين جزءا من القرآن الكريم، وأن 
دورة  يف  اجلنوبية  )كوريا(  جلمهورية  بالذهاب  ابنته  وهي  للمدعية  أذن  قد  عليه  املدعى 
)تايكوندو(، وأن من يدرهبا هناك لن يكونوا من النساء، ولن يكون ذلك يف مناطق منعزلة 
عن الرجال، ومل جُيب املدعى عليه وكالة بجواب مالق جلواب املدعي وكالة عىل دفعه، وهو 
أمر مؤثر جدا يف الدعوى؛ وحيث متت حماوالت الصلح بني الطرفني نتج عنها اتفاقهام عىل 
)أن تتقدم املدعية ملجلس العائلة يف مدينة )...( واملكون من )...( وهي جدة املدعية من 
جهة األب، و)...( وهي أخت املدعية، و)...( وهي أخت املدعية، و)...( وهو عم املدعية 
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وسائل  طريق  فعن  املدينة  خارج  البعض  كان  ولو  اخلطبة  يف  اخلاطب  برغبة  إلخبارهم 
االتصال احلديثة، وهم بدورهم يقومون بالتحري عن اخلاطب، ويف حال عدم ممانعة جملس 
العائلة يتقدم أهل اخلاطب ألهل املدعية بخطبة رسمية بحسب عادات األرسة، وال يامنع 
فيها  النظر  فيعاد  اخلاطب  املجلس  رفض  فإن  للخاطب،  املدعية  تزويج  من  عليه  املدعى 
قضاء(؛ وحيث انتهى جملس العائلة إىل ما نص احلاجة منه: )وبعد دراسة ما يتوفر لدينا من 
اللجنة  فإن  الشأن،  هبذا  اهلل  بإذن  عادل  قرار  إىل  للوصول  القضية  عن  وأقوال  معلومات 
مقره  توضح   )...( املدعو  عن  واضحة  بيانات  املجلس  يتلقىَ  مل  أ -حيث  ييل:  ملا  توصلت 
احلايل يف بلد الدراسة )دولة فرنسا( واسم اجلامعة التي يدرس هبا عىل الرغم من سبق طلبها. 
وبمعرفة املدعية )...( فقد تم السؤال عنه يف بلد الدراسة، وتبني أنه غري مقيد لدى اجلهة 
له  وليس  الدراسة،  بصفة  وال  اإلقامة،  بصفة  ال  بـ)باريس(  السعودية  بالسفارة  املختصة 
للخارج  السعوديني  بسفر  املعنية  والتعليامت  يعد خمالفا لألنظمة  لدهيا، وهذا  مقيد  عنوان 
السيام أن املدعو )...( مقيم يف تلك الدولة منذ فرتة تزيد عن العام. ب -لقد تم السؤال من 
قبل اللجنة عن املدعو )...( يف اململكة العربية السعودية، وتبني أنه وأرسته قد منعوا من 
السفر سابقا؛ وذلك بخصوص قضية تعدهيم عىل إرث، وأن هناك قضية ما زالت قائمة يف 
املحكمة العامة بجدة إىل هذه اللحظة. ت -ما أقر به )...( أمام فضيلة ناظر الدعوى من 
أفعال وأعامل ال تصدر من مسلم سوي تتمثل يف إقراره وجماهرته بالعمل يف ناٍد ريايض فيه 
والترشيعات  للتعليامت  خرقا  يعد  ذلك  أن  كام  رشعا،  املحرم  واالحتكاك  االختالط  من 
املعمول هبا يف اململكة، التي متنع االختالط بني اجلنسني بطرق غري رشعية. ث -ما وجدناه 
عىل املذكور من أفعال وأعامل سلكها هو ووالدته فيها من التغرير باملدعية )...(، وحتريضها 
عىل عصيان والدها تتمثل يف اآليت: ١ -تسهيل فرار )...( من بيت والدها، والتغرير هبا من 
بإقراره،  امللجأ واإلقامة هلا يف )فرنسا( لدى معارفه وأقاربه. ٢ -اللحاق هبا  خالل توفري 
واإلقامة يف )فرنسا(، والدراسة يف نفس اجلامعة التي تدرس هبا. ٣ -إقراره بحسب زعمه 
 ،)...( باملدعية  التغرير   - ٤ عـنـها.  مسؤوال  وال  وليها  ليس  وهو   ،)...( عىل  اإلنفاق 
وإقـناعها بالسـفـر إىل املغـرب، وتوفري اإلقـامة لـها يف بـيتـهم . ٥ -حتريض )...( بإقامة 
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دعوى كيدية عىل والدها بغري وجه حق بدل حماولة التقريب بني ابنة ووالدها. ٦ -استغالل 
)...(، واستنزاف مواردها املالية ملصالح شخصية. ٧ -ثبوت عدم تقدمه خلطبة )...( هو أو 
أحد من عائلته بالطرق املفرتضة رشعا أو بموجب العادات والتقاليد املتبعة يف ذلك الشأن. 
٨ -ادعائه كذبا بأن والدها ال يقوم باإلنفاق عليها، وعدم تأمينه املستلزمات املادية هلا، وأن 
تلك األفعال واألعامل يف مفردها ومجلتها ليست من أخالق املسلم، وفيها من الدين واخللق 
ما ال نرتضيه. ج -وحيث إن قرار )...( برفع دعوى”عضل” عىل والدها نراه ال صحة له 
بحكم أن املدعو )...( أو أحدا من أهله مل يتقدم خلطبتها، وبحكم أن أكثر من خاطب تقدم 
هلا ورفضتهم سابقا، وبحكم أن معظم أخواهتا قد تم تزوجيهن بالطرق املفرتضة رشعا، وأنه 
التغرير هبا لرفع دعوى ضد والدها؛ عليه فإن أعضاء جملس  أنَّه قد تم  التام  من الوضوح 
العائلة وبعد املراسالت واللقاءات التي تم إيراد تفاصيلها يف حمرض هذا القرار واملراسالت 
التي متت بني اللجنة واملدعية )...( واللقاء الذي حصل بني اللجنة واملدعى عليه فإن اللجنة 
املدعية )...(؛ وذلك  السيد)...( وكفاءته خلطبة  ترى وباإلمجاع ما ييل: أوال/ عدم أهلية 
لألسباب املشار إليها أعاله؛ حيث ورد يف احلديث الرشيف: “إذا جاءكم من ترضون دينه 
وخلقه فانكحوه”، وما صدر ووجد عن املدعو)...( ليس من الدين واخللق يف يشء. ثانيا/ 
حث املدعية )...( للرجوع لبيت والدها، والتحامها بأرسهتا. فقطع صلة الرحم كبرية من 
الكبائر قد حذرنا اهلل سبحانه وتعاىل من الوقوع فيها يف عدة مواضع، وبني لنا رسول هذه 

 N ] تعاىل:  اهلل  قال  باهلل،  والعياذ  مرتكبها،  عقوبة  والسالم  الصالة  أفضل  عليه  األمة 
 ^ [\ ] Z Y X W V U T S R Q P O
_Z. )سورة حممد ٢٢ -٢٣(، وعن أيب حممد جبري بن مطعم ريض اهلل عنه أن رسول 
اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال: ] ال يدخل اجلنة قاطع [. قال سفيان يف روايته يعني: قاطع 
يوم  بتاريخ  املقررة  اجللسة  يف  القايض  لفضيلة  القرار  هذا  يبلغ  ثالثًا/  عليه.  متفق  رحم. 
االثنني )...( بواسطة املهندس )...(، كام يرى املجلس أن قبول تلك اخلطبة بام صاحبها من 
وقائع وأحداث، وما صدر عن املدعو )...( من أفعال فيه من التجاوز والتساهل واخلروج 
عن الطريق السوي، ومسلك قد يسلكه الغري. فام ال يرتضيه أعضاء املجلس ألنفسهم ال 
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يرتضونه لغريهم(؛ وحيث ظهر أن اللجنة قد قررت عدم صالحية اخلاطب بناء عىل ما سبق 
أن أثاره املدعى عليه دون بينة، ومل يقدموا ما يثبت ذلك، وأصبح دور اللجنة سلبيا، ال ثمرة 
له، وبناء عىل حماولة الصلح بني الطرفني مرة أخرى، والذي أثمر أن تقوم املدعية بحفظ هذه 
الدعوى، وتعتذر إىل املدعى عليه عام بدر منها كبادرة حسن نية منها، ومل يثمر ذلك أيضا، 
املدعي وكالة مواصلة دعوى موكلته؛ وحيث إن من رشوط صحة عقد  وبناء عىل طلب 
النكاح رضا طرفيه، ومن ذلك ما قرره صاحب الروض املربع، ونصه: )وله رشوط أربعة... 
الرشط الثاين: رضامها، فال يصح إن أكره أحدمها بغري حق(. فرضا طريف العقد معترب رشعا، 
صحة  يف  رشطا  الكفاءة  اعتبار  عدم  يف  العلم  أهل  قرره  وملا  وصحته،  العقد  يف  تأثري  وله 
املربع، ونصه: )وليست  الروض  النكاح، وأنه رشط للزومه، ومن ذلك ما قرره صاحب 
الكفاءة - وهي.. دين ومنصب، وهو النسب، واحلرية - ... رشطا يف صحته، أي: صحة 
فنكحا  زيد  أسامة بن  تنكح  أن  قيس  بنت  فاطمة  وسلم  عليه  اهلل  صىل  النبي  ألمر  النكاح 
بأمره. متفق عليه، بل رشط لزوم(؛ وحلديث )إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، 
إال تفعلوا تكن فتنة يف األرض وفساد(. رواه الرتمذي؛ وحيث إن هذا احلديث نص عىل أن 
الرضا فيه نسبي، وأن معياره ما ترضاه املرأة وأهلها، وذلك يف قوله: )من ترضون(؛ وحيث 
إن ما يرضاه اإلنسان لنفسه من الدين واخللق، فإنه يرتضيه من غريه، وال جيوز له أن حيتج 
به؛ وحيث إن امتناع املدعى عليه عن تزويج املدعية من اخلاطب دون موجب ظاهر صحيح 
يعد عضال موجبا لرفع الوالية عنه، وملا قرره أهل العلم يف مسألة العضل، ومن ذلك ما 
رضيته،  كفؤا  منعها  بأن  األقرب  الويل  عضل  )فإن  ونصه:  املربع،  الروض  صاحب  قرره 
ورغب بام صح مهرا ويفسق به إن تكرر .. زوج احلرة الويل األبعد(؛ وحيث إن الويل األبعد 
هنا هو األخ الشقيق للمدعية، ويف إقحامه يف مسألة بينه وبني أبيه حرج، واألوىل عدم ذلك؛ 
وحيث إن الويل الذي يليه هو العم الشقيق )...(، وقد كان عضوا يف جملس العائلة، وقد 
ارتأى ما ارتآه املدعى عليه، فيكون يف حكمه؛ وحلديث )أيام امرأة نكحت بغري إذن وليها، 
اشتجروا،  فإن  منها،  أصاب  بام  مثلها  مهر  وهلا  باطل”ثالثا”،  فنكاحها  باطل،  فنكاحها 
فالسلطان ويلُّ من ال ويّل له(. أخرجه أهل السنن، وصححه األلباين، فمتى تعذر الويل كان 
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للحاكم الرشعي من والية يف  املتعذر، وملا  له، واملمتنع يف حكم  السلطان ويلَّ من ال ويّل 
ذلك، ومن ذلك ما قرره ابن قدامة يف املغني، ونصه : ) ال نعلم خـالفا بـني أهل العـلم يف 
أن للـسلطان واليـة تزويج املرأة عند عدم أوليائها أو عضلهم، وبه يقول مالك والشافعي 
وإسحاق وأبو عبيد وأصحاب الرأي... فكانت له الوالية يف النكاح كاألب(؛ وبناء عىل أن 
يف مذهب اإلمام أحد رواية يف أنه إذا عضل األب فللحاكم والية التزويج مع وجود الويل 
األبعد، واختارها أبو بكر املروذي. )ينظر اإلنصاف ١٣٥٨/٢(، واألخذ هبذه الرواية حيقق 
يليه؛ ولرغبة  الذي  املدعى عليه والويل  الضغينة والشحناء والقطيعة بني  املصلحة، ويبعد 
املدعية يف الزواج باخلاطب، وعدم زواجها منه فيه رضر نفيس عليها،  وحلديث )ال رضر 
وال رضار(. رواه أبو داوود وصححه احلاكم؛ وألن الرضر يف الرشيعة مرفوع؛ وبناء عىل 
حماكم  )ختتص  منها:  احلاجة  ونص  الرشعية،  املرافعات  نظام  من  والثالثني  الثالثة  املادة 
األحوال الشخصية بالنظر يف اآليت: أ -مجيع مسائل األحوال الشخصية، ومنها: ٦ -تزويج 
من ال ويل هلا، أو من عضلها أولياؤها(؛ لذلك كله، فقد ثبت لدي عضل املدعى عليه )...( 
البنته املدعية )...(، وقررت نقل واليتها يف التزويج للحاكم الرشعي ليزوجها باخلاطب 
وكالة  عليه  املدعى  وقرر  وكالة،  املدعي  قنع  وبه  حكمت،  وبه  ذلك،  يف  رغبا  متى   )...(
االعرتاض، وجرى تسليمه نسخة من احلكم، وإفهامه بأن له احلق يف االعرتاض عليه خالل 
ثالثني يوما وإال سقط حقه يف االعرتاض، واكتسب احلكم القطعية، وأقفلت اجللسة الساعة 
يف  حرر  وسلم.  وصحبه  آله  وعىل  حممد  نبينا  عىل  اهلل  وصىل  التوفيق،  وباهلل   ،٠٢  :٤٥

١٤٣٥/٠٥/١٧هـ.

احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
بمحكمة  املال  وبيوت  والقصار  والوصايا  واألوقاف  الشخصية  لألحوال  الثالثة  الدائرة 
االستئناف يف منطقة مكة املكرمة االطالع عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة 
العامة بمحافظة جدة برقم )...( وتاريخ )...(، املرفق هبا الصك الصادر من فضيلة الشيخ 



220

ع�ضل

املرأة  دعوى  املتضمن  )...هـ(،  وتاريخ   )...( برقم  بجدة  العامة  باملحكمة  القايض   )...(
)...( عىل والدها )...( يف عضلها عن الزواج. وبدراسة الصك وصورة ضبطه والئحته 
نبينا حممد  املوافقة عىل احلكم، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل  االعرتاضية، تقررت باألكثرية 

وعىل آله وصحبه وسلم.
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 الاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمكة املكرمة

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٥٧٧٦٤ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٢/١٥هـ رقم القرار:٣٥١٤٨٦٣٠  

حضورا تلنكاحا-ا واليةا نقلا طمبا تزوجيهاا-ا تلويلا رفضا خاطبا-ا تقدما عضلا-ا
ثبوتا حضوريا-ا حكلا عدولا-ا شهودا شهادةا وصالحها-ا كفاءتها عىلا بينةا تخلاطبا-ا

تلعضلا-انقلاتلواليةاإىلاتلقايض.

إىلا تلواليةا تناقمتا تألسلب،ا وليهاا عضمهاا إذتا تلثالث،ا تحلكلا  “ تملغنيلا يفا جاءا ١ا-ماا
تألبعد.انصاعميهاأمحد،اوعنهاروتيةاأخلى،اتناقلاإىلاتلقمطاناوهواتخاياراأيبابكل،ا
وذكلاذلكاعناعثامنابناعفاناريضاتهللاعنهاورشيٍح،اوبهاسالاتلشافعي؛اوألناذلكا
حقاعميهاتمانعامناأدتئه،افقاماتحلاكلامقامه،اكامالواكاناعميهادينافامانعامناسضائه”. 
تلرشعيةا تمللتفعاتا نظاما منا )١٧٨(ا تللسلا َوذتتا )٢ا/١(ا تللسلا ذتتا ٢ا-تملادتانا

والئحاهاتلانفيذية.

أقامت املدعية دعواها ضد والدها املدعى عليه طالبة نقل الوالية منه إىل احلاكم الرشعي؛ 
املدعى  وألن  رشعي؛  سبب  دون  األكفاء  من  خاطبا  هلا  يتقدم  ملن  تزوجيها  يرفض  لكونه 
ثم  غيابيا،  الدعوى  نظر  القايض  قرر  فقد  مرات  عدة  طلبه  مع  احلضور  عن  امتنع  عليه 
حرض اخلاطب وقرر رغبته يف نكاح املدعية، كام أحرضت املدعية البينة عىل عضل والدها 
هلا وصالح اخلاطب وكفاءته؛ ولذ فقد ثبت للقايض عضل املدعى عليه للمدعية، وحكم 
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حضوريا بنقل الوالية منه إىل احلاكم الرشعي، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بمكة املكرمة، وبناء 
عىل املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمكة املكرمة برقم )...( وتاريخ 
يوم  ويف   ،)...( بدعوى  املتعلقة  )...هـ(،  وتاريخ   )...( برقم  باملحكمة  املقيدة   ،)...(
حرضت  وفيها  والنصف  عرشة  احلادية  الساعة  اجللسة  افتتحت  )...هـ(  املوافق  األربعاء 
الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( عن  بوكالتها   )...( الرقم  ذا  املدين  السجل  حاملة   )...(
وسامع  واملدافعة،  املرافعة  حق  هلا  ختول  التي  )...هـ(،  برقم  بجدة  الثانية  العدل  كتابة  من 
الدعاوى، واإلقرار والصلح، ومل حيرض املدعى عليه وال من يمثله، ووردنا خطاب رئيس 
قسم املحرضين ومفاده: أنه تم الوقوف عىل منزل املذكور، ولكن ابنه رفض استالم الطلب 
مما يدل عىل عدم جتاوبه. اهـ، ورفعت اجللسة لعدم حضوره. ويف جلسة أخرى حرضت 
املدعية وكالة ومل حيرض املدعى عليه وال من يمثله، ومل يرد ما يفيد إبالغه يف هذه اجللسة 
عىل الرغم من صدور خطاب التبليغ منا إىل مركز رشطة الرشائع برقم )...( وتاريخ )...

هـ(؛ عليه رفعت اجللسة. ويف جلسة أخرى حرضت )...( حاملة السجل املدين ذا الرقم 
)...(، ومل حيرض املدعى عليه، وقد وردتنا إفادة مدير مركز رشطة الرشائع ذات الرقم )...( 
والتاريخ )...هـ(، املتضمنة: أنه تم الوقوف عىل منزل املدعى عليه، ورفض استالم الطلب 
قد  الطلب شخصيا كام  استالم  املدعى عليه  العمدة؛ وحيث رفض  إفادة  شخصيا حسب 
رفض ابنه استالم الطلب للجلسة قبل املاضية، كام قد حرض لدينا أخ املدعية )...( بتاريخ 
غري  وأنه  أشهر،  ستة  منذ  أبيه  مكان  عن  يعرف  ال  أنه  وأفاد  بالقضية،  إبالغه  وتم   ،)...(
موجود يف السكن، وتم إبالغه عن موعد اجللسة السابقة؛ لذا قررت سامع الدعوى غيابيًا، 
بلغت  وقد  والدي،  هو  عليه  املدعى  إن  قائلة:  فادعت  دعواها  بتحرير  املدعية  وأعلمت 
مبلغ النساء؛ حيث إن عمري جتاوز السابعة والعرشين، وأخشى أن التأخر يف الزواج يؤثر 
اب يصلحون ملثيل إال أن املدعى عليه رفض  يف اإلنجاب فيام بعد، وقد تقدم يل عدة ُخطَّ
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أنا ليس لدي  تزوجيي، ورد الرفض ألسباب غري رشعية، وإذا سئل عن سبب ذلك قال: 
احلكومة،  لدى  سبايا  وأختك  وأنت  أحلها،  سوف  احلكومة  مع  مشاكل  لدي  وأنا  بنات، 
وتريدين أن تسرتي نفسك بالزواج إىل غري ذلك من االفرتاءات، وقد سبق أن سجن والدي 
يف قضية تطاول عىل فضيلة ناظر قضية عضل أختي الكربى )...(، إضافة إىل أين مل أمتتع 
باجللوس مع أيب ومشاهدته عىل احلقيقة إال بعد سبعة عرش عاما من عمري؛ ألن أيب ساحمه 
نا، وقد سبق أن عضل أختي الكربى )...(  اهلل تركنا مع أمي املطلقة، ومل ينفق علينا، ومل يرعىَ
الصك  برفع واليته عنها، ونقلها إىل احلاكم الرشعي بموجب  الزواج، وصدر حكم  عن 
العامة بجدة  الرقم )...( والتاريخ )...هـ(، وقد سبق وأن أقمت دعوى يف املحكمة  ذي 
بشأن هذا اخلصوص ومل حيرض والدي، وأرسل أخي )...( بمذكرة جوابية ليس هلا عالقة 
بالقضية، وإنام تتعلق بأمور سياسية، ويشء مما ذكرته آنفا. جرى إرفاق صورة منها باملعاملة 
وقد صدر صك من ناظر القضية ذو الرقم )...( برصف النظر لعدم االختصاص املكاين، 
الدعوى؛ ونظرا ألن إخواين غري  القضية، ثم قدمت هذه  أمد  وقد قنعت خوفا من إطالة 
أليب  أخ  عمي  سوى  أعامم  يوجد  وال  أمره،  يتعدون  وال  فعله،  ملا  أليب  مطاوعني  األشقاء 
أحرضت  ثم  دعواي،  هذه  الرشعي،  احلاكم  إىل  والدي  من  الوالية  نقل  أطلب  أمه؛  من 
املدعية )...( حامل السجل املدين ذا الرقم )...( من مواليد عام )...هـ(، ويعمل يف ميناء 
جدة اإلسالمي، ويسكن يف جدة بحي )...(، كام أحرضت )...( حامل السجل املدين ذي 
الرقم )...( من مواليد عام )...هـ(، وهو طالب جامعي يف جامعة )...(، ويسكن يف جدة 
بحي )...(. وبسؤاهلام عن عالقتهام باملدعية أجاب كل واحد منهام بمفرده قائال: عالقتي 
باملدعية أهنا من سكان احلي، وليس يل هبا عالقة، وبسؤاهلام عام لدهيام شهد كل واحد منهام 
منفردا قائال: أشهد باهلل العظيم أن املدعى عليه قد عضل املدعية )...(، ورفض تزوجيها من 
اخلاطب الكفء، هكذا شهدا، ثم جرى تعديل الشاهدين من )...( حامل السجل املدين ذا 
الرقم )...(، و)...( حامل السجل املدين ذا الرقم )...(. وبسؤاهلا: هل لدهيا خاطب كفؤ؟ 
قالت: نعم، لدي خاطب وهو )...(، وأخشى انرصافه مع طول الزمان، ثم حرض اخلاطب 
)...( حامل السجل املدين ذا الرقم )...(، وبسؤاله عن رغبته يف املدعية قال: إنني ما زلت 
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راغبا يف املدعية، ثم جرى تعديل اخلاطب من قبل )...( حامل السجل املدين ذا الرقم )...(، 
الرقم )...(،  ذا  املدين  السجل  )...( حامل  وىَ الرقم )...(،  ذا  املدين  السجل  و)...( حامل 
كام جرى رصد حمرض حضور )...( املؤرخ يف )...هـ(، املتضمن ما نصه: ) ففي هذا اليوم 
منذ  أبيه  عن  يعرف  ال  بأنه  وأفاد  بالقضية،  إبالغه  وتم   ،)...( لدينا  حرض   )...( اخلميس 
ستة أشهر، وأنـه غـيـر موجود يف السكن، وتـم إبـالغـه يف اجلـلـسـة األخـرى، وجـرى 
سـؤالـه:هـل بـإمـكـانـه أو إمكان أخيه األكرب )...( تزويج أختهام بعد نقل الوالية، فقرر 
قائال: إنه لن يتدخل يف هذا املوضوع، وال يعلم عن أخيه. وكان ذلك بشهادة الكاتب )...(، 
والكاتب )...(؛ فبناء عىل ما تقدم من الدعوى؛ وألن املدعية طلبت نقل الوالية من املدعى 
عليه إىل احلاكم الرشعي لألسباب املوضحة بدعواها؛ وألن املدعى عليه امتنع عن احلضور 
اخلامسة  املادة  عىل  بناء  غيابيًا  الدعوى  نظر  قررنا  وألننا  مرات؛  عدة  طلبه  من  الرغم  عىل 
واخلمسني من نظام املرافعات والئحته؛ وألن امتناع املدعى عليه عن احلضور يؤيد دعوى 
املدعية، بل هو كاف يف نقل الوالية منه إىل غريه؛ ألن من ُدعي إىل القضاء وجب عليه أن 
جييب؛ وألن املدعية أقامت البينة عىل عضل املدعي؛ وألن املدعية أحرضت خاطبًا مل يثبت 
اخلاطب،  تعديل  جرى  وألنه  باخلاطب؛  رضيت  املدعية  وألن  رده؛  يوجب  ما  عدالته  يف 
ولرفض ابن املدعى عليه )...( نقل الوالية إليه، وعدم جتاوب أخيه األكرب )...( للحضور، 
وملا ذهب إليه مجع من أهل العلم وهي راوية يف مذهب احلنابلة أن الوالية تنتقل ممن عضل 
ا االقرب،  هىَ لِيُّ ا وىَ لهىَ ضىَ ا عىَ الُِث، إذىَ إىل احلاكم. قال يف املغني كتاب النكاح ما نصه:” احلكم الثَّ
ُهوىَ اختيار  لىَت الوالية إىل األبعد. نىَصَّ عليه أحد، وعنه رواية أخرى، تنتقل إىل السلطان وىَ انتقىَ
لِكىَ  النَّ ذىَ ، وىَ اِفِعيُّ الىَ الشَّ بِِه قىَ يٍح، وىَ رُشىَ اِن ريض اهلل عنه وىَ فَّ ن عثامن بن عىَ لِكىَ عىَ ُذِكرىَ ذىَ أيب بكر، وىَ
ائِِه”؛ وبناء  ضىَ يه دين فامتنع ِمْن قىَ لىَ انىَ عىَ ْو كىَ امىَ لىَ ُه، كىَ امىَ قىَ امىَ احلاكمُ  مىَ قىَ ائِِه، فىَ يه امتنع ِمْن أىَدىَ لىَ قٌّ عىَ حىَ
ذات الرقم ١٧٨من نظام املرافعات والئحته؛ لذا فقد ظهر يل  عىل املادة ذات الرقم ١/٥٢ وىَ
أن املدعى عليه قد عضل املدعية، وقررت نقل الوالية منه إىل احلاكم الرشعي، وبه حكمت، 
ويعترب هذا احلكم حضوريًا، وسيتم بعث نسخة من هذا احلكم إىل املدعى عليه، وإفهامه 
بأن مدة االعرتاض ثالثون يومًا يسقط بعدها حقه يف االعرتاض، ويكتسب احلكم القطعية 
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إن مل يتقدم بيشء، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر 
يف )...هـ(.

احلمد هلل، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة 
الثانية لألحوال الشخصية واألوقاف والوصايا والقصار وبيوت املال بمحكمة االستئناف 
القايض   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  الصك  عىل  االطالع  املكرمة  مكة  منطقة  يف 
باملحكمة العامة بمكة املكرمة برقم ٣٤٣٨٨٥٠٥ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٥هـ، املتضمن 
دعوى/)...( ضد/)...( يف عضل. وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت املوافقة عىل 

احلكم، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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ع�ضل

 للاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة جدة

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٣١٠٨٦ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٣/٠٨هـ رقم القرار:٣٥١٧١٨٣١  

عضلا-اتقدماخاطبا-ارفضاتلويلاتزوجيها-اطمبانقلاواليةاتلنكاحا-ادفعابعدماصالحا
تخلاطبا-اإدخالهايفاتلدعوىا-اشهادةاشهوداعدولا-ابينةاعىلاكفاءتها-اثبوتاتلعضلا-ا

نقلاتلواليةاإىلاتلقايض.

١ا-سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا)فالقمطاناويّلامناالاويّلاله(.
٢ا-سولهاصىلاتهللاعميهاوسّمللا)الارضراوالارضتر(.

واليةا لمقمطانا أنا يفا تلعملا أهلا بـنيا نعملاخالفاا “ الا تملغـنيلا يفا سدتمةا تبنا 3ا-سولا
تزويجاتمللأةاعنداعدماأوليائهااأواعضمهل،اوبهايقولامالكاوتلشافعياوإسحاقاوأبوا

عبيداوأصحاباتللأي..افكانتالهاتلواليةايفاتلنكاحاكاألب”.

بإثبات عضله هلا، وإقامة  املدعى عليه طالبة احلكم  املدعية دعواها ضد والدها  أقامت 
تزوجيها،  عن  والدها  وامتنع  بخطبتها،  أكفاء  رجال  لتقدم  وذلك  لتزوجيها؛  آخر  شخص 
لتزوجيه  صالح  غري  وهو  واحد  خاطب  بتقدم  دفع  عليه  املدعى  عىل  الدعوى  وبعرض 
باملدعية، ثم جرى إدخال اخلاطب يف الدعوى، فقرر رغبته يف الزواج من املدعية، وأحرض 
شاهدين معدلني رشعا فشهدا عىل كفاءته للمدعية، وصالحيته للزواج منها؛ ونظرا ألن 
املدعى عليه امتنع عن تزويج املدعية للخاطب ألسباب ال تسوغ ذلك، وألن امتناعه يعد 
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بثبوت  القايض  حكم  فقد  لذا  الرشعي؛  للحاكم  وجعلها  منه  الوالية  لرفع  موجبا  عضال 
يزوجها  أن  ألجل  الرشعي  للحاكم  واليتها  نقل  وقرر  املدعية،  البنته  عليه  املدعى  عضل 

للخاطب، فاعرتض املدعى عليه، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء عىل 
املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمحافظة )...( وتاريخ )...هـ(، املقيدة 
باملحكمة برقم )...( وتاريخ )...(، ويف يوم الثالثاء املوافق )...هـ( حرضت )...( سعودية 
اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، وحرض حلضورها )...( سعودي اجلنسية 
بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، وادعت األوىل قائلة: إن هذا احلارض هو والدي، 
وتقدم خلطبتي رجال أكفاء، ويمتنع عن تزوجيي إياهم، وكان آخر من تقدم يل شخص اسمه 
)...(، وهو مريض اخللق والدين، وقد منعني والدي من تزوجيي إياه، وأنا امرأة شابة احتاج 
ما حيتاجه النساء مثيل، أطلب إثبات عضل والدي يل، وإقامة شخص آخر لتزوجيي، هكذا 
ادعت. وبعرض ذلك عىل املدعى عليه أجاب قائال: ما ذكرته املدعية أنني والدها فصحيح، 
وما ذكرته أنه تقدم هلا رجال أكفاء ومنعتها الزواج فغري صحيح، والصحيح أنني عرضت 
عليها وعىل والدهتا املطلقة رجال أكفاء فامتنعوا بحجة أن املدعية صغرية، وصحيح أنه تقدم 
هلا )...(، وقد ذكرت له أن املدعية يف بيت زوج أمها، ولن أسمح أن تكون الرؤية الرشعية 
يف بيت زوج أمها واملدعية منذ ست سنوات مل أرها وال أعرف عنها أي خرب، وهي بنت 
عاقة، أطلب رد دعوى املدعية، وإخالء سبييل منها، هكذا أجاب. وبسؤاله عن دين )...( 
وخلقه؟ أجاب قائال: قابلته مرة واحدة فقط، لكن مظهره اخلارجي ال يوحي بصالح دينه، 
القضية هلذا احلد فقد قررت إدخال )...( يف الدعوى. ويف  هكذا أجاب؛ ونظرا لوصول 
جلسة أخرى حرضت املدعية )...(، وحرض حلضورها املدعى عليه )...( املثبت حضورمها 
املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( أصالة  املتداخل  وحرض  سابقة،  جلسة  يف 
ذي الرقم )...(، ثم قرر املتداخل يف الدعوى قائال: إنني راغب يف الزواج من املدعية، وأنا 
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ع�ضل

النبوية، وأعمل يف وزارة اإلعالم، هكذا  املدينة  الدين واخللق، أسكن يف  شخص مريض 
أوافق عىل تزوجيه، فهو شخص  أنا ال  قرر. وبعرض ذلك عىل املدعى عليه أجاب قائال: 
حالق للحيته، ومسبل لثوبه، ولن أزوجه حتى ترجع ابنتي لبيتي، وتكون الرؤية الرشعية يف 
منزيل، هكذا أجاب. وبسؤال املدعى عليه عن املتداخل يف الدعوى أجاب قائال: ال أعلم هل 
هو مكافئ لنا يف النسب أو ال، هكذا أجاب. وبسؤال املتداخل يف الدعوى عن بينته أحرض 
للشهادة وأدائها )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، كام أحرض 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، وشهدا قائلني: )نشهد هلل 
بأن )...( مريض الديانة، وحسن السرية والسلوك مريض يف أخالقه مكافئ للمدعية نسبا 
ودينا وخلقا، حمافظ عىل الصالة مجاعة يف املسجد(، هكذا شهدا. وعدال من قبل )...( . 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، و)...( سعودي اجلنسية بموجب 
الشاهدين(، هكذا  وثقة  بعدالة  )نشهد هلل  قائلني:  فشهدا   ،)...( الرقم  املدين ذي  السجل 
شهدا. وبعرض الشاهدين وشهادهتام عىل املدعى عليه أجاب قائال: بالنسبة لشهادهتم فغري 
صحيحة فهو غري مريض الدين ملا ذكرت سابقا أنه حيلق حليته، ويسبل ثوبه، هكذا أجاب. 
وبسؤال املدعى عليه: هل لديه أبناء أو إخوان؟ أجاب قائال: بالنسبة البني فلن يزوج ابنتي 
جرى  ثم  أجاب،  هكذا  املوضوع،  هذا  من  أيدهم  رفعوا  فقد  إلخواين  وبالنسبة  إطالقا، 
االطالع عىل هوية املدعية فوجدناها من مواليد تاريخ )...هـ(؛ فبناء عىل ما سلف، وألن 
املدعى عليه امتنع عن تزويج املدعية للخاطب )...( ألجل أهنا ال تقيم معه يف بيته، وألجل 
غ  أن اخلاطب شخص يسبل ثوبه، وحيلق حليته، وهذه أسباب غري معتربة رشعا، وال تسوِّ
عضلها عن الزواج؛ وألن اخلاطب قرر رغبته يف املدعية، وأقام بينة عىل صالحيته للزواج 
باملدعية وهي شهادة الشاهدين )...( و)...( املرصودة أعاله، وألن امتناع املدعى عليه عن 
التزويج ـ واحلال ما ُذكر ـ يعّد عضال موجبا لرفع الوالية عنه، وجعلها للحاكم الرشعي؛ 
للحاكم  وملا  له(،  ويل  ال  من  ويل  )فالسلطان  ـ:  وسلم  عليه  اهلل  صىل  ـ  النبي  قول  لعموم 
الرشعي من والية عامة. قال املوفق ابن قدامة يف املغني: )ال نعلم خالفا بني أهل العلم يف 
أن للسلطان والية تزويج املرأة عند عدم أوليائها أو عضلهم، وبه يقول مالك والشافعي 
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وإسحاق وأبو عبيد وأصحاب الرأي... فكانت له الوالية يف النكاح كاألب(. اهـ؛ وألن 
املدعى عليه قرر أن ابنه وإخوانه لن يقوموا بتزويج املدعية للخاطب، وتزويج احلاكم إذا 
عضل األب مع وجود الويل األبعد رواية عن اإلمام أحد، اختارها شيخ اإلسالم أبو بكر 
املروذي. ]ينظر: اإلنصاف ١٣٥٨/٢ ط بيت األفكار الدولية[، واألخذ هبذه الرواية حيقق 
املصلحة التي أقيمت الدعوى ألجلها، ويبعد عن القطيعة والبغيضة والشحناء بني األب 
والويل الذي يليه؛ وألن بقاء املدعية دون زواج مع كرب سنها يعّد رضرا والرضر يزال؛ لقول 
النبّي ـ صىل اهلل عليه وسّلم ـ: )ال رضر وال رضار(. رواه اإلمام أحد؛ لذلك كله فقد ثبت 
لدّي عضل املدعى عليه )...( البنته املدعية )...(، وقررت نقل واليتها للحاكم الرشعي 
ألجل أن يزوجها للخاطب )...(، وبذلك قضيت. وبإعالن احلكم قررت املدعية قناعتها 
فجرى  اعرتاضية  الئحة  بتقديم  واستعد  احلكم،  عىل  معارضته  فقرر  عليه  املدعى  أما  به، 
تسليمه نسخة من احلكم، وأفهم بأن له احلق يف تقديم الئحته بمدة أقصاها ثالثون يومًا 
اعتبارًا من هذا اليوم، وإذا تأخر عن هذه املّدة سقط حقه يف االعرتاض، واكتسب احلكم 

القطعّية، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسّلم. 

احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
بمحكمة  املال  وبيوت  والقصار  والوصايا  واألوقاف  الشخصية  لألحوال  الثالثة  الدائرة 
االستئناف يف منطقة مكة املكرمة االطالع عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة 
العامة بمحافظة جدة املكلف برقم )...(، املرفق هبا الصك الصادر من فضيلة )...( القايض 
باملحكمة العامة بمحافظة جدة برقم )...(، املتضمن دعوى املرأة )...( ضد والدها )...( يف 
عضلها عن الزواج. وبدراسة الصك وصورة ضبطه والئحته االعرتاضية، تقررت املوافقة 
عىل احلكم مع مالحظة التنبيه املرفق، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه 

وسلم.
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 ٧لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العاّمة بمحافظة القطيف 

تارخيها:١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٨٤٨٣١  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٤/١٣هـ رقم القرار:٣٥٢٠٨٠٩٣  

تلنكاحا-اتخلاطباغريا تلويلاتزوجيها-اطمبانقلاواليةا عضلا-اتقدماخاطبا-ارفضا
شهودا شهادةا كفاءتها-ا عىلا بينةا تخلاطبا-ا حضورا تملخاصةا-ا تجلهةا موتفقةا سعوديا-ا

عدولا-اثبوتاتلعضلا-انقلاتلواليةاإىلاتلقايضا-اإجلتءاعقداتلزوتج.

١ا-مااجاءايفاتملغنيا)3٨3/٩(: “ ومعنىاتلعضلامنعاتمللأةامناتلازويجابكفئهااإذتاطمبتا
ذلك،اورغباكلاوتحدامنهامايفاصاحبه..افإنارغبتايفاكفٍءابعينه،اوأرتداتزوجيهاا

لغريهامناتألكفاء،اوتمانعامناتزوجيهاامناتلذياأرتدتهاكاناعاضاًلاهلا”.
تناقمتا تألسلبا وليهاا عضمهاا إذتا تلثالثلا تحلكلا  “  :)3٨٢/٩( تملغنيا يفا جاءا ٢ا-ماا
تلواليةاإىلاتألبعد،انصاعميهاأمحد؛اوعنهاروتيةاأخلىلاتناقلاإىلاتلقمطاناوهواتخايارا
تلشافعيا سالا وبها عنه،اورشيح،ا تهللا عثامنابناعفاناريضا ذلكاعنا وذكلا بكل،ا أيبا

لقولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا)فإناتشاجلوتافالقمطاناويّلامناالاويّلاله(ا”.

أقامت املدعية دعواها ضد والدها املدعى عليه طالبة إثبات عضله هلا، ونقل والية النكاح 
بعد رفض والدها ذلك، ووجود خالف أرسي اضطرها  للقايض، وتزوجيها من خاطبها 
بصحتها،  أقر  عليه  املدعى  عىل  الدعوى  وبعرض  االجتامعية،  احلامية  وحدة  إىل  للجوء 
موافقة  صدرت  وقد  ابنته،  استغالل  لنية  تبييته  وحيتمل  سعودي،  غري  اخلاطب  بأن  ودفع 
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اجلهة املختصة عىل تزويج اخلاطب باملدعية، كام حرض اخلاطب، وحتقق القايض من كفاءته 
وصالحه بشهادة شاهدين معدلني رشعا؛ ونظرًا ألن ما دفع به املدعى عليه أمر احتاميل ال 
يوجد ما يعضده، أو يدعو إىل األخذ به، وهو احتامل يرسي عىل كل خاطب؛ لذا فقد حكم 
القايض بثبوت عضل املدعى عليه البنته، وانتقال والية نكاحها للحاكم الرشعي، فاعرتض 
املدعى عليه، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف، ثم حرضت املدعية واخلاطب، وبعد 

التحقق من توفر الرشوط وانتفاء املوانع أجرى القايض عقد النكاح بينهام بواليته. 

احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف 
املحكمة العاّمة بمحافظة القطيف، وبناء عىل املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة 
العامة بمحافظة القطيف برقم )...( وتاريخ )...هـ(، املقيدة باملحكمة برقم )...( حرضت 
)...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، املعرف هبا من قبل والدها 
احلارض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، وأهنت قائلًة: إنني 
 أعيش يف وحدة احلامية االجتامعية يف )...( بسبب خالف أرسي، وقد تقدم خلطبتي )...( 
هذه  إىل  املعاملة  وأحيلت  ذلك،  عىل  الداخلية  وزارة  موافقة  وصدرت  اجلنسية(،   ...(
املحكمة، أطلب عقد النكاح يل من قبل فضيلتكم؛ حيث جاء يف موافقة وزارة الداخلية بأن 
والية النكاح تكون للقايض ملالبسات القضية هكذا أهنت، وقد جرى االطالع عىل خطاب 
وزارة الداخلية ذي الرقم )...( والتاريخ )...هـ(، املتضمن ما نصه: ) نأمل اإليعاز بالسامح 
للقايض  النكاح  مانع رشعي، وتكون والية عقد  مل يكن هناك  ما  الزواج  بإجراء عقد  هلام 
لظروف ومالبسات احلالة(. انتهى نصه، وبعرض ذلك عىل والدها أجاب قائاًل: ما ذكرته 
املنهية من أهنا ابنتي، وأهنا مقيمة حاليًا بدار احلامية االجتامعية بسبب خالف أرسي، وأنه تقدم 
خلطبتها رجل )... اجلنسية( يدعى )...(، وأين أرفض تزوجيها منه كل هذا صحيح، وسبب 
رفيض تزوجيها منه أنه )... اجلنسية(، وقد اشتهر أن أمثال هؤالء يتزوجون من السعوديات 
بغرض استغالهلن؛ حيث يستخرجون سجالت جتارية بأسامئهن ويستخدمونه يف التجارة، 
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وإنجاز مصاحلهم يف البلد، ثم يطلقوهنن علاًم بأنه ال مانع لدي من تزوجيها من شخص غري 
سعودي رشيطة أال يكون )...( أو )...( أو )...( أو )...(، هكذا أفاد. وبعرض إفادة األب 
عىل ابنته أفادت قائلة: أواًل/ بالنسبة ملسألة االستغالل التي حيتج هبا والدي فأجيب عنها 
بأن االستغالل أمر ظني، وهو أمر يقع من السعوديني ومن غري السعوديني، ومن أخوايت 
ثانيًا/  اجلنسية.  متوقفة عىل  ليست  والسعادة  والتوفيق  تطلقت.  ثم  تزوجت سعوديًا،  من 
كام أن والدي ال مانع لديه من تزوجيي من غري السعودي عدا جنسيات حمددة كام ذكر يف 
إفادته، ومعلوم أنه ال فرق حينئذ بني اجلنسيات العربية من ناحية االستغالل. ثالثًا/ ثالث 
من أخوايت متزوجات من غري سعوديني، وهن متزوجات عن طريق املحكمة بسبب عضل 
والدي هلن، كام أن والدي نفسه سبق أن تزوج من أجنبية. رابعًا/ أختي )...( سبق أن تقدم 
هكذا  ذلك،  رفضت  أختي  لكن  ذلك،  عىل  حينذاك  والدي  ووافق   ،)...( رجل  خلطبتها 
أجابت. وبعرض ذلك عىل األب أفاد قائاًل: أنا أرفض تزويج ابنتي من الرجل املتقدم هلا 
حاليًا، وإذا تقدم هلا شخص سعودي أو خليجي أو شخص عريب غري )...( وال )...( وال 
اخلاطب  أجاب. وبسؤال األب: هل سألت عن  تزوجيها، هكذا  لدي من  مانع  فال   )...(
وحتققت من صالحه وكفاءته ؟ فأجاب قائاًل: ال، مل أسأل، وأنا غري مستعد بذلك، هكذا 
أجاب؛ وحيث إن األمر ما ذكر فقد قررت ما ييل: ١ -طلب حضور اخلاطب للتحقق من 
كفاءته وصالحه. ٢ -طلب نسخ من األحكام الصادرة بحق األب املتضمنة عضله لبناته 
السابقات لالطالع عليها ودراستها. ويف جلسة أخرى حرض )...( )... اجلنسية( بموجب 
رخصة اإلقامة الصادرة من الرياض برقم )...(، وتم سؤاله عن عمره ونسبه وعمله ودخله 
الشهري ومؤهله العلمي، وقريباته املتزوجات من سعوديني، وغري ذلك من األمور التي 
ينبغي سؤال اخلاطب عنها للتحقق من صالحه وكفاءته، وطلبت منه إحضار تعريف من 
مرجعه بعمله وراتبه وصورة من مؤهله العلمي، وبعض املستندات األخرى فاستعد بذلك. 
ويف جلسة أخرى حرضت املنهية برفقة األخصائية االجتامعية من وحدة احلامية االجتامعية 
والد  حلضورمها  وحرض   ،)...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودية   )...(
املنهية، وقد جرى االطالع عىل ثالثة أحكام صادرة من هذه املحكمة تتضمن إثبات عضل 
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والد املنهية لبناته )...(، وانتقال والية النكاح من والدهم إىل احلاكم الرشعي، ثم سألت 
املنهية: ألديك بينة عىل صالح اخلاطب املتقدم لك وعدالته ومكافأته لك؟ فأجابت قائلة: 
نعم، ومستعدة بذلك، هكذا أجابت. ويف جلسة أخرى حرضت املنهية، وحرض حلضورها 
والدها، وأحرضت املنهية معها للشهادة كاًل من: )...( )... اجلنسية( بموجب اإلقامة ذات 
الرقم )...(، و)...( )... اجلنسية( بموجب اإلقامة ذات الرقم )...(. وبسؤاهلام عام لدهيام من 
شهادة شهد كل واحد منهام منفردًا قائاًل: أشهد باهلل العظيم أن املدعو/)...( من أصحاب 
املنهية  اخللق واالستقامة، وهو مكافئ للمنهية، هكذا شهدا. وبعرض شهادهتام عىل والد 
أفاد قائاًل: ال أعرف الشهود، وال أقول فيهم شيئًا، ولكني ال أقبل شهادهتم، هكذا أجاب، 
فكررت السؤال عليه: أال تعرف الشاهد )...( وهو زوج إحدى بناتك؟ أجاب قائاًل: ال 
وبطلب  أجاب.  هكذا  بواليتي،  وليس  املحكمة،  بوالية  بنايت  إحدى  تزوج  ألنه  أعرفه؛ 
تزكية الشهود من املنهية أحرضت كاًل من: )...( )... اجلنسية( بموجب اإلقامة ذات الرقم 
بأن  شهدا  وقد   ،)...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي  و)...(   ،)...(
التي سبق أن  املنهية املستندات  الشاهدين املذكورين أعاله عدالن وثقتان، وقد أحرضت 
مؤهله  من  صورة   )٢( عمله.  جهة  من  بالراتب  تعريف   )١( وهي:  اخلاطب  من  طلبناها 
املرافعة؛  باب  قفل  جرى  ثم  باملعاملة،  إرفاقهام  وتم  عليهام،  االطالع  جرى  وقد  العلمي، 
فبناء عىل ما تقدم من إهناء املنهية املتضمن طلبها عقد نكاحها عىل )...(، وجواب والدها 
البلد كونه  ابنته للتجارة يف  نية استغالل  تبييت اخلاطب  بالرفض حمتجًا باحتامل  عىل ذلك 
غري سعودي؛ وألن هذا دفع احتاميل ال يوجد ما يعضده، أو يدعو إىل األخذ به، وهو احتامل 
يرسي عىل كل خاطب، كام وأن األب أفاد بقبوله للخاطب لو كان غري سعودي برشط أال 
يكون من جنسيات حددها يف جوابه، وتفريقه بني اجلنسيات العربية يف هذا األمر ال وجه 
له؛ وحيث ظهر لنا من حال اخلاطب صالحه، ومكافأته للمنهية، واقرتن ذلك بالبينة املعدلة 
التي تشهد بذلك؛ وألن رفض األب طلب ابنته يعترب عضاًل، كام قال يف املغني جملـ ٩ــد 
صفـحـ٣٨٣ــة: )ومعنى العضل: منع املرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك، ورغب 
كل واحد منهام يف صاحبه ... فإن رغبت يف كفٍء بعينه، وأراد تزوجيها لغريه من األكفاء، 
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وامتنع من تزوجيها من الذي أرادته كان عاضاًل هلا(. انتهى نصه، وهبذا تنتقل الوالية منه إىل 
احلاكم الرشعي، كام قال يف املغني جملـ ٩ــد صفـحـ٣٨٢ــة: )احلكم الثالث: إذا عضلها 
إىل  تنتقل  أخرى:  رواية  وعنه  أحد؛  عليه  نص  األبعد،  إىل  الوالية  انتقلت  األقرب  وليها 
السلطان، وهو اختيار أيب بكر، وُذِكر ذلك عن عثامن بن عفان ريض اهلل عنه، ورشيح، وبه 
ويّل  ال  من  ويّل  فالسلطان  اشتجروا  فإن  وسلم:)  عليه  اهلل  صىل  النبي  لقول  الشافعي  قال 
له(؛ وألن ذلك حق عليه امتنع من أدائه فقام احلاكم مقامه، كام لو كان عليه دين فامتنع من 
قضائه ...(. انتهى؛ ولذلك كله فقد ثبت لدي عضل والد املنهية البنته )...(، وانتقال والية 
نكاحها للحاكم الرشعي، هذا ما ظهر يل، وبه حكمت. وبعرض احلكم عىل الطرفني قررت 
املنهية القناعة باحلكم، وقرر والدها االعرتاض، وطلب رفع احلكم ملحكمة االستئناف دون 
الئحة اعرتاض، وبعد تصديق احلكم من حمكمة االستئناف سيتم عقد النكاح للمرأة من 
خاطبها املذكور، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف 

.)...(
احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف 
املحكمة العامة بمحافظة القطيف، ويف يوم اخلميس املوافق )...هـ(؛ بناًء عىل ما ضبط لدينا 
املتضمن  برقم ٣/٣٠ وملحقاهتا،  املجلد اإلهنائي  )...( من  بعدد  باحلاسب اآليل  مفصاًل 
إثبات عضل )...( البنته )...(، املصدق من حمكمة االستئناف دائرة األحوال الشخصية 
إقامة  رخصة  بموجب  اجلنسية(   ...( حرض/)...(  )...هـ(،  يف   )...( برقم  ش/٢  الثانية 
اجلنسية  سعودية  حلضوره/)...(  وحرضت   ،)...( يف  املولود   )...( برقم  املفعول  سارية 
بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، املولودة يف )...(،إلجراء عقد النكاح للمرأة من 
خاطبها املذكور بعد تصديق االستئناف، وبناًء عىل موافقة وكيل وزارة الداخلية ذات الرقم 
)...( والتاريخ )...هـ(، أهنى اخلاطب )...( قائاًل: لقد رغبت يف الزواج من هذه املرأة/

)...(؛ وذلك عىل مهر قدره ثالثون ألف ريال سعودي تسلم خارج جملس العقد، وهي بكر، 
أطلب إجراء عقد الزواج بيننا، هكذا أهنى. وبعرض ذلك عىل املرأة احلارضة/)...( أجابت 
قائلة: أنا موافقة عىل طلب املنهي بطوعي واختياري، وأنا بكر مل يسبق يل الزواج، وال مانع 
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لدي من استالم مهري خارج جملس العقد، ولدي رشطان: ١ -أن يوفر يل سكًنا مستقاًل. 
٢ -أن يكون هناك مهر مؤخر مقداره سبعون ألف ريال، هكذا أجابت. وبعرض ذلك عىل 
املنهي قرر قائاًل: أنا موافق عىل الرشطني، هكذا أجاب، وكان مجيع ذلك بعلمي وموافقتي 
ييل:  ما  تنص عىل  التعليامت  بأن  املنهي  أفهمت  ثم  ما سبق ضبطه،  بموجب  املرأة  ويل  أنا 
١ -ال جيوز للحاكم أن حيكم عىل زوجة من رعايا جاللة امللك باالنقياد لزوجها بالسفر معه 
إىل البالد األجنبية، وال باحلضانة ملن يريد السفر بأوالده القصار. ٢ -يشرتط عىل املأذونني 
بعقد النكاح أن ال يعقد األجنبي الذي يريد التزوج بامرأة تابعة للمملكة العربية السعودية 
إال بعد أخذ توقيع منه بأن ال جيرب زوجته وال أوالدها عىل اخلروج إىل البالد األجنبية قبل 
بلوغهم سن الرشد دون رضاها ورضا أوليائها، وبعد أخذ الكفالة الالزمة عىل أن تضمن 
الكفالة رضورة إعادة الزوجة إىل بالدها يف حالة طلبها فقرر موافقته عىل ذلك والتزامه به؛ 
املنهي  فقبل   ،)...( زوجتك  للمنهي:  قلت  فقد  املوانع  وانتفت  الرشوط،  توفرت  وحيث 
ذلك قائاًل: قبلت هذا الزواج ورضيت به، وكان مجيع ما تقدم بحضور وشهادة: ١ -)...( 
اجلنسية  سعودي   )...(- ٢  ،)...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي 
بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(؛ فبناًء عىل ما تقدم، ولتوفر الرشوط، وانتفاء املوانع 
فقد جرى إثبات عقد الزواج للمذكورين بواليتي، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد 

وعىل آله وصحبه وسلم.

الثانية يف  الشخصية  دائـرة األحوال  اطلعنـا نحن قـضـاة  فقد  احلمد هلل وحده، وبعد، 
وتاريخ   )...( برقم  املحكمة  لدى  املقيدة  املعاملة  عىل  الرشقية  باملنطقة  االستئناف  حمكمة 
)...(، الواردة من فضيلة مساعد رئيس املحكمة العامة برقم )...( وتاريخ )...هـ(، املرفق 
هبا الصك الصادر من فضيلة القايض هبا الشيخ/)...( املسجل برقم )...( وتاريخ )...هـ(، 
اخلاص بدعوى/)...( ضد/)...( يف قضية عضل، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بام هو 
مدون ومفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية وأوراق املعاملة 
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قررنا املصادقة عىل حكم فضيلته، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه 
وسلم. حرر يف )...هـ(.
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 ٨لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة جدة

تارخيها:١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٢٨٨٧٣ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/٢٣هـ رقم القرار:٣٥٣٢٧١٨٤  

عضلا-اتقدماخاطبا-ارفضاتلويلاتزوجيها-اطمبانقلاواليةاتلنكاحا-اشهادةاشهودا
عدولا-اتبميغاشخيصا-اغياباتملدعىاعميها-اثبوتاتلعضلا-انقلاتلواليةاإىلاتألخاتلشقيق.

١ا-سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا)الارضراوالارضترا(.ا
٢ا-سولهاصىلاعميهاوسمللا)اتلقمطاناويّلامناالاويّلالها(.

بأنامنعهااكفؤًتارضياه،اورغبا “وإناعضلاويلاأسلب،ا تلطالبلا 3ا-مااجاءايفاعمدةا
فيهااباماصحامهلًت،اويفققاإناتكلر،اأواملايكناتلويلاتألسلباأهاًل،الكونهاصغريًت،اأوا

كافلًت،اأوافاسقًا،ازوجاتلويلاتألبعد”.
را-مااجاءايفاكشافاتلقناعلا“ وإناعضلاتألسلبازوجاتألبعد،اوتلعضلامنعهااأناتازوجا

كفؤًتاإذتاطمبتاذلك،اورغباكٌلامنهامايفاصاحبه”.
تلرشعيةا تمللتفعاتا نظاما منا )٧ا/١(ا تللسلا ذتتا وتملادةا )اا(ا تللسلا ذتتا اا-تملادةا

والئحاهاتلانفيذية.

أو  بتزوجيها من خاطبها،  إلزامه  طالبة  عليه  املدعى  والدها  ضد  دعواها  املدعية  أقامت 
نزع والية التزويج منه وجعلها ألخيها الشقيق؛ وذلك ألن والدها منعها من الزواج دون 
مسوغ رشعي، وقد غاب املدعى عليه مع تبلغه لشخصه بالدعوى فتم سامعها ضده بغيابه، 
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البينة من املدعية أحرضت شاهدين معدلني رشعا فشهدا بصحة دعواها؛ ونظرًا  وبطلب 
ألن امتناع املدعى عليه عن تزويج املدعية للخاطب الكفء يعد رضرا عليها وتعليقًا هلا؛ 
الوالية منه وجعلها لألبعد إن  الويل األقرب عن تزويج الكفء جاز نزع  امتنع  إذا  وألنه 
التزويج من املدعى عليه  وجد وإال فللحاكم الرشعي؛ لذا فقد حكم القايض بنزع والية 

وجعلها لشقيق املدعية، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء 
عىل املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمحافظة جدة برقم )...( وتاريخ 
...( املوافق  األربعاء  يوم  ويف  )...هـ(،  وتاريخ   )...( برقم  باملحكمة  املقيدة  )...هـ(، 

حيرض  مل  وحيث  )...(؛  دعوى  سامع  بشأن  صباحًا،   ١٠:٠٠ الساعة  اجللسة  افتتحت  هـ( 
املدعى عليه وال من ينوب عنه، ومل يردنا ما يفيد تبلغه، وبناء عىل املادة ذات الرقم )٥٥( 
من نظام املرافعات الرشعية والئحتها التنفيذية رفعت اجللسة. ويف جلسة أخرى حرضت 
)...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، املعرف هبا من قبل أخيها 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، قائلًة يف تقرير دعواها: إن 
الغائب عن جملس القضاء )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، 
هو والدي، وقد منعني من الزواج دون مسوغ رشعي، وقد حاولت معه كثريًا باحلسنى فلم 
يستجب، وقد تقدم يل اخلاطب الكفء إال أنه يرفض ذلك؛ لذا أطلب من فضيلتكم إلزامه 
بعقد نكاحي، أو نزع والية التزويج مـنه، هذه دعواي؛ وحيث مل حيرض املدعى عليه وال 
 من ينوب عنه، وقد وردنا خطاب رئيس قسم حمرضي اخلصوم ذو الرقم )...( والتاريخ 
)...هـ(، املتضمن: “رفض املدعى عليه استالم التبليغ، وقال بشكل مفاجئ: ليست ابنتي، 
وال أعرفها، علاًم بأنه هو املدعى عليه حسب الكروكي وعلاًم بأين قمت بتبليغه يف جلسة سابقة 
يف قضية أخرى”، وقد وردنا خطاب رئيس قسم حمرضي اخلصوم ذو الرقم )...(، املتضمن: 
عليه رفعت اجللسة. ويف جلسة أخرى حرضت  وبناء  أعلم”؛  واهلل  يتهرب  أنه  يل  تبني  “ما 
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املدعية ومل حيرض املدعى عليه وال من ينوب عنه، وقد وردنا خطاب رئيس قسم حمرضي 
اخلصوم ذو الرقم )...(، املتضمن: “بعد أن ذهبت إىل منزل املدعى عليه، وطرقت باب املنزل 
أجابتني امرأة من خلف الباب، وقالت: إن املدعى عليه غري موجود، وطلبت منها حسب 
النظام بام أهنا تسكن معه استالم التبليغ، “علام بأهنم دائام يتهربون من استالم التبليغ”؛ وبناء 
البينة، فأحرضت للشهادة وأدائها  املادة ذات الرقم )١/٥٧( فقد طلبت من املدعية  ً عىل 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، وقال: أشهد باهلل العظيم 
عىل أن املدعى عليه قد منع املدعية أختي من الزواج، وقد تقدم هلا اخلطاب وعددهم ثالثة 
ممن ترىض أمانتهم وديانتهم فرفض تزوجيها بغري عذر رشعي، وقد تدخلت يف اإلصالح 
فرفض تزوجيها، هذا ما لدي، وبه أشهد. )...(، كام حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب 
السجل املدين ذي الرقم )...(، وقال: أشهد باهلل العظيم عىل أن املدعى عليه قد منع املدعية 
من الزواج، وقد تقدم هلا اخلطاب األكفاء وعددهم ثالثة، وقد تقدم هلا خاطب رابع ما زال 
راغبًا فيها إال أن املدعى عليه يرفض ذلك بغري سبب رشعي، وقد تدخلت يف اإلصالح 
فرفض تزوجيها، هذا ما لدي، وبه أشهد. وبطلب معدلني أحرضت كال من: )...( سعودي 
اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
ثم  واملروءة،  الدين  يف  واستقامتهم  الشهود،  عدالة  عىل  هلل  فشهدا   )...( الرقم  ذي  املدين 
قررت املدعية بقوهلا: أطلب جعل والية التزويج ألخي وشقيقي األكرب )...(؛ حيث إنه ال 
مانع لديه من تزوجيي بعد نزع والية أيب عن طريق املحكمة الرشعية؛ فبناء عىل ما تقدم من 
الدعوى واإلجابة واالطالع عىل أوراق املعاملة؛ وحيث طلبت املدعية إلزام املدعى عليه 
برفع والية التزويج عنه، وجعلها للمحكمة املختصة )احلاكم الرشعي(؛ وحيث إن عدم 
حضور املدعى عليه وال من ينوب، وهتربه عن احلضور، ورفضه استالم صحيفة التبليغ يعد 
نكواًل عن اجلواب، ومماطلة يف احلضور؛ وبناء عىل شهادة الشاهدين املعدلني رشعًا؛ وحيث 
إن امتناع املدعى عليه عن تزويج املدعية للخاطب الكفء يعد رضرا عليها، وتعليقًا هلا، 
والنبي صىل اهلل عليه وسلم يقول: ) ال رضر وال رضار (؛ وحيث نص الفقهاء عىل أنه إذا 
امتنع الويل األقرب عن تزويج الكفء جاز نزع الوالية منه وجعلها لألبعد إن وجد، وإال 
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فللحاكم الرشعي. قال يف عمدة الطالب: )وإن عضل ويل أقرب، بأن منعها كفؤًا رضيته 
ورغب فيها بام صح مهرًا ويفسق إن تكرر، أو مل يكن الويل األقرب أهاًل، لكونه صغريًا، أو 
ج األبعُد،  كافرًا، أو فاسقًا، زّوج الويل األبعد(، وقال يف الكشاف: )وإن عضل األقرب زوَّ
والعضل منعها أن تتزوج كفؤًا إذا طلبت ذلك، ورغب كُل منهام يف صاحبه(؛ وحيث ال 
يوجد ويل أبعد من املدعى عليه، ولقوله صىل عليه وسلم: ) السلطان ويّل من ال ويّل له (؛ لذا 
فقد حكمت بنزع والية التزويج من املدعى عليه، وجعلها لشقيق املدعية )...(. وبعرض 
ذلك عىل املدعية قررت القناعة والرضا به، وقررُت بعث نسخة من احلكم للمدعى عليه 
لتقديم اعرتاضه خالل املدة املقررة نظامًا، وهي ثالثون يوما وإال سقط حقه يف االعرتاض، 
واكتسب احلكم القطعية، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. 

حرر يف )...هـ(.

احلمد هلل، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة 
الثانية لألحوال الشخصية واألوقاف والوصايا والقصار وبيوت املال بمحكمة االستئناف 
يف منطقة مكة املكرمة االطالع عىل الصك الصادر من فضيلة الشيخ )...( القايض باملحكمة 
الصك  وبدراسة  عضل.  يف   )...( دعوى/  املتضمن   ،)...( برقم  جدة  بمحافظة  العامة 
وصورة ضبطه تقررت املوافقة عىل احلكم مع مالحظة التنبيه املرفق، واهلل املوفق، وصىل اهلل 

عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 ٩لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة باخلرب

تارخيها:١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٦٧٢٧٦٢ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠١/٢٩هـ رقم القرار:٣٥١٣١٢٥٩  

عضلا-اتقدماخاطبا-ارفضاتلويلاتزوجيها-اطمبانقلاواليةاتلنكاحا-اشهادةاشهودا
عدولا-احضوراتخلاطبا-ابينةاعىلاكفاءتهاوصالحها-تبميغاشخيصا-احكلاحضوريا-ا

ثبوتاتلعضلا-انقلاتلواليةاإىلاتألخاتلشقيق.

١ا-سولهاسبحانهاوتعاىللا))افالاتعضموهناأناينكحناأزوتجهنا((.
إىلا تلواليةا تناقمتا تألسلب،ا وليهاا عضمهاا إذتا تلثالث،ا تحلكلا  “ تملغنيلا يفا جاءا ٢ا-ماا

تألبعد.انصاعميهاأمحد”. 
تلرشعيةا تمللتفعاتا نظاما منا )١٧٨(ا تللسلا َوذتتا )اا/١(ا تللسلا ذتتا 3ا-تملادتانا

والئحاهاتلانفيذية.

أقامت املدعية دعواها ضد والدها املدعى عليه طالبة إثبات عضله هلا، ونقل والية النكاح 
إىل أخيها الشقيق بعد رفض والدها تزوجيها من خاطبها، وقد غاب املدعى عليه مع تبلغه 
لشخصه بالدعوى، فقرر القايض سامعها ضده غيابيا، وبطلب البينة من املدعية أحرضت 
شاهدين معدلني رشعا فشهدا عىل صحة دعواها، ثم حرض اخلاطب، وقرر بأنه ما زال راغبا 
يف نكاح املدعية؛ ونظرًا ألن منع املرأة من الزواج بكفء إذا طلبت ذلك دون مسوغ رشعي 
يعد عضال هلا ملا يرتتب عليه من الرضر عليها؛ وألن املدعية أقامت البينة عىل عضل املدعى 
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عليه، وأحرضت خاطبًا مل يثبت يف عدالته ما يوجب رده؛ وألن املدعية رضيت باخلاطب، 
وشهد الشهود أنه كفء هلا؛ لذا فقد ثبت لدى القايض عضل املدعى عليه للمدعية، وحكم 

حضوريا بنقل الوالية منه إىل أخيها الشقيق، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.

عىل  وبناء  باخلرب،  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  هلل  احلمد 
املقيدة   ،)...( برقم  املكلف  باخلرب  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة 
باملحكمة برقم ٣٣٢٠٩٨٣١٩ وتاريخ ١٤٣٣/١١/٢٣هـ، ويف يوم الثالثاء املوافق )...

هـ( افتتحت اجللسة الساعة٠٩:٠٠ وفيها حرضت )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل 
املدين ذي الرقم )...( يرافقها  أخوها الشقيق )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
ذي الرقم )...(، ومل حيرض املدعى عليه عىل الرغم من تبلغه شخصيا بموعد اجللسة السابقة 
حسب إفادة حمرض اخلصوم هبذه املحكمة، وتوقيعه عىل أصل ورقة التبليغ باحلضور؛ وبناًء 
قررت  فقد  التنفيذية  والئحته  الرشعية  املرافعات  نظام  من  واخلمسني  اخلامسة  املادة  عىل 
سامع هذه الدعوى غيابيًا. وبسؤال املدعية عن حترير دعواها قالت: لقد تقدم خلطبتي )...(؛ 
حيث إنني مطلقة من )...( طالقا بائنا بموجب صك الطالق ذي الرقم )٦/١( والتاريخ 
هذا  عليه  املدعى  والدي  رفض  وقد  الشاملية،  احلدود  حماكم  رئيس  من  الصادر  )...هـ(، 
اخلاطب، بل وكل من يتقدم خلطبتي، علاًم بأنني أسكن مع والديت منذ انفصاهلا عن والدي 
قرابة تسع سنوات، وهي من تقوم برعايتي، وإعالتي، والنفقة عيل، ومتابعة مجيع أموري؛ 
وحيث إن والدي ال يزورين، وال أراه خالل السنة إال مرتني، أو ثالث فقط؛ لذا فإين أطلب 
من فضيلتكم احلكم عىل املدعى عليه بقبول اخلاطب، وتزوجيي إياه، ويف حال رفضه أطلب 
من فضيلتكم إثبات عضل والدي عن والية النكاح، وإعطاء الوالية ألخي الشقيق )...( 
ليقوم بتزوجيي، هذه دعواي، ثم رفعت اجللسة. ويف جلسة أخرى وفيها حرضت املدعية 
إفادة مدير  املدعى عليه، وقد وردتنا  املاضية، ومل حيرض  املذكور يف اجللسة  يرافقها أخوها 
وحدة األمن واإلحضار باملحكمة ذات الرقم )...( والتاريخ )...هـ(، املتضمنة تعذر تبليغ 



243

أنه اتصل هبا والدها يوم أمس، وطلب  املدعية  املدعى عليه لكون جواله مقفال، وقررت 
املدعية  من  فطلبت  قررت،  هكذا  زواجها،  عىل  موافقته  وعدم  دعواها،  عن  التنازل  منها 
البينة عىل صحة دعواها، فقالت: يوجد لدي بينة، واستمهل إلحضارها، فجرى إفهامها 
بإحضار البينة يف اجللسة القادمة مع إحضار اخلاطب املذكور يف دعواها، فاستعدت بذلك؛ 
وبناء عليه رفعت اجللسة. ويف جلسة أخرى حرضت املدعية يرافقها أخوها الشقيق )...(. 
وبسؤال املدعية عام وعدت به يف اجللسة املاضية قالت: لقد أحرضت كاًل من )...( سعودي 
اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
هلل  أشهد  قائال:  منفردا  منهام  واحد  كل  شهد  لدهيام  عام  وبسؤاهلام   ،)...( الرقم  ذي  املدين 
تعاىل بأن املدعى عليه قد عضل ابنته، ومنع كل من تقدم خلطبتها بسبب أنه سبق أن زوجها 
بينهام، وعدم  البن أخيه )...(، املذكور يف دعوى املدعية، ورفضه لصك الطالق الصادر 
اعرتافه به، وأشهد أن اخلاطب املتقدم خلطبتها )...( كفء هلا يف الديانة والنسب، وأشهد 
عالقتهام  عن  وبسؤاهلام  شهدا.  هكذا  النكاح،  عقد  لوالية  وكفاءته  الشقيق،  أخيها  بعدالة 
باملدعية قال كل واحد منهام: عالقتي باملدعية أنني خاهلا أخو أمها الشقيق، ثم جرى تعديل 
 )...( الشاهدين من قبل )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، وىَ
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(؛ حيث شهد كل واحد منهام بمفرده 
قائاًل: أشهد هلل تعاىل أن الشاهدين املذكورين ثقتان، وأمينان، ومرضيا الشهادة، وقد حرض 
اخلاطب )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(. وبسؤاله عن رغبته 
يف املدعية قال: إنني ما زالت راغبا يف املدعية، ثم جرى اطالعي عىل أصل صك الطالق 
الصادر من املحكمة العامة بمحافظة عرعر فوجدته متضمنًا لطالق )...( لزوجته املدعية 
طلقة واحدة قبل الدخول واخللوة بتاريخ ) ...هـ(، وأهنا بانت منه بينونة صغرى ال حيل 
له مراجعتها إال بعقد جديد، وأنه حيق هلا النكاح متى رغبت ذلك؛ فبناء عىل ما تقدم من 
الدعوى، وألن املدعية طلبت نقل الوالية من املدعى عليه إىل أخيها الشقيق )...( لألسباب 
املوضحة بدعواها؛ وألن املدعى عليه امتنع عن احلضور عىل الرغم من طلبه؛ وألنني قررت 
سامع الدعوى غيابيًا بناء عىل املادة اخلامسة واخلمسني من نظام املرافعات والئحته؛ وألن 
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إىل  منه  الوالية  نقل  بل هو كاف يف  املدعية،  يؤيد دعوى  املدعى عليه عن احلضور  امتناع 
غريه؛ ألن من ُدعي للقضاء وجب عليه أن جييب؛ وألن منع املرأة من الزواج بكفء إذا طلبت 
ذلك دون مربر رشعي يعترب عضال هلا ملا يرتتب عليه من الرضر عليها، وهو منهي عنه. قال 
سبحانه وتعاىل: )فال تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن(؛ وألن املدعية أقامت البينة عىل عضل 
املدعى عليه؛ وألن املدعية أحرضت خاطبًا مل يثبت يف عدالته ما يوجب رده؛ وألن املدعية 
ْكُم  رضيت باخلاطب، وشهد الشهود بأنه كفء هلا. قال يف املغني كتاب النكاح ما نصه: “ احْلُ
ُد”، وهذا ينقل  أىَْحىَ ْيِه  لىَ ِد. نىَصَّ عىَ ْبعىَ ُة إىلىَ األىَ اْلِواليىَ ْت  لىَ قىَ اْنتىَ ُب،  ْقرىَ ا األىَ هىَ لِيُّ ا وىَ لهىَ ضىَ ا عىَ الُِث، إذىَ الثَّ
والية األقرب يف النكاح وهو األب إىل األبعد كام هو مذهب احلنابلة؛ وبناء عىل املادتني ذات 
املرافعات والئحته؛ لذا فقد ثبت لدي أن املدعى  الرقم ١٧٨من نظام  ذات  الرقم ١/٥٥ وىَ
وبه  هبا،  املعرف   ،)...( الشقيق  أخيها  إىل  منه  الوالية  نقل  وقررت  املدعية،  عضل  قد  عليه 
عليه،  املدعى  إىل  احلكم  نسخة من هذا  بعث  احلكم حضوريًا، وسيتم  ويعترب هذا  قضيت، 
وإفهامه بأن مدة االعرتاض ثالثون يومًا يسقط بعدها حقه يف االعرتاض، ويكتسب احلكم 
القطعية إن مل يتقدم بيشء، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. 

احلمد هلل وحده، وبعد، فقد اطلعنـا نحن قـضـاة دائـرة األحوال الشخصية األوىل يف 
من  الواردة   ،)...( برقم  باملحكمة  املقيدة  املعاملة  عىل  الرشقية  باملنطقة  االستئناف  حمكمة 
فضيلة رئيس املحكمة العامة باخلرب املساعد برقم )...(، املرفق هبا الصك الصادر من فضيلـة 
القايض هبا الشيخ )...( املسجل برقم )...( وتاريخ )...هـ(، اخلاص بدعوى/)...( ضد/

)...( يف قضية عضل. وقد تضمن الصك حكم فضيلته بام هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة 
الصك وصورة ضبطه وأوراق املعاملة قررنا املوافقة عىل احلكم مع تنبيه فضيلة القايض عىل 
ما ييل: جاء يف الصك أن املدعية حرضت يرافقها أخوها الشقيق، ومل يدون فضيلة القايض 
تعريف شقيقها هبا ذاتًا ونسبًا، وال بد من ذلك ملالحظة ذلك مستقباًل، واهلل املوفق، وصىل 

اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف )...هـ(.
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 ر٧اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة الرس

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٥٦٤٦٧ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة القصيم

تارخيه: ١٤٣٥/٠٤/١٧هـ رقم القرار:٣٥٢١٢٠٧٤  

ابا-ارفضاتلويلاتزوجيهلا-اطمبانقلاواليةاتلنكاحا-اشهادةاشهودا عضلا-اتقدماخطَّ
عدولا-اتبميغاشخيصا-احكلاغيايبا-اثبوتاتلعضلا-انقلاتلواليةاإىلاتألخ.

تملادةاذتتاتللسلا)اا(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعيةاوالئحاهاتلانفيذية.

وتعيني  هلا  بإثبات عضله  احلكم  عليه طالبة  املدعى  والدها  املدعية دعواها ضد  أقامت 
اب هلا وامتنع والدها عن تزوجيها،  أخيها وليا هلا أو من تراه املحكمة؛ وذلك لتقدم مخسة خطَّ
وقد غاب املدعى عليه مع تبلغه بالدعوى فتم السري فيها بغيابه، وبطلب البينة من املدعية 
أحرضت شاهدين معدلني رشعا فشهدا بصحة الدعوى، كام شهدا بصالحية أخيها للوالية 
وأقام  الزواج،  يف  البنته  عليه  املدعى  عضل  بثبوت  غيابيا  القايض  حكم  فقد  ولذا  عليها؛ 

أخاها وليًا هلا بالتزويج، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده، وبعد، ففي هذا اليوم األحد املوافق )...هـ( الساعة العارشة والنصف 
افتتحت اجللسة لدي أنا )...( القايض باملحكمة العامة بمحافظة الرس، وبناًء عىل املعاملة 
فقد  )...هـ(  وتاريخ   )...( برقم  إلينا  املحالة  )...هـ(  وتاريخ   )...( برقم  لدينا  املقيدة 
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من  هبا  املعرف   ،)...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودية   )...( حرضت 
قبل أخيها )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، ومل حيرض املدعى 
عليه )...( الذي سبق أن تبلغ باملوعد املحدد يف يوم الثالثاء املوافق )...هـ( الساعة الثامنة 
والنصف عن طريق رشطة الرس بناًء عىل اخلطاب ذي الرقم )...( يف )...هـ(، املرفق به 
التقرير املؤرخ يف )...هـ(، املتضمن: أنه بالبحث عن املذكور اتضح بأنه يسكن يف حمافظة 
جدة، وتم االتصال عىل رقم جواله وهو )...(، وتم إبالغه بموعد اجللسة املحددة له، ومما 
 )...( رشطة  مدير  خطاب  وردنا  كام  إليه،  التوصل  تم  ما  هذا  متهرب.  املذكور  بأن  يبدو 
مرفًقا به حمرض اتصال بتاريخ )...( يتضمن االتصال باملدعى عليه، وإبالغه بموعد اجللسة 
بأنه يتواجد يف مدينة جازان، واستعد باملراجعة وحتى ساعة  اليوم، وأفاد  املحددة يف هذا 
اخلامسة  املادة  وبناًء عىل  لذا  املحكمة؛  تقبله  أي عذر  يقدم  ومل  اجللسة مل حيرض،  فتح هذه 
واخلمسون من نظام املرافعات الرشعية فقد قررت السري يف نظر هذه القضية غيابيًا، وادعت 
قبل  زوجي  طلقني  ثم  تقريبًا،  ١٤٣٠هـ  عام  تزوجت  إين  دعواها:  حترير  يف  قائلة  املدعية 
الدخول واخللوة وذلك بموجب الصك الصادر من حمكمة الرس برقم )...( وتاريخ )...

غري  وبأوقات  جارح،  بكالم  عليه  وتلفظ  بالزوج،  اتصل  والدي  أن  بسبب  وذلك  هـ(؛ 
مناسبة، ويطلب منه مااًل، ثم طلقني زوجي، وبعدها تقدم يل مخسة أزواج مجيعهم أصحاب 
ديانة وأمانة وخلق إال أن والدي يطلب منهم مااًل خاصًا فيرتاجعون، والذي تقدم يل أخريًا 
صاحب ديانة وأمانة وخلق وموظف وما زال راغبًا يف الزواج مني إال أن والدي رفض، 
وقال يل: أنا لن أزوجك؛ لذا أطلب إثبات عضل والدي وتعيني أخي املعرف يب وليًا يل، 
منها أحرضت كاًل من: )...( سعودي  البينة  ادعت. وبطلب  املحكمة، هكذا  تراه  أو من 
اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
الرقم )...(، ثم شهد كل واحد منهام قائاًل: أشهد هلل بأن املدعى عليه قد تبلغ  املدين ذي 
ابنتي )...(، وقد  أنه يرفض احلضور، وقال: لن أحرض، ولن أزوج  بموعد اجللسات إال 
املدعى  أن والدها  إال  ديانة وأمانة وخلق  تقدم خلطبتها مخسة أشخاص مجيعهم أصحاب 
عليه يرفض تزوجيها بال سبب تعلمه، هكذا شهد كل واحد منهام. وبطلب البينة من املدعية 
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عىل عدالة الشاهدين أحرضت كاًل من: )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي 
الرقم )...(، و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، ثم شهد كل 
واحد منهام قائاًل: أشهد هلل بعدالة الشاهدين وثقتهام، هكذا شهد كل واحد منهام. وبطلب 
البينة منها عىل أن املعرف صالٌح، وذو ديانة وخلق، وعىل مقدرة عىل أن يكون وليًا هلا قالت: 
منهام  املذكورين أعاله. وبسؤاهلام عام لدهيام من شهادة شهد كل واحد  بالشاهدين  أكتفي 
بقوله: أشهد هلل بأن املعرف باملدعية )...( صالح ألن يكون وليًا عىل أخته املدعية بالتزويج، 
وهو صاحب ديانة وأمانة واقتدار، هكذا شهد كل واحد منهام؛ فبناًء عىل ما تقدم من الدعوى 
واإلجابة، ولتبلغ املدعى عليه بموعد اجللسة وعدم حضوره، وما شهد به الشاهدان فقد 
بالتزويج، وبه  ثبت لدي عضل املدعى عليه البنته يف الزواج، وأقمت املعرف هبا وليًا هلا 
لتبليغه  عليه  للمدعى  احلكم  من  نسخة  بعث  وقررت  غيابيًا،  احلكم  هذا  ويعد  حكمت، 
باحلكم، وأن له مهلة ثالثني يومًا لتقديم اعرتاضه خالهلا؛ تبدأ من تاريخ استالمه نسخة 
احلكم، فإذا انتهت هذه املدة ومل يقدم اعرتاضه خالهلا سقط حقه يف االعرتاض، واكتسب 
احلكم الصفة القطعية، وقررت املدعية القناعة به، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد 

وعىل آله وصحبه وسلم. 

احلمد هلل وحده، وبعد، ففي يوم االثنني )...هـ( افتتحت اجللسة الساعة احلادية عرشة 
وقد عادت املعاملة من حمكمة االستئناف باخلطاب ذي الرقم )...( والتاريخ )...هـ( مرفًقا 
هبا القرار ذو الرقم )...هـ(، املتضمن بعد املقدمة ما نصه: وبدراسة الصك وصورة ضبطه 
هبا،  وحكم  العضل،  يف  املدعية  دعوى  فضيلته  نظر  أواًل:  اآليت:  لوحظ  املعاملة  وأوراق 
واملدعية مل تذكر اسم خاطبها، وأن والدها عضلها عن هذا اخلاطب، وهذا ال وجه له؛ ألن 
املدعى عليه  ثبوت رفض  ثم  اسم اخلاطب، ومن  بعد حتديد  إال  العضل ال تسمع  دعوى 
عقد نكاحها عىل اخلاطب املذكور. ثانيًا: مل يرد يف الضبط والصك يف دعوى املدعية وشهادة 
صحيفة  من  يظهر  حسبام  الرس  حمافظة  يف  هو  وهل  عليه،  املدعى  إقامة  مكان  الشاهدين 
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الدعوى لكنه متغيب، أم ماذا؟ ثالثًا: ذكرت املدعية أهنا مطلقه بموجب صك الطالق ذي 
الرقم )...( والتاريخ )...(، ومل نجد أن فضيلته طلب منها إحضار أصل الصك، ورصد 
ما  فعىل فضيلته مالحظة  منه.  موثقة  وأرفق صورة مصدقة  والصك،  الضبط  مضمونه يف 
ذكر، وإحلاق ما جيريه يف الضبط والصك وسجله، ثم إعادة املعاملة إلكامل الزمها، واهلل 
املوفق. وجوابًا ملا الحظه أصحاب الفضيلة أقول وباهلل التوفيق: أما اجلواب عن املالحظة 
األوىل فقد حرضت املدعية واملعرف هبا أخوها )...(. وبسؤاهلا: هل تقدم هلا خاطب حاليًا؟ 
فأجابت بقوهلا: نعم، تقدم خلطبتي )...(، ورفض والدي، وقال يل: لن أزوجك، كام أضاف 
أما اجلواب عن املالحظة  أنه مستعد بإحضاره متى ما طلبت املحكمة ذلك.  املدعية  أخو 
لوالدها منزاًل يف حمافظة )...( بحي )...(، وله منزل يف )...(،  أن  املدعية  الثانية فقررت 
)...هـ(،  والتاريخ   )...( الرقم  ذي  الرس  حمافظة  رشطة  خطاب  عىل  االطالع  جرى  كام 
املتضمن أنه يتم االتصال عىل املدعى عليه عدة مرات، وإبالغه باملراجعة الستالم الصك، 
أو من ينوب عنه، ويستعد باحلضور إال أنه مل حيرض مما يدل عىل أنه مماطل، ومتهرب؛ وذلك 
حسب التقرير املؤرخ يف )...(. أما اجلواب عن املالحظة الثالثة فقد أبرزت املدعية صك 
الطالق الصادر من حمكمة الرس برقم )...( وتاريخ )...هـ(، وهو يتضمن طالق )...( 
السنَّة اعتبارًا من )...هـ( قبل الدخول واخللوة هبا، وتم إرفاق صورة مصدقة منه  طالق 
باملعاملة؛ عليه فقد جرت اإلجابة عن مالحظات أصحاب الفضيلة، وأمرت بإحلاق ذلك 
بالصك وسجله، ورفع املعاملة ملحكمة االستئناف، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد 

وعىل آله وصحبه وسلم.
احلمد هلل وحده، وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة املختصة بتدقيق قضايا األحوال 
الشخصية واإلهناءات بمحكمة االستئناف بمنطقة القصيم عىل املعاملة الواردة من فضيلة 
رئيس املحكمة العامة بمحافظة الرس برقم )...( وتاريخ ١٤٣٥/٤/١١هـ، املقيدة لدى 
املحكمة برقم )...( وتاريخ ١٤٣٥/٤/١٣هـ، اخلاصة بدعوى/)...( ضد والدها الغائب 
هلا،  وليًا   )...( أخيها  هلا، وتعيني  والدها  بإثبات عضل  بشأن مطالبتها  عن جملس احلكم؛ 
أو من تراه املحكمة، املنتهية بالصك الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القايض باملحكمة، 
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املسجل برقم )...( وتاريخ )...(، املتضمن حكم فضيلته بثبوت عضل املدعى عليه البنته 
الصك  دراسة  منا  سبقت  وقد  بالتزويج.  هلا  وليًا  املذكور  أخيها  وإقامة  الزواج  يف  املدعية 
بالضبط  وأحلقه  فضيلته،  به  أجاب  ما  عىل  وباالطالع  املعاملة.  وأوراق  ضبطه  وصورة 
والصك بناًء عىل قرارنا ذي الرقم )...( والتاريخ )...هـ( قررنا املصادقة عىل ما حكم به 
فضيلته بعد اإلجراء األخري، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 ٧١اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بالرياض

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية:٣٤١٦٧٠٣٩ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة الرياض

تارخيه:١٤٣٥/٠٩/١٠هـ رقم القرار:٣٥٣٧٩٧٦٠  

واليةانكاحا-اطمبانزعهاامناتألبا-انقمهااإىلاتألخاألما-اعدماتنعقاداتلواليةالها-اردا
تلدعوى.

تملادةا)٧ل١(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعيةا.

أقامت املدعية دعواها ضد والدها طالبة فسخ واليته عليها ونقلها ألحد أخوهيا من أمها 
لعدم إنفاقه عليها وعضلها يف زواجها أكثر من مرة وحلاجتها لذلك يف التعامل مع اجلهات 
أهنا سبق وأن تزوجت  أنكر دعواها وذكر  املدعى عليه  الدعوى عىل  احلكومية، وبعرض 
أربع مرات، ونظرا ألن املدعية بالغة ليس عليها سوى والية النكاح والتي ال تنعقد لألخوة 
من األم، لذا فقد حكم القايض برد دعوى املدعية وأفهمها بأن هلا احلق يف تقديم دعوى 
عضل لدى املحكمة املختصة متى ما تقدم هلا خاطب مريض الدين واخللق ورفض وليها 
تزوجيها، كام أن هلا التقدم بطلب نفقة ما حتتاج إليه من النفقة، فاعرتضت املدعية، وصدق 

احلكم من حمكمة االستئناف.

بالرياض، وبناء عىل  العامة  القايض يف املحكمة  أنا )...(  احلمد هلل وحده وبعد، فلدي 
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املعاملة املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بالرياض برقم ٣٤١٦٧٠٣٩، املقيدة 
باملحكمة برقم ٣٤٨٩٠٩٥٠، ويف يوم اخلميس املوافق ١٤٣٤/١١/١٣هـ افتتحت اجللسة 
وفيها حرض )...( بن )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بالوكالة عن 
)...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وذلك بموجب الوكالة الصادرة 
من كتابة عدل حمافظة الدرعية برقم ٣٤٣٦٦٣٦١ وتاريخ ١٤٣٤/٣/٢٤هـ، واملجعول 
للوكيل فيها حق املطالبة وإقامة الدعاوى وسامعها والرد عليها واملرافعة واملدافعة واإلقرار 
واإلنكار والصلح والتنازل واإلبراء وطلب اليمني وردها واالمتناع عنها وإحضار الشهود 
واالعرتاض  ونفيها  األحكام  وقبول  والتعديل  واجلرح  واإلجابة  فيها  والطعن  والبينات 
عليها وطلب االستئناف واالستالم والتسليم، وحرض حلضوره املدعى عليه )...( سعودي 
يف  بتحريرها  وعد  دعواه  عن  املدعي  وبسؤال   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية 
القايض   )...( أنا  لدي  أخرى  اجللسة. ويف جلسة  فرفعت  تعاىل،  اهلل  بإذن  القادمة  اجللسة 
يف املحكمة العامة بالرياض حااًل واخللف لفضيلة القايض )...(، ويف يوم الثالثاء املوافق 
١٤٣٥/٦/١هـ افتتحت اجللسة، وفيها حرضت املدعية )...( سعودية اجلنسية بموجب 
السجل املدين رقم )...( واملعرف هبا من قبل خاهلا )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
املدين رقم )...(، كام حرض وكيلها الرشعي )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
رقم )...( بموجب صك الوكالة رقم ٣٤٣٦٦٣٦١ يف ١٤٣٤/٣/٢٤هـ الصادر يف كتابة 
سعودي   )...( عليه  املدعى  حرض  كام  املاضية،  اجللسة  يف  واملدونة  الدرعية  حمافظة  عدل 
املرافعات  نظام  رقم ١٦٧ يف  املادة  وبناء عىل   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية 
الرشعية فقد تم تالوة ما ضبطه سابقًا وصادقوا عليه، وبسؤال املدعية عن حترير دعواها 
الضبط،  يف  نصها  تدوين  وأطلب  ورقة  يف  الرشعي  الوكيل  حررها  قد  دعواي  إن  قالت: 
وأبرز الوكيل الرشعي ورقة واحدة واملتضمنة بعد املقدمة ما نصه: )أن املدعى عليه والد 
موكلتي ويقيم بالرياض، حيث إن املدعية من مواليد ١٣٩٩/١٢/١٧هـ وتبلغ من العمر 
قرابة أربعة وثالثني عامًا، ولدهيا طفل ذكر يبلغ من العمر ثالثة عرش عامًا من زوج سابق، 
وهي مطلقة حاليًا، تطلب املدعية إلزام املدعى عليه بالتنازل عن واليتها يف الزواج ورعاية 
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 ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  )...( سعودي  األم  من  لألخ  ونقلها  شؤوهنا 
أو ألخ األم )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، أو ألخ األم )...( 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وكذلك لغرض تقديمها عىل وظيفة 
ولإلنفاق  حضانتها  يف  الذي  ابنها  عن  مسؤولة  ولكوهنا  ومعيشتها،  مستقبلها  عىل  تعينها 
عليه ولإلذن هلا يف كل جهة حكومية أو غري حكومية تطلب إذن ويل األمر هلا، ونشري يف 
ذلك الصدد إىل أن والدها مل يرع شؤوهنا منذ نشأهتا يف كنف والدهتا التي طلقت منذ وقت 
بعيد، ومل ينفق عليها مطلقًا، وقد عضلها يف زواجها أكثر من مرة، وتعرضها للطالق من 
هلا  اإلذن  مقابل  املال  لكامل مهرها حال زواجها، وطلبه  عليه  املدعى  إمساك  بسبب  قبل 
بالسفر ألي جهة، صاحب الفضيلة؛ بام تقدم تطلب املدعية فسخ واليتها عن وليها ونقلها 
ملن تقدم بياهنم من قرابتها، وجزاكم اهلل خري اجلزاء، والسالم عليكم ورحة اهلل وبركاته. 
الوكيل عن املدعية املحامي )...( توقيعه. انتهى. وبعرض ذلك عىل املدعى عليه قال: ما 
جاء يف دعوى املدعية غري صحيح، كام أطلب صورة من الورقة التي أبرزها الوكيل، هكذا 
أجاب، وبعرض ذلك عىل املدعية قالت: الصحيح ما جاء يف دعواي، هكذا قررت، وعليه 
قررت رفع اجللسة لتأمل ما جاء يف أقوال الطرفني. وقد تم تزويد املدعى عليه بصورة من 
املوافق  انتهت اجللسة. ويف جلسة أخرى يوم االثنني  الوكيل، وبذلك  أبرزها  التي  الورقة 
سابقًا  هويتها  املدونة   )...( املدعية  حرضت  وفيها  اجللسة،  افتتحت  ١٤٣٥/٠٦/٠٧هـ 
واملعرف هبا خاهلا )...( هويته سابقًا والوكيل الرشعي )...( املدونة هويته ووكالته سابقًا، 
املدعى  قال  الدعوى  أطراف  املدونة هويته سابقًا، وبمناقشة   )...( املدعى عليه  كام حرض 
ابن اسمه )...(، هكذا قرر،  أربع مرات، ومعها  أن تزوجت  املدعية سبق  ابنتي  إن  عليه: 
وبعرض ذلك عىل املدعية قالت: إن ما ذكره والدي املدعى عليه كله صحيح، ووالد ابني 
ينفق عليه يف الوقت احلارض، هكذا قررت، فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وما 
ونظرًا  النكاح،  والية  سوى  والية  عليها  فليس  بالغة  املدعية  لكون  ونظرًا  الطرفان،  قرره 
السابق  زوجها  من  ابن  وهلا  مرات،  أربع  تزوجت  أن  سبق  بأهنا  اجللسة  هذه  يف  إلقرارها 
تنعقد  ال  ألم  واإلخوة  األم  من  إخوهتا  هم  هلم  الوالية  نقل  طلبت  من  ألن  ونظرًا   ،)...(
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هلم والية النكاح كام هو معلوم يف كتب أهل العلم، ولكل ما تقدم فقد حكمت برد دعوى 
املدعية، وأفهمتها بأن هلا احلق يف تقديم دعوى عضل لدى املحكمة املختصة متى ما تقدم 
هلا خاطب مريض الدين واخللق ورفض وليها تزوجيها، كام أن هلا التقدم بطلب نفقة ما حتتاج 
إليه من النفقة، وأفهمت املدعية بأن هلا احلق يف تقديم اعرتاضها عىل احلكم يف املدة املقررة 
يف النظام وهي ثالثون يومًا من تاريخ استالم نسخة احلكم، وأنه إذا مضت املدة ومل تقدم 
اعرتاضها سقط حقها يف طلب االستئناف وتدقيق احلكم واكتسب احلكم الصفة القطعية 
املدعية نسخة من احلكم،  املرافعات الرشعية، ويف اجللسة تم تسليم  ملا جاء يف نظام  وفقا 
وجرى نطق احلكم بتاريخ ١٤٣٥/٦/٧هـ الساعة ٩.٣٠، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل 

نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم . حرر يف ١٤٣٥/٠٦/٠٧هـ.

احلمد هلل وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الثانية املختصة بنظر قضايا األحوال 
الشخصية واإلهناءات بمحكمة االستئناف بالرياض عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس 
املحكمة العامة بالرياض برقم ٣٤٨٩٠٩٥٠ وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٩هـ، املرفق هبا الصك 
وتاريخ  برقم ٣٥٢٦٨٢٢٩  املسجل   )...( الشيخ/  باملحكمة  القايض  فضيلة  الصادر من 
قضية  يف   )...( ضد/   )...( رقم  مدين  سجل   )...( بدعوى/  اخلاص  ١٤٣٥/٦/٧هـ، 
عضل ويل، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بام هو مدون ومفصل فيه، وبدراسة الصك 
وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية وأوراق املعاملة تقرر الدائرة املصادقة عىل احلكم، مع 
تنبيه فضيلته بوضع اخلتم الرسمي عىل الصك،  واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل 

آله وصحبه وسلم.
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 ٧٢اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة جدة

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٥٨١٥٤ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٤/٠٢هـ رقم القرار:٣٥١٩٣٦٨٢  

عضلا-اتقدماخاطبا-ارفضاتلويلاتزوجيها-اطمبانقلاواليةاتلنكاحا-اإنكاراتلدعوىا-ا
تساعدتداتلويلابازويجاتألكفاءاعدماثبوتاتلعضلا-ارصفاتلنظل.

مااجاءايفاكشافاتلقناعا)ا/را(: “ وتلعضلامنعهااأناتازوجابكفءاإذتاطمبتاذلك،ا
ورغباكلامنهامايفاصاحبه”.

أقامت املدعيتان دعوامها ضد والدمها املدعى عليه وطلبا إثبات عضله هلام، ونقل والية 
التزويج ألخيهام بعد تقدم خاطب إلحدامها، ورفض املدعى عليه تزوجيها منه، وقد حرض 
أخومها، وقرر موافقته عىل تويل تزوجيهام، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أنكر صحتها، 
ودفع بأنه مستعد بتزوجيهام، وأن إحدى املدعيتني مل يتقدم له إال خاطب واحد مل يواجهه 
ألن  ونظرًا  ذلك؛  بصحة  أقرت  وقد  أصال،  خاطب  هلا  يتقدم  فلم  األخرى  أما  باخلطبة؛ 
املدعى عليه قام بتزويج إحدى املدعيتني الحقًا، وألن األخرى أقرت بعدم تقدم خاطب هلا، 
وألن إقامتها للدعوى أمر سابق ألوانه؛ لذا فقد حكم القايض برصف النظر عن الدعوى، 

وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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 )...( أنا  فلدي  وبعد،  بعده،  نبي  ال  من  عىل  والسالم  والصالة  وحده،  هلل  احلمد 
لنا من فضيلة رئيس  املعاملة املحالة  العامة بمحافظة جدة، وبناء عىل  القايض يف املحكمة 
املحكمة العامة بمحافظة جدة/املساعد برقم)...( وتاريخ)...هـ(، املقيدة باملحكمة برقم 
٣٤١٣٥٩٠٦٠ وتاريخ )...هـ( حرضت )...( )...اجلنسية( بموجب رخصة اإلقامة ذات 
الرقم )...(، املعرف هبام  الرقم )...(، و)...( )...اجلنسية( بموجب رخصة اإلقامة ذات 
الرقم )...(، ومل حيرض  من قبل أخيهام )...( )... اجلنسية( بموجب رخصة اإلقامة ذات 
املدعى عليه )...( وال من ينوب عنه، وقد تبلغ باملوعد، فادعتا )...( قائلتني يف دعوامها: 
إن املدعى عليه والدنا وولينا يف التزويج، وقد تقدم إلينا األكفاء طالبني الزواج منا إال أنه 
إثبات  نطلب  لذا  لبيتي؛  أمكم  مع  تعودوا  حتى  أزوجكم  لن  إنني  وقال:  تزوجينا،  رفض 
عىل  ذلك  وبعرض  دعوانا.  هذه  احلارض،  هذا   )...( ألخينا  التزويج  والية  ونقل  عضله، 
احلارض املعرف باملدعيتني قال: ال مانع لدي من تويل تزويج أختّي املدعيتني، هكذا قرر، 
ومستعدتان  نعم،  فقالتا:  دعوامها؟  صحة  تثبت  بينة  لدهين  هل  املدعيتني:  سؤال  فجرى 
حلضورمها  وحرض  املدعيتان،  حرضت  أخرى  جلسة  ويف  القادمة.  اجللسة  يف  بإحضارها 
)...( )... اجلنسية( بموجب اإلقامة ذات الرقم )...(، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه 
قال: ما ذكرته املدعيتان من أنني وليهام يف التزويج فهذا صحيح، وما ذكرتاه من أنه تقدم هلن 
األكفاء فالصحيح أنه مل يتقدم يل إال رجل واحد للمدعية )...(، وهو من عائلة )...(، ومل 
أعرف اسمه كامال لكونه قد بعث يل وسيطا بيني وبينه، ومل أزوجها منه؛ ألنني ال أعلم عن 
حاله شيئا، بل وال أعرف اسمه، وال أوافق عىل نقل والية التزويج البني )...(، وأنا مستعد 
بتزوجيهام متى ما تقدم إيل األكفاء، هذه إجابتي. وبعرض ذلك عىل املدعيتني قالتا: ما ذكره 
املدعى عليه من أنه مل يتقدم إلينا إال رجل واحد للمدعية )...(، وهو من عائلة )...( فهذا 
صحيح، وما ذكره من أنه ال يعرف اسمه فهذا صحيح، ولكن كان بإمكانه السؤال عنه، 
لبيته، هكذا قررتا. ويف  أمنا  بأنه لن يزوجنا حتى تعود  املدعى عليه خلالنا )...(  وقد ذكر 
جلسة أخرى حرض الطرفان وبسؤال املدعى عليه عن سبب عدم سؤاله عن اخلاطب فقال: 
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إنني ال أعرف اسمه، وال اسم والده حتى أسأل عنه، فقد اتصل )...(، وأخربين بوجود 
اخلاطب املذكور من عائلة )...(، وأنه ال يعرف اسمه، وذكر يل بأن الذي أخربه بذلك مها 
املدعيتان، ومل أستطع التواصل مع املدعيتني لكوهنام هاربتني مع أمهام من البيت، وال أعلم 
مكاهنام حتى أستفرس منهام عن اخلاطب، هكذا قرر، فقررت بعث الطرفني لقسم اإلصالح 
ملحاولة اإلصالح بينهام. ويف جلسة أخرى حرضت املدعية )...(، املعرف هبا من قبل أخيها 
)...( )... اجلنسية( بموجب رخصة اإلقامة ذات الرقم )...(، ومل حترض املدعية )...(، كام 
مل حيرض املدعى عليه وال من ينوب عنهام، وقد ذكرت )...( واملعرف أن املدعى عليه قد 
قام بتزويج املدعية )...(، وبقيت املدعية )...(، وقد كانت جرت الكتابة لقسم اإلصالح 
ملحاولة اإلصالح بني الطرفني بموجب خطابنا ذي الرقم )...( يف )...هـ( ومل يرد جواب. 
وبسؤال املدعية )...(: هل تقدم هلا أحد طالبا الزواج منها؟ قالت: مل يتقدم يل أحد حتى 
اآلن، ولكني أخشى أن يفعل يب والدي املدعى عليه كام فعل بأختي املدعية )...(، وأطلب 
الفصل يف القضية بإثبات عضيل، ونقل والية تزوجيي إىل أخي )...(، هكذا أجابت؛ فبناء 
عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وما قررته املدعية )...( من أنه مل يتقدم هلا أحد يطلب 
الزواج منها، وألن إقامتها هلذه الدعوى أمر سابق ألوانه فإن العضل هو كام جاء يف كشاف 
يف  منهام  كل  ورغب  ذلك،  طلبت  إذا  بكفء  تتزوج  أن  منعها  )العضل   :)٥٤/٥( القناع 
صاحبه(. وبام أنه مل يتقدم هلا أحد حتى اآلن مما يعني أنه مل يوجد العضل حتى يتم احلكم 
بإثباته، ثم نقل والية التزويج من املدعى عليه إىل من بعده؛ وألنه عىل فرض عدم صحة ما 
ذكرته املدعية واملعرف من زواج املدعية )...( فإهنا قد تركت دعواها يف عدم احلضور هلذه 
اجللسة، ومن ترك دعواه ترك؛ لذا كله فقد رصفت النظر عن دعوى املدعية )...(، وأخليت 
سبيل املدعى عليه منها، وبه حكمت وللمدعية )...( أن تواصل دعواها إذا رغبت وكانت 
بإثبات العضل متى ما تقدم هلا  التقدم بدعواها  مل تتزوج كام أفهمت املدعية )...( بأن هلا 
كفء، ورغبت فيه، ورفض املدعى عليه تزوجيها. وبعرض احلكم عىل املدعية قررت عدم 
القناعة، وطلبت التمييز فأجيب طلبها، وأفهمت بمراجعة املحكمة يوم األحد املوافق )...( 
الستالم نسخة من صك احلكم وتقديم الئحتها االعرتاضية عليه خالل ثالثني يوما تبدأ 
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من التاريخ املذكور، وإن انتهت املدة ومل تتقدم بالئحة فإن حقها يسقط يف طلب التمييز، 
ويكتسب احلكم القطعية، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. 

حرر يف )...هـ(.

الدائرة  قضاة  فنحن  وبعد،  بعده،  نبي  ال  من  عىل  والسالم  والصالة  وحده،  هلل  احلمد 
األوىل لألحوال الشخصية واألوقاف والوصايا والقصار وبيوت املال يف حمكمة االستئناف 
بمنطقة مكة املكرمة جرى منا االطالع عىل املعاملة الواردة إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس 
املحكمة العامة بمحافظة جدة ذي الرقم )...( والتاريخ )...هـ(، املشتملة عىل الصك ذي 
العامة  الرقم )...( والتاريخ )...هـ(، الصادر من فضيلة الشيخ/)...( القايض باملحكمة 
عضل.  يف  )...اجلنسية(  ضد/)...(  )...اجلنسية(  دعوى/)...(  املتضمن  جدة  بمحافظة 
واهلل  احلكم،  عىل  املوافقة  تقررت  االعرتاضية  والئحته  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة 

املوفق. وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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ع�ضل

 ٧3اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة جدة

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٣٤٧٢٥ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٤/٠٣هـ رقم القرار:٣٥١٩٥٤٦٩  

تلنكاحا-اإنكارادعوىا عضلا-اتقدماخاطبا-ارفضاتلويلاتزوجيها-اطمبانقلاواليةا
خطبةا بعدما إسلترها تلدعوىا-ا يفا تخلاطبا إدخالا تألكفاءا-ا منا تلزوتجا رفضهاا تملدعيةا-ا

تملدعيةا-اعدماثبوتاتلعضلا-ارداتلدعوى.

مااجاءايفاتملدونةلا“ والايكوناتألباعاضاًلاالبناهاتلبكلاتلبالغايفارداأولاخاطباحاىا
وإالا تزوجا أنا إماا تإلماملا لها سالا تلنكاحا تجلاريةا وأرتدتا منها ذلكا تبنيا فإذتا يابنيارضره،ا

زوجناهااعميك؛األناتلنبياصىلاتهللاعميهاوسملاساللاالارضراوالارضتر”.

أقامت املدعية دعواها ضد أخيها املدعى عليه طالبة إلزامه بعقد نكاحها من خاطبها، أو 
نزع والية التزويج منه، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أنكر تقدم خاطب له، وقرر أن 
املدعية ترفض الزواج من األكفاء، وقد حرض املتداخل اخلاطب، وقرر أنه مل يتقدم خلطبة 
املدعية، وأهنا هي التي طلبت منه أن يتزوجها؛ ونظرًا ألن والية التزويج ال تنزع من الويل 
برد خاطب واحد إذا كان ذلك بمسوغ رشعي ما مل يتعمد الرضر؛ لذا فقد حكم القايض برد 

الدعوى، فاعرتضت املدعية، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء 
عىل املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمحافظة جدة برقم ٣٤٤٣٤٧٢٥ 
اخلميس  يوم  ويف   ،)...( وتاريخ   ٣٤٢٢٣٥٦٥١ برقم  باملحكمة  املقيدة   ،)...( وتاريخ 
املوافق )...(هـ افتتحت اجللسة الساعة ٣٠: ٠٩ وفيها حرض املدعي وكالة )...( سعودي 
)...هـ(،  الرقم  ذات  الوكالة  بموجب   )...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية 
وقبول  واملدافعة،  املرافعة  فيها”حق  له  املخول  بجدة،  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة 
بقوله: أطلب من فضيلتكم  املدعي وكالة  األحكام واالعرتاض عليها )...( إلخ”، وقرر 
تأجيل اجللسة حتى أمتكن من إحضار موكلتي؛ وبناء عليه رفعت اجللسة. ويف جلسة أخرى 
من  هبا  املعرف   ،)...( الرقم  ذات  اإلقامة  رخصة  بموجب  اجلنسية(   ...(  )...( حرضت 
قبل أخيها املدعى عليه احلارض معها يف جملس القضاء )...( )... اجلنسية( بموجب رخصة 
إن هذا احلارض معي هو  تقرير دعواها:  قائلًة يف  فادعت ضده   ،)...( الرقم  ذات  اإلقامة 
شقيقي الكبري، وقد منعني من الزواج دون مسوغ رشعي، وقد حاولت معه كثريًا باحلسنى 
فلم يستجب، وقد تقدم يل اخلاطب الكفء إال أنه يرفض ذلك؛ لذا أطلب من فضيلتكم 
سنوات،  منذ  تويف  قد  والدي  بأن  علاًم  منه،  التزويج  والية  نزع  أو  نكاحي،  بعقد  إلزامه 
وبعرض ذلك عىل املدعى عليه أجاب قائاًل: ما ذكرته املدعية من أين أخوها فهذا صحيح، 
وأما زعمها من أين أرفض تزوجيها الرجال األكفاء فهذا غري صحيح، بل هي التي ترفض 
البينة عىل  ابًا كثر فامتنعت، ولدي  أن تتزوج من الرجال األكفاء، وقد عرضت عليها ُخطَّ
أن املدعية هي التي ترفض أن تتزوج، علاًم بأن املدعية قصدها من إقامة هذه الدعوى هو 
أن تتحرر من أمر اإلبعاد الصادر من حمافظة جدة، والدليل عىل هذا أهنا مل تقم الدعوى إال 
بعد دخوهلا السجن، وقد تم سحب إقامتها من قبل جوازات حمافظة جدة، وبعرض ذلك 
عىل املدعية قالت: ما ذكره املدعى عليه من أنه سبق أن عرض عيل أزواجا فهذا صحيح، 
أخرى  جلسة  ويف  اجللسة.  رفعت  وللتأمل  فيهم،  يل  رغبة  ال  لكوين  الزواج  يتم  مل  ولكن 
حرض الطرفان، وقررت املدعية بقوهلا: إنه تقدم خلطبتي رجل اسمه )...(، ورفض املدعى 
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عليه تزوجيي من غري سبب رشعي. وبعرض ذلك عىل املدعى عليه قال: ما ذكرته املدعية 
وأنا  صحيح،  فغري  رشعي  سبب  غري  من  تزوجيها  ورفضت   ،)...( خلطبتها  تقدم  أنه  من 
ال أعرف هذا الشخص، ومل يسبق أنه تقدم يل أو لوالديت، هكذا أجاب. ويف أثناء اجللسة 
الرقم )...(. وبسؤاله:  اإلقامة ذات  حرض اخلاطب )...( )... اجلنسية( بموجب رخصة 
أنه مل  كام  ذلك،  يسبق يل  ومل  قال: ال،  املدعية؟  عليه خلطبة  للمدعى  تقدمت  أن  هل سبق 
يسبق يل أن تقدمت لوالدة املدعى عليه وأهله. واحلقيقة أن املدعية هي التي طلبت مني أن 
أتزوجها، كام قررت املدعية بقوهلا: ما ذكره املتداخل اخلاطب فصحيح، وأنا إنام طلبت منه 
أن يتزوجني بقصد نزع الوالية من أخي؛ حيث إنه دائاًم ما يقصد الرضر يب، كام حرضت 
والدة املدعية )...( )... اجلنسية( بموجب رخصة اإلقامة ذات الرقم )...(، وقررت بقوهلا: 
غري سبب  من  عليه  املدعى  أخيها  من  التزويج  والية  نزع  الدعوى  هبذه  حتاول  املدعية  إن 
رشعي، ومل يسبق أن تقدم هلا خاطب ورفض املدعى عليه تزوجيها، هكذا قررت؛ فبناًء عىل 
املعاملة؛ وحيث طلبت املدعية نزع  ما تقدم من الدعوى واإلجابة، واالطالع عىل أوراق 
والية التزويج من أخيها املدعى عليه من أجل عضله هلا؛ وحيث أنكر املدعى عليه دعوى 
املدعية  أنه سبق أن عرض هلا عدة أشخاص يرغبون يف خطبتها، ورفضت  املدعية، وقرر 
ذلك، وال مانع لديه من تزوجيها ممن يرىض دينه وخلقه؛ وحيث صادقت املدعية عىل ذلك، 
وملا نص عليه الفقهاء من أن والية التزويج ال تنزع من الويل برد خاطب واحد إذا كان ذلك 
بمسوغ رشعي ما مل يتعمد الرضر ؛ ولـذا اشـتـرط أصـحـاب أحـمـد تـكـرار ذلك مـنـه 
وتـعـمـد ضـرره، وقـال يف املـدونـة : “ وال يكون األب عاضاًل البنته البكر البالغ يف رد 
أول خاطب حتى يتبني رضره، فإذا تبني ذلك منه، وأرادت اجلارية النكاح قال له اإلمام: إما 
أن تزوج وإال زوجناها عليك؛ ألن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال: ال رضر وال رضار”؛ لذا 
فقد حكمت برد دعوى املدعية. وبعرض ذلك عىل الطرفني قرر املدعى عليه القناعة، وأما 
القناعة، وطلبت رفعه ملحكمة االستئناف بالئحة اعرتاضية فأجبتها  املدعية فقررت عدم 
لطلبها، وأفهمتها بأن عليها مراجعة املحكمة بعد ثالثة أيام الستالم نسخة من صك احلكم 
لالعرتاض عليه، وأفهمتها أن مدة االعرتاض ثالثون يوًما تبدأ من يوم غد، فأبدت فهمها 
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لذلك، وباهلل التوفيق، واختتمت اجللسة يف متام الساعة ٠٩:٠٠ صباحًا، وصىل اهلل عىل نبينا 
حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف )...هـ(.

احلمد هلل، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة 
الثانية لألحوال الشخصية واألوقاف والوصايا والقصار وبيوت املال بمحكمة االستئناف 
القايض  الشيخ/)...(  فضيلة  من  الصادر  الصك  عىل  االطالع  املكرمة  مكة  منطقة  يف 
املتضمن دعوى/)...( ضد/)...( يف  العامة بجدة برقم )...( وتاريخ )...هـ(،  باملحكمة 
عضل. وبدراسة الصك وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية تقررت املوافقة عىل احلكم، 

واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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�صداق

الفروع يتوجه كنكاح”.
6 - قول صاحب كشاف القناع )90/٥(: “ )باب الرشوط يف النكاح، أي: ما يشرتطه 
(، أي: من  منها  املعترب  ) وحمل  فيه غرض  له  مما  العقد عىل اآلخر  الزوجني يف  أحد 
الرشوط ) صلب العقد (، كأن يقول: زوجتك بنتي فالنة برشط كذا ونحوه، ويقبل 

الزوج عىل ذلك، أو الرشوط التي قبل العقد ووقع العقد عليها”.
7 -قول ابن تيمية يف الفتاوى )١66/٣٢(: “وأما عامة نصوص أمحد وقدماء أصحابه 
وحمققي املتأخرين عىل أن الرشوط واملواطأة التي جترى بني املتعاقدين قبل العقد إذا مل 

يفسخاها حتى عقدا العقد فإن العقد يقع مقيدًا هبا”. 

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه بصفته ويل خمطوبته طالبا إلزامه برد ما سلمه له من 
الصداق والذهب بعد أن خطب ابنته منه، ثم عدل عن النكاح قبل إجراء العقد، وبعرض 
الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها، ودفع بأنه اشرتط عىل املدعي عدم رد الصداق يف 
حال عدوله عن اخلطبة؛ ونظرا ألن عقد النكاح مل يتم بني الطرفني، وألن املدعى عليه هبذا 
التي  املعتربة هي  العقد، والرشوط  أن الرشط وقع قبل  يأخذ مااًل بال عوض، كام  الرشط 
تشرتط وقت صدور العقد ال قبله؛ لذا فقد حكم القايض عىل املدعى عليه برد ما تسلمه من 

الصداق والذهب، فاعرتض املدعى عليه، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد، فلدي أنا )...( القايض 
العامة  املحكمة  لنا من فضيلة رئيس  املحالة  املعاملة  وبناء عىل  بحائل،  العامة  املحكمة  يف 
برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠١/١١هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٨١٩٥ برقم  املساعد  بحائل 
٣٥١٣٤٦٥٨ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/١١هـ حرض )...( )... اجلنسية( حيمل رخصة اإلقامة 
ذات الرقم )...(، وادعى عىل احلارض معه يف جملس احلكم )...( سعودي اجلنسية بموجب 

 ر٥7الرقل التسلسر: 
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بحائل

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٨١٩٥  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة حائل

تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/١٥هـ رقم القرار: ٣٥٣١٧٠٠٩ 

الرد -  باشرتاط عدم  دفع  والذهب -  الصداق  رد  اخلطبة - طلب  صداق - عدول عن 
الرشط مرتبط بالعقد - عدم انعقاد العقد - إلزام برد الصداق.

١ -قوله صىل اهلل عليه وسلل: )عىل اليد ما أخذت حتى تؤديه (.
٢ -قوله صىل اهلل عليه وسلل: )إن أحق الرشوط أن توفوا به ما استحللتل به الفروج(. 

٣ -قول صاحب املغني )٥7/7(: “ ومتى ثبت العتق صداقا ثبت النكاح؛ ألن الصداق 
ال يتقدم النكاح”.

“ ومتلك الزوجة الصداق املسمى بالعقد  ر - قول صاحب كشاف القناع )0/٥ر١(: 
حاال كان أو مؤجال لقوله عليه الصالة والسالم:)إن أعطيتها إزارك جلست وال إزار 
لك(، فيدل عىل أن الصداق كله للمرأة وال يبقى للرجل فيه يشء؛ وألنه عقد يملك 
به العوض فتملك به املعوض كامال كالبيع وسقوط نصفه بالطالق ال يمنع وجوب 

مجيعه بالعقد”. 
٥ -قول صاحب كشاف القناع )١٨٨/٣(: “ ) وهي (، أي: الرشوط ) مجع رشط ومعناه 
( لغة: العالمة، واصطالحا: ما يلزم من عدمه العدم وال يلزم من وجوده وجود وال 
عدم لذاته، واملراد به هنا: إلزام أحد املتبايعني( العاقد )اآلخر بسبب العقد ( متعلق 
بإلزام ) ما (، أي: شيئا ) له (، أي: للملزم ) فيه منفعة (، أي: غرض صحيح، ) ويعترب 
لرتتب احلكل عليه (، أي: عىل الرشط ) مقارنته للعقد قاله يف االنتصار (، وقال يف 
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الفروع يتوجه كنكاح”.
6 - قول صاحب كشاف القناع )90/٥(: “ )باب الرشوط يف النكاح، أي: ما يشرتطه 
(، أي: من  منها  املعترب  ) وحمل  فيه غرض  له  مما  العقد عىل اآلخر  الزوجني يف  أحد 
الرشوط ) صلب العقد (، كأن يقول: زوجتك بنتي فالنة برشط كذا ونحوه، ويقبل 

الزوج عىل ذلك، أو الرشوط التي قبل العقد ووقع العقد عليها”.
7 -قول ابن تيمية يف الفتاوى )١66/٣٢(: “وأما عامة نصوص أمحد وقدماء أصحابه 
وحمققي املتأخرين عىل أن الرشوط واملواطأة التي جترى بني املتعاقدين قبل العقد إذا مل 

يفسخاها حتى عقدا العقد فإن العقد يقع مقيدًا هبا”. 

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه بصفته ويل خمطوبته طالبا إلزامه برد ما سلمه له من 
الصداق والذهب بعد أن خطب ابنته منه، ثم عدل عن النكاح قبل إجراء العقد، وبعرض 
الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها، ودفع بأنه اشرتط عىل املدعي عدم رد الصداق يف 
حال عدوله عن اخلطبة؛ ونظرا ألن عقد النكاح مل يتم بني الطرفني، وألن املدعى عليه هبذا 
التي  املعتربة هي  العقد، والرشوط  أن الرشط وقع قبل  يأخذ مااًل بال عوض، كام  الرشط 
تشرتط وقت صدور العقد ال قبله؛ لذا فقد حكم القايض عىل املدعى عليه برد ما تسلمه من 

الصداق والذهب، فاعرتض املدعى عليه، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد، فلدي أنا )...( القايض 
العامة  املحكمة  لنا من فضيلة رئيس  املحالة  املعاملة  وبناء عىل  بحائل،  العامة  املحكمة  يف 
برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠١/١١هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٨١٩٥ برقم  املساعد  بحائل 
٣٥١٣٤٦٥٨ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/١١هـ حرض )...( )... اجلنسية( حيمل رخصة اإلقامة 
ذات الرقم )...(، وادعى عىل احلارض معه يف جملس احلكم )...( سعودي اجلنسية بموجب 
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السجل املدين ذي الرقم )...( الوكيل عن )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
ذي الرقم )...( بموجب الوكالة ذات الرقم )...( يف ١٤٣٥/١/٢٤هـ، الصادرة من كتابة 
عدل حائل الثانية، وله فيها حق املرافعة واملدافعة، وسامع الدعوى والرد عليها، واإلقرار 
االستئناف  وطلب  عليها،  واالعرتاض  األحكام  وقبول  والتنازل،  والصلح  واإلنكار 
واالستالم والتسليم ..إلخ قائاًل يف دعواه عليه: إنني تقدمت إىل املدعى عليه أصالة خاطبًا 
ريال   ٧١٠٠٠ قدره  صداقًا  مني  وطلب  تقريبا،  ١٤٣٣هـ  عام  ٦من  شهر  يف   )...( ابنته 
فسلمته مبلغًا قدره ٢٠٠٠٠ ريال عرشون ألف ريال، وطقم ذهب ثمنه ٤٠٠٠ أربعة آالف 
ريال، ومبلًغا قدره ألف ريال طقة الباب، ثم حصلت مشكالت؛ حيث زاد عيل يف الصداق 
املدعى  النكاح، أطلب احلكم عىل  يتم عقد  مبلغ ١١٠٠٠ ريال، فعدلت عن اخلطبة، ومل 
عليه أصالة بإعادة ما سلمته له، هذه دعواي. وبسؤال املدعى عليه وكالة عن دعوى املدعي 
أجاب قائاًل: ما ذكره املدعي من أنه تقدم إىل املدعى عليه أصالة والدي خاطبًا ابنته )...( يف 
شهر ٦من عام ١٤٣٣هـ، وأنه سلمه مبلغًا قدره ٢٠٠٠٠ ريال عرشون ألف ريال، وطقم 
ذهب ثمنه ٤٠٠٠ أربعة آالف ريال، ومبلغا قدره ألف ريال طقة الباب فصحيح؛ وأما ما 
ذكره من أن الصداق قدره ٧١٠٠٠ ريال، وأنه حصلت مشكالت؛ حيث زيد يف الصداق 
مبلغ ١١٠٠٠ريال فغري صحيح، فأصل الصداق قدره ٨٤٠٠٠ ريال، ثم حسم له موكيل 
مبلغ ١٣٠٠٠ ريال؛ وأما عدوله عن اخلطبة فال يستحق عليه إعادة ما ُدفع له؛ ألن موكيل 
اشرتط عليه أنه يف حال عدوله عن اخلطبة فال يستحق شيئًا، كام أن املدعي عطل أختي مدة 
طويلة عن الزواج بسبب خطبته، علاًم بأن طقم الذهب الذي أحرضه املدعي موجود بعينه 
لدى موكيل، وأن عقد النكاح مل يتم، هكذا أجاب؛ فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، 
وما قرره الطرفان؛ ونظرًا إلقرار املدعى عليه وكالة بدعوى املدعي، وأن موكله استلم من 
املدعي مبلًغا قدره ٢١٠٠٠ واحد وعرشون ألف ريال وطقم الذهب الذي أحرضه املدعي 
موجود بعينه لدي؛ ونظرًا لعدول املدعي عن اخلطبة، وأن عقد النكاح مل يتم؛ ولقوله صىل 
اهلل عليه وسلم: )عىل اليد ما أخذت حتى تؤديه (؛ فلكل ما تقدم فقد حكمت عىل املدعى 
طقم  وإعادة  ريال،  ألف  وعرشون  واحد   ٢١٠٠٠ وقدره  مبلًغا  بدفع   )...( أصالة  عليه 
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الذهب املشار إليه أعاله للمدعي )...(. وبعرض احلكم عىل املدعى عليه قرر عدم القناعة 
به مستعدًا بتقديم الئحة اعرتاضية، فجرى إفهامه بأنه سيتم تسليمه نسخة من احلكم بعد 
قفل حمرض هذه اجللسة، وأن مدة االعرتاض قدرها ثالثون يومًا تبدأ من تأريخ االستالم، 
القطعية  احلكم  ويكتسب  يسقط،  اعرتاضه  فإن  خالهلا  االعرتاضية  بالئحته  يتقدم  مل  وإذا 
وباهلل   ،١٠  :٠٠ الساعة  ١٤٣٥/٠٤/٠٩هـ  بتاريخ  باحلكم  النطق  جرى  ذلك.  ففهم 

التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٤/٠٩هـ. 
الطرفان  حرض  فقد  وبعد،  بعده،  نبي  ال  من  عىل  والسالم  والصالة  وحده،  هلل  احلمد 
املدعي واملدعى عليه وكالة، وقد قدم املدعى عليه وكالة الئحة اعرتاضية مقيدة باملحكمة 
وورقتني  مقدمة  عن  عبارة  ورقة  من  مكونة  ١٤٣٥/٤/٢٠هـ  يف   ٣٥١١٥٩٢٧٩ برقم 
ذكر  وقد  به،  حكمت  فيام  يؤثر  ما  فيها  أجد  مل  عليها  االطالع  وبعد  االعرتاض،  ملوضوع 
املدعى عليه فيها ما مضمونه: أن موكله اشرتط عىل املدعي عدم إرجاع ما دفع من الصداق 
قبل العقد، وهو املبلغ املدعى به، وأن املدعي قبل هبذا الرشط، وأنه أقر بذلك أمامي، هذا 
مضمون ما ورد من إشكال فيها. ويف حقيقة األمر ال أعلم هل أقر بذلك املدعي أمامي أو 
ال؟ واحتياطا حلق املدعى عليه، وبراءة للذمة طلبت حضور الطرفني، وسألت املدعي عام 
ذكره املدعى عليه وكالة يف الالئحة االعرتاضية فأجاب قائال: ما ذكره املدعى عليه وكالة 
من أن املدعى عليه أصالة قد اشرتط عليه عدم إرجاع ما دفعته له من مبلغ مايل، وهو املبلغ 
املدعى به والذهب فصحيح، ومل آخذ رشطه ذلك بجدية فسكت، هكذا أجاب. وعندما 
سمعه املدعى عليه وكالة قرر قائال: إنني مستعد بإحضار شاهدين عىل موافقة املدعي عىل 
هذا الرشط، هكذا قرر؛ ونظرًا ملا ذكرته من أسباب حكمي، ونظرًا إىل أن هذا الرشط لو 
ثبت فهو غري مؤثر فيام حكمت به؛ ألنه مل يتم عقد النكاح بينهام، وهبذا الرشط يكون املدعى 
عليه قد أخذ مااًل بال عوض يقابله، بل عىل خطبة ووعد بعقد النكاح؛ فلام تقدم مل يظهر 
تراه، وباهلل  ما  لتقرير  املعاملة إىل حمكمة االستئناف  برفع  به، وأمرت  فيام حكمت  يؤثر  ما 

التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٤/٢٤هـ. 
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احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد، فقد وردتنا املعاملة من 
حمكمة االستئناف بحائل برقم ٣٥١٣٦٥٨ يف ١٤٣٥/٠٥/٠٤هـ وبرفقها القرار ذو الرقم 
٣٥٢٢٨٠١٠ يف ١٤٣٥/٠٥/٠١هـ، ونص ما ورد فيه بعد املقدمة ما ييل: وبدراسة الصك 
وصورة الضبط والالئحة االعرتاضية وأوراق املعاملة لوحظ ما ييل: أواًل/ أن ما حكم به 
فضيلته عىل املدعى عليه مع وجود الرشط املذكور حمل نظر، فام مستند فضيلته يف ذلك؟ 
ثانيًا/ وجد إضافة يف الضبط مل يتم إحلاقها يف الصك، وال بد من ذلك. ثالثًا/ مل يرفق فضيلته 
الوكالة املشار إليها يف الضبط والصك بعد تصديقها، وال بد من ذلك. فعىل فضيلته مالحظة 
ما ذكر، وإكامل ما يلزم نحوه. قايض استئناف )...( ختمه وتوقيعه. قايض استئناف )...( 
ختمه وتوقيعه. رئيس الدائرة )...( ختمه وتوقيعه؛ وعليه أجيب أصحاب الفضيلة قضاة 
به، وعدم  فيام حكمت  بأن مستندي  أواًل  ما لوحظ يف  حمكمة االستئناف سلمهم اهلل عىل 
اعتبار الرشط املشار إليه هو ما بينته من تسبيبات عند احلكم وبعده عند تقديم املدعى عليه 
وكالة الئحته االعرتاضية، وأضيف عليها ما ييل: أواًل/ أن عقد النكاح مل ينعقد بني طريف 
القناع:  كشاف  صاحب  قال  النكاح.  عقد  عند  ويملك  يستحق  إنام  والصداق،  الدعوى 
ومتلك الزوجة الصداق املسمى بالعقد حاال كان أو مؤجال لقوله عليه الصالة والسالم: إن 
أعطيتها إزارك جلست وال إزار لك، فيدل عىل أن الصداق كله للمرأة، وال يبقى للرجل فيه 
يشء؛ وألنه عقد يملك به العوض فتملك به املعوض كامال كالبيع وسقوط نصفه بالطالق 
ال يمنع وجوب مجيعه بالعقد(. ) ينظر كشاف القناع جزء ٥ صفحة ١٤٠(، وقرر صاحب 
 املغني يف معرض كالمه عن جعل العتق صداقًا أن الصداق ال يتقدم النكاح؛ حيث قال: 
) ومتى ثبت العتق صداقا ثبت النكاح؛ ألن الصداق ال يتقدم النكاح(. )ينظر املغني جزء ٧ 
صفحة ٥٧ (. ثانيًا/ أن الرشط الذي أشار إليه املدعى عليه ال عربة له من وجوه: األول/ أن 
هذا الرشط وقع قبل العقد والرشوط املعتربة هي التي تشرتط وقت صدور العقد ال قبله، 
وهذا ضابط الرشط الصحيح عند املذاهب األربعة. )ينظر املوسوعة الفقهية الكويتية جزء 
٢٦ صفحة ١١(، وقال صاحب كشاف القناع: ) وهي(، أي: الرشوط )مجع رشط ومعناه( 
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لغة العالمة، واصطالحا ما يلزم من عدمه العدم وال يلزم من وجوده وجود وال عدم لذاته، 
واملراد به هنا: إلزام أحد املتبايعني ( العاقد ) اآلخر بسبب العقد ( متعلق بإلزام ) ما (، أي: 
) ويعترب لرتتب احلكم عليه  فيه منفعة (، أي: غرض صحيح   ( للملزم  له (، أي:   ( شيئا 
(، أي: عىل الرشط ) مقارنته للعقد قاله يف االنتصار (، وقال يف الفروع: يتوجه كنكاح(، 
العقد  الزوجني يف  أحد  ما يشرتطه  أي:  النكاح،  الرشوط يف  )باب  آخر:  وقال يف موضع 
عىل اآلخر مما له فيه غرض، ) وحمل املعترب منها (، أي: من الرشوط ) صلب العقد (، كأن 
يقول: زوجتك بنتي فالنة برشط كذا ونحوه ويقبل الزوج عىل ذلك، أو الرشوط التي قبل 
العقد ووقع العقد عليها. )ينظر كشاف القناع جزء ٣ صفحة ١٨٨، ١٨٩ وجزء ٥ صفحة 
٩٠(، وقال ابن تيمية: )وأما عامة نصوص أمحد وقدماء أصحابه وحمققي املتأخرين عىل أن 
الرشوط واملواطأة التي جترى بني املتعاقدين قبل العقد إذا مل يفسخاها حتى عقدا العقد فإن 
العقد يقع مقيدًا هبا(. )ينظر فتاوى ابن تيمية اجلزء ٣٢ صفحة ١٦٦(، وهنا مل ينعقد العقد 
حتى يتقيد به هذا الرشط. الثاين/ أن هذا الرشط صدر من ويل املرأة املخطوبة، وليس منها 
حسب إقرار املدعى عليه وكالة، واملعترب ما تشرتطه هي حسب كالم أهل العلم املشار إليه 
أعاله. الثالث/ قوله صىل اهلل عليه وسلم: )إن أحق الرشوط أن توفوا به ما استحللتم به 
املدعى  استلمه  ما  ثالثًا/  ينعقد.  مل  النكاح  عقد  ألن  شيئًا؛  يستحلل  مل  واملدعي  الفروج(، 
الدعوى  يف  الطرفان  ذكره  ما  حسب  بينهام  عليه  املتفق  الصداق  من  جزء  هو  أصالة  عليه 
عوض  ال  آخر  وبمعنى  معوضه،  املدعي  يستلم  مل  عوض  بعضه  أو  والصداق  واإلجابة 
للمبلغ الذي استلمه ويل املخطوبة وال مستند له يف استحقاقه إياه، فلم ُيمِلك املدعي بضعًا 
وال غريه، ومل يتعاقد معه عىل يشء. رابعًا/ ال عوض عن الرضر الواقع عىل املخطوبة من 
جراء طول فرتة اخلطبة ونحوه؛ ألن مع اعتبار وقوعه فهو رضر معنوي، واألرضار املعنوية 
الصادرة  والتوصيات  القرارات  ينظر:   ( الفقهاء.  مجهور  قرره  ما  حسب  عنها  عوض  ال 
الفقهي، برقم ١٠٩ وتاريخ ١٤٢١هـ(.  أمانة املجمع  الثانية عرش للمجمع”:  الدورة  من 
واملدعي كذلك مظنة للحوق الرضر به كام يلحق باملخطوبة؛ فلام تقدم فلم يظهر يل غري ما 
حكمت به، وإن كان مشاخينا قضاة حمكمة االستئناف سلمهم اهلل يرون مستندا يف استحقاق 
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املدعى عليه أصالة املبلغ املدعى به فحسن داللتنا عليه إن رأوا ذلك؛ ألنني بذلت الوسع 
ثانيًا وثالثًا فقد وقع  يف بحث هذه املسألة، ومل يظهر يل وجه استحقاقه؛ وأما ما لوحظ يف 
سهوًا من املوظف املختص، وجرى استدراك ما لوحظ فيهام، هذا ما ظهر يل من إجابة عام 
الحظه أصحاب الفضيلة قضاة حمكمة االستئناف سلمهم اهلل، وأمرت بإعادة املعاملة هلم 
لتقرير ما يرونه، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف 

١٤٣٥/٠٥/٠٩هـ.
الطرفان  حرض  فقد  وبعد،  بعده،  نبي  ال  من  عىل  والسالم  والصالة  وحده،  هلل  احلمد 
املدعي واملدعى عليه وكالة املدون ما يدل عىل هوياهتم سابقًا، كام وردتنا املعاملة من حمكمة 
الرقم  ذو  القرار  وبرفقها  ١٤٣٥/٠٦/٢٧هـ  يف   ٣٥١٧١٨٠٦٧ برقم  بحائل  االستئناف 
وباالطالع  ييل:  ما  املقدمة  بعد  فيه  ورد  ما  ونص  ١٤٣٥/٠٦/٢١هـ،  يف   ٣٥٢٨٦٢٠٠
اتفقا عىل أن األلف  الدائرة املذكور لوحظ أن الطرفني  عىل ما أجاب به فضيلته عىل قرار 
أو  اهلدية  باب  من  هو  هل  الطقم،  وكذلك  إرجاعها؟  مستند  فام  باب،  طقة  مقابل  ريال 
أنه من املهر؟ ملناقشة الطرفني، فعىل فضيلته مالحظة ذلك، وإجراء ما يلزم حياله. قايض 
الدائرة )...(  استئناف )...( ختمه وتوقيعه. قايض استئناف )...( ختمه وتوقيعه. رئيس 
ختمه وتوقيعه، ثم جرت مناقشة طريف الدعوى عام ورد يف مالحظة قضاة حمكمة االستئناف 
سلمهم اهلل عن األلف ريال )طقة الباب( فأجاب املدعي قائاًل إنني ملا تقدمت إىل املدعى 
عليه أصالة خلطبة ابنته قال: عاداتنا أن يدفع اخلاطب ألف ريال تسمى طقة باب، وهذه ال 
أن  اجلنوب  قائاًل: رشعنا وسلمنا يف  املدعى عليه وكالة  قرر. وأجاب  لدينا، هكذا  توجد 
يدفع اخلاطب عند دخوله للخطبة مبلًغا معيًنا حيدد قبل حضور اخلاطب للخطبة، ويتفق 
عليه بني اخلاطب واملخطوب منه يسمى طقة باب، وال عالقة هلذا املبلغ باملهر، هكذا قرر، 
الباب، وأرجع عن  بطقة  متنازل عن هذا األلف ريال اخلاص  إنني  قائال:  املدعي  قرر  ثم 
من  أو  الذهب؛ هل هو هدية  الطرفني عن طقم  ثم جرى سؤال  قرر،  هكذا  به،  مطالبتي 
ضمن الصداق؟ فأجاب كل واحد من الطرفني قائاًل: إن طقم الذهب املذكور يف الدعوى 
من ضمن الصداق وليس هدية، هكذا قررا؛ فبناء عىل ما تقدم، ونظرًا لتنازل املدعي عن 
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املطالبة باأللف ريال اخلاص بطقة الباب، ورجوعه عن املطالبة به فقد رجعت عام حكمت 
به سابقًا من إلزام املدعى عليه أصالة بدفع األلف ريال اخلاصة بام يسمى طقة الباب ليصبح 
إلزام  من  سابقًا  به  حكمت  ما  عىل  زلت  وما  ريال،  ألف  عرشون  قدره  به  املحكوم  املبلغ 
املدعى عليه أصالة بإعادة طقم الذهب املشار إليه يف الدعوى واإلجابة، هذا ما ظهر يل من 
إجابة عىل ما الحظه قضاة حمكمة االستئناف سلمهم اهلل، وأمرت بإعادة املعاملة إىل حمكمة 
االستئناف لتقرير ما تراه، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. 

حرر يف ١٤٣٥/٠٧/٠٧هـ.
القضايا  لتدقيق  الدائرة احلقوقية األوىل  احلمد هلل وحده، وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة 
احلقوقية بمحكمة االستئناف بمنطقة حائل عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة 
العامة بحائل املساعد برقم ٣٥١٧١٨٠٦٧ وتاريخ ١٤٣٥/٠٧/٠٨هـ، املقيدة لدينا برقم 
 ٣٥٢٠١٣٩٨ الرقم  ذو  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٠٧/١٢هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٠٣٨٢٢٩
 ...( بدعوى/)...(  اخلاص  القايض/)...(  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٥/٠٤/٠٩هـ،  يف 
اجلنسية( ضد/)...( الوكيل عن )...( بشأن دعوى يف مبلغ مايل عىل الصفة املوضحة يف 
الصك، واملالحظ عليها سابقا بالقرار ذي الرقم ٣٥٢٢٨٠١٠ والتاريخ ١٤٣٥/٠٥/٠١هـ 
والقرار ذي الرقم ٣٥٢٨٦٢٠٠ والتاريخ ١٤٣٥/٠٦/٢١هـ، وباالطالع عىل ما أجاب به 
فضيلته )وفقه اهلل( جرت املصادقة عىل ماحكم به بعد اإلجراء األخري، واهلل املوفق، وصىل 

اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه.
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 ٥7٥الرقل التسلسر: 
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بالدمام

تارخيها:١٤٣٢ رقم القضية: ٣٢٥٢٥٧٥٢ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٤/٢٣هـ رقم القرار:٣٥٢١٨٢٨٦  

دفع  بالدعوى -  واخللوة -إقرار  الدخول  قبل  طالق  نصفه -  تسليل  طلب  صداق - 
بطلب والدة املدعية تطليقها - إنكارها - إلزام بتسليل نصف الصداق.

.Z¼« º¹  ̧¶µ´³²±°¯] :قول اهلل تعاىل

مهرها؛  نصف  بتسليمها  إلزامه  طالبة  عليه  املدعى  مطلقها  ضد  دعواها  املدعية  أقامت 
وذلك ألنه طلقها قبل الدخول واخللوة، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها، 
ودفع بأن الطالق كان بطلب من والدة املدعية، وقد حرضت والدهتا، وأنكرت ما دفع به 
إلقرار  ونظرًا  للدعوى؛  مؤيدا  فوجده  الطالق  صك  عىل  القايض  اطلع  ثم  عليه،  املدعى 
املدعى عليه بأنه مل يدفع املهر للمدعية، وألن الطالق وقع قبل الدخول باملدعية فيكون هلا 
نصف املهر املسمى، لذا فقد ثبت لدى القايض أن يف ذمة املدعى عليه نصف مهر مطلقته، 

وحكم بإلزامه بدفعه هلا حاال، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي أنا  )د....( القايض يف املحكمة العامة بالدمام، وبناء عىل 
وتاريخ   ٣٢٥٢٥٧٥٢ برقم  بالدمام  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة 
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١٤٣٢/١١/١٣هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٢١٤٤٤١٤٧ وتاريخ ١٤٣٢/١١/١٣هـ، 
وفيها   ١٠  :٠١ الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٣/٠٤/٢١هـ  املوافق  األربعاء  يوم  ويف 
حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( الوكيل الرشعي عن 
الصادرة  الوكالة  الرقم )...( بموجب  املدين ذي  السجل  )...( سعودية اجلنسية بموجب 
العامة بقرية برقم ٦٧٣ يف ١٤٣٢/٠٦/٢٧هـ اجللـ ٧٩٦ ــد، واملخول له  من املحكمة 
فيها إقامة الدعاوى وسامعها والرد عليها، واملرافعة واملدافعة واملخاصمة واملطالبة، وإقامة 
الشهود،  وسامع  واالقرار،  والتنازل،  والصلح  عليه،  واالعرتاض  احلكم  وقبول  البينة، 
بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( حلضوره  وحرض  إلخ،   ... وردها  اليمني  حلف  وطلب 
السجل املدين ذي الرقم )...(، وبسؤال املدعي وكالة عن دعواه قال: أطلب إمهايل لتحرير 
دعواي. ويف يوم األحد املوافق١٤٣٣/١١/٢١هـ افتتحت اجللسة الساعة العارشة صباحًا 
املدعي  وبسؤال   ،)...( عليه  املدعى  حلضوره  وحرض   ،)...( وكالة  املدعي  حرض  وفيها 
بمهر  ١٤٣٠/٠٣/٢٧هـ  بتاريخ  موكلتي  احلارض  هذا  تزوج  لقد  قال:  دعواه  عن  وكالة 
الصادر  الطالق  صك  بموجب  طلقها  سنتني  ميض  وبعد  مؤجلة،  ريال  ألف  ستون  قدره 
من املحكمة العامة بالرفيعة برقم ٨ يف ١٤٣٢/٠٤/٢٨هـ، وكان طالقه هلا قبل الدخول 
بدفع  وإلزامه  عليه،  احلكم  أطلب  رشعًا،  املهر  نصف  بذلك  تستحق  فموكلتي  واخللوة، 
نصف املهر، وقدره ثالثون ألف ريال، هذه دعواي. وبعرض ذلك عىل املدعى عليه أجاب 
قائاًل: ما ذكره املدعي وكالة يف دعواه أين طلقتها بتاريخ ١٤٣٠/٠٤/٢٨هـ قبل الدخول 
من  برغبة  كان  الطالق  هذا  ولكن  صحيح،  مؤجلة  ريال  ألف  ستون  قدره  بمهر  واخللوة 
والدة املطلقة، وهي خالتي؛ حيث اتصلت عيل، وطلبت مني أن أطلق ابنتها دون مشاكل، 
وللقرابة التي بيننا، وملا ملسته من رغبتهم يف إهناء العالقة الزوجية قمت بتطليقها، ومل تذكر 
يل خالتي شيًئا بخصوص املهر، وأنا ال أرى أهنا تستحق نصف املهر، وذلك لكونه برضاهم، 
وأطلب سامع شهادة والدهتا يف هذا املوضوع. ويف جلسة أخرى حرض املدعي وكالة )...( 
وأحرض معه املرأة )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، ومعها 
املعرف هبا زوجها )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، ومل حيرض 
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الدعوى قالت: ما  املرأة )...( عام لدهيا يف موضوع  املدعى عليه وال وكيل عنه، وبسؤال 
ذكره املدعى عليه )...( غري صحيح، فلم أتصل عليه، ومل أطلب منه أن يطلق ابنتي، ومل 
نعلم بطالقه إال بعد فرتة؛ حيث بلغنا أنه تزوج امرأة أخرى، ولو جاء إلينا باحلسنى لربام 
كان لنا رأي آخر يف املوضوع، هذا ما لدي، وقد جرى االطالع عىل صك الطالق فوجدته 
صادرا من حمكمة الرفيعة العامة برقم ٨ يف ١٤٣٢/٤/٢٨هـ، املجلد اخلامس املتضمن: أن 
)...( طلق املرأة )...( بتاريخ ١٤٣٢/٤/٢٨هـ، وكان ذلك قبل الدخول واخللوة؛ فبناء 
عىل الدعوى واإلجابة، ومجيع ما تقدم، وإلقرار املدعى عليه بأن املهر مل يدفعه حتى اآلن، 
ومل يستطع إثبات أن مطلقته أسقطت عنه املهر، وقد قال اهلل عز وجل يف سورة البقرة )آية 
٢٣٧(: [¯Z¼« º¹ ¸ ¶µ´³²±°... اآلية، 
فإذا حصل طالق املرأة قبل الدخول هبا فلها نصف املهر املسمى؛ بناء عليه فقد ثبت لدي أن 
يف ذمة املدعى عليه )...( مبلغ ثالثني ألف ريال، وهو نصف مهر مطلقته، وألزمته بدفعها 
حاال للمدعية )...(، وبه حكمت. وبعرض احلكم عىل املدعي وكالة قرر قناعته باحلكم؛ 
أما املدعى عليه فسيجري إبالغه باحلكم حسب الطرق املتبعة، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل 

نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/٠٣/١١هـ.

احلمد هلل وحده، وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة دائرة األحوال الشخصية األوىل يف حمكمة 
االستئناف باملنطقة الرشقية عىل املعاملة املقيدة باملحكمة برقم ٣٤/٢٣٧٧٨٨٧/ش١ 
وتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢١هـ، الواردة من فضيلة رئيس املحكمة العامة بالدمام برقم 
٣٣/٢٠٨٣٦٠٨ وتاريخ ١٤٣٤/١٠/١٥هـ، املرفق هبا الصك الصادر من فضيلـة 
١٤٣٤/٣/١٥هـ،  وتاريخ   ٣٤٦٢١٧٤ برقم  املسجل   )...( الشيخ  هبا  القايض 
الصك  تضمن  وقد  بصداق،  مطالبة  قضية  يف   )...( ضد/   )...( بدعوى/  اخلاص 
وأوراق  الضبط  وصورة  الصك  وبدراسة  فيه.  ومفصل  مدون  هو  بام  فضيلته  حكم 
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املعاملة قررنا املوافقة عىل احلكم مع تنبيه فضيلة القايض عىل أنه يتعني تصديق الصور 
الضوئية املرفقة باملعاملة لكل من صكوك الوكاالت وصك الطالق باملطابقة لألصل 
حسب التعليامت ملالحظة ذلك مستقباًل، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل 

آله وصحبه وسلم. حرر يف ٢٠ /١٤٣٥/٤هـ.
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 ٥76الرقل التسلسر: 
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بالطائف

تارخيها:١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٣١٩٧٩٨ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٢/٢١هـ رقم القرار:٣٥١٥٤٥٠١  

صداق - طالق املدعية بعد الدخول - طلب تسليل املؤخر - دفع بطلبها الطالق - عدم 
إثباته - اشرتاط املؤخر يف العقد - حكل حضوري - إلزام بتسليل مؤخر الصداق.

املواد ذوات األرقام )٥٥( و)١76( و)١7٨( من نظام املرافعات الرشعية.

الصداق  بتسليمها مؤخر  إلزامه  املدعى عليه طالبة  املدعية دعواها ضد مطلقها  أقامت 
الذي اشرتطته يف عقد النكاح عند الطالق، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها 
يثبت  ما  يقدم  ومل  التالية،  اجللسة  يف  غاب  ثم  الطالق،  طلبت  من  هي  املدعية  بأن  ودفع 
عليهام  وباالطالع  الطالق،  وصك  النكاح  عقد  أبرزت  املدعية  من  البينة  وبطلب  دفعه، 
اتضح موافقتهام للدعوى؛ ونظرًا إلقرار املدعى عليه بالطالق ورشط املؤخر، وألنه تغيب 
عن اجللسة فيعد ذلك نكوال منه عن اخلصومة، وألن النكول كإقامة البينة؛ لذا فقد حكم 
من  احلكم  صدق  ثم  للمدعية،  الصداق  مؤخر  بدفع  عليه  املدعى  عىل  حضوريا  القايض 

حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بالطائف، القائم بعمل 
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برقم  املحكمة  رئيس  من  الصادر  التكليف  خطاب  بموجب  عرش  الثاين  القضائي  املكتب 
٣٤١٠٣٧٩٧٢ يف ١٤٣٤/٤/٢٨هـ، وبناء عىل املعاملة املحالة لنا من رئيس املحكمة برقم 
املقيدة باملحكمة برقم ٣٣٨٦٨١٦٣ وتاريخ  ٣٣٣١٩٧٩٨ وتاريخ ١٤٣٣/٠٥/٠٨هـ، 
الساعة  اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٤/٠٤/٢٨هـ  األحد  يوم  ويف  ١٤٣٣/٠٥/٠٨هـ، 
املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودية   )...( حرضت  وفيها  صباحا  والنصف  العارشة 
ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( قبل  من  هبا  املعرف   ،)...( الرقم  ذي 
الرقم )...(، وحرض حلضورها املدعى عليه )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
ذي الرقم )...(، فادعت املدعية قائلة يف دعواها: إنه سبق وأن طلقني هذا احلارض املدعى 
عليه بموجب الصك الصادر من هذه املحكمة برقم ١١/١٣/٧٢ يف ١٤٣٢/٨/١٧هـ؛ 
ريال  ألف  النكاح، وهو مؤخر صداق قدره مخسون  إنه كان يوجد رشط يف عقد  وحيث 
أطلب  لذا  ١٤٢٧/١٠/٢٥هـ؛  يف   ٥/١ برقم  املحكمة  هذه  من  الصادر  العقد  بموجب 
إلزام املدعى عليه بدفع مؤخر الصداق وقدره مخسون ألف ريال، هكذا ادعت. وبعرض 
ذلك عىل املدعى عليه أجاب قائال: ما ذكرته املدعية يف دعواها من الطالق واملؤخر صحيح، 
ولكن هي من طلبت الطالق، وتعترب ناشًزا وليس هلا حق يف طلب املؤخر، هكذا أجاب. 
املدعية،  ما ذكرته  ثبتت لدي صحة  أعاله  إليهام  املشار  والعقد  الصك  وبعد االطالع عىل 
ولتأمل الدعوى قررت رفعها. ويف  جلسة أخرى حرضت املدعية وقد جرى مطابقة هويتها 
عىل صفتها الشخصية من مفتشة النساء باملحكمة، ومل حيرض املدعى عليه )...(، وقد جرى 
تبليغه عن طريق املكتب القضائي باملوعد املحدد يف هذا اليوم؛ وبناء عىل املادة ذات الرقم 
وجرى  عليه،  املدعى  حضور  دون  الدعوى  يف  النظر  قررت  املرافعات  نظام  من   )٥٥(
االطالع عىل دعواها يف الضبط يف اجللسة السابقة، وصادقت عليه املدعية، وأضافت بقوهلا: 
احلكم  أطلب  ريال،  ألف  يسلم يل وقدره مخسون  مل  عليه طلقني وعليه مؤخر  املدعى  إن 
فيه  ذكر  ووجدته  النكاح  عقد  فأبرزت  البينة،  منها  فطلبت  قررت،  هكذا  يل،  بدفعه  عليه 
عليه  املدعى  طالق  تضمن  ووجدته  الطالق  صك  عىل  االطالع  جرى  كام  املؤخر،  رشط 
لزوجته املدعية طلقة واحدة يف شهر ذي القعدة من عام ١٤٣١هـ بموجب الصك الصادر 
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من هذه املحكمة برقم ١١/١٣/٧٢ وتاريخ ١٤٣٢/٨/١٧هـ؛ فبناء عىل ما سبق واملادة 
ذات الرقم )٥٥(، وإلقرار املدعى عليه بالطالق كام هو مذكور يف اجللسة السابقة، وبام أن 
تغيبه عن موعد اجللسة يعد نكوال عن اخلصومة، والنكول موجب للحكم، وحتى ال يتخذ 
الغياب للمامطلة يف أداء احلقوق، وبام أن املدعية قررت أهنا مل تطلب الطالق، وأنه طلقها من 
نفسه، وبام أن النكول يعد كإقامة البينة كام قرره ابن قدامة يف املغني فقد حكمت عىل املدعى 
عليه بدفع مخسني ألف ريال للمدعية، ويعد هذا احلكم حضوريا، وسيجري تبليغه كام هو 
متبع، كام أن له ثالثني يوما من تاريخ تبليغه إن مل حيرض اعرتاضا أصبح احلكم قطعيا وفقا 
للمواد ذوات األرقام ٥٥ و١٧٦ و١٧٨من نظام املرافعات، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل 

نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠١/٠٣هـ.

احلمد هلل، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة 
الثانية لألحوال الشخصية واألوقاف والوصايا والقصار وبيوت املال بمحكمة االستئناف 
القايض   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  الصك  عىل  االطالع  املكرمة  مكة  منطقة  يف 
باملحكمة العامة بالطائف برقم ٣٥١٠٤٦٦٨ وتاريخ ١٤٣٥/١/٣هـ، املتضمن دعوى/

)...( ضد/)...( يف صداق. وبدراسة الصك وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية تقررت 
املوافقة عىل احلكم، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 ٥77الرقل التسلسر: 
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة جدة

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١١٥٠٣  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٣/١٤هـ رقم القرار:٣٥١٧٨٦٤٨  

صداق - طالق املدعية بعد الدخول - طلب تسليل باقي الصداق - عقد نكاح - صك 
بتسليل  إلزام  غيايب -  الصحيفة - حكل  إعالن يف  التبليغ -  تعذر  املدعية -  يمني  طالق - 

باقي الصداق.

١( القول يف الدعاوى قول من يوافقه األصل بيمينه.
٢( األصل يف الصفات العارضة العدم.

 أقامت املدعية دعواها ضد مطلقها املدعى عليه طالبة إلزامه بتسليمها باقي صداقها بعد 
أن طلقها ومل يسلمه هلا، وقد غاب املدعى عليه وتعذر تبليغه بالدعوى، فتقرر السري فيها 
كام  الدعوى،  يؤيدان  فوجدمها  الطالق  وصك  النكاح  عقد  عىل  القايض  اطلع  ثم  غيابيا، 
املدعى عليه يف  املدعى عليه دخل هبا قبل طالقه هلا، وقد جرى إعالن  أن  املدعية  قررت 
إحدى الصحف املحلية ومىض شهر فلم يتقدم أحد بالداللة عليه، ثم أدت املدعية اليمني 
صداق  عليه  املدعى  دفع  األصل عدم  ونظرًا ألن  منها؛  ما طلب  دعواها طبق  عىل صحة 
املدعية، وألن القول يف الدعاوى هو قول من يوافقه األصل بيمينه؛ لذا فقد حكم القايض 
بإلزام املدعى عليه أن يدفع للمدعية باقي مهرها املدعى به، مع بقاء الغائب عىل حجته متى 

ما حرض، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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 )...( أنا  فلدي  وبعد،  بعده،  نبي  ال  من  عىل  والسالم  والصالة  وحده،  هلل  احلمد 
لنا من فضيلة رئيس  املعاملة املحالة  العامة بمحافظة جدة، وبناء عىل  القايض يف املحكمة 
١٤٣٤/٠١/٠٧هـ،  وتاريخ   ٣٤١١٥٠٣ برقم  جدة/املساعد  بمحافظة  العامة  املحكمة 
املوافق  الثالثاء  يوم  وتاريخ ١٤٣٤/٠١/٠٧هـ، ويف  برقم ٣٤٥٣٧٧٧  باملحكمة  املقيدة 
١٤٣٤/٠٧/٢٥هـ افتتحت اجللسة الساعة ٣٠: ١١ وفيها حرضت )...( سعودية اجلنسية 
بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، املعرف هبا من قبل قسم النساء يف هذه املحكمة 
فادعت ضد الغائب عن جملس القضاء )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي 
الرقم )...( قائلة يف تقرير دعواها ضده: إن هذا الغائب عن جملس القضاء كان زوجًا يل 
١٤١٨/١١/١٠هـ،  يف   )٣٧( برقم  املحكمة  هذه  من  الصادر  الصحيح  العقد  بموجب 
ألف  عرش  مخسة  قدره  مبلغًا  منه  سلمني  ريال؛  ألف  ومخسون  مخسة  قدره  مبلغًا  وأمهرين 
ريال، وبقي يف ذمته مبلغ قدره أربعون ألف ريال، وقد طلقني املدعى عليه بموجب الصك 
الصادر من هذه املحكمة برقم ٤٨/١٦ يف ١٤٢٠/٠٢/٠٢هـ، ثم تزوجني املدعى عليه 
مرة ثانية بعقد ومهر جديد بموجب العقد رقم )١٢( يف ١٤٢٧/٠١/١١هـ، الصادر من 
وعرشون  مخسة  قدره  مبلًغا  وأمهرين  جدة،  بمحافظة  واألنكحة  للضامن  اجلزئية  املحكمة 
ألف ريال مل يسلمني منه شيئًا، ثم طلقني املدعى عليه بموجب الصك الصادر من املحكمة 
العامة بالباحة برقم )٣٨٣٢( يف ١٤٢٨/٠٦/٠٣هـ، وحينئذ يكون جمموع ما بذمة املدعى 
عليه من الصداق مبلًغا قدره مخسة وستون ألف ريال؛ لذا أطلب من فضيلتكم إلزام املدعى 
عليه بدفع باقي صداقي وقدره مخسة وستون ألف ريال، هكذا ادعت. وقد وردنا خطاب 
من رئيس قسم حمرضي اخلصوم ذو الرقم ٣٤٥٥٦٥٠ يف ١٤٣٤/٠١/٠٧هـ، املتضمن: 
“ أفاد موظف اخلطوط السعودية أن املدعى عليه انتهت خدماته لدى اخلطوط السعودية”، 
كام وردنا خطاب مدير رشطة جدة ذو الرقم ٣٦٦١٨٥ يف ١٤٣٢/١١/١٤هـ، املتضمن:” 
أنه تم تكليف أفراد البحث والتحري باالنتقال للقبض عىل املذكور فلم يتم العثور عليه”، 
العقدين املذكورين أعاله، وصكي الطالق فوجدهتام مطابقني ملا  فجرى منا االطالع عىل 
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ذكرته املدعية؛ وحيث إن األصل عدم سداد املدعى عليه صداق املدعية املذكور أعاله؛ ألن 
األصل يف الصفات العارضة العدم، وملا نص عليه الفقهاء من أن القول يف الدعاوى هو قول 
من يوافقه األصل؛ لذا طلبت يمني املدعية عىل صحة دعواها، فلام سمعت بذلك املدعية 
قالت: ال مانع لديَّ من أداء اليمني فذكرهتا بمغبة اليمني، فقالت: أنا ال أحلف كاذبة، ثم 
حلفت قائلًة” واهلل العظيم الذي ال إله غريه أن يل يف ذمة املدعى عليه من باقي صداقي مبلًغا 
قدره مخسة وستون ألف ريال، مل يسدده حتى اآلن”، هكذا حلفت؛ فبناء عىل ما تقدم من 
الدعوى واإلجابة، واالطالع عىل أوراق املعاملة؛ وحيث طلبت املدعية إلزام املدعى عليه 
بدفع باقي صداقها وقدره مخسة وستون ألف ريال؛ وحيث مل حيرض املدعى عليه وال من 
ينوب عنه ومل يتم العثور عليه؛ وحيث جرى منا االطالع عىل العقدين املذكورين أعاله، 
وصكي الطالق فوجدهتام مطابقني ملا ذكرته املدعية؛ وحيث إن األصل عدم سداد املدعى 
عليه صداق املدعية املذكور أعاله،، وحيث حلفت املدعية كام طلب منها؛ لذا فقد حكمت 
بإلزام املدعى عليه أن يدفع للمدعية مبلغًا وقدره مخسة وستون ألف ريال. وبعرض ذلك 
بمكة  االستئناف  حمكمة  إىل  املعاملة  رفع  وقررت  به،  والرضا  القناعة  قررت  املدعية  عىل 
املكرمة، والغائب عىل حجته متى ما حرض، واختتمت اجللسة يف متام الساعة ١٢:٠٠، وباهلل 

التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/٠٧/٢٥هـ.

االثنني  يوم  ففي  وبعد،  بعده،  نبي  ال  من  عىل  والسالم  والصالة  وحده،  هلل  احلمد 
املدعية  وفيها حرضت  الساعة ٨:٠٠ صباًحا  اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٤/١٢/٢٣هـ 
أصالة، ومل حيرض املدعى عليه وال من ينوب عنه، وقد عادت املعاملة من حمكمة االستئناف 
وبرفقها القرار ذو الرقم ٣٤٣٤٤٤٥٢ يف ١٤٣٤/١٠/٢٩هـ، املتضمن ما نصه” وبدراسة 
احلكم وصورة ضبطه تقررت إعادهتا لفضيلة حاكمها ملالحظة ما ييل: ١ -مل تذكر املدعية 
إن كان املدعى عليه دخل هبا يف كال احلالني أو ال. ٢ -مل يبني فضيلته إن كان مذكورًا بصكي 
م أو ال ؟ والبد من بيان ذلك من واقع العقدين. ٣ -ال بد من  عقد النكاح: هل املهر مسلَّ
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إبالغ املدعى عليه عىل عنوانه اجلديد بعد سؤال املدعية عنه، أو االعالن عن ذلك بصحيفة 
أكثر انتشارًا يف البلد، وحيدد فيها موعد جلسة، فعىل فضيلته إعادة النظر، والتأمل، وإجراء 
وعليه  وسلم”؛  وصحبه  آله  وعىل  حممد  نبينا  عىل  اهلل  وصىل  التوفيق،  تعاىل  وباهلل  الالزم، 
املدعية  فبسؤال  األوىل:  املالحظة  أما عن  ييل:  بام  اهلل -  الفضيلة -وفقهم  أجيب أصحاب 
عنه قالت: إن املدعى عليه قد دخل يب الدخول الرشعي يف كال احلالني؛ وأما عن املالحظة 
الثانية: فبسؤال املدعية قالت: إن املهر مل أستلمه يف كال العقدين، وقد جرى مني االطالع عىل 
عقدي النكاح املرصودين أعاله فظهر أن املهر املدعى به يف هذه الدعوى مل يسلم للمدعية، 
املدعية قالت:  الثالثة: فبسؤال  العقدين عىل كونه مؤخرا؛ وأما عن املالحظة  وقد نص يف 
ال أعرف للمدعى عليه عنواًنا، وقد جرى اإلعالن عنه يف جريدة )...( بعددها ذي الرقم 
)...(، وقد مىض عىل اإلعالن أكثر من شهر ومل يتقدم أحد بالداللة عليه؛ لذا فإين ما زلت 
عىل ما حكمت به سابقًا، وقررت رفع املعاملة اىل حمكمة االستئناف بمكة املكرمة، وباهلل 

التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/١٢/٢٣هـ.
احلمد هلل، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة 
الثانية لألحوال الشخصية واألوقاف والوصايا والقصار وبيوت املال بمحكمة االستئناف 
القايض   )... )د.  الشيخ/  الصادر من فضيلة  الصك  االطالع عىل  املكرمة  منطقة مكة  يف 
باملحكمة العامة بجدة برقم ٣٤٢٨٤٤٩٤ وتاريخ ١٤٣٤/٨/١هـ، املتضمن دعوى )...( 
بعد  احلكم  عىل  املوافقة  تقررت  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  صداق.  يف   )...( ضد 

اإلجراء األخري، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 ٥7٨الرقل التسلسر: 
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمكة املكرمة

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٠٨٩٦١ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٣/٠٨هـ رقم القرار:٣٥١٧١٤٩٦  

املدعية -  بتنازل  دفع  املؤخر -  تسليل  طلب  الدخول -  بعد  املدعية  طالق  صداق - 
إنكارها - يمني النفي - إلزام بتسليل مؤخر الصداق.

العجز عن إثبات الدفع مع يمني املدعي.

أقامت املدعية دعواها ضد املدعى عليه طالبة إلزامه بتسليمها مؤخر صداقها؛ وذلك ألنه 
طلقها طالقا بائنا، ومل يسلمها مؤخر الصداق املرشوط بينهام، وبعرض الدعوى عىل املدعى 
عليه أقر بصحتها، ودفع بأن الطالق كان برغبتها، وأهنا تنازلت عن مؤخر الصداق، وقد  
أنكرت املدعية ذلك الدفع، وقرر املدعى عليه أنه ال بينة لديه عىل صحته، وبعرض اليمني 
عىل املدعية حلفت عىل نفي ما دفع به املدعى عليه؛ ولذا فقد حكم القايض بإلزام املدعى 
عليه بدفع مؤخر الصداق املدعى به للمدعية، فاعرتض املدعى عليه، وصدق احلكم من 

حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بمكة املكرمة، وبناء عىل 
املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمكة املكرمة برقم ٣٤٣٠٨٩٦١ وتاريخ 
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١٤٣٤/٠٧/٠٤هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤١٣٢٧٥٠٦ وتاريخ ١٤٣٤/٠٦/٠٣هـ، 
ويف يوم االثنني املوافق١٤٣٤/١٢/٢٣هـ افتتحت اجللسة وحرضت فيها )...( سعودية 
اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، وحرض حلضورها )...( سعودي اجلنسية 
هذا  إن  دعواها:  حترير  يف  قائلة  األوىل  فادعت   ،)...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب 
املدعى عليه احلارض معي كان زوجي، وقد طلقني بتاريخ ١٤٣١/٩/١٣هـ طالقًا بائنًا؛ 
برقم ٣٣٦٨١٣٩ يف ١٤٣٣/٢/٨هـ؛  املحكمة  الصادر من هذه  الصك  وذلك بموجب 
وتبقى  مقدمة  ريال  آالف  عرشة  منها  استلمت  ريال  ألف  عرشين  كان  مهري  إن  وحيث 
عرشة آالف مؤخرة فإين أطلب مؤخر صداقي منه، وهو مبلغ قدره عرشة آالف ريال، هذه 
دعواي. وبعرض ذلك عىل املدعى عليه أجاب: ما ذكرته املدعية يف دعواها صحيح كله إال 
بامرأة أخرى، فهددتني،  بناء عىل رغبتها هي؛ حيث غضبت من زواجي  أن الطالق كان 
وأحدثت يل مشكالت كثرية، وقد تنازلت هي عن باقي مؤخر صداقها قبل الطالق؛ لذا 
فال يشء هلا عندي، هذه إجابتي. وبعرض ذلك عىل املدعية أجابت: الصحيح ما ذكرت، 
ومل أتنازل عن املؤخر أبدًا. وبسؤال املدعى عليه عن بينته عىل تنازهلا؟ أجاب: ليس لدي 
بينة عىل ذلك. وبعرض اليمني عىل املدعية استعدت به، ثم تلفظت قائلة: واهلل العظيم واهلل 
العظيم إين مل أتنازل عن مؤخر صداقي الواجب يل من عقد هذا املدعى عليه قبل الطالق 
وال بعده واهلل العظيم؛ فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، ولعدم إثبات املدعى عليه 
ملا دفع به، ولليمني التي أدهتا املدعية فقد ألزمت املدعى عليه )...( بدفع مبلغ قدره عرشة 
آالف ريال للمدعية )...(، وهو عبارة عن مؤخر صداقها. وبعرضه عليهام قررت املدعية 
وباهلل  لطلبه،  فأجبته  االعرتاض  من  متكينه  وطلب  القناعة،  عدم  عليه  واملدعى  القناعة 

التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/١٢/٢٣هـ.

احلمد هلل، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده،  وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة 
الثانية لألحوال الشخصية واألوقاف والوصايا والقصار وبيوت املال بمحكمة االستئناف 
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القايض   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  الصك  عىل  االطالع  املكرمة  مكة  منطقة  يف 
باملحكمة العامة بمكة املكرمة برقم ٣٤٣٨٥٦٩٧ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٤هـ، املتضمن 
والئحته  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  صداق.  دعوى  بشأن   )...( ضد   )...( دعوى 
آله  وعىل  حممد  نبينا  عىل  اهلل  وصىل  املوفق،  واهلل  احلكم،  عىل  املوافقة  تقررت  االعرتاضية 

وصحبه وسلم.
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 ٥79الرقل التسلسر: 
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بتبوك

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٣٩٣٨٠ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة تبوك

تارخيه: ١٤٣٥/٠٢/٢٧هـ رقم القرار:٣٥١٦٠٩٦٣  

صداق - طلب تسليمه كامال - طالق بعد اخللوة -دفع بعدم الدخول - مبارشة بالتقبيل 
والضل - ثبوت الطالق بعد اخللوة - إلزام بتسليل كامل الصداق.

 ما جاء يف املغني البن قدامة )٨/7ر٢(: “ ومجلة ذلك أن الرجل إذا خال بزوجته بعد 
العقد الصحيح استقر عليه مهرها، ووجبت عليه العدة وإن مل يطأ”.

الصداق  مقدم  بتسليمها  إلزامه  طالبة  عليه  املدعى  مطلقها  ضد  دعواها  املدعية  أقامت 
ومؤخره؛ وذلك ألنه تزوجها، واختىل هبا، ثم طلقها ومل يدفع هلا شيئا من الصداق، وبعرض 
الدعوى عىل املدعى عليه أقر بالنكاح والطالق بعده، ودفع بعدم دخوله باملدعية، وأنه خال 
هبا دون قفل الباب عليهام، وقد قام بتقبيلها وضمها؛ ونظرًا إلقرار املدعى عليه بأنه خال 
املرأة املهر كاماًل؛  به  بتقبيلها وضمها؛ وألن ذلك يعُد خلوة رشعية تستحق  بزوجته وقام 
وحكم  اخللوة،  بعد  طلقها  زوجها  وأن  املدعية،  دعوى  صحة  القايض  لدى  ثبت  فقد  لذا 
حمكمة  من  احلكم  وصدق  عليه،  املدعى  فاعرتض  حااًل،  للمدعية  كاماًل  املهر  بدفع  عليه 

االستئناف.
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عىل  وبناء  بتبوك،  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  هلل  احلمد 
وتاريخ   ٣٤٥٣٩٣٨٠ برقم  بتبوك  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة 
١٤٣٤/١٢/٠١هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤٢٧٣٦٣٨٤ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٠١هـ، 
وفيها   ٠٢  :٠٠ الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٤/١٢/٢٤هـ  املوافق  الثالثاء  يوم  ويف 
أخيها  برفقة   )...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودية   )...( حرضت 
 )...( )...(، وحرض حلضورها  الرقم  املدين ذي  السجل  بموجب  اجلنسية  )...( سعودي 
إن هذا احلارض  قائلة:  الرقم )...(، وادعت  املدين ذي  السجل  سعودي اجلنسية بموجب 
)...( قد كان زوجًا يل؛ حيث إنه قد عقد عيل بوالية والدي بتاريخ ١٤٣٤/٥/١١هـ، وقد 
ألف ريال  الدخول، ومخسة وعرشون  قبل  ألف ريال  اشرتطت عليه مهرًا وقدره مخسون 
ثم طلقني  املهر،  يدفع يل شيئًا من  الرشعية، ومل  اخللوة  الطالق، وقد خال يب  مؤجلة عند 
ريال،  ألف  مخسون  وقدره  املقدم  املهر  بدفع  إلزامه  أطلب  ١٤٣٤/١٠/٢٥هـ،  بتاريخ 
واملهر املؤجل وقدره مخسة وعرشون ألف ريال، هذه دعواي. وبعرض دعوى املدعية عىل 
املدعى عليه أجاب بقوله: ما ذكرته املدعية هذه احلارضة من أهنا كانت زوجة يل، وأنني قد 
عقدت عليها بوالية والدها، وأنني طلقتها بالتاريخ الذي ذكرته فصحيح، وما ذكرته من 
يتم  أنني قد خلوت هبا، ومل  أنني قد خلوت هبا اخللوة الرشعية فغري صحيح، والصحيح 
بيننا، هكذا أجاب. وبعرض ذلك عىل املدعية قالت: الصحيح أنه قد خال يب  الباب  قفل 
اخللوة الرشعية، وقد حصل منه التقبيل والضم، هكذا أجابت. وبعرض ذلك عىل املدعى 
عليه قال: ما ذكرته من أنني قمت بتقبيلها وضمها فصحيح إال أنني مل أكن أعلم أن ذلك 
الشيخ  املحكمة  هبذه  القايض  فضيلة  لدى  الطالق  بإثبات  قمت  وقد  اخللوة،  حكم  يأخذ 
)...( حسب الصك الصادر منه برقم ٣٤٣٣٩٣٣٢ يف ١٤٣٤/١٠/٢٥هـ، وقد ذكرت له 
أنني مل أخل هبا ظنًا مني أن ما كان بيني وبينها ال يعد خلوة رشعية، وقد أفهمني فضيلته بأن 
الزوجة قد بانت مني بينونة صغرى، وأنه ال عدة عليها لكون الطالق قبل الدخول واخللوة، 
هكذا أجاب املدعى عليه؛ فبناًء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة؛ وحيث أقر املدعى عليه 
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بأنه خال بزوجته، وقام بتقبيلها وضمها؛ وحيث إن ذلك يعُد خلوة رشعية تستحق به املرأة 
املهر كاماًل. قال ابن قدامة: ) ومجلة ذلك أن الرجل إذا خال بزوجته بعد العقد الصحيح 
استقر عليه مهرها ووجبت عليه العدة وإن مل يطأ (، وبعد االطالع عىل صورة عقد النكاح 
وعىل صك الطالق املشار إليه بعاليه فقد ثبت لدي صحة دعوى املدعية، وأن زوجها )...( 
قد طلقها بعد اخللوة طالقا تستحق به املهر كاماًل، وحكمت عليه بدفع املهر كاماًل وقدره 
مخسة وسبعون ألف ريال للمدعية حااًل، وأفهمت املدعية بأن عليها العدة الرشعية، وهي 
ثالث حيض من تاريخ الطالق، هذا ما ظهر يل، وبه حكمت، كام قررت الكتابة لفضيلة 
البينونة والعدة حسب ما يراه فضيلته، ثم  مصدر صك الطالق للتهميش عليه فيام خيص 
التهميش بموجبه عىل عقد النكاح. وبعرض احلكم عىل املدعى عليه قرر اعرتاضه بالئحة 
اعرتاضية، هذا وقد جرى تسليمه نسخة من احلكم، وجرى إفهامه بأن له مدة ثالثني يومًا 
بعد استالمه نسخة احلكم يقدم فيها اعرتاضه، وإن مل يتقدم باعرتاض خالل هذه الفرتة فإن 
حق االعرتاض يسقط يف حقه، ويكتسب احلكم القطعية، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا 

حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/١٢/٢٤هـ.

يف  الشخصية  ــوال  األح ــرة  دائ قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  ــده،  وح هلل  احلمد 
برقم  بتبوك  العامة  املحكمة  من  الواردة  املعاملة  عىل  تبوك  بمنطقة  االستئناف  حمكمة 
الشيخ  الصادر من فضيلة  الصك  هبا  املرفق  ٣٤/٢٧٣٦٣٨٤وتاريخ ١٤٣٥/١/٣٠هـ، 
بدعوى/  املتعلقة  ١٤٣٤/١٢/٢٤هـ،  وتاريخ   ٣٤٣٨٧٢٠١ برقم  اهلل -  /)...( -وفقه 
)...( ضد/ )...( بشأن دعوى مطالبة بصداق. وبدراسة الصك وصورة ضبطه والالئحة 
جرى  أنه  عىل  فضيلته  تنبيه  مع  احلكم،  عىل  املصادقة  جرت  املعاملة  وأوراق  االعرتاضية 
برقم  بتبوك  العامة  املحكمة  من  الصادر  باملعاملة  املرفق  الطالق  صك  عىل  االطالع 
٣٤٣٣٩٣٣٢ يف ١٤٣٤/١٠/٢٥هـ فوجد أنه يتضمن إقرار املدعى عليه بأن الطالق تم 
قبل الدخول وبعد اخللوة، وأنه دون عوض، وقد أثبت ذلك القايض، وأفهم الزوجة بأن 
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عليها العدة الرشعية حسب حاهلا، وهذا خالف ما أفاد به املدعى عليه؛ وعليه فإنه ال معنى 
ملا وجه به فضيلته من التهميش عىل صك الطالق بذلك، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا 

حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 ٥٨0الرقل التسلسر: 
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة جدة

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٩٨٥٩٠  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/٠٨هـ رقم القرار: ٣٥٣٠٨٨١٧ 

إثبات  عن  عجز  عنه -  بتنازهلا  دفع  املؤخر -  تسليل  طلب  املدعية -  طالق  صداق - 
الدفع - يمني النفي - إلزام بتسليل مؤخر الصداق.

 .Zwvuts] :١ -قوله تعاىل
 .Z_^[\]Z] :٢ -قوله تعاىل

٣ -قوله صىل اهلل عليه وسلل: ) إن أحق الرشوط أن يوىف به ما استحللتل به الفروج(.

أقامت املدعية دعواها ضد املدعى عليه طالبة إلزامه بتسليمها مؤخر الصداق بعد طالقه 
هلا، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها، ودفع بأن املدعية تنازلت عن املؤخر، 
فأدهتا طبق ما طلب منها؛  نفيه  املدعية عىل  به، وطلب يمني  ما دفع  إثبات  وقد عجز عن 
ونظرًا ألن مؤخر الصداق هو تأجيل لبعض الصداق، وألن أجله هو الفرقة وقد وقعت؛ 
لذا فقد حكم القايض بإلزام املدعى عليه بأن يسلم للمدعية املبلغ املدعى به، وصدق احلكم 

من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي أنا )...( املالزم القضائي لدى فضيلة الشيخ )...( القايض 
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يف املحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء عىل املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة 
العامة بمحافظة جدة برقم ٣٥٩٨٥٩٠ وتاريخ ١٤٣٥/٠٢/١٤هـ، املقيدة باملحكمة برقم 
املوافق١٤٣٥/٠٦/١٣هـ  األحد  يوم  ويف  ١٤٣٥/٠٢/١٤هـ،  وتاريخ   ٣٥٤٨١٦٦٥
افتتحت اجللسة وفيها حرضت املدعية أصالة )...( )... اجلنسية( بموجب جواز السفر ذي 
الرقم )...( والتاريخ ١٤٣٤/٩/٢٨هـ، كام حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
املدين ذي الرقم )...( وكيال عن )...( بصفته وكيال عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من 
كتابة العدل الثانية يف شامل جدة برقم ٣٥٧٦٠٣٧٤ وتاريخ ١٤٣٥/٦/١٣هـ، واملخول له 
فيها ) املطالبة وإقامة الدعاوى، واملرافعة واملدافعة، وسامع الدعاوى والرد عليها، واإلقرار، 
الشهود  وإحضار  عنه،  واالمتناع  ورده،  اليمني  وطلب  والتنازل،  والصلح،  واإلنكار، 
اخلطوط  وإنكار  بالتزوير،  والطعن  والتعديل،  واجلرح  واإلجابة  فيها،  والطعن  والبينات 
واألختام والتواقيع، وطلب املنع من السفر ورفعه، وطلب احلجز والتنفيذ، والطعن بتقارير 
اخلرباء واملحكمني وردهم واستبداهلم، واملطالبة بتنفيذ األحكام، وقبول األحكام ونفيها، 
النظر، وطلب رد االعتبار،  واالعرتاض عىل األحكام وطلب االستئناف، والتامس إعادة 
املحاكم  مجيع  لدى  الدعاوى  مجيع  يف  اجللسات  حضور  يلزم  ما  وإهناء  الشفعة،  وطلب 
املدعى  قائلة:  املدعية عن دعواها أجابت  الرشعية، واستالم صكوك األحكام(. وبسؤال 
باجلمهورية  املدنية  الشؤون  الداخلية  وزارة  من  الصادر  الصحيح  بالعقد  تزوجني  عليه 
السورية العربية برقم ١٧٥١ وتاريخ ٢٠٠٦/٧/١٠، وقد أنجبت منه عىل فراش الزوجية 
و)...(   ،٢٠٠٨/٨/١٩ بتاريخ  املولودة  و)...(    ،٢٠٠٧/٥/٣ بتاريخ  املولود   )...(
طلقني  وقد   ،٢٠١٢/١/١٦ بتاريخ  املولودة  و)...(   ،٢٠٠٩/٩/٢٤ بتاريخ  املولودة 
اطلب  ١٤٣٤/١١/٢٥هـ،  والتاريخ   ٣٤٣٧٠٤٧٦ الرقم  ذي  الطالق  صك  بموجب 
إلزام املدعى عليه بدفع مؤخر الصداق، وهو مبلغ وقدره مخسة آالف دينار أردين، هكذا 
أهنا  من  املدعية  ذكرته  ما  أما  قائال:  أجاب  وكالة  عليه  املدعى  عىل  ذلك  وبعرض  ادعت. 
 )...( وهم  املذكورين،  األوالد  منه  وأنجبت  الصحيح،  العقد  بموجب  موكيل  تزوجت 
و)...( و)...( و)...(، والطالق املذكور بالصك؛ كل ذلك صحيح؛ أما ما ذكرته من وجود 
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مؤخر للصداق فغري صحيح، وموكيل يطلب منها اإلثبات، هكذا أجاب. وبعرض ذلك 
أطلب إحضار  املدعى عليه، كام  يمني  بينة، وأطلب  لدي  ليس  قائلة:  أجابت  املدعية  عىل 
)...( كونه شاهدا عىل املؤخر، هكذا أجابت. وبعرض ذلك عىل املدعى عليه وكالة استعد 
بإحضار )...( الشاهد يف الدعوى، كام طلب تأجيل اجللسة للرجوع إىل موكله. ويف جلسة 
أخرى حرضت املدعية )...( احلارضة يف جلسة سابقة، كام حرض املدعى عليه أصالة )...( 
احلارض يف جلسة سابقة، وبعرض دعوى املدعية عىل املدعى عليه أصالة أجاب قائال: إن 
ما جاء يف دعوى املدعية كله صحيح عدا ذكر اسم ابنتي )...(، فالصحيح اسمها )...(، 
وما ذكرته املدعية من وجود مؤخر صداق بمبلغ قدره مخسة آالف دينار أردين فصحيح، 
هكذا أجاب. وبسؤاله: هل قام بتسليم املدعية مؤخر صداقها املشار إليه؟ أجاب قائال: ال 
مل أسلمها بعد طالقي أي مبالغ ماليَّة متعلقة بمؤخر صداق، وإنام قمت بدفع مبالغ مالية 
تتجاوز هذا املبلغ، وقمت برشاء منزل هلا يف األردن، وكل ذلك كان أثناء بقائها عىل ذمتي؛ 
قامت  أن  بعد  املؤخر  هذا  عن  تنازلت  قد  املدعية  ألن  أسلمها؛  فلم  هلا  طالقي  بعد  وأما 
ال  زوجها  تفقد  التي  املرأة  إن  وقالت:  تنازهلا،  عىل  منها  دليل  وهذا  املؤخر،  سند  بتمزيق 
تغنيها كنوز الدنيا، هكذا أجاب. وبعرض ذلك عىل املدعية أجابت قائلة: ما ذكره املدعى 
عليه من تنازيل عن مؤخر الصداق فغري صحيح، ومل أتنازل، هكذا أجابت. وبسؤاهلا: ماذا 
تقصد بتمزيقها للسند املتضمن مؤخر الصداق؟ أجابت قائلة: ال أقصد به شيئًا. وبسؤال 
املدعى عليه عن بينته عىل تنازل املدعية ملؤخر الصداق أجاب قائال: ليس لدي بينة، هكذا 
عليه من  املدعى  به  دفع  ما  نفي  اليمني عىل  استعدادها ألداء  املدعية عن  أجاب. وبسؤال 
ومستعدة  اليمني،  أداء  من  لدي  مانع  ال  قائلة:  أجابت  الصداق  مؤخر  عن  تنازهلا  عدم 
أنني مل أستلم  لذلك، ثم حلفت قائلة بعد أن أذنت هلا: )واهلل العظيم الذي ال إله إال هو 
مؤخر الصداق، وقدره مخسة آالف دينار أردين، ومل أتنازل للمدعى عليه )...( عن مؤخر 
الصداق، ومل أقصد التنازل عن املؤخر عندما مزقت سند املؤخر، واهلل العظيم(؛ فبناء عىل ما 
تقدم من الدعوى واإلجابة؛ وألن املدعى عليه أقر بعدم تسليمه للمدعية مؤخر الصداق؛ 
وألن مؤخر الصداق هو تأجيل لبعض الصداق، أو كله حيل بأجله، وألن أجله الفرقة وقد 
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قرر املدعى عليه طالقه من املدعية بموجب صك الطالق الصادر منا برقم ٣٤٣٧٠٤٧٦ 
تعاىل:  ولقوله   ،Zwvuts] تعاىل:  ولقوله  ١٤٣٤/١١/٢٥هـ،   وتاريخ 
[Z_^[\]Z، ولقوله صىل اهلل عليه وسلم يف احلديث املتفق عليه: 
) إن أحق الرشوط أن يوىف به ما استحللتم به الفروج(؛ لذلك كله فقد ألزمت املدعى عليه 
)...( أن يسلم املدعية )...( املبلغ املدعى به وقدره )٥٠٠٠ دينار أردين( مخسة آالف دينار 
أردين، وبه حكمت، وبتالوة احلكم عىل الطرفني قنعت به املدعية ومل يقنع به املدعى عليه، 
وطلب تدقيقه، واستعد بتقديم الئحته االعرتاضية فأجيب لطلبه، وأفهم بأن عليه مراجعة 
بأنه  وأفهم  احلكم،  من  نسخة  الستالم  ١٤٣٥/٠٦/٢٨هـ  بتاريخ  اإلثنني  يوم  املحكمة 
إذا مىض ثالثون يوما من موعد استالم نسخة احلكم، ومل يقدم خالهلا الئحته االعرتاضية 
نبينا  التوفيق، وصىل اهلل عىل  القطعية، وباهلل  فيسقط حقه يف االعرتاض، ويكتسب احلكم 

حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٦/٢١هـ.

الدائرة  قضاة  نحن  منا  جرى  فقد  وبعد،  اهلل،  رسول  عىل  والسالم  والصالة  هلل،  احلمد 
الثانية لألحوال الشخصية واألوقاف والوصايا والقصار وبيوت املال بمحكمة االستئناف 
القايض   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  الصك  عىل  االطالع  املكرمة  مكة  منطقة  يف 
دعوى  املتضمن  ١٤٣٥/٦/٢٧هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٩٤٣٢٢ برقم  بجدة  العامة  باملحكمة 
)...( ضد/)...( يف صداق. وبدراسة الصك وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية تقررت 
باألكثرية املوافقة عىل احلكم مع مالحظة التنبيه املرفق، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد 

وعىل آله وصحبه وسلم.
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 ٥٨١الرقل التسلسر: 
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بالرياض

تارخيها:١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٨٠٣٣١ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة الرياض

تارخيه: ١٤٣٥/٠٨/٢٦هـ رقم القرار:٣٥٣٦٧٤١٣  

يمني  الطالق -  صك  يف  به  إقرار  املؤخر -  تسليل  طلب  املدعية -  طالق  صداق - 
االستظهار - تبليغ شخيص - حكل حضوري -إلزام بتسليل مؤخر الصداق.

.Z_^[\]Z] :١ -قوله تعاىل
٢ -املادة ذات الرقل )٥7( من نظام املرافعات الرشعية.

الصداق  بتسليمها مؤخر  إلزامه  املدعى عليه طالبة  املدعية دعواها ضد مطلقها  أقامت 
لشخصه  تبلغه  مع  عليه  املدعى  غاب  وقد  مراجعة،  دون  عدهتا  وانتهاء  هلا  طالقه  بعد 
بالدعوى فتم السري فيها بغيابه، وبطلب البينة من املدعية أبرزت  أصل صك الطالق وقد 
أدت  ثم  به،  املدعى  الصداق  بتطليقها، وأن هلا يف ذمته مؤخر  املدعى عليه  إقرار  فيه  دون 
املدعية يمني االستظهار عىل عدم تسلمها شيئا من مؤخر الصداق من املدعى عليه؛ ولذا 
فقد حكم القايض حضوريًا بإلزام املدعى عليه بتسليم املدعية مؤخر الصداق املدعى به، 

وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بالرياض، وبناء عىل 
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املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بالرياض برقم ٣٥١٨٠٣٣١ وتاريخ 
١٤٣٥/٠٣/٢٦هـ،  وتاريخ   ٣٥٨٩٠٤٦٨ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠٣/٢٦هـ، 
ويف يوم األحد املوافق ١٤٣٥/٠٧/٠٥هـ افتتحت اجللسة وفيها حرضت )...( سعودية 
اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( برفقها املعرف هبا )...( سعودي اجلنسية 
بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، ومل حيرض املدعى عليه )...( وال من ينوب عنه، 
ومل يتقدم بعذر عىل الرغم من تبلغه بموجب ورقة التبليغ املؤرخة يف ١٤٣٥/٦/٢٧هـ، 
التي وقع عليها املدعى عليه بنفسه بتاريخ ١٤٣٥/٦/٢٧هـ؛ وبناء عىل املادة ذات الرقم 
) ٥٧ ( من نظام املرافعات الرشعية قررت السري يف الدعوى. وبسؤال املدعية عن دعواها 
ادعت قائلة: سبق أن تزوجت املدعى عليه )...( بتاريخ ١٤٣١/٥/٢٩هـ بمهر قدره مخسة 
ألف  مخسون  قدره  واملؤخر  ريال،  ألف  وعرشين  مخسة  منه  استلمت  ريال  ألف  وسبعون 
بتاريخ  الدخول الرشعي، ومل أنجب منه ذرية، وقد طلقني طلقة واحدة  ريال، ودخل يب 
الشخصية  األحوال  حمكمة  من  الصادر  الطالق  إثبات  صك  بموجب  ١٤٣٤/٨/١هـ 
بالرياض برقم ٥/٧٠/٦٨ وتاريخ ١٤٣٤/٨/١هـ، وانتهت عديت ومل يراجعني ومل يسلم 
يل مؤخر الصداق، أطلب احلكم عىل املدعى عليه بتسليمي مؤخر الصداق، هذه دعواي. 
وبسؤاهلا البينة أبرزت أصل صك الطالق الصادر من حمكمة األحوال الشخصية بالرياض 
برقم ٥/٧٠/٦٨ وتاريخ ١٤٣٤/٨/١هـ، وباالطالع عليه وجد أنه يتضمن إقرار املدعى 
وهي  عوض،  غري  عىل  الدخول  بعد  ١٤٣٥/٨/١هـ  بتاريخ   )...( زوجته  بطالقه  عليه 
الطلقة األوىل، علام بأن للزوجة مؤخر صداق وقدره مخسون ألف ريال. أهـ. وبسؤاهلا مزيد 
بينة قالت: ال يوجد لدي سوى إقراره بمؤخر الصداق، وبعرض اليمني عىل املدعية عىل 
أهنا مل تستلم من املدعى عليه مؤخر الصداق استعدت بذلك، وحلفت قائلة: واهلل العظيم 
الذي ال إله إال هو وال رب سواه أنني مل أستلم من املدعى عليه شيًئا من مؤخر الصداق 
البالغ قدره مخسون ألف ريال، واهلل العظيم؛ فبناء عىل ما سبق من الدعوى، وبناء عىل إقرار 
\]Z] :املدعى عليه املدون يف صك الطالق املرصود أعاله، ولقوله تعاىل

]^_Z؛ وألن الصداق حيل بالفرقة بالطالق فقد حكمت بإلزام املدعى عليه )...( 



296

�صداق

بتسليم املدعية مؤخر الصداق، وقدره مخسون ألف ريال، ويعد هذا احلكم يف حق املدعى 
عليه حضوريًا، وسيجري إيداع نسخة من احلكم يف ملف الدعوى هذا اليوم، وللمدعى 
عليه االعرتاض عىل احلكم خالل ثالثني يومًا ابتداًء من تاريخ ١٤٣٥/٧/٦هـ، ويف حال 
عدم تقديمه لالعرتاض خالل املدة املذكورة يسقط حقه يف االعرتاض، ويكتسب احلكم 
القطعية حسب التعليامت، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. 

حرر يف ١٤٣٥/٠٧/٠٥هـ.

قضايا  بنظر  املختصة  الثانية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده،  هلل  احلمد 
من  الواردة  املعاملة  عىل  بالرياض  االستئناف  بمحكمة  واإلهناءات  الشخصية  األحوال 
فضيلة رئيس املحكمة العامة بالرياض برقم ٣٥٨٩٠٤٦٨ وتاريخ ١٤٣٥/٨/٥هـ، املرفق 
هبا الصك الصادر من فضيلة القايض باملحكمة الشيخ )...( املسجل برقم ٣٥٣٠٣٣٣٧ 
وتاريخ ١٤٣٥/٧/٥هـ، اخلاص بدعوى/)...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين 
ذي الرقم )...( ضد/)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( بشأن 
دعوى صداق، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بام هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة الصك 
وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية وأوراق املعاملة تقرر الدائرة املصادقة عىل ماحكم به 

فضيلته، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 ٥٨٢الرقل التسلسر: 
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بحائل

تارخيها:١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٨٩٧  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة حائل

تارخيه: ١٤٣٥/٠٥/٢٩هـ رقم القرار:٣٥٢٥٩٠١٦  

صداق - طالق املدعية - طلب تسليل املؤخر - دفع بالتنازل عن بعضه - تنازل مرشوط 
بمدة - عدم الوفاء بالرشط - إلزام بتسليل مؤخر الصداق.

ما جاء يف إعالم املوقعني )٨١/٣(: “ فصل: تأجيل جزء من املهر وحكل املؤجل.. الذي 
اتفق الزوجان عىل تأخري املطالبة به، ومل يسمـيا أجال، بل قال الزوج مئة مقدمة ومئة مؤخرة، 
منصوص  وهو  الصحيح،  هو  هذا  فرقة.  أو  بموت،  إال  به  املطالبة  يستحق  ال  املؤخر  فإن 
أمحد، فـإنه قـال يف روايـة جـمـاعة مـن أصحابه: إذا تزوجها عىل العاجل واآلجل، ال حيل 
اختيار  أبو يعر، وهو  املذهب والقايض  أو فرقة. واختاره قدماء شيوخ  اآلجل إال بموت 

شيخ اإلسالم ابن تيمية، وهو قول النخعي والشعبي والليث بن سعد”.

الصداق  بتسليمها مؤخر  إلزامه  املدعى عليه طالبة  املدعية دعواها ضد مطلقها  أقامت 
املستحق هلا بذمته بعد طالقه هلا، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها، ودفع بأنه 
اتفق مع والد املدعية عىل أن يسلم هلا جزًءا من مؤخر الصداق، وتتنازل املدعية عن الباقي، 
بعض  التنازل عن  قرر كون  أنه  إال  عليه  املدعى  به  دفع  بام  وأقر  املدعية،  والد  وقد حرض 
املؤخر مرشوط بأن يدفع الباقي منه أثناء مدة حمددة مل يلتزم املدعى عليه هبا، وبرد ذلك عىل 
املدعى عليه أقر بصحته، وملا ذكره أهل العلم من لزوم مؤخر الصداق باملوت أو الفرقة؛ لذا 
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فقد حكم القايض بإلزام املدعى عليه بدفع مؤخر الصداق للمدعية حااًل، فاعرتض املدعى 
عليه، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

عىل  وبناء  بحائل،  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  هلل  احلمد 
وتاريخ   ٣٥٢٨٩٧ برقم  املساعد  بحائل  العامة  املحكمة  رئيس  من  لنا  املحالة  املعاملة 
يوم  ويف  ١٤٣٥/١/١هـ،  وتاريخ   ٣٥١٣٩٧١ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/١/١هـ، 
 )...( حرض  وفيها   ٠٩  :٣٠ الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠١/١٥هـ  املوافق  االثنني 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( الوكيل بموجب الوكالة ذات الرقم 
واملرافعة  الدعاوي  إقامة  فيها  له  املخول  ١٤٣٤/١٢/٢٣هـ،  والتاريخ   ٣٤١٦٠١١٣٥
املدعى  حيرض  ومل  ورده،  اليمني  وطلب  واإلقرار  عليها،  والرد  الدعاوي  وسامع  واملدافعة، 
تبليغ  بعدم  تفيد  املحرضين  قسم  من  إفادة  وردتنا  وقد  عنه،  ينوب  من  وال   )...( عليه/ 
املدعى عليه فرفعت اجللسة. ويف يوم اخلميس املوافق ١٤٣٥/٠٣/٠٨هـ افتتحت اجللسة 
الساعة العارشة ونصف وفيها حرض املدعي )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
ذي الرقم )...( الوكيل الرشعي عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية 
يف حائل برقم ٣٤١٦٠١١٣٥ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٣هـ، املخول له فيها إقامة الدعاوي 
وحرض  ورده،  اليمني  وطلب  واإلقرار  عليها،  والرد  الدعاوي  وسامع  واملدافعة،  واملرافعة 
حلضوره )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، وقد قدم الوكيل 
الرشعي الئحة دعوى مكونة من صفحة واحدة، وجاء فيها: )إشارة إىل الدعوى املرفوعة 
اليوم  جلسة  لنظرها  واملحدد  فضيلتكم،  أمام  واملنظورة   )...( ضد   )...( موكلتنا  قبل  من 
فيام  يتلخص  الدعوى  هذه  موضوع  بأن  فضيلتكم  أفيد  ١٤٣٥/٣/٨هـ  املوافق  اخلميس 
الطالق ذي  بينهام بموجب صك  الطالق  تم  ثم  املدعى عليه،  ييل:- تزوجت موكلتي من 
الرقم )٣٤٣٠٤٩٠٠ ( والتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٤هـ، الصادر من قبل فضيلة الشيخ/ )...( 
بتسليم  يقم  مل  عليه  املدعى  أن  إال  املحكمة  هبذه   )...( القضائي  باملكتب  القضائي  املالزم 
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موكلتي مؤخر الصداق املستحق هلا بذمته حتى تارخيه مبلًغا وقدره ) ٧٠.٠٠٠ريال ( فقط 
سبعون ألف ريال ال غري حسب عقد النكاح املربم بينهم؛ لذا ألتمس من فضيلتكم التكرم 
بإلزام املدعى عليه بتسليم موكلتي مؤخر الصداق املستحق هلا بذمته وقدره ) ٧٠.٠٠٠ريال ( 
فقط سبعون ألف ريال ال غري(، هكذا ادعى. وبعرض ذلك عىل املدعى عليه أجاب قائاًل: 
مؤخر  واشرتاط  هلا،  وطالقي  موكلته،  من  زواجي  من  وكالة  املدعي  الئحة  يف  جاء  ما 
الصداق سبعني ألف ريال صحيح غري أين مل أمتكن من االستمتاع هبا؛ حيث كانت ترفض 
أن أجامعها، وقد خرست عىل الزواج منها قريبًا من مئة وعرشة آالف ريال، وقبل طالقي 
أبيها عىل أن أعيد هلم فقط أربعني ألف ريال؛ نظرًا لعدم استمتاعي بموكلة  اتفقت مع  هلا 
هذا احلارض، ثم ملا طلقتها قال يل أبوها: إن احلريم رفضن التنازل عن الثالثني ألف ريال، 
أطلب حضوره لسؤاله عن ذلك، هكذا أجاب. وبعرض ذلك عىل املدعي وكالة طلب مهلة 
إلحضار والد موكلته؛ وبناء عليه رفعت اجللسة. ويف  جلسة أخرى حرضت املدعية األصيلة 
)...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، املعرف هبا من قبل والدها 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، كام حرض املدعي وكالة )...( 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( الوكيل الرشعي عن )...( بموجب 
الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بحائل برقم ٣٤١٦٠١١٣٥ يف ١٤٣٥/١٢/٢٣هـ، 
واملخول له فيها املطالبة وإقامة الدعاوي، واملرافعة واملدافعة وسامع الدعاوي والرد عليها 
واإلقرار واإلنكار والصلح والتنازل واإلبراء وطلب اليمني ورده واالمتناع عنه، وإحضار 
وإنكار  والتزوير،  والطعن  والتعديل  واجلرح  واإلجابة  فيها،  والطعن  والبينات  الشهود 
والتنفيذ،  احلجز  وطلب  ورفعه،  السفر  من  املنع  وطلب  والتواقيع،  واألختام  اخلطوط 
وطلب التحكيم، وتعيني اخلرباء واملحكمني، والطعن بتقارير اخلرباء واملحكمني، وردهم، 
واستبداهلم وطلب تطبيق املادة ذات الرقم ٢٣٠من نظام املرافعات الرشعية، واملطالبة بتنفيذ 
األحكام، وقبول األحكام ونفيها، واالعرتاض عىل األحكام، وطلب االستئناف، وإهناء ما 
يلزم حضور اجللسات يف مجيع الدعاوي لدى مجيع املحاكم، واستالم املبالغ لدى املحاكم 
الرشعية، وحرض حلضورهم املدعى عليه الذي سبق ضبط هويته، وبعرض ما سبق ضبطه 
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يف اجللسة املاضية صادقوا عليه. وبسؤال والد املدعية عام ذكره املدعى عليه من التنازل عن 
املبلغ حااًل، وكان هذا  يدفع  بأن  الثالثني ألف ريال أجاب: صحيح، ولكن كان مرشوطا 
قبل رمضان، ثم أعطيته مهلة إىل ما بعد رمضان وإال سأقيم عليه دعوى، ومل يسلمنا شيئًا 
حتى اآلن، هكذا أجاب. وبعرض ذلك عىل املدعى عليه أجاب بأن ما ذكره صحيح، ولكني 
طلبت أن يمهلني مدة، ثم اختلفنا عند موضوع األثاث، هكذا أجاب. وبعد سامع الدعوى 
واإلجابة، وملناقشة أطراف القضية، وباالطالع عىل أوراق املعاملة، وملصادقة املدعى عليه 
عىل صحة الدعوى، وملا ذكره أهل العلم من لزوم مؤخر الصداق باملوت أو الفرقة. جاء يف 
إعالم املوقعني )٨١/٣(: ) فصل: تأجيل جزء من املهر وحكم املؤجل.. الذي اتفق الزوجان 
عىل تأخري املطالبة به، ومل يسميا أجال، بل قال الزوج: مئة مقدمة ومئة مؤخرة، فإن املؤخر 
ال يستحق املطالبة به إال بموت أو فرقة. هذا هو الصحيح، وهو منصوص أمحد، فإنه قال يف 
رواية مجاعة من أصحابه: إذا تزوجها عىل العاجل واآلجل، ال حيل اآلجل إال بموت أو فرقة. 
واختاره قدماء شيوخ املذهب والقايض أبو يعيل، وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية، وهو 
قول النخعي والشعبي والليث بن سعد (. انتهى؛ جلميع ما تقدم فقد حكمت بإلزام املدعى 
عليه )...( بدفع سبعني ألف ريااًل للمدعية )...( حااًل، وبإعالن احلكم عىل الطرفني قرر 
املدعى عليه عدم القناعة باحلكم، وطلب رفع احلكم ملحكمة االستئناف لتدقيق ومتكينه من 
تقديم الئحة اعرتاضية، فأجيب لطلبه، وأفهم بتعليامت االستئناف، وجرى تسليمه نسخة 
مصورة من احلكم، وأفهم بأن مدة االعرتاض ثالثون يومًا فإن انتهت ومل يقدم الالئحة فإن 
حقه باالعرتاض يسقط، ويكتسب احلكم القطعية، ففهم ذلك، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا 

حممد وعىل آله وصحبه وسلم، حرر يف ١٤٣٥/٠٤/٢٤هـ.

بمحكمة  الشخصية  األحوال  دائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده،  هلل  احلمد 
بحائل  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  املعاملة  عىل  حائل  بمنطقة  االستئناف 
املساعد رفق كتابه ذي الرقم)٣٥١٣٩٧١(والتاريخ ١٤٣٥/٥/١١هـ، واملقيدة باملحكمة 
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الشيخ/ الصادر من فضيلة  الصك  املرفق هبا  برقم )٣٥١٣٩٧١( يف ١٤٣٥/٥/١٨هـ، 
العامة بحائل برقم )٣٥٢٢١١٧٦(  وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٤هـ،  باملحكمة  القايض   )...(
تضمن  وقد  صداق،  مؤخر  بشأن  ضد/)...(،   )...( بالوكالة   )...( بدعوى/  اخلاص 
الصك حكم فضيلته حسب ما هو موضح بالصك املرفق. وبدراسة الصك وصورة ضبطه 
والالئحة االعرتاضية وأوراق املعاملة قررنا املصادقة عىل ما حكم به فضيلته، واهلل املوفق، 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 ٥٨٣الرقل التسلسر: 
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بتبوك

تارخيها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٦١٢٦٤٦ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة تبوك

تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/٢٠هـ رقم القرار: ٣٥٢٨٥١٧٢ 

املدعية -  بتنازل  دفع  املؤخر -  تسليل  طلب  الدخول -  بعد  املدعية  طالق  صداق - 
ادعاؤها اإلكراه عليه - شهادة شهود عدول - ثبوت التنازل باالختيار - رد الدعوى.

املادة ذات الرقل )٥٥( واملادة ذات الرقل )١١9( من نظام املرافعات الرشعية.

أقامت املدعية دعواها ضد املدعى عليه طالبة إلزامه بتسليمها مؤخر الصداق الذي حلَّ 
بطالقه هلا ومل يسلمها شيئًا منه، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها، ودفع بأن 
املدعية تنازلت عن مؤخر الصداق، وقد أقرت املدعية بصحة التنازل، ودفعت باإلكراه من 
قبل عمها، وقررت أنه ال بينة لدهيا عىل ما دفعت به، وبطلب البينة من املدعى عليه أبرز 
ورقة تنازل كام أحرض ثالثة شهود معدلني رشعا فشهدوا بصحة ما دفع به من أن املدعية 
تنازلت عن املهر برضاها؛ ولذا فقد حكم القايض برد الدعوى، فاعرتضت املدعية، وصدق 

احلكم من حمكمة االستئناف.

القايض   )...( أنا  لدي  ١٤٣٣/١١/٢٨هـ  األحد  يوم  ففي  وبعد،  وحده،  هلل  احلمد 
برقم  املكلف  الرئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء  بتبوك،  العامة  باملحكمة 
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 ٣٣١٨٤٨١٨٩ برقم  املحكمة  يف  واملقيدة  ١٤٣٣/١٠/٢١هـ،  وتاريخ   ٣٣٦١٢٦٤٦
وتاريخ ١٤٣٣/١٠/٢١هـ افتتحت اجللسة األوىل يف متام الساعة ٣٠: ١٠ صباًحا وفيها 
حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( املسجل يف تبوك وكيال 
عن )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( بموجب الوكالة الصادرة 
من كتابة العدل الثانية بتبوك ذات الرقم ٣٣٣٢٩١٠٠يف ١٤٣٣/١٠/٢٣هـ، ووكالته ختوله 
حق املطالبة واملرافعة واملدافعة واإلقرار واإلنكار والصلح وقبول احلكم واالعرتاض عليه. 
اهـ، ومل حيرض املدعى عليه )...(، ومل تردنا إفادة عن تبلغه بموعد هذه اجللسة؛ لذا وبناء عىل 
املادة اخلامسة واخلمسني من نظام املرافعات الرشعية ولوائحه التنفيذية فقد تأجلت القضية. 
املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودية   )...( أصالة  املدعية  حرضت  أخرى  جلسة  ويف 
املدين  السجل  اجلنسية بموجب  )...( سعودي  أخيها  املعرف هبا  )...( بصحبة  الرقم  ذي 
ذي الرقم )...( املسجل يف تبوك، ومل حيرض املدعى عليه وقد وردتنا إفادة حمرض اخلصوم 
رشحا عىل خطاب التبليغ الصادر منا برقم ٣٣٢١٣٤٩٩١ يف ١٤٣٤/٢/١٦هـ ونصها: 
)تم اخلروج إىل منزل املدعى عليه، وأفاد أحد اجلريان أنه منقطع عن املنزل، وتم االتصال 
هاتفيا وتم إبالغه(. اهـ، وقررت املدعية قائلة: أطلب رفع اجللسة إلحضار املدعى عليه يف 
اجللسة القادمة، هكذا قررت؛ عليه فقد تأجلت القضية. ويف جلسة أخرى حرضت )...( 
 )...( أخيها  هبا  املعرف  )...( بصحبة  الرقم  املدين ذي  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودية 
عىل  وادعت  تبوك،  يف  املسجل   )...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي 
يف  املسجل   )...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( معها  احلارض 
تبوك قائلة يف حترير دعواها: إن املدعى عليه هذا احلارض كان زوجي، وقد تزوجني بوالية 
أخي )...( عىل مهر وقدره مخسون ألف ريــال يدفعه كامال يف حال الطالق، وقد دخل يب 
بنتا اسمها )...( املولودة بتاريخ ١٤٢٢/١٠/٨هـ، وقد  الدخول الرشعي، وأنجبت منه 
طلقني بموجب صك الطالق الصادر من حمكمة الوجه برقم ١١ يف ١٤٢٢/٥/٧هـ، ومل 
يعطني ما فرضه يل من املهر املذكور، أطلب إلزامه بدفع مبلغ وقدره مخسون ألف ريــال 
املدعية  ما ذكرته  قائال:  املدعى عليه أجاب  املدعية عىل  يل، هذه دعواي. وبعرض دعوى 
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املدعو )...(، وأهنا  املدعية يل هو أخوها  الزواج والدخول، وأن من زوج  يف دعواها من 
أدفعه  املذكور  املهر  هلا  فرضت  وأنني   ،)...( اسمها  بنتا  الزوجية  فراش  عىل  مني  أنجبت 
هلا حال الطالق فصحيح كله إال أن املدعية قد تنازلت عن املهر كامال مقابل أنني اعطيتها 
مبلغ وقدره مخسة آالف ريــال؛ لذا فليس للمدعية يف ذمتي املبلغ املدعى به، هذه إجابتي. 
وبعرض إجابة املدعى عليه عىل املدعية قالت: ما ذكره املدعى عليه من أنني تنازلت عن املهر 
مقابل ما دفعه يل من املبلغ املذكور فصحيح إال أن الذي أجربين عىل التنازل هو عمي املدعو 
)...(، ورضيت بذلك، وأنا أطالب اآلن بمهري كامال، هكذا أجابت. وبعرض ما ذكرته 
املدعية أصالة عىل املدعى عليه أجاب قائال: إن املدعية أصالة قد تنازلت عن املهر كامال 
مقابل ما دفعته هلا من املبلغ املذكور؛ وذلك برضاها، ويشهد عىل ذلك عمي وعمها املدعو 
)...(، وأطلب من فضيلتكم سامع ما لديه من شهادة، هكذا أجاب. وبطلبه حرض )...( 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( املسجل يف تبوك؛ وبناء عىل املادة 
التاسعة عرشة بعد املئة من نظام املرافعات الرشعية ولوائحه التنفيذية جرى سؤال الشاهد 
منفردا عن سنه ومهنته وحمل إقامته وقرابته بجهة اخلصوم فأجاب قائال: إنني من مواليد 
١٣٥٣/٧/١هـ، وأنا رجل ال أعمل وأسكن يف حي )...(، واملدعية واملدعى عليه أوالد 
إخواين، هكذا أجاب. وبسؤاله عام لديه من الشهادة أجاب قائال: أشهد باهلل العظيم بأن 
املدعية أصالة )...( كانت زوجة للمدعى عليه، وأنجبت منه بنتا اسمها )...(، وقد طلقها 
املدعى عليه، وبعد الطالق بمدة أصلحنا بني املدعية واملدعى عليه عىل أن تتنازل املدعية 
عن املهر املفروض هلا كامال وقدره مخسون ألف ريــال مقابل أن يعطيها املدعى عليه مبلًغا 
ودون  برضاها،  هلا  املفروض  املهر  عن  املدعية  تنازلت  وفعال  ريــال،  آالف  مخسة  وقدره 
إجبار، وال إكراه، وقد كنت حارضا وقت تنازهلا، هكذا شهد. وبعرض الشاهد وشهادته 
عىل املدعية أجابت قائلة: إنني ال أقول يف الشاهد شيئا، وإنني أزكيه، وهو عمي، وشهادته 
صحيحة إال أنني تنازلت عن املهر كامال دون رضاي، وقد استلمت من املدعى عليه املبلغ 
للشاهد  أجابت. وبطلب معدلني  ريـ٥٠٠٠ـال، هكذا  دفعه يل وقدره مخسة آالف  الذي 
الرقم )...( املسجل يف  املدين ذي  املذكور حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
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حقل، و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( املسجل يف تبوك، 
وجرى سؤال املدعية: هل لديك بينة عىل أنك تنازلت عن املهر مقابل املبلغ الذي استلمتيه 
من املدعى عليه وأنت مكرهة؟ فأجابت قائلة: ال بينة لدي، هكذا أجابت؛ فبناء عىل ما تقدم 
من الدعوى واإلجابة، وإلقرار املدعية بأهنا تنازلت عن املهر املسمى هلا من املدعى عليه 
بينة هلا عىل ذلك،  تنازلت مكرهة، وال  وقدره مخسون ألف ريـ٥٠٠٠٠ـال، وادعت أهنا 
برضاها  هلا  املسمى  املهر  عن  املدعية  تنازل  عىل  رشعا  واملعدلة  املوصلة  الشاهد  ولشهادة 
ودون جرب وال إكراه من أحد؛ لذا فقد حكمت برد دعوى املدعية )...(، وأخليت سبيل 
املدعى عليه )...( من هذه الدعوى، وبه حكمت. وبعرض احلكم عىل الطرفني قرر املدعى 
عليه قناعته باحلكم، واعرتضت عليه املدعية، وطلبت استئنافه دون تقديم الئحة اعرتاضية 
فاستجيب إىل طلبها، وسيتم إرسال املعاملة كاملة إىل مقام حمكمة االستئناف املوقرة بتبوك 
لتدقيق احلكم حسب املتبع بعد إكامل الزمها. وللبيان حرر يف ١٤٣٤/٥/١٣هـ، وصىل 

اهلل وسلم عىل نبينا حممد. 

وفيها  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠١/٢٨هـ  األحد  يوم  ففي  وبعد،  وحده،  هلل  احلمد 
حرضت املدعية أصالة بصحبة املعرف هبا وكيلها أخيها الشقيق )...( املذكور، وحرض 
بتبوك بموجب  املعاملة من مقام حمكمة االستئناف  املدعى عليه، وقد وردتنا  حلضورها 
خطاب فضيلة رئيسها املساعد برقم ٣٤١٢٥٢٥٠٨ يف ١٤٣٤/٠٦/٢٠هـ، وبرفقه قرار 
املالحظة الصادر من دائرة األحوال الشخصية برقم ٣٤٢٤٢٤٦٦ يف ١٤٣٤/٠٦/١٧هـ، 
ونص احلاجة منه: ) وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق املعاملة لوحظ ما ييل: ١ـ مل 
تصدق صورة صك الطالق املرفق، كام أن بيانات الشاهد كتبت يف الصك، وإنام يكتفى 
هبا يف الضبط فقط حسب املادة ذات الرقم والتقسيم ٣/١١٩من نظام املرافعات الرشعية 
ولوائحه التنفيذية. ٢ـ مل يستفرس فضيلته من املدعية عن ماهية اإلكراه الذي تعرضت له. 
٣ـ سمع فضيلته بينة املدعى عليه عىل عدم اإلكراه قبل سؤال املدعية البينة عىل اإلكراه. 
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٤ـ مل يسأل فضيلته الطرفني والشاهد عن تاريخ الصلح، وهل هناك رشوط أخرى للصلح؟ 
وما املقابل لتنازل املدعية خاصة أن املبلغ املتنازل عنه يعادل تسعة أعشار املهر ؟ ٥ـ مل يكمل 
املدعى عليه بينته عىل عدم اإلكراه. الطالع فضيلته، وإكامل الالزم، وإعادة املعاملة إلينا بعد 
ذلك، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم (. اهـ، ونجيب عن 
الفقرة األوىل من املالحظة بأنه جرى التصديق عىل صورة صك الطالق؛ أما بقية املالحظة 
فسيتم مالحظة ذلك مستقبال، ولإلجابة عن الفقرة الثانية من املالحظة جرى سؤال املدعية 
عىل  أكرهني  من  يوجد  ال  إنه  قائلة:  فأجابت  له  تعرضت  الذي  اإلكراه  ماهية  عن  أصالة 
الثالثة  الفقرة  بالرضب، وال بغريه، هكذا أجابت. ونجيب عن  بالتهديد، وال  التوقيع، ال 
بأنه مل يتم سامع بينة املدعى عليه إال بعد اتفاق املدعية أصالة واملدعى عليه عىل سامع شهادة 
عمهام )...( عىل هذه القضية، ولكن مل يضبط ذلك سهوا من الكاتب، ولإلجابة عن الفقرة 
الرابعة من قرار املالحظة قرر املدعي قائال: إنني أرغب من فضيلتكم يف رفع اجللسة لكي 
أمتكن من إحضار ورقة الصلح التي قامت املدعية بالتوقيع عليها، هكذا قرر. ويف جلسة 
املذكور،   )...( الشقيق  أخيها  وكيلها  هبا  املعرف  بصحبة  أصالة  املدعية  حرضت  أخرى 
املدعى عليه، وقرر قائال: أطلب من فضيلتكم السامح يل باإلجابة عن  وحرض حلضورها 
الفقرة الرابعة واخلامسة من قرار املالحظة، هكذا قرر، فأذنت له باإلجابة فقرر قائال: إنني 
أحرضت معي ورقة التنازل التي تتضمن رغبة املدعية أصالة يف حصوهلا عىل املبلغ وقدره 
املهر يل، وأطلب من فضيلتكم االطالع  املؤخر من  بقية  مخسة آالف ريــال، وتنازهلا عن 
عليها، هكذا قرر، وجرى منا االطالع عىل ورقة التنازل املربزة من املدعى عليه فوجدهتا 
ورقة حجازية مكتوب عليها بالقلم األزرق اجلاف، ومبصم عليها من املدعية أصالة عن 
الشهود وهم كل من: )...( و)...(  باللون األزرق اجلاف، وتوقيع  تلوين اصبعها  طريق 
و)...( و)...(، ونصها: )بسم اهلل الرمحن الرحيم، أقر أنا املدعوة )...( أن أتنازل عن مجيع 
استحقاقايت من طليقي املدعو )...(، وال أطلبه املؤخر، وعن شكواي متنازلة بكامل قواي 
العقلية؛ وحيث استلمت مبلًغا وقدره مخسة آالف ريال، وإين ساحمت، وتنازلت عن بقية 
املبلغ، واملعاملة بكاملها، وعىل ذلك تم توقيعي والبصمة(. اهـ، وقرر املدعي عليه قائال: 
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إنني أحرضت معي شاهدين من شهود التنازل، وأطلب من فضيلتكم سامع ما لدهيام، هكذا 
قرر. وبطلبهام حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( املسجل 
يف تبوك، و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( املسجل يف تبوك، 
التنفيذية جرى  ولوائحه  الرشعية  املرافعات  نظام  من  الرقم )١١٩(  ذات  املادة  وبناء عىل 
سؤال الشاهدين منفردين عن سنهام ومهنتهام وحمل إقامتهام وقرابتهام بجهة اخلصوم فأجاب 
الشاهد األول )...( قائال: إنني من مواليد ١٣٦٣/٧/١هـ، ومتقاعد من الرشطة، وأسكن 
يف حي )...( ذي الرقم )...(، واملدعية أصالة زوجتي؛ أما املدعى عليه فال تربطني به صلة 
قرابة، وال عمل، وال جتارة، هكذا أجاب. وجرى سؤاله عام لديه من الشهادة أجاب قائال: 
أشهد باهلل العظيم بأنني كنت حارضا وقت تنازلت زوجتي املدعية أصالة عن املؤخر من 
مهرها للمدعى عليه مقابل أن يدفع هلا مبلًغا وقدره مخسة آالف ريـ٥٠٠٠ـال، وقد سلم 
هلا املدعى عليه املبلغ، وقد وقعت له عىل ورقة التنازل بكامل رضاها، ودون إجبار، أو إكراه 
من أحد، هكذا شهد. وأجاب الشاهد الثاين )...( قائال: إنني من مواليد ١٣٧٧/٧/١هـ 
ومتقاعد من الرشطة، وأسكن يف حي )...(، واملدعية أصالة بنت خايل، واملدعى عليه ابن 
خايل، هكذا أجاب. وجرى سؤاله عام لديه من الشهادة فأجاب قائال: أشهد باهلل العظيم 
بأنني كنت حارضا وقت تنازل املدعية أصالة عن املؤخر من مهرها للمدعى عليه مقابل أن 
يدفع هلا مبلًغا وقدره مخسة آالف ريال، وقد وقعت عىل ورقة التنازل املذكورة أعاله بكامل 
حتى   ،)...( األول  الشاهد  زوجها  وبحضور  أحد،  من  إكراه  أو  إجبار،  ودون  رضاها، 
إهنا ال تعرف الكتابة، وطلبت أن تبصم عىل ورقة التنازل املذكورة أعاله فلم يوجد لدينا 
)اصطمبة( حرب فقمت بمسك إصبعها، ولونته بالقلم األزرق اجلاف، وقامت بالتبصيم عىل 
ورقة التنازل دون إجبار هلا مني، أو من غريي، هكذا شهد. وبعرض الشاهدين وشهادهتام 
عىل املدعية أصالة أجابت قائلة: ما ذكره الشاهد األول زوجي )...( والشاهد الثاين )...( يف 
شهادهتام صحيح كله، ومها صاحبا ديانة وأمانة، ولكنني أريد حقي كامال من املدعى عليه 
أصالة، وأنا ما زلت معرتضة عىل ما حكمت به، هكذا أجابت. وبطلب املعدلني للشاهدين 
)...( و)...( املذكورين يف اجللسة املاضية حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
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املدين ذي الرقم )...( املسجل يف تبوك، و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي 
الرقم )...( املسجل يف تبوك فشهدا بعدالة الشاهدين املذكورين؛ لذا فلم يظهر يل ما يوجب 
الرجوع عام حكمت به، وقررت إرسال كامل املعاملة إىل حمكمة االستئناف بتبوك لتدقيق 
احلكم حسب املتبع بعد إكامل الزمها. وللبيان حرر يف ١٤٣٥/١/٢٩هـ، وصىل اهلل وسلم 

عىل نبينا حممد.
حمكمة  يف  الشخصية  األحوال  دائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده،  هلل  احلمد 
 االستئناف بمنطقة تبوك عىل املعاملة الواردة من املحكمة العامة بتبوك برقم ١٢٥٢٥٠٨ /٣٤ 
الشيخ/)...( -وفقه  فضيلة  من  الصادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٦/١٠هـ،  وتاريخ 
 )...( ضد  بدعوى/)...(  اخلاصة  ١٤٣٤/٥/١٣هـ،  وتاريخ   ٣٤٢١٢٥١١ اهلل -برقم 
 ٣٤٢٤٢٤٦٦ الرقم  ذو  قرارنا  هبا  وصدر  دراستها،  سبقت  التي  بصداق،  مطالبة  بشأن 
األخري،  اإلجراء  بعد  احلكم  عىل  املصادقة  جرت  فقد  عليه  ١٤٣٤/٦/١٧هـ؛  والتاريخ 

وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 ر٥٨الرقل التسلسر: 
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بالرياض

تارخيها:١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٧٠٥٨٤٣ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة الرياض

تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/٠٥هـ رقم القرار:٣٥٣٠٣٧٢٥  

استحقاقها -  بعدم  دفع  املؤخر -  تسليل  طلب  الدخول -  بعد  املدعية  طالق  صداق - 
مؤخر  بتسليل  إلزام  بذلك -  حقها  سقوط  عدم  أخالقية -  جلريمة  البالد  عن  ترحيلها 

الصداق.

١ -قول ابن تيمية يف جمموع الفتاوى )٣٢0/١٥(: “ ال يسقط املهر بمجرد زناها كام دل 
عليه قول النبي صىل اهلل عليه وسلل للمالعن ملا قال: مايل، قال: )ال مال لك عندها 

إن كنت صادقا عليها فهو بام استحللت من فرجها( ”.
٢ -املادة ذات الرقل )٥٥( من نظام املرافعات الرشعية.

أقام وكيل املدعية دعواه ضد املدعى عليه طالبًا إلزامه بتسليم موكلته مؤخر الصداق بعد 
املدعى  لدى  بموكلته  أثاث وجموهرات خاصة  قيمة  بتسليمها  إلزامه  طالقه هلا، كام طلب 
عليه، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بمؤخر الصداق، ودفع بأهنا ال تستحقه لصدور 
حكم قضائي بإدانتها بتهمة امتهان القوادة، وترحيلها إثر ذلك، كام أنكر وجود متعلقات 
البينة من وكيل  قيمته، وبطلب  بتسليمها  استعد  املدعية سوى دوالب خشبي  لديه ختص 
املدعية عىل ما أنكره املدعى عليه قرر أنه ال بينة لدى موكلته، وطلب يمني املدعى عليه عىل 
نفي ما أنكره من الدعوى فأداها طبق ما طلب منه؛ ونظرًا ألن إدانة املدعية بتهمة القوادة ال 
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تسقط استحقاقها للصداق؛ لذا فقد حكم القايض بإلزام املدعى عليه بتسليم املدعية مؤخر 
الصداق، وقيمة ما أقر به من األثاث، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي أنا )...( املالزم القضائي املكلف بعمل املكتب القضائي 
)...( بموجب خطاب فضيلة رئيس املحكمة املساعد بالقيام بأعامل مكتب فضيلة الشيخ 
لنا من فضيلة  املحالة  املعاملة  وبناء عىل  برقم ٣٤٦٩٧٠٠٨ يف ١٤٣٤/٣/٢١هـ،   )...(
املقيدة  وتاريخ ١٤٣٣/١٢/٢٧هـ،  برقم ٣٣٧٠٥٨٤٣  بالرياض  العامة  املحكمة  رئيس 
املوافق  األربعاء  يوم  ويف  ١٤٣٣/١٢/٢٧هـ،  وتاريخ   ٣٣٢٢٤٨٨٦٢ برقم  باملحكمة 
١٤٣٤/٤/١٧هـ حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، 
إقرارا موقًعا من )...( ).... اجلنسية(  ن يف أعالها وكالة وجدهتا تتضمن  ُدوِّ وأبرز ورقة 
أهنا توكل بالنيابة عنها )...( صاحب السجل املدين ذي الرقم )...( ينوب عنها يف قضية 
ليتوىل   )...( الرقم  ذات  اإلقامة  بموجب  اجلنسية(   ...(  )...( مطلقها  وبني  بينها  الطالق 
شؤوهنا وشؤون ابنها )...( يف كل ما خيص النفقة واحلضانة، ويدافع عن حقوقها بام فيها 
املؤخر واألساور الذهبية وقدرها )٢٠.٠٠٠ ريال(، ومبلغ مايل نقدي قدره )١٥.٠٠٠ 
ريال(، ومقدرات تقدر بقيمة )٣٠.٠٠٠ ريال(، وهذه الورقة مصادق عليها من السفارة 
السعودية يف الرباط، ومل أجد اسم جهة التوثيق التي أصدرت هذه الورقة ماعدا ختم من 
رئيسة مصلحة الرياضة والرتفيه، كام مل أجد عليها مصادقة وزارة اخلارجية وال وزارة العدل 
السعودية، وادعى عىل احلارض معه )...( )...اجلنسية( بموجب اإلقامة ذات الرقم )...(، 
وبسؤال املدعي عن حترير دعواه ادعى قائاًل: إن املدعى عليه كان زوجًا ملوكلتي، وقد طلقها 
املدعى عليه بموجب صك إثبات الطالق الصادر من املحكمة اجلزئية للضامن واألنكحة 
بالرياض برقم ٤/١٨٦/٣٩ يف ١٤٣٣/٥/١١هـ، وكان مؤخر املهر أربعني ألف ريال، 
وقد أنجبت موكلتي له عىل فراش الزوجية ولدًا اسمه )...( يبلغ من العمر ست أو سبع 
أثاث  عليه  املدعى  بيت  يف  هلا  وكان  بالدها،  إىل  اململكة  من  موكلتي  خرجت  وقد  سنني، 
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بقيمة ثالثني ألف ريال، ومبلغ نقدي قدره عرشون ألف ريال، وجموهرات قيمتها ثالثون 
ألف ريال، أطلب إلزام املدعى عليه بتسليم موكلتي مؤخر املهر، باإلضافة إىل قيمة األثاث، 
املدعى عليه أجاب  النقدي، هذه دعواي. وبعرض ذلك عىل  واملبلغ  املجوهرات،  وقيمة 
بقوله: ما ذكره املدعي وكالة من أنني كنت زوجًا للمدعية أصالة وأنجبت يل عىل فراش 
املدعي  العمر سبع سنني كل ذلك صحيح، وما ذكره  يبلغ من  الزوجية ولدًا اسمه )...( 
وكالة من أن مؤخر املهر أربعون ألف ريال، وأن هلا أثاثًا قيمته ثالثون ألف ريال، وجموهرات 
قيمتها ثالثون ألف ريال، ومبلًغا نقدًيا قدره عرشون ألف ريال كل ذلك غري صحيح، هكذا 
أجاب. فجرى إفهام احلارض )...( إحضار وكالة صادرة من جهة رسمية، وتصديقها من 
وزاريت اخلارجية والعدل، فاستعد بذلك. ويف يوم األربعاء املوافق ١٤٣٥/١/٣هـ افتتحت 
اجللسة لدي أنا )...( القايض باملحكمة العامة بالرياض حرض )...( املدونة هويته ووكالته 
يف جلسة سابقة، وحرض حلضوره )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم 
بالرياض  الثانية  العدل  كتابة  الصادرة من  الوكالة  بموجب   )...( بصفته وكيال عن   )...(
برقم ٣٤٧٠٧١٤٢ يف ١٤٣٤/٦/٤هـ، التي ختوله حق املطالبة والرافعة واملدافعة واإلقرار 
واإلنكار وطلب اليمني ورده واالمتناع عنه. وبسؤال املدعي عن تصحيح وكالته أبرز ورقة 
الوكالة، وهي مصدقة من وزارة اخلارجية ووزارة العدل. وبسؤال املدعى عليه عن عقد 
النكاح، أو صورة منه أجاب بأنني مل أحرضه يف هذه اجللسة، وسأحرضه يف اجللسة القادمة، 
الصادر ضد  باحلكم  لتزويدكم  القضائي )...(  املكتب  للمحكمة اجلزائية  الكتابة  وأطلب 
املدعية، الذي بسببه صدر هذا الطالق، وقد جرت الكتابة إىل املحكمة اجلزائية بالرياض 
بموجب اخلطاب ذي الرقم ٣٤٢١٢٠٧٨٣ يف ١٤٣٤/٩/٧هـ، فورد اجلواب باخلطاب 
ذي  الرشعي  القرار  من  صورة  وبرفقه  ١٤٣٤/١١/٥هـ،  يف   ٣٤٢٢٠٠٢٩٨ الرقم  ذي 
الرقم ٣٢٢٤٢٢٨٨ يف ١٤٣٢/٩/١٦هـ، املتضمن دعوى املدعي العام ضد املرأة )...( 
بتهمة امتهان القوادة، وقد صدر احلكم بسجنها ملدة سنتني وستة أشهر، وجلدها ستني جلدة 
تكرر عليها عرش مرات، وغرامة مالية قدرها عرشة آالف ريال، وتسفريها عن البالد، كام 
قدم املدعي صك الطالق ذا الرقم ٤/١٨٦/٣٩ يف ١٤٣٣/٥/١١هـ، املتضمن: ) طالق 
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املدعى عليه من املدعية بتاريخ ١٤٣٣/٥/١١هـ (، وكذلك عقد النكاح الصادر من حمكمة 
الضامن واألنكحة برقم ٣٧جملد ١/٦٧ يف ١٤٢٥/١٠/٢٩هـ، املتضمن: ) أن املؤخر قدره 
عرشون ألف ريال (، ثم جرى سؤال املدعى عليه عن ذلك فأجاب بقوله: إن رشط املؤخر 
صحيح، ولكن سبب عدم الدفع هو أن املدعية سفرت عن البالد بسبب انحرافها حسب 
القرار الرشعي املشار إليه أعاله، ثم جرى سؤال املدعي وكالة عن البينة عىل صحة دعواه 
يف موضوع املجوهرات والعفش فقرر بقوله: ليس لدي بينة، وأطلب يمينه، وأرىض هبا ويل 
بقوله: ال مانع لدي  املدعى عليه أجاب  الوكالة، وبعرض ذلك عىل  اليمني يف  حق طلب 
من أداء اليمني الالزمة رشعا يف جملس القضاء، وبعد اإلذن له، وختويفه باهلل حلف قائال: 
النقدي  واملبلغ  املجوهرات والعفش  املدعي وكالة يف موضوع  ما ذكره  إن  العظيم  ) واهلل 
كله غري صحيح سوى دوالب خشبي تقدر قيمته بخمسمئة ريال ال مانع من دفعها، واهلل 
العظيم(، هكذا حلف؛ وحيث إنَّ األمر ما ذكر قررت رفع اجللسة للدارسة والتأمل. ويف 
يوم األحد املوافق ١٤٣٥/١/٧هـ حرض املدعي وكالة، ومل حيرض املدعى عليه وكالة، وقد 
قدم عذرا يتضمن أن الوكيل لديه جلسة أخرى يف املحكمة اجلزائية بالرياض؛ ونظرا لعدم 
الرقم  املادة ذات  وبناء عىل  السابقة؛  املوعد يف اجللسة  إنه وافق عىل  العذر؛ حيث  وجاهة 
)٥٥( من نظام املرافعات الرشعية فقد قررت السري يف نظر هذه الدعوى غيابيا؛ فبناء عىل 
ما تقدم، وبعد سامع الدعوى واإلجابة وبالرجوع إىل ما قرره أهل العلم يف مسألة استحقاق 
املدعية للمهر مع وجود قضية عليها يف هتمة القوادة اتضح أن ذلك ال يسقط املهر. )قال 
اإلمام ابن تيمية رمحة اهلل يف جمموع الفتاوى )١٥/٣٢٠(: “وال يسقط املهر بمجرد زناها، 
كام دل عليه قول النبي صىل اهلل عليه وسلم للمالعن ملا قال: مايل قال: ال مال لك عندها 
إن كنت صادقا عليها فهو بام استحللت من فرجها..(، هذا يف الزنا ويف شبهة القوادة من 
باب أوىل؛ وحيث أقر املدعى عليه باملؤخر؛ لذا فقد حكمت بإلزام املدعى عليه أصالة بدفع 
املؤخر للمدعية، وقدره عرشون ألف ريال؛ وحيث إن املدعى عليه قد أقر بقيمة الدوالب 
اخلشبي، وقيمته مخسمئة ريال فقد ألزمت املدعى عليه أن يدفع للمدعية مخسمئة ريال قيمة 
خزانة مالبس. بام تقدم حكمت، وبعرض احلكم قرر املدعي وكالة القناعة به، ويعد هذا 
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احلكم يف حق املدعى عليه حضوريا طبقا للامدة ذات الرقم )١/٥٥( من نظام املرافعات 
الرشعية؛ وحيث إن املدعى عليه غائب أمرت ببعث نسخة من احلكم إلبالغ املدعى عليه 
به، وإفهامه أن له حق االعرتاض يف مدة ال تتجاوز ثالثني يوما من تاريخ االستالم، وإذا 
القطعية طبقا  باعرتاضه سقط حقه يف االعرتاض، واكتسب احلكم  يتقدم  املدة ومل  مضت 
للامدة ذات الرقم )١٧٨( من نظام املرافعات الرشعية، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا 

حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/١/٧هـ.

احلمد هلل وحده، وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الثانية املختصة بنظر قضايا األحوال 
فضيلة  من  الواردة  املعاملة  عىل  بالرياض  االستئناف  بمحكمة  واإلهناءات  الشخصية 
برقم ٣٥١٣٢١٨٥٠ وتاريخ١٤٣٥/٥/٢٣هـ،  املكلف  بالرياض  العامة  املحكمة  رئيس 
برقم  املسجل   )...( الشيخ/  باملحكمة  القايض  فضيلة  من  الصادر  الصك  هبا  املرفق 
بموجب  اجلنسية  بدعوى/)...( سعودي  اخلاص  ٣٥١١٠٧٧١وتاريخ١٤٣٥/١/٩هـ، 
السجل املدين ذي الرقم )...( وكالة عن )...( )...اجلنسية( ضد/)...( )...اجلنسية( حتمل 
هو  بام  فضيلته  حكم  الصك  تضمن  وقد  بصداق.  مطالبة  بشأن   )...( الرقم  ذات  اإلقامة 
مدون ومفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية وأوراق املعاملة 
تقرر الدائرة باألكثرية املصادقة عىل احلكم، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله 

وصحبه وسلم.
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 ٥٨٥الرقل التسلسر: 
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بأيب عريش
تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٦٦٣٣  

حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري
تارخيه: ١٤٣٥/٠٥/١٧هـ رقم القرار:٣٥٢٤٧٤٨٠  

عليه -  املدعى  وليها  تغرير  الزوجة -  الزواج - عيب يف  وتكاليف  رده  صداق - طلب 
معارشهتا بعد العلل بالعيب -سقوط حق املدعي - رصف النظر.

املادة ذات الرقل )٥٣( من نظام املرافعات الرشعية.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه طالبا إلزامه برد ما سلمه له من مهر ابنته، وما خرسه 
من تكاليف الزواج؛ وذلك ألن املدعى عليه زوجه ابنته عىل أهنا بكر، ثم أخربته الزوجة أهنا 
مطلقة وليست بكرا، فلام جامعها وجدها كذلك، وقد غاب املدعى عليه مع تبلغه لشخصه 
بالدعوى فتم سامعها ضده غيابيا؛ ونظرًا ألن املدعي أقر بأنه جامع زوجته بعد علمه بأهنا 
ثيب، وألن ذلك مسقط حلقه يف خيار العيب لداللته عىل الرضا به؛ لذا فقد رصف القايض 

النظر عن الدعوى، فاعرتض املدعي، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي أنا )...( رئيس املحكمة العامة بأيب عريش املكلف، وبناء 
عىل املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بأيب عريش برقم ٣٤١٦٦٣٣ وتاريخ 
١٤٣٤/٠١/١١هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤٧٧٧٨٤ وتاريخ ١٤٣٤/٠١/١١هـ، ويف 
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يوم السبت املوافق١٤٣٤/٠٢/٣٠هـ افتتحت اجللسة الساعة ٠٠: ٠٨ وفيها حرض )...( 
)...اجلنسية( بموجب اإلقامة ذات الرقم )...( ومل حيرض املدعى عليه عىل الرغم من تبلغه 
باملوعد بنفسه، وبسؤال املدعي عن دعواه أجاب بقوله: إين خطبت ابنة املدعى عليه )...(، 
عىل  املوافقة  لطلب  لإلمارة  ذهبنا  ثم  بكر،  إهنا  يل:  وقال  ابنته،  من  الزواج  عىل  وافق  وقد 
اإلمارة  عىل  التقديم  من  االنتهاء  وبعد  سعودية،  وهي  سعودي(  )غري  كوين  الزواج  هذا 
رجعنا، وقال يل: سنعقد لك عىل البنت، وتتزوج حتى خترج املوافقة، فوافقت عىل ذلك، 
ثم جرى عقد النكاح بيني وبينها بحضور والدها وليها الرشعي، ودفعت هلم مهرًا وقدره 
مخسة وسبعون ألف ريال، وخرست عىل القرص والعشاء مخسة وسبعني ألف ريال، وبعد 
ذهايب وزوجتي للبيت قالت يل: سأصارحك، أنا متزوجة من قبل، ومطلقة ولست ببكر، 
فجامعتها، فوجدت أهنا ليست ببكر، أطلب احلكم عىل ويل املرأة بإعادة ما دفعته هلم مهرا، 
وما خرسته من تكاليف يف الزواج، وقدر ذلك كله مئة ومخسون ألف ريال، هكذا ادعى. 
وبسؤال املدعي عن بينته عىل دعواه أجاب بقوله: ال مانع لدي من إحضارهم يف اجللسة 
القادمة، ورفعت اجللسة لذلك. ويف يوم االثنني املوافق ١٤٣٤/٠٤/٢٢هـ افتتحت اجللسة 
الساعة التاسعة والنصف وفيها حرض املدعي وحرض حلضوره )...( سعودي اجلنسية معرفا 
الثاين، وقد أبرز أوراقا تثبت أنه قد قدم طلًبا للحصول عىل  به من قبل املدعي، والشاهد 
بصفته   )...( برقم  اإلمارة  يف  املقيدة  باملعاملة  وذلك  بجازان،  املدنية  األحوال  من  اهلوية 
وكلنا  واملدعي  أنا  كنت  لقد  بقوله:  أجاب  شهادة  من  لديه  عام  وبسؤاله  للمدعي.  شاهدا 
القرب، فوافق عىل  أربعة رجال يف بيت املدعى عليه، وقد طلب املدعي من املدعى عليه 
يتزوجها بخمسة  أن  بينهم عىل  فأصلحنا  ريال،  ألف  ثامنون  بمبلغ وقدره  ابنته  يزوجه  أن 
وسبعني ألف ريال، فوافق الويل عىل ذلك، وقال: إهنا بكر، فسلمه املدعى عليه مخسة آالف 
يف ذلك املجلس، هكذا شهد، ثم جرى سؤاله: هل سلم املدعي بقية املبلغ؟ فأجاب بقوله: 
ال أعلم ذلك، ثم جرى سؤاله عن الفرح، وهل أقيم ؟ فأجاب بقوله: ال أدري، هكذا شهد، 
ثم حرض الشاهد الثاين )...( ... اجلنسية بموجب اإلقامة ذات الرقم )...( بصفته شاهدا 
للمدعي، وبسؤاله عام لديه من شهادة أجاب بقوله: لقد كنت أنا واملدعي وكلنا أربعة رجال 
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يف بيت املدعى عليه، وقد طلب املدعي من املدعى عليه القرب، فوافق عىل أن يزوجه ابنته 
بمبلغ وقدره ثامنون ألف ريال، فأصلحنا بينهم عىل أن يتزوجها بخمسة وسبعني ألف ريال، 
املجلس،  املدعى عليه مخسة آالف يف ذلك  إهنا بكر فسلمه  الويل عىل ذلك، وقال:  فوافق 
هكذا شهد، ثم جرى سؤاله: هل سلم املدعي بقية املبلغ؟ فأجاب بقوله: ال أعلم ذلك، ثم 
جرى سؤاله عن الفرح، وهل أقيم؟ فأجاب بقوله: ال أدري، هكذا شهد، كام حرض )...( 
... اجلنسية بموجب اإلقامة ذات الرقم )...( بصفته شاهدا للمدعي. وبسؤاله عام لديه من 
شهادة أجاب بقوله: لقد حرضت عقد نكاح املدعي من ابنة املدعى عليه، وقد سلم املدعي 
للمدعى عليه )...( مخسة وسبعني ألف ريال، وكان ذلك يف منزل املدعى عليه؛ وذلك يف 
الساعة العارشة ليال، هكذا شهد، كام حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
لقد  بقوله:  أجاب  شهادة  من  لديه  عام  وبسؤاله  للمدعي.  شاهدا  بصفته   )...( الرقم  ذي 
حرضت عقد نكاح املدعي من ابنة املدعى عليه، وقد سلم املدعي للمدعى عليه )...( مخسة 
وسبعني ألف ريال، وكان ذلك يف منزل املدعى عليه؛ وذلك يف الساعة العارشة ليال، هكذا 
شهد. وبسؤال الشاهد األول: هل حصل بينهم فرح؟ أجاب بقوله: ال أدري عن ذلك، ثم 
جرى سؤال الشاهد الثاين: هل حصل بينهم فرح؟ أجاب بقوله: نعم حصل حسب الوصل 
بينة؟ أجاب  الذي رأيته مع املدعي )...(، هكذا شهد. وبسؤال املدعي: هل لديك زيادة 
بقوله: ليس لدي سوى ما قدمت، هكذا قرر، ثم جرى سؤاله: هل لديك من يزكي بينتك؟ 
أجاب بقوله: ال مانع لدي من إحضارهم يف اجللسة القادمة، ثم جرى سؤاله: هل لديك بينة 
عىل أن تكاليف الزواج باملبلغ الذي ذكرت؟ وأن املرأة ثيب وليست ببكر؟ أجاب بقوله: 
أطلب يمني املدعى عليهم، هكذا أجاب، ورفعت اجللسة لتوجيه اليمني عىل املدعى عليهم، 
وإلحضار املدعي من يزكي بينته. ويف جلسة أخرى حرض املدعي ومل حيرض املدعى عليه. 
ن يزكي بينته أجاب بقوله: هم احلارضون )...( ... اجلنسية بموجب  وبسؤال املدعي عمَّ
اإلقامة ذات الرقم )...(، و)...( ... اجلنسية بموجب اإلقامة ذات الرقم )...(، وبسؤاهلام 
عن الشهود أجاب كل واحد بمفرده أن الشهود عدول ثقات، نقبل شهادهتم عىل أنفسنا، 
ورفعت اجللسة لتبليغ املدعى عليه بتوجه اليمني عليه، وأنه إذا مل حيرض ألداء اليمني فإنه يعد 
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ناكال عنها، وسيقىض عليه بالنكول، ورفعت اجللسة لذلك. ويف جلسة أخرى حرض املدعي 
ومل حيرض املدعى عليه، ومل يردنا ما يفيد تبلغ املدعى عليه بتوجه اليمني عليه؛ لذا فقد قررت 
بعث خطاب إحلاقي، ورفعت اجللسة لذلك. ويف يوم الثالثاء املوافق١٤٣٤/١٠/١٣هـ 
عنهام  ينوب  من  وال  عليه  املدعى  وال  املدعي  حيرض  ومل  الثامنة،  الساعة  اجللسة  افتتحت 
بوكالة رشعية، ومل يردنا سبب ختلفهام؛ لذا فقد جرى شطب القضية للمرة األوىل بناء عىل 
املادة الثالثة واخلمسني من نظام املرافعات الرشعية، وأقفلت هذه اجللسة. ويف جلسة أخرى 
الرقم  ذات   )...( اخلصوم  حمرض  إفادة  وردتنا  وقد  عليه،  املدعى  حيرض  ومل  املدعي  حرض 
٣٤١٧٤٢٦٥٥ والتاريخ ١٤٣٤/٧/١٨هـ، املتضمنة تبليغ املدعى عليه بنفسه أن اليمني 
التأمل.  لزيادة  اجللسة  رفع  جرى  فقد  لذا  له؛  املحدد  املوعد  يف  حيرض  ومل  عليه،  توجهت 
ويف يوم الثالثاء املوافق ١٤٣٥/٠٣/٠٦هـ افتتحت اجللسة الساعة التاسعة وفيها حرض 
املدعي ومل حيرض املدعى عليه، وقد رجعت عن توجيه اليمني للمدعى عليه؛ وبناء عىل ما 
تقدم من الدعوى؛ وحيث أقر املدعي بأنه جامع زوجته بعد علمه بأهنا ثيب، وهذا مسقط 
حلقه، وملا قرره العلامء من أن خيار عيب عىل الرتاخي، لكن يسقط بام يدل عىل الرىض، وقد 
حصل منه وهو اجلامع بعد العلم؛ لذلك فقد رصفت النظر عن دعوى املدعي، وبه حكمت. 
وبعرضه عليه قرر عدم القناعة، وطلب متييز احلكم دون الئحة اعرتاضية، فأجيب لطلبه، 
نبينا حممد  اهلل عىل  التوفيق، وصىل  وباهلل  والنصف،  التاسعة  الساعة  اجللسة  وأقفلت هذه 

وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٣/٠٦هـ.

األحوال  قضايا  بتدقيق  املختصة  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده،  هلل  احلمد 
الشخصية واألوقاف والوصايا والقصار وبيوت املال بمحكمة االستئناف بمنطقة عسري عىل 
املعاملة الواردة هلذه املحكمة من فضيلة رئيس املحكمة العامة بأيب عريش برقم/٣٤٧٧٧٨٤ 
وتاريخ ١٤٣٥/٥/١هـ، املرفق هبا الصك الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( برقم/٣٥١٧٠٤٢٧ 
وتاريخ ١٤٣٥/٣/٧هـ، اخلاصة بدعوى )...( )...اجلنسية( ضد )...( يف قضية زوجية عىل 
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الصفة املوضحة بالصك املتضمن حكم فضيلته بام هو مدون بباطنه. وبدراسة الصك وصورة 
ضبطه وأوراق املعاملة تقررت املصادقة عىل احلكم باألكثرية، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا 

حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 ٥٨6الرقل التسلسر: 
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة باخلرب

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٠١٦٠٩ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٥/٢٤هـ رقم القرار: ٣٥٢٥٤٩٠٠ 

صداق - طالق املدعي لزوجته - طلب رد املهر والشبكة - رفض املدعى عليها - الطالق 
باختيار املدعي - رصف النظر.

الطالق دون عوض اليسوغ املطالبة بالعوض الحقًا.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليها طالبًا إلزامها برد املهر والشبكة اللذين سلمهام هلا، 
وتعويضه عن خسائر حفل الزواج، وذلك بعد أن كانت زوجته، ثم طلقها دون عوض، 
وبعرض الدعوى عىل املدعى عليها أقرت بصحتها، وقررت رفضها تسليمه أي يشء مما 
طلبه؛ لكون طالقه هلا كان برغبته وإرادته؛ ونظرًا ألن طلب املدعي غري سائغ وال حيق له 
املطالبة به؛ لذا فقد حكم القايض برصف النظر عن دعوى املدعي جتاه املدعى عليها لعدم 

توجهها، فاعرتض املدعي، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة باخلرب، وبناء عىل املعاملة 
وتاريخ   ٣٤٢٠١٦٠٩ برقم  املساعد  باخلرب  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة 
١٤٣٤/٠٥/٠١هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤١٠٧٥١٣٤ وتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٠١هـ، 
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 )...( املدعي  حرض  وفيها  اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٤/٠٦/٢٠هـ  الثالثاء  يوم  ويف 
املدعى  حلضوره  وحرض   ،)...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي 
وحرضت   ،)...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودية   )...( أصالة  عليها 
الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودية   )...( الرشعية  وكيلتها  حلضورها 
)...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية باخلرب برقم ٣٣٤٧٣٦٧٣ وتاريخ 
الدعاوى  وسامع  واملدافعة،  واملرافعة  الدعاوى  إقامة  حق  املتضمنة  ١٤٣٣/١٢/٢٥هـ، 
والرد عليها، واإلقرار واإلنكار والصلح والتنازل، واملعرف باملدعى عليها أصالة ووكيلتها 
من قبل القسم النسائي باملحكمة واملرفق باملعاملة، وقرر املدعي يف دعواه بقوله: املدعى عليها 
أصالة كانت زوجة يل وقد طلقتها بتاريخ ١٤٣٣/٠٥/٢٩هـ دون عوض؛ وذلك بموجب 
صك الطالق الصادر من هذه املحكمة برقم ٣٣٣١٨٧٤٦ وتاريخ ١٤٣٣/٠٦/٢٩هـ، 
اخلاصة  اخلسائر  وكذا  الشبكة،  وقيمة  املهر،  حيث  من  خسائر  تكبدت  هبا  زواجي  وحني 
بإقامة مراسم الزواج، وأنا أطالب املدعى عليها أصالة بأن تسلم يل مقابل ذلك كله مبلًغا 
وبعرض  دعواي.  هذه  املبلغ،  هذا  من  أكثر  خرست  أنني  مع  ريال،  ألف  مخسون  وقدره 
الدعوى عىل املدعى عليها أصالة أجابت املدعى عليها وكالة )...( بقوهلا: ما ذكره املدعي 
من أنه كان زوجًا ملوكلتي، التي هي ابنتي، وأنه طلقها بتاريخ ١٤٣٣/٠٥/٢٩هـ بموجب 
صك الطالق املذكور يف الدعوى، وأن طالقه هلا مل يكن مقابل عوض فهذا كله صحيح، 
برغبته وإرادته،  املدعي ملوكلتي كان  مبلغ، فطالق  أي  املدعي  تسلم  أن  ترفض  وموكلتي 
كام جاء ذلك يف صك طالق موكلتي املذكور يف الدعوى، كام أن عوض الطالق ال يلزم 
املطلقة إال إذا كان ذلك يف حال خلع بني الزوجني، وهذا مل يتم بني موكلتي واملدعي، هكذا 
من  الصادر  أصله  أبرزت  أصالة  عليها  املدعى  من  الطالق  صك  أصل  وبطلب  أجابت. 
الشيخ  القايض  برقم ٣٣٣١٨٧٤٦ وتاريخ ١٤٣٣/٠٦/٢٩هـ من فضيلة  املحكمة  هذه 
طلقة  أصالة  عليها  للمدعى  وطالقه  فضيلته  لدى  املدعي  حضور  الصك  وتضمن   )...(
بتاريخ ١٤٣٣/٠٥/٢٩هـ، ومل يتضمن الصك بأن طالق املدعي للمدعى عليها  واحدة 
أصالة مقابل عوض. هكذا تضمن صك الطالق. وبعرضه عىل املدعي أجاب بقوله: نعم 
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هذا هو صك طالقي للمدعى عليها أصالة، هكذا أجاب؛ فبناء عىل ما تقدم من الدعوى 
واإلجابة؛ وحيث قرر املدعي يف دعواه أن املدعى عليها أصالة كانت زوجة له، وأنه طلقها 
مقابل  ريال  ألف  وقدره مخسون  بمبلغ  أصالة  عليها  للمدعى  مطالبته  وقرر  دون عوض، 
قيمة املهر والشبكة وخسائر الزواج؛ وحيث قررت املدعى عليها وكالة بأن موكلتها كانت 
زوجة للمدعي، وأنه طلقها دون مقابل، كام هو مذكور يف صك طالقها، وقررت بأنه ال 
حيق للمدعي مطالبة موكلتها بأي مبلغ بسبب أن طالقه هلا كان دون عوض؛ وحيث جرى 
االطالع عىل صك طالق املدعي للمدعى عليها أصالة، وتضمن طالق املدعي للمدعى 
عليها أصالة دون مقابل؛ وحيث إن طلب املدعي إلزام املدعى عليها أصالة باملبلغ املذكور يف 
الدعوى مع أن طالقه هلا كان دون عوض ال يسوغ، وال حيق له املطالبة به واحلال ما ذكر؛ لذا 
ولكل ما تقدم فقد حكمت برصف النظر عن دعوى املدعي جتاه املدعى عليها أصالة لعدم 
القناعة،  املدعى عليها أصالة  الطرفني قررت  توجهها، وبه حكمت. وبعرض احلكم عىل 
فأفهمت  قررا،  هكذا  اعرتاضية،  الئحة  تقديم  يف  يرغب  وأنه  القناعة،  عدم  املدعي  وقرر 
املدعي بأن الصك سيصدر بتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٧هـ، وله بعد ذلك استالم صورة من 
صك احلكم لالعرتاض عليه خالل مدة ثالثني يومًا تبدأ من تاريخ ١٤٣٤/١١/٢٧هـ، 
وإذا انتهت هذه املدة دون تقديم االعرتاض فإن حقه يف االعرتاض يسقط، ويكتسب احلكم 
القطعية، ففهم ذلك، ورفعت اجللسة يف متام الساعة العارشة صباحًا، وعليه جرى التوقيع، 

وباهلل التوفيق وتم النطق باحلكم بتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٠هـ.

الثانية يف  الشخصية  دائـرة األحوال  اطلعنـا نحن قـضـاة  فقد  احلمد هلل وحده، وبعد، 
حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقية عىل املعاملة املقيدة لدى املحكمة برقم ٣٥/٥٩٨٧١٧/

ش٢ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٧هـ، الواردة من فضيلة مساعد رئيس املحكمة العامة بمحافظة 
اخلرب برقم ٣٤١٠٧٥١٣٤ وتاريخ ١٤٣٥/٢/١٩هـ، املرفق هبا الصك الصادر من فضيلة 
القايض هبا الشيخ/ )...( املسجل برقم ٣٤٣٧٠٦٥٤ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٥هـ، اخلاص 
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بدعوى/ )...( ضد/ )...( يف قضية صداق. وقد تضمن الصك حكم فضيلته بام هو مدون 
ومفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية وأوراق املعاملة قررنا 
املوافقة عىل احلكم، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف 

١٤٣٥/٥/٢٤هـ.
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 ٥٨7الرقل التسلسر: 
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بصبيا

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٣٧٦٨٣ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري

تارخيه: ١٤٣٥/٠٩/٠٥هـ رقم القرار:٣٥٣٧٦٥٥٧  

صداق - قبض الويل له - عدم تسليمه للمدعية - وفاة الويل - مطالبة ورثته بتسليمه من 
الرتكة - إنكار الورثة - عدم البينة - رفض يمني الورثة - رد الدعوى.

عدم وجود البينة.

تركة  من  صداقها  بتسليمها  إلزامهم  طالبة  عليهم  املدعى  ضد  دعواها  املدعية  أقامت 
الزواج، ثم مل يسلمها شيئًا  مورثهم الذي قبض الصداق من زوجها بصفته وليا عليها يف 
منه حتى تويف، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليهم أنكروا صحتها، ودفعوا بأهنا لو كانت 
مل تتسلم الصداق ملا سكتت فرتة طويلة حتى تويف املورث، وبطلب البينة من املدعية قررت 
الدعوى؛  العلم بام جاء يف  بينة لدهيا، ورفضت قبول يمني املدعى عليهم عىل عدم  أنه ال 
ولذا فقد حكم القايض برد الدعوى لعدم استحقاقها، فاعرتضت املدعية، وصدق احلكم 

من حمكمة االستئناف.

عىل  وبناء  بصبيا،  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  هلل  احلمد 
وتاريخ   ،٣٤٢٣٧٦٨٣ برقم  بصبيا  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة 
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١٤٣٤/٠٥/٢٢هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤١٢٢٦٣٧٦ وتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٢٠هـ، 
ويف يوم الثالثاء املوافق ١٤٣٤/٠٧/١٨هـ افتتحت اجللسة الساعة ٠٠: ٠٨ وفيها حرض 
ووكالة  نفسه  عن  أصالة   )...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...(
١٤٣٣/١/٨هـ،  يف   ٤٨ برقم  صبيا  عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( عن 
عليها  والرد  الدعوى  وسامع  واملدافعة،  واملرافعة  الدعوى  إقامة  حق  فيها  له  ختول  التي 
واإلقرار واإلنكار وقبول احلكم واالعرتاض عليه، وحرض حلضوره املدعى عليهم كل من 
الرقم )...(، و)...( سعودي اجلنسية  املدين ذي  السجل  اجلنسية بموجب  )...( سعودي 
بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( وكيال عن )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
الرقم )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل بيش برقم ٣٤٥١٥٢١٦  املدين ذي 
وتاريخ١٤٣٤/٤/٢٤هـ، التي ختول له فيها حق إقامة الدعوى واملرافعة واملدافعة، وسامع 
الدعوى والرد عليها، واإلقرار واإلنكار، كام حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
املدين ذي الرقم )...( أصالة عن نفسه ووكالة عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة 
عدل بيش برقم ٣٤٥١٥١٤٢ يف ١٤٣٤/٤/٢٤هـ، التي ختول له فيها حق إقامة الدعوى 
واملرافعة واملدافعة، وسامع الدعوى والرد عليها، واإلقرار واإلنكار، وبسؤال املدعي وكالة 
عن دعواه قال: أطلب مهلة لتحريرها، فأجيب لطلبه، ورفعت اجللسة لذلك. ويف جلسة 
أخرى حرض املدعي )...( وكياًل عن )...( وحرض حلضوره املدعى عليهم كل من )...( 
و)...( وكيال عن )...(، كام حرض )...( وكياًل عن )...(. وبسؤال املدعي عن دعواه أجاب 
قائاًل: إن موكلتي تزوجت يب قبل مخسة وعرشين سنة، والذي قام بتزوجيها هو عمها )...(، 
منه، وكانت  استلمها عمها، ومل يعطها شيئًا  ثامنية وعرشين ألف ريال، وقد  وكان مهرها 
موكلتي تطالب عمها دومًا بأن يسلم هلا مهرها، فكان يامطل ويقول هلا: اعتربيه أمانة عندي 
حتى لو احتجت  شيئا من املال أعطيتك إياه، وقد تويف عمها قبل سنتني، ومل يسلمها املهر، 
الشقيقة )...(  إرثه يف زوجته )...( وأخته  انحرص  إنه  واملدعى عليهم ورثة عمها؛ حيث 
إلزامهم  وأطلب   ،)...( أوالد  و)...(   )...( وهم  ألب،  أخ  أبناء  ويف   ،)...( ألبيه  وأخته 
بدفع املهر الذي كان عند مورثهم من تركته، وقدره ثامنية وعرشون ألف ريال، هذه دعواي. 
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وبعرض ذلك عىل املدعى عليهم، وهم )...( أصالة عن نفسه، واملدعى عليه وكالة )...( 
وكياًل عن )...(، واملدعى عليه وكالة )...( وكياًل عن )...( أجابوا قائلني: ما ذكره املدعي 
غري صحيح، والصحيح أن املرأة املدعية تزوجت قبل ثامنية وعرشين سنة تقريبًا، ومل تطالب 
بحقها طيلة هذه املدة، وملا توىف مورثنا تقدمت باملطالبة، ونحن ال نعرف شيئًا عن ذلك، 
وال ندري هل استلمت املهر أم ال؟ ولكنها لو كانت مل تستلمه ملا سكتت طيلة املدة السابقة، 
الصادر من  الصك  احلال  قدموا يف  املتوىف  أجابوا. وبسؤاهلم عن صك حرص ورثة  هكذا 
املتضمن  ١٤٣٤/٧/٢٥هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٧٩١٧٥ برقم  بيش  بمحافظة  العامة  املحكمة 
وفاة )...( يف ١٤٣٢/٦/١٩هـ، وانحصار ورثته يف زوجته )...(، ويف أخته الشقيقة )...(، 
ويف أخته ألبيه )...(، ويف أبناء أخ ألب )...( و)...( أبناء )...( ال وارث له سواهم، ثم 
جرى سؤال املدعي وكالة عن سبب سكوت موكلته طيلة هذه املدة، فقال: لقد طالبته مرارًا، 
ولكنه دائاًم يقول: هو عندي أمانة لك، ومل تتقدم بدعوى قبل هذه الدعوى، هكذا أجاب. 
وبسؤال املدعي وكالة: إن كان لديه بينة عىل ما ذكر يف دعواه؟ فقال: ال بينة لدي؛ ونظرًا 
املوافق ١٤٣٥/٣/١٨هـ  األحد  يوم  اجللسة. ويف  للجلسة رفعت  املحدد  الوقت  النتهاء 
اجلنسية  سعودية   )...( أصالة  املدعية  حرضت  كام  وكالة،  املدعي  حرض  أخرى  جلسة  يف 
و)...(   )...( عليهم  املدعى  حلضورمها  وحرض   ،)...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب 
و)...( أصالة ووكالة. وبسؤال املدعية: إن كان لدهيا بينة عىل ما ذكرت يف دعواها؟ فقالت: 
ليس لدي بينة عىل الدعوى، وال أرغب يف يمني املدعى عليهم، هكذا أجابت؛ فبناء عىل ما 
تقدم من الدعوى واإلجابة؛ وحيث ال بينة للمدعية عىل دعواها، وال ترغب يف يمني املدعى 
عليهم؛ وحيث إن من رشوط الدعوى أن تنفك عام يكذهبا كام جاء يف كشاف القناع؛ ونظرًا 
ألن العادة جارية عىل أن اإلنسان ال يسكت عن حقه مدة طويلة دون وجود مانع من ذلك، 
فاملطالبة بعد ميض املدة الطويلة دليل عدم صحة الدعوى. قال ابن القيم يف الطرق احلكمية: 
مل  واملدعية  مسموعة،  وغري  مرفوضة،  فإهنا  العادة  وتنفيها  العرف،  يكذهبا  دعوى  كل  إن 
تطالب إال بعد وفاة عمها بسنتني؛ ولكل ما ذكر فقد رددت دعوى املدعية لعدم استحقاقها 
ما تدعيه، وأخليت سبيل املدعى عليهم، وبه حكمت، وبعرض احلكم عىل املدعية قررت 



326

�صداق

بأن عليها  إفهامها  اعرتاضية، فجرى  باحلكم، ورغبت يف االستئناف بالئحة  القناعة  عدم 
مراجعة املحكمة يوم غد اإلثنني املوافق ١٤٣٥/٣/١٩هـ يف متام التاسعة صباحًا الستالم 
لتقديم  احلكم  تسليم  تاريخ  من  يومًا  ثالثني  مدة  هلا  أن  إفهامها  وجرى  احلكم،  نسخة 
الئحتها االعرتاضية، وأنه إذا انتهت املدة املحددة ومل تقدم الئحتها االعرتاضية فإن حقها 
نبينا حممد  اهلل عىل  التوفيق، وصىل  القطعية، وباهلل  يف االستئناف يسقط، ويكتسب احلكم 

وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٣/١٨هـ. 

افتتحت  ١٤٣٥/٠٦/٢٣هـ  املوافق  األربعاء  يوم  ففي  وبعد،  وحده،  هلل  احلمد 
إلينا  وردت  وقد  وكالة  املدعي  حرض  وفيها  دقيقة  وأربعني  ومخسة  الثامنة  الساعة  اجللسة 
 ٣٥٢٢٥٨٢٤ برقم  املسجل  القرار  وبرفقها  عسري  بمنطقة  االستئناف  حمكمة  من  املعاملة 
والالئحة  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  املقدمة:  بعد  ونصه  ١٤٣٥/٤/٢٧هـ،  يف 
االعرتاضية وأوراق املعاملة لوحظ ما ييل: حكم فضيلته برد دعوى املدعية، واملتعني احلكم 
برصف النظر؛ وذلك لعدم ثبوت دعوى املدعية، وهلا يمني املدعى عليهم بنفي العلم فيام 
ادعته متى ما طلبت ذلك، ملالحظة ما ذكر، وإحلاق ما يستجد بالضبط وصورته وملخصه 
بالصك وسجله. وأجيب أصحاب الفضيلة أنه مل يظهر يل ما يوجب احلكم برصف النظر بدال 
عن رد الدعوى، وخاصة بعد سامع الدعوى واإلجابة، وأن سبب احلكم عدم االستحقاق، 
وأما اإلفهام بأن هلا يمني املدعى عليهم متى طلبت ذلك فقد حرض وكيل املدعية يف هذه 
اجللسة، وجرى إفهامه بذلك، هذا ما تيرس اإلجابة عنه، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا 

حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٦/٢٣هـ.
احلمد هلل وحده، وبعد، ففي هذا اليوم االثنني املوافق١٤٣٥/٠٨/١١هـ افتتحت اجللسة 
املالحظة  قرار  وبرفقها  االستئناف  حمكمة  من  املعاملة  وردتنا  وقد  والربع  التاسعة  الساعة 
املسجل برقم ٣٥٣١٨٨١٨ وتاريخ ١٤٣٥/٧/١٦هـ، ونصه بعد املقدمة: وحيث سبقت 
عىل  وباالطالع  املعاملة،  وأوراق  االعرتاضية  والالئحة  ضبطه  وصورة  الصك  دراسة 
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الرقم  ذي  الدائرة  قرار  عىل  بناء  وسجله؛  والصك  بالضبط  وأحلقه  فضيلته،  به  أجاب  ما 
بتاريخ  وصورته  بالضبط  فضيلته  أحلقه  ما  أن  وجد  ١٤٣٥/٤/٢٧هـ  يف   ٣٥٢٢٥٨٢٤
١٤٣٥/٦/٢٣هـ غري مدون بالصك ذي الرقم ٣٥١٨١٨٠٧ يف ١٤٣٥/٣/١٩هـ، وعىل 
فضيلته تدوين ذلك بالصك وسجله، ملالحظة ما ذكر، وإكامل الالزم، وإحلاق ما يستجد 
بأن تدوين  الفضيلة  اهـ، وأجيب أصحاب  بالصك وسجله.  بالضبط وصورته وملخصه 
برفع  وأمرت  ذلك،  حيال  الالزم  إكامل  جرى  وقد  سهوًا،  سقط  الصك  يف  السابق  القرار 
أوراق املعاملة كاملة إىل حمكمة االستئناف لتدقيقها، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد 

وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٨/١١هـ.
احلمد هلل وحده، وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة املختصة بتدقيق قضايا األحوال 
بمنطقة  االستئناف  بمحكمة  املال  وبيوت  والقصار  والوصايا  واألوقــاف  الشخصية 
برقم  بصبيا  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  املحكمة  هلذه  الواردة  املعاملة  عىل  عسري 
٣٤١٢٢٦٣٧٦ وتاريخ ١٤٣٥/٨/٢٠هـ، املرفق هبا الصك الصادر من فضيلة الشيخ/ 
)...( برقم ٣٥١٨١٨٠٧ وتاريخ ١٤٣٥/٣/١٩هـ، اخلاصة بدعوى )...( أصالة ووكالة 
ضد ورثة )...( عىل الصفة املوضحة بالصك املتضمن حكم فضيلته بام هو مدون بباطنه؛ 
املعاملة،  وأوراق  االعرتاضية  والالئحة  ضبطه  وصورة  الصك  دراسة  سبقت  وحيث 
وباالطالع عىل ما أجاب به فضيلته، وأحلقه بالضبط وصك احلكم بناء عىل قرار الدائرة ذي 
الرقم ٣٥٣١٨٨١٨ والتاريخ ١٤٣٥/٧/١٦هـ تقررت املصادقة عىل احلكم بعد اإلجراء 

األخري، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 ٥٨٨الرقل التسلسر: 
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بعنيزة

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية:٣٤٤٩٦٦٣١ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة القصيم

تارخيه:١٤٣٥/٠٦/٠٩هـ رقم القرار:٣٥٢٧٢٥٠٩  

متعة طالق - نصف املهر املسمى بالعقد - دفع بطلب املدعية للطالق -  عدم وجوب 
متعة الطالق - رصف النظر.

متعة الطالق مستحبة غري واجبة.

الطالق  متعة  بتسليمها  إلزامه  طالبة  عليه  املدعى  مطلقها  ضد  دعواها  املدعية  أقامت 
ومل  طلقها  حيث  ريال؛  ألف  وعرشون  سبعة  وقدره  النكاح  بعقد  املسمى  املهر  نصف 
يسلمها هلا، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أجاب بأهنا هي من طلبت الطالق؛ ونظرًا 
ألن متعة الطالق مستحبة وليست واجبة؛ لذا فقد حكم القايض برصف النظر عن دعوى 
املدعية بمطالبتها بمتعة الطالق، وقررت املدعية عدم قناعتها، ثم صدق احلكم من حمكمة 

االستئناف.

عىل  وبناء  بعنيزة،  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  هلل  احلمد 
وتاريخ   ٣٤٤٩٦٦٣١ برقم  بعنيزة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة 
١٤٣٤/١١/٠٥هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤٢٥٢٢٧٩٥ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٠٥هـ، 



329

وفيها   ٠٨  :٠٠ الساعة  اجللسة  افتتحت  املــوافــق١٤٣٤/١١/٢٠هـ  اخلميس  يوم  ويف 
حرضت املدعية )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، املعرف هبا 
من أخيها )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، ومل حيرض املدعى 
عليه )...(، ثم ادعت املدعية بقوهلا: إنني متزوجة من املدعى عليه منذ ١٤٢٩/٠١/٠١هـ 
وقد تم الطالق بتاريخ ١٤٣٤/٠٦/٢٥هـ، وبعد الطالق قمت بطلب قيمة متعة الطالق، 
وهي نصف املهر املسمى يف العقد وقدره سبعة وعرشون ألًفا ومخسمئة ريال كام نص عليه 
العلامء بالرشع، أطلب إلزام املدعى عليه بدفع متعة الطالق، وهو نصف املهر وقدره سبعة 
وعرشون ألف ومخسمئة ريال، هذه دعواي؛ وألجل حضور املدعى عليه رفعت اجللسة. ثم 
يف جلسة أخرى حرضت املدعية )...(، املعرف هبا من قبل أخيها )...(، وحرض املدعى عليه 
)...(، وبسؤال املدعى عليه عن دعوى املدعية أجاب قائال: إنه غري صحيح، والصحيح أهنا 
هي من طلبت الطالق، ولتأمل القضية رفعت اجللسة. ويف جلسة أخرى حرضت املدعية 
)...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، املعرف هبا من قبل أخيها 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، كام حرض املدعى عليه )...( 
الدعوى  فبناء عىل ما تقدم من  الرقم )...(؛  املدين ذي  سعودي اجلنسية بموجب السجل 
واإلجابة، وبام أن املدعية تدعي بأن املدعى عليه طلقها ومل يسلمها متعة الطالق، وبام أن 
متعة الطالق مستحبة وليست واجبة؛ لذا فقد رصفت النظر عن دعوى املدعية يف مطالبتها 
بمتعة الطالق، هذا ما ظهر يل، وبه حكمت. وبعرض احلكم عىل املدعية قررت عدم القناعة، 
واستعدت بتقديم الئحة اعرتاضية خالل ثالثني يوما من تاريخ استالمها نسخة من احلكم، 
فأفهمتها بتعليامت االستئناف، وعليه جرى التوقيع، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد 

وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٣/٢٠هـ.

احلمد هلل وحده، وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة املختصة بتدقيق قضايا األحوال 
الشخصية واإلهناءات بمحكمة االستئناف بمنطقة القصيم عىل املعاملة الواردة من فضيلة 
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رئيس املحكمة العامة بـمحافظة عنيزة برقم )٣٤٢٥٢٢٧٩٥( وتاريخ ١٤٣٥/٦/٣هـ، 
املقيدة لدى املحكمة برقم )٣٤٢٥٢٢٧٩٥( وتاريخ ١٤٣٥/٦/٧هـ، اخلاصة بدعوى/

)...( ضد/)...(، بشأن مطالبتها بإلزام املدعى عليه بدفع متعة الطالق، وهي نصف املهر 
الشيخ/ فضيلة  من  الصادر  بالصك  املنتهية  ريال،  ومخسمئة  ألفًا  وعرشون  سبعة  وقدره 

١٤٣٥/٣/٢٠هـ،  والتاريخ   )٣٥١٨٣٣٩٨( بالرقم  املسجل  باملحكمة،  القايض   )...(
النحو املفصل فيه. وبدراسة  النظر عن دعوى املدعية عىل  املتضمن حكم فضيلته برصف 
الصك وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية وأوراق املعاملة قررنا املصادقة عىل ماحكم به 
ن عىل الئحة املدعية االعرتاضية، وعىل صك احلكم أنه  فضيلته، مع تنبيه فضيلته عىل أنه دوَّ
اطلع عليها ومل جيد فيها ما يؤثر فيام حكم به، ومل يدون ذلك يف ضبط القضية؛ ملالحظة ذلك 

مستقباًل، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 )...( الشيخ  فضيلة  لدى  القضائي  املالزم   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  هلل  احلمد 
عىل  وبناء  الدعوى،  هذه  يف  بالنظر  قبله  من  واملكلف  بالرياض،  العامة  باملحكمة  القايض 
املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بالرياض برقم ٣٤٣١٠٤٠٢ وتاريخ 
ويف  ١٤٣٤/٧/٤هـ،  وتاريخ   ٣٤١٦٢٤٤٠٧ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٧/٤هـ، 
يوم اخلميس املوافق١٤٣٤/٩/١٧هـ حرضت )...( )... اجلنسية(  بموجب اإلقامة ذات 
الرقم )...( واملعرف هبا من قبل )...(، ومل حيرض املدعى عليه وال من ينوب عنه، وكانت 
 ٣٤٥٣٢٦٩٧ الرقم  ذي  باخلطاب  الرياض  منطقة  إمارة  وكيل  إىل  منا  الكتابة  سبقت  قد 
الرقم  التعميم ذي  بناء عىل  القبض  قائمة  عليه عىل  املدعى  بشأن وضع   ١٤٣٤/٣/١ يف 
١٥٧١٢ يف ١٤٣٤/٨/١٣ ؛ وحيث إن األمر ما ذكر، وبناء عىل املادة ذات الرقم )١٧٩( 
املدعى عليه كان  قائلة: إن  الغائب، فادعت  املدعى عليه  املدعية ضد  قررت سامع دعوى 
سبع  وعمرها   )...( وهن  بنات،  ثالث  الزوجية  فراش  عىل  منه  أنجبت  وقد  يل،  زوجا 
طلقني  وقد  سنوات،  ثالث  وعمرها  و)...(  سنوات،  مخس  وعمرها  و)...(  سنوات، 
قائمة  مني  استلم  وقد  ١٤٣٣/١/٣هـ،  يف   ٣٣٥٥٤٧ الرقم  ذي  الطالق  صك  عىل  بناء 
منقوالت تقدر بمبلغ أربعني ألف جنيه، وهي عىل النحو اآليت: سبعة آالف جنيه قيمة غرفة 
نوم، وأربعة آالف جنيه قيمة ستائر ومفارش وطاولة طعام، وأربعة آالف جنيه قيمة كنب 
وتلفاز وحتفة كبرية، ومخسة وعرشون ألف جنيه قيمة دواليب مطبخ وفرن وغسالة مالبس، 
دعواها  عىل  البينة  عن  وبسؤاهلا  دعواي،  هذه  منقواليت،  قائمة  قيمة  بدفع  إلزامه  أطلب 
فيها، وبسؤاهلا: هل  بام   )...( توقيع وإقرار وكيله  املنقوالت، وعليها  بقائمة  أبرزت ورقة 
لدهيا زيادة بينة ؟ أحرضت للشهادة )...(، وبسؤاله عن عمله وحمل إقامته وتاريخ ميالده 
القنصلية  أنا أعمل مستشارا قانونيا يف  باملدعية وعام لديه من شهادة أجاب قائال:  وصلته 
بالرياض، وأقيم يف الرياض، وعمري تسعة وأربعون عاما، وليس لدي أي صلة باملدعية، 
وأشهد اهلل تعاىل أن املدعى عليه كلمني باهلاتف بخصوص قيمة عفشها، وأقر بأن للمدعية 
عفًشا لديه بقيمة أربعني ألف جنيه، وقال: إين لن أدفع هلا هذا املبلغ إال إذا خصمت منها 

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بالرياض

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣١٠٤٠٢ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة الرياض

تارخيه: ١٤٣٥/٠٣/١٤هـ رقم القرار:٣٥١٧٨١٦٥  

 
إسلترا عدلا-ا شاهدا بقيمةاجهازهاا-اشهادةا تلزوجةا مطالبةا تلزوجيةا-اطالقا-ا جهازا

مكاوبا-ايمنيامكممةا-اسامعاتلدعوىاغيابياا-احكلاغيايبا-اإلزتماباقميلاتلقيمة.

تملوتداذوتتاتألرساما)6ا/4(او)ر17(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعيةاوالئحاهاتلانفيذية.

أقامت املدعية دعواها ضد مطلقها املدعى عليه طالبة إلزامه بتسليمها مبلغا قدره أربعون 
ألف جنيه مرصي مقابل قيمة أثاث أخذه من بيت الزوجية بعد طالقه للمدعية مع كونه 
من حقوقها يف قائمة املنقوالت الزوجية املفصلة يف دعواها، وقد غاب املدعى عليه، وتعذر 
بقائمة  ورقة  أبرزت  املدعية  من  البينة  وبطلب  غيابيا،  ضده  سامعها  فتم  بالدعوى  تبليغه 
املنقوالت وعليها إقرار  من وكيل املدعى عليه بام فيها، كام أحرضت شاهدا معدال رشعا، 
فشهد بأن املدعى عليه أخربه بأن للمدعية عفش لديه بقيمة أربعني ألف جنيه، وأنه لن يدفع 
هلا هذا املبلغ إال إذا خصمت منه مستحقات له عليها، ثم أدت املدعية اليمني املكملة عىل 
صحة دعواها طبق ما طلب منها؛ ولذا فقد حكم القايض غيابيًا عىل املدعى عليه بتسليم 

املدعية املبلغ املدعى به، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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 )...( الشيخ  فضيلة  لدى  القضائي  املالزم   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  هلل  احلمد 
عىل  وبناء  الدعوى،  هذه  يف  بالنظر  قبله  من  واملكلف  بالرياض،  العامة  باملحكمة  القايض 
املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بالرياض برقم ٣٤٣١٠٤٠٢ وتاريخ 
ويف  ١٤٣٤/٧/٤هـ،  وتاريخ   ٣٤١٦٢٤٤٠٧ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٧/٤هـ، 
يوم اخلميس املوافق١٤٣٤/٩/١٧هـ حرضت )...( )... اجلنسية(  بموجب اإلقامة ذات 
الرقم )...( واملعرف هبا من قبل )...(، ومل حيرض املدعى عليه وال من ينوب عنه، وكانت 
 ٣٤٥٣٢٦٩٧ الرقم  ذي  باخلطاب  الرياض  منطقة  إمارة  وكيل  إىل  منا  الكتابة  سبقت  قد 
الرقم  التعميم ذي  بناء عىل  القبض  قائمة  عليه عىل  املدعى  بشأن وضع   ١٤٣٤/٣/١ يف 
١٥٧١٢ يف ١٤٣٤/٨/١٣ ؛ وحيث إن األمر ما ذكر، وبناء عىل املادة ذات الرقم )١٧٩( 
املدعى عليه كان  قائلة: إن  الغائب، فادعت  املدعى عليه  املدعية ضد  قررت سامع دعوى 
سبع  وعمرها   )...( وهن  بنات،  ثالث  الزوجية  فراش  عىل  منه  أنجبت  وقد  يل،  زوجا 
طلقني  وقد  سنوات،  ثالث  وعمرها  و)...(  سنوات،  مخس  وعمرها  و)...(  سنوات، 
قائمة  مني  استلم  وقد  ١٤٣٣/١/٣هـ،  يف   ٣٣٥٥٤٧ الرقم  ذي  الطالق  صك  عىل  بناء 
منقوالت تقدر بمبلغ أربعني ألف جنيه، وهي عىل النحو اآليت: سبعة آالف جنيه قيمة غرفة 
نوم، وأربعة آالف جنيه قيمة ستائر ومفارش وطاولة طعام، وأربعة آالف جنيه قيمة كنب 
وتلفاز وحتفة كبرية، ومخسة وعرشون ألف جنيه قيمة دواليب مطبخ وفرن وغسالة مالبس، 
دعواها  عىل  البينة  عن  وبسؤاهلا  دعواي،  هذه  منقواليت،  قائمة  قيمة  بدفع  إلزامه  أطلب 
فيها، وبسؤاهلا: هل  بام   )...( توقيع وإقرار وكيله  املنقوالت، وعليها  بقائمة  أبرزت ورقة 
لدهيا زيادة بينة ؟ أحرضت للشهادة )...(، وبسؤاله عن عمله وحمل إقامته وتاريخ ميالده 
القنصلية  أنا أعمل مستشارا قانونيا يف  باملدعية وعام لديه من شهادة أجاب قائال:  وصلته 
بالرياض، وأقيم يف الرياض، وعمري تسعة وأربعون عاما، وليس لدي أي صلة باملدعية، 
وأشهد اهلل تعاىل أن املدعى عليه كلمني باهلاتف بخصوص قيمة عفشها، وأقر بأن للمدعية 
عفًشا لديه بقيمة أربعني ألف جنيه، وقال: إين لن أدفع هلا هذا املبلغ إال إذا خصمت منها 
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ومل  لـها،  هنائي  خروج  وعمل  واإلقامة  االستقدام  قيمة  وهي  جنيه،  ألف  وعرشين  مخسة 
يـقم بيشء من ذلك، وبعد ذلك غري رقم جواله، وال نعرف أين مقر سكنه، أو عمله، هكذا 
أشهد، وبسؤاهلا: هل لدهيا زيادة بينة ؟ أجابت: ليس لدي غري هذا الشاهد، فأفهمتها بأن 
عليها حلف اليمني املتممة للبينة، فاستعدت بذلك، وقالت: واهلل العظيم الذي ال إله إال 
هو عامل الغيب والشهادة إن يل لدى املدعى عليه منقوالت تقدر قيمتها بأربعني ألف جنيه 
مرصي، واهلل العظيم، وبطلب املزكني للشاهد أحرضت كال من )...( ... اجلنسية بموجب 
اإلقامة ذات الرقم )...( و)...( ... اجلنسية بموجب اإلقامة ذات الرقم )...(، وقال كل 
واحد منهام بمفرده: إن الشاهد )...( عدل ثقة نقبل شهادته لنا وعلينا، هكذا شهدا، فبناًء 
عىل ما تقدم، وبعد سامع دعوى املدعية ضد املدعى عليه الغائب الذي مل يعثر عليه، وبعد 
االطالع عىل صك الطالق ذي الرقم ٣٣٥٥٤٧ يف ١٤٣٣/١/٣هـ، وبعد االطالع عىل 
أصل ورقة االتفاق بني املدعية واملدعى عليه، وبعد سامع شهادة الشاهد، فقد حكمت عىل 
املدعى عليه الغائب تسليم املدعية أربعني ألف جنيه )٤٠٠٠٠ جنيه (، ويعد احلكم يف حق 
املدعى عليه غيابيًا طبقًا للامدة ذات الرقم )٤/٥٦( من نظام املرافعات الرشعية ولوائحه 
التنفيذية، وبعرض احلكم عىل املدعية قررت القناعة به؛ وحيث إن املدعى عليه غائب، ومل 
يعثر عليه قررت رفع املعاملة ملحكمة االستئناف للتدقيق طبقًا للامدة ذات الرقم )١٧٩( من 
نظام املرافعات الرشعية ولوائحه التنفيذية، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل 

آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/١١/٢٥هـ. 

افتتحت اجللسة  املوافق ١٤٣٥/٠١/٢٤هـ  احلمد هلل وحده، وبعد، ففي يوم األربعاء 
الرقم  ذي  باخلطاب  االستئناف  حمكمة  من  املعاملة  وردتنا  وقد  ظهرا،   ١٢.١٥ الساعة 
الرقم  ذو  اخلامسة  احلقوقية  الدائرة  قرار  هبا  مرفقا  ١٤٣٥/١/١٧هـ  يف   ٣٥٥٠٥٠٨
وأوراق  ضبطه  وصورة  الصك  بدراسة   ( املتضمن:  ١٤٣٥/١/١٠هـ،  يف   ٣٥١١٩٨١
املدعى  وهوية  اسم  ضبطه  وصورة  الصك  يف  فضيلته  يدون  ١/مل  ييل:  ما  لوحظ  املعاملة 
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عليه، ال يف الدعوى، وال يف احلكم، وال بد منه. ٢/مل يذكر فضيلته أن الغائب عىل حجته 
ا.هـ،   ) ولوائحه  الرشعية  املرافعات  نظام  ٤/٥٦من  الرقم  ذات  املادة  حسب  حرض  متى 
وجوابا ملا الحظه أصحاب الفضيلة، ولوجاهة ما ذكروا أقول وباهلل التوفيق: اجلواب عن 
املالحظة االوىل/ أن اسم املدعى عليه هو )...( برقم اإلقامة )...(، أما اجلواب عىل املالحظة 
الثانية فإين أقرر أن الغائب عىل حجته متى حرض حسب املادة ذات الرقم ٤/٥٦من نظام 
بإحلاق ذلك عىل  ا.هـ، وبذلك تتضح اإلجابة، وعليه أمرت  املرافعات الرشعية ولوائحه 
الصك وسجله، ورفعه ملحكمة االستئناف للتدقيق، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد 

وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠١/٢٤هـ.
احلمد هلل وحده، وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة اخلامسة لتمييز القضايا احلقوقية 
العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  املعاملة  عىل  بالرياض  االستئناف  بمحكمة 
الصادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٣/٤هـ  وتاريخ   ٣٥١٣٠٢٨٣ برقم  املكلف  بالرياض 
من فضيلة القايض املتدرب باملحكمة الشيخ/ )...( واملسجل برقم ٣٤٣٧٤٤٣٦ وتاريخ 
يف  اجلنسية(   ...(  )...( ض/  اجلنسية(   ...(  )...( بدعوى/  اخلاص  ١٤٣٤/١٢/١هـ، 
مبلغ مايل عىل الصفة املوضحة بالدعوى واملتضمن حكم فضيلته كام هو موضح يف الصك، 
وباالطالع عىل ما أجاب به فضيلته، وأحلقه بذيل الصك وصورة ضبطه بناًء عىل قرارنا ذي 
اإلجراء  بعد  احلكم  عىل  املصادقة  قررنا  ١٤٣٥/١/١٠هـ  والتاريخ   ٣٥١١١٩٨١ الرقم 

األخري، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 رراتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمكة املكرمة
تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١١٧١٤٦ 

حمكمة  االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة
تارخيه: ١٤٣٥/٠٨/١٠هـ رقم القرار: ٣٥٣٤٧٠٠٢ 

جهازاتلزوجيةا-اتطميقاتملدعيالزوجاها-اطمباردامااأخذتها-اإسلترهاابجزءامنها-اعدما
ابها-ارداتلدعوىايفاتلباسي. تلبينةاعىلامااأنكلتها-ايمنياتلنفيا-اإلزتمابلداتمُلقلِّ

سولهاعميهاتلصالةاوتلقالملا)تلبينةاعىلاتملدعياوتليمنياعىلامناأنكل(.

من  نقلته  الذي  الزوجية  جهاز  برد  إلزامها  طالبًا  عليها  املدعى  ضد  دعواه  املدعي  أقام 
بيت والده إىل شقة خاصة بوالدها، كام طلب إلزامها بدفع تكاليف جتهيزات عملها يف شقة 
والدها، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليها أقرت بوجود بعض جهاز الزوجية يف بيتها، 
وأنكرت وجود غريه، وبطلب البينة من املدعي قرر أنه ال بينة لديه، وطلب يمني املدعى 
عليها عىل نفي ما أنكرته من دعواه فأدت اليمني طبق ما طلب منها؛ ولذا فقد حكم القايض 
التي أقرت هبا، ورد دعوى املدعي فيام زاد عن  بتسليم املدعي األعيان  عىل املدعى عليها 

ذلك، فاعرتض املدعي، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بمكة املكرمة، وبناء عىل 
املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمكة املكرمة برقم ٣٥١١٧١٤٦ وتاريخ 
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١٤٣٥/٠٢/٢٣هـ  وتاريخ   ٣٥٥٧٦٠٢٥ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠٢/٢٣هـ، 
 )...( عن  وكيال  بصفته   )...( الرقم  ذي  املدين  بالسجل  اجلنسية  سعودي   )...( حرض 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة 
العدل الثانية بغرب مكة برقم ٣٥١٥٧٧١٠ يف ١٤٣٥/٢/٢هـ، التي ختوله حق  املرافعة  
اجلنسية  سعودية   )...( حرضت  كام  إلخ،  والتنازل  والصلح  واإلنكار  واإلقرار  واملدافعة 
الرقم )...(، وبسؤال املدعي وكالة عن دعوى موكله قال: إن موكيل  بالسجل املدين ذي 
كان زوجًا للمدعى عليها، وكان يسكن يف بيت والده وقام بتأثيث شقة يف بيت والده، ثم 
أحرضه  الذي  األثاث  مجيع  وأخذت  لديه،  لتسكن  والدها  بيت  إىل  عليها  املدعى  انتقلت 
املدعي، كام أن موكيل عمل يف شقة والدها بعض األعامل، وهي عمل الديكورات، وعمل 
التمديدات الكهربائية، ورشاء اللمبات والنجف بتكلفة تقدر بخمسني ألف ريال، وجتهيز 
فاخرة ورسومات  ريال، وبويات  ألف  تقدر بخمسة وعرشين  بتكلفة  مياه  ثالث دورات 
عىل األسقف واجلدران تقدر بأربعني ألف ريال، وقام برشاء غرف نوم بأربعة وثالثني ألف 
ريال، وغرفة طعام بثالثني ألف ريال، وكذلك طقمي كنب صوالني بمئة ألف ريال، وتأثيث 
مطبخ متكامل بثالثني ألف ريال، وكذلك غرفة جلوس بثالثني ألف ريال، وغرفة أطفال 
بعرشين ألف ريال، وغرفة دواليب مالبس بخمسة عرش ألف ريال، ومكتبة كبرية بخمسة 
بأكثر من مخسني ألف ريال تتضمن  قيمة رشاء أجهزة كهربائية  عرش ألف ريال، وكذلك 
تلفزيونات وغسالة ومكيف شباك وفرن كهربائي وميكرويف  عدد )٤( ثالجات و)٤(  
وتسعة  أربعامئة  التكلفة  وتبلغ  كمبيوتر،  وطابعة  فيديو  وكامريا  رسيفرات  و)٤(  ومكوى 
وثالثني ألف ريال، وكذلك مالبس وساعات وأقالم، وأسأل املدعـى عـليـها اجلـواب، 
هذه دعواي، وبعرضها عىل املدعى عليها قالت: ما ذكره املدعي يف دعواه أنني زوجة ملوكله 
صحيح، وما ذكره أن له األعيان املذكورة واملبالغ املدعى هبا فغري صحيح، وليس له عندي 
سوى غرفة نوم هلا إحدى عرشة سنة، وجزء من مطبخ دواليب، وطاولة طعام وكراسيها 
ودوالهبا ومالبسه اخلاصة به، هكذا أجابت، وبعرضها عىل املدعي وكالة قال: ليس لدي 
بينة عىل دعواي، وأطلب يمينها عىل نفي ما ادعيت به، وبعرضه عىل املدعى عليها قالت: أنا 
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مستعدة باليمني، ثم بعد ختويفها باليمني، وإعالمها بخطرها حلفت قائلة: واهلل العظيم الذي 
ال إله إال هو عامل الغيب والشهادة إنه ليس يف حوزيت وال ذمتي للمدعي سوى غرفة نوم 
هلا إحدى عرشة سنة وجزء من مطبخ دواليب وطاولة طعام وكراسيها ودوالهبا ومالبسه 
اخلاصة به، وما ذكر يف الدعوى خالف ذلك فكله غري صحيح، هكذا حلفت، وبعد النظر 
يف الدعوى واإلجابة؛ وألن املدعى عليها إنام أقرت باألشياء التي ذكرهتا يف إجابتها دون ما 
جاء يف دعوى املدعي، وألن املدعي مل يقدم بينته عىل دعواه، ولقوله عليه الصالة والسالم: 
البينة عىل املدعي واليمني عىل من أنكر (. رواه البيهقي فقد حكمت عىل املدعى عليها   (
بتسليم املدعي األعيان التي أقرت هبا، وهي غرفة النوم وجزء من مطبخ دواليب وطاولة 
طعام وكراسيها ودوالهبا ومالبسه اخلاصة به، ورددت دعوى املدعي فيام زاد عىل ذلك، 
وبعرضه عىل املدعي وكالة قرر عدم القناعة، وقررت املدعى عليها القناعة، فجرى إفهام 
املدعي وكالة بمراجعة املحكمة يف يوم األحد ١٤٣٥/٦/٦هـ الستالم نسخة من احلكم 
املدة ومل  فإن مضت  التاريخ،  يوما من ذلك  أقصاها ثالثون  لتقديم اعرتاضه عليه يف مدة 
التوفيق،  وباهلل  القطعية،  احلكم  ويكتسب  يسقط،  االعرتاض  يف  حقه  فإن  اعرتاضه  يقدم 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٥/١٩هـ.

احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الثانية 
يف  االستئناف  بمحكمة  املال  وبيوت  والقصار  والوصايا  واألوقاف  الشخصية  لألحوال 
منطقة مكة املكرمة االطالع عىل الصك الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القايض باملحكمة 
العامة بمكة املكرمة برقم ٣٥٢٦٠٩٥١ وتاريخ ١٤٣٥/٦/١هـ، املتضمن دعوى/ )...( 
ضد )...( يف قضية زوجية، وبدراسة الصك وصورة ضبطه والئحته االعرتاضية تقررت 

املوافقة عىل احلكم، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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خلع

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمكة املكرمة
تارخيها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٦١٤٣٢٠ 

حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة
تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/٢٧هـ رقم القرار: ٣٥٢٩٣٣١٠ 

خمعا-اعقداتلنكاحا-اعدماتلدخولاباملدعيةا-اطمباإمتاماتلنكاحا-ادفعابعدماتلقدرةا-ا
سلتراسقلاتخلربتءا-اصمحابنياتلزوجنيا-اخمعامقابلاتلنفقةاتملاضيةا-اثبوتاتملخالعة.

ثبوتاتلصمحابنياتلطلفني.

له؛  موعد  وحتديد  النكاح،  بإمتام  إلزامه  طالبة  عليه  املدعى  ضد  دعواها  املدعية  أقامت 
لكونه قد عقد عليها ومل يدخل هبا، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها، ودفع 
بوجود مشاكل بينهام، وعدم قدرته عىل إمتام النكاح، ثم اصطلح الطرفان لدى قسم اخلرباء 
باملحكمة عىل تنازل املدعية عن نفقة املدة املاضية مقابل خمالعتها للمدعى عليه؛ وألن ذلك 
يدخل يف عموم الصلح اجلائز بني املسلمني؛ لذا فقد حكم القايض بثبوت تنازل املدعية عن 
نفقتها عن املدة املاضية، وخلعها من املدعى عليه مقابل ذلك، ثم صدق احلكم من حمكمة 

االستئناف.

احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بمكة املكرمة، وبناء 
يف   ٣٣٦١٤٣٢٠ برقم  بمكة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة  املعاملة  عىل 
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برقم ٣٣١٨٠١٢٩٣ يف ١٤٣٣/١٠/١٤هـ حرضت )...(  املقيدة  ١٤٣٣/١٠/٢١هـ، 
سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، املعرف هبا من قبل املدعى عليه، 
وادعت عىل احلارض معها يف جملس احلكم )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
ذي الرقم )...(؛ قائلة يف دعواها: إن هذا احلارض قد عقد عيلَّ بعقد رشعي يف عام ١٤٢٦هـ 
ومل يدخل يب، أطلب إلزامه بإمتام النكاح، وحتديد موعد له؛ سائلة إياه اجلواب، هذه دعواي. 
وبعرضها عىل املدعى عليه قال: ما ذكرته املدعية من أنني عقدت عليها من ذلك التاريخ ومل 
أدخل هبا صحيح، وسبب ذلك ما نشأ من خالفات بيني وبني والدها، وال مانع لدي من 
إمتام النكاح، ولكن ال قدرة يل حاليا، وال أستطيع حتديد مدة، هكذا أجاب، وبعرضها عىل 
املدعية قالت: بل الصحيح أن املدعى عليه يريد أن أخالعه، وأرد إليه مهره، وأنا ال أوافق 
عليه، هكذا قالت، وبعرضه عىل املدعى عليه قال: بل أنا أريدها، ولكن ال أستطيع حتديد 
مدة، ولست مستعدا لطالقها؛ ألنني سلمتها مهرا، هكذا أجاب؛ لذا قررت إحالة الطرفني 
هليئة النظر ملحاولة اإلصالح بينهام، أو تقرير ما هو األوىل من اجتامع وفرقه عىل عوض أو 
بدونه. ويف جلسة أخرى حرضت املدعية وانتظرت املدعى عليه حتى انتهت املدة املقررة 
ومل حيرض، وقد وردتنا املعاملة من هيئة النظر بموجب خطاهبم ذي الرقم ٣٣١٨٠١٢٩٣ 
بتاريخ ١٤٣٥/١/١٨هـ، ومفاده: تم  بالرقم نفسه  أرفق هبا قرارهم  يف ١٤٣٥/٢/١هـ 
املدعية: ١ -حدد مرتني  أقوال  فلم يصطلحا.  النصح هلام  توجيه  بالطرفني، وتم  االجتامع 
يتم  مل  تارخيه  وحتى  ١٤٢٦هـ  عام  نكاحي  ٢ -عقد  قبله.  من  إلغاؤه  وتم  الفرح  لعمل 
حتديد  ١ -سبق  عليه:  املدعى  أقوال  اخللع.  يف  وأرغب  فيه،  أرغب  ال  ٣ -أنا  الدخول. 
بينهام  التفريق  عىل  اصطلحا  فيها.  راغب  أنا   - ٢ مماطلتي.  وتم  الفرح  لعمل  موعدين 
دون عوض، وتنازل املدعية عن نفقة ١١ سنة. الرأي: نرى التفريق بينهام دون عوض بام 
الدعوى واإلجابة؛ وألن  النظر يف  ا.هـ، وبعد  املرفق.  إقرارمها  اصطلحا عليه، وبموجب 
املدعى عليه أقر بأنه تزوج املرأة منذ ما يزيد عىل ثامين سنوات، وألن هذه املدة طويلة وال 
يعتاد أن تكون فاصلة بني العقد والدخول يف عرف الناس، وذلك مبني ودال عىل أن املدعى 
عليه ال رغبة له يف املدعية، ونظرا ملا أدىل به املدعى عليه يف إجابته التي يظهر منها عدم رغبته 
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يف املدعية، وأنه إنام رغب يف إعادة املهر الذي سلمه، وبناء عىل ما اصطلح عليه الطرفان 
لدى هيئة النظر عىل الصفة املذكورة يف قرارها؛ وألن ذلك داخل يف عموم الصلح اجلائز 
بني املسلمني فقد ثبت لدي تنازل املدعية عن نفقتها عىل املدعى عليه للمدة املاضية مقابل 
التنازل  مقابل   )...( املدعى  من   )...( املدعية  خلع  لدي  وثبت  عليه،  املدعى  من  خلعها 
املذكور، وأفهمت املدعية أنه ال عدة عليها لكون املدعى عليه مل يدخل أو خيُل هبا، ولكن ال 
تتزوج حتى يكتسب احلكم القطعية، وأن هذا اخللع ال حيسب من الطلقات لكونه فسخا، 
ويعترب هذا احلكم حضوريا؛ نظرا حلضور املدعى عليه اجللسة األوىل، وسوف يبلغ املدعى 
له االعرتاض خالل  بأن  عليه بنسخة منه إلبداء اعرتاضه عليه إن رغب يف ذلك، ويفهم 
ابتداء من تسلمه نسخة من احلكم، فإن مضت ومل يقدم اعرتاضه سقط حقه  ثالثني يوما 
يف االعرتاض، واكتسب احلكم  القطعية، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله 

وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٢/٢٣هـ. 
احلمد هلل وحده، وبعد، فقد حرضت املدعية وأفادت بأهنا ال تعرف عنوان املدعى عليه 
ألجل تبليغه باحلكم الصادر عليه؛ لذا أمرت ببعث املعاملة إىل حمكمة االستئناف لتدقيق 
وعليه  الرشعية،  املرافعات  نظام  ٥/١٧٦من  الرقم  ذات  الالئحة  عىل  بناء  كاملتبع  احلكم 
جرى التوقيع، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف 

١٤٣٥/٠٣/٢٧هـ.

افتتحت  ــق١٤٣٥/٠٦/٠٢هـ  ــواف امل األربعاء  يوم  ففي  وبعد،  وحــده،  هلل  احلمد 
يف   ٣٥٢٠٥٨٧٤ الرقم  ذي  بالقرار  االستئناف  حمكمة  من  املعاملة  أعيدت  بعدما  اجللسة 
لفضيلة  إعادهتا  تقررت  ضبطه  وصورة  الصك  بدراسة  أنه  املتضمن:  ١٤٣٥/٤/١١هـ، 
حاكمها ملالحظة ما ييل: ١ - أثبت فضيلته اخللع مع أن املدعى عليه مل يتلفظ به، ومعلوم 
أن اخللع حيتاج اىل إجياب وقبول، فعىل فضيلته وفقه اهلل إكامل الالزم نحو فسخ النكاح إن 
تعذر حضور املدعى عليه. ٢ - مل يطلب عقد الزواج، ويأمر بالرشح عليه بام صدر منه، واهلل 
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املوفق. وعليه أجيب أصحاب الفضيلة وفقهم اهلل عز وجل أن اإلجياب والقبول حاصل 
من الطرفني، ويكتفى بام يدل عليه، أما حصوله من الطرفني فإهنام قررا عىل لفة ٨من املعاملة 
قول املدعية: إنني راغبة من زوجي يف الطالق عىل غري عوض مقابل تنازيل عن نفقة إحدى 
وهذا  ا.هـ،  بيننا  صلحًا  ذكر  ما  عىل  موافق  بقوله:  عليه  املدعى  وقرر  ماضية،  سنة  عرشة 
اإلجياب والقبول يدل عليه ما قرره األصحاب يف باب اخللع إذا قال هلا: متى أعطيتني الفَا 
فأنت طالق طلقت بعطية ولو تراخى اإلعطاء. ينظر الروض املربع ص ٥٥٦،  وهذا ما وقع 
يف هذه القضية فإهنا قالت: أرغب يف الطالق مقابل التنازل، فقال: موافق، ثم تقرير التنازل 
عن النفقة يكتب فيه طلبها املتضمن للتنازل فليس هو التسليم، بل أخف، فإذا وافقها عىل 
طلبها ثبت اخللع من التنازل، وأنه جرى سابقا طلب املدعى عليه، ومل يعثر له عىل عنوان 
وباهلل  التهميش،  يتعذر  لذا  بحوزهتا؛  ليس  النكاح  عقد  أن  املدعية  قررت  وقد  هاتف،  أو 

التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٦/٠٢هـ.
احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
بمحكمة  املال  وبيوت  والقصار  والوصايا  واألوقاف  الشخصية  لألحوال  الثالثة  الدائرة 
االستئناف يف منطقة مكة املكرمة االطالع عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة 
الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٦/٢١هـ،  وتاريخ   ٣٣١٨٠١٢٩٣ برقم  املكرمة  بمكة  العامة 
الصادر من فضيلة الشيخ )...( القايض باملحكمة العامة بمكة املكرمة برقم ٣٥١٦١١٥١ 
وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٨هـ، املتضمن دعوى املرأة )...( ضد )...( يف إلزامه بإمتام النكاح 
وحتديد موعد له، وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت املوافقة عىل احلكم بثبوت اخللع 
آله وصحبه  نبينا حممد وعىل  املوفق، وصىل اهلل عىل  املالحظة، واهلل  قرار  بعد اإلجابة عىل 

وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بنجران

تارخيها:١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٦٣٦٨٥٧ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري

تارخيه: ١٤٣٥/٠١/٠٩هـ رقم القرار:٣٥١١٠٠٤٥  

بعثا تإلنفاقا-ا عدما تلعرشةا-ا بقوءا دفعا تنقيادهاا-ا طمبا تلزوجةا-ا نشوزا خمعا-ا
عدةا صغلىا-ا بينونةا تخلمعا-ا ثبوتا وسبولا-ا إجيابا عوضا-ا عىلا تملخالعةا حكمنيا-ا

بحيضةاوتحدة.

 ZYXWVUTSRQPON] تعاىللا سولها
.Zdcba`_^[\]

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليها طالبًا إلزامها بالعودة إىل بيت الطاعة بعد خروجها 
أقرت  عليها  املدعى  عىل  الدعوى  وبعرض  إليه،  العودة  ورفضها  والدها،  بيت  إىل  منه 
بصحتها، ودفعت بسوء عرشة املدعي هلا، وعدم إنفاقه عليها، وقررت رفضها الرجوع إىل 
بيته، وقد جرى بعث حكمني، فورد قرارمها متضمنا التفريق بني الزوجني عىل عوض تدفعه 
الزوجة لزوجها، ثم تلفظ الزوج باملخالعة عىل عوض، وردت املدعى عليها بقبول اخللع؛ 
ولذا فقد حكم القايض بثبوت خمالعة املدعي للمدعى عليها، وأفهم الزوج بأن زوجته بانت 
منه بينونة صغرى، كام أفهم الزوجة بأن عليها العدة الرشعية، وهي قرء واحد، ثم صدق 

احلكم من حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف 
املحكمة العامة بنجران، وبناء عىل املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بنجران 
 ٣٣١٩٤٦٠٥٦ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٣/١١/٠٢هـ،  وتاريخ   ٣٣٦٣٦٨٥٧ برقم 
وتاريخ ١٤٣٣/١١/٠٢هـ حرض املدعي )...( )دون إثبات(، املعرف به من قبل كل من 
اجلنسية  سعودي  و)...(   )...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...(
بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، وحرضت حلضوره )...( املعرف هبا من قبل )...( 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، وادعى األول قائال: إين قبل ثامنية 
عرش عاما تزوجت هبذه احلارضة عىل صداق قدره مخسون ألف ريال نقدا، وأربعون ألف 
ريال قيمة ذهب، ويل منها ابن اسمه )...( وعمره )٦سنوات(، وبنت اسمها )...( وعمرها 
)١٧سنة(، وقبل حوايل سبعة أشهر من اآلن طلبت منها أن تعطيني مبلًغا قدره مئتي ريال 
من )حافز(، فرفضت، فقلت هلا: “روحي ألبيك”، فقمت بإيصاهلا إىل بيت والدها، وبعد 
عرشة أيام ذهبت لوالدها، وقلت له: حافز هلا، وأطلب عودة زوجتي، ولكنه رفض؛ لذا 
أطلب إلزام زوجتي بالعودة إىل بيت الطاعة، هذه دعواي، وبعرض الدعوى عىل املدعى 
ثامنية عرش عاما، وأن  قبل  أنه تزوجني  املدعي يف دعواه من  ما ذكره  قائلة:  عليها أجابت 
ذكره  وما  صحيح،  فذلك  ريال،  ألف  مخسون  قدره  مهرا  أعطاين  وأنه  وبنًتا،  ابًنا  منه  يل 
من إعطائي ذهًبا بقيمة أربعني ألف ريال فأنا ال أعلم عن املبلغ الذي اشرتى الذهب به، 
وقد باعه، ومل يعطني شيئا منه، وما ذكره من أن سبب اخلالف بيننا هو حافز، فذلك غري 
النفقة عيل منذ فرتة، وقد اضطرين  بيننا أكرب من حافز، فقد انقطع عن  صحيح، فاخلالف 
ذلك إىل العمل يف االسرتاحات واملشاغل النسائية، وقد تسبب ذلك يف إهانتي عند الناس 
مع قدرته عىل النفقة عيل، كام أنه يقوم بأخذ أموايل التي أحصل عليها من عميل؛ لذلك فأنا 
غري مستعدة للرجوع إىل بيته وهذا حاله، هكذا أجابت، وبمحاولة اإلصالح بني الطرفني 
أجابت املدعى عليها قائلة: ال أريد الرجوع إليه؛ ألنه ال ينفق عيل، وييسء عرشيت، هكذا 
أجاب،  هكذا  الزوجية،  بيت  إىل  زوجتي  عودة  يف  أرغب  قائال:  املدعي  وأجاب  أجابت، 
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وامتثاال لقول اهلل عز وجل: )وإن خفتم شقاق بينهام فابعثوا حكام من أهله وحكام من أهلها 
إن يريدا إصالحا يوفق اهلل بينهام إن اهلل كان عليام خبريا(. فقد قررت أن يرسل كل واحد من 
املدعي واملدعى عليها َحَكام من أهله، فاختار املدعي )...(، واختارت املرأة )...(، وأفهمت 
املتداعيني بأن عىل احلكمني أن جيتمع كل واحد منهام باآلخر، وأن يقدما ما اتفقا عليه حمررا، 
ففهام ذلك. ويف جلسة أخرى حرض املدعي واملدعى عليها واملعرف هبا، وبسؤال املدعي 
واملدعى عليها عام رفعت اجللسة املاضية ألجله أجاب املدعي قائاًل: إن احلكمني اجتمعا 
يف  ذلك  كتبا  وقد  الرجوع،  هي  ورفضت  زوجتي،  إعادة  يف  أرغب  أنني  قررت  وقد  بنا، 
عليها  املدعى  عىل  ذلك  وبعرض  أجاب،  هكذا  النشغاهلام،  احلضور  يستطيعا  ومل  حمرض، 
الرجوع؛  رفضت  وقد  احلكامن،  بنا  اجتمع  فقد  املدعي،  ذكره  ما  صحيح  قائلة:  أجابت 
ألنني مل أعد أستطيع احتامل احلياة معه، هكذا أجابت، ثم أبرز املدعي ورقة ذكر أهنا ما اتفق 
عليه احلكامن، ونصها: “حرضنا نحن احلكامن )...( و)...(، وناقشنا كاًل من املدعو )...( 
حقوقها،  بكامل  واستعد  الزوجة،  إرجاع  يف  يرغب  الزوج  أن  لنا  وتبني   ،)...( والزوجة 
وقد   ،)...( والدها  بحرضة  ذلك  وكان  الطالق،  وطلبت  الرجوع،  رفضت  الزوجة  وأن 
تبني لنا إحالة موضوعهم إىل فضيلتكم، والسالم. بتاريخ ١٤٣٤/٥/١٧هـ )...( توقيعه 
الزوجني بحق كل واحد منهام عىل اآلخر، وبفضل الصلح  )...( توقيعه”، فجرى تذكري 
)...( حكم  من  املحكمة، ومها كل  من هذه  تعيني حكمني  رأيت  وقد  الزوجة،  فرفضت 
عن املرأة )...( و)...( حكم عن الزوج؛ وذلك ملحاولة اإلصالح بني الطرفني، وتقديم ما 
يريانه حمررًا، ويف جلسة أخرى حرض املدعي واملدعى عليها، كام حرض املعرف باملرأة )...(، 
املدعى  أجابت  ألجله  املاضية  اجللسة  رفعت  عام  عليها  واملدعى  املدعي  من  كل  وبسؤال 
عليها قائلة: لقد رفضت الرجوع إىل زوجي املدعي، وقد اتفقنا عند احلكمني هبذه املحكمة 
عىل أن أقوم بإعطاء املدعي مبلًغا قدره مخسة وعرشون ألف ريال خلعا، هكذا أجابت، ثم 
مقابل  بمخالعتها  أقوم  أن  اتفقنا عىل  فقد  املدعية،  ذكرته  ما  صحيح  قائال:  املدعي  أجاب 
تسليمي مبلًغا قدره مخسة وعرشون ألف ريال، هكذا أجاب، وقد وردنا كتاب احلكمني 
الطرفني،  “ وبمحاولتنا اإلصالح بني  منه:  املؤرخ يف ١٤٣٤/٠٦/١٧هـ، ونص احلاجة 
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وقد  ذلك،  الزوجة  اآلخر رفضت  منهام عىل  وبيان حقوق كل  باهلل عز وجل،  وتذكريمها 
أبدى الزوج رغبته يف رجوع زوجته لبيت الزوجية إال أهنا أرصت عىل عدم الرجوع إليه 
لسوء معارشهتا، وسبه هلا وشتمها، وباملحاولة بينهام كل منهام مرص عىل رأيه، ونرى التفريق 
بني الزوجني عىل عوض وقدره مخسة وعرشون ألف ريال تدفعها الزوجة لزوجها مقابل 
طالقها، هذا ما تم، وباهلل التوفيق. رئيس جلنة )...( توقيعه، ومدير إدارة املحكمة العامة 
)...( توقيعه”. وقد حرض احلكامن كل من )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
وقرر   ،)...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي  و)...(   )...( الرقم  ذي 
كل واحد منهام بمفرده قائال: لقد تم هذا الصلح بحضور الزوج والزوجة، وقد اتفقا عىل 
الزوج قائال: خالعت زوجتي هذه احلارضة )...( عىل عوض قدره  فيه، ثم تلفظ  ما جاء 
الذي  العوض  عىل  اخللع  هذا  قبلت  قائلة:  الزوجة  ردت  ثم  ريال،  ألف  وعرشون  مخسة 
وشهادتيهام،  و)...(   )...( احلكمني  بحضور  ذلك  كان  وقد  قررت،  هكذا  املدعي،  ذكره 
الزوج  وأفهمت  حكمت،  وبذلك   ،)...( لزوجته   )...( خمالعة  لدي  ثبت  فقد  عليه  وبناء 
بأن زوجته قد بانت منه بينونة صغرى، فال حتل له إال بعقد جديد ومهر جديد، كام أفهمت 
فيه مجاع، وبإعالن  بعد طهر مل حيصل  قرء واحد  الرشعية، وهي  العدة  بأن عليها  الزوجة 
احلكم قرر املدعي عدم القناعة، فجرى إفهامه بتعليامت االستئناف، وأن عليه مراجعتنا بعد 
مخسة أيام الستالم نسخة من احلكم لالعرتاض عليه خالل مدة أقصاها ثالثون يوًما وإال 
سقط حقه يف االعرتاض، كام جرى إفهام املرأة بأن عدهتا تبدأ بعد اكتساب احلكم القطعية، 
نبينا حممد وعىل آله وصحبه  وقررت املدعى عليها القناعة، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل 

وسلم. حرر يف ١٤٣٤/٠٧/٠٨هـ. 

املعاملة من حمكمة االستئناف بموجب اخلطاب ذي  احلمد هلل وحده، وبعد، فقد عادت 
الرقم  ذو  املالحظة  قرار  به  ومرفق  ١٤٣٤/١١/٢٧هـ،  والتاريخ   ٣٤٢٤١٠٩٨٥ الرقم 
٣٤٣٦٤١٧٥ والتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٠هـ، ونص احلاجة منه: “ وبدراسة الصك وصورة 
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ضبطه والالئحة االعرتاضية وأوراق املعاملة لوحظ ما ييل: أوال: مل يدون فضيلته هوية املدعى 
عليها، وال بد من ذلك. ثانيا: حكم فضيلته بثبوت خمالعة )...( لزوجته، ومل يذكر فضيلته مبلغ 
العوض، وال بد من ذلك. ثالثا: مل حيكم فضيلته بإلزام الزوجة بتسليم العوض للزوج )...(، 
الضبط  ما يستجد يف  ما ذكر، وإحلاق  ألف ريال، ملالحظة  مبلغ قدره مخسة وعرشون  وهو 
وصورته وخالصته بالصك وسجله، ثم إعادة املعاملة إلكامل الالزم، واهلل املوفق، وصىل اهلل 
وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. قايض استئناف )...( ختمه وتوقيعه )يل وجهة 
نظر( قايض استئناف )...( ختمه وتوقيعه رئيس الدائرة )...( ختمه وتوقيعه”. وجوابا عام 
ذكره أصحاب الفضيلة يف مالحظتهم األوىل بأنه قد جرى التعريف باملرأة املذكورة من قبل 
أبيها )...( ورقم سجلها املدين هو )...(، وما ذكره أصحاب الفضيلة يف مالحظتهم الثانية 
فإنني قد حكمت بثبوت املخالعة مقابل مبلغ قدره مخسة وعرشون ألف ريال، وقد أرشت إىل 
ذلك يف صك احلكم، ولعل أصحاب الفضيلة مل يتنبهوا إىل ذلك، وما ذكره أصحاب الفضيلة 
يف مالحظتهم الثالثة بأنني قد حكمت بثبوت املخالعة مقابل مبلغ قدره مخسة وعرشون ألف 
ريال ويف ذلك إلزام للمرأة املذكورة بتسليم العوض للمدعي؛ وبناء عليه فلم يظهر يل سوى 
ما حكمت به، وأمرت بإعادة املعاملة إىل حمكمة االستئناف حسب املتبع، وباهلل التوفيق وصىل 

اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/١٢/١٧هـ.
احلمد هلل وحده، وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة املختصة بتدقيق قضايا األحوال الشخصية 
املعاملة  عىل  عسري  بمنطقة  االستئناف  بمحكمة  املال  وبيوت  والقصار  والوصايا  واألوقاف 
وتاريخ   ٣٤٢٧٩٤٧١٩ برقم  بنجران  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  املحكمة  هلذه  الواردة 
 ٣٤٢٦٤٨٢٨ برقم   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٤/١٢/٢٢هـ، 
الصفة املوضحة  وتاريخ ١٤٣٤/٧/١٠هـ، اخلاصة بدعوى )...( ضد )...( بشأن خلع عىل 
بالصك املتضمن حكم فضيلته بام هو مدون بباطنه؛ وحيث سبقت دراسة الصك وصورة ضبطه 
وأوراق املعاملة، وباالطالع عىل ما أجاب به فضيلته وأحلقه بالضبط والصك وسجله بناًء عىل 
بعد  احلكم  عىل  املوافقة  تقررت  ١٤٣٤/١١/٢٠هـ  يف   ٣٤٣٦٤١٧٥ الرقم  ذي  الدائرة  قرار 

اإلجراء األخري، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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األوىل قائلة: إن املدعى عليه كان زوجًا يل وقد طلقني بموجب صك الطالق الصادر من 
لقد طلقت  قوله:  إهنائه  وقد جاء يف  برقم ٠٣/٢٦ يف ١٤٣٠/٠٨/١٤هـ  املحكمة  هذه 
زوجتي )...( قبل اخللوة والدخول بقويل هلا: أنت طالق طالق طالق بنية إيقاع الثالث، وقد 
ثبت الشيخ )...( الطالق، وحكم بأهنا بينونه كربى ال أحل له إال بعد زوج آخر، وأفهم 
العدة الرشعية لكون الطالق قبل اخللوة والدخول وأنا أعرتض عىل كالمه  أنه ليس عيل 
لديكم؛ حيث إن الطالق حصل بعد حصول اجلامع، وأطلب إثبات ذلك، والتهميش عىل 
صك الطالق بام يفيد ذلك، وبعرض ذلك عىل املدعى عليه قال: ما جاء يف كالم املدعية كله 
صحيح، وقد ذكرت أن الطالق قبل الدخول واخللوة حتى ال تقع مشاكل؛ حيث إن اجلامع 
أذكر حصول  أال  مني  املدعية  املهر، وقد طلبت  إكامل  وقبل  الفرح،  يعمل  أن  قبل  حصل 
اجلامع، وبعرض ذلك عىل املدعية قالت: إن ما ذكره من أنني طلبت منه ذلك فهو صحيح، 
املدعية،  ذكرت  ما  يتضمن  فوجد  الدعوى  يف  إليه  املشار  الصك  عىل  االطالع  جرى  وقد 
وبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة فقد ثبت لدي أن طالق املدعى عليه للمدعية بعد 
الدخول، وسوف يتم رفع ذلك إىل حمكمة االستئناف الختاذ الالزم حيال الصك الصادر 
من فضيلة الشيخ/ )...(، وقد قرر الطرفان القناعة بام تم إثباته، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا 

حممد وعىل آله وصحبه أمجعني. 

احلمد هلل وحده، وبعد، فقد عادت املعاملة من حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقية وبرفقها 
قرار أصحاب الفضيلة قضاة دائرة األحوال الشخصية األوىل ذو الرقم ٣٥١٥٧٣٥٤ والتاريخ 
١٤٣٥/٠٢/٢٣هـ، املتضمن بعد املقدمة ما نصه: )وبدراسة صورة الضبط وأوراق املعاملة 
مل نجد أن فضيلة القايض أصدر فيام أجراه وأثبته من كون الطالق بعد الدخول صكًا بذلك، 
ويتعني إصدار صك بذلك، وإجراء ما يلزم، ثم إعادة املعاملة إلكامل الزمها(، ونظرًا لوجاهة 
ما ذكره أصحاب الفضيلة فقد تم إجراء الالزم بإصدار صك، وتم إرفاقه يف املعاملة. حرر يف 

١٤٣٥/٣/٢٩هـ، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: حمكمة العيون العامة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣١٩٤٢٣ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٤/٢٣هـ رقم القرار: ٣٥٢١٨٢٣٣ 

إثباتاطالقا-اوسوعهاسبلاتلدخولا-امعارضةاعىلاتإلهناءا-اطمبهااإثباتهابعداتلدخولا-ا
إسلتراتلزوجا-اثبوتاتلطالقابعداتلدخول.

إسلتراتلطلفني.

بعد  كان  منه  طالقها  أن  إثبات  طالبة  عليه؛  املدعى  مطلقها  ضد  دعواها  املدعية  أقامت 
الدخول؛ وذلك ألنه تقدم بإهناء سابق أثبت فيه وقوع الطالق قبل الدخول واخللوة، والصحيح 
أنه حصل بينهام مجاع قبل الطالق، وبعرض ذلك عىل املدعى عليه أقر بالدعوى، ودفع بأنه 
أخفى ذلك بناًء عىل طلب املدعية حتى ال حتدث مشكلة بينهام؛ ولذا فقد ثبت لدى القايض أن 

طالق املدعى عليه للمدعية كان بعد الدخول، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف. 

يوم  ويف  العامة،  العيون  حمكمة  رئيس  مساعد   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  هلل  احلمد 
السعودية   )...( حرضت  وفيها  اجللسة،  افتتحت  املــوافــق١٤٣٤/٠٧/١٠هـ  اإلثنني 
ذي  املدين  بالسجل  السعودي   )...( قبل  من  هبا  املعرف   ،)...( الرقم  ذي  املدين  بالسجل 
الرقم )...(، وادعت  الرقم )...(، وحرض حلضورها )...( السعودي بالسجل املدين ذي 
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األوىل قائلة: إن املدعى عليه كان زوجًا يل وقد طلقني بموجب صك الطالق الصادر من 
لقد طلقت  قوله:  إهنائه  وقد جاء يف  برقم ٠٣/٢٦ يف ١٤٣٠/٠٨/١٤هـ  املحكمة  هذه 
زوجتي )...( قبل اخللوة والدخول بقويل هلا: أنت طالق طالق طالق بنية إيقاع الثالث، وقد 
ثبت الشيخ )...( الطالق، وحكم بأهنا بينونه كربى ال أحل له إال بعد زوج آخر، وأفهم 
العدة الرشعية لكون الطالق قبل اخللوة والدخول وأنا أعرتض عىل كالمه  أنه ليس عيل 
لديكم؛ حيث إن الطالق حصل بعد حصول اجلامع، وأطلب إثبات ذلك، والتهميش عىل 
صك الطالق بام يفيد ذلك، وبعرض ذلك عىل املدعى عليه قال: ما جاء يف كالم املدعية كله 
صحيح، وقد ذكرت أن الطالق قبل الدخول واخللوة حتى ال تقع مشاكل؛ حيث إن اجلامع 
أذكر حصول  أال  مني  املدعية  املهر، وقد طلبت  إكامل  وقبل  الفرح،  يعمل  أن  قبل  حصل 
اجلامع، وبعرض ذلك عىل املدعية قالت: إن ما ذكره من أنني طلبت منه ذلك فهو صحيح، 
املدعية،  ذكرت  ما  يتضمن  فوجد  الدعوى  يف  إليه  املشار  الصك  عىل  االطالع  جرى  وقد 
وبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة فقد ثبت لدي أن طالق املدعى عليه للمدعية بعد 
الدخول، وسوف يتم رفع ذلك إىل حمكمة االستئناف الختاذ الالزم حيال الصك الصادر 
من فضيلة الشيخ/ )...(، وقد قرر الطرفان القناعة بام تم إثباته، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا 

حممد وعىل آله وصحبه أمجعني. 

احلمد هلل وحده، وبعد، فقد عادت املعاملة من حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقية وبرفقها 
قرار أصحاب الفضيلة قضاة دائرة األحوال الشخصية األوىل ذو الرقم ٣٥١٥٧٣٥٤ والتاريخ 
١٤٣٥/٠٢/٢٣هـ، املتضمن بعد املقدمة ما نصه: )وبدراسة صورة الضبط وأوراق املعاملة 
مل نجد أن فضيلة القايض أصدر فيام أجراه وأثبته من كون الطالق بعد الدخول صكًا بذلك، 
ويتعني إصدار صك بذلك، وإجراء ما يلزم، ثم إعادة املعاملة إلكامل الزمها(، ونظرًا لوجاهة 
ما ذكره أصحاب الفضيلة فقد تم إجراء الالزم بإصدار صك، وتم إرفاقه يف املعاملة. حرر يف 

١٤٣٥/٣/٢٩هـ، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
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احلمد هلل وحده، وبعد، فقد اطلعنـا نحن قـضـاة دائـرة األحوال الشخصية األوىل يف 
باملحكمة برقم ٣٥/١٠٩٩٤٣٠/ املقيدة  املعاملة  باملنطقة الرشقية عىل  حمكمة االستئناف 

ش١ وتاريخ ١٤٣٥/٤/١٦هـ، الواردة من فضيلة مساعد رئيس املحكمة العامة بالعيون 
الصادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٤/١٠هـ،  وتاريخ   ٣٥٦٤٧٩١٨ برقم   )...( الشيخ 
بدعوى/  اخلاص  ١٤٣٥/٤/٣هـ  وتاريخ   ٣٥١٩٥٢٤٣ برقم  املسجل  فضيلـته  من 
الرقم ٣٥١٥٧٣٥٤  الدائرة ذي  بقرار  املالحظ عليه  )...( يف قضية زوجية،  )...( ضد/ 
يف ١٤٣٥/٢/٢٣هـ. وبعد االطالع عىل ما أجراه فضيلة القايض جوابًا عىل قرار الدائرة 
املشار إليه قررنا املوافقة عىل ما أجراه فضيلته بعد اإلجراء األخري، واهلل املوفق، وصىل اهلل 

عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ٢٠ /١٤٣٥/٤هـ.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة باجلموم

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٥٠١٤٢  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٨/٢٥هـ رقم القرار: ٣٥٣٦٤٩٤٨ 

إثباتاطالقا-اتتصالاهاتفيا-اثالثاطمقاتا-اعدماتخلموةاأواتلدخولا-اغيبةاتلزوجا-ا
حتققامناتلزوجيةا-اشهادةاشهوداعدولا-احكلاغيايبا-اثبوتاتلطالقا-اطمقةاوتحدةا-ا

بينونةاصغلىا-اعدماتلعدة.

ثبوتاتلطالقابشهادةاتلشهود.

اتصل  أن  بعد  هلا  طالقه  إثبات  طالبة  عليه  املدعى  زوجها  ضد  دعواها  املدعية  أقامت 
البالد، وقال هلا: أنت طالق كررها ثالث مرات، وذلك بعد  أنه غادر  هبا هاتفيا وأخربها 
زواجه منها وقبل دخوله هبا الدخول الرشعي أو خلوته هبا، وقد حتقق القايض من الزوجية 

باالطالع عىل سجل األرسة اخلاص باملدعى عليه فوجد املدعية مضافة إليه، 
وأن  دعواها  طبق  فشهدا  رشعا  معدلني  شاهدين  أحرضت  املدعية  من  البينة  وبطلب 
املدعى عليه اتصل هبام، وأخربمها أنه طلق زوجته املدعية؛ ولذا فقد حكم القايض بثبوت 
واحدة  طلقة  تعترب  وأهنا  احلكم،  من  أشهر  ثامنية  قبل  املدعية  لزوجته  عليه  املدعى  طالق 
بينونة صغرى، وأنه ال  بانت من زوجها  املدعية أهنا  لكوهنا قبل الدخول واخللوة، وأفهم 

عدة عليها لعدم الدخول واخللوة، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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عىل  وبناء  باجلموم،  العامة  املحكمة  رئيس   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  هلل  احلمد 
برقم  باملحكمة  املقيدة  وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٣هـ،  برقم ٣٥٥٠١٤٢  لنا  املحالة  املعاملة 
املوافق١٤٣٥/٧/٢١هـ  الثالثاء  يوم  ويف  وتــاريــخ١٤٣٥/١/٢٣هـ،   ٣٥٢٤٤٩٩١
السجل  بموجب  اجلنسية  سعودية   )...( حرضت  وفيها   ٩:٣٠ الساعة  اجللسة  افتتحت 
املدين ذي الرقم )...(، املعرف هبا من قبل أخيها )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
املدين ذي الرقم )...(، وادعت عىل زوجها الغائب عن جملس احلكم قائلة: إن زوجي )...( 
تزوجني بتاريخ ١٤٣٤/١٠/١٨هـ ومل حيصل بيني وبينه دخول وال خلوة، وقبل ترتيب 
أمور حفل الزواج غاب عني، وسألنا عنه، ثم علمنا بعد ذلك أنه سافر إىل )...(، وقد اتصل 
أنت طالق، طالق، طالق.  وقال:   ،)...( إىل  أنه سافر  تقريبًا، وأخربين  أشهر  ثامنية  قبل  يب 
أطلب إثبات هذا الطالق، أو فسخ نكاحي منه؛ رفعًا للرضر عني، هذه دعواي، ثم جرى 
سؤال املدعية عن عقد النكاح، فأجابت قائلة: عقد النكاح ليس معي، ولكن معي بطاقة 
العائلة، فأحرضت أصل بطاقة العائلة لزوجها )...( سعودي اجلنسية بالسجل املدين ذي 
الرقم )...(، وهي مضافة معه، ثم جرى سؤال املدعية: هل لدهيا بينة عىل طالق زوجها 
بينة عىل ذلك، فأحرضت للشهادة كاًل من )...( سعودي  قائلة: نعم، لدي  هلا؟ فأجابت 
اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
املدين ذي الرقم )...(، وبسؤاهلام عام لدهيام من الشهادة شهد األول منهام )...( قائاًل: أشهد 
هلل أن املدعى عليه ابن أختي )...( أنه تزوج من هذه احلارضة، وعقد عليها، ومل حيصل بينه 
وبينها دخول وال خلوة، وذهب إىل )...( للدراسة، ثم اتصل عيل قبل ثامنية أشهر تقريبًا، 
وقال: يا خال أنا اآلن يف )...(، وأريد أن أطلق زوجتي )...(، فتفاجأت بذلك، وناصحته 
أن يعود لدراسته يف )...(، أو يعود إىل أهله وزوجته هنا يف السعودية، وأن يرتوى يف أمر 
الطالق، وحاولت كثريًا معه إال أنه أرص عىل عدم العودة، ثم اتصل عيل بعدها بأيام، وقال: 
لقد طلقت زوجتي )...(، فطلبت منه االتصال عىل زوجته وإخبارها بذلك. هكذا شهد، 
ثم شهد الشاهد الثاين )...( قائاًل: أشهد هلل تعاىل أن )...( ابن أختي تزوج من هذه احلارضة 



355

بينه وبينها دخول وال خلوة، وأنه سافر وترك زوجته،  قبل ثامنية أشهر تقريبًا، ومل حيصل 
وقد اتصل عيل قبل شهرين تقريبًا من )...(، وأخربين بأنه طلق زوجته )...(، وكنت قد 
سمعت ذلك من أخي )...(؛ حيث إنه اتصل عليه )...( قبل ثامنية أشهر تقريبًا، وأخربه 
بأنه طلق زوجته. هكذا شهد، وبطلب املعدلني للشاهدين أحرضت كاًل من: )...( سعودي 
اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
املدين ذي الرقم )...(، وشهدا بعدالة الشاهدين، وأهنام يرضيان الشهادة منهام؛ هلام وعليهام. 
زوجة  املدعية  أن  املتضمنة  العائلة  بطاقة  عىل  ولالطالع  الدعوى،  من  تقدم  ما  عىل  فبناء 
للمدعية  املدعى عليه  املعدلة عىل طالق  الغائب عن جملس احلكم، وللبينة  للمدعى عليه 
ثامنية  قبل  املدعية  لزوجته   )...( عليه  املدعى  طالق  لدي  ثبت  فقد  واخللوة  الدخول  قبل 
أشهر قبل الدخول واخللوة، وأهنا تعترب طلقة واحدة لكوهنا قبل الدخول واخللوة، وأفهمت 
املدعية أهنا بانت من زوجها بينونة صغرى، وال عدة عليها لعدم الدخول واخللوة، وأهنا ال 
حتل له إال بعقد جديد مكتمل الرشوط واألركان، وبذلك حكمت، وأفهمت املدعية أال 
تتزوج حتى يتم اكتساب احلكم القطعية، وذلك بتصديقه من حمكمة االستئناف، وقررت 
نبينا  رفع كامل املعاملة ملحكمة االستئناف يف مكة املكرمة، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل 

حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٧/٢١هـ.

الدائرة  قضاة  نحن  منا  جرى  فقد  وبعد،  اهلل،  رسول  عىل  والسالم  والصالة  هلل،  احلمد 
الثانية لألحوال الشخصية واألوقاف والوصايا والقصار وبيوت املال بمحكمة االستئناف 
القايض   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  الصك  عىل  االطالع  املكرمة  مكة  منطقة  يف 
باملحكمة العامة باجلموم املكلف برقم ٣٥٣٢٧١٤٩ وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٣هـ املتضمن 
دعوى )...( ضد/)...( يف فسخ نكاح. وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت املوافقة عىل 
احلكم مع مالحظة التنبيه املرفق، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه 

وسلم.
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 الاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة جدة 

تارخيها: ١٤٣٢ رقم القضية: ٦٦٠١٢١٣  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٤/٢٣هـ رقم القرار: ٣٥٢١٩٤٤٩ 

إثباتاطالقا-اكااباهابمفظاتلبينونةاتلكربىا-ادفعاباإلكلتها-اإكلتهاغرياممجئا-اثبوتا
تلطالقا-ابينونةاكربىا-اعدةاتلطالق.

أواأنتاطالقا بائن،ا “ ويقعاثالثاايفاأنتاطالقا تلقناعا)٦/١٢ر٢(:  مااجاءايفاكشافا
تلباة،اأواأنتاطالقابالارجعة”.ت.هـ

أقامت املدعية دعواها ضد زوجها املدعى عليه؛ طالبة إثبات طالقه هلا بعد أن كتب هلا 
ورقة ذكر فيها بأهنا بائن منه بينونة كربى ال رجعة فيها، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه 
أقر بكتابته للورقة، ودفع بأن ذلك كان بطلب املدعية، وخوفا منها لكثرة املشاكل بينهام، 
الورقة  أنه مل يطلق زوجته؛ ونظرًا ألن املدعى عليه كتب يف  املدعية عليه. وقرر  والعتداء 
أن املدعية بائن منه بينونة كربى ال رجعة فيها، وألن اإلكراه ال يكون إال من قادر، لذا فقد 
بأن  املدعى عليه  وأفهم  الثالثة،  الطلقة  للمدعية  املدعى عليه  بثبوت طالق  القايض  حكم 
املدعية قد بانت منه بينونة كربى، وأفهم املدعية بأن عليها العدة الرشعية، ثم صدق احلكم 

من حمكمة االستئناف.
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جدة،  بمحافظة  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  هلل  احلمد 
جدة/املساعد  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء 
برقم ٦٦٠١٢١٣ وتاريخ ١٤٣٢/٠١/٠٧هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٢٢٠٠٥ وتاريخ 
وفيها  اجللسة،  افتتحت  املوافق١٤٣٣/٠١/٢٣هـ  األحد  يوم  ويف  ١٤٣٢/٠١/٠٧هـ، 
السعودي   )...( حلضورها  وحرض   ،)...( الرقم  ذي  بالسجل  السعودية   )...( حرضت 
بالسجل ذي الرقم )...(، وادعت املرأة بقوهلا: إن املدعى عليه زوجي، وقد دخل يب الدخول 
الرشعي، وأمهرين مبلغًا وقدره مخسة وعرشون ألف ريال  مستلمة، ومؤخر صداق قدره 
: )...(، وعمرها ثامن سنوات، و)...(، وعمرها  ابنتني مها  مئة ألف ريال، وأنجبت منه  
مخس سنوات، وقد حصلت بيننا مشاكل؛ وذلك بقيام املدعى عليه بالتحرش اجلنيس بابنتي 
)...( وابني )...(، ومها أوالدي من زوجي األول، وعىل  إثرها خرجت من بيت الزوجية 
إىل بيت آخر، وسكنت مع أوالدي، ومل يأت املدعى عليه لرياضيني، ومل ينفق عيل، فسألته 
هل يريدين ؟ وأنا أريد بذلك أن أختربه، فكتب يل هذه الورقة ونصها : ) إنه يف يوم اخلميس  
١٤٣١/٨/٣هـ أقر أنا )...( املوقع أدناه، وأنا بكامل أهليتي الرشعية بأنني أطلقت رساح 
زوجتي )...( اعتبارا من تارخيه، فهي بائن مني بينونة كربى ال رجعة فيها؛ وذلك بناء عىل 
الزوجية الرشعي، وخروجها؛ نشوزا  طلبها، ورغبتها، وإقرارها عىل عدم  بقائها يف بيت 
وإعراضا عن طاعتي وعرشيت باملعروف، ورغبتها يف العيش مع  أبنائها وبناهتا بعيدا عني - 
حسب قوهلا -،  وعىل الرغم من حماواليت اجلادة حتى  آخر يوم من خروجها يف اإلصالح، 
وبقاء العرشة، وإرصارها عىل الرفض الشديد؛ لذلك أشهد اهلل، ومالئكته، والناس أمجعني 
أن املذكورة خرجت من عصمتي من حلظة كتابة هذه الورقة، وأسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن 
يكتب هلا السعة يف الرزق، وأن خيتار هلا األصلح واألنفع يف دنياها وأخراها، واهلل عىل ما 
املدعى  الدعوى عىل  إثبات طالقي منه. هذه دعواي. وبعرض  لذا أطلب  أقول شهيد (؛ 
الورقة  كتبت  أنني  ومن  مني،  إنجاهبا  ومن  هبا،  زواجي  من  املدعية  ذكرته  ما  قال:  عليه 
املذكورة فصحيح كله؛ وأما ما ذكرته من قيامي بالتحرش بولدهيا املذكورين فغري صحيح . 
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كام أنني مل أطلقها وهي زوجتي، وقد كتبت الورقة خوفا منها عىل بنايت، وهتديدها يل. هكذا 
اجللسة،  افتتحت  أخرى  جلسة  يف  ثم  اجللسة،  رفعت  فقد  اجللسة  وقت  والنتهاء  أجاب. 
عن  بوكالته   )...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( حرض  وفيها 
)...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، الصادرة من كتابة العدل 
املدعى  حيرض  ومل  ١٤٣٣/١١/٢٨هـ،  وتاريخ   ٣٣٤٢٥٤٦٩ برقم  جدة  بجنوب  الثانية 
عليه، أو من ينوب عنه، وقد وردتنا إفادة حمرضي اخلصوم برقم ٣٤١٧٠٩٦٢٠،  ونصها” 
لدى  يعمل  الذي   )...( املوظف  وأفادين  عليه،  املدعى  موقع  عىل  والوقوف  االنتقال،  تم 
مكتب الشيخ )...( بأن الشخص املذكور ترك العمل منذ أكثر من ثالثة أشهر وال نعرف 
عنه  شيئًا، وال يعمل لدهيم؛ ولذا تعذر تبليغه” ا.هـ. وقرر املدعي وكالة بأنه ال يعرف حمل 
إقامة املدعى عليه، أو عنوانه. هكذا قرر؛ لذا فقد أمرت بالكتابة لسمو حمافظ جدة؛ إلبالغ 
املدعى عليه بموعد اجللسة. وعليه رفعت اجللسة. ويف جلسة أخرى افتتحت اجللسة وفيها 
إفهامه  وجرى  اجللسة،  هناية  يف  عليه  املدعى  وحرض  سابقا،  احلارض  املدعية  وكيل  حرض 
بالتقيد بمواعيد املحكمة، ورفعت اجللسة للدراسة والتأمل، ثم يف جلسة أخرى افتتحت 
اجللسة، وفيها حرض وكيل املدعية احلارض سابقا، وحرض حلضوره )...( سعودي اجلنسية 
الصادرة  بالوكالة  عليه  املدعى  عن  وكيال  بصفته   )...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب 
وبسؤال  ١٤٣١/١١/٢هـ،  وتاريخ   ٣٤٢١٦ برقم  جدة  بجنوب  الثانية  العدل  كتابة  من 
املدعى  املدعية ؟ أجاب  املذكورة خوفا من  الورقة  املدعى عليه وكالة: كيف كتب موكله 
بينهام،  املشاكل  لكثرة  منها  وخوفا  املدعية،  طلب  عىل  بناء  ذلك  موكيل  كتب  وكالة:  عليه 
ما  فبناء عىل   . قرر  املدعية عىل سيارة موكيل. هكذا  اعتداء  ومنها  عليه،  املدعية  والعتداء 
املدعية،  بناء عىل طلب  الورقة  املدعى عليه قد كتب  أن  الدعوى واإلجابة، وبام  تقدم من 
وذكر فيها من ألفاظ الطالق : أطلقت رساح زوجتي، فهي بائن مني بينونة كربى، ال رجعة 
فيها، وخرجت من عصمتي من حلظة كتابة هذه الورقة. وبام أن املدعى عليه قد كتب ذلك 
أو  كسلطان،  قادر  من  إال  يكون  ال  اإلكراه  أن  وبام  منها؛  اخلوف  وادعى  طلبها،  عىل  بناء 
متغلب، أو لص، ويعجز املكره عن دفعه، أو اهلروب منه، وبام أن املدعى عليه قد كتب يف 
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الورقة: )بائن مني بينونة كربى، ال رجعة فيها(، وقد جاء يف كشاف القناع عن متن اإلقناع 
)٢٣٦/١٢ ( : ) ويقع ثالثا يف أنت طالق بائن، أو أنت طالق البتة، أو أنت طالق بال رجعة 
(.ا.هـ فقد ثبت لدي طالق املدعى عليه )...( للمدعية )...( بعد الدخول الرشعي، وذلك 
الرشعية،  العدة  عليها  أن  املدعية  وأفهمت  الثالثة،  الطلقة  وهي  ١٤٣١/٨/٣هـ،  بتاريخ 
املدعية قد  أن  املدعى عليه وكالة  الطالق، وأفهمت  تاريخ  اعتبارا من  وهي ثالث حيض 
قرر  الطرفني  عىل  احلكم  عرض  وبعد  حكمت.  وبذلك  كربى،  بينونة  موكله  من  بانت 
املدعى  فقد جرى تسليم  لذا  باحلكم؛  املدعى عليه وكالة  يقتنع  القناعة، ومل  املدعي وكالة 
عليه وكالة صورة من صك احلكم لالعرتاض عليه خالل ثالثني يوًما من تاريخ االستالم، 
وإن مل يعرتض عىل احلكم خالل املدة النظامية املحددة سقط حقه يف االعرتاض، واكتسب 
احلكم القطعية، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف 

١٤٣٥/٠١/٢٩هـ.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
بمحكمة  املال  وبيوت  والقصار  والوصايا  واألوقاف  الشخصية  لألحوال  الثالثة  الدائرة 
االستئناف يف منطقة مكة املكرمة االطالع عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة 
العامة بمحافظة جدة برقم ٣٢٢٠٠٥ وتاريخ ١٤٣٥/٤/١٣هــ املرفق هبا الصك الصادر 
من فضيلة الشيخ )...( القايض باملحكمة العامة بمحافظة جدة برقم ٣٥١٣٠٢٧٦ وتاريخ 
سعودي   )...( ضد  اجلنسية  سعودية   )...( املرأة  دعوى  املتضمن  ١٤٣٥/١/٢٩هــــ، 
تقررت  االعرتاضية  والئحته  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  طالقها،  إثبات  يف  اجلنسية 
باألكثرية املوافقة عىل احلكم، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 ٦لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بالرياض

تارخيها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٦٩٠٤٥٣ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة الرياض

تارخيه: ١٤٣٥/٠٣/٢٨هـ رقم القرار: ٣٥١٩٠٢٣٠ 

إثباتاطالقا-اتمفظابهاوكااباها-اطمقةاثالثةا-ادفعاباإلكلتها-اعدماتنطباقارشوطها-ادفعا
باخلطأايفاتلكاابةا-اسلينةاتحلالاالاتدلاعميها-ثبوتاتلطالقا-ابينونةاكربىا-اعدةاتلطالق.

ينوه”،ا أواملا نوتها تلطالقاوسعا أتىابرصيحا “ وماىا تملقنعا)ا٢١٦/ا٢ (:  سولاصاحبا
ملا لقانها فقبقا طاهل،ا يقوللا أنا أرتدا أوا وثاق،ا منا طالقا أنتا بقولهلا نوىا فإنا  “ وسولهلا
تطمق...،اوإناتدعىاذلكادين،اوهلايقبلايفاتحلكلا؟اعىلاروتياني،اإالاأنايكونايفاحالا

تلغضب،اأوابعداسؤتهلااتلطالقافالايقبل”.

أقامت املدعية دعواها ضد زوجها املدعى عليه؛ طالبة إثبات طالقه هلا بقوله: أنت طالق 
بالثالث احلارمة املحرمة، كام أنه كتب الطالق بالثالث يف ورقة لدهيا، وكتبه يف أنموذج إثبات 
الطلقة  طلقها  بأنه  ودفع  بصحتها،  أقر  عليه  املدعى  عىل  الدعوى  وبعرض  أيضًا،  الطالق 
أهنا  فيه  فقد كتب  األنموذج  بالطالق. وأما  أكرهته عىل ذلك، فكتب هلا ورقة  الثانية، وأهنا 
الطلقة الثالثة خطأ؛ ونظرًا إلقرار املدعى عليه بكتابة الورقة التي قدمتها املدعية، وألن ما دفع 
به من اإلكراه ال تنطبق عليه رشوطه، وألن ما دفع به من اخلطأ ال تدل عليه قرينة حاله؛ لذا 
فقد ثبت لدى القايض طالق املدعى عليه لزوجته املدعية الطلقة الثالثة، وأفهمها أن عليها 

العدة الرشعية، وأهنا بانت من زوجها بينونة كربى، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بالرياض، وبناء عىل 
املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بالرياض برقم ٣٣٦٩٠٤٥٣ وتاريخ 
١٤٣٣/١١/٣٠هـ  وتاريخ   ٣٣٢١٥٠٣١٩ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٣/١٢/١٩هـ 
افتتحت اجللسة، وفيها حرضت )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم 
)...( وادعت عىل احلارض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( 
قائلة يف دعواها عليه : إن املدعى عليه تزوجني بوالية والدي، وأنجبت منه أوالدًا، وهم 
و)...(  ١٤١٨/١٠/٠٩هـ،  يف  املولودة  و)...(  ١٤١٧/٠٩/٢٤هـ،  يف  املولود   )...(
املولودة  و)...(  ١٤٢٧/١١/٢٠هـ،  يف  املولود  و)...(  ١٤٢٢/٠٣/١٧هـ،  يف  املولود 
يف ١٤٢٩/١٠/٤هـ، وقد طلقني الطلقة الثالثة يف ١٤٣١/٠٨/١٤هـ وأنا طاهرة؛ قائاًل 
وبعرض  دعواي.  هذه  طالقي.  إثبات  أطلب  لذا  املحرمة؛  احلارمة  بالثالث  طالق  أنت   :
األوالد  وإنجاهبا  هبا،  زواجي  من  املدعية  ذكرته  ما  بقوله:  أجاب  عليه  املدعى  عىل  ذلك 
املذكورين فهذا صحيح، وما ذكرته من الطالق فهذا غري صحيح. والصحيح أنني طلقتها 
يف ١٤٣١/٠٨/١٤هـ وهي الطلقة الثانية يف طهر ال أذكر، حصل فيه مجاع أم ال، وقد كنت 
مكرهًا عىل الطالق؛ حيث هددتني بأنني إذا مل أطلقها ستخرج من البيت عارية، فطلقتها، 
ثم راجعتها يف ١٤٣١/١١/٢هـ، وبعرض ذلك عىل املدعية أجابت بقوهلا: ما ذكره غري 
صحيح. وبسؤاله : هل لدهيا بينة ؟ فأبرزت ورقة أنموذج إثبات طالق، وقد كتب فيه أنه 
بينهام،  الوفاق  املناقشة متت وال جمال لإلصالح لعدم  الثالث، وكتب فيه أيضًا أن  الطالق 
وهي الطلقة الثالثة، وقد تلفظ بقوله: طالق يف ١٤٣١/٠٨/١٥هـ، كام أبرزت ورقة كتب 
فيها )نعم أنا )...( قد طلقت زوجتي )...( بالثالث احلارمة املحرمة؛ مذيلة باسم املدعى 
عليه وتوقيعه، ومؤرخة يف )٢٠١٠/٠٧/٢٤م(. وبعرض الورقة عليه أجاب بقوله: لقد 
كتبتها بيدي بعد اإلكراه الذي ذكرته، ومل أتلفظ بالطالق؛ وأما األنموذج فقد كتبته بخط 
يدي أنه الطالق الثالث خطًأ. فبناء عىل ما تقدم من دعوى املدعية، وجواب املدعى عليه، 
وإقراره بالطالق، ودفعه بأنه الطالق الثاين، وأنه مكره، وملصادقته عىل الورقة التي قدمتها 
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الطلقة  أهنا  فيها  واملذكور  واألنكحة،  الضامن  ملحكمة  واملقدمة  بيده،  كتبها  والتي  املدعية 
الثالثة، ودفعه بأن هذا عن طريق اخلطأ، وقرينة حاله ال تدل عليه؛ إذ التلفظ بالطالق سابق 
للكتابة؛ فالطالق كان يف البيت؛ حيث ذكر أهنا أكرهته عليه، وكتابة الورقة يف حمكمة الضامن 
واألنكحة، وبام أنه أقر بكتابة الورقة األخرى التي ذكر فيها أنه طلقها بالثالث، وهذا إقرار 
منه، وقرينة تنفي الغلط. جاء يف املقنع )٢٥/٢١٦ ( ما نصه : ) ومتى أتى برصيح الطالق 
وقع نواه أومل ينوه (، وجاء فيه: ) فإن نوى بقوله: أنت طالق من وثاق، أو أراد أن يقول: 
طاهر فسبق لسانه مل تطلق )...(، وإذا ادعى ذلك دين، وهل يقبل يف احلكم، عىل روايتني، 
إال أن يكون يف حال الغضب، أو بعد سؤاهلا الطالق فال يقبل(. قلت: وهذه املسألة من 
باب أوىل، فإن ادعاءه الغلط ال ختدمه داللة احلال، إضافة إىل وجود قرائن تنفي هذا الغلط، 
وبام أنه دفع باإلكراه، وذكر أنه مكره، وأن اإلكراه الذي تعرض له هو خروج املدعية من 
الفقهاء. ولكل ما  التي ذكرها  تنطبق عليها رشوط اإلكراه  البيت عارية، وهذا اإلكراه ال 
تقدم فقد ثبت لدي طالق )...( لزوجته )...( الطلقة الثالثة، وبذلك حكمت، وأفهمتها 
أهنا قد بانت من زوجها بينونة كربى، فال حتل له إال بعد أن ينكحها زوج آخر نكاح رغبة ال 
حتليل، وأن عليها العدة الرشعية حسب حاهلا، وأال تتزوج إال بعد اكتساب احلكم القطعية. 
وبعرض احلكم عىل املدعية قررت القناعة به، وستبعث نسخة من صك احلكم إىل املدعى 
عليه لتقديم اعرتاضه عليه خالل ثالثني يوما من تاريخ استالمه، فإن مضت املدة ومل يتقدم 
باعرتاضه سقط حقه يف االعرتاض، واكتسب احلكم القطعية، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل 

نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/١/٢هـ.

احلمد هلل وحده، وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الثانية املختصة بنظر قضايا األحوال 
الشخصية واإلهناءات بمحكمة االستئناف بالرياض عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس 
املرفق  وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٢هـ  برقم ٣٣٢١٥٠٣١٩  املكلف  بالرياض  العامة  املحكمة 
هبا الصك الصادر من فضيلة القايض باملحكمة الشيخ/ )...( املسجل برقم ٣٥١٠٣٢٤١ 
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 )...( ضد/   )...( املدين  سجلها  ورقم  بدعوى/)...(  اخلاص  ١٤٣٥/١/٣هـ  وتاريخ 
يف قضية إثبات طالق، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بام هو مدون ومفصل، وبدراسة 
املوفق،  واهلل  احلكم،  عىل  املصادقة  الدائرة  تقرر  املعاملة  وأوراق  ضبطه،  وصورة  الصك، 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بأيب عريش
تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٨٣٧٠٥ 

حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري
تارخيه: ١٤٣٥/٠٤/٢٠هـ رقم القرار:٣٥٢١٧٢٨٠  

إثباتاطالقا-اثالثاطمقاتايفاجممساوتحدا-افقداأهميةاتلزوجا-اتقليلاطبيا-افصاما
عقرامزمنا-اعدماثبوتاتلطالقا-افقخاتلنكاحابالاعوضا-اإسامةاويلاعىلاتلزوج.

سولاتبناسدتمةايفاتملغنيا)٦١٢/٦(: “ وإناجدداتحلجلاعميهابعدابموغه،املاينظلايفاحالهاإالا
تحلاكل؛األناتحلجلايفاقلاإىلاحكلاحاكل،اوزوتلهايفاقلاإىلاذلك،افكذلكاتلنظلايفاحاله”.

أقامت املدعية دعواها ضد زوجها املدعى عليه؛ طالبة إثبات طالقه هلا بقوله: أنت طالق 
طالق طالق، وأضافت بأنه مريض بانفصام يف الشخصية، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه 
أقر بصحتها سوى أنه يعانى من انفصام الشخصية، ثم تلفظ بطالقها أمام القايض، ولظهور 
ترصفات من املدعى عليه يف جملس القضاء تؤيد مرضه فقد جرى عرضه عىل جلنة طبية، 
فقررت إصابته بفصام عقيل مزمن، وأنه حيتاج إىل إقامة ويل عليه؛ ونظرًا ألن ذلك عيب من 
قبل الزوج موجب للفسخ؛ لكونه يمنع استدامة العرشة، ويمنع االستمتاع وكامله، وألن 
الدعوى، وقرر  املدعى عليه حمل  القايض طالق  يثبت لدى  فلم  لذا  فاقد لألهلية؛  الزوج 
أن عليها  املدعية  الزوجة من زوجها دون عوض وبه حكم، وأفهم  حضوريا فسخ نكاح 
القايض وليًا عىل  أقام  الزوج، فقد  العدة الرشعية؛ ونظرًا لعدم مراجعة أي أحد من جهة 

القارص يف هذه القضية فقط للنظر يف األحظ له، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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عىل  وبناء  عريش،  بأيب  العامة  املحكمة  رئيس   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  هلل  احلمد 
وتاريخ   ٣٤٢٨٣٧٠٥ برقم  عريش  أيب  حمكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة 
وتاريخ ١٤٣٤/٠٦/١٩هـ،  برقم ٣٤١٤٨٧٩٤٩  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠٦/٢٠هـ 
ويف يوم االثنني املوافق ١٤٣٤/٠٨/٢٩هـ افتتحت اجللسة الساعة التاسعة، وفيها حرضت 
 )...( أخيها  قبل  )...( واملعرف هبا من  الرقم  املدين ذي  بالسجل  السعودية   )...( املدعية 
السعودي بالسجل املدين ذي الرقم )...( وحرض حلضورها املدعى عليه )...( السعودي 
بالسجل املدين ذي الرقم )...(، وبسؤال املدعية عن دعواها أجابت بقوهلا: إن املدعى عليه 
طلقني بقوله يل: أنت طالق طالق طالق، وهو مريض، وعنده انفصام يف الشخصية، ولن 
أمكنه من نفيس، وهو يطلب عوديت. أطلب إثبات هذا الطالق، وإعطائي صكي. وبعرض 
ذلك عليه صادق عليه سوى أنه يعاين من انفصام يف الشخصية، وقال: أنا تأتيني الشياطني، 
ويؤذونني، ويرضبون بطني حتى أكاد أموت، وأحس بأهنم يكلمونني، وحيدثون شورشة يف 
رأيس، ثم تلفظ املدعى عليه بقوله: احكم بيننا برسعة، أنا اآلن متضايق، ثم وقف عند باب 
جملس احلكم، وطلق زوجته بقوله هلا: أنت طالق طالق طالق؛ ونظرًا لظهور سقم الزوج 
فقد قررت عرضه عىل اللجنة الطبية لإلفادة عن مدى أهليته، ورفعت اجللسة لذلك. ويف 
جلسة أخرى حرضت املدعية مع معرفها ومل حيرض املدعى عليه، وقد وردنا التقرير الطبي 
املتضمن:  برقم ٢٤٤٣ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٤هـ،  النفسية بجازان  الصحة  من مستشفى 
مرات،  عدة  باملستشفى  تنويمه  وسبق  مزمن،  عقيل  فصام  من  يعاين  املذكور  بأن  نفيدكم 
املرض  أثر  وقد  ١٤٣٤/١٠/٢٧هـ،  بتاريخ  وخرج  ١٤٣٤/٩/١٢هـ،  بتاريخ  وآخرها 
عىل  قادر  غري  املذكور  أن  اللجنة  وترى  األمور،  عىل  وحكمه  واملعرفية  العقلية  قدراته  يف 
القيام بشؤونه، وحيتاج إىل إقامة ويل عليه لرعايته. فبناء عىل ما تقدم من الدعوى، واالجابة، 
موجب  كل  أن  من  الفقهاء  قرره  ما  عىل  وبناء  بجازان،  النفسية  الصحة  مستشفى  وتقرير 
للفسخ من قبل الزوج فعليه العوض، وكل موجب للفسخ من قبل الزوجة فعليها العوض؛ 
االستمتاع  ويمنع  العرشة،  استدامة  يمنع  الزوج، وهو عيب  قبل  من  العيب  لكون  ونظرا 
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السابق، وفسخت نكاح  يثبت لدي طالقه  له أهلية فلم  الزوج ليس  وكامله؛ ونظرا لكون 
الزوجة من زوجها بال عوض، وبه حكمت، ويعد احلكم يف حق املدعى عليه حضوريا. 
وبعرضه عليها قررت القناعة، كام قررت بعث احلكم لويل املدعى عليه لإلفادة عن القناعة 
من عدمها، كام جرى إفهام املرأة بأن عليها العدة الرشعية، وهي ثالث حيض، )كام جرى 
إفهام املرأة أال تتزوج حتى يكتسب احلكم الصفة القطعية، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل 
نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/١١/١٨هـ. احلمد هلل وحده، وبعد، 
وفيها  العارشة،  الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٣/١٤هـ  املوافق  األربعاء  يوم  ففي 
حرضت املدعية )...( السعودية بالسجل املدين ذي الرقم )...(؛ معرفا هبا من قبل أخيها 
املحكمة  من  التبليغ  خطاب  وردنا  وقد   ،)...( الرقم  ذي  املدين  بالسجل  السعودي   )...(
العامة يف جيزان برقم )...( وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ، وفيه ما نصه: عليه نفيد فضيلتكم 
بأنه مل يتسن لنا تسليم املذكور؛ لكونه منومًا بمستشفى الصحة النفسية بجازان حسب مشهد 
التنويم املرفق، كام جرت الكتابة ملستشفى الصحة النفسية باخلطاب املشار إليه يف اجللسة 
املاضية، كام جرى سؤال املدعية عن تاريخ الزواج، وهل بينهام أوالد ؟ فقالت: الزواج كان 
يف تاريخ ١٤٢٥/٦/١١هـ، وقد أنجبت له ولدا واحدا اسمه )...(، وعمره تسع سنوات؛ 
لذا واحلال ما ذكر، ولكون العلامء قرروا أن احلجر بعد البلوغ يكون بحكم احلاكم . قال ابن 
قدامة رمحه اهلل يف املغني )٦١٢/٦(: “ وإن جدد احلجر عليه بعد بلوغه مل ينظر يف حاله إال 
احلاكم؛ ألن احلجر يفتقر إىل حكم حاكم، وزواله يفتقر إىل ذلك، فكذلك النظر يف حاله”؛ 
ونظرًا لكون الويل عىل النفس واملال عند اجلمهور واحد، ونظرا لعدم مراجعة أي أحد من 
جهة الزوج، وملا يف ذلك من ترضر املرأة؛ لذلك كله فقد أقمت احلارض )...( السعودي 
بالسجل املدين )...( وليًا عىل القارص يف هذه القضية فقط للنظر يف األحظ له، وقد جرى 
السعودي  )...(، و)...(  الرقم  املدين ذي  بالسجل  السعودي   )...( تزكيته من احلارضين 
بالسجل املدين ذي الرقم )...(، وبعرض مجيع ما تقدم عليه أجاب بقوله: ال أعلم عن ذلك 
شيئًا، ثم جرى مني سؤال املدعية عن بينتها عىل تاريخ الزواج، فأبرزت عقد النكاح الصادر 
من هذه املحكمة برقم ٥٥ وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١هـ، واملتضمن زواج املدعية من املدعى 
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عليه يف تاريخ ١٤٢٥/٦/١١هـ، كام أبرزت سجل العائلة املتضمن إضافة االبن )...( فيه 
وعمره تسع سنوات، فجرى االطالع عليها، فوجدهتا كام ذكرت؛ لذا بقيت عىل ما حكمت 
القناعة، وطلب  املدعى عليه عدم  قناعتها، وقرر  املدعية  به، وبعرض ذلك عليهام قررت 
نبينا  عىل  اهلل  وصىل  التوفيق،  وباهلل  لطلبه،  فأجيب  اعرتاض،  الئحة  دون  احلكم  استئناف 

حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٣/١٤هـ.

احلمد هلل وحده، وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة املختصة بتدقيق قضايا األحوال 
بمنطقة عسري  املال بمحكمة االستئناف  الشخصية واألوقاف والوصايا والقصار وبيوت 
عىل املعاملة الواردة هلذه املحكمة من فضيلة القائم بعمل رئيس املحكمة العامة بأيب عريش 
برقم ٣٤٢٩١٠٨١٨ وتاريخ ١٤٣٥/٤/٩هـ، املرفق هبا الصك الصادر من فضيلة الشيخ/ 
)...( املسجل برقم ٣٤٣٦١٤١٠ وتاريخ ١٤٣٤/١١/١٨هـ، اخلاصة بدعوى )...( ضد 
)...( بشأن فسخ نكاح عىل الصفة املوضحة بالصك املتضمن حكم فضيلته بام هو مدون 
بباطنه. وبدراسة الصك، وصورة ضبطه، وأوراق املعاملة تقررت املصادقة عىل احلكم مع 

التنبيه املرفق، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة باملويه

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٤٤٦٠٧  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٢/٢٦هـ رقم القرار: ٣٥١٥٩٥٠٠ 

إيقاعا سصدا تلشديدا-ا بالغضبا دفعا وتحدا-ا جممسا يفا طمقاتا ثالثا طالقا-ا إثباتا
تلثالثا-اثبوتاتلطالقا-اوسوعهاطمقةاوتحدةا-اتناهاءاتلعدة.

.Z~{|}zyxwv]١ا-اسولهاتعاىللا
“ وإناطمقهااثالثاايفاطهلاوتحدا تلفااوىا)ارر/ر -ر(:  تبناتيميةايفاجمموعا ٢ا-سولا
بكممةاوتحدةاأواكمامت..افهذتالمعمامءامناتلقمفاوتخلمفافيهاثالثةاأسوتل..اتلثالثا
تلقمفا منا طائفةا عنا منقولا تلقولا وهذتا وتحدةا طمقةا إالا منها يمزما والا حملما أنها

وتخلمفا..إلخ”.
تلنبيا “ والانعلفاأناأحدتاطمقاعىلاعهدا تلفااوىا)ارر/ر -ل(:  را-سولهايفاجمموعا
وسملا عميها تهللا تلنبياصىلا فألزمها وتحدة،ا بكممةا ثالثاا تملأتها وسملا عميها تهللا صىلا

بالثالث،اوالارويايفاذلكاحديثاصحيحاوالاحقن”.
“ وتلغضبانامكمفايفاحالا )ا٦/١٢ر١،ارر١(:  ا تلقناعا تلبهويتايفاكشافا را-سولا
غضبهابامايصدرامنهامناكفلاوسالانفساوأخذامالابغرياحقاوطالقاوغرياذلك.اسالا
تبنارجبايفارشحاتألربعنياتلنوويةلاماايقعامناتلغضبانامناطالقاوعااقاأوايمنيا
بأدلةاصحيحة،ا بذلكا وتسادلا بغرياخالف،ا كمها بذلكا نقخةا ويفا به،ا يؤتخذا فإنها
منهااحديثاخويمةابنتاثعمبةاتملأةاأوسابناتلصامتاتآليتايفاتلظهار،اوفيهاغضبا
زوجهاافظاهلامنها،افأتتاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمل،افأخربتهابذلك،اوسالتلاإنهاملا
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يلداتلطالق،افقالاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللامااأرتكاإالاحلمتاعميه.اخلجهاتبناأيبا
حاتل..إلخ”.

أقامت املدعية دعواها ضد زوجها املدعى عليه طالبة إثبات طالقه هلا بقوله: أنت طالق، 
ثم طالق، ثم طالق، وكانت يف حال طهر، ثم مر عليها ثالث حيضات بعد الطالق، وبعرض 
بأنه طلقها وهو يف حال غضب شديد، ال  أقر بصحتها، ودفع  املدعى عليه  الدعوى عىل 
يملك معه نفسه، وأن قصده من تكرار الطالق إيقاع الطالق الثالث؛ ولذا فقد ثبت لدى 
القايض طالق الزوج املدعى عليه لزوجته املدعية ثالث تطليقات بألفاظ متفرقة بمجلس 
املدعية  الزوجة  الطلقة األوىل، وأن  الطالق طلقة واحدة وهى  واحد، وحكم بوقوع هذا 
قد بانت من زوجها املدعى عليه بينونة صغرى النتهاء عدهتا بثالث حيضات، فاعرتض 

املدعى عليه، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي أنا )...( رئيس املحكمة العامة باملويه، وبناء عىل املعاملة 
املقيدة  ١٤٣٥/٠١/٢١هـ،  وتاريخ   ٣٥٤٤٦٠٧ برقم  اإلحاالت  قسم  من  لنا  الواردة 
املوافق  األحد  يوم  ويف  ١٤٣٥/٠١/٢١هـ،  وتاريخ   ٣٥٢١٧٤١٨ برقم  باملحكمة 
١٤٣٥/٠٢/٠٥هـ افتتحت اجللسة الساعة ٠٠: ٠٩ وفيها حرضت )...( سعودية اجلنسية 
بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، وحرض املعرف هبا )...( سعودي اجلنسية بموجب 
تبلغه من  يفيد  ما  يردنا  ومل   ،)...( عليه  املدعى  )...(، ومل حيرض  الرقم  املدين ذي  السجل 
اجللسة  هبذه  املذكور  عليه  املدعى  رضوان؛ إلبالغ  ملدير رشطة  املرفوع  خطابنا  عدمه عىل 
ورقم اخلطاب ٣٥٢١٩٥٥٤ يف ١٤٣٥/١/٢١هـ؛ لذا قررت رفع اجللسة إلبالغ املدعى 
عليه. ويف جلسة أخرى حرضت املدعية واملعرف هبا واملدعى عليه )...( سعودي اجلنسية 
املدعى عليه هو زوجي  إن  قائلة:  املرأة  )...(، وادعت  الرقم  املدين ذي  السجل  بموجب 
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وابنا،  ابنتني  منه  الرشعي، وأنجبت  الدخول  تقريبا يف عام ١٤١٥هـ، ودخل يب  تزوجني 
وهم )...( املولودة بتاريخ ١٤١٧/٩/٢١هـ، و)...( املولودة بتاريخ ١٤٣٤/٤/٢١هـ، 
و)...( املولود بتاريخ ١٤١٩/٧/١هـ، ويف شهر شعبان لعام ١٤٣٤هـ طلقني، وتم رفع 
واقعة الطالق إىل مفتي عام اململكة العربية السعودية عن طريق هذه املحكمة، وأفتى سامحته 
بأن الطالق غري واقع، وبعد ذلك بشهرين يف ذات السنة، أي: يف شهر شوال طلقني قائال: 
للسكن  أنا وأوالدي، وذهبت  املنزل  بطردي من  قام  ثم  ثم طالق،  ثم طالق،  أنت طالق، 
التاريخ وحتى اآلن مر عيل ثالث حيضات  املعرف يب، ومن ذلك  يف منزل شقيقي )...( 
الطالق.  هذا  إثبات  أطلب  أوالده؛  عىل  وال  عيل  يرصف  ومل  يل،  طالقه  زوجي  يثبت  ومل 
ما  فيها مجلة وتفصيال، وقال:  ما جاء  املدعى عليه صادق عىل كل  الدعوى عىل  وبعرض 
الزواج وتارخيه والدخول هبا وإنجاب األوالد املذكورين منها واإلفتاء  ذكرته املدعية من 
بعدم وقوع الطالق األول وتلفظي بالطالق الثاين، وأين قلت هلا: طالق، ثم طالق، ثم طالق، 
وأين أخرجتها من بيتي مع أوالدها من شهر شوال إىل اآلن فكله صحيح إال أين أعارض 
نفيس،  معه  أملك  ال  شديدا  غضبا  غضبان  وأنا  طلقتها  لكوين  األخري  الطالق  إيقاع  عىل 
فسألته: هل تعلم حال املرأة حني الطالق؟ وهل كانت حامال، أو حائضا، أو يف طهر حصل 
فيه مجاع، أو طاهرا وليست حامال وال آيسة ؟ فقال: مل تكن حامال، وال آيسة، وال أدري 
حني الطالق هل كانت حائضا أم طاهرا، إال أهنا بعد الطالق قالت يل: أنا عيل الدورة، فلو 
تطلق دائام ال يقع عيل منك طالق؛ وبسؤال املرأة عن حاهلا وقت الطالق قالت: ما ذكره 
من أين قلت له بعد أن طلقني: أين عيل الدورة، وأنه ال يـقع منك عيل طالق فصحيح، إال 
املشاكل،  حصول  عند  أو  الطالق،  عند  يطردين  أنه  عادته  من  ألن  عليه؛  أكذب  كنت  أين 
وكنت أريد املكوث يف بيتي، والصحيح أنني كنت طاهرا، وال أذكر هل حصل فيه مجاع أم 
ال؛ وأما ما ذكره من غضبه، وأنه كان غضبا شديدا مل يملك معه نفسه فهذا غري صحيح، بل 
كان غضبا متوسطا، ويستطيع معه أن يملك نفسه، فسألت الزوج: ما هو قصدك من تكرار 
الطالق؟ فقال: قصدي من تكرار الطالق هو إيقاع الطالق الثالث، فجرى مني ختويف 
الزوجني باهلل سبحانه وتعاىل، وقول احلقيقة، فأرص كل منهام عىل كالمه؛ لذا قررت رفع 
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املدعية واملعرف هبا واملدعى عليه احلارضون  للتأمل، ويف جلسة أخرى حرضت  اجللسة 
يف اجللسات املاضية، وقد جرى سؤال الزوج: هل تصادق عىل ميض ثالث حيضات عىل 
عىل  بينة  ألديك  فسألته:  نعم،  فقال:  ؟  قوهلا  حسب  اآلن  حتى  طالقك  حني  من  املدعية 
الطالق  فتوى  فقال: ال،  هذا وقد جرى اطالعي عىل  الغضب؟  صدور طالقك يف شدة 
األول الواقع بني الطرفني واملرفوع من قبيل لسامحة مفتى اململكة، ووجدت فتواه توافق ما 
ذكره الطرفان من عدم اعتباره، واملرفق صورة منه يف املعاملة؛ فبناء عىل ما سبق من الدعوى 
واإلجابة، وملصادقة املدعى عليه عىل دعوى املدعية، وإلقراره بصدور الطالق األخري منه 
عىل الصفة املذكورة يف الدعوى، وقوله المرأته: طالق، ثم طالق، ثم طالق؛ قاصدا إيقاع 
الطالق الثالث، ودفعه بأنه صدر منه حال غضبه غضبا شديدا، وأنه كان ال يعقل ما يقول، 
وإلنكار املدعية ذلك، ودفعها بأنه كان غضبا متوسطا؛ وحيث قرر املدعى عليه أن ال بينة 
لديه عىل ذلك، وإلقرار الزوجة بأهنا كانت وقت الطالق طاهرا، وال تعلم هل حصل يف 
هذا الطهر مجاع أم ال، ودفع الزوج بعدم علمه مطلقا عن حال املرأة حني الطالق، ولكون 
املرأة املدعية قررت ميض ثالث حيضات عليها بعد وقوع هذا الطالق، وملا قرره الفقهاء من 
وقوع طالق الغضبان. قال البهويت يف كشاف القناع: )والغضبان مكلف يف حال غضبه بام 
يصدر منه من كفر، وقتل نفس، وأخذ مال بغري حق، وطالق، وغري ذلك. قال ابن رجب 
النووية: ما يقع من الغضبان من طالق وعتاق أو يمني فإنه يؤاخذ به،  يف رشح األربعني 
ويف نسخة بذلك كله بغري خالف واستدل بذلك بأدلة صحيحة، منها حديث خويلة بنت 
ثعلبة امرأة أوس بن الصامت اآليت يف الظهار، وفيه غضب زوجها، فظاهر منها، فأتت النبي 
صىل اهلل عليه وسلم، فأخربته بذلك، وقالت : إنه مل يرد الطالق، فقال النبي صىل اهلل عليه 
وسلم: ما أراك إال حرمت عليه. خرجه ابن أيب حاتم، وذكر القصة بطوهلا ويف آخرها قال: 
فحول اهلل الطالق فجعله ظهارا. ومنها ما روي عن ابن عباس وعائشة وغريمها يف ذلك، 
وأطال، وذلك يف رشح احلديث السادس عرش من األحاديث املذكورة، وأنكر عىل من يقول 
بخالف ذلك؛ ألنه مكلف عىل ما دلت عليه األخبار، لكن إن غضب حتى أغمي أو أغيش 
عليه مل يقع طالقه يف تلك احلال لزوال عقله أشبه املجنون(. انتهى ) ١٨٦/١٢، ١٨٧(، 
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وملا قرره شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية رمحه اهلل من أن طالق الثالث املجموعة يف طهر واحد 
حمرم، وال يلزم منه إال طلقة واحدة سواء كان بكلمة واحدة أو كلامت. قال رمحه اهلل: )وإن 
طلقها ثالثا يف طهر واحد بكلمة واحدة، أو كلامت، مثل أن يقول: أنت طالق ثالثا، أو أنت 
طالق، وطالق، وطالق، أو أنت طالق، ثم طالق، ثم طالق، أو يقول: أنت طالق، ثم يقـول: 
أو مئة  أو يقول: أنت طالق ثالثا، أو عرش طلقات،  يـقول: أنت طـالق،  ثـم  أنت طالق، 
طلقة، أو ألف طلقة، ونحو ذلك من العبارات. فهذا للعلامء من السلف واخللف فيه ثالثة 
أقوال سواء كانت مدخوال هبا، أو غري مدخول هبا، ومن السلف من فرق بني املدخول هبا 
وغري املدخول هبا، وفيه قول رابع حمدث مبتدع، ثم ساق القولني األولني، ثم قال الثالث: 
إنه حمرم، وال يلزم منه إال طلقة واحدة، وهذا القول منقول عن طائفة من السلف واخللف 
الرمحن بن  وعبد  العوام،  الزبري بن  مثل  وسلم،  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  أصحاب  من 
التابعني،  من  كثري  قول  وهو  القوالن،  عباس  وابن  مسعود  وابن  عيل  عن  ويروى  عوف، 
ومن بعدهم، مثل طاووس، وخالس بن عمرو وحممد بن إسحاق، وهو قول داود وأكثر 
الصحابة، ويروى ذلك عن أيب جعفر حممد بن عيل بن احلسني وابنه جعفر بن حممد، ثم قال 
رمحه اهلل: وهو قول بعض أصحاب أيب حنيفة ومالك وأمحد بن حنبل( انتهى. انظر: جمموع 
الفتاوى ) ٣/٣٣ و٤(، وقال رمحه اهلل يف موضع آخر )٨٣/٣٣( : وكان أمحد يرى مجع 
الثالث جائزا، ثم رجع أمحد عن ذلك، وقال: تدبرت القرآن، فوجدت الطالق الذي فيه هو 
الرجعي، أو كام قال، واستقر مذهبه عىل ذلك، وعليه مجهور أصحابه. انتهى، ولقوله تعاىل: 

 §¦  ¥  ¤  £¢¡N~{|}zyxwv]
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 Zwv] :اآليات ٢٢٩ و٢٣٠من سورة البقرة. قال ابن تيمية رمحه اهلل بعد قول اهلل
: ) فبني أن الطالق الذي ذكره هو الطالق الرجعي الذي يكون فيه أحق بردها هو مرتان 
إذا قيل للرجل: سبح مرتني، أو سبح ثالث مرات، أو مئة مرة، فال بد  مرة بعد مرة، كام 
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فيقول  ذلك،  جيمل  أن  أراد  فلو  العدد،  يستويف  حتى  اهلل  سبحان  اهلل،  سبحان  يقول:  أن 
سبحان اهلل مرتني أو مائة مرة مل يكن قد سبح إال مرة واحدة، واهلل تعاىل مل يقـل: الطالق 
طلـقـتان، بل قـال: مـرتـان، فـإذا قـال المـرأته: أنت طالق اثنتني، أو ثالثا، أو عرشا، أو 
الفتاوى )٧/٣٣و٨(، وقال رمحه اهلل:  انظر جمموع  ألفا مل يكن قد طلقها إال مرة واحدة. 
) وال نعرف أن أحدا طلق عىل عهد النبي صىل اهلل عليه وسلم امرأته ثالثا بكلمة واحدة 
فألزمه النبي صىل اهلل عليه وسلم بالثالث، وال روي يف ذلك حديث صحيح وال حسن، 
وال نقل أهل الكتب املعتمد عليها يف ذلك شيئا، بل رويت يف ذلك أحاديث كلها ضعيفة 
باتفاق علامء احلديث، بل موضوعه. والذي يف صحيح مسلم وغريه من السنن واملسانيد 
عن طاووس عن ابن عباس أنه قال: كان الطالق عىل عهد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 
وأيب بكر وسنتني من خالفة عمر طالق الثالث واحدة، فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا 
 يف أمر كانت هلم فيه أناة، فلوا أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. انتهى. من جمموع الفتاوى 
) ٨/٣٣ ـ ٩(؛ لذلك كله فقد ثبت لدي طالق الزوج املدعى عليه )...( لزوجته املدعية 
بألفاظ متفرقة بمجلس واحد، وحكمت بوقوع هذا الطالق طلقة  )...( ثالث تطليقات 
بينونة  الزوجة املدعية قد بانت من زوجها املدعى عليه  واحدة، وهي الطلقة األوىل، وأن 
الزوج املدعى  صغرى النتهاء عدهتا باحليض ثالث حيضات بعد هذا الطالق، وأفهمت 
عليه بأن طالقه هذا طالق حمرم، وعليه التوبة إىل اهلل منه، وأن طالق السنة أن يطلق طلقة 
واحدة، وأن املرأة حرمت عليه، وال حتل له إال أن يعقد عليها عقدا جديدا مستوفيا ألركانه 
ورشوطه املعتربة، وقررت التهميش عىل عقد النكاح بذلك بعد اكتساب احلكم القطعية، 
اعرتاضية،  االعرتاض دون الئحة  قرر  عليه  املدعى  احلكم عىل  وبعرض  ما ظهر يل.  هذا 
وقررت رفع احلكم واملعاملة ملحكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة، وباهلل التوفيق، وصىل 

اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٢/١٣هـ.

احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
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بمحكمة  املال  وبيوت  والقصار  والوصايا  واألوقاف  الشخصية  لألحوال  الثالثة  الدائرة 
االستئناف يف منطقة مكة املكرمة االطالع عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة 
العامة بمحافظة املويه الشيخ/ )...( برقم ٣٥٤٧٤٣٠٠ وتاريخ ١٤٣٥/٢/١٤هـ، املرفق 
املتضمن  ١٤٣٤/٢/١٣هـ،  وتاريخ   ٣٥١٤٦٤٦٠ برقم  فضيلته  من  الصادر  الصك  هبا 
دعوى املرأة )...( ضد )...( إثبات طالقها منه، وبدراسة الصك وصورة ضبطه، تقررت 

املوافقة عىل احلكم، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 للاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمكة املكرمة

تارخيها:١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٠٥٢٩٠ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٨/٢٧هـ رقم القرار:٣٥٣٦٩٣٤٩  

تلزوجا إسلترا تلدعوىا-ا إثباتا ْكلا-اعجزاعنا بالقٌّ دفعا تلزوجا-ا إنكارا إثباتاطالقا-ا
برشباتخلملا-اطمبافقخاتلنكاحا-اعدماتلكفاءةايفاتلدينا-اعدماثبوتاتلطالقا-افقخا

تلنكاحابغرياعوضا-ابينونةاصغلى.

.Z¥¤£¢¡£~]١ا-سولهاتعاىللا
.Zba`_^[\]ZY]٢ا-سولهاتعاىللا

 را-سولهاصىلاتهللاعميهاوسمللا)الارضراوالارضتر(.ا
را-سولهاصىلاتهللاعميهاوسمللا)والايرشباتخلملاحنيايرشهبااوهوامؤمنا(.

أقامت املدعية دعواها ضد املدعى عليه طالبة إثبات طالقه هلا بقوله: إن مل جتعيل والدتك 
تكلمني فأنت طالق بالثالث؛ وذلك ألهنا مل تعطه والدهتا لتكلمه، وبعرض الدعوى عىل 
تعاطيه  بسبب  سكرانا  كان  لكونه  يذكره؛  وال  الطالق،  عن  يعلم  ال  أنه  قرر  عليه  املدعى 
اخلمر، وقد قررت املدعية أنه ال بينة لدهيا عىل طالق املدعى عليه هلا، وطلبت فسخ نكاحها 
معه عدم  يظهر  مما  للخمر،  بأنه شارب  واختياره  بطوعه  أقر  عليه  املدعى  ونظرًا ألن  منه؛ 
كفاءته للمدعية؛ وألنه مل يثبت ما ذكرته املدعية من طالق ال بإقرار وال ببينة؛ لذا فلم يثبت 
لدى القايض ما ادعت به املدعية من طالق، وحكم بفسخ نكاحها من املدعى عليه عىل غري 
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عوض، وأفهم الطرفني بأن املدعية بانت من املدعى عليه بينونة صغرى، وأن عليها العدة 
الرشعية، وأال تتزوج إال بعد اكتساب احلكم القطعية، وانتهاء عدهتا، كام قرر الكتابة للجهة 
املختصة إلجراء الالزم حيال ما ثبت من رشب املدعى عليه للخمر، ثم صدق احلكم من 

حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بمكة املكرمة، وبناء عىل 
املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمكة املكرمة برقم ٣٥٢٠٥٢٩٠ وتاريخ 
١٤٣٥/٠٤/٠٩هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٥١٠١٢٨٥٤ وتاريخ ١٤٣٥/٠٤/٠٩هـ، 
ويف يوم الثالثاء املوافق١٤٣٥/٠٧/٠٧هـ افتتحت اجللسة الساعة الثامنة والنصف وفيها 
حرضت املدعية )...( ... اجلنسية بموجب اإلقامة ذات الرقم )...(، املعرف هبا من قبل 
املدعى عليه )...( ... اجلنسية بموجب اإلقامة ذات الرقم )...(، وادعت احلارضة بواسطة 
هذه  من  الصادر  الصك  بموجب  زوجي  احلارض  عليه  املدعى  إن  قائلة:  )...(؛  املرتجم 
ألف  وعرشون  اثنان  وقدره  مهر  عىل  ١٤٣٤/٩/١٠هـ  يف   ٣٤٣١٦٨٥٦ برقم  املحكمة 
وليمة  وعمل  الزفاف،  حفل  إمتام  يرفض  عليه  املدعى  إن  وحيث  كاملة؛  استلمتها  ريال 
العرس حتى تارخيه، ويتعذر بأعذار غري مقنعة، علاًم بأنه سبق وأن أخذين من منزل والديت 
لغرض أن نشرتي مستلزمات املنزل، ولكنه ذهب يب اىل أحد الفنادق، واختىل يب، ودخل 
ألفاظه يب، ويشتمني، ويسبني،  أن عقد عيل وهو ييسء  منذ  أنه  الرشعي، كام  الدخول  يب 
يب،  اتصل  ١٤٣٥/٣/١٠هـ  بتاريخ  أنه  كام  سكران،  وهو  ويكلمني  يأتيني  أحيانا  وكان 
وطلب مني أن أجعل والديت تكلمه، فرفضت ذلك، فقال يل: إن مل جتعيل والدتك تكلمني 
فأنت طالق بالثالث، فلم أعطه والديت، ومل أجعلها تكلمه، وانتهى االتصال بيني وبينه عىل 
أو فسخ نكاحي منه. وبعرض ذلك  املذكور،  الطالق  إثبات  ذلك؛ جلميع ما سبق أطلب 
قائاًل: ما ذكرته  العربية، وبحضور املرتجم )...(  اللغة  املدعى عليه أجاب وهو جييد  عىل 
املدعية من العقد والدخول واملهر وكوين مل أقم بإمتام حفل الزفاف والوليمة، وأين أخذهتا 
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من بيت والدها، ودخلت هبا الدخـول الرشعـي صحـيح، وسبب عـدم إقامـتي للولـيمة 
هو مـا أمـر به من ظـروف مالية صعبة؛ أما ما ذكرته من الطالق فأنا ال أعلم عن ذلك، 
وال أذكر؛ ألين وقتها كنت سكران؛ بسبب أين أتعاطى اخلمر، وال أعلم هل طلقتها أو ال، 
هكذا أجاب؛ أما ما ذكرته من السباب والشتم غري صحيح. وبسؤال املدعية: هل لدهيا بينة 
عىل ما ذكرته يف دعواها ؟ أجابت قائلة: ليس لدي بينة عىل ذلك، وأطلب فسخ نكاحي من 
املدعى عليه. وبسؤال املدعى عليه عن عقد النكاح أبرز الصك الصادر من هذه املحكمة 
املدعية  نكاح  يتضمن  برقم ٣٤٣١٦٨٥٦ يف ١٤٣٤/٩/١٠هـ، وباالطالع عليه وجدته 
إن  وحيث  واإلجابة؛  الدعوى  من  تقدم  ما  عىل  فبناًء  املذكور؛  املهر  عىل  عليه  املدعى  من 
بقاء املدعية يف ذمة املدعى عليه، وحال املدعى عليه ما ذكر من عدم إمتامه للزفاف ووليمة 
رضار(؛  وال  رضر  )ال  وسلم:  عليه  اهلل  صىل  قال  وقد  خيفى،  ال  عليها  رضر  فيه  العرس 
وحيث أقر املدعى عليه بطوعه واختياره بأنه شارب للخمر، مما يظهر معه عدم كفاءة املدعى 
علية للمدعية؛ وذلك لرشب اخلمر، وقد قال تعاىل: [~£¡¢£¤¥Z؛ 
\]ZY] :وألن من مقاصد النكاح املودة والرمحة وهو منتف هنا، وقد قال تعاىل
]^_`Zba ... اآلية(، ورشب اخلمر من األسباب املؤدية لنفرة 
الزوجة من زوجها، وقد قال صىل اهلل عليه وسلم: )وال يرشب اخلمر حني يرشهبا وهو 
مؤمن (، وقد ثبت عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أنه لعن شارب اخلمر وعارصها، 
وملا ثبت عنه صىل اهلل عليه وسلم أنه قال: )إن عىل اهلل عهدًا ملن مات وهو يرشب اخلمر أن 
يسقيه من طينة اخلبال( احلديث، كام أن يف رشب اخلمر رضًرا عىل الزوجة واألرسة واألبناء 
وقد قضت الرشيعة االسالمية برفع الرضر، وحيث مل يثبت ما ذكرته املدعية من طالق ال 
بإقرار وال ببينة؛ وحيث أقر الطرفان بحصول الدخول الرشعي بينهام؛ وجلميع ما سبق فقد 
من  املدعية  نكاح  بفسخ  حكمت  كام  طالق  من  املدعية  به  ادعت  ما  ثبوت  بعدم  حكمت 
املدعى عليه عىل غري عوض، كام ثبت لدي إقرار املدعى عليه برشبه للخمر وقررت الكتابة 
للجهة املختصة إلجراء الالزم حيال ما ثبت من رشب املدعى عليه للخمر، وبعرض ذلك 
عىل الطرفني قنعت به املدعية ومل يقنع به املدعى عليه، فجرى إفهام الطرفني بأن املدعية قد 
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بانت من املدعى عليه بينونة صغرى ال حتل له إال بعقد جديد مكتمل الرشوط واألركان، 
كام جرى إفهام املدعية بأن عليها العدة الرشعية حسب حاهلا من تاريخ هذا احلكم، وأال 
تستقبل اخلّطاب إال بعد اكتساب احلكم القطعية وانتهاء عدهتا، كام جرى إفهام املدعى عليه 
بأن عليه املراجعة بتاريخ ١٤٣٥/٧/١٣هـ الستالم نسخة احلكم وأن عليه التقدم بالئحته 
االعرتاضية خالل ثالثني يوما من استالم نسخة احلكم فإن مل يتقدم بذلك خالل هذه املدة 
فإن حقه يف االعرتاض يسقط ويكتسب احلكم القطعية وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا 

حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٧/٠٧هـ.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد: نحن قضاة الدائرة األوىل 
لألحوال الشخصية واألوقاف والوصايا والقصار وبيوت املال يف حمكمة االستئناف بمنطقة 
مكة املكرمة جرى منا االطالع عىل املعاملة الواردة إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس املحكمة 
العامة بمكة املكرمة رقم ٣٥١٠١٢٨٥٤ وتاريخ ١٤٣٥/٨/١٧هـ املشتملة عىل الصك 
القايض   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٥/٧/٨هـ  وتاريخ   ٣٥٣٠٨١١٤ رقم 
باملحكمة العامة بمكة املكرمة املتضمن دعوى )...( ... اجلنسية ضد )...( ... اجلنسية يف 
إثبات طالق وبدراسة الصك وصورة ضبطه والئحته االعرتاضية تقرر املوافقة عىل احلكم 

واهلل املوفق. وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 لل٦تللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة القريات

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٥٦٨١٠  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة اجلوف

تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/٠٦هـ رقم القرار: ٣٥٣٠٤٦٣٧ 

سولا سبولا إثباتها-ا عنا تلعدةا-اعجزا يفا بامللتجعةا دفعا هاتفيةا-ا رسالةا إثباتاطالقا-ا
تملدعيةا-ايمينهااعىلااعدماتللجعةا-اثبوتاتلطالقا-ابينونةاصغلى.

سولاتبناسدتمةايفاتملغنيا)ل١/رل٢(: “ إناحمفاعميهاعىلاتلبتاكفاه،اوكاناتلاقديُلافيها
تلِعمَل”.

نصية  برسالة  هلا  طالقه  إثبات  طالبة  عليه  املدعى  زوجها  ضد  دعواها  املدعية  أقامت 
عىل اجلوال، وانتهاء عدهتا دون مراجعته هلا، كام طلبت إلزامه بالنفقة عىل ولده، وبعرض 
واستعد  انتهاء عدهتا،  قبل  راجعها  قد  بأنه  بالطالق، ودفع  أقر  عليه  املدعى  الدعوى عىل 
به أحرض شاهدين فشهدا  املدعى عليه عىل ما دفع  البينة من  باإلنفاق عىل ولده، وبطلب 
بشهادة غري موصلة إلثبات دفعه؛ ونظرًا ألن الزوج إذا ادعى إرجاع املرأة بعد انتهاء العدة 
وأنكرت هي ذلك وال بينة فإن القول قوهلا بيمينها، وألن املدعية أدت اليمني عىل صحة 
دعواها؛ لذا فقد حكم القايض بثبوت طالق املدعى عليه ملطلقته املدعية، وأهنا بانت منه 
بينونة صغرى، وألزم املدعى عليه بتسليمها نفقة شهرية لولده منها، فاعرتض املدعى عليه 

عىل إلزامه النفقة، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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القريات،  العامة بمحافظة  القايض يف املحكمة  أنا )...(  احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي 
برقم  القريات  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء 
وتاريخ   ٣٥٢٧٧٩١٢ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠١/٢٥هـ،  وتاريخ   ٣٥٥٦٨١٠
١٤٣٥/٠١/٢٥هـ، ويف يوم الثالثاء املوافق١٤٣٥/٠٣/٢٠هـ افتتحت اجللسة الساعة 
 ،)...( الرقم  بالسجل ذي  اجلنسية  )...( سعودية  املدعية  وفيها حرضت  ١٠:٤٥ صباحا 
ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( احلارض  والدها  قبل  من  هبا  واملعرف 
الرقم )...(، كام حرض حلضورمها املدعى عليه )...( سعودي اجلنسية بالسجل ذي الرقم 
)...(، وقالت األوىل يف حترير دعواها: إن هذا احلارض تزوجني عام ١٤٢٩هـ، وقد دخل 
طلقني  وقد  ١٤٣٠/٥/٢٤هـ،  بتاريخ  املولود   )...( منه  وأنجبت  الرشعي،  الدخول  يب 
رسالة  عرب  ذلك  وكان  طالق،  أنت  يل:  بقوله  ١٤٣١/١٠/١١هـ  بتاريخ  عليه  املدعى 
نصية عىل جوال والدي وجوال والديت، كام أنه مل ينفق عىل ولده منذ أربع سنوات. أطلب 
عىل  ذلك  وبعرض  دعواي.  هذه  طالق،  صك  وإعطائي  ولده،  عىل  نفقة  بفرض  إلزامه 
املدعى عليه، وبسؤاله عام جاء يف الدعوى أجاب بقوله: إن ما جاء يف الدعوى من الزواج 
واإلنجاب والطالق يف التاريخ املذكور كله صحيح، ولكنني راجعتها، وأشهدت عىل ذلك 
قبل انتهاء عدهتا؛ وأما بالنسبة لنفقة الولد فال مانع لدي من دفع مخسمئة ريال شهريا؛ نفقة 
للولد، هكذا أجاب. وبطلب البينة منه أجاب بقوله: أطلب إمهايل إلحضارها يف اجللسة 
القادمة، ثم جرى سؤاله عن عقد النكاح، فأجاب بقوله: ليس معي اآلن، وسأحرضه يف 
اجللسة.  رفع  قررت  املئة  بعد  والعرشين  السادسة  املادة  عىل  وبناء  وعليه  القادمة؛  اجللسة 
املثبتة هويتهام يف  املدعية )...(  املدعية )...( واملعرف هبا والد  ويف جلسة أخرى حرضت 
اجللسة املاضية، كام حرض املدعي وكالة بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل القريات يف 
١٤٣٥/١/٢٤هـ برقم ٣٥١١٣٦٤٨، التي ختوله حق املرافعة واملدافعة وسامع الدعاوى 
احلكم  وقبول  فيهم،  والطعن  الشهود  وإحضار  والتنازل،  والصلح  واإلنكار  عليها  والرد 
ونفيه، كام حرض حلضوره املدعى عليه )...(، وبسؤاله عن بينته أجاب بقوله: أحرضت لكم 
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البينة، وأطلب سامع شهادهتام، وبسؤال األول )...( سعودي اجلنسية بالسجل املدين ذي 
الرقم )...( البالغ من العمر ٥٧ سنة، ويسكن بحي )...( بالقريات، ومتقاعد من )...(، 
وبسؤاله عام  إفادته،  وكالة صديق حسب  واملدعي  وقرابة،  عليه نسب  املدعى  وبينه وبني 
لديه من شهادة أجاب بقوله: أشهد بأن املدعى عليه )...( أرسلني مع عمه )...( للذهاب 
قبل  ذلك  لبيت زوجها، وكان  أبيها؛ إلرجاعها  عند  التوسط  أجل  املدعية من  والد  لبيت 
أكثر من سنتني، وال أذكر التاريخ حتديدا. هذا ما لدي، وبسؤاله: هل أخربكم املدعى عليه 
)...( بأنه راجع امرأته، وطلب منكم الذهاب لبيت والد املدعية زوجته من أجل التوسط 
إنني ال أعلم إن كان املدعى عليه )...( طلق  أبيها إلرجاعها أم ال ؟ فأجاب بقوله:  عند 
منا  وطلب  أبيها،  لبيت  فذهبت  مشاكل،  زوجته  وبني  بينه  أن  أعرفه  والذي  ال،  أم  امرأته 
الثاين عن  الشاهد  بينهام. هكذا أجاب، ثم جرى سؤال  الذهاب ألبيها ملحاولة اإلصالح 
اسمه وبياناته الشخصية، فأجاب بقوله: اسمي )...( سعودي اجلنسية بالسجل املدين ذي 
الرقم )...(، وأبلغ من العمر ٤٢ سنة، وأعمل متقاعدًا من إدارة اجلوازات، وأسكن بحي 
)...( بالقريات، واملدعى عليه )...( ابن أخي، وال عالقة يل باملدعية. وبسؤاله عام لديه من 
شهادة قال : أشهد بأنني وعم املدعى عليه )...( ذهبنا لبيت والد املدعية برغبة من )...( 
من أجل التوسط عند أبيها إلرجاع الزوجة لبيت زوجها، ومل أكن أعلم أن بينهام طالًقا، 
ولكن الذي أعـرفـه أن بينهام مـشـاكـل وخـالفـات، وكـان ذلك قـبل أكـثر مـن ثـالث 
أجابت  املدعية  عىل  الشهادة  وبعرض  لدي.  ما  هذا  حتديدا،  التاريخ  أذكر  وال  سـنوات، 
بقوهلا: إن جميئ الشاهد )...( لبيت والدي كان بعد انتهاء العدة؛ وأما جميئ الشاهد )...( 
كان قبل طالقه يل. هكذا أجابت. وبرد ذلك عىل املدعى عليه أجاب بقوله: إنني راجعت 
املدعية يف أول أسبوع من رمضان من عام ١٤٣١هـ، وذهبت هلا برفقة والديت وجديت لبيت 
والدها من أجل أخذها، وإرجاعها للبيت، وقد جلست واتفقت معها عىل العودة لبيتي. 
برقم ١١٢٦  املحكمة  الصادر من هذه  الزواج  هكذا أجاب، ثم جرى االطالع عىل عقد 
يف ١٤٢٨/١٢/٢٦هـ؛ ونظرا النتهاء وقت اجللسة، وللتأمل رفعت اجللسة. ويف جلسة 
أخرى حرضت املدعية )...(، املعرف هبا من قبل والدها املثبتة هويته يف اجللسة املاضية، كام 
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حرض حلضورمها املدعى عليه )...(؛ ونظرا لكون بينة املدعى عليه عىل رجعة مطلقته غري 
موصلة، ولكون ادعاء الزوج املراجعة بعد انقضاء العدة احلكم فيه أن القول قوهلا، كام نص 
بذلك أهل العلم، ولكون كل موضع ينص أهل العلم فيه بأن القول قوهلا فعليها اليمني، 
كام جاء يف الرشح الكبري البن قدامة )٤٨٨/٨(؛ لذا جرى عرض اليمني عىل املدعية بعد 
ختويفها بعاقبة اليمني الكاذبة، واستعدت هبا، وحلفت باهلل قائلة: واهلل العظيم إن مطلقي 
)...( مل يراجعني يف زمن عديت، وعليه، وبناء عىل ما سلف من الدعوى واجلواب املتضمن 
موافقة الزوج بالنفقة عىل ولده بدفع مخسمئة ريال ألمه نفقة للولد، وإلقرار املدعى عليه 
مراجعته  عىل  عليه  املدعى  لدى  موصلة  بينة  وال  ١٤٣١/١٠/١١هـ،  بتاريخ  بالطالق 
مطلقته زمن العدة، وإلنكار املطلقة ذلك، وحلفها، وألن األصل عدمه وحصول البينونة؛ 
بتاريخ ١٤٣١/١٠/١١هـ، وأهنا بانت منه  لذا فقد ثبت لدي طالق )...( ملطلقته )...( 
كام  الرشوط واألركان،  بعقد ومهر جديدين مستكمل  إال  للمطلق  بينونة صغرى ال حتل 
قررت إلزام املدعى عليه )...( بدفع نفقة شهرية لولده، الذي هو يف حضانة أمه اآلن قدرها 
مخسمئة ريال، وبذلك كله حكمت، وبعرضه عىل املدعى عليه قرر قناعته باحلكم فيام يتعلق 
تاريخ هذا  له من  بأن  بالنفقة، وأفهم  يتعلق  فيام  قناعته  البينونة، وعدم  بالطالق وحصول 
اليوم ثالثني يوما لتقديم الالئحة االعرتاضية، وإن مل يسلمها خالل املدة النظامية فسيسقط 
حقه يف االعرتاض، ويكتسب احلكم الصفة القطعية، وعليه جرى التوقيع، وباهلل التوفيق، 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٤/٠٩هـ.

اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٥/٠٦/٠٣هـ  اخلميس  يوم  ففي  وبعد،  وحده،  هلل  احلمد 
الساعة ٥٢: ٠٩ وفيها حرضت املدعية )...(، املعرف هبا من قبل والدها املثبتة هويته يف اجللسة 
السابقة، كام حرض حلضورمها املدعى عليه )...(، وقد عادت املعاملة من حمكمة االستئناف 
باجلوف وبرفقها القرار ذو الرقم ٣٥٢٤٥٦٧٩ والتاريخ ١٤٣٥/٥/١٦هـ، ونص احلاجة 

منه بعد املقدمة: )وبدراسة الصك وصـورة ضـبطه وأوراق املـعاملة لوحظ ما ييل : 
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أواًل: مل يسأل فضيلته املدعى عليه هل لديه مزيد بينة أم ال ؟ 
ثانيا: يمني املدعية ال تكون عىل البت -نفي وقوع الرجعة، ولكن تكون عىل نفي العلم.

ثالثا: مل يعرض فضيلته احلكم عىل املدعية ملعرفة قناعتها به من عدمها، وال بد من ذلك، 
فعىل فضيلته مالحظة ما ذكر، وإجراء ما يلزم، ورصد ما جيد يف الضبط وصورته والصك 
وسجله، وإعادة املعاملة إىل حمكمة االستئناف إلكامل الزمها، واهلل املوفق(، وعليه نجيب 
أصحاب الفضيلة عام جاء يف املالحظة األوىل والثانية بأن احلكم فيام يتعلق بوقوع الطالق 
وعدم ثبوت مراجعة املدعى عليه للمدعية، وحصول البينونة الصغرى بينهام حكم مكتسب 
القطعية بقناعة املدعى عليه، وموافقة احلكم ملا جاء يف طلب املدعية من إثبات طالق املدعى 
كانت عىل  املدعية  يمني  بأن  االستئناف، علام  اختصاص حمكمة  عليه جتاهها، وهو خارج 
البت والقطع وهو أعم من نفي العلم، وقد نص ابن قدامة يف املغني ٢٠٨/١٠ عىل صحة 
ذلك بقوله: ) إن حلف عليه عىل البت كفاه، وكان التقديُر فيه الِعلَم (، كام جرى عرض 
التوفيق  اهلل  سائال  جوايب؛  هذا  به.  قناعتها  فقررت  املدعية،  عىل  بالنفقة  يتعلق  فيام  احلكم 
يل وألصحاب الفضيلة، كام ستتم إعادة كامل أوراق املعاملة ملحكمة االستئناف باجلوف، 
وعليه جرى التوقيع، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر 

يف ١٤٣٥/٠٦/٠٣هـ.
احلمد هلل وحده، وبعد، فقد اطلعنـا نحن قـضـاة دائرة األحوال الشخصية واإلهناءات 
والوصايا واألوقاف يف حمكمة االستئناف بمنطقة اجلوف عىل املعاملة الواردة من املحكمة 
العامة يف القريات برقم ٣٥١٦٢١٩٦٢ وتاريخ ١٤٣٥/٦/٣هـ، املقيدة لدى هذه املحكمة 
فضيلة  من  الصادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٦/٢٩هـ،  وتاريخ   ٣٥١٨٩٩٤٣٢ برقم 
اخلاص  ١٤٣٥/٤/٩هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٠١٠٩٢ برقـم   )...( الشيخ/  باملحكمة  القايض 
بام هو  الصك حكم فضيلته  إثبات طالق. وقد تضمن  بشأن   )...( )...( ضد/  بدعوى/ 
مدون ومفصل به. وباالطالع عىل ما أجاب به فضيلة القايض وأحلقه بالصك وصورة ضبطه؛ 
بناًء عىل قرارنا ذي الرقم ٣٥٢٤٥٦٧٩ والتاريخ ١٤٣٥/٥/١٦هـ تقررت املصادقة عىل 

احلكم بعد اإلجراء األخري، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 ١ل٦تللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة جدة

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٩٣٣٥١ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/١٦هـ رقم القرار:٣٥٢٨٠٧٠٨  

تلبينةاعميهاا-ايمنيا تلدعوىا-اعدما إنكارا ثالثةا-ارسالةاجوتلا-ا إثباتاطالقا-اطمقةا
تلزوجا-اثبوتاطمقانيا-ارداطمباإثباتاتلثالثة.

سوما دماءا رجالا الدعىا بدعوتهلا تلناسا يعطىا )لوا وسمللا عميها تهللا تلنبياصىلا سولا ا
وأموتهلل،اولكناتلبينةاعىلاتملدعياوتليمنياعىلامناأنكل(.

أقامت املدعية دعواها ضد زوجها املدعى عليه طالبة إثبات طالقه هلا الطلقة الثالثة عن 
طريق إرسال رسالة جوال كتب فيه: أنت طالق، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أنكر 
صحتها، وقرر أنه طلق املدعية مرتني وراجعها بعد الطلقة الثانية، وطلب إثبات مراجعته 
هلا، وقد أقرت املدعية بالطلقتني األوىل والثانية ومراجعته هلا بعدها، وأرصت عىل طلب 
إثبات الطلقة الثالثة، وبطلب البينة من املدعية قررت أنه ال بينة لدهيا، وطلبت يمني زوجها 
عىل نفي دعواها، فأدى املدعى عليه اليمني طبق ما طلب منه؛ ونظرًا ألن األصل استصحاب 
احلال بعدم وقوع طلقة ثالثة؛ لذا فقد ثبت لدى القايض أن املدعى عليه طلق املدعية طلقتني 
وأنه راجعها يف عدهتا، ورد طلب املدعية يف إثبات الطلقة الثالثة، وبذلك حكم، فاعرتضت 

املدعية، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء 
عىل املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمحافظة جدة برقم:٣٤٤٩٣٣٥١ 
وتاريخ:   ٣٤٢٥٠٧٣١٤ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/١١/٠٤هـ،  وتاريخ: 
)...( سعودي  املوافق: ١٤٣٥/٠٤/٢٥هـ حرض  الثالثاء  يوم  ١٤٣٤/١١/٠٤هـ، ويف 
اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم: )...( الوكيل عن )...( بموجب الوكالة الصادرة 
من كتابة العدل الثانية بشامل جدة ذات الرقم: ٨٤٣٣٧ يف: ١٤٢٦/١٢/٢٥هـ، املخول له 
فيها حق املرافعة واملدافعة وحضور اجللسات والصلح والتنازل واإلقرار واإلنكار، وحرض 
حلضوره )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم: )...(، ثم ادعى األول 
قائال: إن املدعى عليه كان زوجًا ملوكلتي، فقد طلقها بتاريخ: ١٤٣٢/٠٨/٠١هـ؛ قائال 
هلا: )أنت طالق(، ثم راجعها يف عدهتا، ثم طلقها بتاريخ: ١٤٣٣/٠٣/١٩هـ؛ قائال هلا: 
)أنت طالق(، وانتهت عدهتا ومل يراجعها، وامتنع من إثبات طالقها. أطلب احلكم بإثبات 
طالق موكلتي؛ هكذا ادعى. وبعرض ذلك عىل املدعى عليه أجاب قائال: ما ذكره املدعي 
وكالة كله صحيح، عدا أنني مل أراجع موكلته بعد الطلقة الثانية، والصحيح أنني راجعتها 
وبسؤاله  أجاب.  هكذا  مراجعتي؛  بإثبات  احلكم  وأطلب  ١٤٣٣/٠٥/٠١هـ،  بتاريخ: 
بينته يف الرجعة أجاب قائال: أطلب مهلة إلحضارها، هكذا أجاب. ويف يوم االثنني  عن 
املوافق: ١٤٣٥/٠٥/٠٢هـ حرضت: )...(، سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين ذي 
الرقم: )...(، املعرف هبا من قبل شقيقها: )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
املدين ذي  السجل  اجلنسية بموجب  الرقم: )...(، وحرض حلضورها: )...( سعودي  ذي 
املدعية ولدت يل  قائال:  املدعى عليه عام استمهل من أجله أجاب  الرقم: )...(؛ وبسؤال 
عىل فراش الزوجية بنتني مها: )...( املولودة بتاريخ: ١٤٣٢/٠٤/٠٤هـ و)...( املولودة 
الثانية املؤرخة يف:  بتاريخ: ١٤٣٤/٠٥/٠٥هـ، وهذا يدل عىل أنني راجعتها بعد الطلقة 
١٤٣٣/٠٣/١٩هـ؛ إذ كيف حيصل محل ومل حتصل رجعة، هكذا أجاب. وبعرض ذلك 
بتاريخ: ١٤٣٣/٠٥/١٨هـ،  املدعية أجابت قائلة: صحيح قد راجعني املدعى عليه  عىل 
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بتاريخ:  ثالثة  طلقة  طلقني  لكّنه  يل،  مراجعته  تتضمن  يل  سلمها  عادية  ورقة  وجدت  فقد 
١٤٣٣/١٠/١٠هـ؛ حيث أرسل يل رسالة جوال نصها: )أنت طالق(، أطلب إثبات هذه 
الطلقة الثالثة، هكذا أجابت. وبعرض ذلك عىل املدعى عليه أجاب قائال: ما ذكرته املدعية 
أجاب.  هكذا  صحيح،  فغري  الثالثة  الطلقة  ١٤٣٣هـ  لعام:  شوال  شهر  يف  طلقتها  أنني 
نفي دعواي،  يمينه عىل  بينة، وأطلب  قائلة: ليس لدي  بينتها أجابت  املدعية عن  وبسؤال 
هكذا أجابت. عند ذلك عرضت اليمني عىل املدعى عليه بعد أن خوفته خطرها، فاستعد 
للحلف، فأذنت له فحلف قائال: )أقسم باهلل العظيم الغالب الطالب الضار النافع أنني مل 
أطلق زوجتي )...( إال طلقتني فقط ومل أطلقها الطلقة الثالثة يف شهر شوال لعام: ١٤٣٣هـ(، 
هكذا حلف، ورضيت بذلك املدعية. فبناء عىل ما سلف، وألن املدعية قد أقرت أن املدعى 
أن  عىل  بينة  تقدم  ومل  ١٤٣٣/٠٣/١٩هـ،  يف:  املؤرخة  الثانية  الطلقة  بعد  راجعها  عليه 
املدعية،  لطلب  طبقا  اليمني  حلف  عليه  املدعى  وألن  ثالثة،  طلقة  طلقها  قد  عليه  املدعى 
ـ  والسالم  الصالة  ـ عليه  ولقوله  ثالثة،  بعدم وقوع طلقة  احلال  استصحاب   وألن األصل 
املدعي  عىل  البينة  ولكن  وأمواهلم  قوم  دماء  رجال  الدعى  بدعواهم  الناس  يعطى  )لو 
واليمني عىل من أنكر(؛ لذلك كله فقد ثبت لدي أن املدعى عليه طلق املدعية طلقتني األوىل 
بتاريخ: ١٤٣٢/٠٨/٠١هـ، وأنه راجعها يف عدهتا، والثانية بتاريخ: ١٤٣٣/٠٣/١٩هـ، 
حكمت.  وبذلك  الثالثة،  الطلقة  إثبات  يف  املدعية  طلب  ورددت  عدهتا،  يف  راجعها  وأنه 
واستعدت  معارضتها،  املدعية  وقررت  باحلكم،  قناعته  عليه  املدعى  قرر  احلكم  وبإعالن 
بتقديم الئحة اعرتاضية وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. 

حرر يف: ١٤٣٥/٠٥/٠٢هـ.

احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد، فنحن قضاة الدائرة األوىل 
لألحوال الشخصية واألوقاف والوصايا والقصار وبيوت املال يف حمكمة االستئناف بمنطقة 
مكة املكرمة جرى منا االطالع عىل املعاملة الواردة إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس املحكمة 
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١٤٣٥/٦/٢هـ  ٣٤/٢٥٠٧٣١٤والتاريخ  الرقم  ذي  املكلف  جدة  بمحافظة  العامة 
املشتملة عىل الصك ذي الرقم ٣٥٢٢٨٧٧٦ والتاريخ ١٤٣٥/٥/٢هـ الصادر من فضيلة 
الشيخ/ )...( القايض باملحكمة العامة بمحافظة جدة املتضمن دعوى/ )...( ضد/ )...( 
يف إثبات طالق، وبدراسة الصك وصورة ضبطه والئحته االعرتاضية تقررت املوافقة عىل 

احلكم مع التنبيه املرفق، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 ٢ل٦تللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بخميس مشيط

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٠٠٨٥٥ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري

تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/١٥هـ رقم القرار:٣٥٢٧٨٥٨١  

إثباتاطالقا-اطمقةاثالثةاا-اتعميقهااعىلارشطا-ادفعابقصداتملنعا-لفظاحياملاتلطالقا
وتليمنيا-ايمنياتلزوجا-اعدماثبوتاتلطالقا-ارداتلدعوىا-اكفارةاتليمني.

مااجاءايفاكشافاتلقناعا)ا/٢٦ر(: “ )و(امااُياخمصابهامنا)تحلنث(ايفاحمفها)إذتاأرتدا
ختويفاتملأتهابالطالقاإناخلجتامنادترها(،افقالاهلالا)أنتاطالقاثالثااإناخلجتامنا
تلدتراإالابإذين،اونوىابقمبه(ابطالقا)طالقامناوثاق(ابفاحاتلوتواوكرسهااأيلاسيدا)أو(اطالقا
)مناتلعملاتلفالين،اكاخلياطة،اوتلغزل،اوتلاطليز،اونوىابقولهلاثالثااثالثةاأيام؛افمهانياه(؛ا
ألنالفظهاحياممها)فإناخلجتاملاتطمقافيامابينهاوبنياتهللاتعاىلاروتيةاوتحدة(األنهاأدرىاابنياه”.

أقامت املدعية دعواها ضد زوجها املدعى عليه طالبة إثبات طالقه هلا الطلقة الثالثة بقوله: 
إن خرجت من البيت فأنت طالق؛ ثم خرجت من البيت بعد ذلك، وبعرض الدعوى عىل 
املدعى عليه أقر بصحتها، ودفع بأنه قصد منع زوجته املدعية من اخلروج، وختويفها، ومل 
يقصد إيقاع الطالق، وقد أنكرت املدعية ما دفع به املدعى عليه، وطلبت يمينه عىل عدم 
تكراره التلفظ بالطالق مرة أخرى، وقصده بذلك إيقاع الطالق، فأداها طبق ما طلب منه؛ 
ونظرًا ألن اللفظ حيتمل الطالق واليمني واملرجع يف ذلك إىل نية املطلِّق، وألنه قرر أن قصده 
هو التخويف واملنع من اخلروج وأنه ال يقصد الطالق، وألنه حلف اليمني املطلوبة منه؛ لذا 
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فقد حكم القايض برد دعوى املدعية لعدم ثبوت الطالق الصادر من املدعى عليه، وأفهم 
املدعى عليه بأن عليه كفارة اليمني لقاء حنثه بخروج زوجته من املنزل بعد أن تلفظ عليها 

بذلك اللفظ، فاعرتضت املدعية، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

أنا )...( مساعد رئيس املحكمة العامة بخميس مشيط،  احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي 
برقم  مشيط  بخميس  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء 
٣٤٥٠٠٨٥٥ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٠٩هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤٢٥٤٢٥٠٩ وتاريخ 
وفيها  اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٤/١١/٢٣هـ  األحد  يوم  ويف  ١٤٣٤/١١/٠٩هـ، 
حرضت )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( برفقة أخيها املعرف 
هبا )...( السعودي بالسجل املدين ذي الرقم )...(، ومل حيرض املدعى عليه )...(، ومل تتضمن 
أوراق املعاملة تبلغ املدعى عليه باحلضور من عدمه؛ لذا جرى رفع اجللسة من أجل تبليغ 
أخيها  هبا  املعرف  برفقة   )...( املدعية  حرضت  أخرى  جلسة  ويف  باحلضور،  عليه  املدعى 
قائلة  )...(؛  الرقم  ذي  املدين  بالسجل  السعودي   )...( معها  احلارض  عىل  وادعت   ،)...(
يف حترير دعواها: تزوجت املدعى عليه هذا احلارض يف عام ١٤٠٤هـ، ودخل يب الدخول 
الرشعي، وأنجبت له أربعة من األوالد: )...( وهي تبلغ من العمر ثامنية وعرشين عامًا، 
و)...( يبلغ من العمر سبعة وعرشين عامًا، و)...( ويبلغ من العمر مخسة عرش عامًا، و)...( 
وتبلغ من العمر أربعة عرش عامًا، وقد طلقني الطلقة األوىل يف عام ١٤٠٧هـ بقوله يل: أنت 
طالق، ثم راجعني بعد ذلك يف أثناء العدة، ثم طلقني الطلقة الثانية يف عام ١٤١٨هـ بقوله 
يل: أنت طالق، ثم راجعني يف أثناء العدة، ثم طلقني الطلقة الثالثة يف عام ١٤٢٤هـ بقوله 
يل: أنت طالق، ثم ذهب يستفتي أحد طلبة العلم يف هذه الطلقة، واتصل عىل هاتف املنزل 
الذي ال أعرف اسمه،  الشيخ  أكلم ذلك  أن  الشيخ، وطلب مني  بعد ذلك من عند ذلك 
يتبق  الثالثة غري واقعة، ومل  الطلقة  اهلاتف، وقال يل: هذه  الشيخ عن طريق  وفعاًل كلمت 
سوى طلقة واحدة، فحافظوا عليها ثم اقتنعت بذلك. ويف عام ١٤٣٣هـ حصل بينه وبني 
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إىل  اذهبي  قائاًل:  فتلفظ عيل  املشكلة،  إهناء  أجل  ثم حرضت من  تفاهم،  )...( سوء  ابني 
أهلك فأنت طالق، وكنت يف حال حيض، وقد ذهب بعد ذلك املدعى عليه مع أخي هذا 
هذه  بأن  أفتامها   )...( الشيخ  بأن  أخي  أخربين  ذلك  بعد  ثم  االستفتاء،  أجل  من  احلارض 
الطلقة غري واقعة؛ ألنني كنت يف حال احليض، ويف تاريخ ١٤٣٤/٠٨/٠٦هـ طلبت من 
املدعى عليه بأن يسمح يل بالذهاب إىل زيارة أختي )...( بعد خروجها من عدة وفاة زوجها 
الباب فأنت طالق، وفعاًل خرجت يف حينها من  فرفض ذلك، ثم قال يل: لو خرجت مع 
املنزل؛ قاصدة الذهاب إىل أختي، ثم عدت يف نفس اللحظة من أجل أخذ اخلادمة املنزلية 
املنزل اذهبي فأنت  معي، فقابلته، ثم تلفظ قائاًل: من زمان وأنا أبحث عن خروجك من 
طالق، ثم اجتهت بعد ذلك إىل منزل أختي، وبعد ذلك إىل منزل أهيل، ومل أعد إليه بعد ذلك؛ 
لذا أطلب إثبات هذه الطلقة الثالثة واألخرية، وإخراج صك بذلك. هذه دعواي. وبسؤال 
املدعى عليه عام جاء يف دعوى املدعية أجاب قائاًل: ما ذكرته املدعية يف دعواها من حصول 
الزواج فيام بيننا وإنجاهبا لألوالد املذكورين فصحيح؛ وأما الطالق األول الذي تذكر بأنه 
وقع يف ١٤٠٧هـ فغري صحيح، ومل أتلفظ عليها بالطالق يف ذلك العام؛ وأما الطالق الذي 
وقع يف عام ١٤١٨هـ فصحيح، وتعترب هي الطلقة األوىل، وكذلك الطالق الذي وقع يف 
عام ١٤٢٤هـ اعتربته الطلقة الثانية إبراء للذمة، وقد راجعتها أثناء العدة مع العلم أن الشيخ 
الذي أفتانا، وكلمها عن طريق اهلاتف، وهو الشيخ )...( قد أفتى بعدم وقوع الطالق، ثم 
الثانية. ويف عام ١٤٣٣هـ طلقتها كام ذكرت،  بعد ذلك قال يل: إذًا تعترب هذه هي الطلقة 
الطالق  وأما  حيض.  حال  يف  كانت  ألهنا  الطالق؛  وقوع  بعدم   )...( الشيخ  أفتانا  وقد 
األخري الذي ذكرت بأنه وقع يف تاريخ ١٤٣٤/٠٨/٠٦هـ فقد طلبت مني أن تذهب إىل 
السودة من أجل التنزه فرفضت ذلك إال أهنا أرصت عىل طلبها، فتلفظت عليها قائاًل: إن 
خرجت من املنزل فأنت طالق؛ أقصد هبذا اللفظ منعها من اخلروج وختويفها، وال أقصد 
إيقاع الطالق؛ ألنه مل يبق إال هذه الطلقة األخرية، ومع هذا مل تستجب وخرجت، وهي ال 
زالت يف عصمتي، وأنا ال أرغب يف فراقها. هكذا أجاب. وبعرض ذلك عىل املدعية أجابت 
قائلة: ما ذكره من أنه مل حيصل طالق يف ١٤٠٧هـ فغري صحيح، بل إنه طلقني طلقة واحدة 
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الذي  بابني )...(، كام أن طالقه األخري  ونحن يف حمافظة حمايل عسري عندما كنت حاماًل 
بتاريخ ١٤٣٤/٠٨/٠٦هـ مل يقصد من ذلك التخويف، وإنام يقصد إيقاع الطالق؛ حيث 
إنه قال يل بعد ذلك: أنا من زمان أبحث عن خروجك من املنزل، فاذهبي فأنت طالق. فهو 
بذلك يقصد إيقاع الطالق، وال يقصد التخويف. هكذا أجابت، ثم جرى رفع اجللسة من 
أجل التأمل والنظر. ويف جلسة أخرى حرضت املدعية )...( برفقة أخيها املعرف هبا )...( 
وكذلك املدعى عليه )...( عندئذ جرى سؤال املدعى عليه: هل قال هلا بعد أن خرجت من 
املنزل وعادت إليه مرة أخرى: ) أنا من زمان أبحث عن خروجك من املنزل فاذهبي فأنت 
طالق ( ؟ فأجاب قائاًل: إنني مل أتلفظ هبذا الطالق للمرة الثانية كام ذكرت املدعية، ومل يصدر 
مني هذا اللفظ إطالقًا، وإنام قلت هلا: من زمان وأنا أبحث عن خروجك فقط، وإنام تلفظت 
عليها يف بداية األمر بقويل هلا: ) إن خرجت من الباب فأنت طالق (؛ أقصد ختويفها، ومنعها 
من اخلروج، وال أقصد من ذلك اللفظ الطالق، واهلل هو الشاهد واملطلع عىل نيتي. هكذا 
أجاب. عندئذ جرى سؤال املدعية: هل لدهيا بينة عىل ما ذكرته يف دعواها من أن املدعى 
عليه تلفظ عليها عند عودهتا بقوله: ) من زمان وأنا أبحث عن خروجك من املنزل اذهبي 
فأنت طالق ( ؟ فأجابت قائلة: ال بينة يل عىل ذلك؛ حيث مل يكن معنا أحد عندما تلفظ عليها 
باللفظ األول، وكذلك الثاين، وأطلب يمينه عىل نفي ذلك. هكذا أجابت. وبعرض ذلك 
عىل املدعى عليه استعد للحلف، فأذنت له بأداء اليمني، فحلف قائاًل: “ واهلل العظيم، عامل 
الغيب والشهادة بأن ما ذكرته املدعية يف دعواها بأنني تلفظت عليها مرة أخرى بعد عودهتا 
فغري  طالق  فأنت  أهلك،  بيت  إىل  اذهبي  هلا:  بقويل  ١٤٣٤/٠٨/٠٦هـ  بتاريخ  املنزل  إىل 
اللفظ  بذلك  أقصد  وكنت  األوىل،  اللفظة  إال  مني  يصدر  ومل  بذلك،  أتلفظ  ومل  صحيح، 
األول ختويفها ومنعها من اخلروج، وال أقصد إيقاع الطالق”. هكذا حلف. فبناء عىل ما 
تقدم من الدعوى واإلجابة، وبام أن لفظ الطالق الصادر من املدعى عليه عىل زوجته يف 
حيتمل  لفظ   ) طالق  فأنت  الباب  من  خرجت  إن   ( هلا:  بقوله  ١٤٣٤/٠٨/٠٦هـ  تاريخ 
اللفظ ختويفها،  أنه يقصد من هذا  نيته؛ وحيث قرر  الطالق واليمني واملرجع يف ذلك إىل 
ومنعها من اخلروج، وال يقصد بذلك طالقها، وقد ذكر صاحب كشاف القناع رمحه اهلل جـ 
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٥ صـ ٣٢٦ما نصه: “ وما يتخلص به من احلنث يف حلفه إذا أراد ختويف امرأته بالطالق 
إن خرجت من دارها، فقال هلا: أنت طالق ثالثًا إن خرجت من الدار إال بإذين، ونوى بقلبه 
طالق من وثاق، أو طالق من العمل الفالين، كاخلياطة، والغزل، والتطريز، ونوى بقوله: 
ثالثًا ثالثة أيام؛ فله نيته؛ ألن لفظه حيتمله، فإن خرجت مل تطلق فيام بينه وبني اهلل تعاىل رواية 
واحدة؛ ألنه أدرى بنيته”. وبام أنه ال بينة للمدعية عىل أنه تلفظ عليها مرة أخرى بعد عودهتا 
بقوله هلا: )اذهبِي إىل بيت أهلك فأنِت طالق (، ولكون املدعى عليه حلف اليمني املطلوبة 
منه عىل الصفة املذكورة أعاله، وجلميع ما ذكر فقد حكمت برد دعوى املدعية لعدم ثبوت 
بتاريخ ١٤٣٤/٠٨/٠٦هـ ملا ذكر أعاله، وأفهمت  هذا الطالق الصادر من املدعى عليه 
املدعى عليه بأن عليه كفارة اليمني لقاء حنثه بخروج زوجته من املنزل بعد أن تلفظ عليها 
بذلك اللفظ املشار إليه أعاله، وهي إطعام عرشة مساكني، أو كسوهتم، أو حترير رقبة، فإن 
مل جيد فصيام ثالثة أيام. هذا ما ظهر يل، وبه حكمت. وبعرض احلكم عىل املدعية قررت 
عدم القناعة باحلكم، وطلبت يف متكينها من االعرتاض عىل احلكم، فأجيب طلبها، كام قرر 
املدعى عليه فهمه ملا تم إفهامه به، وعليه جرى التوقيع، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا 

حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٥/٠٣هـ.

احلمد هلل وحده، وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة املختصة بتدقيق قضايا األحوال 
بمنطقة عسري  املال بمحكمة االستئناف  الشخصية واألوقاف والوصايا والقصار وبيوت 
عىل املعاملة الواردة هلذه املحكمة من فضيلة رئيس املحكمة العامة بخميس مشيط املساعد 
فضيلة  من  الصادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٥/٢٩هـ،  وتاريخ  برقم/٣٤٢٥٤٢٥٠٩ 
 )...( بدعوى/  اخلاصة  ١٤٣٥/٥/٤هـ،  وتاريخ  برقم/٣٥٢٣٢٥٨٢   )...( الشيخ/ 
بام  املتضمن حكم فضيلته  بالصك،  املوضحة  الصفة  إثبات طالق عىل  بشأن   )...( ضد/ 
املعاملة  بباطنه، وبدراسة الصك وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية وأوراق  هو مدون 
تقررت املصادقة عىل احلكم، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 رل٦تللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بالرياض

تارخيها:١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٧٧١٠٧ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة الرياض

تارخيه: ١٤٣٥/٠٨/٠٧هـ رقم القرار:٣٥٣٤٦٠٥٦  

حقيقةا تملنعا-ا بقصدا دفعا تلكربىا-ا تلبينونةا لفظا رشطا-ا عىلا تعميقها طالقا-ا إثباتا
تلطالقاوسوعهاالاتليمنيا-اتناهاءاتلعدةا-اثبوتاتلطالقا-ابينونةاكربى.ا

١ا-سولهاصىلاتهللاعميهاوسمللا)اثالثاجدهناجداوهزهلناجداتلنكاحاوتلطالقاوتللجعةا(.
٢ا-اسلتراهيئةاكباراتلعمامءاذواتللسلا)١٦(اوتلااريخا١١/١٢/رلر١هـ.

 أقامت املدعية دعواها ضد املدعى عليه طالبة إثبات طالقه هلا طالقا بائنا بقوله: إذا طلعت 
من البيت فأنت طالق بالثالث طالقا بائنا، وكررها أكثر من مخس مرات؛ وذلك ألهنا خرجت 
من البيت بعد ذلك الطالق، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها، ودفع بأنه قصد 
بلفظ الطالق منعها من اخلروج؛ ونظرًا ألن الطالق املعلق عىل رشط يقع بوقوع ما علق عليه 
سواء قصد الطالق أم ال، وألن األصل يف األمور حقيقتها، وحقيقة الطالق وقوعه ال اليمني؛ لذا 
فقد ثبت لدى القايض طالق املدعى عليه لزوجته املدعية طالق الثالث البائن، وبذلك حكم، 
وأفهم الزوجة بأهنا بانت من زوجها املدعى عليه بينونة كربى، وأن هلا أن تتزوج بعد اكتساب 
احلكم القطعية النتهاء عدهتا بميض ثالث حيض من تاريخ الطالق، وأفهم املدعى عليه بأن فعله 
حمرم وال جيوز، وكان الواجب عليه أن يطلق طالق السنة، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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بعد،  أما  وسلم،  وصحبه  آله  وعىل  حممد  نبينا  عىل  والسالم  والصالة  وحده،  هلل  احلمد 
فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بالرياض، وبناء عىل املعاملة املحالة لنا من فضيلة 
رئيس املحكمة العامة بالرياض املكلف برقم ٣٥١٧٧١٠٧ وتاريخ ١٤٣٥/٠٣/٢٥هـ، 
اخلميس  يوم  ويف  ١٤٣٥/٠٣/٢٥هـ،  وتاريخ   ٣٥٨٧٥٨٣٤ برقم  باملحكمة  املقيدة 
املوافق١٤٣٥/٠٤/٢٧هـ افتتحت اجللسة الساعة ٣٠: ٠٨ وفيها حرضت )...( سعودية 
املدعى  )املضافة يف سجل أرسة زوجها   ،)...( الرقم  املدين ذي  السجل  اجلنسية بموجب 
السجل  عليه(، واملعرف هبا من قبل أخيها احلارض معها )...( سعودي اجلنسية بموجب 
التبليغ وجدهتا  إىل ورقة  املدعى عليه )...(، وبالرجوع  الرقم )...(، ومل حيرض  املدين ذي 
إىل  البالغ  تسليم  وتم  عليه،  املدعى  مقر عمل  إىل  االنتقال  تم  بأنه  املحرض  إفادة  تضمنت 
سكرتري الشؤون )...(، كام تم االتصال باملدعى عليه، وأفاد بأنه بعث وكيله للحضور، وتم 
االنتظار حلضوره أكثر من ساعة؛ لذا ونظرا لتبلغ املدعى عليه لشخصه قررت سامع الدعوى 
غيابيا وأفهمت املدعية بتحرير دعواها، فادعت قائلة: إن املدعى عليه )...( حامل السجل 
املدين ذي الرقم )...( زوجي تزوجني عام ١٤٢٤هـ، ودخل يب الدخول الرشعي، ورزقت 
منه عىل فراش الزوجية باألوالد )...(، و)...(، و)...(، و)...(، ومكثت معه حتى تاريخ 
١٤٣٥/٢/١٨هـ؛ حيث حصل بيننا نزاع، فرضبني، فاتصلت بأهيل للحضور والذهاب 
معهم، فقال يل: ) إذا طلعت من البيت فأنت طالق بالثالث طالًقا بائًنا (، وكررها أكثر من 
مخس مرات، فخرجت من البيت مع أهيل، ومل يراجعني حتى تارخيه، وهذه هي املرة األوىل 
التي حيصل بيننا طالق، وأطلب إثبات طالقي البائن منه، هذه دعواي. وبسؤاهلا عن بينتها 
أجابت بقوهلا: لدي شهادة أخي )...(، وشهادة ابن أختي )...(، ثم أحرضت للشهادة )...( 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، وبسؤاله عام لديه من شهادة عرف 
بنفسه بأنه من مواليد ١٣٩٨هـ، ويعمل بوزارة )...( بالرياض، ثم شهد قائال: أشهد أنه 
بأحد األيام اتصلت يب أختي املدعية؛ طالبة حضوري؛ ألن زوجها رضهبا، فحرضت ملنزهلا، 
وطلبت منها الذهاب معي، فقال زوجها املدعى عليه )...( هلا: ) إن طلعت من البيت فأنت 
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علام بأنني ال أتذكر التاريخ حتديدا، هكذا شهد، ثم قررت املدعية؛ طالبة اإلمهال إلحضار 
الشاهد اآلخر فأجيبت لطلبها، ورفعت اجللسة، ويف املوعد املحدد افتتحت اجللسة وفيها 
حرضت املدعية برفقة أخيها املعرف هبا )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي 
الرقم )...(، وحرض حلضورمها )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم 
)...( بصفته وكيال بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل الدرعية برقم ٣٥٤٩٧٦١٣ 
واملرافعة  عليها،  والرد  الدعاوى،  وسامع  باملطالبة،  فيها  له  املخول  ١٤٣٥/٤/١٧هـ،  يف 
واملدافعة واإلقرار واإلنكار والصلح والتنازل وتطليق زوجته )...( ثالث طلقات، وإهناء 
ما يلزم حضور اجللسات يف مجيع الدعاوى لدى املحاكم، واستالم املبالغ. انتهى مضموهنا، 
فجرى عرض الدعوى املضبوطة عىل املدعى عليه وكالة، فأجاب قائال: ما ورد يف دعوى 
املدعية من زواج موكيل هبا، وأهنا أنجبت له األوالد املذكورين، وأنه تلفظ عليها بالطالق 
من  زوجته  منع  قصد  وإنام  الطالق،  يقصد  مل  موكيل  ولكن  صحيح،  كله  املذكور  باللفظ 
إجابتي،  هذه  الدعوى،  رد  أطلب  فإين  لذا  ذلك؛  عىل  يل  حلف  وقد  منزله،  من  اخلروج 
وبعرضه عىل املدعية قررت قائلة: أطلب إثبات طالقي وبينونتي منه؛ حيث انتهت عديت 
اآلن، هكذا أجابت، فأفهمت املدعى عليه وكالة بإحضار موكله باجللسة القادمة، ورفعت 
اجلنسية  سعودي   )...( حرض  وفيها  اجللسة،  افتتحت  املحدد  املوعد  ويف  لذلك.  اجللسة 
بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( بصفته وكيال عن )...( بموجب الوكالة الصادرة 
التي  برقم ٣٤١٥١٨٢٥٥ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٥هـ،  بالرياض  الثانية  العدل  من كتابة 
وقبول  والتنازل  والصلح  واإلنكار  واإلقرار  الدعاوى  وإقامة  واملدافعة  املرافعة  ختوله 
األحكام واالعرتاض عليها. ا.هـ، كام حرض املدعى عليه )...(، وبعرض ما سبق ضبطه 
السابقة،  باجللسة  وكيله  جواب  يف  جاء  ما  صحة  عىل  صادق  أصالة  عليه  املدعى  عىل 
وبسؤال املدعي وكالة عن حال موكلته حال طالقها أجاب قائال: ال أعلم عن حاهلا، علام 
بأن عدهتا انتهت بتاريخ ١٤٣٥/٥/٣هـ؛ حيث مضت ثالث حيض من تاريخ الطالق، 
هكذا أجاب، وبعد االطالع والتأمل فيام سطره فقهاء املذاهب األربعة يف هذه املسألة؛ وبناء 
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عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وما قرره الطرفان؛ ونظرا إلقرار املدعى عليه بتعليقه 
طالق زوجته املدعية الطالق البائن عىل خروجها من منزله، وأنه قصد منعها من اخلروج، 
ال إيقاع الطالق، وبناء عىل ما قرره مجهور العلامء وفقهاء املذاهب األربعة من وقوع الطالق 
السنة  نصوص  وألن  ال،  أم  الطالق  قصد  سواء  عليه،  علق  ما  وقع  إذا  رشط  عىل  املعلق 
حلديث:  الفـقهاء  اتـفاق  وعليه  واهلازل،  اجلاد  من  الطالق  وقوع  عىل  نصت  الطالق   يف 
“ ثـالث جدهن جد وهزهلن جد النكاح والطالق والرجعة”. أخرجه أبو داود والرتمذي 
اليمني، وقد صدرت  الطالق وقوعه ال  يف سننهام، واألصل يف األمور حقيقتها، وحقيقة 
١٣٩٣/١١/١٢هـ،  والتاريخ   ١٦ الرقم  ذي  بالقرار  باألكثرية  العلامء  كبار  هيئة  فتوى 
“ وبعد دراسة املوضوع، وتداول الرأي، واستعراض  الذي جاء فيه بعد املقدمة ما نصه: 
مل  أنه  إيراد مع األخذ يف االعتبار  العلم يف ذلك، ومناقشة ما عىل كل قول من  كالم أهل 
يثبت نص رصيح ال يف كتاب وال يف سنة باعتبار الطالق املعلق طالقا عند احلنث، وعدم 
اعتباره، وأن املسألة نظرية لالجتهاد فيها جمال. بعد ذلك توصل املجلس بأكثريته إىل اختيار 
القول بوقوع الطالق عند حصول املعلق عليه سواء قصد من علق طالقه عىل رشط الطالق 
 املحض، أو كان قصده احلث، أو املنع، أو تصديق خرب، أو تكذيبه وذلك ألمور أمهها ما ييل: 
١ - ما ورد عن الصحابة والتابعني من اآلثار يف ذلك، ومنه ما أخرجه البخاري يف صحيحه؛ 
معلقا بصيغة اجلزم من أن رجال طلق امرأته البتة إن خرجت، فقال ابن عمر: إن خرجت 
فقد بانت منه، وإن مل خترج فليس بيشء. وما روى البيهقي بإسناده عن ابن مسعود يف رجل 
فتفعله. قال هي واحدة وهو أحق هبا، وما  إن فعلت كذا وكذا فهي طالق،  قال المرأته: 
رواه أيضا بإسناده إىل أيب الزناد عن أبيه أن الفقهاء السبعة من أهل املدينة كانوا يقولون: 
الليل، فخرجت طلقت امرأته. إىل غري  أيام رجل قال المرأته: أنت طالق إن خرجت إىل 
يف  شذ -  من  إال  العلم -  أهل  عليه  أمجع  بعضا.٢ -ما  بعضها  يقوى  مما  اآلثار،  من  ذلك 
أيب  حديث  إىل  استنادا  وذلك  الطالق؛  يقصد  مل  بأنه  القطع  مع  اهلازل  من  الطالق  إيقاع 
هريرة وغريه مما تلقته األمة بالقبول، من أن ثالثا جدهن جد وهزهلن جد الطالق والنكاح 
 والعتاق. فإن كال من اهلازل واحلالف بالطالق قد عمد قلبه إىل ذكر الطالق، وإن مل يقصده، 
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تعاىل:  لقوله  به.  احلالف  عىل  إيقاعه  وعدم  به،  اهلازل  عىل  بإيقاعه  بينهام  للتفريق  وجه  فال 
هبذا  يقصد  املالعن  أن  هبا  االستدالل  ووجه   .Zى ى  ې   ¸¶µ´³²]
الرشط التصديق، ومع ذلك فهو موجب اللعنة، والغضب عىل تقدير الكذب. ٣ -أن هذا 
التعليق وإن قصد به املنع فالطالق مقصود به عىل تقدير الوقوع؛ ولذلك أقامه الزوج مانعا 
له من وقوع الفعل، ولوال ذلك ملا امتنع. ٤ -أن القول بوقوع الطالق عند حصول الرشط 
ومالك  حنيفة  أيب  األربعة:  األئمة  قول  فهو  وأئمتهم،  العلم  أهل  مجاهري  قول  عليه  املعلق 
والشافعي وأمحد، وهو املشهور يف مذاهبهم. قال تقي الدين السبكي يف رسالته الدرة املضيئة: 
وقد نقل إمجاع األمة عىل ذلك أئمة ال يرتاب يف قوهلم، وال يتوقف يف صحة نقلهم، فمن 
ذلك اإلمام الشافعي - ريض اهلل عنه - وناهيك به. وممن نقل اإلمجاع عىل هذه املسألة اإلمام 
املجتهد أبو عبيد، وهو من أئمة االجتهاد، كالشافـعي، وأحـمد وغـريمها، وكـذلك نـقـله 
أبو ثور، وهو من األئمة أيضا، وكذلك نقل اإلمجاع عىل وقوع الطالق اإلمام حممد بن جرير 
الطربي، وهو من أئمة االجتهاد أصحاب املذاهب املتبوعة، وكذلك نقل اإلمام احلافظ أبو 
عمر بن عبد الرب يف كتابيه التمهيد واالستذكار، وبسط القول فيه عىل وجه مل يبق لقائل مقاال، 
املنتقى - إىل  الباجي يف  له، ونقله اإلمام  املقدمات  ابن رشد يف كتاب  ونقل اإلمجاع اإلمام 
املسألة، بل كلهم  فلم خيتلفوا يف هذه  الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأتباعهم  قال: وأما  أن 
نصوا عىل وقوع الطالق، وهذا مستقر بني األئمة، واإلمام أمحد أكثرهم نصا عليها، فإنه نص 
عىل وقوع الطالق، ونص عىل أن يمني الطالق والعتاق ليست من األيامن التي تكفر، وال 
تدخلها الكفارة. ا.هـ، وقد أجاب من يرى خالف ذلك عام ذكره السبكي - رمحه اهلل - من 
اإلمجاع بأنه خاص فيام إذا قصد وقوع الطالق بوقوع الرشط.” انتهى؛ لذا ولكل ما تقدم، 
فقد ثبت لدي طالق املدعى عليه )...( لزوجته املدعية )...( طالق الثالث البائن بتاريخ 
عليه  املدعى  زوجها  من  بانت  قد  موكلته  بأن  وكالة  املدعي  وأفهمت  ١٤٣٥/٢/١٨هـ، 
بينونة كربى، فال حتل له من بعد حتى تنكح زوجا غريه نكاح رغبة ال نكاح حتليل، وأن هلا 
أن تتزوج متى شاءت النتهاء عدهتا بميض ثالث حيض من تاريخ الطالق، وبعد اكتساب 
احلكم القطعية، وأفهمت املدعى عليه بأن فعله حمرم وال جيوز، وكان الواجب عليه أن يطلق 
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طالق السنة طلقة واحدة يف طهر مل جيامعها فيه، ثم يدعها حتى تنقيض عدهتا، وبام تقدم 
حكمت، وبعرض احلكم عىل املدعى عليه قرر عدم قناعته به، فأفهمته بأنه سيتم تسليمه 
نسخة من صك احلكم حاال، وله تقديم اعرتاضه عليه خالل ثالثني يوما من تارخيه، وإذا 
انقضت املدة، ومل يقدم اعرتاضه خالهلا سقط حقه يف االعرتاض، واكتسب احلكم القطعية، 
ففهم ذلك، وختمت اجللسة الساعة العارشة إال ربع، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل وسلم عىل 

نبينا حممد وعىل آله وصحبه. حرر يف ١٤٣٥/٥/٢٩هـ.

احلمد هلل وحده، وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الثانية املختصة بنظر قضايا األحوال 
الشخصية واإلهناءات بمحكمة االستئناف بالرياض عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس 
املحكمة العامة بالرياض برقم ٣٥٨٧٥٨٣٤ وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢١هـ، املرفق هبا الصك 
الصادر من فضيلة القايض باملحكمة الشيخ/ )...(، املسجل برقم ٣٥٢٥٨٥٦٦ وتاريخ 
املدين )...( ضد/ )...( ورقم  ١٤٣٥/٥/٢٩هـ، اخلاص بدعوى/ )...( ورقم سجلها 
مدون  هو  بام  فضيلته  حكم  الصك  تضمن  وقد  نكاح،  فسخ  بشأن   )...( املدين  سجله 
ومفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق املعاملة والالئحة االعرتاضية تقرر 
الدائرة املصادقة عىل احلكم، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 رل٦تللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة حفر الباطن

تارخيها:١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٥٦٦٥٣ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٨/٢٥هـ رقم القرار:٣٥٣٦٥٥٠١  

عدما تلدفعا-ا إثباتا عنا عجزا حتققها-ا بعدما دفعا رشطا-ا عىلا تعميقا طالقا-ا إثباتا
ملتجعةاتلزوجةا-اتناهاءاتلعدةا-اثبوتاتلطالقاا-ابينونةاصغلى.

.ZWVUTSRQPON]سولهاتعاىلل

بنتك  أخذت  إن  بقوله:  هلا  طالقه  إثبات  طالبة  عليه  املدعى  ضد  دعواها  املدعية  أقامت 
فأنت طالق؛ ألهنا أخذت تلك البنت بعد تلفظه بالطالق، كام طلبت فسخ نكاحها منه حال 
بالتلفظ بالطالق املعلق، ودفع  أقر  عدم ثبوت الطالق، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه 
بأن مقصوده من الرشط هو أن تأخذ البنت رغام عنه إال أهنا أخذهتا برضاه، وبذلك ال يقع 
الطالق، كام قرر أنه مل يراجع زوجته بعد ذلك الطالق، وقد قررت املدعية انتهاء عدهتا من 
ذلك الطالق؛ ونظرًا ألن ما دفع به املدعى عليه من أن الطالق كان معلقا بالذهاب بالبنت؛ 
رغام عنه، ال برضاه مل تصادق عليه املدعية، ومل يأت املدعى عليه ببينة عىل ما دفع به، وإلقراره 
لدى  ثبت  فقد  لذا  ذلك؛  يف  قوهلا  والقول  عدهتا،  انتهاء  قررت  وقد  املدعية،  يراجع  مل  أنه 
القايض طالق املدعى عليه لزوجته املدعية الطلقة األوىل، وأن املدعية بانت من املدعى عليه 
بينونة صغرى النقضاء عدهتا دون مراجعتها وبذلك حكم، وأفهم املدعية بأال تتزوج إال بعد 
اكتساب احلكم الصفة القطعية، فاعرتض املدعى عليه، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بمحافظة حفر الباطن، 
برقم  الباطن  العامة بحفر  املحكمة  لنا من فضيلة مساعد رئيس  املحالة  املعاملة  وبناء عىل 
املقيدة باملحكمة برقم ٣٥٧٧٢٥٧٨ وتاريخ  ٣٥١٥٦٦٥٣ وتاريخ ١٤٣٥/٠٣/١٤هـ، 
الساعة  اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٥/٠٥/٠١هـ  األحد  يوم  ويف  ١٤٣٥/٠٣/١٤هـ، 
الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي  حرض/)...(  وفيها  صباحا   ٠٨  :٤٥
)...( بصفته وكيال عن )...(، وذلك بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل حفر الباطن 
الدعاوى  وإقامة  املطالبة،  حق  له  ختول  التي  ١٤٣٥/٤/٢٤هـ،  يف   ٣٥٥٢٩٨٦٦ برقم 
لدينا  فادعى ضد احلارض معه  والرد عليها والصلح،  الدعاوى  واملدافعة وسامع  واملرافعة 
يف املجلس الرشعي املدعو/)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( 
املدعى عليه موكلتي، ودخل  إنه يف ١٤٢٢/١١/٤هـ تزوج  قائال يف حترير دعواه ضده: 
هبا الدخول الرشعي، وأنجبت منه عىل فراش الزوجية ولدا اسمه )...(، وهو من مواليد 
إنجاهبا البنتها  وبعد  ١٤٢٥هـ،  عام  مواليد  من  )...(، وهي  اسمها  وبنتا  ١٤٢٤هـ،  عام 
)...( حصل سوء تفاهم بينها وبني املدعى عليه عىل إثرها مكثت موكلتي عند أهلها منذ 
عرش سنوات حتى اآلن، وقد قام املدعى عليه بطالق موكلتي طالقا رجعيا، ثم راجعها، 
ثم طلقها يف ١٤٣٤/١٢/٧هـ بقوله هلا: )إن أخذت بنتك فأنت طالق(، وقد كررها أكثر 
من مرة، وقد أخذت موكلتي البنت، وسافرت هبا؛ لذا فإنني أطلب إثبات طالق املدعى 
الزواج بسبب ترك املدعى  فإنني أطلب فسخ عقد  الثبوت،  عليه ملوكلتي، ويف حال عدم 
عليه ملوكلتي معلقة منذ عرش سنوات مل ينفق خالهلا ال عىل موكلتي وال عىل أوالدها، هذه 
دعواي. ولدى عرض ذلك عىل املدعى عليه قال: ما ذكره املدعي وكالة يف دعواه عيل من 
أشار  اللذين  والبنت  االبن  الزوجية  فراش  عىل  مني  أنجبت  وأهنا  موكلته،  تزوجت  أنني 
إليهام املدعي وكالة، ومن حصول سوء التفاهم بيني وبني موكلته بعد إنجاهبا البنتي )...( 
عىل إثرها ذهبت لبيت أهلها حتى اآلن، ومن أنني طلقتها يف ١٤٣٤/١٢/٧هـ بقويل هلا: 
أنني أنفقت  بنتي أنت طالق فهذا صحيح، وما عداه فغري صحيح، والصحيح  إن أخذت 
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عليها وعىل أوالدي منها، كام أن الصحيح أنَّ املدعية هي التي ذهبت إىل بيت أهلها، وقد 
حاولت أكثر من مرة لرتجع إال أهنا رفضت، كام أنني مل أطلقها طالقا رجعيا؛ وأما الطالق 
الذي طلقته يف ١٤٣٤/١٢/٧هـ كان معلقا برشط أن تذهب بابنتي؛ رغام عني، ال برضاي 
إال أن موكلة املدعي قد ذهبت بابنتي بعد أن رضيت بذلك، وبذلك ال يقع الطالق، كام أنني 
أفتيت أهنا ناشز، هكذا أجاب املدعى عليه، والنتهاء وقت  استفتيت بذلك الوضع، وقد 
اجللسة رفعت. ويف جلسة أخرى حرضت املدعية أصالة/)...( سعودية اجلنسية بموجب 
السجل املدين ذي الرقم )...(، املعرف هبا من قبل شقيقها/ )...( سعودي اجلنسية بموجب 
السجل املدين ذي الرقم )...(، وحرض حلضورها املدعى عليه/)...( املذكور بعاليه، فجرى 
عرض الدعوى املشار إليها يف اجللسة املاضية، التي أقامها وكيل املدعية عن املدعية أصالة 
فصادقت عليها، فجرى مني عرض ما أجاب به املدعى عليه عىل املدعية، فقالت: ما ذكره 
املدعى عليه من أنه ينفق عيل وعىل أوالدي منه، وما ذكره املدعى عليه من أن الطالق الذي 
ابنتي معي رغام عنه ال برضاه فهذا  حصل يف ١٤٣٤/١٢/٧هـ كان معلقا برشط ذهاب 
غري صحيح، والصحيح أنني أنا التي أنفق عىل نفيس، وعىل أوالدي منه، كام أن الصحيح 
أنه تلفظ عيل بقوله: إن أخذت بنتك فأنت طالق، ومل يقل يل: رغام عني، هكذا قالت املدعية، 
فجرى سؤال املدعى عليه: هل لديه بينة عىل أن طالقه للمدعية كان معلقا برشط ذهاب ابنته 
مع املدعية رغام عنه؟ فقال: مل أذكر ذلك ألحد، وال حتى للمدعية، وإنام كان قصدي من 
ذلك هو الذهاب بابنتي رغام عني، وليس لدي بينة، هكذا قال، ثم جرى مني سؤال املدعى 
كيف  فقال:  ؟  /١٤٣٤/١٢هـ   ٧ يف  بالطالق  تلفظك  بعد  زوجتك  راجعت  هل  عليه: 
أراجع امرأة وهي ناشز، فلم أراجعها، هكذا قال املدعى عليه، ثم جرى مني سؤال املدعية: 
هل مضت عليك ثالثة قروء منذ طالق املدعى عليه لك يف ١٤٣٤/١٢/٧هـ؟ فقالت: 
بأنه مضت عيل أربعة قروء، هكذا أجابت، ثم جرى مني سؤال املدعية: هل لدهيا بينة عىل 
الذي حصل يف ١٤٣٤/١٢/٧هـ؟  الطالق  قبل  قد طلقها طالقا رجعيا  املدعى عليه  أن 
املدعية واملدعى  قالت، ثم جرى مني سؤال  بينة عىل ذلك، هكذا  فقالت: ال يوجد لدي 
ولتأمل  قاال.  هكذا  إضافة،  أي  لدينا  ليس  فقاال:  ؟  سبق  ما  عىل  إضافة  لدهيام  هل  عليه: 
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ما سبق رفعت اجللسة. ويف جلسة أخرى حرضت املدعية أصالة )...( واملعرف هبا )...( 
واملدعى عليه )...(، ويف هذه اجللسة جرى مني سؤال الطرفني عن القصد من أخذ البنت 
من قبل املدعية املشار إليه بالطالق، فقالت املدعية: القصد أال أسافر بالبنت معي من احلفر 
إىل القصيم مقر أهيل يف أيام عيد األضحى، هكذا قالت املدعية، وصادقها املدعى عليه يف 
النكاح، فأبرزه املدعى عليه، وبعد االطالع  ذلك، ثم جرى مني سؤال الطرفني عن عقد 
عليه وجدته عقد نكاح املدعى عليه )...( عىل املدعية )...(، صادر من هذه املحكمة برقم 
١/٧٩ يف ١٤٢٢/٤/٧هـ؛ لذا، وبعد التأمل، وبناء عىل ما تقدم من دعوى املدعية، وإجابة 
املدعى عليه، وإلقرار املدعى عليه بطالقه للمدعية يف تاريخ ١٤٣٤/١٢/٧هـ بقوله هلا: 
الطالق،  املعلق عليه  بوقوع األمر  املدعى عليه  فأنت طالق (، وملصادقة  بنتي  )إن أخذت 
وهو ذهاب املدعية بابنته، وألن ما دفع به املدعى عليه من أن الطالق كان معلقا بالذهاب 
بالبنت رغام عنه ال برضاه مل تصادقه املدعية عليه، ومل يأت املدعى عليه بالبينة عىل ما دفع 
به، وألن األصل وقوع الطالق، وإلقرار املدعى عليه بأنه مل يراجع زوجته املدعية، وإلقرار 
املدعية بانتهاء عدهتا، وأهنا مضت عليها أربعة قروء، وألن القول قوهلا يف انتهاء العدة كون 
 ،ZWVUTSRQPON] :هذا األمر ال يعرف إال من جهتها لقوله تعاىل
وإلنكار املدعى عليه تطليقه زوجته املدعية طالقا رجعيا قبل الطالق الذي وقع يف تاريخ 
ثبت لدي  فقد  كله  لذا  البينة عىل صحة ذلك؛  املدعية  ١٤٣٤/١٢/٧هـ، ولعدم إحضار 
طالق املدعى عليه )...( لزوجته املدعية )...( يف تاريخ ١٤٣٤/١٢/٧هـ، وهي الطلقة 
ومهر  بعقد  إال  له  حتل  ال  صغرى  بينونة  عليه  املدعى  من  بانت  قد  املدعية  وأن  األوىل، 
جديدين؛ النقضاء عدة املدعية دون مراجعة املدعى عليه هلا، وبذلك حكمت، وأفهمت 
املدعية بأال تتزوج إال بعد اكتساب هذا احلكم الصفة القطعية، إما بقناعة املدعى عليه، أو 
ميض املدة املحددة لالعرتاض دون تقديم الئحة اعرتاضية، أو التهميش عىل صك احلكم 
بتصديق حمكمة االستئناف، ففهم ذلك، وسوف جيري التهميش عىل عقد النكاح بام طرأ 
بعد اكتساب احلكم الصفة القطعية، ولدى عرض احلكم عىل املدعية واملدعى عليه قررت 
املدعية قناعتها به، وقرر املدعى عليه اعرتاضه عليه، ورغب يف تقديم الئحة اعرتاضية عليه، 
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فأجبته لطلبه، وجرى إفهامه بأنه سوف يتم تسليمه نسخة من احلكم يف هذا اليوم لتقديم 
اعرتاضه عليه خالل ثالثني يوما، وأفهمته بأنه إذا مل يقدم الئحته االعرتاضية خالل املدة 
املحددة نظاما فإن حقه يف طلب االستئناف يسقط، ويكتسب احلكم الصفة القطعية، ففهم 

ذلك، واهلل املوفق، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد. حرر يف ١٤٣٥/٥/١٩هـ.

الثانية يف  الشخصية  دائـرة األحوال  اطلعنـا نحن قـضـاة  فقد  احلمد هلل وحده، وبعد، 
حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقية عىل املعاملة املقيدة لدى املحكمة برقم ٣٥/١٨٥٢٠٩٣/

ش٢ وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢٤هـ، الواردة من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمحافظة حفر 
من  الصادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٦/١٧هـ،  وتاريخ   ٣٥/٧٧٢٥٧٨ برقم  الباطن 
فضيلة القايض هبا الشيخ/)...(، املسجل برقم ٣٥٢٥٠٨١٦ وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٩هـ، 
حكم  الصك  تضمن  وقد  طالق،  إثبات  قضية  يف   )...( ضد/   )...( بدعوى/  اخلاص 
فضيلته بام هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية 
تنبيهه عىل تعديل تاريخ الطالق يف  املعاملة قررنا املصادقة عىل حكم فضيلته مع  وأوراق 
قبل  ١٤٣٤هـ  والصحيح  ١٤٣٥هـ  العام  دون  حيث  والصك  الضبط  يف  فضيلته  حكم 
آله وصحبه وسلم.  نبينا حممد وعىل  اهلل عىل  املوفق، وصىل  واهلل  للمدعية،  الصك  تسليم 

حرر يف ١٤٣٥/٨/٢٥هـ.
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 ال٦تللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمكة املكرمة
تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٩٠١٦٢  

حمكمة  االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة
تارخيه: ١٤٣٥/٠٨/٢٧هـ رقم القرار: ٣٥٣٦٩٢٢٨ 

إثباتاطالقا-اثالثاطمقاتامافلسةا-اإسلتراتلزوجابطمقانيا-انشوزاتلزوجةا-اسلتراجلنةا
تلصمحا-اتفليقابينهاما-افقخاتلنكاحابالاعوضا-ابينونةاصغلىا-اعدةاتلطالق.

١ا-سولهاصىلاتهللاعميهاوسمللا)الارضراوالارضترا(.
 ٢ا-مااجاءايفاكشافاتلقناعا)للر/١٢(: “ وإذتاتدعتاأنازوجهااطمقهاافأنكلهاافقوله؛ا

ألناتألصلابقاءاتلنكاح”.
را-مااجاءايفاتللوضاتمللبعامعاحاشيةاتبناساسلا)ر٢ا -ا٢ا/٦(: “ وإذتاسالالزوجةا
مدخولاهبالاأنتاطالق،اوكلرهاملتني،اأواثالثًااوسعاتلعدد،اأيلاوسعاتلطالقابعددا
أتىابرصيحا تثناان،اوإناكلرهاثالثًااوسعاثالث؛األنها فإناكلرهاملتنياوسعا تلاكلتر،ا
فيقعا إفهامًاا ينويا أوا ماصاًل،ا يكونا بأنا يصحا تأكيدًتا باكلترها ينويا أنا إالا تلطالقا

وتحدة”.

طلقها  أن  بعد  هلا  طالقه  إثبات  طالبة  عليه  املدعى  زوجها  ضد  دعواها  املدعية  أقامت 
ثالث مرات يف أوقات خمتلفة، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بتطليقها مرتني، وأن 
تكرار الطلقة الثانية كان بقصد التأكيد، وقد ورد قرار جلنة الصلح متضمنا إرصار الزوجة 
عىل إثبات طالقه هلا ثالث طلقات، وأن اللجنة ترى التفريق بينهام بدون عوض، وملا هو 
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املدعية من زوجها  نكاح  بفسخ  القايض  فقد حكم  لذا  الرضر؛  الرشيعة من رفع  مقرر يف 
املدعى عليه بدون عوض، وأفهم املدعى عليه بأن املدعية بانت منه بينونة صغرى، كام أفهم 

املدعية بأن عليها العدة الرشعية، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بمكة املكرمة، وبناء عىل 
املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمكة املكرمة برقم ٣٥٩٠١٦٢ وتاريخ 
١٤٣٥/٠٢/١٢هـ،  وتاريخ   ٣٥٤٣٨٥٢٥ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠٢/١٢هـ، 
ويف يوم األحد املوافق ١٤٣٥/٠٣/١٨هـ افتتحت اجللسة الساعة ٤٥: ٠٩ وفيها حرضت 
املدعية )...( سعودية اجلنسية بالسجل املدين ذي الرقم )...(، املعرف هبا من قبل والدها 
)...( سعودي اجلنسية بالسجل املدين ذي الرقم )...(، وحرض حلضورها املدعى عليه )...( 
سعودي اجلنسية بالسجل املدين ذي الرقم )...(، فادعت )...( قائلة: إن هذا احلارض زوجي 
تزوجني بوالية والدي عىل صداق وقدره أربعون ألف ريال، وقد أنجبت منه عىل فراش 
فهو  بيننا،  العرشة  املولودة يف ١٤٢٩/٠١/٠٤هـ، وقد ساءت   )...( بنتًا اسمها  الزوجية 
يرضبني وال ينفق عيّل، وقد طلقني ثالث مرات يف أوقات خمتلفة بقوله: أنت طالق، طالق، 
الطالق. هذه دعواي.  إثبات  لذا أطلب  احلياة معه إىل حد ال يطاق؛  طالق، وقد وصلت 
وبسؤال املدعى عليه قال: ما ذكرته املدعية من الزواج والصداق واإلنجاب فصحيح؛ أما 
غري ذلك فغري صحيح. والصحيح أنني طلقتها مرتني؛ األوىل كانت برسالة قلت فيها: أنت 
طالق، والثانية بقويل: أنت طالق، طالق، طالق، وكنت يف غاية الغضب، ومل أقصد إال واحدة. 
هكذا أجاب، ثم جرى إحالتهام ملكتب الصلح ملحاولة الصلح بينهام، وإال لبيان ما يتم الفسخ 
عليه، إما بعوض أو بغريه، وحلني ورود اإلجابة رفعت اجللسة. ويف جلسة الحقه حرضت 
املدعية )...( واملعرف هبا من قبل والدها )...(، وحرض حلضورها املدعى عليه )...(، وقد 
وردنا قرار مكتب الصلح، ونص احلاجة منه: ] عليه فقد حرض الطرفان أصالة، وتم نقاش 
أمر اخلالف القائم بينهام، فاتضح أن الزوجة مرصة غاية اإلرصار أن زوجها قام بتطليقها 
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ثالث مرات، وتريد إثبات ذلك، وعند عرض ذلك عىل الزوج أوضح أنه مل يطلق زوجته 
إال مرتني فقط؛ وبناء عىل كالم الزوج تم احلوار، وحماولة تقريب وجهات النظر، وتذكريمها 
ويعد  االستمرار،  راغًبا يف  الزوج  فوجدنا  العرشة،  لطول  بينهام  الذي  الفضل  وبيان  باهلل، 
بتعديل الوضع لألفضل، لكننا وجدنا الزوجة مرصة عىل االنفصال للرضر الواقع عليها، 
وعىل إرصارها تعذر الصلح فيام بينهام، والذي نراه هو التفريق بينهام دون عوض؛ وذلك 
العرتاف الزوج بتقصريه، ورضره جتاه زوجته يف السنني املاضية، والرأي فيام يراه فضيلة 
ناظر القضية. هذا ما جرى، وباهلل التوفيق. عضو الصلح )...( توقيعه، عضو الصلح )...( 
توقيعه[. وبعرضه عىل الطرفني وافقت عليه املدعية، ومل يوافق عليه املدعى عليه، فجرى 
نصحهام، وتذكريمها بام لآلخر من حقوق جتاه اآلخر، فأرص كل منهام عىل رأيه؛ فبناًء عىل 
ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وملا جاء يف قرار هيئة النظر )مكتب الصلح(، وملا هو مقرر 
يف الرشيعة يف رفع الرضر ويف احلديث: ) ال رضر وال رضار(، ونظرًا إىل أن استمرار احلياة 
الزوجية عىل هذا الوضع أمر ال تتحقق معه مقاصد النكاح يف الرشيعة من املودة والرمحة 
والسكن وتربية األوالد والنفقة مع ما يف النفس من املضار النفسية واالجتامعية واجلسدية 
عىل الزوجني واألوالد؛ لذلك كله فقد فسخت نكاح املدعية )...( من زوجها املدعى عليه 
املدعى  يقنع  ومل  املدعية،  قنعت  الطرفني  عىل  وبعرضه  حكمت،  وبه  عوض،  دون   )...(
عليه، وطلب رفع احلكم ملحكمة االستئناف دون الئحة. هكذا قرر، وعليه أمرت برفعه 
له  بينونة صغرى، الحتل  منه  بانت  املدعية  بأن  املدعى عليه  ملحكمة االستئناف، وأفهمت 
اكتساب  التهميش عليه بعد  ليتم  النكاح  إال بعقد ومهر جديدين، وأن عليه إحضار عقد 
احلكم القطعية، كام أفهمت املدعية بأن عليها العدة الرشعية حسب حاهلا، وأال تتزوج حتى  

يكتسب احلكم القطعية، وباهلل التوفيق. حرر يف ١٤٣٥/٠٤/١٧هـ. 
اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٥/٠٧/٢٩هـ  األربعاء  يوم  ففي  وبعد،  وحده،  هلل  احلمد 
الساعة ١١:٣٨ وقد عادت املعاملة من حمكمة االستئناف، وبرفقها قرار املالحظة ذو الرقم 
ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  املتضمن:  ١٤٣٥/٠٦/١٧هـ،  والتاريخ   ٣٥٢٨٢٧٥٢
ناظر  فضيلة  لدى  املقامة  الدعوى  أن  ملالحظة  حاكمها  لفضيلة  إعادهتا  باألكثرية  تقررت 
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القضية يف إثبات طالق وفضيلته حكم بفسخ نكاح، وهذا خمالف للدعوى، فعىل فضيلته 
مناقشة أمر الطالق أواًل، وإثباته من عدمه، وهل هو ثالث طلقات أو أقل؟ ثم النظر بعد 
ذلك يف أمر الفسخ إن مل يثبت لديه أهنا ثالث طلقات، واهلل املوفق، وصىل اهلل وسلم عىل 
نبينا حممد وعىل آله وصحبه. قايض استئناف )...( ختمه وتوقيعه. قايض استئناف د. )...( 
موافق عىل ما ذكر أعاله، ويل إضافة. ختمه وتوقيعه. رئيس الدائرة )...( موافق عىل احلكم 
بدائرة  االستئناف  قضاة  الفضيلة  أصحاب  أجيب  وعليه  التوفيق؛  وباهلل  وتوقيعه،  ختمه 
إال  املدعية  يطلق  مل  أنه  تبني  عليه  املدعى  أنه من خالل جواب  الثانية  الشخصية  األحوال 
عليه  املدعى  أنكر  وقد  واحدة،  إال  يقصدها  ومل  تكرارًا،  كانت  الثانية  الطلقة  وأن  مرتني، 
دعوى املدعية،  وقد جرى مناقشة ذلك من قبل هيئة النظر)مكتب الصلح( بموجب قرارهم 
املؤرخ يف١٤٣٥/٠٤/١٧هـ لفة )٧(، وقد جاء يف كشاف القناع ١٢/٤٠٠ما نصه: “وإذا 
ادعت أن زوجها طلقها، فأنكرها فقوله؛ ألن األصل بقاء النكاح”، وجاء يف حاشية الروض 
املربع: ٥٢٤/٦ -٥٢٥ما نصه: “وإذا قال لزوجة مدخول هبا: أنت طالق، وكرره مرتني أو 
اثنتان، وإن كرره  التكرار، فإن كرره مرتني وقع  العدد، أي: وقع الطالق بعدد  ثالثًا وقع 
ثالثًا وقع ثالث؛ ألنه أتى برصيح الطالق إال أن ينوي - وهذا حمل الشاهد - بتكراره ... 
واحدة؛  مرة  املدعية  طلق  قد  عليه  املدعى  أن  لدي  ثبت  فقد  وعليه  واحدة”؛  فيقع  إفهامًا 
لذا جرى بيانه، والزلت عىل حكمي، وأمرت برفعه لالستئناف، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل 

وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه. حرر يف ١٤٣٥/٠٧/٢٩هـ.

احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الثانية 
يف  االستئناف  بمحكمة  املال  وبيوت  والقصار  والوصايا  واألوقاف  الشخصية  لألحوال 
منطقة مكة املكرمة االطالع عىل الصك الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القايض باملحكمة 
العامة بمكة املكرمة برقم ٣٥٢١٤٤١٣ وتاريخ ١٤٣٥/٤/١٨هـ، املتضمن دعوى )...( 
ضد/ )...( يف إثبات طالق، وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت املوافقة عىل احلكم 
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بعد اإلجراء األخري، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 ٦ل٦تللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بحائل

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٩٤٢٢٢  
حمكمة  االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة حائل

تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/٢٣هـ رقم القرار: ٣٥٢٩٠٢٥٠ 

يفا بامللتجعةا وتحدةا-دفعا إيقاعا سصدا وتحدا-ا طمقاتايفاجممسا ثالثا إثباتاطالقا-ا
تلعدةا-اإسلترابطمقةاأخلىا-ايمنياتلزوجاعىلاتلقصدا-اثبوتاطمقانيا-اثبوتاتمللتجعة.

 

.Z١ا-سولهاعزاوجلل[  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ
٢ا-سولهاعزاوجللا))وبعولاهناأحقابلدهنايفاذلك((.

را-احديثاتبناعباساريضاتهللاعنهاأنهاساللا)طمقاركانةابناعبدايزيداأخواابنياتملطمبا
تملأتهاثالثًاايفاجممساوتحد،افحزناعميهااحزنًااشديدًت،اسالافقألهارسولاتهللاصىلاتهللا
عميهاوسمللاكيفاطمقاهاا؟اساللاطمقاهااثالثًا.اساللايفاجممساوتحدا؟اساللانعل،اساللا

فإناماتمكاوتحدة،افأرجعهااإناشئتاساللافلجعهاا(.
عميها تهللا تهللاصىلا تلطالقاعىلاعهدارسولا كانا )ا ساللا أنها تبناعباسا را-مااروياعنا

وسملاوأيبابكلاوسنانيامناخالفةاعملاطالقاتلثالثاوتحدةا(.ا

 
أقامت املدعية دعواها ضد زوجها املدعى عليه طالبة إثبات طالقه هلا طالقًا بائنا بعد أن 
قال لوالدها: ابنتك طالق، طالق، طالق، ثم أرسل هلا يف نفس اليوم رسالة صوتية عن طريق 
اهلاتف يقول هلا فيها: أنت طالق، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها، ودفع 
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بأنه راجعها قبل انتهاء العدة، وأنه قصد يف اللفظ األول إيقاع طلقة واحدة، وقصد بالرسالة 
ثم  العدة،  انتهاء  قبل  هلا  بمراجعة زوجها  املدعية  أقرت  إيقاع طلقة أخرى، وقد  الصوتية 
أدى الزوج اليمني عىل ما دفع به من القصد؛ ونظرًا ألن الزوج أقر بتطليقه املدعية طلقتني 
العدة، وألنه ال يشرتط رىض  انقضاء  املراجعة قبل  متفرقتني، وألن الزوجني تصادقا عىل 
الزوجة بالرجعة، وألن الزوج أدى اليمني عىل قصده بلفظ الطالق؛ لذا فقد حكم القايض 
بثبوت طالق الزوج لزوجته طلقتني، وثبت لديه مراجعة الزوج لزوجته قبل انتهاء العدة، 

فاعرتضت املدعية، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي أنا )...( املالزم القضائي يف املحكمة العامة بحائل، املعمد 
من قبل فضيلة القايض باملكتب القضائي التاسع، وبناء عىل املعاملة املحالة لنا من فضيلة 
١٤٣٥/٠٢/١٣هـ،  وتاريخ   ٣٥٩٤٢٢٢ برقم  املساعد  بحائل  العامة  املحكمة  رئيس 
اإلثنني  يوم  ويف  ١٤٣٥/٠٢/١٣هـ،  وتاريخ   ٣٥٤٥٩٧٦٤ برقم  باملحكمة  املقيدة 
املوافق١٤٣٥/٠٣/٠٥هـ افتتحت اجللسة الساعة ٠٠: ٠٩ وفيها حرضت املدعية أصالة 
املدين  سجله  ورقم   )...( والدها  قبل  من  هبا  املعرف   ،)...( املدين  سجلها  ورقم   )...(
)...(، وادعت عىل احلارض معها )...( ورقم سجله املدين )...( قائلة يف حترير دعواها: إن 
املدعى عليه هذا احلارض زوجي عقد عىل بوالية والدي يف شهر رمضان من عام ١٤٣٣هـ، 
ودخل يب الدخول الرشعي، ومل أرزق منه عىل فراش الزوجية بأوالد، وقد قام املدعى عليه 
طالق،  ابنتك  له:  وقال  ١٤٣٤/١٢/٧هـ،  بتاريخ  دكانه  يف  صباحا  والدي  إىل  بالذهاب 
طالق، طالق، ثم بعدها أرسل يل رسالة صوتية عن طريق اهلاتف اجلوال بصوته بنفس اليوم 
صباحا يقول فيها: أنت طالق، ويف ظهر اليوم نفسه أرسل لوالديت رسالة صوتية عن طريق 
اهلاتف أيضا يقول فيها: )يا خالة أنا طلقت بنتك(، ويف اليوم نفسه مساء أرسل يل املدعى 
عليه رسالة صوتية عن طريق اهلاتف اجلوال أيضا يقول فيها: أنت طالق، وكلها موجودة 
لدي، ومل يراجعني بعدها حتى تاريخ هذه اجللسة؛ أطلب إثبات طالقي من املدعى عليه 
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تاريخ  املدعية من  ما ذكرته  قال:  املدعى عليه  ادعت. وبرد ذلك عىل  هذا احلارض، هكذا 
الزواج، وعدم إنجاب األوالد، وذهايب إىل والدها يف دكانه، والرسائل الصوتية املذكورة 
أعاله كله صحيح مجلة وتفصيال، وكنت يف ذلك اليوم غري جاد يف كالمي، والنتهاء وقت 
قبل والدها، وحرض  املدعية واملعرف هبا من  اجللسة رفعت. ويف  جلسة أخرى حرضت 
عىل  وقدم  زوجته،  راجع  أنه  عليه  املدعى  ذكر  اجللسة  هذه  ويف  عليه،  املدعى  حلضورمها 
ذلك ورقتني األوىل بتاريخ ١٤٣٤/١٢/٠٨هـ، وهذا نصها: احلمد هلل رب العاملني، وصىل 
اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني، أما بعد، فأنا )...( قد تلفظت بطالق 
زوجتي )...( بتاريخ ١٤٣٤/١٢/٠٨هـ بثالث طلقات عند والدها )...(، وكانت ذاهبا 
إليه لكي يصلح ما بيننا من مشاكل، وذكر يل ورقة الطالق، وأهنا ما )تبيني( رشيك حياهتا، 
وتفاعلت، وقلت: طالق، طالق، طالق يف حمل أبيها بعد املضايقة النفسية التي كنت أعانيها، 
الشاهد  بتوقيع  التوفيق. مذيل  اليوم، واهلل ويل  إرجاعها  ثم أشهدكم عىل  اهلل،  وإين أشهد 
املدين  توقيع )...( ورقم سجله  الثاين دون  املدين )...( والشاهد  األول )...( رقم سجله 
)...( جوال رقم )...( وتوقيع الزوج )...( اهـ. والثانية بتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٠٥هـ، وهذا 
نصها: احلمد هلل رب العاملني، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني، أما 
بعد، فأنا )...( قد تلفظت بطالق زوجتي )...( بتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٨هـ طلقة واحدة، 
وإين أشهد اهلل، ثم أشهدكم عىل إرجاعها اليوم بتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٠٥هـ. مذيل بتوقيع 
سجله  ورقم   )...( الثاين  الشاهد  وتوقيع   ،)...( املدين  سجله  ورقم   )...( األول  الشاهد 
بتوقيع وختم  عليه  )...(، ومصادق  املدين  )...( ورقم سجله  الزوج  وتوقيع   )...( املدين 
منسوب لـ)...( أهـ. وبسؤاله عن سبب تقديمه لورقتي املراجعة أجاب قائال: بعدما أتيت 
خلايل بورقة املراجعة التي بتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٠٥هـ مل يرض هبا، وقال: هذا طالق بدعي، 
حصل  الذي  طالقي  عن  ١٤٣٤/١٢/٠٨هـ  بتاريخ  التي  املراجعة  ورقة  وكتبت  فقمت 
بدكان والدها؛ وأما ورقة املراجعة الثانية التي بتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٠٥هـ فهي عن الطلقة 
الواحدة التي حصلت مني مساء، وبسؤال املدعية عن علمها هبذه املراجعة أجابت قائلة: 
أما املراجعة التي بتاريخ ١٤٣٤/١٢/٠٨هـ فال أعلم عنها شيئا، وأما املراجعة التي بتاريخ 
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١٤٣٥/٠٢/٠٥هـ، نعم، علمت هبا أتى بالورقة لوالدي يف نفس التاريخ املذيل بالورقة، 
أجابت.  هكذا  تطليقات.  ثالث  طلقني  ألنه  عليه؛  حرمت  ألين  معه؛  أرجع  مل  ولكني 
هكذا  طاهرة،  كنت  قائلة:  أجابت  وعدمه  الطهر  من  الطالق  يوم  يف  حاهلا  عن  وبسؤاهلا 
أجابت. وبسؤاهلا: هل جامعها يف هذا الطهر؟ فأجابت قائلة: بعد ما صادق عليه املدعى 
عليه مل جيامعني يف هذا الطهر، هكذا أجابت. وبسؤاهلا أيضا: كم طهر مىض عليها بعد تاريخ 
الطالق املشار إليه وقبل تاريخ املراجعة التي بتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٠٥هـ ؟ أجابت قائلة: 
بالطالق  لفظه  يف  قصده  عن  عليه  املدعى  وبسؤال  أجابت.  هكذا  واحد،  طهر  عيل  مىض 
أجاب.  هكذا  واحدة،  طلقة  إيقاع  أقصد  قائال:  أجاب  بالدكان  لوالدها  الثالث  بصيغة 
وبسؤاله أيضا عن سبب إرساله هلا مقطًعا صوتًيا بنفس اليوم صباحا يذكر فيه: أنت طالق، 
طالق، طالق أجاب قائال: أطلب سامع املقطع الصويت، فأجيب لطلبه، فكان نصه: )أنا اآلن 
أوثق كالمي: أنت طالق، طالق، طالق( اهـ، فأجاب قائال بعد سامعه للمقطع ومصادقته 
عليه: نعم صحيح، ولكني قصدت إبالغها بالطالق، هكذا أجاب. وبسؤاله عن قصده يف 
منه، وهذا نصه:) اآلن  املرسل  الصويت  املقطع  نفسه، وإسامعه  اليوم  التي يف مساء  الطلقة 
عليه:  للمقطع ومصادقته  بعد سامعه  قائال  أجاب  أهـ.  السالمة(  مع   أنت طالق  بقولك: 
أقصد طالقها طلقة واحدة جديدة، هكذا أجاب. وبسؤاله أيضا هل سبق وأن طلقتها قبل 
تاريخ ١٤٣٤/١٢/٠٧هـ؟ أجاب قائال: ال، مل يسبق يل أن طلقتها، هكذا أجاب. والنتهاء 
هبا  واملعرف  املدعية  حرضت  أخرى  جلسة  ويف   اجللسة.  رفعت  وللتأمل  اجللسة،  وقت 
واملدعى عليه، ويف هذه اجللسة جرى سؤال املدعى عليه عن عقد نكاحه باملدعية، فقال: إنه 
معي بالبيت وسوف أحرضه يف اجللسة القادمة، هكذا قال، فأفهمته بإحضار عقد النكاح 
يف اجللسة القادمة. ويف  جلسة أخرى حرضت املدعية واملعرف هبا من قبل والدها، وحرض 
املدعى عليه املرصودة هوياهتم أعاله، ويف هذه اجللسة جرى سؤال املدعى عليه الزوج عن 
بنتك(،  أنا طلقت  )يا خالة،  الذي نصه:  املدعية  لوالدة  الصويت  املقطع  إرسال  مقصده يف 
فأجاب قائاًل: إين أقصد إخبار والدة زوجتي بطالق ابنتها، وبعد التأمل والنظر ملا سلف 
فطلقوهن  النساء  طلقتم  إذا  آمنوا  الذين  أهيا  )يا  وجل:  عز  ولقوله  واإلجابة  الدعوى  من 
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لعدهتن وأحصوا العدة(، وملا ذكر املدعى عليه )الزوج( يف صفة طالقه التي تلفظ به ألبيها 
يف دكانه أنه يقصد طلقة واحدة، وملا جاء يف جوابه عن مقصوده يف إرسال املقطع الصويت 
الذي كان بعد خروجه من أب الزوجة، ونصه: )أنا اآلن أوثق كالمي، أنت طالق، طالق، 
طالق( أنه يقصد إبالغها، وإخبارها بالطالق، كام دلت عليه أيضًا قرينة اللفظ، وملا جاء يف 
جوابه عن قصده يف إرسال املقطع الصويت الذي أرسله ألم الزوجة، ونصه: )يا خالة، أنا 
طلقت بنتك(، وأنه يقصد إخبار والدة زوجته بطالق ابنتها، وملا ذهب إليه مجهور الفقهاء 
احلال  تلك  مثل  الزوج ومراده يف  إىل قصد  يرجع  أنه  من  واحلنابلة  والشافعية  املالكية  من 
والصفة املذكورة بعاليه ) انظر: رشح اخلريش عىل خمترص خليل )٥٠/٤(، وروضة الطالبني 
للنووي )٧٢/٦(، واملغني )٤٩٠/١٠ -٤٩٣(، وملا ذكر آنفًا من قصد الزوج ومراده، وملا 
جاء يف حـديـث ابن عباس ريض اهلل عنه عند اإلمام أحـمد يف مـسنـده وغـريه أنـه قال: 
طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بن عبداملطلب امرأته ثالثًا يف جملس واحد، فحزن عليها حزنًا 
شديدًا. قال: فسأله رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: كيف طلقتها ؟ قال: طلقتها ثالثًا. قال: 
يف جملس واحد ؟ قال: نعم. قال :” فإنام تلك واحدة، فأرجعها إن شئت، قال: فرجعها” 
ا.هـ، ويف رواية أيب داوود أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال له: آهلل ما قصدت إال واحدة؟ 
قال: آهلل ما قصدت إال واحدة. أهـ، وملا جاء يف صحيح مسلم وغريه من السنن واملسانيد عن 
طاووس عن ابن عباس أنه قال: كان الطالق عىل عهد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وأيب 
بكر وسنتني من خالفة عمر طالق الثالث واحدة”. أهـ وملا اختاره شيخ اإلسالم وتلميذه 
ابن القيم والشيخ حممد ابن عثيمني من أن طالق الثالث دفعة واحده سواًء بلفظ واحد أو 
بألفاظ متفرقة طلقة واحدة. )انظر: جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم اجلزء ٣٣ صفحة ١٣، 
والرشح املمتع للعثيمني اجلزء ١٣ صفحة ٩٩(، وملا ذكر الزوج يف جوابه عن مقصده يف 
إرسال املقطع الصويت الذي بنفس اليوم ليال، ونصه”اآلن بقولك: أنت طالق مع  السالمة” 
أنه يقصد طالقها طلقة واحدة جديدة، وملا ذهب إليه مجهور الفقهاء من احلنفية واملالكية 
واحلنابلة من أن الطالق يف الطهر الواحد بدون مراجعة يقع ولكنه بدعة وحمرم)!!( )انظر: 
عىل  اخلريش  ورشح   ،)١٨٧/٤( للكاساين  الصنائع  وبدائع   ،)٧/٦( للرسخيس  املبسوط 
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خمترص خليل )٢٨/٤ -٢٩(، واملغني )٣٣٥/١٠(، وملصادقة طريف الدعوى عىل األلفاظ 
التي صادقت املدعية عىل اطالعها  املذكورة، وملا ذكره الزوج وما قدمه من ورقة املراجعة 
وعلمها هبا قبل انقضاء عدهتا؛ وألنه ال يشرتط رىض الزوجة يف املراجعة، وذلك لقوله عز 
طالق  لدي  ثبت  أواًل/  ييل:  ما  لدي  تقرر  فقد  ذلك(،  يف  بردهن  أحق  )وبعولتهن  وجل: 
الزوج لزوجته طلقتني بتاريخ ١٤٣٤/١٢/٧هـ، ثانيًا/ ثبت لدي مراجعة الزوج لزوجته 
يف ١٤٣٥/٢/٥هـ، وأفهمت الزوج بأن طالقه عىل الصفة املذكورة بعاليه ال جيوز، وأنه آثم 
فيه، كام أفهمته بأن هذا احلكم قضاًء ال ديانة، وأن الزوج يرجع فيام يدان فيه فيام بينه وبني 
اهلل، وبذلك حكمت، واهلل أعلم وأحكم. وبعرض احلكم عىل الطرفني قررت املدعية عدم 
قناعتها باحلكم، وقرر املدعى عليه قناعته باحلكم، وأفهمت املدعية بأهنا ستسلم نسخة احلكم 
لتقديم الئحة اعرتاضية إن رغبت يف مدة أقصاها ثالثون يوما تبدأ من يوم )...(، وإذا مضت 
املدة دون تقديم الئحة اعرتاض فإن حقها يف االعرتاض يسقط، ويكتسب احلكم القطعية، 
وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٤/٣هـ.

اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٥/٠٦/١٣هـ  األحد  يوم  ففي  وبعد،  وحده،  هلل  احلمد 
الساعة ٢٠: ١٠ وفيها حرض املدعي وكالة )...( الوكيل الرشعي عن )...( بموجب الوكالة 
وحرض  ١٤٣٥/٦/٨هـ،  يف   ٣٥١٨٠٥٦٧ برقم  بحائل  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة 
حلضوره املدعى عليه )...( ويف هذه اجللسة جرى االطالع عىل أوراق املعاملة بعد عودهتا من 
حمكمة االستئناف بموجب كتاب رئيسها ذي الرقم ٣٥٤٥٩٧٦٤ يف ١٤٣٥/٠٦/٠٦هـ، 
املرفق معها قرار املالحظة ذو الرقم ٣٥٢٥٣٩٧٦ يف ١٤٣٥/٠٥/٢٣هـ، املتضمن ما نصه: 
)وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق املعاملة والالئحة االعرتاضية لوحظ ما ييل: أواًل: 
ثانيًا: ذكرت  القايض،  فضيلة  قبل  من  الدعوى  بنظر هذه  تعميده  فضيلته خطاب  يرفق  مل 
أوقات  متفرقة يف  طلقات  أربع  قد طلقها  عليه  املدعى  أن  االعرتاضية  الئحتها  املدعية يف 
وأماكن متعددة، ومل نجد فضيلته ناقش ذلك مع الطرفني، ثالثًا: مل يستحلف فضيلته املدعى 
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عليه استنادًا للحديث الذي أورده فضيلته، رابعًا: وجد أن تاريخ الصك معكوس وكذلك 
بعض التواريخ املدونة يف الضبط والصك يلزم تصحيحها، فعىل فضيلته مالحظة ما ذكر، 
وإجراء ما يلزم نحوه، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. قضاة 
االستئناف أختامهم وتواقيعهم(. أهـ، عليه أجيب أصحاب الفضيلة وفقني اهلل وإياهم إىل 
الصواب عن املالحظة األوىل: بأنه تم إكامل الالزم، وعن املالحظة الثانية: بأن هذا هو ما تم 
مناقشته مع الطرفني يف جلسات املرافعة ومصادقتهم مجيعًا عىل األوقات واأللفاظ، وعن 
املالحظة الثالثة: جرى سؤال املدعى عليه هل هو مستعد لبذل اليمني عىل ما ذكر يف قصده 
بلفظه يف الطالق يف دكان أبيها وقصده من إرسال املقطع الصويت للزوجة بعد خروجه من 
دكان أبيها، وقصده من إرسال املقطع الصويت ألم زوجته،؟ فحلف بعدما أذنت له وخوفته 
من مغبة اليمني الفاجرة قائاًل: )واهلل الذي ال إله إال هو عامل الغيب والشهادة أن قصدي 
يف طالقي لزوجتي يف دكان أبيها إيقاع طلقة واحدة، وقصدي يف أرسايل للمقطع الصويت 
هلا بعد خروجي من دكان أبيها إخبارها بأين طلقتها، وقصدي من إرسال املقطع الصويت 
ألمها إخبارها بأين طلقت بنتها (، هكذا حلف، وعن املالحظة الرابعة: بأنه سبق وأن أجيب 
أصحاب الفضيلة عن ذلك، هذا ما لزم اإلجابة عنه جتاه مالحظات أصحاب الفضيلة قضاة 
أوراق  كامل  برفع  وأمرت  وصكه،  وسجله  ضبطه  عىل  ذلك  بإحلاق  وأمرت  االستئناف، 
املعاملة ملحكمة االستئناف بعد إكامل الالزم كاملتبع، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد 

وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٦/١٣هـ.
بمحكمة  الشخصية  األحوال  دائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده،  هلل  احلمد 
حائل  بمنطقة  العامة  املحكمة  رئيس  من  الواردة  املعاملة  عىل  حائل  بمنطقة  االستئناف 
املساعد رفق كتابه ذي الرقم )٣٥٤٥٩٧٦٤( والتاريخ ١٤٣٥/٦/١٤هـ، املقيدة باملحكمة 
فضيلة  من  الصادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٦/١٧هـ،  وتاريخ   )٣٥١٧٧٠٩١٢( برقم 
وتاريخ   )٣٥١٩٧٦١٩( برقم  بحائل  العامة  باملحكمة  القضائي  املالزم   )...( الشيخ/ 
طالقها  طلبها  بشأن   )...( زوجها/  ضد   )...( بدعوى/  اخلاص  ١٤٣٥/٠٤/٠٤هـ، 
منه، وقد تضمن الصك حكم فضيلته حسب ما هو موضح بالصك، وقد سبق منا دراسة 
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الرقم  ذي  قرارنا  بموجب  االعرتاضية  والالئحة  املعاملة  وأوراق  ضبطه  وصورة  الصك 
)٣٥٢٥٣٩٧٦( يف ١٤٣٥/٥/٢٣هـ، وباالطالع عىل ما أحلقه فضيلته عىل الصك وصورة 
ضبطه بناء عىل قرارنا املذكور قررنا املصادقة عىل ما حكم به فضيلته بعد اإلجراء األخري، 

واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 رل٦تللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمكة املكرمة

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٣٥٣٥٢ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٥/٠٥هـ رقم القرار:٣٥٢٣٣٦٥٢  

إثباتاطالقا-اطمقةاثالثةا-اإنكاراتلزوجا-اشهادةاشهوداعدولا-اشهادةاألحداتألبوينا
عىلاتآلخلا-اثبوتاتلطالقا-ابينونةاكربىا-اعدةاتلطالق.

١ا-مااجاءايفارشحاخمارصاخميلالمخليشا)٢١ /ارر(: “ وكذلكاشهادةاتلولداألحدا
أبويهاعىلاتآلخلافإهنااجائزةاهذتاإناملايظهلاميلالممشهوداله،اوإالافال،اكاماإذتاشهدا
أبيها عىلا تلولدا شهادةا وجتوزا مالكلا سالا تلعاق.ا عىلا لمبارا أوا تلكبري،ا عىلا لمصغريا
بطالقاأمهاإناكانتامنكلة،اوتخامفاإذتاكانتاهياتلقائمةابذلك،افمنعهااأشهب،ا

وأجازهااتبناتلقاسل”.
٢ا-مااجاءايفاجامعاتألمهاتاالبناتحلاجبا)صا١رر(: “ ويفاشهادةاتلولداألحداأبويها
عىلاتآلخل،اوشهادةاتألباألحداولديهاعىلاتآلخلاإذتاملايظهلاميلالمشهودالهاسوالن”. 
را-مااجاءايفاتلرشحاتلكبريالمشيخاتلدرديلا)ر /١ر١(: “ وبخالفها،اأيلاتلشهادةامنا
أباأواأماألحداولديهاعىلاتآلخل،اأوامناولداألحداأبويهافاجوزاإناملايظهلايفاتملقألانيا

ميلاله،اأيلالممشهوداله”.

الثالثة،  الطلقة  هلا  طالقه  إثبات  طالبة  عليه  املدعى  زوجها  ضد  دعواها  املدعية  أقامت 
أحرضت  املدعية  من  البينة  وبطلب  هلا،  طالقه  أنكر  عليه  املدعى  عىل  الدعوى  وبعرض 
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ولدهيا، فشهدا عىل طالق أبيهام ألمهام ثالث طلقات متفرقة، كام أحرضت شاهدا، فشهد 
عىل صدور الطلقتني األوليني من املدعى عليه، وتم تعديل الشهود التعديل الرشعي؛ ونظرًا 
اآلخر  عىل  أبويه  ألحد  الولد  شهادة  وألن  الدعوى،  صحة  عىل  رشعا  املعدلة  البينة  لقيام 
جائزة؛ لذا فقد ثبت لدى القايض طالق املدعى عليه للمدعية الطلقة الثالثة، وأفهمه بأهنا 
بانت منه بينونة كربى، وأفهمها أن عليها العدة الرشعية، فاعرتض املدعى عليه، وصدق 

احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بمكة املكرمة، وبناء عىل 
املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمكة املكرمة برقم ٣٤٥٣٥٣٥٢ وتاريخ 
وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٧هـ،  برقم ٣٤٢٧١٥٧٧٥  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/١١/٢٧هـ 
ويف يوم األربعاء املوافق١٤٣٥/٠٢/٠١هـ افتتحت اجللسة الساعة الثامنة وفيها حرضت 
اجلنسية   ...)...( احلارض  عىل  وادعت  زوجها،  إقامة  يف  التابعة  اجلنسية   ...)...( املدعية 
حامل اإلقامة رقم )...(؛ قائلة: إن املدعى عليه زوجي تزوجني يف ١٤٠٤هـ، وأنجبت منه 
أوالدا، وهم )...( البالغ من العمر أربعًا وعرشين سنة، و)...( البالغ من العمر ثامين عرشة 
ثامن وعرشين  العمر  من  البالغة  إحدى عرشة سنة، و)...(  العمر  من  البالغ  سنة، و)...( 
سنة، و)...( البالغة من العمر سبعًا وعرشين سنة، و)...( البالغة من العمر مخسًا وعرشين 
سنة، و)...( البالغة من العمر اثنتني وعرشين سنة، و)...( البالغة من العمر عرشين سنة، 
وقد انفصلت عن بيت الزوجية قبل شهرين من تارخيه بسبب أنه طلقني بالثالث. أطلب 
إثبات ذلك. هذه دعواي. وبعرض ذلك عىل املدعى عليه أجاب قائال : ما ذكرته املدعية 
من الزواج واألوالد وأعامرهم فهو صحيح، وذهاهبا إىل بيت أهلها وتارخيه فهو صحيح، 
وما ذكرته من الطالق وغريه فغري صحيح، وبسؤال املدعية البينة عىل ما ذكرته من الطالق 
سامع  وطلبت  و)...(،   )...( ومها  ابنيها،  للشهادة  وأحرضت  البينة،  لدي  قائلة:  أجابت 
شهادهتام، وبطلبها منهام شهد كل واحد منهام قائال: نشهد باهلل العظيم أن والدنا قد طلق 
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والدتنا ثالث طلقات؛ الطلقة األوىل قبل سنتني بقوله هلا: أنت طالق، والطلقة الثانية بعد 
أسبوع من الطلقة األوىل بقوله هلا: أنت طالق، والطلقة الثالثة قبل شهرين بقوله هلا: أنت 
عىل  الشاهدين  شهادة  وبعرض  منهام،  واحد  كل  شهد  هكذا  طالق،  ألف  ومخسمئة  طالق 
املدعى عليه أجاب قائال: ال صحة ملا شهدا به، وال أقدح يف عدالتهام، ثم تراجع، وقال: 
حرض  أخرى  جلسة  ويف  الشهود.  لتعديل  اجللسة  ورفعت  أجاب،  هكذا  خربانني(،  )هم 
الطرفان، وأحرضت املدعية كال من )...(... اجلنسية باإلقامة ذات الرقم )...( و)...(... 
اجلنسية باإلقامة ذات الرقم )...(، وطلب سامع تزكيتهام للشهود، وبطلبها منهام شهد كل 
العظيم أن )...( و)...( من أهل الصالح، ومرضيا  واحد منهام بمفرده قائال: أشهد باهلل 
الشهادة. هكذا شهدا، كام قررت املدعية قائلة: إن املعدل للشاهد األول )...( يشهد عىل 
أن  العظيم  باهلل  أشهد  قائال:  شهد  منه  وبطلبها  شهادته،  سامع  أطلب  األوليني  الطلقتني 
املذكورة أعاله طلقتني، وبقيت هلا  أنه قد طلق زوجته )...(  أقر يل قبل سنة  املدعى عليه 
طلقة واحدة. هكذا شهد. وبعرض شهادة الشاهد عىل املدعى عليه هل يقدح يف عدالته أو 
شهادته بيش ؟ أجاب بقوله : ال أعلم عن عدالته شيئا، وبالنسبة لشهادته فغري صحيحة، 
وبطلب تعديل الشاهد حرض كل من )...(... اجلنسية باإلقامة ذات الرقم )...( و)...(... 
أهل  من   )...( أن  العظيم  باهلل  نشهد   : قائلني  )...(، وشهدا  الرقم  ذات  باإلقامة  اجلنسية 
البينة  قامت  الدعوى واإلجابة؛ وحيث  تقدم من  ما  فبناء عىل  الشهادة؛  الصالح ومريض 
املعدلة رشعا عىل صحة دعوى املدعية، ومل يظهر ما يوجب القدح يف الشهادة، وملا ذكره 
الفقهاء من جواز شهادة الولد ألحد أبويه عىل اآلخر. جاء يف رشح خمترص خليل للخريش 
ا َجائَِزٌة، َهَذا إن مَل  َ ]٢١ /٤٤٥[ ما نصه: َوَكَذلَِك َشَهاَدُة الَوَلِد الَحِد َأَبَويِه َعىَل االَخِر َفإهِنَّ
. َقاَل  ِغرِي َعىَل الَكبرِِي، َأو لِلَبارِّ َعىَل الَعاقِّ َيْظَهر َميٌل لِلَمشُهوِد َلُه، َوإاِل َفال، َكاَم إَذا َشِهَد لِلصَّ
ِهَي  َكاَنت  إَذا  َواخُتِلَف  ُمنِكَرًة،  َكاَنت  إن  ِه  ُأمِّ بَِطالِق  َأبِيِه  َعىَل  الَوَلِد  َشَهاَدُة  وُز  َوجَتُ َمالٌِك: 
الَقائَِمَة بَِذلَِك َفَمَنَعَها َأشَهُب َوَأَجاَزَها ابُن الَقاِسِم، كام جاء يف جامع األمهات البن احلاجب 
]ص ٣٣١[ ما نصه: ويف شهادة الولد ألحد أبويه عىل اآلخر، وشهادة األب ألحد ولديه 
عىل اآلخر إذا مل يظهر ميل للشهود له قوالن، كام جاء يف الرشح الكبري للشيخ الدردير ]٤ 
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/١٧١[ ما نصه: وبخالفها، أي: الشهادة من أب أو أم ألحد ولديه عىل اآلخر، أو من ولد 
ألحد أبويه، فتجوز إن مل يظهر يف املسألتني ميل له، أي : للمشهود له؛ لذا كله فقد ثبت لدي 
طالق املدعى عليه للمدعية، وأفهمته أن املدعية بانت منه بينونة كربى، ال حتل له إال بعقد 
ومهر جديدين، وأن عليها العدة الرشعية حسب حاهلا. وبام تقدم حكمت، وبعرضه عىل 
الطرفني قررت املدعية القناعة، بينام قرر املدعى عليه عدم القناعة، وجرى تسليمه صورة 
من احلكم حاال لتقديم اعرتاضه عليه خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا اليوم، وأفهم بأنه 
يف حالة انتهاء املدة، ومل يقدم اعرتاضه فيسقط حقه يف االعرتاض، ويصبح احلكم مكتسب 
القطعية، وأغلقت اجللسة الساعة الثانية والنصف ظهرا، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا 

حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٢/٠٧هـ. 

احلمد هلل وحده، وبعد، ففي يوم اإلثنني املوافق ١٤٣٥/٥/٣٠هـ افتتحت اجللسة الساعة 
التاسعة ومخسة عرش دقيقة؛ حيث عادت أوراق املعاملة من حمكمة االستئناف باخلطاب ذي 
الرقم ٣٤٢٧١٥٧٧٥ يف ١٤٣٥/٥/٩هـ رفقها الصك الرشعي ذو الرقم ٣٥١٤٠٩٤٣ يف 
١٤٣٥/٢/٧هـ؛ مظهرًا عليه بقرار الدائرة الثالثة لألحوال الشخصية واألوقاف والوصايا 
والقصار وبيوت املال بمحكمة االستئناف ذي الرقم ٣٥٢٣٣٦٥٢ يف ١٤٣٥/٥/٥هـ، 
املتضمن: أنه بدراسة احلكم وصورة ضبطه والئحته االعرتاضية تقررت املوافقة عىل احلكم 

مع مالحظة التنبيه املتضمن: إننا ننبه فضيلته اىل ما ييل:
 ١ -أن قوله: الحتل له إال بعقد ومهر جديدين وقع منه سهوًا، وصوابه: ال حتل له حتى 
أو  بموت  الثاين  الزوج  يفارقها  ثم  نكاح حتليل،  نكاح رغبة، ال  تنكح زوجًا غريه؛ 

طالق، فيصحح ذلك قبل تسليم الصك للمرأة. 
٢ -طلب عقد الزواج والرشح عليه بام طرأ، وإرفاق صورة منه باملعاملة.
٣ -التحقق من هوية املدعية ورقمها، وكذلك املدعي عليه، واهلل املوفق. 

قايض استئناف ختم وتوقيع/ )...(/ قايض استئناف ختم وتوقيع وموافق عىل الفقرة 
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اإلفهام،  تصحيح  جرى  فقد  عليه   ،)...( وتوقيع/  ختم  الدائرة  رئيس   /)...( األوىل/ 
جديدين  ومهر  بعقد  إال  له  حتل  ال  كربى  بينونة  منه  بانت  قد  زوجته  أن  الزوج  وأفهمت 
بعد زواجها من زوج آخر زواج رغبة ال حتليل، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه 

وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٥/٣٠هـ.
احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
بمحكمة  املال  وبيوت  والقصار  والوصايا  واألوقاف  الشخصية  لألحوال  الثالثة  الدائرة 
االستئناف يف منطقة مكة املكرمة االطالع عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة 
الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٥/١هــ،  وتاريخ   ٣٤٢٧١٥٧٧٥ برقم  املكرمة  بمكة  العامة 
الصادر من فضيلة الشيخ )...( القايض باملحكمة العامة بمكة املكرمة برقم ٣٥١٤٠٩٤٣ 
اجلنسية   ...)...( ضد  اجلنسية   ...  )...( املرأة  دعوى  املتضمن  ١٤٣٥/٢/٧هـ،  وتاريخ 
االعرتاضية  الصك وصورة ضبطه والئحته  وبدراسة  عليه،  املدعى  إثبات طالقها من  يف 
تقررت املوافقة عىل احلكم، مع مالحظة التنبيه املرفق، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد 

وعىل آله وصحبه وسلم.
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 رل٦تللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بالدمام

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٩٩٠٤٨  
حمكمة  االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٨/٠٥هـ رقم القرار: ٣٥٣٤١٣٠٩ 

إثباتاطالقا-الفظاكنايةا-ادفعابعدماسصداإيقاعها-اتمفظاملةاوتحدةا-ايمنياتلزوجا-ا
ملتجعةابعداتناهاءاتلعدةا-ايمنياتملدعيةا-اثبوتاتلطالق.

مااجاءايفاكشافاتلقناعا)صا٦ر٢(: “ وتنققلاتلمفظاإىلارصيحاوكناية؛األنهاإزتلةاممكا
تلنكاح،افكانالهارصيحاوكناية،اكالعاقاوتجلامعابينهاماتإلزتلةا)اتلرصيحامااالاحياملاغريه،ا

أيلابحقباتلوضعاتلعليفامناكلايشء(..إلخ”.

أقامت املدعية دعواها ضد زوجها املدعى عليه طالبة إثبات طالقه هلا بعد أن تلفظ بقوله: 
اعتربي نفسك يف عداد املطلقات، وكررها أكثر من مرة، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه 
أقر بتلفظه بذلك، ودفع بأن ذلك كان مرة واحدة، كام دفع بأنه طلب من املدعية أن ترجع 
يقدم  ومل  العدة،  أثناء  هلا  مراجعته  املدعية  أنكرت  وقد  شهرين،  بقرابة  ذلك  بعد  البيت  إىل 
كال الطرفني بينة عىل ما أنكره اآلخر، ثم أدى املدعى عليه اليمني عىل نفي تكرار اللفظ، كام 
أدت املدعية اليمني عىل أن املراجعة كانت بعد انتهاء العدة؛ ونظرًا ألن املدعى عليه أقر بقوله 
لزوجته املدعية: اعتربي نفسك يف عداد املطلقات، وثبت أنه مل يرجعها قبل انتهاء العدة، وألن 
اللفظ من رصيح العبارة يف الطالق؛ لذا فقد حكم القايض بثبوت طالق املدعى عليه لزوجته 
املدعية طلقة واحدة، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف مع تنبيه القايض إىل أن اللفظ من 
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كنايات الطالق اخلفية، وليس رصحيًا فيه، لكن دلت القرينة القوية عىل قصد إيقاعه.

وبناء عىل  بالدمام،  العامة  املحكمة  القايض يف   )...( أنا  فلدي  وبعد،  احلمد هلل وحده، 
املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بالدمام املساعد برقم ٣٥٩٩٠٤٨ وتاريخ 
١٤٣٥/٠٢/١٥هـ،  وتاريخ   ٣٥٤٨٤٣٣٩ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠٢/١٥هـ، 
ويف يوم األربعاء املوافق ١٤٣٥/٠٥/٠٤هـ افتتحت اجللسة الساعة ٠٠: ٠٩ وفيها حرض 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( الوكيل الرشعي عن )...( 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة 
 )...( بصفته وكيال عن  وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠٧هـ  برقم ٣٥٣٣٩٤٢  الثانية  اخلرب  عدل 
سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة 
حلضوره  وحرض  ١٤٣٤/١٢/١٩هـ،  وتاريخ   ٣٤١٥٩٠٧٨١ برقم  الثانية  اخلرب  عدل 
املدعى عليه )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، وادعى املدعي 
وكالة قائال: إن موكلتي قد تزوجت من املدعى عليه يف عام ١٤٢١هـ تقريبا، وأنجبت منه 
موكلتي  بالتلفظ عىل  عليه  املدعى  قام  ١٤٣٣هـ  عام  من  رجب  يف شهر  إنه  ثم  وابنًا،  بنتا 
اعتربي  آخر:  وبلفظ  اللفظ،  هبذا  مرة  من  أكثر  وكررها  املطلقات،  عداد  يف  أنت  بلفظ:  
نفسك يف عداد املطلقات، ومل يقم بإثبات ذلك؛ وبناء عىل ما تلفظ به املدعى عليه قامت 
دعواي.  هذه  موكلتي،  طالق  بإثبات  إلزامه  أطلب  الرشعية.  عدهتا  فرتة  بإكامل  موكلتي 
وأما  واألبناء؛  الزواج  من  املدعية  ذكرته  ما  قال: صحيح  عليه  املدعى  ذلك عىل  وبعرض 
موضوع التلفظ بالطالق فقد كان هذا عن طريق اهلاتف؛ حيث قلت هلا: أنت من املطلقات، 
أو اعتربي نفسك من املطلقات ال أذكر بالتحديد ما قلته هلا، وكان ذلك مرة واحدة، ومل أكن 
يف حالة غضب شديد، وليس يل نية بالطالق، هكذا أجاب؛ وعليه وألمهية حضور املدعية 
ورفعت  بذلك،  فاستعد  القادمة،  اجللسة  يف  باحلضور  إبالغها  وكيلها  من  طلبت  أصالة 
املدين  السجل  اجللسة لذلك. ويف جلسة أخرى حرضت )...( سعودية اجلنسية بموجب 
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ذي الرقم )...(، وحرض حلضورها املدعى عليه )...( املذكور سابقا، وبسؤال املدعية أصالة 
كانت  التي  اهلاتفية  املكاملة  تلفظ عيل يف  قد  إنه  قالت:  هلا  املدعى عليه زوجها  قاله  ما  عن 
كان،  ما  هذا  املطلقات،  عداد  يف  نفسك  اعتربي  يل:  قائال  مرات؛  األربع  قرابة  وبينه  بيني 
ثم جرى سؤال املدعى عليه عن هذه اللفظة والعدد، فقال: إهنا يف تلك املكاملة طلبت مني 
الطالق، فقلت هلا مهدئا هلا: طيب اعتربي نفسك يف عداد املطلقات، أو من املطلقات ومل 
يكن بقصدي إيقاع الطالق، وإنام للتفاهم، وحتى ال تنفعل يف املكاملة ونكمل التفاهم بيننا 
بأسباب طلبها الطالق، هكذا أجاب، ثم جرى سؤال املدعى عليه عن تاريخ املكاملة، فقال: 
قبل قرابة سنتني، وبعرض ذلك عىل املدعية قالت: صحيح أين طلبت منه الطالق، وتلفظ 
عيل هبذه اللفظة إال أنه تلفظ عيل أربع مرات، ثم جرى سؤال املدعية عن بينتها يف أنه تلفظ 
عليها هبذا اللفظ أربع مرات، فقالت: ليس لدي بينة، وأرغب بيمينه، وبعرض اليمني عىل 
املدعى عليه استعد قائال: أقسم باهلل العظيم رب العرش الكريم أين مل أتلفظ لزوجتي بلفظ 
ما  أكثر من ذلك، واهلل عىل  أقل هلا  املطلقات إال مرة واحدة، ومل  اعتربي نفسك يف عداد 
أقول شهيد، ثم جرى سؤال املدعى عليه: هل أرجعت زوجتك بعد هذا اللفظ ؟ فقال: ال، 
بل طلبت منها عددا من املرات أن ترجع إىل بيتي، وكان هذا بعد املكاملة بقرابة الشهرين، 
وبعرض ما ادعاه عىل املدعية أنكرت ذلك؛ قائلة: غري صحيح أنه تم التواصل بيني وبينه 
بعد املكاملة بشهرين، وإنام كان ذلك بعد انتهاء العدة بفرتة طويلة، فلم حيصل تواصله معي 
انتهاء عديت، هكذا أجابت. وبسؤال  بعد اللفظ واملكاملة بأكثر من ثالثة أشهر، وكان بعد 
املدعى عليه عن بينته يف أنه حتدث مع املدعية طالبا إرجاعها لبيته بعد شهرين، فقال: ليس 
رب  العظيم  باهلل  أقسم  قالت:  املدعية  عىل  اليمني  وبعرض  يمينها،  يف  وأرغب  بينة،  لدي 
العرش الكريم أنه مل حيصل بيني وبني )...( املدعى عليه أي مكاملة، أو تواصل إال بعد مرور 
أكثر من ثالثة أشهر من مكاملته التي ذكر فيها يل: اعتربي نفسك يف عداد املطلقات وبعد 
انتهاء عديت، واهلل عىل ما أقول شهيد؛ وعليه وبناء عىل ما سبق من الدعوى واإلجابة وأداء 
اليمني؛ وحيث أقر املدعى عليه بقوله لزوجته املدعية: اعتربي نفسك يف عداد املطلقات، 
وثبت يل أنه مل يراجعها قبل انتهاء العدة؛ وحيث إن اللفظ من رصيح العبارة للطالق، وملا 
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جاء يف كشاف القناع اجلزء اخلامس )باب رصيح الطالق وكناياته ال يقع الطالق بغري لفظ 
فلو نواه بقلبه من غري لفظ مل يقع، خالفا البن سريين والزهري، ورد بقوله صىل اهلل عليه 
وسلم: } إن اهلل جتاوز ألمتي عام حدثت به أنفسها ما مل تعمل أو تتكلم به {. متفق عليه؛ 
إىل رصيح وكناية؛ ألنه  اللفظ  وانقسم  كالعتق.  النية  بمجرد  فلم حيصل  إزالة ملك  وألنه 
إزالة ملك النكاح، فكان له رصيح وكناية، كالعتق، واجلامع بينهام اإلزالة ) الرصيح ما ال 
حيتمل غريه، أي: بحسب الوضع العريف من كل يشء (، وضع له اللفظ من طالق وعتق 
وظهار وغريها. فلفظ الطالق رصيح فيه؛ ألنه ال حيتمل غريه يف احلقيقة العرفية وإن قبل 
التأويل عىل ما يأيت يف بابه فاندفع ما أورده ابن قندس يف حواشيه عىل املحرر: ) والكناية 
(؛ ألنه  منه  الطالق وما ترصف  لفظ  الرصيح، ورصحيه  ما حيتمل غريه، ويدل عىل معنى 
أو  طالق،  أنت  قال:  فلو  واالستعامل،  الشارع  عرف  له  ثبت  اخلصوص  عىل  له  موضوع 
الطالق، أو طلقتك، أو مطلقة، فهو رصيح )ال غري(، أي: ليس رصحيه غري لفظ الطالق وما 
ترصف منه، كالرساح والفراق؛ ألهنام يستعمالن يف غري الطالق كثريا فلم يكونا رصحيني، 
فيه ] ص: ٢٤٦ [ كسائر كناياته. (، فقد ثبت لدي طالق )...( لزوجته )...( طلقة واحدة 
قبل سنتني من اآلن، وأنه يف حال رغب الزوج يف العودة لزوجته فله أن يتقدم هلا، وأن يتم 
العقد برضاها ومهر جديد، وبه حكمت، وبعرض ذلك عىل الطرفني قررت املدعية القناعة 
باحلكم، وقرر املدعى عليه اعرتاضه عىل احلكم بالئحة اعرتاضية، وتم إفهام املدعى عليه 
أن عليه مراجعتنا خالل مخسة أيام الستالم صورة من الصك لتقديم الئحته االعرتاضية 
عليه، وأفهم بتعليامت االستئناف ففهم ذلك، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل 

آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٥/٠٩هـ. 

احلمد هلل وحده، وبعد، فقد اطلعنـا نحن قـضـاة دائـرة األحوال الشخصية الثانية يف حمكمة 
االستئناف باملنطقة الرشقية عىل املعاملة املقيدة لدى املحكمة برقم ٣٥/٣٥١٩١٧٩٩٢/

ش٢ وتاريخ ١٤٣٥/٧/١هـ، الواردة من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمدينة الدمام برقم 
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٣٥٤٨٤٣٣٩ وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢٤هـ، املرفق هبا الصك الصادر من فضيلة القايض هبا 
بدعوى/  اخلاص  ٣٥١٤/٥/١٠هـ  وتاريخ   ٣٥٢٣٩٠٧٦ برقم  املسجل   )...( الشيخ/ 
)...( ضد/ )...( يف قضية إثبات طالق، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بام هو مدون 
ومفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية وأوراق املعاملة قررنا 
باألكثرية املصادقة عىل حكم فضيلته مع تنبيهه عىل أن اللفظ الذي تلفظ به املدعى عليه هو 
من كنايات الطالق اخلفية، وليست برصحية، وقد دل عىل حصوله واقع احلال؛ حيث صدر 
منه هذا اللفظ بعد سؤاهلا الطالق السيام أنه تركها فرتة طويلة عند أهلها بعد تلفظه هبذه 
العبارة، وهي قرينة قوية لوقوعه، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه 

وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٨/٥هـ.



427

 لل٦تللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: دوائر األحوال الشخصية -املحكمة العامة بمحافظة جدة

تارخيها:١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٣٦٨٦٤ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/٢٩هـ رقم القرار:٣٥٢٩٧١٨٦  

 
تنقيادا-ا بامللتجعةا-اوجودادعوىا تلزوجا-ادفعا إسلترا ا تلطمقةاتألوىلا-ا إثباتاطالقا-ا
ا-ا تلنكاحاعىلاعوضا تلزوجةاتخلمعا-افقخا تللجعةا-اطمبا ثبوتا تمللتجعةا-ا سلينةاعىلا

بينونةاصغلىاا-اعدةابحيضةاوتحدة.

تحلديقةاوطمقهاا تسبلا )ا تهللاعنهلا لثابتابناسيساريضا تهللاعميهاوسملا تلنبياصىلا سولا ا
تطميقةا(.

أقامت املدعية دعواها ضد املدعى عليه طالبة إثبات طالقه هلا يف طهر مل حيصل فيه مساس، 
وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها، ودفع بأنه سأل عن ذلك الطالق، فأفتي بأن 
عليه كفارة، كام دفع بأنه راجع زوجته قبل انتهاء العدة، فأنكرت املدعية إرجاعه هلا؛ ونظرا 
العدة، وألن ذلك قرينة  انتهاء  انقياد زوجة ضد املدعية قبل  ألن املدعى عليه أقام دعوى 
قوية عىل ما ادعاه من املراجعة؛ لذا فقد ثبت لدى القايض إرجاع املدعى عليه للمدعية بعد 
الطلقة األوىل، فاعرتضت املدعية، ثم قررت امتناعها عن العودة إىل بيت الزوجية، وطلبت 
خمالعة زوجها فرفض املدعى عليه ذلك؛ ونظرًا ألن املدعية كرهت العيش مع املدعى عليه، 
بشيك  املهر  كامل  وهو  النكاح،  فسخ  عوض  أمنت  وقد  منه،  نكاحها  فسخ  عىل  ومرصة 
مرصيف؛ لذا فقد فسخ القايض نكاح املدعى عليه من املدعية عىل عوض، وهو كامل املهر 
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تتزوج  وأال  واحدة،  حيضة  وهي  الرشعية  العدة  عليها  بأن  املدعية  وأفهم  حكم،  وبذلك 
حتى يكتسب احلكم القطعية، وتنتهي عدهتا الرشعية، كام أفهم املدعى عليه أن املدعية قد 

بانت منه بينونة صغرى، فاعرتض املدعى عليه، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف دوائر األحوال الشخصية باملحكمة 
األحوال  دوائر  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء  جدة،  بمحافظة  العامة 
الشخصية باملحكمة العامة بمحافظة جدة برقم ٣٥١٣٦٨٦٤ وتاريخ ١٤٣٥/٠٣/٠٥هـ، 
األحد  يوم  ويف  ١٤٣٥/٠٣/٠٥هـ،  وتاريخ   ٣٥٦٧٢٧٤٩ برقم  باملحكمة  املقيدة 
املوافق١٤٣٥/٠٣/٢٥هـ افتتحت اجللسة الساعة ٣٠: ١١ وفيها حرضت )...( ... اجلنسية 
بموجب اإلقامة ذات الرقم )...(، كام حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
ذي الرقم )...( الوكيل الرشعي عن املدعى عليه )...( ... اجلنسية بموجب اإلقامة ذات 
الرقم )...( بموجب الوكالة الرشعية ذات الرقم ٣٥٣١٩٣٨٨ والتاريخ ١٤٣٥/٣/١١هـ، 
الصادرة من كتابه العدل الثانية يف شامل حمافظة جدة، والتي جرى االطالع عليها فوجدهتا 
املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( حرض  كام  القضية،  هذه  يف  السري  له  ختول 
الرقم  ذات  الرشعية  الوكالة  بموجب   )...( املدعية  عن  الرشعي  الوكيل   )...( الرقم  ذي 
٣٥٣٧٤٧٠٩ والتاريخ ١٤٣٥/٣/٢١هـ الصادرة من كتابه العدل الثانية يف شامل حمافظة 
جدة، والتي جرى االطالع عليها فوجدهتا ختول له السري يف هذه القضية، وادعت املدعية 
الدخول الرشعي، ومكثت معه  املدعى عليه كان زوجي، ودخل يب  إن  قائلة:  يف دعواها 
حوايل سنتني، وقبل شهر ذي احلجة لعام ١٤٣٤هـ طلقني املدعى عليه، وذلك بقوله: أنت 
منه، هذه  إثبات طالقي  أطلب  لذا  مساس؛  فيه  مل حيصل  وأنا حينها يف حالة طهر  طالق، 
دعواي. وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه وكالة أجاب بقوله: ما ذكرته املدعية يف دعواها 
من زواج موكيل منها، وأنه دخل هبا الدخول الرشعي، ومكثت عند موكيل قرابة السنتني 
فصحيح، وأما ما ذكرته من أن موكيل طلقها قبل شهر ذي احلجة لعام ١٤٣٤هـ فهذا غري 
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صحيح، وقد تم رفع دعوى من قبل موكيل ضد املدعية يطالب فيها بانقياد الزوجة، وهي 
منظورة لدى فضيلة الشيخ )...(، وكانت قد رفعت بتاريخ ١٤٣٥/٢/١٢هـ، وحدد هلا 
موعد بتاريخ ١٤٣٥/٦/٢٧هـ، هكذا أجاب. وبعرض ذلك عىل املدعية أجابت بقوهلا: ما 
ذكره املدعى عليه من أنه مل يطلقني فهذا غري صحيح، والصحيح أنه طلقني، وال بينة لدي 
عىل ذلك؛ ولتعذر إثبات طالقي من املدعى عليه أطلب فسخ نكاحي منه، هذه دعواي. 
النكاح ؟ أجابت: لكون املدعى عليه ال يريد مني  وبسؤال املدعية عن سبب طلب فسخ 
اإلنجاب، ويطلب مني احلرام، ويشك يف، هكذا قررت. وبسؤال املدعية عن مقدار املهر 
؟ أجابت بقوهلا: املهر ثالثون ألف ريال مستلمة، هكذا قررت. وبعرض ذلك عىل املدعى 
لذا  بحته؛  زوجية  أمور  وهذه  به،  يل  علم  ال  املدعية  ذكرته  ما  بقوله:  أجاب  وكالًة  عليه 
عى عليه  أطلب اإلمهال إلحضار املدعى عليه أصالة، هكذا أجاب. وبسؤال املدعية واملدَّ
عن أصل عقد النكاح؟ أبرز لنا املدعى عليه وكالة أصل عقد النكاح الصادر من املحكمة 
اجلزئية للضامن واألنكحة برقم ٣١/٦١ وتاريخ ١٤٣٣/٢/٢٩هـ؛ لذا فقد أمرت بالكتابة 
فالتفريق،  التوفيق  مل حيصل  وإن  الزوجني،  بني  والتوفيق  ملحاولة اإلصالح  الصلح  لقسم 
فإن قرر قسم الصلح التفريق فيبني، هل يكون بعوض أم دون عوض ؟ مع ذكر السبب، 
املدعية: )...( كام  وحضور احلكمني، ورفعت اجللسة لذلك. ويف جلسة أخرى حرضت 
حرض املدعى عليه: )...( ... اجلنسية بموجب اإلقامة ذات الرقم )...(، وقال املدعى عليه: 
إنه قريب من شهر ذي احلجة لعام ١٤٣٤هـ - وال أعلم أهو قبل شهر ذي احلجة أم بعده 
أو أثناءه - حصل سوء تفاهم بيني وبني والدة زوجتي، وقلت لوالدة زوجتي ناهًيا: أنت 
ال تطالبي بالطالق، فقالت والدة زوجتي للمدعية: أنت تريدين الطالق ؟ فهزت املدعية 
رأسها بأهنا تريـد الطـالق، فـقـلت لـهـا: أنـت طـالـق، وقد سألت عن هذا الطالق، فقيل 
يل عيل كفارة يمني، أو صيام ثالثة أيام، فقمت بتكفري اليمني، وصمت ثالثة أيام، وأفهمت 
املدعية بأنني قد راجعتها، وقمت بجامعها، وكان بني الطالق ورجعتي هلا قرابة يومني، أو 
ثالثة أيام، هكذا أجاب. وبعرض ذلك عىل املدعية أجابت بقوهلا: ما ذكره املدعى عليه من 
أنه طلقني فصحيح، وقد طلقني قبل شهر ذي احلجة لعام ١٤٣٤هـ، وذلك بقوله: أنت 



430

طالق

انتهت عديت الرشعية،  طالق، غري أن املدعى عليه مل يراجعني، ومل جيامعني كام ذكر، وقد 
وهي ثالث حيض يف هناية شهر ربيع األول لعام ١٤٣٥هـ، هكذا أجابت، وبالبحث يف 
النظام الشامل تم التأكد من وجود دعوى انقياد زوجة مقامة من املدعى عليه ضد املدعية، 
مقيدة يف املحكمة برقم ٣٥٤٤٧٤٨٢ وتاريخ ١٤٣٥/٢/١٢هـ، وهذه تعد قرينة قوية عىل 
املدعى  لذا فقد ثبت لدي إرجاع  العدة الرشعية؛  انتهاء  املدعى عليه للمدعية قبل  إرجاع 
عليه )...( للمدعية )...( بعد الطلقة األوىل، وبذلك حكمت، وبعرض احلكم عىل الطرفني 
قررا القناعة به، وقالت املدعية: بأنني مرصة عىل خمالعة املدعى عليه، ومستعدة بدفع كامل 
املهر، وقدره ثالثون ألف ريال، فإين كرهت العيش معه، هذه دعواي. وبعرض ذلك عىل 
أرغب  وأنا  وخمالعتها،  طالقها  وأرفض  هبا،  مغرر  املدعية  بأن  بقوله:  أجاب  عليه  املدعى 
يف زوجتي، وأما ما ذكرته من أن املهر ثالثون ألف ريال فصحيح، هكذا أجاب، وقالت 
املدعية: لن أعيش معه أبدا، ومستعدة لدفع كامل املهر، وأريد اخلالص منه، هكذا أجابت. 
جرى  وقد  الرجوع،  ورفضت  فأرصت،  زوجها،  إىل  بالرجوع  املدعية  نصح  جرى  وقد 
نصح املدعى عليه بطالق املدعية، فرفض؛ لذا فقد جرى إفهام املدعية بتحرير شيك باسم 
رئيس املحكمة العامة بجدة مقابل عوض فسخ نكاح من املدعى عليه يف اجللسة القادمة، 
عليه  املدعى  )...(، كام حرض  املدعية  أخرى حرضت  لذلك. ويف جلسة  اجللسة  ورفعت 
برقم ٦٩١٨٥٦ وتاريخ   )...( املدعية شيكا حمررا عىل مرصف  أبرزت  وكالة )...(، وقد 
نكاح  فسخ  عوض  مقابل  بجدة  العامة  املحكمة  رئيس  ألمر  يدفع  ١٤٣٥/٠٥/٠١هـ 
)...(، وقد تم إرفاقه يف املعاملة؛ فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وبام أن املدعية 
كرهت العيش مع املدعى عليه، ومرصة عىل فسخ النكاح، وبام أن املدعية قد استعدت لدفع 
كامل املهر، ولقول النبي صىل اهلل عليه وسلم لثابت بن قيس ريض اهلل عنه: “اقبل احلديقة 
وطلقها تطليقة”. رواه البخاري؛ لذا فقد فسخت نكاح املدعى عليه )...( من املدعية )...( 
عىل عوض وقدره ثالثون ألف ريال، وبذلك حكمت، وأفهمت املدعية بأن عليها العدة 
بأال  أفهمتها  كام  العلم،  أهل  من  املحققون  قرره  ما  حسب  واحدة  حيضة  وهي  الرشعية، 
تتزوج حتى يكتسب احلكم القطعية، وتنتهي عدهتا الرشعية، وأفهمت املدعى عليه وكالة 



431

بأن املدعية قد بانت من موكله بينونة صغرى، وبعرض احلكم عىل الطرفني قررت املدعية 
القناعة به، وقرر املدعى عليه عدم القناعة، وجرى تسليمه صورة من صك احلكم لتقديم 
الئحته االعرتاضية خالل ثالثني يوما من تاريخ استالم صورة من صك احلكم، وإن مل يقدم 
اعرتاضه خالل تلك املدة يسقط حقه يف االعرتاض، ويكتسب احلكم الصفة القطعية، وباهلل 

التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٥/٠٣هـ.

احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
بمحكمة  املال  وبيوت  والقصار  والوصايا  واألوقاف  الشخصية  لألحوال  الثالثة  الدائرة 
االستئناف يف منطقة مكة املكرمة االطالع عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة 
هبا  املرفق  ١٤٣٥/٦/١٦هــ،  ٣٥٦٧٢٧٤٩وتاريخ  برقم  املكلف  جدة  بمحافظة  العامة 
الصك الصادر من فضيلة الشيخ )...( القايض بدوائر األحوال الشخصية باملحكمة العامة 
املرأة  دعوى  املتضمن  ١٤٣٥/٥/٤هــــ،  وتاريخ   ٣٥٢٣١٤٨٠ برقم  جدة  بمحافظة 
)...( ... اجلنسية ضد )...( ... اجلنسية يف إثبات طالقها من املدعى عليه. وبدراسة الصك 
وصورة ضبطه والئحته االعرتاضية تقررت املوافقة عىل احلكم، مع مالحظة التنبيه املرفق، 

واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.





الفهر�س



الفهر�س

434

رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة
إهناءات الوالية

٦/ ٨ ٣٥٩٦٠٠٨٥2٦إثبات فقد أب

٩/ ٨ ٣٥2٣٠٧١٦٥2٧إثبات فقد ابن

١٣/ ٨ ٣٤٥١٨١2٥2٨إثبات فقد ابن

١٦/ ٨ ٣٥2٨٤2٣٥2٩إثبات فقد أخ

١٩/ ٨ ٣22٥١٠٩٧٥٣٠إثبات فقد عّم

22/ ٨ ٣٤٥١٨٨٠٥٣١إثبات فقد مطّلق

2٦/ ٨ ٣٤٤٦2٠2٥٣2إقامة ويل عىل قارص سنًا من زوج متوىف

٣2/ ٨ ٣٤٥٤٠٠٤٦٥٣٣إقامة ويل عىل قارص سنًا من زوج غائب

٣٥/ ٨ ٣٤١٧١٠٨٣٥٣٤إقامة ويل عىل قارص عقاًل

٤١/ ٨ ٣٥٤١١٨٧٠٥٣٥نقل والية النكاح للغيبة

٤٤/ ٨ ٣٤٥٥٧٥١٤٥٣٦نقل والية النكاح للغيبة

٤٨/ ٨ ٣٥١٠٠٨١٧٥٣٧نقل والية النكاح للغيبة

٥2/ ٨ ٣٥2٧٦٠٤٧٥٣٨نقل والية النكاح للغيبة

         الأحوال ال�صخ�صية
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

٥٦/ ٨ ٣٤٥٦٥٣٤2٥٣٩تزويج من غاب وليها

٦2/ ٨ ٣2٣٧١٤١٥٥٤٠إذن نقل عقار قارص سنًا

٦٧/ ٨ ٣٤٥٥٩٧٣٨٥٤١إذن نقل عقار قارص عقاًل

٧2/ ٨ ٣٤2٠2٧١٨٥٤2إذن رشاء عقار لقارص سنًا

٧٧/ ٨ ٣٤٥٥١٤٥٤٥٤٣إذن رشاء عقار لقارص سنًا

٨٣/ ٨ ٣٤٥٥٥١٧٧٥٤٤إذن رشاء عقار لقارص عقاًل

٨٧/ ٨ ٣٤2٤٦٧٣٤٥٤٥إذن تعمري عقار من مال قارص

٩٣/ ٨ ٣٥١٣٩٣٣٣٥٤٦إذن تعمري عقار قارص

٩٨/ ٨ ٣٤٤٣2٥٦٤٥٤٧إذن بيع نصيب قارص من عقار

١٠2/ ٨ ٣٤٤٧٨٧٧٠٥٤٨إذن بيع نصيب قارص من عقار

١٠٧/ ٨ ٣٥١٩٩٥٩٤٥٤٩إذن بيع نصيب قارص من عقار

١١٤/ ٨ ٣٥2٠٤١2٩٥٥٠إذن بيع نصيب قارص من عقار

١22/ ٨ ٣٥2٤٠٧2٧٥٥١إذن بيع نصيب قارص من عقار

١2٩/ ٨ ٣٥2٤٥٦٥٩٥٥2إذن بيع نصيب قارص من عقار

١٣٥/ ٨ ٣٥2٧٦٥٨٨٥٥٣إذن بيع نصيب قارص من عقار

١٣٩/ ٨ ٣٥2٨٣٦2٠٥٥٤إذن بيع نصيب قارص من عقار

١٥٤/ ٨ ٣٥٤٠٤٤٣٥٥٥٥إذن بيع نصيب قارص من عقار
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

١٥٩/ ٨ ٣٥٩2٤٧٧٥٥٦إذن إدخال قارص يف رشكة

١٦٣/ ٨ ٣٤٤٣١٤2٣٥٥٧فرز نصيب قارص من عقار يف تركة

إذن بيع نصيب قارص من عقار للنزع اخلاص 
مللكيته

٣٥١١٨٦2١٦٩/ ٨ ٠٥٥٨

نكاح

١٧٤/ ٨ ٣٤٣٠٣٤١٥٥٥٩إبطال نكاح بدون ويل
عضل

١٨2/ ٨ ٣٤١2٣٨١٧٥٦٠نقل والية النكاح للغيبة

١٨٥/ ٨ ٣٣٤٣٩٣٥٨٥٦١نقل والية النكاح للقايض لثبوت العضل

١٨٨/ ٨ ٣٤2٩٨٠2١٥٦2نقل والية النكاح للقايض لثبوت العضل

١٩٤/ ٨ ٣٤٣٥٦٧٤٣٥٦٣نقل والية النكاح للقايض لثبوت العضل

١٩٧/ ٨ ٣٤٣٩٧٠٥١٥٦٤نقل والية النكاح للقايض لثبوت العضل

22١/ ٨ ٣٤٤٥٧٧٦٤٥٦٥نقل والية النكاح للقايض لثبوت العضل

22٦/ ٨ ٣٤٥٣١٠٨٦٥٦٦نقل والية النكاح للقايض لثبوت العضل

2٣٠/ ٨ ٣٥٨٤٨٣١٥٦٧نقل والية النكاح للقايض لثبوت العضل

2٣٧/ ٨ ٣٥١2٨٨٧٣٥٦٨نقل والية النكاح للقايض لثبوت العضل

2٤١/ ٨ ٣٣٦٧2٧٦2٥٦٩نقل والية النكاح لألخ لثبوت العضل
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

2٤٥/ ٨ ٣٤٥٥٦٤٦٧٥٧٠نقل والية النكاح لألخ لثبوت العضل

2٥٠/ ٨ ٣٤١٦٧٠٣٩٥٧١نقل والية نكاح للتقصري يف النفقة والعضل

2٥٤/ ٨ ٣٤2٥٨١٥٤٥٧2عدم ثبوت العضل بعدم تقدم خاطب

2٥٨/ ٨ ٣٤٤٣٤٧2٥٥٧٣عدم ثبوت العضل برد خاطب واحد
صداق

2٦٤/ ٨ ٣٥2٨١٩٥٥٧٤إعادة الصداق للعدول عن النكاح

2٧2/ ٨ ٣2٥2٥٧٥2٥٧٥صداق املطلقة قبل الدخول

2٧٦/ ٨ ٣٣٣١٩٧٩٨٥٧٦مؤخر صداق

2٧٩/ ٨ ٣٤١١٥٠٣٥٧٧مؤخر صداق

2٨٣/ ٨ ٣٤٣٠٨٩٦١٥٧٨مؤخر صداق

2٨٦/ ٨ ٣٤٥٣٩٣٨٠٥٧٩مؤخر صداق

2٩٠/ ٨ ٣٥٩٨٥٩٠٥٨٠مؤخر صداق

2٩٤/ ٨ ٣٥١٨٠٣٣١٥٨١مؤخر صداق

2٩٧/ ٨ ٣٥2٨٩٧٥٨2التنازل املرشوط عن مؤخر الصداق

٣٠2/ ٨ ٣٣٦١2٦٤٦٥٨٣التنازل عن مؤخر الصداق

٣٠٩/ ٨ ٣٣٧٠٥٨٤٣٥٨٤عدم سقوط مؤخر الصداق بفسق املرأة

٣١٤/ ٨ ٣٤١٦٦٣٣٥٨٥رد الصداق لوجود عيب
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

٣١٩/ ٨ ٣٤2٠١٦٠٩٥٨٦رد الصداق للطالق

٣2٣/ ٨ ٣٤2٣٧٦٨٣٥٨٧صداق يف تركة

٣2٨/ ٨ ٣٤٤٩٦٦٣١٥٨٨متعة طالق
جهاز الزوجية

٣٣2/ ٨ ٣٤٣١٠٤٠2٥٨٩إعادة جهاز الزوجية للمرأة بعد الطالق

٣٣٦/ ٨ ٣٥١١٧١٤٦٥٩٠إعادة جهاز الزوجية للرجل بعد الطالق
خلع

٣٤٠/ ٨ ٣٣٦١٤٣2٠٥٩١خلع مقابل التنازل عن النفقة

٣٤٤/ ٨ ٣٣٦٣٦٨٥٧٥٩2خلع لسوء العرشة
طالق

٣٥٠/ ٨ ٣٤٣١٩٤2٣٥٩٣الطالق بعد الدخول

٣٥٣/ ٨ ٣٥٥٠١٤2٥٩٤الطالق عرب اتصال هاتفي بعد الدخول 

٣٥٦/ ٨ ٦٦٠١2١٣٥٩٥البينونة الكربى

2٦٠/ ٨ ٣٣٦٩٠٤٥٣٥٩٦البينونة الكربى

٣٦٤/ ٨ ٣٤2٨٣٧٠٥٥٩٧طالق مريض نفيس

٣٦٨/ ٨ ٣٥٤٤٦٠٧٥٩٨طالق وقع يف حال غضب

٣٧٥/ ٨ ٣٥2٠٥2٩٠٥٩٩طالق وقع يف حال سكر
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

٣٧٩/ ٨ ٣٥٥٦٨١٠٦٠٠الطالق عرب رسالة جوال

٣٨٤/ ٨ ٣٤٤٩٣٣٥١٦٠١الطالق عرب رسالة جوال

٣٨٨/ ٨ ٣٤٥٠٠٨٥٥٦٠2طالق معلق عىل رشط للتخويف

٣٩٣/ ٨ ٣٥١٧٧١٠٧٦٠٣طالق معلق عىل رشط للتخويف

٣٩٩/ ٨ ٣٥١٥٦٦٥٣٦٠٤طالق معلق عىل رشط

٤٠٤/ ٨ ٣٥٩٠١٦2٦٠٥طالق مكرر للتأكيد

٤٠٩/ ٨ ٣٥٩٤222٦٠٦طالق مكرر للتأكيد

٤١٧/ ٨ ٣٤٥٣٥٣٥2٦٠٧شهادة األبناء بوقوع الطالق

٤22/ ٨ ٣٥٩٩٠٤٨٦٠٨طالق بلفظ حيتمل كونه كناية

٤2٧/ ٨ ٣٥١٣٦٨٦٤٦٠٩طالق يدفع فيه الزوج بالرجعة
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رقم الصفحةتصنيف فرعي
حقوقي

١/ ١٥بيع

١/ ٤١٣قرض

١/ ٤٧٩رهن

2/ ٥ضامن

2/ 2٧١رد مبلغ 

2/ ٣٠٩كفالة

2/ ٣٦٣حوالة

2/ ٣٧٣صلح

2/ ٤٠١وكالة

٣/ ٥رشكة

٣/ ١٣٩اإلجارة

٣/ ٣٦٩مقاولة

٤/ ٦٧شفعة

٤/ ٧٥وديعة

٤/ ٨٩جعالة

٤/ ٩٥سمرسة

٤/ ١2٧أتعاب حماماة
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رقم الصفحةتصنيف فرعي

٤/ ١٤٧هبة وعطية

٤/ ١٩١إعسار

٤/ 2٧٧عقار

٤/ ٣٩٣إخالء عقار

٥/ ٥استطراق

٥/ 2٣إهناءات عقار

٥/ ١٤١اسرتداد حيازة

٥/ ١٨١تسليم مستندات

٥/ 2١٥مطالبة بيت املال

٥/ 2٦٥منع رضر وإزالته

٥/ ٣٣١منازعة تنفيذ

٥/ ٣٥٧حجز حتفظي
أحوال شخصية

٦/ ٥مواريث

٦/ ١٦١إهناءات املواريث

٦/ 22٥وقف

٧/ ٥إهناءات الوقف

٧/ 2٩٥وصية
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رقم الصفحةتصنيف فرعي

٧/ ٣٣٥إهناءات الوصية

٧/ ٤٠١والية

٨/ ٥إهناءات الوالية

٨/ ١٧٣نكاح

٨/ ١٨١عضل

٨/ 2٦٣صداق

٨/ ٣٣١جهاز الزوجية

٨/ ٣٣٩خلع

٨/ ٣٤٩طالق

٩/ ٥فسخ النكاح

٩/ ١٦١انقياد

٩/ 2٠١لعان

٩/ 2١١نسب

٩/ 2٤١نفقة

٩/ 2٨٣حضانة

٩/ ٣٨٩زيارة
جنائي

١٠/ ٥االعتداء عىل النفس
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رقم الصفحةتصنيف فرعي

١٠/ ٥قتل

١٠/ ٨٩إثبات مسؤولية

١٠/ ١١٥دية

١٠/ 2٧٥اعتداء

١٠/ ٤١٧االعتداء عىل العرض

١٠/ ٤١٧زنا

١٠/ ٤٨١دعارة وقوادة

١١/ ٥عمل قوم لوط وشذوذ جنيس

١١/ ٦٩حترش

١١/ ٩٩ابتزاز

١١/ ١٤٣تغييب فتاة

١١/ ١٥٧استدراج وخطف

١١/ 2٠٥قذف وسب وشتم

١١/ ٣٤٥مسكر

١١/ ٤٤١خمدرات

١١/ ٤٤١هتريب

١١/ ٤٩٩ترويج

١١/ ٥٤٣تصنيع
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رقم الصفحةتصنيف فرعي

١١/ ٥٥٥تعاطي

١2/ ٥حيازة

١2/ ١١٥نقل

١2/ ١٤١رسقة

١2/ ٣١٥سحر

١2/ ٣٧٩ردة

١2/ ٣٩٣اعتداء عىل املال

١2/ ٣٩٣إتالف ممتلكات

١2/ ٤٥٥خيانة أمانة

١2/ ٥١٣غسل أموال

١2/ ٥١٩نصب واحتيال

١2/ ٥٣١شهادة زور

١2/ ٥٤٥عقوق

١2/ ٥٥٩عمل وقت الصالة

١2/ ٥٦٧جماهرة بإفطار

١٣/ ٥مظاهرات

١٣/ ٤١اجتار بالبرش

١٣/ ٥٥إزعاج سلطات
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رقم الصفحةتصنيف فرعي

١٣/ ٧٥تسرت عىل الغري

١٣/ ١٠٣انتحال شخصية

١٣/ ١١١إيذاء الغري

١٣/ 2١٧تفحيط

١٣/ 22٥انتهاك حرمة منزل

١٣/ 2٦٧جرائم معلوماتية

١٣/ 2٩٩   استغالل الرقية

١٣/ ٣١٣شكاوى ودعاوى كيدية
رشوط الدعوى

١٣/ ٣٧٩صفة املدعي

١٣/ ٤٠١صفة املدعى عليه

١٣/ ٤٣٥حترير الدعوى

١٣/ ٤٦٥االختصاص الوالئي 

١٣/ ٤٦٥رشط التحكيم

١٣/ ٤٨٥االختصاص الدويل

١٣/ ٤٩٣اختصاص ديوان املظامل

١٣/ ٥٣٩اهليئات العاملية

١٣/ ٥٤٧اللجان التأمينية



الفهر�س العام لكامل املجلدات

448

رقم الصفحةتصنيف فرعي

١٣/ ٥٥٣جلنة فض منازعات صناعة الكهرباء

١٣/ ٥٦٣اللجنة املرصفية

١٣/ ٥٦٩اللجنة اإلعالمية

١٣/ ٥٧٣االختصاص النوعي

١٣/ ٥٩٩االختصاص املكاين






