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: 344087  تاريُخه: 1434/2/18هـ    كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 32389287

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34232530 تاريخه: 1434/6/6هـ

حــادث مــروري- دهــس رجــل عابــر للطريــق - أرش إصابــة- االعتمــاد 
علــى تقريــر املــرور ملعرفــة املتســبب يف احلــادث - االعتمــاد علــى التقريــر 
الطبــي لبيــان نســب اإلصابــة والعجــز- إثبــات اإلدانــة باإلقــرار- التنــازل 
عــن جــزء مــن الديــة - اإللــزام بدفــع مقابــل أرش اإلصابــات - الرجــوع 

علــى العاقلــة يف األروش .

1- مــن جنــى علــى إنســان مبباشــرة لزمــه ضمــان تلــك اجلنايــة ســواء 
بلغــت النفــس أو مــا دونهــا . انظــر الــروض املربــع )ص646( . 

2- مــا قــرره أهــل العلــم مــن األخــذ باحلكومــة واعتبارهــا يف كل جنايــة 
ال مقــدر فيهــا شــرعًا .

3- تعميم رئيس املجلس األعلى للقضاء رقم 192/ت يف   /1432/10هـ 

ادعــى مقيــم علــى مواطــن أنــه أثنــاء قطعــه الطريــق ليــًا متجهــا ملقــر 
عملــه نظــر عــن ميــن اخلــط فــرأى ســيارة بعيــدة ميكنــه أن يقطــع الطريــق 
قبــل وصولهــا ومــن حــن أن وضــع قدمــه علــى الطريــق وقــد تفاجــأ 
بصــدم املدعــى عليــه لــه- وقــد شــاهد املدعــى عليــه قبيــل صدمــه وهــو 
يتكلــم باجلــوال - أغمــي علــى املدعــي  مــن جــراء الصــدم - أصيــب 



6

املدعــي بكســور يف الرجلــن والظهــر وكســر ســتة أســنان - طلــب 
املدعــى إلــزام املدعــى عليــه بدفــع ارش اإلصابــات وديــة األســنان الســتة 
- صــادق املدعــى عليــه علــى وقــوع احلــادث وانــه كان يســير بســرعة 80 
كــم - دفــع املدعــى عليــه بــأن احلــادث وقــع عنــد منعطــف ولــم يشــاهد 
املدعــي كمــا أن املدعــي لــم يتأكــد مــن خلــو الطريــق مــن الســيارات 
أثنــاء عبــوره لــذا فــإن املدعــى مشــترك بالنصــف يف نســبة اخلطــأ حســب 
تقريــر املــرور . قــرر املدعــى عليــه بــأن اإلصابــات التــي حلقــت املدعــي 
منــه ســوى األســنان فلــم ينكســر منهــا شــيء جــراء الصــدم - قــرر 
املدعــي أن الصحيــح مــا جــاء يف دعــواه وأن أســنانه الســتة كســرت 
بســبب صــدم املدعــى عليــه وأقــر أنــه ليــس لديــه بينــه وطلــب ميــن املدعــى 
عليــه علــى نفــي ذلــك - نــكل املدعــى عليــه عــن أداء اليمــن وطلــب 
ردهــا علــى املدعــي - اســتعد املدعــي باحللــف ثــم اتفــق الطرفــان علــى أن 
يتحمــل املدعــى عليــه ديــة ثــاث أســنان ويتنــازل املدعــي عــن ديــة الثــاث 
األخــرى - جــرى الرجــوع إلــى محضــر االنتقــال واملعاينــة - كمــا جــرى 
ــه بنســبة اخلطــأ  ــة املدعــى علي ــر املــرور املتضمــن إدان ــى تقري الرجــوع إل
50% لألســباب املذكــورة ومــن أهمهــا الســرعة الزائــدة يف منطقــة عمــل 
)محــات جتاريــة وورش ســيارات( - جــرى الرجــوع إلــى التقريــر الطبــي 
املتضمــن بيــان اإلصابــات التــي حلقــت باملدعــي ونســبة العجــز - كمــا 
جــرى الرجــوع إلــى تقديــر مقــدري الشــجاج ألروش اإلصابــات التــي 
حلقــت باملدعــي - صــدر احلكــم بإلــزام املدعــى عليــه بــأن يدفــع للمدعــي 
مائتــن وتســعة وخمســن الفــًا وخمســمائة ريــال مقابــل أروش اإلصابــات 
التــي حلقــت باملدعــي وديــة األســنان الثــاث - كمــا ثبــت تنــازل املدعــي 
عــن ديــة الثــاث أســنان األخــرى - جــرى إفهــام املدعــى عليــه بــأن لــه 



7

الرجــوع علــى عاقلتــه - اعتــرض املدعــى عليــه علــى احلكــم - صــدق 
ــه  ــغ احملكــوم ب احلكــم مــن محكمــة االســتئناف - جــرى تســليم املبل

وبذلــك انتهــت القضيــة .

...  القاضــي يف احملكمــة العامــة  أنــا  احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي 
مبكــة املكرمــة   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
وتاريــخ   32389287 برقــم  املكرمــة  مبكــة  العامــة  احملكمــة 
وتاريــخ   321137267 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  هـــ    1432/09/02
...هنــدي  اجلنســية مبوجــب اإلقامــة رقــم  1432/09/01 هـــ  حضــر  
...كمــا حضــر ...بالســجل املدنــي رقــم ...فأدعــى األول قائــًا بواســطة 
مترجــم احملكمــة ...مبوجــب اإلقامــة رقــم ...أننــي كنــت أســير علــى 
قدمــي ليــًا الســاعة العاشــرة قاطعــًا شــارع اجلزائــر بالعتيبيــة عرضــًا 
متجهــًا إلــى ورشــة كفيلــي  مقــر عملــي و قبــل أن أضــع قدمــي مــن 
الرصيــف املتوســط بــن اخلطــن اآلتــي والذاهــب نظــرت عــن ميــن اخلــط 
الــذي أقطعــه فرأيــت ســيارة بعيــدة ميكننــي أن أقطــع الطريــق قبــل 
وصولهــا ومــن حــن  أن وضعــت قدمــي إال  وأنــا  أفاجــئ باملدعــى عليــه 
هــذا احلاضــر علــى ســيارته يصدمنــي بســيارته ففقــدت الوعــي ونقلــت 
إلــى املستشــفى ووقعــت بــي إصابــات متعــددة منهــا كســور يف الرجلــن 
والظهــر وكســر ســتة مــن  أســناني وغيــر ذلــك ممــا  يف التقريــر الطبــي 
الصــادر مــن مستشــفى ...علمــا انــه كان  يتكلــم بجوالــه قبيــل صدمــه 
إيــاي  أطلــب احلكــم علــى املدعــى عليــه بــأرش إصاباتــي ســائًا إيــاه 
اإلجابــة عــن دعــواي هــذه فعرضتهــا علــى املدعــى عليــه  قــال مــا ذكــره 
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املدعــي مــن أننــي كنــت  أســير علــى شــارع اجلزائــر وانــه كان قاطعــا 
لــه عرضــًا وصدمتــه بســيارتي صحيــح وهــذا عنــد منعطــف الشــارع 
قــرب ســوق ...  فلمــا انعطفــت ولــم اســتطع تفاديــه وال كبــح الســيارة بــل 
صدمتــه بســرعة الســيارة 80 كلــم ولســت أنــا املتســبب وحــدي باحلــادث 
بــل هــو مشــترك بينــي وبينــه كمــا قــرره املــرور ومــا ذكــره أن الســاعة 
كانــت العاشــرة ليــًا صحيــح ولــم أكــن أتصــل باجلــوال وصحيــح أن 
اإلصابــات املذكــورة مــن جــراء صدمــي لــه ســوى األســنان فلــم ينكســر 
منهــا شــيء بــل صدمتــه ووقــع علــى ظهــره فالصدمــة ال تقتضــى كســر 
أســنانه هكــذا أجــاب وبعرضــه علــى املدعــي قــال بــل الصحيــح مــا 
ذكرتــه أواًل وقــد ســقطت أســناني مــن جــراء احلــادث وليــس لــدي بينــة 
ــه . واحلــادث ســببه مــن  ــى  نفي ــه عل ــب ميــن املدعــى علي ــى ذلــك وأطل عل
املدعــى عليــه وليــس مشــتركًا بينــي و بينــه وبعرضــه علــى املدعــى عليــه 
ــف املدعــي فــان مســتعد لتســلميه  ــو حل قــال لســت مســتعدا باليمــن ول
ديتهــا وبعرضــه علــى املدعــي قــال أنــا مســتعد باليمــن ثــم اتفقــا أن 
يتحمــل املدعــى عليــه ديــة ثاثــة أســنان ويتنــازل املدعــي عــن ديــة الثــاث 
األخــرى هكــذا اتفقــوا ثــم أطلعــت علــى أوراق املعاملــة فرأيــت منهــا 
محضــر االنتقــال واملعاينــة علــى ص 2 ملــف التحقيــق املرفــق لفــه )1( 
هــذا نصــه املوقــع واملعاينــة املوقــع والوصفيــة املوقــع بالعتيبيــة شــارع 
...مكــون مــن مســارين وقاطــع و احلــادث عبــارة عــن دهــس شــخص 
مــن قبــل ســيارة مــن نــوع فــورد 97 فضــي اللــون رقــم اللوحــة ... حيــث 
إن الســائق كان يســير بســرعة عاليــة يف شــارع اجلزائــر وعــدم أخــذ 
احليطــة واحلــذر مــن قبــل املدهــوس بقطــع الطريــق قبــل التأكــد مــن 
خلــوه حصــل االصطــدام بالشــخص يف املســار األيســر املــوازي للرصيــف 
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املوقــع بالســيارة الركــن األيســر األمامــي مــن الرفــرف األيســر األمامــي 
ــار أن احلــادث وقــع نتيجــة  ــع اآلث ــة وتتب ــة وقــوع احلــادث : باملعاين . كيفي
الســرعة الزائــدة مــن قبــل الســائق وعــدم أخــذ احليطــة واحلــذر مــن قبــل 
املدهــوس وعــدم التأكــد مــن خلــو الطريــق مــن الســيارات ممــا أدى 
إلــى اصطــدام الســيارة بالشــخص بالركــن األمامــي األيســر ، أســباب 
احلــادث الســرعة الزائــدة مــن الســائق وعــدم أخــذ احليطــة واحلــذر مــن 
قبــل املدهــوس نتائــج احلــادث نتــج عــن احلــادث إصابــة املدهــوس وتلفيــات 
بالركــن األيســر األمامــي مــع الرفــرف األيســر األمامــي ...ثــم أطلعــت 
علــى محضــر تقريــر املســؤولية يف احلــادث ص 8 مــن امللــف نفســه هــذا 
نصــه وبعــد اإلطــاع علــى مجريــات التحقيــق واملعاينــة والكروكــي 
باحلــادث تضــح اآلتــي: أواًل يــدان الســائق باحلــادث بنســبة )50%( وذلــك 
لألســباب التاليــة :1ـ الســرعة الزائــدة التــي كان يســير بهــا  قبــل احلادث 
بدليــل مــا ذكــره مبلــف التحقيــق ص 5   مــن انــه كان يســير بســرعة 
ــم 2ـ املوقــع  ــه ســرعة قصــوى 60 كل ــم بينمــا الطريــق محــدد ل 80 كل
للســيارات وكان  إصــاح  ورش  و  علــى جانبيــة  بــه محــات جتاريــة 
الواجــب عليــه أخــذ أقصــى درجــات احليطــة واحلــذر 3ـ عــدم أخــذ احليطــة 
واحلــذر أثنــاء القيــادة. ثانيــًا يــدان املدهــوس باحلــادث بنســبة )50%( وذلــك 
لألســباب التاليــة 1ـ قطعــه الطريــق دون التأكــد من خلوه من الســيارات 
2ـ كان الواجــب عليــه الوقــوف باجلزيــرة الوســطية والتأكــد مــن جهــة 
اليمــن حتــى يتــم التأكــد مــن عــدم وجــود ســيارات ومــن ثــم العبــور 
بســام 3ـ عــدم أخــذ احليطــة  واحلــذر أثنــاء عبــور الطريــق. وحفظــًا للواقــع 
دون هــذا احملضــر وبــاهلل التوفيــق ضابــط التحقيــق املــازم األول ...و 
ضابــط القضيــة  نقيــب ...و مديــر قســم احلــوادث املكلــف الرائــد ...أ.هـــ 
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ثــم أطلعــت علــى التقريــر الطبــي الصــادر مــن مستشــفى ...برقــم ...يف 
1433/7/12هـــ ويتضمــن أنــه بعــد الكشــف علــى املدعــي وقــت دخولــه 
يف 143/1/8ه مــن قبــل اللجنــة املكلفــة بذلــك اثــر حــادث مــروري قــدمي. 
املريــض يعانــي مــن كســر يف عظمتــي الســاق اليمنــى ملتحــم حاليــا بعــد 
ان مت تثبيتــه مبســمار نخاعــي لــم يتــرك أي إعاقــة وظيفيــة ونســبة العجــز 
ــي للســاق اليســرى ملتحــم التحــام  ــق الطنبوب ــا )3%( كســر يف الطب له
مــع  الســفلي مبقــدار 2،95 ســم  الطــرف  نتــج عنــه قصــر يف  معيــب 
خشــونة متقدمــة يف مفصــل الركبــة اليســرى وتــورم يف الركبــة وحتــدد 
باحلركــة العطــف واالنبســاط بــن )0 ـ 95( درجــة وهــي عاهــة مســتدمية 
نســبتها )53%( كســر يف الفقــرة القطنيــة األولــى ملتحمــة بعــد تثبيتــه 
بأربعــة مســامير وقضيبــن وعشــر غــرز نســبة العجــز )15%( ومبراجعــة 
امللــف الطبــي تبــن عــدم عرضــه علــى أخصائــي الفكــن أثنــاء فتــرة 
تنوميــه باملستشــفى )بالنســبة للمســالك ( تبــن أن مــا لديــه مــن بقايــا 
عجــز حســب احلــادث واإلصابــات )لديــه ضعــف يف االنتصــاب مــن الفئــة 
األولــى تقــدر بنســبة العجــز )10%( عــداه مــن منفعــة البــول ســليم بالنســبة 
لألســنان بالكشــف الطبــي لــم يتبــن وجــود أي ســن أمامــي لديــه علمــا 
أن اإلصابــة بتاريــخ 1432/1/8هـــ واملريــض يدعــى وجــود أســنان أماميــة 
لديــه العلويــة والســفلية قبــل احلــادث ولكــن ال ميكــن حتديــد وجــود 
األســنان ســابقا مــن عدمــه نظــرًا لتأخــر الكشــف عليــه حتــى تاريخــه 
علمــًا انــه بعــد ســتة أشــهر مــن فقــدان الســن يختفــي أي دليــل إشــعاعي  
لفقــد  للطــوارئ  املبدئــي  التقريــر  ويعتمــد  ســريري  أو  وجــوده  علــى 
األســنان دون حتديــد العــدد نســبة العجــز الكليــة )%3+ %53+ %15 + 
10%  = 81% إحــدى  وثمانــون باملائــة فقــط الطبيــب املعالــج دـ ...، دـ ...، 
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دـ ...أ.هـــ ثــم أطلعــت علــى تقريــر مقــدري الشــجاج رقــم 321217613 يف 
1433/8/4هـــ هــذا نصــه بعــد االطــاع علــى التقاريــر الطبيــة املتعلقــة 
الســاق  بعظمتــي  1-كســر  اآلتــي  وجــد  معاينتــه  ...وبعــد  باملصــاب 
اليمنــى ملتحــم ويقــدر لــه 12000 اثنــا عشــر ألــف ريــال شــرعا 2-نســبة 
عجــز للســاق اليمنــى 3% ويقــدر لــه 4500 أربعــة أالف وخمســمائة ريــال 
حكومــة 3- كســر يف الطبــق الطنبوبــي للســاق اليســرى ملتحــم ويقــدر 
لــه 9000 تســعة أالف ريــال حكومــة 4- قصــر يف الطــرف الســفلي 
األيســر مبقــدار 2.75 ســم ويقــدر لــه 4500 أربعــة أالف وخمســمائة 
ريــال حكومــة 5- حتــدد يف حركــة العطــف واالنســياب للحركــة مــع 
خشــونة وتــورم يف الركبــة اليســرى وهــي عاهــة مســتدمية ونســبة العجــز 
فيهــا 53% ويقــدر لهــا 79500 تســعة وســبعون ألــف وخمســمائة ريــال 
6-كســر يف الفقــرة القطنيــة األولــى ملتحــم ويقــدر لــه 30000 ثاثــون 
ويقــدر  القطنيــة %15  للفقــرة  العجــز  نســبة  ريــال حكومــة 7-  ألــف 
ــال حكومــة 8- نســبة العجــز يف  لهــا 45000 خمســة وأربعــون ألــف ري
االنتصــاب 10% ويقــدر لــه 30000 ثاثــون ألــف ريــال حكومــة أ.هـــ 
وبعــد التأمــل والنظــر يف الدعــوى واإلجابــة ونظــرًا إلقــرار املدعــى عليــه 
أن ســرعته كانــت زائــدة عــن املســموح بــه يف ذلــك الشــارع وأنــه كان 
يف موضــع انعطــاف مــن الشــارع فمثــل هــذا يجــب أن يتأنــى يف ســيره 
ويخفــض ســرعته حتســبًا ألي شــيء رمبــا يكــون  أمامــه مــن إنســان 
أو ســيارة ونظــرًا إلقــرار املدعــى عليــه مبباشــرة صــدم املدعــي نظــرُا ملــا 
قــرره أهــل العلــم أن مــن جنــى علــى إنســان مبباشــرة لزمــه ضمــان تلــك 
اجلنايــة ســواء بلغــت النفــس أو مــا  دونهــا ينظــر الــروض املربــع ص 646 
ونظــرًا ملــا ورد يف التقريــر الطبــي مــن اإلفــادة عــن اجلنايــة الواقعــة علــى 
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املدعــي مــن جــراء احلــادث املوصــوف وتأسيســًا علــى مــا قــدره مقــدر 
العلــم  قــرره أهــل  ملــا  تلــك اجلنايــة ونظــرًا  الشــجاج باحملكمــة ألرش 
مــن األخــذ باحلكومــة واعتبــاره يف كل جنايــة ال مقــدر فيهــا شــرعًا 
وبعــد اطاعــي علــى تعميــم رئيــس املجلــس األعلــى للقضــاء رقــم .../ ... 
يف 1432/10/9هـــ بــأن الديــة الكاملــة ثاثمائــة ألــف ريــال   ونظــرًا 
ملــا اتفــق عليــه الطرفــان يف شــأن األســنان وألن ديتهــا تســاوي خمســة  
ــح  ــغ املقــدر مــن مقــدري الشــجاج ليصب ــى املبل ــًا مضافــة إل وأربعــن ألف
مائتــن وتســعة وخمســن ألفــا وخمســمائة ريــال عليه فقــد حكمت على 
املدعــي عليــه أن يســلم املدعــي مئتــن وتســعة وخمســن ألفــًا وخمســمائة 
ريــال )259500( ريــال وثبــت لــدي تنــازل املدعــي عــن ديــة أســنانه الثاثــة 
األخــرى وأفهمــت املدعــى عليــه أن لــه أن يرجــع إلــى عاقلتــه وبعرضــه 
ــاهلل  ــه بتعليمــات االســتئناف وب ــه فأفهمت ــع ب ــم يقن ــه ل ــى املدعــى علي عل
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . 

حــرر يف  1434/02/11 هـــ
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد فقــد 
ــة مــن محكمــة االســتئناف باخلطــاب رقــم 341217613  عــادت املعامل
يف 1434/4/20هـــ وبرفقــه القــرار رقــم 34185583 يف 1434/4/13هـــ 
املتضمــن وبدراســة احلكــم و صــورة ضبطــه والئحتــه االعتراضيــة تقــرر 
باألكثريــة إعادتهــا لفضيلــة حاكمهــا ملاحظــة مــا يلــي 1ـ ان املبلــغ 
احملكــوم بــه أكثــر ممــا هــو مقــرر يف قــرار مقــدر الشــجاج 2ـ ذكــر 
ــة%50   ــه خمســن باملائ ــى املدعــى علي ــة عل ــر املــرور أن نســبة اإلدان تقري
فهــل ثبــت لــدى القاضــي وحكــم باحلــق اخلــاص بنــاء علــى هــذه النســبة 
فعلــى القاضــي إعــادة النظــر بحضــور الطرفــن واهلل التوفيــق وصلــى 
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اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى اهلل و صحبــه وســلم أ.هـــ  وعليــه أجيــب 
أصحــاب الفضيلــة وفقهــم اهلل عــز وجــل بــان حكمــي هــو مجمــوع مــا 
قــدره مقــدرو الشــجاج بإقرارهــم يضــاف إليــه مــا اصطلح عليــه الطرفان 
بشــأن ديــة األســنان الثاثــة وقــدره خمســة وأربعــون ألــف ريــال فاملجمــوع 
اســنان  انكســار  انكــر  عليــه  املدعــى  لكــن  بــه  مــا حكمــت  هــو 
املدعــي مــن جــراء احلــادث ثــم اتفــق هــو واملدعــي علــى أن يتحمــل املدعــى 
عليــه ثاثــة أســنان ويســقط املدعــي ديــة الثاثــة األخــرى وامــا تقريــر 
املــرور بتصنيــف مســؤولية احلــادث فليــس هــو اعتمــادي بــل اعتمــدت 
املســؤولية كاملــة علــى املدعــى عليــه ملــا أشــرت إليــه مــن أســباب يف 
تســبيب حكمــي  وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

اهلل و صحبــه وســلم حــرر يف 1434/5/6هـــ
1434/8/23هـــ  املوافــق  الثاثــاء  اليــوم  هــذا  ففــي  وحــده  هلل  احلمــد 
افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر ... ســعودي بســجل مدنــي رقــم ...بوكالتــه 
عــن ...هنــدي اجلنســية مبوجــب اإلقامــة ...بالوكالة رقــم ...تخوله اإلقرار 
واالســتام وقــرر بأنــه قــد اســتلم مبلغــًا قــدره مائتــان وتســعة وخمســون 
ألفــاً وخمســمائة ريــال مبوجــب الشــيك رقــم 277294 ي 1434/8/21هـ 
الصــادر مــن مصــرف ...وذلــك مقابــل أرش إصابــة موكلــة ...وبذلــك 
الــه  وعلــى  محمــد  نبينــا  علــى  اهلل  وصلــى  منتهيــة   القضيــة  تكــون 

وصحبــة وســلم حــرر يف 1434/8/23هـــ
     احلمــد هلل والصــاة والســام علــى رســول اهلل  وبعــد ... نحــن رئيــس 
مبنطقــة  االســتئناف  محكمــة  يف  الرابعــة  اجلزائيــة  الدائــرة  وقضــاة 
مكــة املكرمــة جــرى منــا االطــاع علــى الصــك رقــم 3440876 وتاريــخ 
1434/2/18هـــ الصــادر من فضيلة الشــيخ...القاضي باحملكمة العامة 
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مبكــة املكرمــة ، املتضمــن دعــوى املدعــي ...هنــدي اجلنســية ضــد/ 
...، املتهــم بحــادث مــروري، احملكــوم فيــه مبــا دون باطنــه املاحــظ 
عليــه بقــرار محكمــة االســتئناف 34185583 وتاريــخ 1434/4/13هــــــ 
تقــرر  االعتراضيــة  والائحــة  ضبطــه  وصــورة  الصــك  وبدراســة   .
باألكثريــة املوافقــة علــى احلكــم بعــد اإليضــاح األخيــر، واهلل املوفــق 

ــى آلــه وصحبــه وســلم . ــا محمــد وعل ــى نبين وصلــى اهلل عل
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: 3418933  تاريُخه: 1434/4/21هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33611693

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34203062 تاريخه: 1434/5/1هـ

حــادث مــروري - تصــادم ســيارتني - مطالبــة بــأرش تلفيــات ســيارة - 
تقديــر أرش تلفيــات ســيارة مــن قبــل أهــل اخلبــرة - حكــم بشــاهد وميــني 
- إلــزام املدعــى عليــه بدفــع أرش تلفيــات ســيارة املدعــي - إقــرار باســتالم 

املبلــغ احملكــوم بــه .

قضاء النبي صلى اهلل عليه وسلم بالشاهد واليمني

بســيارة  حلقــت  تلفيــات  يف  تســبب  عليــه  املدعــى  بــأن  املدعــي  ادعــى 
املدعــي جــراء حــادث مــروري وأديــن املدعــى عليــه بنســبة اخلطــأ %100 
وطالــب باحلكــم علــى املدعــى عليــه بــأرش تلفيــات الســيارة - أجــاب 
املدعــى عليــه بــأن املتســبب يف احلــادث هــو املدعــي وطالــب بــأرش تلفيات 
ســيارته - أحضــر املدعــي شــاهدًا واحــدًا تضمنــت شــهادته صحــة دعوى 
َل الشــاهد - قــرر املدعــى عليــه أن شــهادة الشــاهد غيــر  املدعــي و ُعــدِّ
صحيحــة وان الشــاهد ال يعلــم عنــه شــيئًا - افهــم ناظــر القضيــة املدعــي 
بــأن عليــه بــذل اليمــن علــى صحــة دعــواه وحلــف علــى ذلــك - مت تقديــر 
أرش تلفيــات ســيارة املدعــي مــن قبــل أهــل اخلبــرة صــدر احلكــم بإلــزام 
املدعــى عليــه بتســليم األرش للمدعــي - قــرر املدعــي القناعــة وقــرر 
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املدعــى عليــه عــدم القناعــة - صــدر قــرار محكمــة االســتئناف مبكــة 
املكرمــة باملصادقــة علــى احلكــم - حضــر املدعــي وقــرر اســتامه 

للمبلــغ احملكــوم بــه.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا مســاعد رئيــس احملكمــة اجلزائيــة 
مبكــة املكرمــة وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة  رئيــس 
وتاريــخ   33611693 برقــم  املكرمــة  مبكــة  اجلزائيــة  احملكمــة 
وتاريــخ   331843913 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1433/10/18هـــ 
1433/10/18 هـ  ففي يـــــوم  الثاثاء املوافق1433/11/09هـ افتتحت 
اجللســة الــساعــــــة 15 :10  وفيهــا حضــر ســعودي  اجلنســية مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم ..... وأدعــى علــى احلاضــر معــه ســعودي اجلنســية 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم قائــا يف دعــواه عليــه تســبب املدعــى عليــه 
يف تلفيــات حلقــت بســيارتي جــراء حــادث مــروري أديــن فيــه بنســبة مائــة 
باملائــة أطلــب احلكــم عليــه بــأرش تلفيــات ســيارتي هــذه دعواي وبســؤال 
املدعــى عليــه قــال مــا ادعــاه املدعــي غيــر صحيــح والصحيــح أن املدعــي 
هــو املتســبب يف احلــادث وأطلبــه أرش تلفيــات ســيارتي فســألت املدعــي 
وصــف احلــادث فقــال أن املدعــى عليــه جتــاوز بســيارته اجليــب ســيارتي 
الكامــري مــن اليمــن وتفاجــأ بصاحــب حافلــة يف وجهــه فانحــرف 
بســيارته علــى ســيارتي فأتلــف االســطب األمامــي األميــن وشــيئا مــن 
الصــدام والكبــوت والشــمعة وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه قــال ال 
صحــة ملــا ادعــاه املدعــي فســألت املدعــي البينــة فقــال أطلــب امهالــي 
ويف يــوم اإلثنــن املوافــق1433/12/27 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة ) 
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00 : 9 ( وفيهــا حضــر الطرفــان وجــرى ســؤال املدعــى عليــه عــن وصــف 
........وكنــت  قاعــة  ........بعــد  شــارع  أســير يف  فقــال كنــت  احلــادث 
أســير يف املســار األيســر وتفاجــأت باملدعــي يقــود ســيارته الكامــري 
بعــد اخلــط األصفــر وصدمنــي مــن اجلهــة اليســرى وتزحلقــت ســيارتي 
مــن قــوة االصطــدام وصدمــت يف الصبــات وانكســر الكفــر األمامــي 
البينــة  املدعــي  مــن  فطلبــت  الثانــي  الشــارع  دخــل يف  حتــى  وتدحــرج 
فأحضــر ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم مــن مواليــد 
ــه باملدعــي فقــال ال  عــام 1401هـــ ويســكن مكــة فســألته عــن عاقت
تربطنــي بــه عاقــة ســوى رابطــة الديــن وباستشــهاده شــهد هلل قائــا 
كنــت أســير يف طريقــي وجتاوزنــي ســيارتن الكامــري يف املقدمــة 
واجليــب خلفــه مباشــرة وكانــا يســيران بســرعة جنونيــة وعنــد وصولــي 
إلــى املنعطــف رأيــت كلتــا الســيارتن اجليــب يف اليمــن والكامــري يف 
اليســار قــد وقــع بينهمــا حــادث اصطــدام ولــم أرهمــا حلظــة االصطــدام 
فنزلــت وســألت املدعــى عليــه صاحــب اجليــب كيــف وقــع احلــادث فقــال 
كنــت خلــف صاحــب الكامــري ويقصــد   املدعــي وحاولــت جتــاوزه 
باالنحــراف مــن جهــة اليمــن إال أننــي تفاجــأت بصاحــب احلافلــة يف 
ــى ال اصطــدم  ــى الكامــري حت ــى االنحــراف عل وجهــي فاضطــررت إل
باحلافلــة وانحرفــت جهــة اليســار وصدمــت الكامــري ثــم انحرفــت جهــة 
احلافلــة وصدمتهــا هــذا مــا لــدي مــن شــهادة وبعــرض حــال الشــاهد ومــا 
جــاء يف شــهادته علــى املدعــى عليــه قــال أمــا حالــه فــا أعلــم عنــه شــيئا 
وأمــا مــا جــاء يف شــهادته فشــهادته غيــر صحيحــة فســألت املدعــي هــل 
لديــك زيــادة بينــة فقــال ليــس لــدي ســوى مــن أحضــرت فطلبــت مــن 
املدعــى عليــه البينــة علــى مــا ادعــاه مــن وصــف احلــادث فقــال ليــس  لــدي 
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بينــة فطلبــت مـــــن املدعــي تزكيـــة شــاهــــده فاستعــــــد بذلــك ويف يـــــــــوم 
اإلثنن املوافـــــق1434/01/12هـ افتتحت اجللـــــســـة الساعــــــة ) 30 : 9 ( 
وفيهــا حضــر الطرفــان وأحضــر املدعــي معــه ســعودي اجلنســية مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم و ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم 
أعــاه عليــه  الشــاهد املذكــور  وثقــة  بعدالــة  وباستشــهادهما شــهدا 
انحــرف  عليــه  املدعــى  بــأن  اليمــن  بــذل  عليــه  بــأن  املدعــي  أفهمــت 
بســيارته جهــة اجلانــب األميــن مــن ســيارته وأن املدعــى عليــه هــو مــن 
صدمــه يف اجلانــب األميــن مــن ســيارته وأن وصــف املدعــى عليــه للحــادث 
انحــرف  عليــه  املدعــى  أن  العظيــم  واهلل  قائــا  فحلــف  غيــر صحيــح 
بســيارته علــى ســيارتي مــن اجلانــب األميــن واصطــدم بهــا وأن وصــف 
املدعــى عليــه للحــادث غيــر صحيــح فجــرى االطــاع علــى تقديــر شــيخ 
املعــارض املرفــق باملعاملــة لفــه )19( وجــاء فيــه تقديــر ســيارة املدعــي 
ــى مــا تقــدم وشــهادة  ــاء عل قبــل احلــادث ) 26000( وبعــده )24200( وبن
دعــواه  علــى  عليــه  للمدعــى  بينــة  ال  وحيــث  املدعــي  وميــن  الشــاهد 
ولقضــاء النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم بالشــاهد واليمــن فقــد حكمــت 
علــى املدعــى عليــه بدفــع ألــف وثمامنائــة ريــال )1800( للمدعــي وبعــرض 
احلكــم علــى الطرفــن قــرر املدعــي قناعتــه باحلكــم كمــا قــرر املدعــى 
عليــه االعتــراض وطلــب محكمــة االســتئناف فأجبتــه لطلبــه وأفهمتــه 
بــأن مــدة االعتــراض ثاثــون يومــا تبــدأ مــن يــوم الســبت 1434/1/17هـــ 
وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم . حــرر يف  1434/01/12 هـــ
ويف يــوم الثاثــاء املوافــق 1434/04/16هـــ افتتحت اجللســة الســاعة )30 
: 10( وقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف مبكــة املكرمــة 
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بالرقــم 34525469 يف 1434/3/11هـــ وبرفقهــا قــرار الدائــرة اجلزائيــة 
املتضمــن ودراســة احلكــم  األولــى رقــم 3456552 يف 1434/3/7هـــ 
وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة قررنــا إعادتهــا لفضيلــة حاكــم 
القضيــة ملاحظــة أن الشــاهد ذكــر يف شــهادته أن املدعــي واملدعــى 
عليــه كانــا يســيران بســرعة جنونيــة وهــذا يعنــي أنهمــا يتحمــان ســويا 
مســؤولية احلــادث كمــا أن مــن أعــد تقريــر احلــادث ذكــر يف تقريــره 
أن نســبة اخلطــأ علــى الطرفــن بنســبة خمســن باملائــة علــى كل واحــد 
علــى  الصلــح  وعــرض  والتأمــل  النظــر  إعــادة  فضيلتــه  فعلــى  منهمــا 
الطرفــن وإجــراء مــا يلــزم واهلل املوفــق واجلــواب عليــه ذكــر أصحــاب 
الفضيلــة أن معــد تقريــر احلــادث ذكــر يف تقريــره أن نســبة اخلطــأ علــى 
الطرفــن بنســبة خمســن باملائــة علــى كل واحــد منهمــا والصحيــح 
ــة لفــه )31( قــد وضــع النســبة  ــة املرفــق باملعامل أن محضــر نســبة اإلدان
كاملــة علــى املدعــى عليــه أمــا مــا ذكــره الشــاهد وهــوا أنهمــا كانــا 
يســيران بســرعة جنونيــة فهــذا حــن جتــاوزه املتداعيــان بســيارتهما ثــم 
غابــا عنــه ثــم لــو فــرض أن املدعــي كان يســير بســرعة فليســت الســرعة 
ســببا يف احلــادث وإمنــا الســبب هــوا انحــراف املدعــى عليــه اخلاطــئ ولــذا 
فلــم يظهــر لــي مــا يوجــب إعــادة النظــر فيمــا حكمــت بــه وبــاهلل التوفيــق 
، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  

1434/04/16 هـــ.
ويف يــوم  الثاثــاء املوافــق1435/01/23 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 
)00 : 10( وفيهــا حضــر املدعــي وقــرر اســتامه كامــل املبلــغ احملكــوم 
بــه لــذا جــرى إثبــات ذلــك وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1435/01/23 هـــ
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احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده ، وبعــد: فقــد 
جــرى منــا نحــن قضــاة الدائــرة اجلزائيــة األولــى يف محكمــة االســتئناف 
مبنطقــة مكــة املكرمــة اإلطــاع علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة 
رئيــس  احملكمــة اجلزائيــة مبكــة املكرمــة برقــم 34833377 وتاريــخ 
1434/4/22 هــــ املرفــق بهــا الصــك الشــرعي رقــم  3418933  وتاريــخ 
1434/1/21 هــــ الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ / القاضــي يف احملكمــة 
اجلزائيــة مبكــة املكرمــة ، املتضمــن دعــوى ضــد / املتهــم بقضيــة 

حــادث مــروري احملكــوم فيــه مبــا دون باطنــه.
وبدراســة احلكــم وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة قررنــا املوافقــة 
علــى احلكــم ، واهلل املوفــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم  .
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: 3422357 تاريُخه: 1434/1/25هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 3429721

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34183747تاريخه: 1434/4/9هـ

حــادث مــروري - أخــذ ســيارة بــدون علــم صاحبهــا والصــدم بهــا - تقديــر 
قيمــة تلفيــات الســيارة - إثبــات اإلدانــة باإلقــرار- اإللــزام بدفــع قيمــة 

األرش األقــل.

1- قاعدة :ال عذر ملن أقر .
2- قاعدة : اإلقرار حجه على املقر .

ادعــى املدعــي بــأن املدعــى عليــه قــام بأخــذ مفتــاح ســيارته مــن دون 
علمــه أثنــاء تواجدهمــا يف اســتراحة - انقلــب املدعــى عليــه بالســيارة يف 
الطريــق العــام - مت تقديــر أرش التلفيــات مــن قبــل معرضــن للســيارات 
ــه  ــه بدفــع األرش - أقــر املدعــى علي ــزام املدعــى علي ــب املدعــي إل - طل
مبــا جــاء يف دعــوى املدعــي - صــدر احلكــم بإلــزام املدعــى عليــه بدفــع 
األرش األقــل - اعتــرض املدعــى عليــه علــى احلكــم - صــدق احلكــم 

مــن محكمــة االســتئناف .



22

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ...   رئيــس احملكمــة العامــة مبحافظــة 
عيــون اجلــواء املنتــدب  وبنــاء على املعاملــة املقيدة لدينا برقم 34143796 
وتاريــخ 1434/1/18هـــ ففــي يــوم  الســبت املوافــق1434/01/24 هـــ 
افتتحــت اجللســة الســاعة 00 : 09  وفيهــا حضــر .....  ســعودي  اجلنســية 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم    ...  وادعــى علــى احلاضــر معــه ... ســعودي 
اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ... قائــا يف دعــواه عليــه لقــد قــام 
املدعــى عليــه بأخــذ مفتــاح ســيارتي نــوع .... لوحــة رقــم )...( دون علمــي 
حيــث كنــت أنــا وإيــاه يف اســتراحة يف منطقــة حائــل وقــام بالذهــاب 
ســيارتي  أن  زمائــي  أحــد  وأخبرنــي  أعلمهــا  ال  جهــة  إلــى  بالســيارة 
املذكــورة أعــاه منقلبــة قريبــا مــن االســتراحة علــى شــارع عــام وذهبــت 
إلــى ســيارتي ووجــدت املــرور عندهــا وأنــا ال أعــرف مــن قــام بهــذا العمــل 
حينهــا ثــم ســألت رجــل املــرور أيــن قائــد الســيارة فقــال لــي يف مستشــفى 
امللــك خالــد يف حائــل وعندمــا ذهبــت وجــدت أنــه زميلــي املدعــى عليــه 
وضعــت  إننــي  حيــث  علمــي  دون  املفتــاح  أخــذ  فقــد  أســلفت  وكمــا 
املفتــاح حتــت الفــراش يف االســتراحة وقــد قــدرت الســيارة قبــل وبعــد 
احلــادث مــن معــرض ... مبوجــب اخلطــاب املرفــق باملعاملــة لفــة رقــم )8( 
قبــل احلــادث مبلــغ وقــدره ســتون ألــف ريــال وبعــد احلــادث مببلــغ وقــدره 
خمســة عشــر ألــف ريــال ليصبــح الفــارق بــن القيمتــن مبلــغ وقــدره 
... للســيارات  خمســة وأربعــون ألــف ريــال كمــا قــدرت مــن معــرض 
حســب اللفــة رقــم )7( املرفقــة باملعاملــة قبــل احلــادث مببلــغ وقــدره ســتون 
ألــف ريــال وبعــد احلــادث مببلــغ وقــدره خمســة عشــر ألــف ريــال والفــرق 
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بــن القيمتــن هــو مبلــغ وقــدره خمســة وأربعــون ألــف ريــال لذلــك كلــه 
أطلــب إلــزام املدعــى عليــه بتســليمي الفــرق بــن القيمتــن وهــو مبلــغ 
وقــدره خمســة وأربعــون ألــف ريــال حــااًل هــذه دعــواي وبعــرض ذلــك علــى 
املدعــى عليــه أجــاب قائــا: مــا ذكــره املدعــي يف دعــواه كلــه صحيــح 
ــن عمــه  ــم املدعــي مــن اب ــة وتفصيــا وقــد أخــذت الســيارة دون عل جمل
وحصــل احلــادث وأنــا املتســبب يف هــذا احلــادث هكــذا أجــاب ثــم جــرى 
ــة فوجــدت بــن طياتهــا تقاريــر ســيارة  منــي االطــاع علــى أوراق املعامل
املدعــي طبقــًا ملــا ذكــره املدعــي فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى 
واإلجابــة وحيــث أقــر وصــادق املدعــى عليــه علــى دعــوى املدعــي جملــة 
وتفصيــًا وحيــث إنــه ال عــذر ملــن أقــر وحيــث إن اإلقــرار حجــة علــى 
ــه فقــد ثبــت لــدي أن املدعــى عليــه ... هــو املتســبب يف  املقــر لذلــك كل
ــه  انقــاب ســيارة املدعــي املذكــورة يف الدعــوى حســب إقــراره وألزمت
بتســليم املدعــي املبلــغ املدعــى بــه حــاال وقــدره خمســة وأربعــون ألــف ريال 
وبذلــك حكمــت وقضيــت وبعرضــه عليهمــا قــرر املدعــى القناعــة بــه 
أمــا املدعــى عليــه فقــرر عــدم القناعــة بــه وقــرر أنــه ســوف يقــدم ال ئحــة 
اعتراضيــة علــى احلكــم فأفهمتــه بــأن عليــه التقــدم للمحكمــة خــال 
عشــرة أيــام الســتام نســخة مــن صــك احلكــم لاعتــراض عليــه خــال 
ثاثــن يومــًا مــن تاريــخ تســجيل الصــك وإن لــم يتقــدم باعتراضــه خــال 
هــذه املــدة النظاميــة فــإن حقــه يف اســتئناف احلكــم يســقط ويكتســب 
احلكــم القطعيــة ففهــم ذلــك وعلــى ذلــك جــرى التوقيــع وأقفلــت اجللســة 
متــام الســاعة التاســعة والنصــف وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/01/24 هـــ
لعنــا نحــن قضــاة الدائــرة الثانية لتدقيق  احلمـــد هلل وحـــده وبعـد...فقـــد اطَّ
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القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة القصيــم علــى املعاملــة 
ــون اجلــواء  ــة قاضــي احملكمــة العامــة مبحافظــة عي ــواردة مــن فضيل ال
املرفــق  1434/4/1هـــ؛  يف   )34143796( برقــم   ... الشــيخ/  املنتــدب 
ــم )3422357( يف 1434/1/25هـــ؛ الصــادر مــن  ــها الصــك رقـــــــــــــ بــــــــــ
إلــزام  املدعــي  طلــب  بشــأن  ...؛  ..... ضــد/  بدعــوى  اخلــاص  فضيلتــه؛ 
املدعــى عليــه بدفــع قيمــة تلفيــات ســيارته، وقــد تضمــن الصــك حكــم 
فضيلتــه؛ علــى املدعــى عليــه بــأن يســلم للمدعــي املبلــغ املدعــى بــه وقــدره 
ــل فيــه، وبدراســة الصــك  خمســة وأربعــون ألــف ريــال؛ علــى النحــو املفصَّ
وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة لــم يظهــر مــا يوجــب املاحظــة علــى مــا 
ــه  ــا محمــد وآل ــى نبين ــى اهلل عل ــه. واهلل املوفــق، وصل حكــم بــه فضيلت

وصحبــه وســلم .
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: 33480821 تاريُخه: 1434/12/28هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 32590589

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34281929 تاريخه: 1434/7/29هـ

حــادث مــروري - تصــادم ســيارتني - مطالبــة بــأرش متلــف )ســيارة( - 
تصحيــح الدعــوى علــى الكفيــل احلضــوري - االســتناد علــى قــرار أهــل 
اخلبــرة )تقديــر شــيخ املعــارض( - تضمــني الكفيــل احلضــوري لعجــزه 
تلــف  بــأرش  )الكفيــل(  عليــه  املدعــى  إلــزام   - مكفولــه  إحضــار  عــن 

الســيارة املقــدر مــن أهــل اخلبــرة واعتبــار احلكــم حضوريــًا .

1. حديــث أبــي هريــرة يف قصــة اإلســرائيلي الــذي اســتلف مــن رجــل 
ألــف دينــار وقــال ائتنــي بشــهود قــال: كفــى بــاهلل شــهيدا قــال: فأتنــي 
بكفيــل قــال: كفــى بــاهلل كفيــال وقــد ترجــم لــه البيهقــي ) بــاب يف 
الكفالــة بالبــدن( وبهــذا القــول قــال مالــك وأبــو حنيفــة وهــو املرجــح 

عنــد الشــافعية وحــكاه ابــن رشــد عــن جمهــور فقهــاء األمصــار.
2. قــول ابــن فرحــون يف تبصــرة احلــكام » فــرع : وكذلــك يرجــع إلــى 
أهــل املعرفــة مبســائل الضــرر ممــا يحدثــه اإلنســان علــى جــاره أو يف 

الطرقــات و أنــواع ذلــك » )85/2(.
تعــذر عليــه إحضــاره علــى  إن  مــا علــى مكفولــه  الكفيــل يضمــن   .3
الصحيــح مــن املذهب.)انظــر السلســبيل يف معرفــة الدليــل للبليهــي 

)112/2
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تقــدم املدعــي بدعــوى ضــد املدعــى عليــه بأنــه صــدم ســيارته ويطلــب 
دعــواه ضــد  بتصحيــح  املدعــي  قــام  ثــم   - التلــف  أرش  بدفــع  إلزامــه 
كفيــل املدعــى عليــه احلضــوري لعجــزه عــن إحضــار مكفولــه - جــرى 
توجيــه تبليــغ للكفيــل باحلضــور فلــم يحضــر - جــرى ســؤال املدعــي 
البينــة فقــرر بــأن بينتــه األوراق املرفقــة باملعاملــة - جــرى االطــاع علــى 
تقريــر املــرور املشــار فيــه للحــادث وجــد أن نســبة اإلدانــة علــى املدعــى 
عليــه كاملــة 100% - جــرى االطــاع علــى تقديــر أهــل اخلبــرة ألرش 
التلــف بتقديــر قيمتهــا قبــل وبعــد احلــادث - طلبــت الدائــرة مــن املدعــي 
ميــن االســتظهار علــى دعــواه فحلــف - عليــه ولتصحيــح املدعــي وكالــة 
دعــواه علــى الكفيــل ولتخلفــه مــع تبلغــه وألن تخلفــه يجعلــه يف حكــم 
النــاكل عــن اجلــواب وقرينــة علــى دعــوى املدعــي وبنــاء علــى مــا تضمنتــه 
أوراق املعاملــة مــن بينــات رصــدت يف ضبــط القضيــة وألن األصــل عــدم 
التســديد ولبــذل املدعــي اليمــن التــي تشــرع يف جانــب أقــوى املتداعيــن 
ــب املدعــي يف هــذه الدعــوى وألن للقاضــي االســتعانة بقــول  ولقــوة جان
أهــل اخلبــرة وألن الكفيــل يضمــن مــا علــى مكفولــه إن تعــذر عليــه 
إحضــاره، وبنــاء علــى ذلــك فقــد حكمــت الدائــرة علــى املدعــى عليــه 
الكفيــل بــأن يدفــع للمدعــي أرش التلــف املســتحق املقــدر مــن أهــل 
اخلبــرة واعتبــرت احلكــم يف حقــه حضوريــا وقــررت بعــث صــورة مــن 
صــك احلكــم للمدعــى عليــه وإفهامــه بتعليمــات االعتــراض - صــدق 

احلكم من محكمة االستئناف. 
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ..... القاضــي يف احملكمــة العامــة 
مبكــة املكرمــة وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
وتاريــخ   32590589 برقــم  املكرمــة  مبكــة  العامــة  احملكمــة 
وتاريــخ   321593797 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1432/12/19هـــ 
اليــوم  هــذا  ففــي   ..... ضــد   ..... بدعــوى  املتعلقــة  1432/12/19هـــ 
 09  :  15 الســاعة  اجللســة  افتتحــت  املوافــق1433/02/27ه  الســبت 
..... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي  وفيهــا حضــر املدعــي 
رقــم ..... ولــم يحضــر املدعــى عليــه وال مــن ميثلــه ويف يــوم األحــد املوافــق 
1433/04/25هـــ افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي وكالــة ..... 
ســجل مدنــي رقــم ..... بوكالتــه عــن ..... الصــادرة مــن كتابــة عــدل 
الثانيــة بغــرب مكــة برقــم 331230 يف 1433/1/1هـــ املخــول لــه فيهــا 
املرافعــة واملدافعــة واملطالبــة باحلقــوق والتعويضــات واســتامها الــخ ولــم 
يحضــر املدعــى عليــه وال مــن ميثلــه ثــم ادعــى املدعــي وكالــة قائــا إنــه 
ــارة  ــخ 1432/12/4هـــ ومبنطقــة الشــرائع وقــع حــادث مــروري عب بتاري
عــن تصــادم حيــث قــام املدعــى عليــه بصــدم ســيارة موكلــي مــن اجلهــة 
ــه بنســبة  ــن املدعــى علي ــات وأضــرار وقــد أدي ــا تلفي ــى مــا أحلــق به اليمن
100 % املســئولية الكاملــة عــن ذلــك احلــادث كمــا هــو موضــح مبحضــر 
النســبة املعتمــد مــن قبــل شــعبة احلــوادث بــإدارة مــرور العاصمــة املقدســة 
ــى املدعــى  ــة عل ــة املترتب ــة وقــد قــدرت مســتحقاتي املالي املرفــق باملعامل
عليــه لقــاء ذلــك احلــادث الــذي تســبب فيــه مبلــغ قــدره واحــد وعشــرون 
ألــف ريــال لــذا فإنــي أطلــب احلكــم علــى املدعــى عليــه بدفع مســتحقاتي 
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املاليــة واملتمثلــة يف مبلــغ واحــد وعشــرين ألــف ريــال لقــاء احلــادث الــذي 
وصفــت وقائعــه يف دعــواي والــذي تســبب فيــه املدعــى عليــه هــذه دعــواي 
وأســأله اجلــواب احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي هــذا اليــوم الثاثــاء املوافــق 
1433/09/12هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 00 : 12وفيهــا حضــر املدعي 
وكالــة ولــم يحضــر املدعــى عليــه وال مــن ميثلــه وكانــت قــد وردتنــا 
أوراق التبليــغ برقــم 32/33/242818 يف 1433/2/7هـــ املتضمــن )لقــد 
ــه ...................وأفيــد أنــه لــدى املدعــى عليــه ســفر  ســلم التبليــغ لكفيل
خــارج اململكــة يف تاريــخ اجللســة آمــل حتديــد موعــد جديد(.إ.هـــ. وتبليــغ 
رقــم 33/787443 يف 1433/4/26هـــ املتضمــن أنــه جــرى تســليم صــورة 
التبليــغ للمدعــو / ................... صفتــه موظــف باملؤسســة(.إ.هـ. ثــم قــرر 
املدعــي وكالــة قائــا إنــي أطلــب تصحيــح دعــواي هــذه وتوجيههــا ضــد 
كفيــل املدعــى عليــه ............... حيــث كفلــه كفالــة حضوريــة هكــذا 
قــال ثــم جــرى تصفــح أوراق املعاملــة فوجــدت كفالــة حضوريــة علــى لفــة 
رقــم )3( موافقــة ملــا عطــف عليهــا عليــه أمــرت بإعــادة إبــاغ املدعــو / 
.............. املذكــور للحضــور يف املوعــد احملــدد يف يــوم الثاثــاء املوافــق 
1433/11/23هـــ الســاعة 30 : 10 لإلجابــة عــن دعــوى املدعــي وكالــة 
وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم . حــرر يف 1433/9/12هـــ 
1433/11/23هـــ  الثاثــاء  اليــوم  هــذا  ففــي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
أفتتحــت اجللســة متــام الســاعة 00 : 11وفيهــا حضــر املدعــي وكالــه 
بالســجل  اجلنســية  ........................ســعودي  املدعــى  حلضــوره  وحضــر 
املدنــي رقــم....................... ثــم قــرر األخيــر قائــا لقــد طلــب موكلــي 
تصحيــح دعــواي يف اجللســة املاضيــة علــى املدعــو...................... حيــث 
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وقــدره  بــه  املدعــى  املبلــغ  بدفــع  بإلزامــه  عليــه  احلكــم  أطلــب  أنــي 
ــه املتســبب يف احلــادث املدعــو  ــال لقــاء كفالت ــف ري واحــد وعشــرون أل
/ .................. كفالــه حضوريــه حيــث لــم يحضــر بذاتــه ولــم يحضــر 
ــة وجــدت ضمــن طياتهــا  مكفولــه هكــذا قــال وبتصفــح أوراق املعامل
ورقــة تبليــغ برقــم 5/138/20 املتضمنــة اســم املســتلم....................... 
صفتــه كفيــل املدعــى عليــه ووكيلــه وجدتهــا تضمنــت العبــارة التاليــة 
علمــًا أن لــدي موعــد ســفر خــارج اململكــة يف تاريــخ اجللســة أ.هـــ وقــد 
حــددت يف ورقــة التبليــغ جلســة يــوم الســبت 1433/2/27هـــ ثــم ســألت 
املدعــي عــن بينتــه علــى دعــواه فأجــاب بقولــه إن بينتــي هــي مــا ورد 
يف أوراق املعاملــة وأطلــب الرجــوع إليهــا هكــذا قــال وبتصفــح أوراق 
املعاملــة وجــدت ضمــن طياتهــا محضــر نســبة إدانــة علــى اللفــة رقــم 16 
رقــم بــدون تاريــخ بــدون ويتضمــن بعــد االطــاع علــى األوراق اخلاصــة 
أنــه  لنــا  اتضــح  بتاريــخ 1432/12/4هـــ  وقــع  الــذي  املــروري  باحلــادث 
................. ســوداني اجلنســية باإلقامــة رقــم  يــدان يف احلــادث املدعــو 
………………. ســائق الســيارة مــن نــوع مرســيدس راس رقــم اللوحــة 
..................... نســبة اإلدانة 100% واملدعو ………………… ســعودي 
اجلنســية رقــم الهويــة ...................... ســائق الســيارة مــن نــوع كامــري 
رقــم اللوحــة ................... وذلــك لألســباب اآلتيــة مباشــرة الطــرف األول 
وعــدم  الثانــي  الطريــق  مســار  يف  ودخولــه  ســيارته  مبقدمــة  للصــدم 
إعطــاء األفضليــة ملــن يســير يف مســاره الصحيــح وبعــض الطــرف الثانــي 
مــن النســبة كونــه يســير يف مســاره الصحيــح ولــم يرتكــب أي خطــأ 
أدى إلــي وقــوع احلــادث توقيــع ضابــط القضيــة ...............ضابــط محقــق 
.................. رئيــس شــعبة احلــوادث املكلــف ............. أ.هـــ كمــا وجــدت 
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ــي حراجــات الســيارات العاصمــة  ــرًا لشــيخ املعــارض وطائفــة دالل تقدي
أن  املتضمــن  1432/12/4هـــ  وتاريــخ   5414 12برقــم  لفــة  املقدســة 
ســعر الســيارة الكامــري موديــل 2006 ورقــم لوحتهــا... ............... قبــل 
احلــادث يقــدر مببلــغ تســعة وعشــرون ألــف ريــال تقريبــًا وبعــد احلــادث 
يقــدر مببلــغ ثمانيــة آالف وخمســمائة ريــال تقريبــًا أ.هـــ ثــم ســألت املدعي 
ــه اليمــن علــى صحــة  ــة فأجــاب بالنفــي فطلبــت من ــه مزيــد بين هــل لدي
دعــواه فحلــف قائــًا واهلل العظيــم الــذي ال إلــه إال هــو عالــم الغيــب 
والشــهادة بأنــه بتاريــخ 1432/12/4هـــ ومبنطقــة الشــرائع وقــع حــادث 
مــروري عبــارة عــن تصــادم حيــث قــام املدعــو ............................. بصــدم 
ســيارتي مــن اجلهــة اليمنــى وأحلــق بهــا تلفيــات وأضــرار وقــد أديــن بنســبة 
ــه  ــة علي ــة املترتب ــك احلــادث وقــد قــدرت مســتحقاتي املالي 100% عــن ذل
ــغ قــدره واحــد وعشــرون ألــف  لقــاء ذلــك احلــادث الــذي تســبب فيــه مبل
ريــال وقــد كفلــه املدعــو ................ كفالــة حضوريــه و غرميــه وأنــه 
لــم يصلنــي شــيء مــن املبلــغ املدعــى بــه ولــم أبــرئ منــه واهلل العظيــم 
( فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى ولتصحيــح املدعــي وكالــة دعــواه 
وطلــب املدعــي أمضــاء ذلــك وتوجيههــا علــى الكفيــل ولتخلفــه مــع تبلغــه 
وألن تخلفــه يجعلــه يف حكــم النــاكل عــن اجلــواب وقرينــة علــى دعــوى 
املدعــي وبنــاء علــى مــا تضمنتــه أوراق املعاملــة مــن بينــات رصــدت بعاليــه 
و ألن األصــل عــدم التســديد ولبــذل املدعــي اليمــن التــي تشــرع يف جانب 
أقــوى املتداعيــن ولقــوة جانــب املدعــي يف هــذه الدعــوي وألنــه قــد يحتاج 
محــل النــزاع املعــروض علــى احملكمــة الــى رأي أهــل اخلبــرة فللقاضــي 
االســتعانة بقولهــم ملــا لهــم مــن عامــات حســية متكنهــم مــن املعرفــة ويف 
ذلــك يقــول ابــن فرحــون يف تبصــرة احلــكام ) فــرع : وكذلــك يرجــع 
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الــى أهــل املعرفــة مبســائل الضــرر ممــا يحدثــة اإلنســان علــى جــاره أو يف 
الطرقــات و أنــواع ذلــك ( )85/2( ولرضــى املدعى عليه نصار بالكفالة 
والتــي تظهــر يف كفالتــه للمتســبب ...................يحررهــا كمــا يف اللفــة 
ــه  ــة تصــح بــكل عــن مضمون ــة و ألن الكفال ــة مــن أوراق املعامل الثالث
وببــدن مــن عليــه ديــن و يف صحيــح البخــاري مــن حديــث أبــي هريــره 
ــي  ــار وقــال ائتن ــف دين ــذي اســتلف مــن رجــل أل يف قصــة اإلســرائيلي ال
بشــهود قــال كفــى بــاهلل شــهيدا قــال فأتنــي بكفيــل قــال كفــى بــاهلل 
كفيــا وقــد ترجــم لــه البيهقــي ) بــاب يف الكفالــة بالبــدن( وبهــذا 
القــول قــال مالــك وأبــو حنيفــه وهــو املرجــح عنــد الشــافعية وحــكاه 
ابــن رشــد عــن جمهــور فقهــاء األمصــار وعلــى الصحيــح مــن املذهــب إن 
تعــذر علــى الكفيــل إحضــار املكفــول ضمــن مــا عليــه وهــو اختيــار 
ــى زاد املســتقنع . البليهــي 112/2.  الشــيخ أنظــر السلســبيل حاشــية عل
بنــاء علــى ذلــك فقــد حكمــت علــى املدعــى عليــه ............................
ــه و قــدره واحــد و  ــغ املدعــى ب ــأن يدفــع للمدعــي ......................... املبل ب
عشــرون ألــف ريــال وبذلــك حكمــت واعتبرتــه حضوريــا يف حــق املدعــى 
ــه  ــه حيال ــم إباغــه بنســخه مــن احلكــم لتقــدمي مــا لدي ــه وســوف يت علي
مــن اعتــراض خــال ثاثــن يومــا مــن تاريــخ االســتام فــأن لــم يفعــل 
خالهــا فــإن حقــه يف االعتــراض يســقط ويكتســب احلكــم القطعيــة 
وبــاهلل التوفيــق وصــل اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم 
حــرر يف 1433/11/23هـــ احلمــد هلل وحــده وبعــد لــدي أنــا ................... 
بعمــل فضيلــة  القائــم  العامــة مبكــة املكرمــة  القاضــي باحملكمــة 
الشــيخ ................... خــال فتــرة إجازتــه حيــث عــادت أوراق املعاملــة مــن 
محكمــة االســتئناف باخلطــاب رقــم 321593797 يف 1434/8/21هـــ 
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رفقهــا الصــك الشــرعي رقــم 33480821 يف 1433/12/28هـــ مظهــرًا 
رقــم  االســتئناف  اخلامســة مبحكمــة  احلقوقيــة  الدائــرة  بقــرار  عليــه 
34281929 يف 1434/7/29هـــ املتضمــن أنــه بدراســة الصــك وصــورة 
ضبطــه والائحــة االعتراضيــة تقــررت باألكثريــة املوافقــة علــى احلكم 
. قاضــي اســتئناف ختــم وتوقيــع/ ................... ) لــي وجهــة نظــر / قاضي 
اســتئناف ختــم وتوقيــع / ................ / رئيــس اســتئناف ختــم وتوقيــع 
/....................... وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم 

حــرر يف 1434/10/14هـــ .
بعــده ، وبعــد  نبــي  مــن ال  احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى 
مبحكمــة  اخلامســة  اجلزائيــة  الدائــرة  قضــاة  نحــن  منــا  جــرى  فقــد 
املعاملــة  علــى  االطــاع  املكرمــة  مكــة  منطقــة  يف  االســتئناف 
الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة برقــم 
321593797وتاريــخ 1434/7/5ه املرفــق بهــا الصــك رقــم 33480821 
..................../ الشــيخ  فضيلــة  مــن  الصــادر  وتاريخ1433/12/28هـــ 
القاضــي باحملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة املتضمــن دعــوى/............

................ســعودي اجلنســية ضد /.......................... ســوداني اجلنســية يف 
إتــاف ممتلــكات، احملكــوم فيــه مبــا دون بباطنــه ، وبدراســة الصــك 
وصــورة ضبطــه والئحتــه االعتراضيــة قررنــا باألكثريــة املوافقــة علــى 
احلكــم ، واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم .
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: 33415596 تاريُخه: 1433/9/19هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33226640

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34204163 تاريخه: 1434/5/4هـ

حــادث مــروري - مطالبــة املؤجــر بــأرش التلــف مــن املســتأجر لتعديــه 
بتســليم الســيارة لغيــره مــن غيــر إذن منهــا مخالفــًا شــرط العقــد - دفــع 
املدعــى عليــه بعــدم التعــدي وأن ســبب احلــادث خلــل فنــي - احلكــم 
بإلــزام املدعــى عليــه بدفــع االرش - رفــع املعاملــة حملكمــة االســتئناف 

لتعــذر تســليم احلكــم للمدعــى عليــه.

1. قوله تعالى: »يا أيها اللذين آمنوا أوفوا بالعقود«.
2. قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم: »املســلمون علــى شــروطهم«رواه أبــو داود 

وأحمــد والترمــذي وقــال هــذا حديــث حســن صحيح.
3. قــول ابــن رشــد -رحمــه اهلل- يف بدايــة املجتهــد 231/2 : »وال خــالف 
أنهــا - يعنــي الدابــة املســتأجرة - إذا تلفــت باملســافة املتعــداة أنــه ضامــن 

لها«أ.هـ.
4. وقــول ابــن قدامــة -رحمــه اهلل- يف املغنــي 79/5 : » ... فأمــا إذا تلفــت 
حالــة تعــٍد ولــم يكــن صاحبهــا مــع راكبهــا فــال خــالف يف ضمانهــا 

بكمــال القيمــة«.
5. الفقــرة )5/176( مــن اللوائــح التنفيذيــة لنظــام املرافعــات الشــرعية 
ونصهــا »إذا تعــذر تســليم نســخة صــك احلكــم الغيابــي إلــى احملكــوم 
بــدون الئحــة  إلــى محكمــة التمييــز  عليــه أو وكيلــه يرفــع احلكــم 

اعتراضيــة«.
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أقامــت شــركة دعــوى علــى املدعــى عليــه بأنــه اســتأجر منهــا ســيارة 
فــأذن البنــه بقيادتهــا فانقلــب بهــا وملــا تضمنــه أحــد بنــود العقــد مــن أن 
املســتأجر يضمــن كل مــا يلحــق الســيارة مــن تلــف إذا مكــن غيــره مــن 
قيادتهــا فهــي تطلــب إلــزام املدعــى عليــه بدفــع أرش التلــف وأجــرة نقــل 
الســيارة مــن موقــع احلــادث - أقــر املدعــى عليــه بالعقــد وأنــه مكــن ابنــه 
مــن قيــادة الســيارة ودفــع بــأن احلــادث كان خللــل فنــي يف الســيارة حيــث 
انفتــح عليــه واقــي احملــرك أثنــاء الســير بهــا فحجبــت عنــه الرؤيــة ممــا 
أدى النقابــه بهــا - طعــن املدعــى عليــه أيضــا بتقديــر أهــل اخلبــرة بأنهــم 
لــم يشــاهدوا العــن املتلفــة - تخلــف املدعــى عليــه عــن احلضــور اجللســة 
بعــد تبلغــه لشــخصه - جــرى اطــاع الدائــرة علــى وثيقــة العقــد ومــا 
تضمنتــه مــن شــروط منهــا عــدم الســماح لغيــر املســتأجر بقيــادة الســيارة 
وعلــى تقديــر شــيخ املعــارض ورصــد مضمونهمــا بضبــط القضيــة - عليه 
وألن الشــركة املدعيــة اشــترطت علــى املدعــى عليــه أن يســتويف املنفعــة 
املؤجــرة بنفســه أو مبــن يفــوض تفويضــًا رســميًا مــن قبلهــم وألن األصــل 
يف الشــروط اجلــواز والصحــة ولقولــه تعالــى: »يــا أيهــا الذيــن آمنــوا أوفــوا 
بالعقــود« ولقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم :« املســلمون علــى شــروطهم« 
رواه أبــو داود وأحمــد والترمــذي وقــال هــذا حديــث حســن صحيــح - 
وألن املدعــى عليــه أقــر بعــدم تفويــض ابنــه تفويضــًا رســميًا وألن الضمان 
منــوط بالتعــدي، واملدعــى عليــه قــد خالــف الشــرط فتعتبــر يــده واحلالــة 
هــذه يدعاديــة قــال ابــن رشــد رحمــه اهلل يف بدايــة املجتهــد 231/2 : »وال 
خــاف أنهــا -يعنــي الدابــة املســتأجرة -إذا تلفــت باملســافة املتعــداة أنــه 
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ضامــن لهــا« أ.هـــ وقــال ابــن قدامة-رحمــه اهلل- يف املغنــي 79/5 : » ... 
فأمــا إذا تلفــت حالــة تعــٍد ولــم يكــن صاحبهــا مــع راكبهــا فــا خــاف 
يف ضمانهــا بكمــال القيمــة« ، لــذا كلــه فقــد حكمــت الدائــرة علــى 
املدعــى عليــه بــأن يســلم الشــركة املدعيــة أرش تلــف الســيارة محــل 
الدعــوى مــع تكلفــة نقلهــا - اعتبــرت الدائــرة احلكــم حضوريــا وقــررت 
بعــث صــورة الصــك للمدعــى عليــه وإفهامــه بتعليمــات االعتــراض - 
وردت اإلفــادة مــن محضــر اخلصــوم بالوصــول ملنــزل املدعــى عليــه عــدة 
مــرات يف أوقــات مختلفــة ولــم يعثــر عليــه وأفــاد أحــد املجاوريــن أنــه لــم 
يــره منــذ فتــرة طويلــة عليــه وبنــاء علــى الفقــرة )5/176( مــن اللوائــح 
التنفيذيــة لنظــام املرافعــات الشــرعية ونصهــا« إذا تعــذر تســليم نســخة 
صــك احلكــم الغيابــي إلــى احملكــوم عليــه أو وكيلــه يرفــع احلكــم 
إلــى محكمــة التمييــز بــدون الئحــة اعتراضيــة« عليــه فقــد قــررت إحلــاق 
ذلــك بالصــك وســجله ورفعــه حملكمــة االســتئناف - صــدق احلكــم مــن 

محكمــة االســتئناف.

 احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ....................... القاضــي يف احملكمــة 
العامــة مبكــة املكرمــة وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة 
رئيــس احملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة برقــم 33226640 وتاريــخ 
وتاريــخ   33604249 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1433/03/30هـــ 
1433/03/30هـــ حضــر ....................... ســجل مدني رقــم ..................... 
 ........................... عــن  الوكيــل   ...................... عــن  وكيــا  بصفتــه 
مديــر الشــركة ... للبيــع بالتقســيط احملــدودة مبوجــب صــك الوكالــة 
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يف   99012 برقــم  جــدة  بشــمال  الثانيــة  العــدل  كتابــة  مــن  الصــادر 
12/2/ واملخولــة لــه إقامــة وســماع الدعــاوي واملدافعــة واملرافعــة وتقــدمي 
البينــات وطلــب اليمن....إلــخ كمــا حضــر املدعــى عليــه .......................
ســجل مدنــي رقــم ................ ، وبســؤال املدعــي عــن دعــواه أجــاب قائــًا 
: إن املدعــى عليــه اســتأجر منــا ســيارة يف 1429/8/18هـــ نــوع ... وارد 
... رقــم الهيــكل ............. رقــم اللوحــة ..............اللــون ... مبوجــب العقــد 
رقــم .... ملــدة ثمانيــة وأربعــن شــهرًا مياديــاً تبــدأ مــن 2008/9/1م حتــى 
وأربعمائــة  ألفــًا  وثمانــون  ســتة  إجماليــة قدرهــا  بأجــرة  2012/8/1م 
ريــال دفــع منهــا عنــد العقــد ألــف ريــال واألجــرة الشــهرية قدرهــا ألــف 
وثمامنائــة ريــال كمــا أن للمدعــى عليــه حــق متلك الســيارة بعــد انتهاء مدة 
التأجيــر مبوجــب عقــد جديــد يكتــب يف حينــه وقــد وقــع حــادث أثنــاء 
مــدة التأجيــر بتاريــخ 1431/3/6هـــ علــى طريــق الســيل باجتــاه الطائــف 
بقيــادة ابــن املدعــى عليــه ........ وكان احلــادث مــن طــرف واحــد وذلــك 
بانقــاب الســيارة وتلفهــا بالكامــل وقــدرت مــن قبــل شــيخ املعــارض قبل 
احلــادث مببلــغ قــدره ثاثــة وأربعــون ألــف ريــال وبعــد احلــادث مببلــغ قــدره 
اثنــا عشــر ألــف ريــال أطلــب إلــزام املدعــى عليــه بتســليم موكلتــي أرش 
التلفيــات وقــدره واحــد وثاثــون ألــف ريــال باإلضافــة إلــى مائتــي ريــال 
فاتــورة نقــل الســيارة مــن الشــركة إلــى شــيخ املعــارض وذلــك أن املدعــى 
عليه ســلم ابنه الســيارة بغير تفويض رســمي من قبل موكلتي وذلك أن 
الفقــرة الثالثــة مــن البنــد اخلامــس للعقــد تنــص علــى أن )يتحمــل الطــرف 
الثانــي تكاليــف إصــاح الســيارة املؤجــرة وتكاليــف األضــرار التــي 
تلحــق بركابهــا ســواء أكانــت إصابــات أوديــات وجميــع التكاليــف 
املترتبــة للغيــر مبــا يف ذلــك الديــة واإلصابــات وذلــك يف حالــة مــا إذا وقــع 
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احلــادث وكان ســائق الســيارة محــل العقــد غيــر مفــوض بصفــة رســمية 
مــن قبــل الطــرف األول بقيادتهــا ســواء أكان ذلــك بعلــم الطــرف الثانــي 
أم بــدون علمــه( إ.هـــ واملدعــى عليــه لــم يفــوض ابنــه تفويضــًا رســميًا هــذه 
ــًا : مــا ذكــره  ــه أجــاب قائ ــى املدعــى علي ــك عل دعــواي ، وبعــرض ذل
املدعــي مــن االســتئجار بالعقــد واملــدة واألقســاط املذكــورة و قيــادة 
ــدون تفويــض مــن الشــركة ووقــوع احلــادث باالنقــاب  ــي للســيارة ب ابن
فصحيــح إال أن ســبب احلــادث خلــل فنــي وذلــك أن كبوت الســيارة انفتح 
أثنــاء القيــادة فحجــب الرؤيــة فوقــع االنقــاب كمــا أننــي غيــر موافــق 
علــى تقديــر شــيخ املعــارض وذلــك ألن شــيخ املعــارض لم يشــاهد الســيارة 
قبــل احلــادث وعليــه فــا أوافقهــم علــى طلبهــم ألنهــم ال يســتحقون شــيئًا 
هكــذا أجــاب، ويف جلســة أخــرى حضــر املدعــي وكالــة ولــم يحضــر 
املدعــى عليــه وقــد جــرى االطــاع علــى العقــد بــن الطرفــن املطبوع على 
أوراق الشــركة ................... برقــم ... وتاريــخ 1429/8/18ه ـــواملتضمن 
تأجيــر الشــركة املدعيــة علــى املدعــى عليــه الســيارة محــل الدعــوى 
للمــدة واألجــرة املذكورتــن، كمــا جــرى االطــاع علــى الفقــرة الثالثــة 
مــن البنــد اخلامــس فوجدتهــا طبــق مــا ذكــره املدعــي، كمــا جــرى 
ــى الفقــرة الثانيــة عشــرة مــن البنــد تاســعًا ونصهــا )ال يعــد  االطــاع عل
هــذا العقــد تفويضــًا مــن الطــرف األول للطــرف الثانــي أو ألي شــخص 
آخــر بقيــادة الســيارة املؤجــرة ، مــا لــم يحمــل الطرف الثاني أو الشــخص 
اآلخــر املفــوض بالقيــادة رخصــة قيــادة ســارية املفعــول وتفويضــًا كتابيــًا 
ســاري املفعــول مــن الطــرف األول بقيــادة الســيارة املؤجــرة مســتقًا عــن 
هــذا العقــد ، موقعــًا ومختومــًا مــن قبــل الطــرف األول( ، كمــا جــرى 
االطــاع علــى تقديــر شــيخ املعــارض برقــم 0782 يف 1433/3/26هـــ 
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للســيارة محــل الدعــوى واملتضمــن تقديرهــا قبــل احلــادث بثاثــة وأربعــن 
ألــف ريــال وبعــد احلــادث باثنــي عشــر ألــف ريــال، فبنــاء علــى مــا تقــدم 
مــن الدعــوى واإلجابــة ومــا جــرى االطــاع عليــه مــن العقــد بــن الطرفــن 
وتقدير شــيخ املعارض ومبا أن الشــركة املدعية اشــترطت على املدعى 
عليــه أن يســتويف املنفعــة املؤجــرة بنفســه أو مبــن يفــوض تفويضــًا رســميًا 
مــن قبلهــم ومبــا أن األصــل يف الشــروط يف العقــود اجلــواز والصحــة لقوله 
تعالــى : )يــا أيهــا اللذيــن آمنــوا أوفــوا بالعقــود ( ولقولــه صلــى اهلل عليــه 
وســلم : )املســلمون علــى شــروطهم( رواه أبــو داود وأحمــد والترمــذي 
وقــال هــذا حديــث حســن صحيــح إ.هـــ ،ومبــا أن املدعــى عليــه صــادق 
علــى دعــوى املدعــي يف عــدم تفويــض ابنــه تفويضــًا رســميًا والضمــان 
ــه الطرفــان  ــه قــد خالــف مــا تشــارط علي ــوط بالتعــدي واملدعــى علي من
فتعتبــر يــده واحلالــة هــذه يــد عاديــة قــال ابــن رشــد رحمــه اهلل يف بدايــة 
املجتهــد 231/2 : ) وال خــاف أنهــا »يعنــي الدابــة املســتأجرة » إذا تلفــت 
باملســافة املتعــداة أنــه ضامــن لهــا ) إ.هـــ وقــال ابــن قدامــه رحمــه اهلل يف 
ــة تعــٍد ولــم يكــن صاحبهــا مــع  املغنــي 79/5 : ) ... فأمــا إذا تلفــت حال
راكبهــا فــا خــاف يف ضمانهــا بكمــال القيمــة( ، لــذا كلــه فقــد 
ــة  ــة أرش تلفي ــأن يســلم الشــركة املدعي ــه ب ــى املدعــى علي حكمــت عل
ــون ألفــًا  ــا وقــدره واحــد وثاث الســيارة محــل الدعــوى مــع تكلفــة نقله
ومائتــا ريــال ويعتبــر هــذا احلكــم يف حــق املدعــى عليــه حضوريــًا وقــررت 
بعــث نســخة مــن صــك احلكــم للمدعــى عليــه لاعتــراض يف مــدة ال 
ــخ اســتامه للنســخة فــإذا انقضــت املــدة  تتجــاوز ثاثــن يومــًا مــن تاري
ولــم يقــدم اعتراضــه يســقط حقــه يف االعتــراض ويكتســب احلكــم 
القطعيــة وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 
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وصحبــه وســلم . حــرر يف 1433/9/3هـــ 
احلمــد هلل وحــده وبعــد بعــث نســخة صك احلكــم وردنا خطاب محضري 
اخلصــوم رقــم 33/2274915 يف 1434/2/4هـــ واملتضمــن تعــذر تســليم 
صــورة الصــك للمدعــى عليــه .................... وأنــه ) مت الوصــول ملنــزل 
املذكــور عــدة مــرات يف أوقــات مختلفــة ولــم جنــد املذكــور وأفــاد أحــد 
املجاوريــن أنــه لــم يــرى املذكــور منــذ فتــرة طويلــة( ، وبنــاء علــى املــادة 
5/176 مــن اللوائــح التنفيذيــة لنظــام املرافعــات الشــرعية التــي تنــص 
علــى ) أنــه إذا تعــذر تســليم نســخة صــك احلكــم الغيابــي إلــى احملكــوم 
عليــه أو وكيلــه يرفــع احلكــم إلــى محكمــة التمييــز بــدون الئحــة 
اعتراضيــة (، عليــه فقــد قــررت إحلــاق ذلــك بالصــك وســجله ورفعــه 
ــا محمــد  ــى نبين ــى اهلل عل ــق ، وصل ــاهلل التوفي حملكمــة االســتئناف وب

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/3/9ه 
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده ، وبعــد: 
محكمــة  يف  األولــى  اجلزائيــة  الدائــرة  قضــاة  نحــن  منــا  جــرى  فقــد 
االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة االطــاع علــى املعاملــة الــواردة مــن 
فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة برقــم 33604249 
وتاريــخ 1434/4/16هـــ املرفــق بهــا الصــك رقــم 33415596 وتاريــخ 
1433/9/19هـــ الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ/ ......................القاضــي 
باحملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة ، املتضمــن دعــوى ...................... 
ضــد/ ..................يف  دعــوى حقوقيــة احملكــوم فيــه مبــا دون باطنــه 
بدراســة احلكــم وصــورة ضبطــه قررنــا املوافقــة علــى احلكــم واهلل 

املوفــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
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: 33357527   تاريُخه: 1434/7/27هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33143924

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
3460445 تاريخه: 1434/3/11هـ

حــادث مــروري - اصطــدام ســيارتني - ســائق الســيارة ليــس مالكهــا - 
االختــالف يف تقديــر األرش -  رفــض الصلــح أو التنــازل عــن أي مبلــغ 
- األخــذ يف الغــرم باألقــل - التــزام مالــك الســيارة مبــا ترتــب علــى 
ســائقها - االســتناد إلــى تقريــر املــرور وتقييــم أهــل اخلبــرة يف تقديــر 

ــغ . املبل

قــول الســيوطى رحمــه اهلل : )ويؤخــذ يف الغــرم باألقــل ، ولــه مأخــذان: 
 . فيــه  مشــكوك  والزائــد  متيقــن  األقــل  أن  األظهــر  وهــو   : أحدهمــا 

والثانــي : أن التــي شــهدت باألقــل رمبــا أطلعــت علــى عيــب (.

ادعــى املدعــي علــى املدعــى عليــه بأنــه كان يســير بســيارته يف الطريــق 
عائــدة  بســيارة  اخللــف  مــن  بــه  وصــدم  عليــه  املدعــى  أخ  وجــاء  العــام 
ملكيتهــا للمدعــى عليــه  - أديــن أخ املدعــى عليــه بنســبة اخلطــأ كاملــة 
- مت تقديــر تلفيــات ســيارة املدعــى بثــاث تقديــرات متفاوتــة - طلــب 
املدعــي إلــزام املدعــى عليــه بدفــع التقديــر األوســط  - أقــر املدعــى عليــه 
مبــا جــاء يف الدعــوى وقــرر أنــه يقــوم مقــام أخيــه قائــد الســيارة املباشــرة 
ــا  ــا - مل ــغ فيه ــرات الثــاث مبال ــه أن التقدي للحــادث - قــرر املدعــى علي
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قــرره أهــل العلــم مــن أن املتيقــن هــو األقــل يف األروش صــدر احلكــم 
بإلــزام املدعــى عليــه بدفــع أرش تلفيــات ســيارة املدعــى وفــق التقديــر 
األقــل - لــم يقتنــع املدعــى عليــه باحلكــم - صــدق احلكــم مــن محكمــة 
االســتئناف - جــري تســليم املبلــغ احملكــوم بــه وبذلــك انتهــت القضيــة . 

احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد: فلــديَّ 
أنــا ... القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة باألحســاء بنــاًء علــى املعاملــة الــواردة 
ــدة بهــذه  ــا مــن شــعبة مــرور محافظــة االحســاء بالرقــم 2827واملقي إلين
احملكمــة برقــم 33378975وتاريــخ 1433/02/27هـــ واحملالــة لنــا مــن 
برقم33143924وتاريخ1433/02/27هـــ  احملكمــة  رئيــس  فضيلــة 
فتحــت اجللســة األولــى يف يــوم الثاثــاء 1433/06/24هـــ الســاعة  الثامنة 
وفيهــا حضــر ... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم  )...( 
عــى علــى احلاضــر معــه ... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي  وادَّ
رقــم  ... قائــًا يف دعــواه : إننــي كنــُت أســير بســيارتي بالقــرب مــن 
دوار ... وجــاء أخ املدعــى عليــه ...  واصطــدم بــي مــن اخللــف بســيارة 
ــرات  ــات بســيارتي قــدرت ثــاث تقدي ــى حصــول تلفي ــه ممــا أدى إل أخي
بســتة  احلــادث  وبعــد  ريــال  ألــف  بتســعة وعشــرين  احلــادث  قبــل  األول 
وعشــرين ألــف ريــال والفــارق ثاثــة آالف ريــال والتقديــر الثانــي قبــل 
احلــادث بثمانيــة وعشــرين ألــف ريــال وبعــد احلــادث بأربعــة وعشــرين ألــف 
ريــال والفــارق أربعــة آالف ريــال والتقديــر الثالــث قبــل احلــادث بخمســة 
وثاثــن ألــف ريــال وبعــده بواحــٍد وثاثــن ألــف ريــال والفــارق ثاثــة 
آالف وخمســمائة ريــال وقــد أديــن الســائق بنســبة مائــة باملائــة أطلــب 
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احلكــم علــى املدعــى عليــه بدفــع أرش قيمــة ســيارتي وقــدره ثاثــة آالف 
وخمســمائة ريــال إضافــة إلــى تســعن ريــااًل أجــرة تســعير الــورش الثــاث 
لســيارتي هــذه دعــواي وبســؤال املدعــى عليــه عــن دعــوى املدعــي أجــاب 
قائــًا : مــا ذكــره املدعــي يف دعــواه مــن احلــادث ووقوعــه ونســبة اإلدانــة 
والتســعيرات وأجــرة الــورش الثــاث كل ذلــك صحيــح لكــنَّ القائــد 
ــه  ــغ الــذي يحكــم ب ــا أقــوم مقامــه ومســتعٌد بدفــع املبل هــو أخــي ... وأن
ــٌغ فيهــا وأطلــب مــن املدعــي  والســيارة ســيارتي لكــنَّ التســعيرات مبال
تخفيــض هــذا املبلــغ هكــذا أجــاب وبعــرض إجابــة املدعــى عليــه علــى 
املدعــي أجــاب قائــًا : إننــي لســُت مســتعٌد بالتنــازل عــن أي مبلــغ وال 
ــى مــا تقــدم مــن  ــاًء عل ــه هكــذا قــرر فبن ــح مــع املدعــى علي ــد الصل أري
الدعــوى واإلجابــة ومبــا أنَّ املدعــى عليــه أقــرَّ بدعــوى املدعــي وصــادق 
علــى صحــة وقــوع احلــادث ونســبة إدانــة أخيــه والتزامــه بــأي مبلــغ يلــزم 
ــة أخــي املدعــى عليــه بنســبة مائــة  ــر املــرور بإدان ــه واســتنادًا إلــى تقري ب
باملائــة وبنــاًء علــى قــرار أهــل اخلبــرة بتقييــم ســيارة املدعــي قبــل احلــادث 
وبعــده وملــا قــرره أهــل العلــم مــن أنَّ املتيقــن هــو األقــل مــن األروش الثاثــة 
قــال الســيوطي رحمــه اهلل: )ويؤخــذ يف الغــرم باألقــل ، ولــه مأخــذان 
: أحدهمــا - وهــو األظهــر - أن األقــل متيقــن ، والزائــد مشــكوك 
فيــه ، فــا يلــزم بالشــك . والثانــي - أن التــي شــهدت باألقــل ، رمبــا 
اطلعــت علــى عيــب( لــذا فقــد ألزمــت املدعــى عليــه بدفــع مبلــغ وقــدره 
ثاثــة آالف وتســعون ريــااًل للمدعــي وقــررُت عــدم اســتحقاق املدعــي ملــا 
زاد عــن هــذا املبلــغ وبــه حكمــُت وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــررا 
عــدم قناعتهمــا باحلكــم وطلبــا متكينهمــا مــن تقــدمي الئحــة اعتراضيــة 
إلــى طلبهمــا ومتَّ تســليمهما حــااًل نســخة مــن احلكــم  عليــه فأجيبــا 
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وأفهمــا بــأنَّ مــدة االعتــراض ثاثــون يومــًا ابتــداًء مــن هــذا اليــوم وإذا 
لــم يقدمــا اعتراضهمــا خــال هــذه املــدة فــإنَّ حقهمــا يف االســتئناف 
يســقط ويكتســب القطعيــة فأبديــا فهمهمــا لذلــك وأقفلــت اجللســة 
الســاعة العاشــرة والنصــف وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى 

ــِرَر يف 1433/07/27هـــ . ــه أجمعــن ُح ــه وصحب آل
ــي بعــده وبعــد ففــي  ــى مــن ال نب احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام عل
يــوم الثاثــاء 1433/08/06هـــ فتحــت اجللســة الثالثــة الســاعة الواحــدة 
وخمســة وأربعــن دقيقــة وبنــاًء علــى الائحــة املقدمــة مــن ... وقــد قيــدت 
هــذه الائحــة باحملكمــة برقم 33/1454431 بتاريــخ 1433/08/03هـ  
ــم  ــى الائحــة ول ــة مــن صفحــه واحــده وقــد جــرى االطــاع عل واملكون
أجــد فيهــا مــا يوجــب الرجــوع عمــا حكمــت بــه وأمــرت برفــع كامــل 
أوراق املعاملــة حملكمــة االســتئناف لتدقيــق احلكــم وأقفلــت اجللســة 
الســاعة الثانيــة وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم 

حــرر يف 1433/08/06هـــ .
اجلزئيــة  باحملكمــة  القاضــي   ... أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
اجللســة  فتحــت  االحــد 1434/06/04هـــ  اليــوم  هــذا  ففــي  باألحســاء 
مديــر  مــن  املعاملــة  إلينــا  عــادت  وقــد  والربــع  عشــر  الثانيــة  الســاعة 
شــعبة تنفيــذ األحــكام برقــم 9060 تاريــخ 1434/05/27هـــ واملقيــدة 
 034553 رقــم  الشــيك  بهــا  واملرفــق   33373975 برقــم  باحملكمــة 
وتاريــخ 1434/05/25هـــ املســحوب علــى البنــك ... مببلــغ )3090 ريــال( 
وحضــر لــدي ... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم )...( 
وجــرى تســليمه الشــيك املذكــور أعــاه وعليــه جــرى التوقيــع وأمــرت 
بالتهميــش علــى صكــه مبــا طــرأ عليــه وأقفلــت اجللســة الســاعة الثانيــة 
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عشــر والنصــف وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم 
حــرر يف 1434/06/04هـــ .

احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى رســولنا محمــد وآلــه وصحبــه  
األولــى  احلقوقيــة  الدائـــرة  قـضـــاة  نحــن  اطلعنـــا  فقــد   .  .  . بعــد  أمــا 
الــواردة  املعاملــة  علــى  الشــرقية  باملنطقــة  االســتئناف  محكمــة  يف 
برقــم  األحســاء  مبحافظــة  اجلزائيــة  احملكمــة  رئيــس  فضيلــة  مــن 
34/23347 وتاريــخ 1434/1/18هـــ واملقّيــدة لدينــا برقــم 34/181824 
وتاريــخ 1434/1/20هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن فضيلــة القاضي 
باحملكمــة الشــيخ/ ... املســّجل برقــم ... وتاريــخ 1433/7/27هـــ اخلــاص 
بدعــوى/ ... ضــد/ ... يف قضيــة حقوقيــة وقــد تضمــن الصــك حكــم 
فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه . وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه 
والائحتــن االعتراضيتــن وأوراق املعاملــة قررنــا املصادقة على احلكم 
بعــد اإلجــراء األخيــر ، ولبيانــه جــرى حتريــره يف 1434/3/11هـ ، واهلل 

ولــي التوفيــق .
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: 33366840  تاريُخه: 1433/8/4هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33159100

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
33366840 تاريخه: 1433/8/4هـ

حــادث مــروري - صــدم ســيارة مــن اخللــف - مطالبــة املدعــي بدفــع 
أرش إصابتــه وإصابــة زوجتــه وتلفيــات ســيارته - إثبــات نســبة اإلدانــة 
مبوجــب تقريــر املــرور - دفــع مالــك الســيارة بعــدم قيادتــه لهــا وقــت 
احلــادث - الدفــع بســرقة الســيارة املباشــرة للحــادث - وقــوع احلــادث 
قبــل إبــالغ صاحــب الســيارة عــن ســرقتها - األصــل أن العــني اململوكــة 
بيــد مالكهــا - إدانــة املدعــى عليــه بكامــل اخلطــأ ودفــع مقابــل مــا حلــق 

ــه . ــة املدعــي وزوجت بالســيارة مــن نقــص وأرش إصاب

قاعدة: األصل أن العني اململوكة بيد مالكها .

ــى املدعــى  ــه عل ــه عــن زوجت ــة عــن نفســه وبوكالت ادعــى املدعــي أصال
عليــه بــأن ســيارته تعرضــت للصــدم مــن اخللــف مــن قبــل ســيارة ملكيتهــا 
عائــدة للمدعــى عليــه - انقلبــت ســيارة املدعــي وتعــرض هــو وزوجتــه 
يتمكــن  لــم   - التلفيــات  لبعــض  ســيارته  تعرضــت  كمــا  إلصابــات 
املدعــي مــن معرفــة الســائق لهروبــه والنقــاب ســيارة املدعــي ألن الصدم 
كان مــن اخللــف - صــدر تقريــر املــرور بإدانــة املدعــى عليــه بنســبة 
اخلطــأ 100% - طلــب املدعــي إلــزام املدعــى عليــه بدفــع أرش إصابتــه 
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وإصابــة زوجتــه وكذلــك أرش تلفيــات ســيارته - أقــر املدعــى عليــه بــأن 
ــم  ــه ل ــه بأن ــه - دفــع املدعــى علي الســيارة املباشــرة للحــادث ملكيتهــا ل
يكــن يقــود الســيارة حيــث أن الســيارة قــد ســرقت منــه وقــام بتقــدمي 
بــاغ بالســرقة - جــرى رجــوع القاضــي إلــى تقريــر املــرور - كمــا جــرى 
الرجــوع إلــى تقديــر أرش إصابــة املدعــى وزوجتــه وأرش تلفيــات الســيارة 
- حيــث إن احلــادث وقــع بتاريــخ 1433/1/13هـــ الســاعة 12:30 ظهــرًا 
واملدعــى عليــه بلــغ عــن ســرقة ســيارته بنفــس التاريــخ وفــى متــام الســاعة 
املــرور - وحيــث أن األصــل يف  إفــادة  الواحــدة والربــع ظهــرًا حســب 
العــن اململوكــة بقاؤهــا بيــد مالكهــا لــذا صــدر احلكــم بإدانــة املدعــى 
ــة حســب تقريــر املــرور واحلكــم عليــه بدفــع  عليــه بنســبة اخلطــأ كامل
أرش إصابــة املدعــي وزوجتــه وكذلــك أرش تلفيــات ســيارته املذكــور 
ــى احلكــم  ــه عل ــرض املدعــى علي ــك يف منطــوق احلكــم - اعت قيمــة ذل
- لوحــظ علــى احلكــم مــن محكمــة االســتئناف مباحظــات أهمهــا 
رفــع البصمــات مــن الســيارة املتســببة يف احلــادث العائــدة للمدعــى عليــه 
للتأكــد مــن قائدهــا وقــت وقــوع احلــادث - أجــاب فضيلتــه بفــوات محلــه 
ألن رفــع البصمــات ال بــد أن يكــون خــال املــدة العلميــة وهــى ثمــان 

وأربعــون ســاعة - صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

احلمد هلل وحده وبعد فلدي أنا ... القاضي يف احملكمة العامة بالرياض 
وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة 
بالريــاض برقــم 33159100 وتاريــخ 31433/5هـــ املقيــدة باحملكمــة 
برقــم 33393586 وتاريــخ 1433/2/29هـــ  ففــي يــوم الســبت املوافــق 
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اجلنســية  ...  ســعودي  فهيــا  اجللســة وحضــر  افتتحــت  1433/3/26هـــ 
اجلنســية  ... ســعودي  ... وحضــر حلضــوره  رقــم  مدنــي  مبوجــب ســجل 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ... األول قائــا  إنــه بتاريــخ 1433/1/13هـــ  
تعرضــت حلــادث تصــادم مــن قبــل ســيارة ميلكهــا املدعــى عليــه مــن نــوع 
كامــري وقــد جنــم عــن هــذا احلــادث إصابتــي وزوجتــي بعــدة كســور 
وتلفيــات بســيارتي قــدرت بأربعــن ألــف ريــال وحيــث إن نســبة اخلطــأ 
يف هــذا احلــادث هــي مائــة باملائــة علــى ســائق الســيارة لــذا اطلــب تقديــر 
أرش إصابتــي وقيمــة الســيارة واحلكــم علــى املدعــى عليــه بتســليمها 
لــي وأنــا لــم أمتكــن مــن معرفــة الســائق ألنــه اصطــدم بــي مــن اخللــف 
وانقلبــت ســيارتي فهــرب بعدهــا فلــم أمتكــن مــن معرفتــه هــذه دعــواي 
ــه قــال مــا ذكــره املدعــي يف دعــواه ال  ــى املدعــى علي وبعــرض ذلــك عل
أدري عنــه وال شــان لــي بــه فســيارتي مســروقة وقــد بلغــت عــن ســرقتها 
العمــل  ومرابــط يف  أننــي عســكري  باملعاملــة كمــا  مرفــق  والبــاغ 
ــه احلــادث  ــذي وقــع في ــوم ال ــى الســاعة الواحــدة ظهــرا مــن نفــس الي حت
هكــذا أجــاب وبالرجــوع ألوراق املعاملــة عثــر مــن بينهــا علــى تقريــر 
حــادث املــرور لفــة رقــم ) ( وباالطــاع عليــه وجدتــه يتضمــن أن نســبة 
اخلطــأ يف هــذا احلــادث ترتبــت علــى قائــد الســيارة كاملــة بنســبة %100 
كمــا جــرى االطــاع علــي تقديــر قيمــة النقــص الــذي حلــق بســيارة 
حــرر يف 1433/3/26هـــ ويف  ريــال  ألــف  أربعــون  انــه  فتبــن  املدعــى 
جلســة أخــرى يــوم األربعــاء املوافــق 1433/5/12هـــ  افتتحــت اجللســة 
الســاعة الثامنــة والنصــف وحضــر فيهــا املدعــي واملدعــى عليــه وابــرز 
لنــا املدعــي التقريريــن الصادريــن مــن مدينــة امللــك عبــد العزيــز الطبيــة 
و مستشــفى امللــك فهــد برقــم ... وتاريــخ 1433/4/4هـــ والثانــي برقــم .... 
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وتاريــخ 1433/4/5هـــ حــرر يف 1433/5/12هـــ ويف جلســة أخــرى يــوم 
الســبت املوافــق 1433/8/3هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة الواحــدة ظهــرًا 
وحضــر فيهــا طــريف الدعــوى كمــا أحضــر املدعــي وكالــة عــن زوجتــه 
املصابــة معــه يف نفــس احلــادث مبوجــب الوكالــة  الصــادرة مــن كتابــة 
العــدل الثانيــة بجنــوب الريــاض برقــم 3399368 وتاريــخ 1433/6/3هـــ 
والتنــازل  واإلنــكار  واإلقــرار  الدعــوى  وإقامــة  املطالبــة  واملتضمنــة 
والصلــح وأضــاف قائــًا لقــد حصــل احلــادث لــي ولزوجتــي وقــد حلــق بهــا 
إصابــات كثيــرة وهــي تطالــب تســليمها أرش إصاباتهــا وبعرضــه علــى 
املدعــى عليــه قــال ليــس لــدي ســوى مــا أجبــت بــه ســابقًا هــذا وقــد وردني 
خطــاب مــن جلنــة تقديــر الشــجاج باحملكمــة رقــم 33393586 وتاريــخ 
1433/6/23هـــ ونصــه كامــًا فقــد اجتمعــت جلنــة مقــدري الشــجاج 
باحملكمــة العامــة بالريــاض وأطلعــت علــى املعاملــة رقــم 33393586 
طلــب  واملتضمنــة  فضيلتكــم  مــن  الــواردة  1433/5/15هـــ  وتاريــخ 
تقديــر إصابــة/... وبعــد االطــاع علــى املعاملــة ومراجعــة التقريــر الطبــي 
ومبشــاهدة املصــاب ... تبــن أنــه أصيــب بحــرق احتكاكــي بالطــرف 
الســفلي األيســر قدرنــاه باثنــي عشــر ألــف ريــال )12000(حكومــة، 
وخــدوش باليــد اليســرى قدرنــا كل خــدش بألــف وخمســمائة ريــال 
)1500( حكومــة، وال نعلــم عددهــا ، وجــرح قطعــي بالكــوع األيســر 
قدرناه بســتة آالف ريال )6000( حكومة، وســحبات بالســاق اليســرى 
مــع فقــدان للجلــد قدرنــا كل ســحبة بألــف وخمســمائة ريــال )1500( 
ريــال  بتســعة آالف  اجللــد  نعلــم عددهــا وقدرنــا فقــدان  حكومــة وال 
)9000( حكومــة، أمــا املصابــة ... وبــدون مشــاهدتها فقــد تبــن وجــود 
آالم بالضلــوع علــى اجلهــة اليســرى األماميــة أســفل الثــدي ناجتــة عــن 
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رضــه قدرناهــا بســتة آالف ريــال )6000( حكومــة وآالم أســفل الظهــر 
نتيجــة رضــه قدرناهــا بأربعــة أالف وخمســمائة ريــال )4500( حكومــة 
والســاق  األيســر  والفخــذ  األيســر  والكتــف  بالظهــر  وكدمــات   ،
قدرنــا كل كدمــة بألــف وخمســمائة ريــال )1500( حكومــة واجلميــع 
بأربعــة آالف وخمســمائة ريــال )4500( حكومــة ورض علــى الصــدر 
والبطــن قدرنــاه بثاثــة آالف ريــال )3000( حكومــة واهلل املوفــق أ.هـــ 
وبعرضــه علــى املدعــي أصالــة ووكالــة قــال وموكلتــي نكتفــي مبــا 
ورد يف التقريــر وال نرغــب يف الكتابــة لبيــان عــدد الســحبات واخلــدوش 
هكــذا أقــر وباالطــاع علــى خطــاب مديــر إدارة املــرور بالريــاض رقــم 

وتاريــخ 1433/2/24هـــ  925/31/2/7
الســاعة  1433/1/13هـــ  يــوم  يف  الهــروب  بــاغ  تاريــخ  أن  املتضمــن 
الواحــدة والربــع ظهــرًا ومبطابقتــه مــع تقريــر املــرور املرفــق لفــة 1 تبــن 
أن احلــادث وقــع يف يــوم 1433/1/13هـــ الســاعة 12:30الثانيــة عشــر 
والنصــف ظهــرًا فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة ومبــا أن 
احلــادث وقــع قبــل بــاغ املدعــى عليــه بالســرقة وألن األصــل أن أمــاك 
النــاس تكــون حتــت أيديهــم ومبــا أن الشــرطة واملــرور لــم يثبتــوا أن 
الســيارة  كانــت بيــد أخــرى مــن خــال وســائل اإلثبــات كالبصمــات 
لــذا فقــد حكمــت علــى املدعــى عليــه بتســليم املدعــي ســبعون ألــف 
ريــال ، أربعــون ألــف ريــال منهــا لقــاء مــا حلــق بســيارته مــن نقــص وثاثــون 
ألــف ريــال مقابــل أروش اإلصابــات التــي حلقــت بــه كمــا حكمــت علــى 
املدعــى عليــه بتســليم املدعيــة ... ثمانيــة عشــر ألــف ريــال لقــاء مــا حلــق 
ــة  ــة ووكال ــع قــرر املدعــي أصال ــى اجلمي ــات وبعرضــه عل ــا مــن إصاب به
القناعــة كمــا قــرر املدعــى عليــه عدمهــا وطلــب االســتئناف بائحــة 
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فأجبتــه لطلبــة وجــرى تزويــده بصــورة مــن صــك احلكــم وجــرى إفهامــه 
بــأن إذا لــم يقــدم الئحتــه خــال ثاثــن يومــًا مــن تاريــخ اليــوم فــإن حقــه 
يف االســتئناف ســاقط واحلكــم نافــذ ففهــم ذلــك. وبــاهلل التوفيــق حــرر 

يف 1433/8/3هـــ
املوافــق 1434/03/18هـــ  األربعــاء  يــوم  ففــي  وبعــد  احلمــد هلل وحــده 
ويف متــام الســاعة الواحــدة افتتحــت اجللســة وقــد وردنــي قــرار محكمــة 
االســتئناف رقــم 3436090 وتاريــخ 1434/02/12هـــ ونصــه وبدراســة 
القــرار وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة وأوراق املعاملــة لوحــظ 
مايلــي 1- إجابــة املدعــى عليــه مشــمولة بأنــه كان مرابطــًا يف عملــه 
حتــى الواحــدة ظهــرًا مــن ذلــك اليــوم الــذي وقــع احلــادث ثــم علــم بســرقة 
ســيارته وبحــث عنهــا ثــم تقــدم ببــاغ ســرقة واملتعــن علــى فضيلتــه 
التأكــد مــن صحــة ذلــك عــن طريــق الكتابــة إلــى عمــل املدعــى عليــه 
لتحديــد عملــه وخروجــه يــوم احلــادث محــل الدعــوى وتقريــر مــا يظهــر لــه 
2- لــم يصــرح فضيلتــه مبوجــب إدانــة قائــد الســيارة األخــرى بواقــع مائــة 
باملائــة كمــا لــم يصــرح مبوجــب نقــص قيمــة ســيارة املدعــي ومصــدره 
والبــد مــن ذلــك 3- لــم يطلــع فضيلتــه علــى اســتمارة ملكيــة ســيارة 
ــا 4- يتوجــه مناقشــة املدعــى  ــن مضمونه ــه وتدوي املدعــي واملدعــى علي
عليــه عــن مضمــون تقريــر املــرور ونســبة اإلدانــة وتدويــن القناعــة مــن 
عدمهــا 5- تضمــن خطــاب ســعادة مديــر مــرور الريــاض املرفــق باملعاملــة 
وطلبــه مــن ســعادة مديــر شــرطة املعــذر تكليــف فنــي لديهــم باالنتقــال 
إلــى الســيارة باحلجــز وتصويرهــا ورفــع مــا عليهــا مــن اثــر يفيد الكشــف 
عــن هويــة الســائق واملتوجــه اطــاع فضيلتــه علــى هــذا اخلطــاب والرفــع 
إلــى اجلهــة املختصــة ملطابقــة بصمــة املدعــى عليــه علــى ذلــك األثــر أن 
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وجــد 6- اســتدالل فضيلتــه بــأن األصــل أن العــن اململوكة بيد مالكها 
يتعقــب عليــه أن املدعــى عليــه دفــع خــاف ذلــك ولــم يطلــب منــه إثبــات 
فعلــى فضيلتــه بيــان مســتنده الشــرعي يف هــذا احلكــم واهلل املوفــق 
عليــه أجيــب أصحــاب الفضيلــة حفظهــم اهلل مبــا يلــي أواًل : إجابــة علــى 
ماذكــر يف أواًل وسادســًا فــإن أصحــاب الفضيلــة حفظهــم اهلل لــو تأملــوا 
ــي وقــع فيهــا احلــادث لوجــدوا أنهــا كانــت يف متــام الســاعة  الســاعة الت
الثانيــة عشــرة والنصــف بتاريــخ 1433/01/13هـــ وتبليــغ املدعــى عليــه 
كان يف متام الســاعة الواحدة والربع ظهرًا يف 1433/01/13هـ حســب 
إفــادة مديــر مــرور منطقــة الريــاض املرفقــة باملعاملــة وليلحــظ أصحــاب 
الفضيلــة أن التبليــغ لــم يكــن بعــد نهايــة الــدوام الرســمي فكيــف علــم 
املدعــى عليــه بالســرقة وهــو يزعــم أنــه يف دوامــه ولــو قبــل هــذا لــكان 
لــكل أحــد أن يفعــل الشــيء ذاتــه ليســلم مــن تبعــات أفعالــه ويزعــم أن 
الســيارة قــد ســرقت ثانيــًا : ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه بنســبة احلــادث 
وقدرهــا مائــة باملائــة ثالثــًا : أمــا اســتمارة الســيارة فقــد جــرى االطــاع 
عليهــا ومطبوعاتهــا مرفقــة باملعاملــة مــن اجلهــة الرســمية رابعــًا : وأمــا 
ــى املدعــى  ــا عل ــر املــرور فقــد ســبق أن عرضته النســبة املقــررة يف تقري
عليــه واعتــرض عليهــا وأمــا مــا ذكــر مــن البصمــة فمحلــه قــد فــات ألن 
الواجــب هــو رفعهــا خــال املــدة العلميــة لهــا وهــي ثمانيــة وأربعــون ســاعة 
لــذا فإنــي علــى مــا حكمــت بــه ورفعــت اجللســة يف متــام الســاعة الواحــدة 
والنصــف وبــاهلل التوفيــق ؛ وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى 

إلــه وصحبــة وســلم . حــرر يف 1434/03/11هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة اجلزائيــة الثالثــة 
لتمييــز القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف بالريــاض علــى املعاملــة 
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الــواردة مــن فضيلــة رئيس احملكمة العامة بالرياض برقم34/749270 
وتاريــخ 1434/6/25هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن فضيلــة القاضي 
باحملكمــة الشــيخ / ... املســجل برقــم ... وتاريخ1433/8/4هـــ  اخلــاص 
بدعــوى ... ضــد ... يف قضيــة حــادث مــروري علــى النحــو املوضــح بالصــك 
املتضمــن حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل بــه . حيــث ســبق 
دراســة الصــك وصــورة ضبطــه والئحــة وأوراق املعاملــة وباالطــاع علــى 
مــا أجــاب بــه فضيلــة القاضــي واحلقــه بالصــك وصــورة ضبطــه بنــاء علــى 
ــة  ــم يظهــر لألكثري ــخ 1434/4/29هـــ ل ــا رقــم 34200889وتاري قرارن
ــر . واهلل املوفــق  ــى احلكــم بعــد اإلجــراء األخي مــا يوجــب املاحظــة عل

وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم .
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: 33448197  تاريُخه: 1433/11/9هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33176332

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34269982 تاريخه: 1434/7/16هـ

حــادث مــروري - انحــراف وانقــالب ســيارة - تبليــغ املدعــى عليــه مبوعــد 
الدعــوى - تقريــر  الســير يف نظــر   - اجللســة مرتــني لغيــر شــخصه 
اللجنــة املشــّكلة للحــادث - شــهادة الشــهود - إدانــة شــركة صيانــة 
الطــرق لعــدم وجــود لوحــات إرشــادية - تقديــر أهــل اخلبــرة لقيمــة 
التلفيــات - تخّلــف املدعــى عليــه عــن احلضــور رغــم تبليغــه يعــد نكــواًل 
ســيارة  تلفيــات  نظيــر  املتيقــن  األرش  بدفــع  اإللــزام   - اجلــواب  عــن 

املدعــي.

1- قاعدة : األقل يف تقدير األرش هو املتيقن .
2- قاعدة : الناكل يقضى عليه بالنكول .

3- املادة )2/55( من نظام املرافعات الشرعية والئحته .

حضــر املدعــي وكالــة ولــم يحضــر وكيــل الشــركة املدعــى عليهــا 
رغــم تبلــغ مديــر اإلدارة القانونيــة مرتــن لــذا قــررت احملكمــة الســير 
يف نظــر الدعــوى - قــرر املدعــي وكالــة بأنــه وقــع حــادث انحــراف 
وانقــاب خــارج الطريــق لســيارة موكلــه وانتهــى التحقيــق إلــى إدانــة 
الشــركة املكلفــة بصيانــة الطريــق بنســبة 75% كمــا أديــن املدعــي 
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اصالــة بنســبة 25%  - نتــج عــن احلــادث تلفيــات بســيارة املدعــي - طلــب 
املدعــي وكالــة إلــزام الشــركة املدعــى عليهــا بدفــع أرش التلفيــات - 
جــرى الرجــوع إلــى تقريــر اللجنــة املشــكلة لهــذا احلــادث وقــد جــاء فيــه 
أن اللجنــة انتهــت إلــى أن مســؤولية قائــد املركبــة )املدعــى أصالــة( 
عــن احلــادث موضــوع التحقيــق بنســبة 25% وذلــك لتجــاوزه حــد الســرعة 
املســموح بــه للســير علــى ذلــك الطريــق - إدانــة الشــركة املدعــى عليهــا 
بنســبة 75% وذلــك لإلهمــال املتمثــل يف عــدم اتخاذهــا أيــا مــن إجــراءات 
األمــن والســامة الواجــب اتخاذهــا للتحذيــر وتنبيــه ســالكي الطريــق 
مــن أعمــال الصيانــة املنفــذة عليــه - احضــر املدعــي وكالــة شــاهدين 
شــهدا بعــدم وضــع الشــركة املدعــى عليهــا أثنــاء وقــوع احلــادث ألي 
لوحــة إرشــادية علــى وجــود أعمــال الصيانــة- جــرى تعديــل الشــاهدين 
- جــرى الرجــوع إلــى تقديــر أرش التلفيــات وجــرى األخــذ باألقــل ألنــه 
املتيقــن - صــدر احلكــم بإلــزام الشــركة املدعــى عليهــا بدفــع أرش 
تلفيــات ســيارة املدعــي أصالــة - جــرى تعديــل الشــاهدين بعــد ماحظــة 

محكمــة االســتئناف - صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

العاّمــة  القاضــي يف احملكمــة   ... أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  احلمــد هلل 
بســكاكا وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العاّمــة بســكاكا/ املكلــف برقــم 33176332 وتاريــخ 1433/03/12 
هـ  املقيدة باحملكمة برقم 33446027 وتاريخ 1433/03/08 هـ  ففي 
يــوم  األحــد املوافــق1433/03/27 هـــ افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر ... 
ســعودي اجلنســية مبوجــب ســجل مدنــي رقــم ... الوكيــل عــن ... ســعودي 
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اجلنســية مبوجــب ســجل مدنــي رقــم ... مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن 
كتابــة عــدل ســكاكا برقــم 440504030485 يف 1433/1/30هـــ 
ــغ  ــم يحضــر منــدوب الشــركة املدعــى عليهــا وال مــن ميثلهــا وقــد تبل ول
... بصفتــه مديــر اإلدارة ... القانونيــة بشــركة ... حســب اخلطــاب الــوارد 
إلينــا مــن إدارة محضــري اخلصــوم بهــذه احملكمــة برقــم 33528694 
يف 1433/3/20هـــ ولــذا فقــد قــررت تأجيــل اجللســة ثــم يف يــوم  األحــد 
املوافــق1433/04/11 هـــ افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي وكالــة 
ولــم يحضــر منــدوب الشــركة املدعــى عليهــا وال مــن ميثلهــا وقــد تبلــغ ...  
بصفتــه مديــر ... اإلدارة القانونيــة بشــركة ... حســب اخلطــاب الــوارد 
ــا مــن إدارة محضــري اخلصــوم بهــذه احملكمــة برقــم  33659006  إلين
يف 1433/4/7هـــ ولكــون املدعــى عليــه تبلــغ لغيــر شــخصه ملرتــن فقــد 
قــررت ســماع الدعــوى فادعــى ... قائــا إنــه بتاريــخ 1432/2/9هـــ وعلــى 
ــة ســكاكا وقــع حــادث انحــراف  ــرا شــرق اللقائــط مبدين ــق مغي طري
وانتهــى  موكلــي  بقيــادة   .... نــوع  لســيارة  الطريــق  خــارج  وانقــاب 
التحقيــق املــروري مبشــاركة هيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام إلــى إدانــة 
املدعــى عليهــا شــركة ... بنســبة 75% كمــا أديــن موكلــي بنســبة %25 
وقــد نتــج عــن احلــادث حصــول تلفيــات بســيارة موكلــي وقــد قــدر أرش 
النقــص الــذي حلــق بســيارة موكلــي مــن قبــل معــارض الســيارات فقــدره 
معــرض ...  مببلــغ واحــد وأربعــن ألــف ريــال ومعــرض ... قــدر األرش 
مببلــغ أربعــن ألــف وخمســمائة ريــال ومعــرض اســيا قــدره بأربعــن ألــف 
ــه بتســليم مــا يخصــه مــن األرش  ــب إلزامــه واحلكــم علي ــذا أطل ــال ل ري
علــى ضــوء نســبة اإلدانــة املقــررة مــن املــرور هــذه دعــواي وبطلــب البينــة 
مــن املدعــي وكالــة أجــاب بقولــه هــي مــا يف أوراق املعاملــة ثــم جــرى 
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منــي اإلطــاع علــى تقريــر اللجنــة املشــكلة مــن هيئــة التحقيــق واالدعــاء 
العــام وإدارة مــرور منطقــة اجلــوف املشــكلة مبوجــب خطــاب ســعادة 
وكيــل إمــارة منطقــة اجلــوف رقــم 3241 يف 1432/4/16هـــ املتضمن أن 
بعــد إطــاع اللجنــة علــى كامــل أوراق القضيــة ودراســتها واســتكمال 
جميــع إجــراءات التحقيــق والوصــول إلــى نتائجهــا وبعــد اإلطــاع علــى 
نظــام املــرور الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم 85/م يف 1428/10/26هـــ 
فــإن اللجنــة تنتهــي إلــى مــا يلــي 1ـ مســئولية قائــد املركبــة املدعــو ... 
عــن احلــادث موضــوع التحقيــق بنســبة 25% وذلــك لعــدم مراعــاة األنظمــة 
املتمثــل يف جتــاوز حــد الســرعة القصــوى املســموح بهــا للســير علــى ذلــك 
الطريــق وفقــا ملــا نصــت عليــه املــادة 60 مــن نظــام املــرور املذكــور 2ـ 
مســؤولية شــركة ...  عــن احلــادث موضــوع التحقيــق بنســبة 75% وذلــك 
لإلهمــال املتمثــل يف عــدم اتخاذهــا أيــا مــن اإلجــراءات األمــن والســامة 
الواجــب اتخاذهــا للتحذيــر وتنبيــه ســالكي الطريق مــن أعمال الصيانة 
املنفــذة عليــه وفقــا ملــا نصــت عليــه املــادة 60 مــن نظــام املــرور املشــار إليــه 
وبــاهلل التوفيــق عضــو اللجنــة/ ... منــدوب إدارة مــرور منطقــة اجلــوف و ... 
عضــو هيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام أ.هـــ وبطلــب زيادة البينــة طلب مهلة 
إلحضارهــا ورفعــت اجللســة ثــم يف يــوم  الثاثــاء املوافــق1433/05/25 
هـــ افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي وكالــة ولــم يحضــر منــدوب 
الشــركة املدعــى عليهــا وقــد جــرى تبليــغ الشــركة املدعــى عليهــا 
ــة ثــم جــرى منــا  مبوعــد اجللســة مبوجــب خطــاب التبليــغ املرفــق باملعامل
ســؤال املدعــي وكالــة عمــا وعــد بــه يف اجللســة الســابقة فأجــاب بقولــه 
إن بينتــي معــي ويف نفــس اجللســة حضــر الشــاهد ... ســعودي اجلنســية 
مبوجــب ســجل مدنــي رقــم ... مــن العمــر 34 عامــا ويعمــل يف الهــال 
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األحمــر الســعودي وال تربطــه باملدعــي صلــة قرابــة وجــرى ســؤاله عمــا 
لديــه فأجــاب بقولــه إننــي أعمــل يف الهــال األحمــر الســعودي وقــد 
وصلــت ملــكان احلــادث بعــد نصــف ســاعة مــن وقــوع احلــادث ولــم أجــد أي 
عامــات حتذيــره للطريــق حيــث أن الطبقــة العلويــة مــن اإلســفلت متــت 
إزالتهــا وقــد وقــع احلــادث يف منعطــف وبعــده تنتهــي أعمــال الســفلتة وال 
يوجــد  أي لوحــات حتذيريــه هــذا مــا لــدي كمــا حضــر يف نفــس اجللســة 
الشــاهد الثانــي ... ســعودي اجلنســية مبوجــب ســجل مدنــي رقــم ... ويبلــغ 
ــة  ــه باملدعــي وكال ــة قرابت مــن العمــر 28 عامــًا وجــرى ســؤاله عــن صل
أو أصالــة فأجــاب بقولــه أنــه شــقيق والدتــي ثــم جــرى ســؤاله عمــا لديــه 
ــة حيــث وقــع احلــادث  ــت برفقــة املدعــي أصال ــي كن ــه إنن فأجــاب بقول
وكان الوقــت مســاء وبعــد أحــد املنعطفــات انقطــع اإلســفلت بشــكل 
مفاجــئ وبــدون عامــات إرشــادية أو لوحــات حتذيريــه ممــا تســبب يف 
وقوع احلادث هذا ما لدي وحضر للتزكية كل من ... سعودي اجلنسية 
مبوجــب ســجل مدنــي رقــم ... و... ســعودي اجلنســية مبوجــب ســجل مدنــي 
رقــم ... وقــررا مبعرفتهمــا للشــاهدين وصاحيتهمــا للشــهادة والنتهــاء 
هـــ  املوافــق1433/11/08  اإلثنــن  يــوم   يف  ثــم  رفعــت  اجللســة  وقــت 
افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي وكالــة ولــم يحضــر املدعــى عليــه 
وقــد تبلــغ لغيــر شــخصه ألكثــر مــن مــرة حيــث تبلــغ مبوعــد اجللســة 
املقــررة بتاريــخ 1433/9/17هـــ وقــد تبلــغ باملوعــد عــن طريــق ... بصفتــه 
مديــر اإلدارة القانونيــة حســب خطــاب التبليــغ الــوارد إلينــا مــن قســم 
احملضريــن برقــم 331704999 يف 1433/9/13هـــ كمــا تبلــغ مبوعــد 
اجللســة املقــررة بتاريــخ 1433/10/21هـــ وقــد تبلــغ باملوعــد عــن طريــق ... 
بصفتــه ســكرتير إدارة املــوارد البشــرية حســب خطــاب التبليــغ الــوارد 
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1433/10/18هـــ  يف   33181560 برقــم  احملضريــن  قســم  مــن  إلينــا 
كمــا تبلــغ مبوعــد هــذه اجللســة وقــد تبلــغ باملوعــد عــن طريــق ... بصفتــه 
مديــر املاليــة حســب خطــاب التبليــغ الــوارد إلينــا مــن قســم احملضريــن 
اخلامســة  املــادة  علــى  وبنــاء  1433/10/24هـــ  331882349 يف  برقــم 
عشــر واملــادة الثامنــة عشــر فقــرة ج مــن نظــام املرافعــات الشــرعية فقــد 
قــررت مواصلــة ســماع الدعــوى وجــرى ســؤال املدعــي وكالــة هــل لديــه 
ــق بــاب املرافعــة وبعــد ســماع الدعــوى  مــا يضيفــه فأجــاب بالنفــي وأغل
واإلطــاع علــى أوراق املعاملــة ومنهــا احملضــر اخلــاص بكيفيــة وقــوع 
احلــادث املتضمــن مــا جــاء بدعــوى املدعــي وكالــة وكذلــك التقريــر 
الصــادر مــن اللجنــة املشــكلة مــن هيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام وإدارة 
مــرور منطقــة اجلــوف املتضمــن أن بعــد إطــاع اللجنــة علــى كامــل أوراق 
القضيــة ودراســتها واســتكمال جميــع إجــراءات التحقيــق والوصــول 
باملرســوم  الصــادر  املــرور  نظــام  علــى  اإلطــاع  وبعــد  نتائجهــا  إلــى 
امللكــي رقــم 85/م يف 1428/10/26هـــ فــإن اللجنــة تنتهــي إلــى مــا يلــي 
1ـ مســؤولية قائــد املركبــة املدعــو ...  عــن احلــادث موضــوع التحقيــق 
بنســبة 25% وذلــك لعــد مراعــاة األنظمــة املتمثــل يف جتــاوز حــد الســرعة 
القصــوى املســموح بهــا للســير علــى ذلــك الطريــق وفقــا ملــا نصــت عليــه 
 .............. املــادة 60 مــن نظــام املــرور املذكــور 2ـ مســؤولية شــركة 
ــل يف  ــق بنســبة 75% وذلــك لإلهمــال املتمث عــن احلــادث موضــوع التحقي
ــا مــن اإلجــراءات األمــن والســامة الواجــب اتخاذهــا  عــدم اتخاذهــا أي
للتحذيــر وتنبيــه ســالكي الطريــق مــن أعمــال الصيانــة املنفــذة عليــه 
وفقــا ملــا نصــت عليــه املــادة 60 مــن نظــام املــرور املشــار إليــه أ.هـــ وبعــد 
ســماع شــهادة الشــهود املتضمنــة وصــف احلــادث وعــد اتخــاذ الشــركة 
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تقديــر  علــى  اإلطــاع  وبعــد  النظاميــة  لاحتياطــات  عليهــا  املدعــى 
أرش التلفيــات بالســيارة املذكــورة أعــاه بــن قيمتهــا ســليمة وتالفــة 
مــن أهــل اخلبــرة أصحــاب معــارض الســيارات وهــم بــا شــك أصحــاب 
خبــرة ونظــر يف مثــل هــذه األمــور ولهــم معرفــة يف تقديرهــا ألن مــن 
املقــرر شــرعًا اعتبــار رأي أهــل اخلبــرة مــا لــم يظهــر قــادح مؤثــر وحيــث 
اختلــف أهــل اخلبــرة يف تقــومي األرش وألن تقديــر األرش بأربعــن ألفــا 
هــو األقــل واملتيقــن خصوصــا مــع تقــارب التقديــرات وقلــة الفــارق بينهــا 
وألن نســبة إدانــة الشــركة هــو 75% مــن قيمــة التلفيــات وألن الشــركة 
املدعــى عليهــا تبلغــت مبوعــد اجللســة ولــم يحضــر مديرهــا أو مندوبــه 
ولــم يعتــذر عــن احلضــور ولــم يقــدم دفاعــه والن عــدم حضــوره مــع تبلغــه 
لغيــر شــخصه مبوعــد اجللســة يعــد نكــواًل عــن اجلــواب والنــاكل يقضــى 
عليــه بالنكــول، وألن احلكــم يعــد غيابيــا بحــق املدعــى عليــه الغائــب 
الــذي تبلــغ لغيــر شــخصه مبوعــد اجللســة حســب املــادة 2/55 مــن نظــام 
املرافعــات الشــرعية  لــذ فقــد حكمــت بإلــزام املدعــى عليهــا شــركة 
... ... أن تســلم للمدعــي وكالــة مبلغــا وقــدره ثاثــون ألــف ريــال بحســب 
نســبة إدانتهــا مــن قيمــة تلفيــات الســيارة املقــدرة بأربعــن ألــف ريــال 

وبعــرض احلكــم علــى املدعــي وكالــة قنــع بــه وقــررت
بعــث صــورة مــن صــك احلكــم للمدعــى عليهــا لتقــدم االعتــراض خــال 
مــدة ثاثــن يومــًا مــن تاريــخ االســتام ،فــإذا لــم يقــدم اعتراضــًا خــال 
هــذه املــدة ســقط حقــه يف طلــب االســتئناف و اكتســب احلكــم القطعية 
التوفيــق  وبــاهلل  الشــرعية  املرافعــات  نظــام  مــن   178 املــادة  حســب 
، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  

1433/11/09 هـــ
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احلمــد هلل وحــده وبعــد ... فقــد أطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة اجلزائيــة 
الثانيــة لتمييــز القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف باجلــوف علــى 
بســكاكا  العامــة  احملكمــة  رئيــس  فضيلــة  مــن  الــواردة  املعاملــة 
الشــيخ/... برقم34397030وتاريخ1434/6/17هـــ  املرفــق بهــا الصــك 
الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ/... برقــم 33448197وتاريخ1433/11/9هـــ 
اخلــاص بدعــوى املدعــي ... ضد/شــركة ... ... يف قضيــة حــادث مــروري 
فيــه  ومفصــل  مــدون  هــو  مبــا  فضيلتــه  الصــك حكــم  تضمــن  وقــد 
وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة فقــد تقــرر املصادقــة 
علــى احلكــم بعــد اإلجــراء األخيــر واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
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: 33480601  تاريُخه: 1433/12/28هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33324274

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
3453996 تاريخه: 1434/3/3هـ

حــادث مــروري- ســبب احلــادث إبــل ســائبة- مطالبــة بقيمــة تلفيــات 
ســيارة- مصادقــة املدعــي علــى وقــوع احلــادث نهــارًا- عــدم أخــذ القاضــي 
بــرأي أهــل اخلبــرة ملوجــب شــرعي- ال ضمــان علــى رب البهيمــة فيمــا 
تفســده نهــارًا مطلقــًا- رد الدعــوى وإخــالء ســبيل املدعــى عليــه منهــا .

1- قوله صلى اهلل عليه وسلم: »العجماء جرحها جبار«متفق عليه .
2- ان الرســول صلى اهلل عليه وســلم »قضى على أهل األموال حفظها 

بالنهــار وعلــى أهــل املواشــي حفظهــا بالليــل« رواه أبو داود وابن ماجه 
3- مــا قــرره الفقهــاء مــن أنــه ال ضمــان علــى مالــك البهيمــة فيمــا 
كشــاف   -  338/2 اإلرادات  منتهــى  شــرح   - مطلقــًا  نهــارا  تفســده 
القــــنـــــاع 371/2 - بـدايــــــــة املجتهــد 242/2 - منهــاج الـــــطالبـــني مــــــع 

والـــــــفروع )521/4(. مغــــنى احملـــتــــــاج 206/4 
4- ومــا قــرره أهــل العلــم : مــن أن غيــر الــزرع يلحــق بالــزرع أيضــًا يف 
هــذا احلكــم ، انظــر: حاشــية الشــرقاوي علــى التحريــر مــن الشــافعية 

)446/1 - 447(، وصاحــب الفــروع مــن احلنابلــة )521/4( .
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دعــوى املدعــي وكالــة بــأن الســائق اخلــاص بــه كان يقــود الســيارة 
اخلاصــة باملدعيــة أصالــة ثــم اصطدم يف ســيارة شــخص وذلــك لوجود إبل 
ســائبة عائــدة للمدعــى عليــه وتســبب هــذا احلــادث يف تلفيــات يف ســيارة 
املدعيــة أصالــة وقــد أديــن املدعــى عليــه بنســبة اخلطــأ 75% واديــن ســائق 
املدعــى بنســبة 25% وحيــث أن ســبب احلــادث وجــود إبــل ســائبة مبوجــب 
تقريــر املــرور وقــدرت تلفيــات الســيارة اخلاصــة باملدعيــة مبلغــًا قــدره 
خمســة وأربعــون ألــف ريــال وطالــب املدعــي وكالــة بإلــزام املدعــى عليــه 
حيــث انــه صاحــب اإلبــل بقيمــة التلفيــات التــي حدثــت بســيارة موكلتــه 
ــى الدعــوى  ــه عل ــه  - صــادق املدعــى علي ــي علي حســب نســبة اخلطــأ الت
وقــرر معارضتــه علــى تقريــر املــرور وأن ابلــه ال عاقــة لهــا باحلــادث - 
جــرى اطــاع حاكــم القضيــة علــى تقريــر املــرور فوجــده كمــا ذكــر 
املدعــي وكالــة وان احلــادث يف النهــار - قــرر ناظــر القضيــة أنــه نظــرًا 
ألن احلــادث يف النهــار وســائق املدعــي مباشــر للحــادث ويســير بســرعة 
زائــدة عــن احلــد املســموح وملــا قــرره الفقهــاء مــن أنــه ال ضمــان علــى مالــك 
البهيمــة فيمــا تفســده نهــارا  مطلقــًا وملــا جــاء يف أســباب احلكــم فقــد 
صــدر احلكــم بــرد الدعــوى - قــرر املدعــي وكالــة املعارضــة  - صــدر 

قــرار محكمــة االســتئناف باملصادقــة علــى احلكــم . 
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احلمــد هلل وحــده وبعــد يف يــوم األحــد املوافــق 1432/2/5هـــ لــدي أنــا 
القاضــي باحملكمــة العامــة بعنيــزة القائــم بعمــل املكتــب القضائــي 
يف   31/12455 رقــم  الرئيــس  فضيلــة  تكليــف  علــى  بنــاء  الثالــث 
الســاعة  لســماعها  احملــدد  بوقتهــا  اجللســة  افتتحــت  1431/7/3هـــ 
احلاديــة عشــر صباحــا للنظــر بالدعــوى املقدمــة مــن هنــدي ضــد واملقيــدة 
بشــرح  لنــا  واحملالــة  1431/8/6هـــ  يف   3114530 برقــم  باحملكمــة 
بالســجل رقــم الوكيــل عــن  الرئيــس وفيهــا حضــر ســعودي  فضيلــة 
ســعودية بالســجل املدنــي رقــم مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كاتــب 
احلاضــر  علــى  وادعــى  1430/1/24هـــ  يف   4316 برقــم  بريــدة  عــدل 
كان  لقــد  دعــواه  حتريــر  يف  قائــا  رقــم  املدنــي  بالســجل  ســعودي 
الســائق اخلــاص بــي أنــا يقــود ســيارة موكلتــي وهــي مــن نــوع مرســيدس 
رأس لونهــا أخضــر صنــع عــام 1982م رقــم لوحتهــا... يف طريــق املدينــة 
الريــاض الســريع يف طريــق اخلدمــة ثــم اصطــدم يف ســيارة شــخص يدعى 
وقــد تســبب هــذا احلــادث يف تلفيــات يف ســيارة موكلتــي وقــد أديــن 
املدعــى عليــه بنســبة خمســة وســبعن باملائــة مــن اخلطــأ يف هــذا احلــادث 
وأديــن ســائق موكلتــي بنســبة خمســة وعشــرين باملائــة مــن نســبة اخلطــأ 
يف هــذا احلــادث وذلــك نظــرا ألن ســبب احلــادث هــو وجــود إبــل ســائبه 
يف طريــق اخلدمــة املذكــور وقــد صــدر بذلــك تقريــر اجلهــة املختصــة 
ــات  ــدى املــرور رقــم بــدون يف 1431/3/21هـــ وقــد قــدرت تلفي بذلــك ل
ســيارة موكلتــي بقيمــة مقدارهــا خمســة وأربعــون ألــف ريــال أطلــب 
إلزامــه بدفــع النســبة التــي يتحملهــا وقدرهــا ثاثــة أربــاع هــذا املبلــغ وهــو 
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مبلــغ قــدره ثاثــة وثاثــون ألفــا وســبعمائة وخمســون ريــاال هــذه دعــواي 
وبســؤال املدعــى عليــه عمــا جــاء يف دعــوى املدعــي وكالــة أجــاب قائــا 
مــا ذكــره املدعــي وكالــة مــن وقــوع احلــادث فهــذا صحيــح لكــن اجلمــل 
اململــوك لــي لــم يتســبب يف هــذا احلــادث ولــم يصدمــه أحــد بــل إن ســائق 
املدعيــة أصالــة واملدعــي همــا اللــذان تصادمــا وأمــا جملــي فــا عاقــة 
لــه بهــذا احلــادث ثــم رفعــت اجللســة النتهــاء الوقــت احملــدد لســماعها ويف 
يــوم الســبت املوافــق 1432/7/2هـــ  افتتحــت اجللســة يف الســاعة احلاديــة 
عشــر صباحــا وفيهــا حضــر املدعــي وكالــة واملدعــى عليــه ثــم جــرى 
ســؤال املدعــي وكالــة عــن بينتــه علــى مــا جــاء يف دعــواه فقــال أن بينتــي 
هــي تقريــر جلنــة املــرور املعــد بتاريــخ 1431/3/21هـــ واطلــب تدوينهــا 
بضبــط القضيــة ثــم جــرى االطــاع علــى التقريــر املشــار إليــه املرفــق 
باملعاملــة لفــة )26( و وجدتــه يتضمــن إدانــة صاحــب اجلمــل بنســبة %75 
ــل ســائبه قــرب طريــق مخصــص  مــن نســبة احلــادث نظــرا لتركــه لإلب
للســيارات بــدون عنايــة ولتعريضــه لآلخريــن للخطــر ولوقــوع احلــادث يف 
وضــح النهــار ممــا يــدل علــى عــدم أخــذ احليطــة واحلــذر مــن قبــل صاحــب 
اإلبــل كمــا يــدان قائــد الســيارة بالشــكل الصحيــح ممــا يــدل علــى قلــة 
االحتــراز ونظــرا لســرعته الزائــدة ممــا يــدل علــى عــدم تقيــده باألنظمــة 
محقــق احلــادث ....... توقيعــه عضــو توقيعــه عضــو توقيعــه رئيــس اللجنــة 
توقيعــه أ.هـــ. وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه أجــاب قائــا اننــي ال 
عاقــة لــي بهــذا احلــادث جملــة وتفصيــا ألننــي لســت مباشــر للحــادث 
وال متســبب فيــه نظــرا ألنــه لــم يصطــدم وهــو ســائق الفــورد بناقتــي 
وليــس هنــاك مــا يثبــت اعتراضــه لــه يف الطريــق ســوى إفــادة منــه لــدى 
جهــة التحقيــق وهــذه ليســت بشــهادة ألنــه طــرف يف هــذا احلــادث ويريــد 
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ــر املــرور  ــك أن يدفــع عــن نفســه ضــرر ويجــر لنفســه نفــع وان تقري بذل
فقــد بنــي علــى هــذه اإلفــادة ولــم يتعــرض ال ثبــات تســبب ناقتــي فيــه 
مــن عدمــه وعلــى فــرض أن مــا ذكــره صحيــح فــإن جنايــة احليــوان هــدر 
لقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم )العجمــاء جرحهــا جبار( ولــذا فأنني اطلب 
رد هــذه الدعــوى وقــد قــدم رده يف ورقــة واحــدة مت ضمهــا للمعاملــة ثــم 

رفعــت اجللســة.
اجللســة  افتتحــت  هـــ  املوافــق1433/05/10  االثنــن  يــوم   ويف  
الســاعة09:10  وفيهــا حضــر املدعــي وكالــة ســعودي مبوجــب الســجل 
املدنــي رقــم ولــم يحضــر املدعــي وقــد وردنــا خطــاب قســم اإلحضــار يف 
هــذه احملكمــة رقــم 33783212 تاريــخ 1433/4/26هـــ املتضمــن أنــه 
مت االتصــال باملدعــى عليــه هاتفيــًا وذكــر أنــه يســكن يف قريــة تابعــة 
حملكمــة العظيــم بحائــل وقــد جــرى إرســال خطــاب رســمي للشــرطة 
برقــم 33783212 بتاريــخ 1433/5/1هـــ إلبــاغ املدعــى عليــه باملوعــد 
ولــم تــرد اإلفــادة حتــى اآلن وجــرى تــاوة مــا مت ضبطــه للمدعــي وكالــة 
فصــادق علــى صــدوره منــه وأضــاف قائــا: أننــي ســبق أن وافقــت علــى 
حتمــل موكلــي نســبة 25% مــن اخلطــاء ولكــن اآلن ومــع طــول املــدة 
فأننــي اعتــرض علــى تقريــر املــرور فــإن موكلــي ال يتحمــل أي مســؤولية 
بخصــوص هــذا احلــادث والــذي يتحمــل نســبة اخلمســة والعشــرين باملائــة 
الفــورد والباقــي مــن املســؤولية  الســيارة  مــن املســؤولية هــو صاحــب 
يتحملــه صاحــب اجلمــل. هكــذا قــرر فســألته عــن كيفية وقــوع احلادث؟ 
فقــال: إن موكلــي كان يســير بالشــاحنة يف طريــق اخلدمــة يف طريــق 
الريــاض املدينــة الســريع وكانــت الســيارة الفــورد تســير أمامــه فشــاهد 
قائــد الســيارة الفــورد ناقــة علــى ميــن الطريــق باركه وبجوارهــا حوارها 
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الصغيــر وملــا ســمع احلــوار صــوت الســيارات قــام مــن عنــد امــه واعتــرض 
أمــام الســيارة الفــورد فقــام قائــد الفــورد بتخفيــف الســرعة وكانــت 
الســيارة الشــاحنة اخلاصــة بنــا خلفــه فلــم يســتطع قائدهــا التوقــف ألنهــا 
كانــت تســير يف منحــدر ومحمــل بالرمــل فصــدم الفــورد مــن اخللــف يف 
مقدمــة الشــاحنة ثــم انقلبــت يف نفــس الطريــق هكــذا قــرر. فســألته هــل 
اصطدمــت الســيارة الفــورد باجلمــل املذكــور؟ فقــال: ال أدري ولكــن 
األقــرب أن الشــاحنة ملــا اصطدمــت بالســيارة الفــورد انحرفــت فصدمــت 
اجلمــل املذكــور ويؤكــد هــذا أن مقدمــة الســيارة الفورد ليــس فيها أثار 
اصطــدام ممــا يــدل علــى أنهــا لــم تصــدم باجلمــل واطلــب إحضــار صاحب 
الســيارة الفــورد وإدخالــه يف هــذه القضيــة، هكــذا قــرر املدعــي وألن 

األمــر يتطلــب حضــور صاحــب الســيارة الفــورد لــذا رفعــت اجللســة .
الســاعة  اجللســة  افتتحــت  املوافق1433/07/13هـــ  األحــد  يــوم   ويف 
ــة ســعودي بالســجل رقــم وحضــر  التاســعة وفيهــا حضــر املدعــي وكال
املدعــى عليــه ســعودي بالســجل رقــم وجــرى تــاوة مــا مت رصــده بحضــور 
الطرفــن فصادقــا عليــه وقــال املدعــى عليــه أطلــب إحضــار الطــرف 
الثالث الرتباطه بالقضية وأيضا فإن سيارة املدعي لم تصطدم بجملي 
ولــم يصطــدم بــه صاحــب الســيارة الفــورد واملتســبب يف احلــادث والســائق 
املســرع قائــد الشــاحنة يف طريــق اخلدمــة هــذا مــا لــدي وقــال املدعــي إن 
طلبــه إطالــة للقضيــة واملتســبب جملــه ألنــه وجــد يف اإلســفلت يف املســار 
األميــن ميــت وســبب مــوت احلاشــي هــو مــن التريلــة بســبب احلديــد املتطايــر 
منهــا ولــم يصدمــه صاحــب الفــورد هــذا مــا لــدي فرفعــت اجللســة لدراســة 
القضيــة ولطلــب ويف يــوم  االثنــن املوافــق1433/11/22 هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة وفيهــا حضــر املدعــي وكالــة وحضــر حلضــوره املدعــى 
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عليــه وحضــر حلضورهمــا الطــرف الثالــث ســعودي بالســجل املدنــي رقــم 
وبســؤاله عــن كيفيــة وقــوع احلــادث أجــاب قائــًا أنــى كنــت أســير يف 
طريــق اخلدمــة متجــه إلــى الشــرق مقابــل شــركة الكهربــاء والطريــق 
فيــه مرتفعــات ومنحــدرات وعنــد  نزولــي يف أحــد املنحــدرات شــهدت 
ناقــة باركــة بجنــب الطريــق مــن جهــة اليمــن قريبه لإلســفلت وبجوارها 
حــوار فقــام احلــوار وقطــع طريــق اخلدمــة باجتــاه الســريع فهديــت الســرعة 
وكنــت أســير بســرعة ثمانــون تقريبــًا وهديــت إلــى ســرعة أربعــن أو 
أقــل مــن أربعــن ثــم اصطدمــت بــي التريلــه مــن اخللــف ثــم شــهدت بعــد 
ذلــك احلــوار ميــت علــى اإلســفلت والســيارة التريلــه منقلبــة يف اإلســفلت 
أمــام ســيارتي وأمــام احلــوار وال أعلــم مــا هــو ســبب مــوت احلــوار هكــذا 
قــرر وبعــرض ذلــك علــى الطرفــن قــال املدعــي وكالــة مــا جــاء يف قــول 
الطــرف الثالــث صحيــح والســيارة بعــد االصطــدام انقلبــت وتفككــت 
وكانــت محملــه بالرمــل وأطلــب إلــزام املدعــى عليه بدفــع 75% من أرش 
ــر املــرور وليــس لــدي ســوى  ــي كمــا جــاء يف تقري نقــص ســيارة موكل
ذلــك وبعرضــه علــى املدعــى عليــه قــال ليــس لــدي ســوى مــا ذكرتــه 
هـــ  املوافــق1433/12/27  اإلثنــن  يــوم  ويف  اجللســة  فرفعــت  ســابقا 
افتتحــت اجللســة الســاعة  احلاديــة عشــر والنصــف وفيهــا حضــر املدعــي 
وكالــة ســعودي بالســجل رقــم وحضــر املدعــى عليــه ســعودي بالســجل 
رقــم فبنــاء علــى مــا ســبق مــن الدعــوى واإلجابــة ونظــرًا الن تقريــر اللجنــة 
املختصــة بتقريــر نســبة اإلدانــة يف إدارة املــرور إمنــا هــو إقــرار أهــل اخلبــرة 
ــر ال  ــي بنــي عليهــا التقري ــات الت ــزم للقاضــي  وألن احليثي وهــو ليــس مبل
توجــب إدانــة املدعــى عليــه بــأي نســبة مــن اخلطــأ بهــذا احلــادث نظــرا ألنــه 
جــاء فيــه أن احلــادث وقــع يف وضــح النهــار وقــد صــادق املدعــي علــى وقــوع 
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احلــادث يف النهــار كمــا جــاء فيــه أن الســائق الثانــي كان يســير بســرعة 
زائــدة عــن احلــد املســموح بــه ومــع هــذا فإنــه لــم يحّمــل إال ربــع النســبة مــن 
اخلطــأ وألن ســائق املدعــي مباشــر للحــادث ونظــرا ملــا قــرره الفقهــاء مــن 
أنــه ال ضامــن علــى مالــك البهيمــة فمــا تفســده نهــارا مطاقــا أ.هـــ جــاء 
ذلــك يف شــرح منتهــى اإلرادات ) 378/2( وكشــاف القنــاع ) 371/2( 
وهــذا مأخــوذ مــن األحاديــث الــواردة يف هــذا البــاب وهــي احلديــث األول 
قولــه عليــه الصــاة والســام )) العجمــاء جرحهــا جبــار (( متفــق عليــه 
ومعنــى جبــار أي هــدر ال شــيء فيــه واحلديــث الثانــي أن الرســول صلــى 
اهلل عليــه وســلم )) قضــى أن علــى أهــل األمــوال حفظهــا بالنهــار وعلــى 
أهل املواشــي حفظها بالليل (( رواه أبو داود والنســائي وابن ماجه وقال 
عنــه األلبانــي رحمــة اهلل حديــث صحيــح وهــذا هــو مذهــب املالكيــة 
كمــا نــص عليــه يف بدايــة املجتهــد ) 242/2( والشــافعية كمــا نــص 
عليــه يف منهــاج الطالبــن مــع مغنــي احملتــاج ) 206/4( واحلنابلــة كمــا 
نــص عليــه يف الفــروع ) 521/4( وهــذا هــو القــول الراجــح يف نظــري 
لقــوة أدلتــه ونظــرا ملــا قــرره أهــل العلــم أيضــا أن غيــر الــزرع يلحــق بالــزرع 
يف هــذا احلكــم حيــث نــص علــى ذلــك صاحــب حاشــية الزرقــاوي علــى 
التحريــر مــن الشــافعية  ) 446/1. 447( وصاحــب الفــروع مــن احلنابلــة ) 
521/4( نظــرا ألنــه ورد يف حديــث الناقــة التــي دخلــت حائــط وأفســدت 
فيــه وهــذا لفــظ عــام ممــا يــدل علــى أن القيــاس قيــاس صحيــح وهــذا 
لذلــك  تباشــر  لــم  القضيــة  العجمــاء وهــي يف هــذه  يف حــال مباشــرة 
كلــه فقــد رددت دعــوى املدعــي وأخليــت ســبيل املدعــى عليــه مــن هــذه 
الدعــوى وبذلــك حكمــت وبعرضــه احلكــم علــى الطرفــن قــرر املدعــى 
عليــه القناعــة واملدعــي عــدم القناعــة وطلــب متكينــه مــن االعتــراض 
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فأجبتــه لطلبــه . وأفهمتــه باملراجعــة بعــد عشــرة أيــام الســتام نســخة 
مــن احلكــم وأن مــدة االعتــراض ثاثــون يــوم إذا لــم يقــدم الائحــة 
خالهــا ســقط حقــه يف االعتــراض واكتســب احلكــم للقطعيــة ففهــم 
ذلــك  وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 
ــوم  وســلم . حــرر يف  1433/12/27هـــ.   احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي ي
األربعــاء املوافــق 1434/4/3هـــ أفتحــت اجللســة يف الســاعة العاشــرة 
صباحــا بنــاء علــى ورود املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف بالقصيــم 
برقــم )34418045( يف 1434/3/15هـــ وبرفقهــا قــرار قضــاة محكمــة 
االســتئناف بالدائــرة اجلزائيــة الثانيــة رقم )3453996( يف 1434/3/3هـ 
املتضمــن املصادقــة علــى احلكــم ، وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد 
احلمـــد  1434/4/3هـــ.   يف  حــرر  وللمعلوميــة  أجمعــن  وصحبــه  وآلــه 
لتدقيــق  الثانيــة  الدائــرة  نحــن قضــاة  لعنــا  اطَّ وبعـد...فقـــد  وحـــده  هلل 
علــى  القصيـــم  مبنطقـــة  االســتئناف  مبحكمــة  اجلزائيــة  القضايــا 
العـــامة يف محافظــة  رئيــس احملكمــة  مــن فضيلــة  الــواردة  املعـــاملة 
الصــك  بهــا  املرفــق  1434/2/18هـــ؛  يف   )33880351( برقـــم  عنيــزة 
رقــم )33480601( يف 1433/12/28هـــ؛ الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ/ 
القاضــي يف احملكمــة؛ اخلــاص بدعــوى/ بالوكالــة عــن/ ضد/ ؛ بشــأن 
حــادث مــروري وطلبــه إلــزام املدعــى عليــه تســليمه أرش تلفيــات ســيارة 
موكلتــه، وقــد تضمــن الصــك حكــم فضيلتــه بــرد دعــوى املدعــي 
ــل  وكالــة وأخلــى ســبيل املدعــى عليــه مــن الدعــوى؛ علــى النحــو املفصَّ
ــة وأوراق  ــه، وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضي في
املعاملــة لــم يظهــر مــا يوجــب املاحظــة علــى مــا حكــم بــه فضيلتــه. واهلل 

املوفــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم .
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: 34178783 تاريُخه: 1434/4/3هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 3493080

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34249233 تاريخه: 1434/6/24هـ

حــادث مــروري - اصطــدام ســيارتني - املطالبــة بــأرش تلفيــات ســيارة 
- ملكيــة الســيارة جلهــة حكوميــة - صــرف النظــر عــن الدعــوى ألن 

املدعــى ليــس بــذي صفــة تخــول لــه إقامــة الدعــوى .

املادة )1/30( من نظام املرافعات الشرعية والئحته التنفيذية .

ادعــى املدعــي وكالــة علــى املدعــى عليــه بــأن ابــن موكلــه كان يقــود 
ســيارة يف عهــدة والــده املدعــي أصالــة وهــى مملوكــة لقــوات األمــن 
اخلاصــة التابعــة لــوزارة الداخليــة حيــث اعتــرض املدعــى عليــه بســيارته 
وذلــك بخروجــه مــن املنطقــة الترابيــة إلــى الطريــق العــام فارتطــم بــه ابــن 
املدعــي أصالــة - نتــج عــن احلــادث تلفيــات بالســيارة التــي يقودهــا ابــن 
املدعــي أصالــة قــدرت بســبعة عشــر ألــف ريــال - أديــن املدعــى عليــه 
املــرور - طلــب املدعــي  بنســبة اخلطــأ كاملــة 100% مبوجــب تقريــر 
وكالــة إلــزام املدعــى عليــه بدفــع قيمــة األرش للمدعــى أصالــة ألن 
الســيارة وإن كانــت مملوكــة للقــوات اخلاصــة إال أنهــا يف عهــدة املدعي 
اصالــة - صــادق املدعــى عليــه علــى مــا جــاء يف الدعــوى - دفــع املدعــى 
عليــه بأنــه غيــر مقتنــع بتقريــر املــرور ألن الطريــق كان بــه إشــارات 
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ــة كان يســير مســرعًا  ــن املدعــي أصال ــة الســرعة إال أن اب ــه بتهدئ تنبي
- جــرى االطــاع علــى أوراق املعاملــة وهــى مطابقــة ملــا ذكــره املدعــي 
ــأن الســيارة ال تعــود ملكيتهــا  ــة ب ــة - حيــث قــرر املدعــي وكال وكال
ــه  ــة وعلي ــوزارة الداخلي ــا للقــوات اخلاصــة ب ــا تعــود ملكيته ــه وإمن ملوكل
فاملدعــي أصالــة ليــس بــذي صفــة تخــول لــه إقامــة هــذه الدعــوى - لــذا 
صــدر احلكــم بصــرف النظــر عــن دعــوى املدعــى وكالــة وجــرى إفهامــه 
بــأن ملرجــع موكلــه احلــق يف املطالبــة بالدعــوى متــى أرادت ذلــك بإرســال 
منــدوب ميثلهــا أو تفويــض موكلــه بذلــك - اعتــرض املدعــي وكالــة 

علــى احلكــم - صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف . 

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا املــازم القضائــي ... مبكتــب فضيلــة 
القاضي الشيخ ...  وبتكليف من فضيلته وبناء على املعاملة احملالة لنا 
مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبكة املكرمــة برقم 3493080 
وتاريــخ 1434/02/25 هـــ  املقيــدة باحملكمــة برقــم 34477647 وتاريخ 
1434/02/25 هـــ  ففــي يــوم  األربعــاء املوافق1434/04/03 هـ افتتحت 
اجللســة الســاعة 30 : 10  وفيهــا حضــر / ... ســعودي اجلنســية مبوجــب 
...   مبوجــب الوكالــة  ... بصفتــه وكيــا عــن  الســجل املدنــي رقــم 
الصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة شــمال محافظــة جــدة ونــص احلاجــة 
منهــا )ولــه حــق املرافعــة وحضــور اجللســات وإقامــة الدعــاوى وســماع 
الشــهود والطعــن فيهــم واســتجوابهم والصلــح وطلــب حتليــف اليمــن 
وتوريــد الشــهود ..الــخ( فأدعــى علــى احلاضــر معــه يف مجلــس القضــاء / 
... باكســتاني اجلنســية مبوجــب اإلقامــة رقــم ... قائــًا يف دعــواه ضــده 
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: إنــه بتاريــخ 1434/1/13هـــ الســاعة التاســعة صباحــا حصــل بــن ابــن 
مــوكل ... تصــادم بينــه وبــن هــذا احلاضــر بســيارته نــوع .... العائــدة 
ــق مكــة الطائــف الســريع بعــد  ــا لقــوات األمــن اخلاصــة بطري ملكيته
مفــرق الشــاحنات جتــاه مكــة حيــث اعتــرض املدعــى عليــه هــذا أمــام 
ابــن موكلــي بخروجــه مــن املنطقــة الترابيــة إلــى الطريــق متجــاوز اخلــط 
األميــن ثــم األوســط الــذي كان ميــر بــه ابــن موكلــي يريــد الذهــاب إلــى 
الطــرف اآلخــر مــع العلــم أن اخلــط األيســر مقفــل بســبب وجــود أعمــال بــه  
بســيارة نــوع .... فارتطــم ابــن موكلــي يف ســيارة املدعــى عليــه نتــج عــن 
ــغ  احلــادث تلفيــات بســيارت موكلــي التــي يف عهدتــه  قــدر أرشــها مببل
ســبعة عشــر ألــف  ريــال وأديــن هــذا احلاضــر بكامــل مســؤولية احلــادث 
100% أطلــب إلزامــه بدفــع كامــل هــذا املبلــغ . هكــذا أدعــى املدعــي 
ولــدى عــرض الدعــوى علــى املدعــى عليــه بواســطة املترجــم املتعــاون ... 
باكســتاني اجلنســية مبوجــب اإلقامــة رقــم ... أجــاب قائــا مــا ذكــره 
املدعــي يف دعــواه كلــه صحيــح غيــر أن يف الطريــق قبــل املنطقــة التــي 
فيهــا العمــل بأربعــة مائــة متــر إشــارات تنبــه بالتهدئــة الســرعة وهــو 
كان مســرعا ولذلــك أنــا غيــر مقتنــع بنســبة املســؤولية التــي ذكرهــا 
املــرور .فبنــاء علــى مــا ســبق مــن الدعــوى واإلجابــة واالطــاع علــى أوراق 
املعاملــة فوجدتهــا مطابقــة ملــا ذكــره املدعــي وكالــة وإلقــراره بــأن 
ملكيــة الســيارة ال تعــود إلــى موكلــه بــل تعــود للقــوات اخلاصــة بــوزارة 
الداخليــة فقــد صرفــت النظــر عــن دعــوى املدعــي وكالــة ألن ملكيــة 
الســيارة ال تعــود ملوكلــه وألن موكلــه ليــس لــه صفــة يف املطالبــة كمــا 
أشــارت املــادة 1/30 مــن نظــام املرافعــات مــع الئحتــه وأفهمتــه بأن ملرجع 
موكلــه احلــق يف املطالبــة بالدعــوى متــى مــا أرادت ذلــك بإرســال مندوبــًا 
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ميثلهــا أو بتفويــض موكلــك باملطالبــة عنهــا وبعــرض ذلــك علــى الطرفــن 
قــرر املدعــي عليــه القناعــة باحلكــم كمــا قــرر املدعــي وكالــة بعــدم 
القناعــة وطلــب االســتئناف وأســتعد بتقــدمي الائحــة االعتراضيــة وأفهــم 
مبراجعــة احملكمــة خــال عشــرة أيــام الســتام نســخه مــن احلكــم 
وأفهــم بــأن لــه ثاثــن يومــا مــن تاريــخ اســتامه لنســخة احلكــم لتقــدمي 
اعتراضــه علــى احلكــم فــإذا انتهــت املــدة ســقط حقــه يف االعتــراض 
وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم 

حــرر يف 1434/4/3هـــ .
احلمد هلل وحده والصاة والسام على من ال نبي بعده وبعد:

االســتئناف  مبحكمــة  السادســة  اجلزائيــة  الدائــرة  قضــاة  نحــن 
مبكــة املكرمــة جــرى منــا االطــاع علــى املعاملــة الــواردة إلــى هــذه 
احملكمــة بكتــاب فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبكــة املكرمــة 
القــرار  بهــا  املرفــق  )1434/6/18هـــ(  وتاريــخ  رقــم)34792128( 
رقــم)34178783( وتاريــخ )1434/4/3هـ(الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ/ 
... القاضــي  باحملكمــة اجلزائيــة مبكــة املكرمــة ،املتضمــن دعــوى/...  
ســعودي اجلنســية ضــد/ ...  باكســتاني اجلنســية ، يف حــادث مــروري 
احملكــوم فيــه مبــا دون باطنــه ، ، وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه 
والئحتــه االعتراضيــة تقــررت املوافقــة علــى احلكــم ، واهلل املوفــق، 

وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
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: 34219920 تاريُخه: 1434/5/20هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 3418825

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34263758 تاريخه: 1434/7/10هـ

حــادث مــروري - اصطــدام ســيارتني - االختــالف يف تقديــر األرش - 
إثبــات اإلدانــة بنســبة اخلطــأ كاملــة بســبب قطــع اإلشــارة - الدفــع بأن 
ســبب قطــع اإلشــارة بنــاء علــى توجيــه املــرور - طلــب إعــادة التحقيــق يف 
احلــادث - تقديــر أهــل اخلبــرة - احلكــم بالتقديــر األقــل لــأرش ألنــه 

املتيقــن .

قاعدة : األقل هو املتيقن .

أثنــاء إضــاءة اإلشــارة  بأنــه  ادعــى املدعــي يف مواجهــة املدعــى عليــه 
باللــون األخضــر حتــرك بســيارته اال أن املدعــى عليــه قطــع اإلشــارة 
وتســبب يف وقــوع احلــادث - أديــن املدعــى عليــه بنســبة اخلطــأ كاملــة 
100% - طلــب املدعــي إلــزام املدعــى عليــه بدفــع أرش تلفيــات ســيارته 
- أقــر املدعــى عليــه مبــا جــاء يف الدعــوى - دفــع املدعــى عليــه بأنــه 
ــه  ــة املرافــق ل كان يقــود ســيارة لنقــل األمــوال وأن قائــد ســيارة الدوري
ــان ســيارات  ــه ب ــي لدي ــى أن التعليمــات الت ــاء عل أمــره بقطــع اإلشــارة بن
األمــوال ال تقــف عنــد اإلشــارات - طلــب القاضــي إعــادة التحقيــق يف 
احلــادث وأعيــدت املعاملــة للمــرور - عــادت املعاملــة مــن املــرور وتضمــن 
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ــا مــدان يف  ــة ال يعتبــر طرفــا ثالث ــر بــأن رجــل األمــن قائــد الدوري التقري
ــة  احلــادث وفقــا للمــادة )30/1/50( مــن نظــام املــرور كمــا أن املركب
قيــادة املدعــى عليــه ال تعتبــر مــن ســيارات الطــوارئ - جــرى الرجــوع 
ــة  ــه بنســبة اخلطــأ كامل ــة املدعــى علي ــر املــرور املتضمــن إدان ــى تقري إل
100% - جــرى الرجــوع إلــى تقديــر األرش ووجــد أنــه متفــاوت - جــرى 
األخــذ باألقــل ألنــه املتيقــن - صــدر احلكــم بإلــزام املدعــى عليــه بدفــع 
أرش تلفيــات الســيارة للمدعــي )التقديــر األقــل( - جــرى إفهــام املدعــى 
عليــه بــأن لــه مطالبــة قائــد الدوريــة األمنيــة أو اجلهــة  التابــع لهــا مبــا دفــع 
بــه - قنــع املدعــي ولــم يقنــع املدعــى عليــه - صــدق احلكــم مــن محكمــة 

االســتئناف .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ... رئيس احملكمة اجلزائّية بســكاكا 
وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنا برقــم 3418825 وتاريخ 1434/01/12هـ  
املقيــدة باحملكمــة برقــم 3442212 وتاريــخ 1434/01/06هـــ  ففــي يوم 
الثاثــاء املوافق1434/02/26هـــ افتتحــت اجللســة األولى يف متام الســاعة 
00 : 09 وفيهــا حضــر ...  ســعودي  اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم 
... وادعــى علــى احلاضــر معــه ... ســعودي بالســجل املدنــي رقــم ... قائــا 
يف دعــواه لقــد كنــت أســير يف ســيارتي وهــي نــوع ..... صنــع 2002م علــى 
طريــق األميــر فهــد بــن بــدر قادمــا مــن الشــرق باجتــاه الغــرب فأضــاءت 
لــي اإلشــارة باللــون األخضــر وحتركــت إال أن هــذا احلاضــر قــام بقطــع 
اإلشــارة وتســبب يف وقــوع احلــادث وقــد أديــن بنســبة 100% مــن مســؤولية 
احلــادث وقــدرت ســيارتي مــن قبــل أهــل اخلبــرة بســتة آالف ريــال أطلــب 
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احلكــم علــى هــذا احلاضــر بدفــع هــذا املبلــغ لــي هــذه دعــواي وبســؤال 
املدعــى عليــه أجــاب قائــا مــا ذكــره املدعــي كلــه صحيــح فقــد كنــت 
أقــود ســيارة ... اخلاصــة باألمــوال لتغذيــة الصرافــات وترافقنــا دوريــة 
أمنيــة وهــي التــي أمرتنــا بقطــع اإلشــارة بنــاء علــى توجيــه الدوريــة حيــث 
أفادنــي رجــل األمــن بــأن لديهــم تعليمــات بــأن ســيارات األمــوال ال تقــف 
عنــد اإلشــارات فلمــا توقفــت عند اإلشــارة قامت الدوريــة وأمرتني بقطع 
اإلشــارة فلمــا قطعــت اإلشــارة حصــل احلــادث هكــذا أجــاب لــذا قــررت 
إعــادة كامــل أوراق املعاملــة إلــى املــرور للتحقيــق يف احلــادث مــن جديــد 
وهــل مــا ذكــره املدعــى عليــه جتــاه رجــل األمــن يوجــد عليــه نــص نظامي 
وإلــى حــن ورود املعاملــة يتــم مواصلــة النظــر فيهــا وعليــه جــرى التوقيــع 
وأقفلــت اجللســة يف متــام الســاعة التاســعة والنصــف وبــاهلل التوفيــق ويف 
هــذا اليــوم األحــد املوافق1434/04/21هـــ افتتحــت اجللســة الثانيــة يف 
متــام الســاعة 10:00 وفيهــا حضــر املدعــي واملدعــى عليــه هــذا وقد وردت 
إلينــا املعاملــة وبرفقهــا خطــاب مديــر إدارة مــرور منطقــة اجلــوف بعــد أن 
مت رفعهــا مــن قبلنــا لعــرض أوراق املعاملــة علــى جلنــة احلــوادث وهــل رجــل 
األمــن املرافــق لســيارة ... طــرف ثالــث مــدان يف احلــادث فأفــاد أنــه مت 
عــرض األوراق علــى جلنــة احلــوادث ودونــت محضرهــا رقــم ..... يف .......... 
واملتضمــن أن رجــل األمــن قائــد الدوريــة ال يعتبــر طرفــا ثالثــا مــدان يف 
احلــادث وفقــا للمــادة رقــم )30/1/50( املتضمنــة )يف جميــع األحــوال 
ال تعفــي تعليمــات رجــل املــرور وال قواعــد املــرور وعاماتــه وإشــاراته 
ــزام احلــرص واحلــذر( كمــا أن  ــة والت الســائقن مــن واجباتهــم يف العناي
املــادة الرابعــة واخلمســن تتضمــن )أفضليــة املــرور ملركبــات الطــوارئ 
أثنــاء مباشــرة مهماتهــا واملواكــب الرســمية وال يعفــى ســائقوها مــن 
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القيــادة مبــا يضمــن ســامة الغيــر( وهــذه املركبــة ال تعتبــر مــن ســيارات 
الطــوارئ انتهــى خطــاب مديــر إدارة منطقــة اجلــوف والــذي يحمــل رقــم 
............. يف 1434/03/10هـــ كمــا وجــدت قــرار جلنــة احلــوادث رقــم ..... 
يف 1434/03/10هـــ املــدون علــى اللفــة إحــدى وعشــرين ويتضمــن هــذا 
القــرار بعــد املقدمــة إدانــة الطــرف األول ... بنســبة مئــة يف املئــة )%100(
 وذلــك لألســباب اآلتيــة 1-قطــع اإلشــارة وهــي حمــراء واعترافــه بذلــك. 
2-الفعــل موجــب للمســؤولية لعــدم مراعــات األنظمــة معرضــا نفســه 
واآلخريــن للخطــر. 3- الســيارة التــي يقودهــا ال تعتبــر مــن ســيارات 
انتهــى.  مهامهــا.  مباشــرة  أثنــاء  املــرور  أفضليــة  لهــا  التــي  الطــوارئ 
وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه قــال إن قائــد الدوريــة املرافقــة هــو 
ــى قطــع اإلشــارة ويدعــى ... وأطلــب حضــوره هكــذا  ــا عل الــذي أجبرن
أفــاد لــذا جــرى رفــع اجللســة إلحضــار قائــد الدوريــة املرافقــة لســيارة 
ــاء القــادم 1434/04/23هـــ الســاعة العاشــرة  ــوم الثاث ــك ي املجــال وذل
والربــع وعليــه جــرى التوقيــع وأقفلــت اجللســة يف متــام الســاعة العاشــرة 
والنصــف وبــاهلل التوفيــق، ويف هــذا اليــوم األحــد املوافــق1434/05/19 
حضــر  وفيهــا  عشــرة  الثانيــة  الســاعة  اخلامســة  اجللســة  افتتحــت  هـــ 
علــى  االطــاع  جــرى  وقــد  هــذا  األمــن  رجــل  يحضــر  ولــم  الطرفــان 
ــة فوجــدت مــن بــن طياتهــا تقديــرات أهــل اخلبــرة لســيارة  أوراق املعامل
املدعــي املدونــة علــى اللفــة األولــى والثانيــة والثالثــة وباالطــاع عليهــا 
وجدتهــا مختلفــة وأقــل هــذه التقديــرات هــو خمســة آالف ريــال لــذا وبنــاء 
علــى ماســبق مــن الدعــوى واإلجابــة وحيــث صــادق املدعــى عليــه علــى 
دعــوى املدعــي ودفــع بــأن الــذي أمــره بقطــع اإلشــارة هــو رجــل االمــن 
قائــد الدوريــة املرافقــة لســيارة املجــال وحيــث مت إعــادة املعاملــة إلــى 
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مــرور منطقــة اجلــوف هــل رجــل االمــن يكــون طرفــا يف القضيــة وحيــث 
جــاء يف قــرار اللجنــة وخطــاب مديــر املــرور بــأن رجــل األمــن اليكــون 
طرفــا يف ذلــك وحيــث إن الســيارة التــي يقودهــا املدعــى عليــه التعتبــر 
مــن ســيارات الطــوارىء وملاجــاء يف خطــاب مديــر املــرور وقــرار اللجنــة 
املشــار إليهمــا ســابقا وحيــث اختلفــت تقديــرات أهــل اخلبــرة لســيارة 
املدعــي وحيــث إن أقــل هــذه التقديــرات هــو خمســة آالف ريــال وحيــث 
إن األقــل هــو املتيقــن لــذا فقــد ألزمــت املدعــى عليــه بدفــع خمســة آالف 
وأفهمــت  قضيــت  وبذلــك  ســيارته  نقــص  أرش  قيمــة  للمدعــي  ريــال 
املدعــى عليــه إن كان لــه مطالبــة ضــد قائــد الدوريــة األمنيــة أو اجلهــة 
التابــع لهــا رجــل األمــن فلــه إقامتهــا مــع مراعــاة االختصــاص النوعــي 
يف هــذه القضيــة وبعــرض ذلــك علــى الطرفــن قــرر املدعــي القناعــة 
ــه أن  ــب االســتئناف فأفهمت ــه فقــرر عــدم القناعــة وطل أمــا املدعــى علي
عليــه مراجعــة احملكمــة يــوم األربعــاء القــادم املوافــق 1434/5/22هـــ  
الســاعة احلاديــة عشــرة الســتام نســخة مــن احلكــم وأن لــه مــدة نظاميــة 
مــن ذلــك التاريــخ وهــي ثاثــون يومــا يقــدم خالهــا الئحتــه االعتراضيــة 
ففهــم ذلــك وعليــه جــرى التوقيــع وأقفلــت اجللســة يف متــام الســاعة الثانيــة 
عشــرة والربــع وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/05/19 هـــ
     احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـــاة الدائـــرة األولــى 
ــى  ــة مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة اجلــوف عل ــا اجلزائي ــز القضاي لتميي
بســكاكا  اجلزائيــة  رئيــس احملكمــة  مــن فضيلــة  الــواردة  املعاملــة 
الشــيخ/ ... برقــم 34635341 وتاريــخ 1434/6/20هـــ املرفــق بها الصك 
الصــادر مــن فضيلتــه املســجل برقــم ... وتاريــخ 1434/5/22هـــ اخلــاص 
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بدعــوى املدعــي / ... ضــد / ... يف قضيــة حــادث وقــد تضمــن الصــك 
حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل بــه. وبدراســة الصــك وصــورة 
ضبطــه والائحــة األعتراضيــة وأوراق املعاملــة  قررنــا املصادقــة علــى 
احلكــم واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم .
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: 34278439  تاريُخه: 1434/7/24هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 3471574

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34345308   تاريخه: 1434/10/29هـ

حــادث مــروري - اصطــدام ســيارتني - إثبــات اإلدانــة مبوجــب تقريــر 
املــرور- تقديــر قيمــة تلفيــات الســيارة -  كفالــة غــرم وأداء لســائق 
يف  االختــالف   - الســيارة  تلفيــات  قيمــة  بدفــع  املطالبــة    - الســيارة 
تقديــر األرش - األخــذ باألقــل يف تقديــر املتقومــات ألنــه املتفــق عليــه 
وهــو املتيقــن - اإللــزام بدفــع قيمــة تلفيــات الســيارة بعــد احلــادث .

األخذ باألقل يف تقدير املتقومات ألنه املتفق عليه وهو املتيقن .
انظر كشاف القناع )246/15( ، وشرح منتهى اإلرادات )534/3( 

ادعــى وكيــل املدعيــة علــى املدعــى عليــه بــأن ســيارة موكلتــه تعرضــت 
للصــدم وجهــا لوجــه مــن قبــل ســيارة قيــادة عامــل حتــت كفالــة املدعــى 
عليــه - نتــج عــن احلــادث تلفيــات بســيارة املدعيــة - أديــن العامل مكفول 
املدعــى عليــه بنســبة اخلطــأ كاملــة 100% حســب تقريــر املــرور - كفــل 
املدعــى عليــه الســائق املــدان كفالــة غــرم وأداء - طلــب املدعــي وكالــة 
إلــزام املدعــى عليــه بدفــع أرش تلفيــات ســيارة موكلتــه - اقــر املدعــى 
عليــه مبــا جــاء يف الدعــوى - توجــد ثاثــة تقاريــر مختلفــة ألرش تلفيــات 
ســيارة املدعيــة أصالــة - جــرى الرجــوع إلــى تقريــر املــرور املتضمــن إدانــة 
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الســائق مكفــول املدعــى عليــه بنســبة اخلطــأ كاملــة 100% - ملــا ذكره 
أهــل العلــم مــن انــه عنــد تقديــر املتقومــات يلــزم األقــل ألنــه املتيقــن وهــو 
املتفــق عليــه لــذا صــدر احلكــم بإلــزام املدعــى عليــه بدفــع األرش األقــل 
للمدعيــة أصالــة - اعتــرض املدعــى عليــه علــى احلكــم - صــدق احلكــم 

مــن محكمــة االســتئناف .

احلمد هلل وحده ، والصاة والسام على من ال نبي بعده ، وبعد: فلدي 
أنــا ... القاضــي باحملكمــة العامة بســكاكا وبنــاًء على املعاملة الواردة 
لنــا مــن إدارة مــرور منطقــة اجلوف برقم 4/73/11/7ح يف 1434/1/10 
هـ واملقيدة لدى احملكمة برقم 3490608 يف 1434/1/12 هـ واحملالة 
إلينــا مــن فضيلــة الرئيــس فإنــه يف يــوم االثنــن املوافــق 1434/7/24 
ــة  هـــ  فتحــت اجللســة وفيهــا حضــر/ ... ســعودي اجلنســية مبوجــب الهوي
ــة الصــادرة  ــه/ ... مبوجــب الوكال ــل عــن زوجت ــة رقــم ... الوكي الوطني
ــم برقــم 2894 يف 1429/7/4 هـــ  فادعــى ضــد  ــة عــدل الدل مــن كتاب
ــة  احلاضــر معــه يف مجلــس احلكــم/ ... ســعودي اجلنســية مبوجــب الهوي
ــخ 1433/12/20 هـــ  ــه بتاري ــًا يف دعــواه ضــده: إن ــة رقــم ... قائ الوطني
وقــع حــادث مــروري يف بســيطا مبحافظــة طبرجــل لســيارة موكلتــي مــن 
نــوع مرســيدس تريــا موديــل )....( رقــم اللوحــة )......( حيــث أن الســائق/ 
...  مصــري اجلنســية الــذي يعمــل لــدى موكلتــي وكان يقــود الســيارة 
املذكــورة فاصطدمــت بــه ســيارة مــن نــوع ايســوزو دينــا موديــل )....( رقم 
اللوحــة )......( بقيــادة/ ... هنــدي اجلنســية وجهــًا لوجــه وحــدث تلفيــات يف 
مقدمــة ســيارة موكلتــي املذكــورة ، وقــد أديــن قائــد الســيارة الدينــا 
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املذكــورة باحلــادث بنســبة )100%( وقــدرت قيمــة ســيارة موكلتــي قبــل 
ــال )86000(  ــون ألــف ري ــغ وقــدره ســتة وثمان وبعــد احلــادث والفــرق مبل
، ومبــا أن املدعــى عليــه قــد كفــل قائــد الســيارة الدينــا املذكــورة 
كفالــة غــرم وأداء ، لــذا أطلــب إلــزام املدعــى عليــه بدفــع قيمــة نقــص 
قيمــة ســيارة موكلتــي بعــد احلــادث وقدرهــا ســتة ثمانــون ألــف ريــال 
)86000( ، هــذه دعــواي . وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه أجــاب 
قائــًا: مــا ذكــره املدعــي وكالــة يف دعــواه ضــدي فكلــه صحيــح 
جملــة وتفصيــًا ، وليــس لــدي أي اعتــراض ، هــذه إجابتــي . وباإلطــاع 
علــى أوراق املعاملــة وجــدت فيهــا ملخــص للحــادث واملتضمــن: إدانــة 
 )%100( بنســبة  اجلنســية  هنــدي   ... املدعــو/  الدينــا  الســيارة  قائــد 
جتــاه احلــادث ؛ لدخولــه يف مســار الســيارة األخــرى وعــدم االنتبــاه ، 
ــة املدعــي  ــة ثــاث تقاديــر لقيمــة ســيارة موكل كمــا وجــدت يف املعامل
قبــل وبعــد احلــادث األولــى صــادرة مــن معــرض ... واملتضمنــة أن أرش 
النقــص مائــة وألفــا ريــال )102000( ، والثانيــة صــادرة مــن معــرض 
ــة  ــال )80000( ، والثالث ــف ري ــون أل ــة أن أرش النقــص ثمان ... واملتضمن
صــادرة مــن معــرض ... واملتضمنــة أن أرش النقــص واحــد وثمانــون ألــف 
ريــال )81000( .  فبعــد ســماع الدعــوى واإلجابــة واإلطــاع علــى أوراق 
املعاملــة ، ومبــا أن املدعــي وكالــة ذكــر بــأن ســيارة موكلتــه تعرضــت 
حلــادث مــن قبــل ســيارة مكفــول املدعــى عليــه وحصــل لهــا تلفيــات يف 
املقدمــة ، ومبــا أن املدعــى عليــه صــادق علــى مــا جــاء يف دعــوى املدعــي 
، ومبــا أن مكفــول املدعــى عليــه أديــن مبســؤوليته عــن احلــادث بنســبة 
)100%( ولــم يعتــرض علــى ذلــك ، ومبــا أن املتفــق عليــه يف التســعيرات 
هــو ثمانــون ألــف ريــال ، وبنــاًء علــى مــا ذكــره أهــل العلــم يف اإلختــاف 
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يف تقــومي املتقومــات أنــه يلزمــه مــا اتفــق عليــه وأنــه هــو اليقــن ، ينظــر يف 
ــذا  ــاع 246/15 وشــرح منتهــى اإلرادات 534/3 ، ل ذلــك كشــاف القن
ــة/ ...  ــة أصال ــزام املدعــى عليــه/ ... أن يدفــع للمدعي فقــد حكمــت بإل
أرش نقــص قيمــة ســيارتها املذكــورة يف الدعــوى بعــد احلــادث وقدرهــا 
ثمانــون ألــف ريــال )80000( حــااًل ، وأفهمــت املدعــى عليــه أن لــه حــق 
الرجــوع علــى مكفولــه بهــذا املبلــغ . وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن 
قــرر املدعــي وكالــة القناعــة وأمــا املدعــى عليــه فقــرر عــدم القناعــة 
. فأفهمتــه مبراجعــة احملكمــة يــوم غــٍد الثاثــاء الســتام نســخة مــن 
احلكــم ليقــدم اعتراضــه عليــه خــال مــدة االعتــراض وهــي ثاثــون 
ــودع الصــك  ــم يحضــر فســوف ي ــه إذا ل ــخ االســتام ، وأن يومــًا مــن تاري
يف ملــف الدعــوى ويكــون إيداعــه مجريــًا ملــدة االعتــراض ، وإذا انتهــت 
املــدة ولــم يقــدم اعتراضــه ســقط حقــه يف طلــب التمييــز واكتســب 
احلكــم القطعيــة ، فأبــدى فهمــه لذلــك، وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل 

وســلم علــى نبينــا محمــد . حــرر يف 1434/7/24 هـــ .
احلمــد هلل وحــده، وبعــد: ففــي هــذا اليــوم األحــد املوافــق 1434/12/1 
هـــ وردتنــا املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف باجلــوف مرفقــًا بهــا القــرار 
رقــم 34345308 يف 1434/10/29 هـــ واملتضمــن مــا نصــه: )وبدراســة 
املعاملــة فقــد  الصــك وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة وأوراق 
قررنــا املصادقــة علــى احلكــم( واملظهــر بــه علــى صــك احلكــم، بتوقيــع 
القضايــا  لتمييــز  األولــى  الدائــرة  قضــاة  الفضيلــة  أصحــاب  وختــم 
جــرى  وللمعلوميــة  اجلــوف،  مبنطقــة  االســتئناف  مبحكمــة  اجلزائيــة 
إثباتــه، وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد . حــرر يف 

1434/12/1 هـــ .
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احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـــاة الدائـــرة األولــى 
ــى  ــة مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة اجلــوف عل ــا اجلزائي ــز القضاي لتميي
املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة بســكاكا برقــم 
3490608 وتاريــخ 1434/9/2هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر من فضيلة 
القاضي باحملكمة الشيخ / ...  املسجل برقم ... وتاريخ 1434/7/24هـ 
ــة حــادث  ــل عــن ... ضــد/ ... يف قضي اخلــاص بدعــوى املدعــي/ ... وكي
مــروري وقــد تضمــن الصــك حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل بــه. 
وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة وأوراق املعاملــة 
فقــد قررنــا املصادقــة علــى احلكــم. واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
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: 34338542 تاريُخه: 1434/10/22هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 34128953

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34364390 تاريخه: 1434/11/20هـ

حــادث مــروري- قطــع إشــارة وتصــادم ســيارتني- مطالبــة بقيمــة تلفيــات 
الســيارة- إدانــة املدعــى عليــه بكامــل املســئولية- حلــف املدعــي اليمــني- 

إلــزام املدعــى عليــه بدفــع قيمــة تلفيــات ســيارة املدعــي .

1- ما قرره العلماء من اليمن تشرع يف جانب أقوى املتداعيني .
2- فتــوى ســماحة الشــيخ محمــد بــن إبراهيــم )واذا لــم تثبــت الدعــوى 
ببينــة وال إقــرار ووجــدت القرائــن القويــة الدالــة علــى صــدق الدعــوى 
يف   17 برقــم  ســماحته  مــن  صــادر  تعميــم  املدعــى(  بيمــني  تقــوى 

1380/1/18هـــ مــن كتــاب األنظمــة واللوائــح صـــــ128.

بــن  مــروري  حــادث  بأنــه حصــل  عليــه  املدعــى  املدعــي ضــد  دعــوى 
املدعــي واملدعــى عليــه حيــث إن املدعــي كان متوقفــا عنــد اإلشــارة 
املدعــى  وقــدم  املدعــي  حتــرك  خضــراء  صــارت  فلمــا  حمــراء  وهــى 
عليــه مــن اليســار قاطعــا اإلشــارة ممــا أدى إلــى اصطدامــه باملدعــى 
وإدانتــه بنســبة اخلطــأ 100% وقــدرت التلفيــات بســيارة املدعــى مبلغــا 
قــدرة واحــد وثاثــون ألــف ريــال وطلــب إلــزام املدعــى عليــه بتســليم هــذا 
املبلــغ - صــادق املدعــى عليــه علــى احلــادث وانكــر قطــع اإلشــارة وقــرر 
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أن املدعــي هــو الــذي قطــع اإلشــارة - طلــب ناظــر القضيــة مــن املدعــي  
البينــة علــى أن املدعــي عليــه قطــع اإلشــارة فقــرر أن بينتــه تقريــر احلــادث 
- اطلــع حاكــم القضيــة علــى تقريــر املــرور فوجــده كمــا ذكــر املدعــي 
ومشــار فيــه إلــى أن الــذي قطــع اإلشــارة هــو املدعــى عليــه بنــاء علــى 
شــهادة شــاهد مدونــة يف تقريــر املــرور - بنــاء علــى مــا ظهــر حلاكــم 
القضيــة وأن املدعــى هــو أقــوى جانــب مــن املدعــى عليــه فقــد طلــب منــه 
أداء اليمــن وحلــف علــى صحــة دعــواه - وصــدر احلكــم بإلــزام املدعــى 
عليــه بتســليم املدعــي قيمــة تلفيــات الســيارة حســب املبلــغ املدعــى بــه - 
قــرر املدعــى عليــه عــدم القناعــة - صــدر قــرار محكمــة االســتئناف 

مبكــة املكرمــة باملصادقــة علــى احلكــم .

ــع    ــا القاضــي يف احملكمــة العامــة بينب ــدي أن احلمــد هلل وحــده وبعــد فل
وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة 
بينبــع/ املســاعد برقــم 34128953 وتاريــخ 1434/03/17 هـــ  املقيــدة 
يــوم   ففــي  هـــ    1434/03/08 وتاريــخ   34588310 برقــم  باحملكمــة 
الثاثــاء املوافــق1434/04/02 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 00 : 08  
وفيهــا حضــر  ســعودي  اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم    ولــم 
يحضــر املدعــى عليــه ولــم يردنــا مــا يفيــد تبلغــه ورفعــت اجللســة إلعــادة 
تبليغ املدعى عليه، ففي يوم  الســبت املوافق1434/05/04 هـ افتتحت 
اجللســة الســاعة   وفيهــا حضــر لدنيــا املدعــي وحضــر بحضــوره املدعــى 
عليــه نيبالــي اجلنســية مبوجــب جــواز ســفر رقــم وبعــد حضورهمــا أدعــى 
املدعــي بقولــه لقــد حصــل حــادث تصــادم بينــي وبــن املدعــى عليــه حيــث 
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كنــت متوقــف عنــد إشــارة تقاطــع طريــق البحــر مع طريق جــدة وتوقفت 
عنــد اإلشــارة وملــا أضــاءت اإلشــارة باللــون األخضــر حتركــت ثــم قــدم 
املدعــى عليــه بســيارته اخلاطــة مــن اليســار وكان قاطــع اإلشــارة حيــث 
أشــارته حمــراء ومــا أدى إلــى و قــوع احلــادث وقــد أديــن املدعــى عليــه 
بكامــل املســئولية عــن احلــادث بنســبة مئــة باملئــة 100%  وقــد قــدرت 
تلفيــات الســيارة مببلــغ واحــد وثاثــن ألــف ريــااًل حســب تقييــم شــيخ 
املعــارض أطلــب إلــزام املدعــى عليــه بســدادها وبســؤال املدعــى عليــه 
بواســطة املترجــم باكســتاني اجلنســية مبوجــب رخصة إقامــة رقم أجاب 
بقولــه مــا ذكــره املدعــي مــن حصــول احلــادث فهــذا صحيــح ولكــن لــم 
أقطــع اإلشــارة حيــث كانــت اإلشــارة حــن مشــيت خضــراء وكانــت 
إشــارة املدعــي حمــراء واملدعــي هــو مــن قطــع اإلشــارة وأنــا غيــر مقتنــع 
بالنســبة حيــث إن املدعــي هــو مــن قطــع اإلشــارة هكــذا أجــاب وبعــرض 
ذلــك علــى املدعــي قــال بــل الصحيــح مــا ذكرتــه يف الدعــوى و التقريــر 
املــروري يفيــد ذلــك و بعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه قــال إن لــدي بينــه 
علــى أن املدعــي هــو مــن قطــع اإلشــارة وأنــي أطلــب مهلــه إلحضارهــا 
ــوم  اخلميــس املوافــق 1434/09/03 هـــ  ورفعــت اجللســة لذلــك، ففــي ي
افتتحــت اجللســة الســاعة 10:30 صباحــًا وفيهــا  حضــر لدينــا املدعــي 
بالســجل املدنــي ولــم يحضــر املدعــى عليــه رغــم تبلغــه ملوعــد اجللســة 
حســب إقــراره املرفــق وبعــد حضــور املدعــي قــررت االســتمرار يف نظــر 
القضيــة فطلبــت مــن املدعــي البينــة علــى دعــواه فقــال إن بينتــي ماجــاء 
يف تقريــر املــرور املرفــق باملعاملــة فجــرى االطــاع علــى التقريــر الصــادر 
مــن شــعبه مــرور محافظــه ينبــع برقــم 3/1076/7/7 يف 1434/3/7هـــ 
ونــص احلاجــة منــه تقــع مســؤولية احلــادث بعينــه مائــه باملائــة علــى اخلاطه  
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بقيــاده وذلــك لاعتبــارات املدونــة علــى صفحــه 2 مــن ملــف التحقيــق 
01هـــ فطلبــت منــه زيــادة بينــه ورفعــت اجللســة .

ففــي يــوم  األربعــاء املوافــق1434/10/21 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 
10:15 صباحــًا  وفيهــا حضــر لدينــا املدعــي واملدعــى عليــه و مترجــم 
احملكمــة باكســتاني اجلنســية مبوجــب رخصــة إقامــة رقــم )( وبعــد 
حضورهــم جــرى ســؤال املدعــى عليــه عــن البينــة التــي وعــد بإحضارهــا 
علــى أن املدعــي هــو مــن قطــع اإلشــارة فأجــاب بقولــه ليــس لــي بينــه 
ــي مــا  ــه قــال أن بينت ــك بين ــم جــرى ســؤال املدعــي لدي هكــذا أجــاب ث
جــاء يف صحيفــة )2( مــن ملــف التحقيــق وهــي أســباب احلــادث ثــم جــرى 
ــة صفحــة )2( ونصــه تقــع  االطــاع علــى ملــف التحقيــق املرفــق باملعامل
التاليــة: 1- جتــاوز  اخلاطــة لألســباب  قائــد  علــى  احلــادث  مســؤولية 
اإلشــارة أثنــاء اللــون األحمــر حســب شــهادة الشــاهد 2- عــدم حمــل 
رخصــة قيــادة تؤهلــه ممــا يــدل علــى جهــل األنظمــة 3- عــدم اليقظــة و 
االنتبــاه خصوصــًا أنــه ميــر بتقاطــع 4- الســرعة الزائــدة ممــا يــدل علــى 
جســامة احلادث و انقاب الشــاحنة . 5- ما جاء يف الرســم الكروكي 
وكذلــك شــهادة املدونــة علــى صحيفــة رقــم )7( مــن ملــف التحقيــق 
بأنــي  أقــر  رقــم  املدنــي  بالســجل  أنــا ســعودي اجلنســية  )أقــر  ونصهــا 
كنــت متوقــف أمــام إشــارة تقاطــع البحــر مــع طــرق امللــك عبدالعزيــز 
وكانــت اإلشــارة حمــراء وبعــد مــا أضــاءت اإلشــارة باللــون األخضــر و 
أردت التحــرك شــاهدت الكــورال تأتــي مــن اليمــن و اإلشــارة خضــراء 
لنــا و أنــا توقفــت و لــم أشــهاد الشــاحنة إال عنــد وقــوع احلــادث هنــا نــص 
احلاجــة منهــا( وحيــث أن مــا قدمــه املدعــي مــن بينــات تقــوي جانبــه 
ــه فقــد  ــب أقــوى املتداعــن لذلــك كل وحيــث أن اليمــن تشــرع يف جان
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طلبــت مــن املدعــي اليمــن بعــد أن خوفتــه بــاهلل فحلــف بــاهلل بقولــه 
أقســم بــاهلل العظيــم أن اإلشــارة كانــت خضــراء أثنــاء جتــاوزي لهــا  وأن 
املدعــى عليــه هــو مــن قطــع اإلشــارة و تســبب باحلــادث هكــذا حلــف، 
ثــم جــرى االطــاع علــى كافــة أوراق املعاملــة وعلــى تقريــر احلــادث 
الصــادر مــن مــرور محافــظ ينبــع املذكــور أعــاه فوجدتــه كمــا ذكــر 
املدعــي كمــا جــرى االطــاع علــى خطــاب مديــر قســم احلــوادث بشــأن 
ــي  ــع املبن ــة الصــادر مــن شــعبة مــرور محافظــة ينب ــر قيمــة املركب تقدي
علــى خطــاب رئيــس طائفــة معــارض الســيارات بينبــع ونــص احلاجــة منــه 
أســم الســائق نــوع الســيارة كــورال صنــع عــام 2008م رقــم اللوحــة  .... 
الفــرق بــن قيمــة الســيارة قبــل احلــادث وبعــده تقــدر مببلــغ واحــد وثاثــن 
ألــف ريــال فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى و اإلجابــة وحيــث أن جانــب 
املدعــي أقــوى مــن جانــب املدعــى عليــه ملــا قدمــه مــن بينــات وحيــث أن 
اليمــن تشــرع يف جانــب أقــوى املتداعــن كمــا قــرر ذلــك ابــن تيميــة 
رحمــه اهلل ونظــرا ملــا قــرر ســماحة الشــيخ ابــن إبراهيــم رحمــه يف قولــه : 
)و إذا لــم تثبــت الدعــوى ببينــه وال اقــرار و وجــدت القرائــن القويــة الدالــة 
علــى صــدق الدعــوى فتقــوى بيمــن املدعــي( ينظــر التعميــم الصــادر 
مــن ســماحته برقــم 17 بتاريــخ 1380/1/18هـــ  )ص128( مــن كتــاب 
األنظمــة و اللوائــح ، وحيــث حلــف املدعــي اليمــن املتممــة لبينتــه لذلــك 
كلــه فقــد حكمــت علــى املدعــى عليــه أن يدفــع للمدعــي مبلــغ واحــد 
وثاثــن ألــف ريــال وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــرر املدعــي رضــاه 
ــزه بــدون  ــب متي ــه وطل ــع ب ــم يقن ــه فل ــه باحلكــم وأمــا املدعــى علي وقناعت
إلــى  الئحــة اعتراضيــة و أجيــب لطلبــه وســيتم رفــع كامــل املعاملــة 
محكمــة االســتئناف مبكــة املكرمــة لتدقيــق احلكــم  وبــاهلل التوفيــق 
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، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  
1434/10/21هـــ

احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى رســول اهلل ... وبعــد:  فقــد 
جــرى منــا نحــن قضــاة الدائــرة اجلزائية الســابعة يف محكمة االســتئناف 
مبنطقــة مكــة املكرمــة اإلطــاع علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة 
رئيــس احملكمــة العامــة بينبــع املســاعد  برقــم 342320456 وتاريــخ 
1434/11/4هـــ املرفــق بهــا الصــك الصادر من فضيلة الشــيخ/ القاضي 
ــخ 1434/10/22هـــ  ــع  برقــم 34338542 وتاري باحملكمــة العامــة بينب
املتضمــن دعــوى/ ضــد/ )نيبالــي اجلنســية( املتهــم يف حــادث مــروري، 
بباطــن الصــك ، وبدراســة الصــك وصــورة  احملكــوم فيــه مبــا دون 
ضبطــه  تقــررت املوافقــة علــى احلكــم . واهلل املوفــق  وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم  .
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رقم الصك: 3438447 تاريخه : 1434/2/16هـ 
رقم الدعوى :3410

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34209112 تاريخه:  1434/5/7هـ

زوجيــة - طلــب االنقيــاد لبيــت الزوجيــة - االختيــار بــني احلكمــني 
أو قســم اخلبــراء للتحكيــم - قــرار مكتــب الصلــح بالتفريــق بينهمــا 

بالعــوض الــذي ســلمه الــزوج - احلكــم بفســخ النــكاح بعــوض.

1. قــول اهلل تعالــى ) وإن خفتــم شــقاق بينهمــا فابعثــوا حكمــًا مــن أهلــه 
وحكمــًا مــن أهلهــا(

أزواجــا  أنفســكم  مــن  لكــم  خلــق  أن  آياتــه  تعالى)ومــن  اهلل  قــول   .2
ورحمــة( مــودة  بينكــم  وجعــل  إليهــا  لتســكنوا 

3. قول الرسول صلى اهلل عليه وسلم )ال ضرر وال ضرار(
4. قــول الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم المــرأة ثابــت بــن قيــس )أترديــن 

عليــه حديقتــه قالــت نعــم فــردت عليــه فأمــره بفراقهــا(
5. عــن ابــن عبــاس قــال )بعثــت أنــا ومعاويــة حكمــني قــال معمــر: بلغنــي 
أن عثمــان بعثهمــا وقــال إن رأيتمــا أن جتمعــا جمعتمــا وإن رأيتمــا أن 

تفرقــا ففرقــا(

ادعــى زوج علــى زوجتــه يطالبهــا بالرجــوع إلــى بيــت الزوجيــة، صادقــت 
ألنهــا  املدعــي  طلــب  ورفضــت  النــكاح  عقــد  علــى  عليهــا  املدعــى 
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كرهتــه بســبب ســوء عشــرته وذكــرت أنــه  يضربهــا ويشــتمها وال ينفــق 
ــه بــا عــوض، رفــض املدعــي فســخ  عليهــا وطلبــت فســخ نكاحهــا من
النــكاح، فعرضــت احملكمــة الصلــح بــن الطرفــن فأصــر كل واحــد 
ــار املدعيــان قســم  ــى طلبــه فقــررت حتكيــم حكمــن فاخت منهمــا عل
ــه  ــراء أن ــح واخلب ــب الصل ــراء لتحكيمــه بينهمــا، فــورد قــرار مكت اخلب
بعــد االجتمــاع بالطرفــن ونصحهمــا رأى قســم اخلبــراء التفريــق بينهمــا 
بعــوض هــو املهــر وقــدره خمســة اآلف ريــال رفــض املدعــى قــرار مكتــب  
وقــرر  النــكاح  وأبــرزت عقــد  عليهــا  املدعــى  عليــه  ووافقــت  الصلــح 
املدعــي أنــه ســلم املدعــى عليهــا ذهبــًا بقيمــة ثمانيــة عشــر ألــف ريــال 
واشــترط إذا أرادت املدعــى عليهــا الطــاق أن تعيــد لــه مــا ســلمها مــن 
قيمــة الذهــب وان تتنــازل لــه عــن حضانــة ابنتــه منهــا، أنكــرت املدعيــة 
أن قيمــة الذهــب ثمانيــة عشــر ألــف ريــال وقــررت أن قيمتــه خمســة اآلف 
ريــال فقــط كمــا رفضــت التنــازل عــن ابنتهــا، طلبــت احملكمــة مــن 
املدعــى البينــة علــى أن قيمــة الذهــب الــذي ســلمه للمدعــى عليهــا كمــا 
ذكــر واســتعد بإحضــار البينــة وابــرز فواتيــر شــراء ذهــب وبعرضهــا 
علــى املدعــى عليهــا أنكــرت عاقتهــا بهــا وذكــرت أن زواجهــا باملدعى 
كان قبــل تاريــخ هــذه الفواتيــر، فســألت احملكمــة املدعــى هــل لديــه 
زيــادة بينــة فأقــر بأنــه ال بينــة لــه ســوى الفواتيــر التــي قدمهــا، فأفهمتــه 
احملكمــة بــأن لــه ميــن املدعــى عليهــا علــى أن قيمــة الذهــب ال تتجــاوز 
خمســة اآلف ريــال فرفــض، واســتعدت املدعــى عليهــا باليمــن وطلبــت 
احملكمــة منهــا شــيكًا مصدقــًا باســم املدعــى مببلــغ خمســة اآلف ريال 
فأحضرتــه املدعيــة، وحيــث جــرى حتكيــم حكمــن قــررا الفــراق بــن 
الطرفــن علــى عــوض قــدره خمســة اآلف ريــال وملــا جــاء يف حديــث امرأة 
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ثابــت بــن قيــس حــن ردت عليــه حديقتــه فأمــره النبــي بطاقهــا ونظــرا 
الن اســتمرار احليــاة الزوجيــة مــع وجــود اخلــاف بــن الطرفــن ال يحقــق 
مقاصــد النــكاح لــذا حكمــت احملكمــة بفســخ نــكاح املدعــى عليهــا 
مــن زوجهــا علــى عــوض قــدره خمســة اآلف ريــال وأفهمتهــا بوجــوب 
ــى نفــي أن  ــه ميــن املدعــى عليهــا عل ــا وأفهمــت املدعــي أن ل العــدة عليه
قيمــة الذهــب تبلــغ ثمانيــة عشــر ألــف ريــال، اعتــرض املدعــي، صــدق 

احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا )0000( القاضــي يف احملكمــة العامــة 
بالريــاض وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العامــة وتاريــخ 1432/1/21ه املقيــدة وتاريــخ 1432/1/21هـــ ففــي يــوم 
الثاثــاء املوافــق 1432/4/17هـــ حضــر املدعــي )0000( ولــم حتضــر 
املدعــى عليهــا )0000( ووردنــا مــن محضــر خصــوم خطــاب التبليــغ رقــم 
)000( يف 1432/1/23هـــ وقــد تضمــن عــدم تســليمه بســبب عــدم وجــود 
رقــم بطاقــة املدعــى عليهــا. ويف يــوم الســبت املوافــق 1432/6/11هـــ 
حضــر املدعــي هويتــه ســابقًا وادعــى علــى احلاضــرة معــه اجلنســية رخصــة 
مطابقــة بطاقتهــا بواســطة مفتشــة النســاء حســب احملضــر املرفــق مبلــف 
الدعــوى قائــا يف دعــواه : إن املدعــى عليهــا زوجتــي مبوجــب وثيقــة عقــد 
زواج وتاريــخ 2009/8/5م صــادرة مــن مــأذون أنكحــة بكفــر ســليم 
التابــع حملكمــة بنــدر كفــر الــدوار بجمهوريــة مصــر العربيــة علــى مهــر 
قــدره عشــرة آالف جنيــه مصــري مؤخــرة وذهــب مببلــغ ثمانيــة آالف ريال 
ودخلــت بهــا وأجنبــت لــي  بنــت )000( املولــودة يف تاريــخ 2010/6/22م 
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ويف شهر ذي احلجة لعام 1431هـ خرجت من بيتي وسكنت يف سكن 
ــذا  ــي ل ــي وموافقت ــدون اذن ــك ب ــع والزالــت كذل خــاص باملمرضــات تاب
أطلــب الزامهــا بالرجــوع إلــى بيتــي والدخــول يف طاعتــي هــذه دعــواي 
وبعرضهــا علــى املدعــى عليهــا أجابــت قائلــة : مــا ذكــره املدعــي يف 
دعــواه أننــي زوجتــه مبوجــب العقــد املذكور على املهر املســمى فصحيح 
وأمــا الذهــب فمبلغــه خمســة اآلف ريــال فقــط وأخــذه منــي بعــد الدخــول 
وقــد أجنبــت منــه كمــا ذكــر ومــا ذكــره أننــي خرجــت مــن بيتــه فغيــر 
ــه  صحيــح والصحيــح هــو أن ذلــك البيــت الــذي يزعــم أننــي خرجــت من
هــو بيتــي أنــا وهــو عبــارة عــن شــقة يف حــي )000( اســتأجرتها باســمه 
ودفعــت أجرتهــا وتكلفــة تأثيثهــا وســكناها ســويا وعندمــا قدمــت 
والدتــي مــن جمهوريــة مصــر للزيــارة ســكنت عنــدي يف الشــقة فخــرج 
املدعــي مــن الشــقة وســكن مــع والدتــه ووالــده وهجرنــي وابنتــي وبعــد 
أن ســافرت والدتــي بعــد ثاثــة أشــهر ســلمت الشــقة وانتقلــت للســكن 
الطبيــة  املدينــة  أعمــل ممرضــة يف  ألننــي  الــذي ذكــره  يف ســكن  
املذكــورة وســبب ذلــك أننــي لــم اســتطع أن اســتمر يف ســكن الشــقة 
لوحــدي وأرفــض احلكــم مبــا طلــب املدعــي ألننــي كرهتــه بســبب ســوء 
عشــرته فهــو يضربنــي ويشــتمني ويســب الديــن وال يقــوم بالنفقــة الواجبة 
عليــه ولــم يســتأجر لــي ســكن كمــا أنــه خدعنــي عنــد عقــد النــكاح 
حيــث ذكــر لــي أنــه طلــق زوجتــه األولــى وتبــن لــي أنــه يكــذب وأنــه 
الزالــت يف ذمتــه حتــى اآلن لــذا أطلــب فســخ نكاحــي منــه بــا عــوض 
هكــذا أجابــت وبعــرض ذلــك علــى املدعــي أجــاب قائــا: مــا ذكرتــه 
املدعيــة يف جوابهــا أن الذهــب قيمتــه خمســة آالف ريــال وأننــي أخذتــه 
منهــا وأنهــا مــن دفــع أجــرة الشــقة وأثاثهــا وأننــي خرجــت مــن الشــقة 
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إلــى شــقة والــدي ووالدتــي وأننــي أشــتمها وأضربهــا وال أقــوم بالنفقــة 
وأننــي خدعتهــا بأننــي طلقــت زوجتــي فهــذا كلــه غيــر صحيــح بــل أنــا 
مــن اســتأجر الشــقة وأثثتهــا مــن مالــي اخلــاص وهــي التــي خرجــت منهــا 
إلــى ســكن املمرضــات بــدون أذنــي وال زالــت الشــقة مســتأجرة باســمي 
وعلــى حســابي وأمــا عــن زوجتــي األولــى فقــد أخبرتهــا أنهــا ال زالــت يف 
ذمتــي عنــد عقــد النــكاح والنفقــة الواجبــة علــي قمــت بهــا ولــدي البينــة 
علــى جميــع ذلــك وأرفــض فســخ النــكاح هكــذا أجــاب ثــم جــرى عرض 
الصلــح بــن الطرفــن فأصــر كل منهمــا علــى طلبــه ولقولــه تعالــى )وإن 
خفتــم شــقاق بينهمــا فابعثــوا حكمــا مــن أهلــه وحكمــا مــن أهلهــا( لــذا 
أفهمــت الطرفــن بتعيــن حكمــن مــن أهلهمــا أو إحالتهمــا إلــى قســم 
اخلبــراء للتحكيــم بينهمــا فاختــارا الثانــي لــذا أمــرت بإحالتهمــا إلــى 

قســم اخلبــراء .
ويف يــوم الســبت املوافق1433/09/02هـــ حضــر املدعــي واملدعــى عليهــا 
ووردنــا خطــاب رئيــس احملكمــة رقــم )000( وتاريــخ 1433/06/09هـــ 
و برفقــه قــرار مكتــب الصلــح بــدون رقــم وتاريــخ ونصــه بعــد املقدمــة 
ــة القاضــي املتعلــق بدعــوى ضــد مــن  مــا يلــي : بنــاء علــى خطــاب فضيل
أجــل التحكيــم بينهمــا. عليــه نفيــد فضيلتــه أنــه مت االجتمــاع بالزوجــن 
ــر كل واحــد  ــر مــن مــرة ومناصحتهمــا مــرارًا وتكــرارًا وتذكي أكث
ــة النــزاع ونبــذ الفرقــة ولكــن  منهمــا بــاهلل تعالــى وتــرك الشــقاق وإزال
الزوجــة أصــرت علــى فســخ النــكاح وأفــادت بإقرارهــا املرفــق بأنهــا ال 
ترغــب يف اســتكمال حياتهــا مــع زوجهــا املدعــى عليــه وبأنهــا تكرهــه 
وتبغضــه وال تطيــق العيــش معــه وأنــه يبخــل ويضــرب وال مانــع لديهــا 
مــن إرجــاع قيمــة الذهــب الــذي ســلمه لهــا وقــدره خمســة آالف ريــال مــع 
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أنــه أخــذه منهــا هكــذا أفــادت كمــا أن الــزوج أفــاد بإقــراره املرفــق 
أنــه متمســك بزوجتــه وأنــه يحبهــا وغيــر مســتعد بطاقهــا حفاظــا علــى 
ترابــط األســرة وعــدم تفككهــا وبعــد التأمــل يف حالهمــا والنظــر يف 
الزوجيــة  احليــاة  يخــدم  متعــذر ورجوعهــا ال  الزوجيــة  وبقــاء  واقعهمــا 
ويتنافــى مــع قولــه تعالــى )ومــن آياتــه أن خلــق لكــم مــن أنفســكم 
أزواجــا لتســكنوا إليهــا وجعــل بينكــم مــودة ورحمــة( كمــا أن رجــوع 
الزوجــة وهــي كارهــة يترتــب عليــه ضــرر ولقــول النبــي صلــى اهلل عليــه 
وســلم )ال ضــرر وال ضــرار( فإننــا نــرى التفريــق بينهمــا بالعــوض الــذي 
ســلمه الــزوج لهــا يف عقــد النــكاح و قــدره خمســة آالف ريــال هــذا مــا 
لدينــا و اهلل يحفظكــم ا.هـــ وبعرضــه علــى املدعــي أجــاب قائــا: أرفض 
ــاد معــي هكــذا أجــاب  ــب إلزامهــا باالنقي ــح و أطل قــرار مكتــب الصل
وبعرضــه علــى املدعــى عليهــا أجابــت قائلــة : ال مانــع لــدي أن أعيــد لــه 
مبلــغ خمســة آالف ريــال هكــذا أجابــت وبطلــب عقــد النــكاح بــن 
الطرفــن أبــرز املدعــي وثيقــة عقــد زواج صــادرة مــن جمهوريــة مصــر 
ــخ 2009/08/06م واملتضمــن عقــد  ــرة وتاري ــب تصديقــات البحي مكت
النــكاح بــن الطرفــن علــى صــداق قــدره عشــرة آالف وواحــد جنيــه 
ــه. ا.هـــ  ــه عشــرة آالف جني ــه واملؤجــل من ــه واحــد جني مصــري احلــال من
وقــرر املدعــي بقولــه اجلنيــه الواحــد املذكــور هــو عبــارة عــن رســم يدفــع 
للحكومــة ولــم أســلم لهــا عشــرة آالف جنيــه ألنهــا مؤخــر وإمنــا ســلمت 
ــال ســعودي وإذا أرادت الطــاق  ــة عشــر ألــف ري ــا بقيمــة ثماني لهــا ذهب
أطلــب أن تعيــد لــي قيمــة ذلــك املهــر وتتنــازل لــي عــن حضانــة بنتــي 
هكــذا أجــاب وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليهــا أجابــت قائلــة : أمــا 
الذهــب الــذي ذكــره فقيمتــه خمســة آالف ريــال فقــط وال مانــع لدي من 
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ســدادها لــه وأمــا البنــت فأرفــض التنــازل عنها هكذا أجابت وبســؤالها 
عمــا جــاء يف قــرار مكتــب الصلــح مــن أنــه أخــذ الذهــب أجابــت قائلــة: 
ملــا انتقلــت مــن شــقته إلــى ســكن عملــي تركــت الذهــب ولــم آخــذه 
وكنــت وضعتــه داخــل شــنطة وملــا أحضرهــا لــي لــم أجــد الذهــب فيهــا 
هكــذا أجابــت وبعرضــه علــى املدعــي أجــاب قائــا : لــم آخــذ الذهــب 
هكــذا أجــاب وبعرضــه علــى املدعــى عليهــا أجابــت قائلــة : أطلــب ميينــه 
أنــه لــم يأخــذ الذهــب هكــذا أجابــت وبعرضــه علــى املدعــي اســتعد 
باليمــن فأذنــت لــه وحلــف قائــا : واهلل العظيــم الــذي ال إلــه إال هــو أننــي 
لــم آخــذ ذهــب املدعــى عليهــا الــذي تذكــره بــل هــو معهــا هكــذا حلــف 
وبســؤاله عــن بينتــه أن قيمــة الذهــب املســلم لهــا تبلــغ مــا ذكــره أجــاب 

قائــا : نعــم لــدي بينــة وأطلــب مهلــة إلحضارهــا هكــذا قــرر .
ويف يــوم االثنــن املوافــق 1433/11/29ه حضــر املدعــي واملدعــى عليهــا 
وبســؤال املدعــي هــل أحضــر بينتــه علــى أن قيمــة الذهــب املســلم لهــا 
ــى مطبوعــات محــات )000( للذهــب  ــورة عل ــرز فات ــغ مــا ذكــره أب تبل
واملجوهــرات وتاريــخ 1431/5/1هـــ واملتضمــن شــراء املدعــي طقم ذهب 
مــن عيــار 21 مببلــغ 6000 ريــال وأبــرز فاتــورة ثانيــة مــن احملــل نفســه 
برقــم 15306 وتاريــخ 1430/06/02هـــ واملتضمــن شــراء املدعــي نصــف 
طقــم مــن عيــار 18 مببلــغ 600 ريــال وفاتــورة ثالثــة مــن احملــل نفســه برقم 
ــق ذهبــي  15311 وتاريــخ 1430/06/05هـــ املتضمــن شــراء املدعــي حل
عيــار 18 مببلــغ 270 ريــال وفاتــورة رابعــة مــن احملــل نفســه برقــم 23304 
ــخ 1431/05/01هـــ واملتضمــن شــراء املدعــي غوايــش ذهــب مــن  وتاري
عيــار 21 مببلــغ 11280 ريــال وبعــرض ذلــك علــى املدعيــة أجابــت قائلــة: 
تلــك الفواتيــر ال تخــص الذهــب الــذي اســتلمته وهــي تخــص والدتــه 
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ولــم أســتلم منــه شــيئا ويــدل علــى هــذا أن الفاتــورة )000( والفاتــورة 
رقــم )000( كلهــا يف عــام 1431ه بينمــا زواجنــا يف 1430/07/10هـــ 
هكــذا أجابــت وبســؤال املدعــي هــل لديــه بينــة علــى الذهــب الــذي أبــرز 
فواتيــره أجــاب قائــا : ليــس لــدي بينــة هكــذا أجــاب فأفهمتــه أن لــه 
ميينهــا علــى نفــي اســتامها الذهــب وأن قيمــة الذهــب الــذي أعطاهــا ال 
يتجــاوز خمســة آالف ريــال فرفــض واســتعدت املدعــى عليهــا باليمــن 
علــى مــا ذكــر لــذا أفهمــت املدعــى عليهــا بإحضــار شــيك مصــدق باســم 
بــه  اســتعدت  الــذي  بالعــوض  رئيــس هــذه احملكمــة  املدعــي مناولــة 

وقــدره خمســة آالف ريــال لــذا رفعــت اجللســة .
واملدعــى  املدعــي  حضــر  1434/2/16هـــ  املوافــق  الســبت  يــوم  ويف 
عليهــا وقدمــت املدعــى عليهــا الشــيك املصــدق املســحوب علــى مصــرف 
)000( وتاريــخ 2012/12/17م ممثــل ملبلــغ خمســة آالف ريــال ألمــر 
رئيــس احملكمــة فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة ومــا مت 
مــن وعظهمــا وتوجيههمــا وإلصــرار كل منهمــا علــى رأيــه ولعمــوم قولــه 
تعالــى: » وإن خفتــم شــقاق بينهمــا فابعثــوا حكمــًا مــن أهلــه وحكمــًا 
مــن أهلهــا إن يريــدا إصاحــًا يوفــق اهلل بينهمــا« وملــا رواه البخــاري عــن 
ابــن عبــاس رضــي اهلل عنهمــا قــال: جــاءت امــرأة ثابــت بــن قيــس بــن 
شــماس إلــى النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم فقالــت: يــا رســول اهلل مــا أنقــم 
علــى ثابــت يف ديــن وال خلــق إال أنــي أخــاف الكفــر يف اإلســام فقــال 
رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم: أترديــن عليــه حديقتــه قالــت: نعــم 
فــردت عليــه فأمــره ففارقهــا« وملــا رواه النســائي وعبــد الــرزاق عــن ابــن 
عبــاس رضــي اهلل عنهمــا قــال: بعثــت أنــا ومعاويــة حكمــن قــال معمــر: 
بلغنــي أن عثمــان بعثهمــا وقــال إن رأيتمــا أن جتمعــا جمعتمــا وإن رأيتمــا 
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أن تفرقــا ففرقــا« ونظــرًا إلــى أن اســتمرار احليــاة الزوجيــة مــع هــذا 
اخلــاف ال يحقــق مقاصــد النــكاح يف الشــريعة مــن املــودة والرحمــة 
والســكن وتربيــة األوالد والعفــة ونظــرًا لبقــاء املدعــى عليهــا ناشــزًا مــع 
طــول املــدة أمــر غيــر محمــود شــرعًا ومــا قــرره مكتــب قســم اخلبــراء مــن 
التفريــق بينهمــا علــى عــوض قــدره خمســة آالف ريــال وميــن املدعــي علــى 
نفــي أخــذ الذهــب وعــدم بينتــه علــى مــا أنكرتــه املدعــى عليهــا مــن مبلــغ 
الذهــب واســتعدادها بــذل اليمــن علــى ذلــك ورفــض املدعــي قبــول ميينهــا 
لــذا فقــد حكمــت بفســخ نــكاح املدعــى عليهــا مــن زوجهــا املدعــي على 
عــوض قــدره خمســة آالف ريــال وأفهمــت املدعــى عليهــا بــأن عليهــا العدة 
الشــرعية وهــي ثــاث حيــض اعتبــارًا مــن اليــوم املوافــق 1434/2/16هـــ 
وأن ال تتــزوج إال بعــد انقضائهــا واكتســاب احلكــم القطعيــة وأفهمــت 
املدعــي أن لــه ميــن املدعــى عليهــا علــى نفــي أن قيمــة الذهــب تبلــغ ثمانيــة 
عشــر ألــف ريــال متــى طلبهــا وبعــرض ذلــك علــى الطرفــن قــررت املدعى 
عليهــا القناعــة وقــرر املدعــي املعارضــة وطلــب االســتئناف فأجيــب إلــى 
طلبــه وســلم صــورة احلكــم لتقــدمي الئحــة اعتراضــه خــال ثاثــن يومــًا 
فــإن مضــت املــدة ولــم يقــدم الئحــة اعتراضــه خالهــا ســقط حقــه يف 
االعتــراض واكتســب احلكــم القطعيــة وقــررت حفــظ العــوض يف بيــت 
املــال لصالــح املدعــي وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن. حــرر يف 1434/2/16هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد .. فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة األولــى لتمييــز 
قضايــا األحــوال الشــخصية واإلنهــاءات مبحكمــة االســتئناف بالرياض 
علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيس احملكمــة العامة  املســاعد........
وتاريــخ 1434/4/20هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن فضيلــة القاضي 
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باحملكمــة الشــيخ )00000( وتاريــخ 1434/2/16هـــ اخلــاص بدعــوى 
)000( )مصــري اجلنســية ( ضــد )0000( )مصريــة اجلنســية(  بشــأن 
طلــب املدعــي إلــزام املدعــى عليهــا بالرجــوع لبيتــه واإلنقيــاد لــه، وقــد 
تضمــن الصــك حكــم فضيلتــه بفســخ نــكاح املدعــى عليهــا مــن املدعــي 
علــى عــوض قــدره خمســة آالف ريــال ... إلــخ . وبدراســة الصــك وصــورة 
يوجــب  مــا  لــم يظهــر  املعاملــة  ضبطــه والائحــة االعتراضيــة وأوراق 
ــه وصحبــه  ــا محمــد وآل ــى نبين ــى اهلل عل االعتــراض . واهلل املوفــق وصل

وســلم  .
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رقم الصك: 33450534 تاريخه: 1433/11/10هـ 
رقم الدعوى : 4132

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3448060 تاريخه: 1434/2/26هـ

انقيــاد - مطالبــة الــزوج زوجتــه االنقيــاد لبيــت الزوجيــة- مطالبــة 
الزوجــة الطــالق أو فســخ النــكاح مقابــل دفــع العــوض والتنــازل عــن 
املؤخــر- تعــذر الصلــح بــني الزوجــني- طــول مــدة انفصــال الزوجــني 
وأثــره- رأى احلكمــان التفريــق دون عــوض- صــرف النظــر عــن دعــوى 
الــزوج بطلــب انقيــاد الزوجــة لبيــت الزوجيــة- فســخ نــكاح الزوجــة مــن 

زوجهــا ورجــوع املهــر املســتلم والتنــازل عــن املؤخــر .

1. قوله تعالى )فإمساك مبعروف أو تسريح بإحسان(.
2. قولــه تعالــى )وإن خفتــم شــقاق بينهمــا فابعثــوا حكمــًا مــن أهلــه 
وحكمــًا مــن أهلهــا إن يريــدا إصالحــًا يوفــق اهلل بينهمــا إن اهلل كان 

عليمــًا خبيــرا(.
3. قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم )أميــا امــرأة ســألت الطــالق مــن غيــر مــا 

بــأس فحــرام عليهــا رائحــة اجلنــة( .
4. عــن ابــن عبــاس رضــي اهلل عنهمــا أن امــرأة ثابــت بــن قيــس أتــت 
النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم فقالــت يــا رســول اهلل ثابــت بــن قيــس مــا 
أعيــب عليــه يف خلــق وال ديــن ولكنــي أكــره الكفــر يف اإلســالم فقــال 
رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم أترديــن عليــه حديقتــه قالــت نعــم قــال 
رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم ))اقبــل احلديقــة وطلقهــا تطليقــه(( 

رواه البخــاري.
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ادعــى املدعــي أن املدعــى عليهــا زوجتــه، وأنــه دخــل بهــا وأجنبــت منــه 
علــى فــراش الزوجيــة ثاثــة أبنــاء وثــاث بنــات، وأنهــا كانــت تخــرج مــن 
البيــت دون إذنــه، فنهاهــا عــن ذلــك لكنهــا لــم تنتــه بــل كــررت ذلــك، 
كمــا أحلــت عليــه بالعمــل فرفــض، ثــم ذهبــت إلــى أهلهــا قبــل شــهرين 
مــن تقــدمي الدعــوى وهــي ال تــزال عندهــم، وطلــب إلزامهــا باالنقيــاد 
لبيــت الزوجيــة، بعــرض دعــوى املدعــي علــى املدعــى عليهــا )املعــرف 
بهــا مــن قبــل أخيهــا الشــقيق( صادقــت علــى الــزواج واألوالد، وأنكــرت 
خروجهــا بغيــر إذنــه، وبســؤال املدعــى عليهــا عــن مــدة مكوثها يف منزل 
أهلهــا وعــن املهــر، قــررت أنهــا خرجــت منــذ ثــاث ســنوات وأن املهــر 

5. قــال ابــن مفلــح يف الفــروع يف أول بــاب اخللــع: وقــد اختلــف كالم 
شــيخنا يقصــد ابــن تيميــة يف وجوبــه يعنــي اخللــع وقــد ألــزم بــه بعــض 

حــكام الشــام املقادســة الفضــالء( .
6. قــال الشــيخ محمــد بــن إبراهيــم لعــل اختــالف قــول ابــن تيميــة يف 
وجوبــه منــزل علــى اختــالف األحــوال وأن قولــه بالوجــوب هــو يف احلالة 
التــي ييــأس فيهــا مــن طاعتهــا لزوجهــا وانقيادهــا لــه الســنني العديــدة 
التــي تربــوا فيهــا مفســدة إلزامهــا بحيــث ال يحصــل منــه املقصــود 
بحــال علــى مفســدة إلــزام الــزوج باملخالعــة الفتــوى رقــم )2945( املجلــد 

)204/10(
7. قوله صلى اهلل عليه وسلم ) ال ضرر وال ضرار ( .

8. قاعدة الضرر يزال.
9. املادة )1/55( من نظام املرافعات الشرعية ولوائحها التنفيذية.
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ثاثــون ألــف ريــال اســتلمت منــه عشــرين ألــف ريــال وعشــرة آالف ريــال 
مؤخــر وأنهــا مســتعدة بافتــداء نفســها مبــا اســتلمته وتتنازل عــن املؤخر، 
الــزوج يطالــب باالنقيــاد والزوجــة تطلــب الطــاق أو فســخ نكاحهــا، 
تعــذر اإلصــاح بــن الزوجــن، والزوجــة ترفــض رفضــًا تامــًا الرجــوع 
ــى زوجهــا وتكرهــه، طــول مــدة انفصــال الزوجــن ويف ذلــك ضــرر  إل
علــى الزوجــن وخاصــة الزوجــة، والقاعــدة أن الضــرر يــزال، اســتعداد 
الزوجــة ببــذل املهــر املســتلم والتنــازل عــن املؤخــر، املقصــود مــن احليــاة 
الزوجيــة هــو املــودة والســكن والرحمــة وكل هــذه مــن أعمــال القلــوب 
التــي ال ميكــن فيهــا اإلجبــار والقــوة، لــذا مت احلكــم بصــرف النظــر 
عــن طلــب املدعــي انقيــاد الزوجــة لبيــت الزوجيــة،  واحلكــم بفســخ 
نــكاح الزوجــة مــن زوجهــا  املدعــى عليــه علــى أن ترجــع املهــر املســتلم 
لزوجهــا وقــدره عشــرون ألــف ريــال وتنازلهــا عــن مؤخــر الصــداق وقــدره 
عشــرة آالف ريــال، جــرى إفهــام الزوجــة ووليهــا احلاضــر معهــا أال تتــزوج 
حتــى يكتســب احلكــم القطعيــة بعــد أن تعتــد ثــاث حيــض مــن تاريــخ 
الفســخ، يعتبــر هــذا احلكــم يف حــق املدعــى عليــه حضوريــًا، بعــد رفــع 
احلكــم حملكمــة االســتئناف لوحــظ أن فضيلــة القاضــي لــم يطلــب مــن 
املدعــى عليهــا إحضــار العــوض احملكــوم بــه للــزوج عوضــًا عــن الفســخ 
وإيداعــه يف بيــت املــال احتــرازًا مــن املماطلــة يف إحضــاره، بعــرض ذلــك 
..... يف.... مببلــغ  برقــم  املصــريف  الشــيك  أبــرزت  املدعــى عليهــا  علــى 
عشــرين ألــف ريــال ألمــر املدعــي، اســتلم املدعــي الشــيك املذكور،بعــد 

رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف متــت املصادقــة عليــه.
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وبعــد  بعــده  نبــي  ال  مــن  علــى  والســام  والصــاة  وحــده  هلل  احلمــد 
يف   3582 برقــم  احملالــة  املعاملــة  علــى  بنــاء   ................... أنــا  فلــدي 
ففــي  1430/5/21هـــ  3013892يف  برقــم   واملقيــدة  1430/5/21هـــ 
يــوم الثاثــاء 1432/7/5هـــ حضــر املدعــي ........... فلســطيني اجلنســية 
اجلنســية  أردنيــة   ............. وزوجتــه  رقــم).............(  اإلقامــة  مبوجــب 
مبوجــب اإلقامــة رقــم)...............( واملعــرف بهــا مــن قبــل أخيهــا الشــقيق 
فجــرى   )...............( رقــم  اإلقامــة  اجلنســية مبوجــب  أردنــي   ...............
ســؤال املدعــي ........ عــن دعــواه فقــال إن هــذه احلاضــرة زوجتــي عقــدت 
ــى فــراش  ــت بهــا وأجنبــت منــي عل عليهــا بتاريــخ 1403/12/4هـــ ودخل
الزوجيــة ثاثــة أبنــاء وثــاث بنــات وقبــل تقــدمي الدعــوى لــدى احملكمــة 
بســنة كانــت تخــرج بــدون إذنــي فنهيتهــا عــن ذلــك لكنهــا لــم تنتــه بــل 
كــررت ذلــك كمــا أحلــت علــي بالعمــل فرفضــت ذلــك ثــم ذهبــت إلــى 
أهلهــا قبــل شــهرين مــن تقــدمي الدعــوى وإلــى اآلن هــي عنــد أهلهــا لــذا 
أطلــب إلزامهــا باالنقيــاد لبيــت الزوجيــة هــذه دعــواي ، وبســؤال املدعيــة 
عمــا جــاء يف دعــوى املدعــي أجابــت قائلــة مــا ذكــره املدعــي مــن الــزواج 
واألوالد هــذا صحيــح وأمــا خروجــي بــدون إذنــه فهــو غيــر صحيــح وأمــا 
طلــب العمــل فقــد عملــت بإذنــه وموافقتــه اخلطيــة يف النــدوة العامليــة 
ــم قــدم املدعــي اســتقالتي بنفســه وأمــا  للشــباب اإلســامي ملــدة ســنة ث
ذهابــي إلــى منــزل أهلــي فإننــي قبــل أربــع ســنوات بــدأت أكرهــه حتــى 
أصبحــت أكرهــه كرهــًا شــديدًا ال أســتطيع أداء حقــه علــي لــذا أطلــب 
رد دعــواه وإلزامــه بخلعــي وأنــا مســتعدة بدفــع العــوض هكــذا أجابــت 
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فجــرى نصــح الزوجــن وتذكيرهمــا بحقوقهمــا ومعروفهمــا والعشــرة 
التــي بينهمــا ووجــود األوالد الســتة وتذكيــر الزوجــة بقولــه صلــى اهلل 
عليــه وســلم )أميــا امــرأة ســألت الطــاق مــن غيــر مــا بــأس فحــرام عليهــا 
رائحــة اجلنــة( فأصــرت الزوجــة علــى رأيهــا وقالــت إننــي ال أســتطيع 
العــودة إليــه وقــد حاولــت عــدة مــرات لكننــي ال أســتطيع العيــش معــه 
ــه تعالــى )فإمســاك مبعــروف أو  ــره بقول ــزوج وتذكي ــم جــرى نصــح ال ث
تســريح بإحســان( فقــال إننــي ال أرى ســببًا للطــاق وأخشــى مــن اإلثــم يف 
ذلــك ورفــض الطــاق فجــرى ســؤال املدعــي عمــا جــاء يف جــواب املدعيــة 
فقــال إنــه غيــر صحيــح وأنــا أرفــض خـلعـهـــا والـصـحـيـــح أنـنـــي أذنــت لـهـــا 
ــة وكذلــك جلنــة التنميــة يف حــي الروضــة  ــدوة الـعـالـميـ ــمل يف الــنــ بالعــ
فأصبحــت تــداوم دوامــن صباحــي ومســائي ممــا ترتــب عليــه ضيــاع 
الـــمنزل واألوالد فـطلـــبت منهــا تــرك العمــل فرفضــت فقدمت اســتقالتها 
بنفســي لكنهــا أصبحــت تذهــب للعمــل وتخــرج بــدون إذنــي هكــذا 
ــوا حكمــًا مــن  ــم شــقاق بينهمــا فابعث ــى )وإن خفت ــه تعال أجــاب   ولقول
ــه وحكمــًا مــن أهلهــا إن يريــدا إصاحــًا يوفــق اهلل بينهمــا إن اهلل  أهل
كان عليمــًا خبيــرا( طلبــت منهمــا اختيــار حكمــن فاختــارت الزوجــة 
يــوم  إلــى  مهلــه  أطلــب  فقــال  الــزوج  أمــا  احملكمــة  يف  النظــر  هيئــة 
األربعــاء 1432/7/13هـــ للبحــث عــن حكــم ، ويف هــذا اليــوم الثاثــاء 
1432/8/25هـــ حضــر الطرفــان واملعــرف هــذا وقــد وردنــا جــواب هيئــة 
النظــر بالقــرار رقــم 268 يف 1432/8/16هـــ وقــد وقــع عليــه عضــو هيئــة 
............فقــرر مبــا نصــه  الــزوج  الشــرمي وأمــا حكــم  النظــر ســليمان 
))تنازلــت رســميًا عــن التحكيــم وســلمت التنــازل بيــد ناظــر القضيــة 
ــل اجللســة هــذا احلكــم وهــو موظــف باحملكمــة  ــا قب وقــد حضــر لدين
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وقــدم اعتــذاره املتضمــن أن عضــو الهيئــة لــم يأخــذ برأيــه أ.هـــ(( وقــد 
تضمــن القــرار املذكــور مــا نصــه )) لــذا تــرى الهيئــة أن االنفصــال مــن 
الزوجــن هــو األولــى بــدون عــوض حيــث أن عمــر الــزواج أكثــر مــن 
خمــس وعشــرين ســنة ومقــدار الصــداق ثاثــون ألــف ريــال ولــم يتــم دفــع 
ســوى عشــرين ألــف ريــال (( ، وألنــه لــم يردنــا جــواب مــن حكــم الــزوج 
فقــد طلبــت مــن الطرفــن احلضــور جميعــًا عنــد حكــم الــزوج األول 
........... فاســتعدا بذلــك ، ويف يــوم الثاثــاء 1432/10/29هـــ حضــرت 
املدعيــة واملعــرف بهــا ولــم يحضــر زوجهــا خصمهــا فجــرى ســؤالها هــل 
حضــرت لــدى حكــم الــزوج فقالــت ال لــم أحضــر ولــم يتصــل بي خصمي 
ليحــدد لــي املوعــد هكــذا أجابــت فســألتها كــم كان املهــر بينكمــا 
فقالــت عشــرون ألــف ريــال وأضافــت ال مــا نــع لــدي مــن إرجــاع هــذا 
املبلــغ ألجــل أن أفتــدي نفســي منــه ويفســخ نكاحــي منــه هكــذا قــررت 
فســألتها منــذ متــى وأنــت يف منــزل أهلــك فقالــت منــذ ثــاث ســنوات 
هكــذا أجابــت ، ويف هــذا اليــوم الثاثــاء 1432/12/26هـــ حضــرت 
املدعيــة برفقــة والدهــا املعــرف بهــا .............. أردنــي اجلنســية مبوجــب 
اإلقامــة رقــم ………. ولــم يحضــر املدعــى عليــه وجــرى ســؤال الزوجــة 
هــل اتصــل عليهــا زوجهــا للحضــور إلــى حكــم الــزوج فقالــت ال هكــذا 
أجابــت  كمــا قــررت املدعيــة أنهــا مســتعدة ببــذل العــوض لتفتــدي 
نفســها هكــذا قــررت وأضافــت إننــي أطالــب بفســخ نكاحــي ألنــي 
أخشــى أال أقــوم بحقــه وأكرهــه فســألتها كــم املهــر قالــت ثاثــون 
ألــف ريــال عشــرون ألــف ريــال اســتلمتها وعشــرة آالف ريــال مؤخــر 
صــداق وإننــي أتنــازل عنــه إذا فســخ نكاحــي ، فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن 
الدعــوى واإلجابــة وألن الــزوج يطالــب باالنقيــاد والزوجــة تطلــب الطــاق 
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أو فســخ نكاحهــا وألنــه تعــذر اإلصــاح بــن الزوجــن خاصــة أنــه مت 
ــثر مــن  ــل أكـ ــر مــن حكــم وألن الزوجــن منفصــان قـبـ ــار أكث اختي
أربـــع سنـــوات حـســـب مـــا جـــاء يف الدعوى واإلجابة  وألن الزوجة ترفض 
رفضــًا تامــًا الرجــوع إلــى زوجهــا وتكرهــه ويف صحيــح البخــاري )عــن 
ابــن عبــاس رضــي اهلل عنهمــا أن امــرأة ثابــت بــن قيــس أتــت النبــي صلــى 
ــا رســول اهلل ثابــت بــن قيــس مــا أعيــب عليــه  اهلل عليــه وســلم فقالــت ي
يف خلــق وال ديــن ولكنــي أكــره الكفــر يف اإلســام فقــال رســول اهلل 
صلــى اهلل عليــه وســلم أترديــن عليــه حديقتــه قالــت نعــم قــال رســول اهلل 
ــا تطليقــه(( وقــد ذكــر  ــل احلديقــة وطلقه ــه وســلم ))أقب ــى اهلل علي صل
أهــل العلــم أن قــول امــرأة ثابــت أكــره الكفــر يف اإلســام خشــية مــن 
كفــران العشــير إذا جلســت معــه أو أن يحملهــا بغضهــا إلــى الكفــر 
حتــى ينفســخ نكاحهــا منــه( وقــد قــال ابــن مفلــح يف الفــروع يف أول بــاب 
اخللــع وقــد اختلــف كام شــيخنا يقصــد ابــن تيميــه يف وجوبــه يعنــي 
اخللــع وقــد ألــزم بــه بعــض حــكام الشــام املقادســة الفضــاء( قال الشــيخ 
محمــد بــن إبراهيــم لعــل اختــاف قــول ابــن تيميــه يف وجوبــه منــزل علــى 
اختــاف األحــوال وأن قولــه بالوجــوب هــو يف احلالــة التــي ييــأس فيهــا مــن 
طاعتــه لزوجهــا وانقيادهــا لــه الســنن العديــدة التــي تربــوا فيهــا مفســدة 
إلزامهــا بحيــث ال يحصــل منــه املقصــود بحــال علــى مفســدة إلــزام الــزوج 
باملخالعــة الفتــوى رقــم )2945 املجلــد 204/10( ، ونظــرًا لطــول مــدة 
الزوجــة  وخاصــة  الزوجــن  علــى  ضــرر  ذلــك  ويف  الزوجــن  انفصــال 
ولقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم ) ال ضــرر وال ضــرار ( وألن القاعــدة أن 
الضــرر يــزال وألن الزوجــة اســتعدت ببــذل املهــر املســتلم والتنــازل عــن 
املؤخــر وألن الــزوج وافــق علــى مبــدأ اخللــع مقابــل دفع أربعمائة وخمســن 



110

ألــف ريــال كمــا يف جلســة يــوم الثاثــاء    1432/12/26هـــ وألن النبــي 
صلــى اهلل عليــه وســلم ملــا اشــتكت إليــه امــرأة ثابــت لــم يرددهــا بــل 
أمــره بالطــاق ملــا وافقــت علــى إرجــاع احلديقــة وألن املقصــود مــن احليــاة 
الزوجيــة هــو املــودة والســكن والرحمــة وكل هــذه مــن أعمــال القلــوب 
التــي ال ميكــن فيهــا اإلجبــار والقــوة وبنــاًء علــى املــادة )1/55( مــن نظــام 
املرافعــات الشــرعية جلميــع مــا ســبق فقــد صرفــت أواًل النظــر عــن دعــوى 
الــزوج بطلبــه انقيــاد الزوجــة لبيــت الزوجيــة ، ثانيــًا فســخت نــكاح 
الزوجــة ..................... مــن زوجهــا ................... بتاريــخ 1432/12/26هـــ 
علــى أن ترجــع املهــر املســتلم لزوجهــا وقــدره عشــرون ألــف ريــال وتنازلهــا 
عــن مؤخــر الصــداق وقــدره عشــرة آالف ريــال وبــه حكمــت وأفهمــت 
الزوجــة ووليهــا احلاضــر أال تتــزوج حتــى يكتســب احلكــم القطعيــة 
بعــد أن تعتــد ثــاث حيــض مــن تاريــخ الفســخ وهــذا احلكــم حضــوري 
يف حــق املدعــى عليــه خاضــع لتعـــليمات االســتئناف وكانــت ســاعة 
الـنـطـــق بالـــحكم الســاعة الواحــدة والربــع  وبــاهلل الـــتوفيق وصلــى 
اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعـلـــى آلــه وصحبــه أجمعــن ، حـــــــرر يف 

1433/11/10هـــ 
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد فقــد 
برقــم  الشــرقية  باملنطقــة  االســتئناف  محكمــة  مــن  املعاملــة  وردتنــا 
33/2101460 وتاريــخ 1434/1/26هـــ املرفــق بهــا قــرار دائــرة األحــوال 
املتضمــن  1434/1/12هـــ  349667وتاريــخ  رقــم  األولــى  الشــخصية  
وأوراق  االعتراضيــة  والائحــة  ضبطــه  وصــورة  الصــك  )وبدراســة 
املعاملــة لوحــظ مــا يلــي لــم جنــد أن فضيلــة القاضــي حــال توجــه احلكــم 
بالفســخ طلــب مــن املدعــى عليهــا إحضــار العــوض احملكــوم بــه للــزوج 
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عوضــًا عــن الفســخ وأجــرى مــا تقتضيــه التعليمــات مــن إيداعــه يف بيــت 
املــال حتــت اإليجــاب الشــرعي احتــرازًا مــن املماطلــة يف إحضــاره مــع 
صــدور احلكــم بالفســخ  فعلــى فضيلتــه ماحظــة مــا أشــير إليــه وإحلــاق 
مــا يجــد يف الصــك وضبطــه وســجله ومــن ثــم إعــادة املعاملــة إلكمــال 
الزمهــا واهلل املوفــق( أعضــاء الدائــرة قاضــي اســتئناف .............. توقيعــه 
الدائــرة  رئيــس  وختمــه  توقيعــه   ................ اســتئناف  قاضــي  وختمــه 
فقــد  الفضــاء  ملشــايخي  تقديــري  ومــع  وختمــه  توقيعــه   ...................
حضــر الطرفــان يف هــذا اليــوم األحــد 1434/2/3هـــ الســاعة الواحــدة 
والربــع ومعهمــا ابنهمــا املعــرف ............ فلســطيني اجلنســية باإلقامــة رقم 
............ وجــرى عــرض املاحظــة عليهمــا فقالــت الزوجــة إننــي مســتعدة 
بذلــك وأبــرزت الشــيك املصــريف املســحوب علــى البنــك الفرنســي برقــم 
 ............ ريــال ألمــر  ألــف  849608 يف 1434/2/3هـــ مببلــغ عشــرين 
وأمــا الــزوج فقــال إننــي لــم أقنــع باحلكــم أصــا فأفهمــت الــزوج بأنــه إذا 
ــم يســتلم مبلغــه فســيتم إيداعــه يف بيــت  ــة ول اكتســب احلكــم القطعي
مــال احملكمــة ولــه املطالبــة بــه متــى شــاء ولــن يتوقــف فســخها علــى 
اســتامه أمــا املؤخــر وقــدره عشــرة آالف ريــال فقــد تنازلــت عنــه الزوجــة 
وبــاهلل احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد 
لــدي أنــا .............. القاضــي القائــم بعمــل املكتــب القضائي العاشــر ويف 
يــوم الســبت حضــر ................ فلســطيني اجلنســية مبوجــب اإلقامــة رقــم 
.................. وقــد طلــب اســتام الشــيك املصــريف رقــم1/849608 يف 
1434/2/3هـــ املســحوب علــى البنــك الســعودي ....... باســمه وقــد جــرى 
تســليمه الشــيك املذكــور أعــاه بحضــور وشــهادة كًا مــن ................. 
و....................  وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 
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آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف1434/4/6هـــ 
احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـــاة دائـــرة األحــوال 
الشــرقية  باملنطقــة  االســتئناف  محكمــة  يف  األولــى  الشــخصية 
وتاريــخ  34/337549/ش1  برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  املعاملــة  علــى 
1434/2/10هـــ الــواردة  مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة بالدمــام 
برقــم 34225855 وتاريــخ 1434/2/5هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر من 
فضيلـــة القاضــي بهــا الشــيخ .....................  املســجل برقــم 33450534 
وتاريــخ  1433/11/10هـــ اخلــاص بدعــوى/........................ فلســطيني 
خــاف  قضيــة  يف  اجلنســية  أردنيــة  ضــد/.........................  اجلنســية  
زوجــي. املاحــظ عليــه بقــرارات الدائــرة رقــم 489/ش1/ب وتاريــخ 
ورقــم  1433/9/13هـــ  وتاريــخ   33410676 ورقــم  1433/6/3هـــ 
349667 وتاريــخ 1434/1/12هـــ وباإلطــاع علــى مــا أجــراه فضيلــة 
القاضــي جوابــًا علــى قــرار الدائــرة األخيــر قررنــا املصادقــة علــى احلكم 
ــه  ــا محمــد وآل ــى نبين بعــد اإلجــراء األخيــر. واهلل املوفــق وصلــى اهلل عل

وصحبــه وســلم . حــرر يف 25 /1434/2هـــ.
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رقم الصك: 33422612  تاريخه : 1433/10/10هـ 
رقم الدعوى :3317221

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34204358 تاريخه: 1434/5/4هـ

زوجيــة - طلــب االنقيــاد لبيــت الزوجيــة - بعــث حكمــني ورد قرارهمــا 
بفســخ النــكاح دون عــوض - حلــف ميــني علــى عــدم ســوء العشــرة - 
حلفــت بيمينهــا علــى عــدم اإلنفــاق - احلكــم فســخ النــكاح دون عــوض 

- صــدق احلكــم.

1. قضــى النبــي عليــه الصــالة والســالم أن اليمــني علــى املدعــى عليــه 
رواه البخــاري

2. قــول الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم )ال ضــرر وال ضــرار( رواه أبــو 
داوود

3. وحلديــث )البينــة علــى املدعــي واليمــني علــى املدعــى عليــه( رواه 
الترمــذي

4. قــال أبــو عيســى عنــد أهــل العلــم مــن أصحــاب النبــي صلــى اهلل عليــه 
وســلم وغيرهــم أن البينــة علــى املدعــي واليمــني علــى املدعــى عليــه .

5. قــال ابــن القيــم )كل عيــب ينفــر الــزوج اآلخــر منــه وال يحصــل بــه 
مقصــود النــكاح يوجــب اخليــار، وأنــه أولــى مــن البيــع(

6. قال يف اإلنصاف )ما هو ببعيد(



114

ادعــى زوج علــى زوجتــه يطالبهــا باالنقيــاد إلــى بيــت الزوجيــة، أقــرت 
املدعــى عليهــا بالنــكاح وذكــرت أن املدعــي هــو مــن أخرجها من البيت 
وطلــب مــن والدهــا احلضــور ألخذهــا وذكرت انه ســيئ العشــرة،حاولت 
ســعى  بينهمــا،  حكمــن  حتكيــم  قــررت  ثــم  اإلصــاح  احملكمــة 
احلكمــان يف اإلصــاح بــا جــدوى ويــروا فســخ النــكاح بــا عــوض إذا 
ثبــت لــدى احملكمــة أي مســوغ مــن مســوغات فســخ النــكاح، قــررت 
املدعــى عليهــا أنهــا تطلــب فســخ نكاحهــا مــن املدعــي وأنهــا ال تطيــق 
العيــش معــه لعــدم إنفاقــه وســوء عشــرته، فطلبــت احملكمــة منهــا البينة 
علــى ذلــك، فقــررت أنــه ال بينــة لهــا، ثــم طلبــت احملكمــة مــن املدعــي 
ــة لــه، عرضــت احملكمــة اليمــن  ــه ال بين ــى اإلنفــاق فقــرر أن ــة عل البين
علــى املدعــى عليهــا علــى عــدم نفقــة املدعــى فاســتعدت بذلــك وحلفــت، 
ملــا دفعــت بــه املدعــى عليهــا مــن عــدم اإلنفــاق وأنــكار املدعــي ذلــك 
بــدون بينــة وألن األصــل عــدم اإلنفــاق وقــد حلفــت املدعــى عليهــا علــى 
عــدم اإلنفــاق وحلديــث )البينــة علــى املدعــى واليمــن علــى مــن انكــر( 
ولقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم )ال ضــرر وال ضــرار( وألن الضــرر يف 
الشــريعة مرفــوع فقــد أذنــت احملكمــة للمدعــي عليهــا بفســخ نكاحهــا 
مــن زوجهــا املدعــى ففســخت نكاحهــا فحكمــت احملكمــة بذلــك 
وأفهمــت املدعــى عليهــا بــأن عليهــا العــدة الشــرعية، اعتــرض املدعــى، 

صــدق احلكــم .
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا )000( القاضــي يف احملكمــة العامــة 
مبحافظة جدة وبناء على املعاملة احملالة لنا من فضيلة رئيس احملكمة 
باحملكمــة  املقيــدة  1433/1/5هـــ  وتاريــخ  املســاعد  بجــدة  العامــة 
املوافق1433/10/10هـــ  الثاثــاء  يــوم  ففــي  1433/01/05ه  وتاريــخ 
افتتحــت اجللســة الســاعة 00 : 12 وفيهــا حضــر )0000(  وأدعــى علــى 
احلاضــرة معــه )000( قائــا : إن املدعــى عليهــا زوجتــي ، عقــدت بهــا يف 
1431/5/12هـــ علــى مهــر قــدره عشــرون ألــف ريــال مســلم بالكامــل 
مبوجــب العقــد الصــادر مــن احملكمــة اجلزئيــة للضمــان واألنكحــة  7 
يف 1431/5/21هـــ ودخلــت بهــا يف 1431/8/8هـــ وقــد رزقــت منهــا بابــن 
مــن مواليــد 1432/6/29هـــ ، وقــد خرجــت مــن بيتــي يف 1432/1/9هـــ 
وكانــت حامــا ، أطلــب انقيــاد زوجتــي لــي وإلزامهــا بالرجــوع لبيتــي. 
هــذه دعــواي . ثــم أبــرز املدعــي عقــد النــكاح املشــار إليــه ، ومت إرفــاق 
نســخة منــه باملعاملــة، وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليهــا قالــت : إن 
واخلــروج  واإلجنــاب  والدخــول  واملهــر  العقــد  مــن  املدعــي  ذكــره  مــا 
فصحيــح، ولكــن لــم أســتلم مــن املهــر املســمى يف العقــد ســوى ســبعة 
عشــر ألــف ريــال ، وال أذكــر تاريــخ خروجــي مــن بيتــه بالتحديــد ، 
وســبب خروجــي ســوء العشــرة واخلافــات املتكــررة بيننــا ، وقد طردني 
مــن البيــت ، وهــو مــن طلــب مــن والــدي احلضــور ألخــذي . وقــد وردتنــا 
املعاملــة مــن قســم الصلــح بخطــاب رئيســها تاريــخ 1433/9/4هـــ مرفــق 
بــه محضــر اللجنــة املتضمــن حضــر الطرفــان وبعــد ســماع مالديهمــا 
ومحــاوالت اإلصــاح املتكــررة بينهمــا لعــدة جلســات فقــد جــرى طلــب 
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احلكمــن فأحضــرت الزوجــة حكمــا وهــو علــي )000( واحضــر الــزوج 
حكمــا وهــو )000( وقــد ســعى بينهمــا احلكمــان يف اإلصــاح وتقريــب 
وجهــات النظــر ولكــن أفــادا بــأن مســاعي الصلــح قــد فشــلت وتوقفــت 
يســتحيل يف  اجلمــع  وأن  أن يكــون ســكنها يف  املــرأة  اشــتراط  عــن 
ظــل هــذه اخلافــات والفــراق أولــى وحيــث االمــر كذلــك وملــا ذكرتــه 
املــرأة أن الــزوج مقصــر يف نفقتهــا ويســيء عشــرتها وقــد ضربهــا وأنــه 
ال مانــع لديهــا مــن الرجــوع إليــه بشــرط أن يفتــح لهــا بيتــا يف جــدة وذلــك 
ألن أخاقــه تســوء إذا بعــد بهــا عــن أهلهــا فأذكــر الــزوج جميــع ذلــك 
ورفــض شــرطها إال أن يكــون يف مكــة فلــم توافــق وأضافــت بــأن الــزوج 
قــد أخــل بشــرط ورد يف عقــد النــكاح وهــو أن ميتنــع عــن التدخــن فأقــر 
الــزوج بذلــك الشــرط وصحتــه وأنــه لــم يقتــرب مــن التدخــن وال صحــة 
إلخالــه بذلــك الشــرط وأنــه يريــد رجوعهــا إليــه وقــد حضــر والــد الــزوج 
وهــو وكيلــه ومــن قــام بتحريــر عقــد النــكاح بالوكالــة وقــد أقــر بــأن 
الشــرطن يف العقــد كانــا مــن إشــتراطات الزوجــة بــأن ميتنــع الــزوج عــن 
التدخــن وأن تســافر معــه إذا ســافر وال مينعــه ات مــن أن تكــون معــه 
وهــذا هــو تفســير الشــرط ومت إعتــراض الــزوج علــى ذلــك وقال إن شــرط 
اإلقامــة معــي هــو شــرطي أنــا وليــس شــرطها ورجــع والــده عــن كامــه 
الســابق وقــال كان ذلــك الشــرط شــرط إبنــي أساســا وأن مــن تلفــظ بــه 
وقــت حتريــر عقــد النــكاح هــو والــد الزوجــة وهــذا هــو مــا دعانــي إلــى 
قــول مــا ســبق وحيــث االمــر كذلــك ولرفــض الزوجة الرجوع اال بشــرط 
وإلصــرار الــزوج علــى الرجــوع بــدون شــرط ولتعــذر اإلصــاح فإننــا نــرى 
ان حالــه اجلمــع بــن الزوجــن وان يفســخ نــكاح املــرآة بــدون عــوض إن 
أثبتــت إخــال الــزوج بشــرط العقــد إبتــداء أو أثبتــت لــدى فضيلتكــم أيــا 
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مــن مســوغات فســخ النــكاح وهــذا مــا نــراه والــراي لفضيلتكــم اهـــ .
عــام  حوالــي  منــذ  التدخــن  عــن  أقلعــت  لقــد   : قائــا  املدعــي  وقــرر 
ونصــف. وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليهــا قالــت : حــن تركتــه كان 
ــه الزال  ــى الطبيــب الشــرعي لتحقــق مــن أن ــه إل ــب إحالت يدخــن ، وأطل
علــى ذلــك ، واملدعــي يســيء عشــرتي ومقصــر يف حقوقــي الزوجيــة، 
وقــد ضربنــي عــدة مــرات وال ينفــق علــي ، وال أطيــق العيــش معــه وأطلــب 
فســخ نكاحــي منــه . وبعــرض ذلــك علــى املدعــي قــال : أن مــا ذكرتــه 
املدعيــة فغيــر صحيــح ، وأنــا أنفــق عليهــا مبعــدل يومــي قــدره ألــف إلــى 
ألــف وخمســمائة ريــال مينــي. وبطلــب البينــة مــن املدعــى عليهــا علــى ســوء 
العشــرة والضــرب فقالــت : ليــس لــدي بينــة . وبطلــب البينــة مــن املدعــي 
علــى األنفــاق قــال : كنــت أنفــق عليهــا وهــي يف بيتــي وليــس لــدي بينــة 
علــى ذلــك . وبعــرض اليمــن علــى املدعــي علــى حســن العشــرة وعــدم 
ضــرب املدعــى عليهــا أســتعد لذلــك ثــم حلــف قائــا : واهلل العظيــم 
الــذي ال إلــه إال هــو اننــي أحســن عشــرة املدعــى عليهــا ولــم أضربهــا 
ــى عــدم  ــى املدعــى عليهــا عل ــف . وبعــرض اليمــن عل قــط . هكــذا حل
إنفــاق املدعــي اســتعدت لذلــك ثــم حلفــت قائلــة : واهلل العظيــم الــذي 
النفقــة  ينفــق  بحيــث ال  النفقــة  املدعــي مقصــر يف  أن  هــو  إال  إلــه  ال 
التــي تكفــي بحســب حالــه وحالــي ، ومــا يدفعــه مــن نفقــة ال تكفــي 
حلاجاتــي الضروريــة واألساســية . هكــذا حلفــت . فبنــاء علــى مــا تقــدم 
مــن الدعــوى واإلجابــة ، وبنــاء علــى مــا قــرره أعضــاء جلنــة الصلــح ، 
وأنكــر  النفقــة  عــدم  مــن  عليهــا  املدعــى  بــه  دفعــت  مــا  علــى  وبنــاء 
املدعــي ذلــك دون بينــة ، وألن االصــل اإلنفــاق ، وقــد حلفــت املدعــى 
عليهــا علــى تقصيــر املدعــي يف النفقــة وعــدم كفايتهــا ، وحلديــث )أن 
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النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم قضــى أن اليمــن علــى املدعــى عليــه( رواه 
البخــاري ، وحلديــث )البينــة علــى املدعــي واليمــن علــى املدعــى عليــه( 
رواه الترمــذي، قــال أبــو عيســى : العمــل عنــد أهــل العلــم مــن أصحــاب 
النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم وغيرهــم أن البينــة علــى املدعــي واليمــن 
علــى املدعــى عليــه، ولقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم ) ال ضــرر و ال ضــرار( 
رواه أبــو داوود وصححــه احلاكــم وألن الضــرر يف الشــريعة مرفــوع، 
وملــا ذكــره ابــن القيــم ونصــه : )كل عيــب ينفــر الــزوج اآلخــر منــه، 
وال يحصــل بــه مقصــود النــكاح، يوجــب اخليــار، وأنــه أولــى مــن البيــع(. 
وقــال يف اإلنصــاف : مــا هــو ببعيــد. لذلــك كلــه، فقــد أذنــت للمدعــى 
عليهــا يف فســخ نكاحهــا مــن زوجهــا فقالــت : فســخت نكاحــي مــن 
زوجــي. لــذا فقــد حكمــت بفســخ نــكاح املدعــى عليهــا مــن زوجهــا 
هــذا اليــوم الثاثــاء املوافــق 1433/10/10هـــ . وبــه حكمــت . وبعــرض 
احلكــم قــررت املدعــى عليهــا القناعــة ، وقــرر املدعــي االعتــراض ، 
وجــرى تســليمه نســخة مــن احلكــم وأفهمــت املدعــى عليهــا بــأن عليهــا 
العــدة الشــرعية حســب حالهــا بعــد اكتســاب احلكــم القطعيــة ، وأن 
احتســاب العــدة مــن تاريــخ احلكــم، وإفهــام املدعــي بأنــه بعــد اكتســاب 
احلكــم القطعيــة فــإن زوجتــه قــد بانــت منــه بينونــة صغــرى ال حتــل 
لــه إال بعقــد ومهــر جديديــن .  وإفهامــه بــأن لــه حــق االعتــراض عليــه 
خــال ثاثــن يومــا مــن تاريــخ اســتامه للحكــم ، وإال ســقط حقــه 
يف االعتــراض واكتســب احلكــم القطعيــة . وأقفلــت اجللســة الســاعة 
)2:30( ، وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

ــه وســلم . حــرر يف 1433/10/10هـــ. وصحب
ــا )0000( القاضــي باحملكمــة العامــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أن
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1434/3/14هـــ  املوافــق  الســبت  يــوم  ففــي   )0000( الشــيخ  بجــدة 
أفتتحــت اجللســة الســاعة 15 : 11 وقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة 
االســتئناف بخطــاب رئيســها رقــم 34296985 وتاريــخ 1434/2/23هـــ 
ــي وبدراســة الصــك  ــخ 1434/2/16هـــ واملتضمــن مــا يل وبالقــرار وتاري
وصــورة ضبطــه والئحــة االعتراضيــة تقــرر باألكثريــة إعادتهــا لفضيلــة 
حاكمهــا ملاحظــة : أن املدعــى عليهــا هــي التي تطالب بفســخ نكاحها 
وأدعــت بعــدم النفقــة والضــرب ولــم يطلــب اثبــات ذلــك وال ســوء عشــرة 
املدعــي واحلكــم بفســخ نكاحهــا واحلــال مــا ذكــر بــدون عــوض محــل 
نظــر فعلــى فضيلتــه اعــادة النظــر والتأمــل واجــراء الــازم أ. هـــ وعليــه 
أجيــب أصحــاب الفضيلــة أن ســوء العشــرة والضــرب لــم تســتطع املدعــى 
ــى  ــه ( وحلــف املدعــي عل ــه ، وذلــك بقولهــا ) ليــس لــدي بين عليهــا اثبات
إنــكار ذلــك ولكنهــا ادعــت عــدم النفقــة ، ولــم يقــم املدعــي البينة على 
النفقة ، وحلفت املدعى عليها على أن املدعي مقصر يف النفقة ، وألن 
مــا ذكــر يف التســبيب كاف يف إيقــاع فســخ النــكاح ال ســيما وهــو رأي 
احلكمــان ورأي أعضــاء جلنــة اإلصــاح وعليــه فلــم يظهــر لــي خــاف 
مــا أجريتــه ، وقــررت إحلــاق ذلــك علــى صــك احلكــم وســجله وإعــادة 
املعاملــة حملكمــة االســتئناف لتدقيــق احلكــم بعــد اإلجــراء األخيــر 
وأقفلــت اجللســة الســاعة )11:25( وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم 

علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/3/14هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا )000( القاضــي باحملكمــة العامــة 
بجــدة يف يــوم االثنــن املوافــق 1434/5/20هـــ أفتتحــت اجللســة الســاعة 
)2:15( وقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف بخطــاب رئيســها 
رقــم 34506764 وتاريــخ 1434/5/11هـــوبالقرار وتاريخ 1434/5/4هـ 
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واملتضمــن مــا يلــي وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والئحــة االعتراضية 
تقــررت املوافقــة علــى احلكــم بعــد االجــراء االيضــاح االخيــر وحتــى ال 
ــت اجللســة  ــه وأمــرت بأحلاقــه بصكــه وســجله وأقفل يخفــى جــرى أثبات
الســاعة )2:20( وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد 
وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/5/20هـــ احلمــد هلل وحده وبعد 
فلــدي أنــا )0000( القاضــي يف احملكمــة العامــة مبحافظــة جــدة القائــم 
بعمــل القاضــي أثنــاء فترة إجــازة ففي يوم الثاثاء املوافق1434/07/04 
هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 45 : 8 وقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة 
األســتئناف بخطــاب رئيســها رقــم وتاريــخ 1434/6/27هـــ وبالقــرار رقــم  
وتاريــخ 1434/6/13هـــ ومضمونــه مــا يلــي : وبدراســة املعاملــة تقــرر 
مــا يلــي : أواًل : رفــض االلتمــاس لعــدم وجــود مــا يبــرر ه . ثانيــًا : بنــاء 
علــى املــادة 3/195 مــن الائحــة التنفيذيــة لنظــام املرافعــات الشــرعية 
الــازم  إلكمــال  القــرار  هــذا  مــن  بصــورة  القضيــة  حاكــم  فيــزود 
وحتــى ال يخفــى جــرى أثباتــه وأقفلــت اجللســة الســاعة 55 : 8 وبــاهلل 
التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر 
ــى رســول اهلل وبعــد  يف 1434/7/4هـــ احلمــد هلل والصــاة والســام عل
ــا  ــة لألحــوال الشــخصية واألوقــاف والوصاي ــرة الثاني نحــن قضــاة الدائ
املــال يف محكمــة االســتئناف جــرى منــا االطــاع  والقصــار وبيــوت 
علــى الصــك الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ/ )000( القاضــي باحملكمــة 
العامــة املــؤرخ يف 1433/10/10هـــ املتضمــن دعــوى/ )0000( يف قضيــة 
زوجيــة ، وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والئحتــه االعتراضيــة تقررت 
املوافقــة علــى احلكــم بعــد االيضــاح االخيــر واهلل املوفــق وصلــى اهلل 

علــى نبينــا محمــد وعلــى الــه وصحبــه وســلم.
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رقم الصك:  34291518 تاريخه : 1434/8/8هـ 
رقم الدعوى :3421986

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34341214 تاريخه: 1434/10/26هـ 

انقيــاد - مطالبــة زوج مطلقتــه الرجــوع لبيــت الزوجيــة - إقــرار الــزوج 
بالطــالق ومراجعــة الزوجــة خــالل فتــرة العــدة - رفض الزوجــة الرجوع 
النتهــاء عدتهــا وعــدم املراجعــة - شــهادة شــاهدين مــع الــزوج - حلــف 
الزوجــة اليمــني علــى عــدم اســترجاع زوجهــا لهــا - رجحــان بيانــات 
طــالق  بثبــوت  احلكــم   - والشــهود  الــزوج  أقــوال  تناقــض   - الزوجــة 

املدعــى عليهــا دون عــوض وخروجهــا مــن العــدة دون مراجعــة .

1-قــول ابــن قدامــة يف املغنــي )املــرأة إذا ادعــت انقضــاء عدتهــا يف مــدة 
ميكــن انقضاؤهــا فيهــا قبــل قولهــا( 563/10

2- قــول الزركشــي )إذا قــال ارجتعتــك فقالــت انقضــت عدتــي قبــل 
رجعتــك فالقــول قولهــا مــع ميينهــا(452/5

3-املــادة 55 مــن نظــام املرافعــات الشــرعية الفقــرة 1و2 مــن اللوائــح 
. التنفيذيــة 

أقــام زوج دعــوى يطالــب زوجتــه بالرجــوع إلــى بيــت الزوجيــة وذكــر 
فيهــا أنــه طلقهــا ثــم راجعهــا وهــي يف العــدة، أقــرت املدعــى عليهــا بــأن 
املدعــي كان زوجــا لهــا وأنــه طلقهــا وأنكــرت أنــه راجعهــا واســتدلت 
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علــى عــدم املراجعــة بــأن املدعــي حضــر إليهــا بعــد خروجهــا مــن العــدة 
ومعــه مــأذون أنكحــة ليعقــد عليهــا بعقــد آخــر ولســوء التفاهــم بينهمــا 
ــه كمــا اســتدلت  ــى عــدم صحــة مراجعت ــدل عل ــم العقــد وهــذا ي ــم يت ل
ــد  ــى أن للمدعــي العــودة بعقــد جدي ــي اململكــة عل ــوى ســماحة مفت بفت
وبشــروط  لــذا رفضــت الرجــوع إليــه وتطلــب إثبــات طاقهــا، قــررت 
احملكمــة الكتابــة ملــأذون األنكحــة املذكــور يف جــواب املدعى عليها 
لإلفــادة عمــا لديــه فــورد جوابــه بــأن املدعــي طلــب منــه الذهــاب إلــى بيت 
املدعــى عليهــا لعقــد النــكاح وأن وليهــا رفــض العقــد حتــى صــدور فتــوى 
مــن ســماحة املفتــي ولــم يتــم عقــد النــكاح، أنكــر املدعــي مــا ذكــره 
مــأذون األنكحــة، ثــم طلــب املدعــي األذن لــه بإحضــار شــهود علــى 
املراجعــة فأحضرهــم وبعــد ســماعها وإثباتهــا ترجــح لــدى احملكمــة 
التــي تثبــت وقــوع الطــاق وخروجهــا مــن  قــوة بينــات املدعــى عليهــا 
املدعــى  مــن  لهــا، فطلبــت احملكمــة  املدعــى  عدتهــا دون اســترجاع 
عليهــا اليمــن علــى عــدم اســترجاع املدعــى لهــا أثنــاء عدتهــا فاســتعدت 
بذلــك ثــم حلفــت، بالبنــاء علــى مــا تقــدم وملــا قــرره الفقهــاء مــن أن املــرأة 
إذا ادعــت انقضــاء عدتهــا يف مــدة ميكــن انقضاؤهــا فيهــا قبــل قولهــا، 
لــذا لــم يثبــت لــدى احملكمــة مراجعــة املدعــي للمدعــى عليهــا أثنــاء 
عدتهــا وأثبتــت طــاق املدعــي للمدعــى عليهــا وأنهــا خرجــت مــن العــدة 
دون مراجعــة وأفهــم املدعــي بأنــه ليــس لــه الرجــوع علــى املدعــى عليهــا 
إال بعقــد ومهــر جديديــن وبرضاهــا وإن عليــه مراجعــة األحــوال املدنيــة 
ــة، اعتــرض املدعــي، صــدق احلكــم مــن  إلســقاطها مــن كــرت العائل

محكمــة االســتئناف.
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ــي بعــده وبعــد ففــي  ــى مــن ال نب احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام عل
هــذا اليــوم الثاثــاء املوافــق 1434/4/23هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 
العاشــرة صباحــًا وفيهــا حضــر املدعــي ........ وحضــرت حلضــوره املدعــى 
عليهــا ........ ســعودية املعــرف بهــا مــن قبــل والدهــا احلاضــر ........ ســعودي 
بالســجل رقــم ........  وادعــى املدعــي بقولــه إن املدعــى عليهــا زوجتــي 
عقــدت عليهــا ودخلــت بهــا مبوجــب عقــد الــزواج  يف 1429/10/2هـــ 
وأجنبــت منــي ذكــرًا مــن مواليــد 1432/2/21هـــ وقــد طلقتهــا طلقــة 
واحــدة يف 1433/4/23هـــ ومنــذ طاقــي لهــا ذهبــت لبيــت أهلهــا وقــد 
راجعتهــا قبــل خروجهــا مــن عدتهــا بشــهادة شــهود أي أننــي راجعتهــا 
بعــد شــهر ونصــف مــن طاقــي لهــا واملدعــى عليهــا ال تــزال يف بيــت 
والدهــا وترفــض العــودة لبيــت الزوجيــة لــذا أطلــب إلزامهــا بالرجــوع 
رمضــان  يف  األنكحــة  عاقــد  أحضــرت  أننــي  علمــًا  الزوجيــة  لبيــت 
1433/09/23هـــ ليعقــد لــي علــى املدعــى عليهــا عقــدًا ثانــي ولكــن 
والدهــا اشــترط مهــرًا قــدره ثمانــون ألــف ريــال هــذه دعــواي وبعــرض 
ــا مــا ذكــره املدعــى  ــت بقوله ــا أجاب ــى املدعــى عليه دعــوى املدعــي عل
ــّي ودخــل بــي مبوجــب عقــد النــكاح  ــه تزوجنــي وعقــد عل ــه مــن أن علي
املذكــور أعــاه وأجنبــت منــه ذكــرًا ثــم طلقنــي يف 1433/4/23هـــ 
فهــذا كلــه صحيــح وأمــا مراجعتــه لــي وأنــا يف عدتــي فغيــر صحيــح 
وشــهوده علــى املراجعــة شــهادة غيــر صحيحــة وال أقبــل بشــهادتهم وذلــك 
إلقــراره أنــه أحضــر عاقــد األنكحــة ليعقــد زواجــي بــه عقــدًا آخــر بعــد 
طاقــه لــي ولكــن لســوء التفاهــم بيننــا لــم يتــم العقــد وكان ذلــك يف 
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1433/09/23هـــ ويــدل أيضــًا علــى عــدم صحــة مراجعتــه لــي مــا جــاء 
بفتــوى مفتــي عــام اململكــة ســماحة الشــيخ عبدالعزيــز آل الشــيخ والتــي 
نصــت علــى أن لــه العــودة لــي بعقــد جديــد بشــروطه والفتــوى محــررة 
يف 1433/10/18هـــ وعاقــد األنكحــة اســمه ........ والــذي أفــاد أنــه 
كاتــب عــدل بحائــل ونطلــب مخاطبتــه وعليــه فــا ميكــن لــي الرجــوع 
وملخاطبــة  أجابــت  هكــذا  منــه  طاقــي  إثبــات  علــى  ومصــرة  إليــه 
كاتــب العــدل عاقــد األنكحــة عمــا لديــه مــن شــهادة وعــن صحــة 
مــا أفــاد بــه املدعــي واملدعــى عليهــا رفعــت اجللســة ليــوم األحــد املوافــق 
1434/07/30هـــ الســاعة التاســعة صباحــًا، واهلل املوفــق ،وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/4/23هـــ 

الســاعة العاشــرة وأربعــون دقيقــة صباحــًا .
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد؛ ففــي 
هــذا اليــوم األحــد املوافــق  1434/7/30هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 
عليهــا  واملدعــى  املدعــي  حضــر  وفيهــا  صباحــا  والنصــف  التاســعة 
واملعــرف لهــا وملخاطبتنــا مــأذون األنكحــة  يف 1434/4/29ه لإلفــادة 
فــوردت  عليهــا  املدعــى  وإجابــة  املدعــي  بدعــوى  املذكــورة  الواقعــة 
اإلجابــة يف 1434/5/4هـــ ومضمونهــا )أفيدكــم بأنــي يف عصــر يــوم 
ــي أن أقــوم  ــه من ــب في 1433/9/23هـــ تلقيــت اتصــال مــن املدعــي/ طل
بعقــد نــكاح لــه بعــد صــاة التراويــح مــن نفــس ذلــك اليــوم فوافقتــه 
علــى ذلــك مــن غيــر أن أعلــم عــن أي تفاصيــل؛ وحــن حضــرت إلــى منــزل 
والــد الزوجــة ........ الواقــع يف حــي ...... مبدينــة حائــل تبــن لــي أن هنــاك 
خافــات بــن الــزوج ووالــد الزوجــة؛ ورفــض والــد الزوجــة القيــام بعقــد 
النــكاح لكونهــم جميعــا يف نفــس ظهــر ذلــك اليــوم حضــروا ملركــز 
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الدعــوة واإلرشــاد بحائــل لطلــب رفــع فتــوى لســماحة مفتــي عــام اململكة 
العربيــة الســعودية بشــأن اإلفــادة مــن ســماحته عــن وقــوع طــاق الــزوج 
ــه املذكــورة؛ ووعــد والــد الزوجــة أنــه متــى مــا متــت اإلفــادة مــن  لزوجت
ســماحة املفتــي يكــون رجــوع الزوجــة لزوجهــا حســب نــص الفتــوى؛ 
الشــرعية  إجراءاتــه  اكتمــال  لعــدم  العقــد  إجــراءات  عــن  فتوقفــت 
والســداد  والتوفيــق  الهدايــة  ولهــم  لنــا  أســأل  واهلل  هــذا  والنظاميــة؛ 
والرشــاد؛ املــأذون الشــرعي بحائــل؛ توقيعــه ( أهـــ . وبعــرض ذلــك علــى 
الطرفــن قــال املدعــي مــا ذكــره املــأذون غيــر صحيــح هكــذا قــال 
فقالــت املدعيــة مــا ذكــره املــأذون املــدون بعاليــه كلــه صحيــح هكــذا 
قالــت فقــال املدعــي مــرة ثانيــة أفيدكــم أن مــا ذكــره املــأذون بعضــه 
صحيــح وبعضــه غيــر صحيــح هكــذا قــال ثــم قــال إن هنــاك بعــض 
الوقائــع لــم يذكرهــا املــأذون وبعــض ماذكــره صحيــح وعنــدي شــهود 
علــى مراجعتــي لهــا وأحتمــل إن كانــت شــهادتهم غيــر صحيحــة هكــذا 
املوافــق  اإلثنــن  ليــوم  اجللســة  رفعــت  املدعــي  قــال؛ وإلحضــار شــهود 
ــالساعة التاســعة والنصــف صباحــا؛ وبــاهلل التوفيق وصلى  1434/8/8هـ 
اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن؛ حــرر يف يــوم 

األحــد املوافــق 1434/7/30هـــ الســاعة العاشــرة والنصــف صباحــا.
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعده وبعــد ففي هذا 
اليــوم االثنــن 1434/08/08هـــ افتتحــت اجللســة بتمــام الســاعة العاشــرة 
لهــا  واملعــرف  عليهــا  واملدعــى  املدعــي  وفيهــا حضــر  والربــع صباحــًا 
وبســؤال املدعــي عــن شــهوده قــال لقــد أحضرتهــم معــي يف هــذه اجللســة 
وأطلــب ســماع مــا لديهــم هكــذا قــال وحضــر للشــهادة وأدائهــا ســعودي 
وقــال كل واحــد منهمــا أشــهد هلل تعالــى أننــي مــن زمــاء املدعي بالعمل 
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وقــد رأيتــه ضايــق صــدره فســألته عــن ســبب ذلــك فقــال إننــي طلقــت 
زوجتــي طلقــه واحــدة وال أعــرف كيــف اســترجع زوجتــي وكان ذلــك 
بعــد طاقــه لهــا بشــهر ونصــف حســب قولــه فقلــت لــه ميكنــك إرجاعهــا 
مــا دامــت يف عدتهــا فقــال لــي إننــي أنتظــر فتــوى ســماحة مفتــي عــام 
اململكــة بهــذا املوضــوع وبعــد مــدة طلــب مني إثبات هذه الشــهادة فقمت 
بإثبــات شــهادتي يف الورقــة املرفــق صورتهــا باملعاملــة هــذا مــا لــدّي مــن 
شــهادة هكــذا شــهد كل واحــد منهمــا مبفــرده ثــم قــال الشــاهد الثانــي 
وبعــد إفهامنــا للمدعــي أن لــه حــق اســترجاع مطلقتــه قــال املدعــي لقــد 
اســترجعت مطلقتــي قالــه حــال إفهامنــا لــه بذلــك هكــذا قــال وبســؤال 
الشــاهدين أنكمــا شــهدمتا علــى حســب قــول املدعــي أنــه طلقهــا قبــل 
ــى  ــا فقــال الشــاهد عل ــخ طاقــه له ــى تاري شــهر ونصــف فهــل تعلمــا مت
حــد علمــي أنــه طلقهــا يف 1433/4/23ه هكــذا قــال وبســؤال املدعــي 
هــل لديــك زيــادة بينــة فقــال ليــس لــدّي ســوى مــا تقدمــت بــه هكــذا 
ــت مــا جــاء  ــه فقال ــن إضافت ــك مــا تريدي ــة هــل لدي قــال وبســؤال املدعي
بشــهادة الشــاهدين غيــر صحيــح وأنــا لــم يراجعنــي املدعــي ولــو كانــت 
دعــواه صحيحــة لوضــح ذلــك للدعــوة واإلرشــاد ولســماحة املفتــي حــال 
استفســاره وملــا أحضــر عاقــد األنكحــة لعقــد زواجي به مــرة أخرى هذا 
مــا أريــد إضافتــه وليــس لــدّي ســوى مــا أضفتــه هكــذا قالــت وإلقــرار 
املدعــي بالطــاق ورجحــان بينــات املدعــى عليهــا التــي بحــد ذاتهــا تثبــت 
وقــوع الطــاق وخروجهــا منعدتهــا دون اســترجاع املدعــي لهــا وهــي يف 
عدتهــا فقــد ســألت املدعــى عليهــا هــل هــي مســتعدة باليمــن علــى عــدم 
اســترجاع املدعــي لهــا وهــي يف عدتهــا فقالــت مســتعدة بذلــك فأمرتهــا 
باحللــف فحلفــت بــاهلل تعالــى قائلــة واهلل العظيــم الــذي ال إلــه غيــره 
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عالــم الغيــب والشــهادة أن املدعــي لــم يقــم باســترجاعي أثنــاء عدتــي 
بعــد طاقــه لــي هكــذا حلفــت وعليــه فقــد قــررت إغــاق بــاب املرافعــة 
وبعــد دراســة القضيــة وتأملهــا وبنــاًء علــى مــا ســبق مــن الدعــوى واإلجابــة 
واطاعــي علــى أوراق املعاملــة وإلقــرار املدعــي يف دعــواه بتطليــق املدعى 
عليهــا وملــا أفــادت بــه املدعــى عليهــا مــن أنهــا خرجــت مــن عدتهــا دون 
مراجعــة املدعــي لهــا وليمــن املدعــى عليهــا وتناقــض أقــوال املدعــي 
وتناقــض شــهادة شــاهديه وكونهــا جــاءت شــهادتهما املثبتــة يف الورقــة 
بإفــادة  بعــد خروجهــا مــن عدتهــا يف 1433/10/11هـــ وألن مــا جــاء 
كاتــب العــدل مــأذون األنكحــة تــدل داللــة واضحــة علــى طــاق املدعي 
للمدعــى عليهــا وأنهــا خرجــت مــن عدتهــا دون مراجعــة املدعــي لهــا حيث 
أحضــره املدعــي وطلــب منــه عقــد نكاحــه عليهــا للمــرة الثانيــة وملــا 
ــة يف  جــاء بفتــوى ســماحة مفتــي عــام اململكــة املرفــق صورتهــا باملعامل
1433/10/18هـــ ومضمونهــا أن املدعــي طلــق املدعــى عليهــا وهــي طلقة 
واحــدة ولــه العــود إليهــا بعقــد جديــد بشــروطه إذا لــم يراجعهــا هــذا 
مضمونــه واملدعــي لــم يثبــت رجوعــه حــال استفســاره وملــا نــص عليــه 
ابــن قدامــه يف املغنــي قــال ) املــرأة إذا ادعــت انقضــاء عدتهــا يف مــدة 
ميكــن انقضاؤهــا فيهــا قبــل قولهــا ( 563/10 وجــاء يف كتــاب شــرح 
الزركشــي علــى مختصــر اخلرقــي مــا نصــه ) إذا قــال أرجتعتــك فقالــت 
انقضــت عدتــي قبــل رجعتــك فالقــول قولهــا مــع ميينهــا إذا ادعــت مــن 
ذلــك ممكنــًا ( 452/5 وجــاء تفصيلــه يف صحيفــة 453 لــكل مــا ســبق 
فإنــه لــم تثبــت لــدّي دعــوى املدعــي باســترجاعه للمدعــى عليهــا ....... 
أثنــاء عدتهــا الشــرعية بعــد طاقــه لهــا وقــد ثبــت لــدّي طــاق املدعــي 
للمدعــى عليهــا طلقــة واحــدة بعــد الدخــول واخللــوة وبــدون عــوض وأنهــا 
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خرجــت مــن عدتهــا دون مراجعــة املدعــي لهــا أثنــاء عدتهــا هــذا مــا ظهــر 
لــي وبــه حكمــت وأفهمــت املدعــي أنــه ليــس لــه الرجــوع للمدعــى عليهــا 
إال بعقــد ومهــر جديديــن وبرضاهــا وأن عليــه مراجعــة األحــوال املدنيــة 
ــى الطرفــن قــررت  ــة وبعــرض احلكــم عل إلســقاطها مــن كــرت العائل
ــه أمــا املدعــي فقــرر اعتراضــه بتقــدمي الئحــة  املدعــى عليهــا قناعتهــا ب
اعتراضيــة وأفهــم أنــه ســيتم تســليمه لنســخة مــن احلكــم حــااًل عبــر 
النظــام الشــامل ولــه مــدة ثاثــن يومــًا لتقــدمي مــا لديــه وإن انتهــت املــدة 
دون تقدمــه بالائحــة ســقط حقــه واكتســب احلكــم القطعيــة وقــرر 
فهمــه لذلــك ، واهلل املوفــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 
وصحبه وســلم . حرر يف  1434/8/8هـ الســاعة احلادية عشــر والنصف 

صباحــًا .
ــي بعــده وبعــد ففــي  ــى مــن ال نب احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام عل
هــذا اليــوم األربعــاء 1434/11/05هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة العاشــرة 
ــة مــن محكمــة االســتئناف  ــى ورود املعامل ــاًء عل والنصــف صباحــًا ؛ بن
بحائــل يف 1434/10/28هـــ املرفــق بهــا قــرار أصحــاب الفضيلــة قضــاة 
محكمــة االســتئناف بدائــرة األحــوال الشــخصية يف 1434/10/26هـــ 
ونــص حاجتــه ) وبدراســة الصــك ، وصــورة ضبطــه ، وأوراق املعاملــة ، 
والائحــة االعتراضيــة ، قررنــا املصادقــة علــى مــا حكــم بــه فضيلتــه( 
أهـــ. وملصادقــة محكمــة االســتئناف للحكــم واكتســابه القطعيــة، 
ومت إحلــاق ذلــك بضبطــه وســجله حســب التعليمــات ، واهلل املوفــق، 
. حــرر يف  آلــه وصحبــه وســلم  نبينــا محمــد وعلــى  وصلــى اهلل علــى 

1434/11/05هـــ الســاعة العاشــرة وأربعــون دقيقــة صباحــًا .
األحــوال  دائــرة  نحــن قضــاة  اطلعنــا  فقــد   ... وبعــد  وحــده  احلمــد هلل 
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الشــخصية مبحكمــة االســتئناف علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة 
رئيــس احملكمــة العامــة املســاعد رفق كتابــه وتاريخ  1434/10/8هـ، 
واملقيــدة لدينــا وتاريــخ 1434/10/13هـــ ، املرفــق بهــا الصــك الصــادر 
مــن فضيلــة الشــيخ/ القاضــي باحملكمــة العامــة بحائــل برقــم ........
وتاريخ 1434/8/8هـ ، اخلاص بدعوى/ ........ ضد / ........ بشــان عودة 
الزوجــة ) انقيــاد ( ، وقــد تضمــن الصــك أنــه ثبــت لــدي فضيلتــه طــاق 
املدعــي للمدعــى عليهــا حســب مــا هــو موضــح يف الصــك، وبدراســة 
الصــك ، وصــورة ضبطــه ، وأوراق املعاملــة ، والائحــة االعتراضيــة 
،قررنــا املصادقــة علــى مــا حكــم بــه فضيلتــه، مــع تنبيــه فضيلتــه إلــى 
نســخ إعــام احلكــم بخــط واضــح، واهلل املوفــق ، وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم.
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زوجيــة - طلــب االنقيــاد لبيــت الزوجيــة - موافقــة الزوجــة بعــد تنفيــذ 
شــروط العقــد - رفــض تنفيــذ بعــض شــروط العقــد لعــدم القــدرة - 
إفهــام الــزوج أن عليــه تطليــق الزوجــة لعــدم وفائــه بالشــروط - طلــب 
الزوجــة فســخ النــكاح - أحــق الشــروط أن يوفــى مــا اســتحللتم بــه 
الفــروج - عــدم توفيــه شــرط مــن شــروط النــكاح - احلكــم بفســخ النــكاح 

دون عــوض.

1. قول اهلل تعالى )وال تضاروهن لتضيقوا عليهن(
2. قول النبي صلى اهلل عليه وسلم )ال ضرر وال ضرار(

3. يف األثر )إن أحق الشروط أن يوفى ما استحللتم به الفروج(
4. قــال عبدالرحمــن بــن غنــم قــال ) كنــت مع عمــر بن اخلطاب -رضي 
اهلل عنــه- فجــاءه رجــل فقــال: يــا اميــر املؤمنــني تزوجــت هذه واشــترطت 
لهــا دارهــا، وإنــي ألجمــع ألمــري أو لشــأني أن انتقــل إلــى أرض كــذا 
وكــذا فقــال: )لهــا شــرطها(، فقــال الرجــل: هلــك الرجــال إذ ال تشــأ 
امــرأة أن تطلــق زوجهــا إال طلقــت، فقــال عمــر رضــي اهلل عنــه: )املؤمنون 
علــى شــروطهم عنــد مقاطــع حقوقهــم( قــال األلبانــي: إســناده صحيــح 

علــى شــرط الشــيخني( ]ينظــر: إرواء الغليــل، وهــو برقــم: )1893([.
5. قــول ابــن قدامــة رحمــه اهلل ) الثانــي شــرط تنتفــع بــه املــرأة كزيــادة 
علــى مهرهــا .. أو أن ال يســافر بهــا وال ينقلهــا عــن دارهــا وبلدهــا، فهــذا 
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صحيــح يلــزم الوفــاء بــه .. وألنــه شــرط لهــا فيــه نفــع ومقصــود ال ينــايف 
يــادة يف املهــر، فــإن لــم يــِف بــه فلهــا فســخ  ــكاح فصــحَّ كالزِّ مقصــود النِّ
النــكاح؛ ألنــه شــرط الزم يف عقــد فثبــت حــّق الفســخ بفواتــه كشــرط 
الرهــن يف البيــع(. ]ينظــر: الــكايف 39/3، الشــرح الكبيــر 526/7، شــرح 

الزركشــي 139/5[(
6. قــول عمــر رضــي اهلل عنــه ) إذا أجيــف البــاب وأرخيــت الســتور فقــد 

وجــب املهــر ( البيهقــي
7. قاعــدة مــن وجــب عليــه شــيء وامتنــع عــن أدائــه أداة عنــه احلاكــم 

الشــرعي.
8. أمــر النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم )المــرأة ثابــت بــن قيــس أن تتربــص 
حيضــة واحــدة وتلحــق بأهلهــا وهــو مذهب جمع مــن الصحابة كأمير 

املؤمنــني عثمــان وابــن عبــاس رضي اهلل عنهما( رواه النســائي.
9. قــول ابــن تيميــة رحمــه اهلل )املختلعــة يكفيهــا االعتــداد بحيضــة 
وغيــره،  عفــان  بــن  عثمــان  ومذهــب  أحمــد  عــن  روايــة  وهــي  واحــدة، 
صالــح(  روايــة  يف  أحمــد  إليــه  أومــأ  كذلــك  نكاحهــا  واملفســوخ 

.282 االختيــارات 
10. قــول ابــن القيــم )هــو مقتضــى قواعــد الشــريعة فــإن العــدة إمنــا 
جعلــت ثــالث حيــض ليطــول زمــن الرجعــة يف تــروي الــزوج ويتمكــن مــن 
الرجعــة يف مــدة العــدة، فــإذا لــم تكــن عليهــا رجعــة فاملقصــود مجــرد 
ــراءة رحمهــا مــن احلمــل وذلــك يكفــي فيــه حيضــة لالســتبراء( زاد  ب

املعــاد 199/5.
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ادعــى زوج علــى زوجتــه يطالبهــا باالنقيــاد إلــى بيــت الزوجيــة، صادقــت 
ــى بيــت  ــع لديهــا للرجــوع إل ــه ال مان ــا بالنــكاح وقــررت أن املدعــى عليه
النــكاح وهــي: 1-إكمــال  املدعــي شــروط عقــد  نفــذ  إذا  الزوجيــة 
الدراســة 2- تأمــن بيــت مســتقل 3- شــراء ذهــب عبــارة عــن اثنتــي 
عشــر حبــة غوايــش وطقــم بحرينــي كامــل 4- إقامــة وليمــة الــزواج يف 
قاعــة وافــق املدعــي عليــه علــى الشــرط األول والثانــي ورفــض الرابــع 
وأمــا الشــرط الثالــث فذكــر أنــه ال يســتطيع توفيــر الذهــب املوصــوف 
وأنــه ســوف يوفــر لهــا ذهبــًا حســب اســتطاعته ، عرضــت احملكمــة 
الصلــح بــن الطرفــن فامتنعــت املدعــى عليهــا وطالبــت بفســخ نكاحهــا 
مــن املدعــي إذا لــم يوفــر لهــا الشــروط التــي ادعــت بهــا والن اخلــاف 
احلاصــل بــن الزوجــن إمنــا هــو خــاف علــى تفويــت شــرٍط يف النــكاح 
وال يدخلــه اإللــزام ببعــث احلكمــن ومبــا أن املدعــي اقــر أن املدعــى 
عليهــا اشــترطت عليــه الذهــب املذكــور وقــرر عــدم اســتعداده بتنفيــذه 
قــد أخــل  وطلبــت املدعيــة فســخ نكاحهــا ألجــل ذلــك وألن املدعــي 
بشــرط صحيــح الزم يوجــب فســخ النــكاح لقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم 
)إن أحــق الشــروط أن يوفــى مــا اســتحللتم بــه الفــروج( قــررت احملكمــة 
عليهــا  املدعــى  وأفهمــت  املدعــى  مــن  عليهــا  املدعــى  نــكاح  فســخ 
املدعــي فاحظــت محكمــة  اعتــرض  الشــرعية،  العــدة  عليهــا  بــأن 
االســتئناف أن العقــد املكتــوب بــن الطرفــن ليــس فيــه ســوى شــرطن 
إكمــال الدراســة وبيــت مســتقل وعلــى احملكمــة التأكــد مــن وجــود 
الشــرط الثالــث والرابــع بــن الطرفــن فســألت احملكمــة املدعــي عــن 
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تاريــخ حصــول شــرط الذهــب والوليمــة فذكــر أن الشــرطن وقعــا قبــل 
عقــد النــكاح، صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.

احلمــد هلل وحــده، وبعــد: فلــدي أنــا )0000(، املــازم القضائــي لــدى 
فضيلــة الشــيخ: )0000( ، القاضــي يف احملكمــة العامــة بالريــاض، 
والقائــم بعملــه فتــرة انتدابــه ملدينــة الطائــف مبوجــب الكتــاب رقــم: يف: 
1433/7/2هـــ وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلة مســاعد رئيس 
املقيــدة  وتاريــخ: 1433/02/13هـــ  رقــم:  بالريــاض  العامــة  احملكمــة 
باحملكمــة برقــم: وتاريــخ 1433/2/13ه ففــي يــوم الثاثــاء املوافــق: 
ــة  1433/07/08هـــ حضــر: ، )0000( ســعودي اجلنســية مبوجــب الهوي
الوطنيــة رقــم: )00000( وحضــرت حلضــوره: )0000(، ســعودية اجلنســية 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم: )00000( واملعــرف بهــا مــن قبــل والدهــا: 
)0000(،ســعودي اجلنســية وادعــى األول قائــا: إن هــذه احلاضــرة زوجــة 
لــي؛ فقــد عقــدت عليهــا بتاريــخ 1431/6/12هـــ وأصدقتهــا: خمســة 
وثاثــون ألــف ريــال، وقــد رفضــت أن أدخــل بهــا، وإلــى اآلن لــم أختلــي 
بهــا وأنــا راغــب بهــا، أطلــب إلزامهــا باالنقيــاد لبيــت الزوجيــة، هــذه 
دعــواي. وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليهــا أجابــت قائلــة: مــا ذكــره 
املدعــي مــن العقــد وتاريخــه والصــداق وقــدره فكلــه صحيــح، وأنــا قــد 
اســتلمت كامــل الصــداق، وأمــا مــا ذكــره مــن أننــي رافضــة بالدخــول 
عليــه فغيــر صحيــح، وأمامــا ذكــره أننــي لــم أختلــي بــه فغيــر صحيــح 
فقــد اختليــت بــه مــرارًا يف الســيارة وذهبنــا ملطاعــم وجلــس معــي يف 
منــزل والــدي مــرات كثيــرة، وأنــا ليــس لــدي مانــع باالنقيــاد معــه لبيــت 
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الزوجيــة إذا نفــذ شــروطي، وهــي: 1ـ أن يوافــق علــى إكمــال دراســتي. 
2ـ أن يؤمــن لــي بيــت مســتقا. 3ـ أن يشــتري لــي ذهبــًا وهــو عبــارة عــن: 
12 حبــة غوايــش، وطقــم بحرينــي كامــل أســوة بغيــري مــن النســاء. 
ــى  4ـ أن يقيــم وليمــة زواج يف قاعــة، هكــذا أجابــت. وبعــرض ذلــك عل
املدعــي أجــاب قائــا: مــا ذكرتــه املدعــى عليهــا يف جوابهــا فكلــه 
صحيــح جملــة وتفصيــا عــدا الشــرط الرابــع، وأنــا غيــر مســتعد بتنفيــذ 
الشــرط الرابــع إطاقــا، وال مانــع لــدي أن أقيــم احلفــل يف اســتراحة، أما 
الشــرط الثالــث فــا أســتطيع توفيــر هــذا الذهــب املوصــوف إطاقــا، 
ــًا حســب اســتطاعتي، هكــذا أجــاب. وبســؤال  ــا ذهب وســوف أوفــر له
املدعــى عليهــا عــن بينتهــا يف ذلــك أجابــت قائلــة: ليــس لــدي بينــة علــى 
ذلــك، وأطلــب ميينــه علــى نفــي دعــواي ومســتعدة بعدهــا لانقيــاد معــه، 
ــف  ــن أحل ــا: ل ــى املدعــي أجــاب قائ ــك عل ــت. وبعــرض ذل هكــذا أجاب
اليمــن إطاقــًا، هكــذا قــرر. ثــم جــرى عــرض الصلــح ـ الــذي هــو خيــرـ 
علــى الطرفــن فامتنعــت املدعيــة وقــررت قائلــة: إذا لــم يوفــر شــرطي 
الثالــث املذكــور أعــاه فأنــا غيــر راغبــة فيــه، وأطلــب فســخ نكاحــي 
أفهمــت  احلــّد  لهــذا  القضيــة  لوصــول  ونظــرا  قــررت.  هكــذا  منــه، 
املدعــي بتطليــق زوجتــه املدعيــة فقــرر قائــا: لــن أطلقهــا إطاقــًا، وأنــا 
غيــر قــادر أن أوفــر لهــا الذهــب املوصــوف أعــاه وال أن أقيــم احلفــل 
يف قاعــة، وأطلــب انقيادهــا لبيــت الزوجيــة، هكــذا قــرر. فبنــاء علــى 
مــا ســلف، وألن اخلــاف احلاصــل بــن الزوجــن إمنــا هــو خــاف علــى 
توفيــة شــرٍط يف النِّــكاح وال يدخلــه اإللــزام ببعــث احلكمــن، ومبــا أن 
املدعــي قــد أقــّر أن املدعــى عليهــا قــد اشــترطت عليــه: أن يشــتري لهــا 
ذهبــًا وهــو عبــارة عــن: 12 حبــة غوايــش، وطقــم بحرينــي كامــل، وقــرر 
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عــدم اســتعداده بتنفيــذ شــرطها املذكــور آنفــًا لعــدم قدرتــه، وقــررت 
املدعيــة طلبهــا فســخ نكاحهــا ألجــل ذلــك، وألن املدعــى عليــه قــد أخــلَّ 
ــكاح، ملــا روى  بشــرط صحيــح الزم يوجــُب ـ اإلخــال بــه ـ فســخ النِّ
البخــارّي ومســلم واللفــظ لــه مــن حديــث عقبــة بــن عامــر ـ رضــي اهلل 
عنــه ـ قــال: قــال رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم ـ )إن أحــق الشــروط 
بــن  البيهقــي وســعيد  الفــروج(، وملــا روى  بــه  أن يوفــى مــا اســتحللتم 
منصــور واللفــظ لــه، عــن عبدالرحمــن بــن غنــم قــال : كنــت مــع عمــر 
بــن اخلطــاب ـ رضــي اهلل عنــه ـ فجــاءه رجــل فقــال: يــا أميــر املؤمنــن 
تزوجــت هــذه واشــترطْت لهــا دارهــا، وإنــي ألجمــع ألمــري ـ أو لشــأني ـ 
أن انتقــل إلــى أرض كــذا وكــذا فقــال: )لهــا شــرطها(، فقــال الرجــل: 
هلــك الرجــال إذ ال تشــأ امــرأة أن تطلــق زوجهــا إال طلقــت، فقــال عمــر 
ـ رضــي اهلل عنــه ـ : )املؤمنــون علــى شــروطهم عنــد مقاطــع حقوقهــم(، 
قــال األلبانــي: إســناده صحيــح علــى شــرط الشــيخن. ]ينظــر: إرواء 

ــل، وهــو برقــم: )1893([، الغلي
وملــا قــرره الفقهــاء يف ذلــك؛ يقــول ابــن قدامــة ـ رحمــه اهلل ـ )الثانــي: 
شــرط تنتفــع بــه املــرأة كزيــادة علــى مهرهــا . . . أو أن ال يســافر بهــا وال 
ينقلهــا عــن دارهــا وبلدهــا، فهــذا صحيــح يلــزم الوفــاء به . . . وألنه شــرط 
يــادة يف  ــكاح فصــحَّ كالزِّ لهــا فيــه نفــع ومقصــود ال ينــايف مقصــود النِّ
ــِف بــه فلهــا فســخ النــكاح؛ ألنــه شــرط الزم يف عقــد  ــم ي املهــر، فــإن ل
فثبــت حــّق الفســخ بفواتــه كشــرط الرهــن يف البيــع(. ]ينظــر: الــكايف 
139/5[،وألن  الزركشــي  شــرح   ،526/7 الكبيــر  الشــرح   ،39/3
اإلخــال بالشــرط املذكــور ليــس بســبب مــن جهــة املدعيــة حتــى يتعــّن 
إعادتهــا للمهــر، بــل هــو مبنــّي علــى إخــال املدعــى عليــه بالقيــام بشــرط 
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ــكاح، وهــذه جنايــة منــه  الزم مــن الشــروط التــي اشــترطت عليــه يف النِّ
علــى نفســه، وألن مــن ُشــرط عليــه شــرط صحيــح حــال العقــد واختلــى 
بزوجتــه ولــم يــِف بــه وجــب املهــر كامــًا بالفســخ؛ ملــا روى البيهقــي عــن 
عمــرـ رضــي اهلل عنــه ـ أنــه قــال: )إذا أجيــف البــاب وأرخيــت الســتور 
ـ ضــرٌر  هــذه  واحلــال  ـ  معلَّقــة  املدعيــة  نتــرك  وال  املهــر(،  وجــب  فقــد 
بالــغ، والضــرر يــزال، وقــد ُشــرع رفــع الضــرر بالفرقــة بــن الزوجــن، 
ــى ـ :)وال تضاروهــن لتضيقــوا عليهــن(، ولقــول النبــي  ولقــول اهلل ـ تعال
ـ صلــى اهلل عليــه وســلم ـ : )ال ضــرر وال ضــرار(، وألن مــن وجــب عليــه 
شــيء وامتنــع عــن أدائــه أّداه عنــه احلاكــم الشــرعّي؛ لذلــك كلــه فقــد 
فســخت نــكاح املدعــى عليهــا: ســجل املدنــي رقــم: مــن زوجهــا املدعــي: 
بــدون عــوض، وبذلــك قضيــت. وبإعــان احلكــم عليهمــا قــررت املدعيــة 
قناعتهــا باحلكــم، أمــا املدعــى عليــه فقــرر اعتراضــه علــى احلكــم 
واســتعدَّ بتقــدمي الئحــة اعتراضّيــة، فأعطــي نســخة مــن احلكــم، وأفهــم 
بــأن لــه احلــق يف تقــدمي اعتراضــه ملــدة ثاثــن يومــًا اعتبــارًا مــن تاريخ هذا 
اليــوم، وأنــه إذا لــم يقــدم اعتراضــه خــال هــذه الفتــرة ســقط حّقــه يف 
االعتــراض واكتســب احلكــم القطعّيــة. وأفهمــت املدعيــة بأنــه ال يحــل 
لهــا أن تتــزوج إال بعــد اكتســاب احلكــم القطعيــة، وتبــن مــن ســؤالي 
لهــا أن ذات أقــراء فأفهمتهــا بــأن عليهــا عــّدة شــرعّية لهــذا الفســخ وهــي: 
حيضــة واحــدة يف أصــح قولــي العلمــاء؛ ملــا روى النســائي أن النبــيـ  صلــى 
اهلل عليــه وســلم ـ أمــر امــرأة ثابــت بــن قيــس أن تتربــص حيضــة واحــدة 
وتلحــق بأهلهــا، وهــو مذهــب جمــع مــن الصحابــة كأميــر املؤمنــن 
عثمــان وابــن عبــاس رضــي اهلل عنهــم، قــال ابن تيميــةـ  رحمه اهلل تعالى: 
)املختلعــة يكفيهــا االعتــداد بحيضــة واحــدة، وهــي روايــة عــن أحمــد 
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ومذهــب عثمــان بــن عفــان وغيــره، واملفســوخ نكاحهــا كذلــك أومــأ 
إليــه أحمــد يف روايــة صالــح (. ا.هـــ ]ينظــر: االختيــارات 282[، وقــال ابــن 
القيــمـ  رحمــه اهلل تعالىـــ: )وهــي مقتضــى قواعــد الشــريعة فــإن العــدة إمنــا 
جعلــت ثــاث حيــض ليطــول زمــن الرجعــة يف تــروى الــزوج ويتمكــن مــن 
الرجعــة يف مــدة العــدة، فــإذا لــم تكــن عليهــا رجعــة فاملقصــود مجــرد 
بــراءة رحمهــا مــن احلمــل وذلــك يكفــي فيــه حيضــة لاســتبراء(. ا.هـــ 
]ينظــر: زاد املعــاد 5/199[، كمــا أفهمتهمــا بأنهمــا بانــا بينونــة صغــرى 
ال يحــل أحدهمــا لآلخــر إال بعقــد جديــد مكتمــل الشــروط واألركان. 
ــه ـ بعــد  ــى عقــد النــكاح ـ مبــا طــرأ علي ــم التهميــش عل هــذا وســوف يت
اكتســاب احلكــم القطعّيــة. وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف: 1433/7/8هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا يف احملكمــة العامــة بالريــاض ويف يــوم 
الســبت املوافــق1434/01/10ه افتتحــت اجللســة الســاعة احلاديــة عشــر 
والنصــف وفيهــا حضــر الطرفــان وقــد وردنــا قــرار محكمــة االســتئناف 
فضيلــة  بخطــاب  املرفــق  1433/11/14هـــ  يف   33454251 رقــم 
مســاعد رئيــس محكمــة االســتئناف يف 1433/11/24هـــ واملتضمــن 
)تكليفــي بإكمــال مــا يلــزم نحــو ماحظــات االســتئناف دون التعــرض 
للحكــم وبالطــاع علــى قــرار محكمــة االســتئناف الســابق وجدتــه 
يف 1433/9/4هـــ واملتضمــن )املاحظــة بــأن فضيلــة حاكــم القضيــة 
لــم يتحقــق مــن أن الشــرط الــذي بنــى عليــه الفســخ إلخــال املدعــي بــه 
مبضمــون شــروط عقــد النــكاح أو أنــه شــرط حصــل بعــد العقــد والعقد 
املرفــق لــم يتضمــن ســوى شــرطن همــا إكمــال دراســتها حســب رغبتهــا 
وبيــت مســتقل فعلــى فضيلتــه التحقــق مــن ذلــك ومناقشــته بحضــور 
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الطرفــن وإجــراء مــا يلــزم( وعليــه فقــد ســألت املدعي عــن تاريخ حصول 
هــذا الشــرط فقــال إن التاريــخ كان يف 1431/6/2هـــ وبعــرض ذلــك 
علــى املدعــى عليهــا صادقــت عليــه وبالنظــر إلــى عقــد النــكاح وجدتــه 
مبرمــا يف 1431/6/12هـــ برقــم 173 ومصــدره املــأذون الشــرعي هــذا 
مــا لزمــت اإلفــادة بــه مــن قبلــي كمســتخلف دون التعــرض للحكــم 
وعليهــا ختمــت اجللســة الســاعة 11.45 وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/1/10هـــ
احلمد هلل وحده وبعد ففي يوم السبت املوافق1434/03/21هـ افتتحت 
ــة مــن محكمــة االســتئناف  ــا املعامل اجللســة الســاعة 11.15وقــد وردتن
باخلطــاب رقــم وتاريــخ 1434/3/2هـــ مشــفوعا بــه قــرار التصديــق رقــم 
وصــورة  الصــك  دراســة  ســبق  )وحيــث  واملتضمــن  1434/2/20ه  يف 
ضبطــه والائحــة االعتراضيــة وأوراق املعاملــة وباالطــاع علــى مــا أجاب 
بــه فضيلــة القاضــي وأحلقــه بالصــك بنــاء علــى قرارنــا رقــم 33100972 
وتاريــخ 1433/9/4هـــ تقــرر الدائــرة املصادقــة علــى احلكــم بعــد اجلــواب 
رئيــس  توقيعــه  اســتئناف  قاضــي  توقيعــه  اســتئناف  قاضــي  األخيــر( 
الدائــرة توقيعــه وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/3/21ه.
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة الثانيــة املختصــة 
بنظــر قضايــا األحــوال الشــخصية واإلنهــاءات مبحكمــة االســتئناف 
علــى املعاملــة الــواردة بخطــاب فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة بالرياض 
ــة  املســاعد وتاريــخ 1434/2/2ه املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن فضيل
1433/7/8ه  وتاريــخ  الشــيخ/)0000(  باحملكمــة  القضائــي  املــازم 
اخلــاص بدعــوى)0000( ضــد )0000( بشــأن انقيــاد الزوجــة وقــد تضمــن 



139

الصــك حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه. وحيــث ســبق 
دراســة الصــك وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة وأوراق املعاملــة 
وباإلطــاع علــى مــا أجــاب بــه فضيلــة القاضــي وأحلقــه بالصــك بنــاء علــى 
قرارنــا وتاريــخ 1433/9/4هـــ تقــرر الدائــرة املصادقــة علــى احلكــم بعــد 
اجلــواب األخيــر، واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 
وصحبــه وســلم، واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد و علــى آلــه 

وصحبــه وســلم .
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رقم الدعوى :33173127

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف:  
34219575 تاريخه: 1434/5/22هـ

فســخ  الزوجــة  طلــب   - للطاعــة  باالنقيــاد  الزوجــة  إلــزام   - زوجيــة 
النــكاح دون عــوض - جــرى محاولــة الصلــح بــني الطرفــني عــدة مــرات 
بــال جــدوى - عينــت احملكمــة حكمــني رأيــا التفريــق - احلكــم بفســخ 

النــكاح بــال عــوض .

1. قــول اهلل تعالــى )وإن خفتــم شــقاق بينهمــا فابعثــوا حكمــا مــن أهلــه 
وحكمــا مــن أهلهــا إن يريــدا إصالحــا يوفــق اهلل بينهمــا(

2. قول الرسول صلى اهلل عليه وسلم )ال ضرر وال ضرار(
3. مــا رواه البخــاري عــن ابــن عبــاس رضــي اهلل عنهمــا قــال جــاءت امــرأة 
ثابــت بــن قيــس بــن شــماس إلــى النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم فقالــت 
يــا رســول اهلل مــا أنقــم علــى ثابــت يف ديــن وال خلــق إال أنــي أخــاف 
الكفــر يف اإلســالم فقــال رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم )أترديــن 

ــه فأمــره ففارقهــا( عليــه حديقتــه قالــت نعــم فــردت علي
4. املادة 178 من نظام املرافعات الشرعية .

ــه باملعــروف، رفضــت  ــه بالتــزام طاعت ادعــى زوج بدعــوى يطالــب زوجت
املدعــى عليهــا الرجــوع إلــى بيــت املدعــي ملرضــه النفســي ملا يترتــب عليها 
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مــن أضــرار وذكــرت أن املدعــي تهجــم عليهــا وضربهــا هــي وأوالدهــا 
نكاحهــا  بفســخ  احلكــم  وطلبــت  بالقتــل  وهددهــم  مبرحــًا  ضربــا 
منــه وتقدمــت بدعــوى رســمية جــرى إحالتهــا للقاضــي نفســه، قــررت 
الصلــح  قــرار مكتــب  فــورد  الصلــح  إلــى قســم  احملكمــة الكتابــة 
باحملكمــة مت الصلــح واالتفــاق علــى أن يتــم فســخ النــكاح مقابــل مــا 
للزوجــة مــن نفقــة، وبعــرض القــرار أجــاب املدعــي  أنــه غيــر موافــق 
علــى الصلــح وأنــه أجبــر علــى التوقيــع وأنــه ليــس مســتعدا باملخالعــة 
ثــم وافــق علــى املخالعــة إذا ردت املدعيــة الذهــب الــذي أخذتــه منــه، 
وعظــت احملكمــة الزوجــة للرجــوع إلــى بيــت زوجهــا فأصــرت علــى 
عــدم الرجــوع وطلبــت الفســخ، قــررت احملكمــة التريــث يف احلكــم 
أمــا يف أن يصطلحــا ألنهمــا كبيــران يف الســن وبينهمــا عشــرة طويلــة 
وأوالد، يف جلســة أخــرى أعــادت احملكمــة نصــح الزوجــن ثــم قــررت 
الكتابــة للحكمــن وقــرر الطرفــان أن قــرار احلكمــن ملــزم لهمــا ثــم 
ورد قــرار احلكمــن بأنهمــا رأيــا أن يفرقــا بــن الزوجــن بــدون عــوض 
وبعــرض القــرار علــى الطرفــن قنعــت بــه املدعــى عليهــا وقــررت أنهــا مــن 
ذوات اإلقــراء وقــرر املدعــي عــدم قناعتــه بــه، وملــا قــرره احلكمــان مــن 
التفريــق بــن املدعــي واملدعــى عليهــا بــدون عــوض ونظــرًا ألن اســتمرار 
احليــاة الزوجيــة بــن الطرفــن علــى هــذا الوضــع ال يتحقــق منــه مقاصــد 
النكاح يف الشريعة ولقوله صلى اهلل عليه وسلم )ال ضرر وال ضرار(، 
لــذا حكمــت احملكمــة بفســخ نــكاح املدعــى عليهــا مــن املدعــي بــا 
عــوض وأفهمتهــا بــأن عليهــا العــدة الشــرعية، اعتــرض املدعــي، صــدق 

احلكــم محكمــة االســتئناف.
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احلمــد هلل وحــده، وصلــى اهلل وســلم علــى مــن ال نبــي بعــده ، وبعــد .. 
فلــدي أنــا )0000( ، القاضــي يف احملكمــة العامــة باملدينة املنورة ، بناء 
علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة املســاعد 
1433/03/09هـــ  وتاريــخ  باحملكمــة  املقيــدة  1433/3/9هـــ  وتاريــخ 
واملتعلقــة بدعــوى يف طلبهــا معاشــرته باملعــروف، يف يــوم الثاثــاء املوافق 
1433/05/25هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة العاشــرة صباحــًا ، وفيهــا 
حضــر )0000( ســوري اجلنســية وحضــرة حلضــوره باملجلــس الشــرعي، 
)0000(  ســورية اجلنســية، وبســؤاله عــن دعــواه ادعــى قائــًا : إن هــذه 
احلاضــرة زوجتــي منــذ تســعة عشــرة ســنة ، ولــي منهــا أربعــة أوالد هــم 
)0000( وعمــره تســعة عشــرة عامــا ، و)0000( وعمــره خمســة عشــر 
ســنة ، و)0000( وعمــره ثمانــي ســنوات ، )0000( وعمــره ســت ســنوات 
، وال تقــوم مبــا يجــب لــي عليهــا شــرعًا مــن االنقيــاد للطاعــة، واملعاشــرة 
باملعــروف . أطلــب احلكــم عليهــا بإلزامهــا بطاعتــي باملعــروف . هــذه 
دعــواي . وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليهــا أجابــت قائلــة: مــا ذكــره 
لســت  ولكنــي   ، وأعمارهــم فصحيــح  واألوالد  زواجنــا  مــن  املدعــي 
مســتعدة بالرجــوع إليــه ألنــه مريــض نفســي ومرضــه مزمــن ورجوعــي 
إليــه يترتــب عليــه أضــرار كثيــرة ، منهــا تهجمــه علــي ، وضربــه املبــرح 
لــي وألوالدنــا ، بــل وخنــق األوالد ، وتهديدنــا بالقتــل ، واتهامــه لــي 
بأنــي أريــد قتلــه بالســم وغيــره ، ومحاولتــه التحــرش بأوالدنــا الصغــار 
والكبــار ، وأطلــب احلكــم عليــه بفســخ نكاحــي منــه ، وقــد تقدمــت 
بدعــوى يف هــذه احملكمــة أحيلــت إليكــم يف 1433/03/29هـــ أطلــب 
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فيهــا فســخ نكاحــي مــن املدعــي لألســباب التــي ذكرتهــا . هكــذا 
أجابــت . لــذا قــررت إحالتهــم لقســم الصلــح للتوفيــق بينهــم وإفادتنــا 
افتتحــت اجللســة ،  املوافــق 1433/07/13هـــ  يــوم األحــد  بذلــك. ويف 
وفيهــا حضــر الطرفــان وقــد عــادت املعاملــة مــن قســم الصلــح مرفقــًا 
بهــا قــرار الصلــح رقــم 88 يف 1433/6/16هـــ املتضمــن مــا نصــه: )بنــاًء 
علــى االســتدعاء املقــدم مــن )0000( ضــد زوجهــا )0000( بشــأن طلــب 
فســخ نكاحهــا، وطلــب الــزوج انقيــاد الزوجــة لبيــت الطاعــة، وبعــد 
أســباب  ومناقشــة  بينهمــا  اإلصــاح  ومحاولــة  الطرفــن  مــع  اجللــوس 
اخلــاف والشــقاق مت الصلــح واالتفــاق علــى اآلتــي 1- ، يتــم فســخ نكاح 
)0000( مــن زوجهــا )0000( باخللــع مقابــل مــا للزوجــة مــن نفقــة خــال 
الفتــرة املاضيــة. 2- أن يذكــر كل واحــد منهمــا اآلخــر بخيــر لقولــه 
تعالــى ) وال تنســوا الفضــل بينكــم ( وعلــى هــذا مت الصلــح واالتفــاق 
وأذنــا ملــن يشــهد واهلل خيــر الشــاهدين(ا.هـ الزوجــة )0000( توقيعهــا 
رئيــس قســم  توقيعــه ،  الشــرعي  توقيعــه، املستشــار  الــزوج )0000( 
الصلــح )0000( توقيعــه. وبعــرض مــا ورد يف قــرار قســم الصلــح أجــاب 
املدعــي قائــا: إننــي غيــر موافــق علــى هــذا الصلــح وقــد أجبــرت علــى 
التوقيــع، ولســت مســتعدًا باملخالعــة بهــذه الطريقــة، وســأخالع حينمــا 
تــرد لــي الذهــب الــذي أخذتــه منــي والــذي ادعيــت بــه لديكــم. هكــذا 
أجــاب. وللتأمــل رفعــت اجللســة . ويف يــوم األحد املوافــق 1433/09/03هـ 
الطرفــان،  الســاعة احلاديــة عشــرة ، وفيهــا حضــر  افتتحــت اجللســة 
وحضــر )0000( معــرف الــزوج ابنهــا ،)0000( ســوري اجلنســية ، ثــم 
جــرى وعــظ الزوجــة بالرجــوع لبيــت زوجهــا ، وأن هــذا أصلــح للحــال 
واملــال ولهــا يف هــذا األجــر العظيــم ، كمــا جــرى وعظهــا وتذكيرهــا 
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بوجــوب طاعــة الــزوج ، وأن طاعتــه والصبــر عليــه مــن أفضــل األعمــال 
الصاحلــة ، فأصــرت علــى موقفهــا بعــدم الرجــوع وطلــب الفســخ، وألن 
لدينــا دعــوى بــن الطرفــن يف )ذهــب( مقيــدة ولــم يتــم حســمها حتــى 
اآلن ، وقــد ظهــر لــي أنهــا هــي ســبب النفــرة بــن الزوجــن خاصــة وأن 
ــة وأوالد ؛ لــذا قــررت التريــث  الزوجــن كبيريــن وبينهمــا عشــرة طويل

ــى أمــر مــرض لهمــا وألبنائهمــا. باحلكــم أمــًا يف أن يصطلحــا عل
يــوم الســبت املوافــق 1434/01/03هـــ افتتحــت اجللســًة ، وفيهــا  ويف 
اإلقامــة  مبوجــب  ابنهمــا،   )0000( املعــرف  برفقــة  الزوجــان  حضــر 
بــأن ترجــع لزوجهــا وأن  رقــم )0000( ، وفيهــا جــرى وعــظ الزوجــة 
حتتســب األجــر وأن صبرهــا علــى زوجهــا أعظــم القربــات وأن رجوعهــا 
لزوجهــا فيــه لــم لشــمل األســرة ، وأن لــم شــمل األســرة ســبب لنجــاح 
األوالد يف حياتهــم واســتقرارهم ، وأن ذلــك ســبب لبرهــم إن شــاء اهلل 
تعالــى ، كمــا جــرى وعــظ الــزوج مبحاولــة البحــث عــن مــن يؤثــر عليهــا 
مــن النســاء أو مــن أهلهــا وأن عليــه إبــداء مــا يرهــا، ثــم جــرى عــرض 
احلكمــن علــى الزوجــن فأختــار الــزوج )0000( ، واختــارت الزوجــة 
رئيــس قســم الصلــح يف هــذه احملكمــة الشــيخ)0000(، وقــررا قائلــن : 
إن قــرار احلكمــن املذكوريــن ملــزم لهمــا . هكــذا قــررا . ولــورود قرار 
ــوم األربعــاء املوافــق 1434/01/28هـــ  احلكمــن رفعــت اجللســة . ويف ي
افتتحــت اجللســة ، وفيهــا حضــر املتداعيــان مــع املعــرف، وقــد عــادت 
املعاملــة مــن قســم الصلــح باخلطــاب رقــم يف 1434/01/25هـــ مرفــق 
بــه القــرار رقــم 19 يف 1434/01/24هـــ ونــص احلاجــة منــه » ســمعنا 
أصــل املشــكلة حيــث طلــب أن زوجتــه ترجــع لبيتــه وتعــود احليــاة بينهمــا 
وبعــرض ذلــك علــى الزوجــة قالــت زوجــي يضربنــي ويســيء عشــرتي وال 
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ينفــق علــي وضعيــف جنســيًا وقــد أنكــر الــزوج أنــه ضعيــف جنســيًا 
وأمــا الضــرب فقــد ضربهــا مرتــن وقــد حضــر حكــم الــزوج وحكــم 
الزوجــة وحاولنــا يف اإلصــاح وتقريــب وجهــات النظــر لكــن أصــرت 
الزوجــة علــى عــدم الرجــوع وطلــب الطــاق وبعــد محــاوالت ونصــح أصــر 
ــة  ــا صعوب ــه وبعــد النظــر يف حالهمــا رأين ــى عــدم طــاق زوجت الــزوج عل
اســتمرار احليــاة بينهمــا والــذي نــراه أن يفــرق بينهمــا بــدون عــوض هــذا 
الــزوج وحكــم  نــراه مناســبًا واهلل أعلــم » مذيــل بتوقيــع حكــم  مــا 
الزوجــة ، وبعرضــه علــى املتداعيــن قــررت املدعــى عليهــا أنــه مريــض 
عقليــا حســب التقريــر املرفــق باملعاملــة وأيضــا ضعيــف جنســيًا والقناعــة 
مبــا يف القــرار وذكــرت أنهــا مــن ذوات األقــراء ، وقــرر الــزوج عــدم 
القناعــة بــه حتــى تدفــع مبلــغ الذهــب الــذي أخذتــه والــذي حكــم بــه 
ــخ 1433/123/20هـــ هكــذا قــرر .  يف الصــك رقــم 33474111 وتاري
فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وملــا قــرر احلكمــان اللذان مت 
اختيارهمــا مــن قبــل الزوجــن مــن التفريــق بينهمــا بــدون عــوض ومــا مت 
مــن وعظهمــا وتوجيههمــا وإلصــرار كل منهمــا علــى رأيــه ولعمــوم قولــه 
تعالــى : )وإن خفتــم شــقاق بينهمــا فابعثــوا حكمــًا مــن أهلــه وحكمــًا 
مــن أهلهــا إن يريــدا إصاحــًا يوفــق اهلل بينهمــا( وملــا رواه البخــاري عــن 
ابــن عبــاس رضــي اهلل عنهمــا قــال : جــاءت امــرأة ثابــت بــن قيــس بــن 
شــماس الــى النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم فقالــت : يــا رســول اهلل مــا أنقم 
علــى ثابــت يف ديــن وال خلــق إال أنــي أخــاف الكفــر يف اإلســام فقــال 
رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم : )أترديــن عليــه حديقتــه قالــت نعــم 
فــردت عليــه فأمــره ففارقهــا ( ولقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم : )ال ضــرر 
وال ضــرار( ، ونظــرًا إلــى أن اســتمرار احليــاة الزوجيــة علــى هــذا الوضــع 
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أمــرًا ال تتحقــق منــه مقاصــد النــكاح يف الشــريعة مــن املــودة والرحمــة 
والســكن وتربيــة األوالد والعفــة ، مــع مــا يف ذلــك مــن املضــار النفســية 
واالجتماعيــة واجلســدية علــى الزوجــن واألوالد، ولكــون مطالبــة الزوج 
بالذهــب محكــوم لــه بــه وال عاقــة لــه بعقــد الزوجيــة لــذا فقد حكمت 
بفســخ نــكاح املدعــى عليهــا مــن زوجهــا املدعــى بــدون عــوض وعليــه 
ــا العــدة الشــرعية وهــي ثــاث حيــض  ــأن عليه ــا ب أفهمــت املدعــى عليه
إبتــداًء مــن اليــوم وال تتــزوج إال بعــد انتهــاء العــدة واكتســاب احلكــم 
القطعيــة وبعــرض ذلــك علــى املتداعيــن قــررت املدعــى عليهــا القناعة به 
وقــرر املدعــي عــدم القناعــة وطلــب رفعــه إلــى محكمــة اإلســتئناف مــع 
الئحتــه االعتراضيــة فأجبتــه لطلبــه وأفهمتــه بــأن لــه اســتام نســخة مــن 
احلكــم بعــد ثاثــة أيــام وأن لــه مهلــة ثاثــون يومــًا مــن تاريــخ االســتام 
لتقــدمي الئحتــه االعتراضيــة وإال يســقط حقــه يف االعتــراض ويكتســب 
الشــرعية  املرافعــات  نظــام  مــن  املــادة 178  القطعيــة حســب  احلكــم 
ففهــم ذلــك وجــرى إفهــام املدعيــة بــأن ال تتــزوج حتــى يكتســب احلكــم 
ــه  ــى آل ــا محمــد وعل ــى نبين القطعيــة ، وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل عل

وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/1/28هـــ .
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد فقــد 
عــادت إلينــا املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف بقرارهــا رقــم   )0000( 
وتاريــخ 1434/5/22هـــ الصــادر مــن دائــرة األحــوال الشــخصية الثالثــة. 
املتضمــن املوافقــة علــى احلكــم وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/6/12هـــ
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده ، وبعــد فقــد 
ــة لألحــوال الشــخصية واألوقــاف  ــا نحــن قضــاة الدائــرة الثالث جــرى من
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منطقــة  يف  االســتئناف  مبحكمــة  املــال  وبيــوت  والقصــار  والوصايــا 
االطــاع علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة رقــم 
)0000( وتاريــخ 1434/4/27هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن فضيلــة 
وتاريــخ   )0000( رقــم  العامــة  باحملكمــة  القاضــي   )0000( الشــيخ 
1434/1/28هـــ ، املتضمــن دعــوى ضــد املــرأة يف املعاشــرة باملعــروف، 
تقــررت   ، االعتراضيــة  والئحتــه  ضبطــه  وصــورة  الصــك  وبدراســة 
املوافقــة علــى احلكــم ، مــع ماحظــة التنبيــه املرفــق ، واهلل املوفــق . 

ــه وســلم. ــه وصحب ــى آل ــا محمــد وعل ــى نبين ــى اهلل عل وصل
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رقم الصك:3460936 تاريخه : 1434/3/11هـ  
رقم الدعوى :33451538

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34272414 تاريخه: 1434/7/18هـ

زوجيــة - طلــب االنقيــاد لبيــت الزوجيــة - طلــب فســخ النــكاح لســوء 
العشــرة - بعــث حكمــني - قــرار احلكمــني التفريــق بــال عــوض للضــرر - 

احلكــم بفســخ النــكاح .

ــْن َأْهِلــِه  1. قــال اهلل تعالــى : )َوِإْن ِخْفُتــْم ِشــَقاَق َبْيِنِهَمــا َفاْبَعُثــوا َحَكًمــا مِّ
َ َكاَن  ُ َبْيَنُهَمــا ِإنَّ اهللَّ ــِق اهللَّ ــْن َأْهِلَهــا ِإن ُيِريــَدا ِإْصاَلًحــا ُيَوفِّ َوَحَكًمــا مِّ

َعِليًمــا َخِبيــًرا(.
2. قال اهلل تعالى )والالتي تخافون نشوزهن فعظوهن(

3. قال اهلل تعالى)ومن آياته أن خلق لكم من أنفســكم أزواحا لتســكنوا 
إليهــا وجعــل بينكــم مودة ورحمة (

4. قال اهلل تعالى)ولهن مثل الذي عليهن باملعروف(
5. قال اهلل تعالى )وعاشروهن باملعروف(

6. قال اهلل تعالى )فإمساك مبعروف أوتسريح بإحسان(
7. قــول الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم )ال ضــرر وال ضــرار( رواه مالــك 

واحلاكم.
8. قــول الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم )أميــا امــرأة ســألت زوجهــا 

الطــالق مــن غيــر مــا بــأس فحــرام عليهــا رائحــة اجلنــة(
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ادعــى زوج علــى زوجتــه يطالبهــا بالرجــوع إلــى بيــت الزوجيــة، صادقــت 
املدعــى عليهــا علــى النــكاح وعلــى خروجهــا مــن املنــزل ورفضــت العــودة 
لســوء عشــرة املدعــى وأهانتــه لهــا وأخــذة أموالهــا وذكــرت أنــه هــو 
الــذي طردهــا مــن البيــت ورفضــت الرجــوع وطلبــت فســخ النــكاح، 
طلبــت احملكمــة مــن املدعــى عليهــا البينــة علــى مــا ذكرتــه فقالــت ال 
بينــة لــي إال أوالدي مــن املدعــي ولــن يحضــروا إلــى احملكمــة، اطلعــت 
احملكمــة علــى عقــد النــكاح فوجدتــه مطابقــا ملــا ذكــر املدعــي، 
ولعــدم وجــود بينــه نصحتهــا احملكمــة بأنــه ال يجــوز لهــا ســؤال الطــاق 
مــن غيــر بــأس وتذكيرهــا بحرمــة النشــوز ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن 
تفريــق األســرة فأصــرت علــى طلبهــا الفســخ، نصحــت احملكمــة بعــد 
ذلــك الــزوج املدعــي بتطليــق املدعــى عليهــا فرفــض، اســتنادا لقولــه 
ــه وحكمــا  ــوا حكمــا مــن أهل ــى )وإن خفتهــم شــقاق بينهمــا فبعث تعال
ــار  ــة( أمــرت احملكمــة كل واحــد مــن الزوجــن باختي مــن أهلها...اآلي
حكمــا مــن أهلــه حلــل النــزاع بينهمــا فقــرر الطرفــان حتكيــم هيئــة 
النظــر لــدى احملكمــة، فــورد اجلــواب بأنــه بعــد االجتمــاع بالزوجــن 
ونصحهمــا والنظــر يف حالهمــا يــروا التفريــق بينهمــا بــا عــوض، ولقــرار 
احلكمــن يف هيئــة النظــر والن قــرار احلكمــن ال يشــترط باعتبــاره 
رضــا الزوجــة أو الــزوج كمــا قــرره العلمــاء وألنــه ليــس المســاك الزوجــة 
مــع تضررهــا وعــدم رغبتهــا يف زوجهــا إمســاك مبعــروف ولقولــه صلــى 
اهلل عليــه وســلم )ال ضــرر وال ضــرار( ولطــول مــدة تعليــق املــرأة التــي 
إزالــة  مــن  الزوجــن فــكان البــد  بــن  التآلــف  الســنة ولعــدم  تقــارب 
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الضــرر فســخت احملكمــة نــكاح املدعــى عليهــا مــن املدعــي وأفهمــت 
املدعــى عليهــا أن عليهــا العــدة حســب حالهــا، اعتــرض املدعــى عليــه 

صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.

احملكمــة  يف  القاضــي   )000( أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
العامــة وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
وتاريــخ  باحملكمــة  املقيــدة  1433/07/07ه  وتاريــخ  العامة/املســاعد 
1433/7/7هـــ ففــي يــوم األحد املوافق1433/09/10هـ وحضر حلضوره 
وقــرر املدعــي أن احلاضــرة هــي زوجتــه املدعــى عليهــا وادعــى األول قائــا 
إن املدعــى عليهــا زوجتــي مبوجــب العقــد املرفــق صورتــه الصــادر مــن 
مصــر وأجنبــت منهــا ولديــن وأربــع بنــات وقــد خرجــت مــن منزلــي بتاريــخ 
1433/6/30هـــ بــدون ســبب أطلــب إلزامهــا بالرجــوع إلى منــزل الزوجية 
هــذه دعــواي وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليهــا قالــت مــا ذكــره املدعــي 
يف دعــواه مــن عقــد النــكاح واإلجنــاب واخلــروج مــن منزلــه بالتاريــخ 
املذكــور كلــه صحيــح وســبب خروجــي مــن منزلــه رغــم مكوثــي معــه 
مــدة طويلــة هــو ســوء عشــرته وإهانتــه املتكــررة لــي إضافــة إلــى ضربــه 
لــي وســوء خلقــه وأخــذه ألموالــي وســبب خروجــي هــو طــرده لــي وإهانتــه 
حيــث قــال لــي لــو أن لكــي كرامــة فاخرجــي مــن املنــزل فخرجــت وأنــا 
قــد كرهــت العيــش معــه وأطلــب فســخ نكاحــي منــه هكــذا ذكــرت 
وبعــرض ذلــك علــى املدعــي قــال الصحيــح مــا ذكرتــه وبســؤال املدعــى 
عليهــا هــل لديــك بينــة علــى مــا ذكرتــي فأجابــت قائلــة ليــس لــدي بينــة 
علــى ذلــك ســوى أوالدي وهــم ال يســتطيعون احلضــور أمــام فضيلتكــم 
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هكــذا أجابــت وباالطــاع علــى صــورة عقــد النــكاح وجدتــه مطابقــا 
ملــا ذكــره املدعــي واملهــر 301 جنيــه احلــال منــه جنيــه واحــد واملؤخــر 
ثاثمائــة جنيــه بذمــة الــزوج ألقــرب األجلــن بعــد ذلــك ولعــدم وجــود بينــة 
لــدى املدعيــة جــرى نصحهــا اســتنادا إلــى قولــه تعالــى )والــــتي تخافــون 
نشــوزهن فعظوهــن( وتذكيرهــا بحرمــة النشــوز وطلــب الطــاق مــن 
غيــر ســبب يســتوجب ذلــك اســتنادا إلــى قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم )أميا 
ــا رائحــة  ــأس فحــرام عليه ــر مــا ب ــا الطــاق مــن غي امــرأة ســألت زوجه
اجلنــة( وتذكيرهــا باآلثــار املترتبــة علــى النشــوز والطــاق مــن تفــرق 
األســرة وخصوصــا مــع وجــود أوالد يحتاجــون إلــى الرعايــة وتكاتــف 
األســرة واجتماعهــا فأصــرت علــى طلبهــا بعــد ذلــك جــرى نصــح الــزوج 
لعلــه يطلقهــا ويرزقــه اهلل خيــرا منهــا أو يطلقهــا علــى عــوض أو يدفــع لهــا 
مــا يرضيهــا فقــال أنــا أرغــب يف زوجتــي ولــن أطلقهــا أو أخالعهــا وغيــر 
مســتعد بدفــع رضــوى لهــا ألننــي لــم أطردهــا أو آذيهــا هكــذا ذكــر بعد 
ذلــك واســتنادا لقولــه تعالــى )وإن خفتــم شــقاق بينهمــا فابعثــوا حكمــا 
ــه وحكمــا مــن أهلهــا إن يريــدا إصاحــا يوفــق اهلل بينهمــا إن  مــن أهل
اهلل كان عليمــا خبيــرا ( أمــرت كل واحــد منهمــا أي الزوجــن باختيار 
حكــم ممــن يوثــق يف دينــه وأمانتــه وحكمتــه فقــاال جميعــا نرغــب يف 
حتكيــم هيئــة النظــر باحملكمــة لديكــم ونحــن نرضــى مبــا يقــرره 
احلكمــان هكــذا ذكــرا وحتــى الكتابــة لهيئــة النظــر وورود اإلجابــة 
جــرى رفــع اجللســة ويف يــوم الثاثــاء املوافــق1434/02/26ه حضــرت 
إفــادة مديــر مكتــب الصلــح  املعاملــة وردتنــا  أوراق  وباالطــاع علــى 
باحملكمــة يف 1434/2/18هـــ واملتضمــن مــا نصــه )بأنــه مت االجتمــاع 
بالطرفــن عــدة مــرات وجــرى مداولــة الصلــح بينهمــا والســعي يف تقريــب 
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بيــت  أمــا يف احلفــاظ علــى  املناســبة  احللــول  النظــر وإيجــاد  وجهــات 
الزوجيــة والبقــاء علــى كيــان األســرة وبيــان مغبــة الشــقاق ومــا يترتــب 
عليــه مــن آثــار إال أن الزوجــة أصــرت علــى عــدم االنقيــاد حيــث ذكــرت 
أنــه يســيء معاشــرتها ويهينهــا ويضربهــا ويطلــب منهــا أمــور محرمــة 
وأنهــا تكرهــه وال تطيــق العيــش معــه فجــرى تذكيرهــا بــاهلل عــز وجــل 
وبقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم )أميــا امــرأة طلبــت زوجهــا الطــاق مــن 
غيــر مــا بــأس فحــرام عليهــا رائحــة اجلنــة( وتذكيرهمــا باآلثــار املترتبــة 
علــى الطــاق خصوصــًا أن بينهمــا أوالد وعشــرة طويلــة كمــا جــرى 
مناصحــة الــزوج بــأن يطلقهــا ويرزقهــا اهلل خيــرًا منهــا حيــث إنــه ظهــر 
لنــا كرههــا الشــديد لهــا ولكنــه أصــر علــى طلــب انقيــاد زوجتــه وأنــه 
مســتعد بــأن يعاشــرها باملعــروف وأن ينفــق عليهــا وعلــى أوالده وقــد تبــن 
لنــا بغــض الزوجــة الشــديد لزوجهــا وانقيادهــا لزوجهــا وهــي علــى هــذه 
ــه  ــة ويتنافــى مــع قول ــاة الزوجي ــزاع وال يخــدم احلي ــى الن احلــال يفضــي إل
تعالــى )ومــن آياتــه أن خلــق لكــم مــن أنفســكم أزواجــا لتســكنوا إليها 
وجعــل بينكــم مــودة ورحمــة ولقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم ) ال ضــرر وال 
ضــرار( وحيــث إن بقــاء الزوجــة مــع زوجهــا علــى هــذا احلــال ضــرر محض 
لــذا فإننــا نــرى التفريــق بينهمــا بــدون عــوض وبــاهلل التوفيــق  عليــه فقــد 
جــرى رفــع اجللســة ويف يــوم األربعــاء 1434/03/11هـــ حضــرت املدعيــة 
ولــم يحضــر املدعــي وقالــت املدعــى عليهــا أنــا قــد كرهــت العيــش 
مــع هــذا الــزوج ومرفــق بــاألوراق معاملــة تتعلــق بطلــب فســخ النــكاح 
ــزوج هكــذا  ــة ألن الدعــوى أقيمــت أوال مــن ال ــا بهــذه املعامل ومت ضمه
ذكــرت وبنــاء علــى مــا تقــدم وملــا جــاء يف قــرار هيئــة النظــر املتضمــن 
يشــترط  ال  احلكمــن  قــرار  أن  ومبــا  عــوض  بــدون  بينهمــا  التفريــق 
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العتبــاره رضــا الــزوج والزوجــة جــاء يف أبحــاث هيئــة كبــار العلمــاء 
)ذهــب بعــض العلمــاء إلــى أن حكــم ولــي األمــر أو نائبــه يــراه مــن جمــع 
أو تفريــق بعــوض أو بغيــر عــوض نافــذ ســواًء رضــي الــزوج بالطــاق أم 
أبــى ورضيــت الزوجــة بدفــع العــوض أم كرهــت رعايــة ملصلحــة األســرة 
خاصــة ومصلحــة املجتمــع اإلســامي عامــة وروي عــن علــي رضــي اهلل 
عنــه أنــه أتــاه رجــل وامرأتــه مــع كل واحــد منهمــا فئــام مــن النــاس فقــال 
علــي مــا شــأن هذيــن قالــوا بينهمــا شــقاق قــال فابعثــوا حكمــا مــن أهلــه 
وحكمــا مــن أهلهــا إن يريــدا إصاحــا يوفــق اهلل بينهمــا فقــال علــي 
هــل تدريــان مــا عليكمــا؟ عليكمــا إن رأيتمــا أن جتمعــا إن جتمعــا 
وإن رأيتمــا أن تفرقــا أن تفرقــا فقالــت املــرأة رضيــت بكتــاب اهلل فقــال 
ــى تقــر  ــت حت ــي كذبــت واهلل ال تنفل الرجــل أمــا الفرقــة فــا فقــال عل
كمــا أقــرت )وجــاء يف أبحــاث هيئــة كبــار العلمــاء( والــذي صــح عــن 
ابــن عبــاس مــا قدمنــا مــن أنهمــا حكمــان ال شــاهدان فــإذا فرقــا بينهمــا 
وهــي املســألة الرابعــة تكــون الفرقــة كمــا قــال علماؤنــا لوقــوع اخللــل 
يف مقصــود النــكاح مــن األلفــة وحســن العشــرة فــإن قيــل إذا ظهــر 
الظلــم مــن الــزوج أو الزوجــة فظهــور الظلــم ال ينــايف النــكاح بــل يؤخــذ 
ــا هــذا نظــر قاصــر يتصــور  ــوم ويبقــى العقــد قلن ــم حــق املظل مــن الظال
يف عقــود األمــوال فأمــا عقــود األبــدان فــا يتــم إال باالتفــاق والتآلــف 
وحســن التعاشــر فــإذا فقــد ذلــك لــم يكــن لبقــاء العقــد وجــه وكانــت 
املصلحــة يف الفرقــة وبــأي وجــه رأياهــا مــن املتاركــة أو أخــذ شــيء مــن 
الــزوج أو الزوجــة )وجــاء يف أبحــاث هيئــة كبــار العلمــاء )واتفقــوا علــى 
أن احلكمــن ينفــذ مــا رأيــاه يف الصلــح بينهمــا( ونظــرا لطــول الفراق بن 
الطرفــن ولقولــه تعالــى )فإمســاك مبعــروف أو تســريح بإحســان( وقولــه 
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تعالــى )وعاشــروهن باملعــروف( وليــس اإلمســاك مــع تضــرر املدعيــة 
وعــدم رغبتهــا يف املدعــى عليــه إمســاكًا وال معاشــرة باملعــروف فيتعــن 
التســريح ونظــرًا لكــون عقــد الزوجيــة ليــس عقــد بيــع وشــراء بــل هــو 
عقــد مماثلــة قــال تعالــى )ولهــن مثــل الــذي عليهــن باملعــروف( وأهــم هــذه 
احلقــوق وأخصهــا العشــرة اإلنســانية والتعامــل احلســن ولــذا إذا تضــررت 
الزوجــة مــن زوجهــا لســوء عشــرته وعــد رغبتــه فيهــا كان لهــا املطالبــة 
بالفســخ ألن اســتمرار احليــاة الزوجيــة مــع ســوء العشــرة فيهــا انتهــاك 
لكرامــة اإلنســان واعتــداء علــى احلكمــة مــن مشــروعية النــكاح وبنــاء 
على القاعدة الفقهية ال ضرر وال ضرار والضرر يزال ولقوله صلى اهلل 
عليــه وســلم )ال ضــرر وال ضــرار( أخرجــه مالــك يف املوطــأ واحلاكــم يف 
املســتدرك والبيهقــي والــدار قطنــي وابــن ماجــه وال شــك أن تــرك املدعية 
معلقــة هــذه املــدة التــي تقــارب الســنة مــع وجــود النــزاع بــن الزوجــن 
وعــدم التآلــف ضــرر علــى الزوجــة فــكان ال بــد مــن إزالــة هــذا الضــرر 
وجلميــع مــا تقــدم فقــد فســخت نــكاح )000000( مــن زوجهــا )00000( 
وأفهمــت املدعيــة بــأن عليهــا العــدة الشــرعية لهــذا الفســخ علــى حســب 
حالهــا وأال تعــرض نفســها للخطــاب حلــن اكتســاب احلكــم القطعيــة 
ــه  ــة صغــرى وال حتــل ل ــه بينون ــه قــد بانــت من ــأن زوجت ــزوج ب وأفهمــت ال
إال بعقــد جديــد بشــروطه وأركانــه وأفهمتهمــا باجتنــاب بعضهمــا حلــن 
اكتســاب احلكــم القطعيــة وبذلــك حكمــت وبعــرض احلكــم علــى 
الزوجــة قــررت القناعــة وســيتم إبــاغ الــزوج باحلكــم لتقريــر قناعتــه 
باحلكــم مــن عدمهــا مــع إفهامــه عنــد اعتراضــه بــأن لــه مــدة قدرهــا 
ثاثــون يومــًا اعتبــارًا مــن تاريــخ اســتامه للحكــم لتقــدمي اعتراضــه وإذا 
انتهــت املــدة ولــم يقــدم اعتراضــه فيهــا ســقط حقــه باســتئناف احلكــم 
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واكتســب احلكــم القطعيــة وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا 
محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف 1434/3/11هـــ .

العامــة  احملكمــة  يف  القاضــي  أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
بالريــاض وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
وتاريــخ  باحملكمــة  املقيــدة  1433/07/07ه  وتاريــخ  العامة/املســاعد 
1433/7/7ه ففــي يــوم األربعــاء املوافــق 1434/05/15ه حيــث عــادت 
املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف مبوجــب خطــاب رئيــس محكمــة 
مــن  الصــادر  املاحظــة  قــرار  وبرفقهــا  1434/5/6ه  يف  االســتئناف 
الدائــرة األحــوال الشــخصية األولــى يف1434/4/30هـــ ونــص احلاجــة 
منــه )وبدراســة الصــك وصــوره ضبطــه والائحــة االعتراضيــة وأوراق 
املعاملــة لوحــظ مايلــي :- ورد يف صــورة الضبــط أن املدعــى ســعودي 
اجلنســية بينمــا يف الصــك أنــه مصــري ووجــد ضمــن أوراق صورة لرخصة 
إقامــة املدعــى وأن جنســيته مصــري وأن الرقــم املــدون هــو رقــم إقامتــه 
فعلــى فضيلتــه تصحيــح ذلــك يف الضبــط وصورتــه . ثانيــًا : أفهــم فضيلته 
املدعــى عليهــا بــأن العــدة الشــرعية لهــذا الفســخ حســب حالهــا ولــم يبــن 
نــوع العــدة التــي تلزمهــا بعــد ســؤالها عــن حالهــا ثالثــًا : ذكــر فضيلتــه 
بــأن ال تعــرض نفســها للخطــاب حلــن اكتســاب احلكــم القطعيــة ولــم 
يقيــد ذلــك بانتهــاء عدتهــا والبــد مــن ربطــه بــه فعلــى فضيلتــه ماحظــة 
مــا ذكــر وإكمــال مــا يلــزم( وعليــه أجيــب أصحــاب الفضيلــة حفظهــم 
اهلل بــأن املدعــي مصــري اجلنســية كمــا هــو موضــح يف الصــك وأوراق 
املعاملــة وكتــب ســعودي مــن قبــل الكاتــب ســهوا ويتعــذر التعديــل علــى 
الضبــط لوجــود تواقيــع أطــراف الدعــوى وأمــا مــا جــاء يف املاحظــة 
الثانيــة فــإن هــذا اإلفهــام فتــوى وهــو مــن املكمــات والــذي يترجــح لدي 
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أن عدتهــا أن تســتبرء بحيضــة واحــدة حيــث ذكــرت أنهــا حتيــض أثنــاء 
نظــر الدعــوى وأمــا مــا جــاء يف املاحظــة الثالثــة فإنــه بنــاء علــى قصــر 
العــدة وخصوصــًا معطــول وقــت اإلجــراء مــن بعــث املعاملــة حملكمــة 
االســتئناف وروجهــا ممــا يتيقــن معــه انتهــاء عدتهــا غالبــًا جــرى تــرك 
ذلــك اختصــارا ولكــن بنــاء علــى مــا ذكــره أصحــاب الفضيلــة فــإن 
وبذلــك  عدتهــا  وانتهــاء  القطعيــة  احلكــم  اكتســاب  بعــد  اإلفهــام 
حكمــت وبذلــك مت إكمــال الــازم حيــال ماحظــة أصحــاب الفضيلــة 
وأمــرت بإحلــاق ذلــك علــى صــك احلكــم وســجله وبــاهلل التوفيــق وبــاهلل 
التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر 

يف 1434/5/15هـــ.
القاضــي يف احملكمــة   )00000( أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  احلمــد هلل 
العامــة بالريــاض وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
املقيــدة  1433/07/07هـــ  وتاريــخ  ورقــم  بالريــاض  العامــة  احملكمــة 
يــوم  ففــي  1433/07/07ه  وتاريــخ   331276998 برقــم  باحملكمــة 
ــة مــن محكمــة  اخلميــس املوافق1434/09/10هـــ حيــث عــادت املعامل
االســتئناف وبرفقهــا القــرار املــدون علــى ظهــر الصــك واملتضمــن مــا 
مبحكمــة  واالنهــاءات  الشــخصية  األحــوال  دائــرة  )تظهيــرات  نصــه 
االســتئناف بالريــاض احلمــد هلل وحــده وبعــد: فقــد اطلعنــا علــى هــذا 
القاضــي  فضيلــة  مــن  الصــادر  1434/03/11هـــ  وتاريــخ  الصــك 
ــا القــرار وتاريــخ  باحملكمــة العامــة بالريــاض الشــيخ )0000( وأصدرن
1434/07/18هـــ املتضمــن بأنــه لــم يظهــر مــا يوجــب االعتــراض علــى 
احلكــم املــؤرخ 1434/03/11هـــ واهلل املوفــق قاضــي اســتئناف )000( 
ختمــه وتوقيعــه قاضــي اســتئناف )000( ختمــه وتوقيعــه رئيــس الدائــرة 
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ــا محمــد  ــى نبين ــى اهلل عل )000( ختمــه وتوقيعــه وبــاهلل التوفيــق، وصل
وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/9/10هـــ.

احلمــد هلل وحــده وبعــد .. فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة األولــى بتمييــز 
قضايــا األحــوال الشــخصية واالنهــاءات مبحكمــة االســتئناف علــى 
املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة بالريــاض ........ 
وتاريــخ 1434/7/8هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن فضيلــة القاضــي 
الشــيخ )0000( املســجل وتاريــخ 1434/3/11هـــ اخلــاص  باحملكمــة 
بدعــوى )00000( مصــري اجلنســية ضــد )00000( مصريــة اجلنســية 
بشــأن طلــب املدعــي إلــزام املدعــى عليهــا باالنقيــاد لبيــت الزوجيــة، 
املدعــى  مــن  املدعيــة  نــكاح  أن فضيلتــه فســخ  الصــك  وقــد تضمــن 
عليــه بــا عــوض ... إلـــخ وبــه حكــم . وحيــث ســبقت دراســة الصــك 
وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة وأوراق املعاملــة وباالطــاع علــى 
ــة القاضــي وأحلقــه بالصــك وصــورة ضبطــه بتاريــخ  مــا أجــاب بــه فضيل
لــم يظهــر  بنــاء علــى قرارنــا وتاريــخ 1434/4/30هـــ  1434/5/15هـــ 
مــا يوجــب االعتــراض علــى احلكــم املــؤرخ 1434/3/11هـــ مــع تنبيــه 
فضيلتــه إلــى أنــه لــم يطبــق املــادة 1/187 مــن نظــام املرافعــات بشــأن 
قــرار الدائــرة  يف 1434/6/13هـــ. واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وآلــه وصحبــه وســلم .



158

رقم الصك: 34194085  تاريخه : 1434/4/21هـ 
رقم الدعوى :33579594

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34346590 تاريخه: 1434/11/21هـ

زوجيــة - طلــب االنقيــاد لبيــت الزوجيــة - األصــل عــدم العيــب - عــرض 
الصلــح علــى الزوجــة عــن طريــق قســم الصلــح والــذي اعتبــر الزوجــة 

ناشــزًا - احلكــم بإلــزام املدعــى عليهــا باالنقيــاد لبيــت الزوجيــة.

1-قــال يف الــروض املربــع )وإذا مت العقــد لــزم تســليم الزوجــة احلــرة 
التي يوطأ مثلها يف بيت الزوج إن طلبه( 

2-قــال صاحــب حاشــية الــروض )ألنــه بالعقــد يســتحق الــزوج تســليم 
العــوض كمــا تســتحق تســليم الصــداق إن طلبتــه(

3-املادة رقم 55 و176 من نظام املرافعات الشرعية.

ادعــى زوج علــى زوجتــه يطالبهــا بالرجــوع إلــى بيــت الزوجيــة، صادقــت 
املدعــى عليهــا علــى النــكاح وذكــرت أن املدعــي هــو الــذي طردهــا مــن 
البيــت وأنــه ال مانــع لديهــا مــن الرجــوع إليــه واشــترطت أن يعتذر ألهلها،  
حاولــت احملكمــة الصلــح بــن الطرفــن دون جــدوى ثــم لــم حتضــر 
ــى احملكمــة فقــررت احملكمــة الســير يف  ــك إل املدعــى عليهــا بعــد ذل
الدعــوى غيابيــا يف حــق املدعــى عليهــا بنــاء علــى املــادة )55( مــن نظــام 
املرافعــات الشــرعية، طلــب املدعــي احلكــم يف دعــواه، بنــاء عليــه وألن 
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مــن الواجــب علــى الزوجــة االنقيــاد لزوجهــا وطاعتــه فيمــا ال معصيــة 
فيــه وبنــاء علــى أن املدعــي طلــب املدعــى عليهــا وألنــه لــم يثبــت يف الــزوج 
عيــب يكــون للزوجــة معــه طلــب الفســخ، وحيــث أقــرت املدعــى عليهــا 
أنــه ال مانــع لديهــا مــن العــودة للمدعــي إذا اعتــذر مــن أهلهــا، وبنــاء علــى 
املــادة 176/55 مــن نظــام املرافعــات الشــرعية لــذا ألزمــت احملكمــة 
املدعــى عليهــا االنقيــاد لزوجهــا قنــع املدعــي وأفهــم بــأن هــذا احلكــم ال 
مينــع املدعــى عليهــا بالتقــدم إلــى احملكمــة بطلــب الفــراق ثــم جــرى رفــع 
هــذا احلكــم حملكمــة االســتئناف وطلبــت محكمــة االســتئناف مــن 
ناظــر القضيــة إفهــام املدعــى عليهــا بأنهــا إذا لــم تتمثــل للحكــم فإنهــا 
تعــد ناشــزا ويكــون ذلــك موجبــًا لســقوط حقوقهــا الزوجيــة مــا دامــت 

مصــرة علــى عــدم االنقياد،صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا )000( القاضــي يف احملكمــة العامــة 
رئيــس  مــن فضيلــة  لنــا  املعاملــة احملالــة  علــى  وبنــاء  جــدة  مبحافظــة 
املقيــدة  1433/09/18هـــ  وتاريــخ  بجدة/املســاعد  العامــة  احملكمــة 
املوافــق  الثاثــاء  يــوم  ففــي  1433/09/18هـــ  وتاريــخ  باحملكمــة 
حضــر  وفيهــا   01  :  30 الســاعة  اجللســة  افتتحــت  1434/04/09هـــ 
)00000( ســعودي اجلنســية وادعى على احلاضرة معه )00000( ســعودية 
مبوجــب  اجلنســية  ســعودي   )0000( شــقيقها  بهــا  واملعــرف  اجلنســية 
الســجل املدنــي رقــم )0000( قائــا : إن املدعــى عليهــا زوجتــي ، عقــدت 
بهــا يف 1428/6/20هـــ مبوجــب عقــد النــكاح الصــادر مــن احملكمــة 
اجلزئيــة للضمــان واألنكحــة وتاريــخ 1428/6/20هـــ، علــى مهــر قــدره 
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عشــرون ألــف ريــال مــدون يف عقــد النــكاح ، وعشــرة آالف ريــال غيــر 
مــدون فيــه، إضافــة إلــى ذهــب بقيمــة قدرهــا تســعة آالف وثمامنائــة 
ريــال ، واملهــر مســلم بالكامــل ، ودخلــت بهــا يف 1428/10/27هـــ، 
ورزقــت منهــا علــى فــراش الزوجيــة ولــدان همــا )0000( مــن مواليــد 
وقــع  وقــد   ، 1432/9/15هـــ  مواليــد  مــن   )000( و  1430/4/12هـــ 
خــاف بينــي وبــن املدعــى عليهــا يف شــهر صفر لعــام 1433هـ بخصوص 
هــذا  إثــر  بيتــي  مــن  عليهــا  املدعــى  خرجــت  وقــد   ، ألهلهــا  زيارتهــا 
اخلــاف، ومــن أخذهــا هــو أبــي، وهــو مــن أوصلهــا لبيــت أهلهــا ، ومــن 
ذلــك الوقــت واملدعــى عليهــا لــم تعــد لبيتــي ، وقــد طلبتهــا للرجــوع لــه 
مرتــن كان أولهــا يف شــهر جمــادى الثانــي لعــام 1433هـــ دون جــدوى ، 
أطلــب إلــزام املدعــى عليهــا باالنقيــاد لــي والرجــوع لبيــت الزوجيــة . هــذه 
دعــواي  ثــم أبــرز أصــل عقــد النــكاح ، ومت إرفــاق نســخة منــه باملعاملــة 
، وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليهــا قالــت : إن مــا ذكــره املدعــي مــن 
العقــد والدخــول واإلجنــاب واخلــروج فصحيــح ، ووالــد املدعــي هــو مــن 
أقلنــي لبيــت أهلــي بطلــب مــن املدعــي ، فهــو مــن طردنــي ، وأمــا املهــر 
فالصحيــح أنــه ســلمني ثاثــن ألــف ريــال نقــدا ، وأعــاد لــه أبــي عشــرة 
آالف ريــال للمدعــي كمســاعدة لــه ، ثــم يعيدهــا ألبــي ، ولــم يفعــل ذلك 
بعــد، وأمــا الذهــب فــا أعــرف قيمتــه، وليــس مــن املهــر ، وقــد قدمــه 
ــي .  ــذر مــن أهل ــه، يف حــال اعت ــع لــدي مــن الرجــوع ل ــة، وال مان كهدي
ــم رفعــت  ــا اإلمهــال ملوعــد آخــر . ث ــح بــن الطرفــن طلب ــة الصل ومبداول
اجللســة لذلــك . ويف يــوم األحــد املوافق1434/04/14هـــ افتتحــت اجللســة 
الســاعة 15 : 02 وفيهــا حضــر املدعــي ، ولــم حتضــر املدعــى عليهــا 
)0000( وال مــن ميثلهــا ، وبنــاء علــى املــادة )55( مــن نظــام املرافعــات 
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الشــرعية فقــد قــررت الســير يف الدعــوى غيابيــا يف حــق املدعــى عليهــا، 
وقــرر املدعــي قائــا : أطلــب حتديــد موعــد أخــر للجلســة ، ثــم رفعــت 
افتتحــت  1434/04/21هـــ  املوافــق  األحــد  يــوم  ويف   . لذلــك  اجللســة 
اجللســة الســاعة 15 : 02 وفيهــا حضــر املدعــي ، ولــم حتضــر املدعــى 
عليهــا وال مــن ميثلهــا ، وقــرر املدعــي قائــا: أطلــب احلكــم يف الدعــوى. 
فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة ، وبنــاء علــى أن مــن واجــب 
الزوجــة االنقيــاد لزوجهــا وطاعتــه فيمــا ال معصيــة فيــه ، وبنــاء علــى أن 
املدعــي طلــب املدعــى عليهــا لانقيــاد لــه بصفتــه زوجــا لهــا، وبنــاء علــى 
أن الزوجــة إمــا أن تنقــاد للــزوج أو تفــادي نفســها منــه ، مــا لــم يثبــت أن 
بالــزوج عيبــا يكــون للزوجــة معــه طلــب الفســخ ، وبنــاء علــى أن األصــل 
عــدم العيــب ، وعلــى مدعــي خافــه البينــة، وملــا قــرره أهــل العلــم مــن 
لــزوم تســليم الزوجــة لزوجهــا ، ومــن ذلــك مــا قــرره صاحــب لــروض 
املربــع ، ونصــه )وإذا مت العقــد لــزم تســليم الزوجــة احلــرة التــي يوطــأ 
مثلهــا .. يف بيــت الــزوج إن طلبــه( وذكــر صاحــب احلاشــية مــا نصــه )ألنــه 
بالعقــد يســتحق الــزوج تســليم العــوض ، كمــا تســتحق تســليم الصــداق 
إن طلبتــه( ، وبنــاء علــى أن املدعــى عليــه قــد أجابــت علــى دعــوى املدعــي 
بأنــه ال متانــع مــن العــودة للمدعــي يف حــال اعتــذر مــن أهلهــا ، وهــذه 
قرينــة علــى أن اخلــاف بــن الطرفــن فيمــا يتعلــق بعاقــة املدعــي بأهــل 
املدعــى عليهــا ،ولهــا املطالبــة بالفــراق مــا لــم تــرض بذلــك بعــد ثبوتــه ، 
وبنــاء علــى املــادة )55( و )176( مــن نظــام املرافعــات الشــرعية ، لذلــك 
كلــه ، فقــد ألزمــت املدعــى عليهــا باالنقيــاد لزوجهــا املدعــي. وبــه 
حكمــت . وبــه قنــع املدعــي ، وأفهمــت املدعــي بــأن هــذا احلكــم ال مينــع 
املدعــى عليهــا مــن التقــدم للمحكمــة بطلــب الفــراق ، وقــررت بعــث 
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نســخة مــن احلكــم للغائــب عــن مجلــس القضــاء لتبليغهــا باحلكــم ، 
وإفهامهــا بــأن لهــا حــق االعتــراض علــى احلكــم خــال ثاثــن يومــا مــن 
تاريــخ اســتامها نســخة احلكــم ، وإال ســقط حقهــا يف االعتــراض ، 
واكتســب احلكــم القطعيــة . وأقفلــت اجللســة الســاعة 45 : 02 . وبــاهلل 
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . 

حــرر يف 1434/04/21هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا )000( القاضــي يف احملكمــة العامــة 
مبحافظــة ففــي يــوم األربعــاء املوافــق 1434/7/19هـــ افتتحــت اجللســة 
الســاعة 15 : 8 وفيهــا قــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف 
بخطــاب رئيســها رقــم وتاريخ 1434/6/24هـــ وبالقرار رقم 34247377 
وتاريــخ 1434/6/20هـــ ونصــه مــا يلــي : ) وبدراســة الصــك وصــورة 
لفضيلــة  إعادتهــا  باألكثريــة  تقــرر  االعتراضيــة،  والئحتــه  ضبطــه 
حاكمهــا ملاحظــة مــا يلــي : 1- ادعــت املدعــى عليهــا بــأن املدعــي هــو 
الــذي طردهــا ووالــده هــو الــذي أقلهــا لبيــت أهلهــا واعتــرف املدعــي 
بــأن والــده هــو مــن أخذهــا علــى إثــر خــاف بينهمــا وقــد طلبهــا للرجــوع 
مرتــن وهــذا يــدل علــى وجــود خــاف بينهمــا فلــو طلــب منهمــا اختيــار 
حالهمــا  يصلــح  اهلل  لعــل  اإلصــاح  جلنــة  إلــى  أحالهمــا  أو  حكمــن 
ويكــون لــه األجــر يف ذلــك . 2- لــم يعــرض مــا طلبتــه املدعــى عليهــا علــى 
املدعــي وهــو االعتــذار . 3- إذا احتــاج األمــر إلــى احلكــم باالنقيــاد فعلــى 
فضيلتــه إفهــام املــرأة بأنهــا إذا لــم متتثــل فإنهــا تعتبــر ناشــزا ويكــون ذلك 
موجبــا لســقوط حقوقهــا الزوجيــة مــا دامــت مصــره علــى عــدم االنقيــاد 
ــوزارة رقــم 8/ت/105 يف 1411/10/20هـــ املــدون  ــم ال ــى تعمي ــاء عل بن
(. 4 - ذكــرت  )النشــوز  النــون  املوضوعــي حــرف  التصنيــف  ضمــن 
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املدعــى عليهــا يف الائحــة صــدور حكــم ضــد الــزوج برقــم 3322794 
ــد  ــه والب ــه أو أرفــق صــورة من ــه طلب ــم جنــد فضيلت يف 1433/5/3هـــ ول
مــن ذلــك ( أ. هـــ وعليــه أجيــب أصحــاب الفضيلــة فيمــا يخــص املاحظــة 
األولــى فقــد مت عــرض الصلــح عليهــا عــن طريــق قســم الصلــح وقــد قــرر 
أعضــاء اللجنــة اعتبــار املدعــى عليهــا ناشــز وأن عليهــا إعــادة املهر مقابل 
الفــراق ولكــن لعــدم حضــور املدعى عليها للجلســات مت احلكم عليها، 
وال ميلــك أحــد أن يفــرض علــى املــرأة أن تبــذل العــوض مقابــل فراقــه مــا 
لــم تختــر هــي ذلــك ، وفيمــا يخــص املاحظــة الثانيــة فقــد مت عــرض 
االعتــراض علــى املدعــي واســتعد لذلــك علــى مضــض بعــد محــاوالت ، 
ولكــن املدعــى عليهــا لــم حتضــر بعــد ذلــك ، وفيمــا يخــص املاحظــة 
الثالثــة فتعميــم وزيــر العــدل وهــو ميثــل الســلطة التنفيذيــة ال ينفــذ وجوبــًا 
علــى أعمــال القضــاء فيمــا يتعلــق بأحكامهــم، وتعاميــم الــوزارة ال تعــد 
وال حتصــى ، ويصعــب علــى املعنيــن العمــل بهــا جميعــًا الســيما وبعضهــا 
يعــارض بعــض ، عــاوة علــى عــدم علمــي بهــذا التعميــم ، وعلــى كل 
حــال فهــو إفهــام ال غضاضــه مــن ذكــره ، وعليــه فقــد قــررت إضافــة 
عبــارة اإلفهــام ونصهــا )وأفهمــت املدعــى عليهــا بأنهــا إذا لــم متتثــل فإنهــا 
تعتبــر ناشــزًا ويكــون ذلــك موجبــًا لســقوط حقوقهــا الزوجيــة مــا دامــت 
مصــره علــى عــدم االنقيــاد(، وفيمــا يخــص املاحظــة الرابعــة فقــد 
أحضــر شــخص مــن طــرف املدعــي صــورة منــه ، ومت إرفاقهــا باملعاملــة 
وعليــه فلــم يظهــر لــي خــاف مــا أجريتــه ، وقــررت إحلــاق ذلــك علــى 
صــك احلكــم وســجله، وإعــادة املعاملــة حملكمــة االســتئناف لتدقيــق 
احلكــم بعــد األجــراء األخيــر وأقفلــت اجللســة الســاعة 25 : 8 وبــاهلل 
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . 
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حــرر يف 1434/7/19هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا القاضــي يف احملكمــة العامــة ففــي يــوم 
األربعــاء املوافق1434/11/12هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 45 : 9 وفيهــا 
قــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف بخطــاب رئيســها وتاريــخ 
1434/11/5هـــ وبالقــرار وتاريــخ 1434/11/2هـــ ومضمونــه مــا يلــي ) 
وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والئحتــه االعتراضيــة تقــررت املوافقــة 
علــى احلكــم مــع ماحظــة التنبيــه املرفــق( وحتــى ال يخفــى جــرى أثباتــه 
وأقفلــت اجللســة الســاعة 55 : 9 وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/11/12هـــ
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده ، وبعــد فقــد 
ــة لألحــوال الشــخصية واألوقــاف  ــا نحــن قضــاة الدائــرة الثالث جــرى من
والوصايــا والقصــار وبيــوت املــال مبحكمة االســتئناف يف منطقة مكة 
املكرمــة االطــاع علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العامــة وتاريــخ 1434/10/20ه املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن فضيلــة 
الشــيخ القاضــي باحملكمــة العامــة وتاريــخ 1434/4/21هـــ ، املتضمــن 
دعــوى ضــد املــرأة يف العــودة لبيــت الزوجيــة، وبدراســة الصــك وصــورة 
ضبطــه والئحتــه االعتراضيــة تقــررت املوافقــة علــى احلكــم مع ماحظة 
التنبيــه املرفــق ، واهلل املوفــق . وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى الــه 

وصحبــه وســلم .
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: 33165950 تاريُخه: 1433/3/30هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 46510

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34200213  تاريخه:1434/4/28هـ

فســخ نــكاح - عــدم الدخــول علــى الزوجــة - طلــب الزوجــة فســخ النــكاح 
لتغيب الزوج وعدم النفقة - شــهادة الشــهود ، وميني املدعية - للزوجة 
الفســخ إذا غــاب عنهــا زوجهــا أكثــر مــن ســتة أشــهر لغيــر عــذر ، وإذا لــم 
ينفــق عليهــا زوجهــا دون مانــع شــرعي - احلكــم غيابيــا بفســخ النــكاح 

دون عــوض - الغائــب علــى حجتــه متــى حضــر .

مــن  النفقــة  تعــذرت  »إذا   :)92/34( الفتــاوى  يف  تيميــة  ابــن  قــال   .1
جهتــه فلهــا فســخ النــكاح فــإذا انقضــت عدتهــا تزوجــت بغيــره، والفســخ 

للحاكــم«.
2. قــال صاحــب كشــاف القنــاع » قلــت : مقتضــى مــا ســبق إذا غــاب 
فــوق نصــف ســنة يف غيــر غــزو أو حــج واجبــني ، أو طلــب رزق يحتاجــه 
وطلبــت قدومــه ولــم يقــدم فلهــا الفســخ، وإن لــم يقصــد املضــارة ، وأمــا 
قصــد املضــارة فتفســخ إذا مضــت األربعــة أشــهر وطلبــت الفيئــة وأبــى 

علــى مــا تقــدم يف اإليــالء.« 
3. جــاء يف شــرح منتهــى اإلرادات )237/3(: قولــه: »)أو غــاب موســر ( 
عــن زوجتــه )وتعــذرت نفقتــه ( عليهــا بــأن لــم يتــرك لهــا نفقــة ولــم 
يقــدر لــه علــى مــال ، ولــم ميكنهــا حتصيــل نفقتهــا ) باســتدانة ( أي 
اقتــراض أو نحــوه عليــه ) وغيرهــا فلهــا الفســخ ( لتعــذر اإلنفــاق عليهــا 
مــن مالــه كحــال اإلعســار بــل أولــى وألن يف الصبــر ضــررا أمكــن إزالتــه 
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بالفســخ فوجبــت إزالتــه دفعــا للضــرر« 
4. الفقرة )ط( من املادة )18( من نظام املرافعات الشرعية .

ادعــت املدعيــة املعــرف بهــا مــن قبــل والدهــا علــى املدعــى عليــه الغائــب 
ولــم  قبــل خمــس عشــرة ســنة  أنــه عقــد عليهــا  عــن مجلــس احلكــم 
يدخــل بهــا، وأنهــا لــم تســتلم مــن مهرهــا شــيئا، وكان عمرهــا عنــد 
العقــد ثنتــي عشــرة ســنة وأنــه تركهــا طــوال هــذه املــدة بحجــة أنــه 
ــت احلكــم بفســخ  ــا إطاقــا وطلب ــم ينفــق عليه يبحــث عــن وظيفــة، ول
نكاحهــا منــه ، مت االســتخاف لســماع جــواب املدعــى عليــه ، ورد 
جــواب االســتخاف املتضمــن عــدم تبلــغ املدعــى عليــه بعــد تطبيــق املــادة 
)18/ط( مــن نظــام املرافعــات الشــرعية ولوائحــه التنفيذيــة ، كمــا 
جــرى اإلعــان عــن التبليــغ يف اجلريــدة  ولــم يحضــر املدعــى عليــه أو مــن 
ينــوب عنــه ، بســؤال املدعيــة عــن بينتهــا أحضــرت شــاهدين ومت ســماع 
شــهادتهما، ومت تعديلهمــا ، مــا قــرره  الفقهــاء أن للزوجــة الفســخ إذا 
غــاب عنهــا زوجهــا أكثــر مــن ســتة أشــهر لغيــر عــذر، ومــا قــرروه مــن أن 
الزوجــة لهــا الفســخ إذا لــم ينفــق عليهــا زوجهــا دون مانــع شــرعي ، حلــف 
املدعيــة اليمــن الشــرعية كمــا طلــب منهــا ، لــذا مت احلكــم بفســخ 
نــكاح املدعيــة مــن زوجهــا املدعــى عليــه الغائــب ، والغائــب علــى حجتــه 
متــى حضــر ، جــرى إفهــام املدعيــة أن ال تتــزوج حتــى يكتســب احلكــم 
القطعيــة وأنــه ال عــدة عليهــا ، بعــرض احلكــم علــى املدعيــة قــررت 
القناعــة ، بعــد رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف متــت املصادقــة عليــه.
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احملكمــة  يف  القاضــي   )..........( أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
العامــة بالريــاض وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
1431/11/4هـــ  وتاريــخ   46510 برقــم  بالريــاض  العامــة  احملكمــة 
املقيــدة باحملكمــة برقــم 31182453 وتاريــخ 1431/11/04 هـــ  ففــي 
يوم  االثنن املوافق 1432/03/25 هـ افتتحت اجللســة الســاعة 10 : 12  
وفيهــا حضــرت )..........( ســعودية اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم 
)..........( املعــرف بهــا والدهــا )..........( ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل 
املدنــي رقــم )..........( وادعــت علــى الغائــب )..........( ســعودي اجلنســية 
ــم يف  ــه يقي ــة إن املدعــى علي ــي رقــم )..........( قائل مبوجــب الســجل املدن
مدينــة عرعــر وقــد عقــد علــي قبــل خمــس عشــرة ســنة ولــم يدخــل بــي 
ولــم أســتلم مــن مهــري شــيئا وكان عمــري عنــد العقــد ثنتــي عشــرة ســنة 
وتركنــي طــوال هــذه املــدة بحجــة أنــه يبحــث عــن وظيفــة ولــم ينفــق علــي 
إطاقــا أطلــب احلكــم بفســخ نكاحــي منــه هــذه دعــواي وحيــث إن 
املدعــى عليــه  يقيــم يف مدينــة عرعــر لــذا ســوف أســتخلف فضيلــة رئيــس 
احملكمــة العامــة بعرعــر لســماع إجابــة املدعــى عليــه وإفادتنــا حضــرت 
املدعيــة املعــرف بــه والدهــا وقــد وردنــا خطــاب رئيــس احملكمــة العامــة 
يف عرعــر رقــم 321133531 يف 1432/9/2 هـــ املتضمــن تطبيــق املــادة 
18/ط من نظام املرافعات الشــرعية ولوائحه التنفيذية وجرى مخاطبة 
إمــارة منطقــة احلــدود الشــمالية باخلطاب رقــم 9/1684 يف 1432/6/20 
هـــ ولــم يــرد رد ثــم جــرى اإلعان عــن التبليغ يف صحيفة الرياض بعددها 
رقــم 15822 وتاريــخ 1432/11/21هـــ ولــم يحضــر املدعــى عليــه أو مــن 
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ــة  ــا فســألت املدعي ــذا قــررت إكمــال نظــر الدعــوى غيابي ــه ل ينــوب عن
عــن بينتهــا فقالــت لــدي البينــة وســوف احضرهــا يف اجللســة القادمــة 
ثــم أحضــرت املدعيــة معهــا كا مــن ........... ســعودي اجلنســية مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم ........... املولــود بتاريــخ 1399/12/17 ويقيــم يف حي 
........ ويعمــل يف القطــاع اخلــاص واملدعيــة أختــه الشــقيقة واملدعــى عليــه 
أبــن خالتــه و.................. ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم 
........ ويعمــل  …….. املولــود بتاريــخ 1406/09/11هـــ ويقيــم يف حــي 
يف القطــاع اخلــاص واملدعيــة أختــه الشــقيقة واملدعــى عليــه ابــن خالتــه 
وشــهدا قائلــن نشــهد هلل أن املدعيــة تقيــم عنــد والدنــا منــذ عقــد عليهــا 
زوجهــا قبــل خمــس عشــرة ســنة تقريبــا ولــم يدخــل بهــا وقــد تركهــا 
املدعــى عليــه عنــد والدنــا وال نعلــم أنــه ينفــق عليهــا مــع أنهــا لــم متتنــع منــه 
هــذا مــا لدينــا مــن شــهادة  ثــم أحضــرت املدعيــة معهــا ............ ســعودي 
اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ........ و............. ســعودي اجلنســية 
مبوجب الســجل املدني رقم ......... فشــهدا بعدالة وثقة الشــاهدين أعاه 
وقالــت املدعيــة ليــس لــدي ســوى مــا ذكــرت وليــس لــدي مــا أضيفــه، ثم 
يف يــوم  األربعــاء املوافــق1433/03/23 هـــ افتتحت اجللســة الســاعة 15 : 
01  وفيهــا حضــرت املدعيــة املعــرف بهــا والدهــا فطلبــت منهــا أن حتلــف 
ــد أهلهــا مــدة خمــس عشــرة  ــه الغائــب تركهــا عن ــى أن املدعــى علي عل
ســنة دون نفقــة وأنهــا لــم متتنــع منــه خــال هــذه املــدة فاســتعدت لذلــك ثــم 
حلفــت قائلـــة واهلل العظيــم الـــذي ال إلــه إال هــو أن زوجــي املدعــى عليــه 
الغائــب تركننــي عنــد أهلــي مــدة خمــس عشــرة ســنة دون نفقــة وأننــي 
لــم امتنــع منــه خــال هــذه املــدة فبنــاء علــى الدعــوي ومــا تــدل عليــه 
شــهادة الشــاهدين املعدلــن شــرعا وحيــث مت التبليــغ صحيحــا وفقــا 



171

لنظــام املرافعــات الشــرعية ولوائحــه التنفيذيــة وحيــث قــرر الفقهــاء 
أن للزوجــة الفســخ إذا غــاب عنهــا زوجهــا أكثــر مــن ســتة أشــهر لغيــر 
عــذر قــال صاحــب كشــاف القنــاع » قلــت : مقتضــى مــا ســبق إذا غــاب 
فــوق نصــف ســنة يف غيــر غــزو أو حــج واجبــن ، أو طلــب رزق يحتاجــه 
وطلبــت قدومــه ولــم يقــدم فلهــا الفســخ ، وإن لــم يقصــد املضــارة ، وأمــا 
ــى  ــة وأب قصــد املضــارة فتفســخ إذا مضــت األربعــة أشــهر وطلبــت الفيئ
علــى مــا تقــدم يف اإليــاء.« وبنــاء علــى مــا قــرره الفقهــاء مــن أن الزوجــة 
لهــا الفســخ إذا لــم ينفــق عليهــا زوجهــا دون مانــع شــرعي جــاء يف شــرح 
منتهــى اإلرادات ج 3 ص 237 قولــه ») أو غــاب موســر ( عــن زوجتــه ) 
وتعــذرت نفقتــه ( عليهــا بــأن لــم يتــرك لهــا نفقــة ولــم يقــدر لــه علــى مــال ، 
ولــم ميكنهــا حتصيــل نفقتهــا ) باســتدانة ( أي اقتــراض أو نحــوه عليــه ) 
وغيرهــا فلهــا الفســخ ( لتعــذر اإلنفــاق عليهــا مــن مالــه كحــال اإلعســار 
بــل أولــى وألن يف الصبــر ضــررا أمكــن إزالتــه بالفســخ فوجبــت إزالتــه 
دفعــا للضــرر« وقــال ابــن تيميــة يف الفتــاوى ج 34 ص 92 » إذا تعــذرت 
النفقــة مــن جهتــه فلهــا فســخ النــكاح فــإذا انقضــت عدتهــا تزوجــت 
بغيــره . والفســخ للحاكــم« وحيــث حلفــت اليمــن الشــرعية كمــا طلــب 
منهــا فبنــاء علــى مــا تقــدم كلــه فســخت نــكاح املدعيــة مــن زوجهــا 
................ وبــه حكمــت والغائــب علــى حجتــه متــى حضــر  الغائــب  
وأفهمتهــا بــأن ال تتــزوج حتــى يكتســب احلكــم القطعيــة وأنــه ال عــدة 
عليهــا وبعــرض ذلــك علــى املدعيــة قــررت القناعــة وأمــا املدعــى عليــه فلــه 
حــق االعتــراض بطلــب التمييــز خــال ثاثــن يومــا اعتبــارا مــن تاريــخ 
ــراض  تبليغــه باحلكــم وإذا تأخــر عــن هــذه املــدة ســقط حقــه يف االعت
بطلــب التمييــز واكتســب احلكــم القطعيــة وختمــت اجللســة الســاعة 
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01.30 وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه 
وســلم. حــرر يف 1433/3/23هـــ 

احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف 
بالريــاض وبــن طياتهــا قــرار الدائــرة األولــى املختصــة بنظــر قضايــا 
األحــوال الشــخصية واإلنهــاءات مبحكمــة االســتئناف بالريــاض رقــم  
33234825 يف 1433/5/8هـــ املتضمــن ».. لوحــظ مــا يلــي أوال / لــم يتــم 
إرفــاق صــورة اإلعــان املنــوه عنــه يف الصــك ضمــن أوراق املعاملــة .ثانيــا 
/ لــم يتــم إباغــه حيــث انــه جــرى الكتابــة حملكمــة عرعــر وكتبــت 
احملكمــة إلمــارة املنطقــة ولــم جتيــب ولــم يجــر متابعــة مــن احملكمــة 
ــا محمــد والــه وصحبــه وســلم  ــى نبين واهلل املوفــق وصلــى اهلل وســلم عل
قاضــي اســتئناف............  ختــم توقيــع قاضــي اســتئناف ............. ختــم 
توقيــع  قاضــي اســتئناف .........  ختــم توقيــع  وعليــه أجيــب أصحــاب 
الفضيلــة بــأن احملكمــة بلغــت املدعــى عليــه وفقــا لنظــام املرافعــات 
الشــرعية ولوائحــه التنفيذيــة ولكــون املدعــى عليــه ال يعــرف لــه عنــوان 
فتــم التبليــغ وفقــا للمــادة 18/ط/3-4 ويعــد هــذا تبليــغ نظامــي وهــو 
مــا يســمى التبليــغ احلكمــي وأمــا أن احملكمــة تعقــب وتتابــع طلــب 
التبليــغ أو أنهــا توقــف القضيــة حلــن إفــادة اإلمــارة وان طالــت املــدة فهــذا 
ليــس لــه مســتند نظامــي ومــن الناحيــة الشــرعية فــان الغائــب مســافة 
قصــر يحكــم عليــه بالبينــة وأمــا امللحوظــة األولــى فقــد اجــري الــازم 
حيالهــا واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد والــه وصحبــه وســلم. 
حــرر يف 1433/6/8هـــ احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد ســبق ان عــادت 
املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف بالريــاض وبــن طياتهــا قــرار الدائــرة 
األولــى املختصــة بتمييــز قضايــا األحــوال الشــخصية واإلنهــاءات رقــم 
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ــم  ــه ل ــة ان 33331625 يف 1433/7/7هـــ املتضمــن ».. لوحــظ باألكثري
يتــم بعــث احلكــم للمدعــى عليــه عــن طريــق اجلهــات املختصــة وتبليغــه 
باحلكــم حســبما نصــت عليــه التعليمــات واهلل املوفــق قاضــي اســتئناف 
............ ختــم توقيــع قاضــي اســتئناف ............ ختــم توقيــع لــه وجهــة نظــر 
رئيــس الدائــرة ........... ختــم توقيــع وعليــه جــرى الكتابــة باخلطــاب رقــم 
331606145 يف 1433/8/27هـــ إلــى احملكمــة العامــة بعرعــر لتســليم 
رئيــس  وردنــا خطــاب فضيلــة  ثــم  عليــه  املدعــى  إلــى  صــورة احلكــم 
احملكمــة العامــة بعرعــر رقــم 34498780 يف 1434/3/1هـــ املتضمــن 
شــرطة  ومديــر  الشــمالية  احلــدود  منطقــة  أميــر  مخاطبــة  جــرت  انــه 
منطقــة احلــدود الشــمالية ومرجــع املدعــى عليــه وتبــن أن املدعــى عليــه 
كان يعمــل عســكريا باحلــرس الوطنــي بعرعــر وتقاعــد منــذ ســنوات 
طويلــة وال يوجــد لــه أي عنــوان ولــم تتمكــن احملكمــة وال إمــارة املنطقة 
وال اجلهــات األمنيــة مــن العثــور عليــه وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم 
علــى نبينــا محمــد حــرر يف 1434/3/25هـــ احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد 
عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف بالريــاض وقــد صــدق احلكــم 
واإلنهــاءات  الشــخصية  األحــوال  لتمييــز قضايــا  األولــى  الدائــرة  مــن 
 34200213 رقــم  قرارهــا  مبوجــب  بالريــاض  االســتئناف  مبحكمــة 
يف 1434/04/28هـــ قاضــي اســتئناف .......... ختــم وتوقيــع ولــه وجهــة 
نظــر قاضــي اســتئناف ............  ختــم وتوقيــع رئيــس الدائــرة ........ ختــم 
آلــه  نبينــا محمــد وعلــى  التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى  وبــاهلل  وتوقيــع 
وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/05/18هـــ احلمــد هلل وحــده وبعــد .. فقد 
اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة األولــى التمييــز قضايــا األحــوال الشــخصية 
ــة الــواردة مــن  واالنهــاءات مبحكمــة االســتئناف بالريــاض علــى املعامل
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فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة بالريــاض املســاعد رقــم 34657226 
وتاريــخ 1434/4/15هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن فضيلــة القاضي 
وتاريــخ   33165950 برقــم  املســجل   .............  / الشــيخ  باحملكمــة 
1433/3/30هـــ اخلــاص بدعــوى / ............. ضــد / ............. بشــأن طلــب 
املدعيــة فســخ نكاحهــا مــن املدعــى عليــه ، وقــد تضمــن الصــك أن 
فضيلتــه فســخ نــكاح املدعيــة مــن املدعــى عليــه وبــه حكــم .. إلــخ . 
وحيــث ســبقت دارســة الصــك وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة 
ــة القاضــي وأحلقــه  ــه فضيل ــى مــا أجــاب ب ــة وباالطــاع عل وأوراق العامل
علــى الصــك وصــورة ضبطــه بتاريــخ 1434/3/25هـــ بنــاء  قــرار الدائــرة 
رقــم 33331625 وتاريــخ 1433/7/7هـــ لــم يظهــر مــا يوجــب االعتــراض 

ــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم .  ــى نبين .  واهلل املوفــق وصلــى اهلل عل
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: 33389019 تاريُخه: 1433/8/21هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 3339563

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34271675  تاريخه: 1434/7/18هـ 

فســخ نكاح - طلب الزوجة فســخ النكاح قبل الدخول واخللوة لتعاطي 
الــزوج املخــدرات - وجــود ســوابق علــى الــزوج - جرميــة املخــدرات تعــد 
عيبــًا شــرعيًا موجبــا للفســخ - احلكــم بفســخ نــكاح املدعيــة بغيــر عوض 

1. القاعدة الفقهية الكلية: ال ضرر وال ضرار .

2. القاعدة الفقهية الفرعية بأن الضرر يزال .
3. املادة 10/34/هـ من نظام املرافعات الشرعية، ولوائحه التنفيذية 

ادعــت املدعيــة علــى املدعــى عليــه الغائــب عــن مجلــس احلكــم أنــه عقــد 
عليهــا ، ولــم يدخــل عليهــا ولــم يخــل بهــا ، وبعــد ثاثــة أســابيع اتصلــت 
بعــد  وأخبروهــا  أهلــه  علــى  واتصلــت  اتصالهــا،  علــى  يجــب  ولــم  بــه 
مراوغــة أنــه مســجون، وأن املدعــى عليــه اتصــل عليهــا مــن الســجن ليلــة 
العيــد وأخبرهــا أنــه مســجون يف قضيــة وســاطة حشــيش ، وبعــد تقصــي 
املوضــوع علمــت أنــه ســجن يف قضيــة حبــوب ، وقــررت أنهــا لــم تكــن 
تعلــم بذلــك ، وطلبــت فســخ نكاحهــا منــه، واســتعدت بإعــادة املهــر 
وقــدره عشــرون ألــف ريــال ، مت االســتخاف لســماع جــواب املدعى عليه 
، ولــم يــرد جــواب االســتخاف ، ورد خطــاب مديــر إدارة مكافحــة 
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ــازة  ــه ســابقة حي ــى املدعــى علي املخــدرات املتضمــن وجــود ســابقتن عل
مخــدرات ، والســابقة الثانيــة اتهــام ، بعرضهــا علــى املدعيــة قــررت 
أنهــا كانــت جتهــل ســوابقه، وتبــن لهــا اآلن غشــه وأنــه غيــر كفــؤ 
وطلبــت فســخ نكاحهــا منــه ، جــرى االطــاع علــى عقــد النــكاح بــن 
الطرفــن املتضمــن عقــد النــكاح علــى مهــر قــدره عشــرون ألــف ريــال 
ســعودي مســتلمة ومؤخــر صــداق عشــرون ألــف ريــال ســعودي ، ملــا يف 
هــذه اجلرميــة مــن خطــر علــى الفــرد واملجتمــع ، هــذه اجلرميــة تعــد عيبــًا 
شــرعيًا موجبــا للفســخ قياســًا لألولــى وللقاعــدة الفقهيــة الكليــة بأنــه 
ال ضــرر وال ضــرار وللقاعــدة الفقهيــة الفرعيــة بــأن الضــرر يــزال ، يف 
بقــاء املدعيــة واحلالــة مــا ذكــر تعليــق لهــا وإضــرار بهــا علــى وجــه متنعــه 
الشــريعة، والشــريعة اإلســامية جــاءت بتحصيــل املصالــح وتكثيرهــا 
ودرء املفاســد وتقليلهــا ، مت احلكــم بفســخ نــكاح املدعيــة مــن زوجهــا 
املدعــى عليــه بغيــر عــوض ،جــرى إفهــام الزوجــة بأنهــا بانــت مــن زوجهــا 
فيهمــا  يعتبــر  جديديــن  ومهــر  بعقــد  إال  لــه  حتــل  ال  صغــرى  بينونــًة 
األركان والشــروط وأنهــا ال حتــل لــألزواج حتــى يكتســب احلكــم 
القطعيــة ، وأنهــا ال عــدة عليهــا لعــدم الدخــول أو اخللــوة ، بعــد رفــع 

ــه .  احلكــم حملكمــة االســتئناف متــت املصادقــة علي
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ).......( القاضــي باحملكمــة العامــة 
رئيــس  مــن فضيلــة  لنــا  املعاملــة احملالــة  علــى  وبنــاء  جــدة  مبحافظــة 
برقــم 3339563  املســاعد   ).......( العامــة مبحافظــة جــدة  احملكمــة 
وتاريــخ 1433/01/16 هـــ املقيــدة باحملكمــة برقــم 33100349 وتاريــخ 
1433/01/24هـــ  املوافــــق  االثنــن  الـــيوم  هـــذا  ويف  1433/1/16هـــ 
افتتحــت اجللســة الساعـــة 26 : 11 وفيهــا حضــرت ).......( فلســطينية 
اجلنســية مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقــم ).......( ولــم يحضــر املدعــى عليــه 
. وادعــت املدعيــة قائلــة يف دعواهــا أن املدعــى عليــه عقــد النــكاح علــي 
يف تاريــخ 1432/10/22هـــ ولــم يدخــل علــي ولــم يخــل بــي وبعــد ثاثــة 
أســابيع أتصلــت بــه ولــم يجــب علــى أتصالــي وقــد أتصلــت علــى أهلــه 
وأخبرونــي بعــد مراوغــة أنــه مســجون يف املدينــة املنــورة وقــد أتصــل 
ــه مســجون يف  ــي أن ــد وأخبرن ــة العي ــه مــن الســجن ليل ــي املدعــى علي عل
قضيــة وســاطة حشــيش وقــد قمــت بإرســال زوج أختــي لتقصــي املوضــوع 
فعلمنــا أن املدعــى عليــه ســبق أن ســجن يف قضيــة حبــوب ، وحيــث 
أننــي لــم أكــن أعلــم بذلــك ولــم يســبق لــي أن أخبرنــي أنــه يتعاطــى 
أو يعمــل يف احلشــيش وهــو اآلن مســجون يف املدنيــة املنــورة لــذا أطلــب 
فســخ نكاحــي منــه ومســتعدة إلعــادة املهــر هــذه دعــواي . وإســتنادًا إلــى 
املــادة 10/34/هـــ مــن نظــام املرافعــات الشــرعية واللوائــح التنفيذيــة لــه 
وألن املدعــى عليــه يف املدينــة املنــورة فقــد قــررت إســتخاف فضيلــة 
رئيــس احملكمــة العامــة يف املدينــة املنــورة أو مــن ينيبــه لعــرض دعــوى 
املدعيــة علــى املدعــى عليــه ورصــد إجابتــه عليهــا ومــن ثــم بعــث صــورة 
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مصدقــة مــن الضبــط إلينــا إلكمــال النظــر ويف جلســة اخــرى حضــرت 
املدعيــة أصالــة وحضــرت والدتهــا .............فلســطينية اجلنســية مبوجــب 
رخصــة اإلقامــة رقــم .............. . ولــم يردنــا جــواب مــن محكمــة املدينــة 
املنــورة علــى إســتخافنا الــذي بعــث إليهــم ، وســيتم كتابــة خطــاب 
ــورة لإلفــادة عــن  ــة املن ــة رئيــس احملكمــة العامــة باملدين إحلاقــي لفضيل
جــواب املدعــى عليــه جتــاه دعــوى املدعيــة ، وقــد قــررت املدعيــة قائلــة 
: إننــي أرغــب يف اخللــع بكامــل املهــر وقــدره 20.000 عشــرون ألــف 
ريــال هكــذا قــررت . فجــرى منــا ســؤال املدعيــة عــن عقــد النــكاح أو 
ــدي عقــد النــكاح فهــو يكــون  ــة : ليــس ل ــت قائل ــه ، فأجاب صــورة من
معــه يف حــوزة الــزوج وليــس لــدي صــورة مــن عقــد النــكاح ألن زوجــي 
ــب  ــه يف جرعــة مخــدرات وال زال مســجون مــن تاريخــه وأطل قبــض علي
مــن فضيلتكــم الكتابــة إلــى إدارة مكافحــة املخــدرات لإلفــادة عــن 
ســجل املذكــور لديهــم ، هكــذا أجابــت . وألجــل مــا ذكــر قــررت رفــع 
اجللســة إلرســال خطــاب إحلاقــي للمحكمــة العامــة باملدينــة لإلفــادة عــن 
جــواب املدعــى عليــه وإرســال خطــاب إلدارة مكافحــة املخــدرات بجــدة 
لإلفــادة عــن ســجل املذكــور ويف جلســة اخــرى املدعيــة وحضــرت معهــا 
ولــم  ............ فلســطينية اجلنســية باإلقامــة رقــم ………….  والدتهــا 
يحضــر املدعــى عليــه وكان قــدر وردنــا خطــاب مديــر إدارة مكافحــة 
ــا  املخــدرات بجــدة برقــم 6885 يف 1433/6/8هـــ املتضمــن ) أتضــح لن
بجهــاز احلاســب اآللــي وجــود ســابقتان كمــا يتضــح مــن البرنــت املرفقــة 
األولــى  الســابقة  أن  وجــد  املرفــق  الســوابق  ســجل  علــى  وباالطــاع 
الضبــط  ومــكان  وتاريخهــا 1429/10/19هـــ  مخــدرات  حيــازة  هــي 
خميــس مشــيط وقــد حكــم عليــه مــن احملكمــة املختصــة بســجن 7 
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اشــهر وجلــد 70 جلــده واعفــى مــن االبعــاد كونــه طالــب . كمــا وجــد 
 1432/11/21 وتاريخهــا  مخــدرات  ترويــج  هــي  الثانيــة  الســابقة  أن 
ومــكان الضبــط املدينــة املنــورة ولــم يحكــم عليــه مــن تاريخــه . ( وقــد 
جــرى تــاوة اخلطــاب علــى املدعيــة مــع ســجل الســوابق فقــررت املدعيــة 
ــر  ــه غي ــي اآلن غشــه وأن ــًة أننــي كنــت أجهــل ســوابقه وقــد تبــن ل قائل
كفــأ وأنــا ال أريــد أن ألــوث ســمعتي وســمعة عائلتــي بهــذا اجلــرم وأطلــب 
فســخ نكاحــي منــه هكــذا قــررت، وبنــاء علــى مــا تقــدم وبعــد االطــاع 
علــى الســجل اجلنائــي للمدعــى عليــه املشــفوع بخطــاب مديــر مكافحــة 
املخــدرات بجــدة رقــم 6885 وتاريــخ 1433/6/8هـــ املتضمــن اعتــراف 
املدعــى عليــه جلرميــة الترويــج التعاطــي املخــدرات وملــا يف هــذه اجلرميــة مــن 
خــط علــى الفــرد واملجتمــع وألن هــذه اجلرميــة تعــد عيبــًا شــرعيًا موجبــا 
للفســخ واحلالــة مــا ذكــر يف الدعــوى قياســًا لألولــى وللقاعــدة الفقهيــة 
الكليــة بأنــه ال ضــرر وال ضــرار وللقاعــدة الفقهيــة الفرعيــة بــأن الضرر 
يــزال وملــا يف بقــاء املدعيــة واحلالــة مــا ذكــر مــن تعليــق لهــا وإضــرار بهــا 
علــى وجــه متنعــه الشــريعة ، وألن الشــريعة اإلســامية جــاءت بتحصيــل 
املصالــح وتكثيرهــا ودرء املفاســد وتقليلهــا ، لــكل ذلــك فقــد فســخت 
نــكاح املدعيــة مــن زوجهــا املدعــى عليــه بغيــر عــوض وبذلــك حكمــت 
. وأفهمــت الزوجــة بأنهــا قــد بانــت مــن زوجهــا بينونــًة صغــرى ال حتــل 
لــه إال بعقــد ومهــر جديديــن يعتبــر فيهمــا األركان والشــروط كمــا 
أفهمتهــا بأنهــا ال حتــل لــألزواج حتــى يكتســب احلكم القطعيــة النهائية 
وســيتم بعــث صــورة مــن احلكــم إلــى املدعــى عليــه لتقريــر القناعــة مــن 
عدمهــا وأن لــه حــق االعتــراض خــال ثاثــن يومــًا مــن تاريــخ اســتامه 
ــزم بعــد ذلــك بحســب النظــام وبــاهلل التوفيــق .  احلكــم وإكمــال مــا يل
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وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 
1433/08/14هـــ ..، الســاعة 10 : 12مســاًء وبــاهلل التوفيــق.

املوافــق1433/11/27 هـــ وحيــث جــرى منــا  الســبت  اليــوم  ويف هــذا 
ــى  ــخ 1433/8/21هـــ  ال إرســال صــورة احلكــم رقــم 33389019 وتاري
املدعــى عليــه بخطابنــا رقــم 33/1641323 يف 1433/09/03هـــ وحتــى 
تاريخــه لــم تردنــا الئحــة اعتراضيــة مــن املدعــى عليــه ، لــذا ســوف ترفــع 
وبــاهلل  لتدقيــق احلكــم  املعاملــة حملكمــة االســتئناف  أوراق  كامــل 
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . 
حــرر يف 1433/11/27هـــ . ويف يــوم األربعــاء املوافــق 1434/02/27هـــ 
افتتحــت اجللســة الســاعة 15 : 09  وفيهــا حضــرت املدعيــة ............. 
فلســطينية اجلنســية مبوجــب مــا مت ضبطــه يف جلســة ســابقة أصالــة 
واملعــرف بهــا مــن قبــل والدهــا .......... فلســطيني اجلنســية مبوجب رخصة 
اإلقامــة رقــم ............... ولــم يحضــر املدعــى عليــه .............. . وكان قــد 
وردتنــا املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف بخطابهــم رقــم 332221007 
برقــم 34/194734 وتاريــخ  لدينــا  وتاريــخ 1434/01/14هـــ واملقيــدة 
األحــوال  دائــرة  مــن  الصــادر  القــرار  بهــا  واملرفــق  1434/01/24هـــ 
الشــخصية األولــى برقــم 346539 وتاريــخ 1434/01/10هـــ املتضمــن 
ماحظــة مــا يلــي : )) 1- لــم يذكــر يف صــك احلكــم وال ضبطــه أســم 
املدعــى عليــه وال هويتــه أو جنســيته . 2- لــم يتحقــق فضيلتــه مــن عقــد 
النــكاح وال ســجله ولــم يطلــب بينــة مــن املدعيــة وإمنــا أكتفــى مبــا ورد 
يف الدعــوى . 3-أشــار فضيلتــه إلــى أنــه تقــرر اإلســتخاف لســماع إجابــة 
املدعــى عليــه ولــم يظهــر مــن أوراق املعاملــة أي خطــاب اســتخاف أو 
أي تعقيــب عليــه . 4- طلبــت املدعيــة فســخ النــكاح مقابــل إعــادة املهــر 
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وحكــم فضيلتــه بخــاف ذلــك ولــم يظهــر مــا مينــع مــن إجابــة طلبهــا 
احتياطــًا لفســخ النــكاح إذا ظهــر مــا يســوغ احلكــم بــه . 5- ذكــر 
فضيلتــه يف حيثيــات احلكــم أن املدعــى عليــه أعتــرف بجرميــة ترويــج 
وتعاطــي املخــدرات بنــاء علــى خطــاب مديــر مكافحــة املخــدرات بجــدة 
رقــم 6885 يف 1433/06/08هـــ ولــم يظهــر أي ســابقة ترويــج يف اخلطاب 
ولــم يظهــر منــه أي  وإمنــا ســابقة حيــازة  املرفــق  البرنــت  أو  املذكــور 
ــا وال  ــم يحكــم به ــه ســجن بســبب تهمــة ل ــا ظهــر أن ســابقة أخــرى وإمن
يخفــى أن التهمــة ال تعــد ســابقة مــا لــم يحكــم بثبوتهــا ويلــزم إعــادة 
بــه وتصحيــح  املرفــق  الســوابق  وســجل  املذكــور  اخلطــاب  النظــر يف 
مــا جــرى رصــده خاصــة وهــو مســتند مــا مت احلكــم بــه دون أي بينــة 
أخــرى . 6- لــم يفهــم فضيلتــه املدعيــة بأنــه ال عــدة عليهــا إذا لــم يظهــر 
خــاف مــا ذكرتــه مــن عــدم الدخــول أو اخللــوة 7- يلــزم إبــاغ املدعــى 
عليــه بالدعــوى وســماع جوابــه عليهــا مــا دام قــد ظهــر أنــه ســجن يف 
ــة  ــه جــرى الكتاب ــة أن ــم يظهــر مــن أوراق املعامل ــورة كمــا ل ــة املن املدين
إلباغــه باحلكــم مــع متكينــه مــن تقــدمي الئحتــه ولــم يظهــر مســتند 
مــا جــرى اإلشــارة إليــه يف الضبــط وصــك احلكــم خافــًا لذلــك (( . 
ولوجاهــة مــا ذكــره أصحــاب الفضيلــة فــإن اســم املدعــى عليــه هــو 
وفيمــا   ،  .......... رقــم  اإلقامــة  مبوجــب  اجلنســية  ...............فلســطيني 
يخــص املاحظــة الثانيــة فقــد أحضــرت املدعيــة صــورة طبــق األصــل 
لعقــد النــكاح رقــم............. وتاريــخ 1432/10/22هـــ واملصــدق مــن قبل 
احملكمــة اجلزئيــة للضمــان واألنكحــة بجــدة بتاريــخ 1433/03/26هـــ 
 ........... ................ فلســطيني اجلنســية إقامــة رقــم  املتضمــن ))حضــر 
....... فلســطينية  البالــغ /  البكــر  املــرأة  وطلــب عقــد نكاحــه علــى 
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اجلنســية إقامــة رقــم ............... تاريــخ امليــاد 1406/05/11هـــ حيــث 
 ..........  / والدهــا  الشــرعي  وليهــا  بــه زوجــًا بحضــور  قبلــت ورضيــت 
فلســطيني اجلنســية مبوجــب إقامــة رقــم ............ . وذلــك علــى مهــر قــدره 
عشــرون ألــف ريــال ســعودي مســتلمة ومؤخــر صــداق عشــرين ألــف ريــال 
ســعودي (( . وأمــا املاحظــة الثالثــة فقــد ســبق منــا اســتخاف فضيلــة 
رئيــس احملكمــة العامــة باملدينــة املنــورة بخطابنــا رقــم 33/189180 
وتاريــخ 1433/01/30هـــ ومبوجــب خطابنــا رقــم 33654132 وتاريــخ 
1433/04/12هـــ . وأمــا املاحظــة الرابعــة فقــد جــرى عرضهــا علــى 
املدعيــة فأجابــت بقولهــا : إننــي كنــت مســتعدة قبــل أن يثبــت عليــه 
ســابقة مخــدرات أمــا اآلن فهــو ال يســتاهل شــيء وهــو غيــر كفــأ . وأمــا 
مــا يخــص املاحظــة اخلامســة فصحــة الســوابق اجلنائيــة علــى املدعــى 
عليــه كمــا هــو موضــح يف خطــاب مديــر إدارة مكافحــة املخــدرات 
هــي : ســابقة حيــازة مخــدرات وتاريــخ الضبــط يف 1429/10/19هـــ يف 
خميــس مشــيط وقــد حكــم عليــه بالســجن ســبعة أشــهر واجللــد 70 
جلــدة وأعفــي عــن اإلبعــاد كونــه طالبــًا والســابقة الثانيــة اتهــام وأمــا 
ــة يف هــذه  ــا إفهــام املدعي مــا يخــص املاحظــة السادســة فقــد جــرى من
اجللســة بأنــه ال عــدة عليهــا لعــدم الدخــول أو اخللــوة . وأمــا املاحظــة 
الســابعة فأجيــب أصحــاب الفضيلــة بأنــه ســبق بعــث الدعــوى للمدعــى 
عليــه ألخــذ جوابــه يف العــام املاضــي باخلطــاب رقــم 33/189180 وتاريــخ 
1433/01/30هـــ وعقــب عليــه مــرة أخــرى ألخــذ جوابــه وذلــك مبوجــب 
خطابنــا رقــم 33/654132 وتاريــخ 1433/4/12هـــ كمــا جــرى منــا 
 33/1641323 رقــم  خطابنــا  مبوجــب  باحلكــم  عليــه  املدعــى  تبليــغ 
يف  ذلــك  إلــى  اإلشــارة  يخــص  مــا  وأمــا   ، 1433/09/04هـــ  وتاريــخ 
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الضبــط والصــك والســجل فقــد جــرى منــا إكمــال ذلــك والتهميــش بــه 
علــى صكــه وضبطــه وســجله . وعليــه فقــد قــررت إعــادة املعاملــة إلــى 
ــى اهلل  ــاهلل التوفيــق، وصل ــة وفقهــم اهلل ورعاهــم . وب أصحــاب الفضيل
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/2/27هـــ . 
ويف يــوم االثنــن املوافــق 1434/06/26هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 15 
: 09 وفيهــا حضــرت املدعيــة أصالــة وحضــر والــد املدعيــة املعــرف بهــا 
، ولــم يحضــر املدعــى عليــه .............. وال مــن ينــوب عنــه . وكان قــد 
وردتنــا املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف بخطابهــم رقــم 34194734 
وتاريــخ   34/194734 برقــم  لدينــا  املقيــد  1434/05/29هـــ  وتاريــخ 
األحــوال  دائــرة  مــن  الصــادر  قرارهــم  بــه  املرفــق  1434/06/05هـــ 
الشــخصية األولــى برقــم 34219684 وتاريــخ 1434/5/22هـــ املتضمــن 
حاكمهــا  لفضيلــة  إعادتهــا  باألكثريــة  ))تقــرر  يلــي:  مــا  ماحظــة 
ملاحظــة أنــه لــم يظهــر مــن أوراق املعاملــة مــا ورد يف جــواب فضيلتــه 
علــى املاحظتــن الثالثــة والســابعة مــع أهميــة مــا ورد فيهمــا فلــم يظهــر 
أي اســتخاف لســماع جــواب املدعــى عليــه كمــا لــم يظهــر أنــه جــرى 
ــغ بالدعــوى  ــه تبل ــم يظهــر أن ــة إلبــاغ املدعــى عليــه باحلكــم ول الكتاب
أو احلكــم كمــا يظهــر مــا مينــع إجابــة طلــب املدعيــة بإعــادة املهــر ومــا 
ورد يف جوابهــا األخيــر مخالــف ملــا ورد يف الئحــة وينبغــي االحتيــاط 
لفســخ النــكاح بــدون أي عــوض خاصــة وقــد جــرى اإلشــارة إلــى أنــه 
قبــل الدخــول واخللــوة . (( . عليــه أجيــب أصحــاب الفضيلــة فيمــا يخــص 
املاحظــة بعــدم الكتابــة منــا  لإلســتخاف لســماع اجلــواب املدعى عليه 
، بأنــه ســبق منــا اإلجابــة بأنــه قــد جــرى بعــث اإلســتخاف للمحكمــة 
العامــة باملدينــة املنــورة برقــم 33/189180 وتاريــخ 1433/1/30هـــ ولــم 
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يردنــا منهــم جــواب ، وجــرى بعــث خطــاب إحلاقــي تعقيبــي لســماع جــواب 
املدعــى عليــه وذلــك بخطابنــا رقــم 33654132 وتاريــخ 1433/04/12هـ 
ولــم يردنــا منهــم إجابــة . ومعلــوم لــدى أصحــاب الفضيلــة أن املعاملــة 
صــورة  مــع  بذلــك  خطــاب  يبعــث  بــل  املســتخلف  للقاضــي  تبعــث  ال 
مصدقــة مــن الضبــط ، وألنــه لــم يــرد مــن اجلهــة املســتخلفة جــواب علــى 
خطابنــا وال إعــادة خلطاباتنــا إليهــم فلــم يلحــق يف املعاملــة ذلــك . وأمــا 
مــا يخــص تبليــغ املدعــى عليــه باحلكــم فقــد جــرى منــا اإلجابــة مســبقًا 
علــى أصحــاب الفضيلــة حفظهــم اهلل بأنــه قــد جــرى منــا بعــث خطــاب 
لتبليغــه بنســخة مــن احلكــم وذلــك مبوجــب خطابنــا  للمدعــى عليــه 
رقــم 33/1641323 وتاريــخ 1433/9/4هـــ . وأمــا مــا يخــص املاحظــة 
األخيــرة فقــد جــرى عرضهــا علــى املدعيــة احلاضــرة فأجابــت بقولهــا 
ــه كامــل املهــر والفــراق  ــد ل ــب قضــاة االســتئناف أن أعي : كيــف يطل
قبــل الدخــول ؟ واملشــايخ مركزيــن أننــي طلبــت يف صحيفــة الدعــوى 
ــي ملــا طلبــت مــا كنــت أعــرف  ــا ســبق جاوبــت بأن ــه وأن ــم عدلت شــيء ث
عــن وضعــه باملخــدرات ، فكيــف يرضــى املشــايخ أن أعيــد لهــم شــيء 
مــن مهــره وهــو مــن أهــل املخــدرات ؟ والشــرع أشــترط الكفــاءة وشــرع 
الفــراق ألجــل عــدم الكفــاءة وهــذا غيــر كفــأ وال يســتحق شــيئًا وأنــا 
معلقــة ومتضــررة بســبب غشــه وتدليســه علــي ، وحســبي اهلل . هكــذا 
أجابــت . وعليــه فإننــي مــا زلــت علــى مــا حكمــت بــه وقــررت إعــادة 
املعاملــة علــى محكمــة االســتئناف مبكــة املكرمــة . وبــاهلل التوفيــق 
، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 

1434/6/26هـــ الســاعة . 
وبعــد  بعــده  نبــي  ال  مــن  علــى  والســام  والصــاة  وحــده  هلل  احلمــد 
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 . جــدة  مبحافظــة  العامــة  باحملكمــة  القاضــي   ............... أنــا  فلــدي 
وردتنــا  قــد  كان  1434/08/09هـــ  املوافــق  الثاثــاء  اليــوم  هــذا  يف 
 34194734 رقــم  بخطابهــم  االســتئناف  محكمــة  مــن  املعاملــة 
وتاريــخ   34/194734 برقــم  لدينــا  واملقيــد  1434/07/24هـــ  وتاريــخ 
1434/07/26هـــ مــن محكمــة االســتئناف مبكــة املكرمــة والتــي 
حتــوي قــرار الدائــرة األحوال الشــخصية األولى رقم 34271675 وتاريخ 
1434/07/18هـــ جتــاه دعــوى ............. ضــد ....... . قــد تضمــن القــرار 
)) أنــه بدراســة الصــك وصــورة ضبطــه تقــرر باألكثريــة املوافقــة علــى 
احلكــم بعــد اإلجــراء األخيــر(( قاضيــا االســتئناف ............ ختــم وتوقيــع 
و............ ختــم وتوقيــع ولــه وجهــة نظــر رئيــس الدائــرة القاضــي ........... 
ختــم وتوقيــع . وقــد أمــرت بتهميــش ذلــك علــى ضبطــه وســجله وصلــى 
اهلل علــى نبينــا محمــد والــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/08/09هـــ . 
احلمــد هلل والصــاة والســام علــى رســول اهلل وبعــد نحــن قضــاة الدائــرة 
األولــى لألحــوال الشــخصية واألوقــاف والوصايــا والقصــار وبيــوت املــال 
يف محكمــة االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة جــرى منــا االطــاع 
رئيــس احملكمــة  شــفع خطــاب فضيلــة  إلينــا  الــواردة  املعاملــة  علــى 
العامــة املســاعد بجــدة رقــم 34194734 وتاريــخ 1434/7/8هـــ املشــتملة 
مــن  الصــادر  1433/8/21هـــ  وتاريــخ   33389019 رقــم  الصــك  علــى 
املتضمــن  بجــدة  العامــة  باحملكمــة  القاضــي   .......... الشــيخ  فضيلــة 
دعــوى ........... ضــد .......... يف فســخ نــكاح وبدراســة الصــك وصــورة 
ضبطــه تقــرر باألكثريــة املوافقــة علــى احلكــم بعــد اإلجــراء األخيــر 
واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى الــه وصحبــه وســلم .
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: 34206957 تاريُخه: 1434/5/6هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 3339702

رقم قرار التصديق من محكمة 
االستئناف:34319517  تاريخه: 1434/9/15هـ

فســخ نــكاح - هجــران - اخلــروج مــن املنــزل بســبب الهجــران وعــدم 
النفقــة - طلــب فســخ عقــد النــكاح بســبب الهجــران وعــدم النفقــة 
الشــهود  بشــهادة  الدعــوى  ثبــوت   - عليــه  املدعــى  إيقــاف خدمــات   -
املعدلــني -  حكــم غيابــي بفســخ النــكاح بــدون عــوض بســبب هجــران 

الــزوج وعــدم نفقتــه علــى زوجــة.

1- مــا رواه البيهقــي عــن عمــر بــن اخلطــاب رضــي اهلل عنــه أنــه كتــب 
إلــى أمــراء األجنــاد يف رجــال غابــوا عــن نســائهم فأمرهــم بــأن ينفقــوا أو 
يطلقــوا فــإن طلقــوا بعثــوا بنفقــه مــا مضــى ) الســن الكبــرى 469/7( .

2- قــال ابــن قدامــه يف املغنــي ) فــإذا منعهــا - أي النفقــة - ولــم جتــد مــا 
تأخــذه واختــارت فراقــه فــرق احلاكــم بينهمــا (.

3- القاعدة الفقهية : رفع الضرر .

منــدوب  يســتطع  عليه،لــم  املدعــى  يحضــر  ولــم  املدعيــة  حضــرت 
احملكمــة تبليــغ املدعــى عليــه لعــدم تواجــده يف بيتــه وقــد وضــع إعــان 
احلضــور حتــت بــاب املدعــى عليــه ، مت إيقــاف خدمــات املدعــى عليــه 
العامــة والبنكيــة عــن طريــق اجلهــات املختصــة،مت طلــب املدعــى عليــه 
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عــن طريــق إدارة البــحــــث والتحــري فــورد اجلــواب بأنــه لم يــتــوصـــــل إليه 
، قــررت احملكمــة الســير يف نظــر الدعــوى ، ادعــت املدعيــة احلاضــرة 
برفقــه والدهــا علــى املدعــى عليــه بأنــه عقــد عليهــا ودخــل بهــا الدخــول 
الشــرعي يف يــوم العقــد وبعــد ســتة أشــهر تقريبــا هجرهــا فخرجــت مــن 
منزلــه بســبب الهجــران وذهبــت إلــى بيــت أهلهــا ، قــررت بأنهــا لهــا 
ســنه ونصــف تقريبــًا وهــي عنــد أهلهــا وطلبــت فســخ نكاحهــا بســبب 
الهجــران وعــدم النفقــة ، أحضــرت شــاهدين مــن اجليــران فشــهدا علــى 
صحــة الدعــوى- جــرى تعديــل الشــاهدين ، صــدر احلكــم بفســخ نكاح 
املدعيــة مــن املدعــى عليــه بســبب الهجــران وعــدم النفقــة ، جــرى بعــث 
صــورة مــن الصــك للمحافظــة للبحــث عــن املدعــى عليــه وتســليمه صــوره 
صــك احلكــم ، ورد اجلــواب بأنــه بالبحــث عــن املذكــور لــم يعثــر عليــه 

، صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

احملكمــة  يف  القاضــي   ).......( أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
العامــة بخميــس مشــيط   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة 
وتاريــخ   3339702 برقــم  مشــيط  بخميــس  العامــة  احملكمــة  رئيــس 
وتاريــخ   33100688 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  هـــ    1433/01/16
1433/01/16 هـــ  ففــي يــوم  األحــد املوافــق1434/01/11 هـــ افتتحــت 
اجللســة وفيهــا حضــرت ).......( ســعودية اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
رقــم  ...واملعــرف بهــا مــن قبل والدها ...ســعودي اجلنســية مبوجب الســجل 
املدنــي رقــم ).......( ولــم يحضــر املدعــى عليــه وقــد وردتنــا إفــادة محضــر 
اخلصوم بهذه احملكمة ).......( برقم 332280217 يف 1433/12/29هـ 
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املتضمنــة نفيدكــم بأنــه مت الذهــاب الــى منــزل املدعــى عليــه وعنــد 
مقابلــة أحــد أقربــاء املدعــى عليــه أفادنــا بــأن املدعــى عليــه يســكن 
بالطابــق الثانــي وال يعلــم إن كان موجــودًا أو ال وليــس لــه عاقــة بــه 
ّــي املدعــى عليــه  وبســؤال املدعيــة عــن دعواهــا أدعــت قائلــة لقــد عقــد علــ
بتاريــخ 1432/4/10هـــ بواليــة والــدي علــى مهــر قدره عشــرون ألف ريال 
اســتلمت منهــا اثنــا عشــر ألــف ريــال ودخــل بــي الدخــول الشــرعي يف يــوم 
العقــد وقــد هجرنــي مــن تاريــخ 1432/10/10هـــ وخرجــت مــن املنــزل 
بســبب الهجــر يف شــهر ذي احلجــة مــن العــام 1432هـــ ومــن ذلــك التاريــخ 
ّــي وقــد تضــررت مــن ذلــك أطلب  حتــى اليــوم لــم يســأل عنــي ولــم ينفــق علــ
فســخ نكاحــي منــه هــذه دعــواي ثــم رفعــت اجللســة لطلبــه مــرة أخــرى 
ويف جلســة أخــرى حضــرت املدعيــة برفقــة املعــرف بهــا والدهــا املدونــة 
هويتــه ســابقًا ولــم يحضــر املدعــى عليــه وقــد وردتنــا إفــادة محضــري 
اخلصــوم بهــذه احملكمــة مــن قبــل املوظــف ...ونصهــا نفيدكــم بأنــه مت 
الذهــاب إلــى منــزل املدعــى عليــه مــرات عديــدة يف كل مــرة ال يــرد 
علينــا أحــد عنــد ذلــك مت وضــع صــورة مــن اخلطــاب مــن خــال البــاب 
ــوم يف خميــس  ــه محــل إقامــة معل ــه ل أ .هـــ نصــه وحيــث أن املدعــى علي
مشــيط لــذا رفعــت اجللســة  لطلــب املدعــى عليــه عــن طريــق الشــرطة ويف 
ــة برفقــة والدهــا املعــرف بهــا وأحضــرت  جلســة أخــرى حضــرت املدعي
معهــا للشــهادة كا مــن ...ســعودي بالســجل املدنــي رقــم ...و...ســعودي 
بالســجل املدنــي رقــم ...وبســؤالهما عمــا لديهمــا مــن شــهادة قــال األول 
إننــي مــن مواليــد عــام 1386هـــ وأســكن يف خميــس مشــيط وأشــهد 
هلل أن املدعــى عليــه زوج املدعيــة ...قــد هجــر زوجتــه املدعيــة مــن ســنة 
وســتة أشــهر وال ينفــق عليهــا علمــا أننــي ووالدهــا زمــاء عمــل وهــم مــن 
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جيراننــا وبســؤال الشــاهد الثانــي عمــا لديــه مــن شــهادة فقــال إننــي مــن 
مواليــد 1368هـــ وأســكن يف خميــس مشــيط ووالــد املدعيــة جــار لــي 
وأشــهد هلل أن املدعــى عليــه زوج املدعيــة ... قــد هجــر زوجتــه مــن ســنة 
ونصــف تقريبــا وهــي يف هــذه املــدة عنــد والدهــا وهــو الــذي ينفــق عليهــا  
ولــم أر زوجهــا يف املــدة املذكــورة هــذا مــا لــدي كمــا أحضــرت معهــا 
كا مــن ... ســعودي بالســجل املدنــي رقــم ...و...... ســعودي بالســجل 
املدنــي رقــم ...وبســؤالهما عمــا لديهمــا فقــاال نشــهد هلل بعدالــة الشــهود 

أعــاه  ثــم رفعــت اجللســة حلــن ورود إفــادة الشــرطة
ويف جلســة أخــرى حضــرت املدعيــة برفقــة املعــرف بهــا والدهــا املدونــة 
هويتــه ســلفا ولــم يحضــر املدعــى عليــه وال مــن ميثلــه وباالطــاع علــى 
تنفيــذ  بشــعبة  اإلحضــار  قســم  خطــاب  فيهــا  وجــد  املعاملــة  أوراق 
ــة بشــرطة خميــس مشــيط  برقــم 602/1/8/3334  األحــكام احلقوقي
...وقــد  املدعــو  إيقــاف خدمــات  أنــه مت  املتضمــن  يف 1433/6/24هـــ 
مت البحــث عنــه ولــم يتــم العثــور عليــه أ.هـــ مضمونــه وقــد ســبقت منــي 
الكتابة لشعبة التحريات والبحث بخميس مشيط برقم 228115/34 
يف   602/2/2/440 برقــم  اإلفــادة  فوردتنــي  1434/1/26هـــ  يف 
1434/2/30هـــ املتضمــن بأنــه مت البحــث والتحــري عــن املذكــور ولــم 
يتــم التوصــل إليــه أ. هـــ مضمونــه كمــا متــت مخاطبــة مؤسســة النقــد 
1434/2/19هـــ  يف   415683/34 برقــم  البنكيــة  خدماتــه  إليقــاف 
فوردتنــا اإلفــادة رقــم 10716/33 يف 1434/3/1هـــ املتضمنــة أنــه مت 
ــة  ــة باململكــة ومت تلقــي اإلجاب ــى البنــوك واملصــارف العامل التعميــم عل
املتضمنــة تنفيــذ املطلــوب أ.هـــ مضمونــه  لــذا فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن  
الدعــوى ومــا جــاء يف شــهادة الشــهود املعدلــن وباالطــاع علــى اخلطابات 
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الــواردة مــن اجلهــات املختصــة واملدونــة أعــاه فقــد ثبــت لــدي هجــر 
املدعــى عليــه لزوجتــه املدعيــة ســنة وســتة أشــهر ولــم ينفــق عليهــا خــال 
هــذه املــدة وحكمــت بفســخ نــكاح املدعيــة مــن زوجهــا املدعــى عليــه 
الغائــب عــن مجلــس احلكــم بــدون عــوض ملــا رواه البيهقــي بســنده عــن 
عمــر بــن اخلطــاب رضــي اهلل عنــه أنــه كتــب إلــى أمــراء األجنــاد يف 
ــوا عــن نســائهم فأمرهــم بــأن ينفقــوا أو يطلقــوا فــإن طلقــوا  رجــال غاب
بعثــوا بنفقــة مــا مضى)الســن الكبــرى 469/7( أ.هـــ قــال يف املغنــي : ) 
فــإذا منعهــا - أي النفقــة - ولــم جتــد مــا تأخــذه واختــارت فراقــه فــرق 
احلاكــم بينهمــا ( أ.هـــ وكامــه يف الــزوج احلاضــر غيــر املنفــق ويدخــل 
مــن بــاب أولــى الــزوج الغائــب غيــر املنفــق وألن مــن قواعــد الشــريعة رفــع 
الضــرر واحلــرج وأفهمتهــا بــأن عليهــا العــدة الشــرعية ثــاث حيــض بــدًء 
مــن تاريــخ اليــوم وأن ال تتــزوج حتــى يكتســب احلكــم القطعيــة ويعتبــر 
احلكــم غيابيــا يف حكــم املدعــى عليــه وســيتم بعــث نســخة مــن احلكــم 
للجهــة املختصــة للبحــث عنــه وتبليغــه باحلكــم ومــن ثــم اإلفــادة لنــا عــن 
ذلــك وقــد قنعــت املدعيــة باحلكــم  وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى 

ــه وســلم . حــرر يف  1434/04/23 هـــ ــه وصحب ــى آل ــا محمــد وعل نبين
الــه  والســام علــى ســيدنا محمــد وعلــى  والصــاة  احلمــد هلل وحــده 
وصحبــه وســلم   ففــي يــوم  االثنــن املوافــق1434/08/15 هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة   وســبق ان بعثنــا خطــاب الــى محافــظ محافظــة خميــس 
بخصــوص  1434/7/5هـــــ  تاريــخ   يف   341626826 برقــم  مشــيط 
تكليــف مــن يلــزم بتســليم املدعــى عليــه ...صــورة صــك احلكــم فوردتنــا 
االفــادة مــن مديــر مركــز شــرطة اجلنوبيــة برقــم 4776/2161602 يف 
تاريــخ 1434/8/7هــــ املتضمــن انــه بالبحــث عــن املذكــور لــم يعثــر عليه  
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ــق   احلكــم  ــى محكمــة االســتئناف  لتدقي ــة إل ــذا قــررت رفــع املعامل ل
. وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم . حــرر يف  1434/08/15هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحن قضــاة الدائرة  املختصة بتدقيق 
وبيــوت  والقصــار  والوصايــا  األوقــاف  و  الشــخصية  األحــوال  قضايــا 
املــال مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة عســير علــى املعاملــة الــواردة لهــذه 
ــة رئيــس احملكمــة العامــة بخميــس مشــيط رقــم  احملكمــة مــن فضيل
ــخ 1434/8/16هـــ  املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن  33100688  وتاري
فضيلــة الشــيخ/ ... برقــم 34206957  وتاريــخ 1434/5/6هـــ اخلاصــة 
بدعــوى ... ضــد ...بشــأن نفقــه علــى الصفــة املوضحــة بالصــك املتضمــن 
حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون بباطنــه وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه 
وأوراق املعاملــة تقــررت املوافقــة علــى احلكــم. واهلل املوفــق وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم . دائــرة األحــوال الشــخصية 

واألوقــاف والوصايــا والقصــار وبيــوت املــال .
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: 33319506 تاريُخه: 1433/6/29هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 3344473

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34278969  تاريخه:1434/7/25هـ

فســخ نــكاح - طلــب الزوجــة فســخ النــكاح بعــد الدخــول لســوء العشــرة 
- رأت جلنــة الصلــح الفرقــة دون عــوض - احلكــم بفســخ النــكاح دون 

عــوض- احلكــم يف حــق املدعــى عليــه حضوريــًا.

1. قــول اهلل عــز وجــل ) وإن خفتــم شــقاق بينهمــا فابعثــوا حكمــا مــن 
أهلــه وحكمــا مــن أهلهــا إن يريــدا إصالحــا يوفــق اهلل بينهمــا(.

2. قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم: )أميــا امــرأة طلبــت مــن زوجهــا الطــالق 
مــن غيــر مــا بــأس فحــرام عليهــا رائحــة اجلنــة( 

3. قوله صلى اهلل عليه وسلم ) ال ضرر وال ضرار والضرر يزال (
4. قــال الطبــري يف تفســيره جامــع البيــان مــن تأويــل القــرآن:)718/6(: 
) أن عليــًا رضــي اهلل عنــه أتــاه رجــل وامرأتــه ومــع كل واحــد منهمــا 
فئــام مــن النــاس فأمرهمــا علــي رضــي اهلل عنــه أن يبعثــا حكمــا مــن 
أهلــه وحكمــا مــن أهلهــا لينظــرا فلــم دنــا منــه احلكمــان  قــال لهمــا علــي 
أتدريــان مــا لكمــا إن رأيتمــا أن تفرقــا فرقتمــا وإن رأيتمــا أن جتمعــا 
جمعتمــا قــال هشــام قالــت املــرأة رضيــت بكتــاب اهلل لــي وعلــي فقــال 
الرجــل أمــا الفرقــة فــال فقــال علــي كذبــت واهلل حتــى ترضــى مثــل مــا 

رضيــت بــه( أ.هـــ 
5. قــال ابــن كثيــر رحمــه اهلل تعالــى  يف تفســيره 644/1: )وقــد أجمــع 

جمهــور العلمــاء علــى أن احلكمــني لهمــا اجلمــع والتفرقــة(.  
6. املادة اخلامسة واخلمسون من نظام املرافعات الشرعية .
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حضــرت املدعيــة املعــرف بهــا مــن قبــل والدهــا، ولــم يحضــر املدعــى 
عليــه وقــد تبلــغ لشــخصه ، ادعــت املدعيــة أن املدعــى عليــه الغائــب عــن 
ــى فــراش الزوجيــة  ــه عل مجلــس احلكــم تزوجهــا ودخــل بهــا وأجنبــت ل
ابنــًا وبنتــًا ، وأنهــا عنــد أهلهــا منــذ مــا يقــارب ثاثــة أشــهر ، وأن املدعــى 
عليــه يســيء عشــرتها، ويضربهــا علــى وجههــا، كمــا أنــه هجرهــا يف 
الفــراش قبــل ذهابهــا ألهلهــا قرابــة ثاثــة أشــهر وأنهــا تضــررت مــن 
بقائهــا يف عصمتــه وتطلــب فســخ نكاحهــا منــه ، جــرى تذكير الزوجة 
بحديــث املصطفــى صلــى اهلل عليــه وســلم: )أميــا امــرأة طلبــت مــن زوجهــا 
الطــاق مــن غيــر مــا بــأس فحــرام عليهــا رائحــة اجلنــة( فأصــرت علــى 
طلبهــا ، لقــول اهلل تعالــى: ) وان خفتــم شــقاق بينهمــا فابعثــوا حكمــا 
مــن أهلــه وحكمــا مــن أهلهــا إن يريــدا إصاحــا يوفــق اهلل بينهمــا( 
اختــارت املــرأة للتحكيــم مــن قبلهــا جلنــة اإلصــاح يف احملكمــة ، 
حضــر  املدعــى عليــه لــدى جلنــة الصلــح ولــم يتوصــل الطرفــان لصلــٍح 
بينهمــا ، رأى حكــم الزوجــة الفرقــة بــدون عــوض ورأى حكــم الــزوج 
الفرقــة بعــوض وقــدره املهــر املســمى بالعقــد ، ورأت اللجنــة الفرقــة 
بــدون عــوض ، ألن قــرار جلنــة الصلــح تضمــن الفرقــة بــدون عــوض ، 
مت احلكــم بفســخ نــكاح املدعيــة مــن زوجهــا املدعــى عليــه علــى غيــر 
عــوض ، وجــرى إفهــام املدعيــة بــأن عليهــا العــدة الشــرعية لهــذا الفســخ 
اعتبــارا مــن احلكــم ، كمــا جــرى إفهامهــا بــأن ال تتــزوج إال بعــد انتهــاء 
العــدة الشــرعية واكتســاب احلكــم القطيعــة ، يعتبــر هــذا احلكــم يف 
ــًا ، بعــد رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف  حــق املدعــى عليــه حضوري

متــت املصادقــة عليــه .
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احلمــد هلل وحــده وبعــد لــدي أنــا ).......( القاضــي يف احملكمــة العامــة 
بالطائــف وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العامــة بالطائــف برقــم 3344473 وتاريــخ 1433/01/17 هـــ  املقيــدة 
باحملكمــة برقــم 33113796 وتاريــخ 1433/01/17 هـــ  ويف االثنــن 
1433/04/05 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 55 : 09  للنظــر يف الدعــوى 
ــب فســخ نــكاح وفيهــا حضــرت  املرفوعــة مــن ).......( ضــد ).......( بطل
املدعيــة ).......( حتمــل ســجل مدنــي رقــم ).......( كمــا حضــر حلضورهــا 
املعــرف بهــا مــن قبــل والدهــا ).......(  يحمــل بطاقــة الهويــة الوطنيــة رقــم 
).......( ولــم يحضــر املدعــى عليــه ).......( وقــد وردت إلينــا إفــادة من مدير 
املدرســة التــي يعمــل بهــا املدعــى عليه برقــم 33208878 يف 143/2/6هـ 
واملتضمــن )بــأن املدعــى عليــه قد تبلغ بنفســه باملوعد احملــدد( أ.هـ فعليه 
وبنــاء علــى املــادة اخلامســة واخلمســن مــن نظــام املرافعــات الشــرعية فقــد 
ــه فجــرى  ــاب املدعــى علي ــة يف غي قــررت النظــر يف دعــوى املــرأة املدعي
ســؤال املدعيــة  عــن دعواهــا علــى الغائــب عــن املجلــس الشــرعي ........ 
فقالــت ادعــي علــى الغائــب عــن املجلــس الشــرعي ........ بأنــه زوجــي 
تزوجنــي بالعقــد الصحيــح ودخــل بــي يف 1426/2/23هـــ وأجنبــت لــه 
علــى فــراش الزوجيــة بنتــًا ....... وعمرهــا ســتة ســنوات و....... وعمــره 
ســنتان وثمانيــة أشــهر ولــي مــا يقــارب عنــد أهلــي ثــاث أشــهر مــن تاريــخ 
1433/1/7هـــ واملدعــى عليــه يســيء العشــرة ويقــوم بضربــي علــى وجهي 
ويف ســنة واحــدة فقــط ضربنــي مــا يقــارب أربــع مــرات أو خمــس مــرات 
وذلــك بيــده علــى وجهــي ويقــوم بســحبي مــن شــعري وقــد هجرنــي يف 
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الفــراش قبــل حضــور ألهلــي مــا يقــارب ثاثــة أشــهر وقــد تضــررت مــن 
بقائــي يف عصمتــه لــذا اطلــب فســخ نكاحــي مــن املدعــى عليــه الغائــب 
عــن املجلــس الشــرعي هــذه دعــواي فجــرى تذكيــر الزوجــة بحديــث 
املصطفــى صلــى اهلل عليــه وســلم ) أميــا امــرأة طلبــت مــن زوجهــا الطــاق 
مــن غيــر مــا بــأس فحــرام عليهــا رائحــة اجلنــة( إال أنهــا أصــرت فعليــه 
ولقــول اهلل تعالــى) وان خفتــم شــقاق بينهمــا فابعثــوا حكمــا مــن أهلــه 
وحكمــا مــن أهلهــا إن يريــدا إصاحــا يوفــق اهلل بينهمــا( فاختــارت 
املــرأة جلنــة اإلصــاح يف احملكمــة فجــرى االتصــال علــى جلنــة اإلصــاح 
ــه قــد حــدد موعــد يف يوم1433/4/24هـــ  ــا بأن لتحديــد موعــد فأفادون
األحــد  يــوم  وحتــى  اجللســة  رفعــت  ثــم  والنصــف  التاســعة  الســاعة 
1433/6/29هـــ الســاعة التاســعة والنصــف وحــرر يف 1433/04/05 هـــ 
وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم احلمــد هلل وحــده 
وبعــد ويف يــوم  األحــد 1433/06/29 هـــ افتتحــت اجللســة يف الســاعة 
9.55  وفيهــا حضــرت املدعيــة ......... املدونــة هويتهــا ســابقا كما حضر 
حلضورهــا املعــرف بهــا مــن قبــل والدهــا ......... املدونــة هويتــه ســابقا ولــم 
يحضــر املدعــى عليــه ..........  ولــم يــرد إلينــا مــا يفيــد بتبليغــه وباالطــاع 
علــى املعاملــة وجــدت مــن ضمــن طياتهــا خطــاب مــن مديــر عــام التربيــة 
والتعليــم بالطائــف برقــم 33754395 يف 1433/4/26هـــ واملتضمــن بأن 
املدعــى عليــه قــد تبلــغ بنفســه باملوعــد احملــدد لــدى جلنــة الصلــح  وقــد 
عــادت إلينــا املعاملــة مــن مكتــب الصلــح يف هــذه احملكمــة بالقــرار 
210 يف 1433/5/22هـــ واملتضمــن مــا نصــه) حضــرت املدعيــة ........... 
وحضــر حلضورهــا املدعــى عليهــا .......... وبعــرض الصلــح علــى الطرفــن 
فلــم يصطلحــا ثــم حضــر ........... حكمــا عــن الزوجــة كمــا حضــر 
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.............  حكمــا عــن الــزوج وقــرر احلكمــان أســباب اخلــاف ويــرى 
حكــم الزوجــة الفرقــة بــدون عــوض ويــرى حكــم الــزوج الفرقــة بعــوض 
ــدون عــوض   ــة الفرقــة ب ــرى اللجن ــه ت وقــدره املهــر املســمى بالعقــد وعلي
وبــاهلل التوفيــق احلكــم ....... توقيعــه احلكــم ....... توقيعــه أعضــاء جلنــة 
ــه رئيــس قســم اإلصــاح  ــه ........ توقيع ــه  ........ توقيع ــح ..... توقيع الصل
....... توقيعــه ( أ.هـــ وبعــرض هــذا القــرار علــى املدعيــة قالــت كل ما جاء 
فيــه صحيــح وأنــا مصــره علــى دعــواي ولســت مســتعدة بالرجــوع إليه  ألن 
ــر الســكن الشــرعي هكــذا قــررت  ــر مســتعد بتوفي ــه غي املدعــى علي
فجــرى نصحهــا وتخويفهــا بــاهلل عــز وجــل لعلهــا أن ترجــع ويكــون خيــرا 
لهــا لقــول اهلل تعالــى )وعســى أن تكرهــوا شــيئا وهــو خيــرا لكــم( هــذا 
كمــا جــرى تذكيرهــا بحديــث املصطفــى صلــى الهــن عليــه وســلم) 
أميــا امــرأة طلبــت مــن زوجهــا الطــاق مــن غيــر مــا بــأس فحــرام عليهــا 
رائحــة اجلنــة( إال أنهــا أصــرت فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة 
ومبــا أن املدعــى عليــه قــد تبلــغ أكثــر مــن مــره ولــم يــرد إلينــا مــا يفيــد 
عــن ســبب غيابــه وقــد ذكرنــا ملكتــب الصلــح بأنــه قــد حــدد موعــد يف 
مكتبنــا يف هــذا اليــوم وبنــاء علــى املــادة اخلامســة واخلمســن مــن نظــام 
املرافعــات الشــرعية ومبــا أن املدعيــة مصــرة علــى دعواهــا ومبــا أن قــرار 
جلنــة الصلــح قــد تضمــن الفرقــة بــدون عــوض واملــدون آنفــا ولقــول اهلل 
عــز وجــل ) وان خفتــم شــقاق بينهمــا فابعثــوا حكمــا مــن أهلــه وحكمــا 
مــن أهلهــا أن يريــدا إصاحــا يوفــق اهلل بينهمــا( وحلديــث املصطفــى 
صلــى اهلل عليــه وســلم ) ال ضــرر وال ضــرار والضــرر يــزال ( وقــد ذكــر 
الطبــري يف تفســيره جامــع البيــان مــن تأويــل القــرآن 718/6  مــا نصــه ) 
أن علــي رضــي اهلل عنــه اتــاه رجــل وامرأتــه ومــع كل واحــد منهمــا فئــام 



197

ــه  مــن النــاس فأمرهمــا علــي رضــي اهلل عنــه أن يبعثــا حكمــا مــن أهل
وحكمــا مــن أهلهــا لينظــرا فلــم دنــا منــه احلكمــان  قــال لهمــا علــي 
ــا  ــان مــا لكمــا إن رأيتمــا أن تفرقــا فرقتمــا وان رأيتمــا أن جتمع اتدري
جمعتمــا قــال هشــام قالــت املــرأة رضيــت بكتــاب اهلل لــي وعلــي فقــال 
الرجــل أمــا الفرقــة فــا فقــال علــي كذبــت واهلل حتــى ترضــى مثــل 
مــا رضيــت بــه( أ.هـــ وذكــر ابــن كثيــر رحمــه اهلل تعالــى  يف تفســيره 
644/1 مــا نصــه) وقــد أجمــع جمهــور العلمــاء علــى أن احلكمــن لهمــا 
ــة ........  ــع ذلــك فقــد فســخت نــكاح املــرأة املدعي اجلمــع والتفرقــة جلمي
مــن زوجهــا ....... علــى غيــر عــوض وهــذا الفســخ ال رجعــة للمدعــى عليــه 
فيــه حيــث ان زوجتــه قــد بانــت منــه بينونــه صغــرى فــا حتــل لــه إال 
بــأن  املدعيــة  املــرأة  أفهمــت  بشــروطه وأركانــه كمــا  بعقــد جديــد 
عليهــا العــدة الشــرعية لهــذا الفســخ وهــي ثــاث حيــض اعتبــارا مــن 
تاريــخ 1433/6/29هـــ حيــث ذكــرت املدعيــة بــأن دورتهــا مســتمرة 
كمــا أفهمتهــا بــأن ال تتــزوج إال بعــد انتهــاء العــدة الشــرعية واكتســاب 
احلكــم القطيعــة ففهمــت ذلــك وبــه حكمــت وبعرضــه عليهــا قنعــت بــه 
وأفهمتهــا بــأن هــذا احلكــم حكــم حضــوري خاضــع لاســتئناف حســب 
التعليمــات و حــرر يف 1433/6/29هـــ وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم  .
احلمــد هلل وحــده وبعــد ويف يــوم االثنن املوافق1434/04/01 هـ افتتحت 
ــة مــن محكمــة  اجللســة الســاعة العاشــرة والنصــف وقــد عــادت املعامل
االســتئناف بالقــرار رقــم 33425711 يف 1433/10/15هـــ واملتضمــن 
مــا نصــه ) تقــرر اعادتهــا لفضيلــة حاكمهــا ملاحظــة مــا يلــي 1- ال 
يوجــد أي تواقيــع علــى مــا جــرى ضبطــه يف هــذه القضيــة حســب الصــورة 
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املرفقــة . 2- لــم يرصــد فضيلتــه عقــد النــكاح ولــم يســأل عنــه كمــا 
لــم يرصــد هويــة املدعــى عليــه . 3- لــم يرصــد فضيلتــه هويــة احلكمــن 
ولــم يحضــرا لــدى فضيلتــه ولــم يصادقــا علــى األقــوال املنســوبة لهمــا يف 
الضبــط . 4- اعتمــد قــرار جلنــة اإلصــاح علــى أقــوال الزوجــة وحكمهــا 
دون أي بينــة ولــم ينظــر أو يناقــض أقــوال الــزوج وحكمــه وقــد جــاء 
يف قــرار اللجنــة أن الزوجــة وافقــت علــى الرجــوع إلــى زوجهــا إذا قــام 
ــة أو مناقشــته أو  ــم رصــد ذلــك يف ضبــط القضي ــم يت بتأثيــث البيــت ول
مينــع رجــوع الزوجــة صلحــا بعــد االجتهــاد يف اإلصــاح بــن الزوجــن 
وبحضورهمــا مــا امكــن ذلــك كمــا ميكــن للزوجــة إعــادة املهــر إذا 
متســكت بفســخ النــكاح دون ان تثبــت مــا يكفــي لفســخ النــكاح 
بغيــر عــوض . 5- علــى فضيلتــه تنبيــه كاتــب الضبــط ملاحظــة قواعــد 
اللغــة وتصحيحــي مــا حصــل مــن أخطــاء يف صــك احلكــم وضبطــه 
وكذلــك إثبــات اســم مــن وضــع ختمــه باملصادقــة باســم فضيلــة رئيــس 
احملكمــة قاضــي اســتئناف ............ ختمــه وتوقيعــه قاضــي اســتئناف 
................. ختمــه وتوقيعــه رئيــس الدائــرة ............ ختمــه وتوقيعــه فعليــه 
وفيهــا حضــرت  عــز وجــل  بــاهلل  الفضيلــة مســتعينا  أجيــب أصحــاب 
املدعيــة/ .................... واملعــرف بهــا والدهــا ..............  واملدعــى عليــه/ 
................. واملدونــة هويتهــم ســابقا وقــد عــادت املعاملــة مــن جلنــة الصلــح 
بالقــرار رقــم 455/ص يف 1433/12/1هـــ واملتضمــن مــا نصــه  ) وقــد 
تعــذر الصلــح وقــد ســعت اللجنــة يف إقنــاع الزوجــة يف الرجــوع لزوجهــا 
حفاظــا علــى بيتهــا وأبنائهــا وتذكيرهــا بــاهلل ســبحانه وتعالــى فوافقــت 
ــا الســابق  ــا الســابق وأثاثه ــى أن ترجــع لبيته ــة عل للرجــوع لبيــت الزوجي
إمــا الذهــب فطلبــت اليمــن وقــد أفــاد الــزوج أن الشــقة واألثــاث موجــود 
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وزوجتــه األخــرى يف شــقة مســتقلة وقــد ذكــره يف بدايــة اجللســة ثــم 
ناقــض نفســه عندمــا وافقــت الزوجــة بالرجــوع قــال ال أســتطيع تلبيــة 
طلبهــا حيــث أن زوجتــي األخــرى تســكن يف نفــس الشــقة واألثــاث 
وضعتــه يف مخــزن فأقنعنــا الزوجــة بشــقة أخــرى فوافــق أن يبنــي لهــا 
ثــاث غــرف يف ســطح البيــت فوافقــت الزوجــة للرجــوع بعــد ذلــك قــال 
أريــد تأخيــر اجللســة لتفكيــر واالســتخارة فطلبنــا منــه إقــرار بذلــك 
فرفــض كتابــة اإلقــرار ثــم بعــد ذلــك قــال موافــق علــى الشــروط ورجــوع 
الزوجــة ثــم بــدأ يناقــش زوجتــه يف وضــع الرجــوع  ثــم غضــب وخــرج 
مــن مجلــس الصلــح وتلفــظ علــى زوجتــه وقــال إنــا غيــر موافــق علــى 
هــذه الشــروط وخــل موضــوع الطــاق ميشــي وقــال لزوجتــه أنتــي زبالــة 
وخــرج مــن مكتــب الصلــح وقــد اتفــق علــى الشــروط اآلتيــة 1- اســتعد 
الــزوج أن يبنــي ثــاث غــرف مبنافعهــا وتتــم معاينتهــا مــن هيئــة اخلبــراء 
ــد . 3- اســتعد بعــدم ضــرب  ــزوج بأثــاث جدي باحملكمــة .2- اســتعد ال
زوجتــه أو إهانتهــا وهــي كذلــك. 4- اتفــق الطرفــان بعــدم دخــول أهــل 
الطرفــن منزلهمــا . 5- اســتعد الــزوج بإيصــال زوجتــه إلــى أهلهــا وقــت 
الزيــارة . 6- اســتعدت الزوجــة أن ال تخــرج مــن منزلهــا إال بــإذن زوجهــا 
. 7- اســتعدت الزوجــة أنهــا إذا أخلــت بــأي شــرط مــن الشــروط تتحمــل 
جميــع التكاليــف . 8- اســتعد الــزوج أنــه إذا أخــل بأحــد الشــروط 
يفســخ العقــد . وعليــه فــإن اللجنــة تــرى والــرأي لفضيلتكــم أن الــزوج 
غيــر راغــب يف زوجتــه فتكــون الفرقــة بغيــر عــوض ( أ0هـــ وبعــرض 
قــرار هيئــة النظــر علــى املدعيــة قالــت كل مــا جــاء فيــه صحيــح هكــذا 
قــررت وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه قــال كل مــا ذكــر يف هــذا 
القــرار صحيــح ســوا أننــي لــم أوافــق علــى الشــرط الــذي ذكــر وهــو أن 
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أهلــي ال يحضــرون فهــذا ال يرضــاه أي احــد ولــم أتناقــض وإمنــا قلــت أن 
زوجتــي قــد كانــت تســكن يف شــقة مســتقلة وأمــا بالنســبة لكلمــة 
أنتــي زبالــة فليــس بصحيــح والصحيــح أننــي قلــت أســلوبك أســلوب زبالــة  
حيــث أنهــا اســتثارتني وقالــت لــي ال تلمســني وال تنفــق علــي ولســت 
برجــل وال عاقــة لــي فيــك ســوى انــك تنفــق علــى أوالدك هكــذا قــرر 
وبعــرض ذلــك علــى املــرأة املدعيــة قالــت صحيــح أننــي قلت له ال تلمســني 
وال تنفــق علــي وال عاقــة لــي فيــك ولــم اقــل انــه ليــس برجــل هكــذا 
قــررت فجــرى ســؤال الــزوج هــل أنــت مســتعد بتأمــن شــقة  فقــال نعــم 
هكــذا قــرر وبعــرض ذلــك علــى املــرأة املدعيــة قالــت لســت مســتعدة 
بالرجــوع إلــى املدعــى عليــه وذلــك بســبب أســلوبه هكــذا قــررت امــا 
ــإذن اهلل  ــى واخلامســة فســوف يجــرى الــازم ب بالنســبة للملحوظــة االول
امــا بالنســبة بالنســبة للملحــوظ الثانيــة فجــرى ســؤال املدعــى عليــه هــل 
لديــك عقــد النــكاح فقــال ليــس لــدي يف الوقــت احلالــي وهــذه زوجتــي 
ومهرهــا خمســن الــف ريــال وبعــرض ذلــك علــى املدعيــة قالــت إن املهــر 
هــو خمســون الــف ريــال امــا بالنســبة للملحوظــة الثالثــة فقــد مت اجــراء 
ذلــك لــدى القســم باحملكمــة فجــرى نصحهمــا وتذكيرهمــا بــاهلل عــز 
وجــل وجــرى تذكيــر الزوجــة بحديــث املصطفــى صلــى اهلل عليــه وســلم 
أميــا امــرأة طلبــت مــن زوجهــا الطــاق مــن غيــر مــا بــأس فحــرام عليهــا 
رائحــة اجلنــة اال انهــا أصــرت فجــرى تذكيــر الــزوج لعلــه ان يطلقهــا 
ويعوضــه اهلل خيــر منهــا لقــول اهلل عــز وجــل وعســى أن تكرهــوا شــيئا 
وهــو خيــر لكــم اال انــه اصــر ولــم اتوصــل الــى نتيجة يف االصــاح بينهما 
فعليــه ولوصــول القضيــة إلــى هــذا احلــد ولقــرار جلنــة الصلــح واملــدون أنفــا 
لــذا فاحلكــم علــى حالــة وأمــرت ببعــث املعاملــة إلــى أصحــاب الفضيلــة 
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مبحكمــة االســتئناف وصلــى اهلل وســلم علــى ســيدنا محمــد وعلــى الــه 
وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/4/1هـــ . احلمــد هلل وحــده وبعــد لــدي أنــا 
.......... القاضــي باحملكمــة العامــة بالطائــف واخللــف لفضيلــة الشــيخ 
........... ويف هــذا اليــوم االثنــن  1434/07/10هـــ افتتحــت اجللســة يف 
متــام الســاعة الثامنــة والربــع صباحــا وفيهــا وردت املعاملــة مــن محكمــة 
االســتئناف برقــم 331880124 يف 1434/06/21هـــ ومرفــق بهــا قــرار 
دائــرة األحــوال الشــخصية األولــى رقــم 34240129 يف 1434/06/13هـ 
املتضمــن بعــد املقدمــة مــا نصــه ) وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه 
والائحــة االعتراضيــة تقــرر إعادتهــا لفضيلــة القاضــي اخللــف أو القائــم 
بالعمــل إلرفــاق صــورة ضبــط كاملــة مــن واقــع الضبــط تكــون موقعــة 
مــن املدعيــة واملدعــى عليــه ومــن حضــر والكاتــب والقاضــي حيــث 
ــاه يف  ــة مــن توقيعاتهــم وهــو مــا الحظن أن صــورة الضبــط املرفقــة خالي
الفقــرة أوال مــن قرارنــا رقــم 33425711 يف 1433/10/15هـــ كمــا 
ينبغــي اســتكمال اجلزئيــة األخيــرة مــن املاحظــة اخلامســة فيمــا يتعلــق 
بوضــع اســم وتوقيــع مــع وضــع ختمــه باســم فضيلــة رئيــس احملكمــة 
مــن مقدمــة الصــك ومــن ثــم إعــادة املعاملــة للتدقيــق واهلل املوفــق قاضــي 
اســتئناف .......... ختمــه وتوقيعــه قاضــي اســتئناف ........... ختمه وتوقيعه 
موافــق علــى املاحظــة ولــي إضافــة رئيــس الدائــرة ......... ختمــه وتوقيعــه 
( ا.هـــ فعليــه أجيــب اصحــاب الفضيلــة وفقنــي اهلل واياهم أنه مت إكمال 
الــازم نحــو مــا ذكــروه مــن ماحظــات علمــا أن فضيلــة ناظــر الدعــوى 
انتقــل للعمــل باحملكمــة اجلزائيــة بالريــاض وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/07/10هـــ 
الســاعة الثامنــة والنصــف صباحــا احلمــد هلل وحــده وبعــد ويف هــذا اليــوم 
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األربعــاء 1434/08/17هـــ افتتحــت اجللســة يف متــام الســاعة الواحــدة 
محكمــة  مــن  املعاملــة  وردت  وفيهــا  ظهــرا  دقيقــة  عشــر  وخمســة 
االســتئناف مبكــة املكرمــة برقــم 331880124 يف 1434/08/06هـــ 
وقــد جــرى تدقيــق احلكــم مــن الدائــرة األولــى لألحــوال الشــخصية 
والوصايــا والقصــار وبيــوت املــال مبحكمــة االســتئناف وصــدر بشــأنه 
القــرار رقــم 34278969 يف 1434/07/25هـــ املـــدون علــى ظهــر الـــصك 
واملتضمــن )احلمــد هلل وحـــده وبعــد فـقـــد اطلعنــا علــى هـــذا الصــك رقـــم 
33319506 وتاريــخ 1433/06/29هـــ الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ ....... 
ــا القــرار رقــم 34278969 وتاريــخ 1434/07/25هـــ املتضمــن  واصدرن
املوافقــة علــى احلكــم بعــد اإلجــراء األخيــر واهلل املوفــق عضــو ........ 
ختمــه وتوقيعــه عضــو ...... ختمــه وتوقيعــه رئيــس الدائــرة ........ موقــع 
يف األصــل وموافــق علــى احلكــم ومجــاز( أ.هـــ وعليــه فقــد أمــرت بإحلــاق 
ذلــك بضبطــه وســجله وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 
وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/08/17هـــ الســاعة الواحــدة 
ال  مــن  علــى  والســام  والصــاة  وحــده  هلل  احلمــد  ظهــرا.  والنصــف 
نبــي بعــده ، وبعــد : نحــن قضــاة الدائــرة األولــى لألحــوال الشــخصية 
واألوقــاف والوصايــا والقصــار وبيــوت املــال يف محكمــة االســتئناف 
الــواردة  املعاملــة  علــى  االطــاع  منــا  مبنطقــة مكــة املكرمــة جــرى 
إلينــا شــفع خطــاب فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة بالطائــف املكلــف 
رقــم 331880124 وتاريــخ 1434/7/15هـــ املشــتملة علــى الصــك رقــم 
القاضــي  فضيلــة  مــن  الصــادر  1433/6/29هـــ  وتاريــخ   33319506
 ........ املتضمــن دعــوى   )..........( الشــيخ  بالطائــف  العامــة  باحملكمــة 
ــه  ضــد ....... يف فســخ نــكاح وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والئحت
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االعتراضيــة تقــرر املوافقــة علــى احلكــم بعــد اإلجــراء األخيــر ، واهلل 
املوفــق . وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
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: 34177797 تاريُخه: 1434/4/2هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 3412864

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34238448 تاريخه:1434/6/12هـ

فســخ نــكاح - طلــب الزوجــة فســخ النــكاح بعــد الدخــول لعــدم النفقــة، 
وســوء العشــرة ، والكراهيــة - إنــكار الــزوج ســوء العشــرة وطلــب إلــزام 
الزوجــة باالنقيــاد لبيــت الزوجيــة - تعــذر اإلصــالح بــني الزوجــني - 
ميــني االســتظهار - دفــع الضــرر عــن الزوجــة موجــٌب للفســخ - احلكــم 

بفســخ النــكاح علــى كامــل املهــر املســمى .

1. قوله تعالى: ) فإمساك مبعروف أو تسريح بإحسان(.
2. قوله تعالى: )وال تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن(.

3. قولــه تعالــى: )وإن خفتــم شــقاق بينهمــا فبعثــوا حكمــا مــن أهلــه 
وحكمــا مــن أهلهــا إن يريــدا إصالحــا يوفــق اهلل بينهمــا(.

4. قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم )أميــا امــرأة ســألت الطــالق مــن غيــر 
بــأس فحــرام عليهــا رائحــة اجلنــة(.

5. قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم يف قصــة ثابــت بــن قيــس ) ملــا جــاءت 
إلــى النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم وقالــت: يــا رســول اهلل واهلل مــا أعتــب 
عليــه يف خلــق وال ديــن ولكنــي أكــره الكفــر يف اإلســالم فقــال صلــى اهلل 
عليــه وســلم: أترديــن عليــه حديقتــه ؟ قالــت نعــم . قــال: خــذ احلديقــة 

وطلقهــا تطليقــة ( 
6. قــال شــيخ اإلســالم ابــن تيميــه رحمــه اهلل ) واحلكمــان لهمــا عنــد 
دفعــا  ذلــك  إذا كان  الزوجــني  بــني  يفرقــا  أن  الســلف  أهــل  أكثــر 
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للضــرر عــن الزوجــة وقــد دل علــى ذلــك الكتــاب والســنة واآلثــار وهــو 
قــول مالــك وأحــد القولــني يف مذهــب الشــافعي وأحمــد ( 

7. قــال ابــن العربــي: ) متــى حصــل خلــل مبقصــود النــكاح مــن عــدم 
األلفــة وحســن املعاشــرة وفقــد االتفــاق والتآلــف وحســن التعاشــر ســواء 
كان مــن قبــل الزوجــني معــا أو مــن أحدهمــا لــم يكــن لبقــاء العقــد 

وجــه وفــرق بينهمــا بعــوض أو بدونــه ( 
8. مــا قــرره أهــل العلــم مــن أنــه يجــوز إلــزام الــزوج بالفســخ واخللــع عنــد 
عــدم تــالؤم احلــال بــني الزوجــني ،  قــال ابــن مفلــح يف الفــروع: وبــه ألــزم 

بعــض حــكام الشــام املقادســة الفضالء.
واختــار هــذا شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة والعالمــة محمــد بــن إبراهيــم 

آل الشــيخ . 

ادعــت املدعيــة املعــرف بهــا مــن قبــل قســم النســاء يف احملكمــة أن 
املدعــى عليــه تزوجهــا وأمهرهــا ثاثــن ألــف ريــال ، ودخــل بهــا وتركهــا 
عنــد أهلهــا منــذ ســنتن مــن غيــر ســبب تعلمــه ، كمــا أنــه ال ينفــق عليهــا 
وال يراهــا وال تــراه كاألجنبيــة ، وأنهــا تضــررت مــن ذلــك كثيــرًا، 
وطلبــت فســخ نكاحهــا منــه ، بعــرض دعــوى املدعيــة علــى املدعــى عليــه 
صــادق علــى الــزواج واملهــر والدخــول وأنكــر ســوء العشــرة، وقــرر عــدم 
موافقتــه علــى طلبهــا الفســخ ، وطلــب إلــزام املدعــى عليهــا باالنقيــاد 
إلــى بيــت الطاعــة والزوجيــة ، جــرى نصــح الزوجــن بتقــوى اهلل عــزَّ 
وجــل يف الســر والعلــن وتذكيــر املدعيــة بقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم 
) أميــا امــرأة ســألت الطــاق مــن غيــر بــأس فحــرام عليهــا رائحــة اجلنــة( 
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فقــررت أنهــا تكــره الــزوج كرهــًا شــديدًا ولــم يقــذف اهلل يف قلبهــا 
محبــة ومــودة، وأن اخلــاف بينهمــا  كثيــر ، كمــا جــرى نصــح الــزوج 
وتذكيــره بقولــه تعالــى )فإمســاك مبعروف أو تســريح بإحســان( وبقوله 
)وال تعضلوهــن لتذهبــوا ببعــض مــا آتيتموهــن( فقــرر أنــه يريــد زوجتــه 
، ولقولــه تعالــى )وإن خفتــم شــقاق بينهمــا فبعثــوا حكمــا مــن أهلــه 
وحكمــا مــن أهلهــا إن يريــدا إصاحــا يوفــق اهلل بينهمــا( قــرر الزوجــان 
أن يكــون احلكمــان بينهمــا قســم اإلصــاح يف احملكمــة، ومــا يقــرره 
يكــون ملزمــًا للطرفــن، ليــس ألحــٍد االعتــراض عليــه ، ورد جــواب 
قســم اإلصــاح املتضمــن تعــذر الصلــح بــن الطرفــن، ورأوا أن تخالــع 
الزوجــة زوجهــا مقابــل رد املهــر املســمى يف عقــد النــكاح وقــدره خمســة 
وثاثــون ألــف ، بعــرض ذلــك علــى الطرفــن قــررت املدعيــة قناعتهــا 
ورضاهــا بــه، وقــرر املدعــى عليــه عــدم رضــاه بــه ، بنــاء علــى قــرار 
احلكمــن ومــا قــرره أهــل العلــم مــن أن دفــع الضــرر عــن الزوجــة موجــٌب 
للفســخ إذا رأى ذلــك احلكمــان، وأنــه يجــوز إلــزام الــزوج بالفســخ واخللــع 
عنــد عــدم تــاؤم احلــال بــن الزوجــن ، اســتعداد الزوجــة بدفــع كامــل 
املهــر املســمى يف العقــد ، لــذا مت احلكــم بفســخ نــكاح املدعيــة مــن 
زوجهــا املدعــى عليــه بكامــل املهــر املســمى يف العقــد وقــدره خمســة 
وثاثــون ألــف ريــال وجــرى إفهــام املدعيــة بــأن عليهــا العدة الشــرعية وأن 
ال تســتجيب خلاطــب وال راغــب حتــى يكتســب احلكــم القطعيــة بعــرض 
احلكــم علــى الطرفــن قــررت املدعيــة القناعــة والرضــا بــه وأمــا املدعــى 
عليــه فلــم يقنــع وطلــب رفعــه حملكمــة التمييــز بائحــة اعتراضيــة ، 

بعــد رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف متــت املصادقــة عليــه .
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احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده.. وبعــد: فلــدي 
أنــا ).......( القاضــي يف احملكمــة العامــة مبحافظــة جــدة وبنــاء علــى 
املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيس احملكمة العامــة مبحافظة جدة/
املســاعد برقــم 3412864 وتاريــخ 1434/01/07 هـــ  املقيــدة باحملكمة 
ــوم الســبت املوافــق  ــخ 1434/01/07 هـــ  ففــي ي برقــم 3459864 وتاري
: 10 وفيهــا حضــرت  الســاعة 30  افتتحــت اجللســة  1434/02/09هـــ 
).......( ســعودية اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ).......( واملعــرف 
بهــا مــن قبــل قســم النســاء يف هــذه احملكمــة فادعــت ضــد الغائــب عــن 
مجلــس القضــاء ).......( ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم 
).......( قائلــة يف تقريــر دعواهــا ضــده: إن هــذا الغائــب عــن مجلــس 
القضــاء هــو زوجــي تزوجنــي مبوجــب العقــد الصحيــح، وأمهرنــي مبلغــًا 
قــدره ثاثــون ألــف ريــال ، ودخــل بــي الدخــول الشــرعي، وقــد تركنــي 
املدعــى عليــه عنــد أهلــي منــذ ســنتن مــن غيــر ســبب أعلمــه، علمــًا أنــه 
ــة، وقــد تضــررت مــن ذلــك  ــيَّ وال يرانــي وال أراه كاألجنبي ال ينفــق عل
ــم  ــه، وحيــث ل ــب مــن فضيلتكــم فســخ نكاحــي من ــذا أطل ــرًا. ل كثي
ــا مــا يفيــد تبلغــه،  ــم يردن يحضــر املدعــى عليــه وال مــن ينــوب عنــه، ول
وبنــاء عليــه رفعــت اجللســة ، ويف تاريــخ 1434/2/25هـــ افتتحــت اجللســة 
الســاعة 30 : 10 وفيهــا حضــر الطرفــان  وبعــرض دعــوى املدعيــة علــى 
املدعــى عليــه أجــاب قائــا: ما ذكرته املدعية مــن أني تزوجتها مبوجب 
العقــد الصحيــح املذكــور أعــاه، وأمهرتهــا املهــر املذكــور أعــاه، 
ودخلــت بهــا الدخــول الشــرعي، فهــذا صحيــح، وأمــا مــا ذكرتــه مــن أن 
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ســوء العشــرة إمنــا هــو بســببي فغيــر صحيــح. لــذا أطلــب مــن فضيلتكــم 
إلــزام املدعــى عليهــا باالنقيــاد إلــى بيــت الطاعــة والزوجيــة وأنــا ال أوافــق 
علــى فســخ النــكاح. هكــذا أجــاب. فجــرى منــي نصــح الزوجــن بتقــوى 
اهلل عــزَّ وجــل يف الســر والعلــن وذكــرت املدعيــة بقولــه صلــى اهلل عليــه 
وســلم )) أميــا امــرأة ســألت الطــاق مــن غيــر بــأس فحــرام عليهــا رائحــة 
ــم يقــذف اهلل يف  ــزوج كرهــًا شــديدًا ول ــا أكــره ال ــة (( فقالــت: أن اجلن
قلبــي محبــة ومــودة، واخلــاف بيننــا كثيــر، كمــا جــرى منــي نصــح 
الــزوج وذكرتــه بقولــه تعالــى )) فإمســاك مبعــروف أو تســريح بإحســان 
(( وبقولــه )) وال تعضلوهــن لتذهبــوا ببعــض مــا آتيتموهــن (( فقــال: 
أنــا أريــد زوجتــي وحيــث حصــل اخلــاف بــن الزوجــن واســتنادًا لقولــه 
ــه وحكمــا  تعالــى )) وإن خفتــم شــقاق بينهمــا فبعثــوا حكمــا مــن أهل
مــن أهلهــا إن يريــدا إصاحــا يوفــق اهلل بينهمــا (( فقــرر الزوجــان أن 
بينهمــا قســم اإلصــاح يف هــذه احملكمــة، ومــا  يكــون احلكمــان 
ــاء  ــه، وبن ــراض علي يقــرره يكــون ملزمــًا للطرفــن، ليــس ألحــٍد االعت
تاريــخ 1434/04/02 هـــ افتتحــت اجللســة  عليــه رفعــت اجللســة، ويف 
الســاعة12:00 وفيهــا حضــر الطرفــان، فوردنــا اجلــواب منهــم برقــم 
االثنــن  يــوم  يف  فإنــه   « نصــه:  وهــذا  1434/3/16هـــ  يف   3459864
املوافــق 1434/03/16هـــ وبعــد محاولــة اإلصــاح بينهمــا تعــذر ذلــك 
إلصــرار املــرأة علــى طلــب املخالــة ومتســك املدعــى عليــه بزوجتــه لذلــك 
نــرى أن تخالــع الزوجــة زوجهــا مقابــل رد املهــر املســمى يف عقــد النــكاح 
ــرأي لفضيلتكــم » واهلل املوفــق  ــال وال ــون ألــف ري وقــدره خمســة وثاث
. وبعــرض ذلــك علــى الطرفــن قــررت املدعيــة قناعتهــا ورضاهــا بــه 
وقالــت: ال مانــع لــدي مــن دفــع كامــل املهــر وقــدره خمســة وثاثــون 
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ألــف ريــال حيــث أنــي أكــره الــزوج كرهــا شــديدا. كمــا قــرر املدعــى 
عليــه عــدم رضــاه بــه وقــال: للمدعيــة احلــق يف طلبهــا اخللــع وأنــا أطالــب 
بزوجتــي علمــًا أنــه ســبق وأن مت الصلــح بيننــا على أن تعــود لبيت الزوجية 
والطاعــة وســلمتها مبلغــًا قــدره عشــرة آالف ريــال رضــوة بســبب ذلــك، 
فطلبــت مــن املدعيــة ميــن االســتظهار علــى كرههــا لزوجهــا فحلفــت 
قائلــة:)) واهلل العظيــم الــذي ال إلــه غيــره أنــي مــا طلبــت فســخ النــكاح 
مــن عصمــة املدعــى عليــه إال مــن أجــل أنــي أكرهــه كرهــا شــديدا 
الدعــوى  مــن  تقــدم  مــا  علــى  فبنــاء  بيننا((...يتبــع...  العشــرة  وســاءت 
واإلجابــة واالطــاع علــى أوراق املعاملــة وحيــث طلبــت املدعيــة فســخ 
نكاحهــا مــن عصمــة زوجهــا بكامــل املهــر لكونهــا تكــره زوجهــا 
ــى اهلل  ــه صل ــك ولقول ــه ذل كرهــا شــديدا، وحيــث رفــض املدعــى علي
عليــه وســلم يف قصــة ثابــت بــن قيــس ) ملــا جــاءت إلــى النبــي صلــى اهلل 
عليــه وســلم وقالــت: يــا رســول اهلل واهلل مــا أعتــب عليــه يف خلــق وال 
ديــن ولكنــي أكــره الكفــر يف اإلســام فقــال صلــى اهلل عليــه وســلم: 
أترديــن عليــه حديقتــه ؟ قالــت نعــم . قــال: خــذ احلديقــة وطلقهــا تطليقــة 
( وبنــاء علــى قــرار احلكمــن املرصــود أعــاه، وملــا قــرره أهــل العلــم مــن 
أن دفــع الضــرر عــن الزوجــة موجــب للفســخ إذا رأى ذلــك احلكمــان قــال 
شــيخ اإلســام ابــن تيميــه رحمــه اهلل ) واحلكمــان لهمــا عنــد أكثــر 
أهــل الســلف أن يفرقــا بــن الزوجــن إذا كان ذلــك دفعــا للضــرر عــن 
ــار وهــو قــول مالــك  ــى ذلــك الكتــاب والســنة واآلث الزوجــة وقــد دل عل
وأحــد القولــن يف مذهــب الشــافعي وأحمــد ( وقــال ابــن العربــي: ) متــى 
حصــل خلــل مبقصــود النــكاح مــن عــدم األلفــة وحســن املعاشــرة وفقــد 
االتفــاق والتآلــف وحســن التعاشــر ســواء كان مــن قبــل الزوجــن معــا أو 
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مــن أحدهمــا لــم يكــن لبقــاء العقــد وجــه وفــرق بينهمــا بعــوض أو بدونــه 
ــع  ــزوج بالفســخ واخلل ــزام ال ــه يجــوز إل ــى أن ــم عل ( وحيــث قــرر أهــل العل
عنــد عــدم تــاؤم احلــال بــن الزوجــن قــال ابــن مفلــح يف الفــروع وبــه ألــزم 
بعــض حــكام الشــام املقادســة الفضــاء واختــار هــذا شــيخ اإلســام ابن 
تيميــة والعامــة محمــد بــن إبراهيــم آل الشــيخ. وحيــث اســتعدت بدفــع 
كامــل املهــر املســمى يف العقــد املذكــور أعــاه وقــدره خمســة وثاثــون 
ألــف ريــال. لــذا فقــد فســخت نــكاح ............مــن عصمــة زوجهــا ........... 
بكامــل املهــر املســمى يف العقــد وقــدره خمســة وثاثــون ألــف ريــال 
وأفهمــت املدعيــة بــأن عليهــا العــدة الشــرعية حســب حالهــا وأفهمتهــا أن 
ال تســتجيب خلاطــب وال راغــب حتــى يكتســب احلكــم القطعيــة وبذلــك 
حكمــت وبعرضــه علــى الطرفــن قــررت املدعيــة القناعــة والرضــا بــه 
وأمــا املدعــى عليــه فلــم يقنــع وطلــب رفعــه حملكمــة التمييــز بائحــة 
ــه بتعليمــات التمييــز وجــرى تســليمه  ــه لطلبــه وأفهمت ــة فأجبت اعتراضي
صــورة مــن صــك احلكــم لاعتــراض عليــه وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/4/2هـــ .
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده.. وبعــد: فقــد 
ــة مــن محكمــة االســتئناف مبكــة املكرمــة بخطابهــم  ــا املعامل وردتن
رقــم 3459864 يف 1434/06/21هـــ مرفقــًا بــه القــرار رقــم 34238448 
يف 1434/06/12هـــ املظهــر علــى صــك احلكــم واملتضمــن بعــد املقدمــة 
مــا نصــه«  وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والئحتــه االعتراضيــة تقــرر 
املوافقــة علــى احلكــم ». لــذا جــرى إثبــات ذلــك حتــى ال يخفــى، وبــاهلل 
التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر 
يف 1434/06/28هـــ احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال 



211

نبــي بعــده ، وبعــد : نحــن قضــاة الدائــرة األولــى لألحــوال الشــخصية 
واألوقــاف والوصايــا والقصــار وبيــوت املــال يف محكمــة االســتئناف 
الــواردة  املعاملــة  علــى  االطــاع  منــا  مبنطقــة مكــة املكرمــة جــرى 
إلينــا شــفع خطــاب فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة مبحافظــة جــدة 
املســاعد رقــم 3459864 وتاريخ1434/5/8هـــ املشــتملة علــى الصــك 
ــة القاضــي  رقــم 34177797 وتاريــخ 1434/4/2هـــ الصــادر مــن فضيل
باحملكمــة العامــة بجــدة الشــيخ/ ........... املتضمــن دعــوى .......... ضــد 
والئحتــه  ضبطــه  وصــورة  الصــك  وبدراســة  نــكاح  فســخ  يف   ..........
االعتراضيــة تقــرر املوافقــة علــى احلكــم مــع التنبيــه املرفــق  ، واهلل 

ــى آلــه وصحبــه وســلم . ــا محمــد وعل ــى نبين ــى اهلل عل املوفــق . وصل
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: 34260752 تاريُخه: 1434/7/5هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 3470131

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
35114257  تاريخه:1434/8/8هـ

فســخ نــكاح - طلــب الزوجــة فســخ النــكاح بعــد الدخــول لعــدم النفقــة، 
ولتــرك الصــالة، وتعاطــي املســكرات واملخــدرات - إنــكار الــزوج- شــهادة 
الشــهود العــدول - احلكــم بفســخ النــكاح - الــزواج دون أخــذ اجلهــة 

النظاميــة مخالفــة نظاميــة توجــب احملاســبة .

1. قوله تعالى: ) أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا ال يستوون( .
الشــرعية،  املرافعــات  نظــام  مــن  و178  و4،5/176   1/55 رقــم  املــواد   .2

. التنفيذيــة  ولوائحــه 

ادعــت املدعيــة املعــرف بهــا مــن قبــل زوج والدهــا ، أن املدعــى عليــه 
تزوجهــا بطريقــة غيــر نظاميــة بعقــد عــادي، ولــم تــرزق منــه بذريــة، 
وأنهــا بقيــت يف منزلــه مــدة أربعــة أشــهر ثــم هجرهــا يف بيــت أهلهــا حــن 
طالبتــه بســكن مناســب، وأنــه كان يســكنها ســيارة، وتركهــا دون 
نفقــة، وهــو مــازم للمســكرات واحلبــوب وتــارك للصــاة، وطلبــت 
إلزامــه بطاقهــا ، بعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه صــادق علــى الــزواج 
وعــدم األوالد، وأنكــر مــا ســوى ذلــك، وقــرر أنــه كان  يســكنها يف 
شــقة، ثــم بعــد شــهرين جلســت يف بيــت أهلهــا ورفضــت الذهــاب معه إلى 
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بيــت والدتــه الــذي يســكن فيــه، وأمــا النفقــة فقــد تــرك عندهــا ثمانيــة 
وأربعــن رأســا مــن الغنــم ، كمــا أتاهــا بنقــود وأدخلهــا مــن حتــت البــاب 
فردتهــا، وقــرر أنــه محافــظ علــى الصــاة، وال يتعاطــى املســكرات 
وال احلبــوب، وأنــه غيــر مســتعد بطــاق املدعيــة ، وطلــب رد دعواهــا ، 
بعــرض دفــع املدعــى عليــه علــى املدعيــة أجابــت أنهما ســكنا يف العمارة 
التــي ذكرهــا أيــام الفــرح وبعدهــا كانــوا ينامــون يف الســيارة، وأمــا 
الغنــم فقــد وضعهــا يف بيــت أهلهــا وكان كل أســبوع يأخــذ عــددا منهــا 
مــن ســت إلــى ثمــان ويبيعهــا ويشــتري أغراضــه اخلاصــة ومنهــا املســكر 
ويعطيهــا مائــة ريــال، وأمــا الصــاة فهــو ال يصلــي وال يصــوم وكذلــك 
ــة أحضــرت  ــة مــن املدعي ــب البين ــوب ، بطل ــاٍط  للمســكرات واحلب متع
ــى املدعــى عليــه طعــن  شــاهدين، ومت ســماع شــهادتهما، وبعرضهــا عل
يف الشــهود، وكــذب الشــهادة، ومت تعديــل الشــهود ، يف جلســة أخــرى 
حضــرت املدعيــة، وغــاب املدعــى عليــه ، شــهادة الشــهود املعدلــن علــى 
تــرك املدعــى عليــه الصــاة ووقوعــه يف املســكرات وهــذا نقــص يف 
الديــن ال يســوغ معــه بقــاء الزوجيــة أخــذا مــن قــول اهلل جــل وعــا ) 
أفمــن كان مؤمنــا كمــن كان فاســقا ال يســتوون ( مــع مــا فيــه مــن 
ضــرر علــى الزوجــة ، لــذا مت احلكــم بفســخ نــكاح املدعيــة مــن املدعــى 
عليــه وجــرى إفهــام املدعيــة أن عليهــا العــدة الشــرعية اعتبــارا مــن تاريــخ 
احلكــم، وأن ال تتــزوج حتــى يكتســب احلكــم القطعيــة ، وأن زواجهما 
الســابق دون أخــذ إذن مــن اجلهــة املختصــة يعــد مخالفة نظامية يحاســبان 
عليهــا، وأن هــذا الصــك للفصــل يف القضيــة وال ميكــن االعتمــاد عليــه 
فيمــا ســوى ذلــك وال يعتبــر مســتندا رســميا ملــا ســوى ذلــك ، الكتابــة 
للحاكــم اإلداري إلجــراء الــازم حيــال املخالفــة النظاميــة ، يعتبــر هــذا 
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باحملكمــة  القاضــي   ).......( أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
العامــة بصبيــا وبنــاء علــى املعاملــة احملــدث قيدهــا باحملكمــة برقــم 
34352125 وتاريــخ 1434/2/11هـــ واحملالــة إلــى مكتبنــا برقــم 2813 
يف 1433/7/30هـــ واملقيــدة مبكتبنــا برقــم 1646 يف 1433/7/30هـــ 
ويف يــوم األربعــاء املوافــق 1433/11/10هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 
التاســعة والنصــف وفيهــا حضــرت ).......( ال حتمــل هويــة املعــرف بهــا مــن 
قبــل زوج والدتهــا ).......( وابنــه ).......( وحضــر حلضورهــا ).......( ســعودي 
ــر  ــي بطريقــة غي ــة إن هــذا احلاضــر زوجــي تزوجن اجلنســية فادعــت قائل
نظاميــة بعقــد عــادي يف 1431/9/6هـــ ولــم أرزق منــه بذريــة وقــد بقيــت 
يف منزلــه ملــدة أربعــة أشــهر ثــم يف عــام 1432هـــ هجرنــي يف بيــت أهلــي 
حــن طالبتــه بســكن مناســب وقــد كان قبلهــا يســكنني ســيارة وقــد 
أنــه مــازم للمســكرات واحلبــوب وتــارك  تركنــي دون نفقــة كمــا 
للصــاة وأطلــب إلزامــه بطاقــي هــذه دعــواي وبعــرض ذلــك على املدعى 
عليــه أجــاب بقولــه مــا ذكرتــه املدعيــة مــن زواجــي بهــا يف التاريــخ 
املذكــور وعــدم وجــود أوالد فهــو صحيــح ولكــن مــا ســواه غيــر صحيــح 
ــا وبعــد  فقــد كنــت أســكنها معــي ملــدة شــهرين يف شــقق ........ بصبي
شــهرين كانــت جتلــس يف بيــت أهلهــا وترفــض الذهــاب معــي إلــى بيــت 
ــة  ــه وأمــا النفقــة فقــد تركــت عندهــا ثماني ــذي أســكن في ــي ال والدت
وأربعــن رأســا مــن الغنــم ثــم أتيتهــا بنقــود وأدخلتهــا مــن حتــت البــاب 

ــًا - بعــد رفــع احلكــم حملكمــة  ــه حضوري احلكــم يف حــق املدعــى علي
االســتئناف متــت املصادقــة عليــه. 
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فردتهــا وأمــا الصــاة فأنــا محافــظ عليهــا وال أتعاطــى املســكرات وال 
احلبــوب وغيــر مســتعد بطــاق املدعيــة أطلــب رد دعواهــا هكــذا أجــاب 
وبعرضــه علــى املدعيــة أجابــت أمــا موضــوع الســكن فقــد ســكنا يف 
العمــارة التــي ذكرهــا أيــام الفــرح وبعدهــا كنــا ننــام يف الســيارة كمــا 
ذكــرت يف دعــواي وأمــا الغنــم فقــد وضعهــا عنــد بيــت أهلــي وكان 
كل أســبوع يأخــذ عــددا منهــا مــن ســت إلــى ثمــان ويبيعهــا ويشــتري 
أغراضــه اخلاصــة ومنهــا املســكر ويعطينــي مائــة ريـــال وأمــا الصــاة 
فهــو ال يصلــي وال يصــوم وكذلــك متعــاط  للمســكرات واحلبــوب ولــدي 
البينــة علــى ذلــك فطلبــت منهــا إحضارهــا يف اجللســة القادمــة ويف جلســة 
أخــرى حضــر الطرفــان فجــرى ســؤال املدعيــة هــل أحضــرت مــا طلــب 
منهــا فأجابــت إننــي قــد أحضــرت ........... وابنــه ..... هــذا وقــد حضــر يف 
هــذه اجللســة .......... ســعودي مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ............ وقــد 
عــرف بنفســه بــأن عمــره تســعة وأربعــون عامــا وهــو متقاعــد ويســكن 
الريــاض وهــو أخ املدعــى عليــه واملدعيــة ربيبتــه ابنــة زوجتــه وبســؤاله 
عمــا لديــه مــن شــهادة شــهد قائــا  أشــهد هلل تعالــى أن املدعــى عليــه 
أخــي وهــو متعــاط للمســكر تــارك للصــاة أشــهد بــاهلل تعالــى علــى 
ذلــك وبعــرض ذلــك علــى املدعــي أجــاب هــذا الشــاهد شــهادته غيــر 
مقبولــة فهــو بيــاع للمخــدرات وتــارك للصــاة وقــد كــذب علــي ولكنــي 
صــادق فيمــا أقولــه وبســؤاله هــل لديــه بينــة علــى مــا طعــن بــه أجــاب 
ليــس لــدي هــذا كمــا حضــر يف هــذه اجللســة .......... ســعودي بالســجل 
املدنــي رقــم ....... وقــد عــرف بنفســه أن عمــره ســتة عشــر عامــا وأنــه 
كان طالبــا وحاليــا ال يعمــل ويســكن نخــان واملدعيــة أختــه ألمــه 
واملدعــى عليــه عمــه وبســؤاله عمــا لديــه مــن شــهادة شــهد قائــا أشــهد 
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هلل تعالــى أن عمــي املدعــى عليــه تــارك للصــاة وكنــت أراه يف حالــة 
ســكر يف الفتــرة املاضيــة إلــى مــا قبــل شــهرين مــن اآلن أشــهد بــاهلل 
ــه أجــاب إن الشــاهد  ــى املدعــى علي ــى ذلــك وبعــرض ذلــك عل ــى عل تعال
متعــاط للمســكر ولــدي شــاهد وهــو .......... فأفهمتــه بإحضــار شــاهد 
ــة بإحضــار معدلــن لشــهودها ويف جلســة  الطعــن كمــا أفهمــت املدعي
أخــرى حضــر الطرفــان فجــرى ســؤال املدعــى عليــه هــل أحضــر شــهود 
الطعــن فأجــاب إنــه تعــذر علــي إحضارهــم وأطلــب إمهالــي كمــا أجابــت 
املدعيــة إننــا لــم نحضــر املعدلــن للشــهود وعليــه فقــد جــرى حتديــد مهلــة 
أخيــرة للطرفــن إلحضــار مــا طلــب منهمــا ويف جلســة أخــرى حضــرت 
املدعيــة املعــرف بهــا مــن قبــل زوج والدتهــا عقيــل املثبتــة هويتــه أعــاه 
ــى  ــه رغــم توقيعــه عل ــب من ــه أو يحضــر مــا طل ــم يحضــر املدعــى علي ول
الضبــط يف اجللســة املاضيــة وقــد أحضــرت املدعيــة معهــا كا مــن 
و.........   .......... رقــم  املدنــي  الســجل  مبوجــب  اجلنســية  .........ســعودي 
ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم .......... وشــهد كل واحــد 
منهمــا بقولــه أشــهد هلل تعالــى أننــي أعــرف الشــاهدين ........... وابنــه 
ــم أطعــن  ــي ل ــو شــهدا عل ــوال الشــهادة ول ــان عــدالن مقب ........ وهمــا ثقت
فيهمــا بشــيء هكــذا شــهدا فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة 
ومــا تضمنتــه دعــوى املدعيــة وطلبهــا فســخ النــكاح مــن املدعــى عليــه 
لألســباب املذكــورة يف الدعــوى ولشــهادة الشــهود املعدلــن علــى تــرك 
ــه نقــص  املدعــى عليــه الصــاة ووقوعــه يف املســكرات وألن ذلــك كل
يف الديــن ال يســوغ معــه بقــاء الزوجيــة أخــذا مــن قــول اهلل جــل وعــا ) 
أفمــن كان مؤمنــا كمــن كان فاســقا ال يســتوون ( كمــا أن فيــه فقدا 
للكفــاءة مــع مــا فيــه مــن ضــرر علــى الزوجــة ولذلــك كلــه فقــد فســخت 
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نــكاح املدعيــة ..........مــن املدعــى عليــه ........ ومبــا ذكــر حكمــت 
ــارا مــن  وأفهمــت املدعيــة أن عليهــا العــدة الشــرعية حســب حالهــا اعتب
تاريــخ هــذا اليــوم كمــا أفهمتهــا أن عليهــا أن ال تتــزوج حتــى يكتســب 
هــذا احلكــم القطعيــة بتصديقــه أو انتهــاء مــدة االعتــراض فقــررت 
فهمهــا لذلــك كمــا قــررت بعــث نســخة مــن صــك احلكــم للمدعــى 
عليــه ليقــدم اعتراضــه خــال املــدة املقــررة نظامــًا وهــي ثاثــون يومــًا 
مــن تاريــخ التبليــغ  وأنــه إذا مضــت مــدة االعتــراض ولــم يقــدم اعتراضــه 
ــًا يف حــق املدعــى عليــه  فــإن احلكــم يكتســب القطعيــة ويعــد حضوري
حســب املــواد رقــم 1/55 و4/176 و178 مــن الائحــة التنفيذيــة لنظــام 
ــة أن زواجهمــا الســابق دون أخــذ  املرافعــات هــذا كمــا أفهمــت املدعي
وأن  عليهــا  يحاســبان  نظاميــة  يعــد مخالفــة  املختصــة  اجلهــة  مــن  إذن 
عليهمــا مراجعــة اجلهــة املختصــة ألخــذ اإلذن قبــل عقــد النــكاح كمــا 
االعتمــاد  وال ميكــن  القضيــة  للفصــل يف  الصــك  هــذا  أن  أفهمتهمــا 
عليــه فيمــا ســوى ذلــك وال يعتبــر مســتندا رســميا ملــا ســوى ذلــك هــذا 
كمــا قــررت الكتابــة للحاكــم اإلداري إلجــراء الــازم حيــال املخالفــة 
النظاميــة وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 
وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/6/24هـــ الســاعة الثانيــة عشــرة والربــع
احلمــد هلل وحــده وبعــد ويف هــذا اليــوم األربعــاء املوافــق 1434/12/4هـــ 
رئيــس  قــد وردنــا خطــاب  التاســعة وحيــث  الســاعة  اجللســة  افتتحــت 
يف   342064605 رقــم  املســاعد  بالريــاض  العامــة  احملكمــة 
1434/11/10هـــ املرفــق بــه إفــادة محضــري اخلصــوم املتضمنــة » أنــه 
مت االتصــال أكثــر مــن مــرة علــى جــوال املدعــى عليــه ووجــد أنــه مغلــق« 
وعليــه ونظــرا ألنــه تعــذر تســليمه نســخة مــن صــك احلكــم عــن طريــق 
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احملضريــن فقــد أمــرت برفــع املعاملــة إلــى محكمــة االســتئناف بنــاء 
التوفيــق  وبــاهلل  الشــرعية  املرافعــات  نظــام  مــن   5/176 املــادة  علــى 
وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 

والنصــف.  التاســعة  الســاعة  1434/12/4هـــ 
املختصــة  الدائــرة  قضــاة  نحــن  اطلعنــا  فقــد  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
والقصــار  والوصايــا  واألوقــاف  الشــخصية  األحــوال  قضايــا  بتدقيــق 
املعاملــة  علــى  عســير  مبنطقــة  االســتئناف  مبحكمــة  املــال  وبيــوت 
الــواردة لهــذه احملكمــة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة بصبيــا 
برقــم 34352125 وتاريــخ 1434/12/18هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر 
1434/7/5هـــ  وتاريــخ  رقــم34260752   ).......( الشــيخ  فضيلــة  مــن 
اخلاصــة بدعــوى ).......( ضــد ).......( بشــأن فســخ نــكاح علــى الصفــة 
املوضحــة بالصــك واملتضمــن حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون بباطنــه 
وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة تقــررت املوافقــة علــى 
ــا محمــد  ــى نبين ــى اهلل عل احلكــم مــع التنبيــه املرفــق واهلل املوفــق وصل
ــا  ــرة األحــوال الشــخصية واألوقــاف والوصاي ــه وســلم . دائ ــه وصحب وآل

والقصــار وبيــوت املــال .
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: 34255305 تاريُخه: 1434/7/1هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 3498431

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34292038  تاريخه:1434/6/6هـ

وعــدم  اخلمــر  وشــرب  للضــرب  نــكاح  بفســخ  مطالبــة   - نــكاح  فســخ 
النفقــة والكراهيــة - تعــذر الصلــح بــني الزوجــني - احلكــم بالفســخ 
مقابــل تنــازل الزوجــة عــن املؤخــر ونفقتهــا ونفقــة األوالد املاضيــة . 

1- قــول اهلل تعالــى ) ومــن آياتــه أن خلــق لكــم مــن أنفســكم أزواجــًا 
لتســكنوا إليهــا وجعــل بينكــم مــودًة ورحمــة (

2- قوله تعالى ) فال جناح عليهما فيما افتدت به (
2- قول الرسول صلى اهلل عليه وسلم ) ال ضرر وال ضرار (

زوجهــا  مــن  نفســها  وافتدائهــا  قيــس  بــن  ثابــت  امــرأة  حديــث   -4
. باحلديقــة 

أقامــت زوجــة دعــوى علــى زوجهــا تطالــب فســخ نكاحهــا لســوء عشــرته 
ــه يشــرب اخلمــر ويقــوم بضربهــا وال ينفــق عليهــا ، أنكــر املدعــى  وألن
عليــه ضربــه للمدعيــة وعــدم اإلنفــاق عليهــا وشــربه للخمــر ورفــض فســخ 
نكاحهــا ، كتبــت احملكمــة ملكتــب الصلــح لديهــا حملاولــة اإلصــاح 
بــن الطرفــن ولكنــه تعــّذر ورأى التفريــق بينهمــا وبنــاًء علــى قــرار 
مكتــب الصلــح الــذي رأيــا التفريــق بــن الزوجــن ولقولــه الرســول صلــى 
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اهلل عليــه وســلم ) ال ضــرر وال ضــرار ( وحلديــث امــرأة ثابــت بــن قيــس 
وافتداءهــا نفســها منــه باحلديقــة ولقولــه تعالــى ) فــا جنــاح عليهمــا فيمــا 
افتــدت بــه ( حكمــت احملكمــة بفســخ نــكاح املدعيــة مقابــل تنازلهــا 
عــن مؤخــر صداقهــا ونفقتهــا ونفقــة أوالدهــا املاضيــة وُأفهمــت بــأن 

عليهــا العــدة الشــرعية ، اعتــرض املدعــى عليــه ، صــدق احلكــم . 

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا املــازم القضائــي )......( يف احملكمــة 
العامــة بالريــاض والقائــم بعمــل املكتــب القضائــي رقــم )21( وبنــاء 
علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة بالريــاض 
برقــم  املقيــدة باحملكمــة  وتاريــخ 1434/02/30هـــ  برقــم 3498431 
املوافــق  الســبت  يــوم  ففــي  1434/2/30هـــ  وتاريــخ   34511292
1434/07/01هـ افتتحت اجللسة الساعة 30 : 12 وفيها حضرت )......( 
أردنيــة اجلنســية مبوجــب رخصــة )......( واملعــرف بهــا مــن قبــل والدهــا 
أبــرز  إثبــات هويتــه  )......( وحضــر حلضورهــا وبطلــب  )......( مبوجــب 
رخصــة ســياقة حتمــل صورتــه الشــخصية باســم )......(  وهــو فلســطيني 
اجلنســية وبســؤاله عن رخصة اإلقامة قرر أنها يف طور التجديد هكذا 
قــرر وبســؤال املدعيــة عــن دعواهــا أجابــت قائلــة : إن املدعــى عليــه هــذا 
احلاضــر هــو زوجــي تزوجنــي يف تاريــخ 2005/09/15م مبوجــب عقــد 
النــكاح وولــدت لــه علــى فــراش الزوجيــة كا مــن .... مولــودة يف تاريــخ 
فســخ  وأطلــب  2011/02/01م  تاريــخ  يف  مولــود   .... 2006/07/17م 
نكاحــي منــه لكونــه يتعــرض لــي يف الفتــرة األخيــرة بزيــادة الضــرب 
وهــو يشــرب اخلمــر وال ينفــق علــي ولــم أعــد أطيــق العيــش معــه لــذا 
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أرغــب بفســخ نكاحــي منــه هــذه دعــواي وبعرضهــا علــى املدعــى عليــه 
أجــاب قائــًا: مــا ذكرتــه املدعيــة مــن أنــي زوجهــا وولــدت لــي األوالد 
املذكوريــن يف التواريــخ املذكــورة كلــه صحيــح أمــا مــا ذكرتــه مــن 
كونــي أضربهــا وأشــرب اخلمــر و ال أنفــق عليهــا فغيــر صحيــح وأرفــض 
ــه ال يوجــد ســبب يدعوهــا إلــى  ــي بفســخ نكاحهــا منــي ألن احلكــم عل
فســخ النــكاح هكــذا أجــاب وقــد جــرت الكتابــة إلــى مكتــب الصلــح 
حملاولــة اإلصــاح بــن الطرفــن و االطــاع علــى أســباب النــزاع بينهمــا 
فوردنــا قرارهــم وتاريــخ 1434/05/27هـــ واملتضمــن مــا نصــه: نفيــد 
ــح بينهمــا وتقريــب  ــة الصل ــه أنــه مت االجتمــاع بالطرفــن ومحاول فضيلت
وجهــات النظــر و إيجــاد احللــول املناســبة وبيــان مغبــة الشــقاق والنــزاع 
واآلثــار املترتبــة علــى الفــراق إال أن الزوجــة طلبــت فســخ نكاحهــا مــن 
زوجهــا وذكــرت بأنهــا ال ترغــب يف العــودة لــه بســبب ســوء عشــرته لهــا 
وضربهــا وعــدم النفقــة عليهــا وإهانتهــا وأنــه يشــرب اخلمــر حتــى يف نهــار 
رمضــان و ينصــب و يحتــال علــى النــاس بأخــذ أموالهــم وهــو ســجن 
بســبب ذلــك و أنــا مســتعدة بالتنــازل عــن املؤخــر ونفقتــي و نفقــة أوالدي 
املاضيــة وأمــا الــزوج فقــال إننــي ال أوافــق علــى طلــب زوجتــي فســخ 
نكاحهــا بســبب أننــي أريدهــا ومســتعد بــأن أعاشــرها باملعــروف وأنفــق 
عليهــا فجــرى مناصحــة الزوجــة وتذكيرهــا بــاهلل تعالــى وبقولــه صلــى 
اهلل عليــه وســلم ) أميــا امــرأة طلبــت الطــاق مــن زوجهــا مــن غيــر مــا 
بــأس فحــرام عليهــا رائحــة اجلنــة ( ولكنهــا أصــرت علــى طلبهــا وظهــر 
لنــا الكــره الشــديد مــن قبــل الزوجــة لزوجهــا ورجوعهــا لزوجهــا وهــي 
علــى هــذا احلــال ال يخــدم احليــاة الزوجيــة ويتنافــى مــع قولــه تعالــى ) 
ومــن آياتــه أن خلــق لكــم مــن أنفســكم أزواجــا لتســكنوا إليهــا وجعــل 
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بينكــم مــودًة ورحمــة ( وقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم ) ال ضــرر وال 
ضــرار ( وعليــه فإننــا نــرى التفريــق بينهمــا علــى العــوض الــذي اســتعدت 
بــه الزوجــة وهــو تنازلهــا عــن النفقــة املاضيــة لهــا وألبنائهــا وكذلــك 
املؤخــر املذكــور يف عقــد النــكاح هــذا مــا لدينــا وبــاهلل التوفيــق وصلــى 
اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . أ.هـــ وبعرضــه 
علــى الطرفــن صادقــا علــى حضورهمــا ومــا ذكــر فيــه ورفــض الــزوج 
فســخ النــكاح مقابــل التنــازل عــن الصــداق املؤخــر والنفقــة املاضيــة 
فجــرى نصــح الزوجــة بالعــودة إلــى زوجهــا وذكــر مــا يرغــب يف ذلــك 
مــن بيــان آثــار الطــاق عليهــا وعلــى أوالدهــا لكنهــا رفضــت رفضــًا 
ــا  ــت طــاق زوجه ــد يف مــن طلب ــه مــا جــاء مــن الوعي ــوت علي ــًا وتل قاطع
مــن غيــر مــا بــأس فأصــرت علــى طلبهــا وأن لديهــا الســبب الشــرعي 
لفســخ نكاحهــا منــه، ثــم جــرى نصــح الــزوج بطــاق زوجتــه وتســريحها 
بإحســان وأن طاقــه لهــا تفضــل عليهــا فرفــض ذلــك ثــم عرضــت عليــه 
مــا تقدمــت بــه الزوجــة مــن طلــب مخالعتهــا لــه مقابــل الصــداق املؤخــر 
والنفقــة املاضيــة فرفــض ذلــك وبســؤال املدعيــة عــن املهــر املقبــوض 
أجابــت قائلــة : قبضنــا مــن املهــر ثمانيــة آالف ريــال فقــط هكــذا أجــاب 
وبعرضــه علــى املدعــى عليــه أجــاب قائــا : املهــر املقبــوض خمســة و 
عشــرون ألــف ريــال و املؤخــر خمســون ألــف ريــال هكــذا أجــاب فبنــاًء 
علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى و اإلجابــة وقــرار مكتــب الصلــح املتضمــن 
أن رجــوع الزوجــة لزوجهــا ال يخــدم حــال الزوجيــة وال يحقــق مقصودهــا 
ويتنافــى مــع قولــه تعالــى ) ومــن آياتــه أن خلــق لكــم مــن أنفســكم 
أزواجــًا لتســكنوا إليهــا وجعــل بينكــم مــودًة ورحمــة ( وقولــه صلــى اهلل 
عليــه وســلم ) ال ضــرر وال ضــرار ( وملــا جــاء يف الصحيــح مــن قصــة ثابــت 



223

ــى )  ــه تعال ــه باحلديقــة ولعمــوم قول ــه نفســها من ــداء زوجت ــن قيــس وافت ب
فــا جنــاح عليهمــا فيمــا افتــدت بــه ( وملــا تقدمــت بــه الزوجــة مــن التنــازل 
عــن نفقتهــا املاضيــة ومؤخــر صداقهــا لــذا فقــد حكمــت بفســخ نــكاح 
املدعيــة ...... مــن زوجهــا ...... مقابــل تنازلهــا عــن مؤخــر صداقهــا وقــدره 
خمســون ألــف ريــال ونفقتهــا ونفقــة أوالدهــا املاضيــة وأفهمتهــا أن عليهــا 
العــدة الشــرعية ثــاث حيضــات بعــد أن قــررت أنهــا مــن ذوات األقــراء 
كمــا هــو قــول جمهــور الفقهــاء وأال تتــزوج حتــى يكتســب احلكــم 
القطعيــة وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــررت املدعيــة القناعــة وقــرر 
املدعــى عليــه املعارضــة وطلــب االســتئناف فســلم صــورة احلكــم لتقــدمي 
اعتراضــه عليــه خــال ثاثــن يومــا مــن تاريخــه فــإن مضــت املــدة ولــم 
يقدمهــا ســقط حقــه يف االعتــراض واكتســب احلكــم القطعيــة وبــاهلل 
التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر 

يف 1434/7/1هـــ.
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة الثانيــة املختصــة 
بنظــر قضايــا األحــوال الشــخصية واإلنهــاءات مبحكمــة االســتئناف 
بالريــاض علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة 
وتاريــخ 1434/7/26هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن فضيلــة املــازم 

القضائــي باحملكمــة الشــيخ/............... وتاريــخ 1434/7/1هـــ.
حكــم  الصــك  تضمــن  وقــد  نــكاح  فســخ  بشــأن  بدعــوى/  اخلــاص 
فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه . وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه 
والائحــة االعتراضيــة وأوراق املعاملــة تقــرر الدائــرة املصادقــة علــى 
احلكــم ، واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد و علــى آلــه وصحبــه 

وســلم . 



224

: 33245589 تاريُخه: 1433/5/12هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 32116807

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34233563  تاريخه: 1434/6/6هـ 

فســخ نــكاح - املطالبــة بفســخ نــكاح لعــدم النفقــة والهجــر - عدم حضور 
املدعــى عليــه )الــزوج( رغــم التبليــغ - شــهادة الشــاهدين العــدول - ميني 

اإلســتظهار - احلكم بفســخ النكاح .

1- قوله تعالى ) لينفق ذو سعة من سعته (
2- قول اهلل تعالى ) فإمساك مبعروف أو تسريح بإحسان (

3- قــول الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم ) يــا معشــر الشــباب عليكــم 
بالــزواج ...إلــخ (

4- قول الرسول صلى اهلل عليه وسلم ) ال ضرر وال ضرار ( 
5- قــول الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم ) امرأتــك تقــول أطعمنــي وإال 

فارقنــي (
6- ويف سنـــن ســعيد بــن منصــور عــن ســعيد بــن املســيب يف الرجــل ال 
يجــد مــا ينفقــه علــى امرأتــه يفــرق بينهمــا إلــخ .... زاد املعــاد 512/5
7- قــول البهوتــي )فــإن لــم يعلــم خبــره أي الــزوج أو علــم إذا لــم نــرى يف 

كالمهــم هــذا القيــد إلــخ ...( كشــاف القنــاع 480/5
8- قاعدة ) ال ضرر وال ضرار ( 

9- املادة 1/55 من نظام املرافعات الشرعية .



225

ــك  ــس احلكــم وذل ــا املتغيــب عــن مجل ــى زوجه أقامــت زوجــة دعــوى عل
لتركــه لهــا وابنهــا منــه مــدة تزيــد عــن أربــع ســنوات ولــم ينفــق عليهــم 
خــال تلــك املــدة - لــم يحضــر املدعــى عليــه مع تبلغه لشــخصه ، فقررت 
ــًا فطلبــت مــن املدعيــة البينــة  ــة ســماع الدعــوى غيابي احملكمــة مواصل
فأحضــرت شــاهدين مــن أقاربهمــا وشــهدا بصحــة دعــوى املدعيــة مــن 
أن املدعــى عليــه تركهــا مــدة طويلــه وعــدل الشــاهدان ، كمــا أبــرزت 
ــه فوجهــت لهــا احملكمــة  ــة صــورة عقــد نكاحهــا للمدعــى علي املدعي
ميــن االســتظهار بــأن زوجهــا املدعــى عليــه ال يحضــر إليهــا وال ينفــق 
عليهــا وال علــى ولدهــا واســتعدت بذلــك وحلفــت، ولشــهادة الشــاهدين 
ولقولــه  املدعيــة  أدتهــا  التــي  ولليمــن  عليــه  املدعــى  لغيــاب  املثبتــن 
تعالــى )لينفــق ذو ســعة مــن ســعته( وحديــث )امرأتــك تقــول أطعمنــي 
أو فارقنــي( ولقاعــدة ال ضــرر وال ضــرار وألنــه يتعــذر مقصــود النــكاح 
للغيبــة فســخت احملكمــة نــكاح املدعيــة مــن عصمــة املدعــى عليــه 
وحكمــت بــه وأفهمتهــا بــأن عليهــا العــدة الشــرعية وقــررت احملكمــة 
أن هــذا احلكــم علــى املدعــى عليــه حضــوري بنــاًء علــى املــادة 1/55 مــن 

نظــام املرافعــات الشــرعية - صــدق احلكــم . 

احلمــد هلل وحــده وبعــد لــدي أنــا ).......( القاضــي يف احملكمــة العامــة 
وتاريــخ  الرئيــس  فضيلــة  مــن  احملالــة  املعاملــة  علــى  وبنــاء  بالريــاض 
فتحــت  املوافق1432/07/27هـــ  األربعــاء  يــوم  يف  1432/04/09هـــ 
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اجللســة للنظــر يف دعــوى ضــد زوجهــا وفيهــا حضــرت ســعودية واملعــرف 
بهــا مــن قبــل أخيهــا ســعودي ولــم يحضــر املدعــى عليــه ســعودي ولــم 
ــا مــا يفيــد تبلغــه منعدمــه ويف يــوم االثنــن املوافــق 1433/02/08  يردن
هـــ فتحــت اجللســة الســاعة 00 : 11 وفيهــا حضــرت املدعيــة يرافقهــا 
شــقيقها املذكــور اســمه ورقــم هويتــه ســلفا ولــم يحضــر املدعــى عليــه 
وال وكيــل عنــه رغــم تبلغــه لشــخصه حســب إفــادة محضــر اخلصــوم 
باحملكمــة  املرفقــة باملعاملــة وحيــث احلــال مــا ذكــر فقــد أذنــت يف 
ســماع الدعــوى ضــده غيابيــا وبســؤال املدعيــة عــن دعواهــا قالــت إن 
املدعــى عليــه زوجــي عقــد علــي بتاريــخ 1428/1/21هـــ علــى مهــر قــدره 
خمســون ألــف ريــال وبعــد زواجــي بشــهر تركنــي عنــد أهلــي وأنــا حامــل 
منــه وأجنبــت منــه ولــدا ...... يبلــغ مــن العمــر أربــع ســنوات ومــن ذلــك 
التاريــخ وحتــى اآلن لــم يســأل عنــي وال علــى ولــده ولــم يصــرف علينــا ولــم 
يســم ولــده إال بشــكوى مــن املستشــفى أطلــب احلكــم بفســخ نكاحــي 
منــه هــذه دعــواي وبســؤالها البينــة علــى دعواهــا طلبــت املهلــة فأجيبــت 
لطلبهــا ويف جلســة أخــرى أحضــرت املدعيــة كا مــن ســعودي بالســجل 
املدني رقم و ســعودي بالســجل املدني رقم فشــهدا كل واحد على حدة 
قائــا أشــهد هلل تعالــى بــأن املدعــى عليــه تــزوج باملدعيــة هــذه احلاضــرة 
وبعــد دخولــه بهــا ســافرت معــه إلــى الدمــام شــهرا وبعــد رجوعهمــا لــم تره 
ولــم يرجــع إليهــا وحملــت منــه وأجنبــت ولــدا ذكــرا اســمه ...... وبعدمــا 
علــم بوالدتهــا جــاء لبيــت أهلهــا ليــرى ابنــه بعــد رؤيتــه لــه غــادر مــرة 
أخــرى حتــى اســتدعي عــن طريــق مرجعــه احلــرس الوطنــي لتســمية الولــد 
ولعاجــه ولــم يحضــر بهــذا االســتدعاء ولــم يرجــع إلــى زوجتــه وولــده ولــم 
ينفــق عليهمــا حتــى اآلن هكــذا شــهدا وجــرى ســؤال الشــاهدين هــل 



227

لهمــا قرابــة بالزوجــن قــال األول أننــي زوج أخــت املدعيــة وقــال الثانــي 
أننــي ابــن أخــت املدعيــة وقــد عــدال مــن قبــل ســعودي بالســجل املدنــي 
رقــم ســعودي فســألت املدعيــة عــن عقــد النــكاح أبــرزت صــورة منه وهو 
صــادر مــن احملكمــة اجلزئيــة للضمــان واألنكحــة بالريــاض برقــم 521 
وتاريــخ 1/21/ 1428هـــ يتضمــن عقــد نــكاح املدعــى عليــه ......... علــى 
املدعيــة ......... علــى مهــر قــدره خمســون ألــف ريــال فأفهمــت املدعيــة 
بتوجــه ميــن االســتظهار عليهــا بــأن زوجهــا املدعــى عليــه ال يحضــر إليهــا 
وال ينفــق عليهــا وال علــى ولدهــا فاســتعدت لذلــك بعــد أن بينــت لهــا 
عظــم اليمــن وخطرهــا وحلفــت قائلــة واهلل العظيــم الــذي ال إلــه إال هــو 
إن زوجــي املدعــى عليــه لــم ينفــق علــي وعلــى ولــدي منــذ تركنــا ولــم 
يحضــر إلينــا ولــم نــره واهلل العظيــم هكــذا حلفــت، فبنــاًء علــى مــا تقدم 
مــن دعــوى املدعيــة ومــن اإلجــراءات املضبوطــة ســلفا والتــي تفيــد تبلــغ 
املدعــى عليــه لشــخصه واســتنادًا لألســباب التاليــة :1- البينــة الشــرعية 
ــة يف شــهادة الشــاهدين املعدلــن التــي تفيــد بغيــاب املدعــي عــن  املتمثل
زوجتــه املدعيــة وابنهــا منــه وعــدم اإلنفــاق عليهمــا منــذ غيابــه قبل خمس 
ســنوات والشــاهدان قريبــان للمدعيــة كمــا هــو موضــح ســلفا، 2- ميــن 
االســتظهار مــن املدعيــة وفــق دعواهــا حســبما ذكــر ســلفا ألن احلكــم 
حكــم علــى غائــب وهنــا كبعــض األمــور التــي ذكرتهــا املدعيــة مــا ال 
يعلمــه مــن البشــر أحــد إال هــي، 3- أن نصــوص الشــريعة الغــّراء دلــت 
علــى أن النفقــة واجبــة للزوجــة كمــا يف قولــه تعالــى )لينفــق ذو ســعة 
مــن ســعته( ويف ســن النســائي )امرأتــك تقــول أطعمنــي وإال فارقنــي ( 
ويف ســن ســعيد بــن منصــور عــن ســعيد بــن املســيب يف الرجــل ال يجــد 
مــا ينفقــه علــى امرأتــه يفــرق بينهمــا قــال نعــم قلــت ســنة قــال ســنة قــال 
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ابــن القيــم يف زاد املعــاد ه/512 ) وهــذا ينصــرف إلــى ســنة رســول اهلل 
صلــى اهلل عليــه وســلم( أ .هـــ فكيــف مــن تغيــب وامتنــع امتناعــًا حقيقيــًا 
وحكميــًا عــن النفقــة ومــن تدبــر مقاصــد الشــرع وعدلــه وحكمتــه ومــا 
اشــتمل عليــه مــن املصالــح ودفــع املفاســد علــم أن تــرك الزوجــة لهــذه 
املــدة بــدون نفقــة ســبب موجــب للفســخ قــال يف كشــاف القنــاع 480/5 
) فــإن لــم يعلــم خبــره أي الــزوج أو علــم إذ لــم نــر يف كامهــم هــذا القيــد 
وتعــذرت النفقــة كمــا تقــدم باالســتدانة وعــدم الوصــول إلــى شــيء 
مــن مالــه فلهــا الفســخ ألنهــا لــم تقــدر علــى الوصــول إلــى نفقتهــا أشــبه 
مــا لوثبــت إعســاره ( أ .هـــ ومثلــه يف منتهــى اإلرادات 378/2 ، 4- أن 
الراجــح مــن أقــوال أهــل العلــم انــه يفــرق بــن املــرأة وزوجهــا املتغيــب إذا 
تضــررت بتغيبــه ولــو تركلهــا مــا حتتــاج إليــه مــن نفقــة فضــًا عمــا إذا 
لــم يتــرك لهــا شــيئًا وهــذا هــو رأي اإلمامــن مالــك وأحمــد رحمهمــا اهلل 
تعالــى 5- بقــاء الزوجــة بهــذه احلالــة يف عصمــة الغائــب عنهــا فيــه ضــرر 
عليهــا وتعريــض لهــا للفتنــة ومضــارة بهــا ومــن القواعــد الفقهيــة الكليــة 
اخلمــس قاعــدة )ال ضــرر وال ضــرار( التــي مســتندها قــول النبــي صلــى 
اهلل عليــه وســلم يف احلديــث الصحيــح : )ال ضــرر وال ضــرار (، 6- تــرك 
ــه مــدة خمــس ســنوات مــن تاريــخ  ــة مــن قبــل زوجهــا املدعــى علي املدعي
غيابــه علــى هــذا الوضــع ليــس مــن اإلمســاك باملعــروف ومــن املعلــوم أنــه 
إذا فــات اإلمســاك باملعــروف وجــب التســريح باإلحســان لقولــه تعالــى : 
) فإمســاك مبعــروف أو تســريح بإحســان ( وكاهمــا معــدوم مــن قبــل 
املدعــي عليــه فوجــب الفســخ 7- أعظــم املقاصــد الشــرعية التــي شــرع 
لهــا النــكاح هــو اســتمتاع الزوجــة بزوجهــا قــال صلــى اهلل عليــه وســلم 
يف احلديــث الصحيــح : ) يــا معشــر الشــباب عليكــم بالــزواج فإنــه أغــض 
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للبصــر وأحصــن للفــرج ( احلديــث وعنــد غيــاب الــزوج املدعــى عليــه لهــذه 
املــدة الطويلــة ينعــدم هــذا املقصــود وحينئــذ يكــون ذلــك ســببا للفســخ 
الســيما املدعــى عليــه يف هــذه املــدة الطويلــة ال يعــذر بتركــه أهلــه 
إلمكانــه االتصــال بهــم ومواصلتهــم خاصــة يف هــذا العصــر لــو كان 
راغبــًا يف اإلمســاك أو املعاشــرة احلســنة مــن أجــل تلــك األســباب مجتمعــة 
فقــد فســخت نــكاح املدعيــة مــن عصمــة زوجهــا املدعــى عليــه وبــه 
حكمــت وأفهمــت املدعيــة أن عليهــا عــدة الفســخ ثــاث حيــض كمــا 
هــو مذهــب اجلمهــور حيــث ذكــرت أنهــا مــا زالــت حتيــض وهــذه العــدة 
تبــدأ مــن تاريــخ احلكــم وبعــد اكتســابه صفــة التصديــق مــن محكمــة 
ــه إال  ــة صغــرى ال حتــل ل ــًا مــن زوجهــا بينون ــح بائن ــه تصب االســتئناف وب
بعقــد تتوفــر فيــه شــروط الصحــة الشــرعية كمــا أفهمتهــا أال تتــزوج 
إال بعــد تصديــق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف وبعــد انقضــاء العــدة 
الشــرعية وبعــرض احلكــم علــى املدعيــة قنعــت بــه ويكــون هــذا احلكــم 
يف حــق املدعــى عليــه حضوريــا طبقــا للمــادة 1/55 مــن نظــام املرافعــات 
الشــرعية وســوف يبلــغ بنســخة منــه لاعتــراض عليــه مــن عدمــه حســب 
التعليمــات وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم . حــرر يف  1433/5/12هـــ.
احلمد هلل وحده وبعد فلدي أنا د. القاضي يف احملكمة العامة بالرياض 
املوافــق 1434/05/20هـــ  اإلثنــن  يــوم  الشــيخ ففــي  واخللــف لفضيلــة 
ــا مــن  ــة الــواردة إلين ــاء علــى اإلحال افتتحــت اجللســة الســاعة 15 : 08 بن
فضيلــة الرئيــس املســاعد يف 1434/5/4هـــ املرفــق بهــا قــرار املاحظــة 
الصــادرة مــن دائــرة األحــوال الشــخصية األولــى  يف 1434/04/22هـــ 
ونــص احلاجــة منــه : ) وباالطــاع علــى مــا أجــاب بــه فضيلــة القاضــي 
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واحلقــه علــى الصــك بنــاء علــى قرارنــا وتاريــخ 1433/12/20هـــ لوحــظ 
ــم  ــى الصــك بتاريــخ 1434/2/23هـــ ل ــة عل ان مــا احلقــه حاكــم القضي
يلحــق علــى الضبــط وصورتــه وســجل الصــك والبــد مــن ذلــك فعلــى 
ــة إلــى  فضيلــة خلفــه إكمــال الــازم حيــال ذلــك ومــن ثــم إعــادة املعامل
محكمــة االســتئناف إلكمــال الزمهــا واهلل املوفــق( . وبالرجــوع إلــى 
اإلحلــاق املذكــور وجــد نصــه : ) احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد عــادت 
1434/02/05هـــ  وتاريــخ  بالريــاض   العامــة  احملكمــة  مــن  املعاملــة 
ــخ 1434/02/12هـــ املتعلقــة  ــوك  وتاري ــدة مبحكمــة اســتئناف تب املقي
بدعــوى مرفقــا بهــا قــرار محكمــة االســتئناف يف 1433/12/20هـــ 
املتضمــن بعــث املعاملــة لــي يف مقــر عملــي احلالــي محكمــة االســتئناف 
الريــاض  اســتئناف  قــرار  يف  الواردتــن  امللحوظتــن  علــى  لإلجابــة 
املرفــق رقــم 33420384 وتاريــخ 1433/10/09هـــ املتضمــن ملحوظتــي 
أصحــاب الفضيلــة باألكثريــة وهمــا أوال :- لــم أذكــر يف احلكــم هــل 
الفســخ علــى عــوض أو بــدون عــوض . ثانيــا :- ظهــر مــن أوراق املعاملــة 
ــغ املرفــق واملوقــع  ــغ باحلكــم مبوجــب إشــعار التبلي ــه تبل أن املدعــى علي
مــن قبلــه ، ولــم يــدون بالصــك وال صــورة ضبطــه هــل تقــدم بائحــة 
اعتــراض أو ال، وإذا لــم يكــن تقــدم بائحــة مــع تبلغــه باحلكــم فمــا 
وجــه رفعــه حملكمــة االســتئناف، انتهــى وبنــاء علــى ذلــك جــرى تأمــل 
هاتــن املاحظتــن وأجيــب عــن األولــى بــأن الفســخ علــى غيــر عــوض، 
ألنــه أوقــع لســببن االنفــاق عليهــا ، وأمــا املاحظــة الثانيــة فإنــه جــرى 
مخاطبــة مرجــع املدعــى عليــه احلــرس الوطنــي إلباغــه بنســخة احلكــم 
حســب إجــراءات التبليــغ ، وذلــك مبوجــب اخلطــاب رقــم 33713744 
اللفــه رقــم 7 وكان  وتاريــخ 1433/04/14هـــ املرفــق باملعاملــة علــى 
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ذلــك قبــل انتقالــي إلــى محكمــة اســتئناف تبــوك، ثــم تبلــغ باحلكــم 
مغادرتــي  بعــد  اجلــواب  ورد  وقــد  تاريــخ 1433/5/29هـــ  لشــخصه يف 
احملكمــة لانتقــال إلــى محكمــة االســتئناف بتبــوك وذلــك بتاريــخ 
وأمــرت  بــه  مــا حكمــت  زلــت علــى  فإنــي ال  ولــذا  1433/06/11هـــ 
ــه إلــى احملكمــة العامــة بالريــاض إلحلــاق ذلــك بالضبــط  بالصــك وبعث
وســجله ، وبــاهلل التوفيــق ( . وللبيــان جــرى حتريــره وأمــرت بإعــادة 
املعاملــة حملكمــة االســتئناف املوقــرة وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى 

ــه وســلم . حــرر يف 1434/5/20هـــ. ــه وصحب ــى آل ــا محمــد وعل نبين
املوافــق 1434/06/21هـــ  األربعــاء  يــوم  ففــي  وبعــد  احلمــد هلل وحــده 
مــن  املعاملــة  عــادت  وقــد  هــذا   09  :  50 الســاعة  اجللســة  افتتحــت 
محكمــة االســتئناف وتاريــخ 1434/6/13ه املرفــق بهــا قــرار التصديــق 
الصــادر مــن دائــرة األحــوال الشــخصية األولــى وتاريــخ 1434/06/06هـــ 
ونــص احلاجــة منــه بعــد املقدمــة : )وحيــث ســبق دارســة الصــك وصــورة 
ضبطــه وأوراق املعاملــة وباالطــاع علــى مــا أجــاب بــه فضيلــة القاضــي 
وأحلقــه علــى الصــك وصــورة ضبطــه بتاريــخ 1434/05/20هـــ بنــاء علــى 
قرارانــا رقــم 34195321 وتاريــخ 1434/04/22هـــ لــم يظهــر مــا يوجــب 
االعتــراض واهلل املوفــق(. وقــد همــش مبضمونــه علــى ظهــر الصــك 
وأمــرت بنقــل ذلــك يف ضبطــه وســجله وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/6/21هـــ.
األولــى  الدائــرة  قضــاة  نحــن  اطلعنــا  فقــد   .. وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
لتمييــز قضايــا األحــوال الشــخصية واإلنهــاءات مبحكمــة االســتئناف 
علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة املســاعد 
وتاريــخ 1434/5/21هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن فضيلــة القاضي 
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باحملكمــة ســابقًا الشــيخ/ وتاريــخ 1433/5/12هـــ اخلــاص بدعــوى/ 
بشــأن طلــب املدعيــة فســخ نكاحهــا مــن املدعــى عليــه ، وقــد تضمــن 
الصــك أن فضيلتــه فســخ نــكاح املدعيــة مــن املدعــى عليــه وبــه حكــم . 
وحيــث ســبقت دراســة الصــك وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة وباالطاع 
علــى مــا أجــاب بــه فضيلــة القاضــي وأحلقــه علــى الصــك وصــورة ضبطــه 
بتاريــخ 1434/5/20هـــ بنــاء علــى قرارنــا وتاريــخ 1434/4/22هـــ لــم 
يظهــر مــا يوجــب االعتــراض. واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وآلــه وصحبــه وســلم .
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: 3441536 تاريُخه: 1434/2/19هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 32155281

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34223987 تاريخه: 1434/5/27هـ 

فســخ نــكاح - طلــب الزوجــة فســخ النــكاح بعــد الدخــول لعــدم النفقــة 
- شــهادة الشــهود وميــني املدعيــة - االمتنــاع عــن النفقــة أحــد موجبــات 
فســخ النــكاح - احلكــم غيابيــًا بفســخ النــكاح - الغائــب علــى حجتــه 

متــى حضــر .

1. االمتنــاع عــن النفقــة أحــد موجبــات الفســخ، قــال يف الكشــاف )وهــذا 
قــول عمــر وعلــي وأبــو هريــرة لقولــه تعالــى: )فإمســاك مبعــروف أو 
تســريح بإحســان( ]البقــرة :229[ وليــس اإلمســاك مــع تــرك اإلنفــاق 
وســلم  عليــه  اهلل  صلــى  وقــال  التســريح  فتعــني  مبعــروف  إمســاكًا 
قطنــي  والــدار  أحمــد  رواه  فارقنــي«  وإال  أطعمنــي  تقــول  »امرأتــك 
والبيهقــي بإســناد صحيــح ورواه الشــيخان مــن قــول أبــي هريــرة وروى 
قــال :«ســألت ســعيد  الزنــاد  أبــي  بــن ســفيان عــن  الشــافعي وســعيد 
بــن املســيب عــن الرجــل ال يجــد مــا ينفــق علــى امرأتــه ؟ قــال : يفــرق 
بينهمــا قــال أبــو الزنــاد لســعيد : ســنة ؟ قــال ســعيد ســنة« وألن هــذا 
أولــى بالفســخ مــن العجــز بالــوطء وكان علــى التراخــي ألنــه كخيــار 
العيــب«560/5« وقــال أيضــًا يف الكشــاف يف موضــع آخــر )فــإن تعــذر 
ذلــك اإلنفــاق عليهــا بــأن لــم يكــن نقــدًا وال عرضــًا وال عقــارًا فلهــا 
الفســخ لتعــذر اإلنفــاق عليهــا مــن مالــه كحــال اإلعســار بــل هــذا أولــى 
بالفســخ ولــو فســخ احلاكــم نــكاح الزوجــة لفقــد مــال زوجهــا الغائــب 



234

ينفــق منــه ثــم تبــني لــه مــال . قــال ابــن نصــر اهلل يف حواشــي القواعــد 
الفقهيــة :الظاهــر صحــة الفســخ وعــدم نقضــه ألن نفقتهــا إمنــا تتعلــق 
مبــا يقــدر عليــه مــن مــال زوجهــا وأمــا مــا كان غائبــًا عنهــا ال علــم لهــا 

بــه فــال تكلــف الصبــر الحتمالــه«5/563«
2. قــال يف اإلنصــاف قولــه: »وإن غــاب ولــم يتــرك لهــا نفقــة ولــم تقــدر 
لــه علــى مــال وال االســتدانة عليــه :فلهــا الفســخ« هــذا املذهــب . جــزم بــه 
يف الوجيــز والنظــم ومنتخــب اآلدمــي وتذكــرة ابــن عبــدوس وغيرهــم 

وقدمــه يف املغنــي والشــرح والفــروع وغيرهــم .
كتاب النفقات ) 2/ 1638( طبعة بيت األفكار .

ادعــت املدعيــة أن املدعــى عليــه تزوجهــا علــى مهــر خمســة وعشــرين 
ألــف ريــال اســتلمته كامــا ودخــل بهــا يف منــزل أهلهــا ولــم حتمــل منــه، 
وأنــه قبــض عليــه بقضيــة )تزويــر إقامــة( مكــث ألجلهــا ســتة أشــهر 
يف الســجن ، ثــم جــرى ترحيلــه بعــد منعــه مــن الدخــول إلــى اململكــة، 
وأنهــا ال تعلــم لــه محــل إقامــة يف بلــده ميكنهــا التواصــل معــه ، وأنــه مــن 
زواجهــا بــه لــم ينفــق عليهــا ولــم يتــرك لهــا نفقــة وطلبــت فســخ نكاحهــا؛ 
لتضررهــا مــن بقائهــا معلقــة ، متــت الكتابــة لــإلدارة العامــة للجــوازات 
فــورد اجلــواب املتضمــن أن املدعــى عليــه غــادر اململكــة بتأشــيرة خــروج 
نهائــي ، مت طلــب البينــة مــن املدعيــة علــى دعواهــا ، أبــرزت املدعيــة 
صــورة مــن الصــك الصــادر مــن احملكمــة العامــة باملدينــة املتضمــن 
عقــد نكاحهــا علــى مهــر خمســة وعشــرين ألــف ريــال ولــم تشــترط 
عليــه شــيئا ، أحضــرت شــاهدين ، ومت ســماع شــهادتهما، وتعديلهمــا 
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احملكمــة  يف  القاضــي   ).......( أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
العامــة مبكــة املكرمــة وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة 
رئيــس احملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة برقــم 32155281 وتاريــخ 
وتاريــخ   32489566 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  هـــ    1432/05/02
افتتحــت  هـــ   1434/02/05 الثاثــاء  يــوم   ففــي  هـــ    1432/05/02
اجلنســية  ميامنــار   ).......( حضــرت   وفيهــا    11  :  30 الســاعة  اجللســة 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ).......( ادعــت قائلــة إن املدعى عليــه ).......( 
بنجاديشــي اجلنســية وأصلــه برمــاوي عقــد علــي يف 1413/1/13هـــ 
علــى مهــر خمســة وعشــرين ألــف ريــال اســتلمته كامــا وقــد دخــل 
بــي يف منــزل أهلــي إال أنــي لــم أحمــل منــه وقــد قبــض عليــه بقضيــة 
ــه  تزويــر إقامــة مكــث ألجلهــا ســتة أشــهر يف الســجن ثــم جــرى ترحيل
يف 1432/6/5هـــ بعــد منعــه مــن الدخــول يف اململكــة ال أعلــم لــه محــل 
إقامــة يف بلــده ميكننــي التواصــل معــه وهــو مــن زواجــي بــه لــم ينفــق 

، بطلــب ميــن االســتظهار مــن املدعيــة علــى دعواهــا حلفتهــا ، األصــل 
عــدم اإلنفــاق، يعضــده ويؤيــده خطــاب اجلــوازات ،  وشــهادة الشــاهدين 
املعدلــن شــرعًا، وميــن االســتظهار مــن املدعيــة ، االمتنــاع عــن النفقــة 
أحــد موجبــات الفســخ ، لــذا مت احلكــم بفســخ نــكاح املدعيــة مــن 
زوجهــا املدعــى عليــه، وجــرى إفهــام املدعيــة أنهــا بانــت مــن املدعــى عليــه 
بينونــة صغــرى ال حتــل لــه إال بعقــد جديــد مســتوف أركانــه وشــروطه، 
وأن عليهــا العــدة  الشــرعية وأن ال تتــزوج  إال بعــد خروجهــا مــن العــدة ، 

بعــد رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف متــت املصادقــة عليــه .
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عليــه ولــم يتــرك لــي نفقــة حتــى اليــوم لــذا ولتضــرري ببقائــي معلقــة لــذا 
فإنــي أطلــب فســخ نكاحــي منــه وكنــا قــد كتبنــا جلــوازات العاصمــة 
لطلــب اإلفــادة فعــاد اجلــواب بالكتــاب رقــم 8840 يف 1433/10/17هـــ 
1432/6/5هـــ  اململكــة يف  غــادر  عليــه  املدعــى  بــأن  بأنــه  املتضمــن 
بتأشــيرة خــروج نهائــي رقــم 78872883 صــادرة مــن مكتــب حتقيــق 
ســجناء املدينــة أ.هـــ فطلبــت منهــا البينــة علــى دعواهــا فأبــرزت صــورة 
يف   ........ برقــم  باملدينــة  العامــة  احملكمــة  مــن  الصــادر  الصــك  مــن 
خمســة  مهــر  علــى  عليــه  نكاحهــا  عقــد  واملتضمــن  1431/1/13هـــ 
وعشــرين ألــف ريــال ولــم تشــترط عليــه شــيئا واملهمــش عليــه يف صفحــة 
أخــرى برجــوع فضيلــة مصــدره عــن توثيــق العقــد لكــون الــزوج ال يحمــل 
إقامــة نظاميــة ســارية املفعــول بعــد ثبــت لديــه بأنــه يحمــل إقامــة ســارية 
املفعــول أ.هـــ كمــا أحضــرت للشــهادة ............ ميامنــاري اجلنســية املولــود 
ــة ........... حســب رخصــة  يف 1406/1/1هـــ ويعمــل ســائقا حتــت كفال
االقامــة الصــادرة مــن مكــة برقــم  …………بأنــه شــقيق املدعيــة 
ســائقا  ويعمــل  1993/1/1م  يف  واملولــود  اجلنســية  مينمــاري  و........... 
لــدى ......... حســب رخصــة االقامــة الصــادرة مــن الريــاض برقــم ............ 
وبعدمــا قــرر بأنــه ال تربطــه صلــة قرابــة بأحــد املتداعيــن وأنــه كان 
صديقــا للمدعــى عليــه ومــن جماعتــه وعمــل بجــوار محلــه خمس ســنوات 
تقريبــا شــهد كل واحــد منهمــا منفــردا قائــا أشــهد بــاهلل تعالــى بــأن 
املدعــى عليــه .......... بنجاديشــي اجلنســية وأصلــه برمــاوي قــد جــرى 
ترحيلــه قبــل ســنة ونصــف تقريبــا وأنــه ال يعلــم لــه عنــوان يف البلــد الــذي 
رحــل إليــه وأنــه لــم يتــرك للمدعيــة نفقــة وأنــه ال يبعــث لهــا بنفقــة وأنهــا 
ــه هكــذا شــهدا فســألتهما كيــف عرفــا حــال  ــت معلقــة يف ذمت ال زال
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املدعــي فأجــاب األول بأنــه كان جــار وعــدال مــن قبــل ......... مينمــاري 
 ......... برقــم  مكــة  مــن  الصــادرة  اإلقامــة  رخصــة  حســب  اجلنســية 
و.......... حســب رخصــة اإلقامــة الصــادرة مــن الريــاض برقــم..........  ويف 
يــوم االثنــن  1434/2/11هـــ فتحــت اجللســة وفيهــا حضــرت املدعيــة 
بصحبــة والدهــا وبســؤالها إن كان لديهــا زيــادة بينــة فقــررت قائلــة 
ــه حــااًل أ.هـــ  فطلبــت منهــا ميــن  ال أمتكــن مــن إحضــار ســوى مــا قدمت
االســتظهار علــى دعواهــا فحلفــت قائلــة واهلل العظيــم بــأن املدعــى عليــه 
.......... بنجاديشــي اجلنســية وأصلــه برمــاوي قــد جــرى ترحيلــه قبــل 
ســنة ونصــف تقريبــا وأنــه ال يبعــث لــي بنفقــة  وتركنــي معلقــة حتــى 
اآلن ويتعــذر علــي االســتدانة عليــه وال أعلــم لــه عنوانــًا يف اخلــارج هكــذا 
حلفــت وبعــد قفــل بــاب املرافعــة وبنــاء علــى مــا تقــدم مــن دعــوى املدعيــة 
وألن األصــل عــدم اإلنفــاق يعضــده ويؤيــده خطــاب اجلــوازات وشــهادة 
ــاع عــن  ــى ميــن االســتظهار وألن  االمتن الشــاهدين املعدلــن شــرعًا وعل
النفقــة أحــد موجبــات الفســخ قــال يف الكشــاف )وهــذا قــول عمــر 
تســريح  أو  فإمســاك مبعــروف   (  : تعالــى  لقولــه  وأبــي هريــرة  وعلــي 
بإحســان ( ]البقــرة :229[ وليــس اإلمســاك مــع تــرك اإلنفــاق إمســاكًا 
مبعــروف فتعــن التســريح وقــال صلــى اهلل عليــه وســلم »امرأتــك تقــول 
بإســناد  والبيهقــي  والدارقطنــي  أحمــد  رواه  فارقنــي«  وإال  أطعمنــي 
صحيــح ورواه الشــيخان مــن قــول أبــي هريــرة وروى الشــافعي وســعيد 
بــن ســفيان عــن أبــي الزنــاد قــال :«ســألت ســعيد بــن املســيب عــن الرجــل 
ال يجــد مــا ينفــق علــى امرأتــه ؟ قــال : يفــرق بينهمــا قــال أبــو الزنــاد 
لســعيد : ســنة ؟ قــال ســعيد ســنة« وألن هــذا أولــى بالفســخ مــن العجــز 
ــار العيــب(«560/5« قــال يف  ــه كخي ــى التراخــي ألن ــوطء وكان عل بال
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اإلنصــاف )قولــه: »وإن غــاب ولــم يتــرك لهــا نفقــة ولــم تقــدر لــه علــى مــال 
وال االســتدانة عليــه :فلهــا الفســخ« هــذا املذهــب . جــزم بــه يف الوجيــز 
ــدوس وغيرهــم وقدمــه يف  ــن عب والنظــم ومنتخــب اآلدمــي وتذكــرة اب
املغنــي والشــرح والفــروع وغيرهــم« )كتــاب النفقــات ) 2/ 1638( طبعــة 
بيــت األفــكار وقــال أيضــًا يف الكشــاف يف موضــع آخــر )فــإن تعــذر 
ذلــك اإلنفــاق عليهــا بــأن لــم يكــن نقــدًا وال عرضــًا وال عقــارًا فلهــا 
الفســخ لتعــذر اإلنفــاق عليهــا مــن مالــه كحــال اإلعســار بــل هــذا أولــى 
بالفســخ ولــو فســخ احلاكــم نــكاح الزوجــة لفقــد مــال زوجهــا الغائــب 
ــن نصــر اهلل يف حواشــي القواعــد  ــه مــال . قــال اب ــم تبــن ل ــه ث ينفــق من
الفقهيــة :الظاهــر صحــة الفســخ وعــدم نقضــه ألن نفقتهــا إمنــا تتعلــق 
مبــا يقــدر عليــه مــن مــال زوجهــا وأمــا مــا كان غائبــًا عنهــا ال علــم لهــا 
بــه فــا تكلــف الصبــر الحتمالــه(«5/563« فقــد فســخت ......... مــن 
.......... وبــه حكمــت  وجــرى النطــق بــه يف يــوم االثنــن 1433/2/11هـــ  
وأفهمــت املدعيــة أن عليهــا العــدة  الشــرعية حســب حالهــا وأن ال تتــزوج  
إال بعــد خروجهــا مــن العــدة  و اكتســاب احلكــم الصفــة القطعيــة وقــد 
تولــى الترجمــة لهــا مترجــم احملكمــة محمــد إليــاس  وأمــرت بإخــراج 
صــك مبــا تقــدم ورفعــه حملكمــة االســتئناف لتدقيقــه وبــاهلل التوفيــق 
ــه وســلم احلمــد  ــه وصحب ــى آل ــا محمــد وعل ــى نبين ــى اهلل وســلم عل وصل
يــوم  وبعــد ويف  بعــده  نبــي  مــن ال  والســام علــى  والصــاة  هلل وحــده 
الســبت 1434/4/27هـــ فتــح ضبــط القضيــة الســاعة التاســعة بعدمــا 
عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف وبرفقهــا قــرار دائــرة األحــوال 
ونــص  وتاريــخ 1434/3/24هـــ  برقــم 34170320  الثانيــة  الشــخصية 
احلاجــة منــه »وبدراســة الصــك صــورة ضبطــه تقــرر باألكثريــة إعادتهــا 
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لفضيلــة حاكمهــا ملاحظــة مــا يلــي: 1- حكــم علــى الــزوج وهــو لــم 
يحضــر ولــم ميثــل متثيــًا صحيحــًا يف الدعــوى ولــم يبــن يف حكمــه هــل 
ــًا ويجعــل املدعــى عليــه علــى حجتــه متــى حضــر  ــًا أم حضوري هــو غيابي
والبــد مــن ذلــك . 2- لــم يبــن صفــة بينونــة املدعيــة مــن زوجهــا املذكــور 
ــو عــاد ورغــب  ــا فيمــا ل ــرى أم صغــرى ويبــن احلكــم له وهــل هــي كب
كل منهمــا يف اآلخــر والبــد مــن ذلــك . 3- فضيلتــه ســأل الشــاهدين 
كيــف عرفــا إنــه لــم ينفــق علــى زوجتــه وأنــه تركهــا معلقــة ولــم يذكــر 
جوابهــا ال يف الضبــط وال يف الصــك فعلــى فضيلتــه إكمــال ذلــك . 4- 
تصحيــح كلمــة مبوجــب الســجل املدنــي يف الســطر الثالــث مــن الصــك 
أجيــب  عليــه  »أ.هـــ  املوفــق  واهلل  رقــم  اإلقامــة  ولعــل صوابــه مبوجــب 
ــي أواًل: فيمــا يخــص  ــة وفقهــم اهلل لــكل خيــر مبــا يل أصحــاب الفضيل
ــي  ــه مــا يل ــى مــا حكمــت ب ــة فإنــي أضيــف عل امللحوظــة األولــى والثاني
: أوال / أفهمــت املدعيــة بأنهــا بانــت منــه بينونــة صغــرى ال حتــل لــه 
بعقــد جديــد مســتوف أركانــه وشــروطه . ثانيــًا / أن احلكــم غيابــي 
والغائــب علــى حجتــه متــى حضــر .  وأمــا امللحوظــة الثالثــة فــإن تدويــن 
الســؤال لهمــا كان باخلطــأ أثنــاء الضبــط ولــم حتــذف ســهوا حيــث 
جــرى تدويــن عاقــة الشــاهدين باملتداعيــن قبــل رصــد شــهادتهما حيــث 
أفــاد الشــاهد األول بأنــه شــقيق املدعيــة واآلخــر بأنــه صديقــه ومــن 
جماعتــه وعمــل بجــواره خمــس ســنوات ورأيــت االكتفــاء بذلــك وقــررت 
شــطب هــذه العبــارة ألنــه ال محــل لهــا . وأمــا امللحوظــة الرابعــة فقــد 
ــى  ــه وأمــرت بإحلاقــه عل ــة علي ــزم اإلجاب جــرى الــازم نحوهــا هــذا مــا ل
الصــك وســجله وإعادتــه ألصحــاب الفضيلــة للتدقيــق كاملتبــع وصلــى 
اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن . احلمــد هلل 
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وحــده وبعــد  ففــي يــوم  األربعــاء 1434/06/28 هـــ فتــح ضبــط القضيــة 
الســاعة الثامنــة والربــع  بعدمــا وردتنــا املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف 
وبرفقهــا القــرار رقــم 34223987 وتاريــخ 1434/5/27هـــ ونــص احلاجــة 
منــه ) وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه تقــررت املوافقــة علــى احلكــم 
بعــد اجلــواب األخيــر واهلل املوفــق .قاضــي اســتئناف ...... ختمــه وتوقيعــه 
.قاضــي اســتئناف ........ ختمــه وتوقيعــه . رئيــس الدائــرة ........... ختمــه 
وتوقيعــه ( أ.هـــ ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبه وســلم 

. حــرر يف 1434/06/28 هـــ 
احلمــد هلل والصــاة والســام علــى رســول اهلل وبعــد نحــن قضــاة الدائــرة 
الثانيــة لألحــوال الشــخصية واألوقــاف والوصايــا والقصــار وبيــوت املــال 
يف محكمــة االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة جــرى منــا االطــاع 
ــة الشــيخ/ ......... القاضــي باحملكمــة  ــى الصــك الصــادر مــن فضيل عل
العامــة باحملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة املــؤرخ يف 1434/2/19هـــ 
ضــد/  اجلنســية   ......... دعــوى/  املتضمــن   3441536 بعــدد  واملســجل 
.......... بنجاديشــي اجلنســية يف فســخ نــكاح  وبدراســة الصــك وصــورة 
ضبطــه تقــررت املوافقــة علــى احلكــم بعــد اجلــواب األخيــر واهلل املوفــق 

وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى الــه وصحبــه وســلم .
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رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
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فســخ نــكاح - طلــب الزوجــة فســخ النــكاح بعــد الدخــول - للتضــرر مــن 
ــزوج - حصــول الضــرر للزوجــة بتــرك  ــزوج - عــدم موافقــة ال ســجن ال
الــوطء مقتــض للفســخ - مــن وجــب عليــه شــيء وامتنــع عــن أدائــه 

اســتوفاه عنــه احلاكــم - احلكــم بفســخ النــكاح .

1. قوله تعالى : ) وال تضاروهن لتضيقوا عليهن( .
2. قوله صلى اهلل عليه وسلم : )ال ضرر وال ضرار ( .

3. قــال شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة رحمــه اهلل: )وحصــول الضــرر للزوجــة 
بتــرك الــوطء مقتــض للفســخ بــكل حــال ســواء كان بقصــد مــن الــزوج 
أو بغيــر قصــد ولــو مــع قدرتــه وعجــزه كالنفقــة وأولــى للفســخ بتعــذره 
يف اإليــالء إجماعــًا وعلــى هــذا فالقــول يف امــرأة األســير واحملبــوس 
ونحوهمــا ممــن تعــذر انتفــاع امرأتــه بــه إذا طلبــت فرقتــه كالقــول 
يف امــرأة املفقــود باإلجمــاع ( االختيــارات الفقهيــة )563/1( والفتــاوى 

الكبــرى )482/5( .
الشــرعية،  املرافعــات  نظــام  مــن  و5،4/176   10،7/34 رقــم  املــواد   .4

. التنفيذيــة  ولوائحــه 
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ادعــت املدعيــة املعــرف بهــا مــن قبــل أخيهــا، أن املدعــى عليــه )ســجن( 
تزوجهــا علــى صــداق قــدره خمســة وعشــرون ألــف ريــال، ودخــل بهــا 
وأجنبــت منــه ولديــن، وأنــه عنــده بعــض التوجهــات املنحرفــة والتــي علــى 
إثرهــا أدخــل الســجن منــذ خمــس ســنوات، وأنهــا هــي التــي تصــرف على 
أوالدهــا منــذ ذلــك الوقــت، ولتضررهــا مــن ذلــك حيــث لــم تزره منذ ســنة 
ونصــف، طلبــت فســخ نكاحهــا منــه ، جــرى االطــاع علــى عقــد نكاح 
املدعيــة علــى املدعــى عليــه املتضمــن أنــه علــى صــداق قــدره خمســة 
وعشــرون ألــف ريــال ســعودي وبشــرط ســكن مســتقل للزوجــة ، بعرض 
الدعــوى علــى املدعــى عليــه صــادق علــى الــزواج، والصــداق، واألوالد، 
والســجن، وقــرر أنــه ســلمها مــن الصــداق عشــرين ألــف ريــال ، وأنــه 
ال يوافــق علــى طلبهــا الطــاق، وقــرر أنــه ســبق وأن طلقهــا ثــم راجعهــا 
، بعــرض ذلــك علــى املدعيــة أصــرت علــى طلبهــا ، يف جلســة أخــرى 
ــة  ــه ، نظــرًا ألن بقــاء املدعي ــم يحضــر املدعــى علي ــة ول حضــرت املدعي
وزوجهــا يف الســجن فيــه ضــرر عليهــا ولقولــه تعالــى ) وال تضاروهــن 
لتضيقــوا عليهــن(، وحلديــث: )ال ضــرر وال ضــرار (، وقــد شــرع رفــع 
الضــرر بالفرقــة بــن الزوجــن ، والــزوج امتنــع مــن الطــاق ومــن وجــب 
عليــه شــيء وامتنــع عــن أدائــه اســتوفاه عنــه احلاكــم ، لــذا مت احلكــم 
بفســخ نــكاح املدعيــة مــن زوجهــا املدعــى عليــه بــا رجعــة - جــرى إفهــام 
املدعــى عليهــا  أن عليهــا العــدة الشــرعية لهــذا الفســخ ابتــداء مــن تاريــخ 
احلكــم وأن ال تســتقبل اخلطــاب إال بعــد اكتســاب احلكــم القطعيــة 
وانتهــاء العــدة الشــرعية ، بعــرض احلكــم علــى املدعيــة قنعــت بــه ، 
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حضــر املدعــى عليــه مــن الســجن وقــدم الئحتــه االعتراضيــة وباالطــاع 
عليهــا لــم يوجــد فيهــا مــا يؤثــر علــى احلكــم ، بعد رفــع احلكم حملكمة 

االســتئناف متــت املصادقــة عليــه .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا )........( القاضــي يف احملكمــة العامــة 
بالريــاض وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العامــة بالريــاض برقــم 32222418 وتاريــخ 1432/06/12 هـــ  املقيــدة 
يــوم   ففــي  هـــ    1432/06/12 وتاريــخ   32693290 برقــم  باحملكمــة 
حضــرت   وفيهــا  اجللســة  افتتحــت  هـــ  املوافــق1432/06/12  األحــد 
)........(  ميانيــة اجلنســية مبوجــب رخصــة اإلقامــة  رقــم  )........( املعــرف 
ــل أخيهــا )........( مينــي اجلنســية مبوجــب رخصــة إقامــة رقــم  بهــا مــن قب
ــة  )........(  لســماع دعواهــا ضــد )........( والــذي يقيــم يف ســجن الطرفي
بالقصيــم وقــد ادعــت قائلــة إن املدعــى عليــه زوجــي تزوجنــي  بتاريــخ 
ريــال  ألــف  وعشــرون  خمســة  قــدره  صــداق  علــى  1425/11/10هـــ  
مبوجــب عقــد النــكاح الصــادر مــن محكمــة الضمــان واألنكحــة 
بالريــاض برقــم ..............يف 1424/4/9هـــ وقــد دخــل بــي واجنبــت منــه 
......... املولــود يف 1426/02/10هـــ و....... املولــود يف 1427/07/02هـــ 
ــى أثرهــا ادخــل  ــي عل ــده بعــض التوجهــات املنحرفــة والت وقــد كان عن
الســجن منــذ خمــس ســنوات أي بتاريــخ 1427/10/05هـــ  بالقصيــم 
الوقــت  أطلــب فســخ نكاحــي  ذلــك  مــن  وأنــا أصــرف علــى أوالدي 
مــن املدعــى عليــه ولتضــرري مــن ذلــك فأنــا منــذ ســنة ونصــف لــم أقــم 
بزيارتــه هكــذا ادعــت، وقــد أبــرزت املدعيــة وثيقــة عقــد النــكاح 
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الصــادرة مــن احملكمــة اجلزئيــة للضمــان واألنكحــة بالريــاض برقــم 
علــى  املدعيــة  نــكاح  عقــد  واملتضمنــة  1424/4/9هـــ  يف   ..………
املدعــى عليــه علــى صــداق قــدره خمســة وعشــرون ألــف ريــال ســعودي 
وبشــرط ســكن مســتقل للزوجــة  فبنــاء علــى املــادة رقــم 10-7/34 
10/34 فقــد قــررت اســتخاف رئيــس احملكمــة العامــة يف بريــدة أو 
مــن ينيبــه مــن أحــد قضــاة احملكمــة  لســماع إجابــة املدعــى عليــه، 
ويف جلســة أخــرى بتاريخ1434/12/24هـــ  وبحضــور املدعيــة واملعــرف 
مينــي   ............... حلضورهــا  وحضــر  الســابقة  اجللســة  يف  احلاضــر  بهــا 
اجلنســية يحمــل اإلقامــة رقــم .................. ولــم يحضــر مــن الســجن إال 
عنــد الســاعة العاشــرة والنصــف وبعــرض الدعــوى عليــه قــال إن املدعيــة 
زوجتــي تزوجتهــا  بتاريــخ 11/08/ 1424هـــ  علــى صــداق قــدره خمســة 
وعشــرون ألــف ريــال مبوجــب عقــد النــكاح الصــادر مــن محكمــة 
وقــد  ........... يف 1424/4/9هـــ  برقــم  بالريــاض  الضمــان واألنكحــة 
ســلمت لهــا مبلــغ عشــرين ألــف ريــال وقــد دخلــت بهــا واجنبــت منهــا 
......... املولــود يف 1426/02/10هـــ و......... املولــود يف 1427/07/02هـــ 
أمــا  1427/10/05هـــ  بتاريــخ  ســنوات  خمــس  منــذ  الســجن  يف  وأنــا 
طلبهــا الطــاق فــا أوافــق علــى طاقهــا علمــا بأننــي قــد طلقتهــا يف 
1431/09/13هـــ وراجعتهــا يف أواخــر شــهر ذي القعــده مــن نفــس العــام 
هكــذا أجــاب وبعــرض ذلــك علــى املدعيــه قالــت أطلــب فســخ نكاحــي 
لتضــرري مــن الســجن هكــذا أجابــت ثــم جــرت محاولــة بــن الزوجــن 
فأصــرت الزوجــه علــى طلبهــا وأصــر الــزوج علــى عــدم الطــاق، ويف 
جلســة أخــرى بتاريــخ 1433/2/29 هـــ حضــرت املدعيــة برفــق املعــرف 
ــه رغــم طلبــه  ــم يحضــر املدعــى علي بهــا احلاضــر يف اجللســة الســابقة ول
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مــن الســجن يف اجللســة الســابقة وقــد قــررت املدعيــة قائلــة أطلــب فســخ 
نكاحــي مــن املدعــى عليــه لضــرري بذلــك هكــذا طلبــت  فبنــاء علــى 
مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة ومبــا أن الزوجــة تطلــب فســخ نكاحهــا 
وقــد أصــرت علــى ذلــك وقــد رفــض الــزوج طلبهــا ومبــا أن الــزوج قــد 
أدخــل الســجن منــذ تاريــخ 1427/10/05هـــ  وألن بقائهــا طــول هــذه 
املــدة وزوجهــا يف الســجن فيــه ضــرر عليهــا ولقولــه تعالــى ) وال تضاروهن 
لتضيقــوا عليهــن (  وحلديــث   ) ال ضــرر وال ضــرار ( وقــد شــرع رفــع 
الضــرر بالفرقــة بــن الزوجــن وملــا قــرره الفقهــاء بقولهــم :)وحصــول 
الضــرر للزوجــة بتــرك الــوطء مقتــض للفســخ بــكل حــال ســواء كان 
بقصــد مــن الــزوج أو بغيــر قصــد ولــو مــع قدرتــه وعجــزه كالنفقــة وأولى 
للفســخ بتعــذره يف اإليــاء إجماعــًا وعلــى هــذا فالقــول يف امــرأة األســير 
واحملبــوس ونحوهمــا ممــن تعــذر انتفــاع امرأتــه بــه إذا طلبــت فرقتــه 
لشــيخ  الفقهيــة  االختيــارات   ) باإلجمــاع  املفقــود  امــرأة  كالقــول يف 
اإلســام ابــن تيميــة )563/1( والفتــاوى الكبــرى )482/5( وألن الــزوج 
امتنــع مــن الطــاق وألن مــن وجــب عليــه شــيء وامتنــع أدائــه اســتوفاه 
عنــه احلاكــم لذلــك كلــه فقــد فســخت نــكاح املدعيــة ...........  مــن 
زوجهــا املدعــى عليــه ......... بــا رجعــة وبذلــك قضيــت وأفهمتهــا بــأن 
عليهــا العــدة الشــرعية لهــذا الفســخ ابتــداء مــن تاريــخ احلكــم وهــي 
ثــاث حيــض فهــي مــن ذوات اإلقــراء بعــد ســؤالها وبعــرض احلكــم علــى 
املدعيــة قنعــت بــه وهــذا احلكــم يعــد حضوريــا علــى املدعــى عليــه نظــرا 
إلباغــه شــخصيا يف اجللســة الســابقة وســنبعث نســخة مــن احلكــم 
ــى املــادة 4/176 مــن نظــام املرافعــات الشــرعية  ــاء عل ــه بن للمدعــى علي
ولوائحــه التنفيذيــة لتقــدمي الئحتــه االعتراضيــة خــال مــدة ثاثــن يومــا 
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تبــدأ مــن إباغــه وإن لــم يتقــدم خالهــا بائحتــه االعتراضيــة ســقط 
حقــه يف االعتــراض واكتســب احلكــم القطعيــة هــذا كمــا أفهمــت 
املدعيــة بــأن ال تســتقبل اخلطــاب إال بعــد اكتســاب احلكــم القطعيــة 
وانتهــاء العــدة الشــرعية، وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 
وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1433/2/29هـــ احلمــد هلل وحــده 
وبعــد ففــي يــوم الثاثــاء بتاريــخ 1433/08/20هـــ افتتحــت اجللســة وقــد 
مت الكتابــة منــا إلــى صاحــب الســمو امللكــي أميــر منطقــة الريــاض 
وتاريــخ 1433/3/9هـــ وكتابنــا  رقــم 33/455646  مرتــن بكتابنــا 
املدعــى  لتبليــغ  وذلــك  1433/04/19هـــ  وتاريــخ   33/735292 رقــم 
عليــه باحلكــم الغيابــي ولــم تردنــا إفــادة حتــى تاريخــه لــذا قــررت رفــع 
احلكــم إلــى محكمــة االســتئناف لتعــذر إبــاغ املدعــى عليــه باحلكــم 
وفقــا للمــادة 176 /5 مــن نظــام املرافعــات الشــرعية والئحتــه التنفيذيــة 
. وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم . حــرر يف 1433/08/20هـــ 
احلمــد هلل وحــده وبعــد: ففــي يــوم الثاثــاء 1433/12/21هـــ افتتحــت 
ــة مــن محكمــة االســتئناف بكتابهــم رقــم  اجللســة وقــد عــادت املعامل
األحــوال  دائــرة  قــرار  وبرفقــه  1433/10/15هـــ،  يف   331621886
الشــخصية الثانيــة رقــم 33406783 يف 1433/9/10هـــ ونــص احلاجــة 
منــه: )وبدراســة صــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة لوحــظ أن املدعــى عليــه 
ســجن ومحــل ســجنه معلــوم واملتعــن إجــراء مقتضــى الفقــرة الثالثــة مــن 
املــادة السادســة والســبعون بعــد املائــة مــن نظــام املرافعــات الشــرعية نحو 
إعامــه باحلكــم واعتراضــه عليه(اهـــ. وعليــه أجيــب أصحــاب الفضيلــة 
بأنــه قــد متــت الكتابــة منــا إلــى صاحــب الســمو امللكــي أميــر منطقــة 
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الريــاض ثــاث مــرات بكتابنــا رقــم 33/455646 يف 1433/3/9هـــ 
وكتابنــا رقــم 33/735292 يف 1433/4/19هـــ وكذلــك متــت الكتابــة 
يف   33/1974041 رقــم  بكتابنــا  أعــاه  املرصــود  قراركــم  بعــد 
ولــم  الغيابــي  باحلكــم  عليــه  املدعــى  لتبليــغ  وذلــك  1433/11/19هـــ 
محكمــة  إلــى  احلكــم  رفــع  قــررت  لــذا  تاريخــه  حتــى  إفــادة  تردنــا 
االســتئناف لتعــذر إبــاغ املدعــى عليــه باحلكــم وفقــا للمــادة 5/176 
مــن نظــام املرافعــات الشــرعية والئحتــه التنفيذيــة وتضــرر املدعيــة مــن 
طــول املــدة.  وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم. حــرر يف 1433/12/21هـــ.
احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي يــوم  الثاثــاء املوافــق 1434/02/05هـــ 
افتتحــت اجللســة و قــد وردنــا كتــاب فضيلــة رئيس محكمة االســتئناف 
برقــم 3446778 يف 1432/1/24هـــ  واملرفــق بــه القــرار الصــادر مــن 
برقــم  الشــخصية  األحــوال  قضايــا  بنظــر  املختصــة  الثانيــة  الدائــرة 
349925 يف 1434/1/12هـــ ونــص احلاجــة منــه )و حيــث ســبق دراســة 
الصــك وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة وباالطــاع علــى مــا أجــاب بــه 
ــا رقــم 33406783  ــى قرارن ــاء عل ــه القاضــي و أحلقــه بالصــك بن فضيلت
وتاريــخ 1433/9/10هـــ لوحــظ باألكثريــة أن مــا أجــراه فضيلتــه غيــر 
تبليــغ املدعــى عليــه مبتابعــة  يلــزم حيــال  مــا  املتعــن إجــراء  كاف و 
الكتابــة جلهــات االختصــاص لتطبيــق مــا نصــت عليــه العليمــات نحــو 
تبليــغ الســجن باحلكــم ( أهـــ وعليــه أجيــب أصحــاب الفضيلــة بأنــه أثناء 
رفــع املعاملــة لكــم قــد راجعنــا املدعــى عليــه مــن الســجن و قــدم الئحتــه 
االعتراضيــة املقيــدة يف احملكمــة برقم 34188508 يف 1434/1/21هـ 
واملكونــة مــن ورقــة واحــدة مكتوبــة بخــط اليــد وباالطــاع عليهــا لــم 
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جنــد فيهــا مــا يؤثــر علــى مــا حكمــت بــه و مت بعثهــا لكــم بكتابنــا 
رقــم 34/207522 وتاريــخ 1434/1/25هـــ  وقــررت إعــادة املعاملــة إلــى 
محكمــة االســتئناف و بــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/2/5هـــ 
احلمــد هلل وحــده وبعــد  ففــي يــوم  االثنــن املوافــق1434/03/09 هـــ 
افتتحــت اجللســة و قــد وردنــا كتــاب رئيــس محكمــة االســتئناف برقــم 
الدائــرة  مــن  الصــادر  القــرار  برفقــة  1434/3/3هـــ   يف   34394762
ــا األحــوال الشــخصية و اإلنهــاءات برقــم  ــة املختصــة بنظــر قضاي الثاني
3445331 يف 1434/2/24هـــ و نــص احلاجــة منــه )و بدراســة الصــك 
وصــورة ضبطــه و أوراق املعاملــة و باالطــاع علــى مــا أجــاب بــه فضيلتــه 
مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه و حيــث ســبق دراســة الصــك و صــورة 
ضبطــه و أوراق املعاملــة و باالطــاع علــى مــا أجــاب بــه فضيلتــه القاضــي 
و أحلقــه بالصــك بنــاء علــى قرارنــا رقــم 349925 يف 1433/1/12هـــ 
لوحــظ باألكثريــة أن ذكــر املدعــى عليــه يف الئحتــه االعتراضيــة أنــه 
ــذا  ــخ 1434/1/21هـــ ل ســيتم إطــاق ســراحه خــال شــهرين مــن  تاري
البــد مــن الكتابــة إلــى اجلهــة املختصــة بالســجن لســؤالها عــن ذلــك و إذا 
كان األمــر كذلــك فــا بــد مــن عــرض األمــر علــى املدعيــة فــإن أصرت 
علــى طلــب الفســخ فــا بــد مــن بعــث حكمــن قبــل احلكــم بالفســخ أو 
عدمــه و اهلل املوفــق و صلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 
وصحبــه أجمعــن ( أهـــ  و عليــه فقــد حضــرت املدعيــة و املعــرف بهــا مــن 
قبــل ........... مينــي اجلنســية مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقــم …….. و قالــت 
إننــي متضــررة و أطلــب فســخ نكاحــي منــه و مســتعدة بتســليم العــوض و 
هــو املهــر و قــدره خمســة وعشــرون ألــف ريــال  ســعودي  متــى طلبــه منــي 
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املدعــى عليــه و هــو ديــن يف ذمتــي لــه و لــن أرجــع لــه البتــة هكــذا أجابــت 
وعليــه أجيــب أصحــاب الفضيلــة بأنــه لــم يظهــر لــي ســوى مــا حكمــت 
تاريــخ  منــذ  الســجن  أدخــل  قــد  الــزوج  أن  )ومبــا  نصــه  و  مســببا  بــه 
1427/10/05هـــ  وألن بقائهــا طــول هــذه املــدة وزوجهــا يف الســجن فيــه 
ضــرر عليهــا ولقولــه تعالــى ) وال تضاروهــن لتضيقــوا عليهــن (  وحلديــث   
) ال ضــرر وال ضــرار ( وقــد شــرع رفــع الضــرر بالفرقــة بــن الزوجــن وملــا 
قــرره الفقهــاء بقولهــم :)وحصــول الضــرر للزوجــة بتــرك الــوطء مقتــض 
ــو  ــزوج أو بغيــر قصــد ول للفســخ بــكل حــال ســواء كان بقصــد مــن ال
مــع قدرتــه وعجــزه كالنفقــة وأولــى للفســخ بتعــذره يف اإليــاء إجماعــًا 
وعلــى هــذا فالقــول يف امــرأة األســير واحملبــوس ونحوهمــا ممــن تعــذر 
انتفــاع امرأتــه بــه إذا طلبــت فرقتــه كالقــول يف امــرأة املفقــود باإلجمــاع 
( االختيــارات الفقهيــة لشــيخ اإلســام ابــن تيميــة )563/1( أهـــ و قــد  
قــررت  إعــادة املعاملــة حملكمــة االســتئناف . وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى 
اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/3/9هـ 
احلمــد هلل وحــده وبعــد يف هــذا اليــوم األحــد 1434/4/21هـــ عــادت 
ــخ  ــة مــن محكمــة االســتئناف بكتابهــم رقــم 34668033 وتاري املعامل
1434/4/15هـــ وبرفقــه القــرار رقــم 34177359 وتاريــخ 1434/4/2هـــ 
تقــرر   ( نصــه  مــا  املتضمــن  الشــخصية  األحــوال  دائــرة  مــن  الصــادر 
الدائــرة أنــه لــم يظهــر مــا يوجــب النقــض بعــد اجلــواب األخيــر ( أ.هـــ 
لــذا جــرى إثباتــه واهلل املوفــق وصلــى اهلل وســلم علــى محمــد . حــرر يف 

1434/4/21هـــ 
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة الثانيــة املختصــة 
بنظــر قضايــا األحــوال الشــخصية واإلنهــاءات مبحكمــة االســتئناف 
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بالريــاض علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة 
بالريــاض املســاعد برقــم 34/597427 وتاريــخ 1434/9/10هـــ املرفــق 
بهــا الصــك الصــادر مــن فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ/..............

بدعــوى/  اخلــاص  وتاريــخ 1433/3/1هـــ  برقــم 33108865  املســجل   
...........مينيــة اجلنســية ضــد/........ ميانــي اجلنســية بشــأن فســخ نــكاح وقــد 
تضمــن الصــك حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه. وحيــث 
وأوراق  االعتراضيــة  والائحــة  وصــورة ضبطــه  الصــك  دراســة  ســبق 
املعاملــة وباالطــاع علــى مــا أجــاب بــه فضيلــة القاضــي وأحلقــه بالصــك 
بنــاء علــى قرارنــا رقــم 3445331 وتاريــخ 1434/2/24هـــ تقــرر الدائــرة 
باألكثريــة انــه لــم يظهــر مــا يوجــب النقــض بعــد اجلــواب األخيــر. واهلل 

املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد و علــى آلــه وصحبــه وســلم .
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: 33370559 تاريُخه: 1433/8/6هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 32273526

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3414425  تاريخه:1434/3/8هـ

فســخ نــكاح - مطالبــة الزوجــة بالفســخ لوجــود تخلــف يف عقــل الــزوج 
وعــدم اإلخبــار بــه قبــل الــزواج - إنــكار الــزوج التخلــف - تعــذر اإلصــالح 
بــني الزوجــني - االســتعانة بأهــل اخلبرة )مستشــفى الصحة النفســية( 

- إيجابيــة التقريــر الطبــي للزوجــة- فســخ النــكاح بغيــر عــوض .

1. قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم : »ال ضــرر وال ضــرار« رواه ابــن ماجــه 
والدارقطنــي وغيرهمــا مســندا،  وقــال النــووي :) حديــث حســن( 

2. قاعدة :) الضرر يزال ( 
3. قــال أبــو عبيــد:  )إمنــا يســعه الصلــح يف األمــور املشــكلة أمــا إذا 
اســتنارت احلجــة ألحــد اخلصمــني وتبــني لــه موضــع الظالــم فليــس لــه 
أن يحملهمــا علــى الصلــح ونحــوه قــال عطــاء واستحســنه ابــن املنــذر 
وروى عــن شــريح أنــه مــا أصلــح بــني متحاكمــني إال مــرة واحــدة( ا.هـــ 

املغنــي )29/14(: 
4. مــا قــرره أهــل العلــم أن العيــب بــني الزوجــني الــذي يوجــب اخليــار هــو 
: مــا ينفــر عــن االســتمتاع وال يحصــل بــه مقصــود النــكاح مــن الرحمـــة 
واملـــودة. انظــر : االختيــارات الفقهيــة البــن تيميــة )ص 22( وزاد املـــعاد 

البــن القيــم )183-182/5( .
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ــة املعــرف بهــا مــن قبــل والدهــا أن املدعــى عليــه تزوجهــا  ادعــت املدعي
بواليــة والدهــا علــى مهــر قــدره  خمســة وعشــرون ألــف ريــال واشــترطت 
عليــه أن يســكنها يف مســكن مســتقل وأن تواصــل دراســتها، وأنــه 
دخــل بهــا، وبعــد الــزواج بثاثــة أشــهر بــدأت تشــك يف تصرفاتــه حيــث 
حــاول قتلهــا بالســكن مرتــن وخنقهــا وضربهــا وعّنفهــا، ثــم تبــن 
لهــا أنــه يعانــي مــن تخلــف بســيط بــذكاء )65( وعيــوب نطــق وضعــف 
ســمع، ولــم تكــن تعلــم عــن ذلــك قبــل العقــد وإمنــا كانــت تعلــم أنــه 
كان ضعيــف الســمع فقــط، وقــررت أنهــا تعتبــر هــذا غشــا منــه وطلبــت 
احلكــم بفســخ نكاحهــا منــه أو أن يطلقهــا ، بعــرض ذلــك علــى املدعــى 
عليــه وكالــة صــادق علــى الــزواج والعقــد، والدخــول علــى الوصــف 
املذكــور ، وأنكــر أن موكلــه حــاول قتلهــا بالســكن مرتــن وخنقهــا 
وضربهــا، كمــا صــادق علــى مــا ذكرتــه مــن التخلــف البســيط يف 
ــه وعيــوب النطــق وضعــف الســمع وقــرر أن نســبة عقــل موكلــه  موكل
القــدرات  إمكانيــات  مــدى  يف  تؤثــر  وال  معقولــة  نســبة  باملئــة   )65(
العقليــة ملوكلــه أو تقلــل مــن أهميتــه، وقــرر أن املدعيــة كانــت تعلــم 
 ، بذلــك  رضاهــا  عــن  ســألها  الشــرعي  املــأذون  وأن  العقــد  قبــل  بــه 
ــة ، جــرى  ــاد لبيــت الزوجي ــة، وإلزامهــا باالنقي ــب رد دعــوى املدعي وطل
االطــاع علــى عقــد النــكاح بــن الطرفــن املتضمــن العقــد للمدعيــة 
علــى املدعــى عليــه بواليــة والدهــا علــى مهــر قــدره خمســة وعشــرون ألــف 
ريــال مســلمة وعلــى أن تكمــل دراســتها وعلــى أن يوفــر لهــا ســكنا 
شــرعيا مســتقا ا.هـــ ، جــرت محاولــة اإلصــاح بــن الطرفــن فلــم 
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ــى  ــة ملستشــفى الصحــة النفســية للكشــف عل يصطلحــا ،متــت الكتاب
املدعــى عليــه فــورد اجلــواب إيجابيــًا للمدعيــة ، بعرضــه علــى املدعيــة 
أصــرت علــى طلبهــا ، مت طلــب املدعــى عليــه أصالــة، وبســؤاله عــن 
دعــوى املدعيــة قــرر أن مــا ذكــره موكلــه كلــه صحيــح ، وأنكــر مــا 
تضمنــه التقريــر الطبــي وقــرر أنــه ال زال راغبــا بزوجتــه ويطلــب انقيادها 
ــه وســلم:  »ال  ــى اهلل علي ــه صل لبيــت الطاعــة ، مــن كل مــا ســبق وقول
ضــرر وال ضــرار«، ولقاعــدة :) الضــرر يــزال ( والواجــب شــرعا يف شــأن 
الضــرر إذا كان واقعــا أن يســعى يف إزالتــه ورفعــه ، مــا قــرره أهــل العلــم 
أن العيــب بــن الزوجــن الــذي يوجــب اخليــار هــو مــا ينفــر عــن االســتمتاع 
وال يحصــل بــه مقصــود النــكاح مــن الرحمــة واملــودة ، والتخلــف العقلــي 
الــذي باملدعــى عليــه مــن هــذا النــوع ، لــذا مت احلكــم بفســخ نــكاح 
املدعيــة مــن  زوجهــا املدعــى عليــه مجانــا بغيــر عــوض ألن الفرقــة أتــت 
مــن قبلــه ، بعــرض احلكــم علــى املدعــى عليــه قــرر عــدم قناعتــه ، جــرى 
إفهــام املدعــى عليــه  أن عليــه مراجعــة األحــوال املدنيــة لتســجيل الواقعــة 
وإنــزال اســم املــرأة مــن دفتــر العائلــة بعــد اكتســاب احلكــم القطعيــة ، 
قــدم املدعــى عليــه الئحتــه االعتراضيــة ولــم يجــد فيهــا ناظــر القضيــة مــا 
يؤثــر علــى مــا حكــم بــه ، بعــد رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف متــت 

املصادقــة عليــه .

احملكمــة  يف  القاضــي   )........( أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
مــن فضيلــة  لنــا  املعاملــة احملالــة  وبنــاء علــى  العامــة مبحافظــة جــدة 
رئيــس احملكمــة العامــة مبحافظــة جدة/املســاعد برقــم 32273526 
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وتاريــخ 1432/07/09هـــ املقيــدة باحملكمــة برقــم 32850594 وتاريــخ 
اجللســة  افتتحــت  الثاثــاء 1432/11/13هـــ  يــوم  ففــي  1432/7/9هـــ 
الســاعة 19 : 11 وفيهــا حضــرت )........( فلســطينية اجلنســية بوثيقــة 
ــة مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقــم )........( املعــرف  ــة مســلمة الديان مصري
ــة مبوجــب  ــل أبيهــا )........( فلســطيني اجلنســية مســلم الديان بهــا مــن قب
رخصــة اإلقامــة رقــم )........( كمــا حضــر حلضورهــا )........( ســعودي 
عــن  بصفتــه وكيــا   )........( رقــم  املدنــي  الســجل  اجلنســية مبوجــب 
......... بصــك الوكالــة ذي الرقــم 93868 والتاريــخ 1432/11/04هـــ 
اجللــد 11131 الصــادر مــن كتابــة العــدل الثانيــة شــمال محافظــة جــدة 
وادعــت األولــى قائلــة إن مــوكل هــذا احلاضــر زوجــي عقــد علــي بتاريــخ 
 )25000( وقــدره  مهــر  علــى  والــدي  بواليــة  تقريبــا  1431/11/23هـــ 
خمســة وعشــرون ألــف ريــال وعلــى أن يســكنني يف مســكن مســتقل 
وأن أواصــل دراســتي ودخــل بــي بتاريــخ 1432/03/13هـــ وبعــد زواجــي 
بثاثــة أشــهر بــدأت أشــك يف تصرفاتــه فهــو قــد حــاول قتلــي بالســكن 
مرتــن وخنقنــي باملخــدة وضربنــي وعنفنــي ثــم تبــن لــي أنــه يعانــي مــن 
تخلــف بســيط بــذكاء 65 وعيــوب نطــق وضعــف ســمع ولــم أكــن أعلــم 
عــن ذلــك قبــل العقــد وكنــت أعلــم أنــه كان ضعيــف الســمع فقــط 
وذلــك بســبب حادثــة غــرق لــه وهــو صغيــر وهــذا أعتبــره غشــا منــه أطلــب 
احلكــم لــي بفســخ نكاحــي منــه أو أن يطلقنــي هكــذا ادعــت وبعــرض 
ذلــك علــى املدعــى عليــه وكالــة أجــاب قائــا مــا ذكرتــه املدعيــة مــن 
ــه بهــا علــى الوصــف املذكــور  ــي بهــا وعقــده عليهــا ودخول زواج موكل
مرتــن  بالســكن  قتلهــا  حــاول  أنــه  مــن  ومــا ذكرتــه  فهــو صحيــح 
وخنقهــا وضربهــا ليــس صحيحــا ومــا ذكرتــه مــن نســبة عقــل موكلــي 
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65 باملئــة فهــي نســبة معقولــة وال تؤثــر يف مــدى إمكانيــات القــدرات 
العقليــة ملوكلــي أو تقلــل مــن أهميتــه ومــا ذكرتــه مــن التخلــف البســيط 
فهــو صحيــح وكانــت  الســمع  وضعــف  النطــق  وعيــوب  موكلــي  يف 
ــل العقــد وقــد ســألها املــأذون الشــرعي عــن رضاهــا بذلــك  ــه قب ــم ب تعل
ــرد الدعــوى وأن تنقــاد  ــي ب ــب احلكــم ملوكل ــم يغشــها أطل ــي ل فموكل
ــة  ــه وكال ــة هكــذا أجــاب وبســؤال املدعــى علي ــة لبيــت الزوجي املدعي
عــن وثيقــة عقــد النــكاح أجــاب قائــا هــي لــدى موكلــي وســأحضرها 
اجللســة  وقــت  أجــاب والنتهــاء  بــإذن اهلل هكــذا  القادمــة  اجللســة  يف 
يــوم االثنــن 1433/02/08هـــ افتتحــت اجللســة  ثــم يف  رفعــت اجللســة 
الســاعة 30 : 08 وفيهــا حضــرت ......... املثبتــة هويتهــا ســابقا املعــرف 
بهــا مــن قبــل أبيهــا ......... املثبتــة هويتــه ســابقا كمــا حضــر حلضورهــا 
......... املثبتــة هويتــه ووكالتــه ســابقا وبســؤال املدعــى عليــه وكالــة عــن 
وثيقــة عقــد النــكاح أجــاب قائــا قــد أحضرتهــا معــي هكــذا أجــاب 
وبعــد االطــاع علــى وثيقــة عقــد النــكاح وجدتهــا حتمــل الرقــم …… 
والتاريــخ 1431/11/17هـــ وهــي صــادر مــن احملكمــة اجلزئيــة للضمــان 
واألنكحــة مبحافظــة جــدة وتتضمــن العقــد للمدعيــة علــى املدعــى عليه 
بواليــة والدهــا علــى مهــر وقــدره )25000( خمســة وعشــرون ألــف ريــال 
مســلمة وعلــى أن تكمــل دراســتها وعلــى أن يوفــر لهــا ســكنا شــرعيا 
مســتقا ا.هـــ وقــد حاولــت اإلصــاح بينهمــا فلــم يصطلحــا  لــذا قــررت 
املدعــى عليــه  علــى  للكشــف  النفســية  الصحــة  الكتابــة ملستشــفى 
وإفادتنــا بذلــك، ورفعــت اجللســة حتــى ورود اجلــواب ثــم يف يــوم الســبت 
ــة عشــر والنصــف  1433/07/12هـــ افتتحــت اجللســة يف الســاعة احلادي
املعــرف  املثبتــة هويتهــا ســابقا   ........ املدعيــة أصالــة  وفيهــا حضــرت 
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بهــا مــن قبــل أبيهــا ...... املثبتــة هويتــه ســابقا كمــا حضــر حلضورهــا 
....... املثبتــة هويتــه ســابقا وقــد جــرت الكتابــة منــا ملستشــفى الصحــة 
النفســية مبحافظــة جــدة باخلطــاب ذي الرقــم 33/286330 والتاريــخ 
ــه  ــى ........ واإلفــادة عــن 1- مــدى قدرت 1433/02/15هـــ للكشــف عل
العقليــة، وهــل لديــه تخلــف عقلــي ومــا نســبته 2- إذا كان لديــه فهــل 
يضــر غيــره ممــن يقيمــون معــه؟ 3- إذا كان لديــه تخلــف عقلــي، فهــل 
يحســن التصــرف يف مالــه؟  فوردنــا اجلــواب منهــم باخلطــاب رقــم 149/ل 
ــد يف احملكمــة العامــة مبحافظــة جــدة  ــخ 1433/04/06هـــ املقي وتاري
برقــم 33/688038 وتاريــخ 1433/4/12هـــ واملتضمــن )اجتمعت اللجنة 
الطبيــة احملليــة لدينــا بتاريــخ 1433/02/09هـــ واطلعــت علــى خطــاب 
فضيلتكــم رقــم 33/286330 ... لــه تابع بتاريخ 1433/2/2هـ ومبعاينة 
حالــة املذكــور أعــاه وباالطــاع علــى ملفه الطبــي والفحوصات الطبية 
والنفســية والتقاريــر الصــادرة بحقــه تقــرر مــا يلــي: أن املذكــور يعانــي 
مــن ضعــف يف القــدرات العقليــة مــع ضعــف يف الســمع وبعــد إجــراء 
اختبــار الــذكاء حتصــل علــى درجــة تصنفــه يف فئــة الــذكاء احلــدي 
البينــي ) أقــل مــن الطبيعــي ( ولــم يتبــن لنــا أن لديــه ميــا إلحلــاق الضــرر 
ــه  ــه يســتطيع التصــرف يف مال ــا كذلــك أن ملــن يقيمــون معــه، وتبــن لن
يف احلــدود البســيطة األخصائــي املعالــج د/ ............. توقيعــه استشــاري 
الطــب النفســي د/ ........... توقيعــه وختمــه استشــاري الطــب النفســي 
ــر مستشــفى  ــة أ/ ......... توقيعــه مدي د/ ......... توقيعــه ســكرتير اللجن
الصحــة النفســية بجــدة ورئيــس اللجنــة الطبيــة د/ .............. توقيعــه( 
ا.هـــ نقــل نصــا بأخطائــه اإلمائيــة وبعرضــه علــى املدعيــة أجابــت قائلــة 
أنــا مــا زلــت علــى طلبــي الســابق هكــذا أجابــت وقــد طلبــت مــن املدعــى 
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عليــه وكالــة إحضــار موكلــه اجللســة القادمــة فتفهــم ذلــك ورفعــت 
اجللســة مــن أجــل ذلــك ثــم يف يــوم الثاثــاء 1433/07/29هـــ افتتحــت 
اجللســة يف الســاعة الواحــدة والنصــف وفيهــا حضــرت ........... املثبتــة 
هويتــه ســابقا املعــرف بهــا مــن قبــل أبيهــا ........ املثبتــة هويتــه ســابقا 
كما حضر حلضوره .............. ســعودي اجلنســية مبوجب الســجل املدني 
رقــم ................ وبســؤال املدعــى عليــه هــذا احلاضــر عــن دعــوى املدعيــة 
أجــاب قائــا مــا ذكــره موكلــي ســابقا كلــه صحيــح إال مــا ذكــر 
ــة فغيــر صحيــح فليــس لــدي ذلــك  أن عنــدي ضعفــا يف القــدرات العقلي
هكــذا أجــاب وبســؤاله هــل أخبرهــا مبــا ذكرتــه مــن عيــوب قبــل عقــد 
نكاحــه عليهــا أجــاب قائــا قــد أخبرناهــا بــأن بــي عيوبــا يف النطــق 
والســمع وأمــا العقــل فلــم نخبرهــا ألن عقلــي ليــس بــه ضعفــا هكــذا 
ــه أجــاب قائــا فــا  ــر املرصــود نصــه أعــاه علي أجــاب وبعــرض التقري
بزوجتــي  راغبــا  زلــت  ومــا  والســمع  النطــق  إال عيبــا يف  بــي  أن  أعلــم 
وأطلــب انقيادهــا لبيــت الطاعــة كمــا أن املستشــفى لــم يخبرونــي أن 
بــي عيبــا إال يف الســمع والنطــق هكــذا أجــاب والنتهــاء وقــت اجللســة 
رفعــت اجللســة ثــم يف يــوم االثنــن 1433/08/05هـــ افتتحــت اجللســة يف 
الســاعة احلاديــة عشــر وخمــس وأربعــن دقيقــة وفيهــا حضــرت .......... 
املثبتــة هويتــه ســابقا املعــرف بهــا مــن قبــل أبيهــا .......... املثبتــة هويتــه 
ســابقا كمــا حضــر حلضورهــا ......... املثبتــة هويتــه ســابقا كمــا حضــر 
وكيــل املدعــى عليــه ....... املثبتــة هويتــه ووكالتــه ســابقا وقــد قــررت 
املدعيــة قائلــة إنــه قــد أوصلنــي إلــى بيــت أهلــي مــن جمــادى األولــى 
عــام 1432هـــ ولــم يســأل عنــي ولــم ألتــق بــه إال يف اجللســة املاضيــة علمــا 
ــة بــه هكــذا قــررت وبســؤال  بأنــي  مــن ذوات األقــراء وإنــي غيــر راغب
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املدعــى عليــه أجــاب قائــا إن كانــت ال ترغــب بــي فأريــد منهــا أن تعيــد 
مهــري إلــي هكــذا أجــاب، فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن دعــوى املدعيــة 
املتضمنــة طلبهــا فســخ نكاحهــا مــن زوجهــا ألنــه لــم يخبرهــا قبــل العقــد 
بالتخلــف العقلــي الــذي لديــه وإمنــا أخبرهــا بعيــب الســمع والنطــق فقــط 
قبــل العقــد وأن هــذا يعتبــر غشــا منــه لهــا وبنــاء علــى مــا جــاء يف إجابــة 
املدعــى عليــه أصالــة أن ليــس بــه إال عيبــان وهمــا يف النطــق والســمع 
وأمــا العقــل فليــس بــه أي شــيء وبنــاء علــى تقريــر مستشــفى الصحــة 
النفســية املذكــور أعــاه واملرصــود نصــه أعــاه واملتضمــن أن الــذكاء 
لــدى املدعــى عليــه أقــل مــن الطبيعــي وأنــه يســتطيع التصــرف يف مالــه 
يف احلــدود البســيطة ممــا يعنــي أن لديــه تخلفــا ومــع ذلــك فهــو يســتطيع 
أن يفهــم ســائله  وبنــاء علــى ســؤالي لــه وإجابتــه وأنــه أقــر أنــه لــم يخبرهــا 
بــأن لديــه تخلفــا يف العقــل ولقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم :) ال ضــرر وال 
ضــرار ( رواه ابــن ماجــه والدارقطنــي وغيرهمــا مســندا،  وقــال النــووي 
ــى العمــل بهــذا احلديــث وقــد  :) حديــث حســن( وقــد أجمــع العلمــاء عل
ــا وقــد ذكــر بعــض العلمــاء أن نصــف  ــى املدعــى عليه وقــع الضــرر عل
الفقــه ينــدرج حتــت هــذه القاعــدة ووجهــه أن أحــكام الشــرع ال تخلــوا 
إمــا أن تكــون جللــب املنافــع أو لدفــع املضــار ولقاعــدة :) الضــرر يــزال ( 
وأن الواجــب شــرعا يف شــأن الضــرر إذا كان واقعــا أن يســعى يف إزالتــه 
ــم  ــم وغــدر والواجــب عــدم إيقاعــه وإقــرار الظال ورفعــه ألن الضــرر ظل
علــى ظلمــه حــرام وممنــوع أيضــا فتجــب إزالتــه وملــا قــرره أهــل العلــم أن 
العيــب بــن الزوجــن الــذي يوجــب اخليــار هــو مــا ينفــر عــن االســتمتاع وال 
يحصــل بــه مقصــود النــكاح مــن الرحمــة واملــودة  ) ينظــر االختيــارات 
الفقهيــة البــن تيميــة ص 22  وزاد املعــاد ... لــه تابــع البــن القيــم ج 5، 
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ص 182، 183( والتخلــف العقلــي الــذي باملدعــى عليــه مــن هــذا النــوع 
وعليــه فقــد فســخت نــكاح املدعــى عليهــا ........... فلســطينية بوثيقــة 
مصريــة مســلمة الديانــة مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقــم ……مــن املدعــي 
........... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ............ مجانــا 
بغيــر عــوض ألن الفرقــة أتــت مــن قبلــه وبــه حكمــت وبإعــان احلكــم 
اعتــرض املدعــى عليــه وطلــب التمييــز واســتعد بتقــدمي الئحــة اعتراضيــة 
فأفهــم بــأن عليــه مراجعــة احملكمــة يــوم األربعــاء 1433/08/07هـــ 
الســتام نســخة احلكــم وإذا فــات علــى ميعــاد االعتــراض ثاثــون يومــا 
ــراض واكتســب  ــة ســقط حقــه يف االعت ــه االعتراضي ــم يقــدم الئحت ول
احلكــم القطعيــة وأفهمــت املدعيــة أن عليهــا العــدة ثاثــة قــروء تبــدأ 
بينونــة  منــه  بانــت  قــد  أنهــا  املدعيــة  أفهمــت  اليــوم كمــا  تاريــخ  مــن 
ــد كمــا أفهمتهــا أال  ــد ومهــر جدي ــه إال بعقــد جدي صغــرى فــا حتــل ل
تتــزوج حتــى تنتهــي عدتهــا ويكتســب احلكــم القطعيــة كمــا أفهمــت 
املدعــى عليــه  بــأن عليــه مراجعــة األحــوال املدنيــة لتســجيل املواقعــة 
ــة بعــد اكتســاب احلكــم القطعيــة  وإنــزال اســم املــرأة مــن دفتــر العائل
كمــا قــررت التهميــش علــى وثيقــة عقــد النــكاح بذلــك بعــد اكتســاب 
احلكــم القطعيــة، واختتمــت اجللســة يف الســاعة الثانيــة عشــر، وبــاهلل 
التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر 

يف1433/08/05هـــ 
احلمــد هلل وحــده بعــد فلــدي أنــا فضيلــة الشــيخ ............. القاضــي يف 
احملكمــة العامــة مبحافظــة جــدة والقائــم بعمــل القاضــي فضيلة الشــيخ 
........... خــال إجازتــه االعتياديــة ففــي يــوم الســبت 1433/08/10هـــ 
افتتحــت اجللســة يف الســاعة احلاديــة عشــر والنصــف وفيهــا حضر املدعى 
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عليــه وكالــة ............ املثبتــة هويتــه ووكالتــه ســابقا واســتلم نســخة 
فتفهــم  املاضيــة  اجللســة  التمييــز كمــا يف  بتعليمــات  وأفهــم  احلكــم 
ذلــك واختتمــت اجللســة ثــم يف يــوم الســبت 1433/09/09هـــ افتتحــت 
اجللســة يف الســاعة الثانيــة والنصــف وفيهــا حضــر املدعــى عليــه وكالــة 
........ املثبتــة هويتــه ووكالتــه ســابقا وقــدم الئحتــه االعتراضيــة املقيــدة 
يف احملكمــة برقــم 33167249 وتاريــخ 1433/09/09هـــ واملكونــة 
األربعــاء  يــوم  يف  ثــم  لدراســتها  اجللســة  ورفعــت  ورقــات،  ســبع  مــن 
عشــر  الثانيــة  الســاعة  يف  اجللســة  افتتحــت  املوافق1433/09/13هـــ 
وقــد مت االطــاع علــى الائحــة االعتراضيــة ولــم أجــد بهــا مــا يؤثــر مبــا 
حكمــت بــه لــذا قــررت رفعهــا مــع الصــك وكامــل املعاملــة حملكمــة 
االســتئناف، واختتمــت اجللســة يف الســاعة الثانيــة عشــر والربــع، وبــاهلل 
التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر 

يف  1433/09/13هـــ 
احلمــد هلل وحــده، وبعــد: ففــي يــوم الســبت 1433/12/25هـــ افتتحــت 
مــن  املعاملــة  عــادت  وقــد  والربــع  عشــرة  احلاديــة  الســاعة  يف  اجللســة 
 332068527 احملكمــة  يف  املقيــد  بالرقــم  االســتئناف  محكمــة 
رئيــس محكمــة  وبرفقهــا خطــاب فضيلــة  وتاريــخ 1433/11/21هـــ 
االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة املكلــف ذو الرقــم 331806497 
تدقيــق  جــرى  أنــه  نفيدكــم  واملتضمــن:)  والتاريــخ 1433/11/14هـــ 
ــا  احلكــم مــن الدائــرة األولــى لألحــوال الشــخصية واألوقــاف والوصاي
الرقــم 33447037  القــرار ذو  املــال وصــدر بشــأنه  وبيــوت  والقصــار 
وتاريــخ 1433/11/08هـــ، نبعثــه لكــم مــع كامــل مشــفوعات املعاملــة 
إلكمــال الــازم واهلل يحفظكم.(ا.هـــ كما برفقها قرار ماحظة رقم 
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33447037 وتاريخ 1433/11/08هـ ونصه:) احلمد هلل وحده والصاة 
والســام علــى رســول اهلل، وبعــد: نحــن قضــاة الدائــرة األولــى لألحــوال 
الشــخصية واألوقــاف والوصايــا والقصــار وبيــوت املــال يف محكمــة 
االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة جــرى منــا االطــاع علــى املعاملــة 
الــواردة إلينــا شــفع خطــاب فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة مبحافظــة 
جــدة املســاعد رقــم 32850594 وتاريــخ 1433/10/11هـــ املشــتملة علــى 
الصــك الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ ............ القاضــي باحملكمــة العامــة 
مبحافظــة جــدة املــؤرخ يف 1433/08/06هـــ واملســجل بعــدد 33370559 
املتضمــن دعــوى ........ فلســطينية اجلنســية ضــد ............ يف فســخ نــكاح 
ــة تقــرر إعادتهــا  ــه االعتراضي وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والئحت

لفضيلــة حاكمهــا ملاحظــة مــا يلــي :
1- يف الئحــة الدعــوى املقدمــة مــن املدعيــة وأقوالها يف املجلس الشــرعي 
مــا يســتدعي التحقــق مــن علمهــا بحــال املدعــى عليــه ورضاهــا وقبولهــا 

بــه ولــم يتــم النظــر يف ذلــك.
2- لــم يظهــر مــا مينــع مــن إحالــة الزوجــن إلــى جلنــة اإلصــاح لعلــه يتــم 
االتفــاق علــى رجــوع الزوجــة أو املخالعــة باتفــاق الزوجــن كمــا ميكــن 
اختيــار حكمــن مــن أهلهمــا احتياطــا لفســخ النــكاح مــن ذلــك الــزوج 

واحلــال مــا جــرى اإلشــارة إليــه.
3- جاء يف الائحة االعتراضية ما يســتدعي النظر الشــرعي واملناقشــة 
ومــن ذلــك مــا ورد يف الفقــرات الثانيــة والثالثــة واخلامســة مــن الائحــة. 
4- يف الصفحــة الرابعــة مــن صــك احلكــم مــا يوهــم بــأن اجلــواب علــى 
الائحــة مــن فضيلــة القائــم بعمــل حاكــم القضيــة وينبغــي التصريــح يف 
الصــك بــأن اجلــواب مــن فضيلــة حاكــم القضيــة كمــا هــو واضــح مــن 
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ضبطــه واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 
اســتئناف  توقيعــه وختمــه قاضــي   ........... اســتئناف  وســلم ، قاضــي 
........... توقيعــه وختمــه رئيــس الدائــرة ............. توقيعــه وختمــه( ا.هـــ 
أوال:  يلــي:  الفضيلــة وفقهــم اهلل مبــا  وأجيــب عمــا ذكــره أصحــاب 
بالنســبة ملــا ورد يف الفقــرة األولــى مــن قــرار املاحظــة: بالرجــوع إلــى 
ضبــط الدعــوى وجــد أن املــرأة قــد ذكــرت أنهــا ال تعلــم عــن تخلفــه 
ــة وهــو واضــح كمــا أن املدعــى  ــي كمــا يف ضبــط اجللســة الثاني العقل
عليــه قــد ذكــر ذلــك يف معــرض إجابتــه ملــا قــال أنــه لــم يخبــر املدعيــة 
بذلــك إلنــكاره أن بــه تخلفــا عقليــا. ثانيــا: بالنســبة ملــا ذكــر يف الفقــرة 
الثانيــة مــن قــرار املاحظــة: بــأن أهــل العلــم قــد ذكــروا مبــا جــاء يف 
املغنــي البــن قدامــة )29/14(: )قــال أبــو عبيــد إمنــا يســعه الصلــح يف 
األمــور املشــكلة أمــا إذا اســتنارت احلجــة ألحــد اخلصمــن وتبــن لــه 
موضــع الظالــم فليــس لــه أن يحملهمــا علــى الصلــح ونحــوه قــال عطــاء 
واستحســنه ابــن املنــذر وروى عــن شــريح أنــه مــا أصلــح بــن متحاكمــن 
إال مــرة واحــدة( ا.هـــ ومــا دام أن املدعــي يقــر بذلــك فللمــرأة املدعيــة حــق 
بالفســخ ثالثــا: أمــا اإلجابــة علــى الائحــة االعتراضيــة فلــم يكــن مــن 
طــرف القاضــي القائــم بالعمــل وإمنــا مــن طــرف القاضــي ناظــر القضيــة 
وأمــا بالنســبة لباقــي املاحظــات فلــم يظهــر لــي ســوى مــا حكمــت بــه 
وعليــه قــررت إعــادة املعاملــة حملكمــة االســتئناف بعــد إحلــاق مــا اســتجد 
علــى الضبــط والصــك والســجل، واختتمــت اجللســة يف الســاعة احلاديــة 
ــا محمــد  ــى نبين ــى اهلل وســلم عل عشــرة وخمــس وأربعــن دقيقــة، وصل
وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف 1433/12/25هـــ احلمــد هلل وحــده 
والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده ، وبعــد : نحــن قضــاة الدائــرة 
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األولــى لألحــوال الشــخصية واألوقــاف والوصايــا والقصــار وبيــوت املــال 
يف محكمــة االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة جــرى منــا االطــاع 
علــى الصــك رقــم 33370559 وتاريــخ 1433/8/6هـــ الصادر من فضيلة 
القاضــي باحملكمــة العامــة مبحافظــة جــدة الشــيخ/ .......... املتضمــن 
........ فلســطينية اجلنســية ضــد.......... يف فســخ نــكاح وبدراســة الصــك 
ــى  ــة املوافقــة عل ــة تقــرر باألكثري ــه االعتراضي وصــورة ضبطــه والئحت
احلكــم بعــد اإلجــراء األخيــر ، واهلل املوفــق . وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
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: 33412454 تاريُخه: 1433/9/16هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 32354150

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3418817  تاريخه:1434/1/21هـ

فســخ نكاح - طلب فســخ النكاح لســوء العشــرة وكثرة الشك والضرب 
وعــدم النفقــة - بعــث حكمــني لتقريــر األصلــح حلــال الزوجني - تعديل 
طلــب املدعيــة أثنــاء الترافــع عمــا وارد بصحيفــة الدعــوى - مــن وجــب 
عليــه شــيء فامتنــع مــن أداءه اســتوفاه عنــه احلاكــم - فســخ النــكاح 

مقابــل التنــازل عــن املهــر .

1- قولــه تعالــى ) وإن خفتــم شــقاق بينهمــا فابعثــوا حكمــا مــن أهلــه 
وحكمــا مــن أهلهــا(

2- قوله تعالى ) وال تضاروهن لتضيقوا عليهن (
3- قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم ) أميــا امــرأة طلبــت الطــالق مــن غيــر 

مــا بــأس فحــرام عليهــا رائحــة اجلنــة (
4- قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم يف قصــة ثابــت بــن قيــس مــع امرأتــه خــذ 

احلديقــة وطلقهــا تطليقه .رواه البخاري
5- قوله صلى اهلل عليه وسلم ال ضرر وال ضرار

6- قاعدة: األصل يف األمر الوجوب
7- قاعــدة: مــن وجــب عليــه شــيء فامتنــع مــن أدائــه اســتوفاه عنــه 

. احلاكــم 
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ادعــت املدعيــة ) بواســطة مترجــم احملكمــة ( بــأن املدعــى عليــه عقــد 
عليهــا ودخــل بهــا الدخــول الشــرعي ولــم يســلمها املهــر املســمى وقــد 
أســاء عشــرتها بالضــرب وكذلــك زوجتــه األخــرى وأوالده منهــا وعــدم 
النفقــة ، طلبــت املدعيــة فســخ نكاحهــا منــه وقــررت عدولهــا عــن طلبها 
العشــرة ، صــادق  النفقــة وإحســان  الدعــوى مــن  الــوارد يف صحيفــة 
املدعــى عليــه علــى الــزواج والصــداق وقــدره وعــدم تســليمه وأنكــر 
إســاءة العشــرة والضــرب مــن قبلــه أومــن قبــل زوجتــه األخــرى وأوالده 
منهــا وقــرر بأنــه لــن يطلــق املدعيــة وطلــب احلكــم عليهــا بالعــودة لبيــت 
الزوجيــة ، جــرى تذكيــر الزوجــة بقــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم) 
أميــا امــرأة طلبــت الطــاق مــن غيــر مــا بــأس فحــرام عليهــا رائحــة اجلنــة ( 
فأصــرت علــى طلــب الطــاق ، اســتجابة لقــول اهلل تعالــى ) فــإن خفتــم 
شــقاق بينهمــا فابعثــوا حكمــا مــن أهلــه وحكمــا مــن أهلهــا ( جــرى 
بعــث املعاملــة لقســم اخلبــراء بنــاء علــى طلــب الطرفــن إلجــراء التحكيم 
، ورد القــرار املتضمــن التفريــق بينهمــا هــو املتعــن مقابــل تنــازل الزوجــة 
عــن املهــر ، قــررت املدعيــة تنازلهــا عــن املهــر مقابــل فســخ نكاحهــا 
مــن املدعــى عليــه ، رفــض املدعــى عليــه الطــاق وكذلــك اخللــع الــوارد 
يف قــرار احلكمــن ، لقولــه تعالــى: ) وال تضاروهــن لتضيقــوا عليهــن( 
وحلديــث ) ال ضــرر وال ضــرار( ولقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم يف قصــة 
ثابــت بــن قيــس مــع امرأتــه خــذ احلديقــة وطلقهــا تطليقــه( رواه البخــاري 
واألصــل يف األمــر الوجــوب وألن مــن وجــب عليــه شــيء فامتنــع مــن أدائــه 
اســتوفاه عنــه احلاكــم لذلــك فقــد صــدر احلكــم بفســخ نــكاح املدعيــة 
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ــل تنازلهــا عــن مهرهــا املذكــور وجــرى  ــه مقاب مــن زوجهــا املدعــى علي
إفهامهــا بــأن عليهــا العــدة الشــرعية ثاثــة أشــهر ألنهــا مــن اآليســات مــن 
احليــض بعــد ســؤالها ، قنعــت املدعيــة باحلكــم ولــم يقنــع املدعــى عليــه ، 

صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا )........( القاضــي يف احملكمــة العامــة 
بالريــاض وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العامــة بالريــاض برقــم 32354150 وتاريــخ 1432/08/16 هـــ  املقيــدة 
باحملكمــة برقــم 321059207 وتاريــخ 1432/08/16 هـــ  ففــي يــوم 
وفيهــا حضــرت  اجللســة  افتتحــت  هـــ  املوافــق 1432/12/26  الثاثــاء 
 )........( رقــم  اإلقامــة  رخصــة  مبوجــب  اجلنســية  باكســتانية   )........(
املعــرف بهــا مــن قبــل مفتشــة احملكمــة بكتابهــم املرفــق باملعاملــة كما 
حضــر املترجــم بهــذه احملكمــة )........( يحمــل اإلقامــة رقــم )........( 
لســماع دعواهــا ضــد )........( ولــم يحضــر املدعــى عليــه وال مــن ميثلــه 
ولــم يظهــر تبلغــه بهــذا املوعــد ويف جلســة أخــرى بتاريــخ1433/05/04 
هـــ حضــرت املدعيــة واملعــرف بهــا مــن قبــل أخيهــا )........( باكســتاني 
ــه )........(  اجلنســية يحمــل إقامــة رقــم )........( كمــا حضــر املدعــى علي
باكســتاني اجلنســية يحمــل إقامــة رقــم )........( وبســؤال املدعيــة عــن 
دعواهــا بواســطة مترجــم احملكمــة ...أجابــت قائلــة إن هــذا احلاضــر 
معــي زوجــي فقــد عقــد علــي النــكاح بتاريــخ 2006/01/10م ودخــل 
ألــف  وعشــرون  خمســة  وقــدره  صــداق  علــى  الشــرعي  الدخــول  بــي 
روبيــة باكســتاني لــم أســتلمه وقــد ســاءت عشــرته معــي فهــو يضربنــي 



267

ينفــق علــي أطلــب فســخ  الثانيــة وأوالدهــا منــه وال  وكذلــك زوجتــه 
نكاحــي منــه هــذه دعــواي وبعــرض الدعــوى علــى املدعــى عليــه أجــاب 
ــزواج  ــة يف دعواهــا مــن ال ــه املدعي ــح مــا ذكرت بواســطة املترجــم صحي
وتاريخــه والصــداق وقــدره وأنــه لــم تســتلمه أمــا مــا ذكرتــه مــن إســاءة 
فغيــر  منهــا  وأوالدي  الثانيــة  زوجتــي  لهــا وكذلــك  العشــرة وضربــي 
صحيــح وأمــا مــا طلبتــه مــن فســخ النــكاح فأطلــب مهلــة ملــدة عشــرة 
أيــام هكــذا أجــاب ويف جلســة أخــري بتاريــخ 1433/05/26 هـــ وفيهــا 
حضــرت املدعيــة ...واملعــرف بهــا ...واملدعــى عليه ...احلاضرون يف اجللســة 
الســابقة ومترجــم احملكمــة ...ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
رقــم ...وقــد قــررت املدعيــة بواســطة املترجــم قائلــة بــأن صحيفــة الدعوى 
قــد طلبــت فيهــا النفقــة وإحســان العشــرة وأنــا قــد عدلــت دعــواي بفســخ 
نكاحــي مــن املدعــى عليــه ولــم نصطلــح علــى شــيء هكــذا قــررت 
وبســؤال املدعــى عليــه بواســطة املترجــم عــن طلــب املدعيــة الطــاق قــال 
لــن أطلقهــا وأطلــب احلكــم عليهــا بالعــودة لبيــت الزوجيــة هكــذا أجــاب 
وقــد جــرى تذكيرهــا بواســطة املترجــم بحديــث الرســول صلــى اهلل 
عليــه وســلم ) أميــا امــرأة طلبــت الطــاق مــن غيــر مــا بــأس فحــرام عليهــا 
رائحــة اجلنــة ( فأصــرت علــى طلــب الطــاق وجــرى عــرض طلبهــا علــى 
املدعى عليه ولعل اهلل أن يكتب لهما خيرا يف طاقه لها فرفض ذلك 
واســتجابة لقــول اهلل تعالــى ) وإن خفتــم شــقاق بينهمــا فابعثــوا حكمــا 
مــن أهلــه وحكمــا مــن أهلهــا ( فأمرتهمــا بتحديــد حكمــن فقــاال 
بواســطة املترجــم نحــدد عضويــن مــن احملكمــة كمــا طلبــت املدعيــة 
حضــور أخيهــا املعــرف بهــا ...وكذلــك طلــب  املدعــي حضــور صديقــه ... 
عنــد احلكمــن حملاولــة الصلــح وأن يقــرر عضــوي احملكمــة احلكمــن 
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مــا يريــان مــن جمــع أو فرقــة بعــوض أو بــدون عــوض فأجيــب لطلبهمــا 
ويف جلســة أخــري بتاريــخ 1433/07/05 هـــ حضــرت املدعيــة ولــم تردنــا 
إفــادة مــن قســم اخلبــراء لــذا رفعــت اجللســة حتــى ورود اجلــواب ويف جلســة 
أخــري بتاريــخ 1433/09/13 هـــ حضــرت املدعيــة واملعــرف بهــا مــن قبــل 
...كمــا حضــر مترجــم احملكمــة ...وقــد حضــر املدعــى عليــه متأخــرا 
عنــد الســاعة الثانيــة والنصــف وقــد وردنــا كتــاب قســم اخلبــراء رقــم 
321059207 وتاريــخ 1433/7/14هـــ وبرفقــه القــرار رقــم 544 وتاريــخ 
1433/7/14هـــ ونــص احلاجــة منــه ) عليــه نفيد فضيلتــه أنه مت االجتماع 
بالطرفــن وقــد تعــذر الصلــح بينهمــا حيــث ذكــرت املدعيــة بأنهــا ال 
ترغــب العيــش مــع زوجهــا املذكــور وذلــك لكونــه ال يقــوم بالنفقــة 
عليهــا وأنــه كثيــر الشــك بهــا وأن أوالده مــن زوجتــه الثانيــة قــد اعتــدوا 
ــه لــم يســلمها املهــر املقــدر بخمســة وعشــرين ألــف  عليهــا بالضــرب وأن
روبيــه باكســتاني وأنهــا علــى اســتعداد للتنــازل عنــه مقابــل طاقهــا أمــا 
بالنســبة للمدعــى عليــه فقــد ذكــر بأنــه ال يرغــب يف طــاق املدعيــة وانه 
علــى اســتعداد بتســليمها مهرهــا املذكــور وجتــدون إقــرار كل منهمــا 
بطــي املعاملــة وبنــاء علــى ذلــك وبعــد االجتمــاع بالطرفــن ومناقشــتهما 
وســماع أقوالهمــا والتأمــل يف حالهمــا ولعــدم الوفــاق بينهمــا فإننــا نــرى 
أن التفريــق بينهمــا هــو املتعــن مقابــل تنازلهــا عــن املهــر (أ.هـــ وبعــرض 
ذلــك علــى املدعيــة بواســطة املترجــم قائلــة إننــي متنازلــة عــن املهــر وقــدره 
خمســة وعشــرون ألــف روبيــه باكســتاني مقابــل فســخ نكاحــي مــن 
املدعــى عليــه هكــذا قــررت فجــرى نصحهــا بالذهــاب لبيــت الزوجيــة 
فرفضــت ذلــك وقالــت أنــا متضــررة وأطلــب فســخ نكاحي حــاال هكذا 
أجابــت وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه رفــض طاقهــا وكذلــك اخللــع 
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قــرار احلكمــن املرصــود أعــاه هكــذا أجــاب بواســطة  الــوارد يف 
املترجــم فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة ومبــا أن الزوجــة 
تطلــب فســخ نكاحهــا وقــد أصــرت علــى ذلــك وقــد رفــض الــزوج ذلــك 
وحيــث تنازلــت عــن املهــر وملــا ورد يف قــرار احلكمــن وألن بقائهــا طــول 
هــذه املــدة ناشــزا ضــرر عليهــا ولقولــه تعالــى ) وال تضاروهــن لتضيقــوا 
عليهــن ( وحلديــث) ال ضــرر وال ضــرار ( وقــد شــرع رفــع الضــرر بالفرقــة 
بــن الزوجــن ولقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم يف قصــة ثابــت بــن قيــس  
مــع  امرأتــه ) خــذ احلديقــة وطلقهــا تطليقــة ( رواه البخــاري واألصــل يف 
ــم وألن الــزوج امتنــع مــن الطــاق  األمــر الوجــوب كمــا قــرره أهــل العل
وألن مــن وجــب عليــه شــيء وامتنــع أدائــه اســتوفاه عنــه احلاكــم لذلــك 
عليــه  املدعــى  زوجهــا  مــن   ...... املدعيــة  نــكاح  فســخت  فقــد  كلــه 
ــة عــن  ــازل املدعي ــل تن ...باكســتاني اجلنســية يحمــل إقامــة رقــم ...مقاب
مهرهــا املذكــور أعــاه وبذلــك قضيــت وأفهمتهــا بــأن عليهــا العــدة 
الشــرعية لهــذا الفســخ ابتــداء مــن تاريــخ احلكــم وهــي ثاثــة أشــهر فهــي 
ــة  ــى املدعي مــن اآليســات مــن احليــض بعــد ســؤالها وبعــرض احلكــم عل
قنعــت بــه ولــم يقنــع بــه املدعــى عليــه وطلــب متييــزه واســتعد بتقــدمي الئحــة 
اعتراضيــة فأجيــب لطلبــه وأفهــم بــأن عليــه مراجعــة احملكمــة يــوم 
ــخ 1433/09/19هـــ الســتام نســخة مــن احلكــم وأفهــم  ــاء بتاري الثاث
بأنــه إذا مضــى ثاثــون يومــا مــن موعــد اســتام نســخة احلكــم ولــم يقدم 
خالهــا الئحتــه االعتراضيــة فيســقط حقــه  يف االعتــراض ويكتســب 
احلكــم القطعيــة  كمــا أفهمــت املدعيــة بــأن ال تســتقبل اخلطــاب إال بعد 
ــة وانتهــاء العــدة الشــرعية، وبــاهلل التوفيــق  اكتســاب احلكــم القطعي
، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  
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1433/09/13 هـــ
هـــ  املوافــق1434/02/17  األحــد  يــوم   ففــي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
افتتحــت اجللســة وقــد عــادت املعاملــة مــن محكمة االســتئناف بكتابهم 
رقــم 3495952 وتاريــخ 1434/2/5هـــ وبرفقــه القــرار رقــم 3418817 
وتاريــخ 1434/1/21هـــ الصــادر مــن دائــرة األحــوال الشــخصية الثانيــة 
ونصــه ) وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة وأوراق 
املعاملــة تقــرر الدائــرة املصادقــة علــى احلكــم ( أ.هـــ وكــي ال يخفــى 
جــرى إثباتــه. وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/02/17هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة الثانيــة املختصــة 
بنظــر قضايــا األحــوال الشــخصية واإلنهــاءات مبحكمــة االســتئناف 
بالريــاض علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة 
املســاعد بالريــاض برقــم 331059207 وتاريــخ 1434/1/4هـ املرفق بها 
الصــك الصــادر مــن فضيلــة القاضي باحملكمة الشــيخ ... املســجل برقم 
33412454 وتاريــخ 1433/9/16هـــ اخلــاص بدعــوى/ ... باكســتانية 
اجلنســية ضــد/ ... باكســتاني اجلنســية بشــأن فســخ نــكاح  وقــد تضمــن 
الصــك حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه. وبدراســة الصــك 
وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة وأوراق املعاملــة تقــرر الدائــرة 
املصادقــة علــى احلكــم ، واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد و 

علــى آلــه وصحبــه وســلم .
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: 33396666 تاريُخه: 1433/8/28هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 32360747

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34313906  تاريخه:1434/9/7هـ

عــدم   - والهجــر  النفقــة  لعــدم  نــكاح  بفســخ  املطالبــة   - نــكاح  فســخ 
حضــور املدعــى عليــه رغــم تبليغــه - شــهادة الشــاهدين املعدلــني بصحــة 
الدعــوى - ثبــوت الضــرر وعــدم النفقــة - احلكــم غيابيــًا بفســخ النــكاح 

للضــرر وعــدم النفقــة .

1. قول اهلل تعالى ) فإمساك مبعروف أو تسريح بإحسان ( 
2. قول الرسول صلى اهلل عليه وسلم ) ال ضرر وال ضرار (

3. أمــر النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم امــرأة ثابــت بــن قيــس ) أن تتربــص 
حيضــه واحــدة وتلحــق بأهلهــا ( رواه النســائي

4. قــول ابــن تيميــه رحمــه اهلل ) املختلعــة يكفيهــا االعتــداد بحيضــة 
واحــدة ( االختيــارات 282

5. قــول ابــن القيــم رحمــه اهلل )وهــي مقتضــى قواعــد الشــريعة فــإن 
العــدة إمنــا جعلــت ثــالث حيــض ليطــول زمــن الرجعــة إلــخ ...( زاد 

.199/5 املعــاد 
العجــز  مــن  بالفســخ  أولــى  هــذا  ) وألن  القنــاع  قــال يف كشــاف   .6

النفقــة بتــرك  الفســخ  يعنــي   ) بالــوطء 
7. املادة رقم 12 واملادة 15 واملادة 55 من نظام املرافعات الشرعية .
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أقامــت زوجــة دعــوى علــى زوجهــا الغائــب عــن مجلــس احلكــم تطالبــه 
معاشــرتها باملعــروف أو إلزامــه بتطليقهــا ، لــم يحضــر املدعــى عليــه 
، عدلــت املدعيــة دعواهــا وطلبــت فســخ نكاحهــا مــن املدعــى عليــه 
، لــم يحضــر املدعــى عليــه رغــم تبليغــه مرتــن ، وأحضــرت شــاهدين 
شــهدا بــأن املدعــى عليــه ال ينفــق علــى زوجتــه وال علــى أوالده منهــا 
وأنــه تــارك لزوجتــه منــذ ثــاث ســنوات تقريبــا ، وأحــد الشــاهدين مــن 
أقــارب املدعيــة والثانــي جــار ألهلهــا ، كمــا أحضــرت شــاهدا آخــر 
ــاء علــى أن  شــهد بصحــة دعــوى املدعيــة وجــرى تزكيــة الشــهود ، فبن
املدعــى عليــه تبلــغ تبليغــًا صحيحــا وفقــا للمــادة الثانيــة عشــرة واخلامســة 
عشــرة مــن نظــام املرافعــات الشــرعية ولــم يحضــر وألن عــدم حضــوره 
إضــرار باملدعيــة والضــرر يــزال لقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم ) ال ضــرر 
وال ضــرار ( ولشــهادة الشــاهدين ولقولــه تعالــى ) فإمســاك مبعــروف 
أو تســريح بإحســان( وألن مــن وجــب عليــه شــيء وامتنــع عــن أدائــه أداه 
احلاكــم عنــه فســخت احملكمــة نــكاح املدعيــة مــن املدعــى عليــه مــن 
ــه  ــًا للمدعــى علي ــه قضــت واعتبــرت هــذا احلكــم غيابي ــر عــوض وب غي
وأفهمــت املدعيــة أن عليهــا العــدة الشــرعية لهــذا الفســخ وهــي حيضــة 
وصــدق  االســتئناف  حملكمــة  اإلجــراء  هــذا  رفــع   ، الصحيــح  علــى 

احلكــم .
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا )........( القاضــي يف احملكمــة العامــة 
رئيــس  مــن فضيلــة  لنــا  املعاملــة احملالــة  علــى  وبنــاء  جــدة  مبحافظــة 
احملكمة العامة /املساعد وتاريخ 1432/08/19هـ املقيدة باحملكمة 
برقــم 321075041 وتاريــخ 1432/08/19هـــ ففــي يــوم األحــد املوافــق 
1433/04/25هـــ حضــرت املدعيــة )........( ســعودية اجلنســية مبوجــب 
وقدمــت   )........( عليــه  املدعــى  يحضــر  ولــم   )........( املدنــي  الســجل 
املدعيــة ورقــة تبليــغ محضــري اخلصــوم وتاريــخ 1433/3/6هـــ والتبليــغ 
ليــس مختومــا مــن قســم محضــري اخلصــوم وعليــه توقيــع املدعــى عليــه 
حيــث ذكــرت املدعيــة أنــه جــاء إلــى البيــت ووّقــع علــى التبليــغ وأنهــا 
ال تعــرف لــه أي عنــوان وأنــه ال يعمــل لــذا جــرى تأجيــل اجللســة إلــى 
1433/6/8هـــ لتبليــغ املدعــى عليــه عــن طريــق البحــث والتحــري ويف 
يــوم األحــد املوافــق 1433/06/08هـــ حضــرت املدعيــة .......... واملدونــة 
هويتهــا ســابقا ولــم يحضــر املدعــى عليــه ........... وقــد وردنــا خطــاب 
البحــث والتحــري رقــم 20/10441 وتاريــخ 1433/5/19هـــ وفيــه )بأنــه 
بالرجــوع للحاســب اآللــي طرفنــا اتضــح بــأن عنــوان املذكــور ...... املطلع 
بواســطة جــوال رقــم ) ( وبعــرض ذلــك علــى املدعية قالت إن املدعى عليه 
يســكن يف مدينــة وأنــا متأكــدة ولــدي شــهود أنــه يســكن يف مدينــة 
جــدة هكــذا قالــت ويف يــوم االثنــن املوافق1433/07/07هـــ حضــرت 
أحضــرت  الشــهود  عــن  وبســؤالها  ســابقا  هويتهــا  واملدونــة  املدعيــة 
رقــم  املدنــي  الســجل  مبوجــب  اجلنســية  ســعودي  مــن  كا  للشــهادة 
وســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم وبســؤال مبفــرده قــال ) 
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أشــهد بــاهلل العظيــم أن املدعــى عليــه يســكن يف الوقــت احلالــي يف حــي 
مبدينــة وأوالده هــم و مــن زوجتــه( هكــذا شــهد وبســؤال مبفــرده قــال 
) أشــهد بــاهلل العظيــم أنــي أعــرف املدعــى عليــه وأنــا أســكن بجــواره 
يف حــي مبدينــة وكانــت آخــر مــرة رأيتــه قبــل شــهر ولديــه أوالد هــم و 
مــن زوجتــه( هكــذا شــهد وبســؤالها عــن املعدلــن للشــهود أحضــرت 
ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم و مبوجــب اإلقامــة رقــم 
وبســؤال ....... عــن الشــهود قــال أعــرف الشــهود وأقبــل شــهادتهم لــي 
وعلــي هكــذا قــال وبســؤال عــن الشــهود قــال أعــرف الشــهود وأقبــل 
شــهادتهم لــي وعلــي هكــذا قــال لــذا قــررت ســماع الدعــوى غيابيــا بنــاء 
علــى املــادة )55( مــن نظــام املرافعات الشــرعية والئحته وبســؤال املدعية 
عــن دعواهــا قالــت إن املدعــى عليــه هــو زوجــي مبوجــب العقــد الشــرعي 
الصحيــح ولــي منــه ثاثــة أوالد هــم ..... وعمرهــا عشــر ســنوات و..... 
وعمــره ثمــان ســنوات و....... وعمرهــا أربــع ســنوات وهــو مقصــر معنــا 
ــي حلقوقــي الشــرعية  ــا وال يقــوم بإعطائ ــا وال يســأل عن ال يصــرف علين
وقــد حاولــت يف االصــاح ولكــن دون جــدوى وأنــا علــى هــذه احلــال مــا 
يقــارب ســنتان ونصــف اطلــب إمــا إمســاك مبعــروف أو تطليقــي منــه 
هــذه دعــواي وقدمــت ســجل األســرة الصــادر مــن األحــوال املدنيــة وفيــه 
اســم الــزوج املدعــى عليــه ........ وفيــه اســم الزوجــة املدعيــة واألوالد ..... 
و...... و...... ثــم جــرى تأجيــل اجللســة إلــى 1433/8/13هـــ لطلــب املدعــى 
عليــه مــرة أخــرى عــن طريــق البحــث والتحــري ويف يــوم الثاثــاء املوافــق 
1433/08/27هـــ حضــرت املدعيــة واملدونــة هويتهــا ســابقا ولــم يحضــر 
املدعــى عليــه وقــد وردنــا خطــاب البحــث والتحــري رقــم 13/6477 
عــن  البحــث  مت  أنــه  نفيدكــم  )عليــه  وفيــه  1433/8/18هـــ  وتاريــخ 
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املذكــور ومت احلصــول علــى جوالــه رقــم وباالتصــال عليــه مت افهامــه 
مبوعــد اجللســة املقــررة واســتعد مبراجعتكــم باملوعــد احملــدد ( لــذا 
قــررت الســير يف الدعــوى وبســؤال املدعيــة قالــت أنــا ال أريــد فســخ 

نكاحــي وإمنــا أطلــب معاشــرة زوجــي لــي باملعــروف هكــذا قالــت .
ويف يــوم الســبت املوافــق 1433/10/14هـــ حضــرت املدعيــة واملدونــة 
هويتهــا ســابقا ولــم يحضــر املدعــى عليــه وال مــن ينــوب عنــه ثــم قــررت 
املدعيــة قائلــة اننــي قابلــت املدعــى عليــه يف شــهر رمضــان وطلبــت منــه 
اآلن  وأنــا  بــي  فاســتهزأ  بإحســان  تســريحي  أو  مبعــروف  امســاكي 
متضــررة مــن بقائــي طيلــة هــذه الفتــرة معلقــة وأطلــب تعديــل دعــواي 
وفســخ نكاحــي مــن املدعــى عليه هكذا قــررت ويف يوم االثنن املوافق 
ــة  1433/10/16 هـــ لــدي أنــا القاضــي باحملكمــة العامــة خلــف فضيل
القاضــي افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــرت املدعيــة املثبــت حضورهــا يف 
ــم  ــاه ث ــن أدن جلســة ســابقة واملعــرف بهــا مــن قبــل الشــاهدين املذكوري
قــررت املدعيــة قائلــة اننــي يف بيــت مســتقل أنا وأبنائي منذ ثاث ســنوات 
وال ينفــق علينــا وال يجلــس معنــا اطاقــا هكــذا قــررت وبســؤالها علــى 
بينتهــا يف ذلــك أحضــرت للشــهادة وأدائهــا ســعودي اجلنســية مبوجــب 
ــة الوطنيــة رقــم وهــو مــن مواليــد عــام 1396ه ويعمــل يف إدارة .....  الهوي
بــوزارة ...... وهــو زوج ألخــت املدعيــة كمــا افادكمــا أحضــرت ســعودي 
اجلنســية مبوجــب الهويــة الوطنيــة رقــم وهــو مــن مواليــد عــام 1390هـــ وال 
يعمــل وهــو مــن جيــران املدعيــة وبســؤالهما عمــا لديهــا أجــاب كل واحــد 
منهمــا مبفــرده قائــا )أشــهد هلل ان املدعــى عليــه ال ينفــق علــى زوجتــه 
وال علــى ابنائــه وانــه تــارك لزوجتــه منــذ ثــاث ســنوات تقريبــا ( هكــذا 
األول  أجــاب  لشــهادتهما  حتملهمــا  كيفيــة  عــن  وبســؤالهما  شــهدا 
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قائــا إن أخــت املدعيــة زوجــة لــي وأنــا أزورهــم بشــكل دائــم ومطلــع 
علــى مــا يــدور كمــا أجــاب الثانــي قائــا اننــي جــار ألهــل املدعيــة منــذ 
ســبع ســنوات تقريبــا وأعــرف أخبارهــم وأســمع مــن نســاء احلــي أن زوج 
املدعيــة ال ينفــق عليهــا وهــذا مشــتهر هكــذا أجــاب وبســؤال املدعيــة 
هــل لديــك زيــادة بينــة أجابــت قائلــة نعــم وأطلــب مهلــة إلحضارهــم ويف 
يــوم األحــد املوافــق 1433/11/28هـــ حضــرت املدعيــة املثبــت حضورهــا 
يف جلســة ســابقة ولــم يحضــر املدعــى عليــه وال مــن ينــوب عنــه وبســؤال 
املدعيــة عمــا اســتمهلت مــن اجلهــا حضــرت للتعريــف بهــا والشــهادة 
وأدائهــا ســعودي اجلنســية مبوجــب الهويــة الوطنيــة رقــم وهــو مــن مواليــد 
عــام 1400هـــ ويعمــل يف وهــو زوج ألخــت املدعيــة وبســؤاله عمــا لديــه 
أجــاب قائــا )أشــهد هلل أن املدعــى عليــه ال ينفــق علــى زوجتــه وال علــى 
ــل  ــه قب ــا وقــد رأيت ــذ ثــاث ســنوات تقريب ــه من ــارك لزوجت ــه ت ــه وأن أبنائ
بــأوالده وبالنفقــة  أســبوع يف األحــوال املدنيــة وأشــرت عليــه بالعنايــة 
عليهــم فقــال لــي ال تتدخــل يف شــؤوني وكــن يف حالــك( هكــذا شــهد 
ــة  ــه لشــهادته أجــاب قائــا ان أخــت املدعي ــة حتمل وبســؤاله عــن كيفي
زوجــة لــي وأنــا أزورهــم بشــكل دائــم ومطلــع علــى مــا يــدور هكــذا 
أجــاب ونظــرًا لوصــول القضيــة لهــذا احلــد أفهمــت املدعيــة بإحضــار 
ــة أطلــب  مزكيــن للشــهود ففهمــت ذلــك واســتعدت بــه ثــم قــررت قائل
حتديــد موعــد اجللســة القادمــة بعــد احلــج هكــذا قــررت ويف يــوم الســبت 
املوافــق: 1434/04/06هـــ حضــرت املدعيــة: املثبــت حضورها يف جلســة 
ســابقة، ولــم يحضــر املدعــى عليــه وال مــن ينــوب عنــه وقــد وردنــا أصــل 
ورقــة البــاغ موّقعــه مــن املســتلمة ........... وصفتهــا أخــت املدعــى عليــه 
ومــن وصفتهــا املدعيــة وقــد عــاد طلــب اإلذن يف االســتمرار يف القضيــة 



277

مــن احملكمــة العليــا مبوجــب كتــاب رئيــس احملكمــة العليــا رقــم:  يف: 
1434/2/11هـــ ومرفــق بــه قــرار الدائــرة الثالثــة باحملكمــة العليــا رقــم: 
536 /ش يف: 1434/2/9هـــ ونــص احلاجــة منــه: )فــإن الدائــرة الثالثــة 
تقــرر مــا يلــي: 1- اإلذن باســتمرار ســماع دعــوى املدعــي. 2- علــى ناظــر 
القضيــة تنبيــه املدعــي إلــى عــدم تكــرار غيابــه ورصــد ذلــك يف ضبــط 
القضيــة(. ا. هـــ فجــرى إفهــام املدعيــة بعــدم تكــرار الغيــاب ففهمــت 
ذلــك ونظــرا ألن البــاغ وقــع لغيــر شــخص املدعــى عليــه أفهمــت املدعيــة 

بإعــادة التبليــغ مــرة اخــرى حتــى يتــم الســير يف الدعــوى .
ويف يــوم االثنــن املوافــق: 1434/04/15هـــ حضــرت املدعيــة: املثبــت 
ــوب  ــه وال مــن ين ــم يحضــر املدعــى علي حضورهــا يف جلســة ســابقة، ول
 ،............ البــاغ موّقعــه مــن املســتلمة:  عنــه وقــد وردنــا أصــل ورقــة 
وصفتهــا: أخــت املدعــى عليــه، ومــن املســلم: ، وصفتهــا املدعيــة. ونظــرا 
ألن البــاغ وقــع صحيحــا وفقــا للمــادة الثانيــة عشــرة ونظــرا ألن هــذا 
البــاغ وقــع حكميــا للمــرة الثانيــة فيســوغ معــه الســير يف الدعــوى 
ــه  وفقــا للمــادة اخلامســة عشــرة، وبســؤال املدعيــة عمــا اســتمهلت ألجل
أحضــرت للشــهادة وأدائهــا كا مــن: ســعودي اجلنســية وهــو مــن مواليــد 
عــام: 1383هـــ ويعمــل يف لــه قرابــة بالطرفــن - حســب إفادتــه - كمــا 
أحضــرت: ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم: وهــو مــن 
ــة بالطرفــن - حســب  ــه قراب مواليــد عــام: 1393هـــ ويعمــل يف وليــس ل
إفادتــه - وشــهدا قائلــن:  نشــهد هلل بعدالــة وثقــة كا مــن: ، هكــذا 
شــهدا. فبنــاء علــى مــا ســلف، وألنَّ املدعــى عليــه قــد تبّلغ تبليغــًا صحيحًا 
يســوغ معــه ســماع الدعــوى، فقــد تبّلــغ مبوعــد اجللســتن التاليــة للشــطب 
ة الثانيــة عشــرة واملــادة اخلامســة عشــرة، وألن عــدم حضــور  وفقــًا للمــادَّ
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املدعــى عليــه يعــّد إضــرارًا باملدعيــة والضــرر يــزال؛ لقــول النبــّي - صلــى 
اهلل عليــه وســّلم -: ) ال ضــرر وال ضــرار ( رواه اإلمــام أحمــد، ومبــا أنَّ 
املمتنع عن احلضور ُتسمع عليه البّينة وُيقضى بها، وألّن املدعية أقامت 
بينــة علــى صحــة دعواهــا، وهــي: شــهادة الشــاهدين: ، واملتضمنــة: أّن 
املدعــى عليــه ال ينفــق علــى املدعيــة وأنــه تــارك لهــا منــذ ثــاث ســنوات. ا. 
هـ ولقول اهلل تعالى ) فإمســاك مبعروف أو تســريح بإحســان ( وإمســاك 
املدعــى عليــه لزوجتــه املدعيــة بــدون اإلنفــاق عليهــا يعــّد إمســاك بغيــر 
معــروف فيتعــّن التســريح، قــال يف كشــاف القنــاع: )وألن هــذا ]يعنــي 
ــى بالفســخ مــن العجــز بالــوطء( ، وألن مــن  الفســخ بتــرك النفقــة[ )أول
وجــب عليــه شــيء وامتنــع عــن أدائــه أداه عنــه احلاكــم الشــرعي، لذلــك 
ــدون  ــه: ........... ب ــة: مــن املدعــى علي ــه فقــد فســخت نــكاح املدعي كّل
عــوض وبذلــك قضيــت. وهــذا احلكــم يعــدُّ غيابّيــًا يف حــّق املدعــى عليــه. 
وبإعــان احلكــم قــررت املدعيــة قناعتهــا باحلكــم، أمــا املدعــى عليــه 
فســوف يبلــغ باحلكــم ولــه االعتــراض بطلــب التمييــز خــال ثاثــن يومــًا 
اعتبــارًا مــن تاريــخ تبليغــه بنســخة احلكــم، وإذا تأخــر عــن هــذه املــّدة - 
مــع تبلغــه لشــخصه بنســخة احلكــم - ســقط حقــه يف االعتــراض بطلــب 
م  التمييــز واكتســب احلكــم القطعّيــة، وإذا تبلَّــغ لغيــر شــخصه ولــم يقدِّ
اعتراضــه رفــع احلكــم للتمييــز مــن دون اعتــراض حســب التعليمــات. 
وأفهمــت املدعيــة أن عليهــا العــدة الشــرعية لهــذا الفســخ وهــي حيضــة 
واحــدة يف أصــح قولــي العلمــاء ملــا رواه النســائي أن النبــي صلــى اهلل عليه 
وســلم أمــر امــرأة ثابــت بــن قيــس أن تتربص حيضة واحــدة وتلحق بأهلها 
وهــو مذهــب جمــع مــن الصحابــة كأميــر املؤمنــن عثمــان وابــن عبــاس 
رضــي اهلل عنهــم قــال ابــن تيميــة رحمــه اهلل تعالــى )املختلعــة يكفيهــا 
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االعتــداد بحيضــة واحــدة وهــي روايــة عــن أحمــد ومذهــب عثمــان بــن 
عفــان وغيــره واملفســوخ نكاحهــا كذلــك أومــأ إليــه أحمــد يف روايــة 
صالــح ( ا.هـــ االختيــارات /282وقاالبــن القيــم رحمــه اهلل تعالــى: ) وهــي 
ــت ثــاث حيــض ليطــول  ــا جعل مقتضــى قواعــد الشــريعة فــإن العــدة إمن
زمــن الرجعــة فيتــروى الــزوج ويتمكــن مــن الرجعــة يف مــدة العــدة فــإذا 
لــم تكــن عليهــا رجعــة فاملقصــود مجــرد بــراءة رحمهــا مــن احلمــل وذلــك 
يكفــي فيــه حيضــة لاســتبراء( ا.هـــ زاد املعــاد 199/5، وأفهمتهــا أنهــا 
قــد بانــت مــن املدعــى عليــه بينونــة صغــرى فــا حتــل لــه إال بعقــد جديــد 
مســتوف الشــروط واألركان، وأال تســتقبل اخلطاب إال بعد اكتســاب 
احلكــم القطعيــة. وســوف يتــم التهميــش علــى عقــد النــكاح مبــا طــرأ 
عليــه.   وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلى آله وصحبه 

وســلم. حــرر يف: 1434/04/15هـــ
احلمد هلل وحده وبعد ويف يوم الثاثاء املوافق 1434/07/25 هـ افتتحت 
اجللســة ، وقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف وبرفقتهــا قــرار 
دائــرة األحــوال الشــخصية الثانيــة برقــم وتاريــخ 1434/07/16هـــ ونــص 
احلاجــة منــه: )وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه تقــرر إعادتهــا لفضيلــة 

حاكمهــا ملاحظــة مــا يلــي:
1- فســخ فضيلتــه نــكاح املدعيــة مــن زوجهــا الغائــب مقابــل تنازلهــا عــن 
النفقــة املاضيــة ولــم يحــدد مقدارهــا وعــن مؤخــر الصــداق الغيــر معلــوم 
مؤخــر  ومعرفــة  النــكاح  عقــد  إحضــار  طلــب  فضيلتــه  علــى  وكان 

الصــداق .
2- لــم يطبــق املــادة 119/3 بخصــوص الشــاهدين واملزكيــن وال بــد 
مــن ذلــك. 3- لــم يفهــم املدعيــة بأنهــا بانــت مــن زوجهــا بينونــة صغــرى ال 
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حتــل إال بعقــد جديــد مكتمــل
4- لــم يصــرح يف حكمــه بأنــه غيابيــا واملدعــى عليــه علــى حجتــه فيمــا 
ادعتــه املدعيــة ( عليــه أجيــب أصحــاب الفضيلــة وفقهــم اهلل فأقــول 
جوابــا علــى املاحظــة األولــى : إن ناظــر الدعــوى فســخ النــكاح بــدون 
عــوض فليراجــع ذلــك يف الســطر رقــم : 15 مــن الصفحــة رقــم : 3 مــن 
صــك احلكــم وجوابــًا علــى املاحظــة الثانيــة: فــإن الــذي لــم يعمــل املــادة 
املشــار إليها هو ســلفي ، أما ناظر الدعوى فقد أعمل املادة يف الشــهود 
واملزكــن كمــا يتضــح ذلــك بجــاء يف اجللســة الثامنــة ومــا بعدهــا وقــد 
اعتمــدت علــى شــهادة الشــهود يف اجللســة الثامنــة وما بعدهــا يف احلكم . 
وجوبــاً  علــى املاحظــة الثالثــة : فإنــه قــد جــرى إفهــام املدعيــة بأنها بانت 
بينونــة صغــرى فليراجــع ذلــك يف الســطر رقــم :24 مــن الصفحــة رقــم :3 
مــن الصــك وجوبــا علــى املاحظــة الرابعــة : فــإن ناظــر الدعــوى صــرح 
بأنــه حكــم غيابــي يف حــق املدعــى عليــه فليراجــع ذلــك يف الســطر رقــم 
: 15 مــن الصفحــة رقــم : 3 مــن صــك احلكــم . وحيــث أجبــت أصحــاب 
الفضيلــة - وفقهــم اهلل - فإنــه لــم يظهــر لــي مــا يوجــب العــدول عمــا 
حكمــت بــه وللبيــان جــرى إثباتــه وأمــرت بإحلاقــه علــى الصــك والســجل 
لتدقيــق  االســتئناف  حملكمــة  املعاملــة  أوراق  كامــل  رفــع  ثــم  ومــن 
احلكــم حســب التعليمــات . وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/7/25هـــ
1434/10/13هـــ  املوافــق  الثاثــاء  يــوم  ويف  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف وبرفقهــا قــرار دائــرة األحــوال 
الشــخصية الثانيــة رقــم: 34313906 يف: 1434/09/07هـــ ونص احلاجة 
منــه: )وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه تقــررت املوافقــة علــى احلكــم 
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بعــد اإلجــراء األخيــر(. ا. هـــ وللبيــان جــرى إثباتــه، وأمــرت بإحلــاق ذلــك 
علــى الصــك والســجل. وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف: 1434/10/13هـــ
احلمــد هلل والصــاة والســام علــى مــن ال نبي بعــده ، وبعد فقد جرى منا 
ــا  ــة لألحــوال الشــخصية واألوقــاف والوصاي ــرة الثاني نحــن قضــاة الدائ
املكرمــة  منطقــة  يف  االســتئناف  مبحكمــة  املــال  وبيــوت  والقصــار 
االطــاع علــى الصــك الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ .... باحملكمــة العامــة 
وتاريــخ 1433/8/28هـــ املتضمــن دعــوى ...... يف فســخ نــكاح وبدراســة 
الصــك وصــورة ضبطــه تقــررت املوافقــة علــى احلكــم بعــد اإلجــراء 
األخيــر مــع ماحظــة التنبيــه املرفــق واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى الــه وصحبــه وســلم .
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: 33483169 تاريُخه: 1433/12/29هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 32457994

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3457239  تاريخه:1434/3/8هـ

فســخ نــكاح - طلــب الزوجــة فســخ النــكاح بعــد الدخــول، لعــدم النفقــة، 
وســوء العشــرة - إنــكار املدعــى عليــه - تعــذر الصلــح بــني الزوجــني - قــرر 
احلكمــان الفســخ علــى نصــف املهــر - احلكــم بفســخ النــكاح علــى نصــف 

املهــر .

1. قولــه تعالــى: »وإن خفتــم شــقاق بينهمــا فابعثــوا حكمــا مــن أهلــه 
وحكمــا مــن أهلهــا إن يريــدا إصالحــا يوفــق اهلل بينهمــا إن اهلل كان 

عليمــا خبيــرا« .
2. مــا رواه البخــاري عــن ابــن عبــاس رضــي اهلل عنهمــا قــال جــاءت امــرأة 
ثابــت بــن قيــس إلــى النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم فقالــت يــا رســول اهلل 
مــا أنقــم علــى ثابــت يف ديــن وال خلــق إال أنــي أخــاف الكفــر يف اإلســالم 
فقــال رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم أترديــن عليــه حديقتــه قالــت 

نعــم فــردت عليــه فأمــره ففارقهــا(.
3. قوله عليه السالم )ال ضرر وال ضرار( 

4. مــا رواه النســائي وعبــد الــرزاق عــن ابــن عبــاس رضــي اهلل عنهمــا قــال 
)بعثــت أنــا ومعاويــة حكمــني قــال معمــر بلغنــي أن عثمــان بعثهمــا وقــال 

إن رأيتمــا أن جتمعــا جمعتمــا وإن رأيتمــا أن تفرقــا ففرقــا(.
5. مــا رواه الــدار قطنــي والنســائي والشــافعي والبيهقــي عــن محمــد 
بــن ســيرين عــن عبيــدة قــال جــاء رجــل وامــرأة إلــى علــي مــع كل واحــد 
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منهمــا فئــام مــن النــاس فأمرهــم فبعثــوا حكمــا مــن أهلــه وحكمــا مــن 
أهلهــا وقــال للحكمــني هــل تدريــا مــا عليكمــا إن رأيتمــا أن جتمعــا 
فاجمعــا وإن رأيتمــا أن تفرقــا فرقتمــا فقالــت املــرأة رضيــت بكتــاب اهلل 
مبــا علــي فيــه ولــي وقــال الــزوج أمــا الفرقــة فــال فقــال علــي كذبــت 
واهلل ال تبــرح حتــى تقــر مثــل الــذي أقــرت بــه( قــال ابــن حجــر إســناده 

صحيــح .
6. مــا  أخرجــه الطبــري يف تفســيره عــن ابــن عبــاس رضــي اهلل عنهمــا 
يف احلكمــني أنــه قــال: فــإن اجتمــع أمرهمــا علــى أن يفرقــا أو يجمعــا 

فأمرهمــا جائــز . 
7. املادة 10/34/هـ من نظام املرافعات الشرعية، ولوائحه التنفيذية .

ادعــت املدعيــة املعــرف بهــا مــن قبــل والدهــا علــى املدعــى عليــه الغائــب 
عــن مجلــس احلكــم أنــه تزوجهــا ، ودخــل بهــا، ولــم تنجــب منــه أوالدًا 
ــة  ــا النفقــة الواجب ــة وال ينفــق عليه ــت الزوجي ــم يقــم بتأمــن بي ــه ل ، وأن
عليــه، باإلضافــة إلــى أنــه يشــتمها ويضربهــا، ممــا جعــل احليــاة معــه ال 
حتتمــل وال تطــاق وطلبــت احلكــم عليــه بفســخ عقــد نكاحهــا منــه - مت 
االســتخاف لســماع جــواب املدعــى عليــه ، ورد جــواب االســتخاف 
الــزواج  علــى  باملصادقــة  وكالــة  عليــه  املدعــى  جــواب  املتضمــن 
ــة  والدخــول، وعــدم األوالد، وأنكــر مــا ســوى ذلــك، ودفــع أن املدعي
لــم تبــق يف بيــت موكلــه إال أربعــة أشــهر تقريبــا ثــم ذهبــت لبيــت أهلهــا 
ورفضــت العــودة مــرة أخــرى مــع العلــم أنــه مت تأمــن ســكن لهــا خــاص 
يف احملافظــة التــي يســكن بهــا موكلــه وطلــب مــن املدعيــة الرجــوع 
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لبيتهــا أو إعــادة مــا مت دفعــه لهــا إذا كانــت ال تريــد الرجــوع ، حضــر 
املدعــى عليــه أصالــة وجــرى تــاوة مــا ســبق رصــده عليــه فصــادق علــى 
جــواب وكيلــه الشــرعي ، بعــرض ذلــك علــى املدعيــة قــررت أنهــا لســت 
موافقــة علــى مــا جــاء يف جوابــه جملــة وتفصيــًا وأنهــا ليــس لديهــا بينــة 
علــى دعواهــا ، جــرى وعــظ الزوجــة والــزوج فأصــرا علــى موقفهمــا -  
بطلــب احلكمــن مــن الطرفــن، قــررا أنــه ليــس هنــاك مــن أهلهمــا مــن 
هــو أهــل لتولــي التحكيــم ، متــت الكتابــة لهيئــة النظــر للوقــوف علــى 
حــال املتداعيــن واإلفــادة عــن مرئياتهــا حيالهمــا مــن جمــع أو فرقــه 
بعــوض أو دونــه - ورد اجلــواب املتضمــن: الــذي نــراه التفريــق بينهمــا 
بعــوض يعــاد لــه نصــف املهــر كــون املذكــور تــرك زوجتــه عنــد أهلهــا 
ملــدة ثــاث ســنوات دون معاجلــة أ.هـــ بعرضــه علــى املتداعيــن قــررت 
املدعيــة موافقتهــا عليــه بينمــا رفضــه املدعــي عليــه وكالــه - بســؤالهما 
عــن مقــدار املهــر أجابــا أن عقــد النــكاح تضمــن أن املهــر خمســون 
ألــف ريــال ، أحضــرت املدعيــة العــوض البالــغ خمســة وعشــرين ألــف 
ريــال مبوجــب شــيك مصــريف - بعرضــه علــى املدعــى عليــه رفضــه ،  
بنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة ومــا قررتــه هيئــة النظــر مــن 
التفريــق بــن املتداعيــن علــى نصــف املهــر ، مــا مت مــن وعــظ الزوجــن 
وتوجيههمــا وإصــرار كل منهمــا علــى رأيــه ، اســتمرار احليــاة الزوجيــة 
علــى هــذا الوضــع أمــر ال تتحقــق منــه مقاصــد النــكاح يف الشــريعة مــن 
املــودة والرحمــة والســكن والعفــة مــع مــا يف ذلــك مــن املضــار النفســية 
ــم  ــم واإلث ــى الزوجــن مــع مــا ينشــأ عــن ذلــك مــن الظل ــة عل واالجتماعي
والقطيعــة بــن األســر وتوليــد العــداوة والبغضــاء ، لــذا مت احلكم بفســخ 
نــكاح املدعيــة مــن زوجهــا املدعــى عليــه علــى عــوض قــدره خمســة 
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قــررت املدعيــة  ذلــك علــى الطرفــن  بعــرض  ريــال -  ألــف  وعشــرون 
القناعــة وقــرر املدعــى عليــه عدمهــا وطلــب اســتئناف احلكــم - جــرى 
إفهــام  املدعيــة أن عليهــا العــدة الشــرعية اعتبــارًا مــن تاريــخ احلكــم وأن 
ال تتــزوج حتــى يكتســب احلكــم القطعيــة - جــرى إفهــام املدعــى عليــه 
أن زوجتــه املدعيــة بانــت مــن بينونــة صغــرى ال حتــل لــه إال بعقــد جديــد- 

بعــد رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف متــت املصادقــة عليــه .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا )........( القاضــي يف احملكمــة العامــة 
مبكــة املكرمــة وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
وتاريــخ   32457994 برقــم  املكرمــة  مبكــة  العامــة  احملكمــة 
وتاريــخ   321297262 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1432/10/19هـــ 
1432/10/19هـــ املتعلقــة بدعــوى )........( ضــد )........( ففــي هــذا اليــوم 
 12  :  15 الســاعة  اجللســة  افتتحــت  1432/11/04هـــ  املوافــق  األحــد 
حضــور  حــال   )........( رقــم  املدنــي  بالســجل   )........( حضــرت  وفيهــا 
والدهــا املعــرف بهــا )........( ولــم يحضــر املدعــى عليــه وال مــن ميثلــه ثــم 
أذنــت للمدعيــة يف حتريــر دعواهــا فادعــت قائلــة إن املدعى عليــه )........( 
زوجــي عقــد علــي بواليــة والــدي بتاريخ 1430/8/6هـ ودخــل بي الدخول 
الشــرعي ولــم أجنــب أوالدا ونظــرا ألنــه لــم يقــم بتأمــن بيــت الزوجيــة وال 
ينفــق علــي النفقــة الواجبــة عليــه باإلضافــة إلــى أنــه يشــتمني ويضربنــي 
ممــا جعــل احليــاة معــه ال حتتمــل وال تطــاق لــذا فإنــي أطلــب احلكــم عليــه 
بفســخ عقــد نكاحــي منــه هــذه دعــواي وأســأله اجلــواب علمــا بأنــه يقيــم 
يف مدينــة جنــران ويعمــل عســكري يف قــوة الطــوارئ اخلاصــة ورقــم 
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جوالــه ......... هكــذا قالــت لــذا وبنــاء علــى املــادة 10/34/هـــ مــن نظــام 
املرافعــات الشــرعية فقــد قــررت اســتخاف رئيــس احملكمــة العامــة 
ــة قضــاة احملكمــة لســماع  ــه مــن أصحــاب الفضيل بنجــران أو مــن ينيب
ــة مــن  ــا أوراق املعامل ــم  وردتن ــه وإباغــه باحلضــور ث جــواب املدعــى علي
1432/12/16هـــ  يف   321440285 برقــم  بنجــران  العامــة  احملكمــة 
املرفــق بهــا صــورة مصدقــة مــن الضبــط اآلتــي نصــه )احلمــد هلل وبعــد 
فلــدي أنــا .... القاضــي يف احملكمــة العامــة بنجــران وبنــاء علــى األوراق 
برقــم  املكرمــة  مبكــة  العامــة  احملكمــة  رئيــس  مــن  الــواردة 
321385710 وتاريــخ 1432/11/05هـــ واحملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
وتاريــخ   32524119 برقــم  املســاعد  بنجــران  العامــة  احملكمــة 
وتاريــخ   321440285 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1432/11/13هـــ 
1432/11/13هـــ واملتضمنــة طلــب اســتخاف فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العامــة بنجــران أو مــن ينيبــه يف ســماع جــواب املدعــى عليــه ............ يف 
الدعــوى املقامــة ضــده مــن املدعيــة ............. ونصهــا كمــا وردت إلينــا 
بتاريــخ  والــدي  بواليــة  علــي  زوجــي عقــد   ............... عليــه  املدعــى  إن 
1430/08/06هـــ ودخــل بــي الدخــول الشــرعي ولــم أجنــب أوالدا ونظــرا 
ألنــه لــم يقــم بتأمــن بيــت الزوجيــة وال ينفــق علــي النفقــة الواجبــة عليــه 
باإلضافــة إلــى أنــه يشــتمني ويضربنــي ممــا جعــل احليــاة معــه ال حتتمــل 
وال تطــاق لــذا فإننــي أطلــب احلكــم عليــه بفســخ عقــد نكاحــي منــه 
هــذه دعــواي، وعليــه ففــي يــوم األربعــاء 1432/11/28هـــ فتحت اجللســة 
الســاعة 00 : 10 وفيهــا حضــر .......... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل 
املدنــي رقــم ........... الوكيــل الشــرعي عــن ......... مبوجــب الوكالــة 
وتاريــخ   32337432 برقــم  جنــران  عــدل  كتابــة  مــن  الصــادرة 
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1432/11/26هـــ واملخــول لــه فيهــا حــق املطالبــة واملداعــاة واملخاصمــة 
وســماع الدعــاوى والــرد عليهــا وإقامــة البينــة والدفــع وقبــول احلكــم 
واالعتــراض عليــه وذلــك يف أي قضيــة تقــام منــه أو ضــده وبعــرض دعــوى 
املدعيــة علــى املدعــى عليــه وكالــة أجــاب قائــا مــا ذكرتــه املدعيــة يف 
دعواهــا مــن أنهــا زوجــة ملوكلــي وأنــه دخــل بهــا الدخــول الشــرعي وأنــه 
ال يوجــد منهــا أوالد فذلــك كلــه صحيــح ومــا ذكرتــه املدعيــة مــن أن 
موكلــي لــم يقــم بتأمــن ســكن لهــا وأنــه ال ينفــق عليهــا ويشــتمها 
ويضربهــا فذلــك كلــه غيــر صحيــح فاملدعــى عليــه هــو ابنــي واملدعيــة 
لــم تبقــى يف بيتــه إال أربعــة أشــهر تقريبــا ثــم ذهبــت لبيــت أهلهــا ورفضــت 
يف  خــاص  لهــا  ســكن  تأمــن  مت  أنــه  العلــم  مــع  أخــرى  مــرة  العــودة 
احملافظــة التــي نســكنها وكذلــك يف جنــران إال أنهــا رفضــت الرجــوع 
لذلــك فــإن موكلــي يريــد مــن زوجتــه الرجــوع لبيتهــا أو إعــادة مــا مت 
دفعــه لهــا إذا كانــت ال تريــد الرجــوع هكــذا أجــاب وأمــرت بإعــادة 
األوراق لفضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة مشــتملة 
علــى صــورة مصدقــة ملــا مت ضبطــه إ.هـــ. ويف يــوم الســبت 1433/05/08 
هـــ افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــرت املدعيــة املعــرف بهــا مــن قبــل املدعــى 
عليــه / ........... ســجل مدنــي رقــم ……… احلاضــر معهــا ثــم جــرى تــاوة 
مــا ســبق رصــده علــى املدعــى عليــه فصادق على جواب وكيله الشــرعي 
املرصــود ســلفًا ثــم عرضــت ذلــك علــى املدعيــة فأجابــت قائلــة إنــي لســت 
موافقــة علــى مــا جــاء يف جوابــه جملــة وتفصيــًا فعيشــي معــه أصبــح 
مســتحيًا فــا هــو ينفــق علــي وال هــو يعاملنــي املعاملــة احلســنة الواجبــة 
لــي كزوجــة حفــظ لهــا عقــد الزوجيــة الغليــظ حقهــا لــذا فلــن أعــود إليــه 
مهمــا كلفنــي األمــر هكــذا قالــت . وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه 
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أجــاب قائــًا إن الصحيــح هــو مــا جــاء يف جــواب موكلــي ســابقًا فأنــا 
أنفــق عليهــا وقــد ســبق وأن أمنــت منــزاًل مســتقًا يف ديرتنــا قريــة جنــاب 
التابعــة ملركــز الفيــض التابــع لظهــران اجلنــوب هكــذا قــال ثــم ســألت 
املدعيــة هــل لديهــا البينــة علــى دعواهــا فأجابــت بالنفــي ثــم جــرى وعــظ 
الزوجــة بالتحلــي بالصبــر والســمع والطاعــة لزوجهــا فأصــرت علــى 
موقفهــا ثــم جــرى وعــظ الــزوج املدعــى عليــه بأنــه ليــس مــن الشــهامة وال 
ــم املــرأة وهضمهــا حقهــا فإمــا إمســاك مبعــروف أو تســريح  املــروءة ظل
بإحســان فأصــر علــى موقفــه ثــم ســألتهما اختيــار حكمــن مــن أهلهمــا 
فأجابــا بأنــه ليــس هنــاك مــن أهلهمــا مــن هو أهل لتولي مهمــة التحكيم 
عليــه واألمــر مــا ذكــر قــررت إحالــة أوراق املعاملــة لهيئــة النظــر للوقــوف 
علــى حــال املتداعيــن واإلفــادة علــى مرئياتهــا حيالهمــا مــن جمــع أو 
فرقه بعوض أو دونه ويف يوم الســبت 1433/10/21 هـ افتتحت اجللســة 
وفيهــا حضــرت املدعيــة حــال حضــور والدها املعــرف بهــا ........... وحضر 
 ............ عــن  بالوكالــة   ........... وكالــة  عليــه  املدعــى  حلضورهمــا 
بالســجل املدنــي رقــم ........... الصــادرة مــن كتابــة جنــران  عــدل برقــم 
32337432 يف 1432/11/26هـــ املخــول لــه فيهــا املداعــاة واملخاصمــة 
وســماع الدعــاوي والــرد عليهــا وإقامــة البينــة والدفــع وقبــول احلكــم 
ــة النظــر  ــة قــد عــادت مــن هيئ واالعتــراض عليــه وكانــت أوراق املعامل
نــراه  الــذي  املتضمــن  1433/6/3هـــ  يف   321615377 رقــم  بالقــرار 
التفريــق بينهمــا بعــوض يعــاد لــه نصــف املهــر كــون املذكــور تــرك 
زوجتــه عنــد أهلهــا ملــدة ثــاث ســنوات دون معاجلــة أ.هـــ. وبعرضــه مــع 
املتداعيــن احلاضريــن قــررت املدعيــة موافقتهــا عليــه بينمــا رفضــه 
املدعــي عليــه وكالــه ثــم ســألتهما عــن مقــدار املهــر فأجابــا بــأن عقــد 
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النــكاح تضمــن أن املهــر خمســن ألــف ريــال هكــذا قــال ثــم طلبــت مــن 
املدعيــة إحضــار عــوض اخللــع فطلبــت مهلــة إلحضــاره ويف يــوم األربعــاء 
1433/12/22هـــ افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــرت املدعيــة حــال حضــور 
والدهــا املعــرف بهــا وحضــر حلضورهمــا املدعــى عليــه .......... بالســجل 
املدنــي رقــم ……… ثــم ســألت املدعيــة عــن عــوض اخللــع فقالــت قــد 
أحضرتــه وهــو العــوض البالــغ خمســة وعشــرين ألــف ريــال مبوجــب 
شــيك مصــريف مســحوب علــى مصــرف الراجحــي برقــم 915283 يف 
2012/11/5م ممثــل ملبلــغ العــوض وباالطــاع وجدتــه كمــا ذكــرت 
ــى مــا تقــدم مــن  ــاء عل ــه رفضــه فبن ــى املدعــى علي ــة وبعرضــه عل املدعي
الدعــوى واإلجابــة ومــا قررتــه هيئــة النظــر مــن التفريــق بــن املتداعيــن 
علــى نصــف املهــر وإلقرارهمــا بــأن مقــدار املهــر خمســون ألــف ريــال وملــا 
مت مــن وعظهمــا وتوجيههمــا وإلصــرار كل منهمــا علــى رأيــه ولعمــوم 
أهلــه  مــن  حكمــا  فابعثــوا  بينهمــا  شــقاق  خفتــم  )وإن  تعالــى  قولــه 
وحكمــا مــن أهلهــا إن يريــدا إصاحــا يوفــق اهلل بينهمــا إن اهلل كان 
عليمــا خبيــرا( وملــا رواه البخــاري عــن ابــن عبــاس رضــي اهلل عنهمــا قــال 
جــاءت امــرأة ثابــت بــن قيــس إلــى النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم فقالــت يــا 
رســول اهلل مــا أنقــم علــى ثابــت يف ديــن وال خلــق إال أنــي أخــاف الكفــر 
عليــه  أترديــن  وســلم  عليــه  اهلل  اهلل صلــى  رســول  فقــال  اإلســام  يف 
حديقتــه قالــت نعــم فــردت عليــه فأمــره ففارقهــا( ولقولــه عليــه الســام 
)ال ضــرر وال ضــرار( وملــا رواه النســائي وعبدالــرزاق عــن ابــن عبــاس 
رضــي اهلل عنهمــا قــال )بعثــت أنــا ومعاويــة حكمــن قــال معمــر بلغنــي 
أن عثمــان بعثهمــا وقــال إن رأيتمــا أن جتمعــا جمعتمــا وإن رأيتمــا أن 
تفرقــا ففرقــا( وملــا رواه الــدار قطنــي والنســائي والشــافعي والبيهقــي 
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عــن محمــد بــن ســيرين عــن عبيــدة قــال جــاء رجــل وامــرأة إلــى علــي مــع 
كل واحــد منهمــا فئــام مــن النــاس فأمرهــم فبعثــوا حكمــا مــن أهلــه 
وحكمــا مــن أهلهــا وقــال للحكمــن هــل تدريــا مــا عليكمــا إن رأيتمــا 
أن جتمعــا فاجمعــا وإن رأيتمــا أن تفرقــا فرقتمــا فقالــت املــرأة رضيــت 
بكتــاب اهلل مبــا علــي فيــه ولــي وقــال الــزوج أمــا الفرقــة فــا فقــال علــي 
كذبــت واهلل ال تبــرح حتــى تقــر مثــل الــذي أقــرت بــه( قــال ابــن حجــر 
إســناده صحيــح وملــا أخرجــه الطبــري يف تفســيره عــن ابــن عبــاس رضــي 
اهلل عنهمــا يف احلكمــن أنــه قــال فــإن اجتمــع أمرهمــا علــى أن يفرقــا أو 
يجمعــا فأمرهمــا جائــز ونظــرا إلــى أن اســتمرار احليــاة الزوجيــة علــى 
هــذا الوضــع أمــر ال تتحقــق منــه مقاصــد النــكاح يف الشــريعة مــن املــودة 
النفســية  املضــار  مــن  ذلــك  يف  مــا  مــع  والعفــة  والســكن  والرحمــة 
ــم  ــم واإلث ــى الزوجــن مــع مــا ينشــأ عــن ذلــك مــن الظل ــة عل واالجتماعي
ــك فقــد  ــى ذل ــاء عل ــد العــداوة والبغضــاء بن ــن األســر وتولي ــة ب والقطيع
فســخت نــكاح املدعيــة ......... مــن زوجهــا املدعــى عليــه .............. علــى 
عــوض قــدره خمســة وعشــرين ألــف ريــال وبذلــك حكمــت وأفهمــت 
املدعيــة بــأن عليهــا العــدة الشــرعية وهــي ثــاث حيــض اعتبــارا مــن اليــوم 
1433/12/22هـــ وأفهمــت املدعــى عليــه بــأن زوجتــه املدعيــة قــد بانــت 
لــه إال بعقــد جديــد وبعــرض ذلــك علــى  بينونــة صغــرى ال حتــل  مــن 
الطرفــن قــررت املدعيــة القناعــة وقــرر املدعــى عليــه عدمهــا وطلــب 
اســتئناف احلكــم فأجيــب لطلبــه وأفهمتــه مبراجعــة احملكمــة خــال 
ــام مــن تاريخــه الســتام نســخة مــن احلكــم وتقــدمي الائحــة  عشــرة أي
االعتراضيــة خــال مــدة االعتــراض وهــي ثاثــون يومــا فــإن لــم يفعــل 
خالهــا فــإن حقــه يف االســتئناف يســقط ويكتســب احلكــم القطعيــة 
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وأفهمــت املدعيــة بــأال تتــزوج حتــى يكتســب احلكــم القطعيــة وقــررت 
حفــظ العــوض يف بيــت املــال لصالــح املدعــى عليــه وبــاهلل التوفيــق ، 
. حــرر يف  آلــه وصحبــه وســلم  نبينــا محمــد وعلــى  وصلــى اهلل علــى 
1433/12/22هـــ احلمــد هلل وحــده وبعــد لــدي أنــا ............. خلــف فضيلــة 
الشــيخ .......... القاضــي األســبق بهــذه احملكمــة حيــث عــادت أوراق 
يف   34512580 رقــم  باخلطــاب  االســتئناف  محكمــة  مــن  املعاملــة 
يف   33483169 رقــم  الشــرعي  الصــك  رفقهــا  1434/4/14هـــ 
لألحــوال  األولــى  الدائــرة  بقــرار  عليــه  مظهــرًا  1433/12/29هـــ 
مبحكمــة  املــال  وبيــوت  والقصــار  والوصايــا  واألوقــاف  الشــخصية 
االســتئناف مبكة املكرمة رقم 3457239 يف 1434/3/8هـ املتضمن 
أنــه بدراســة الصــك وصــورة ضبطــه تقــرر باألكثريــة املوافقــة علــى 
احلكــم قاضــي اســتئناف ختــم وتوقيــع / ........... لــي وجهة نظر / قاضي 
اســتئناف ختــم وتوقيــع / ........... / رئيــس الدائــرة ختــم وتوقيــع / .......... 
وبذلــك يكــون احلكــم املكتســب القطعيــة وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر يف 1434/5/6هـ 
احلمــد هلل والصــاة والســام علــى رســول اهلل وبعــد نحــن قضــاة الدائــرة 
األولــى لألحــوال الشــخصية واألوقــاف والوصايــا والقصــار وبيــوت املــال 
يف محكمــة االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة جــرى منــا االطــاع 
علــى الصــك رقــم 33483169 وتاريــخ 1433/12/29هـــ الصــادر مــن 
فضيلــة الشــيخ ........... القاضــي باحملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة 
املتضمــن فســخ نــكاح املدعيــة ............ مــن زوجهــا املدعــى عليــه .........  
وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه تقــرر باألكثريــة  املوافقة على احلكم  

واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى الــه وصحبــه وســلم .
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: 34168437 تاريُخه: 1434/3/22هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 32471708

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34238088  تاريخه:1434/6/12هـ

فســخ نــكاح - مطالبــة الزوجــة فســخ النــكاح بعــد الدخــول ملــرض الــزوج 
النفســي - إيجابيــة التقريــر الطبــي - مصادقــة الولــي علــى الدعــوى - 

احلكــم بالفســخ دون عــوض ملــرض الــزوج النفســي .

1. قوله تعالى: : »و ال ُتِسُكوُهنَّ ِضَراًرا«
م - يف قصــة ثابــت بــن قيــس  ــى اهلل عليــه و علــى آلــه و ســلَّ 2. قولــه صلَّ
قهــا  اس مــع امرأتــه - رضــي اهلل عنهمــا -: »خــذ احلديقــة ، و طلِّ بــن شــمَّ
، و األصــل يف األمــر الوجــوب، )ُينظــر  تطليقــًة« أخرجــه اإلمــام البخــاريُّ
إبراهيــم  بــن  ــد  ــيخ محمَّ الشَّ رســائل  و  فتــاوى  ــالم 299/3،  السَّ ُســُبل 

 .)288/10
ــا  ره اإلمــام ابــن العربــيِّ املالكــيِّ - رحمــه اهلل - بقولــه: »فأمَّ 3. مــا قــرَّ
عاشــر، فــإذا  آلــف، و حســن التَّ فــاق، و التَّ عقــود األبــدان، فــال تتــمُّ إالَّ باالتِّ
ُفِقــَد ذلــك لــم يكــن لبقــاء العقــد وجــٌه، و كانــت املصلحــة يف الُفرقــة، 
وجــة«  وج أو الزَّ و بــأيِّ وجــٍه رأياهــا مــن املتاركــة ، أو أخــذ شــيٍء مــن الــزَّ

ا. هـــ )ُينظــر أحــكام القــرآن 425/1(.
ة . نفيذيَّ ة و لوائحه التَّ رعيَّ ة )179( من نظام املرافعات الشَّ 4. املادَّ
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ادعــى املدعــي وكالــة أن املدعــى عليــه تــزوج موكلتــه بواليــة أخيهــا 
مــًة، بشــرط إكمــال  علــى مهــٍر قــدره خمســٌة وعشــرون ألــف ريــال مقدَّ
، ومكثــت معــه قرابــة تســع  ــرعيَّ خــول الشَّ راســة، وأنــه دخــل بهــا الدُّ الدِّ
ــة ثاثــة أوالٍد، وبعــد زواجــه  وجيَّ ســنواٍت، وولــَدت لــه علــى فــراش الزَّ
، و ال ُيحســن التَّصــرف ،  ــه يعانــي مــن مــرٍض نفســيٍّ بهــا، اتَّضــح أنَّ
املذكوريــن،  بأبنائهــا  و ال  بهــا  يهتــمُّ  و ال  يعاملهــا معاملــًة ســيئًة،  و 
ة رجــاء أنَّ يتعالــج و يصلــح حالــه؛ و  وأنهــا صبــرت عليــه طيلــة هــذه املــدَّ
كذلــك مــن أجــل أبنائهــا املذكوريــن، ولكــن دون جــدوى، و يف عــام 
لتــه  فــات شــنيعة ومنــذُّ ذلــك اليــوم وموكِّ )1430هـــ( حصلــت منــه تصرُّ
عنــد والدتهــا، وطلــب احُلكــم بفســخ نكاحهــا منــه - ورد التَّقريــر 
ــن أن املدعــى عليــه يعانــي مــن ذهــاٍن فصامــيٍّ  بــي النَّفســيِّ املتضمِّ الطِّ
ٍة،  ــٍة، و هــاوس ســمعيَّ مزمــٍن مــع ضــاالت عظمــٍة و ضــاالٍت إضطهاديَّ
و هــو غيــر مســتبصٍر بحالتــه، و يرفــض العاج بســبب ذلك، ومتَّ عرضه 
ــه ال ُيحســن التَّصــرف يف نفســه و  ــة ورأت أنَّ ــة احملليَّ ــة الطبيَّ ــى اللجن عل
شــؤونه، و بحاجــٍة إلــى إقامــة ولــيٍّ عليــه - حضــر والــد املدعــى عليــه، 
وليــًا عليــه وبعــرض دعــوى املدعيــة عليــه صــادق عليهــا جملــًة و تفصيــًا، 
عــى عليــه  وقــرر أنــه ال مانــع لديــه مــن فســخ نــكاح املدعيــة مــن ابنــه املدَّ
عــى عليــه واليــة قــد صــادق علــى دعــوى املدعــي  بــدون مقابــٍل - املدَّ
وكالــة - اهلل تبــارك وتعالــى نهــى عــن إمســاك النِّســاء ِضــراًرا، فقــال 
ــر - مت  ة رفــع هــذا الضُّ ســبحانه »و ال مُتِســُكوُهنَّ ِضــَراًرا«؛ و ملشــروعيَّ
عــى عليــه وأفهــم  احلكــم بفســخ نــكاح املدعيــة أصالــة مــن زوجهــا املدَّ
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عــى عليــه بينونــًة ُصغــرى ،  لتــه بانــت مــن املدَّ عــي وكالــًة بــأنَّ موكِّ املدَّ
ة  ال حتــلُّ لــه إالَّ بعقــٍد مســتوٍف لشــروطه و أركانــه، و أنَّ عليهــا الِعــدَّ
ة لهــذا الفســخ ابتــداًء مــن تاريــخ احلكــم - بإعــان احُلكــم علــى  ــرعيَّ الشَّ
املتداعيــن، قنعــا بــه- ُرفــع احُلكــم مشــفوًعا بصــورة ضبطــه مــع كامــل 
ة )179(  أوراق املعاملــة إلــى محكمــة االســتئناف؛ لتدقيقــه عمــًا باملــادَّ
ــة - ورد احلكــم مــن  ة و لوائحــه التَّنفيذيَّ ــرعيَّ مــن نظــام املرافعــات الشَّ

محكمــة االســتئناف مصدقــًا .

ــا بعــد:  ــام علــى مــن ال نبــيَّ بعــده ... أمَّ ــاة و السَّ احلمــد هلل وحــده، و الصَّ
ــيخ )........( القاضــي باحملكمــة  فلــديَّ )........( القائــم بعمــل فضيلــة الشَّ
ِة  اجلنســيَّ ُســعوديُّ   )........( املواطــن  حضــر  رة.  املنــوَّ املدينــة  يف  ــة  العامَّ
ــرعيِّ عن املواطنة  ــجلِّ املدنــيِّ رقــم )..............( الوكيــل الشَّ مبوجــب السِّ
و   ).............( رقــم  املدنــيِّ  ــجلِّ  السِّ ِة مبوجــب  اجلنســيَّ ة  ُســعوديَّ  )........(
ــادرة مــن كتابــة العــدل  لــة الصَّ لــه مبوجــب الوكالــة املخوِّ ــذي وكَّ الَّ
رة برقــم )33481366( يف 1433/12/26هـــ، و  ــوَّ ــة املن ــة يف املدين اني الثَّ
ِة  اجلنســيَّ ُســعوديِّ   )........( القضــاء  مجلــس  عــن  الغائــب  علــى  عــى  ادَّ
عــى  ــجلِّ املدنــيِّ رقــم )............(. قائــًا يف دعــواه: إنَّ املدَّ مبوجــب السِّ
حيــح، بواليــة أخيهــا   جهــا بالعقــد الصَّ لتــي، تزوَّ عليــه )........( زوٌج ملوكِّ
)........(  بتاريــخ 1422/03/24هـــ، علــى مهــٍر قــدره خمســٌة و عشــرون 
مــًة، اســتلمُتها كاملــًة ، بشــرط إكمــال  ألــف )25,000( ريــاٍل مقدَّ
ــرعيَّ بتاريــخ 1422/03/27هـــ،  خــول الشَّ راســة، و قــد دخــل بهــا الدُّ الدِّ
فــراش  علــى  لــه  ولــَدت  و  )9( ســنواٍت،  تســع  قرابــة  معــه  و مكثــت 
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يف  املولــودة  و   ،»......«  )1( مــن  كلٌّ  هــم  أوالٍد  ثاثــة  ــة  وجيَّ الزَّ
 )2( تقريًبــا.  ســنواٍت   )10( عشــر  اآلن  عمرهــا  و  1423/10/10هـــ، 
»........«، و املولــودة يف 1426/11/28هـــ، و عمرهــا اآلن ثمــان )08( 
ــا. )3( ».........«، و املولــود يف 1429/04/11هـــ، و عمــره  ســنواٍت تقريًب
ــه يعانــي من  اآلن خمــس )5( ســنواٍت تقريًبــا. و بعــد زواجــه بهــا، اتَّضــح أنَّ
، و ال ُيحســن التَّصــرف، و يعاملهــا معاملــًة ســيئًة، و ال  مــرٍض نفســيٍّ
لتــي طيلــة  يهتــمُّ بهــا و ال بأبنائهــا املذكوريــن ، و قــد صبــرت عليــه موكِّ
ة رجــاء أنَّ يتعالــج و يصلــح حالــه؛ و كذلــك مــن أجــل أبنائهــا  هــذه املــدَّ
ــاٍد، و  ــيئة يف ازدي ــه السَّ فات ــن ، و لكــن دون جــدوى، فتصرُّ املذكوري
فــات شــنيعة كمحاولتــه اشــعال  يف عــام )1430هـــ( حصلــت منــه تصرُّ
و  أوالده،  و  لتــي  ملوكِّ بالقتــل  املســتمر  التَّهديــد  و  املنــزل،  يف  النــار 
ــى هــذا اليــوم و  اٍت، و منــذُّ ذلــك اليــوم و حتَّ ة مــرَّ محاولتــه االنتحــار ِعــدَّ
عــى  رة، و مبــا أنَّ املدَّ لتــي عنــد والدتهــا............ُ. يف املدينــة املنــوَّ موكِّ
وأوالدهــا  و  لتــي  موكِّ علــى  خطــرٌة  حالتــه  و  نفســيٌّ  مريــٌض  عليــه 
املذكوريــن ، و احليــاة معــه حيــال مــا ُذِكــَر مســتحيلٌة، أطلــب احُلكــم 
ــا الكتابــة  بفســخ نكاحهــا منــه، هــذه دعــواي. و كان قــد جــرى منَّ
رقــم  باخلطــاب  رة  املنــوَّ املدينــة  منطقــة  إمــارة  وكيــل  ســعادة  إلــى 
عــى عليــه، و  )33/1073854( يف 1433/06/08هـــ؛ للبحــث عــن املدَّ
رة، و الكشــف  ة يف املدينــة املنــوَّ ــة النَّفســيَّ حَّ إيداعــه يف مستشــفى الصِّ
ــة لــه، هــل  عليــه مــن قبــل طبيبــن مســلمِن، و اإلفــادة عــن احلالــة العقليَّ
مــان و املــكان أم ال؟ و هــل هــو قــادٌر على تصريف شــؤونه  هــو مــدركٌّ للزَّ
و أماكــه أم ال؟ و هــل هــو بحاجــٍة إلقامــة ولــيٍّ عليــه أم ال؟ فوردنــا 
يف   )2319397/22( رقــم  ــة  العزيزيَّ شــرطة  مركــز  مديــر  خطــاب 
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برقــم  احملكمــة  هــذه  بأســاس  ــد  املقيَّ و  1433/10/25هـــ، 
مديــر  خطــاب  بــه  مرفــٌق  1433/10/29هـــ،  يف   )33/1919210(
يف   )3/756( رقــم  رة  املنــوَّ باملدينــة  ة  النَّفســيَّ ــة  حَّ الصِّ مستشــفى 
بــي النَّفســيِّ رقــم )3/2523(  1433/10/16هـــ، مرفــٌق بــه التَّقريــر الطِّ
نــصُّ احلاجــة منــه: » املذكــور  مــا  ــن  يف 1433/07/28هـــ، و املتضمِّ
أعــاه لــه ملــٌف يف املستشــفى مــن تاريــخ 1422/08/15ه وســبق أنَّ تنــوم 
يف املستشــفى لدينــا، و هــو يعانــي مــن ذهاٍن فصامــيٍّ مزمٍن مع ضاالت 
ٍة، و هو غير مســتبصٍر  ٍة، و هاوس ســمعيَّ عظمٍة و ضاالٍت إضطهاديَّ
ة  بحالتــه، و يرفــض العــاج بســبب ذلــك، و متَّ عرضــه علــى اللجنة الطبيَّ
ــه ال ُيحســن التَّصــرف يف  ــة بتاريــخ 1433/07/23هـــ، و رأت أنَّ احملليَّ
نفســه و شــؤونه، و بحاجــٍة إلــى إقامــة ولــيٍّ عليــه« الطبيــب املعالــج دون 
مديــر   ، توقيــع  دون   ............. الفنيــة/  للشــؤون  املســاعد   ، توقيــع 
رة/ أ........... دون توقيــع ، و يف  ة باملدينــة املنــوَّ ــة النفســيَّ حَّ مستشــفى الصِّ
تــه و كالتــه  ن هويَّ املــدوَّ  ،................ ُأخــرى حضــر املواطــن/  جلســٍة 
ِة مبوجــب  ســابًقا ، و حضــر حلضــوره املواطــن/ ............، ُســعوديُّ اجلنســيَّ
عــى عليــه/  ــجلِّ املدنــيِّ رقــم )………….(؛ الولــيُّ علــى ولــده املدَّ السِّ
ــا  عــى عليــه واليــًة عمَّ تــه ســابًقا ، فجــرى ســؤال املدَّ ن هويَّ ............، املــدوَّ
عــي  عــي وكالــًة، فأجــاب بقولــه: مــا ذكــره املدَّ جــاء يف دعــوى املدَّ
عليــه/  عــى  املدَّ فابنــي  تفصيــًا،  و  جملــًة  صحيــٌح  كّلــه  وكالــًة 
حيــح، بواليــة  جهــا بالعقــد الصَّ عيــة أصالــًة، تزوَّ ................، زوٌج للمدَّ
اســتلمته  املذكــور  املهــر  علــى  إليــه  املشــار  اريــخ  بالتَّ أخيهــا............ 
ــرعيَّ  خــول الشَّ راســة، و قــد دخــل بهــا الدُّ كامــًا ، بشــرط إكمــال الدِّ
بتاريــخ 1422/03/27هـــ، و مكثــت معــه قرابــة تســع )9( ســنواٍت، و 



297

ــة مــن ذكــرت. و بعــد زواجــه بهــا، اتَّضــح  وجيَّ ولــَدت لــه علــى فــراش الزَّ
، و ال ُيحســن التَّصــرف، و يعاملهــا معاملــًة  ــه يعانــي مــن مــرٍض نفســيٍّ أنَّ
ســيئًة، و ال يهتــمُّ بهــا و ال بأبنائهــا املذكوريــن ، و قــد صبــرت عليــه 
ة رجــاء أنَّ يتعالــج و يصلــح حالــه؛ و كذلــك مــن  عيــة طيلــة هــذه املــدَّ املدَّ
ــيئة يف  فاتــه السَّ أجــل أبنائهــا املذكوريــن ، و لكــن دون جــدوى، فتصرُّ
فــات شــنيعة كمحاولته  ازديــاٍد، و يف عــام )1430هـــ( حصلــت منــه تصرُّ
إشــعال النــار يف املنــزل، و التَّهديــد املســتمر بالقتــل للمدعيــة و أوالدهــا، 
ــى هــذا اليــوم  اٍت، و منــذُّ ذلــك اليــوم و حتَّ ة مــرَّ و محاولتــه االنتحــار ِعــدَّ
ــديَّ مــن  ــع ل رة، و ال مان ــوَّ ــة املن ــد والدتهــا............ يف املدين ــة عن و املدعي
عيــة / ................،  عــى عليــه / ................، لزوجتــه املدَّ طــاق ابنــي املدَّ
عــى عليــه، هــل اســتخرجت  هــذا مــا لــدي. ُثــمَّ جــرى ســؤال والــد املدَّ
عــى عليــه ؟ فأجــاب بقولــه: »ال« لــم أســتخرج  صــك واليــٍة علــى ابنــك املدَّ
ــه اســتخراج صــك  ــُت من ــي، هكــذا أجــاب. فطلب ــى ابن ــٍة عل صــك والي
عــى عليــه ، و يف جلســٍة ُأخــرى حضــر املواطــن/  واليــٍة علــى ابنــه املدَّ
تــه و وكالتــه ســابًقا ، و حضــر حلضــوره املواطن/  ن هويَّ .............ِ.، املــدوَّ
ــيِّ رقــم )................(؛  ــجلِّ املدن ِة مبوجــب السِّ ............، ُســعوديُّ اجلنســيَّ
تــه ســابًقا ، فجــرى  ن هويَّ عــى عليــه/ ...........، املــدوَّ الولــيُّ علــى ولــده املدَّ
عــى عليــه واليــًة، هــل اســتخرجت صــك واليــٍة علــى ابنــك  ســؤال املدَّ
ــاع عليــه فــإذا هــو  عــى عليــه؟ فأجــاب بقولــه: »نعــم«، فجــرى االطِّ املدَّ
قــم )33459455( يف 1434/03/10هـــ، و مــن إجــراء فضيلــة  يحمــل الرَّ
ــيخ/ .............، و نــصُّ احلاجــة منــه: »فقــد ثبــت لــديَّ اســتمرار واليــة  الشَّ
املنهــي علــى ابنــه/ »...........« يرعــى شــؤونه و يحافــظ علــى مصاحلــه، و 
دِّ عليهــا و إقامــة  عــوى و الــرَّ لــه احلــق يف املداعــاة و املخاصمــة و ســماع الدَّ
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ــة  ــه أو ضــده، و إنهــاء كافَّ ــة تقــام من ــش قضي فــع، يف أّي ــة، و الرَّ ن البيِّ
عــى عليــه  عــوى علــى املدَّ اإلجــراءات املتعلقــة بذلــك« فجــرى عــرض الدَّ
عــي وكالــًة كّلــه  ًة ُأخــرى، فأجــاب بقولــه: مــا ذكــره املدَّ واليــًة مــرَّ
...................، زوٌج  عــى عليــه/  املدَّ صحيــٌح جملــًة و تفصيــًا، فابنــي 
حيــح، بواليــة أخيهــا...............  جهــا بالعقــد الصَّ عيــة أصالــًة، تزوَّ للمدَّ
ــى املهــر املذكــور اســتلمته كامــًا ، بشــرط  اريــخ املشــار إليــه عل بالتَّ
بتاريــخ  ــرعيَّ  الشَّ خــول  الدُّ بهــا  دخــل  قــد  و  راســة،  الدِّ إكمــال 
1422/03/27هـــ، و مكثــت معــه قرابــة تســع )9( ســنواٍت، و ولــَدت لــه 
ــه يعانــي  ــة مــن ذكــرت. و بعــد زواجــه بهــا، اتَّضــح أنَّ وجيَّ علــى فــراش الزَّ
، و ال ُيحســن التَّصــرف، و يعاملهــا معاملــًة ســيئًة، و  مــن مــرٍض نفســيٍّ
عيــة طيلــة  ال يهتــمُّ بهــا و ال بأبنائهــا املذكوريــن ، و قــد صَبــَرت عليــه املدَّ
ة رجــاء أنَّ يتعالــج و يصلــح حالــه؛ و كذلــك مــن أجــل أبنائهــا  هــذه املــدَّ
ــاٍد، و  ــيئة يف ازدي ــه السَّ فات ــن ، و لكــن دون جــدوى، فتصرُّ املذكوري
فــات شــنيعة؛ كمحاولتــه إشــعال  يف عــام )1430هـــ( حصلــت منــه تصرُّ
عيــة و أوالدهــا، و  التَّهديــد املســتمر بالقتــل للمدَّ النــار يف املنــزل، و 
ــى هــذا اليــوم و  اٍت، و منــذُّ ذلــك اليــوم و حتَّ ة مــرَّ محاولتــه االنتحــار ِعــدَّ
رة، و ال مانــع لــديَّ مــن  املدعيــة عنــد والدتهــا................. يف املدينــة املنــوَّ
عــى عليــه / .........، بدون  عيــة / ............، مــن ابنــي املدَّ فســخ نــكاح املدَّ
عــي وكالــًة  م؛ و مبــا أنَّ املدَّ مقابــٍل، هــذا مــا لــدي. فبنــاًء علــى مــا تقــدَّ
عــى عليــه واليــة قــد صــادق علــى  عــى بــه؛ و مبــا أنَّ املدَّ عــى مبــا ادَّ ادَّ
ره اإلمــام ابــن العربــيِّ املالكــيِّ - رحمــه اهلل - بقولــه:  دعــواه؛ و لـــما قــرَّ
و حســن  آلــف،  التَّ و  فــاق،  باالتِّ إالَّ  تتــمُّ  فــا  األبــدان،  عقــود  ــا  »فأمَّ
لــم يكــن لبقــاء العقــد وجــٌه، و كانــت  ُفِقــَد ذلــك  التَّعاشــر، فــإذا 
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املصلحــة يف الُفرقــة، و بــأيِّ وجــٍه رأياهــا مــن املتاركــة، أو أخــذ شــيٍء 
وجــة« ا. هـــ )ُينظــر أحــكام القــرآن 425/1(، و مبــا أنَّ  وج أو الزَّ مــن الــزَّ
اهلل تبــارك و تعالــى نهــى عــن إمســاك النِّســاء ِضــراًرا، فقــال ســبحانه يف 
ة رفــع هــذا  مُتِســُكوُهنَّ ِضــَراًرا«؛ و ملشــروعيَّ كتابــه الكــرمي: »و ال 
ــر بالُفرَقــة؛ لقولــه صلَّــى اهلل عليــه و علــى آلــه و ســلَّم يف قصــة ثابــت  الضُّ
اس مــع امرأتــه رضــي اهلل عنهما:«خــذ احلديقــة، و  بــن قيــس بــن شــمَّ
، و األصــل يف األمــر الوجــوب،  طلِّقهــا تطليقــًة« أخرجــه اإلمــام البخــاريُّ
بــن  ــد  محمَّ ــيخ  الشَّ رســائل  و  فتــاوى   ،299/3 ــام  السَّ ُســُبل  )ُينظــر 
ــى عليــه مــن قبــل والــده  عــى عليــه يولَّ إبراهيــم 288/10(؛ و مبــا أنَّ املدَّ
، و ال يهتــم بزوجتــه  احلاضــر ؛ و إلقــرار املولــي بــأنَّ االبــن مريــٌض نفســيٌّ
وج بهــذه احلالــة؛  ــة و الــزَّ وجيَّ ر قيــام عقــد الزَّ ــه يتعــذَّ و ال بأبنائهــا؛ و ألنَّ
.............. ، مــن  عيــة أصالــًة/  لذلــك كلِّــه فقــد فســخُت نــكاح املدَّ
عــى عليــه/ .......... ، دون عــوٍض، و بذلــك قضيــُت، و ُأفهمُت  زوجهــا املدَّ
عــى عليــه بينونًة  عيــة - بانــت مــن املدَّ لتــه - املدَّ عــي وكالــًة بــأنَّ موكِّ املدَّ
ُصغــرى، ال حتــلُّ لــه إالَّ بعقــٍد مســتوٍف لشــروطه و أركانــه، و أنَّ عليهــا 
ة لهــذا الفســخ و هــي ثــاُث )3( حيــٍض ابتــدًأ مــن هــذا  ــرعيَّ ة الشَّ الِعــدَّ
اليــوم، و بإعــان احُلكــم علــى املتداعيــن، قنعــا بــه، و أمــرت برفــع 
احُلكــم - مشــفوًعا بصــورة ضبطــه مــع كامــل أوراق املعاملــة - إلــى 
ة )179( من نظــام املرافعات  محكمــة االســتئناف؛ لتدقيقــه عمــًا باملــادَّ
َر يف 1434/03/21هـــ، و بــاهلل  ــة، و ُحــرِّ ة و لوائحــه التَّنفيذيَّ ــرعيَّ الشَّ
ــٍد، و علــى آلــه وصحبــه  نــا محمَّ التَّوفيــق، وصلَّــى اهلل وســلَّم علــى نبيِّ

أجمعن.
ــا  ــام علــى مــن ال نبــيَّ بعــده ... أمَّ ــاة و السَّ احلمــد هلل وحــده، و الصَّ
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مــة  ــة امُلكرَّ ــة مــن محكمــة االســتئناف مبكَّ بعــد: فقــد عــادت املعامل
بأســاس  ــدت  ُقيِّ و  )33263879( يف 1434/6/17هـــ،  رقــم  باخلطــاب 
بهــا  مرفًقــا  1434/06/25هـــ،  يف   )33/263879( برقــم  احملكمــة 
1434/03/22هـــ،  يف   )34168437( برقــم  ــي  منِّ ــادر  الصَّ اإلعــام 
ة، و  ــخصيَّ الثــة لألحــوال الشَّ ائــرة الثَّ ــادر مــن الدَّ ــًرا بالقــرار الصَّ ُمظهَّ
ــار، و بيــوت املــال، برقــم )34238088(  األوقــاف، و الوصايــا، و القصَّ
ــن مــا نــصُّ احلاجــة منــه مــا يلــي: »بدراســة  يف 1434/06/12هـــ، و املتضمِّ
بفســخ  احُلكــم  علــى  املوافقــة  رت  تقــرَّ ضبطــه،  صــورة  و  الصــك، 
َر يف 1434/06/26هـــ، وبــاهلل التَّوفيــق،  ــكاح« ا.هـــ. و للبيــان ُحــرِّ النِّ
ــٍد، و علــى آلــه و صحبــه أجمعــن. نــا محمَّ ــى اهلل و ســلَّم علــى نبيِّ و صلَّ
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده ، وبعــد فقــد 
ــة لألحــوال الشــخصية واألوقــاف  ــا نحــن قضــاة الدائــرة الثالث جــرى من
منطقــة  يف  االســتئناف  مبحكمــة  املــال  وبيــوت  والقصــار  والوصايــا 
رئيــس  مــن فضيلــة  الــواردة  املعاملــة  علــى  االطــاع  املكرمــة  مكــة 
احملكمــة العامــة املســاعد باملدينــة املنــورة برقــم 33/263879 وتاريــخ 
1434/5/27هـــ املرفــق بهــا الصــك الـــصادر مــن فضيلــة الشــيخ ............ 
الـقـــاضي باحملكمــة العامـــة باملدينــة املنــورة برقــم 34168437 وتاريـــخ 
1434/3/22هـــ ، املتضمــن طلــب املــرأة ............... فســخ نكاحهــا مــن 
زوجهــا الغائــب عــن مجلــس القضــاء ............. ، وبدراســة الصــك وصــورة 
ضبطــه تقــررت املوافقــة علــى احلكــم بفســخ النــكاح مــع ماحظــة 
التنبيــه املرفــق، واهلل املوفــق . وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى الــه 

وصحبــه وســلم .
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: 344668  تاريُخه: 1434/1/6هـ     كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33136760

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3463023 تاريخه:1434/3/16هـ

فســخ نــكاح - املطالبــة بفســخ النــكاح للغيبــة وعــدم النفقــة - تبليــغ 
املدعــى عليــه الغائــب عــن طريــق األمــارة واإلعــالن يف إحــدى الصحــف 
- قيــام البينــة بالشــهود املعدلــني - احلكــم بفســخ النــكاح - اإلفهــام 
بالعــدة وعــدم الــزواج إال بعــد اخلــروج مــن العــدة واكتســاب احلكــم 

القطعيــة .

1- قوله تعالى »فإمساك مبعروف أو تسريح بإحسان«
2- قوله صلى اهلل عليه وسلم »ال ضرر وال ضرار«

ــوا عــن  ــه كتــب يف رجــال غاب ــه »أن 3- مــا روي عــن عمــر رضــى اهلل عن
نســائهم فأمرهــم بــأن ينفقــوا أو يطلقــوا«

4- قــال يف الشــرح الكبيــر » وان غــاب زوجهــا ولــم يتــرك لهــا نفقــة فــإن 
قــدرت لــه علــى مــال أخــذت بقــدر حاجتهــا حلديــث هنــد وإن لــم تقــدر 

فلهــا الفســخ« .

دعــوى املدعــي بالوكالــة عــن ابنتــه ضــد زوج ابنتــه الغائــب الــذي تعــذر 
تبلغــه ولــم يتــم العثــور عليــه بعــد اإلفــادة الرســمية وقد قــرر ناظر القضية 
ســماع الدعــوى غيابيــا - ادعــى املدعــي وكالــة أن املدعــى عليــه زوج 
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ابنتــه تزوجهــا بالعقــد الصحيــح ولكــن منــذ اكثــر مــن ســنتن تركهــا 
بــا نفقــه ويعانــى مــن مــرض نفســي وأن ابنتــه تضــررت مــن البقــاء 
بــدون زوج وال نفقــه وقــد مت البحــث عنــه ولــم يجــد لــه أثــر وطلــب فســخ 
نكاحهــا منــه ، مت طلــب املدعــى عليــه عــن طريــق األمــارة واإلعــان 
يف إحــدى الصحــف ، احضــر املدعــي بينــه موصلــه تثبــت صحــة دعــواه 
وعدلــت شــرعا، قــرر ناظــر القضيــة لألســباب املرصــودة ولقولــه تعالــى 
»فإمســاك مبعــروف أو تســريح بإحســان« فســخ نــكاح املدعيــة مــن 
املدعــى عليــه وأفهمهــا بالعــدة الشــرعية وأن ال تتــزوج إال بعــد اكتســاب 
احلكــم القطعيــة، صــدر قــرار محكمــة االســتئناف مبكــة املكرمــة 

باملصادقــة علــى احلكــم .

احملكمــة  يف  القاضــي   )........( أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
العامــة مبكــة املكرمــة  وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة 
رئيــس احملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة برقــم 33136760 وتاريــخ 
وتاريــخ   33330656 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1433/02/23هـــ 
1433/02/20 هـــ  ففــي يــوم  الســبت املوافــق 1433/06/07 هـ افتتحت 
اجلنســية  ســعودي   )........( حضــر  وفيهــا    01  :  28 الســاعة  اجللســة 
ــة  ــه عــن مبوجــب الوكال مبوجــب الســجل املدنــي رقــم )........( بوكالت
الصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة مبكــة املكرمــة برقــم 3396778 
يف 1433/06/02هـــ ولــم يحضــر املدعــى عليــه وال مــن ينــوب عنــه وقــد 
جــرت منــي ســابقًا الكتابــة إلمــارة منطقــة مكــة املكرمــة بالكتــاب 
عليــه  املدعــى  إلبــاغ  1433/4/10هـــ  وتاريــخ   33/663490 رقــم 



303

املذكــور بنــاء علــى املــادة الثامنــة عشــر مــن نظــام املرافعــات الشــرعية 
فوردنــا خطــاب  شــعبة  التحريــات والبحــث اجلنائــي رقــم 508435 يف 
1433/05/24هـــ واملتضمــن  بأنــه مت البحــث عــن املذكــور ولــم يعثــر 
عليــه وبالرجــوع للنهايــة الطرفيــة اتضــح بــأن عنوانــه منطقــة ... وبســؤال 
املدعــي عــن دعــواه قــال إن املدعــى عليــه زوج ابنتــي تزوجهــا بالعقــد 
الصحيــح بتاريــخ 1428/04/01هـــ وقــد تركهــا لــدي بــا نفقــة منــذ 
ســنتن أطلــب إحضــاره واحلكــم البنتــي بالنفقــة وفســخ نكاحهــا منــه 
هــذه دعــواي  لــذا فقــد قــررت الكتابــة   لرئيــس احملكمــة العامــة 
بالريــاض الســتخافه أو مــن ينيبــه يف إحضــار املدعــى عليــه وســماع 
مــا لديــه ويف جلســة أخــرى حضــر بوكالتــه عــن ابنتــه املدونــة هويتــه 
ووكالتــه ســلفًا ولــم يحضــر املدعــى عليــه وال مــن ينيبــه وكنــا ســبق أن 
كتبنــا وخاطبنــا إمــارة منطقــة مكــة بخطابنــا رقــم 33663490 وتاريخ 
1433/04/10هـــ للبحــث عــن املدعــى عليــه وتبليغــه فوردنــا جواب مدير 
شــعبة التحريــات والبحــث برقــم وتاريــخ 1433/05/24هـــ بأنــه بعــد 
البحــث عــن املذكــور لــم يعثــر عليــه وبالرجــوع للنهايــة الطرفيــة أتضــح 
بــأن عنوانــه ... فجــرى منــا الكتابــة لرئيــس احملكمــة العامــة بالريــاض 
بخطابنــا رقــم 331090182 وتاريــخ 1433/06/10هـــ لتبليــغ املدعــى 
عليــه فوردنــا اجلــواب برقــم بأنــه لــم يعثــر لــه علــى أثــر لــذا فقــد قــررت 
الســير يف الدعــوى غيابيــًا وبســؤال املدعــي عــن دعــواه قــال إن املدعــى 
عليــه زوج ابنتــي بالعقــد الصحيــح عــام 1433/4/1هـــ وإنــه منــذ ســنتن 
وأربعــة أشــهر قــد تركهــا لــدي بــا نفقــة ويعانــي مــن مــرض نفســي وقــد 
تضــررت ابنتــي مــن طــول البقــاء دون زوج وال منفــق وقــد حاولــت البحــث 
عنــه بشــتى الســبل ولكنــي لــم أجــد لــه أثــر لــذا أطلــب فســخ نكاحهــا 



304

منــه هــذه دعــواي وكنــا ســبق أن بحثنــا عــن املدعــى عليــه لتبليغــه عــن 
ــدة  ــور عليــه كمــا مت اإلعــان عــن ذلــك يف جري ــم العث ــم يت الدعــوى ول
 18 املــادة  علــى  بنــاء  /1433هـــ  3/رمضــان  وتاريــخ   17987 بعــدد   ...
مــن نظــام املرافعــات ولــم يراجــع أحــد بهــذا اخلصــوص فقــررت الســير 
يف الدعــوى ونظرهــا غيابيــا بنــاء علــى املــادة 55 مــن نظــام املرافعــات 
وبســؤال املدعــي البينــة أحضــر للشــهادة كًا مــن ســعودي بالســجل 
املدنــي رقــم و ســعودي بالســجل املدنــي رقــم وبســؤالهما عمــا لديهمــا مــن 
شــهد كل واحــد منهمــا علــى انفــراد قائــًا أشــهد بــاهلل العظيــم بأننــا 
نعــرف املدعــي وكالــة وأن ابنتــه عنــده منــذ أكثــر مــن ســنتن وزوجهــا 
ــر مــن ســنتن ونحــن جيــران لهــم هكــذا شــهد  غائــب عنهــا منــذ اكث
وعــدال مــن ســعودي بالســجل املدنــي رقــم و ســعودي بالســجل املدنــي 
ــة  ــه ســلفًا وحضــرت املدعي ــة هويت رقــم ويف جلســة أخــرى حضــر املدون
ســعودية بالســجل املدنــي رقــم فبنــاًء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابة 
ومــا شــهدت بــه البينــة مــن غيــاب زوج املدعيــة أكثــر مــن ســنتن وحيــث 
لــم  جــرى البحــث عنــه واإلعــان يف جريــدة املدينــة إلباغــه إال أنــه 
ــة مــن ذلــك حيــث أنهــا معلقــة  يتقــدم أحــد للمحكمــة ولتضــرر املدعي
عنــد والدهــا ولــم ينفــق عليهــا زوجهــا ولــم يتــرك لهــا نفقــة وملــا روي عــن 
عمــر أنــه كتــب يف رجــال غابــوا عــن نســائهم فأمرهــم بــأن ينفقــوا أو 
يطلقــوا قــال يف الشــرح الكبيــر »وإن غــاب زوجهــا ولــم يتــرك لهــا نفقــة 
فــإن قــدرت لــه علــى مــال أخــذت بقــدر حاجتهــا حلديــث هنــد وإن لــم 
تقــدر فلهــا الفســخ » ولقــول الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم »ال ضــرر 
وال ضــرار » ولقولــه تعالــى )فإمســاك مبعــروف أو تســريح بإحســان( 
لذلــك كلــه فقــد فســخت نــكاح املدعيــة مــن زوجهــا وأفهمــت املدعيــة 
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ــزوج  ــي العلمــاء وأن ال تت ــأن عليهــا العــدة حيضــة وأحــدة يف أصــح قول ب
حتــى يصــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف ولتعــذر تســليم نســخة 
احلكــم للمدعــى عليــه ســيتم رفعــه لاســتئناف لتدقيقــه وبــاهلل التوفيــق 
، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  

1434/01/06هـــ.
احلمــد هلل وحــده وبعــد لــدي أنــا حاكــم القضيــة يف هــذا اليــوم الســبت 
املوافــق 1434/4/13هـــ عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف برقــم 
34626831 يف 1434/4/7هـــ وبرفقهــا قــرار الدائــرة الثالثــة لألحــوال 
الشــخصية واألوقــاف والوصايــا والقصــار وبيــوت املــال رقــم 3463023 
يف 1434/3/16هـــ املتضمــن مــا نصــه » وبدراســة الصــك وصورة ضبطه 
تقــررت املوافقــة علــى احلكــم وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا 
محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم » أهـــ قاضــي اســتئناف ختمــه وتوقيعــه 
قاضــي اســتئناف ختمــه وتوقيعــه رئيــس الدائــرة ختمــه وتوقيعــه وحتــى 
ــا محمــد  ــى نبين ــى اهلل عل ــره وبــاهلل التوفيــق وصل ال يخفــى جــرى حتري

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/4/13هـــ
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده ، وبعــد فقــد 
ــة لألحــوال الشــخصية واألوقــاف  ــا نحــن قضــاة الدائــرة الثالث جــرى من
منطقــة  يف  االســتئناف  مبحكمــة  املــال  وبيــوت  والقصــار  والوصايــا 
رئيــس  مــن فضيلــة  الــواردة  املعاملــة  علــى  االطــاع  املكرمــة  مكــة 
احملكمــة العامــة  مبكــة املكرمــة برقــم 34433921 وتاريــخ 3/4 
 )000( الشــيخ/  فضيلــة  مــن  الصــادر  الصــك  بهــا  املرفــق  /1434هـــ 
القاضــي باحملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة برقــم 344668 وتاريــخ 
1434/1/6هـــ املتضمــن طلــب املــرأة فســخ نكاحهــا مــن زوجهــا الغائــب 
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عــن مجلــس احلكــم ، وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه تقــررت املوافقــة 
علــى احلكــم ، واهلل املوفــق . وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى الــه 

وصحبــه وســلم .
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: 33450924 تاريُخه: 1433/11/10هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33199867

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3413731  تاريخه:1434/1/17هـ

فســخ نــكاح - طلــب فســخ النــكاح بعــد الدخــول لســوء العشــرة ، وتعاطي 
املخــدرات ، والُكــره - قــرر احلكمــان املختــاران مــن قبل الزوجني التفريق 
دون عــوض - اســتعداد الزوجــة بــذل كامــل املهــر املســلم ، والتنــازل عــن 

املؤخــر - عــدم موافقــة الــزوج - فســخ النــكاح علــى كامــل العوض .

1. قولــه تعالــى: »وإن خفتــم شــقاق بينهمــا فابعثــوا حكمــًا مــن أهلــه 
وحكمــًا مــن أهلهــا إن يريــدا إصالحــًا يوفــق اهلل بينهمــا« 

2. مــا رواه البخــاري عــن ابــن عبــاس رضــي اهلل عنهمــا قــال: جــاءت امــرأة 
ثابــت بــن قيــس بــن شــماس إلــى النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم فقالــت: 
يــا رســول اهلل مــا أنقــم علــى ثابــت يف ديــن وال خلــق إال أنــي أخــاف 
الكفــر يف اإلســالم، فقــال رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم: أترديــن 

عليــه حديقتــه قالــت: نعــم فــردت عليــه فأمــره ففارقهــا«.
3. قوله صلى اهلل عليه وسلم: »ال ضرر وال ضرار« 

4. مــا رواه النســائي وعبــد الــرزاق عــن ابــن عبــاس رضــي اهلل عنهمــا قــال: 
بعثــت أنــا ومعاويــة حكمــني قــال معمــر: بلغنــي أن عثمــان بعثهمــا وقــال 

إن رأيتمــا أن جتمعــا جمعتمــا وإن رأيتمــا أن تفرقــا ففرقــا«
5. مــا رواه الــدار قطنــي والنســائي والشــافعي والبيهقــي عــن محمــد بــن 
ســيرين عــن عبيــدة قــال: »جــاء رجــل وامــرأة إلــى علــي مــع كل واحــد 
منهمــا فئــام مــن النــاس فأمرهــم فبعثــوا حكمــًا مــن أهلــه وحكمــًا مــن 
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ادعــت املدعيــة املعــرف بهــا مــن قبــل والدهــا أن املدعــى عليــه  تزوجهــا، 
ورزقــت منــه بابنــن وأن العشــرة ســاءت بينهمــا، وذلــك أنــه يضربهــا 
ويشــتمها ويســيء معاملتهــا ويتعاطــى املخــدرات، وال يعتنــي بنظافــة 
وطلبــت  معــه  العيــش  تطيــق  وال  لــه  مبغضــة  أصبحــت  وأنهــا  بدنــه، 
تكليفــه بطاقهــا أو فســخ نكاحهــا منــه ، بعــرض دعــوى املدعيــة 
علــى املدعــى عليــه صــادق علــى الــزواج واملهــر واألبنــاء وأنكــر مــا ســوى 
ذلــك، وقــرر أنــه ضربهــا مــرة واحــدة بســبب وجــود مقاطــع إباحيــة يف 
جهازهــا اجلــوال وبســبب تكــرر رفــع صوتهــا عليــه، ولــم يوافــق علــى 
طلبهــا الطــاق ، اســتجابة لقــول اهلل تعالــى ) وإن خفتــم شــقاق بينهمــا 
فابعثــوا حكمــا مــن أهلــه وحكمــا مــن أهلهــا ( مت طلــب حكمــن مــن 
الطرفــن ، اختــارت املدعيــة أخاهــا، واختــار املدعــى عليــه أهــل اخلبــرة 
الطرفــن ومحاولــة اإلصــاح  بــن  التحكيــم  يف احملكمــة ، جــرى 
بينهمــا قــدر املســتطاع - ورد جــواب هيئــة النظــر يف احملكمــة املتضمــن 

أهلهــا وقــال للحكمــني هــل تدريــان مــا عليكمــا؟ عليكمــا إن رأيتمــا إن 
جتمعــا فاجمعــا وإن رأيتمــا أن تفرقــا فرقتمــا فقالــت املــرأة: رضيــت 
بكتــاب اهلل مبــا علــّي فيــه ولــي ، وقــال الــزوج: أمــا الفرقــة فــال، فقــال 
علــي: كذبــت واهلل ال تبــرح حتــى تقــر مثــل الــذي أقــرت بــه« قــال ابــن 

حجــر: إســناده صحيــح.
6. مــا أخرجــه الطبــري يف تفســيره: عــن ابــن عبــاس رضــي اهلل عنهمــا 
يف احلكمــني أنــه قــال: فــإن اجتمــع أمرهمــا علــى أن يفرقــا أو يجمعــا 

فأمرهمــا جائــز .
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ــزوج وذكــرا أن األمــر  ــل ال ــه حضــر حكــم الزوجــة وحكــٌم مــن قب أن
وصــل إلــى طريــٍق مســدود ورأت هيئــة النظــر أن تعيــد املدعيــة املهــر 
إلــى زوجهــا وتتــم املخالعــة ، بعــرض ذلــك  علــى الطرفــن وافقــت عليــه 
املدعيــة، وقــرر املدعــى عليــه عــدم موافقتــه ، قــرر الطرفــان أن املهــر 
عشــرون ألــف ، أحضــرت املدعيــة العــوض بشــيك مصــدق مببلــغ قــدره 
عشــرون ألــف ريــال ، وقــررت تنازلهــا عــن مؤخــر الصــداق وقــدره ثاثون 
ألــف ريــال ، إلصــرار كل منهمــا علــى رأيــه ونظــرًا إلــى أن اســتمرار 
احليــاة الزوجيــة علــى هــذا الوضــع أمــر ال تتحقــق منــه مقاصــد النــكاح 
يف الشــريعة مــن املــودة والرحمــة والســكن وتربيــة األوالد والعفــة مــع 
مــا يف ذلــك مــن املضــار النفســية واالجتماعيــة واجلســدية علــى الزوجــن 
واألوالد، ونظــرًا لبقــاء املدعيــة ناشــزًا مــع طــول املــدة أمــر غيــر محمــود 
شــرعًا مــع مــا ينشــأ عنــه مــن الظلــم واإلثــم والقطيعــة بــن األســر وتوليــد 
العــداوة والبغضــاء ، لــذا مت احلكــم بفســخ نــكاح املدعيــة مــن زوجهــا 
املدعــى عليــه علــى عــوض قــدره عشــرون ألــف ريــال ، جــرى إفهــام 
املدعيــة بــأن عليهــا العــدة الشــرعية ، كمــا جــرى إفهــام املدعــى عليــه 
بــأن زوجتــه قــد بانــت منــه بينونــة صغــرى ال حتــل لــه إال بعقــد ومهــر 
جديديــن ، بعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــررت املدعيــة القناعــة وقــرر 
املدعــى عليــه عدمهــا ، بعــد رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف متــت 

ــه . املصادقــة علي
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احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد فلــدي 
أنــا )........( القاضــي يف احملكمــة العامــة مبحافظــة جــدة وبنــاء علــى 
املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيس احملكمة العامــة مبحافظة جدة/
املســاعد برقــم 33199867 وتاريــخ 1433/3/20هـــ املقيــدة باحملكمــة 
برقــم 33530117 وتاريــخ 1433/03/20هـــ حضــرت )........(  ســعودي 
بهــا مــن قبــل  )........( املعــرف  اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم 
والدهــا )........( ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم )........( 
وحضــر حلضورهــا )........( ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
زوجــي  عليــه   املدعــى  أن  دعواهــا  قائلــة يف   ... فادعــت   )........( رقــم 
تزوجنــي عــام 1425هـــ بواليــة والــدي مبوجــب عقــد نــكاح رســمي ال 
اعــرف رقمــه وال تاريخــه وأمهرنــي مبلغــا وقــدره ثاثــون ألــف ريــال وقــد 
رزقــت منــه بابنــن وهمــا ...... املولــود يف 1427/3/19هـــ و.......... املولــود 
يف 1430/11/13هـــ وقــد ســاءت العشــرة بينــي وبينــه فهــو يضربنــي 
بنظافــة  يعتنــي  وال  املخــدرات  ويتعاطــى  معاملتــي  ويســيء  ويشــتمني 
بدنــه فأصبحــت مبغضــة لــه وال أطيــق العيــش معــه لــذا اطلــب تكليفــه 
بطاقــي أو فســخ نكاحــي منــه هكــذا ادعــت وبعــرض الدعــوى علــى 
املدعــى عليــه قــال مــا ذكرتــه املدعيــة يف دعواهــا مــن الــزواج وتاريخــه 
واملهــر وقــدره واألبنــاء وتواريــخ ميادهــم كلــه صحيــح ومــا ذكرتــه مــن 
أننــي اشــتمها وأســيء معاملتهــا وأتعاطــى املخــدرات وال أعتنــي بنظافــة 
ــم أضربهــا  بدنــي فهــو غيــر صحيــح ومــا ذكرتــه مــن أننــي أضربهــا فل
اباحيــة يف جهازهــا اجلــوال  ســوى مــرة واحــدة بســبب وجــود مقاطــع 
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وبســبب تكــرر رفــع صوتهــا علــي وأمــا طلبهــا الطــاق فــا أوافــق عليــه 
فهــي زوجتــي وأم أوالدي وأحبهــا وال أوافــق علــى طلبهــا الطــاق هكــذا 
أجــاب واســتجابة لقــول اهلل تعالــى ) وان خفتــم شــقاق بينهمــا فابعثــوا 
حكمــا مــن أهلــه وحكمــا مــن أهلهــا ( طلبــت مــن الطرفــن اختيــار 
حكمــن مــن أهلهمــا فاختــارت املدعيــة أخاهــا ........... واختــار املدعــى 
عليــه أهــل اخلبــرة يف احملكمــة فقــررت الكتابــة لقســم اخلبــراء يف هــذه 
احملكمــة الختيــار حكــم املدعــى عليــه مــن قبلهــم واالجتمــاع باحلكــم 
ومحاولــة  الطرفــن  بــن  التحكيــم  وإجــراء  املدعيــة  اختارتــه  الــذي 
اإلصــاح بينهمــا قــدر املســتطاع ويف جلســة اخــرى حضــر الطرفــان 
ــار حكــم  ــح الختي ــة لقســم الصل ــت جــرت الكتاب واملعــرف وقــد كان
منهــم عــن املدعــى عليــه واالجتمــاع بحكــم الزوجــة وإجــراء التحكيــم 
ومحاولــة اإلصــاح بينهمــا قــدر املســتطاع وذلــك مبوجــب خطابنــا رقــم 
33530117 يف 1433/08/05هـــ فوردنــا خطابهــم رقــم 33530117 يف 
1433/10/15هـــ وبرفقــه محضرهــم املــؤرخ يف 1433/10/13هـــ ونــص 
احلاجــة منــه ) حضــرت املدعيــة وحضــر حلضورهــا املدعــى عليــه وجــرت 
محاولــة اإلصــاح حيــث ذكــرت املدعيــة أنهــا زوجــة لهــذا احلاضــر 
يف مجلــس الصلــح وأنهــا كرهــة العيــش معــه لســوء معاملتــه وطلبنــا 
إحضــار حكمــا مــن قبــل املدعيــة فأحضــرت ............. وأحضــر الــزوج 
............ وذكــرا أن األمــر وصــل إلــى طريــق مســدود وبعــرض ذلــك علــى 
ــه وال يســتطيع فراقهــا وحيــث األمــر  ــه يرغــب يف زوجت الــزوج ذكــر أن
ــى بيــت زوجهــا أو  ــة إمــا العــودة إل ــى املدعي مــا ذكــر وبعــد العــرض عل
إعــادة املهــر قالــت الزوجــة ال أريــده ومســتعدة بإعــادة املهــر ومقــداره 
عشــرون ألــف ريــال وحيــث األمــر مــا ذكــر فإنــا نــرى أن تعيــد املهــر إلــى 
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زوجهــا وتتــم املخالعــة والــرأي لفضيلتكــم.  حكــم مــن قبــل الزوجــة 
ــى الطرفــن قالــت املدعيــة  .......... توقيــع .............. توقيــع( وبعرضــه عل
إننــي موافقــة علــى مــا جــاء فيــه هكــذا قــرر وقــال املدعــى عليــه إننــي 
غيــر موافــق علــى مــا جــاء فيــه هكــذا قــررت فجــرى ســؤال املدعيــة 
عــن املهــر فقالــت إنــه ليــس لــدي وأطلــب إمهالــي إلحضــاره كمــا قــرر 
الطرفــان  بــأن املهــر عشــرين ألــف ريــال وليــس كمــا ذكــر يف اجللســة 
األولــى مــن أنــه ثاثــون ألــف ريــال .......... يتبــع ورفعــت اجللســة لذلــك ويف 
ــرزت الشــيك املصــدق  جلســة أخــرى حضــر الطرفــان واملعــرف وقــد أب
رقــم 33440 يف 2012/09/24م املســحوب علــى مصــرف اإلمنــاء باســم 
فضيلــة رئيــس احملكمــة مببلــغ وقــدره عشــرون ألــف ريــال وقــد جــرى 
منــي محاولــة اإلصــاح بــن الطرفــن مــرارا فلــم يصطلحــا فبنــاء علــى ما 
تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة ومــا قــرره احلكمــان اللــذان مت اختيارهمــا 
مــن قبــل الزوجــن مــن التفريــق بينهمــا بــدون عــوض ومــا مت مــن وعظهمــا 
وتوجيههمــا وإلصــرار كل منهمــا علــى رأيــه ولعمــوم قولــه تعالــى: »وإن 
خفتــم شــقاق بينهمــا فابعثــوا حكمــًا مــن أهلــه وحكمــًا مــن أهلهــا إن 
ــاس  ــن عب ــا رواه البخــاري عــن اب ــدا إصاحــًا يوفــق اهلل بينهمــا« ومل يري
ــى  ــن قيــس بــن شــماس إل رضــي اهلل عنهمــا قــال: جــاءت امــرأة ثابــت ب
النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم فقالــت: يــا رســول اهلل مــا أنقــم علــى ثابــت 
يف ديــن وال خلــق إال أنــي أخــاف الكفــر يف اإلســام، فقــال رســول اهلل 
صلــى اهلل عليــه وســلم: أترديــن عليــه حديقتــه قالــت: نعــم فــردت عليــه 
فأمــره ففارقهــا«، ولقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم : »ال ضــرر وال ضــرار« 
وملــا رواه النســائي وعبــد الــرزاق عــن ابــن عبــاس رضــي اهلل عنهمــا قــال: 
بعثــت أنــا ومعاويــة حكمــن قــال معمــر: بلغنــي أن عثمــان بعثهمــا وقــال 
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رواه  تفرقــا ففرقا«وملــا  أن  رأيتمــا  وإن  أن جتمعــا جمعتمــا  رأيتمــا  إن 
الــدار قطنــي والنســائي والشــافعي والبيهقــي عــن محمــد بــن ســيرين عــن 
عبيــدة قــال: »جــاء رجــل وامــرأة إلــى علــي مــع كل واحــد منهمــا فئــام 
مــن النــاس فأمرهــم فبعثــوا حكمــًا مــن أهلــه وحكمــًا مــن أهلهــا وقــال 
للحكمــن هــل تدريــان مــا عليكمــا؟ عليكمــا إن رأيتمــا إن جتمعــا 
ــاب  ــت املــرأة: رضيــت بكت فاجمعــا وإن رأيتمــا أن تفرقــا فرقتمــا فقال
ــي:  ــزوج: أمــا الفرقــة فــا، فقــال عل ــي ، وقــال ال ــه ول ــّي في اهلل مبــا عل
كذبــت واهلل ال تبــرح حتــى تقــر مثــل الــذي أقــرت بــه« قــال ابــن حجــر: 
إســناده صحيــح وملــا أخرجــه الطبــري يف تفســيره: عــن ابــن عبــاس رضــي 
اهلل عنهمــا يف احلكمــن أنــه قــال: فــإن اجتمــع أمرهمــا علــى أن يفرقــا 
أو يجمعــا فأمرهمــا جائــز ونظــرًا إلــى أن اســتمرار احليــاة الزوجيــة علــى 
هــذا الوضــع أمــر ال تتحقــق منــه مقاصــد النــكاح يف الشــريعة مــن املــودة 
والرحمــة والســكن وتربيــة األوالد والعفــة مــع مــا يف ذلــك مــن املضــار 
النفســية واالجتماعيــة واجلســدية علــى الزوجــن واألوالد، ونظــرًا لبقــاء 
املدعيــة ناشــزًا مــع طــول املــدة أمــر غيــر محمــود شــرعًا مــع مــا ينشــأ عنــه 
مــن الظلــم واإلثــم والقطيعــة بــن األســر وتوليــد العــداوة والبغضــاء لــذا 
كلــه فقــد فســخت نــكاح املدعيــة ................ مــن زوجهــا املدعــى عليــه 
.......... وقــدره عشــرون ألــف ريــال وبــه حكمــت وجــرى إفهــام املدعيــة 
بــأن عليهــا العــدة الشــرعية وهــي ثــاث حيــض فقــد ذكــرت أنهــا مــن 
ذوات األقــراء كمــا جــرى إفهــام املدعــى عليــه بــأن زوجتــه قــد بانــت 
منــه بينونــة صغــرى ال حتــل لــه إال بعقــد ومهــر جديديــن وبعــرض احلكــم 
علــى الطرفــن قــررت املدعيــة القناعــة وقــرر املدعــى عليــه عــدم القناعــة 
وجــرى إفهامــه بتعليمــات االعتــراض وجــرى إفهــام الزوجــة بــأن عليهــا 
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أن ال تتــزوج وال تتعــرض خلاطــب حتــى يكتســب احلكــم القطعيــة كمــا 
قــررت التهميــش علــى عقــد النــكاح بحكمــي هــذا بعــد اكتســاب 
احلكــم القطعيــة وقــررت بعــث العــوض لبيــت املــال يف هــذه احملكمــة 
حلفظــه لديهــم لصالــح املدعــى عليــه وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1433/11/9هـــ 
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد فلــدي 
أنــا ......... القاضــي يف احملكمــة العامــة مبحافظــة جــدة والقائــم بعمــل 
فضيلــة القاضــي .......... أثنــاء تواجــده يف الــدورة التدريبيــة ففــي يــوم 
الثاثــاء املوافــق 1434/2/19هـــ افتتحــت اجللســة بعــد أن عــادت املعاملــة 
وتاريــخ   3413731 رقــم  القــرار  وبرفقهــا  االســتئناف  محكمــة  مــن 
1434/01/17هـــ ونــص احلاجــة منــه )وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه 
والئحتــه االعتراضيــة تقــررت املوافقــة علــى احلكــم بفســخ النــكاح 
مــع ماحظــة التنبيــه املرفــق واهلل املوفــق ( قاضــي اســتئناف ............ 
ختــم وتوقيــع قاضــي اســتئناف .................... ختــم وتوقيــع رئيــس الدائــرة 
ــى ضبطــه وســجله  ــه عل ــه فقــد أمــرت بإثبات ــع علي ــم وتوقي .............. خت
ــى  ــا محمــد وعل ــى نبين ــى اهلل عل ــق ، وصل ــاهلل التوفي ــى ال يخفــى وب حت

آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/02/19هـــ
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد فلدي أنا 
ــوم األحــد  ............القاضــي يف احملكمــة العامــة مبحافظــة جــدة ويف ي
املوافق1434/04/21هـــ  حضــرت املدعيــة واملعــرف وقــد جــرى االطــاع 
علــى قــرار التصديــق املرصــود نــص احلاجــة منــه أعــاه فتبــن وجــود 
تنبيــه مرفــق بــه مــن أصحــاب الفضيلــة قضــاة محكمــة االســتئناف 
ونــص احلاجــة مــن هــذا التنبيــه ) وحيــث جــرى منــا تصديقــه فإننــا ننبــه 



315

ــه إلــى مــا يلــي 1- أخــذ اقــرار املدعيــة بأنهــا ال تطالــب باملؤخــر  فضيلت
واحلاقــه بالصــك وســجله 2- الغــاء مــا ورد يف الســطر الثالــث مــن الصــك 
صفحــة رقــم 2 وكذلــك يف الضبــط واملقوســة بقلــم الرصــاص 3- طلــب 
العقــد والشــرح عليــه مبــا مت مــن قبــل فضيلتــه املرفــق واهلل املوفــق ( 
وبعــرض ذلــك علــى املدعيــة قالــت إننــي متنازلــة عــن مؤخــر الصــداق 
وقــدره ثاثــون ألــف ريــال ولــن أطالــب املدعــى عليــه بــه هكــذا قــررت 
وســيجري منــا تــدارك مــا جــاء يف الفقرتــن 2 و 3 إن شــاء اهلل وبــاهلل 
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . 

حــرر يف1434/04/21هـــ
بعــده ، وبعــد  نبــي  مــن ال  احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى 
الشــخصية  لألحــوال  الثالثــة  الدائــرة  قضــاة  نحــن  منــا  جــرى  فقــد 
واألوقــاف والوصايــا والقصــار وبيــوت املــال مبحكمــة االســتئناف يف 
منطقــة مكــة املكرمــة االطــاع علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة 
رئيــس احملكمــة العامــة املســاعد مبحافظــة جــده برقــم 33530117 
ــة الشــيخ  ــخ 1434/1/5هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن فضيل وتاري
........... القاضــي باحملكمــة العامــة بجــده برقــم 33450924 وتاريــخ 
مــن  نكاحهــا  فســخ   .......... املــرأة  طلــب  املتضمــن  1433/11/10هـــ 
زوجهــا ........ ، وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والئحتــه االعتراضيــة 
تقــررت املوافقــة علــى احلكــم بفســخ النــكاح مــع ماحظــة التنبيــه 
املرفــق ، واهلل املوفــق . وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى الــه وصحبــه 

وســلم .
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: 34180146 تاريُخه: 1434/4/6هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33248843

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34248843 تاريخه:1434/6/21هـ

زوجيــة - فســخ نــكاح - مطالبــة بســكن مســتقل - ورد تقريــر مكتــب 
الصلــح قــرر فيــه إن املدعــى عليــه ال يســتطيع توفيــر ســكن مســتقل - 
املطالبــة بالفســخ للســبب الــوارد - حكمــت احملكمــة بفســخ النــكاح دون 

عــوض للســبب الــوارد - صــدق احلكــم .

1. قول اهلل تعالى )فإمساٌك مبعروف أو تسريح بإحسان(.
2. قــول الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم )امرأتــك تقــول أطعمنــي وإال 

فارقنــي( رواه أحمــد والــدار قطنــي بإســناد صحيــح.
ــة أو أعســر  3. قــول البهوتــي )فصــل وإن اعســر الــزوج بنفقتهــا الواجب
الــزوج ببعضهــا أي بعــض النفقــة بــأن أعســر عــن نفقــة املعســر فلهــا 
الفســخ وال تفســخ إذا أعســر مبــا زاد عنهــا أي عــن نفقــة املعســر - ألن 
الزيــادة تســقط بإعســاره أو أعســر الــزوج بالكســوة أو ببعضهــا أو أعســر 
بالســكنى أو أعســر باملهــر بشــرطه وتقــدم الســابق يف آخــر الصــداق 
خيــرت علــى التراخــي بــني الفســخ مــن غيــر انتظــار أي تأجيــل ثالثــًا 
خالفــًا البــن البنــاء وبــني املقــام معــه علــى النــكاح وهــذا قــول عمــر وعلــي 

وأبــي هريــرة( كشــاف القنــاع476/5 .
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ادعــت زوجــة بالدعــوى تطالــب زوجهــا بتأمــن ســكن مســتقل لهــا - أقر 
املدعــى عليــه مبــا جــاء يف دعــوى املدعيــة وذكــر انــه ال مانــع مــن توفيــر 
ســكن مســتقل لهــا متــى مــا اســتطاع وانــه ال يســتطيع يف الوقــت احلاضر 
، أنكــرت املدعيــة مــا ذكــره املدعــى عليــه مــن أنــه ال يســتطيع تأمــن 
)...( فســألت احملكمــة  الســكن املســتقل ألنــه موظــف يف شــركة 
املدعــى عليــه عــن عملــه وراتبــه الشــهري وذكــر انــه موظــف يف شــركة 
ويتقاضــى راتــب شــهري قــدره ثاثــة آالف وســتمائة ريــال ، وطلبــت 
احملكمــة عقــد النــكاح فأبرزتــه املدعيــة وبعــد االطــاع عليــه تبــن أن 
مــن شــروط املدعيــة يف عقــد النــكاح بيــت مســتقل ، ســألت احملكمــة 
املدعــى عليــه عــن املانــع مــن اســتئجاره لســكن مســتقل لزوجتــه مــع 
وجــود راتبــه الشــهري فذكــر أن لديــه قســط شــهري لســداد قيمــة 
ســيارة قــدره ألــف وســبعمائة وواحــد وســبعون ريــااًل فأفهمتــه احملكمــة 
بإحضــار مــا يثبــت ذلــك وكتبــت لقســم اخلبــراء لديهــا لإلفــادة عــن مــدى 
كفايــة راتــب املدعــى عليــه الســتئجار ســكن ، ورد للمحكمــة خطاب 
مــن مكتــب الصلــح بأنــه مت االجتمــاع بــن الطرفــن وانــه تعــذر الصلــح 
بينهمــا واتضــح انــه يتقاضــى راتــب قــدره ثاثــة آالف وخمســمائة ريــال 
وأن  عليــه أقســاط مســتحقه وأن راتبــه يف الوقــت احلاضــر ال يكفــي 
الســتئجار ســكن ، عرضــت احملكمــة قــرار مكتــب الصلــح علــى 
ورفــض   ، عــوض  بــا  نكاحهــا  بفســخ  املدعيــة  فطالبــت  الطرفــن 
املدعــى عليــه الفســخ ، وبعــد تأمــل احملكمــة لقــرار مكتــب الصلح وما 
قــرره املدعــى عليــه مــن عجــزه عــن الســكن املســتقل للمدعيــة واختيــار 
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املدعيــة للفســخ وملــا قــرره الفقهــاء مــن أن الــزوج إذا اعســر بنفقــة الزوجة 
ومنهــا تأمــن الســكن خيــرت الزوجــة بــن الفســخ مــن غيــر انتظــار أو 
البقــاء معــه ولقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم )امرأتــك تقــول أطعمنــي وإال 
فارقنــي( لــذا فســخت احملكمــة نــكاح املدعــى عليــه مــن املدعيــة بــدون 
عــوض وأفهمتهــا بــأن عليــه العــدة الشــرعية ، اعتــرض املدعــى عليــه ، 

صــدق احلكــم .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا)........( القاضــي يف احملكمــة العامــة 
وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة 
وتاريــخ 1433/04/10هـــ املقيــدة باحملكمــة وتاريــخ 1433/4/10هـــ 
وفيهــا  اجللســة  افتتحــت  املوافــق 1433/06/24هـــ  الثاثــاء  يــوم  ففــي 
ســعودي(  والدهــا  قبــل  مــن  بهــا  )املعــرف  ســعودية   )........( حضــرت 
وادعــت علــى احلاضــر )........(  ســعودي قائلــة يف دعواهــا: إن املدعــى 
عليــه هــذا احلاضــر معــي زوجــي مبوجــب عقــد النــكاح لــدى مــأذون 
خمســون  وقــدره  مهــر  علــى  1430/6/6ه  وتاريــخ   )........( األنكحــة 
ألــف ريــال مقبوضــة ودخــل بــي الدخــول الشــرعي وأجنبــت منــه )........(
أهلــي يف  بيــت  إلــى  بيتــي  مــن  وأخرجنــي  املولــود يف 1431/7/16هـــ 
1432/6/28هـــ حيــث قــال لــي روحــي ألهلــك ألننــي طلبــت منــه ســكنًا 
مســتقًا لــي ألنــه أســكنني يف بيــت أهلــه املســتأجر فاتصلــت علــى 
أهلــي وأخذونــي ثــم بعــد أســبوعن أحضــر عفشــي إلــى بيــت أهلــي وإلــى 
اآلن لــم يجعــل لــي بيــت مســتقل حســب شــرط العقــد لــذا اطلــب أن يجعــل 
لــي ســكنا مســتقا هــذه دعــواي وبعرضهــا علــى املدعــى عليــه أجــاب 
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قائــا: مــا ذكرتــه املدعيــة مــن زواجــي بهــا والدخــول واملهــر واجنابهــا 
)........( وســلمت لهــا مــن النفقــة ســتمائة ريــال فقــط فهــذا كلــه صحيــح 
ومــا ذكرتــه أننــي طلبــت منهــا الذهــاب إلــى أهلهــا فغيــر صحيــح بــل 
خرجــت مــن نفســها ألنهــا ترفــض اســتمرار الســكن مــع أهلــي وأنــا ال 
مانــع لــدي مــن أن أجعــل لهــا ســكنًا مســتقًا متــى اســتطعت وأمــا االن 
فــا أســتطيع هكــذا أجــاب. ويف يــوم االثنــن املوافــق 1433/11/01هـــ 
افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــرت )........( املعــرف بهــا مــن قبــل والدهــا 
)........( وبعــرض مــا ذكــره املدعــى عليــه يف  )........( واملدعــى عليــه 
ــة:  مــا ذكــره املدعــى عليــه  ــى املدعيــة أجابــت قائل اجللســة املاضيــة عل
أنــه ال يســتطيع أن يســتأجر لــي ســكنًا فغيــر صحيــح بــل يســتطيع 
وهــو موظــف يف شــركة هكــذا أجابــت وبســؤال املدعــى عليــه عــن 
وظيفتــه وراتبــه الشــهري أجــاب قائــا : أعمــل رجــل أمــن يف شــركة 
هكــذا  ريــال  وســتمائة  آالف  ثاثــة  قــدره  الشــهري  وراتبــي  خاصــة 
أجــاب وبطلــب عقــد الــزواج أبــرزت املدعيــة صــورة مــن ضبــط عقــد زواج 
للســعودين وتاريــخ 1430/6/6هـــ لــدى مــأذون األنكحــة واملتضمــن 
عقــد الــزواج بــن املدعيــة واملدعــى عليــه ومــن شــروطه بيــت مســتقل. 
أ.هـــ وبســؤال املدعــى عليــه عــن املانــع لــه مــن اســتئجار ســكن لزوجتــه 
مــع وجــود راتبــه الشــهري أجــاب قائــا : لــدي قســط شــهري قــدره ألــف 
وســبعمائة وواحــد وســبعون ريــال الســداد ثمــن الســيارة هكــذا أجــاب 
وأفهمتــه بإحضــار مــا يثبــت ذلــك القســط كمــا أمــرت بالكتابــة إلــى 
قســم اخلبــراء لإلفــادة عــن مــدى كفايــة راتــب املدعــى عليــه الســتئجار 

ســكن.
وفيهــا  اجللســة  افتتحــت  1434/04/06هـــ  املوافــق  الســبت  يــوم  ويف 
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حضــرت املدعيــة املعــرف بهــا مــن قبــل أخوهــا )........(  ســعودي مبوجــب 
ســجل مدنــي رقــم )........( وحضــر املدعــى عليــه ووردنــا خطــاب مديــر 
مكتــب الصلــح برقــم )........(  وتاريــخ 1434/3/25هـــ املتضمــن أنــه مت 
االجتمــاع بالطرفــن وقــد تعــذر الصلــح بينهمــا واملدعيــة تطالــب املدعــى 
عليــه بتأمــن املســكن وأنــه ال يســتطيع تأمــن املســكن يف الوقــت 
بتأمــن  يقــوم  نهايــة األقســاط املســتحقة عليــه ســوف  احلاضــر وبعــد 
ــك  ــى ذل ــاء عل ــة وبن املســكن وجتــدون إقــرار كا منهمــا بطــي املعامل
واحلــال كمــا ذكــر وبعــد االطــاع علــى مقــدار مرتــب املدعــى عليــه 
حيــث اتضــح أنــه يتقاضــى مرتــب 3500 ريــال وذلــك حســب اخلطــاب 
املرفــق رقــم بــدون وتاريــخ 1434/2/3هـــ الصــادر مــن إدارة املجاهديــن 
وكذلــك كشــف احلســاب املرفــق واألقســاط املســتحقة عليــه وبعــد 
التأمــل يف الوضــع املــادي للمدعــى عليــه فإننــا نــرى إنــه تكــون النفقــة 
الســابقة واملســتقبلية للمدعيــة وابنهــا 400 ريــال شــهريًا لــكل واحــد 
املدعــى عليــه الســتئجار  راتــب  مــدى كفايــة  أمــا بخصــوص  منهمــا 
القســط  بعــد خصــم  أنــه  أنــه غيــر كايف حيــث  نــرى  ســكن فإننــا 
املســتحق عليــه ونفقتــه علــى املدعيــة وابنهــا ال يتبقــى مــن مرتبــه إال 
الشــيء القليــل هــذا مــا لدينــا. أ.هـــ وبعرضــه علــى املدعيــة أجابــت قائلــة: 
بــدون عــوض هكــذا أجابــت. وبعرضــه علــى  أطلــب فســخ النــكاح 
املدعــى عليــه أجــاب قائــا: أرفــض فســخ النــكاح هكــذا أجــاب. فبنــاء 
علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وقــرار مكتــب الصلــح ومــا قــرره 
املدعــى عليــه مــن عجــزه عــن الســكن املســتقل للمدعيــة واختيارهــا 
فســخ النــكاح بــدون عــوض وملــا قــرره الفقهــاء يف حــال إعســار الــزوج 
بالســكنى قــال يف كشــاف القنــاع )476/5) فصــل وإن أعســر الــزوج 
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بنفقتهــا الواجبــة أو أعســر الــزوج ببعضهــا أي بعــض النفقــة بــأن أعســر 
عــن نفقــة املعســر فلهــا الفســخ وال تفســخ إذا أعســر مبــا زاد عنهــا أي عــن 
نفقــة املعســر، ألن الزيــادة تســقط بإعســاره أو أعســر الــزوج بالكســوة 
أو ببعضها أو أعســر بالســكنى أو أعســر باملهر بشــرطه وتقدم الســابق 
يف آخــر الصــداق خيــرت علــى التراخــي بــن الفســخ مــن غيــر انتظــار أي 
تأجيــل ثاثــًا خافــًا البــن البنــاء وبــن املقــام معــه علــى النــكاح وهــذا 
قــول عمــر وعلــي وأبــي هريــرة لقولــه تعالــى: )فإمســاك مبعــروف أو 
تســريح بإحســان( وليــس اإلمســاك مــع تــرك اإلنفــاق إمســاكا مبعــروف 
فتعــن التســريح وقــال صلــى اهلل عليــه وســلم: )امرأتــك تقــول أطعمنــي 
وإال فارقنــي( رواه أحمــد والدارقطنــي والبيهقــي بإســناد صحيــح ورواه 
الشــيخان مــن قــول أبــي هريــرة. لــذا فســخت نــكاح املدعــى عليــه مــن 
ــا العــدة  ــة أن عليه ــه حكمــت وأفهمــت املدعي ــدون عــوض وب ــة ب املدعي
الشــرعية ثــاث حيــض وأن ال تتــزوج إال بعــد اكتســاب احلكــم القطعية 
وبإعــان احلكــم قــرر املدعــى عليــه املعارضــة وطلــب االســتئناف فســلم 
صــورة احلكــم لتقــدمي اعتراضــه عليــه خــال ثاثــن يومــًا فــإن مضــت 
املــدة ولــم يقــدم الئحــة اعتراضــه ســقط حقــه يف االعتــراض واكتســب 
احلكــم القطعيــة وأفهمــت املدعــى عليــه أن عليــه تســجيل هــذه الواقعــة 
وبــاهلل  القطعيــة  احلكــم  اكتســب  متــى  املدنيــة  األحــوال  إدارة  يف 
التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر 

يف 1434/4/6هـــ
و  القــرى  أم  تقــومي  حســب  1434/09/01هـــ  الثاثــاء  يــوم  ويف 
1434/08/30هـــ حســب الرؤيــة افتتحــت اجللســة الســاعة 09.00 بنــاء 
علــى ورود املعاملــة بشــرح رئيــس احملكمــة علــى القيــد رقــم وتاريــخ 
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1434/7/30هـــ وبرفقــه خطــاب رئيــس محكمــة االســتئناف وتاريــخ 
الثانيــة  الشــخصية  األحــوال  دائــرة  قــرار  وبرفقــه  1434/06/28هـــ 
وصــورة  الصــك  وبدراســة   : يلــي  مــا  ونصــه  1434/6/21هـــ  وتاريــخ 
ضبطــه والائحــة االعتراضيــة وأوراق املعاملــة تقــرر الدائــرة املصادقــة 
علــى احلكــم وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم .
الثانيــة  الدائــرة  قضــاة  نحــن  اطلعنــا  فقــد  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
مبحكمــة  واإلنهــاءات  الشــخصية  األحــوال  قضايــا  بنظــر  املختصــة 
ــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة  االســتئناف علــى املعامل
وتاريــخ 1434/6/14ه املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن فضيلــة القاضــي 
بدعــوى  اخلــاص  1434/4/6هـــ  وتاريــخ   .  )........( الشــيخ  باحملكمــة 
)........(  ضــد )........( بشــأن فســخ نــكاح ، وقــد تضمــن الصــك حكــم 
فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه . وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه 
والائحــة االعتراضيــة وأوراق املعاملــة تقــرر الدائــرة املصادقــة علــى 
احلكــم ، واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد و علــى آلــه وصحبــه 

وســلم . 
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الــزوج يف غيبوبــة مــدة أربــع ســنوات - الغيبوبــة مــرض يذهــب مقصــد 
االســتمتاع بــني الزوجــني ويوجــب اخليــار للزوجــة - احلكــم بفســخ 

النــكاح دون عــوض .

1. قوله تعالى: ) وال تضارُّوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن ( .
2. قوله صلى اهلل عليه وسلم ) ال ضرر وال ضرار ( .

3. قــال يف كشــاف القنــاع ) ويثبــت اخليــار يف فســخ النــكاح بجــذام أو 
بــرص أو جنــون ولــو أفــاق أحيانــا ألن النفــس ال تســكن إلــى مــن هــذه 

حالــه ( ) 404/11 ( .

ادعــت املدعيــة علــى املدعــى عليــه الغائــب عــن مجلــس احلكــم  أنــه 
تزوجهــا وأجنبــت منــه علــى فــراش الزوجيــة ثاثــة أوالد، وأنــه أصيــب 
ــه مــن ذلــك  ــدم، وأن ــع ســنوات نتيجــة ارتفــاع ضغــط ال ــل أرب بجلطــة قب
احلــن وهــو يف املستشــفى يف غيبوبــة وتضــررت مــن بقائهــا يف عصمتــه، 
وطلبت فسخ نكاحها منه ، ورد التقرير الطبي املتضمن : بأن املريض 
طريــح الفــراش وال يســتطيع احلركــة وال يتواصــل مــع احمليطــن بــه وهــو 
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يف غيبوبــة ســباتية ناجتــة عــن نزيــف ســابق  باملــخ والتنفــس عــن طريــق 
أنبوبــه الشــق احلنجــري والتغذيــة عــن طريــق  األنبوبــة األنفيــة املعديــة إ.هـــ 
، أحضــرت املدعيــة شــاهدين ، ومت ســماع شــهادتهما ، وتعديلهمــا ، 
جــرى االطــاع علــى عقــد النــكاح فوجــد مطابقــًا لدعــوى املدعيــة ، مــا 
ورد يف التقريــر الطبــي يشــهد بصحــة مــا جــاء يف دعــوى املدعيــة، ومــا 
جــاء يف شــهادة الشــهود، وألن املــرض الواقــع علــى زوج املدعيــة يذهــب 
مقصــد االســتمتاع بــن الزوجــن ، وبقــاء املدعيــة يف عصمــة زوجهــا مــع 
مرضــه ويف هــذه املــدة الطويلــة ضــرر عليهــا وألن املــرض الواقــع باملدعــى 
عليــه ممــا يثبــت بــه اخليــار للمدعيــة ، وألن الضــرر يــزال يف الشــريعة ، 
لــذا مت احلكــم بفســخ نــكاح املدعيــة مــن زوجهــا املدعــى عليــه وجــرى 
إفهــام املدعيــة بــأن عليهــا العــدة الشــرعية ، وأنهــا بانــت مــن زوجهــا 
بينونــة صغــرى ال حتــل لــه إال مبهــر وعقــد جديديــن وبرضاهــا كمــا 
جــرى إفهامهــا بأنهــا ال تتــزوج حتــى يكتســب احلكــم الصفــة القطعيــة 

، بعــد رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف متــت املصادقــة عليــه .

احملكمــة  يف  القاضــي   )........( أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
العامــة مبحافظــة جــدة بنــاء علــى االســتدعاء احملــال لنــا مــن فضيلــة 
رئيــس احملكمــة العامــة مبحافظــة جدة/املســاعد برقــم 33260543 
وتاريــخ 1433/04/13هـــ املقيــد باحملكمــة برقــم 33701310 وتاريــخ 
1433/04/13هـــ ففــي يــوم الســبت املوافــق 1433/08/24هـــ افتتحــت 
مبوجــب   )........( املدعيــة  حضــرت  وفيهــا   )10:15( الســاعة  اجللســة 
اإلقامــة رقــم )........( ولــم يحضــر املدعــى عليــه )........( وال مــن ميثلــه 
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بوكالــة شــرعية ولــم يردنــا مــا يفيــد تبلغــه مبوعــد هــذه اجللســة لــذا فقــد 
تقــرر رفــع اجللســة وتأجيلهــا إلــى يــوم األحــد املوافــق 1434/01/11هـــ 
وفيهــا  اجللســة  افتتحــت  1434/2/17هـــ  بتاريــخ  ثــم  التوفيــق  وبــاهلل 
 ،  )........( املترجــم  حلضورهــا  وحضــر   )........( املدعيــة  حضــرت 
بنجاديشــي اجلنســية مبوجــب اإلقامــة رقــم )........( حيــث أن املدعيــة 
تتكلــم اللغــة البرماويــة وال جتيــد اللغــة العربيــة ولــم يحضــر املدعــى 
ــة  ــه بوكالــة شــرعية وقــد قــررت املدعيــة قائل عليــه )........( وال مــن ميثل
مــن  أبــرزت  وقــد  أربــع ســنوات  منــذ  ......... مريــض  املدعــى عليــه  إن 
يدهــا صــورة إشــعار تنــومي بتاريــخ 1432/10/27هـــ جــاء فيــه ) تشــهد 
مستشــفى ........... بحــداء بــأن املريــض أعــاه منــوم لدينــا باملستشــفى 
محــوال إلينــا بتاريــخ 1430/09/04هـــ مــن مستشــفى النــور التخصصــي 
ــر هــذا اإلشــعار 1430/10/27هـــ  (  ــخ حتري ــى تاري ومــا زال منومــا حت
طريــق  بحــداء   ............ ملستشــفى  الكتابــة  تقــرر  فقــد  عليــه   ، أ.هـــ 
مكــة القــدمي لاستفســار عــن حــال املدعــى عليــه وموافاتنــا بتقريــر 
وايف ومفصــل عــن حالــة املذكــور واإلفــادة وحتــى ورود اجلــواب فقــد 
تقــرر رفــع اجللســة ثــم بتاريــخ 1434/06/04 هـــ افتتحــت اجللســة وفيهــا 
حضــرت املدعيــة ...........وحضــر حلضورهــا املترجــم يف هــذه احملكمــة 
ــه  ــه ان املدعــى علي ــت قائل ــة عــن دعواهــا أجاب ............. وبســؤال املدعي
بــي  ودخــل  صحيــح  شــرعي  عقــد  مبوجــب  بــي  تــزوج  زوجــي   ...........
ب.......  الزوجيــة  فــراش  علــى  منــه  أجنبــت  وقــد  الشــرعي   الدخــول 
وعمــره اآلن تســعة أعــوام  و....... وعمــره اآلن ســتة أعــوام و..... وعمرهــا 
اآلن أربعــة أعــوام وقــد أصيــب بجلطــة نتيجــة ارتفــاع ضغــط الــدم وكان 
ذلــك قبــل أربعــة أعــوام ومــن ذلــك احلــن وزوجــي مريــض يف املستشــفى 
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لــم نســمع لــه صوتــا فهــو يف غيبوبــة وقــد تضــررت مــن بقائــي يف عصمتــه 
وهــو ال يعــي شــيئا أطلــب احلكــم بفســخ نكاحــي مــن املدعــى عليــه 
هــذه دعــواي وقــد وردنــا  اخلطــاب الصــادر مــن مستشــفى ......... بحــداء 
ذي الرقــم 93 وتاريــخ 1434/2/23هـــ واملقيــد بهــذه احملكمــة برقــم 
34584575 وتاريــخ 1434/03/07هـــ  واملتضمــن مــا يلــي ) أن املريــض 
املذكــور حاليــا طريــح فــراش وال يســتطيع احلركــة وال يتواصــل مــع 
احمليطــن بــه وهــو يف غيبوبــة ســباتية ناجتــة عــن نزيــف ســابق  باملــخ 
طريــق   عــن  والتغذيــة  احلنجــري  الشــق  أنبوبــه  طريــق  عــن  والتنفــس 
ــور  ــا مــن مستشــفى الن ــه إلين ــذ إحالت ــك من ــة وذل ــة املعدي ــة األنفي األنبوب
التخصصــي مبكــة املكرمــة بتاريــخ 1430/09/04هـــ  حتــى تاريخــه ( 
وبعــد االطــاع علــى التقريــر املرفــق وبســؤال املدعيــة وهــل  لديهــا مزيــد 
مــن البينــات علــى مــا جــاء ويف دعواهــا فأجابــت قائلــة نعــم لــدي املزيــد 
منهــا ومســتعدة بإحضارهــا يف اجللســة القادمــة فأجيــب لطلبهــا وتقــرر 
رفــع اجللســة لذلــك وتأجلــت إلــى يــوم األربعــاء املوافــق 1434/06/07هـــ 
وفيهــا  اجللســة  افتتحــت  1434/6/7هـــ  بتاريــخ  ثــم   . التوفيــق  وبــاهلل 
عقــد  يدهــا  مــن  املدعيــة  أبــرزت  وقــد   .................. املدعيــة  حضــرت 
النــكاح الصــادر مــن احملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة ذي الرقــم 
.............. وتاريــخ 1425/08/27هـــ والــذي جــرى االطــاع عليــه فوجــد 
مطابقــا ملــا جــاء يف دعواهــا وبســؤالها عمــا طلبــت املهلــة ألجلــه أحضــرت 
للشــهادة وأدائهــا .............. ، بنجاديشــي اجلنســية مبوجــب اإلقامــة رقــم 
.......... ويظهــر أن تاريــخ ميــاده هــو 1399/01/01هـــ وبســؤاله عــن 
معلوماتــه املدنيــة بعــد ظهــور معرفتــه العربيــة حتدثــا وفهمــا أجــاب قائــا 
إننــي أســكن يف كيلــو أربعــة عشــر يف مدينــة جــدة ومتــزوج ولــي أوالد 
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وأعمــل يف مؤسســة خاصــة وأعــرف املدعيــة وزوجهــا مــن زمــن وأشــهد 
بــاهلل العظيــم أن زوج املدعيــة واســمه ..........مريــض يف غيبوبة منذ أربعة 
أعــوام وقــد زرتــه يف املستشــفى مــرارا هــذا مــا أشــهد بــه وقــد أحضــرت 
املدعيــة كذلــك للشــهادة وأدائهــا ................ ، اجلنســية ميامنــار مبوجــب 
اإلقامــة رقــم ………… ويظهــر أن تاريــخ ميــاده هــو 1981/01/01م 
وبســؤاله عــن معلوماتــه املدنيــة أجــاب قائــا إننــي أســكن يف كيلــو 
وأعمــل يف ســوق  لــي  أوالد  ومتــزوج وال  أربعــة عشــر يف مدينــة جــدة 
الصواريــخ يف جــدة واملدعيــة وزوجهــا كانــوا يســكنون معنــا يف احلــي 
وأشــهد بــاهلل العظيــم أن زوج املدعيــة واســمه ......... مريــض عــن مــا يزيــد 
عــن أربعــة أعــوام مغمــى عليــه وقــد زرتــه يف املستشــفى هــذا مــا أشــهد 
بــه وقــد أحضــرت املدعيــة كذلــك للشــهادة وأدائهــا كا مــن ......... 
، بنجاديشــي اجلنســية مبوجــب اإلقامــة رقــم ........ و.......... ، اجلنســية 
ميامنــار مبوجــب اإلقامــة رقــم ……. وشــهد كل واحــد منهمــا مبفــرده 
ــى مــا  ــاءا عل ــن الشــهادة فبن أن كا مــن ....... و............ عــدول ومقبول
تقــدم مــن الدعــوى وحيــث أن املدعيــة قــد ادعــت مــرض زوجهــا مرضــا 
مزمنــا وتضررهــا مــن ذلــك حيــث أنــه قــد بقــي مــدة طويلــة وطلبهــا فســخ 
النــكاح وحيــث قــد ورد التقريــر الطبــي يشــهد بصحــة مــا جــاء يف 
دعــوى املدعيــة مــن مــرض زوجهــا ملــدة طويلــة وحيــث أن املدعيــة كذلــك 
ــة تشــهد لصحــة دعواهــا مــن شــهادة الشــهود  قــد أحضــرت بينــة موصل
ــى زوج املدعيــة يذهــب مقصــد االســتمتاع  وحيــث أن املــرض الواقــع عل
ــة يف  ــزوج والزوجــة وحيــث أ، يف بقــاء املدعي ــذي هــو مــن مقاصــد ال ال
عصمــة زوجهــا مــع مرضــه ويف هــذه املــدة الطويلــة ضــرر علــى املدعيــة 
وحيــث أن املــرض الواقــع باملدعــى عليــه ممــا يثبــت بــه اخليــار للمدعيــة 
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قــال يف كشــاف القنــاع ) ويثبــت اخليــار يف فســخ النــكاح بجــذام أو 
بــرص أو جنــون ولــو أفــاق أحيانــا ألن النفــس ال تســكن إلــى مــن هــذه 
حالــه ( )404/11( وحيــث أن الضــرر يــزال يف الشــريعة بقــول اهلل تعالــى 
) وال تضاروهــن لتذهبــوا ببعــض مــا أتيتموهــن( وقــول النبــي صلــى اهلل 
عليــه وســلم ) ال ضــرر وال ضــرار ( وحيــث أن الواقــع مــن خــال مــا دون 
أعــاه يظهــر أنــه يتعــذر تبليــغ املدعــى عليــه باحلكــم جلميــع ما تقــدم فقد 
فســخت نــكاح املدعيــة ............. مــن زوجهــا ............ وبذلــك حكمــت 
وأفهمــت املدعيــة بــأن عليهــا العــدة الشــرعية حســب حالهــا وأنهــا بانــت 
مــن زوجهــا بينونــة صغــرى ال حتــل لــه إال مبهــر وعقــد جديديــن وبرضاها 
كمــا أفهمتهــا بأنهــا ال تتــزوج حتــى يكتســب احلكــم الصفــة القطعيــة 
ــه الطرفــان بعــد  ــى عقــد النــكاح مبــا انتهــى إلي وأمــرت بالتهميــش عل
تصديــق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف وبعثــه إلــى مرجعــه لنقلــه يف 
ــة إلــى محكمــة االســتئناف  ســجله وأمــرت برفــع كامــل أوراق املعامل
وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم 

حــرر يف 1434/6/7هـــ. 
ــة مــن  ــا املعامل احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد افتتحــت اجللســة وقــد وردتن
وتاريــخ   33/701310 برقــم  املكرمــة  االســتئناف مبكــة  محكمــة 
1434/07/11هـــ واملقيــدة بهــذه احملكمــة برقــم 33/701310 وتاريــخ 
1434/07/15هـــ واملصدقــة مــن الدائــرة الثالثــة لألحــوال الشــخصية 
االســتئناف  مبحكمــة  املــال  وبيــوت  والقصــار  والوصايــا  واألوقــاف 
قضــاة  الفضيلــة  أصحــاب  مــن  الصــادر  بالقــرار  املكرمــة  مبكــة 
1434/07/09هـــ  وتاريــخ   34262527 رقــم  االســتئناف  محكمــة 
املتضمــن مــا نصــه : وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه تقــرر املوافقــة 
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علــى احلكــم بفســخ النــكاح ماحظــة التنبيــه املرفــق وبــاهلل التوفيــق 
. أ.هـــ ، قاضــي اســتئناف ختــم وتوقيــع ............... وقاضــي اســتئناف 
ختــم وتوقيــع ............. ورئيــس الدائــرة ختــم وتوقيــع .......... ، عليــه فقــد 
ــى  ــى اهلل عل أمــرت بإحلــاق ذلــك بالضبــط وســجله وبــاهلل التوفيــق وصل

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/07/23هـــ .
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده ، وبعــد فقــد 
ــة لألحــوال الشــخصية واألوقــاف  ــا نحــن قضــاة الدائــرة الثالث جــرى من
منطقــة  يف  االســتئناف  مبحكمــة  املــال  وبيــوت  والقصــار  والوصايــا 
رئيــس  مــن فضيلــة  الــواردة  املعاملــة  علــى  االطــاع  املكرمــة  مكــة 
احملكمــة العامــة مبحافظــة جــده املســاعد برقــم 33/701310 وتاريــخ 
ــة الشــيخ ...........  ــا الصــك الصــادر مــن فضيل 1434/7/2هـــ املرفــق به
القاضــي باحملكمــة العامــة مبحافظــة جــده برقــم 34234714 وتاريــخ 
........ بنقاليــه اجلنســية ضــد  املــرأة  1434/6/7هـــ ، املتضمــن دعــوى 
........... اجلنســية يف فســخ نكاحهــا مــن املدعــى عليــه ، وبدراســة الصــك 
وصــورة ضبطــه ، تقــررت املوافقــة علــى احلكــم بفســخ النــكاح ، مــع 
ماحظــة التنبيــه املرفــق ، واهلل املوفــق . وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وعلــى الــه وصحبــه وســلم .
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: 3457561 تاريُخه: 1434/3/8هـ     كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33406385

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3522928 تاريخه:1434/5/25هـ

فســخ نــكاح - طلــب الزوجــة الفســخ بعــد الدخــول لطــروء إعاقــة عقليــة 
علــى الــزوج - إنــكار ولــي الــزوج اإلعاقــة العقليــة - صــك الواليــة مثبــت 
بــه اإلعاقــة العقليــة - مــا قــرره األطبــاء مــن التخلــف العقلــي للــزوج 
- اجلنــون عيــب يثبــت بــه اخليــار - اخليــار يثبــت بحــدوث العيــب بعــد 
العقــد ولــو بعــد الدخــول - احلكــم بفســخ نــكاح املدعيــة مــن زوجهــا بــال 

عــوض .

1. قوله صلى اهلل عليه وآله وسلم )ال ضرر وال ضرار(.
2. مــا نــص عليــه الفقهــاء مــن أن اجلنــون عيــب يثبــت بــه اخليــار. انظــر 

كشــاف القناع 405/11 
3. مــا قــرره الفقهــاء مــن ثبــوت اخليــار بحــدوث العيــب بعــد العقــد ولــو 
بعــد الدخــول وأن الــزوج ال يرجــع باملهــر. انظــر كشــاف القناع 409/11 

أنــه تزوجهــا وأجنبــت منــه ثاثــة  ادعــت املدعيــة علــى املدعــى عليــه 
بإعاقــة  إصابتــه  إلــى  أدى  مــروري ممــا  بحــادث  أصيــب  وأنــه  أوالد، 
عقليــة وجســمية ، وأنهــا صبــرت عليــه ولكنهــا تعبــت ، ولــم تعــد تطيــق 
العيــش معــه، وطلبــت فســخ نكاحهــا منــه ، حضــر حلضــور املدعيــة 
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الولــي الشــرعي علــى املدعــى عليــه مبوجــب صــك الواليــة الصــادر مــن 
احملكمــة برقــم .... يف .... وبعــرض دعــوى املدعيــة عليــه، صــادق عليها، 
ســوى مــا ذكرتــه أنــه مصــاب بإعاقــة عقليــة وذكــر أن الصحيــح أنــه 
مصــاب بإعاقــة جســمية وصعوبــة يف النطــق وأنــك إذا ســألته ســؤااًل 
يجيــب إجابــة صحيحــة ، وقــرر أنــه ال مانــع لديــه مبــا طلبتــه املدعيــة ، 
املدعــى عليــه بالواليــة أنكــر أن يكــون يف عقــل ابنــه خلــًا أو عيبــًا ، 
وبعــد االطــاع علــى صــك الواليــة وجــد يتضمــن إنهاء املنهي وهــو املدعى 
عليــه بالواليــة بطلــب الواليــة علــى ابنــه لكونــه مصــاب بحالــة التخلــف 
العقلــي ، أهــل اخلبــرة مــن األطبــاء قــرروا أن املولــى عليــه مصــاب بحالــة 
التخلــف العقلــي وهــو غيــر مــدرك ملــا يــدور حولــه وال يســتطيع إدارة 
شــؤونه بنفســه ويحتــاج إلــى ولــي ، مــا  نــص عليــه الفقهــاء مــن أن اجلنــون 
عيــب يثبــت بــه اخليــار ، وأن اخليــار يثبــت بحــدوث العيــب بعــد العقــد ولــو 
بعــد الدخــول وأن الــزوج ال يرجــع باملهــر ، بقــاء الزوجــة جبــرًا مــع زوجهــا 
وهــو علــى هــذه احلــال فيــه ضــرر ظاهــر عليهــا ولقولــه صلــى اهلل عليــه 
وآلــه وســلم )ال ضــرر وال ضــرار( ، لــذا مت احلكــم بفســخ نــكاح املدعيــة 
مــن زوجهــا بــا عــوض ، بعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــررا القناعــة 
، مت رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف لتدقيقــه نظــرًا حلــق القاصــر 
والتهميــش علــى عقــد النــكاح بذلــك بعــد اكتســاب احلكــم القطعيــة 
وجــرى إفهــام املدعيــة بــأن عليهــا العــدة الشــرعية، وأن ال تتــزوج حتــى 
ــة ، بعــد رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف  يكتســب احلكــم القطعي

متــت املصادقــة عليــه .
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احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه أمــا 
بعــد فلــدي أنــا )........( القاضــي يف احملكمــة العاّمــة مبحافظة القطيف 
لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة برقــم  وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة 
331132758 يف 1433/6/16 هـ يف يوم  الثاثاء املوافق1433/7/1هـ 
افتتحــت اجللســة اخلاصــة بدعــوى )........( ضــد )........( وفيهــا حضــرت 
......... برفقــة  )........( ســعودية اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم 
املعــرف بهــا أخوهــا )........( ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
رقــم )........( ولــم يحضــر املدعــى عليــه وال مــن ميثلــه ولــم يقــدم أي عــذر 
هــذا وقــد وردتنــا إفــادة قســم احملضريــن باحملكمة برقــم 331132758 
يف 1433/6/19هـــ املتضمنــة تبلــغ املدعــى عليــه لغيــر شــخصه ومســتلم 
التبليــغ ........ أخــو املدعــى عليــه الســاكن معــه أ. هـــ . وقــررت املدعيــة 
بــأن املدعــى عليــه لــن يحضــر يف هــذا اليــوم وطلبــت رفــع اجللســة ليــوم 
آخــر فأجبتهــا لطلبهــا  ورفعــت اجللســة مــن أجــل إعــادة إبــاغ املدعــى 
عليــه ويف جلســة أخــرى حضــرت املدعيــة برفقــة املعــرف بهــا أخوهــا ولــم 
يحضــر املدعــى عليــه وال مــن ميثلــه ولــم يقــدم أي عــذر وقــد وردتنــا إفــادة 
1433/7/2هـــ  يف   331240531 برقــم  باحملكمــة  احملضريــن  قســم 
 ........... التبليــغ  لغيــر شــخصه ومســتلم  تبلــغ املدعــى عليــه  املتضمنــة 
والــد املدعــى عليــه الســاكن معــه أ. هـــ . وبســؤال املدعيــة عــن دعواهــا 
قالــت: إن املدعــى عليــه زوجــي تزوجنــي أكثــر مــن خمســة عشــر ســنة 
تقريبــًا وقــد أجنبــت منــه ثاثــة أوالد وهــم كمــا يلــي: 1- ........ املولــودة 
بتاريــخ 1418/3/7هـــ 2-...... املولــود بتاريــخ 1420/11/1هـــ. 3- .......... 
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املولــود بتاريــخ 1426/12/17هـــ وقــد أصيــب بحــادث مــروري بتاريــخ 
1429/3/1هـــ . ممــا أدى إلــى إصابتــه بإعاقــة عقليــة وجســمية وقــد 
ــب  ــذا أطل ــه ل ــق العيــش مع ــم أعــد أطي ــت ول ــي تعب ــه ولكن ــرت علي صب
ــه هــذه دعــواي . هــذا ونظــرًا لعــدم حضــور املدعــى  فســخ نكاحــي من
احملافظــة  طريــق  عــن  إباغــه  إعــادة  أجــل  مــن  اجللســة  رفعــت  عليــه 
وإحضــاره أو مــن ينــوب عنــه بالقــوة ويف جلســة أخــرى حضــرت املدعيــة 
........ ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل  بهــا  برفقــة والدهــا املعــرف 
املدنــي رقــم ........... وحضــر حلضورهــا ........ ســعودي اجلنســية مبوجــب 
الســجل املدني رقم ........ الولي الشــرعي على املدعى عليه عبداللطيف 
مبوجــب صــك الواليــة الصــادر مــن هــذه احملكمــة برقــم 33431675 يف 
1433/10/21هـــ واملتضمــن إقامــة .......... والــد املدعــى عليــه وليــًا عليــه 
وبعــرض دعــوى املدعيــة علــى ولــي املدعى عليه أجــاب قائًا : ما ذكرته 
املدعيــة يف دعواهــا صحيــح ســوى أنــه مصــاب بإعاقــة عقليــة والصحيــح 
أنــه مصــاب بإعاقــة جســمية وصعوبــة يف النطق ولكن إذا ســألته ســؤااًل 
يجيــب إجابــة صحيحــة وال مانــع لــدي مبــا طلبتــه املدعيــة . هكذا أجاب 
. ثــم طلبــت وثيقــة عقــد النــكاح فاســتعدت املدعيــة بإحضــاره يف اجللســة 
القادمــة ثــم رفعــت اجللســة ويف جلســة أخــرى حضــرت املدعيــة برفقــة 
والدهــا وحضــر حلضورهــا املدعــى عليــه بالواليــة ............ فبنــاًء علــى مــا 
ــة أنكــر أن  ــة ومبــا أن املدعــى عليــه بالوالي تقــدم مــن الدعــوى واإلجاب
يكــون يف عقــل ابنــه خلــًا أو عيبــًا ، وبعــد االطــاع علــى صــك الواليــة 
واملتضمــن إنهــاء املنهــي وهــو املدعــى عليــه بالواليــة بطلــب الواليــة علــى 
ابنــه لكونــه مصــاب بحالــة التخلــف العقلــي . ومبــا أن أهــل اخلبــرة مــن 
األطبــاء قــرروا أن ...........املولــى عليــه مصــاب بحالــة التخلــف العقلــي 
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إدارة شــؤونه بنفســه  يــدور حولــه وال يســتطيع  ملــا  وهــو غيــر مــدرك 
ــت  ــب يثب ــون عي ــاء مــن أن اجلن ــه الفقه ــا نــص علي ــي . ومل ــى ول ــاج إل ويحت
بــه اخليــار - انظــر كشــاف القنــاع 405/11 - وملــا قــرروه أيضــًا مــن 
ثبــوت اخليــار بحــدوث العيــب بعــد العقــد ولــو بعــد الدخــول وأن الــزوج 
ال يرجــع باملهــر - انظــر كشــاف القنــاع 409/11 - وألن بقــاء الزوجــة 
جبــرًا مــع زوجهــا وهــو علــى هــذه احلــال فيــه ضــرر ظاهــر عليهــا ولقولــه 
صلــى اهلل عليــه وآلــه وســلم )) ال ضــرر وال ضــرار (( لذلــك كلــه فقــد 
فســخت نــكاح املدعيــة ........... مــن زوجهــا ........... ســعودي اجلنســية 
وبــه حكمــت وبعــرض  ........... مجانــًا  رقــم  املدنــي  الســجل  مبوجــب 
احلكــم علــى الطرفــن قــررا القناعــة بــه عليــه فقــد قــررت رفــع احلكــم 
حملكمــة االســتئناف لتدقيقــه نظــرًا حلــق القاصــر والتهميــش علــى عقــد 
النــكاح بذلــك بعــد اكتســاب احلكــم القطعيــة وأفهمــت املدعيــة بــأن 
عليهــا العــدة الشــرعية وهــي حيضــة واحــدة وأن ال تتــزوج حتــى يكتســب 
ــى اهلل  ــة ففهمــت ذلــك حــرر يف 1433/11/21هـــ وصل احلكــم القطعي

علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم.
آلــه  وعلــى  محمــد  نبينــا  علــى  والســام  والصــاة  وحــده  هلل  احلمــد 
وصحبــه أمــا بعــد يف يــوم الثاثــاء 1434/6/13هـــ فتحــت اجللســة بنــاًء 
علــى ورود املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية مبوجــب 
كتــاب ســماحة رئيســها رقــم 34790604 يف 1434/5/29هـــ وبرفقهــا 
قــرار أصحــاب الفضيلــة قضــاة دائــرة األحــوال الشــخصية الثانيــة رقــم 
منــه:   احلاجــة  نــص  املتضمــن  1434/5/26هـــ  يف  34222009/ش/2 
بدراســة الصــك  وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة  لوحــظ أن املعاملــة لــم 
يرفــق بهــا صــورة مصدقــة مــن واليــة ....... علــى ابنــه املدعــى عليــه ........ 
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والبــد مــن ذلــك فعلــى فضيلتــه ماحظــة مــا أشــير إليــه وإحلاق مــا يجد يف 
الصــك وضبطــه وســجله ومــن ثــم إعــادة املعاملــة إلكمــال ال زمهــا واهلل 
املوفــق قاضــي اســتئناف ختمــه وتوقيعــه .......... قاضــي اســتئناف ختمــه 
ــه أجيــب  ــرة ختمــه وتوقيعــه ....... أ.هـــ . علي وتوقيعــه ......... رئيــس الدائ
أصحــاب الفضيلــة بأنــه مت إرفــاق املطلــوب شــاكرًا ألصحــاب الفضيلــة 
ــوا علــي وقــررت إعــادة كامــل املعاملــة حملكمــة االســتئناف  مــا تفضل

لتدقيقــه وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى نبينــا محمــد وعلى آلــه وصحبه 
أمــا بعــد يف يــوم الثاثــاء 1434/8/9هـــ فتحــت اجللســة بنــاًء علــى ورود 
املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية بكتــاب ســماحة 
رئيسها رقم 34/1567036 يف 1434/7/22هـ املرفق به قرار أصحاب 
الفضيلــة قضــاة دائــرة األحــوال الشــخصية الثانيــة رقــم 34269840 يف 
1434/7/16هـــ املتضمــن نــص احلاجــة منــه: ) باالطــاع علــى مــا أجــاب 
بــه فضيلــة القاضــي وأحلقــه بالصــك جوابــًا علــى قرارنــا الســابق رقــم 
34222009/ش2/ب يف 1434/5/26هـــ لوحــظ أن فضيلــة القاضــي لم 
يــدون قــرار محكمــة االســتئناف املتضمــن املاحظــة علــى فضيلتــه ولــم 
يجــب عليهــا فعلــى فضيلتــه ماحظــة مــا أشــير إليــه وإحلــاق مــا يجــد يف 
الصــك وضبطــه وســجله ومــن ثــم إعــادة املعاملــة إلكمــال الزمهــا واهلل 
املوفــق ( . أ هـــ . قاضــي اســتئناف ........ختمــه وتوقيعــه قاضــي اســتئناف 
........... ختمــه وتوقيعــه رئيــس الدائــرة ........ ختمــه وتوقيعــه عليــه أجيــب 
أصحــاب الفضيلــة بأنــه مت إكمــال املطلــوب يف قرارهــم املشــار إليــه 
أعــاه . شــاكرًا ألصحــاب الفضيلــة مــا تفضلــوا بــه وأســأل اهلل لــي 
ــى  ــى اهلل عل ولهــم معرفــة احلــق واتباعــه حــرر يف 1434/8/9هـــ ، وصل
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نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . 
احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـــاة دائـــرة األحــوال 
الشــخصية الثانيــة يف محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى 
وتاريــخ  34/2303389/ش2  برقــم  احملكمــة  لــدى  املقيــدة  املعاملــة 
العامــة  احملكمــة  رئيــس  فضيلــة  مــن  والــواردة  1434/10/13هـــ 
1434/9/23هـــ  وتاريــخ   34/5167036 برقــم  القطيــف  مبحافظــة 
املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن فضيلــة القاضــي بها الشــيخ ...... املســجل 
.......... ضــد  بدعــوى  اخلــاص  وتاريــخ 1434/3/8هـــ  برقــم 3457561 
........... يف قضيــة فســخ نــكاح وباالطــاع علــى مــا أجــاب بــه فضيلــة 
القاضــي وأحلقــه بالصــك جوابــًا علــى قــراري الدائــرة الســابقن رقــم 
ورقــم 34269840/ش2/ب  34222009/ش2/ب يف 1434/5/26هـــ 
يف 1434/7/16هـــ قررنــا أنــه لــم يظهــر مــا يوجــب النقــض بعــد اإلجــراء 
األخيــر، واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم 

حــرر يف 1435/1/22هـــ .
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: 33422293 تاريُخه: 1432/10/10هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33431124

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3429503   تاريخه: 1434/2/4هـ

ــاع الــزوج مــن  ــة الزوجــة باخللــع مقابــل رد املهــر - امتن خلــع - مطالب
املخالعــة - املطالبــة بفســخ النــكاح - بقــاء الزوجــة معلقــة مــع وجــود 
الشــقاق مــن الضــرر الواجــب إزالتــه شــرعًا - مــن وجــب عليــه شــيء 
النــكاح  أدائــه اســتوفاه عنــه احلاكــم - احلكــم بفســخ  وامتنــع عــن 
علــى عــوض - ال عبــرة بالطــالق بعــد صــدور احلكــم بالفســخ - إفهــام 

الطرفــني باآلثــار املترتبــة علــى فســخ النــكاح .

1- قولــه تعالــى )فــإن خفتــم شــقاق بينهمــا فابعثــوا حكمــا مــن أهلــه 
وحكمــا مــن أهلهــا إن يريــدا إصالحــا يوفــق اهلل بينهمــا(.

2- قوله تعالى )وإن يتفرقا يغن اهلل كال من سعته(.
3- قوله تعالى )وال تضاروهن لتضيقوا عليهن(.

4- قوله صلى اهلل عليه وسلم )ال ضرر وال ضرار(.
5- قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم يف قصــة ثابــت بــن قيــس )خــذ احلديقــة 

وطلقهــا تطليقــة( رواه البخاري.
6- املادة 176 واملادة 178 من نظام املرافعات الشرعية .

ادعــت املدعيــة علــى املدعــى عليــه بأنــه قــد تزوجهــا ودخــل بهــا الدخــول 
الشــرعي علــى صــداق قــدره ســتون ألــف ريــال وقــد حصــل بينهمــا نــزاع  
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ذهبــت علــى إثــره إلــى بيــت أهلهــا منــذ  شــهر شــعبان 1429هـــ وحتــى 
هــذا اليــوم وقــد كرهتــه وال تطيــق العيــش معــه وتطلــب اخللــع منــه ورد 
مهــره لــه هكــذا ادعــت ، أجــاب املدعــى عليــه باملصادقــة علــى الــزواج 
مــن  وأن ســبب خروجهــا  بينهمــا  نــزاع  وجــود  وأنكــر  بهــا  والدخــول 
البيــت هــو زواجــه بثانيــة ويرفــض اخللــع ويطلــب رجوعهــا لبيــت الزوجيــة 
، جــرى عــرض الصلــح علــى الطرفــن لكــن املدعيــة كرهــت املدعــى 
عليــه ورفضــت الرجــوع معــه ، اســتعد املدعــى عليــه باخللــع مقابــل تنــازل 
املدعيــة عــن احلضانــة ورفضــت املدعيــة ذلــك ، أقــر املدعــى عليــه ببقــاء 
املدعيــة ببيــت أهلهــا أربــع ســنوات ، ولقولــه تعالــى )فــإن خفتــم شــقاق 
بينهمــا فابعثــوا حكمــا مــن أهلــه وحكمــا مــن أهلهــا إن يريــدا إصاحــا 
يوفــق اهلل بينهمــا ( فاختــار كل واحــد منهمــا حكمــًا لــه واســتعدا 
بإحضــار احلكمــن يف اجللســة القادمــة ، حضــر حكــم الزوجــة ولــم 
يحضــر حكــم الــزوج ، جــرى محاولــة الصلــح بينهمــا ولــم يصطلحــا ، 
ــره  ــه أو مخالعتهــا بعــوض وتذكي ــه طــاق زوجت ــب مــن املدعــى علي طل
بقــول اهلل جــل وعــا )وإن يتفرقــا يغــن اهلل كا مــن ســعته ( فرفــض 
ذلــك ، ولتعــذر الصلــح بــن الطرفــن وإلقــرار املدعــى عليــه ببقــاء زوجتــه 
أربــع ســنوات خــارج بيتــه  وحيــث اســتعدت املدعيــة بدفــع كامــل املهــر 
وقــدره ســتون ألــف ريــال ، وألن بقــاء الزوجــة هــذه الفتــرة فيــه ضــرر 
عليهــا ولقولــه تعالــى )وال تضاروهــن لتضيقــوا عليهــن ( ولقولــه صلــى 
اهلل عليــه وســلم )ال ضــرر وال ضرار(وقــد شــرع رفــع الضــرر بالفرقــة 
ــم بــن  ــن الزوجــن وألن الشــقاق حاصــل بينهمــا ممــا تعــذر التحكي ب
الطرفــن ولقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم يف قصــة ثابــت بــن قيــس )خــذ 
احلديقــة وطلقهــا تطليقــة( رواه البخــاري وألن الــزوج امتنــع مــن الطــاق 
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وألن مــن وجــب عليــه شــيء وامتنــع عــن أدائــه اســتوفاه عنــه احلاكــم ، 
ملــا تقــدم جــرى فســخ نــكاح املدعيــة مــن زوجهــا املدعــى عليــه علــى مبلــغ 
وقــدره ســتون ألــف ريــال تســلمه املدعيــة للمدعــى عليــه ، إفهــام املدعــى 
عليــه بــأن زوجتــه قــد بانــت منــه بينونــة صغــرى ال حتــل لــه إال بعقــد 
جديــد ومهــر جديــد كمــا أفهمــت املدعيــة بــأن ال تســتقبل اخلطــاب 
ــاء العــدة الشــرعية ، قنعــت  ــة وانته إال بعــد اكتســاب احلكــم القطعي
املدعيــة باحلكــم واعتــرض املدعــى عليــه  ، قــدم املدعــى عليــه يف اليــوم 
التالــي للحكــم ورقــة إقــرار بتطليقــه زوجتــه ، أفهمــه حاكــم القضيــة 
ــه ، صــدق احلكــم مــن  ــى ماحكــم ب ــر عل ــأن إقــراره بالطــاق ال يؤث ب

دائــرة األحــوال الشــخصية األولــى مبحكمــة االســتئناف بالريــاض .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا )........( القاضــي القائــم بالعمــل يف 
املكتــب القضائــي احلــادي والثاثــن باحملكمــة العامــة بالريــاض بنــاء 
علــى تكليــف فضيلــة رئيــس احملكمــة املســاعد رقــم 331421333  يف 
1433/08/21هـــ  وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
 33431124 برقــم  املســاعد   )........( بالريــاض  العامــة  احملكمــة 
 33748263 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  هـــ    1433/06/29 وتاريــخ 
وتاريــخ 1433/04/20 هـــ  ففــي يــوم  الســبت املوافــق1433/08/24 
هـــ افتتحــت اجللســة   وفيهــا حضــرت )........( ســعودية اجلنســية مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم )........( واملعــرف بهــا مــن قبــل أخيهــا احلاضــر معهــا 
)........( ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم )........( كمــا 
حضــر )........(  ســعودي  اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم )........( 
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وكيلهــا الشــرعي مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة عــدل عرقــة 
رقــم 511002005798 وتاريــخ 1431/12/24هـــ واملتضمــن لــه )حــق 
وســماع  الدعــاوى  وإقامــة  واملخاصمــة  واملدافعــة  واملرافعــة  املطالبــة 
قبــول  وطلــب  والصلــح  واإلنــكار  واإلقــرار  عليهــا  والــرد  الدعــاوى 
احلكــم واالعتــراض عليــه وطلــب متييــزه ( كمــا حضــر ...  ســعودي 
اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ... وقــرر قائــا إننــي وكيــل عــن ... 
وبســؤاله عــن أســاس الوكالــة أجــاب قائــا ســأحضرها اجللســة القادمة 
ويف يــوم  األربعــاء املوافــق 1433/08/28 هـــ افتتحــت اجللســة   وفيهــا 
حضــرت املدعيــة ومعرفهــا ووكيلهــا احلاضــرون يف اجللســة الســابقة 
كمــا حضــر املدعــى عليــه...  ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
رقــم ... وبســؤال املدعيــة عــن دعواهــا أجابــت قائلــة إن املدعــى عليــه 
احلاضــر هــو زوجــي وقــد تزوجنــي ودخــل بــي الدخــول الشــرعي  مبوجــب 
العقــد الصــادر مــن محكمــة الضمــان و األنكحــة  بالريــاض برقــم 26 
وتاريــخ 1417/5/1هـــ علــى مهــر وقــدره ســتون ألــف ريــال واجنبــت لــه 
علــى فــراش الزوجيــة ثاثــة أوالد وهــم ... املولــودة يف 1419/2/11هـــ 
و...  املولــود يف 1422/4/24هـــ و...  املولــود يف 1425/4/10هـــ وقــد 
حصــل بيننــا نــزاع  ذهبــت علــى إثــره إلــى بيــت أهلــي منــذ  شــهر شــعبان 
1429هـــ وحتــى هــذا اليــوم وقــد كرهتــه وال أطيــق العيــش معــه وأطلــب 
اخللــع منــه ورد مهــره لــه هكــذا ادعــت وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه 
أجــاب قائــا مــا ذكرتــه املدعيــة مــن زواجــي بهــا ودخولــي بهــا الدخــول 
الشــرعي وإجنابهــا لــي األوالد الثاثــة فكلــه صحيــح وأمــا النــزاع فــا 
ــا أرفــض  ــه وســبب خروجهــا مــن البيــت هــو زواجــي بثانيــة وأن صحــة  ل
اخللــع وأطلــب رجوعهــا لبيــت الزوجيــة هكــذا أجــاب هــذا كمــا جــرى 
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ــة  ــه كمــا ذكــرت املدعي ــى أســاس عقــد النــكاح فوجدت اإلطــاع عل
وبعــرض الصلــح علــى الطرفــن أبــدى الــزوج اســتعداده للصلــح وقبولــه 
ــة أجابــت  ــى املدعي رجــوع الزوجــة والعفــو عمــا ســلف وبعــرض ذلــك عل
ــة أنــا ال أقبــل بالصلــح وأرفــض الرجــوع إليــه وقــد كرهتــه وليــس  قائل
لــدي أكثــر مــن ذلــك وأطلــب اخللــع منــه هكــذا أجابــت وبعــرض ذلــك 
علــى املدعــى عليــه أجــاب قائــا إننــي أعــرض عليهــا بقائهــا علــى ذمتــي 
مقابــل ســكنها هــي وأوالدي يف بيــت خــاص لهــم هكــذا أجاب وبعرض 
ــة غيــر مســتعدة لذلــك هكــذا أجابــت  ــة أجابــت قائل ــى املدعي ذلــك عل
وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه أجــاب قائــا إننــي مســتعد لقبــول 
اخللــع مقابــل تنازلهــا عــن حضانــة األوالد وبعــرض ذلــك علــى املدعيــة 
أجابــت قائلــة ليــس لــدي زيــادة علــى مــا ذكــرت وأطلــب اخللــع منــه وال 
أوافــق علــى جعــل حضانــة األوالد عوضــا علــى اخللــع هكــذا أجابــت 
وبســؤال املدعــى عليــه كــم مكثــت عنــد أهلهــا فقــال إنهــا مكثــت 
أربــع ســنوات هكــذا أجــاب فبنــاء علــى ذلــك ولقولــه تعالــى  )فــإن خفتــم 
شــقاق بينهمــا فابعثــوا حكمــا مــن أهلــه وحكمــا مــن أهلهــا إن يريــدا 
إصاحــا يوفــق اهلل بينهمــا ( فقــد ألزمــت الطرفــان بتحديــد حكمــن 
مــن طرفهمــا  فأجابــت املدعيــة قائلــه أطلــب أن يكــون احلكــم مــن 
طــريف العــم ... هكــذا أجابــت وبســؤال املدعــى عليــه عــن احلكــم مــن 
طرفــه أجــاب قائــا أطلــب أن يكــون احلكــم مــن طــريف ابــن اخلــال ... 
هكــذا أجــاب فاســتعد كل واحــد منهمــا بإحضــار احلكــم مــن طرفــه 
يف موعــد اجللســة القادمــة ويف جلســة أخــرى افتتحــت اجللســة الســاعة   
وفيهــا حضــر الطرفــان احلاضــران يف اجللســة الســابقة كمــا حضــر ... 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ... وقــرر قائــا إننــي مســتعد للتحكيــم 
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ــه  ــة اإلصــاح هكــذا قــرر وبســؤال املدعــى علي بــن الطرفــن ومحاول
عــن احلكــم مــن طرفــه أجــاب قائــا لــم يلتقــي الطرفــان ولــم أفهــم منــك 
ــة  أنــه يحضــر ملوعــد هــذه اجللســة هكــذا قــرر هــذا وقــد جــرى محاول
اإلصــاح بــن الطرفــن وتذكيرهمــا بــاهلل جــل وعــا وحقــوق بعضهمــا 
لبعض ومداراة مصلحة أوالدهما وتقوى اهلل يف هذا الشهر الفضيل إال 
أن محاولــة اإلصــاح قــد تعــذرت كمــا قــرر احلكــم مــن طــرف املدعيــة 
قائــا إن  اإلصــاح متعــذر بــن الطرفــن هكــذا قــرر هــذا وبســؤال 
املدعــى عليــه هــل قــام برفــع دعــوى انقيــاد وطاعــة علــى املدعيــة فأجــاب 
قائــا لــم يســبق لــي أن رفعــت دعــوى انقيــاد وطاعــة هكــذا أجــاب عنــد 
ذلــك طلبــت مــن املدعــى عليــه طــاق زوجتــه وتذكيــره بقــول اهلل جــل 
وعــا )وإن يتفرقــا يغــن اهلل كا مــن ســعته ( فرفــض ذلــك وبطلــب 
مخالعــة زوجتــه مقابــل العــوض أجــاب قائــا أرفــض ذلــك فبنــاء علــى 
مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة ولتعــذر الصلــح بــن الطرفــن وإلقــرار 
املدعــى عليــه ببقــاء زوجتــه أربــع ســنوات خــارج بيتــه  وإلصــرار الزوجــة 
علــى ذلــك وقــد رفــض الــزوج ذلــك ومبــا أن الزوجــة قــد خرجــت مــن بيتهــا 
منــذ عــام 1429 وحيــث اســتعدت املدعيــة بدفــع كامــل املهــر وقــدره 
ســتون ألــف ريــال وألن بقــاء الزوجــة هــذه الفتــرة فيــه ضــرر عليهــا ولقولــه 
تعالــى )وال تضاروهــن لتضيقــوا عليهــن ( ولقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم 
)ال ضــرر وال ضــرار( وقــد شــرع رفــع الضــرر بالفرقــة بــن الزوجــن وألن 
الشــقاق حاصــل بينهمــا ممــا تعــذر التحكيــم بن الطرفــن ولقوله صلى 
اهلل عليــه وســلم يف قصــة ثابــت بــن قيــس )خــذ احلديقــة وطلقهــا تطليقــة( 
رواه البخــاري وألن الــزوج امتنــع مــن الطــاق وألن مــن وجــب عليــه شــي 
وامتنــع عــن أدائــه اســتوفاه عنــه احلاكــم لذلــك كلــه فقــد فســخت 
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نــكاح املدعيــة ...  مــن زوجهــا ... علــى مبلــغ وقــدره ســتون ألــف ريــال 
تســلمه املدعيــة للمدعــى عليــه وبذلــك كلــه حكمــت وبعــرض احلكــم 
علــى الطرفــن قنعــت بــه املدعيــة ولــم يقنــع بــه املدعــى عليــه فأفهمته بأن 
لــه أن يتقــدم بائحــة اعتراضيــة خــال ثاثــن يومــا مــن اســتامه نســخة 
مــن احلكــم وإن لــم يتقــدم خالهــا بائحتــه االعتراضيــة ســقط حقــه يف 
االعتــراض ويكتســب احلكــم القطعيــة كمــا أفهــم املدعــى عليــه بــأن 
عليــه املراجعــة يــوم الســبت بتاريــخ 1433/09/09هـــ الســتام نســخة 
مــن احلكــم هــذا كمــا أفهمــت املدعــى عليــه بــأن زوجتــه ... ال حتــل 
لــه إال بعقــد جديــد ومهــر جديــد كمــا أفهمــت املدعيــة بــأن ال تســتقبل 
اخلطــاب إال بعــد اكتســاب احلكــم القطعيــة وانتهــاء العــدة الشــرعية 
هــذا وقــد ســلمت املدعيــة العــوض املذكــور مبوجــب الشــيك املصــدق 
باســم رئيــس احملكمــة مســحوبا علــى بنــك ... مببلــغ وقــدره ســتون ألــف 
ريــال برقــم 393697 يف 1432/05/15هـــ كمــا أفهمــت املدعــى عليــه 
باســتامه وكان ذلــك بحضــور وشــهادة احلاضــر ... واملعــرف بهــا ... ويف 
جلســة أخــرى يف يــوم الســبت املوافــق 1433/9/9هـــ افتتحــت اجللســة 
وفيهــا حضــرت املدعيــة ... واملعــرف بهــا مــن قبــل ... واحلكــم مــن طرفهــا 
عمهــا ...  وقــد حضــر املدعــى عليــه صبــاح هــذا اليــوم وقــدم  إقــرارا 
خطيــًا متضمنــا ) اقــر لفضيلتكــم بأننــي طلقــت زوجتــي / ... طلقــة 
واحــدة رجعيــة شــرعية بقولــه لنــا أنتــي طالــق  وهــي تســمع وقــد أخبــرت 
الشــهود وإخوانهــا بذلــك وســأزود مكتبكــم بنســخة مــن صــك الطــاق 
حــال صــدوره خــال يومــن وســأخبر إخوانهــا برقــم الصــك ليســتلموه 
مــع شــيك النفقــة مــن محكمــة األنكحــة واهلل املوفــق املقــر مبــا فيــه ...  
توقيــع( ولــم يســتلم نســخة مــن احلكــم عليــه فقــد جــرى إفهــام  املدعــى 
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عليــه بأنــه ال تــزال مــدة االعتــراض ســارية وأنــه ســوف يعامــل مبقتضــى 
إقــراره  وأن  الشــرعية  املرافعــات  نظــام  مــن   178 واملــادة   176 املــادة 
بالطــاق لــم يؤثــر علــى مــا حكمــت بــه كمــا مت إرفــاق اإلقــرار يف 
املعاملــة  وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم . حــرر يف  1433/09/09 هـــ  .
احلمــد هلل وحــده وبعــد .. فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة األولــى لتمييــز 
قضايــا األحــوال الشــخصية واإلنهــاءات مبحكمــة االســتئناف بالرياض 
علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة بالريــاض 
برقــم 331793511 وتـــاريخ 1434/1/11هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر 
مــن فضيلــة القاضــي  باحملكمــة الشــيخ / ... املســجل برقــم ... وتاريــخ 
1432/10/10هـــ اخلــاص بدعــوى / ... ضــد / ... بالوكالــة عــن ... بشــأن 
طلــب املدعيــة اخللــع مــن املدعــى عليــه ، وقــد تضمــن الصــك  حكــم 
فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه . وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه 
وأوراق املعاملــة لــم يظهــر مــا يوجــب االعتــراض علــى مــا حكــم بــه 
فضيلتــه بالفســخ املــؤرخ يف 1433/9/9هـــ واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
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: 34266092 تاريُخه: 1434/7/11هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33464576

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34355084  تاريخه: 1434/11/10هـ

فســخ نــكاح بعــد الدخــول للضــرر وســوء العشــرة - للمدعيــة يف القضايا 
الزوجيــة إقامــة دعواهــا يف بلــد إقامتهــا - االســتخالف لســماع جــواب 
املدعــى عليــه - عــدم حضــور املدعــى عليــه رغــم تبلغــه يعــد نكــواًل عــن 
اجلــواب - احلكــم بفســخ النــكاح دون عــوض - إفهــام الطرفــني باآلثــار 

املترتبــة علــى فســخ النــكاح .

1. قوله صلى اهلل عليه وسلم: )ال ضرر وال ضرار( .
2. املادة 10/34/ه من نظام املرافعات الشرعية والئحته التنفيذية .

3. املادة 4/176 واملادة 178من نظام املرافعات الشرعية .

ادعــت املدعيــة ضــد املدعــى عليــه الغائــب بأنه تزوجهــا بوالية أخيها على 
مهــر وقــدره )15000( خمســة عشــر ألــف ريــال ســعودي مســتلمة مقدمــا 
واملؤخــر )20000( عشــرون ألــف ريــال ودخــل بهــا وأنــه قــد هجرهــا منــذ 
أكثــر مــن ســنتن وتركهــا بــا نفقــة وهــو ال يقيــم الصــاة ويضربهــا 
وســاءت العشــرة بينهمــا وأنهــا تكرهــه وال تطيقــه وتطلــب احلكــم لهــا 
بفســخ نكاحهــا منــه هكــذا ادعــت ، طلبــت االســتخاف يف ســماع 
جــواب املدعــى عليــه ألنــه يقيــم يف محافظــة ينبــع ، جــرى اســتخاف 
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الــزوج بنــاء علــى املــادة 10/34/ه مــن  محكمــة ينبــع لســماع إجابــة 
نظــام املرافعــات الشــرعية ، ورد جــواب محكمــة ينبــع بأنــه مت إكمــال 
ــى الــزواج  الــازم وبرفقــه جــواب املدعــى عليــه املتضمــن )املصادقــة عل
ذلــك علــى  وبعــرض  ذلــك ،  مــا ســوى  وإنــكار  والدخــول والصــداق 
املدعيــة أنكــرت جوابــه وأن الصحيــح مــا ذكرتــه فهــو قــد أخرجهــا 
القــرار الشــرعي الصــادر مــن احملكمــة  وقــد قذفهــا وصــدر بحقــه 
واملتضمــن جلــد املدعــى عليــه 79 تســعا وســبعن جلــدة بحضــور املدعيــة 
باحلــق اخلــاص ولديهــا تقريــر طبــي بأنــه قــد ضربهــا هكــذا أجابــت ، لــم 
يحضــر املدعــى عليــه رغــم تبلغــه - قدمــت املدعيــة بينــة القــرار الشــرعي 
الصــادر مــن احملكمــة العامــة بينبــع وقــد أبرزتــه لناظــر القضيــة ، 
فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن دعــوى املدعيــة وحيــث لــم يحضــر املدعــى عليــه 
مــع تبلغــه ممــا يــدل علــى أنــه يقصــد الضــرر باملدعيــة وهــذا يعــد نكــوال 
منــه عــن اجلــواب واخلصومــة كمــا يظهــر أنــه لــم يطلبهــا طــوال الفتــرة 
املاضيــة لبيــت الطاعــة وهــذا إضــرار منــه باملدعيــة وملــا أن انقيادها لبيت 
الزوجيــة أمــر ال تتحقــق معــه مصلحــة النــكاح مــن املــودة والرحمــة بــن 
الزوجــن وخصوصــا يف هــذه احلــال كمــا أن املدعيــة قــد أقامــت بينتهــا 
املثبتــة لدعواهــا ولقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم: )ال ضرر وال ضرار( ، ملا 
تقــدم جــرى فســخ نــكاح املدعيــة مــن املدعــى عليــه مجانــا بغيــر عــوض 
ألنــه متســبب يف طلبهــا الفرقــة ، ويعــد احلكــم يف حــق املدعــى عليــه 
غيابيــًا ، وســوف يتــم إبــاغ احملكــوم عليــه وفــق إجــراءات التبليــغ ملــا يف 
املــادة 4/176 مــن نظــام املرافعــات الشــرعية والئحتــه التنفيذيــة ، إفهــام 
ــزوج  ــوم وأال تت ــخ الي ــدأ مــن تاري ــة قــروء تب ــة أن عليهــا العــدة ثاث املدعي
حتــى يكتســب احلكــم القطعيــة كمــا أن علــى الــزوج أن يفهــم أنهــا قــد 
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بانــت منــه بينونــة صغــرى ال حتــل لــه إال بعقــد ومهــر جديديــن ، الكتابــة 
حملكمــة األحــوال الشــخصية للتهميــش علــى وثيقــة عقــد النــكاح بعــد 
اكتســاب احلكــم القطعيــة ، اعتــرض املدعــى عليــه بائحــة ، صــدق 
احلكــم مــن دائــرة األحــوال الشــخصية الثانيــة مبحكمــة االســتئناف 

مبنطقــة مكــة املكرمــة .

أنــا )........( القاضــي يف احملكمــة  احلمــد هلل وحــده ، وبعــد: فلــدي 
مــن فضيلــة  لنــا  املعاملــة احملالــة  وبنــاء علــى  العامــة مبحافظــة جــدة 
رئيــس احملكمــة العامــة مبحافظــة جدة/املســاعد برقــم 33464576 
 331225033 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1433/07/14هـــ  وتاريــخ 
وتاريــخ 1433/06/30 هـــ  ففــي يــوم اإلثنن1434/01/05هـــ افتتحــت 
اجللســة يف الســاعة العاشــرة والربــع وفيهــا حضــرت )........( فلســطينية 
اجلنســية بوثيقــة مصريــة مســلمة الديانــة مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقــم 
)........( بهــا مــن قبــل أخيهــا الشــقيق )........( فلســطيني اجلنســية مســلم 
الديانــة مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقــم )........( لســماع دعواهــا )........( 
بشــأن فســخ نــكاح وقــد أفــادت املدعيــة بــأن املدعــى عليــه زوجهــا يقيــم 
يف محافظــة ينبــع وبنــاء علــى املــادة 10/34/هـــ مــن نظــام املرافعــات 
الشــرعية والئحتــه التنفيذيــة والتــي جتيــز ســماع الدعــاوى الزوجيــة يف 
بلــد الزوجــة فقــد قــررت ســماع الدعــوى وادعــت األولــى قائلــة إن املدعــى 
عليــه زوجــي عقــد علــي بتاريــخ 1430/06/15هـــ بواليــة ...... علــى مهــر 
ريــال ســعودي مســتلمة مقدمــا  ألــف  وقــدره )15000( خمســة عشــر 
بــي  بيننــا ودخــل  ريــال وال شــروط  ألــف  واملؤخــر )20000( عشــرون 
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بتاريــخ 1430/08/21هـــ وأجنبــت منــه بنتــا اســمها ...... وعمرهــا ســنتان 
وإن زوجــي قــد هجرنــي منــذ أكثــر مــن ســنتن وتركنــي بــا نفقــة وهــو 
ال يقيــم الصــاة وقــد ضربنــي وقــد ســاءت العشــرة بيننــا وأنــا أكرهــه 
وال أطيقــه أطلــب احلكــم لــي بفســخ نكاحــي منــه هكــذا ادعــت ثــم 
أضافــت قائلــة إن زوجــي يقيــم يف واليــة احملكمــة العامــة مبحافظــة 
ينبــع وهــو مقيــم إقامــة نظاميــة ويعمــل يف جامعــة طيبــة فــرع محافظــة 
ينبــع ورقــم هاتفــه النقــال األول ...... والثانــي ...... وأطلــب اســتخاف 
فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة بينبــع أو مــن ينيبــه مــن قضاتهــا يف 
ســماع إجابــة الــزوج هكــذا أضافــت لــذا قــررت الكتابــة لفضيلة رئيس 
احملكمــة العامــة مبحافظــة ينبــع الســتخافه يف ســماع إجابــة الــزوج 
أو مــن ينيبــه مــن قضاتهــا وعليــه رفعــت اجللســة واختتمــت اجللســة ثــم 
ــوم الثاثاء1434/05/28هـــ افتتحــت اجللســة يف الســاعة العاشــرة  يف ي
وفيهــا حضــرت ...... هويتهــا ســابقا املعــرف بهــا مــن قبــل أخيهــا الشــقيق 
...... هويتــه ســابقا وقــد متــت الكتابــة للمحكمــة العامــة مبحافظــة ينبــع 
ملــا ذكــر ســابقا باخلطــاب رقــم 3446543 وتاريــخ 1434/01/11هـــ 
فــوردت اإلفــادة باخلطــاب رقــم 34180932 وتاريــخ 1434/05/14هـــ من 
ــدي  ــازم ونــص الضبــط: )احلمــد هلل وحــده وبعــد فل ــه مت إكمــال ال أن
أنــا ....... القاضــي يف احملكمــة بينبــع وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا 
ــة رئيــس احملكمــة العامــة بينبع/املســاعد برقــم 3444015  مــن فضيل
وتاريخ1434/01/25هـــ املقيــدة باحملكمــة برقــم 34180932 وتاريــخ 
1434/01/20هـــ املبنيــة علــى كتــاب االســتخاف الــوارد مــن فضيلــة 
رئيــس احملكمــة العامــة بجــدة برقــم 3446543 يف 1434/01/11هـــ 

ففــي يــوم اإلثنــن املوافــق 1434/05/13هـــ
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افتتحــت اجللســة الســاعة 12:00 وفيهــا حضــر ......... أردنــي اجلنســية 
مبوجــب رخصــة اإلقامــة .........وجــرى االطــاع علــى الدعــوى املقيــدة يف 
صــورة الضبــط املرفقــة بخطــاب االســتخاف املتضمنــة بعــد املقدمــة 
مــا نصــه: » وفيهــا حضــرت .........فلســطينية اجلنســية بوثيقــة مصريــة 
مســلمة الديانــة مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقــم .........املعــرف بهــا مــن قبــل 
أخيهــا الشــقيق .........فلســطيني اجلنســية مســلم الديانــة مبوجــب رخصــة 
وقــد  نــكاح  فســخ  .........بشــأن  دعواهــا  لســماع  رقــم.........  اإلقامــة 
أفــادت املدعيــة بــأن املدعــى عليــه زوجهــا يقيــم يف محافظــة ينبــع وبنــاء 
علــى املــادة 10/34/هـــ مــن نظــام املرافعــات الشــرعية والئحتــه التنفيذية 
والتــي جتيــز ســماع الدعــاوى الزوجيــة يف بلــد الزوجــة فقــد قــررت ســماع 
الدعــوى وادعــت األولــى قائلــة إن املدعــى عليــه زوجــي عقــد علــي بتاريــخ 
1430/06/15هـــ بواليــة  أخــي .........علــى مهــر وقــدره )15000( خمســة 
عشــر ألــف ريــال ســعودي مســتلمة مقدمــا واملؤخــر )20000( عشــرون 
ألــف ريــال وال شــروط بيننــا ودخــل بــي بتاريــخ 1430/08/21هـــ وأجنبت 
منه بنتا اسمها .........وعمرها سنتان وإن زوجي قد هجرني منذ أكثر 
مــن ســنتن وتركنــي بــا نفقــة وهــو ال يقيــم الصــاة وقــد ضربنــي وقــد 
ســاءت العشــرة بيننــا وأنــا أكرهــه وال أطيقــه أطلــب احلكــم لــي بفســخ 
نكاحــي منــه« أ.هـــ وبعــرض الدعــوى أعــاه علــى احلاضــر .........أجــاب 
قائــا: مــا ذكرتــه املدعيــة .........مــن زواجــي بهــا بالتاريــخ املذكــور 
باملهــر املذكــور ودخولــي بهــا وإجنابهــا بنتــا منــي علــى فــراش الزوجيــة 
فصحيــح، ومــا ســوى ذلــك فغيــر صحيــح، فاســم البنــت .........وليــس 
.........، ومــا ذكرتــه مــن هجرانــي لهــا فغيــر صحيــح فهــي هربــت مــن 
بيــت الزوجيــة يف ينبــع إلــى جــدة، وقــد أخــذت معهــا حــن خرجــت مــن 
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بيــت الزوجيــة مبلغــا مــن مالــي قــدره ســتة آالف ريــال ومــا ذكرتــه مــن 
أنــي ال أقيــم الصــاة فغيــر صحيــح فأنــا مــن احملافظــن علــى الصــاة 
ومســتعد بإحضــار مــن يزكينــي مــن أئمــة املســاجد، ولــم أخرجهــا قــط 
ــا راغــب بهــا ولســت مســتعدا بطاقهــا هكــذا  ــم أســئ عشــرتها وأن ول
أجــاب املدعــى عليــه، وقــررت إعــادة املعاملــة لفضيلــة حاكــم القضيــة 
مرفقــا بهــا صــورة مصدقــة مــن ضبــط االســتخاف وبــاهلل التوفيــق، 
يف  حــرر  وســلم.  وصحبــه  آلــه  وعلــى  محمــد  نبينــا  علــى  اهلل  وصلــى 
......... الضبــط  .........توقيعــه كاتــب  عليــه  مدعــى  1434/05/13هـــ 
.........توقيعــه( وبعــرض  توقيعــه القاضــي يف احملكمــة العامــة بينيــع 
إجابــة املدعــى عليــه علــى املدعيــة أجابــت قائلــة مــا ذكــره غيــر صحيــح 
والصحيــح مــا ذكرتــه فهــو قــد أخرجنــي وأنــا لــم أخــرج مــن منزلــه ولــم 
آخــذ منــه أي مبلــغ مالــي وأنــا ال أرغــب فهــو قــد قذفنــي وصــدر بحقــه 
ــع برقــم  القــرار الشــرعي الصــادر مــن احملكمــة العامــة مبحافظــة ينب
3457933 والتاريخ1434/03/08هـــ واملتضمــن جلــد املدعــى عليــه 79 
تســعا وســبعن جلــدة بحضــور املدعيــة باحلــق اخلــاص ولــدي تقريــر طبــي 
بأنــه قــد ضربنــي هكــذا أجابت ونظرا لتوجه الدعوى فقد قررت طلب 
ــه  املدعــى عليــه ورفعــت اجللســة لطلــب حضــور املدعــى عليــه أو مــن ميثل
واختتمــت اجللســة  ثــم يف يــوم  األحــد املوافــق1434/07/02 هـــ افتتحــت 
اجللســة يف الســاعة الواحــدة وفيهــا حضــرت املدعيــة .........املثبتــة هويتهــا 
ســابقا املعــرف بهــا مــن قبــل أخيهــا الشــقيق .........املثبتــة هويتــه ســابقا 
لســماع دعواهــا .........بشــأن دعــوى يف حكــم منقــوض فســخ نــكاح/ 
غيــر مشــتركة وقــد مت طلــب املدعــى عليــه عــن طريــق قســم محضــري 
اخلصــوم باخلطــاب رقــم 341303636 وتاريــخ 1434/05/28هـــ ملــا ذكر 
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ســابقا فتمــت الكتابــة مــن قبــل رئيــس احملكمــة العامــة مبحافظــة 
جــدة املســاعد باخلطــاب رقــم 341303636 وتاريــخ 1434/06/04هـــ 
للمحكمــة العامــة مبحافظــة ينبــع فــوردت اإلفــادة مــن القائــم بعمــل 
رئيــس احملكمــة العامــة مبحافظــة ينبــع باخلطــاب رقــم 341303636 
 341303636 برقــم  احملكمــة  يف  املقيــد  1434/06/26هـــ  وتاريــخ 
وتاريــخ 1434/07/01هـــ املتضمنــة عليــه نفيدكــم مت إجــراء الــازم 
حيــال إبــاغ املذكــور ا.هـــ نقــل نصــا وباالطــاع علــى املعاملــة وجــد 
ان املدعــى عليــه قــد تبلــغ بنفســه ووقــع علــى أصــل ورقــة التبليــغ ولــم 
يحضــر املدعــى عليــه وال مــن ميثلــه وبســؤال املدعيــة ببينتهــا علــى دعواهــا 
أجابــت قائلــة بينتــي هــي القــرار الشــرعي الصــادر مــن احملكمــة العامــة 
1434/03/08هـــ  والتاريــخ   457933 الرقــم  ويحمــل  ينبــع  مبحافظــة 
هكــذا أجابــت ورفعــت اجللســة للتأمــل واختتمــت اجللســة ثــم يف يــوم 
اإلثنــن 1434/07/10هـــ افتتحــت اجللســة يف الســاعة الثانيــة والنصــف 
وفيهــا حضــرت املدعيــة أصالــة .........املثبتــة هويتهــا ســابقا املعــرف بهــا 
مــن قبــل أخيهــا الشــقيق .........املثبتــة هويتــه ســابقا لســماع دعواهــا علــى 
.........بشــأن فســخ نــكاح ولــم يحضــر املدعــى عليــه وال مــن ميثلــه وقــد 
قــررت املدعيــة قائلــة: إن املدعــى عليــه قــد ضارنــي وشــوه ســمعتي وأنــا 
متضــررة مــن ذلــك كمــا أنــي يف منــزل أهلــي منــذ ثــاث ســنوات وأنــا 
ــر حامــل كمــا أن وثيقــة عقــد النــكاح أصلهــا  مــن ذوات األقــراء وغي
قــد حصلــت علــى صــورة طبــق األصــل  أنــا  مــع املدعــى عليــه كمــا 
قــررت  هكــذا  جــدة  مبحافظــة  الشــخصية  األحــوال  محكمــة  مــن 
وباالطــاع علــى صــورة مصدقــة طبــق األصــل مــن القــرار الشــرعي رقــم 
3457933 وتاريــخ 1434/03/08هـــ الصــادر مــن احملكمــة العامــة يف 
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محافظــة ينبــع ومصدقــة مــن القاضــي ناظــر القضيــة فضيلــة الشــيخ 
يتضمــن  وجدتــه  ينبــع  مبحافظــة  العامــة  باحملكمــة  .........القاضــي 
دعــوى عامــة مــن املدعــي العــام ودعــوى خاصــة مــن املدعيــة وتتضمــن 
دعــوى املدعــي العــام طلبــه احلكــم علــى املدعــى عليــه بعقوبــة تعزيريــة 
ملــا أن الفعــل الــذي أقــدم عليــه محــرم ومعاقــب عليــه شــرعا والــذي هــو 
أن املدعــى عليــه قــد أرســل رســائل للمدعيــة علــى جوالهــا وتتضمــن أنهــا 
خائنــة ولهــا عاقــة بشــيعي .........وأنهــا ســاقطة وأنهــا كانــت تخــرج مــع 
أشــخاص خــال الثانويــة وأنهــا حاولــت قتــل خطيبهــا وأن التهمــة توجهت 
علــى املدعــى عليــه بأنــه أرســل لهــا رســائل تتضمــن التلفــظ علــى املدعيــة 
بألفــاظ فاحشــة وغيــر الئقــة وتتضمــن دعــوى املدعيــة طلبهــا بإقامــة حــد 
القــذف كمــا أن املدعــى عليــه قــد تلفــظ علــى املدعيــة أمــام فضيلــة 
ناظــر القضيــة قائــا لهــا أنتــي .........وأخــوك احلاضــر معــك يقــود عليــك 
ــدة دفعــة  ــد 79 تســعا وســبعن جل ــه باجلل ــى املدعــى علي وقــد حكــم عل
واحــدة علنــا بحضــور املدعيــة باحلــق اخلــاص وقــررت املدعيــة القناعــة 
بينمــا قــرر املدعــى عليــه اعتراضــه وقــد جــرى املوافقــة علــى احلكــم مــن 
الدائــرة اجلزائيــة الرابعــة مبحكمة االســتئناف مبنطقــة مكة املكرمة 
بالقــرار رقــم 34185231 وتاريــخ 1434/04/10هـــ ا.هـــ نقــل نصــا كمــا 
مــن  النــكاح  مــن ضبــط عقــد  أبــرزت املدعيــة صــورة طبــق األصــل 
محكمــة األحــوال الشــخصية مبحافظــة جــدة ويتضمــن العقــد للمدعــى 
عليــه علــى املدعيــة علــى مهــر وقــدره )15000( خمســة عشــرة ألــف ريــال 
ســعودي مســلم و)20000(عشــرين ألــف ريــال ســعودي مؤخــر ا.هـــ نقــل 
نصــا كمــا مت االطــاع علــى الصــك بالصــك رقــم 32130444 وتاريــخ 
1432/06/13هـــ مــن فضيلــة الشــيخ .........القاضــي بهــذه احملكمــة 
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ــه واملنقــوض بالقــرار  ــة مــن املدعــى علي واملتضمــن فســخ نــكاح املدعي
رقــم 33300277 وتاريــخ 1433/06/16هـــ مــن الدائــرة الثانيــة لألحــوال 
مبحكمــة  املــال  وبيــوت  والقصــار  والوصايــا  واألوقــاف  الشــخصية 
ــاء علــى مــا تقــدم مــن دعــوى املدعيــة  االســتئناف مبكــة املكرمــة فبن
مــن  املدعــى عليــه لتضررهــا  مــن  واملتضمنــة طلبهــا فســخ نكاحهــا 
البقــاء لديــه ألنــه يضربهــا ويســيء إليهــا وبنــاء علــى مــا ذكــره املدعــى 
عليــه لــدى القاضــي املســتخلف مــن عــدم موافقتــه علــى فســخ نكاحهــا 
وأنــه لــم يســيء عشــرتها ولــم يحضــر مــع تبلغــه ممــا يــدل علــى أنــه 
يقصــد الضــرر باملدعيــة وهــذا يعــد نكــوال منــه عــن اجلــواب واخلصومــة 
كمــا يظهــر أنــه لــم يطلبهــا طــوال الفتــرة املاضيــة لبيــت الطاعــة وهــذا 
إضــرار منــه باملدعيــة وملــا أن انقيادهــا لبيــت الزوجيــة أمــر ال تتحقــق 
معــه مصلحــة النــكاح مــن املــودة والرحمــة بــن الزوجــن وخصوصــا يف 
هــذه احلــال كمــا أن املدعيــة قــد أقامــت بنيتهــا املثبتــة لدعواهــا ولقولــه 
نــكاح  فســخت  فقــد  والضــرار(  ضــرر  )ال  وســلم:  عليــه  اهلل  صلــى 
املدعيــة .........مــن املدعــى عليــه ... مجانــا بغيــر عــوض ألنــه متســبب يف 
طلبهــا الفرقــة وبــه حكمــت ويعــد احلكــم يف حــق املدعــى عليــه غيابيــا 
ــم إبــاغ احملكــوم عليــه وفــق إجــراءات التبليــغ ملــا يف املــادة  وســوف يت
4/176 مــن نظــام املرافعــات الشــرعية والئحتــه التنفيذيــة ويبــدأ ميعــاد 
االعتــراض علــى احلكــم مــن تاريــخ التبليــغ وإذا لــم يقــدم املدعــى عليــه 
اعتراضــه خــال املــدة املقــررة نظامــا فيكتســب احلكــم القطعيــة وقفــا 
للمــادة )178( مــن نظــام املرافعــات الشــرعية وأفهمــت املدعيــة أن عليهــا 
العــدة ثاثــة قــروء تبــدأ مــن تاريــخ اليــوم ألنهــا قــررت أنهــا مــن ذوات 
األقــراء وغيــر حامــل وأال تتــزوج حتــى يكتســب احلكــم القطعيــة كمــا 
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أن علــى الــزوج أن يفهــم أنهــا قــد بانــت منــه بينونــة صغــرى الحتــل لــه 
إال بعقــد ومهــر جديديــن كمــا قــررت الكتابــة حملكمــة األحــوال 
الشــخصية للتهميــش علــى وثيقــة عقــد النــكاح بعــد اكتســاب احلكــم 
القطعيــة جــرى النطــق باحلكــم يف يــوم اإلثنــن 1434/07/10هـــ يف 
الســاعة الثانيــة والنصــف، واختتمــت اجللســة يف الســاعة الثالثــة، وبــاهلل 
التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر 

يف 1434/07/10هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد اإلثنــن 1434/08/22هـــ افتتحــت اجللســة يف 
الســاعة التاســعة وخمــس وأربعــن دقيقــة وفيهــا حضــر املدعــى عليــه 
.........أردنــي اجلنســية مســلم الديانــة مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقــم .........
وبعــرض احلكــم املرصــود نصــه علــى املدعــى عليــه أجــاب قائــا أنــا 
معتــرض علــى احلكــم وغيــر قانــع ومســتعد بتقــدمي الئحــة اعتراضيــة 
هكــذا أجــاب فجــرى إفهامــه بــأن لــه ثاثــن  يومــا مــن تاريــخ اســتامه 
الــذي هــو اليــوم لنســخة احلكــم وإذا فــات علــى ميعــاد ولــم يقــدم الئحتــه 
االعتراضيــة ســقط حقــه يف االعتــراض واكتســب احلكــم القطعيــة 
كمــا قــد جــرت الكتابــة للمحكمــة العامــة مبحافظــة ينبــع باخلطــاب 
رقــم 341718407 وتاريــخ 1434/07/19هـــ ملــا ذكــر ســابقا ولــم تردنــا 
اإلفادة حتى اآلن، واختتمت اجللسة ثم يف يوم اإلثنن 1434/08/22هـ 
افتتحــت اجللســة يف الســاعة الواحــدة والربــع وفيهــا حضــر املدعــى عليــه 
أصالــة ......... املثبتــة هويتــه ســابقا وقــدم الئحتــه االعتراضيــة املقيــدة يف 
احملكمــة برقــم 342027984 وتاريــخ 1434/08/22هـــ واملكونــة مــن 
إحــدى وخمســن ورقــة ورفعــت اجللســة لدراســتها واختتمــت اجللســة ثــم 
ــوم األحــد 1434/09/05هـــ افتتحــت اجللســة يف الســاعة العاشــرة  يف ي
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والربــع وفيهــا حضــرت املدعيــة أصالــة .........هويتهــا ســابقا كمــا حضــر 
حلضورهــا املدعــى عليــه أصالــة .........املثبتــة هويتــه ســابقا وقــد وردتنــا 
ــة رئيــس احملكمــة العامــة مبحافظــة ينبــع املســاعد  اإلفــادة مــن فضيل
باخلطــاب رقــم 341718407 وتاريــخ 1434/08/28هـــ واملتضمــن أنــه مت 
تســليم نســخة احلكــم للمدعــى عليــه بتاريــخ 1434/08/21هـــ مما يعني 
أنــه قــد اســتلم مــرة أخــرى لدينــا بتاريــخ 1434/08/22هـــ وكا املرتــن 
يف وقــت االعتــراض وباالطــاع علــى الائحــة االعتراضيــة املقدمــة مــن 
املدعــى عليــه واملذكــور رقــم قيدهــا وتاريخــه أعــاه ودراســتها لــم أجــد 
بهــا مــا يؤثــر علــى مــا حكمــت بــه لــذا قــررت رفعهــا مــع كامــل املعاملــة 
والصــك وصــورة مصدقــة مــن الضبــط حملكمــة االســتئناف ، واختتمت 
اجللســة يف الســاعة العاشــرة والنصــف، وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف 1434/09/05هـــ
احلمــد هلل والصــاة والســام علــى مــن ال نبي بعــده ، وبعد فقد جرى منا 
ــا  ــة لألحــوال الشــخصية واألوقــاف والوصاي ــرة الثاني نحــن قضــاة الدائ
والقصار وبيوت املال مبحكمة االســتئناف  يف منطقة مكة املكرمة 
.........القاضــي  الشــيخ/  فضيلــة  مــن  الصــادر  الصــك  علــى  االطــاع 
وتاريخ1434/7/11هـــ   34266092 برقــم  بجــدة  العامــة  باحملكمــة 
املتضمــن دعــوى .........ضــد / .........وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه 
والائحــة االعتراضيــة تقــرر باألكثريــة املوافقــة علــى احلكــم واهلل 

املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى الــه وصحبــه وســلم .



356

: 33455749 تاريُخه: 1433/11/16هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33474935

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34221660  تاريخه:1434/5/25هـ

فســخ نــكاح - طلــب فســخ النــكاح بعــد الدخــول لســوء العشــرة، وللعقــم، 
ــار  ــه اخلي ــٌب يثبــت ب ــة - املصادقــة علــى العقــم - عقــم الــزوج عي والِعنَّ

للزوجــة - فســخ النــكاح دون عــوض بســبب عقــم الــزوج .

1. العقــم عيــب كاٍف يف فســخ النــكاح،  وهــو مــروي عــن أميــر املؤمنــني  
عمــر بــن اخلطــاب رضــي اهلل عنــه، واختيــار شــيخ اإلســالم  ابــن تيميــة  
كمــا يف االختيــارات )222( وتلميــذه ابــن القيــم كمــا يف زاد املعــاد 

.)181/5(
2. قال  ســماحة  الشــيخ محمد بن إبراهيم  كما يف مجموع الفتاوى 
)165/10( )فالعقــم وهــو عــدم الــوالدة  ال ريــب  أن الصحيــح فيــه أنــه 
عيــب فــإن مــن أهــم وأعظــم مقاصــد  املــرأة مــن النــكاح حتصيــل الولــد (  

أ.هـ 

ــة املعــرف بهــا مــن قبــل والدهــا أن املدعــى عليــه تزوجهــا  ادعــت املدعي
بواليــة والدهــا مبهــر قــدره عشــرون ألــف ريــال اســتلمته كامــًا، وأنــه 
ــه  ــه بــأوالد، وأن العشــرة ســاءت بينهمــا، وأن ــم تــرزق من دخــل بهــا ، ول
تركهــا عنــد أهلهــا، كمــا أنــه عقيــم ، وعنــن وغيــر قادر علــى اجلماع، 
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وأنهــا ترغــب يف األوالد والذريــة وطلبــت فســخ نكاحهــا منــه ، بعــرض 
الدعــوى علــى املدعــى عليــه صــادق علــى الــزواج واملهــر، وقــرر أنهــا هــي 
التــي رفضــت العــودة إلــى بيــت الزوجيــة ، كمــا صــادق علــى مــا ادعتــه 
مــن العقــم وقــرر أنــه لــم يعلــم بذلــك إال بعــد ســنتن مــن زواجــه باملدعيــة 
، وأنكــر مــا ادعتــه مــن العنــة ، ولــم يوافــق علــى طلبهــا الفســخ ، وقــرر 
أنــه يحبهــا حبــا شــديدا ، جــرى محاولــة اإلصــاح بــن الطرفــن فلــم 
يصطلحــا ، إقــرار املدعــى عليــه أنــه  عقيــم ال يولــد لــه ، واملــرء مؤاخــذ 
بإقــراره ، مــا تقــرر شــرعا  مــن أن العقــم عيــب يثبــت بــه اخليــار للمــرأة 
، وهــو عيــب كاف يف فســخ النــكاح ، لــذا مت احلكــم بفســخ  نــكاح 
ــة  ــه بــا عــوض ، جــرى  إفهــام املدعي ــة مــن زوجهــا  املدعــى علي املدعي
ــخ احلكــم حيــث ذكــرت  ــداء مــن تاري ــا  العــدة الشــرعية ابت ــأن عليه ب
أنهــا مــن ذوات األقــراء ، وأن عليهــا  أال تتــزوج أو تتعــرض  خلاطــب 
حتــى يكتســب احلكــم القطعيــة، كمــا جــرى إفهــام  املدعــى عليــه 
بــأن املدعيــة  قــد بانــت منــه بينونــة صغــرى  ال حتــل لــه إال بعقــد ومهــر 
جديديــن، وأن عليــه مراجعــة األحــوال املدنيــة  لتســجيل الواقعــة وإنــزال 
اســم املــرأة مــن دفتــر العائلــة  بعــد اكتســاب احلكــم القطعيــة ، بعــرض 
احلكــم علــى الطرفــن قــررت املدعيــة القناعــة وقــرر املدعــى عليــه  عــدم 
ــب التمييــز وجــرى إفهامــه بتعليمــات االعتــراض ، تقــدم  القناعــة  وطل
املدعــى عليــه بائحتــه االعتراضيــة املكونــة مــن أربــع صفحــات وطلــب 
ــاك أمــل يف  ــه إذا كان هن ــة املستشــفى لإلفــادة عــن حالت فيهــا مخاطب
شــفائه ، جــرت مخاطبــة املستشــفى فــورد اجلــواب املتضمــن اإلفــادة  
باآلتــي: 1- متازمــة )كلينيفيلتــر( حالــة دائمــة ال شــفاء منهــا وقــد مت 
األخــذ بجميــع األســباب املعروفــة طبيــا حملاولــة املســاعدة يف حــدوث 
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حمــل وإجنــاب إال أنهــا لــم تنجــح . 2- الــدواء الــذي يتناولــه املريض حاليا 
ليــس لعــاج صعوبــة اإلجنــاب وإمنــا لتحســن جوانــب صحيــة أخــرى لــدى 
املريــض( ، لــم يجــد ناظــر القضيــة يف الائحــة االعتراضيــة مــا يؤثــر 
علــى احلكــم ، مت رفــع املعاملــة حملكمــة االســتئناف ، ورد احلكــم مــن 

محكمــة االســتئناف مصدقــًا .

احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد فلــدي 
أنــا )........( القاضــي يف احملكمــة العامــة مبحافظــة جــدة وبنــاء علــى 
املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة مبحافظــة جــدة 
املقيــدة  1433/7/20هـــ  وتاريــخ   33474935 برقــم  املســاعد   )........(
حضــرت  1433/07/20هـــ  وتاريــخ   331358768 برقــم  باحملكمــة 
)........( ســعودية اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم  )........( املعــرف 
بهــا مــن قبــل والدهــا )........( ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
رقــم  …. وحضــر حلضورهــا )........( ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل 
املدعــى  إن  دعواهــا  قائلــة يف   )........( فادعــت    )........( رقــم   املدنــي 
ــة والــدي مبوجــب عقــد النــكاح رقــم .......  ــي بوالي ــه زوجــي تزوجن علي
يف 1429/03/12هـــ الصــادر مــن احملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة 
وأمهرنــي مبلغــا وقــدره عشــرون ألــف ريــال اســتلمته كامــا ودخــل بــي 
الدخــول الشــرعي ولــم أرزق منــه بــأوالد وقــد ســاءت العشــرة بينــي وبينــه 
فهــو يخاصمنــي ويهيننــي أمــام النــاس وبتاريــخ 1432/6/7هـــ خرجــت 
مــع املدعــى عليــه مــن بيتنــا يف محافظــة جــدة واوصلنــي إلــى عملــي يف 
.......... يف محافظــة الطائــف ومكــث معــي أســبوعا - والعــادة أنــه يقــوم 



359

بإيصالــي ثــم يعــود إلــى عملــة يف محافظــة جــدة وأجلــس أنــا لوحــدي يف 
ــى  ــم رجــع إل ــة األســبوع - ث ــم يعــود ألخــذي يف نهاي محافظــة الطائــف ث
محافظــة جــدة - كالعــادة - ويف نهايــة األســبوع طلبــت منــه العــودة إلــى 
محافظــة الطائــف كــي يوصلنــي ألهلــي إال أنــه رفــض فأتــى بــي والــدي 
ومكثــت يف بيــت أهلــي ثــم طلبــت مــن املدعــى عليــه أن أعــود لبيتــه 
فرفــض وتركنــي عنــد أهلــي طــوال هــذي الفتــرة ثــم إن املدعــى عليــه 
عقيــم وعنــن وغيــر قــادر علــى اجلمــاع وأنــا أرغــب يف األوالد والذريــة لــذا 
أطلــب فســخ نكاحــي منــه هــذه دعــواي وبعــرض الدعــوى علــى املدعــى 
عليــه قــال مــا ذكرتــه املدعيــة يف دعواهــا مــن الــزواج والعقــد واملهــر 
فهــو صحيــح ومــا ذكرتــه مــن حادثــة الطائــف فهــو صحيــح ولكنــي 
ــى أن يقــوم هــو بإعادتهــا مــن محافظــة الطائــف  اتفقــت مــع والدهــا عل
إلــى محافظــة جــدة وملــا عــادت مــع والدهــا إلــى محافظــة جــدة رفضــت 
العــودة معــي وأمــا مــا ذكرتــه مــن أنــي عقيــم ال يولــد لــي فهــو صحيــح 
وقــد علمــت بذلــك بعــد ســنتن مــن زواجــي باملدعيــة واحلمــد هلل علــى 
قضائــه وقــدره وأمــا العنــة فإننــي لســت عنينــا وأســتطيع اجلمــاع بصــورة 
ــا  ــا أحبهــا حب ــه وأن ــة وأمــا طلبهــا فســخ النــكاح فــا أوافــق علي طبيعي
منــي  جــرى  واإلجابــة  الدعــوى  ســماع  وبعــد  أجــاب  هكــذا  شــديدا 
محاولــة االصــاح بــن الطرفــن فلــم يصطلحــا ويف جلســة أخــرى  حضــر 
الطرفــان  واملعــرف  ثــم جــرى منــي محاولــة االصــاح بــن الطرفــن  فلــم 
يصطلحــا فبنــاء علــى مــا تقــدم  مــن الدعــوى واإلجابــة  وإقــرار املدعــى 
عليــه بأنــه  عقيــم ال يولــد لــه وألن اإلقــرار ســيد االدلــة  واملــرء  مؤاخــذ 
بإقــراره  وملــا تقــرر شــرعا  مــن أن العقــم عيــب  يثبــت بــه اخليــار للمــرأة  
وهــو اختيــار شــيخ االســام  ابــن تيميــة  كمــا يف االختيــارات ص)222( 
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وتلميــذه ابــن القيــم كمــا يف زاد املعــاد )181/5( وهــو مــروي عــن أميــر 
املؤمنــن  عمــر بــن اخلطــاب رضــي اهلل عنــه وقــال  ســماحة  الشــيخ 
»فالعقــم   )165/10( فتــاواه  مجمــوع  إبراهيــم  كمــا يف  بــن  محمــد 
ــه  عيــب فــإن مــن أهــم  وهــو عــدم الــوالدة  ال ريــب  أن الصحيــح فيــه أن
وأعظــم مقاصــد  املــرأة مــن النــكاح حتصيــل الولــد (  أ . هـــ  ونظــرا 
ــه   ــذا كل ــة هــذه ، عيــب كاف يف فســخ النــكاح ل ألن العقــم ، واحلال
فقــد فســخت  نــكاح  املدعيــة .................. مــن زوجهــا  املدعــى عليــه 
ــأن عليهــا   ــة ب ..............  بــا عــوض وبــه حكمــت وجــرى  إفهــام املدعي
العــدة الشــرعية وهــي ثــاث حيــض  ابتــداء مــن اليــوم فقــد ذكــرت 
أنهــا مــن ذوات األقــراء  وأن عليهــا  أال تتــزوج أو تتعــرض  خلاطــب حتــى 
يكتســب احلكــم القطعية........يتبــع  كمــا جــرى إفهــام  املدعــى عليــه 
بــأن املدعيــة  قــد بانــت منــه بينونــة صغــرى  ال حتــل لــه إال بعقــد ومهــر 
جديديــن  وأن عليــه مراجعــة األحــوال املدنيــة  لتســجيل الواقعــة وإنــزال 
اســم املــرأة  مــن دفتــر العائلــة  بعــد اكتســاب احلكــم القطعيــة وبعــرض 
احلكــم علــى الطرفــن  قــررت املدعيــة القناعــة وقــرر املدعــى عليــه  
عــدم القناعــة  وطلــب التمييــز وجــرى إفهامــه بتعليمــات االعتــراض واهلل 
املوفــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر 

يف 1433/11/15هـــ 
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد ويف 
يــوم األربعــاء املوافــق 1434/04/17هـــ افتتحــت اجللســة بعــد أن تقــدم 
املدنــي  الســجل  ســعودي مبوجــب   ......... عليــه وكالــة  املدعــى  إلينــا 
رقــم .......... بالوكالــة عــن ......... مبوجــب الوكالــة رقــم 65966 يف 
1433/07/27هـــ الصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة بشــمال محافظــة 
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جــدة بائحتــه االعتراضيــة املكونــة مــن أربــع صفحــات املقيــدة يف هــذه 
فيهــا  أشــار  إذ  1433/11/29هـــ  يف   33/2148553 برقــم  احملكمــة 
إلــى مخاطبــة .......... مبحافظــة جــدة لإلفــادة عــن حالــة موكلــه إذا 
كان هنــاك أمــل يف شــفائه فجــرت منــا مخاطبــة املستشــفى املذكــور 
خطــاب  فوردنــا  /1433/3هـــ  يف   34486567 رقــم  خطابنــا  مبوجــب 
مديــر إدارة خدمــات املرضــى باملستشــفى املذكــور رقــم 33/ج/786 
يف 1434/04/02هـــ ونــص احلاجــة منــه )عليــه نفيــد فضيلتكــم باآلتــي:
1- متازمــة )كلينيفيلتــر( حالــة دائمــة ال شــفاء منهــا وقــد مت األخــذ 
بجميــع األســباب املعروفــة طبيــا حملاولــة املســاعدة يف حــدوث حمــل 

وإجنــاب إال أنهــا لــم تنجــح .
2 - الــدواء الــذي يتناولــه املريــض حاليــا ليــس لعــاج صعوبــة اإلجنــاب 
ونظــرا  عليــه   .) املريــض  لــدى  أخــرى  لتحســن جوانــب صحيــة  وإمنــا 
الــذي طالــب املدعــى عليــه مبخاطبتــه ، مــن  ملــا قــرره املستشــفى ، 
أن املــرض املصــاب بــه املريــض ال شــفاء منــه وأنــه مت األخــذ بجميــع 
األســباب املعروفــة طبيــا حملاولــة املســاعدة يف حــدوث حمــل وإجنــاب 
وأنهــا لــم تنجــح وملــا جــاء يف أســباب احلكــم فــا زلــت علــى مــا حكمــت 
بــه كمــا لــم أجــد يف الائحــة االعتراضيــة املقدمــة مــن املدعــى عليــه مــا 
يؤثــر علــى احلكــم وقــررت بعــث املعاملــة حملكمــة االســتئناف حســب 
النظــام وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 
1434/04/17هـــ احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي 
بعــده وبعــد ففــي يــوم األربعــاء املوافــق 1434/06/14هـــ افتتحــت اجللســة 
بعــد أن عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف وبرفقهــا القــرار رقــم 
)وبدراســة  منــه  احلاجــة  ونــص  1434/05/25هـــ  وتاريــخ   34221660
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احلكــم وصــورة ضبطــه والئحتــه االعتراضيــة تقــررت املوافقــة علــى 
احلكــم( قاضــي اســتئناف ........ ختــم وتوقيــع قاضــي اســتئناف ........ 
ختــم وتوقيــع رئيــس الدائــرة ........ ختــم وتوقيــع عليــه فقــد أمــرت بإثباتــه 
علــى ضبطــه وســجله حتــى ال يخفــى وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/6/14هـــ .
احلمــد هلل والصــاة والســام علــى رســول اهلل وبعــد نحــن قضــاة الدائــرة 
الثانيــة لألحــوال الشــخصية واألوقــاف والوصايــا والقصــار وبيــوت املــال 
يف محكمــة االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة جــرى منــا االطــاع 
ــة الشــيخ )........( القاضــي باحملكمــة  ــى الصــك الصــادر مــن فضيل عل
العامــة بجــدة املــؤرخ يف 1433/11/16هـــ واملســجل بعــدد 33455749 
وبدراســة   ، نــكاح  فســخ  يف   )........( ضــد   )........( دعــوى  املتضمــن 
الصــك وصــورة ضبطــه والئحتــه االعتراضيــة تقــررت املوافقــة علــى 
احلكــم واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى الــه وصحبــه 

وســلم .
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: 34305506 تاريُخه: 1434/8/24هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33503229

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34337626  تاريخه:1434/10/22هـ

فســخ نــكاح - عــدم الدخــول أو اخللــوة بــني الزوجــني - مطالبــة الزوجــة 
بالفســخ للغيــاب وعــدم النفقــة - شــهادة الشــهود واليمــني- إقــرار والــد 
الــزوج باختــالل ابنــه العقلــي وعــدم كفاءتــه كــزوج - عــدم النفقــة 

أحــد موجبــات الفســخ - احلكــم غيابيــا بفســخ النــكاح دون عــوض .

1. قــال ابــن فرحــون يف تبصــرة احلــكام: » البــاب األربعــون يف القضــاء 
بالشــهادة بغلبــة الظــن: »واعلــم أن الشــرع لــم يعتبــر مطلــق الظــن 
يف غالــب املســائل ، وإمنــا يعتبــر ظنونــا مفيــدة مســتفادة مــن أمــارة 
مخصوصــة ، وذلــك فيمــا ال ســبيل فيــه إلــى القطــع » إلــى أن قــال 
بغيــر  وتركهــا  زوجهــا  غــاب  المــرأة  الشــهادة  وكذلــك   / »مســألة 
نفقــة، ألن الشــهادة فيــه علــى الغلبــة دون البــت فــإن قامــت بذلــك عنــد 
احلاكــم وشــهد لهــا الشــهود اســتظهر عليهــا باليمــني علــى صحــة مــا 
ــة اليمــني للشــهادة وجــب لهــا احلكــم  ــه الشــهود لهــا ، فبمقارن شــهد ب

.)14/2( بذلــك« 
2. قــال يف اإلقنــاع » وإن كان الــزوج غائبــا ولــم يتــرك لهــا نفقــة ولــم 
يقــدر علــى مــاٍل لــه وال األخــذ مــن وكيلــه إن كان لــه وكيــل كتــب 
احلاكــم إليــه فــإن لــم يعلــم خبــره وتعــذرت النفقــة كمــا تقــدم فلهــا 

الفســخ » أ.هـــ
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حضــر املدعــي وكالــًة، وادعــى علــى املدعــى عليــه الغائــب عــن مجلــس 
احلكــم أنــه تــزوج موكلتــه علــى مهــر قــدره عشــرون ألــف ريــال، ســلم 
منه خمســة آالف ريال والباقي مؤجل يســلمه يف 1433/3/20هـ إال أنه 
لــم يســلم منــه شــيئا ، ولــم يحصــل بينهمــا مســيٌس وال خلوة،وبعــد العقــد 
بشــهر تقريبا غاب وأصبح ال يســأل عنها وال يعلمون مكانه،وانقطعت 
جميــع ســبل التواصــل معــه حتــى عــن طريــق أهلــه، كمــا ظهــر ملوكلتــه 
أنــه غيــر ســوي يف كامــه ويهــذي بأقــوال وتصرفات ال تصدر من عاقل 
وأن موكلتــه تضــررت مــن بقائهــا معلقــة بــا نفقــة وال زوج يصونهــا لــذا 

3. قــال يف كشــاف القنــاع يف معــرض االستشــهاد علــى أن اإلعســار 
بالنفقــة الواجبــة أحــد موجبــات الفســخ : » وهــو قــول عمــر وعلــي 
وأبــو هريــرة لقولــه تعالــى )فإمســاك مبعــروف أو تســريح بإحســان( 
البقــرة229«  وليــس اإلمســاك مــع تــرك اإلنفــاق إمســاكا مبعــروف 
فتعني التسريح. وقال صلى اهلل عليه وسلم » امرأتك تقول أطعمني 
وإال فارقنــي« رواه أحمــد والــدار قطنــي والبيهقــي بإســناد صحيــح ورواه 
ــرة ، وروى الشــافعي وســعيد عــن ســفيان  الشــيخان مــن قــول أبــي هري
عــن أبــي الزنــاد قــال » ســألت ســعيد بــن املســيب عــن الرجــل ال يجــد 
مــا ينفــق علــى امرأتــه ؟ قــال : يفــرق بينهمــا قــال أبــو الزنــاد لســعيد : 
ســنة؟ قــال ســعيد ســنة » وألن هــذا أولــى بالفســخ مــن العجــز بالــوطء 
وكان علــى التراخــي ألنــه كخيــار العيــب ( أ.هـــ . قــال احلافــظ ابــن 
حجــر يف البلــوغ يف أثــر ســعيد :«إســناده قــوي » ، ومراســيل ابــن املســيب 

أقــوى مراســيل التابعــني .
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فإنهــا تطلــب فســخ نكاحهــا منــه - مت طلــب البينــة مــن املدعــي وكالــة 
علــى دعــواه فأحضــر شــاهدين، ومت ســماع شــهادتهما، وتعديلهمــا ، 
حضــر والــد املدعــى عليــه، وبعــرض دعــوى املدعيــة عليــه قــرر أن ابنــه 
مختــل عقليــا وأنــه كان رافضــا تزويجــه يف أول األمــر، كمــا قــرر أن 
ابنــه املدعــى عليــه لــم يســلم مــن املهــر إال خمســة آالف ريــال أخذهــا مــن 
والدتــه ، وأنــه يشــفع للمدعيــة أن ُيخلــى ســبيلها ألن املدعــى عليــه غيــر 
كفــؤ ليكــون زوجــا، وأنــه إن كان لــه عليهــا حقــا ماليــا فإنــه يبرئهــا 
منــه هكــذا قــرر ، ورد خطــاب مديــر مكتــب مأذوني األنكحة املرفق 
بــه صــورة ضبــط عقــد نــكاح املدعيــة مــن املدعــى عليــه املشــار فيــه 
إلــى أن املهــر عشــرون ألــف ريــال ســلم خمســة آالف ريــال والباقــي يســلم 
يف 1433/3/20هـــ أ.هـــ ، بطلــب ميــن االســتظهار مــن املدعيــة  حلفتهــا 
- بنــاء علــى دعــوى املدعيــة املســتوفية شــروط ســماعها حتريــرا وطلبــا 
واختصاصــا، وشــهادة الشــاهدين املعدلــن شــرعا ، حلــف املدعيــة ميــن 
االســتظهار علــى دعواهــا وإفــادة والــد املدعــى عليــه ، وملــا كانــت عــدم 
النفقــة أحــد موجبــات الفســخ ، لــذا مت احلكــم بفســخ نــكاح املدعيــة 
مــن املدعــى عليــه علــى غيــر عــوض ، وجــرى إفهــام املدعيــة أنهــا بانــت 
ــد مســتوف  ــه إال بعقــد جدي ــة صغــرى ال حتــل ل ــه بينون مــن املدعــى علي
أركانــه وشــروطه، وأنــه ال عــدة لهــا وأال تتــزوج حتــى يصــدق احلكــم 
رفعــه  مت  غائــب  علــى  احلكــم  لصــدور   ، االســتئناف  محكمــة  مــن 
حملكمــة االســتئناف ، ورد احلكــم مصدقــا مــن محكمــة االســتئناف .
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احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد فلدي أنا 
)........( القاضــي باحملكمــة العامــة مبكــة املكرمة وبنــاء على املعاملة 
1433/6/24هـــ  يف   331190980 برقــم  احملكمــة  بأســاس  املقيــدة 
ــة رئيــس احملكمــة برقــم 33503229 فتحــت  ــا بشــرح فضيل ــة لن احملال
اجللســة الســاعة العاشــرة صباحــا وفيهــا حضــر )........( ســعودي اجلنســية 
مبوجــب بطاقــة األحــوال الصــادرة مــن إدارة األحــوال مكــة بالســجل 
املدنــي رقــم )........( وكيــا عــن أختــه  )........( مبوجــب صــك الوكالــة 
الصــادر مــن كتابــة عــدل الثانيــة بغــرب مكــة برقــم 33134622 يف 
1433/6/24هـــ املخــول لــه فيهــا حــق املطالبــة وإقامــة الدعــاوى وســماع 
...الــخ   واإلبــراء  والصلــح  واإلنــكار  واإلقــرار  عليهــا  والــرد  الدعــاوى 
وطلــب النظــر يف دعــوى موكلتــه ضــد )........( بالســجل املدنــي رقــم 
….. حيــث جــرى حتديــد موعــد للنظــر يف الدعــوى يف يــوم األربعــاء 
1433/10/11هـــ الســاعة )10:00( ص وقــد وردتنــا اإلفــادة مــن محضر 
اخلصــوم باحملكمــة ........ بأنــه جــرى االتصــال علــى هاتفه رقــم )..........( 
واســتعد باحلضــور للجلســة وأنــه طلــب االكتفــاء بذلــك إال أنــه لم يحضر 
، فجــرى الكتابــة لشــرطة احملاكــم بطلــب إحضــاره بالقــوة اجلبريــة 
فوردنتــا اإلفــادة مــن شــرطة الشــرائع بأنــه جــرى البحــث والتحــري عنــه 
علــى ضــوء عنوانــه بالكتــاب واتضــح بأنــه ال يســكن اجلعرانــة وأنــه 
جــرى تبليــغ والــده وأقــر بــأن ابنــه ال يســكن اجلعرانــة وال يعلــم عنــه شــيئا 
ــذ  ــه من ــه ومنقطــع عن ــه كان يعمــل بشــرطة احلــرم وفصــل مــن عمل وأن
ــا  ــه عنوان ــم ل ــه ال يعل ــة قــرر بأن ــل املدعي ــى وكي ــرة أ.هـــ وبعرضــه عل فت
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ســواه عليــه فجــرت الكتابــة ألمــارة املنطقــة بطلــب إعامــه مبوعــد 
اجللســة املقــررة يف يــوم الثاثــاء 1434/5/21هـــ فوردنــا كتــاب شــرطة 
محافظــة الكامــل برقــم 6/2/20/1204 يف 1434/4/16هـــ املشــار 
فيــه لكتــاب أمــارة املنطقــة بطلــب تعميــد إباغــه مبوعــد اجللســة وقــد 
تضمــن خطــاب شــرطة الكامــل بأنــه بالبحــث والتحري عنــه باحملافظة 
لــم يتــم العثــور عليــه أ.هـــ  كمــا وردنــا خطــاب مديــر شــعبة التحريــات 
والبحــث اجلنائــي  رقــم 509971 يف 1434/6/14هـــ بأنــه جــرى إدراج 
اســم املدعــى عليــه يف قائمــة إيقــاف اخلدمــات . ووردنــا أيضــا خطــاب 
مديــر شــرطة محافظــة الطائــف رقــم 2137 يف 1434/7/15هـــ املبنــي 
علــى خطــاب مديــر مخفــر بنــي ... رقــم ...  يف 1434/6/19هـــ  بأنــه 
جــرى االتصــال علــى رقــم جــوال والــده وأنــه ذكــر بــأن ولــده يســكن 
معــه وأنــه أفادهــم بــأن قضيــة ابنــه انتهــت باخللــع أ.هـــ مضمونــه مــع العلــم 
بأنــه لــم يصــدر منــا شــيء بخصوصــه حينهــا ، ولــم تردنــا إفــادة مــن أي 
جهــة أخــرى حتــى اآلن ، عليــه فقــد أذنــت لــه بســماع دعواهــا ضــده 
فادعــى قائــا إن املدعــى عليــه ........ زوج موكلتــي عقــد عليهــا بواليتــي 
ــال وقــد جــرى توثيقــه بالعقــد الصــادر مــن  ــى مهــر عشــرين ألــف ري عل
هــذه احملكمــة برقــم ............يف 1433/1/20هـــ ســلم منــه خمســة آالف 
ريــال والباقــي يســلمه يف 1433/3/20هـــ إال أنــه لــم يســلم منــه شــيئا 
حتــى اآلن كمــا لــم يحصــل بينهمــا مســيس وال خلــوة وبعــد العقــد بشــهر 
تقريبــا غــاب عنــا وأصبــح ال يســأل عنهــا وال نعلــم مكانــه وانقطعــت 
جميــع ســبل التواصــل معــه حتــى عــن طريــق أهلــه وقــد ظهــر ملوكلتــي 
مــن كامــه أنــه غيــر ســوي يف كامــه ويهــذي بأقــوال وتصرفــات 
ال تصــدر مــن عاقــل وقــد تضــررت موكلتــي مــن بقائهــا معلقــة بــا 
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ــه  ــا من ــب فســخ نكاحه ــي تطل ــذا فــإن موكلت ــا ل نفقــة وال زوج يصونه
ــة مــن وثيقــة العقــد  ــى صــورة ضوئي هــذه دعــواي ، فجــرى االطــاع عل
فوجدتهــا تتضمــن توثيــق عقــد زواج املدعــى عليــه مــن املدعيــة بواليــة 
ألــف ريــال ســلم مــن خمســة آالف ريــال  والدهــا علــى مهــر عشــرين 
البينــة علــى دعــواه  والباقــي يســلمه يف 1433/3/20هـــ فطلبــت منــه 
فأحضــر ....... ســعودي اجلنســية املولــود يف 1408/10/15هـــ مبوجــب 
بطاقــة األحــوال الصــادرة مــن أحــوال مكــة بالســجل رقــم ...... وقــرر 
بأنــه متســبب وابــن خالــة املدعيــة وال تربطــه صلــة قرابــة باملدعــى عليــه 
كمــا أحضــر ...... ســعودي اجلنســية املولــود يف 1406/4/21هـــ مبوجــب 
بطاقــة األحــوال الصــادرة مــن إدارة األحــوال مبكــة بالســجل رقــم ........ 
وقــرر بأنــه متســبب وجــار للوالــد املدعيــة حيــث تســكن مــع والدهــا وال 
تربطــه صلــة قرابــة باملدعــى عليــه وقــد شــهد كل واحــد منهمــا منفــردا 
قائــا أشــهد بــاهلل تعالــى بــأن املدعــى عليــه ......... زوج املدعيــة ......... 
تزوجهــا يف 1433/1/20هـــ وأنــه بعــد العقــد بشــهر انقطــع عنهــا وأصبــح 
ال يتواصــل معهــا وقــد قــام أهلهــا بالســؤال والتحــري عنــه وكنــا ممــن 
حتــرى وســأل عنــه فلــم جنــد لــه أثــرا وقــد ظهــر لنــا بأنــه هجرها ال يســأل 
عنهــا وال يبعــث لهــا بنفقــة هــذا مــا لــدي وبــه أشــهد وبســؤاله البينــة علــى 
عدالــة الشــاهدين أحضــر .............. ســعودي اجلنســية مبوجــب بطاقــة 
األحــوال بالســجل املدنــي رقــم ......... و........... مبوجــب بطاقــة األحـــوال 
بالســجل املــــدني رقــــم  ......... وشــهد كل واحــد منهمــا منفــردا بعدالــة 
الشــاهدين ظاهــرا وباطنــا وأنهمــا ال يعلمــان عليهمــا مطعــن ال يف دينهمــا 
وال أمانتهمــا ويقبــان شــهادتهما لهمــا وعليهمــا ، وقــد جــرى االتصــال 
ــى والــده وطلــب حضــوره فحضــر ويحمــل بطاقــة األحــوال الصــادرة  عل
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مــن إدارة أحــوال مكــة بالســجل رقــم .......... وبعــرض الدعــوى عليــه 
وســؤاله عمــا لديــه أجــاب قائــا إن ابنــي .......... لديــه مختــل عقليــا وقــد 
رافضــا تزويجــه يف أول األمــر وبعــد ضغــط مــن والدته وأخواتــه وإخواني 
وإخوتــه لعــل اهلل يشــفيه ويصلــح حالــه خصوصــا وأنــه توظــف يف أبــراج 
الوقــف فاســتجبت لضغوطهــم وضميــري يؤنبنــي خوفــا مــن أضــر بنــت 
النــاس معــه وممــا زادنــي حســرة بأنــي لــم أخبــر وليهــا بحالــه ومــا كنــت 
أخشــاه حصــل ، فلمــا علمــت مبوعــد اجللســة يف مكتــب الصلــح العــام 
املاضــي ســحبته معــي طالبــا منــه أن يســرح املدعيــة ويتركهــا حلالهــا 
إال أنــه رفــض الدخــول يف املكتــب وانفلــت مــن يــدي وخــرج مــن املنــزل 
ــم مكانــه ولــم أســمع عنــه  ــه  ولــم يعــد حتــى اآلن وال أعل وتــرك وظيفت
خبــرا مــن ذلــك اليــوم حتــى اليــوم وطلبــت مــن إخوتــه أال يعطــوه مــاال إن 
اتصــل بهــم لعلــه يعــود لــي وهــو لــم يســلم مــن املهــر إال خمســة آالف ريــال 
أخذهــا منــه والدتــه ، وأنــي أشــفع لهــا عندكــم بــأن تخلــوا ســبيلها منــه 
فهــو غيــر كفــؤ ليكــون زوجــا وإن كان لــه عليهــا حقــا ماليــا فإنــي 
أبرئها منها أ.هـ  ويف يوم االثنن 1434/8/15هـ فتحت اجللســة الســاعة 
الثامنــة صباحــا وفيهــا حضــرت املدعيــة ............بالســجل رقــم .......... مــع 
وكيلهــا ، وقــد وردنــا خطــاب مديــر مكتــب مأذونــي األنكحــة رقــم 
341570714 يف 1434/8/14هـــ واملرفــق بــه صــورة ضبــط عقــد نــكاح 
املدعيــة مــن املدعــى عليــه املــدون علــى الصحيفــة رقــم 42 واملــؤرخ يف 
ــد الثامــن بواســطة املــأذون ............... وقــد أشــير  1433/1/20هـــ املجل
فيــه بــأن املهــر عشــرون ألــف ريــال ســلم خمســة آالف ريــال والباقــي 
يســلم يف 1433/3/20هـــ أ.هـــ مضمونــه ، فطلبــت منهــا ميــن االســتظهار 
علــى دعواهــا فحلفــت قائلــة » واهلل العظيــم بــأن املدعــى عليــه زوجــي 
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............. تركنــي بعــد زواجــي معلقــة بــا نفقــة ولــم يســلم لــي باقــي املهــر 
حتــى اآلن وقــد تعــذر علــي االســتدانة عليــه لإلنفــاق علــى نفســي » ، 
ــة املســتوفاة  ــى دعــوى املدعي ــاء عل ــاب املرافعــة ، وبن ــه وبعــد قفــل ب علي
شــروط ســماعها حتريــرا وطلبــا واختصاصــا ، وبنــاء علــى إفــادة شــرطة 
الشــرائع ، وعلــى التعميــم عليــه مــن قبــل اإلمــارة علــى إفــادة شــرطة 
الكامــل ، عليــه وبنــاء علــى شــهادة الشــاهدين املعدلــن شــرعا بــأن 
املدعــى عليــه هجــر زوجتــه وتركهــا معلقــة بــا نفقــة ، عليــه ولصحــة 
الشــهادة بغلبــة الظــن واحلــال هــذه للحاجــة ، قــال ابــن فرحــون يف تبصــرة 
احلــكام : » البــاب األربعــون يف القضــاء بالشــهادة بغلبــة الظــن : وأعلــم 
أن الشــرع لــم يعتبــر مطلــق الظــن يف غالــب املســائل ، وإمنــا يعتبــر ظنونــا 
مفيــدة مســتفادة مــن أمــارة مخصوصــة ، وذلــك فيمــا ال ســبيل فيــه إلــى 
القطــع » إلــى أن قــال »مســألة / وكذلــك الشــهادة إلمــرأة غــاب زوجهــا 
وتركهــا بغيــر نفقــة ، ألن الشــهادة فيــه علــى الغلبــة دون البــت فــإن 
قامــت بذلــك عنــد احلاكــم وشــهد لهــا الشــهود اســتظهر عليهــا باليمــن 
علــى صحــة مــا شــهد بــه الشــهود لهــا ، فبمقارنــة اليمــن للشــهادة وجــب 
لهــا احلكــم بذلــك » )14/2( ، عليــه وألن األصــل عــدم االنفــاق وألن 
ــى دعواهــا وتأكيــدا لهــذا األصــل  املدعيــة حلفــت ميــن االســتظهار عل
، يؤيــده مــا جــاء يف إفــادة والــد املدعــى عليــه ، عليــه وألن عــدم النفقــة 
أحــد موجبــات الفســخ ، قــال يف الكشــاف يف معــرض االستشــهاد علــى 
أن االعســار بالنفقــة الواجبــة أحــد موجبــات الفســخ : » وهــو قــول عمــر 
وعلــي وأبــو هريــرة لقولــه تعالــى (فإمســاك مبعــروف أو تســريح بإحســان 
( »البقــرة229« وليــس اإلمســاك مــع تــرك اإلنفــاق إمســاكا مبعــروف 
فتعــن التســريح. وقــال صلــى اهلل عليــه وســلم » امرأتــك تقــول أطعمنــي 
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وإال فارقنــي« رواه أحمــد والــدار قطنــي والبيهقــي بإســناد صحيــح ورواه 
ــرة ، وروى الشــافعي وســعيد عــن ســفيان  الشــيخان مــن قــول أبــي هري
عــن أبــي الزنــاد قــال » ســألت ســعيد بــن املســيب عــن الرجــل ال يجــد 
مــا ينفــق علــى امرأتــه ؟ قــال : يفــرق بينهمــا قــال أبــو الزنــاد لســعيد : 
ســنة؟ قــال ســعيد ســنة » وألن هــذا أولــى بالفســخ مــن العجــز بالــوطء 
وكان علــى التراخــي ألنــه كخيــار العيــب ( أ.هـــ . قــال احلافــظ ابــن 
حجــر يف البلــوغ يف أثــر ســعيد :«إســناده قــوي » ، ومراســيل ابــن املســيب 
أقــوى مراســيل التابعــن ، عليــه وألن حكــم الــزوج الغائــب الــذي لــم 
يتــرك نفقــة حكــم املعســر بهــا أو ببعضهــا قــال يف اإلقنــاع » وإن كان 
الــزوج غائبــا ولــم يتــرك لهــا نفقــة ولــم يقــدر علــى مــال لــه وال األخــذ مــن 
ــره  ــم خب ــم يعل ــه فــإن ل ــب احلاكــم إلي ــل كت ــه وكي ــه إن كان ل وكيل
وتعــذرت النفقــة كمــا تقــدم فلهــا الفســخ » أ.هـــ  عليــه وملجمــوع مــا تقــدم 
فقــد فســخت هــذا اليــوم االثنــن 1434/8/15هـــ نــكاح ....................... 
مــن .................... علــى غيــر عــوض وأفهمتهــا بانــت منــه بينونــة صغــرى 
ال حتــل لــه إال بعقــد جديــد مســتوف أركانــه وشــروطه وأنــه ال عــدة 
لهــا وأال تتــزوج حتــى يوافــق علــى احلكــم مــن محكمــة االســتئناف 
ومبــا تقــدم حكمــت وجــرى النطــق بــه يف يــوم االثنــن 1434/8/15هـــ 
ولصــدوره علــى غائــب فقــد قــررت رفعــه حملكمــة االســتئناف لتدقيقــه 
وأقفلــت اجللســة الســاعة الثامنــة والنصــف وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن . 
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد ويف 
يــوم األربعــاء 1434/8/18هـــ  فتحــت اجللســة الســاعة التاســعة صباحــا 
ــات  ــر شــعبة التحري ــوارد مــن مدي ــن األول / اخلطــاب ال لإلشــارة خلطاب
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والبحــث اجلنائــي  رقــم 509971 يف 1434/6/14هـــ بأنــه جــرى إدراج 
اســم املدعــى عليــه يف قائمــة إيقــاف اخلدمــات . واآلخــر مــن مديــر شــرطة 
ــى خطــاب  محافظــة الطائــف رقــم 2137 يف 1434/7/15هـــ املبنــي عل
مديــر مخفــر بنــي مالــك رقــم 572/ع  يف 1434/6/19هـــ  بأنــه جــرى 
االتصــال علــى رقــم جــوال والــده وأنــه ذكــر بــأن ولــده يســكن معــه 
وأنــه أفادهــم بــأن قضيــة ابنــه انتهــت باخللــع أ.هـــ مضمونــه ، مــع العلــم 
بأنــه لــم يصــدر منــا حكــم بذلــك حينهــا ، هــذا مــا لــزم  التنويــه عنــه 
ــا  وأقفلــت اجللســة الســاعة التاســعة والربــع وصلــى اهلل وســلم علــى نبين
محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن . احلمــد هلل وحــده ففــي يــوم  االثنــن 
بعدمــا عــادت  العاشــرة  الســاعة   افتتحــت اجللســة  هـــ   1434/11/10
املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف بالقــرار رقــم 34337626 وتاريــخ 
1434/10/22هـــ ونــص احلاجــة منــه )وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه 
تقــررت املوافقــة علــى احلكــم مع التنبيه املرفق . قاضي اســتئناف ......... 
موقــع يف األصــل وموافــق علــى احلكــم ومجــاز. قاضــي اســتئناف ........ 
ختمــه وتوقيعــه . رئيــس الدائــرة ......... ختمــه وتوقيعــه ( أ.هـــ وأقفلــت 
اجللســة الســاعة العاشــرة والربــع ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/11/10 هـــ .
احلمــد هلل والصــاة والســام علــى رســول اهلل وبعــد نحــن قضــاة الدائــرة 
األولــى لألحــوال الشــخصية واألوقــاف والوصايــا والقصــار وبيــوت املــال 
يف محكمــة االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة جــرى منــا االطــاع 
علــى  املعاملــة الــواردة إلينــا شــفع خطــاب فضيلة رئيــس احملكمة العامة 
مبكــة املكرمــة رقــم 33/1190980 وتاريــخ 1434/10/8هـــ املشــتملة 
علــى الصــك رقــم 34305506  وتاريــخ 1434/8/24هـــ  الصــادر مــن 
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فضيلــة الشــيخ ........ املتضمــن دعــوى ......... ضــد ......... يف فســخ نــكاح 
وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه تقــررت املوافقــة علــى احلكــم مــع 
التنبيــه املرفــق واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى الــه 

وصحبــه وســلم .
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: 34308961 تاريُخه: 1434/8/29هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33600507

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34379480  تاريخه:1434/12/16هـ

فســخ نــكاح - طلــب الزوجــة فســخ النــكاح بعــد الدخــول لعــدم النفقــة 
وعــدم املعاشــرة والكراهيــة - رفــض الزوجــني الصلــح - جلنــة اإلصــالح 
تــرى التفريــق بــني الزوجــني - حلــف الزوجــة اليمــني بعــدم اســتالمها 
املهــر كامــاًل - فســخ النــكاح مقابــل تنــازل الزوجــة عــن املهــر الــذي لــم 

تســتلمه .

1. قــال يف الــروض املربــع ) وإن اختلفــا يف قبضــه فالقــول قولهــا أو 
قــول وليهــا أو وارثهــا مــع اليميــــن حيــث ال بينــة لــه ألن األصــل عـــــدم 

القبــض ( . 
2. قال يف كشاف القناع: )ويصح اخللع باملجهول ( ) 154/12 ( .

ادعــت املدعيــة أن املدعــى عليــه تزوجهــا ودخــل بهــا، وأجنبــت منــه علــى 
فــراش الزوجيــة ســتة أوالد، وأنــه هجرهــا وتركهــا هــي وأوالدهــا منــذ 
أربعــة عشــر عامــا دون نفقــة وال معاشــرة، وأنهــا كرهــت املدعــى عليــه 
ممــا جعلهــا تتضــرر ضــررا بالغــا يف مواصلة احلياة معــه ، وطلبت احلكم 
بفســخ نكاحهــا منــه، واســتعدت بالتنــازل عــن النفقــة املاضيــة وعــن 
مؤخــر الصــداق ،  بعــرض دعــوى املدعيــة علــى املدعــى عليــه صادق على 
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الزواج واألوالد، وأنكر ما سوى ذلك ، وقرر أنه ال يرغب يف تطليقها 
، جــرى عــرض الصلــح علــى املتداعيــن مــرارا ولــم يتوصــا لشــيء ، متت 
الكتابــة  للجنــة اإلصــاح يف احملكمــة لاجتمــاع بالطرفــن ومحاولــة 
ــم بعــث حكمــن مــن  ــق بينهمــا، وإن تعــذر ذلــك فيت اإلصــاح والتوفي
قبلهــم أو مــن قبــل احملكمــة إن تعــذر ذلــك ، ورد اجلــواب املتضمــن رأي 
اللجنــة أن يخالــع الــزوج زوجتــه مقابــل املهــر املســمى يف عقــد النــكاح 
إن اســتلمت الزوجــة املهــر ، بســؤال املدعيــة عــن مقــدار املهــر قــررت أن 
ــا مقــدم ، وعشــرة  ــرة ســورية، عشــرة آالف منه ــف لي املهــر عشــرون أل
آالف مؤخــر، وأنهــا لــم تســتلم منــه شــيئا، وأنهــا ال مانــع لديهــا مــن فســخ 
النــكاح مقابــل تنازلهــا عــن هــذا املهــر ، بعــرض ذلــك علــى املدعــى عليه 
قــرر أن ال يعلــم مــا ذكرتــه املدعيــة مــن مقــدار املهــر وأنــه غيــر مســلم 
ــة اإلصــاح  ــى عــدم اســتامها للمهــر ، جلن ــة اليمــن عل ــت املدعي ، بذل
ــة املهــر  ــد املدعي ــى أن تعي ــق بــن الطرفــن عل يف احملكمــة رأت التفري
ــة عــدم اســتامها للمهــر مــن املدعــى عليــه  كامــا وقــد ادعــت املدعي
مقدمــه ومؤخــره واألصــل عــدم اســتام املهــر وقــد أدت املدعيــة اليمــن 
التــي عضــدت بــه األصــل علــى عــدم اســتامها ، يصــح اخللــع باملجهــول 
، مت احلكــم بفســخ نــكاح املدعيــة مقابــل تنازلهــا عــن املهــر كامــا 
، بعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــررت املدعيــة القناعــة وقــرر املدعــى 
عليــه عدمهــا - أفهمــت املدعيــة أن عليهــا العــدة الشــرعية مــن تاريــخ 
احلكــم، وأنهــا بانــت مــن زوجهــا بينونــة صغــرى ال حتــل لــه إال مبهــر 
وعقــد جديديــن وبرضاهــا وأن ال تتــزوج حتــى يكتســب احلكــم الصفــة 
القطعيــة ، بعــد رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف متــت املصادقــة عليــه .
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا )........( القاضــي يف احملكمــة العامــة 
رئيــس  مــن فضيلــة  لنــا  املعاملــة احملالــة  علــى  وبنــاء  جــدة  مبحافظــة 
احملكمــة العامــة مبحافظــة جــدة )........( املســاعد برقــم 33600507 
وتاريــخ 1433/10/14هـــ املقيــدة باحملكمة برقــم 331801377 وتاريخ 
1433/10/14هـــ  ففــي يــوم األحــد املوافــق 1434/02/24هـــ افتتحــت 
اجللســة وفيهــا حضــرت املدعيــة )........( ســورية اجلنســية مبوجــب اإلقامــة 
رقــم )........( وحضــر حلضورهــا املدعــى عليــه )........( ســوري اجلنســية 
مبوجــب اإلقامــة رقــم )........( وبســؤال املدعيــة عــن دعواهــا أجابــت 
قائلــة إن املدعــى عليــه زوجــا لــي تــزوج بــي مبوجــب عقــد شــرعي صحيــح 
ــة .......  ــى فــراش الزوجي ــه عل ودخــل بــي الدخــول الشــرعي وأجنبــت من
وعمرهــا اثنــان وثاثــون عامــا و......... وعمــره تســعة وعشــرون و......... 
وعمرهــا ســتة وعشــرون عامــا و........... وعمــره اآلن خمســة وعشــرون 
عامــا و......... وعمــره ثاثــة وعشــرون عامــا و.......... وعمرهــا ثاثــة عشــر 
ســنة واملدعــى عليــه قــد هجرنــي وتركنــي وأوالدي منــذ أربعــة عشــر 
عامــا بــدون نفقــة وال معاشــرة وقــد كرهــت املدعــى عليــه ممــا جعلنــي 
أتضــرر ضــررا بالغــا يف مواصلــة احليــاة معــه لــذا أطلــب مــن فضيلتكــم 
احلكــم بفســخ نكاحــي مــن املدعــى عليــه وأنــا علــى اســتعداد بالتنــازل 
عــن النفقــة املاضيــة وعــن مؤخــر الصــداق هــذه دعــواي وبســؤالها عــن 
عقــد النــكاح أجابــت قائلــة إن أصلــه يف ســوريا وصورتــه يف اجلــوازات 
وبســؤال املدعــى عليــه عمــا جــاء يف دعــوى املدعيــة أجــاب قائــا مــا 
ذكرتــه املدعيــة مــن شــأن زواجي بهــا وإجنابها منــي األوالد املذكورين 
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فذلــك كلــه صحيــح وأمــا مــا ذكرتــه ســوى ذلــك فهــو غيــر صحيــح وأنــا 
ال أرغــب يف بتطليقهــا بــل أرغــب باســتمرارها زوجــة لــي هكــذا أجــاب 
وقــد جــرى عــرض الصلــح علــى املتداعيــن مــرارا ولكنهمــا لــم يصــا 
إلــى شــيء مــن ذلــك عليــه فقــد تقــرر بعــث كامــل أوراق املعاملــة إلى جلنة 
اإلصــاح يف هــذه احملكمــة لاجتمــاع بالطرفــن ومحاولــة اإلصــاح 
والتوفيــق بينهمــا وإن تعــذر ذلــك فيتــم بعــث حكمــن مــن قبلهــم أو 
مــن قبــل احملكمــة إن تعــذر ذلــك وحتــى ورود اجلــواب فقــد تقــرر رفــع 
اجللســة وبــاهلل التوفيــق ثــم بتاريــخ 1434/01/20هـــ افتتحــت اجللســة 
وفيهــا حضــر الطرفــان أصالــة وقــد وردت املعاملــة مــن قســم اإلصــاح 
1434/03/04هـــ  وتاريــخ   3318101377 بالرقــم  هــذه احملكمــة  يف 
والــذي يتضمــن ) أنــه يف يــوم األربعــاء املوافــق 1434/03/04هـــ حضــر 
املدعيــة  ولكــن  بينهمــا  اإلصــاح  محاولــة  وجــرى  أصالــة  الطرفــان 
أصــرت علــى طلــب املخالعــة مــن املدعــى عليــه وقالــت ايضــا اننــي لــم 
اســتلم املهــر منــه وبســؤاله قــال أنــا ال اذكــر ذلــك فزواجنــا منــذ خمســة 
وثاثــن ســنة فنــرى أن يخالــع الــزوج زوجتــه مقابــل املهــر املســمى يف 
ــرأي لفضيلتكــم ( أ.هـــ .  عقــد النــكاح إن اســتلمت الزوجــة املهــر وال
وقــرر املدعــى عليــه بقولــه إن املدعيــة لــم متكننــي مــن نفســها أكثــر 
مــن ثاثــة عشــر عامــا وقــد تضــررت أنــا مــن ذلــك وهــي رافضــة لانقيــاد 
لبيــت الزوجيــة والطاعــة وترفــض إعطائــي حقوقــي الزوجيــة وتتجاهــل 
حيــث قــال الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم ) مــا نامــت امــرأة زوجهــا 
غاضبــا عليهــا إال ولعنتهــا املائكــة حتــى تصبــح ( وجميــع مــا ذكرتــه 
زوجتــي املذكــورة يف دعواهــا غيــر صحيــح وال أســاس لــه مــن الصحــة 
وبعــرض ذلــك علــى املدعيــة قالــت إنــه قــد تعــذر الصلــح بيننــا ولســت 
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راغبــة يف هــذا الــزوج وأنــا معلقــة منــذ أكثــر مــن ثاثــة عشــر عامــا ، 
هكــذا قــررت . وبســؤال املدعيــة عــن مقــدار املهــر قالــت إن املهــر هــو 
عشــرون ألــف ليــرة ســورية غيــر مســلمة حتــى اآلن وال مانــع لــدي مــن 
فســخ النــكاح مقابــل تنازلــي عــن هــذا املهــر وبعــرض ذلــك علــى املدعــى 
عليــه قــال مــا ذكرتــه املدعيــة مــن مقــدار املهــر وأنــه غيــر مســلم فــا 
علــم لــي بــه وال أذكــر شــيئا مــن ذلــك هكــذا قــرر فطلبــت مــن املدعيــة 
إحضــار عقــد الزوجيــة لاطــاع عليــه والتأكــد مــن مقــدار املهــر وهــل 
هو مسلم أم ال فاستعدت بذلك يف اجللسة املقررة يف يوم االثنن املوافق 
1434/08/29هـــ وبــاهلل التوفيــق ثــم بتاريــخ 1434/08/29هـــ افتتحــت 
اجللســة وفيهــا حضــرت املدعيــة ............ وحضــر حلضورهــا املدعــى عليــه 
............. وبســؤال املدعيــة عــن مقــدار املهــر فأجابــت قائلــة إن مقــدار 
املهــر عشــرون ألــف ليــرة ســورية عشــرة آالف منهــا مقــدم وعشــرة آالف 
مؤخــر ولــم أقــم باســتام شــيء منهــا وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه 
أجــاب قائــا ال أعلــم عــن مقــدار املهــر وال أعلــم عــن اســتام املدعيــة 
لــه مــن عــدم ذلــك وذلــك لكــون هــذا قــد حــدث قدميــا قبــل مــا يقــارب 
خمســة وثاثــون ســنة . وبســؤال املدعيــة وهــل لديهــا اســتعداد علــى أداء 
اليمــن الازمــة علــى عــدم اســتامها للمهــر منــه كامــا املقــدم منــه 
واملؤخــر فأجابــت قائلــة نعــم لــدي اســتعداد بذلــك فتلفظــت املعديــة يف 
مجلــس احلكــم قائلــة واهلل العظيــم الــذي ال إلــه إال هــو عالــم الغيــب 
والشــهادة أننــي لــم أســتلم مــن زوجــي املدعــى عليــه ......... مهــر زواجــي 
كامــا وال جــزء منــه واهلل العظيــم وقــد قــررت املدعيــة قائلــة إننــي 
أطلــب احلكــم بخلعــي مــن املدعــى عليــه مقابــل تنازلــي عن املهــر كاما 
مقدمــه ومؤخــره فبنــاءا علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وحيــث 
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أن املدعيــة تطلــب فســخ النــكاح مــن املدعــى عليــه وحيــث أن املدعــى 
عليــه دفــع بعــدم رغبتــه يف ذلــك وحيــث أنــه قــد جــرى محاولــة الصلــح 
بينهمــا ولكــن لــم يصــا إلــى شــيء مــن ذلــك وحيــث أن جلنــة اإلصــاح 
يف هــذه احملكمــة قــد رأت التفريــق بينهمــا علــى أن تعيــد املدعيــة املهــر 
ــة ادعــت عــدم اســتامها للمهــر مــن املدعــى  كامــا وحيــث أن املدعي
عليــه مقدمــه ومؤخــره وحيــث أن املدعــى عليــه قــد دفــع بعــدم علمــه عــن 
ذلــك فلــم يــدع اســتام املدعيــة للمهــر كــي يطالــب بالبينــة وحيــث أن 
األصــل هــو عــدم اســتام املهــر وحيــث أن املدعيــة قامــت بــأداء اليمــن 
التــي عضــدت بــه األصــل علــى عــدم اســتامها وحيــث أنــه يصلــح اخللــع 
باملجهــول قــال يف العــرض املربــع ) وإن اختلفــا يف قبضــه فالقــول قولهــا 
ــه ألن األصــل عــدم  ــة ل ــا مــع اليمــن حيــث ال بين ــا أو وارثه أو قــول وليه
القبض ( قال يف كشاف القناع ) ويصح اخللع باملجهول ( ) 154/12 ( 
وحيــث أن املدعيــة قــررت طلــب الفســخ مقابــل تنازلهــا عــن املهــر كامــا 
جلميــع مــا تقــدم فقــد فســخت نــكاح املدعيــة ........ مــن زوجهــا ............. 
مقابــل تنازلهــا عــن املهــر كامــا وبذلــك حكمــت وبعــرض احلكــم 
علــى الطرفــن قــررت املدعيــة القناعــة باحلكــم وقــرر املدعــى عليــه عدم 
قناعتــه باحلكــم وأفهمــت املدعيــة بــأن عليهــا العــدة الشــرعية مــن تاريــخ 
هــذا اليــوم حســب حالهــا وأنهــا بانــت مــن زوجهــا بينونــة صغــرى ال حتــل 
لــه إال مبهــر وعقــد جديديــن وبرضاهــا وأفهمتهــا بأنهــا ال تتــزوج حتــى 
يكتســب احلكــم الصفــة القطعيــة ففهمــت ذلــك وجــرى تســليم املدعــى 
عليــه نســخة مــن صــك احلكــم لاعتــراض عليــه وجــرى إفهامــه بــأن لــه 
ثاثــون يومــا اعتبــارا مــن تاريــخ هــذا اليــوم لتقــدمي الئحتــه االعتراضيــة 
وجــرى إفهامــه بأنــه يف حالــة تأخــره عــن تقــدمي الئحتــه االعتراضيــة 
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خــال املــدة النظاميــة فــإن احلكــم يكتســب الصفــة القطعيــة ويســقط 
حقــه يف االعتــراض ففهــم ذلــك وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/08/29هـــ
 احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد افتتحــت اجللســة وقــد وردتنــا املعاملــة مــن 
وتاريــخ   331801377 برقــم  املكرمــة  االســتئناف مبكــة  محكمــة 
1435/01/01هـــ واملقيــدة بهــذه احملكمــة برقــم 331801377 وتاريــخ 
لألحــوال  الثانيــة  احلقوقيــة  الدائــرة  مــن  واملصدقــة  1435/01/09هـــ 
مبحكمــة  املــال  وبيــوت  والقصــار  والوصايــا  واألوقــاف  الشــخصية 
االســتئناف مبكــة املكرمــة بالقــرار الصــادر مــن أصحــاب الفضيلــة 
قضــاة محكمــة االســتئناف رقــم 34379480 وتاريــخ 1434/12/16هـــ 
والئحتــه  ضبطــه  وصــورة  الصــك  وبدراســة   : نصــه  مــا  املتضمــن 
ماحظــة  مــع  احلكــم  علــى  املوافقــة  باألكثريــة  تقــرر  االعتراضيــة 
التنبيــه واهلل املوفــق ( . أ.هـــ ، قاضــي اســتئناف ختــم وتوقيــع ........... 
األزوري وقاضــي اســتئناف ختــم وتوقيــع .......... ورئيــس الدائــرة ختــم 
ــاهلل  ــه فقــد أمــرت بإحلــاق ذلــك بالضبــط وســجله وب ــع ...... ، علي وتوقي
التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر 

. 1435/01/11هـــ  يف 
فقــد  وبعــد   ، بعــده  نبــي  ال  مــن  علــى  والســام  والصــاة  هلل  احلمــد 
جــرى منــا نحــن قضــاة الدائــرة الثانيــة لألحــوال الشــخصية واألوقــاف 
املــال مبحكمــة االســتئناف  يف منطقــة  والوصايــا والقصــار وبيــوت 
مكــة املكرمــة االطــاع علــى الصــك الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ/ 
............. القاضــي باحملكمــة العامــة  مبحافظــة جــدة برقــم 34308961 
وتاريــخ 1434/8/29هـــ املتضمــن دعــوى/ .......... ضــد/ ........ يف فســخ 
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نــكاح وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة تقــررت 
املوافقــة علــى احلكــم مــع ماحظــة التنبيــه املرفــق واهلل املوفــق وصلــى 

ــه وســلم . ــه وصحب ــى آل ــا محمــد وعل ــى نبين اهلل عل
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: 34252367 تاريُخه: 1434/6/26هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 34122081

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34374316  تاريخه: 1434/12/1هـ

فســخ نــكاح - املطالبــة بفســخ نــكاح مــن غيــر دخــول بســبب املــرض 
إثبــات   - )الــزوج(  ابنــه  عليــه مبــرض  املدعــى  والــد  إقــرار  النفســي- 
التقريــر الطبــي مــرض املدعــى عليــه - املــرض عيــب موجــب للفســخ - 

احلكــم بفســخ النــكاح مــع إعــادة املهــر .

1- قاعدة إزالة الضرر .
2- مــا ذكــره القاضــي مــن املبــادئ العامــة وقواعــد العدالــة الــواردة يف 

تســبيب احلكــم . 

أقامــت زوجــة دعــوى تطالــب فســخ نكاحهــا مــن زوجهــا ملرضــه النفســي 
وتصرفاتــه الغيــر طبيعيــة وعــدم دخولــه بهــا ، لــم يحضــر املدعــى عليــه 
وحضــر والــد املدعــى عليــه وأقــر مبــا جــاء يف دعــوى املدعيــة وأن ابنــه 
املدعــى عليــه مصــاب مبــرض نفســي لــم يســتطع بســببه إحضــاره إلــى 
احملكمــة وقــرر والــد املدعــى عليــه أنــه ال مانــع لديــه مــن إجــراء الوجــه 
الشــرعي فســألت احملكمــة والــد املدعــى عليــه عن ســبب عــدم توكيله 
لــه أو اســتخراج صــك واليــة عليــه فأجــاب بــأن ابنــه مريــض نفســي 
ويرفــض اخلــروج ألي مــكان ويرفــض الذهــاب إلــى املستشــفى ، اطلعــت 
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احملكمــة علــى التقريــر الطبــي الصــادر مــن املستشــفى الرســمي املثبــت 
ملــرض املدعــى عليــه مرضــًا نفســيا يســمى انفصام الشــخصية  وألن هذا 
املــرض عيــب يف الــزوج يوجــب الفســخ وال يتحقــق معــه مقاصــد النــكاح 
يف الشــريعة وألن الشــريعة جــاءت بإزالــة الضــرر لــذا جعلــت احملكمــة 
للمدعيــة حــق فســخ نكاحهــا مــن املدعــى عليــه ففســخت نفســها منــه 
وأعــادت لــه كامــل املهــر فأثبتــت احملكمــة الفســخ وأفهمــت املدعيــة 
بأنهــا قــد بانــت مــن املدعــى عليــه بينونــة صغــرى ثــم ســلم والــد املدعيــة 
لوالــد املدعــى عليــه املهــر ونظــرا لكــون احملكــوم عليــه مريضــًا عقليــًا 
ولــم يحضــر رفــع هــذا اإلجــراء حملكمــة االســتئناف وصــدق احلكــم .  

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا )........( القاضــي يف احملكمــة العامــة 
مبحافظــة وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1434/03/15هـــ  وتاريــخ   )........( العامــة 
1434/06/26هـــ  املوافــق  االثنــن  يــوم  ففــي  1434/3/15هـــ  وتاريــخ 
اجلنســية   )........( حضــرت  02وفيهــا   :  00 الســاعة  اجللســة  افتتحــت 
)........( مبوجــب اإلقامــة رقــم )........( واملعــرف بهــا مــن قبــل والدهــا 
)........( مينــي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم )........( ولــم يحضــر 
ــده )........( ســعودي اجلنســية مبوجــب  ــه )........( وحضــر وال املدعــى علي
)........( ووالدتــه )........( ســعودية اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم 
)........( وأفــاد والــداه قائلــن إن ابننــا يف املنــزل ولــم نســتطع إحضــاره 
حيــث إنــه بعــد زواجــه تغيــر وأصبــح يف حالــة نفســية صعبــة وقــد حاولنــا 
إحضــاره ولكنــه يرفــض احلضــور وبســؤال املدعيــة عــن دعواهــا قالــت 
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ــح رقــم   ــه/ فهــو زوجــي تزوجنــي مبوجــب العقــد الصحي إن املدعــى علي
ولــم  ريــال  ألــف  عشــرون  وقــدره  مهــر  علــى  1434/1/27هـــ  وتاريــخ 
يدخــل بــي الدخــول الشــرعي وبعــد زواجــي منــه اكتشــفت أنــه مريــض 
نفســي وتصرفاتــه غيــر طبيعيــة لــذا أطلــب فســخ نكاحــي منــه هــذه 
الدعــوى  والــد املدعــى عليــه ووالدتــه عمــا جــاء يف  دعــواي وبســؤال 
أجابــا قائلــن إن مــا جــاء يف دعــوى املدعيــة كلــه صحيــح وابننــا املدعــى 
ــم  ــه ث ــة نفســية أصابت ــزوج وفســخ نكاحــه حلال ــم ت عليــه كان ســليمًا ث
ــا مــن إجــراء  ــع لدين ــة مــرض مرضــًا نفســيًا وال مان بعــد زواجــه باملدعي
الوجــه الشــرعي هكــذا أجابــا وبســؤالهما عــن الســبب يف عــدم توكيــل 
ــى قاصــر عقــًا  ــة عل ابنهمــا لهمــا أو ألحدهمــا أو اســتخراج صــك والي
أجابــا قائلــن إن ابننــا مــرض نفســي ويرفــض اخلــروج معنــا ألي مــكان 
بــل يرفــض الذهــاب للمستشــفى هكــذا أجابــا ثــم جــرى االطــاع علــى 
التقريــر الطبــي الصــادر مــن مستشــفى امللــك فهــد واملترجــم مــن مكتب 
للترجمــة واملتضمــن مــا نصــه االســم تقريــر طبــي الســيد  ،عمــره 29 
ســنة، مريــض/ ذكــر، أعــزب يعانــي مــن عــدم االســتيقاظ ألكثــر مــن 
3 ســنوات، واضطرابــات نفســية وحضــر مــع والدتــه للمــرة األولــى يف 
1432/6/23هـــ وكان يشــتكي مــن األوهــام، الســلوك الغريــب الــذي 
للهلوســة الســمعية وصعوبات يف النوم، مت عرضه للطبيب يف مستشــفى 
جــدة لألمــراض النفســية ومت تشــخيصها علــى أنهــا حالــة انفصــام يف 
الشــخصية أ.هـــ عليــه فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة ومبا أن 
هــذا املــرض يف الــزوج يعــد عيبــًا موجبــًا للفســخ ونظــرًا إلــى أن اســتمرار 
احليــاة الزوجيــة علــى هــذا الوضــع أمــر ال تتحقــق منــه مقاصــد النــكاح 
يف الشــريعة مــن املــودة والرحمــة والســكن وتربيــة األوالد والعفــة مــع مــا 
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يف ذلــك مــن املضــار النفســية واالجتماعيــة واجلســدية علــى الزوجن وألن 
الشــريعة جــاءت بإزالــة الضــرر فقــد جعلــت للمدعيــة/ فســخ نكاحهــا، 
فقالــت: فســخت نكاحــي مــن علــى أن أعيــد لــه كامل املهــر وعليه فقد 
ثبــت لــدي فســخ نــكاح املدعيــة/ مــن املدعــى عليــه/ وبذلــك حكمــت 
وأفهمــت املدعيــة بأنهــا قــد بانــت مــن زوجهــا بينونــة صغــرى ال حتــل 
لــه إال بعقــد ومهــر جديديــن ثــم ســلم والــد املدعيــة لوالــد املدعــى عليــه 
مبلغــا وقــدره عشــرون ألــف ريــال نقــدًا وأمــرت برفــع املعاملــة حملكمــة 
االســتئناف لتدقيقهــا وأغلقــت اجللســة الســاعة 30 : 02 وبــاهلل التوفيــق 
وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 

1434/6/26هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي م القاضــي يف احملكمــة العامــة مبحافظــة 
جــدة وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمة الـــعامة 
وتاريخ 1434/03/15هـاملقيدة باحملكمة برقم وتاريخ 1434/03/15 
هـــ ففــي يــوم الثاثــاء املوافــق  1434/11/4ه افتتحــت اجللســة الســاعة 
01،30وقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف مبنطقــة رفــق 
خطاب فضيلة رئيسها رقم يف 1434/08/22هـ وبرفقها القرار رقم  يف 
1434/08/16هـــ وهــذا نصــه : احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى 
رســول اهلل وبعــد : فقــد جــرى منــا نحــن قضــاة الدائــرة الثالثــة لألحــوال 
مبحكمــة  املــال  وبيــوت  والقصــار  والوصايــا  واألوقــاف  الشــخصية 
االســتئناف يف منطقــة االطــاع علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس 
املرفــق  1434/07/29هـــ  وتاريــخ  برقــم  العامــة مبحافظــة  احملكمــة 
بهــا الصــك الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ  القاضــي باحملكمــة العامــة 
مبحافظــة برقــم  وتاريــخ 1434/06/26هـــ املتضمــن دعــوى املــرأة مينيــة 
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اجلنســية ضــد يف فســخ نكاحهــا مــن املدعــى عليــه وبدراســة الصــك 
وصــورة ضبطــه تقــرر باألكثريــة اعادتهــا لفضيلــة حاكمهــا ملاحظــة 
مــا يلــي :1- لــم يصــرح فضيلتــه هــل علــى املدعيــة عــدة أم ال حيــث 
ذكــرت عــدم الدخــول فهــل حصلــت خلــوة توجــب العــدة . 2- تصحيــح 
العبــارة ) وعليــه فقــد ثبــت لــدي فســخ نــكاح املدعيــة ......... مــن املدعــى 
ذلــك يف  ( وتصحيــح   ........ املدعــى عليــه  مــن  .......... وصحتهــا  عليــه 
الصــك وضبطــه وســجله واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 
وعلــى آلــه وصحبــه وســلم،،، قاضــي اســتئناف : د. / قاضــي اســتئناف 
: ) موافــق علــى احلكــم مــع التنبيــه ( / رئيــس الدائــرة ) موافــق علــى مــا 
ذكــر ولــي إضافــة ( أ.هـــ وجوابــا ملــا الحظــه أصحــاب الفضيلــة قضــاة 
والقصــار  والوصايــا  واألوقــاف  الشــخصية  لألحــوال  الثالثــة  الدائــرة 
وبيــوت املــال مبحكمــة االســتئناف يف منطقــة مكــة املكرمــة بالقــرار 
رقــم يف 1434/08/16هـــ فبخصــوص املاحظــة األولــى فليــس علــى 
املدعيــة عــدة لعــدم الدخــول أو اخللــوة وبخصــوص املاحظــة الثانيــة مــن 
القــرار فقــد أمــرت بتصحيــح العبــارة لتصبــح كالتالــي : فقــد ثبــت لــدي 
فســخ نــكاح املدعيــة ....... مــن املدعــى عليــه ....... وأمــرت باحلــاق ذلــك 
بصــك احلكــم وســجله واعــادة املعاملــة إلــى فضيلــة رئيــس محكمــة 
ــى  ــى اهلل عل االســتئناف مبنطقــة وأغلقــت اجللســة الســاعة 02،00وصل

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/11/04هـــ.
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده ، وبعــد فقــد 
ــة لألحــوال الشــخصية واألوقــاف  ــا نحــن قضــاة الدائــرة الثالث جــرى من
والوصايــا والقصــار وبيــوت املــال مبحكمــة االســتئناف يف االطــاع 
علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة وتاريــخ بــدون 
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املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ القاضــي باحملكمــة 
العامــة وتاريــخ 1434/6/26هـــ ، املتضمــن دعــوى املــرأة مينيــة اجلنســية 
ضــد يف فســخ نكاحهــا، وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه ، تقــررت 
املوافقــة علــى احلكــم بعــد اإلجابــة علــى القــرار واهلل املوفــق . وصلــى 

ــى الــه وصحبــه وســلم . اهلل علــى نبينــا محمــد وعل
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: 34258948 تاريُخه: 1434/7/4هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 34220075

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34300037  تاريخه:1434/8/17هـ

فســخ نــكاح - طلــب الزوجــة فســخ نكاحهــا بعــد الدخــول لســوء العشــرة 
ــر- إذا تطــاوع  ــر - اإلقــرار بإتيــان الزوجــة مــن الدب ، وإتيانهــا مــن الدب
الزوجــان علــى الــوطء مــن الدبــر، أو أكــره الــزوج زوجتــه علــى ذلــك 

فــرق بينهمــا - احلكــم بفســخ النــكاح دون عــوض .

الزوجــان عليــه  أي  »وإن تطاوعــا   :)81/12( القنــاع  قــال يف كشــاف 
ــر فــرق بينهمــا أو اكرههــا أي أكــره الرجــل  أي علــى الــوطء يف الدب
زوجتــه علــى الــوطء يف الدبــر ونهــي عنــه فلــم ينتــه فــرق بينهمــا قــال 

ــه« . الشــيخ كمــا يفــرق بــني الرجــل الفاجــر وبــني مــن يفجــر ب

ادعــت املدعيــة أن املدعــى عليــه تزوجهــا قبــل خمــس ســنوات تقريبــا على 
مهــر قــدره خمســة عشــر ألــف ريــال مقبوضــة، وأنهــا أجنبــت طفــًا، 
وأن العشــرة ســاءت بينهمــا، وأنهــا تنقــم عليــه يف دينــه وخلقــه، وذلــك 
إليهــا، ويطلــب معاشــرتها بطريــق غيــر شــرعي، ويطالــع  أنــه يســئ 
وأنــه  الفــراش،  وأنــه مقصــر معهــا يف  بــاألدب ،  املخلــة  املسلســات 
ضربهــا قبــل ســتة أشــهر ، وذهــب بهــا إلــى بيــت أهلهــا ولــم تعــد بعدهــا،  
وطلبــت فســخ نكاحهــا منــه ، بعــرض دعــوى املدعيــة علــى املدعــى عليــه 
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صــادق علــى الــزواج واملهــر واألوالد، وأنكــر إســاءته للمدعيــة وضربــه 
لهــا، وصــادق علــى األمــور احملرمــة قبــل خمــس ســنوات وقــرر أنــه تــاب 
ولــم يعــد إلــى ذلــك ، كمــا صــادق علــى الذهــاب بهــا لبيــت أهلهــا، 
وأنــه مقصــر معهــا يف الفــراش وأنــه تعالــج مــن ذلــك مؤخــرا ، جــرى 
التحكيــم بــن الزوجــن فاختلــف احلكمــان حيــث أن حكــم الزوجــة 
ــزوج اجلمــع بــن الزوجــن ،  ــدون عــوض ويــرى حكــم ال ــرى الفرقــة ب ي
ورأت جلنــة الصلــح باحملكمــة الفرقــة بــدون عــوض وذلــك لوقــوع خلــل 
يف مقصــود النــكاح مــن األلفــة وحســن العشــرة مــن ضــرب وغيــره، 
وكــون الــزوج يأتــي زوجتــه مــن الدبــر باإلكــراه واعتــرف أمــام اللجنــة 
بفعلــه احملــرم وأنــه تــاب مــن هــذه الفعلة - جرى وعــظ الطرفن ومحاولة 
الصلــح بينهمــا وبيــان مــا لــكل واحــد منهمــا علــى اآلخــر فأصــر كلُّ 
واحــٍد منهمــا علــى رأيــه ، ملــا قــرره أعضــاء جلنــة الصلــح ، ومــا تبــن مــن 
عظــم الشــقاق بــن الطرفــن وانعــدام مقصــود الشــارع مــن بقــاء الزوجيــة 
بينهمــا ، لــذا مت احلكــم بفســخ نــكاح املدعيــة مــن زوجهــا املدعــى عليــه 
دون عــوض ، بعــرض احلكــم علــى الطرفــن قنعــت املدعيــة ولــم يقنــع 
املدعــى عليــه ، جــرى إفهــام املــرأة أال تتــزوج حتــى يكتســب احلكــم 
القطعيــة وأن عليهــا أن تعتــد حســب حالهــا ، بعــد رفــع احلكــم حملكمــة 

االســتئناف متــت املصادقــة عليــه .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا )........( القاضــي يف احملكمــة العامــة 
بالطائــف وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العامــة بالطائــف برقــم 34220075 وتاريــخ 1434/05/13 هـــ  املقيــدة 
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باحملكمــة برقــم 341171397 وتاريــخ 1434/05/13 هـــ  ففــي يــوم  
الثاثــاء املوافــق1434/05/28 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 00 : 11 
صباحــا  وفيهــا حضــر  )........( ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
يـمـــني اجلنســية   )........( )........( حلضورهــا زوجهــا املدعــى عليــه  رقــم 
إقامــة رقــم )........( وبســؤالها عــن دعواهــا ادعــت قائلــه تزوجنــي املدعــى 
عليــه قبــل ســبع ســنوات تقريبــا علــى مهــر قــدره خمســة عشــر ألــف ريــال 
ــه طفــا اســمه )........( عمــره خمــس ســنوات وقــد  مقبوضــة واجنبــت ل
ســاءت العشــرة بيننــا ولــم نكــن علــى وفــاق وأننــي انقــم عليــه يف دينــه 
وخلقــه فهــو يســئ إلــى ويســئ معاشــرتي ويطلبنــي بطــرق غيــر شــرعيه 
ويطالــع املسلســات املخلــة بــاألدب كمــا انــه مقصــر معــي يف الفــراش 
وقــد ضربنــي قبــل ســتة أشــهر وذهــب بــي إلــى بيــت أهلــي وحتــى اآلن لــم 
ــى  ــه هــذه دعــواي وبعــرض ذلــك عل ــذا أطلــب فســخ نكاحــي من أعــد ل
املدعــى عليــه أجــاب بقولــه ما ذكرته املدعية مــن الزواج وتاريخه واملهر 
ــر أنــي ال أســئ إليهــا وال أضربهــا  وقــدره وقبضــه واألوالد فصحيــح غي
وأمــا مــا يتعلــق باألمــور احملرمــة فإننــي قــد حاولــت ذلــك ومتكنــت منــه 
قبــل خمــس ســنوات وقــد تبــت ولــم اعــد مــن خمــس ســنوات إلــى ذلــك 
ــت لهــم دعوهــا عندكــم  ــا وقل ــى أهله ــا إل ــت به ــا وقــد ذهب ــم اضربه ول
تتربــى ولــم أصــرح بطاقــي لهــا كمــا أننــي كنــت مقصــر معهــا يف 
الفــراش وقــد تعاجلــت مــن ذلــك مؤخــرا هكــذا أجــاب وعنــد وصــول 
القضيــة لهــذا احلــد قــررت بعــث املعاملــة إلــى مكتــب الصلــح لاجتمــاع 
بالطرفــن والنظــر يف شــانهم وحتديــد مــا يلــزم مــن فســخ مجانــي أو 
ــح  بعــوض أو اصــاح بينهمــا وجــرى حتديــد موعــد لــدى مكتــب الصل
يف يــوم االحــد املوافق1434/06/18هـــ علــى أن يكــون املوعــد لدينــا يف  
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يــوم األربعــاء املوافق1434/06/21هـــ الســاعة العاشــرة صباحا  وختمت 
اجللســة الســاعة احلاديــة العشــرة والنصــف وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/5/28هـــ 
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ..........   القاضــي يف احملكمــة العامــة 
بالطائــف وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العامــة بالطائــف برقــم 34220075 وتاريــخ 1434/05/13 هـــ  املقيــدة 
باحملكمــة برقــم 341171397 وتاريــخ 1434/05/13 هـــ  ففــي يــوم  
االثنــن املوافــق1434/07/03 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة  العاشــرة 
وفيهــا حضــر الطرفــان وكان قــد وردنــا قــرار مكتــب الصلــح رقــم 
القــرار  علــى  بنــاء  أنــه  املتضمــن  وتاريخ1434/06/18هـــ  251/ص 
250/ص وتاريــخ 1434/16/18هـــ املتضمــن اختــاف احلكمــان حيــث 
أن حكــم الزوجــة يــرى الفرقــة بــدون عــوض ويــرى حكــم الــزوج اجلمــع 
تــرى اللجنــة والــرأي لفضيلتكــم الفرقــة  بــن الزوجــن فبنــاء عليــه 
بــدون عــوض وذلــك لوقــوع خلــل يف مقصــود النــكاح مــن األلفــة وحســن 
العشــرة مــن ضــرب وغيــره وأن الــزوج يأتــي زوجــة مــن الدبــر باإلكــراه 
وقــد تكــرر ذلــك ثــاث مــرات واعتــرف أمــام اللجنــة بفعلــه احملــرم وقــد 
تــاب مــن هــذه الفعلــة املوقــع مــن أعضــاء جلنــة  الصلــح ....... و....... و......... 
و......... و........ ويف هــذه اجللســة جــرى وعــظ الطرفــن ومحاولــة الصلــح 
بينهمــا وبيــان مــا لــكل واحــد منهمــا علــى اآلخــر فأصــر كل واحــد 
ــة  ــى مــا تقــدم بعــد ســماع الدعــوى واإلجاب ــاء عل ــى رأيــه، وبن منهمــا عل
وحيــث صــادق املدعــى عليــه علــى دعــوى املدعيــة مبــا يتعلــق بضعفــه 
ــا  ــر مــن مــره ومل ــايف الفطــرة الســليمة اكث ــه مــن أعمــال تن ومــا يقــوم ب
قــرره اعضــاء جلنــة الصلــح أعــاه ولــم نــص عليــه يف الكشــاف ) وإن 
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تطاوعــا أي الزوجــان عليــه أي علــى الــوطء يف الدبــر فــرق بينهمــا أو 
اكرههــا أي اكــره الرجــل زوجتــه علــى الــوطء يف الدبــر ونهــي عنــه 
فلــم ينتــه فــرق بينهمــا قــال الشــيخ كمــا يفــرق بــن الرجــل الفاجــر وبــن 
ــه ( ج12ص81 وملــا تبــن مــن عظــم الشــقاق بــن الطرفــن  مــن يفجــر ب
ــه فقــد  ــة بينهمــا لذلــك كل وانعــدام مقصــود الشــارع مــن بقــاء الزوجي
عــوض  دون   .......... زوجهــا  مــن   ........ املــرأة  نــكاح  فســخ  حكمــت 
وبعرضــه عليهمــا قنعــت املدعيــة ولــم يقنــع املدعــى عليــه فجــرى افهامــه 
ــب االســتئناف وذلــك خــال  ــى احلكــم بطل ــراض عل ــه حــق االعت ــأن ل ب
ثاثــون يومــا مــن تاريــخ مــن تاريــخ يــوم غــد الثاثــاء  وذلــك بتقــدمي الئحــة 
ــه ســقط حقــه  ــة وإن مضــت املــدة دون تقــدمي الئحــة اعتراضي اعتراضي
باالعتــراض بطلــب االســتئناف واكتســب احلكــم الصفــة القطعيــة وأن 
عليــه مراجعــة احملكمــة غــدا الســتام احلكــم  ثــم جــرى إفهــام املــرأة 
أال تتــزوج حتــى يكتســب احلكــم القطعيــة وان عليهــا ان تعتــد حســب 
وبــاهلل  والنصــف صباحــا  العاشــرة  الســاعة  اجللســة  وختمــت  حالهــا  
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . 

حــرر يف 1434/7/3هـــ 
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا )........( الـــقاضي يف احملكمــة العامــــة 
بالطائــف ففــي يـــوم االثنــن املـــوافق 1434/09/07هـــ افتتحــت اجللســة 
قــرار محكمــة  وردنــا  قــد  والربــع صباحــا وكان  العاشــرة  الســاعة 
االســتئناف الدائــرة الثالثــة /لألحــوال الشــخصية واألوقــاف والوصايــا 
مبكــة املكرمــة برقــم 34300037 وتاريــخ 1434/08/17هـــ املتضمــن 
املرفــق  التنبيــه  مــع ماحظــة  النــكاح  املوافقــة علــى احلكــم بفســخ 
قاضــي  وتوقيــع  ختــم   .............. اســتئناف  قاضــي  الدائــرة  أعضــاء 
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............ موقــع علــى األصــل وموافــق علــى احلكــم ومجــاز  اســتئناف 
قاضــي اســتئناف رئيــس الدائــرة ............. ختــم وتوقيــع وبذلــك يكــون 
احلكــم اكتســب القطعيــة لــذا جــرى إثباتــه حتــى ال يخفــى وأمــرت 
العاشــرة  الســاعة  اجللســة  وختمــت  ســجله  علــى  التهميــش  بإحلــاق 
والنصــف صباحــا وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/9/7هـــ.
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده ، وبعــد فقــد 
ــة لألحــوال الشــخصية واألوقــاف  ــا نحــن قضــاة الدائــرة الثالث جــرى من
والوصايــا والقصــار وبيــوت املــال مبحكمة االســتئناف يف منطقة مكة 
املكرمــة االطــاع علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العامــة بالطائــف املكلــف برقــم 341171397 وتاريــخ 1434/8/6هـــ 
القاضــي   )........( الشــيخ  فضيلــة  مــن  الصــادر  الصــك  بهــا  املرفــق 
باحملكمــة العامــة  بالطائــف برقــم 34258948 وتاريــخ 1434/7/4هـــ 
، املتضمــن دعــوى املــرأة )........( ضــد زوجهــا )........( يـــمني اجلنســية يف 
فســخ نكاحهــا مــن املدعــى عليــه ، وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه 
والئحتــه االعتراضيــة ، تقــرر  املوافقــة علــى احلكــم بفســخ النــكاح 
، مــع ماحظــة التنبيــه املرفــق ، واهلل املوفــق . وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى الــه وصحبــه وســلم .
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: 34270704 تاريُخه: 1434/7/17هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 34297578

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34320755  تاريخه:1434/9/16هـ

وعــدم  والهجــر  العشــرة  لســوء  نــكاح  بفســخ  املطالبــة   - نــكاح  فســخ 
بشــرط  مالــي  عــوض  بغيــر  الفســخ  علــى  الــزوج  موافقــة   - النفقــة 
حضانــة األوالد لــه ورد كامــل مصروفــات الــزواج - صــدور صــك ســابق 

بحضانــة األوالد - احلكــم بفســخ النــكاح مــن غيــر عــوض مالــي .

1- قول النبي صلى اهلل عليه وسلم )ال ضرر وال ضرار(
2- قاعدة ) الضرر يزال(

3- مــا قــرره ابــن تيميــة وغيــره مــن أهــل العلــم )أنــه يجــوز إلــزام الــزوج 
بالفســخ واخللــع عنــد عــدم تــالؤم احلــال بــني الزوجــني وبــه الــزم بعــض 

حــكام الشــام( الفــروع البــن مفلــح .
4- قــال ابــن العربــي: )متــى حصــل خلــل مبقصــود النــكاح مــن عــدم 
األلفــة وحســن املعاشــرة وفقــد اإلتفــاق والتآلــف وحســن التعاشــر ســواء 
كان مــن قبــل الزوجــني معــا أو مــن أحدهمــا لــم يكــن لبقــاء العقــد 

وجــه وفــرق بينهمــا بعــوض أو بدونــه( .

أقامــت امــرأة دعــوى تطالــب زوجهــا فســخ نكاحهــا ألنــه ســيء العشــرة 
وال ينفــق عليهــا وال علــى أوالدهــا منــه وأنهــا قــد انفصلــت عنــه منــذ 
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إحــدى عشــرة ســنه ، أقــر املدعــى عليــه مبــا جــاء يف دعــوى املدعيــة 
ووافــق علــى طلبهــا فســخ النــكاح مــن غيــر عــوض بشــرط تســليمه بناتــه 
التــي حتــت يــد املدعيــة وأن تــرد لــه كامــل مصروفــات الــزواج ، بعــرض 
ذلــك علــى املدعيــة قالــت: املدعــى عليــه يريــد تعليقــي وهــذا ال يجــوز 
شــرعا وال أوافــق علــى تســليمه البنــات وموضــوع تســليم البنــات ســبق 
أن صــدر بــه صــك مكتســب للقطعيــة ، اطلعــت احملكمــة علــى صــك 
احلضانــة املذكــور ، وألن املدعــى عليــه قــرر موافقتــه علــى فســخ نــكاح 
املدعيــة مــن غيــر عــوض مالــي وألنــه تعــذرت العشــرة بينهمــا وطــال أمــد 
تعليــق الزوجــة مــن غيــر مصلحــة ولقــول الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم 
ــم مــن أن الضــرر يــزال  )ال ضــرر وال ضــرار( وملــا أجمــع عليــه أهــل العل
الســيما يف عقــد النــكاح الــذي مقصــوده احملبــة واملــودة لــذا قضــت 
ــة مــن عصمــة زوجهــا مــن غيــر عــوض  احملكمــة بفســخ نــكاح املدعي
مالــي وأفهمتهــا بــأن عليهــا العــدة الشــرعية ، اعتــرض املدعــى عليــه ، 

صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا القاضي يف احملكمــة العامة مبحافظة 
جــدة وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة 
مبحافظــة جــدة برقــم وتاريــخ 1434/06/27 هـــ املقيــدة باحملكمــة 
ــوم االثنــن املوافــق1434/07/17 هـــ  ــخ 1434/06/27 هـــ ففــي ي وتاري
افتتحــت اجللســة الســاعة )30 : 09( وفيهــا حضــرت )........( ســعودية 
اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم )........( واملعــرف بهــا مــن قبــل 
ــه )........( فادعــت ضــد احلاضــر معهــا يف  أخيهــا )........(، واملدعــى علي
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مجلــس القضــاء ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم )........( 
ــًة يف تقريــر دعواهــا ضــده: إن هــذا احلاضــر معــي زوجــي تزوجنــي  قائل
مبوجــب العقــد الصحيــح ، ودخــل بــي الدخــول الشــرعي، ورزقنــي اهلل 
منــه بنتــن همــا: وعمرهــا 13عامــًا، وعمرهــا 12 عامــًا، وأمهرنــي مبلغــًا 
قــدره أربعــون ألــف ريــال ، وقــد ســاءت العشــرة بيننــا يف اآلونــة األخيــرة، 
ــي  ــي وال أراه وال يكلمن ــذ أحــد عشــر عامــًا ال يران ــي من ــد أهل ــا عن وأن
وال ينفــق علــي وال علــى بناتــه كاألجنبيــة وقــد تضــررت مــن ذلــك، لــذا 
أطلــب فســخ نكاحــي منــه، وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه أجــاب 
ــديَّ  ــع ل ــه صحيــح وال مان ــة يف دعواهــا فكل ــه املدعي ــًا: مــا ذكرت قائ
مــن فســخ نــكاح املدعيــة مــن غيــر عــوض مالــي ؛ ألنــه تعــذرت العشــرة 
بيننــا وطــال أمــُد تعليــق الزوجــة مــن غيــر مصلحــة، ولكــن ال أقبــل 
بفســخ النــكاح إال إذا ســلمتني بناتــي، أو ردت لــي كامــل مصروفــات 
عليــه  املدعــى  وبســؤال  ريــال،  ألــف  وعشــرون  مائــة  وقــدره  الــزواج 
ــم أعــرف  ــي ول عــن عقــد النــكاح قــال: إن عقــد النــكاح قــد فقــد من
التوصــل إلــى املــأذون حتــى ميكــن اســتخراج نســخة منــه، وبعــرض ذلــك 
علــى املدعيــة قالــت إن املدعــى عليــه قــد وافــق علــى فســخ نكاحــي ألنــه 
يقــر أن تعليقــي أحــد عشــر عامــًا ضــرٌر وال مصلحــة فيــه، والنبــي صلــى 
اهلل عليــه وســلم يقــول: )ال ضــرر وال ضــرارا(، وأمــا تســليمه البنــات 
واملوضــوع  بالغــات  البنــات  فيــه، لكــون  لــي  فهــذا شــرط ال عاقــة 
موضــوع فســخ نــكاح ال موضــوع حضانــة. علمــًا أنــه ســبق وأن صــدر 
ــة الصــك يف 1432/9/8ه، الصــادر مــن احملكمــة  يف موضــوع احلضان
العامــة بتنومــة، وقــد جــرى منــا االطــاع علــى الصــك املذكــور أعــاه 
فوجدتــه مطابقــًا ملــا ذكرتــه املدعيــة . فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى 
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واإلجابــة واالطــاع علــى أوراق املعاملــة وحيــث طلبــت املدعيــة فســخ 
نكاحهــا مــن عصمــة زوجهــا ، وحيــث قــرر املدعــى عليــه أنــه ال مانــع 
لديــه مــن فســخ نــكاح املدعيــة مــن غيــر عــوض مالــي ؛ ألنــه تعــذرت 
ــر مصلحــة، بشــرط  ــق الزوجــة مــن غي العشــرة بينهمــا وطــال أمــُد تعلي
تســليمه بناتــه املذكــورات أعــاه ، وحيــث أن تســليم البنــات ال عاقــة 
لــه بعقــد الزوجيــة، وحيــث ســبق وأن صــدر الصــك رقــم 57/58/42 
يف 1432/09/08هـــ، الصــادر مــن احملكمــة العامــة بتنومــة ، اخلــاص 
بتســليم البنــات وحضانتهــن ، وملــا قــرره أهــل العلــم مــن أن دفــع الضــرر 
عــن الزوجــة موجــب للفســخ ، ولقــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم: )ال 
ضــرر وال ضــرار(، وملــا أجمــع عليــه أهــل العلــم مــن أن الضــرر يجــب أن 
يــزال شــرعًا ســيما يف عقــد النــكاح الــذي مقصــوده احملبــة واملــودة . 
قــال ابــن العربــي: ) متــى حصــل خلــل مبقصــود النــكاح مــن عــدم األلفــة 
وحســن املعاشــرة وفقــد االتفــاق والتآلــف وحســن التعاشــر ســواء كان 
مــن قبــل الزوجــن معــا أو مــن أحدهمــا لــم يكــن لبقــاء العقــد وجــه 
وفــرق بينهمــا بعــوض أو بدونــه ) وحيــث قــرر أهــل العلــم علــى أنــه يجــوز 
إلــزام الــزوج بالفســخ واخللــع عنــد عــدم تــاؤم احلالبــن الزوجــن قــال يف 
الفــروع وبــه ألــزم بعــض حــكام الشــام املقادســة الفضــاء واختــار هــذا 
شــيخ اإلســام ابــن تيميــة والعامــة محمــد بــن إبراهيــم آل الشــيخ. لــذا 
فقــد فســخت نــكاح الزوجــة ........... مــن عصمــة زوجهــا مــن غيــر عــوض 
مالــي. وأفهمــت املدعيــة بــأن عليهــا العــدة الشــرعية وهــي ثاثــة قــروء، 
وأفهمتهــا أن ال تســتجيب خلاطــب وال راغــب حتــى يكتســب احلكــم 
املدعيــة  قــررت  الطرفــن  علــى  وبعرضــه  وبذلــك حكمــت  القطعيــة 
القناعــة والرضــا بــه وأمــا املدعــى عليــه فلــم يقنــع وطلــب رفعــه حملكمــة 
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التمييــز بائحــة اعتراضيــة فأجبتــه لطلبــه وأفهمتــه بتعليمــات التمييــز 
وبــاهلل  عليــه  لاعتــراض  احلكــم  صــك  مــن  صــورة  تســليمه  وجــرى 
التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر 

يف 1434/07/17هـــ.
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده... وبعــد: 
وقــد  1434/10/14هـــ،  املوافــق  األربعــاء  يــوم  يف  اجللســة  فتحــت 
عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف مشــفوعة بخطــاب رئيســها 
رقــم وتاريــخ 1434/09/23هـــ ومرفقــا بهــا قــرار تصديــق مــن الدائــرة 
الثانيــة لألحــوال الشــخصية واألوقــاف والوصايــا والقصــار وبيــوت املــال 
مبحكمــة االســتئناف وتاريــخ 1434/09/16هـــ ونصــه بعــد املقدمــة/ 
ــة تقــرر املوافقــة  ــه االعتراضي وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والئحت
علــى احلكــم بفســخ النــكاح مــع التنبيــه حيــث جــرى 1- بإفهــام املــرأة 
بعــدم التعــرض للخطــاب والــزواج إال بعــد انتهــاء عدتهــا واكتســاب 
احلكــم القطعيــة ،2- إفهامهــا بصفــة البينونــة احلاصلــة لهــا مبوجــب 
هــذا الفســخ بأنــه بينونــة صغــرى وأن لزوجهــا مراجعتهــا بعقــد ومهــر 
صحيحــن جديديــن ورضاهــا بذلــك ، وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/10/14هـــ.
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده.. وبعــد: فقــد 
وردنــا خطــاب فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة يف 1434/11/04هـــ 
بخصــوص التهميــش علــى صــك فســخ النــكاح رقــم 34270704 وتاريــخ 
1434/07/17هـــ واخلــاص باملــرأة ، وحيــث أن املــرأة املذكــورة أعــاه 
تزوجــت بتاريــخ 1434/10/25هـــ املــدون يف دفتــر الضبــط )1( صحيفــة 
)66( مــن املواطــن ، وحتــى ال يخفــى جــرى إثباتــه، وبــاهلل التوفيــق، 
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يف  حــرر  وســلم.  وصحبــه  آلــه  وعلــى  محمــد  نبينــا  علــى  اهلل  وصلــى 
1434/11/12هـــ.

احلمــد هلل والصــاة والســام علــى رســول اهلل وبعــد : فقــد جــرى منــا 
ــا  ــة لألحــوال الشــخصية واألوقــاف والوصاي ــرة الثاني نحــن قضــاة الدائ
والقصــار وبيــوت املــال مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة 
القاضــي   ....... الشــيخ/  فضيلــة  مــن  الصــادر  الصــك  علــى  االطــاع 
ــا  ــخ 1434/7/17هـــ املتضمــن دعــوى يف طلبه باحملكمــة العامــة وتاري
فســخ نكاحهــا وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة 
تقــررت املوافقــة علــى احلكــم بفســخ النــكاح مــع ماحظــة التنبيــه 
ــه  ــه وصحب ــى آل ــا محمــد وعل ــى نبين ــى اهلل عل املرفــق واهلل املوفــق وصل

وســلم .
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: 34325443 تاريُخه: 1434/9/24هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 34395887

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34367203  تاريخه:1434/11/24هـ

فســخ نــكاح - طلــب الزوجــة فســخ النــكاح بعــد الدخول للتغيب - ســماع 
الدعــوى غيابيــا لتعــذر تبليــغ املدعــى عليــه - شــهادة الشــهود العــدول - 
مــن موجبــات فســخ النــكاح غيــاب الــزوج عــن زوجتــه دون عــذر - احلكــم 

بفســخ نــكاح املدعيــة مــن زوجهــا .

1. قول النبي صلى اهلل عليه وسلم ) ال ضرر وال ضرار ( .
2. قــال يف منتهــى اإلرادات ) وإن ســافر فــوق نصــف ســنة يف غيــر حــج أو 
غــزو واجبــني أو طلــب رزق يحتــاج إليــه فطلبــت قدومــه لزمــه . فــإن أبــى 
شــيئا مــن ذلــك بــال عــذر فــرق بينهمــا بطلبهــا ولــو قبــل الدخــول ( 

 ) 313/5 (
املادة 27/هـ،6 من نظام املرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية .   .3

ادعــت املدعيــة علــى املدعــى عليــه الغائــب عــن مجلــس احلكــم أنــه 
تزوجهــا، ودخــل بهــا، وأجنبــت منــه علــى فــراش الزوجيــة ثاثــة أوالد، 
وأن املدعــى عليــه هجرهــا منــذ أربعــة أعــوام دون ســؤال وال حقــوق 
شــرعية ، وهــو يقيــم يف ســوريا وال تعلــم عــن عنوانــه شــيئا هنــاك، وأن 
أخبــاره انقطعــت منــذ مــا يقــارب عــام كامــل، وتضــررت مــن بقائهــا 
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معلقــة، وطلبــت احلكــم بفســخ نكاحهــا منــه ، جــرى االطــاع علــى 
عقــد النــكاح ، بطلــب البينــة منهــا أحضــرت شــاهدين، ومت تعديلهمــا 
، املدعيــة ادعــت غيــاب زوجهــا عنهــا وتضررهــا مــن ذلــك وطلبــت فســخ 
نكاحهــا مــن املدعــى عليــه، وقــررت أن املدعــى عليــه خــارج اململكــة 
املدعــى  تبليــغ  لتعــذر  غيابيــا  الدعــوى  فتنظــر  عنوانــا  لــه  تعــرف  وال 
عليــه عمــا باملــادة 27/هـــ /6 مــن نظــام املرافعــات الشــرعية والئحتهــا 
التنفيذيــة ، املدعيــة أحضــرت بينــة موصلــة تشــهد بصحــة دعواهــا ، 
مــن موجبــات فســخ النــكاح غيــاب الــزوج عــن زوجتــه دون عــذر، وبقــاء 
املدعيــة معلقــة مــع غيــاب املدعــى عليــه ضــرر بالــغ عليهــا والضــرر مرفوع 
يف الشــريعة لقــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم ) ال ضــرر وال ضــرار ( ، 
لــذا مت احلكــم بفســخ نــكاح املدعيــة مــن زوجهــا ، بعــرض احلكــم على 
املدعيــة قنعــت بــه وُأفهمــت املدعيــة أن عليهــا العــدة الشــرعية، وأنهــا 
بانــت مــن زوجهــا بينونــة صغــرى ال حتــل لــه إال مبهــر وعقــد جديديــن 
وبرضاهــا كمــا مت إفهامهــا بأنهــا ال تتــزوج حتــى يكتســب احلكــم 
ــة ، برفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف متــت املصادقــة  الصفــة القطعي

عليــه .

احملكمــة  يف  القاضــي   )........( أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
العامــة مبحافظــة جــدة بنــاء علــى االســتدعاء احملــال لنــا مــن فضيلــة 
وتاريــخ  برقــم 34395887  العامــة مبحافظــة جــدة  رئيــس احملكمــة 
وتاريــخ   342041382 برقــم  باحملكمــة  املقيــد  1434/08/23هـــ 
ــاء املوافــق 1434/08/30هـــ افتتحــت  ــوم الثاث 1434/8/23هـــ ففــي ي
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ســعودية   ،  )........( املدعيــة  وفيهــا حضــرت   )8:30( الســاعة  اجللســة 
اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم  )........(  وبســؤالها عــن زوجهــا 
ــي مبوجــب عقــد  ــزوج ب ــه )........( زوجــي ت ــة إن املدعــى علي ــت قائل أجاب
شــرعي صحيــح ودخــل بــي الدخــول الشــرعي وأجنبــت منــه علــى فــراش 
الزوجيــة بــأوالد وهــم )........( وعمــره اآلن واحد وعشــرون عاما و)........( 
وعمــره اآلن تســعة عشــر عامــا و)........( وعمرهــا اآلن ســتة عشــر عامــا 
وقــد هجرنــي املدعــى عليــه منــذ أربعــة أعــوام دون ســؤال وال حقــوق 
ــك وقــد  ــه شــيئا هنال ــم عــن عنوان ــم يف ســوريا وال أعل شــرعية وهــو يقي
انقطعــت أخبــاره عنــا منــذ مــا يقــارب عــام كامــل ال نعــرف عنــه شــيئا 
وقــد تضــررت مــن بقائــي معلقــة أطلــب احلكــم بفســخ نكاحــي منــه 
هــذه دعــواي وبســؤال املدعيــة عــن عقــد النــكاح فأجابــت قائلــة أطلــب 
املهلــة إلحضــاره وبســؤالها عــن البينــة علــى دعواهــا أجابــت قائلــة أطلــب 
اإلمهــال لذلــك فأجيــب لطلبهــا وتقــرر رفــع اجللســة لذلــك وتأجلــت إلــى 
يــوم الســبت املوافــق 1434/9/19هـــ الســاعة 30 : 10 وبــاهلل التوفيــق 
ثــم بتاريــخ 1434/09/24هـــ افتتحــت اجللســة  وفيهــا حضــرت املدعيــة 
......... وبســؤالها عــن عقــد النــكاح أبــرزت مــن يدهــا صــورة مــن إثبــات 
..........وتاريــخ  الشــرعية يف دمشــق برقــم  زواج صــادر مــن احملكمــة 
1992/04/15م وبســؤال املدعيــة وهــل كان املدعــى عليــه يف اململكــة 
ألجلــه  املهلــة  طلبــت  عمــا  وبســؤالها  ال  قائلــة  فأجابــت  منهــا  وخــرج 
أحضــرت للشــهادة وأدائهــا .......... ، ســوري اجلنســية مبوجــب اإلقامــة 
رقــم .......... ويظهــر أن تاريــخ ميــاده هــو 1950/01/01م وبســؤاله عــن 
معلوماتــه املدنيــة أجــاب قائــا إننــي أســكن يف حــي احلمــراء يف مدينــة 
جــدة وأعمــل يف شــركة ........ ومتــزوج ولــي أوالد واملدعيــة ابنــة أختــي 
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وأشــهد بــاهلل العظيــم أن زوج املدعيــة ........ وهــو املدعــى عليــه قــد هجــر 
املدعيــة مــا يزيــد عــن أربعــة أعــوام ال يســأل عــن حالهــم شــيئا هــذا مــا 
أشــهد بــه واهلل علــى مــا أقــول شــهيد كمــا أحضــرت املدعيــة للشــهادة 
وأدائهــا ........ ، ســوري اجلنســية مبوجــب اإلقامــة رقــم ………. ويظهــر 
أن تاريــخ ميــاده هــو 1965/01/01م وبســؤاله عــن معلوماتــه املدنيــة 
أجــاب قائــا إننــي أعمــل يف شــركة .......... وأســكن يف حــي الشــرفية 
ــاهلل  ــي وأشــهد ب ــة خالت ــة ابن ــي أوالد واملدعي ــزوج ول ــة جــدة ومت يف مدين
العظيــم أن املدعــى عليــه ............. زوج املدعيــة ............. قــد هجرهــا مــن 
أربعــة أعــوام أو أكثــر هــذا مــا أشــهد بــه واهلل علــى مــا أقــول شــهيد 
كمــا أحضــرت املدعيــة كا مــن .......... ، ســوري اجلنســية مبوجــب 
اإلقامــة رقــم ....... و........ ، ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
رقــم ………. وبســؤالهما عمــا لديهمــا شــهد كل واحــد منهمــا مبفــرده 
أن ........ و ......... عدلــن مقبولــي الشــهادة عليــه وبنــاءا علــى مــا تقــدم مــن 
ــاب زوجهــا عنهــا وتضررهــا  ــة قــد ادعــت غي الدعــوى وحيــث أن املدعي
مــن ذلــك وطلبهــا فســخ نكاحهــا مــن املدعــى عليــه وحيــث أن املدعيــة 
قــررت أن املدعــى عليــه خــارج اململكــة وال تعــرف لــه عنوانــا وحيــث أنــه 
يف احلــال الــذي ذكرتــه املدعيــة مــن عــدم معرفــة عنــوان املدعــى عليــه يف 
خــارج اململكــة فــإن الدعــوى تنظــر غيابيــا لتعــذر تبليغــه عمــا باملــادة 
27/هـــ /6 مــن نظــام املرافعــات الشــرعية والئحتهــا التنفيذيــة . وحيــث 
أن املدعيــة قــد أحضــرت بينــة موصلــة تشــهد بصحــة دعواهــا وحيــث أن 
مــن موجبــات فســخ النــكاح غيــاب الــزوج عــن زوجتــه دون عــذر قــال 
يف منتهــى اإلرادات ) وإن ســافر فــوق نصــف ســنة يف غيــر حــج أو غــزو 
واجبــن أو طلــب رزق يحتــاج إليــه فطلبــت قدومــه لزمــه . فــإن أبــى شــيئا 
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مــن ذلــك بــا عــذر فــرق بينهمــا بطلبهــا ولــو قبــل الدخــول ( ) 313/5 ( 
ــغ  ــة معلقــة مــع غيــاب املدعــى عليــه ضــرر بال وحيــث أن يف بقــاء املدعي
عليهــا والضــرر مرفــوع يف الشــريعة لقــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم ) 
ال ضــرر وال ضــرار ( جلميــع مــا تقــدم فقــد فســخت نــكاح املدعيــة ......... 
مــن زوجهــا ............. وبذلــك حكمــت وبعرضــه علــى املدعيــة قنعــت بــه 
وأفهمــت املدعيــة بــأن عليهــا العــدة الشــرعية حســب حالهــا وأنهــا بانــت 
مــن زوجهــا بينونــة صغــرى ال حتــل لــه إال مبهــر وعقــد جديديــن وبرضاها 
كمــا أفهمتهــا بأنهــا ال تتــزوج حتــى يكتســب احلكــم الصفــة القطعيــة 
محكمــة  إلــى  املعاملــة  أوراق  كامــل  برفــع  وأمــرت  ذلــك  ففهمــت 
االســتئناف وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/9/24هـــ  
ــة مــن  ــا املعامل احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد افتتحــت اجللســة وقــد وردتن
محكمــة االســتئناف مبكــة املكرمــة برقــم 34/2041382 وتاريــخ 
1434/12/01هـــ واملقيــدة بهــذه احملكمــة برقــم 34/2041382 وتاريخ 
لألحــوال  الثالثــة  احلقوقيــة  الدائــرة  مــن  واملصدقــة  1434/12/22هـــ 
مبكــة  االســتئناف  مبحكمــة  املــال  وبيــوت  والقصــار  الشــخصية 
الفضيلــة قضــاة محكمــة  مــن أصحــاب  الصــادر  بالقــرار  املكرمــة 
مــا  املتضمــن  1434/11/24هـــ  وتاريــخ   34367203 رقــم  االســتئناف 
نصــه : وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه تقــرر باألكثريــة املوافقــة علــى 
احلكــم مــع ماحظــة التنبيــه املرفــق وبــاهلل التوفيــق . أ.هـــ ، قاضــي 
اســتئناف موافــق علــى احلكــم وموقــع يف األصــل ومجــاز ........... وقاضي 
اســتئناف ختــم وتوقيــع .........  ورئيــس الدائــرة ختــم وتوقيــع ولــه وجهــة 
ــاهلل  ــه فقــد أمــرت بإحلــاق ذلــك بالضبــط وســجله وب نظــر .......... ، علي
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التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر 
. يف 1434/12/23هـــ 

احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده ، وبعــد فقــد 
ــة لألحــوال الشــخصية واألوقــاف  ــا نحــن قضــاة الدائــرة الثالث جــرى من
والوصايــا والقصــار وبيــوت املــال مبحكمة االســتئناف يف منطقة مكة 
املكرمــة االطــاع علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العامــة مبحافظــة جــده برقــم 34/2041382 وتاريــخ بــدون املرفــق بهــا 
الصــك الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ )........( القاضــي باحملكمــة العامــة 
مبحافظــة جــده برقــم 34325443 وتاريــخ 1434/9/24هـــــ ، املتضمــن 
دعــوى .......... ضــد .......... يف فســخ نــكاح ، وبدراســة الصــك وصــورة 
ضبطــه ، تقــرر باألكثريــة املوافقــة علــى احلكــم ، مــع ماحظــة التنبيه 
املرفــق ، واهلل املوفــق . وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى الــه وصحبــه 

وســلم .
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